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 ١٣٨٨عاشورای 
   خيزی بسوی قيام سراسری

  بامشادارژنگ 
تظاهرات گسترده و مسالمت آميز مردم در روزعاشورا، در تهران و ديگر 
. شهرستان ها، توسط نيروهای سرکوب رژيم به خاک و خون کشيده شد

مأموران دستگاه واليت به روی تظاهرات مسالمت آميز مردم آتش 
آتش گشودن بر روی .  نفر را به شهادت رساندند٨گشودند و حداقل 

رکننده در روز عاشورا، و خشونت لجام گسيخته ای که در جمعيت تظاه
اين روز به کارگرفته شد، نشان داد که ترِس مرگ، باعث شده است که 

اين را از حاکمان . دستگاه واليت ديگر حرمت عاشورا نيز رعايت نکند
آن ها که خود را مبلغ اخالق . اسالمی در چند ماه گذشته به کرات ديده ايم

ا می زدند و پشت نقاب ارزش های اسالمی پهنان شده و مهرورزی ج
بودند، در زندان هايشان به دختران و پسران مردم تجاوز می کنند؛ آن ها 
که برای پاره شدن عکس خمينی بلوا به پا می کنند و فرياد وااسالما و 
واماما سر می دهند، به حسينه جماران حمله می کنند و مراسم شب 

ينی را بر هم می زنند؛ آن ها که  خود را  پيروان عاشورای خانواده خم
راه و رسم حسين می نامند، در روز عاشورا به روی مردم آتش می 

مبارزات مردم در شش ماه گذشته، آن چنان پرده از دغل کاری و . گشايند
سيمای ريا و دروغ رژيم دريده است، که ديگر موعظه های سران رژيم و 

  .ز با تمسخر مردم روبرو نمی شودروحانيون وابسته شان،  ج
  

 ، اجرای  تصميم دستگاه واليت است که برای مقابله با ١٣٨٨ عاشورای 
وارد . تظاهرات مسالمت آميز مردم به خشونت تمام عيار روی آورده است

کردن تمامی نيروهای سرکوب تا دندان مسلح به خيابان ها و استفاده از 
ه های داغ، نشانگر آن است که تمامی ابزارهای سرکوب و حتی گلول

اين امر از . حاکميت اسالمی ديگر راهی برای خروج از بحران نمی بيند
آن رو اهميت می يابد که دريابيم دستگاه واليت در شرايطی قرار دارد که 
نه می تواند به پايان يافتن شکاف در ميان باالئی ها اميد ببندد؛ نه می 

 های گوناگون حکومتی  و حتی تواند روی همگامی و همراهی بخش
روخانيون سنتی حساب کند؛ نه می تواند به خواست های مطالباتی و 
سياسی مردم پاسخ به موقع و در خور دهد و نه می تواند روی سکوت و 

اين انزوای همه جانبه . همسوئی جامعه ی بين المللی حساب باز کند
ه تنها می تواند روی دستگاه واليت، آن  را به اين نتيجه رسانده است ک
اکنون حاکميت اسالمی . حمايت دستگاه سرکوب پروار شده اش اتکا کند

  .به سرنيزه تکيه زده است
  

 نشان داد که ديگر اميد به اصالح رژيم و بازگشت به ١٣٨٨عاشورای 
قانون اساسی به عنوان به اصطالح ميثاق ملی که برخی از آن دم می 

به مسالميت آميز ترين شکل ممکن مردم . زنند، توهمی بيش نيست
خواهان احترام گذاشتن حاکميت به حق رأی شان حتی در چهارچوب 
. قانون اساسی جمهوری اسالمی شدند و با گلوله و تجاوز پاسخ گرفتند

مردم به نجيبانه ترين شکل ممکن خواهان رعايت حداقل حقوق اجتماعی 
 پنجه بکس  و زندان و و سياسی وانسانی شان شدند، و با باتون و قمه و

کارگران و زحمت کشان، زنان وجوانان، دانشجويان . شکنجه پاسخ گرفتند
و دانش آموزان، روزنامه نگاران و هنرمندان  با آرامش ومتانت بی 
نظيری خواست های مطالباتی خود را بيان داشتند و با دستگيری 

سترده  رهبرانشان  و در هم شکستن تشکل های شا و با اخراج های گ
مردم محروم مناطق ملی با هزار زبان خواهان رفع ستم ملی . پاسخ گرفتند

و حتی روحانيون . و مذهبی شدند، و با چوبه های دار رو به رو شدند
معترض با زبان موعظه و نصيحت از رهبران حکومت خواستند در 
سياستی که در پيش گرفته اند تجديد نظر کنند ولی  با بستن خانه و 

ه و حصر خانگی روبرو شدند و حتی برگزاری مراسم ترحيم شان مدرس
و اين همه نشان می دهد که دست يابی به هيچ يک . را نيز ممنوع کردند

از خواست های مردم و بخش های گوناگون آن در چهارچوب قانون 
اساسی جمهوری اسالمی که بر بی حقی مطلق مردم و قدرت نيمه خدائی 

همين  واقعيت است  که مردم .  امکان پذير نيستولی فقيه استوار است،
را بيش از پيش متقاعد کرده است که بايد عمود خميه جمهوری اسالمی 

شعارهای مرگ بر ديکتاتور و . يعنی دستگاه واليت را به توپ ببندند
مردم نشان داده . مرگ بر خامنه ای، بيان اين  خودآگاهی توده ای است

ِن خودشان و استوار بر ارگان های متشکل و اند که جز با حکومتی از آ
  . توده ای خودشان، نمی توانند به آمال و آرزوهايشان برسند

  
 نشان داد که جنبش اعتراضی مردم ايران، ديگر محدود ١٣٨٨عاشورای 

نگاهی به ترکيب . به جمعيت جوان کشور و محدود به تهران نيست
شان می دهد که پيرو جمعيت شرکت کننده در تظاهرات ششم دی ماه، ن

جوان، زن و مرد، دانشجو و کارگر، مدرن و سنتی در کنار هم فرياد مرگ 
اکنون روز به روز بر جمعيت معترض و . بر ديکتاتوری سر می دهند

 بيش از ٨٨ترکيب جمعيتی تظاهرات عاشورای . ناراضی افزوده می شود
ديک شده  نز١٣۵٧هر تظاهرات ديگری، به سمت ترکيب جمعيتی انقالب 

تغيير ترکيب جمعيتی تظاهرکنندگان با . اين طليعه اميد بخشی است. است
گسترش تظاهرات به شهرهای گوناگون کشور، جرقه ی سراسری شدن 

اکنون تمامی کشور در مقابل .  اعتراضات توده ای را نيز زده است
از اين رو . و اين نکته جديدی است. دستگاه واليت صف آرائی می کنند

 را بايد نقطعه عطفی در مبارزات شش ماهه اخير مردم ٨٨رای عاشو
گسترده تر شدن دامنه مردمی جنبش و سراسری شدن آن ، . کشور دانست

نه تنها تداوم آن را تضمين می کند بلکه دستگاه سرکوب را نيز به ترديد 
ديگر سران حکومت نمی توانند بدنه دستگاه سرکوب را . خواهند انداخت

کنند که بايد در مقابل  به اصطالح  مشتی جوان احساساتی و متقاعد که 
آن ها به چشم خود می بينند که در . خط گرفته از بيرون وارد عمل شوند

برابرشان مردم، کارگران و زحمت کشان، يعنی خواهران و برادران 
و اين امر می تواند تيغ سرکوب را کند کرده، ترديد . خودشان ايستاده اند

روشن . ان را افزايش داده و شکاف در ميانشان  بوجود آورددر ميان ش
است که بدون ايجاد تزلزل در دستگاه سرکوب و بدون ايجاد شکاف در 
صفوفشان، راه پيشروی به سوی آزادی و برابری ، بسيار خونبار و  

  .گران تمام خواهد شد
 نشان داد مردمی که با خويشتنداری بی نظيری در ١٣٨٨عاشورای 

ل تمامی جنايت های رژيم و سرکوب وحشيانه اش به شيوه ای مدنی مقاب
و مسالمت آميز خواست های خود را بيان می کردند، اگر الزم باشد در 

 ١٣٨٨ دی ماه۶در تظاهرات . مقابل دستگاه سرکوب رژيم خواهند ايستاد
به چشم خود ديديم که وقتی مردم بی دفاع و بی سالح مورد حمالت 

مردم . تا دندان مسلح قرارگيرند، تا ابد صبر نخواهند کرددستگاه سرکوب 
حتی با دست های خالی شان توان آن را دارند که دستگاه سرکوب را 

واقعيت اين است که مردم هنوز تمامی امکانات و توانائی . درهم بپيچند
وقتی سرکوب با خشونت بيشتری  دنبال . های خود را به کار نگرفته اند

