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  اعالميه هيئت اجرائی سازمان 
  به مناسبت تظاهرات مليونی مردم در عاشورا

   مقاومت مردم درمقاومت مردم درمقاومت مردم در
  !برابر دستگاه تا دندان مسلح سرکوب 

 تهران و شهرستان تظاهرات ميليونی مردم در روز عاشورا در
برای . ها گسترده تر و شکوهمندتر از آن است که تصور می شد

مقابله با تظاهرات مردم، دستگاه واليت، تمام قد در برابر مردم 
ايستاده و تمامی نيروهای تا دندان مسلح خود را به صحنه 

امری که تاکنون باعث  شهادت چند تن از هموطنان . آورده است
اما عليرغم خشونت لجام گسيخته مزدوران . عزيزمان شده است

رژ يم، مردم مقاومت شورانگيزی از خود نشان می دهند و 
مردم . بخشی از خيابان های تهران را به کنترل خود درآورده اند

. نيک دريافته اند که رژيم اسالمی به پايان خط نزديک می شود
را رژيمی که تمامی مقدسات خود را که سی سال تمام آن ها 

تبليغ می کرد، يک به يک زير پا می گذارد، ديگر توان ماندن  و 
آن ها که هفته ی . حکومت کردن را به تدريج از دست می دهد

پيش تالش داشتند پاره شدن عکس خمينی را مستمسکی برای 
قلع و قمع مخالفان کنند، در روز تاسوعا، چکمه پوشانشان را 

نی گسيل داشتند تا مراسم به حسينيه جماران، يعنی حسينيه خمي
. تاسوعا را بر هم بريزند و به ضرب و شتم عزاداران بپپردازند

اين اقدام نشان می دهد که خمينی و يادگارهای او تا چه حد 
برای دستگاه واليت اهميت دارند و وقتی که خطر مرگ آن ها 
فرا می گيرد چگونه همين به اصطالح مقدساتشان را به پشيزی 

  .و به آن ها اهانت هم می کنندمی فروشند 
 اکنون که دستگاه واليت و ماشين جنگی تا دندان مسلح اش در 
برابر مردم، تمام قد  ايستاده و به خشن ترين شکلی به مقابله با 
اعتراضات مسالمت آميز مردم می پردازد، راهی برای مردم باقی 
نمانده است که هر چه وسيع تر، هر چه گسترده تر، هر چه 

بايد که تمامی . تشکل تر، و هر چه انبوه تر به ميدان بيايندم
شهرهای کشور را به صحنه اعتراضات و تظاهرات ضد 

ه آوردن تعداد هر چه نبايد با به صح. حکومتی تبديل کرد
. بيشتری از مردم، عرصه را بر سرکوبگران بيرحم تنگ کرد

می زيرا وقتی مردم به شکل ميليونی و توده ای وارد صحنه 
شوند، نمی توان همه ی آن ها را دستگير کرد؛ نمی توان همه 
ی آن ها را به زندان انداخت و  نمی توان همه ی آن ها را 
کشت، پس راه مقابله با تعرض لجام گسيخته و بيرحمانه ی 
دستگاه سرکوب، بسيج توده ای و هر چه گسترده تر مردم و 

  . دامن زدن به نافرمانی مدنی فراگير است
ازمان ما، به عنوان قطره کوچکی در دريای بيکران و طوفانی س

مردم، ضمن محکوم کردن سرکوب وحشيانه تظاهرکنننده گان، 
ضمن تجليل از مقاومت دالورانه مردم، در برابر شهدای جنبش 
انقالبی مردم سر تعظيم فرود می آورد و راه پرافتحار آن ها را 

 و همبستگی انسانی با برای رسيدن به آزادی و عدالت اجتماعی
  .تمام توان پی می گيرد

  سرنگون باد جمهوری اسالمی
  زنده باد آزادی  زنده باد سوسياليسم
  )راه کارگر(هيئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران 

  ٢٠٠٩ دسامبر ٢٧ ـ١٣٨٨ دی ماه ۶

..................................................  
 رژيم اسالمی تظاهرات سراسرس در روز عاشوار عليه
تهران، تبريز،  بر اساس گزاشات رسيده در شهرهای

ز، اصفهان، نجف آباد، اردبيل، مهاباد، قم، اراک، شيرا
  .تبابل تظاهرات ضددولتی انجام شده اس مهاباد، ايالم،

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

  
 وآتش تهران در خون .م دی ماه  روز شش ازیئعکس ها
در برخی , براساس خبری که هنوز تاييد نشده است :روشنگری

موارد نيروهای پليس از اجرای دستور و برخورد شديد با مردم 
 نفر ٤از سوی ديگر بر اساس همين خبرها حداقل . تمرد کرده اند

 در اثر تيراندازی نيروهای امنيتی رژيم به سوی جوانان و مردم در
تهران جان خود را امروز از دست داده اند و حداقل دو نفر زخمی 

  ١٤:٢٠    ١٣٨٨ دی ٦. شده اند
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تحوالت چند هفته ی اخير، اوضاع سياسی کشور را بشدت تغيير داده 
مامی تحوالت سياسی کشور را مرگ منتظری در هفته ی گذشته ت. است

در ابتدا رژيم تالش کرد که اين امر را بی اهميت . تحت الشعاع قرار داد
جلوه داده و به تمسخر بگيرد و خوشحال از مرگ مهمترين منتقد واليت 

اما خيلی زود . مطلقه فقيه در صفوف روحانيت ،  فضا را در اختيار بگيرد
لی ترين منتقدين دستگاه واليت و متوجه شد که مردم از مرگ يکی از اص

مدافع حقوق زندانيان سياسی بويژه  در قتل عام زندانيان سياسی 
 بشدت متأثر شده و واکنش مردمی در برابر اين مرگ ١٣۶٧تابستان

از اين رو تاکتيک خود را عوض کرده و خامنه . خيلی گسترده خواهد شد
 کردند که مراسم و تالش. ای با ارسال پيامی مرگ او را تسليت گفت

اما تحوالت بعدی نشان . عزاداری را  به شکل کنترل شده ای پيش برند
داد که مرگ منتظری هر چند ضايعه ای برای جنبش اعتراضی ضد واليت 
مطلقه فقيه  و ضد ديکتاتوری بود، اما مردم  از آن پوششی ساختند برای 

تدفين منتظری تظاهرات يک ميليون نفری  مراسم . پيشبرد مبارزات خود
تا جايی که برگذاری هر نوع مراسم در . در قم، رژيم را بشدت ترساند

اما گسترش اين تظاهرات و تالش . بسياری از شهرها را ممنوع اعالم کرد
برای برگزاری مراسم در نجف آباد، اصفهان، زنجان و تهران به درگيری 

مانی مرگ هم  ز. مستقيم مردم با نيروهای انتظامی تبديل شده است
منتظری با عزاداری ماه محرم و بويژه هم زمانی هفتم مرگ منتظری با 
روز عاشورا، فرصت ديگری برای گسترش اعتراضات توده ای مردم 

  .فراهم آورده است
گسترش و تداوم حرکت ها و اعتراضات مردمی و دانشجويی به بهانه 

شعارهای .  مرگ منتظری با راديکاليزه شدن شعارها همراه شده است
اين ماه ماه خون است سيدعلی سرنگون "و يا " مرگ بر خامنه ای"

هم چنين درگيری . ، بيان فرا رفتن مردم از شعارهای گذشته است"است
های شديد در اصفهان، زنجان  و نجف آباد، نشان می دهد که بخش های 
سنتی مردم نيز به مبارزه پيوسته  و حاضر به درگيری مستقيم با دستگاه 

در شرايط برافروختگی توده ای، مقاومت مردم سيرجان که . واليت هستند
پنج هزار . نمونه ی توده ای مقاومت عليه اعدام است، حادثه بزرگی بود

نفر از مردم سيرجان  در دو نوبت مانع اجرای حکم اعدام دونفر شدند و 
 در نمونه ی ديگر مقاومت مردمی. حتی در بار اول آن ها را فراری دادند

دفاع از عکس های سهراب اعرابی در مجتمع آپادانا است که وقتی 
ماموران رژيم برای بار دوم مراجعه کردند تا عکس را بکنند، تعداد 
عکس ها از چند عدد به صدها عدد رسيده بود و مردم با حمايت از مادر 
سهراب، از نصب عکس ها دفاع کرده و مانع تعرض مزدوران رژيم 

ارد نشاندهنده ی روحيه ی جديد توده ای است که در حال اين مو. شدند
گسترش مقاومت، رودررويی مستقيم با دستگاه سرکوب و باال . رشد است

  .رفتن سطح شعارها مرحله ی جديدی در جنبش مردمی را رقم می زند
برای مقابله با گسترش مبارزات مردمی، دولت اسالمی تنها به ابزار 

جدال های درون حکومتی و شکاف در ميان .  سرکوب پناه برده است
اين را تمامی تحوالت چند . بااليی ها ديگر قابل جمع و جور کردن نيست

توان رژيم برای حل مشکالت اقتصادی نيز بشدت . ماه اخير نشان می دهد
فشار بين المللی بر دولت اسالمی هم درعرصه حقوق . کاهش يافته است

بر متن اين شرايط، . ز  تشديد می شودبشر و هم مسئله اتمی روز به رو
رشد و گسترش جنبش توده ای ضد ديکتاتوری، توان رژيم برای مقابله 

از اين رو دولت اسالمی برای مهار جنبش . را به شدت کاهش داده است
. های اعتراضی و مطالباتی به سرکوب تمام عيار روی آورده است

و حتی از آن ها تلفنی سرکوب خشن مطبوعات و کنترل روزنامه نگاران 
خواسته اند که مطالب و نظرات دولتی را انعکاس دهند، دستگيری 
گسترده دانشجويان، احکام سنگين زندان برای زندانيان سياسی، افزايش 
اجرای احکام اعدام در شهرهای گوناگون، به بهانه های مختلف، ممنوع 

سم عزاداری کردن مراسم عزاداری برای مرگ منتظری، محدود کردن مرا
حسينی، و حضور چشم گير نيروهای انتظامی، امنيتی، لباس شخصی و 
سپاهی برای در هم شکستن تظاهرات و اعتراضات مردمی، نشانه های 

اين امر بويژه در آستانه تاسوعا و عاشورا، بر . بارز زور عريان است
آن ها نگران آنند که . نگرانی و توحش رژيم اسالمی بشدت افزوده است

 ناقوس مرگ ١٣۵٧ به مانند مراسم عاشورای ١٣٨٨مراسم عاشورای 
  .رژيم را به صدا درآورد

اکنون که رژيم اسالمی برای مقابله با اعتراضات مردمی به زور عريان 
روی آورده است، بايد که با گسترش دامنه ی جنبش مردمی و با پيوند 

پيوند جنبش . ی آوردمبارزات بخش های گوناگون توده ای به مقابله با آن رو
اعتراضی ضداستبدادی و جنبش توده ای مطالباتی، نه تنها تيغ سرکوب را کند 

دستگاه سرکوب در . می کند بلکه امکانات مقابله مدنی را نيز گسترش می دهد
پی آن است که به اشکال گوناگون جنبش اعتراضی را تجزيه کرده وبه 

 وقتی که مقاومت توده ای و اما. سرکوب بخش های گوناگون آن  بپردازد
نافرمانی مدنی ابعاد گسترده ای به خود بگيرد، توان سرکوب رژيم در هم 

از اين روست که بايد تالش کرد بخش های هر چه . شکسته خواهد شد
گسترده تری از مردم به عرصه رويارويی مستقيم با دستگاه واليت و نهادهای 

برای درهم شکستن و کند . سرکوب و دولت دست نشانده اش روی آورند
کردن تيغ سرکوب، می بايست تالش همه جانبه ای نيز برای ايجاد شکاف و 

بدون درهم شکستن اراده واحد . ترديد در صفوف نيروهای مسلح ايجاد کرد
اين . دستگاه سرکوب، نمی توان پيش روی جنبش مردمی را تضمين کرد

  .کرده ايم بخوبی مشاهده ۵٧تجربه ای است که در انقالب 
  سرنگون باد جمهوری اسالمی                              

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

  ٢٠٠٩ دسامبر٢۵ ـ ١٣٨٨دی ماه  ۴     
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  گفتاری از راديو راه کارگر

  کابوس تازه ديکتاتوری،عاشورا و تاسوعا
جنبش ضد ديکتاتوری مردم ايران  از جهت ابعاد حضور مردم در  اجتماعات 

موارد . اعتراضی گسترده تر و از نظر سطح شعارها راديکال تر شده است
. استاعتراض نيز بيشتر  و فاصله زمانی ميان دو حرکت اعتراضی کمتر شده 

راديکال تر شدن شعارها و کاهش محسوس فاصله ميان  , افزايش حضور مردم
سه ويژگی مهمی است که بر روی هم  وضعيت جنبش , حرکت های اعتراضی

در واقع اکنون جنبش ضد . اعتراضی در لحظه کنونی را نشان می دهد
ديکتاتوری به شيوه ای قاطع تر و شفاف تر درهم شکستن دستگاه واليت 

لقه فقيه را هدف گرفته است و نه تنها اين هدف را از بيم سرکوب شديد مط
تهاجمی و آشکار رويارويی با اين دستگاه را , که جسورانه, پنهان نمی کند
برخی از شکل های مشخص رويارويی , و حتی  فراتر از تبليغ. تبليغ می کند 

اين .  کشدرا به منظور گردآوری نيروی بيشتر به شيوه علنی در ميان می
واقعيت که مرگ آقای منتظری به جای تضعيف بالفصل آن بخش از نيروهايی 
که به وی برای اصالح نظام در چهارچوب قانون اساسی همين رژيم اميد 

تضعيف بيشتر دستگاه واليت را به همراه آورد و خود بهانه ای , بسته بودند
بيانگر , وگواریشد برای شعله ور شدن بيشتراعتراضات مردم به بهانه س

اين ماه "شعارهايی چون .  روحيه نيرومند تعرضی در جنبش اعتراضی است
به شکل مشخص همين روحيه را " سيد علی سرنگون است, ماه خون است
وجود چنين روحيه ای به معنی کاهش قابل توجه نقش . بازتاب می دهد

خويش سرکوب به عنوان تنها سالح باقی مانده در دست رژيم برای حفظ 
اين روحيه در کنار قاطعيت اميدبخشی که جنبش اعتراضی در . است

مراسم عاشورا و تاسوعا , اعتراضات هفته های اخير از خود نشان داده است
و وحشت .  را هم به کابوسی وحشتناک برای سرکوبگران تبديل کرده است

که  آبان ديدند ١٣آنها در تجربه روز قدس و . آنان البته بی دليل نيست
حکومتی بودن يک مراسم و يا حتی درآميختگی آن با سنت مذهبی در عمل 
دليل کافی برای اميد بستن به شکاف در درون طيف نيروهای ضد ديکتاتوری 
فراهم نکرد و نيروهای مختلفی با وجود تفاوت های آشکار سياسی و عقيدتی 

 بهره از فرصت های بدست آمده در جهت وارد ساختن ضربه بر ديکتاتوری
آنها دريافتند که اگر تريبون اصلی و حيات خلوت خودشان . برداری کردند

خصلت آيينی , به طريق اولی, يعنی نماز جمعه توانسته  وسيله اعتراض شود
شکل های عزاداری عاشورا و تاسوعا  نمی تواند بخودی خود مانع 

ونه عبورناپذيری بر سر شکل گيری اجتماعات مستقل اعتراضی ورای هر گ
از آن جمله است مراسم سخنرانی که بخشا از هم اکنون . آيين سنتی فراهم کند

تدارک ديده شده است و ارتباط مستقيمی با سينه زنی و نوحه خوانی و دسته 
آنها ديدند که با پنهان شدن پشت خمينی و موج سازی . های عزاداری ندارد

اضی را از مسير اصلی اش تبليغاتی و تهديد و ارعاب نتوانسته اند جنبش اعتر
منحرف کنند و در واکنش به ترفندشان بسرعت با اجتماع عظيم اعتراضی در 

اين باصطالح پايتخت  ام القرا اسالم به بهانه درگذشت فردی روبرو شدند , قم
که ايستادن در برابر همان خمينی و فرمان قتل عامش او را مطرح کرده و در 

  . افکار عمومی شناسانده بود
ناگفته روشن است که نيروهای بسيار متفاوتی در درون طيف نيروهای ضد 
ديکتاتوری در فروپاشی و درهم شکسته شدن هسته اصلی زور و سرکوب در 

ذينفع اند و هيچ , يعنی دستگاه واليت فقيه و ضمائم اصلی آن, جامعه ما
جنبش . فرصتی را برای حضور مستقل اعتراضی  از دست نمی دهند

نباشد ,  نشان داده است که اگر فرصت ها باشد بهره برداری می کنداعتراضی
 .از اين ظرفيت برخوردار است که خود آن را خلق کند

………………………………..  
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   :::گزارشاتی از گزارشاتی از گزارشاتی از 
  ٢٠٠٩ دسامبر٢٧ برابر با ١٣٨٨ دی ٦   يکشنبهيکشنبهيکشنبه

ر دست رژيم کودتا برای ماندن بر در حالی که تنها حربه موجود د
 سرکوب چنان چه حرکت های مردم در ،اريکه قدرت سرکوب است

 ديگر قادر به خانه نشين کردن مردم ،يک هفته اخير نشان می دهد
رژيم کودتا دچار بن بست . و متوقف کردن جنبش اعتراضی نيست

  .نه راه پيشروی دارد و نه قادر به عقب نشينی است. است
مره ث در برابر اراده مردم نيز در ماههای اخير تنها مقاومت

اش عمق و وسعت و قاطعيت يافتن دامنه جنبش اعتراضی و 
. حضور گسترده تر مردم در اجتماعات اعتراضی شده است

تداوم اين وضعيت به تدريج امکان کنترل اجتماعی را از 
دست کودتاچيان خارج می کند و کودتاچيان ديگر قادر 

   .بود جنبش اعتراضی را مهار کنندنخواهند 
  گزارش لحظه به لحظه از نقاط مختلف تهران
  .تهاجم نيروهای سرکوبگر رژيم به مردم و شليک گاز اشک آور

  . نفر کشته شده اند٤حداقل 
  : شعار ها 

  .مرگ بر خامنه ای
  .خامنه اي قاتله واليتش باطله 

  .اين همه لشکر آمده عليه رهبر آمده
   ؟ اين هم هست توی قران،ندان تجاوز توی ز

  .نصر من اهللا و فتح قريب ، مرگ بر اين دولت مردم فريب 
گزارش واحد انديشه و بيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، مردم 

 صبح امروز به سمت ميدان انقالب در حرکت ١٠معترض از ساعت 
ح هستند، پليس ضد شورش و گارد ويژه در اکثر نقاط تهران به وضو

مشهود است، خشونت های پليس و مردم در اکثر نقاط تهران گزارش شده 
  .است

 : گزارش لحظه به لحظه از نقاط مختلف تهران
 درگيری در ميدان امام حسين بسيار شديد گزارش شده است ، –١٠:٣٧

نيروهای ضد شورش اجازه تجمع را به معترضين ندادند، ضرب و شتم 
  .ی مردم در خيابان های اطراف شده استمردم توسط پليس باعث پراکندگ

 نيروهای تندرو بسيج و حزب اهللا با يورش به سمت مردم با -١٠:٥٣
 .سالح سرد اقدام به ضرب و شتم مردم کردند

 زير پل کالج درگيری بين نيروهای پليس ضد شورش و مردم – ١١:٠٥
ده شديد گزارش شده است، کليه مسيرهای منتهی به ميدان انقالب بسته ش

  .است
 چهار راه وليعصر درگيری شديد بين مردم و نيروهای ويژه – ١١:١٢

رخ داده است ، پليس با استفاده از گاز اشک آور سعی در پراکنده کردن 
 .جمعيت دارد

 خيابان کارگر جنوبی درگيری های پراکنده بين نيروهای پليس – ١١:٢١
ای متفرق کردن وجود دارد، در اين محل نيز پليس از گاز اشک آور بر

مردم استفاده نموده است، تعداد جمعيت در اطراف ميدان انقالب دهها 
 .هزار نفر گزارش شده است

 از چهار راه وليعصر به سمت خيابان جمهوری با شليک گاز – ١١:٢٤
اشک آور معترضين پراکنده شده اند، آنها با پرتاب سنگ و سر دادن 

  .خواستندشعار به مقابله با نيروهای پليس بر 
تعدادي از معترضان در خيابان هاي منتهي به ميدان فردوسي   - ١١:٣٠

 .مجروح شده اند و تعدادي نيز توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند
 مردم معترض به در ميدان فردوسی به سمت نيروهای بسيج – ١٢:٠٠

که در اعمال خشونت بر عليه زنان دست داشته اند حمله ور شده و آنها 
ا مورد ضرب و شتم قرار دادند، در اين بين موتور سيکلت اکثر آنها به ر

 .آتش کشيده شد
 خيابان انقالب يک دستگاه خودرو نيروهای انتظامی و موتور - ١٢:٠٠

سيکلت در حوالی ميدان انقالب به آتش کشيده شده و خشونت های مردم 
  .نيز افزايش يافته است

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

   به يکی از ساختمان های اداری در خيابان طالقانی،انتقال کشته شدگان
شاهدان عينی از ورود اتومبيلهای حامل اجساد قربانيان درگيريهای امروز 

اتومبيل جيپ دو کابين . به ساختمانی اداری در خيابان طالقانی خبر ميدهند
طرز ناشيانه ای سعی شده در حالی که اجساد عقب آن قرارداشتند و به 

بود تا با کاپشن روی آنها را بپوشانند و برادران بسيجی خائن روی 
  .اجساد ايستاده بودند، وارد اين ساختمان شد
 روبروی –خيابان طالقانی : آدرس دقيق ساختمان محل نگهداری اجساد

–کوچه شهيد اسد اهللا دستخوش -مسجد سازمان آموزش و پرورش
  ) معاونت نظری،مهارتی(آموزش و پرورش ساختمان سازمان 

............................................  
   ! ديماه۶  يکشنبهاخبار از   ديگریبخشی

 ماموران با آلت به سمت مردم شليك  در تهران، زير پل حافظ -* 
  .ميكنند

مردم از هر وسيله . اوضاع در نجف آباد بشدت بحرانی شده است  -* 
  . از خود در برابر حمالت وحشيانه بسيجی ها استفاده می کنندبرای دفاع

  .برخوردهای سنگين در خيابان زند، تيراندازی هوايی در شيراز -* 
 موتور بسيج و نيروی انتظامی را آتش زده اندجنگ ١٠بيش از   -* 

وگريز ازميدان امام حسين تابيمارستان امام حسين درخيابان مدنی 
ن حسينی درخيابان دماوندودرتمامی کوچه پس کوچه وتانزديکيهای خيابا

  .ها ادامه دارد
تظاهرات مردم ويورش بسيجي ها ولياس شخصي ها به مردم  -* 
. اسپري فلفل زدند.  درگيري شديد است. ميدان انقالب اصفهاندر

بسيجي ها گله اي دارند به سمت ميدان .  استجمعيت خيلي زياد
  .انقالب به مردم يورش مي برند

   :ستون های دود و آتش بر فراز خيابان های مرکزی تهران -* 
 به گزارش .استبر حجم درگيری های مرکز شهر تهران افزده شده 

صدای آمبوالنسها در سطح مرکز شهر به شدت شنيده می شود و  جرس
  .ستون هايی از دود و آتش مرکز شهر را در برگرفته است

 با پليس در چهار راه ولی عصر جمعيت انبوه مردم پس از درگيری -* 
  . و مقابل پارک دانشجو موفق شدند پليس را وادار به عقب نشينی کنند

  
ابان مله شعارهای مردم در تظاهرات تهران در خيجاز : روشنگری -* 

در فراخوان های اينترنتی از . است" رژيم امشب سرنگونه"شعار , آزادی
جوانان خواسته شده است برای شام غريبان در ميدان محسنی تهران و 
  .ديگر ميادين جمع شوند و به اعتراضات خود عليه ديکتاتوری ادامه دهند

.................................................  
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   گزارشاتی گزارشاتی گزارشاتی 
      ٢٠٠٩ دسامبر٢٦ برابر با ١٣٨٨ دی ٥   شنبهشنبهشنبهاز از از 

   حضور گسترده ماموران نظامی در خيابانهای مرکزی تهرانحضور گسترده ماموران نظامی در خيابانهای مرکزی تهرانحضور گسترده ماموران نظامی در خيابانهای مرکزی تهران
   اهرات بزرگ در نظر گرفته شده استفردا به عنوان روز اعتراض و تظ

از حوالی صبح امروز صدها نيروی يگان ويژه در : جرس
  .مستقر شده اند خيابانهای مرکزی تهران

 دی ٥( صبح امروز٩به گزارش خبرنگار جرس، از حوالی ساعت 
آزادی از تقاطع نواب صفوی  خيابان)  دسامبر٢٦ برابر با ١٣٨٨

عصر،  الب تا تقاطع چهار راه ولیتا ميدان انقالب واز ميدان انق
 ١٤٨جامی و ١٢٩ماموران يگان ويژه به همراه ماموران کالنتری 

  .اند انقالب مستقر شده
گفتنی است با آنکه قرار است امشب در هيئت های عزاداری 

حکومت سر داده شود و فردا به عنوان روز  شعارهايی عليه
مشخص نيست  اعتراض و تظاهرات بزرگ در نظر گرفته شده است

 .که حضور گسترده پليس در امروز صبح به چه علت است

....................................  
   فقيه به مردم و ضرب و شتم آنها يورش نيروهای ولی

بطور کامل بستند و نيروهای ولی فقيه پل حافظ را بر روی عابرين 
مورد زنان و دختران در پل حافظ مورد يورش وحشيانه و  در چند

 .گرفتند ضرب وشتم لباس شخصيها قرار
شخصی   نيروهای لباس١١:٠٠ دی ماه حوالی ساعت ٥روز شنبه 

که توسط گارد ويژه حمايت می شوند پل حافظ به سمت ميدان امام 
ند و هرکسی که قصد مردم بطور کامل بسته ا حسين را بر روی

را مورد يورش  عبور از آنجا را دارند بخصوص زنان و دختران
 تن از زنان و ٤لباس شخصيها قرار می گيرند و تا به حال حداقل 

توسط مامورين لباس شخصی ولی فقيه مورد ضرب و جرح  دختران
کوجه پس کوچه ها خود را بسوی  مردم سعی دارند از. قرار گرفتند 
 . حسين برسانندميدان امام

حسين در حال  تعداد زيادی از موتورسوارن گارد بسوی ميدان امام
 نيروهای سرکوبگر گارد ويژه،سپاه پاسداران،نيروی.حرکت هستند

انتظامی ،بسيج و نيورهای وحشی لباس شخصی در چهار راه های 
مستقر شده اند وميدان انقالب را به  بين ميدان آزادی و انقالب

  .رده انداشغال در آو
 در ايران فعالين حقوق بشر و دمکراسی

...........................  
  : مردم شعار ميدانداز ميدان فردوسی به سوی ميدان انقالب

  ! سيد علی سرنگونه ،اين ماه ماه خونه
تعداد زيادی از مردم از ميدان فردوسی به سوی ميدان انقالب در 

 . حال تظاهرات هستند
 صدها نفر از مردم بخصوص دختران و زنان ١٢:٠٠حوالی ساعت 

جوان از ميدان فردوسی بسوی ميدان انقالب تظاهرات خود را 
در . هر لحظه بر تعداد تظاهرکنندگان افزوده می شود . شروع کردند

نقاط مختف اعتراضات ادامه دارد و اوج آن در ميدان امام حسين 
 . می باشد

روی مردم بسته اند و هر کسی که تمامی مسيرها را به اين نقطه بر 
ب وجرح و تعداد هم که به اين سمت در حرکت بود مرود ضر

جوانان با سر دادن شعارهايی مانند مرگ بر . دستگير شدند
مرگ /ديکتاتور ، اين ماه ماه خون است ،سيد علی سرنکون است 

توپ تانک بسيجی ديگر اثر ندارد و شعارهای / بر اصل واليت فقيه
   متعدد ديگر

ماشينها يک دست در اعتراض به سرکوب مردم اقدام به بوق زدن 
  کردندو نيروهای سرکوبگر را کالفه کرده بودند 
انبوهی از نيروهای گارد و لباس شخصيها به مردم يورش بدند و 
در حال حاضر يکی جنگ و گريز بين جوانان و نيروهای سرکوبگر 

 . ر می گيرندنيروهای موتور سوارد مردم را زي.ادامه دارد
  فعالين حقوق بشر ودمکراسی درايران

………………………  

 حمله مزدوران حكومتي به مردم در منطقه پل چوبي
امروز درتهران جمعيت انبوهي از مردم از سمت ميدان امام حسين 

دان انقالب در حال حرکت بودند که در منطقه پل چوبي سوي مي به
را بستند و موجب درگيري در اين منطقه  مزدوران حكومتي راه انها

خودروها روي  يگان ويژه در پل چوبي به شکستن شيشه.شدند
  .  و فضاي وحشيگري راه انداخته است. آورده است

...............................................  
  !گيری های تهران به ميدان انقالب و هفت تير کشيده شددر

گزارشهای ارسالی خبرنگاران جرس از سطح تهران : جرس 
  .حکايت از گستردگی و تشديد درگيری ها دارد

به گزارش جرس از ميدان های انقالب، فردسی، امام حسين و هفت 
 و  تير خبرهايی مبنی بر درگيری شديد بين عزاداران حسينی

  .های نظامی و لباس شخصی به گوش می رسدنيرو
بنا بر مشاهدات خبرنگار جرس، برخوردهای گاردهای ويژه و 
  .خصوصا نيروهای لباس شخصی با مردم معترض بسيار خشن است

همچنين از دقايقی پيش تعداد بسيار زيادی از نيروهای گارد ويژه با 
ار راه تجهيزات کامل از ميدان فردوسی در حال حرکت به سمت چه

که حکايت از تشديد درگيری ها . ولی عصر و انقالب ديده شده است
 ١٢:٣٨ساعت    ١٣٨٨ دی ۵             .در ميدان انقالب است

   بعد از ظهر

.............................................  
 ، کرمانشاه، ، اصفهان مشهد

 قم  و  شيراز ،  نجف اباد
رگيری بين مردم و نيروی های بسيج و د: گزارش تلويزيون العربيه

لباس شخصی درشهرهای مشهد، اصفهان، کرمانشاه، نجف اباد، 
  .١٣٨٨ دی ۵ شيراز و قم درمراسم روزتاسوعا

……………………………………  
  بخش هائی از ؛! بدون تفسير
  : مجمع روحانيون مبارزنظر يک نفر از

 ..قرار نبود يزيد به جاى خدا بنشيند
خالفت پيامبر به ..........بود يزيد به جاى خدا بنشيندقرار ن: .... ايلنا

  . ......سلطنت تبديل شود
 ٤جمعه  ( االسالم محمد مقدم شب گذشته حجت: به گزارش خبرنگار ايلنا

.. انسان با آگاهي، مسئوليت و آزادى به آرامت:.... گفت )دی ماه 
..... ته شود چنانچه از انسان، آزادي، آگاهى و مسئوليت گرف..... رسد مي

  . اين انسان دستخوش نابودى خواهد بود
هايش  هايش به تاراج رفته، قلم اى آه آرمان او اضافه کرد که؛ در جامعه

هايش بريده، مردانش دربند و بر لبان  هايش دوخته، زبان شكسته، لب
انديشد آه زنده است،  دشمنانش لبخند است، در واقع اين جامعه تنها مي

  ......... ستچرا آه مرده ا
مقدم در ادامه در خصوص نكوهش سكوت در برابر اختناق، خفگى و 

   دسامبر٢٦ – ١٣٨٨ دی ٥ شنبه .عدالتي،  مطالبی را اظهار داشت بي

.................................................  
   ؛ در ايرانبنابر مصلحت نظام اسالمی

  ! لغو شدبرگزاری مراسم تاسوعا در مسجد اعظم اصفهان
برگزاری مراسم :  حقوق شهروندان، انديشه و بيان-خبرگزاری هرانا 

آباد اصفهان  ی حسين تاسوعا که هر ساله، در مسجد اعظم در محله
  .شود، به دليل ممانعت نيروهای امنيتی لغو شد برگزار می

آباد،  ی حسين به گزارش فردا نيوز، غروب روز شنبه جمع زيادی در محله
های منتهی به آن گرد  اهللا سيد جالل طاهری، و خيابان  آيتمحل زندگی

آمده بودند و قصد داشتند که در مراسم عزاداری در مسجد اعظم شرکت 
های ويژه و مأموران  کنند که با حضور پررنگ نيروهای انتظامی، يگان

  . امنيتی مواجه شدند
 و مأموران کنندگان ای بين تجمع های گسترده به دنبال اين حادثه درگيری

های اطراف  انتظامی و امنيتی به وجود آمد که تا پاسی از شب در خيابان
   ر دسامب٢٦ برابر با ١٣٨٨ دی ٥         .ادامه داشت

.............................................  
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   ٧ ليست شماره
  )٢٠٠٩ دسامبر ٢۵ برابر١٣٨٨ دی ۴جمعه  (

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

  اميرجواهری لنگرودی
  :يادداشت هفتم 

به اين سو،ما همچنان با سلسله اقدامات ) روزدانشجو(آذر١۶از
دی حاکم اعتراضی دانشجويان درمتن جنبش عمومی ضد استبدا

 از آن روز تا به امروز .درمحيط عمومی دانشگاهها روبروهستيم
صد ها فعال دانشجويی ازدانشگاههای سراسرتهران، اصفهان، 
تبريزوقزوين و چند دانشگاه ديگربه کميته های انضباطی ويا ستاد 

 ١۵دراين بين محروميت . خبری وزارت اطالعات احضارشدند
بگاه، صدورحکم دو ترم تعليق دانشجوی دانشگاه بهشتی ازخوا

ازتحصيل برای سه تن ازفعاالن دانشجويی دانشگاه آزاد 
ترم محروميت ازتحصيل برای يک فعال ۴درتبريز،صدورحکم 

دانشجويی وتهديد خانواده های دانشجويان دانشگاه خواجه 
نصير،بخشی ازعناوين برخوردهای سرکوبگرانه رژيم کودتا 

 دانشجو ٩م سنگين حبس برای صدورحک. دردانشگاها می باشد
ويک استاد دانشگاه درشيراز،صدورحکم يک سال حبس تعليقی، 

دانشجوی بازداشتی ۴ادامه بی خبری ازوضعيت 
درگرگان،انتشارگزارشاتی درباره بازجويی وشکنجه دانشجويان 

تن ازدانشجويان فعال ۴ازسوی بازجويان سپاه پاسداران،دستگيری 
فعال دانشجويی دانشگاه ۴ ومحکوميت دانشگاه بين المللی قزوين

همدان به چهارسال حبس تعزيری بخش ديگری ازعناوين سرکوب 
اما با وجود سرکوب های شديد، اعتراضات  .فعاالن دانشجويی است

برگزاری تظاهرات، . دانشجويی همچنان گسترده وسراسری است
تجمعات، تحصن، اعتصاب غذا، برپايی تريبون های آزاد وهمايش 

 اعتراضی وصدوربيانيه های اعتراضی مهم ترين شکل های های
جدای .اعتراضات دانشجويی بوده وهمچنان ادامه دارد

ازاينها،اعتصاب غذا دردانشگاه سيستان وبلوچستان، تجمع 
اعتراضی دانشجويان دانشگاه شريف دراعتراض به بازداشت 
دانشجويان اين دانشگاه،تجمع اعتراضی دردانشگاه سمنان، 

اب غذا وتجمع دانشجويان دانشگاه صنعتی بابل دز مازندازن، اعتص
تجمع اعتراضی دانشجويان دانشگاه پلی تکنيک،تحصن واعتصاب 

روزه دردانشگاه قزوين، تجمع سکوت دردانشگاه صنعتی ٢گسترده 
شيراز،برگزاری تريبون آزاد دانشگاه آزاد شاهرود دراعتراض به 

 با دانشجويان درگيری دردانشگاه همدان،دولت کودتا
بسيجيورودررويی با تجمع وحشيانه آنان به دانشجويان 
دختر،صدوربيانيه اعتراضی ازسوی دانشکده علوم اداری واقتصادی 
دانشگاه فردوسی مشهد،برگزاری همايش اعتراضی دردانشگاه 
تهران،اعتراض دانشجويان دانشگاه سهند تبريز،صدوربيانيه 

رگان،مقابله دانشجويان اعتراضی دانشجويان دانشگاههای گ
دانشگاه رازی کرمانشاه با بسيجيان انتقالی، تجمع اعتراضی 

تن ازدانشجويان دانشگاه ٩٠٠دانشجويان دانشگاه هنر،اعتراض
صنعتی شريف به برخوردهاوسرکوب دستگاه امنيتی وانتشارنامه 

دانشجويان دانشگاههاي آزاد اعتراضی،صدوربيانيه اعتراضتی 
 صف آرايی دانشجويان دانشگاه آزاد ،اسالمي شهرتهران

تنش ودرگيری در دانشگاه صنعتی دربرابربسيجی ها وباالخره 
اصفهان و تجمع دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار فرازهايی 
ازعناوين برجسته ترين موارد اعتراضات دانشجويی دردانشگاههای 

 بخش وسيعی ازشعارهای ليست هفتم در. سراسرکشور بوده است
به اين مجموعه بايد تجمع . برگيرنده همين کنش و واکنش هاست