راحتی می توانند چرخ های اقتصاد مملکت را از حرکت باز شود، مردم به 
می توانند تمامی ادارات و مراکز فرهنگی و اجتماعی را تعطيل . دارند
می تواند تمامی سيستم حمل و نقل زمينی، هوائی و دريائی را . کنند

می توانند شيرهای نفت را ببندند و حتی به خودروهای . متوقف کنند
و در کالم می توانند با اعتصاب .  گازوئيل نرسانندسرکوبگران بنزين و

عمومی امکان هر نوع حرکت و واکنش را از سرکوبگران دستگاه واليت 
اين حربه ای است که هيچ ارتش و سپاهی توان مقابله با آن را . بگيرند

و مردم برای بکارگيری اين حربه ی کارساز، خيز . نخواهد داشت
اقوس مرگ جمهوری اسالمی را به صدا و اين خيز، ن. برداشته اند
  .درآورده است

  ٢٠٠٩ دسامبر ٢٨ ـ ١٣٨٨ دی ماه ٧

……………………………………… 
  ،مردم در خيابان ويال

 !مزدوران راخلع سالح آردند
  آژانس ايران خبر

 : ١٤٠٠ساعت , عاشورا , تهران , خبرنگار آژانس ايران خبر
د آه در پشت آن مزدوران يك ماشين تويوتا آوردن ,در خيابان ويال

بودند اما مردم دلير حاضر  سربازها وماموران سرآوبگر را نشانده
متعاقبا  , درصحنه با شجاعتي و صف ناپذير به سمت ماشين رفتند

مردم هم ماشين مزدوران را , ماموران سرآوبگر از ترس دررفتند 
  .زدند آتش

پل حافظ مردم دلير و آزاده تهران يك ماشين را زير ,در خيابان حافظ
زدند و ماموران را خلع سالح آردند و باتوم و گاز اشك آور و  آتش

 .آاله مزدوران را گرفتند
در روزهاي قبل نيروهاي سرآوبگر حمله ميكردند و مردم فرار  

  .امروز مردم حمله ميكردند و ماموران فرار ميكردند ميكردند ولي
  ١٣٨٨ ديماه ۶

................................................. 
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   یییپيکر ديکتاتورپيکر ديکتاتورپيکر ديکتاتور

, کنترل بر مناطق مرکزی پايتخت در ساعاتی از روزاز دست دادن *
همصدايی و همبستگی , سرکوب مقاومت حماسی مردم در برابر نيروهای

توجه  کاهش قابل, از شهرهای بزرگ با تهراناعتراضی مردم بسياری 
اعتراضات گسترده .. نقش خشونت و ارعاب حکومت در مهار طغيان

ضربه بزرگ ديگری بر پيکر ديکتاتوری تبديل   را به٨٨عاشورای 
   ...کرد

درگيری ها . تهران در روز عاشورا يک پارچه اعتراض بود: روشنگری
ه لحظه بازتاب يافته وسيع و بخش خبری روشنگری لحظه ب چنان چه در

صبح تا نيمه های شب اعتراضات در  ١٠از ساعت . گسترده بوده است
 ٧حداقل بين . است مرکزی و شمال تهران ادامه داشته, بخش های جنوبی

  نفر جان خود را در اثر تيراندازی مستقيم نيروهای وحشی و٩تا 
. از زخميان استبيمارستان ها مملو . سرکوبگر رژيم از دست داده اند

تظاهرات خيابانی که با صحنه های درگيری تن به تن با تازه با پايان 
بخش های وسيعی از تهران در غريو  ماموران حکومتی نيز همراه بوده

  .  شدفريادهای شبانه اهللا اکبر و مرگ بر ديکتاتور غرق
 برای نخستين بار رژيم با وجود لشکرکشی گسترده ٨٨در عاشورای 

کنترل بر مناطق مرکزی پايتخت را از دست داد و اين  اعاتیبرای س
روز مردم در ابعادی در اين . گرفت مناطق در اختيار مردم معترض قرار

 ،مقاومت برخاستند گسترده تر از پيش در برابر نيروهای سرکوب به
  ماموران انتظامی و، نيروی انتظامی را به آتش کشيدندخودروهای

 ساختمان بسيج شرکت نفت ،و خلع سالح کردندبسيجی را ضرب و شتم 
پليس در ميدان ولی عصر را و موتورسيکلت های  را آتش زدند و مقر

   .بسيجی ها را
نيز که مواردی از تمرد آشکار بخشی از   از اين جهت٨٨عاشورای 

 مردم از سوی سوی نيروهای انتظامی از دستور تيراندازی مستقيم به
اهميت آن هم در اين است . اهميت بوده است پر ،فرماندهان گزارش شد

نشان می دهد صفوف سرکوبگران نيز يکپارچه نيست و استمرار  که
ژرفش آن در اعماق و افزايش دامنه  جنبش اعتراضی و گسترش و

  .  خواهد شدرويارويی قطعا به واگرايی در ميان اين نيروها منجر
رای امسال از صراحت و قاطعيت ضد ديکتاتوری حرکت مردم در عاشو

صراحت و قاطعيتی که . جنبه های شاخص اعتراضات اين روز بود ديگر
تجاوز / ماه خونه سيد علی سرنگونه  اين ماه"در شعارهايی چون 

ديکتاتور / گردد زندانی سياسی آزاد بايد/  مرگ بر اين واليت ،جنايت
   .و مرگ بر خامنه ای تجلی يافت/ بدونه بزودی سرنگونه

ود را نماينده خدا و پيامبر و مدافع ارزش های خاندان پيامبر که خ رژيمی
در روز عاشورا اعتراضات مسالمت آميز مردم عزادار  مسلمانان می داند

  .  ديگر دست زدرا به خاک و خون کشيد و به جنايتی
 ،اصفهان ، مشهد، شيراز،شهرهای اراک. ار تهران تنها نبودو اين ب
 بابل نيز در همصدايی با مردم تهران به  نجف آباد و، اردبيل،تبريز

  .  برخاستنداعتراض
اعتراضات روز عاشورا بی هيچ ترديد ضربه بزرگ ديگری بر پيکر رو 

زوال ديکتاتوری واليت مطلقه فقيه وارد ساخت و جنبش اعتراضی را  به
 کودتاچيان ديگر به سادگی ٨٨بعد از عاشورای . برد گامی ديگر به جلو

نها به چشم خويش معنای شعار آ .ل اوضاع نخواهند بودقادر به کنتر
شجاعانه و حماسی  ديگر اثر ندارد را در حضور"  کهريزک، تانک،توپ"

  و اگر زير فشار ضربات پی در پی.جوانان در اعتراضات عاشورا ديدند
جنبش اعتراضی مردم چنان وارنرفته باشند که توانايی تحليل اوضاع را 

 بايد ديگر فهميده باشند که با توسل به ،باشند داشته بکلی از دست
در تمام ماههای پس از . نخواهند بودخشونت ديگر قادر به مهار طغيان 

حاصلی برای  انتخابات خشونت جز افزايش دامنه اعتراضات مردم
و حاال که در روز عاشورا که حتی رژيم شاه . سرکوبگران نداشته است

 اينان روی اسالف شان را سفيد کرده ،کشتار مردم پرهيز می کرد هم در
 طبعا بايد در وحشت واکنش مردم به ، زده اندو دست به کشتار جوانان

حاال دادخواهی خانواده های از همين . اين خشونت ها بر خود بلرزند
بازداشت شده گان  قربانيان کشتارهای جديد و آزادی بی قيد و شرط کليه

در سراسر کشور زمينه ساز اعتراضات روزهای تاسوعا و عاشورا 
  . جديد خواهد شد اعتراضات

جای گفتن ندارد که همچنان که حرکت اعتراضی ايرانيان دانمارک 
 موج تازه ای از همبستگی ايرانيان خارج از کشور ،دهد نشان می

سنگ در برابر گلوله مقاومت می  با جوانان دلير و شجاعی که با

 و با ،زندانی  پسران جوانکنند و حماسه می سازند؛ با دختران و
   .خانواده های يکايک جانباختگان در راه است

جنسی و تيراندازی مستقيم به سوی مردم بی رژيم شکنجه و تجاوز 
است که نه راه پيش دارد  سالح در خيابان ها در تله ای گرفتار آمده

 جواب خشونت طلبی اش را در تکثير بی انتهای. نه راه پس
ديکتاتور و مرگ بر خامنه ای گرفته است و فريادهای مرگ بر 

در مورد مرگ آيت اهللا منتظری و  جواب عقب نشينی مطلحتی اش
ميليونی و  آن تسليت کذايی رهبرش را با برپايی اجتماع اعتراضی