اعتراضی کارگران شيرازدربرابرسفرمحمود احمدی نژاد به 
شيرازوتجمع آنان درميدان ورزشی حافظيه شيرازباتوجه به اينکه 
عوامل انتظامی ومحافظ امنيتی شهرباندول کارگران را به 

ش ازهرچيزطرح کننده زيرکشيدند، پالکادرهای همراه کارگران بي
به همه اينها بايد درگذشت حسينعلی . سطح مطالبات آنان بوده است

 قم –منتظری را هم اضافه کرد که درزادگاه وی نجف آباد واصفهان 
 تبريزو دانشگاههای ايران موجی ازاعتراضات - تهران –

وبرجستگی بخشيدن به شعارها برعليه کل دستگاه واليی را پوشش 
رودرويی با اعدام دو تن در سيرجان و درگيری گسترده . داده است

و کشته شدن و دستگيری تعدادی ازمردم در آن شهربرانگيختگی 

توده وسيع مردم درمقابل کل رِژيم، مضامين اصلی شعارهای ليست 
   . هفتم را تعريف می نمايد 

اکنون دربرابرما روزهای تاسوعا وعاشورا وشمشيرازرو بستن 
عبورازخط قرمزهای : ن قرار دارد که فرياد برآورد های سرداررادا

نظام را درراه پيمايی های اين دو روزتامل نمی کنيم و آنگونه 
هم اکنون مدافعين آزادی .جنايت می کنيم که دل مان می خواهد 

وبرابری دربرابردشمنان آزادی صف آرايی جديدی را سازمان می 
باشد که . می سازنددهند وخود را برای اينروزهای سخت آماده 

استمرارمبارزه 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 

از همه دوستانی که . هاومطالب تويتردرون کشورفراهم آوردم 
 فيس بوک ام شعارو يوتوپ های جديد ميگذارند برای صفحه
ياری هايی ازاين نوع به استمراراين وظيفه ازجانب . سپاسگزارم 
  .من انجامد

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

می توان وبايدازمبارزان داخل کشوردربرابررودررويی باآتش 
له وتوپ وتانک تماميت ارتجاع جمهوری اسالمی وايستادگی ها گلو

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

 :شعارها 
 تاسوعا ، عاشورا/ وعده ما 

  ...يزيد سرنگونه/ اين ماه ماهه خونه 
   سرنگونهکل رژيم/ اين ماه، ماه خونه
  فاشيست سرنگونه / اين ماه، ماه خونه

  ديکتاتور سرنگون است/ اين ماه، ماه خون است 
  سيد علی سرنگونه/ اين ماه، ماه خونه

حتی اگر ديکتاتور، بر ما گلوله / منتظری مظلوم، راهت ادامه دارد
  بارد 

  فضيلت منتظری/ مرگ بر اين ديکتاتوری
  دشمن او ابتراست/ منتظری کوثر است

   مرگ بر اين ديکتاتوري/ وصيت منتظري 
  مرگ ديکتاتوری/ مرگ منتظری
  آزاديت مبارک/ منتظری حقگو

  آزاديت مبارک/ منتظري مظلوم 
  بشکند کمر رهبر ما خامنه ای/ مرگ بر رهبر ما خامنه ای

  .آزاديت مبارک/  روحانی با غيرت
 آزاديت مبارک/ ای رهبر تشيع
  .مرگش يعنی زندگی/ روحانی واقعي

  ريشه ظلم را بکن/يا حجت بن الحسن
ملت سبز ايران صاحب /  روزعزاست امروز،عزا عزاست امروز

  عزاست امروز
فقيه نستوه ما پيش /  عزا عزاست امروز، روزعزاست امروز

  خداست امروز
  .نمی خوايم، نمی خوايم/ تسليت کينه ای

  نمی خوايم ، نمی خوايم/ تسليت عقده ای 
   منتظری زنده است /ديکتاتور، ديکتاتور
  منتظری راهش ادامه دارد/ ديکتاتور، ديکتاتور

  منتظری مظلومه/ يا حضرت معصومه 
   واليتش باطله/ خامنه ای قاتله

  دروغ ميگه قاتله / اونی که ميگه عادله
  ننگ بر اين واليت/ شکنجه، خيانت 

  صدا و سيمای ما/ ننگ ما ، ننگ ما 
  آنخيانت است به قر/ سکوت هر مسلمان 

 مرگ براين ديانت / تجاوز، خيانت 
 پشت يزيد بايستيم/ ما اهل آوفه نيستيم

  تجاوز هم آزاده؟/ اي رهبر آزاده 
  تو خون ما نکن دس/ ای رهبر مقدس

  ننگت باد ، ننگت باد/ احمد خاتمی 
 ارتشی با غيرت، حمايت حمايت / سپاهی بی غيرت، خجالت خجالت

 مرگ بر اين واليت/ تجاوز ، جنايت
  اينم بود توي قرآن؟؟ /تجاوزتوي زندان 
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  امام زمان خودش مياد/ نائب زوری نمی خوايم
 دولت مصباح نمی خوايم/ اشک تمساح نمی خوايم 

 ديکتاتورو برش دار /ابوالفضل علمدار 
 عليه رهبر آمده/ اين همه لشکر آمده 
 ...ايران شده بازداشتگاه /اوين شده دانشگاه 
  بر ديکتاتورمرگ / مرگ بر ديکتاتور

  مال عمر، مال علی/ ملت، نمی خواهد ولی
کارگران ( ازخواب غفلت بيدار شويد صنعت فارس در خطر است 

  )دراستاديوم ورزشی شيراز
 )کارگران درشيراز(نان در سفره نداريم 

  تری از احمدی خراب/ ای رهبری، ای رهبری
  سلطنتو رها کن/ کن خامنه ای حيا

  لی نمی خواهيمسيدع/ ولی نمی خواهيم ما
 عکس امام آورده / رهبری کم آورده 

 واليت نتيجه ی بيست ساله/ بيکاری، اعتياد، جنايت
 مزدوررهبر شده، مزدور رهبر شده/ آدمکش حرفه ای
 مرگ بر ديکتاتور / بی چادر، با چادر
  کاخ نشين سپاهی شد/ به اسم مستضعفين
 بورس بازی و جنايت / پاسداری از واليت

 رهبران کودتا، باردالر بستند/ اک سياه، خاک سفيدکارگران خ
 ونشستند

سراسر کردستان،شهامت و /احسان فتاحيان، ملتست ندای اين
 غيرتست

از ارتش خارجی، بدتر و وحشی /فرماندهان سپاه، غارتگر کشوراند
  ترند

با پول نفت ملت، يکشبه تاجر / شدند فرماندهان سپاه، مزدور و قاتل
  شدند

  اين همه دشمن آمده/ آمادهظلم وستم سر
 کهريزک افختارشون/ حسين حسين شعارشون

 رهبر خبر نداره؟/ تهديد اثر نداره
 دخالت تو رأی نکن/ ای رهبری خجالت

 قدرت به دست مردم/ مال بايد بره قم
 رأی ما ُبردنی نيس/ نيس حق ما خوردنی
 ما ملتيم ، شما چی؟/ دولتِ  کودتاچی

 ر می خوايم ، نه ظلمتما نو/ ملتيم ، نه امت ما
 کودتا را دولت/ ويران کن اين بنا را
  استعفاتون قبوله/ ديکتاتور کوتوله
 شعبون بی مخ آورده/ احمدی کم آورده
 رهبری فرمود ، نداديم/ نداديم ما رأی به محمود

 خوايم حکومت زور نمی/ ما هالهء نور نمی خوايم
 تبارهصندوق رأی تو بی اع/ ملت ايران از دروغ بيزاره

 رياستت موجب ننگ و عاره/ ايران از دروغ بيزاره ملت
 ملت ايران ، پیِ  آزاديه/ شاديه شيوهء ما زندگی و
  پادگانی نه حزب/ نه حــُقــّه نه تبانی

 رو منطق و حساب نيست/ دين پراز خرافه 
 ايرانی آزاد است/ امروز روز فرياد است

 ملت بايد آزاد شه/ شه ايران بايد آباد
 رسيده دوره بردگی به سر/ هرِ آزادی خبر رسيدهاز ش

ُبرده، سرپا  چاورز هاله ش را/ محمودِ  پاچه پاره، هالهء نور نداره
 نشسته خورده

 بوقه رهبر تو عهد/ هالهء نور دروغه
با زوررئيس نمی شی، نشاشيدی / احمدی پينوشه،انقد دلت نجوشه

 نمی شی خيس
 حجتيه روس شده/ تقيه ، تقيه

...................................... 
  سپاه شعار مربوط به بسيج و

 نه جنتي، نه مصباح/ نه بسيج، نه سپاه 
  از سر راه برين دور/ بسيج بسيج مزدور
  ترانه پيش ما بود/ اگر بسيجی نبود
  سهراب پيش ما بود/ اگر بسيجی نبود
 ندا پيش ما بود/ اگر بسيجی نبود
 مافيايی مزدور/ بسيج بی حيايی

 خون برا نون می ريزه/ بسيجی خون ميريزه
 دستش توخون ملت/ غيرت آدم کش بی

 ديگ پلوش پرازخون/ بسيج راه شيطون
 بسيجی روسيا/ خور مافيا لقمه

 ُگه خوردن زيادی/ پاسدار اقتصادی
 دشمنِ  ملت نشوی بسيجی/ ذلت نشوی بسيجی عاملِ 

 دشمن نشوی بسيجی نوکر/ مأمورِ  کشتن نشوی بسيجی
  قاتل مزدور نشی/  که منفور نشینکش

  دوربينه دستت دادند؟/ چقدربهت پول دادند
 خرج بسيجی شده / پول نفت چی شده 

ملت / خودتو نزن به گيجی، ببين اومده سی مليون بسيجی بسيجی
 توی خيابون

 نه تخمِ  کودتايی/ اونايی تو بچهء
 اگه بخوری تقدست تمومه/ خون ما بهت حرومه خوردن

 تمومه بخوری کارت/ حرومهخون جوون 
 الهی حکومت/ سی سال روسياهی

 دين از سياست جدا/ کارخدا با خدا
 زمينی دشمن سر/ ای مستبّد دينی
 بخواهی می توانی/ ايرانی ايرانی

 يکی بشه ميشکنه پشتِ  عدو/ او دست من و دست تو و دست
 بشه ملت بايدآزاد/ ايران بايد آباد بشه

 دولت دينی برا سی سال بسه/ هحکومت جن گير و رّمال بس
  نفرين به نيرنگت باد/ ای جالد، ننگت باد ای شياد،

 يک جا بايد بايسته/ اين دولت فاشيسته 
 ابرويی بی شرم و/ عدويی عدويی

 ای بدکار،ای جانی، اين/ ای ننگ هرآزاده، دين را به قدرت داده
 است خانواده؟

 و تجاوز ،شدشکنجه /  تقلب و بی شرمی ، بدخواهی و بدکاری
 خانواده داری ؟

 فقيه مستبدی/ نه طنزی ، نه جدی 
  دولت کودتا رو/ قربون برم خدا رو
 کاميون سيب زمينی ش/ با حاميان چينی ش

 مشاورای روسش/ با مرغش و خوروسش

.............................................  
   اعتراض مادران عزاداراعتراض مادران عزاداراعتراض مادران عزادار؛ خشونت عليه مادر سهراب اعرابی

 روز از بازداشت کامران آسا برادر کيانوش آسا دانشجوی ١٨ا گذشت ب
جان باخته طی وقايع پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، وی 

برد و طی روزهای اخير نيز با انتقال به  همچنان در بازداشت به سر می
 دادگاه انقالب، قاضی مقيسه اقدام به تاييد قرار بازداشت ٢٨ی  شعبه
 .  وی نموده استموقت

 آذر درب دانشگاه علم و صنعت در تهران ١٦کامران آسا صبح روز 
وی قصد داشت به مناسبت روز . توسط نيروهای انتظامی بازداشت گرديد

دانشجو در مراسم بزرگداشت برادر خود در دانشگاه محل تحصيل وی 
ده به همين منظور تاج گلی را نيز مزين به عکس برادرش آما. شرکت کند

کرده بود، اما پيش از ورود به دانشگاه و شرکت در مراسم مورد اشاره 
  .بازداشت شد

ی  بنا بر گواهی پزشکی و تاييد اداره نظام وظيفه کامران آسا به عارضه
ی اين بيماری تحمل شرايط زندان برای وی  و به واسطه. قلبی دچار است

  . واده شده استهمين موضوع باعث نگرانی بيشتر خان. بسيار سخت است
ی مکرر به دادستانی   مادر و خواهر کامران طی اين مدت با مراجعه

تهران، دادگاه انقالب و زندان اوين برای مالقات با کامران و تبديل قرار 
اين در حالی است که شرايط نامناسب روحی . اند بازداشت وی تالش کرده

 مرگ يک فرزند، با و جسمی مادر داغدار کيانوش و کامران آسا به دنبال
  بازداشت پسر ديگرش تشديد شده است

های کشته شدگان وقايع اخير که شش ماه  ما جمعی از مادران و خانواده
است عزادار و داغدار از دست دادن فرزندان و عزيزان خود هستيم، 
ضمن پشتيبانی از مادر کيانوش آسا و همدردی با وی اعتراض شديد خود 

  .داريم بازداشت کامران آسا اعالم میی  را نسبت به ادامه
ما مادران عزادار با ابراز نگرانی از تهديد و بازداشت اعضای خانواده 

ی اخير ماموران امنيتی به  جان باختگان حوادث اخير، از جمله مراجعه
مجتمع مسکونی محل زندگی مادر سهراب اعرابی و جمع آوری 

مادر وی و همچنين های سهراب و اقدام به تهديد و ارعاب  عکس
بازداشت برادر کيانوش آسا خواستار پايان دادن به اعمال خشونت آميز و 

های قربانيان و آزادی هر چه زودتر کامران آسا  غيرقانونی با خانواده
  ماداران عزادار                                  .هستيم
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 قانونی کردن بردگی جنسی
 ! تحت عنوان ازدواج موقت

  ارفعآزاده 
فرهاد تجری از اعضای هيات رئيسه کميسيون حقوقی و قضايی مجلس 

 اليحه حمايت از خانواده که مربوط ٢٢ماده " :شورای اسالمی می گويد
. به ازدواج موقت است با اکثريت آراء به تصويب اعضای کميسيون رسيد

 "  
نبايد فراموش کرد که همين مجلس اسالمی در گذشته ای نه چندان دور 

برای باز کردن راه  ازدواج قانون حمايت از خانواده  ٢٣ش کرد ماده تال
مجدد مردان، بدون اجازه زن اول خود، را به تصويب  برساند اما تصويب 
. آن زير فشارهمه جانبه جنبش اعتراضی زنان،  با شکست مواجه شد

دولت احمدی نژاد و دستگاه واليت نه تنها تالش خود برای تصويت اين 
 ارتجاعی و ضد زن را رها نکردند بلکه اکنون در صدد قانونی قانون

کردن صيغه می باشند به طوری که مردان را از دردسرهای تشريفات 
ازدواج دوم خالص کرده و پديده فحشاء وبردگی جنسی را در جامعه 

  . قانونی و نهادی سازند
سرپرست موقت مرکز امور زنان و خانواده رياست "زهرا سجادی 

 ابراز تاسف کرده و قوانين کنونی را ٢٣، از عدم تصويب ماده "ریجمهو
با :" او  در مصاحبه با ايلنا می گويد. به اندازه ای الزم ضد زن نمی داند

وجود اين که رضايت همسر اول برای  ازدواج مجدد مردان در هيچ کجای 
قران آورده نشده است اما قوانين جمهوری اسالمی نسبت به ازدواج 

اره مردان سختگيرانه عمل کرده است و اختيار کردن همسر دوم برای دوب
او در ." مردان را محدود کرده است که البته اين خالف شرع اسالم است

در سال :"  حمايت از خانواده گفت٢٣همين مصاحبه در رابطه با ماده 
گذشته بحث های زيادی در رابطه با اين ماده جنجال برانگيز بوجود آمد 

اکنون نيز .  از اليحه حمايت از خانواده بود٢٣تيجه آن حذف ماده که ن
  .".مجلس دوباره با جديت تمام در حال پی گيری اين ماده است

   در گفته های تجری و سجادی نکاتی در رابطه با ازدواج موقت  مورد 
تاکيد قرار گرفته که هريک از آنها نگاه به شدت ضد زن و تحقير آميز 

فرهاد . ان رژيم اسالمی  نسبت به زنان را عيان می سازددست اندرکار
  :تجری در مصاحبه با ايسنا ميگويد

 چنانچه ازدواج موقت منتهی به حمل و تولد طفل شود ، به منظور" 
  قانونی اين ازدواج بايد ثبترعايت حقوق طفل يا جنينی که تشکيل شده

اطفال مجهول  به منظور جلوگيری از بوجود آمدن" و اين امر ." شود
  : وی ادامه ميدهد." در ازدواج های موقت استالهويه

 اما در صورتی که اگر ازدواج موقت منتهی به حمل شود بايد ثبت شود؛" 
  وی در ادامه "منتهی به حمل نشود هيچ الزامی برای ثبت آن وجود ندارد

  :ميگويد
 ان صورتالبته اين ازدواج به صورت ازدواج دائم ثبت نميشود، به هم" 

 را شرايط ازدواج موقت و  محدوديت زمانی قيد شده وازدواج موقت
خواهد داشت، کما اينکه االن هم ازدواج موقت در برگه های عادی ثبت 

 طرفين اين ازدواج در شناسنامه هم صورت توافقميشود، از اين پس در 
  :وی در انتها ميگويد". به ثبت ميرسد

االن  ع و محدوديت قانونی وجود ندارد،در زمينه ازدواج موقت هيچ من"
هم مردها ميتوانند از اين موضوع که هم وجهه شرعی و هم وجهه 

به عبارت ديگر اين امکان وجود دارد لذا نمی . قانونی دارد استفاده کنند
 اليحه به تصويب ٢٢توانيم خودمان را گول بزنيم، اما آنچه که در ماده 

فاده از ازدواج موقت و آثار حقئوقی که  برای جلوگيری از سوء استرسيد،
  ."ممکن است برچای بگذارد، ميباشد

از زنان می " سوء استفاده"تجری اعتراف می کند که صيغه موجب 
شودو اين روش ضدزن و ضد انسانی در رژيم جمهوری اسالمی برای 

داشته  و بهيچ وجه امر " هم وجهه شرعی و هم وجهه قانونی" مردان 
که وی " کميسيون حقوقی و قضائی مجلس"اما او  و . جديدی نيست

عضو آن می باشد چگونه می خواهند با اين سوءاستفاده مقابله نمايد؟ در 
و اعطای امکان ثبت اين " تن فروشی"يک کلمه از طريق قانونی کردن

  ! پديده شوم در شناسنامه در صورت رضايت طرفين؟
قانون "ت که توجه در مصوبه  اين کميسيون حقوق زن موضوعی نيس

را به خود مشغول کرده  باشد بلکه وجود جنين و طفل است که " گذاران
يا به " مجهول الهويه"آقايان را به فکر انداخته تا تعداد بچه های 

، حقوق زن ٢٢ماده . در  جامعه افزايش پيدا نکند" حرام زاده"اصطالح 
 ٢٣يب ماده اول را به فراموشی می سپارد و عمال راه را برای تصو

آن چه که در . را به شکل ديگری باز می کند" حمايت از خانواده"قانون 

می شود چيزی " ثبت ازدواج موقت در شناسنامه" اين ماده تحت عنوان
 سال ٩٩را که از يک روز تا " صيغه"را عوض نکرده و همه شرايط  

 می باشد تنها تفاوت اين. ميتواند دوام داشته باشد را همچنان حفظ می کند
که  ثبت آن که قبال فقط  بر روی يک تکه کاغذ صورت ميگرفت  اکنون 

 ميتواند - که اين هم تعارفی بيش نيست–" طرفين"بنا بر ميل 
 . درشناسنامه نيز انجام گيرد

اما سوال اصلی اين است کدام زنان ودختران حاضرند به ازدواج موقت و 
حاجيان و آقا زاده ها، سرمايه يا صيغه تن دهند؟ دختران آيت اهللا ها، 

داران گردن کلفت؟و يا دختران و زنانی که به محروم ترين بخشهای طبقه 
کارگرتعلق دارند يعنی   خانواده هائی که در روستاها، حاشيه شهرها 
زندگی ميکنند و محکوم به گرسنگی هستند  و  قدرت نگهداری کودکان 

 که نان آور خانوداه هايشان -خود را ندارند، زنانی که همسران خود را
 را از دست داده اند،دختران وزنان پناهندگان و مهاجرين که در -بوده اند

  ؟... شمار محروم ترين جامعه ما هستند
کاردبردش برای گروه دوم يا مجموعه ای " صيغه يا بردگی جنسی مسلما

از تحتانی ترين بخشهای طبقه کارگر کشورمان است نه گروه اول يعنی 
سانی که خانواده های آنها عليرغم مذهبی يا الئيک بودن  از چنان ک

موقعيت و ثروتی برخوردارند که حاضر نيستند دخترانشان را به بردگی 
آيا آقای تجری و خانم سجادی حاضرند دختران .جنسی محکوم سازند

خودشان را از طريق صيغه در اختيار مردان ديگر قرار دهند؟ می دانيم 
ه ما نسبت به صيغه دافعه وجود دارد و بنابراين دختران که در جامع

به وسيله سوء استفاده مردان " صيغه شده زندگی شان  فنا گشته و عمال
در جامعه ايی که هنوز باکرگی ارزش است . تنوع طلب مبدل می شوند

دختر دست دوم، آن هم از نوع صيغه شده، شانس تشکيل خانواده را  
ده و در نهايت زير فشار تنگناهای اجتماعی و برای هميشه از دست دا

به " فرزندان اين زنان نيَز، که معموال. اقتصادی به فحشا کشيده می شود
طبقات پائين جامعه تعلق دارند ، سرنوشتی بهتر از مادرانشان نخواهند 

در گزارشات متعددی که از زندگی دختران و زنان صيغه شده  ديده . داشت
وان عمق فاجعه ايی را که  با تصويب اين قوانين ضد و خوانده ايم می ت

  .زن، در انتظار دختران و زنان خواهد بود، دريافت
مسلم است که چنين قوانينی نه فقط تعرضی به حقوق عمومی زنان بلکه 
در عين حال تعرضی به موقعيت طبقه کارگر ايران و گسترش  فحشاء و 

 دراين جاست که مطالبات .فساد در آسيب پذيرترين بخشهای طبقه است
جنبش کارگری و جنبش  زنان در هم تنيده شده و همراهی و همدوشی و 
مبارزه مشترک آنها دريک جبهه مشترک عليه قوانين ارتجاعی  رژيم به 

بنابراين فعالين کارگری و .  ضرورتی غيرقابل اجتناب مبدل می شود
ه فمينيستهای کارگران پيشرو، فعالين جنبش زنان، فمينستها و بويز

سوسياليست بايد تالش کنند که تعرض رژيم اسالمی را به چالش بطلبند و 
  !   آن را با شکست مواجه سازند

…………………………………… 
 تائيد حکم اعدام برای زينب جالليان

 ديگر  و دو زن
دستگاه بيدادگری رژيم اسالمي، حکم اعدام برای زينب جالليان و دو زن 

هم اينک با محاسبات کنونی، وضعيت برای . استديگر را، تأييد کرده 
زينب جالليان، زندانی سياسی مبارز و زن آگاه به حقوق خود، و دو 

 .زندانی ديگر، بسيار وخيم است
اميد که زينب جالليان، که شايسته آزادي، فعاليت سياسی و داشتن يک 

 .زندگی شخصی انسانی است، از اسارت دژخيمان حاکم، خالص شود
  ! حکم اعدامم را دادند  تنها در چند دقيقه:زينب

 زندانی سياسی کورد هستم که   ساله و٢٧اينجانب زينب جالليان، دختری 
 . حکم اعدامم از سوی شورای عالی دادگاه انقالب اسالمی تاييد شده است

 . ام تنها چند دقيقه طول کشيد  ام و محاکمه بهره از اختيار کردن وکيل بی
هستی و چون تمامی دشمنان ) محارب( تو دشمن خدا قاضی به من گفت

  .خدا، طی مدت کوتاهی اعدام خواهی شد
من از حاکم خواستم که پيش از اعدامم به من اجازه بدهد برای آخرين بار 

او با لفظی ناشايست .  ام را ببينم و با ايشان خداحافظی کنم خانواده
  .درخواستم را رد کرد

افع حقوق بشر تقاضامندم با حمايت خود از حال نيز از سازمان های مد
چراکه اين حکم ناجوانمردانه، درخور . من بکوشند تا حکم اعدام الغا شود

  کمپين دفاع از زندانيان سياسی و مدنی    .من و هيچ انسانی نيست

…………………………………... 
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 ديدگاهها در مورد مرگ منتظری
   ...اهللا منتظریاهللا منتظریاهللا منتظری   در گذشت آيتدر گذشت آيتدر گذشت آيت

     داد تاريخیداد تاريخیداد تاريخی   ه يک رخه يک رخه يک رخاى نادقيق باى نادقيق باى نادقيق ب   بازنگرىبازنگرىبازنگرى
 مهدی اصالنی

اهللا منتظری در چند  واکنش چشمگير ايرانيان خارج کشور به مرگ آيت
های  جدا از پيام. داد ای شد برای نگاهی گذرا به اين رخ روز گذشته، بهانه

های سياسی مقاالتی فراوان بر  تسليت اشخاص و برخی جريانات و چهره
برخی جريانات و احزاب سياسی . يی کردنما روی تارنماهای اينترنتی خود
حامی "و " پدر معنوی"اهللا منتظری  که آيت خارج کشور، با بيان آن

جنبش سبز بود، با تسليت به فرزند ارشد ايشان احمد منتظری " ى صميمي
" مردم ايران"ى اين مرجع تقليد شيعى و نيز به  و ساير اعضای خانواده

داِد درگذشِت  در ُرخ. شريک دانستندخود را در غم از دست رفتن ايشان 
اهللا منتظری بسياری قهرمان حقيقى يا مجازى خود را در گروه خود  آيت

اهللا  برخی با چنان غلو و اغراقى به بازسازى شخصيت آيت. اند جسته
نمايی پيش از هرچيز نشان از  اند که به واقع اين بزرگ ه منتظری دست زد

اهللا منتظری قد قهرمانی  در فقدان آيتکسانی . کوچک کردن ديگران داشت
  . سطح آرزوهای خودشان گردد را آن قدر پايين آوردند تا آه هم

تالطِم سياسی  ی ُپر اهللا منتظری به شهادِت کارنامه راست آن است که آيت
انساِن مهرورزی که . اش انسانی بود در مجموع مهربان زندگي

او از ابتداى . ش تعارض داشتا نگرى ى جهان اش با خشونِت ذاتي مهرباني
پاگيرى جنبش اسالمى، در نبرد قدرتی آلوده قرار گرفت؛ هر چند آه 

وی . ی اين نبرد شود ها سعی داشت آمتر درگير و آلوده زودتر از خيلى
گفت اعتقاد داشت و بدان عمل  چه مي هايی بود که به آن جزء انسان

می و اسالم سياسى را او تا آخرين روزهای حياتش جمهوری اسال. کرد مي
ها  با قرائتی که وی از مبانى آن داشت، تنها بديل معنوی انسان

شهر باور داشت  وی به عنوان يک فقيه سنتى به اين آرمان. پنداشت مي
ى قوانين مدنی و  توان فقه شيعى را با يک نظام سياسی برپايه که مى

ه فقيه، نه، که به تا به آخر نيز به واليت مطلق. حقوق شهروندی آشتی داد
باوری به باور . ای ماليم از واليت فقيه، باورمند ماند نظارِت فقيه و گونه

اهللا منتظری به جهانی اعتقاد داشت  آيت. سر ناراست و نادرست من، يک
های  که جدا از اراده و مهربانی شخص خودش، سرشار از جنبه

شر و .  اعداممجازات. نابرابری ساختارى زن و مرد. انسانی است غير
خداساالری بزرگ و پدرساالری . خير و عبوديت تام و تمام انسان از اهللا

  . انديشی بود بزرگ او، تؤام با تاريک
توان شجاعت و  با اين همه، يکی از وجوهی که به اعتبار آن مي

ی داوری قرار داد، همانا اعتراض  اهللا منتظری را در کفه گی آيت ايستاده
ری زندانيان سياسی در سال شصت و هفت به دستور وى به کشتار سراس
حصر . جا بود که وی اخالق را با قدرت تاخت نزد آن. مستقيم خمينی است

. گی بود خانگی و کنار گذاشته شدن از قدرت، تاوان آن اعتراض و ايستاده
اهللا منتظري، سند تباهی اسالم سياسی را توسط يکی از  کتاِب خاطرات آيت
های بيدار   فقيه و حکومت اسالمی به عينه در برابر وجدانمعماران واليت

های درگير، اهميتی  ی جناح همه مانی  اين خاطرات در مياِن الل. قرار داد
اهللا منتظری در آن بود که وی  اهميِت اعتراِض آيت. دوچندان پيدا کرد

قدرت و در سال خون، زير گرفت و  ي کاريزمای خمينی را در گردونه
و . اش از وی جدا کرد ود را در فرازی مهم از زندگی سياسيی خ کاسه
واضح است که اعتراِض در قدرت و به قدرت، عيار و وزنی دارد که  پر
اخالق سياسی حکم . را با هيچ الماسی در جهان تاخت زد توان آن نمي
" تو روی خمينی ايستادن"اهللا را از اين رويارويی و  کند که سهم آيت مي

  . و اگر و به تمامی در نظر گرفتبی هيچ اما 
ای  بيش از يک سال قبل برای انتشار کتاب خاطرات زنداِن خود در نامه

کشی در تابستان سال شصت و هفت  اينترنتي، در ارتباط با فرمان چپ
. هايى از ايشان پرسيدم که از سِر مهر يا مسئوليت بدان پاسخ دادند سئوال
توان  مي: آور شدم که کالغ و گل سرخ يادام  جا و در کتاب منتشر شده همان
او به هر روی در . اهللا منتظری در بسياری موارد توافق نداشت با آيت
ی  گيري قدر مهم در شکل اى مهم بود و نقشی همين ی قدرت مهره گردونه

  . های آغازيِن انقالب داشت سيستِم جنايت در سال
 وی را به عنوان توان بسياری از نظريات اجتماعی سياسی به حق مي

اخالِق سياسی اما حکم . ی نقد کشيد يکی از معماراِن واليت فقيه، به بوته
.*  از ياد نبريم١٣٦٧کند نقش او را در افشای جنايت تابستان سال  مي
ی تاريخی به عنوان نيابت ولی فقيه و   در يک دوره-اهللا منتظری اما آيت

ها نمايندگان خود  گاه  دادبه زمانی که بسياری از ُحکاِم شرع و قضاِت
قابل انکار در پيدايش و تثبيت نظام جنايت  ايشان بودند، مسئوليتی غير

جمعی و در  های دسته ترين جنايات و اعدام به دورانی که هولناك. دارد
های  ی سال عقيدتى در فاصله-ى سياسى راس آن آشتار هزاران زندانى

اريخی پربدک نيست به اين آوری ت برای ياد.  اتفاق افتاد١٣٦٠-١٣٦٢
  . مسئله نقبی بزنيم 

 از جانب مجلس خبرگان ١٣٦٤اهللا منتظری در پاييز سال  انتخاب آيت
از ابتدا دو نفر نسبت به اين . رسد بدون هيچ معترض جدی به تصويب مي

عدم توافق اولی . اهللا منتظری انتخاب توافق نداشتتند؛ خمينی و خود آيت
دومی از سر تواضع و فروتنی به انتخاب خود با منطقی تؤام بوه و 

بدستان  ی قدرت و درميان کار کم در گردونه به يک معنی دست. معترض
 نه تنها اختالفی بر سر نيابت و رهبری نظام ١٣٦٤حاکميت، تا پايان سال 

ای و  اهللا منتظری وجود نداشته که بسياری چون خامنه توسط آيت
تن رهبری آقای منتظری تعجيل هم رفسنجانی در پيشبرد و جا انداخ

 )١. (داشتند
های نوشتاری اخير، برخی با  نمايي ها و بزرگ گويي در ميان غلو

های  اهللا منتظری را مخالِف اعدام کاری در تاريخ و جعلی آگاهانه، آيت دست
اهللا را تنها مدافع  برخی فراتر از آن حتا آيت. اند خطاب کرده" دهه شصت"

صفتی ) ٣.(خواندند" ها در تمام دوران"و ) ٢" ( آغازاز"حقوق مخالفين 
  . اهللا نيز هرگز به خود اتالق نكرد که خود آيت
آوردی جز مخدوش کردِن  نمايی و روايت ناراست از تاريخ، ره اين بزرگ

اگر نگوييم اين عده دچار خطای محاسباتی و رياضی . (حافظه جمعی ندارد
ی تاريخی ده ساله اطالق  يک دورهشده اند، چرا که دهه را معموال به 

او : ست اهللا نوشته مدعى اکبر گنجي، در يادداشتی که بر مرگ آيت) کنند مي
آيا به ." بود که از آغاز در برابر نقض حقوق اساسی مخالفان ايستاد

اهللا از آغاز  آيا به راستی آيت. گويد، باور دارد راستی گنجی بر آن چه مي
  .  مخالفان ايستاددر برابر نقض حقوق اساسی

های  های سال ها و اعدام خواهم از کردستان و ترکمنستان و توماج نمي
گونه خوانِش تاريخ بر روشی  اين. مان مکرر شود آغازين بگويم که رنج

عدالتی بر خود و  انگارد که نا  مبتنی است که آغاِز ناعدالتی را زمانی مي
اريخ نيز در همين دوران و عزيزانش رفته است، افزون بر اين، قهرمان ت

ای از فرهنگ  اين نگاه به تاريخ بيان گونه. يابد از گروه خودی تولد مي
فرهنگی که قِد قهرمان و قهرمانی را به قدِر آرزوهای شخصی فرو . است
هاى ناراست و نادقيق در روايِت  گونه حکم صادر کردن اين. کاهد مى

. عدالتی تاريخی است ای بي هتاريخ، چشم فروبستن بر رنج ديگران و گون
  . آيا به راستی آغاز برای اکبر گنجی قدری با تًاخير آغاز نشده است

اهللا منتظری ادبيات به کار گرفته شده  نکته قابل توجه ديگر در فقدان آيت
طلبان سابق است اين دسته که در  از جانب برخی از مهاجران و اصالح

گان   و استفاده از ادبيات و واژهساليان اخير با مباحث شبه حقوق بشری
هايی از متفکران غربی چون ميشل  شان را با نقل قول ديني، مقاالت غير

سازی  سان اند و سعی در نوعی هم فوکو و ماکس وبر و آارل پوپر آراسته
اهللا به ادبيات  اند، با درگذشت آيت کالمی با ادبيات مهاجرت و تبعيد داشته

اهللا منتظری به ديار باقی  آيت" : اند  بازگشتهمانوس و مورد عالقه خويش
او مصداق بارز اين آيه قران بود که عاش سعيدا و مات ... شتاقت
  ) ٤..." (سعيدا

جدا از دسته فوق برخی نيز با بخشيدن القاب و انتخاب عناوينی 
رضا فانی از زندانيان . اهللا دادند زميني، پوششی آسمانی به مرگ آيت غير
دفاع ايشان از همه "نويسد  مي٦٧گان تابستان  مانده ندهای و ز توده

زندانيان سياسي، از هر گروه و دسته و مذهبی و در تمام دوران ها، 
ايشان را به قهرمان هميشگی حقوق بشر درسرزمين ما و پدر معنوی اين 

  ." جنبش مبدل نمود
اقعه زمانی و  و هم-اهللا حسينعلی نوشابه اميری به بهانه نام کوچک آيت
اش را با انتخابی  اهللا تيتر مطلب عاشورا با هفتمين روز درگذشت آيت

  . گونه آراست اين
آيت اهللا العظمی حسينعلی  "-در سوگ آنکس که هم حسين بود و هم علی

منتظري، مرجع عاليقدر شيعيان، ديروز درگذشت تا در همزمانی هفتمين 
او هم حسين بود و هم روز مرگش باحادثه عاشورا، به يادمان بياورد که 

  ) ٥." (ها ترين علي ها و شجاع ترين حسين مظلوم. علی
اهللا منتظری در  گونه که آمد يکی از مواردی که پس از درگذشت آيت همان

دهه "های  اهللا با اعدام آزار بود، مخالفِت آيت ها چشم برخی نوشته
اين های سياسی رفوزه شده با جعل آگاهانه  برخی از چهره. است"شصت

. اهللا بخشيدند  را به آيت-ها دهه شصت قيد زمانی عنوان مخالفت با اعدام
اگر بتوان برای . موقعيتی که خود آيت اهللا نيز چندان با آن توافق نداشت

بازگفت باال توسط علی افشاری که انسانی است خدا باور و مسلمان شيعى 
 يافت، برای و تا چندى پيش از پايوران جمهورى اسالمى توجيهی منطقی

اهللا منتظری نگاشته  ى زير که توسط فرخ نگهدار و در سوگ آيت نوشته
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اش و در  نگهدار از همان انتخاب تيتر مطلب. توان نام نهاد شده، چه مي
در سوگ آموزگاری که : "کند زميني، تکليف ما را روشن مي ای غير حوزه

  : دهد سپس ادامه مي" پاک و مجرد به سوی فلک شتافت
 رنگی از اين رنگين کمان سبز، از شيعه و سنی تا گبر و ترسا و هر"

در . همه او را پيشوای معنوی خود شناسند) بخوان کمونيست(کافر، 
يدتي، فرهنگی و يا حقوقی برای آنند های عق ام که سيستم زندگی آموخته