دستگاه واليی گيج و . سرداده شدن همان شعارهای ساختارشکنانه
دست دادن  به سوی از ،پی در پی جنبش اعتراضی منگ از ضربات

 چه خشونت ،نشينی  چه عقب.کنترل اوضاع و فروپاشی می رود
 طلبی بيشتر فقط دو راه مختلف مردم برای درهم کوبيدن بساط اين

   .ديکتاتوری و روبيدن اين لکه ننگ از دامن تاريخ معاصر ماست
اين پيام اصلی . کبکه و هيمنه اش رفتنی است نظام واليی با همه

     ١٣٨٨ دی ٧   .ايران استجنبش اعتراضی مردم 

........................................... 
  :اعتماد توقيف شد

پيشتر هم به اطالع رسيد، از صبح امروز همانطور که :اشتراک
ماموران امنيتی جمهوری اسالمی اقدام به دستگيری گسترده از 

ضمنا دقايقی پيش خبر توفيف . فعالين سياسی و دانشجويی زده اند
  .روزنامه اعتماد روی خبرگزاری های اصالح طلب مخابره شد

..................................................  
روايت قربانيان خشونت هاى عاشورا از 

 بازداشتگاه مقداد
شورا توسط بسيجيان به پايگاه يكى از افرادى آه ظهر عا :جرس

گفت آه ماموران عالوه بر ضرب " جرس"مقداد منتقل شده بود به 
و شتم شديد او و ده ها نفر ديگر، آنها را وادار آردند براى ساعات 

به .طوالنى با چشمان بسته آالغ پر بروند و روى زمين غلت بزنند
گان را تهديد گفته وى بسيجيان با بكاربردن الفاظ رآيك بازداشت شد

 . به تجاوز مى آردند
اين منبع اعالم آرد آه ماموران، آفش هاى بازداشت شدگان را 
ضبط آرده و پس از غروب آفتاب گروهى از آنان را با پاى برهنه 

 . به بيرون از پايگاه هدايت آرده اند
پايگاه مقداد آه در خيابان آزادى تهران واقع شده است در جريان 

 از انتخابات نقش مهمى در سرآوب معترضان داشته تجمعات پس
 ١٣٨٨ دی ٧ .است 

………………………………  

 *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 
مشخص ميشوند، الزاما بيانگر"  ديدگاه" مقاالتی که با کد  : توجه 
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  !ازمرگ آيت اهللا منتظری متاسفم ونه عزادار
   گوتنبرگ–يوسف لنگرودی 

    يادداشت کوتاه آقای شالگونی درخصوص درگذشت منتظری واکنش 
هايی به همراه داشته ومخصوصا ازجانب برخی ازچپ های کشورمان 

 اساس انتقادشان هم اين است که.موردانتقاد شديدی قرارگرفته است 
دراين يادداشت،صف مبارزه طبقاتی وسوسياليسم ومذهب وقاطعيت 

  . کمونيستی درهم ريخته شده وچنين چيزی قابل پذيرش نيست 
دراين رابطه الزم است تاکيد کنم ؛که نگرانی هريک ازاين افراددراين 

به آنان توصيه می کنم . خصوص کامال بيمايه است و منطقی با خود ندارد
،ابتداء يکبارديگربه دقت آن يادداشت کوتاه را بخوانند که بدون پيشداوری

 هرچند آن متن چنان ازوضوخ و شفافيت برخورداراست که برای فهم –
 اما خوب –آن نيازی به بازخوانی وصرف انرژی ديگرباره نمی باشد 

است چنين کنند تا دريابند که دراين باره عجوالنه ويکسره اشتباه قضاوت 
واهيم قدری عادالنه درموردآقای شالگونی وروش واگرهم بخ.می کنند

اودربرخوردبامذهب انديشه کرده باشيم، بايد به اين مطلب اشاره کنم که 
نامبرده درطول تاريخ کشورمان ومخصوصا درميان تئوريسين های 

اندازه اوبه تحقيق ومبارزه همه جانبه برعليه  مارکسيست ايرانی، کسی به
ی های اودراين خصوص بدرستی درک مذهب دست نزده واگرروشنگر

شودودرکارزارمبارزه برای سوسياليسم ودمکراسی مورد توجه قرارگيرد، 
صفوف مبارزه طبقاتی کارگران وهمه زنان ومردان زحمتکش کشورمان 

  .*رابرعليه سرمايه داری وارتجاع مدهبی هرچه بيشتر نيرومند ترخواهد نمود
ائمی به مذهب، بويژه مذهب اسالم آنانی که تصورمی کنند با ناسزاگويی د

ازهمه کمونيست ترند،بايد بدانند که به بيراه می روند وتنها شکل گيری 
متحد ونيرومند جبهبه کارگران وهمه لگد مال شده گان را تضعيف می 

اما درمورد شخص منتظری آقای شالگونی هرگزدچار توهم و خوش .کنند
ذاران نظام قرون وسطايی خيالی نبوده و ازاوبعنوان يکی از بنيانگ

جهموری اسالمی وازنظريه پردازان اصلی واليت فقيه نام می برد و حتی 
روشن می کند حقوق بشری که مورد نظرشخص منتظری بوده نه يک 
حقوق بشرمدرن ودمکراتيک بلکه ازآن نوعی ايست که نگاه به عقب 

 توسط به نظرمن؛ نه رها کردن قدرت. داردودارای باری ارتجاعی است 
منتظری ونه فاصله گرفتن اوازرژيم سرکوبگرواليت فقيه درجريان 

ونه مقابله دائمی وتعطيل ناپذيراودرهمه اين سالها ۶٧کشتارهای سال 
دربرابررژيم وباالترازهمه حتی حفظ حساسيت ها ی انسانی که اوبرای آن 
بهای سنگينی پرداخته نيزباعث آن نخواهد شد که پرچم داران آزادی و 

  . وسياليسم درمرگ او به عزاداری بنشينندس
 چه با –درهمه اين سالهای ُپرازآتش وخون، شمارزيادی ازمبارزان راه آزادی 

 به خاک وخون افتاده اند که بايد درسوگ مرگ -نام ونشان وچه بی نام نشان
آنان به عزا نشست؛برای آنانی بايد ازته دل به عزا نشست که سياوش 

  .  برسرآزادی نهاده اندوارزيسته اند وجان
که " الهيات رهايبخش"آقای منتظری حتی درچهارچوب روحانيون موسوم به 

درپاره ای ازجنبش های دمکراتيک درکنارمردم آزاديخواه عليه ديکتاتوری 
وتسلط امپرياليسم،بخصوص درآمريکای التين، مبارزه کرده اند، نمی 

. کسی نمی  تواند باشدصرف مبارزه با استبداد دليلی برحقانيت .گنجد
همانطوری که خمينی درمبارزه با استبداد سلطنتی، هميشه مظهرارتجاع بوده 

البته دراينجا به هيچ وجه قصد مقايسه قراردادن منتظری وخمينی .است
بهرحال به نظرمی رسد که با مرگ آيت اهللا منتظری يک منتقد با نفوذ .نيست

درمقابل اين رژيم حذف گرديد و اين وخستگی ناپذير،عليه حکومت واليت فقيه 
جمهوری اسالمی را که دراوج بحران ودرهم ريختگی به سرمی 

و قبل ازهرچيزدرست به . برد،درتهاجمات اش عليه مردم گستاخ ترخواهد کرد
همين دليل وسپس به خاطرآنکه منتظری مخصوصا دراين سالها ازگذشته سياه 

طمات سنگينی که به خانواده و خود فاصله گرفته بود وهمچنين به خاطر ل
بستگانش به دليل انتقاد ازرژيم برای اوبوجود آمده وسالهای زياد 
رادرمحدوديت فراوان وحبس خانگی بسربرده است،من بعنوان يک کمونيست 
ازمرگ اومتاسفم وتصورمی کنم که مبارزان دمکرات نيز،ازمرگ او متاسف 

مالت انتقام جويانه ودرنده خويی خواهند بود وخانواده وبستگانشن رادربرابرح
رژيم تنها نخواهند گذارد وازحق آزادی بيان آنان وحق شهروندی شان با 

  .اشتياق دفاع خواهند نمود 
البته همه می دانند که؛محمد رضا شالگونی با کاروتالش فراوان درزمينه *

پيرامون بحران " "،"دمکراسی ومسائل ملی درايران:"های ديگری نظير
رويارويی "،"نقش چپ درمبارزه بااسالم گرايی" ،"يزم موجودسوسيال

همچنين دفاع خستگی  "سوسياليسم ومذهب ازکجابرمی خيزد؟
ناپذيرازآزادی های بی قيدوشرط سياسی، بررسی موقعيت ووضعيت 
جهانی سرمايه داری، بحث های نوو اثرگذاری را،درسطح فعاالن جنبش 

خود توانايی ها ونقاط ضعف اين کمونيستی ايران باقی گذاشت وبه سهم 
  ٢٠٠٩ دسامبر٢١        .جنبش راآشکارساخته است

  *ديدگاه 
دريايی از خون ملت ايران را از حکومت 
  !اراذل و اوباش ظالم و جابر جدا مى سازد 

 )زند(خسرو شاکری 
قتل هاى متوالى و هزارگونه تبهکاری و فساد خان و مان برانداز از 

لت ايران را آهسته آهسته از حکومت همان فردای انقالب م
اگر جنايت هاى آغازين . اوباشان، اراذل و اجامر جدا مى کرده است

حکومت اراذل و اوباشى چون خلخالى و الجوردى براى آگاهى همه 
 و قتل هاى ١٣۶٧ى مردم ايران ناکافى بود، کشتار رذيالنه سال 

ر دام مکتبى زنجيره اى آغازى بود براى بيدارى کسانى که هنوز د
با اين همه، هنوز کارد به . غوطه ور بودند» اسالمى«حکومت 

شيادانه ترين انتخابات حکومت اراذل و . استخوان ها نرسيده بود
چشم همگان، حتى جناح اصالح طلب، را نسبت » اسالمى«اوباش 

اگر آنان، به ناچار، يا بنابر عادت يا . به سرشت اين نظام بازکرد
چسبيده » آرمان حکومت اسالمى«ي، همچنان به باور توهم آميز

بودند و خواهان بازگشت به همان نظامى بودند که سرشت اش را 
آيت اهللا منتظرى در خاطرات خود بهتر از هرکس ديگرى برمال 
ساخته است، اگر قتل ندا آقا سلطان، سهراب، و ده ها تن ديگر، 

ي، هنوز چون فرزند رئيس دفتِر َپست نامردى چون محسن رضاي
کاسه ى صبر همه ی مردم ناراضی را لبريز نکرده بود، امروز 
ديگر حتى موسوى وکروبى نيز با دريايی از خون از نظام اسالمى 

ديگر موسوى و کروبى نمى توانند کشته شدگان را از . جدا شده اند
خون بستگان و عزيزان آنان نيز به رود خونى پيوسته . خود ندانند

اجوانمردانه ى دکتر سامى و آيت اهللا طالقانى است که با قتل ن
آغازيد و با قتل هاى درون و برون کشور هر روز بيش از پيش 
چون موجى عظيم در جريان شستن اين بزرگترين ننگ تاريخ ايران 

  .بوده است
 که داند که فردا -امروز با به خون کشيدن بخشى از جان موسوى 

.  معناى ديگرى يافته است ديگر اين رود-نوبت کروبى هم نرسد 
قتل على موسوي، خواهر زاده ى مير حسين موسوى چنان سدى 
بين، نخست وزير خمينى پس از مهندس بازرگان، از يک سو، و 
حکومت اراذل و اوباش، از ديگر سوي، به وجود آورده است که 
هر گونه مصالحه اى را با حکومت اجامر غير ممکن مى سازد؛ در 

صالح طلبان ديگر جايى در ميان مخالفان غير آن صورت، ا
قتل خواهرزاده ى . سرسخت و پيگير اين حکومت نخواهند داشت

موسوي، که به احتمال قوى با محاسبه براى منع وى از ادامه ى 
مخالفت با حکومت اراذل و اوباش صورت گرفته است، نمى تواند 

گى امروز ديگر خونى خانواد. وی را از ادامه ی کار بازدارد
موسوى را از حکومت اسالمى جدا مى سازد، چنانکه هرگونه 
سازشی او را در چشم نزديک ترين کسان اش هم بى اعتبار خواهد 

  . ساخت
ديگر زمان آن رسيده است که موسوى و کروبى فاتحه ى اين 
حکومت را بخوانند و در عمق به اين جنبش بى سابقه ی مردمى به 

را، که خودجوش از ميان مردم » نىجمهورى ايرا«پيوندند و شعار 
برخاسته است بپذيرند » اسالمى«عاصى از حکومت اراذل و اوباش 

و براى پيروزى نهضتى مردمي، دموکراتيک، عدالتخواهانه، و 
  . براستى آزاديخواهانه به مردم بپيوندند

در چنين صورتى است که جنبش مى تواند از اين حالت منقطع خود 
انه با شعار هاى مشخصى تبديل شود که از به جنبشى پيگير روز

آغاز مشروطيت سرشت و هويت آزاديخواهى و عدالتخواهى نهضت 
  . مردمى را مشخص کرده اند

 خشونتى که مسلمًا -براى پرهيز از افتادن به دام دور باطل خشونت 
مى تواند حکومتى مشابه حکومت هاى پيشين را باز بسازد، بايد بر 

 از جمله اعتصاب های ( مقاومت مدنى منفى سرشت مسالمت آميِز
 پاى فشرد، مقاومتى که )سراسری برای فلج کردن رژيم اوباشان 

پيشاپيش ميخ نهايى را بر تابوت استبداد مى کوبد و دموکراسى را 
در چنين چشم . سرانجام به واقعيتى ملموس و مسؤول بدل مى سازد

 از ميان برخواهند  چون بهمنى رژيم کنونى را،اندازي، نهضت مردم
داشت، چه با پيوستن عملى هر روز بيشتر مردم ناراضى و عاصى 
ديگر حکومت شيخکان سفاک و اراذل و اوباشان تاب مقاومت 

  ٨در صفحه بقيه                                          . نخواهد داشت
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  " ديدگاه " 
  :سميه رشيدی

فعاليت در کمپين و حوزه زنان به ما فعاليت در کمپين و حوزه زنان به ما فعاليت در کمپين و حوزه زنان به ما  
   !!!آموخت از شرايط و اتفاقات نترسيمآموخت از شرايط و اتفاقات نترسيمآموخت از شرايط و اتفاقات نترسيم

   

ه رشيدی فعال حقوق زنان سمي:  حقوق زنان-خبرگزاری هرانا 
از فعاالن کانون هستيا انديش و کمپين يک ميليون امضا 

 آذر ماه ، بعد از حضور در دادگاه انقالب بازداشت ٢٩شنبه 
در ساعت ( مامور ٥پيش از آن نيز . و روانه زندان اوين شد

به طور ناگهانی وارد منزل سميه )  آذر ٢٣ صبح روز ٦
نزل، وسايل شخصی او و ديگر رشيدی شدند و به تفتتيش م

رشيدی همچنين در سال . دوستان ساکن در آن خانه پرداختند
تحصيلی جاری به دليل ستاره دار شدن از تحصيل در مقطع 

و تالش او . کارشناسی ارشد رشته مطالعات زنان محروم شد
با وجود پی گيری وضعيتش برای ورود به دانشگاه بی ثمر 

آنچه می خوانيد . يل محروم شدماند و از حق انسانی تحص
گفتگويی است با اين فعال حقوق زنان که همه تالش و 
فعاليتش در حوزه مدنی و فعاليت دانشجويی بر مسائل زنان 
. و تبعيضاتی که عليه زنان اعمال می شود متمرکز بود

ترجمه گفتگوی منتشر شده او در بخش انگليسی را می 
ا پس از محروم شدنش از گفتگوی ديگری هم با او ر. خوانيد

به . تحصيل داشتيم که در روزهای بعدی منتشر خواهد شد
  . اميد آزا دی او ديگر حق طلبان دربند 

سميه لطفا از خودت و نحوه ورودت به فعاليت در حوزه زنان   - *
  :برايمان بگو

 ساله هستم و مدرک کارشناسی ام را در رشته جامعه ٢٣من  :سميه 
پيش از ورود به دانشگاه . ه عالمه طباطبايی گرفته امشناسی از دانشگا

, به دليل حساسيتهای شخصی و نظراتی که درباره مسائل زنان داشتم
. من دقيقا معنی اين کلمه را نمی دانستم. هميشه فمينيست خوانده می شدم

به همين دليل . فکر می کردم فمينيست يعنی برتری زنان نسبت به مردان
بعد از ورود به . ينيست بنامند زياد خوشحال نمی شدماز اينکه مرا فم

دانشگاه و با توجه به اينکه رشته ام جامعه شناسی بود فرصتی پيدا کردم 
تا بيشتر درباره مفهوم فمينيسم بياموزم و نظريات فمينيستی را مطالعه 

اين را هم بايد بگويم که در دانشگاه ما رشته مطالعات زنان نيز . کنم
شد و همين موضوع باعث شده بود درک بهتری از فمينيسم و تدريس می 

مسائل مربوط به زنان بين دانشجويان و اساتيد دانشگاه وجود داشته 
  .باشد

در اين دوره به دليل . در دانشگاه با گروههای فعال دانشجويی آشنا شدم
تبعيضی که بين دانشجويان دختر و پسر در گروههای دانشجويی وجود 