که در هر کشاکش به ما کمک کنند که تصميم به عمل خير و دفاع از حق 
و من، . را، از تصميم به عمل شر و ارتکاب ستم را از هم تشخيص دهيم

فرخ نگهدار، از شاگردان مشتاق آيت اهللا منتظری و شيفته روش او در 
به . بخشد از کيسه خليفه ميگويی فرخ نگهدار ." اين تشخيص هستم

اهللا منتظری را پيشوای معنوی خود  هاهم آيت راستی آيا اهل سنت و سني
دانم امروز  نمي(کمونيست، . مارکسيست. مگر يک سوسياليست! دانند؟ مي

) اى داشته باشد نگرى ى فرخ نگهدار چيست، اگر اصال جهان نگرى جهان
و آيا به لحاظ !!!  شيعى باشداهللا تواند شاگرد فکری يک فقيه و آيت مي

يک آدم به اصطالح  باور، پيشوای فكرى  منطقى ممكن است يک آدم خدا
يا . به هزار و يک دليل دروغ است. دروغ است اين ادعا. سکوالر باشد

کم فرخ نگهدار با نياموختن از گذشت روزگار هم چنان مبتال به درِد  دسِت
ن کالم اگر از زبان شاگردان اي.** درمان پراگماتيسم سياسی است بي
اهللا، آسانى هم چون محسن کديور و حسن يوسفی اشکوری و يا  آيت

شبستری جاری  نزديکان فکری وی چون عبدالکريم سروش و مجتهد
. کند جلوه مي انگيز نيست، که بسيار طبيعی  بر شود، نه تنها تعجب

ری گونه که اگر سروش و کديور و اشکوری بگويند شاگرد فک همان
ها ترديد  مارکس و انگلس هستند، بايد در صحت فکر و عقل و کالم آن

که به لحاظ فکری و باورهای ايدئولوژيک، فرخ نگهدار  جدای از آن. کرد
ی سياسی نگاهی  تواند راست گفته باشد، اگر تنها بخواهيم در حوزه نمي

ى اين   ياسيی س  البته با نگاهی گذرا به کارنامه(به پيام نگهدار بياندازيم 
اش را  ترين رفقای سازماني رهبر اآثريت که هر مخالف فکری حتا نزديک

چنان  سازی امنيتی جاسوس و خائن خطاب کرد و هم با پاپوش و پرونده
که -ای از حقيقت در پيام نگهدار باشد  اگر ذره) شرمسار تاريخ است

ی اهللا منتظر ی زندگی سياسی آيت ترين درس از نحوه  بزرگ-نيست
ى  کسی که خود را شاگرد فکری و شيفته. خواهی از گذشته است پوزش

داند درس اول از زندگی  خواند بهتر از هرکس مي اهللا مي روِش فکری آيت
فروش نبود، برخورد  که وی در حياتش هرگز مسلک اهللا، جدای از آن آيت

  ) ٦. (گويد نگهدار دروغ مي. انتقادی با گذشته بود
اهللا منتظری را پدِر حقوق بشِر  ی خود آيت نامه سوگشيرين عبادي، در 
ها  و ميليون در ايران هستي" حقوق بشر"تو پدِر : "کند ايران خطاب مي

بوسى را به  ی آستان شيرين عبادی دامنه." چون من فرزند و مريد داری
اهللا  معنايی که خود آيت. دهد ِ زندگی سياسی وی گسترش مي تمامی دوران

پدر مرا ببخش، . "در دوران اخير چندان بدان باور نداشتکم  نيز دسِت
اهللا خمينی به تهران آمدی و مهمترين مشاور سياسی  که همراه آيت زماني

رهبر انقالب بودي، درايت و تيزهوشی ترا ناديده گرفتم و معنای سخنانت 
اهللا منتظری خود شجاعانه و با شهامت يکی از  آيت." فهميدم  را نمي
ناپذيِر دوران زندگی سياسی خود را شرکت در اقدامات   جبراناشتباهاِت

های آغازين انقالب از جمله گنجاندِن اصل واليت فقيه در قانون  سال
شيرين عبادی پارا فراتر از اين . دانست اساسی جمهوری اسالمی مي

خواهی شخصی را به ديگران نيز  ی اين پوزش گذاشته و دامنه
خواهی ديگران را  از سر تواضع مسئوليت پوزشگويی ايشان . گستراند مي

پرسش راديو فردا . دار شده اند نيز با توجه به مسئوليت خطيرشان عهده
شما از ايشان پوزش : و پاسخ شيرين عبادی نشان از اين ادعا دارد

های او پی نبرده  شان به ارزش گوييد که در زمان حيات طلبيد و مي مي
  کنيد چرا؟  فکر مي. بوديد

ين پوزش در حقيقت به خاطر آن بود که در حيات ايشان قدر زحمات ا
ايشان را آن طور که بايد و شايد، جامعه ايران، خصوصا جامعه 

الخصوص جامعه چپ ايران، نشناخت و فراموش کردند  روشنفکری و علي
اهللا  شان را مديون آيت های ايران حيات که تعدادی از روشنفکران و چپ

ز آن نظر که وقتی يک زندانی سياسي، مثال يک ا. منتظری هستند
کردند، داد و قال در ايران به پا  نگار يا وکيل را دستگير مي روزنامه

اهللا  شد، اما متاسفانه يک دهم آن برای شخصيت بزرگواری چون آيت مي
  . منتظری به پا نشد

های  های سال از ناحيه روشنفکران و نويسندگان و خصوصا گروه سال
اهللا منتظری آن طور که بايد و شايد قدردانی  چ يک از آنها از آيتچپ، هي
تر از آن بودند که به  البته در اينجا بايد بگويم ايشان بزرگ. نکردند

به ) ٧. (تاريخ از ايشان قدردانی خواهد کرد. قدردانی ما نياز داشته باشند
يد به گمارده با راستی سرنوشت چپ ايران چنان شده است که رهبران خود

اگر شيرين عبادی تنها نگاهی گذرا به . ها شرمسار تاريخ باشند؟ جای آن
ها نسبت به  ادبيات توليد شده از جانب نيروهای چپ و واکنش آن

انداخت  ها مي اهللا منتظری در آن سال عدالتی اعمال شده در مورد آيت بي
د ها و روشنفکران را برخو هرگز زحمت نمايندگی و پوزش از جانب چپ

نگاهی کوتاه به محتوای پاسخ شيرين عبادی نشان از . کرد هموار نمي
اش با  عياِر انصاِف وکيل با انصاِف ما و صورت حساب هنوز تسويه نشده

  . چپ دارد
باور اين سخنان چندان ساده نيست که وکيل مدافع فعاِل حقوق بشر و 

ا پدر تر: "ی کاری خود بگويد برنده جايزه صلح نوبل، حتا در حوزه
که عليه  خوانم زيرا از تو آموختم چگونه از مظلوم دفاع کنم بدون آن مي

اهللا منتظري،  آيا به راستی تا قبل از آيت) ٨." (ظالم دست به خشونت زنم
اش يعنی دفاع از  ای شغل وکيل مدافع شجاع ما به اصل و شرافت حرفه

ن است که نه موضوع آ. توجه بوده است مظلوم بدون خشونت به ظالم بي
اهللا منتظری است آه  َمرد زندگی شيرين عبادی آيت به راستى قهرمان و َاَبر

تا چند سال پس از انقالب حساسيتى به مسئله حقوق بشر نداشت و از 
شيرين عبادی به عنوان يک زن مسلمان . خود نيز نشانى برجا نگذاشت

اهللا منتظری  ای از اسالم اعتقاد دارد که تبلورش در نظريات آيت به گونه
از " اش پدر معنوي"شيرين عبادی حتا در آخرين روز حياِت . نمودار است

تا اين جای کار نه ايرادی به . کرده هم مي" استفتاء"وی طلب فتوی و 
کند تعاليم پيامبر اسالم را با منشور  ى مسلمان که تالش مي اين مومنه

اين نگاه . تظریاهللا من کوروش آشتی دهد وارد است نه اشکالی به آيت
اهللا منتظری و  دان به فقدان آيت شيرين عبادی به عنوان يک حقوق

 تواضع نام ندارد؛ بلکه يک -اما�واقعی به وی  بخشيدن جايگاهی غير
ای که به شدت مبتال به  زده ی جو جامعه. تبيين نادقيق تاريخی است
 به به را راهنمای کردارش کرده و به راحتی پراگماتيسم سياسی است آن

  . افتد دنبال جو مى
تر  ای موارد به مخدوش کردن حافظه و بد روايت ناراست از تاريخ در پاره

در راهپيمايی و . شود از آن به اصل و مبنای برخورد ديگران بدل مي
زده، شعار حرف اول و تحريِف تاريخ به گفتماِن غالب بدل  فضای جو

در پياِم تسليت بيش از . اندازيم دست نگاه مي اين ای از  به نمونه. شود مي
ای که به همين مناسبت  اهللا و در بيانيه صدتن از نويسندگان در فقدان آيت

که مبتكرش شيرين عبادی است به " پدر حقوق بشر"منتشر شد، عنواِن 
خبر درگذشت : "شود عنواِن اصلی پذيرفته شده داخل گيومه آورده مي

ی هنرمندان را نيز به  ود و جامعهغير منتظره ب» پدِر حقوق بشر ايران«
اهللا منتظری کوچک کردن  گونه بزرگ کردِن آيت آيا اين". سوگ نشاند

های خود هرگز  اهللا منتظري، بر اساس باور ديگران نيست؟ آيت
توانست مخالِف حکِم اعدام باشد و هرگز هم با حکم اعدام مخالفت  نمي

. سخن گفت"  عادالنهمجازات"واره از محاکمه و  او هم. اصولى نکرد
آيا : سئوال از برنده صلح نوبل و بيش از صد نويسنده ايرانی آن است

توان  باور دارد را مي) به هر دليل(انسانی اعدام  فردی که به مجازات غير
اى نبايد  ؟ روشن است که هيچ حق انساني.ناميد" پدر حقوق بشر ايران"

ری در تاريخ معاصر ما اهللا منتظ آيت. در کره خاک از کسی زائل شود
ترسيم تصوير دروغينى از تاريخ، . سهمی دارد که سهم کوچکی هم نيست
کند و رنج انسانی ديگران را زير  اما حقی بزرگ از تاريخ زائل مي

عدالتی تاريخی  توانيم و اجازه نداريم مرتکب اين بي ما نمي. گيرد مي
کرار شده و جواب در روشی که به کرات در تاريخ سی سال اخير ت. شويم

توانيم در زدِن شر، تمامی خير را برای خود و به ميل  ما نمي. نداده است
توان با اتکا به سليقه يا بدتر از  تاريخ انديشه را نمي. خود مصادره کنيم

توان  نمي. مرِد انديشه بازساخت آن مصلحِت سياسی از نو بازنوشت و َاَبر
  . ی دروغين خود قرار دادساز يک تحليل سياسی را بنيان قهرمان

باور در مطلبی تحت  حسن يوسفی اشکوري، از منظر يک انسان خدا
اش با اتکا به  گيری انتهايی مطلب در نتيجه" حجت مسلمانی ما"عنواِن 
همين " شود  آور مي اهللا منتظری ياد ی شيرين عبادی و جايگاه آيت گفته

و سخنگوی حقوق جايگاه موجب شده است که برنده جايزه صلح نوبل 
پدر حقوق بشر "بشر ايران در سطح جهانی خانم عبادی منتظری را 

نه  "-را-ها، منتظری  اشکوري، با توجه به تمام ويژگي." بنامد» ايران
تنها الگو و حجت مسلمانی مؤمنان، که الگوی انسانی و اخالقی تمام 

از روحانی بايد . خواند  مي" آزاديخواهان، اخالق محوران و عدالت طلبان
توان  مگر مي: فکر و مورد ستم قرار گرفته پرسيد ی خوش خلع لباس شده

" اند قبله ها به راحتی خيانت کرده"ی  که در روزگار ما همه ی آن به بهانه
آيا بخشيدن چنين . طبان جهان لقب داد اهللا منتظری را الگوی عدالت آيت

   .جايگاهی به آقای منتظری ناعدالتی به عدالت نيست
های فکری  از جانب نحله. ی آخر آن که در ميان مطالب منتشر شده و نکته

فکران و نزديکان فکری اين  اهللا منتظری مطالِب هم مختلف در فقدان آيت
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فقيه سنتى شيعى، عمومًا ازعقالنيت و منطقی بيش از اکثِر نيروهای 
ر پيام اين معقوليت و منطق را می توان د. مسلمان برخوردار بوده است نا

اهللا  های مختلف زندگی آيت صدر، در نگاه انتقادی به دوره ابولحسن بني
و يا مطلب محسن مجتهد شبستري، از نوانديشان دينی و ) ١٠(منتظری 

ی آخر زندگی  اهللا منتظری که در مطلب کوتاه خود به دوره فکران آيت هم
» طرتاسالم دين ف«او در آخرين کتاب خود :"وی پرداخته مشاهده کرد

در عصر حاضر حکومت چيزی غير از قرارداد عقالنی ميان : نوشت
در خارج از اين چهارچوب . شوندگان نيست  کنندگان و حکومت حکومت

های ديگر واليت ندارد و هر انسان از آن نظر که  هيچ انسانی بر انسان
  انسان است 

  ) ١١ -١٢." (حقوق بشريت دارد
اهللا منتظری نگاه کنيد به کالغ و گل  تبرای اطالع از مکاتبه من با آي* 

  سرخ به همين قلم 
  ها از من است  قول تمام تًاکيدات در نقل**
" اميد و دلواپسی" نگاه کنيد انتخاب مجلس خبرگان و جانشينی خمينی-١

   ١٣٦٤خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 
" مورخان و آيت اهللا منتظری تاريخ ساز" نگاه کنيد به اکبر گنجی -٢
  يا نيوز گو
  ." پناهگاه ملت" نگاه کنيد به رضا فانی -٣
  . گويا نيوز" گريم به ياد تو در پای کوه مي"  نگاه کنيد به علی افشاری -٤
در سوگ آنکس که هم حسين بود و هم " نگاه کنيد به نوشابه اميری -٥

  آنالين روز" علی
د به در سوگ آموزگاری که پاک و مجر. " نگاه کنيد به فرخ نگهدار-٦

  ايران امروز" سوی فلک شتافت
  راديو فردا.  نگاه کنيد به مصاحبه شهران طبری با شيرين عبادی-٧
حقوق بشر "ای برای پدر  نامه سوگ.  نگاه کنيد به شيرين عبادی-٨

  . گويا نيوز" ايران
  
  روز آنالين." حجت مسلمانی ما. " نگاه کنيد به حسن يوسفی اشکوری-٩
صدر و مصاحبه وی با تلويزيون صدای  م بني نگاه کنيد به پيا-١٠

  تارنمای انقالب اسالمی . آمريکا
تارنمای " غمخوار کرامت انسان. "شبستری  نگاه کنيد محسن مجتهد-١١

  چنين   هم-جرس-جنبش سبز
. الين روز آن" نمود تر مي هرلحظه عظيم" نگاه کنيد به تقی رحمانی -١٢
  زمانه چنين مصاحبه تقی رحمانی با راديو  هم
های سياسی ساليان اخير شايد  پراگماتيسم سياسی به عنوان يکی از آفت**
دست نگاه  اين ای از  زمان چون در جنبش اخير معروف به نمونه هيچ
اهللا و  در پياِم تسليت بيش از صدتن از نويسندگان در فقدان آيت. اندازيم مي

که " در حقوق بشرپ"ای که به همين مناسبت منتشر شد، عنواِن  در بيانيه
مبتكرش شيرين عبادی است به عنواِن اصلی پذيرفته شده داخل گيومه 

غير منتظره بود » پدِر حقوق بشر ايران«خبر درگذشت : "شود آورده مي
گونه بزرگ کردِن  آيا اين". ی هنرمندان را نيز به سوگ نشاند و جامعه

ظري، بر اساس اهللا منت اهللا منتظری کوچک کردن ديگران نيست؟ آيت آيت
توانست مخالِف حکِم اعدام باشد و هرگز هم با  های خود هرگز نمي باور

مجازات "واره از محاکمه و  او هم. حکم اعدام مخالفت اصولى نکرد
سئوال از برنده صلح نوبل و بيش از صد نويسنده . سخن گفت" عادالنه

  : ايرانی آن است
باور دارد را ) به هر دليل(انسانی اعدام  آيا فردی که به مجازات غير

؟ روشن است که هيچ حق .ناميد" پدر حقوق بشر ايران"توان  مي
اهللا منتظری در تاريخ  آيت. اى نبايد در کره خاک از کسی زائل شود انساني

ترسيم تصوير دروغينى . معاصر ما سهمی دارد که سهم کوچکی هم نيست
 رنج انسانی ديگران را کند و از تاريخ، اما حقی بزرگ از تاريخ زائل مي

عدالتی تاريخی  توانيم و اجازه نداريم مرتکب اين بي ما نمي. گيرد زير مي
در روشی که به کرات در تاريخ سی سال اخير تکرار شده و جواب . شويم

توانيم در زدِن شر، تمامی خير را برای خود و به ميل  ما نمي. نداده است
توان با اتکا به سليقه يا بدتر از  ميتاريخ انديشه را ن. خود مصادره کنيم

توان  نمي. مرِد انديشه بازساخت آن مصلحِت سياسی از نو بازنوشت و َاَبر
  . سازی دروغين خود قرار داد يک تحليل سياسی را بنيان قهرمان

باور در مطلبی تحت  حسن يوسفی اشکوري، از منظر يک انسان خدا
اش با اتکا به   انتهايی مطلبگيری در نتيجه" حجت مسلمانی ما"عنواِن 
همين " شود  آور مي اهللا منتظری ياد ی شيرين عبادی و جايگاه آيت گفته

جايگاه موجب شده است که برنده جايزه صلح نوبل و سخنگوی حقوق 
پدر حقوق بشر "بشر ايران در سطح جهانی خانم عبادی منتظری را 

نه  "-را-ا، منتظری ه اشکوري، با توجه به تمام ويژگي." بنامد» ايران

تنها الگو و حجت مسلمانی مؤمنان، که الگوی انسانی و اخالقی تمام 
بايد از روحانی . خواند  مي" آزاديخواهان، اخالق محوران و عدالت طلبان

توان  مگر مي: فکر و مورد ستم قرار گرفته پرسيد ی خوش خلع لباس شده
" اند  به راحتی خيانت کردهقبله ها"ی  که در روزگار ما همه ی آن به بهانه

آيا بخشيدن چنين . طبان جهان لقب داد اهللا منتظری را الگوی عدالت آيت
  . جايگاهی به آقای منتظری ناعدالتی به عدالت نيست

های فکری  از جانب نحله. ی آخر آن که در ميان مطالب منتشر شده و نکته
زديکان فکری اين فکران و ن اهللا منتظری مطالِب هم مختلف در فقدان آيت

فقيه سنتى شيعى، عمومًا ازعقالنيت و منطقی بيش از اکثِر نيروهای 
اين معقوليت و منطق را می توان در پيام . مسلمان برخوردار بوده است نا

اهللا  های مختلف زندگی آيت صدر، در نگاه انتقادی به دوره ابولحسن بني
وانديشان دينی و و يا مطلب محسن مجتهد شبستري، از ن) ١٠(منتظری 

ی آخر زندگی  اهللا منتظری که در مطلب کوتاه خود به دوره فکران آيت هم
» اسالم دين فطرت«او در آخرين کتاب خود :"وی پرداخته مشاهده کرد

در عصر حاضر حکومت چيزی غير از قرارداد عقالنی ميان : نوشت
وب در خارج از اين چهارچ. شوندگان نيست  کنندگان و حکومت حکومت

های ديگر واليت ندارد و هر انسان از آن نظر که  هيچ انسانی بر انسان
  انسان است 

  ) ١١ -١٢." (حقوق بشريت دارد
اهللا منتظری نگاه کنيد به کالغ و گل  برای اطالع از مکاتبه من با آيت* 

  سرخ به همين قلم 
  ها از من است  قول تمام تًاکيدات در نقل**
" اميد و دلواپسی"س خبرگان و جانشينی خمينی نگاه کنيد انتخاب مجل-١

   ١٣٦٤خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 
گويا " مورخان و آيت اهللا منتظری تاريخ ساز" نگاه کنيد به اکبر گنجی -٢

  نيوز 
  ." پناهگاه ملت" نگاه کنيد به رضا فانی -٣
  . گويا نيوز" گريم به ياد تو در پای کوه مي"  نگاه کنيد به علی افشاری -٤
در سوگ آنکس که هم حسين بود و هم " نگاه کنيد به نوشابه اميری -٥

  آنالين  روز" علی
در سوگ آموزگاری که پاک و مجرد به سوی . " نگاه کنيد به فرخ نگهدار-٦

  ايران امروز " فلک شتافت
  راديو فردا .  نگاه کنيد به مصاحبه شهران طبری با شيرين عبادی-٧
" حقوق بشر ايران"ای برای پدر  نامه سوگ. عبادی نگاه کنيد به شيرين -٨

  . گويا نيوز
  روز آنالين." حجت مسلمانی ما. " نگاه کنيد به حسن يوسفی اشکوری-٩
. صدر و مصاحبه وی با تلويزيون صدای آمريکا  نگاه کنيد به پيام بني-١٠

  تارنمای انقالب اسالمی 
تارنمای "  انسانغمخوار کرامت. "شبستری  نگاه کنيد محسن مجتهد-١١

  چنين   هم-جرس-جنبش سبز
. الين روز آن" نمود تر مي هرلحظه عظيم" نگاه کنيد به تقی رحمانی -١٢
  چنين مصاحبه تقی رحمانی با راديو زمانه  هم
های سياسی ساليان اخير شايد  پراگماتيسم سياسی به عنوان يکی از آفت**
 در ايران بازتاب عملی زمان چون در جنبش اخير معروف به جنبش سبز هيچ

  نداشته 
های  داد ی ترکش اين گونه از پراگماتيسم سياسی حتا بر برخی رخ دامنه. است
المللی سياست خارجی  مجله معتبر بين. المللی نيز سايه انداخته است بين

  فارين (
را به عنوان سومين ) همسر ميرحسين موسوی(خانم زهرا رهنورد ) پاليسی

اين نشريه نسبت به .  ميالدی معرفی کرد٢٠٠٩در سال متفکِر برتر جهان 
  انتخاب 

ها و  اين صد نفر با ايده:  نوشت٢٠٠٩صد انديشمند برتر در سال 
در گزارش اين نشريه . اند  شکل داده٢٠٠٩هايشان جهان ما را در سال  انديشه

  و از جمله داليل 
و " نژاد ديشور و خشم زهرا رهنورد نسبت به محمود احم"اين انتخاب به 

نژاد به زهرا رهنورد در مناظره وی با ميرحسين  سپس حمله محمود احمدي
  موسوی 

هم سومين در  اينکه زهرا رهنورد متفکر و انيشمند، آن. اشاره شده است
حسين  نژاد به مير بلکه حمله احمدي. باشد جهان هست يا نه مدنظر من نمي

  موسوى در 
نژاد  زهرا رهنورد نسبت به احمدي"  خشمشور و"مناظره تلويزيونی و داشتن 

يکی از داليل انتخاب زهرا رهنورد به عنوان سومين متفکر برتر جهان در 
  ١٣٨٨ دی ٥ .  از جانب اين نشريه بوده است٢٠٠٩سال 

 
.................................................  
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  در جدال با گفتمان غالب
  امين حصوری

از مرگ ناهنگام آيت اهللا منتظری، ايشان از تقريبا بالفاصله پس 
سوی تريبون های اصالح طلبان مفتخر به لقب پدر معنوی جنبش 
سبز يا القابی نظير اين گرديد و بعد هم ساير پيام های تسليت به 
اصطالح سبز که در همه ی آنها با گشاده دستی، القاب افتخارآميز 

به نظر می رسد . بودمشابهی به اين روحانی درگذشته توزيع شده 
که مرگ منتظری همچون ارمغانی ناانتظار، طيف اصالح طلب را در 
موقعيتی قرار داده است تا بار ديگر داللت های مذهبِی کمابيش از 
دست رفته ی رنگ سبز را در پيکر اين نماد عمومی جنبش، پررنگ 

 نهايت - مانند همين يکی-آنها در هر فرصتی . و برجسته نمايند
ش خود را به کار می بندند تا تسلط آغازين نمادها و داللت های تال

آنها اگر چه بارها مخالفت آشکار . مذهبی را به جنبش بازگردانند
 - خود را با طرح مطالبات سکوالريستی مردم در قالب برخی شعارها 

 آبان اعالم کرده - ١٣در » استقالل، آزادی، جمهوری ايرانی«نظير 
 آذر که طيف اصالح طلبان ١۶ت گسترده ی اند، ولی اعتراضا

 با صدور بيانيه - آذر ١۵حکومتی با اکراه و در ساعات پايانی روز 
و در تدارک آن ( به حمايت از آن پيوستند -شانزدهم آقای موسوی

، جنبش را بيش از پيش به مرزهايی )تقريبا هيچ سهمی نداشتند
  . بردفراتر از چارچوب های مورد نظر اين جناح سياسی

 آذر و مقاومت ١۶اما درست بعد از برگزاری اعتراضات با شکوه  
های جانانه ی روزهای پس از آن، بلوای پاره شدن عکس خمينی، 

، از سوی )بت اعظم(اگر چه با تکيه بر حرمت تابوی مشترک 
به منظور به چالش کشاندن ) به سان پيراهن عثمان(حاکميت مستقر 

برجسته و جنجالی شد، اما در عمل به و آچمز کردن اصالح طلبان 
اصالح طلبان ياری رساند تا به کمک آن در جهت بازگرداندن دامنه 
های فرارونده ی جنبش به محدوده های گفتمان اسالمی مورد نظر 

مصاحبه های جانانه ی : خود قدم های پوپوليستی موثری بردارند
اع از آرمان در دف) يا متوليان خودخوانده ی جنبش(سران اصالحات 

های خمينی و تجديد بيعت با آن امام راحل و اعالم مجدد ديدگاههای 
ارتجاعِی خود از زبان مردم معترض و پيوند زدن بی محابای جنبش 

بخشی از اين ) بخوانيد اسالم سياسی(سبز با آرمان های خمينی 
هدف البته تحميل ادبيات اسالمی يا به عبارتی . اقدامات بود
 هژمونی گفتمان اصالح طلبانه به جنبش بوده و هست بازگرداندن

در دو ماه اخير در معرض تهديد و ) گفتمانی که هژمونی آن(
 .فروپاشی قرار گرفته بود

آنها به درستی می دانند که سرنوشت کلی يک جنبش را در نهايت 
گفتمانی تعيين خواهد کرد که بتواند با تفوق بر ساير گفتمان ها، 

فرآيند انحطاط . (ر جنبش گسترش داده و تثبيت نمايدتسلط خود را ب
 مهم - برای مثال –بر اين اساس ).  را به ياد بياوريم۵٧انقالب 

نيست که بخش معترض جامعه تا چه حد با ديدگاههای خمينی موافق 
باشد و يا اينکه اين ترفند سياسی چقدر بتواند در باز انتشار و 

در نسل جوان موثر باشد؛ بلکه مهم مقبوليت يافتن ديدگاههای خمينی 
آن است که با بهره گيری از فضای بر انگيختگی عمومی بر سر اين 

استبداد زنده و (چهره ی تاريخی و تشديد منازعه با دشمن مشترک 
، »پيشبرد مبارزه«، بتوان به نيابت عموم و به بهانه ی )بالفعل

. کسب کردانحصار تعيين و ترسيم چارچوب های معنايی جنبش را 
ترسيم اين مرز بر مدار قداست بخشی به راه خمينی و آموزه های 
جديدا تعديل شده ی اسالم سياسی، دقيقا همان چيزی است که بقای 
اصالح طلبان در اين جنبش و سرنوشت سياسی آينده ی آنان در گرو 

  .آن است
اما برای ساير فعالين جنبش که در مقابل چنين رويه ای سکوت  

يا با روش های خاص خود با آن همراهی کردند، استدالل عمده کردند 
يا بهانه ی اصلی همان پرهيز از تفرقه و جلوگيری از سوءاستفاده 

به عبارتی بازی کردن . ی حاکميت از بلوای عکس خمينی بود
اين رويکرد . انفعالی در زمينی که ديگران پيش روی ما می گسترند

ه می شود که فراز و فرودهای به خصوص از سوی دوستانی مشاهد
جنبش را تنها با شور و احساس انسانی خود دنبال می کنند و وزن 
چندانی برای تحليل مستقِل اين جنبش قايل نيستند و در عمل به 
مصرف کنندگان و اشاعه دهندگان گفتمان های تحليلِی غالب بدل می 

  )١. (شوند
راموش می کنيم که شايد بسياری از ما در گرماگرم جنبش عمومی ف 

نتيجه ی اين جنبش از مسير و فرايند آن مستقل نخواهد بود؛ 

فرآيندی که اگر از گفتگوی جمعِی همراه با رويکرد انتقادی تهی شود 
، )يا به قول معروف شور جمعی بر شعور جمعی پيشی بگيرد(

سرنوشت آن چيزی متفاوت از سرنوشت جنبش های پوپوليستی 
ع خطر پوپوليسم هميشه در کمين جنبش های در واق. نخواهد بود

اجتماعی و توده ای است، تا سرنوشت جنبش ها را در نهايت به 
البته تاکيد بر واقعی بودن اين خطر به . منافع قدرتمداران پيوند بزند

طبع لزوم همراهی کردن با جنبش کنونی مردم را نفی نمی کند، بلکه 
. هی را يادآوری می کندتنها ظرافت ها و دشواری های اين همرا

حرف بر سر آن است که اين جنبش، خوب يا بد، تنها نهالی ست که 
پس بايسته . برای شکوفايی آزادی و رهايی در ايران در دست داريم

است که با تمامی دانش و خرد و توان جمعی مان در پاسداری و 
  .رشد اين نهال بکوشيم

لزم به پذيرش گفتمان واقعيت آن است که برای همراهی با جنبش، م
های عمومی نيستيم، بلکه بايد با نقد و شفاف سازی گفتمان های 
رايج و نشان دادن ضعف ها و تناقض های درونی آنها، گفتمانی را 
پی ريزی کرده و پرورش دهيم که برای تحقق مطالبات عام مورد 

 گفتمانی. نظِر مردم و مورد نياز جامعه، فاقد تناقضات ساختاری باشد
که محوِريِت آن نه بر نفی برخی اشخاص و تاييد اشخاص ديگر، 
بلکه بر طرح و پافشاری بر مطالبات و خواسته های مشخص استوار 
باشد؛ خواسته هايی واقعی که عموميت يافتن آنها بتواند پذيرش عام 
و مقبوليت يافتن نيروهای کالن حاضر در عرصه ی جنبش را 

و عملی آنها به اين مطالبات نمايد و مشروط به اصل پايبندی واقعی 
بدين سان سمت و سوی جنبش از خطر در غلطيدن به سراشيب 

  )٢(محافظت شود) بهشت فرصت طلبان سياسی(پوپوليسم 
در مورد واقعه ی اخير يعنی مرگ آيت اهللا منتظری هم بايد گفت بی  

ترديد پتانسيل هايی در اين واقعه برای بهره گيری تاکتيکی از 
انات آن در جهت گسترش دامنه ی جنبش وجود دارد، اما در امک

عين حال نبايد غافل از آن بود که جناح اصالح طلب هم درست به 
بهانه ی گسترش امکانات جنبش، از اين واقعه در جهت تحکيم 
ادبيات مذهبی و تثبيت گفتمان سياسی خود در جنبش بهره خواهد 

عه خواهند کوشيد دامنه ی به عبارتی آن ها با کمک اين واق. برد
جنبش را تنها بر بستر مفاهيم و تعابير خود و در جهت بسط عمومی 

با اعالم عزای عمومی از سوی کروبی و . (آنها گسترش دهند
  ).موسوی اين فرآيند هم اکنون آغاز شده است

موضوع آن نيست که جناح اصالح طلب را از راه مالوف و حياتی 
نسيل های انکشاف بيشتر جنبش در چنين اش بازداريم، يا به پتا

فرصت هايی بی توجه باشيم؛ موضوع آن است که ابزار گسترش و 
تحکيم گفتمانی قرار نگيريم که از بنياد به آن بی باوريم و فاجعه بار 

، در سی سال گذشته تجربه )در صورت استقرار مجدد(بودنش را 
  مخلص کالم ه). ٣(کرده ايم

با شعارهای اصالح طلبان، آقای منتظری را به عنوان مثال همصدا 
در مرتبه ی رهبر معنوی جنبش ارتقاء ندهيم و يا جنبش سبز را 

در غير اين . بيش از آنچه هست با المان های مذهبی پيوند نزنيم
صورت هم بر داعيه ی کذايِی اسالمی بودِن جنبش مهر تاييد زده ايم 

ده ايم که در نهايت هر و هم جنبش را اسير اسطوره های تازه ای کر
در عوض می توان در . يک وزنه ای بر پای پويايِی آن خواهند بود

عين تاکيد افشاگرانه بر اختالفات عميق و سابقه دار ميان منتظری و 
استوانه های جناح حاکم و يا ستودِن مخالفت های اين شخص با 
سرکوب مردم و حمايت هايش از جنبش، در گزينش شعارها 

ه تر عمل کرد، تا فرصت مصادره ی قدرتمدارانه ی اين هشياران
شايد مقايسه ی شعار هوشمندانه ای که . واکنش ها محدود گردد

منتظری، «(مردم نجف آباد در روز اعالم وفات منتظری برگزيدند
 برای -با شعارهايی که در همين روز ) »!منتظری، آزادی ات مبارک

ت سر دادند، برای درک  دانشجويان شريف و علم و صنع-نمونه 
  .بهتر اين موضوع راهگشا باشد

) يا رياکارانه(از سوی ديگر می توان به نقد رويکردهای پرتناقض  
چگونه می : سران اصالح طلب نسبت به آيت اهللا منتظری پرداخت

توان منتظری را رهبر معنوی جنبش سبز خواند و همزمان جنبش 
آيا غير از اين ! معرفی کرد؟سبز را در مسير آرمان های امام راحل 

است که منتظری به دليل سرپيچيدن از راه امام و اجتناب از 
يا چگونه ! سرسپردگی مطلق به او از هرم قدرت کنار نهاده شد؟

آقای خاتمی و همراهانش چنين ارادت اغراق آميزی نثار مرده ی 
آقای منتظری می کنند، در حاليکه آغاز حصر خانگی شش ساله ی 

به دليل انتقاداتی ) ٧۶در سال ( منتظری توسط باند خامنه ای آقای
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بود که وی در خالل يک سخنرانی نسبت به مشی مماشات جويانه ی 
دولت خاتمی و اصالح طلبان در مقابل زياده خواهی ها و دخالت های 

انتقاد به . انحصارطلبانه ی حلقه ی رهبری در پيش گرفته بود
دم را فدای مصالحه طلبی و مصلحت روندی که حمايت ميليونی مر

جويی ها می نمود؛ روندی که آينده ی تباه آن در همين سخنرانی 
  )۴. (گوشزد می گردد

 و ۶٧بی ترديد آيت اهللا منتظری به دليل اعتراض به کشتار های  
افشای بخش هايی از آن و نيز انتقادهای مکرر از استبداد خامنه ای 

د توان ، در زمره ی باشرفترين فقها و و ايستادگی در برابر آن در ح
در عمل به سختی می توان ساير عناصر (روحانيون نظام حاضر بود 

؛ اما نبايد از ياد برد که حتی فردی )معدود اين مجموعه را برشمرد
مانند منتظری هم به رغم مخالفت هايش با سياست های نظام حاضر 

، همچنان بيرون از و ايستادگی هايش در مقابل آن) ۶٧پس از سال (
حلقه ی مرسوم فقهای شيعه نيست؛ جايی که با پيش فرضی خدشه 
ناپذير، اسالم را مقدم بر انسان می دانند و آن جايی هم که بی واسطه 
از انسان سخن می گويند، به خاطر پايبندی به نص اسالم يا حفظ 

  .مصلحت اسالم و يا در جدال با رقبای سياسی است
ريم که سکوالريسم يکی از پيش شرط های اساسی هر نبايد از ياد بب

بنابراين در پروسه ی . گونه گذاری به يک نظام دموکراتيک است
طرح چنين خواسته ای و و پافشاری بر آن و در شرايط و موقعيت 
کنونی جنبش، رضايت دادن تاکتيکی به هر گونه طرحی کمتر از 

نی های جنبش ، پايمال کردن تمامی جانفشا»واليت فقيه«حذف 
شايد به لحاظ . مردمی و فرصت های تاريخی برآمده از آن است

به عنوان يکی از بانيان اصلی » منتظری«سمبوليک هم مرگ 
، نشانه ی فرا رسيدن دورانی است برای فراتر »نظريه واليت فقيه«

فردی يا جمعی؛ مشروط يا : رفتن از هر گونه ايده ی واليت فقيه
  ! يا موقت؛ انتصابی يا انتخابیمطلقه ؛ مادام العمر

دشمن  / -  وقتی رژه می روند-/ بسياری نمی دانند  
  /.پيش قراولشان است

صدای دشمن شان / صدايی که به آنها فرمان می دهد 
  / است

  ! / خود دشمن است/ آنکه از دشمن سخن می گويد 
  " برتولت برشت                            "  

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

  :پانوشت 
ـ مثال ملموس و زنده ای از اين رويه ی انفعالی را در فصای ١
می توان رديابی کرد؛ جايی که به طور عام اغلب لينک » فيس بوک«