در نتيجه . به مسئله زنان و تبعيض عليه آنان حساس تر شدمداشت نسبت 
فعاليتها و نظرات من در اين گروهها به شکلی بود که آنجا هم مرا 

مثال من به جای پوشيدن مقنعه تيره رنگ معمول . فمينيست می ناميدند
سپس . هميشه روسری های رنگی سر می کردم, برای دختران دانشجو

درباره مسائل زنان کردم و در راستای مخالفت شروع به نوشتن مطالبی 
گروههای مطالعاتی و . با تفکيک جنسيتی سلف دانشگاه فعاالنه کار کردم

کارگاههای مختلفی در مورد زنان به راه انداختم و با اساتيدی که دروس 
مربوط به فمينيسم و مسائل و شرايط زنان را تدريس می کردند ارتباط 

در تجمعات دانشجويی به ويژه آنها که به مسئله همچنين . برقرار کردم
  .تبعيض عليه زنان مربوط بودند شرکت کردم

در همين زمان با دانشجويانی که در جنبش زنان فعاليت می کردند نيز 
آشنا شدم و از طريق آنان از تجمعات و گردهم آئيهای مربوط به روز 

. شرکت کردمآگاه شدم و در برخی از آنان هم )  مارس٨(جهانی زن 
همچنين با ساير دانشجويان فعال در حوزه زنان تصميم به راه اندازی 

  .انجمنی در رابطه با مسائل زنان در دانشگاه گرفتيم
  آيا هنوز در اين انجمن دانشجويی فعاليت می کنی؟  - *

با شروع دوره رياست جمهوری احمدی نژاد و تغيير سياستها . نه :سميه 
انجمن ما به دستور مقامات دانشگاه , ت دانشکدهو در پی تعويض رياس

من نيز چندين بار در رابطه با فعاليتهايم در اين انجمن به . تعطيل شد
  .کميته انضباطی دانشگاه احضار شدم

 بعد از آن چه کارهايی انجام دادی؟ آيا فعاليتهايت در حوزه زنان  - *
  محدود شد؟

 کردم که با کانون هستيا  اين فرصت را پيدا٨٣در سال . نه :سميه 
آشنا شده و شروع به , يک مرکز غيردولتی در امور زنان, انديش

در جلسات مختلف اين کانون و برنامه هايی مثل . همکاری با آن کردم
هنوز هم با اين . برنامه آگاهی رسانی در حوزه بيماری ايدز شرکت کردم

 و شرکت در ٨٥ خرداد ٢٢بعد از . ان جی او مشغول به همکاری هستم
تجمع اعتراضی زنان در مخالفت با قوانين تبعيض آميز که در ميدان هفت 
تير تهران برگزار شد و همچنين به دليل فعاليتهايم در حمايت از حقوق 

  .به مدت يک ترم از دانشگاه اخراج شدم, زنان
  چطور با کمپين آشنا شدی؟ آيا اين آشنايی از طريق شرکت  - *

  هفت تير شکل گرفت؟در تجمع ميدان 
اعضای کانون هستيا انديش فعاالنه در برنامه ريزی و اجرای هر دو 

 مقابل دانشگاه تهران و ٨٤ در خرداد -تجمع در حمايت از حقوق زنان
پس از تجمع هفت تير من به شهر .  شرکت داشتند- در ميدان هفت تير٨٥

طيالت تابستانی دانشگاهها تعطيل بود و ما تع. محل زندگيم مشهد بازگشتم
اما دوستان و همکاران من در هستيا مرا از شروع . را می گذرانديم

وقتی در شهريور ماه به . ام کمپين يک ميليون امضا آگاه کردندفعاليتی بن
بدليل فعاليت و تجربه در حوزه . تهران بازگشتم در کمپين عضو شدم

پس از آن . در کميته آموزش کمپين شروع به کار کردم, آموزش در هستيا
در حال حاضر فقط عضو . چند ماهی هم در کميته داوطلبان همکاری کردم

  .ش کمپين هستمکميته آموز
تو فعاليت در رابطه با زنان را در حوزه های مختلف تجربه   - *

  .کرده ای
به نظر تو . در کانون هستيا انديش و در کمپين, در دانشگاه :سميه  

  فضای کمپين با آنچه تو قبال تجربه کرده بودی تفاوتی دارد؟
ا يک انجمن در دانشگاه برای اينکه در حوزه اجتماعی فعاليت کنی بايد ب

يا برای اينکه در فضای دانشگاه و بين . رسمی دانشجويی هماهنگ باشی
بايد توسط , ديگر دانشجويان بعنوان يک فعال اجتماعی شناخته شوی

دانشجويان بيشتر شناخته شده يا به عبارتی معروف دانشگاه معرفی 
رار فعاليت و ايده های تو زياد مورد توجه ق, در غير اينصورت کار. شوی

اين ساختار فعاليت دانشجويی در فضای دانشگاه البته . نخواهد گرفت
اخيرا و بخصوص با افزايش ميزان حضور دانشجويان دختر کمی بهتر 

  .محور است-ساختاری مرد, شده است اما در کل اين ساختار
اما هستيا . من در هستيا با يک ساختار فمينيستی آشنا شده و کار کردم

 سازمان يا کانون بود و فعاليت در آن می بايست در نيز به نوعی يک
 ماه عضو فعال ٦مثال هر کس بايد بيش از . راستای قوانين آن انجام گيرد

بدنه اصلی (کانون باشد تا بتواند در رای گيری شورای مرکزی کانون 
اما در کمپين تنها مسئله مهم باور داشتن به . شرکت کند) تصميم گيرنده
يا چه زمانی به , مهم نيست چقدر مشهور باشی. ستاهداف کمپين ا

همه . جنبش پيوسته باشی يا حتی چقدر قابليت و تجربه داشته باشی
  .اعضای کمپين از نظر ارزش و اعتبار با هم برابرند

دوران رياست . فضای اجتماعی تا پيش از شروع کمپين بسيار بازتر بود
تهای بيشتری برای درگير به عبارت ديگر فرص. جمهوری آقای خاتمی بود

اما جنبش زنان و سازمانهای . شدن با فعاليتهای اجتماعی وجود داشت
گروهها و . فعال در حوزه زنان در آن دوره بسيار جوان و تازه کار بودند

. ان جی او های زنان تازه بطور رسمی شروع به شکل گيری کرده بودند
در طول آن . ب می شداين تجربه جديدی برای فعاالن حقوق زنان محسو

بحث و گفتگو درباره مواردی که امروز با آن مواجه ايم وجود , دوره
نداشت؛ مثل کار کردن در شرايط بحرانی يا هزينه دادن برای فعاليت در 

  .حوزه زنان
اما شروع کمپين با بسته شدن و هرچه بيشتر محافظه کار شدن فضای 

پين با کار در شرايط بحرانی و به همين دليل فعاالن کم. جامعه همزمان شد
فعاالن کمپين در خالل . امنيتی روبرو شده و خود را برای آن آماده کردند

اين تجربه ياد گرفتند که آنچه بيش از شرايط بحرانی و امنيتی اهميت 
فعاليت در کمپين به بسياری از آنان . اهداف و مطالبات ماست, دارد

هزينه فعاليت در راستای مطالبات , دآموخت که از شرايط و اتفاقات نترسن
آنچه در کمپين بيش از هر چيز . خود را بپردازند و به کار خود ادامه دهند

برای من اهميت دارد اين است که کمپين فضايی ايجاد کرد تا زنان با 
پيشينه ها و دورنماهای متفاوت در کنار هم کار کرده و همبستگی ميان 

 . اهداف مشترکشان مستحکم تر کنندخود را در مسير دستاوردها و
.......................................................  
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   :::خبرهای خبرهای خبرهای 
   ٢٠٠٩٢٠٠٩٢٠٠٩ دسامبر  دسامبر  دسامبر ٢٧٢٧٢٧---   ١٣٨٨١٣٨٨١٣٨٨   ششم ديماهششم ديماهششم ديماه

لحظه به لحظه بر شدت درگيری ها در 
 مناطق مختلف تهران افزوده می شود؛

 !ماموران گارد ويژه از شليک مستقيم به مردم سرپيچی
 گارد ويژه از دستورات فرماندهان خود مبنی بر شليکماموران : جرس

 .مستقيم به سمت مردم سرپيچی می کنند
به لحظه بر شدت درگيری  به گزارش خبرنگار جرس، در حالی که لحظه

مناطق  ها در مناطق مختلف تهران افزوده می شودو کنترل بسياری از
وهای خود شهر از دست پليس خارج شده است، فرماندهان نظامی از نير

مرکزی شهر خواسته است تا برای متفرق کردن مردم از  در مناطق
اما ماموران از اين اقدام سرپيچی می  .شليک تير مستقيم استفاده کنند