های مبادله شده در مورد جنبش، مربوط به خبرها يا تحليل هايی 
داقل از است که خاستگاههای رسانه ای کمابيش يکسانی دارند و ح

لينک های ارجاع داده دشده . (گفتمان سياسی واحدی تغذيه می شوند
گزارش های وبالگی خارج /يا خبر» يوتيوب«به مستندهای تصويری 

به طبع در اينجا بحث بر سر ناديده گرفتن نقش ). از اين روند هستند
در گسترش » فيس بوک«و تاثير مثبت شبکه های مجازی مانند 

با کارکردهای انکارناپذيرش در جهت (نيستعمومی اين جنبش 
اطالع رسانی و تهييج عمومی و نيز امکاناتش در جهت ايجاد 

حرف بر سر آن است که در ). همبستگی و خودسازمان دهی جنبش
حال حاضر تنها بخشی از قابليت ها و امکانات آگاهی بخش و خالقانه 

به طور اين در حالی است که . فعال شده است) ها(ی اين شبکه
در کنار کارکردهای مثبت ياد شده، به دليل » فيس بوک«مشخص 

همسان «غلبه ی رويکردهای انفعالی نسبت به جنبش، خصلت های
را هم در بطن خود حمل می کند، که نتيجه ايست از پيروی » ساز

  .غير انتقادی از گفتمان های غالب
   
طهير و عروج ـ برای نمونه آيا ما به قدر کافی در مورد فرآيند ت٢

او » هوشمندی سياسی«مجدد رفسنجانی و رواج ديدگاه ناموجهی که 
را وزنه ی متعادل کننده ای برای ايستادگی در برابر نظام قلمداد می 
کند، تعمق و ايستادگی کرده ايم؟ ديدگاهی که در روايتهای رسمی 
اصالح طلبان از جنبش، مدام برجسته و تکثير می گردد و در خالل 

ر اظهار نظر رياکارانه و مصلحت انديشانه ی اين کهنه بازيگر آن ه
سياست، به انواع لطايف الحيل و شعبده های تحليلی، توسط ياران 
افتخاری و اعوان و انصار قديمی اش، به عنوان سياستی مدبرانه و 

در حاليکه همزمان خبر می رسد که . دشمن شکن تعبير می گردد
و ( مذاکره با برخی سران اپوزيسيون نمايندگان رفسنجانی در حال

برای چگونگی ) احتماال البی گری با برخی دول فائقه ی غربی
از جمهوری اسالمی » گذار بی دردسر«مهندسی کردِن فرآيند 

دی «رجوع کنيد به ترجمه ی مصاحبه ی روزنامه ی ! هستند
   :آلمان با عباس ميالنی» سايت

http://news.gooya.com/politics/archives/2009/12/097693.php  
در عين حال از سوی برخی روشنفکران اين طيف، نحوه ی تحول 

در پايان زمامداری مطلقه ی پينوشه، به عنوان » شيلی«سياسی در 
به .... مدل قابل قبولی برای گذار از وضعيت حاضر معرفی می گردد

نظر می رسد با نزديک شدِن جنبش به فازهای بازگشت ناپذير آن، 
جرياناتی با جديت در تالشند که برای پرهيز از ضرورت های 

و تن ندادن به آن، سياست های کهنه ی مذاکره » سياست مردمی«
آيا در ادامه ی اين ! را تئوريزه و تجويز می کنند) معامله(از باال 

هم » پيمان گوادالوپ«روند، بايد در انتظار صورت تازه ای از 
  !باشيم؟

انه بر اين گمانند که می توان از المان های ـ عده ای خوشبين٣ 
به طور تاکتيکی » اسالم سياسی«مذهبی و گفتمان تعديل شده ی 

امکان پذيرِی چنين تصوری . استفاده کرد و نهايتا از آنها گذر کرد
اگر چه دور از ذهن نيست، اما تحقق آن کار بسيار دشواری است که 

مختلف جنبش بستگی به چگونگی موازنه ی قوا ميان بخش های 
به طور کلی رها کردن جنبش از چارچوب های معنايی . خواهد داشت

نبايد . و بسترهای هنجارسازِی آن فرآيند پيچيده و دشواری است
فراموش کرد که اين جنبش بنا به ماهيت منفذ آغازيِن جاری شدنش 

همراهی جناح اصالح (و ظرف های اوليه ی انکشاف آن) انتخابات(
واه ناخواه حاوی پاره ای از المان های مذهبی و برخی ، خ)طلب

در اين . مفاهيم محورِی گفتمان رسمی و رايِج اصالح طلبانه هست
ميان وظيفه ی نيروهای مترقی و مستقل آن است که همپای رشد 
جنبش و تعميق سطح مبارزات مردم، با ظرافت و هوشمندی، سلطه 

، نه آنکه خواسته يا ی اين عناصر گفتمانی را به چالش بکشند
  .ناخواسته به تقويت آنها خدمت کنند

 در انتقاد به استبداد خامنه ای ٧۶ـ سخنرانی تند منتظری در سال ۴
  ) :اندکی پيش از آغاز حصر خانگی(و مماشات خاتمی 

=feature&VnsFCpMg5BH=v?watch/com.youtube.www://http
embedded_player                                      ١٣٨٨ آذرماه ٢٩  

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

 

 *پيوندها * 
  منصور نجفی: سردبير نشريه 

com.telia@nadjifi.mansour  
  ايميل روابط عمومی سازمان

net.rahekargar@public  
  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

٣٣- ١- ٤٣٤٥٥٨٠٤ 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www 
 سايت خبری راه کارگر

http://rahekargar.wordpress.com/ 
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
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   گذشته ای که نمی گذردگذشته ای که نمی گذردگذشته ای که نمی گذرد
  شادی صدر

آيت اهللا منتظری در روزی در گذشت که حامد کرزای، رييس جمهور 
شايد . تان کابينه پيشنهادی خود را به مجلس اين کشور معرفی کردافغانس

در نگاه اول اين دو رويداد سياسی برای ما ايرانيان بی ربط و فاقد وزنی 
يکسان به نظر برسد اما هر دو اين رويدادها، يک بار ديگر بحث ناقضان 
حقوق بشرو لزوم برقراری عدالت در مورد عامالن و آمران جنايت عليه 

در افغانستان، کسانی در ميان کابينه يا بدنه دولت . بشريت را زنده می کند
جديد وارد يا ابقا شده اند که به عنوان جنايتکاران جنگی يا به قول 

؛ با اين همه، تغيير نظام )١(در مظان اتهامند " جنگساالران"افغانها، 
 جامعه سياسی، هنوز برای افغانستان، عدالت نياورده است ولی فعاالن

مدنی افغانستان می دانند بدون برقراری عدالت در مورد ميراث نقض 
حقوق بشر، گذار به سوی دموکراسی ممکن نيست و از اين روست که 

  ). ٢(را مطرح کرده اند " عدالت انتقالی"حرکت 
آيت اهللا منتظری با نامه ای که در مخالفت با کشتار گسترده زندانيان 

 نوشت که در همان سال از راديوی بی بی سی ١٣٦٧سياسی در تابستان 
پخش شد و نيز، در جزيياتی که بعدها در خاطرات خود منتشر کرد، نه 
تنها واقعيت اين نسل کشی سياسی را به عنوان يکی از بلند پايه ترين 
مقامات جمهوری اسالمی، مسجل ساخت، بلکه نام آمران و تصميم 

آيت اهللا منتظری تنها مسئول . گيرندگان کميسيونهای مرگ را فاش کرد
او . ، دغدغه وضعيت زندانيان سياسی را داشت٦٠دولتی بود که در دهه 

 درباره وضعيت زندانيان سياسی به آيت اهللا خمينی ٦٥ مهر ١٧در نامه 
آيا می دانيد در زندانهای جمهوری اسالمی به نام اسالم : " می نويسد

منحوس شاه نشده است؟ آيا می جناياتی شده که هرگز نظير آن در رژيم 
دانيد عده زيادی زير شکنجه بازجوها مردند؟ آيا می دانيد در زندان مشهد 
دراثر نبودن پزشک و نرسيدن به زندانيهای دختر جوان بعدا ناچار شدند 
حدود بيست و پنج نفر دختر را با اخراج تخمدان و يا رحم ناقص 

مهوری اسالمی دختران جوان را آيا می دانيد در بعضی زندانهای ج...کنند
به زور تصرف کردند؟ آيا می دانيد هنگام بازجويی دختران استعمال الفاظ 
رکيک ناموسی رايج است؟ آيا می دانيد چه بسيارند زندانيانی که در اثر 
شکنجه های بی رويه کور يا کر يا مبتال به دردهای مزمن شده اند و کسی 

 دانيد در بعضی از زندانها حتی از نور روز آيا می...به داد آنان نمی رسد؟
  ) ٣..." (هم برای زندانی دريغ دارند، نه يک روز و دو روز بلکه ماهها؟

اما مهمترين فراز زندگی آيت اهللا منتظری، به زعم من، جايی است که از 
 ٣٨٠٠مسئوليت حقوقی خود به عنوان قائم مقام رهبر، در مورد کشتار 

اين اعداد از کتاب ( نفر از زندانيان چپ ٥٠٠د و نفر از زندانيان مجاه
در مدت کمتر از دو ماه در ) خاطرات آيت اهللا منتظری استخراج شده است

به روايت خاطرات آيت اهللا منتظری، پنجشنبه .  سخن می گويد٦٧تابستان 
روزی، فتوای آيت اهللا خمينی درباره اعدام زندانيان مجاهد، چه آنها که 

 حسب حکمشان کشيده بودند و چه آنها که در اثنای حبس خود را بر
می " بر سر موضع نفاق خود پافشاری"کشيدن حبسشان بودند، اگر هنوز 

. روز شنبه فتوا به دست آيت اهللا منتظری می رسد. کنند، صادر می شود
پيغامهای آيت اهللا منتظری به آيت اهللا موسوی اردبيلی که در آن زمان 

بوده است، و هم اکنون، ) قوه قضاييه کنونی(يی رييس شورای عالی قضا
يکی از مراجع تقليد منتقد دولت است، بی فايده می ماند و پس از قطع 

آيت اهللا منتظری در . مالقات همه زندانيان سياسی، اعدامها آغاز می شود
فکر می کردم که ...من همينطور ناراحت بودم: "...خاطرات خود می گويد

گويند قائم مقام رهبری، من در اين انقالب سهيم بوده باالخره به من می 
ام، اگر يک نفر بی گناه در اين جمهوری اسالمی کشته شود من هم 

 مرداد و ٩و بر مبنای همين مسئوليت است که نامه های ) ٤..." (مسئولم
 را درباره کشتار زندانيان سياسی به آيت اهللا خمينی می ٦٧ مرداد ١٣

را صادر " خشونتها و کشتنها"واهد دستور پايان نويسد و از او می خ
؛ درخواستی که هيچگاه اجابت نشد اما در کنار ديگر داليل، )٥. (کند

باعث شد که او مقام خود را، که در واقع رهبری آينده بود برای هميشه 
  . از دست بدهد

مسئوليت حقوقی مقامات دولتی و حکومتی در پيگيری موارد نقض حقوق 
خصوص جنايات عليه بشريت، بحثی است که همواره در کشورهايی بشر و به 

. که انتقال از ديکتاتوری به دموکراسی را تجربه کرده اند، مطرح بوده است
در اين روند، مسئوالن حقوقی خشونت و نقض حقوق بشر، يا بايد از همان 
ن ابتدا که نسبت به موضوع، آگاهی می يافتند، همچون آيت اهللا منتظری با آ

زمان همدستی يا حتی سکوت کرده  صريحا مخالفت می کردند و يا اگر در آن
اند، در زمان انتقال جامعه به سوی دموکراسی، بايد از قربانيان و يا 

آزادی، دموکراسی و رعايت . بازماندگان نقض حقوق بشر عذرخواهی کنند

ند و حقوق بشر، اصلی ترين خواسته های جنبش مردمی در ايران امروز هست
بدون طی روند دادخواهی و بازخوانی تاريخ نقض حقوق بشر و بازشناسی 
نقش آمران و عامالن آن نمی توان مطمئن شد که در آينده، دوباره همه آن 

کافی نيست گفته شود حاال وقت اين است که صف . فجايع تکرار نخواهد شد
قی خود را ، يا به بهانه تفکيک قوا، مسئوليت حقو)٦. (متحد ما حفظ شود

گر حکم شود که مست گيرند، در شهر "و يا با اين جمله که ) ٧. (انکار کرد
، سکوت يا مشارکت در نقض سيستماتيک حقوق )٨". (هر آنچه هست گيرند

روحيه مستبد "بشر را الپوشانی کرد و يا با انداختن بار همه گناهان به گردن 
در واقع، به نظر می رسد . ، صورت مساله را پاک کرد)٩. (ايرانيان" پسند

برخی از سرسخت ترين پيروان امروز آيت اهللا منتظری، به سنت سياسی او 
در شکستن سکوت و مستند کردن نقض حقوق بشر و نقش آمران و عامالن 

     .آن، يکسره بی اعتنا هستند
 سال از سقوط ٨بيش از . تجربه افغانستان، همينجا، جلو چشمان ماست

ما جنگساالرانی که در دوران طالبان و نيز در دوران طالبان می گذرد ا
حکومت مجاهدين، عامالن قتل مردم و نيز نقض حقوق بشر بوده اند، امروز 

تاکنون هيچ . در کابينه کرزای و در بدنه دولت او صاحب مقام هستند
برخوردی با جنايتکاران جنگی در افغانستان نشده و جنبشهای مدنی که برای 

شکل گرفته، با بی اعتنايی دولت و دادگستری افغانستان مواجه عدالتخواهی 
به اين ترتيب، هيچ اطمينانی نيست افغانستانی که نتوانسته تاريخ . شده است

خشونت و نقض حقوق بشر را با روند دادخواهی بازگشايی کند، در آينده، باز 
وبه ر. هم شاهد خشونت، جنگ، نقض حقوق بشر و جنايت عليه بشريت نباشد

رو شدن با گذشته، دردناک است، در ايران نيز مانند برخی از کشورهای 
ديگر، بسياری از رهبران اپوزيسيون را درگير می کند و خالف مصلحت حفط 

اما اگر . اتحاد نيروهايی که برای دموکراسی مبارزه می کنند دانسته می شود
 و خاطرات او، مرگ آيت اهللا منتظری، فرصتی باشد برای خواندن زندگی او

فرصتی نيز هست برای بازخوانی تاريخ نقض سيستماتيک حقوق بشر در دهه 
اول جمهوری اسالمی و يادآوری اين واقعيت که حقوق بشر، نه گزينشی است 

 ٨٨ خرداد ٢٢نقض حقوق بشر در جمهوری اسالمی هم از . و نه استثنايی
، ٦٠ون که در دهه برای آن بخش از رهبران فعلی اپوزيسي. آغاز نشده است

بر سر کار بوده اند و الجرم در نقض سيستماتيک حقوق زندانيان سياسی، 
دگرانديشان، زنان، بهاييان و قوميتها، مسئوليت حقوقی دارند، و مثل آيت اهللا 
منتظری، در همان زمان با موضوع، برخورد و مخالفت نکرده اند، تنها راه 

 بخشش از قربانيان است؛ قربانيانی که باقی مانده، اعتراف به اشتباه و طلب
که از تجربه برخورد جامعه آلمان با گردانندگان " پل ريکور"به قول 

اردوگاههای آدم سوزی دوران فاشيسم سخن می گويد، حق دارند ببخشند يا 
اما تقاضای عفو از قربانيان، تازه آغاز روند بازگشت ناپذير ). ١٠. (نبخشند
ر مبنای حافظه جمعی است که تضمين خواهد کرد ب" تاريخ خودمان"ساخت 

تنها از اين . در ايران آينده، نقض سيستماتيک حقوق بشر اتفاق نخواهد افتاد
   . طريق است که چرخه خشونت يک بار برای هميشه قطع و بسته خواهد شد

  ٢٠٠٩ دسامبر ٢١  - ١٣٨٨ آذر ٣٠  دوشنبه اخبار روز   برگرفته از 
برای محاکمه ناقضان حقوق بشر، بی بی سی فارسی، تظاهرات کابل . ١ 

: ، در اين نشانی٨٨ آذر ١٩
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2009/12/091210_ram_kbl_demo.s

html   
برای اطالعات بيشتر نگاه کنيد به وب سايت کميسيون مستقل حقوق    .٢

: اين نشانیبشر افغانستان، بخش مربوط به عدالت انتقالی، در 
http://www.aihrc.org.af/dari_tra_jus.htm و نيز وب سايت انجمن اجتماعی 
   http://saajs.blogsky.com/page/2: دادخواهان افغان در اين نشانی

، در ١٠٩٧ و ١٠٩٦خاطرات آيت اهللا منتظری، جلد اول، صفحه    .٣
  : اين نشانی

http://www.amontazeri.com/farsi/Khaterat/html/1097.htm   
  ، در اين٦٢٧، صفحه ١ خاطرات آيت اهللا منتظری، جلد    .٤

   http://www.amontazeri.com/farsi/Khaterat/html/1097.htm:  نشانی
   ٦٢٨ همان، صفحه    .٥
  :، در اين نشانی٨٨ آذر ٢٥ محسن سازگارا، گفتار روزانه،    .٦
 http://www.sazegara.net/persian/archives/2009/12/091216_165922.html   
سخنرانی ميرحسين موسوی در جمع دانشجويان کرمان، در اين    .٧

   http://7tir2.info/index/viewtopic.php?f=2&t=12598: نشانی
، در ٢٠٠٩ ژوين ٢٠ سخنرانی محسن کديور در دانشگاه کلمبيا،    .٨

   :اين نشانی ببينيد
http://www.youtube.com/watch?v=kkOjRCoe6oY&feature=related   

، در اين ٨٦ مرداد ٩اکبر گنجی، نامه ای به همه، راديو زمان،    .٩
   http://zamaaneh.com/humanrights/2007/07/post_92.html: نشانی
خاطره و بخشش، مصاحبه با پل ريکور، رامين جهانبگلو،    .١٠

  :، در اين نشانی٣٧، ص ٢٢فصلنامه گفت و گو، شماره 
 http://www.goftogu.net/?id=100&num=22#330   

............................................  
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آيت “می تواند در سوگ يک ” کمونيست“يک 
 !در پاسخ به مقاله رفيق شالگونی. بگريد” اهللا

  پارسا هادی
مرگ مايکل جاکسون خواننده اسطوره ای جهان دقيقا در اوج تحوالت 

اخير ايران و آن هنگام که چماق های سرکوب، ضربه  سياسی –اجتماعی 
ها و نعره هايش را بر سر و روی جوانه های آزادی ايران می کوفت ؛ 
چشمهای بسياری را به خود دوخت و اينک مرد ديگری با مرگش قلمها و 
چشمهايی را بسوی خود و نقش بالواسطه اش در تحوالت ايران جلب 

  . کرده است
ر نيست چرا که اثر به گاه زايش از هنرمند جدا می مرگ هنرمند مرگ هن

شود و هويتی مستقل می يابد و خود می تواند هنرمند را بازآفريند و 
اينگونه است که هنر ماندنی و مستقل ؛ جاودانگی می آفريند و هنرمند را 

در سياست اما ؛ تناسب ها اگرچه در هندسه هنر نمی . جاودانه می سازد
انسانی ديگری ” عمل”  جهت که سياست هم مانند هر گنجند اما از آن

جدای از فعاليتها و مسئوليت های انسانی نيست ،نقش سياستمدار و رفتار 
اجتماعی اش نيزدر حافظه تاريخ ماندگار می ماند ؛ و بازخوانی تاريخ، 
. شخصيت ها و تحوالت را همراه با تمام عناصر سازنده اش بازمی آفريند

ری می آفريند و ابرانسان؛ زندگی اش را به يک اثر هنری هنرمند آثار هن
نتيجه و محصول درهر دو سو و ميان هر دوخيمه، همواره . بدل می سازد

مطابق خواسته ها نيست و فراز های بسيار از پس فرودها می ايند و 
ديکته نانوشته غلط .اين قاعده زندگی زمينی است. فرودها از پس فرازها

گی کرد، بايد جنگيد، بايد حرف زد و بايد نوشت و بايد بايد زند. ندارد
  .مخالفت و موافقت کرد تا زندگی انسانی باشد و انسانی بگذرد

زندگی اش به پايان رسيد و اگر اين پايان آغازی شده است .منتظری مرد
برای کسانی که دوست دارند همواره مانند کرکس ها ، پايان چيزها را 

رد؛زنده باد و مرده بادش را وا می گذاريم و کتمان بکاوند به ما ربطی ندا
نمی کنيم که او در عرصه سياسی و اجتماعی تحوالت اخير ايران اثرگذار 
بوده و به حق يا ناحق ؛ درست يا نادرست انديشه ای داشته است و به 
زعم خود و براساس آن آموزه ها تالش می کرده است دنيای بهتری برای 

د، بماند که ما و ديگران گفتيم و شنيديم که آن راه، خود و ديگران بساز
بيراه است و او هم البته پس از اقدام جنون آسای خمينی در صدور فرمان 
قتل های دسته جمعی زندانيان سياسی دهه شصت ، به جنون قدرت مذهب زده 
پی برد و سعی کرد خطاهای دکترين واليت فقيه اش را بکاهد ، اصالحش کند 

 االمکان تا جاييکه اختيار و امکان داشت کوشيد از اجرايش تا اطالع ، يا حتی
او خود اگرچه تنها فرد ديندار مخالف سياستهای رژيم . ثانوی ممانعت نمايد

اسالمی نبود ولی يکی از قدرتمندترين اش بود و قدرتش هم از اين رو -دينی 
ان مذهبی اش بود که درون توده های مردم و رودرو و شاخ به شاخ هم قطار

زيست و هم از آن رو که معمار بنا و  درون قلمرو هژمونی اسالمی می
ساختمانی بود که خشت تخريب آن بنای ناموزون و ضدانسانی را نيز در دست 

شايد اگر زندگی به انسان ها فرصت زنده ماندن بيشتری می داد عوض . داشت
 ولی چه می شود کرد شدن ها و دگرديسی های بيشماری را در آنها می ديديم

که مرگ آن روی سکه زندگی است و طرح ها و نقشه ها و ايده ها به پايان 
منتظری يک و نيم دهه پايانی زندگی اش را . نرسيده؛ زندگی به پايان می رسد

در مسير اصالح و جبران گذشته پراشتباهش سپری کرد و اما هرگز نپذيرفت 
و به زعم ما هر دين ديگری ” اسالم” و يا که هرگز به اين درک نرسيد که 
که انسان خود معيار و ترازوی خود . نمی تواند معيار زندگی انسان قرار گيرد

ديرزمانی است که بر قامت جامعه نمی ماند و مندرس و ” دين” است و ردای 
زندگی آزمون و خطاست و انديشه هم از اين قاعده . از رونق افتاده است

 که انديشه های اشتباه موجب فزونی خطاها می درست است. مستثنا نيست
شوند اما در آن سوی معادله بر سنگينی دانسته ها و آگاهی جامعه می 

نمی شود بر خطاهای خود آويزان شد و ديگرانی را که ما و انديشه ما . افزايند
را تاييد نمی کنند طرد کرد و تنها بر روی نقاط ضعف انديشه هايشان خيمه زد 

علی الخصوص که منتظری . دگی اشان را سراسر ناديده گرفتو افق زن
عالرغم نزديکی ماهوی و صوری اش به قدرت، از آن روی برگرفت و تا 

او خود می دانست چه کرده است و شايد می . فرجام مغضوب قدرت باقی ماند
خواست جبران کند ولی ساختن، همواره به زمان افزون تری نياز دارد تا 

نمی شود بدون خطا انديشيد و زندگی . نمی شود زندگی نکرد. ويران کردن
انسان همواره از پس پشت بزرگترين خطاهايش، شعبده علم و دانش و . کرد

بايد عمل کرد و تجربه آموخت و گذشت تنها . فن اش را آشکار ساخته است
اگر که باور داشته باشيم ناراستی ها و خطاها، آينه ای می شوند برای 

مجدد درستی هايمان، ارزش ها و باورهايمان و هر آنچه را که مانع ارزيابی 
 .از پرواز آزادانه انديشه ها می شوند

………………………………………. 

آيايک کمونيست می تواند در مرگ يکی از پايه 
» نه«گذاران جمهوری اسالمی ايران عزادار 
  باشد، آهی بکشد و اشکی هم بريزد؟

 : رفيقی می نويسد
  ست می تواند در مرگ يک آيا يک کموني

 آهی بکشد؟" فقيه عاليقدر"
  : رفيق ديگری می نويسد

آيا يک کمونيست می تواند در مرگ يکی از پايه 
 ؟»گذاران جمهوری اسالمی عزادار باشدو آهی بکشد

 ویهادی ميتر
چند روزی بود که با مطالعهء مطالب متعدد و متفاوتی که در اين 
زمينه انتشار می يابند با مواضع کنونی هم ميهنان به روز می شدم 

م از سخنان رفيق و نيازی به مزاحمت خوانندگان نمی ديديدم تا گوش
گرانقدر آرش و چشمم از خواندن مطالب رفيق پرکار ما رحمت دچار 

 .زحمت شدند
تو گوئی رفيق ما آرش کمانگر نگران است که کماکان آقای 

گران و زحمتگشان ايران را در حسينعلی منتظری رهبری جنبش کار
دست گيرد و از نظر من به زحمت به تصفيه حساب با يک 

می توانيد بخوانيد مرده، برای رعايت ادب اينطور " (خاطره"
 !دست زده است) نوشتم

در " فاصله"مت خوشکدامن که پس از کمی رفيق ديگر ما رح
را غنيمت شمرده است و " فرصت"سازمان کارگران انقالبی ايران 

ی ادبی شده است به اين بهانه، با "صحنه"مجددا بطور فعال وارد 
رفيق ارجمند ديگر ما محمد رضا شالگونی، می خواهد تصفيهء 

 .حساب کند
من قبل از آنکه وارد بحث خود در اين زمينه شوم به رفيقمان آرش 
می گويم حيف که برای افشاگری از يک معمم بلحاظ سياسی زمان 
بسيار نامناسبی را انتخاب کرده است و به رفيق ديگرمان رحمت هم 

يت کردن نقش رفيق ديگرمان می گويم که متاسفانه برای کم اهم
  .محمد رضا از ضعيفترين نقطه وارد عمل شده است

از نظر من اين همه که در چهارچوب آزادی بدون قيد و شرط 
 به مردم سياسی می گنجد هيچ نيست بجز معرفی امروز خود ما

يک "ايران از اين روست که من امروز به اين عزيزان می گويم 
کمونيست می تواند در مرگ يکی از پايه گذاران جمهوری اسالمی 

 "!باشد اما نه تنها آهی بلکه اشکی هم بريزد" نه"عزادار 
 !آرش جان، رحمت عزيز اما چطور؟

آقای حسينعلی منتظری، اگر چه معمم، از طرف نظام شاه ساالر 
آقای حسينعلی . مورد تحمل قرار نگرفت و به زندان سياسی افتاد

از بنيانگزاران نظام اسالمی بر خرابه های نظام منتظری که خود 
ستم شاهی بود، هر چند معمم، از طرف نظام شيخ ساالر نيز يک 
دهه بعد از استقرار اين نظام ، به مدت دو دهه مورد تحمل قرار 

 .نگرفت و در حصر از جهان رفت
آرش جان، رحمت عزيز چه زيبا مردمی که در خيابان ها شعار می 

آزاديت ) من اضافه می کنم دو نظام(منتظری زندانی : "دادند
و درست از همين زاويه بود که من چند آهی کشيدم اما بد !" مبارک

 .بختانه نه از اين زاويه بود که اشک از چشمانم سرازير شد
پس از کلی سير و سياحت و بويژه شنيدن و خواندن نوشته های 

ديدم انسانی ايدئولوژيک، معتقد . شما عزيزان بود که بگريه افتادم
 به يک ايدئولوژی ما قبل قرون وسطائی و برآمده از جوامع شبانی
با تاسی از دستورات و باورهای مربوط به اين ارزش ها، تنها جهت 
دوری از امام راحل و نرفتن به جهنم، به مدت بيست سال، تا 
لحظهء مرگ، از عملکرد ده سال نخست خود در حاکميت جمهوری 
اسالمی ايران؛ و در رکاب امام راحل؛ انتقاد از خود می کند، از 

اوند تبارک و تعالی طلب استغفار مردم پوزش می خواهد و از خد
، در سوم محرم ترک ما را برمی گزيند "سبک"می نمايد و اينچنين 

اما ما کمونيست های ايرانی؛ هنوز بر دو پای خود . و می رود
ايستاده ايم و برغم ادعاهای بزرگ بزرگ؛ هنوز در انتقاد از خود و 

نيمان در ايجاد عملکرد سی سالهء خود و در مرکز اين انتقادات ناتوا
 .يک تشکل کمونيستی سراسری؛ در مقياس کشوری؛ ناتوانيم
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رفقای گرامی از نظر من اين عقب ماندگی تاريخی ما؛ و عدم 
رگری؛ توانائی ما در سازماندهی يک تشکل سياسی سراسری کا

ريشه در برخوردهايمان از يک سو به جهان خارج از جنبش 
کمونيستی، به دگرانيشان، بطور نمونه آقای حسينعلی منتظری و از 
سوی ديگر در داخل خودمان و در سه دهه برخوردهای دو نفرهء 

 .به ساير رفقای جنبش کمونيستی ميهنمان دارد" هيستريک"
من اين دو مطلب را تنها بخاطر نمونه مورد بحث قرار دادم تا از 
کمونيست های ايرانی يک بار ديگر بخواهم تا از يک سو با خود 

تر "مرّوت"با " خود"و از سوی ديگر با بيرون از " مهربانتر"
ن از يک سو در برخورد به تاريخ با از نظر م. باشيم) روادارتر(

روش آرش و از سوی ديگر با پلميک های دونفرهء نا رفيقانه 
بروش رحمت، با آن و يا با اين رفيق، به همگرائی در جنبش 
سياسی کارگری ميهنمان نه تنها کمکی نخواهيم کرد بلکه بی شک 
روند ناگزير همگرائی در جنبش کمونيستی ايران را کند خواهيم 

 .موفق باشيد .مودن
 هفتم ماه محرم الحرام سال هزار و سه صد و هشتاد و هشت 

 !شمسی
  -*     .رددگ

200912/200912/didgahha/de.rahekargar://http
htm.didgahha-01-20 

……………………………………  
   -"آه"عبور از وادی 

  درنگی بر مقاله آقای شالگونی
  رهام

ز بايد اعتراف کنم که من قبل از هر چي" آقای شالگونی نوشته اند
همچنين بايد اعتراف کنم که در مرگ آيت ... هستم و يک کمونيست

دو گزاره ظاهرا نا همخوان کنار   * ".اهللا منتظری از ته دل عزادارم
ايران را بيان  هم نشسته اند تا تاثر يکی از چپ های شناخته شده

 ری متاسفمن نيز کمونيستم ونيز از در گذشت آيت اهللا منتظ.کنند
اما بيش از آن خوشحالم که کليشه هايی که گاهی به آيه . وعزادارم

. وزبان چپ تبديل شده اند شکسته می شوند واره هايی در ذهن
های صادق را  خوشحالم که سير حوادث ورخ داد ها برخی از چپ

.  می کشاند- اگر چه شرمگنانه-به ارزيابی مجدد از پديده ها 
ه وسفيد دگم های دهه ها فرو می ريزد وادی سيا خوشحالم که

اوج . هستی تولد می يابد وطراوت وتازگی نگاهی نو به عرصه
منتظری  اظهار نظر آقای شالگونی در ابراز عزاداری برای آيت اهللا

نيست، بلکه در شکستن شجاعانه حصارهايی از انديشه است که 
   .ازهمراهانش را نيز بر خواهد آورد می دانم فغان بسياری

  .به پديده ها رسيده است آقای شالگونی به مبتدای تازه ای در نگاه
خود   مبتدايی که از ديالکتيک عينی هستی مايه می گيرد ودر فرايند

به دريافت نوينی از شعار ی که هميشه لقلقه زبان چپ است ، يعنی 
اين نگاه با فاصله . می انجامد" شرايط مشخص تحليل مشخص از" 

دوری از ذهنيت های بسته  ای درهم تنيده دهه ها وباگيری از دگم ه
، پا  ، در سرشتی فازی ، رها از ديدگاه مکانيکی در تحليل پديده ها

به درون واقعيت می گذارد وبر آن سر است تا اسرار تحول واقعی 
برنامه ها وتزهای صرفا نظری که از دل واقعيت عينی  را نه از دل
در کنش فردی وگروهی، تعمق  نديشیبه گمان من باز ا. بيرون کشد

شده،  درسير حوادث ساليان اخی، عدم کاميابی برنامه های طرح
ناتوانی در ارتباط با قلب تپنده جامعه ، همه وهمه سبب شده است تا 

رهايی از آيه واره ..جديدی از تفکر در چپ شکل بگيرد نطفه های
ع با تحول امپرياليسم وارتجا ها، تفکيک انحالل طلبی در آستان

خويش ،  خواهی عميقا انقالبی در راستای ايجاد تغييرات بنيادی در
در گروه ، در جامعه ودر جهان وبکار گيری متدلوژی عميقا انقالبی 

وتجهيز به آخرين دست آوردهای علمی وفلسفی روز می  مارکسيسم
چپ در کل واکثر چپ به  تواند همان مشعل فروزانی باشد که

 آقای شالگونی خوشحالم که.بدان نياز مبرم دارداصطالح راديکال 
راه را درست آمده ايد حتی اگر برچسب های ناچسبی هم نثارتان 

  کپنهاگ-تيرداد .گردد

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

 /اطالعات تکميلی در مورد حوادث سيرجان
  !ها افزايش تعداد کشته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

براساس آخرين اخبار تعداد کشته های حادثه اعتراض به اعدام در 
حدود هفت تن از .مال عام در سيرجان به ده تن رسيده است

مجروحانی که در اثر تيراندازی ماموران نيروی انتظامی شهرستان 
 اين شهر بستری شده بودند در اثر شدت سيرجان در بيمارستان
در عين حال نيروهای امنيتی اجساد کشته . جراحات فوت کرده اند

شدگان را با اخذ تعهد عدم شکايت به بستگانشان تحويل داده و 
همچنين برگزاری هرگونه مراسم عزاداری را برای کشته شدگان 

ت که يک زن بعالوه گفته شده اس. اين حوادث ممنوع اعالم کرده اند
نيز در ميان کشته شدگان اين حادثه قرار دارد و اکثر کشته ها از 

از سوی ديگر .ناحيه سر و سينه مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند
 ١٩اکنون مشخص شده است که يکی از افراد محکوم به اعدام تنها 

سال سن داشته و در هنگام ارتکاب جرم کمتر از هجده سال سن 
فتنی است که اظهارات ملتمسانه همين نوجوان در گ.داشته است

هنگام اعدام مبنی برا اظهار بی گناهی و اقدام مادر و خواهر اين 
 محکوم به اعدام که 

در لحظه اجرای مجازات خود را در زير پای فرزند و برادر خود 
همچنين .قرار داده اند موجب تحريک احساسات مردم شده است

 مطابق آخرين 
جرای مجازات خود را در زير پای فرزند و برادر خود در لحظه ا

همچنين .قرار داده اند موجب تحريک احساسات مردم شده است
مطابق آخرين گزارش ها اين دو تن نهايتا در شهرستان کرمان 

  ادوارنيوز.اعدام شده و بدون حضور اعضای خانواده دفن شده اند

…………………………………… 
  اختگانمادران عزادار آرامگاه جان ب

 کردند راه آزادی مردم ايران را گل باران
 ۴روز جمعه ”  فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران “بنابه گزارش 

 ،مادران عزادار امروز بر آرامگاه جانباختگان راه آزادی مردم  دی ماه
 حاضر شدند و با نثار گل نسبت به تک تک آنها  ايران در بهشت زهرا
با آنها عهد بستن تا رسيدن به خواسته هايشان که ادای احترام کردند و 

  .محاکمه آمرين و عاملين کشتارها از پای نخواهند نشست
 تعدادی از مادران عزادار که هر شنبه در پارک الله   دی ماه۴روز جمعه 

 در  ١۴جمع می شوند به نشانه اعتراض به کشتار جوانان از ساعت 
يام دور هم گرد آمدند تا به آنها  به ياد شهدای ق٢۵٧بهشت زهرا قطعه 

ادای احترام کنند و بگويند تا رسيدن به خواسته شان که محاکمه آمرين و 
مادران بر سر آرامگاه ندا آقا سلطان ٰ .عاملين کشتار آنهاست ايستاده اند

اشکان سهرابی ٰ سهراب اعرابی ٰرامين رمضانی سعيد عباسی و عليرضا 
 يادشان را گرامی  مدند وبا اهدای گل گرد آ افتخاری و ساير شهدا

 که روی آن نوشته  مادر سهراب بر روی آرامگاه سهراب کاغذی.داشتند
سهراب جان ياد تودر دلها و قلب تاريخ ايران زمين جاودانه « :شده بود

رهگذران بسياری از زن و مرد و حتی .را گذاشته بود » خواهد ماند
خصوص ندا می آمدند وبا افسوس  بر سر آرامگاه اين عزيزان به  کودک

به عکس ندا که روی سنگ قبرش حک شده بود نگاه می کردند، عده ای 
 با خواندن فاتحه يادش را گرامی می داشتند  اشک می ريختند و عده ای

حتی خانم های پيری که به سختی و با عصا راه می رفتند بر سر آرامگاه 
  . ندا حاضر می شدند
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