 .فرمادهان آنها شده است کنند که خود موجب مشاجراتی بين نظاميان و
ميدان انقالب  خبرنگار جرس که خود در محل حادثه در نزديکی های

در پی اين مشاجره فرمانده اين نيروها در برابر : ر داشت می گويدحضو
من هرگز مردم کشور خودم را نخواهم "از اعضای گارد که گفت  يکی
و او را تهديد به تشکيل دادگاه نظامی  به صورت او سيلی زد" کشت،
   .کرد

لحظه بر مردم تازه نفس افزوده می  بنا بر مشاهدات خبرنگار جرس هر
به نظر می   در حالی است که ماموران گارد خسته و عصبیشود اين

   ١٣٨٨ ديماه ۶                                  .رسند

…………………………………… 
  تهران به شدت ملتهب است؛ 

  کردند ها حمله مردم به بسيجی
 حمله نيروهای پليس به گروهی از تظاهرکنندگان در : گويانيوز

 پل چوبی در خيابان انقالب ترافيک در روی.نزديکی ميدان فردوسی
  .شده است بسيار سنگين گزارش

 از خيايان حافظ -ساعت يازده صبح -شاهدان عينی هم اکنون 
دقايقی پيش گزارش دادند نيروهای نظامی ای که نظاره گر  جنوبی

  .را به سوی مردم آغاز کرده اند مردم بودند يورش وحشيانه ای
سوی خيابان   مردم سرازير بهسيل! تهران به شدت ملتهب است

چندين موتور آتش زدند و مردم با سنگ بسيجی ها را ....انقالب
شعارها نترسيد .در دسته های بزرگ به خيابان ميايند  مردم. ميزنند

حجت بن الحسن ريشه ظلم رو بکن  يا.نترسيد ما همه با هم هستيم
 نفر هزار های حافظ و سميه جمعيت به بيش از در تقاطع خيابان

رسيده است و همچنين جمعيت زيادی از مردم در ميدان امام حسين 
اند علی رغم  شعار و در سکوت کامل تجمع کرده بدون هرگونه

بسيار زيادی از مردم هم  تدابير امنيتی نيروهای نظامی جمعيت
  ١٣٨٨ ديماه ۶      .اکنون در خيابان انقالب تهران هست

..................................................  
جمعيت انبوه در مقابل پارك دانشجو پليس 

  .عقب نشيني آردند وماموران را وادار به
 : ١١٣٠ساعت , عاشورا  , تهران, خبرنگار آژانس ايران خبر

پارك  جمعيت انبوه پس از درگيري در چهارراه ولي عصر در مقابل
 . نددانشجو پليس وماموران را وادار به عقب نشيني آرد

هم اآنون درگيري در خيابان , جمعيت مردم بود  تمام خيابان مملو از
زياد است و صداي شليك  خارك شديد شده ولي جمعيت مردم بسيار

   ١٣٨٨ ديماه ۶                      .دروليعصرشنيده ميشود
  کشته شدن سه نفر در درگيری های پل کالج

  اسفانه سه تن از در درگيری های صورت گرفته در پل کالج مت
به گزارش خبرنگار جرس .دو تن زخمی شدند هموطنانمان شهيد و

در پل کالج و توسط شليک  که خود در صحنه حاضر بود اين سه تن
از  مستقيم نيروهای نظامی به شهادت رسيدند، همچنين دو تن ديگر

    ١٣٨٨ ديماه ۶ .مردم توسط لباس شخصی ها به شدت زخمی شده اند

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

  مردم در خيابان کريمخان
 خودرو ضد شورش را به آتش کشيدند 

اعتراضات مردم بخصوص در تهران همچنان ادامه دارد : روشنگری
و ويدئوی جديدی که در يوتيوب انتشار داده نشان می دهد که مردم 

بر . يده اندخودرو ضد شورش را در خيابان کريمخان به آتش کش
خيابان دماوند و تهران پارس گروههايی از , اساس خبرها نارمک

قرار است . جوانان مردم را دعوت به پيوستن به اعتراضات می کنند
شام غريبان از طريق تجمع در ميدان محسنی و ساير ميادين تهران 

بخش هايی از مناطق مرکزی . برگزار شده و اعتراضات ادامه يابد
در اعتراضات امروز تهران . نترل معترضين درآمده استتهران به ک

    ١٣٨٨ ديماه ۶ . نفر کشته و دهها نفر زخمی شده اند٤تاکنون حداقل 
.......................................................  

 از تظاهرکنندگان از جمله خواهرزادۀ ميرحسين پانزده نفر حداقل
 . کشته شدندمزدوران رژيمموسوی به ضرب گلولۀ 

نحوه قتل سيد علی حبيبی موسوی از جان 
  باختگان اعتراضات عاشورای تهران

  . شدعلی حبيبی موسوی توسط افراد ناشناس در مقابل منزل ترور
فرزند خواهر  ساله، ٤٣" سيد علی حبيبی موسوی"به گواه شاهدان، 

ورد تهديد تلفنی  پيش از اين در چند نوبت م کهمهندس ميرحسين موسوی
قرار گرفته بود و سرانجام ظهر گذشته توسط عناصر ناشناس به قتل 

 .رسيد
به گزارش واحد انديشه و بيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران به 

 ديماه، يک دستگاه ٦نقل از خانواده مرحوم، ظهر روز گذشته مورخ 
از منزل، با  نفر سرنشين پس از خروح سيد علی موسوی ٥پاترول دارای 

حرکتی غيرمتعارف که منجر به تصادف و زخمی شدن چند رهگذر نيز 
شد، به آقای موسوی نزديک شده و پس از خروج از ماشين به سمت 

 .سينه وی از فاصله بسيار نزديک تيراندازی می نمايند
نامبرده پس از انتقال به بيمارستان و عليرغم تالش پزشکان جان خود را 

آقای سيد علی موسوی برادر يکی . يب وارده از دست دادبر اثر شدت آس
 . ساله بود٧ و ١٧از شهدای جنگ و دارای دو فرزند 

الزم به ذکر است در زمان تنظيم اين گزارش نيروهای امنيتی با حضور 
در بيمارستان مورد اشاره بر انتقال جسد آقای موسوی به پزشکی قانونی 

  خبرگزاری هرانا          .کهريزک اصرار می ورزند
.  نفر رسيدپانزدهکم به  شمار کشته شدگان عاشورای امروز تهران دست

های امروز تهران را بيش از  شاهدان عينی شمار کشته شدگان ناآرامی
های امروز تهران،  درگيری ها و اعتراض. اند اين رقم اعالم کرده

  .ترين تظاهرات اعتراضی در شش ماه اخير ايران بوده  خونين
 سه تن حداقلسايت جرس در گزارش امروز خود تصريح کرده است که 

از قربانيان امروز توسط شليک مستقيم و هدفدار گلوله پليس از پای 
    ١٣٨٨ ديماه ۶ .درآمدند

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

  
  ١٣٨٨  خرداد٣٠خشونت بی سابقه پس از 

 خرداد بی ٣٠خشونت های امروز در تهران پس از :  خبرگزاری هرانا
سابقه بوده است، به طوری که نيروهای انتظامی برای جلوگيری از 

شونت به حمايت از مردم برخواست و به گزارش شاهدان در برخی نقاط خ
تهران نيروهای پليس برای جلوگيری از ضرب و شتم مردم در مقابل آنها 

  .صف آرايی کرده اند
.......................................................  
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  . نفر٤درگيری در تبريز و احتمال قتل 
ر پی براساس خبرهايی که از تبريز انتشار يافته د: روشنگری

های تبريز  خروج دستجات عزاداری سنتی درگيری در اغلب تکيه
مردم :"با انتشار اين خبر افزود" جرس"سايت . است شروع شده

های ميدان سامان، تکيه بازار، بازار امير،  بعد از خروج از تکيه
 که چوب دستی حمل  عصر در حالي راست کوچه، زعفرانيه و ولي

رگل که تو پرپرکني، ما بکاريم و صد ه: "دهند کنند، شعار مي مي
  ". چندان کنيم

خبرهای تائيد نشده حکايت از درگيری نيروهای امنيتی و لباس 
 ۴شدن حداقل  ی زيادی و کشته شخصی با مردم و مجروح شدن عده 

  ." نفر دارد
................................................................ 

 قتل دو يورش خودروی نظامی به مردم معترض و 
 شهروند

خودرويی :  حقوق شهروندان، انديشه و بيان-خبرگزاری هرانا 
روی انتظامی ايران با يورش به شهروندان نظامی وابسته به ني

  .معترض دست کم دو شهروند را به قتل رساند
به گزارش واحد انديشه و بيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در 
ايران، ظهر روز جاری در محدوده ميدان وليعصر شهر تهران، پس 
از ناکامی نيروهای نظامی در پراکنده کردن مردم معترض و همچنين 

ک ايستگاه پليس در اين ميدان به دست شهروندان مورد اشغال ي
يک دستگاه خودروی وانت نظامی با حرکت غيرمتعارف . اشاره

اقدام به يورش و زيرگرفتن تعداد زيادی از شهروندان و سپس فرار 
  .از صحنه نمود

در اين حادثه به گواه شاهدان عينی دست کم دو تن از شهروندان 
  .ديگر نيز دچار صدمات جدی شدندجان باخته و پانزده تن 

پيش تر احمدرضا رادان، جانشين فرمانده نيروی انتظامی به 
خبرگزاری فارس گفته بود دو تن از جان باختگان امروز بر اثر 
تصادف با خودروی شخصی جان باخته اند، اين در حالی است که 

 به اين موضوع به خوبی نظامی بودن اين خودرو ويدئوی منتسب
  .را نشان می دهد

نيروی انتظامی تاکنون مرگ دست کم پنج شهروند در شهر تهران 
را در طی اعتراضات روز جاری تائيد کرده است، اين در حالی است 

ست کم نه تن که منابع غير دولتی جان باختگان وقايع امروز را د
  .اعالم داشته اند

........................................................... 
   مشهد در شهرتظاهرات و درگيری

 شهرهای تبريز،اراک،نجف آباد، شيراز و رشت صحنهمشهد 
براساس :  حقوق شهروندان، انديشه و بيان-خبرگزاری هرانا 

ر مشهد به مراسم گزارش های رسيده، نيروهای امنيتی شه
عزاداری مردم و دانشجويان در دفتر آيت اهللا صانعی در مشهد حمله 

  . کردند
نيروهای امنيتی و لباس ) جرس ( به گزارش سايت اينترنتی 

 ١٠  تن از دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد و٧شخصی دست کم 
تن از مردم عادی را در حوالی خيابان آزادی و چهار راه شهدای 

  .بازداشت کردندمشهد 
حسين قابل، برادرزاده احمد قابل و هادی سجادی ازجمله بازداشت 

  . شدگان گزارش شده اند
برخی اعتراضات پراکنده نيز در خيابان امام رضای مشهد پيش از 

  .ظهر روز عاشورا گزارش شده است
......................................................  

  چهار کشته و
  ی زخمی در ناآرامی های تبريزتعداد

های امروز تبريز نيز   ايران در ناآرامیبنابر گزارشات رسيده از
 مزدوران حکومتی چهار تن از تظاهرکنندگان در درگيری با حداقل

سايت جرس با انتشار اين خبر افزوده است که شمار . نده اکشته شد
گيری با ای از تظاهرکنندگان امروز تبريز نيز در در قابل توجه

  .های ويژه نيروی ضدشورش زخمی شدند يگان
.......................................................  

   به زندان اوين منتقل شده اند نفر از بازداشت شدگان٥٥٠
  .دن نفر برس١٠٠٠به احتمال دارد که تعداد بازداشت شدگان 

 در  ديماه٦پس از درگيری های روز :فعاالن حقوق بشر در ايران
پايتخت ايران تعداد بسياری از مردم معترض بازداشت و به زندان 

  . ين منتقل شده انداو
 نفر از بازداشت شدگان به ٥٥٠از شب گذشته تا کنون حداقل 

 ٢٠٩ و بند ٢٤٠ ، بند ٧قرنطينه اصلی زندان اوين، قرنطينه بند 
تا زمان تنظيم اين گزارش زندانيان جديد نيز در حال . منتقل شده اند

انتقال به زندان اوين می باشند که احتمال می رود آمار بازداشت 
   ١٣٨٨ ديماه ٧ .شدگان تا پايان امروز به هزار نفر برسد

.............................................  
  در روز عاشوار عليه رژيم اسالمییتظاهرات سراسر
اشات رسيده در شهرهای تهران، بر اساس گز

 ، مهاباد، قم، اراک، شيراز، هدتبريز، اردبيل،مش
اصفهان، نجف آباد، مهاباد، ايالم، بابل تظاهرات 

   دولتی انجام شده است ضد
.......................................................  

پليس / آغاز درگيری ها در ميدان هفت تير 
 ايستگاههای متروی مرکز شهر را تعطيل کرد

 دقايقی پيش درگيری های پراکنده ای در ميدان هفت تير تهران از: جرس
به گزارش خبرنگار جرس در تهران پليس با استفاده از . آغاز شده است

صدها نيروی يگان ويزه . باتوم سعی در متفرق کردن مردم معترض دارد
با خودروهای خود در اين ميدان و برخی خيابانهای تهران مستقر شده 

ايستگاههای شهيد بهشتي، . کميلی متعاقال ارسال خواهد شداخبار ت. اند
به گزارش . مطهری و هفت تير به دستور مقامات نظامی بسته شده است

خبرنگار جرس، از دقايقی پيش حضور نيروهای گارد در مناطق مرکزی 
تهران تشديد شده است و در گيری های پراکنده ای در سطح شهر 

همچنين به دستور پليس و . شر شده استخصوصا در ميدان هفت تير منت
برای کاهش تردد مردم، ايستگاههای بهشتي، مطهری و هفت تير تعطيل 

گان هاى ويژه نيروى . اخبار تکميلی متعاقال ارسال خواهد شد. شده است
انتظامى و تعداد زيادى از نيروهاى لباس شخصى از عصر 

به گزارش .  شده انددر ميادين مرآزى شهر تهران مستقر) دوشنبه(امروز
خبرنگار جرس، نيروهاى گارد ويژه و لباس شخصى ها در ميدان انقالب، 
. ميدان هفت تير، ميدان ولى عصر و ميدان فردوسى استقرار پيدا آرده اند

هايى نيز از درگيرى ميان هواداران دولت و معترضان به در اين حال گزارش 
  ١٨:٥١ -١٣٨٨ دی ٧    .ده استنتيجه انتخابات در ميدان هفت تير گزارش ش

..................................................  
    ١٣٨٨ ديماه ٦افزايش جانباختگان تظاهرات 

  ! در تهران ديماه٦تگان عکسی از يکی از جانباخ

  
در حالی که سردار رجب زاده فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ ادعا 

 ،ان هيچ کشته به همراه نداشته استکرده است که درگيری های تهر
 نشان می دهد که گروهی ،تهران می رسدتصاويری که دقيقه به دقيقه از 

  .از جوانان مردم را با تيراندازی مستقيم به قتل رسانده اند
متعددی که تا کنون به خارج از کشور ارسال شده  ويدئويی  های کليپ

  .تسااست، دروغگوئی های اين  شاگردان گوبلز را برمال نموده 
.................................................. 
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  ١٣٨٨  ديماه ديماه ديماه٧٧٧ات و اخبار گزارشرخی ب
 بازداشت گسترده فعاالن سياسی در ايران

، يک منبع نزديک به ) دی٧( دسامبر ٢٨روز دوشنبه، : بی بی سی 
 بامداد با ٣نهضت آزادی به بی بی سی گفت که ماموران امنيتی ساعت 

يرکل اين تشکل سياسی، او را بازداشت مراجعه به منزل ابراهيم يزدی، دب
  .کردند و با خود به محل نامعلومی بردند

همچنين، گزارش شده است که ليال توسلی، دختر محمد توسلی و خواهرزاده 
  .آقای يزدی نيز ساعت يک و نيم بامداد در منزل پدرش بازداشت شد

ئيس همزمان، گزارش های ديگر حاکی از آن است که عمادالدين باقی، ر
انجمن دفاع از حقوق زندانيان، بامداد روز دوشنبه در منزل مسکونی خود 

  .بازداشت شده است
پيش از اين خبر بازداشت حسين موسوی تبريزی، رئيس مجمع محققين و 
مدرسين حوزه علميه قم هم انتشار يافته بود اما خبرگزاری فارس، به نقل 

  .ستاين خبر را تکذيب کرده ا" يک منبع آگاه"از 
براساس برخی گزارش ها، چند تن ديگر از روحانيون عضو اين مجمع، که 

  .از تشکل های اصالح طلب محسوب می شود، نيز بازداشت شده اند
روز دوشنبه گزارش هايی هم از بازداشت تعداد ديگری از شخصيت های 

  .اصالح طلب منتشر شد
ط امام در مجلس، از جمله پارلمان نيوز، پايگاه اطالع رسانی فراکسيون خ

  . تن از مشاوران ميرحسين موسوی خبر داده است٩از بازداشت 
براساس اين گزارش، عليرضا حسينی بهشتی، عليرضا بهشتی شيرازی، 
قربانعلی بهزاديان نژاد و محمد باقريان از جمله اين بازداشت شدگان 

  .هستند
تضی حاجی، پارلمان نيوز همچنين گزارش کرده است که ماموران امنيتی مر

مديرعامل، و حسن رسولی، قائم مقام بنياد باران، نهاد زير نظر محمد 
خاتمی، رئيس جمهوری سابق، را دستگير کردند و همراه با برخی اسناد 

  .متعلق به اين بنياد با خود بردند
................................................. 

  ، سال سرنوشت ساز برای جمهوری اسالمی٢٠١٠سال 
، سالی پر خطر برای جمهوری ٢٠١٠سال : لمللی فرانسه ا راديو بين

  .ناشدنی درونش را فراگرفته است  انشقاقی رفع...اسالمی است که 
 سويه حمالت مخالفان ديگر نه ،تر شدن اين بحران با عميقتر و پردامنه

اهللا  نژاد که خود رهبر جمهوری اسالمی، آيت رئيس جمهوری احمدی
نژاد ادامه  اش از محمود احمدی که به پشتيبانیای را آماج گرفته  خامنه
کسی که از نظر مردم معترض با تقلبی گسترده بر دهمين کرسی : دهد  می

  . رياست جمهوری تکيه زده است
شش ماه پس از شروع تظاهرات اعتراضی در ايران، شعار مخالفان از 

 تحول يافته که اشاره" مرگ بر ديکتاتور"، به "رأی من را پس بده"
نژاد تا  غيرمستقيم به عاليترين رهبران جمهوری اسالمی، از محمود احمدی

  .شود ای، تلقی می اهللا خامنه شخص آيبت
اند تا آنجا که  مخالفان هر نوع ابتکار عمل را از رژيم اسالمی سلب کرده

حتا کليه تظاهرات رسمی دولت را به فرصت ابراز مخالفت عليه وضع 
  . کنند موجود تبديل می

ها،  های گسترده هزاران شهروند مخالف و تجاوز به آنان در زندان کنجهش
ُحکم يک آسيب روانی غيرقابل جبران برای ايرانيان را داشته و امکان 
آشتی و مصالحه ميان مخالفان و حکومت را بيش از هر زمان به تحليل 

بر حل رژيم اسالمی عالوه  ها، تنها راه در مقابله با اعتراض. برده است
حکومت : تشديد سرکوب، جلوگيری از گردش آزادانۀ اطالعات بوده است 

اسالمی به هر مناسبت و بهانه از شبکۀ اينترنت تا شبکه تلفن همراه کشور 
های  را قطع می کند و حمالت الکترونيکی گسترده ای را عليه سايت

  . گذارد اينترنتی مخالفان به اجرا می
ا اوضاع وخيم اقتصادی کشور نيز بحران سياسی جمهوری اسالمی ر

های اقتصادی محمود  بيش از چهار سال سياست. دوچندان کرده است
المللی کشور را از زاويه اقتصادی  های بين نژاد و فشارها و تحريم احمدی

  . اند به لبه پرتگاه سوق داده
٪ ٨٧اند و  نيمی از واحدهای توليدی کشور تعطيل و ورشکسته شده

بيکاری و . دهند  سال تشکيل می٣٠ تا ١٦را جوانان بين بيکاران کشور 
های سياسی و اجتماعی آنان، اين  ها و ناکامی فقر جوانان و سرخوردگی

 همچنين به ٢٠١٠سال . جمعيت جوان را به بمبی ساعتی تبديل کرده است
 ۶.ها برای جمهوری اسالمی سال پرخطری خواهد بود دليل تشديد تحريم

  ٢٠٠٩دسامبر  ٢٧ – ١٣٨٨ديماه 
................................................................. 

  !جسد علی حبيبی موسوی از بيمارستان ربوده شد
خبرهای روز دوشنبه حاکی از آن بود که جسد علی حبيبی موسوی، 

بار و  شنبه در وقايع خشونت خواهرزاده ميرحسين موسوی، که روز يک
، توسط افرادی ناشناس ربوده خونين عاشورا در تهران به قتل رسيده بود

در رابطه با چگونگی قتل اطالع داده بود که مقتول نيوز پارلمان .شده است
  . هدف گلوله قرار گرفته است، ناحيه قلباز

خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی، ايرنا، بعدازظهر روز دوشنبه اعالم 
  .»شود برای تکميل تحقيقات نگهداری می«کرد که جسد او 

ال خبرگزاری جمهوری اسالمی نه به منبع اين خبر اشاره کرده و با اين ح
موسوی توسط چه نهاد يا مير حسين گويد که جسد خواهرزاده  نه می

  .شود کسانی از بيمارستان انتقال داده شده و اکنون در کجا نگهداری می
جنازه برادرم را " : استنيوز گفته  روز دوشنبه به پارلمانمقتول برادر 
گرديم کسی مسئوليت قبول  اند و ما هر کجا می ارستان ابن سينا بردهاز بيم
 ٢٠٠٩ دسامبر ٢٨ – ١٣٨٨ ديماه ٧"         .کند نمی

.......................................................  
محمد معين ، فرزند مصطفی معين وزير پيشين علوم در تظاهرات 

  . بازداشت شد،امروز مردم تهران پس از ضرب و شتم
محمد معين :  حقوق شهروندان، انديشه و بيان-خبرگزاری هرانا 

فرزند مصطفی معين وزير پيشين علوم در دوران رياست جمهوری 
  . تهران بازداشت شده است سيد محمد خاتمی در تظاهرات امروز

به گزارش واحد انديشه و بيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در 
د مصطفی معين وزير علوم دولت سيد محمد ايران، محمد معين فرزن

خاتمی در تظاهرات امروز پس از ضرب و شتم شديد توسط 
 .نيروهای گارد ويژه بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است

.......................................................  
   اميد منتظرى واردوان تراکمهحشمت اهللا طبرزدی، 

  .ندددستگير ش
خبرگزارى جبهه متحد دانشجويى . حشمت اهللا طبرزدي، بازداشت شد

 مامورين وزارت  ديماه٧اعالم کرد براساس خبرهاى واصله مقارن ظهر 
اطالعات با مراجعه به منزل مهندس حشمت اله طبرزدى وى را بازداشت 

مامورين با ارائه حكم ضمن بازرسى . نموده و به مكان نامعلومى بردند
وسايل شخصى آيس آامپوتر و يادداشت هاى طبرزدى رانيز باخود منزل 
گفتنى است پيش از اين طبرزدى بارها بازداشت شده و درآخرين . بردند

  .  سال حبس را تحمل نمود٧مورد مدت 
چند تن از دانشجويان دانشگاه . فعالين دانشجويی نيز بازداشت شدند

. ده آذر بازداشت شده اندتهران، به علت پاره کردن عکس خمينی در شانز
هنوز اخبار دقيقی در اين مورد گزارش نشده است اما اين نشان از 
  . سرکوب گسترده تر ديکتاتوری موجود دارد

ى اميد منتظرى  ضمنا اردوان تراکمه و اميد منتظرى طى يورشى به خانه
  . در تبريز بازداشت شدند

وزنامه ها، صبح ضمنا در راه مسدود کردن رساندن خبرها و توقيف ر
  .دش امروز عليرضا بهشتی شيرازی مدير سايت کلمه دستگير

..................................................  
  ............دريايی از خون ملت ايران را از حکومت: بقيه 

ک نفر، ده نفر، صد نفر، هزار تن از مردم معترض را مى توان کشت، ي
آينده اى بايستى چنان اطمينانى به . اما همه مردم را نمى توان کشت

روشن براى همه ى مردم ايجاد کرد تا همه ى آنان عمًال با شرکت خود در 
نهضتى مسالمت آميز چون سيلى خروشان حکومت اجامر و اراذل را از 

  . هرگونه اهمالى موجب دوام حکومت اوباشان خواهد شد. جا برکنند
پس راهى برگزينيم تا هفتاد . آري، همه ى ملت را نمى توانند کشت

يليون ايرانى به سيل خروشانى به پيوندند تا اين نظام اوباشان و اجامر م
 که به ملت ما ظلم و ستم بى نهايت کرده اند، کشور و فرهنگ ما را -را

در َچشم جهانيان بدنام ساخته اند، و آينده کشور را چنان تاريک کرده اند 
  .جا برکند به يکباره از -که راهى جز مهاجرت پيش پاى جوانان آن نيست

بکوشيم تا ملتی هفتاد ميليونی . اين فرصت طاليی را نبايستی از دست داد
هنگامی که نتوانند هفتاد ميليون را بکشند، . در اين نهضت شرکت جويند

اين است منطق مبارزه ای . ديگر نخواهند توانست حتی يک نفر را بکشند
  . ملي، دموکراتيک، و آزاديخواهانه
  ١٣٨٨ دی ٧ - ١٣٨٨ششم دی ماه 

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


