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سازمان ما از تمامی جوانان و فعالين سياسی و مدنی می خواهد در اين 
ر لحظات حساس خانواده های دستگيرشده گان را تنها نگذاشته و در کنا

آن ها در جلو زندان ها با تجمعات اعتراضی خواهان آزادی دستگيرشده 
می توان اعتراض به دستگيری ها را به يک حرکت گسترده . گان شوند

ی اعتراضی تبديل کرد و دستگاه سرکوب را در مقابل اراده خانواده 
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شيرازه حکومت از هم گسسته است و با يورش و دستگيری 
های گسترده و حتی تبعيد و اعدام دسته جمعی نيز اين 
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  اعالميه هيئت اجرائی سازمان

موج گسترده ی بازداشت ها موج گسترده ی بازداشت ها موج گسترده ی بازداشت ها 
   از ترس رژيم خبر می دهداز ترس رژيم خبر می دهداز ترس رژيم خبر می دهد

  
در سراسر کشور به دنبال تظاهرات دالورانه، شکوهمند مردم 

که ارکان جمهوری اسالمی را لرزاند، نيروهای امنيتی و 
. انتظامی رژيم به دستگيری گسترده مخالفان روی آورده اند

 نفر در اصفهان،  ۴٠٠ نفر در تهران، نزديک به ١١٠٠بيش از 
 نفر در تازه شهر سلماس و تعداد ديگر در شهرستان های ٣٠

وج دستگيری فعالين سياسی  هم چنين م. مختلف بازداشت شدند
ماشاهللا شمس الواعظين، . مخالف با شدت به جريان افتاده است

عمادالدين باقی، ابراهيم يزدی، مرتضی کاظميان، منصوره 
شجاعی ، ابوالفضل موسويان، محمدطاهری پسر امام جمعه 
سابق اصفهان، حشمت اهللا طبرزدی، ابوالفضل قديانی، مصطفی 

 اردوان تراکمه و اميد منتظری از فعالين ايزدی روزنامه نگار،
دانشجويی تبريز به همراه مادرش مهين فهيمی عضو مادران 

بازداشت شده ... صلح، و تعدادی ديگر از فعالين دانشجويی و
  .اند

موج گسترده بازداشت های چند روز اخير به همراه ربودن 
اجساد شهدای تظاهرات عاشورا، نشان از وحشت رو به افزايش 

آن ها که در روز عاشورا به روی مردم . دستگاه واليت دارد
آتش گشودند تا مانع  از برگزاری تظاهرات مسالمت آميز مردم 
شوند، گوشه هايی از خشم فروخورده ی مردم را در 
شورانگيزترين حرکت اعتراضی شش ماه گذشته که هم چون 

 بيد تمرينی برای قيام سراسری بود،  به خوبی ديدند و هم چون
بر خود لرزيدند و اکنون برای انتقام از مردم به دستگيری های 

اما هر چه مردم و فعالين و جوانان اين . گسترده پناه آورده اند
 ميليون را به ٧٠مرزوبوم را دستگير کنند، نمی توانند تمامی 

حال که مردم در سراسر کشور به پا خواسته و . زندان ببرند
سر می " مرگ بر  خامنه ای"و " رمرگ بر ديکتاتو"فرياد  

دهند و در خيابان ها در مقابل سرب داغ سينه سپر می کنند، از 
آن ها در زندان ها . رفتن به زندان ترسی به خود راه نمی دهند

نيز در برابر ددمنشی های شکنجه گران دستگاه واليت و 
حاکميت اسالمی، شجاعانه مقاومت خواهند کرد و پوزه جالدان 

  . خاک خفت خواهند کشاندرا به
سازمان ما با درود بيکران به مقاومت دالورانه مردم سراسر 
کشور، با سر تعظيم  فرود آوردن در برابر شهدای جنبش 
انقالبی مردم، دستگيری فعالين سياسی و مدنی را بشدت محکوم 

  .کرده و خواهان آزادی بی قيد و شرط همه ی  آن هاست
ان و فعالين سياسی و مدنی می خواهد سازمان ما از تمامی جوان

در اين لحظات حساس خانواده های دستگيرشده گان را تنها 
نگذاشته و در کنار آن ها در جلو زندان ها با تجمعات اعتراضی 

می توان اعتراض به . خواهان آزادی دستگيرشده گان شوند
دستگيری ها را به يک حرکت گسترده ی اعتراضی تبديل کرد و 

سرکوب را در مقابل اراده خانواده های زندانيان سياسی دستگاه 
 .به تسليم واداشت

 
  

سازمان ما از تمامی فعالين اجتماعی، سازمان ها و انجمن های 
مدافع حقوق بشر، تشکل های مدافع حقوق زندانيان سياسی می 
خواهد با تمام امکانات خود، سياست سرکوبگرانه دولت اسالمی 

 برای آزادی زندانيان سياسی از ده ورا افشاء و محکوم کر
  .هيچ تالشی فروگذاری نکنند

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

  ٢٠٠٩ دسامبر ٢٩ ـ ١٣٨٨ دی ماه ٨
…………………………………...  

   تکرار همه راه هائی که شاه نيزتکرار همه راه هائی که شاه نيزتکرار همه راه هائی که شاه نيز
   !!!رفترفترفت   ۵٧۵٧۵٧ل ل ل  در سا در سا در سا

شيرازه حکومت از هم گسسته است و با يورش و دستگيری های 
گسترده و حتی تبعيد و اعدام دسته جمعی نيز اين شيرازه دوباره 

اظهار نظرهای عالی ترين . گره نخورده و به هم وصل نخواهد شد
 ۴٨مقامات امنيتی و اطالعاتی و نظامی جمهوری اسالمی در 

را برجسته ترين نمونه های اين از ساعت پس از تاسوعا و عاشو
 نفر و در ١۵٠٠اين که يکباره در تهران . هم گسيختگی است

 نفر و در شهرهای ديگر نيز به همين نسبت ۵٠٠اصفهان نزديک 
ها دستگير کرده و يا دستگير بکنند، دليل استواری حاکميت نيست، 

حکومتی که دست . بلکه درست دليل ضعف و از هم گسيختگی است
 اين اقدامات می زند، اوال در داخل خود بشدت دچار اختالف نظر به

و رقابت است و دوم اين که بشدت وحشت زده است و از سقوط می 
  .ترسد

. تمام اين طرح ها را شاه هم تجربه کرد و سرانجام از نفس افتاد
عده ای کم اطالع مدعی می شوند که اين آقايان می خواهند اشتباه 

يعنی راهی را که شاه رفت . مردم را سرکوب کنندشاه را نکرده و 
اين استدالل اگر تشويق به دستگيری و کشتار نباشد، از سر . نروند

  .بی اطالعی است
 مرداد و سالهای ٢٨نه تنها با کودتای . شاه، همه راه ها را رفت

 نيز اين ۵٧ و ۵۶ خرداد، بلکه در سال ١۵پس از آن، نه تنها در 
 در سال انقالب بدليل وسعت جنبش انقالبی، راهها را رفت، اما

گستردگی آگاهی مردم از ماهيت حکومت و خرد اجتماعی که در 
 ٢٨سراسر ايران مردم به آن دست يافته بودند، آن راه حل های 

  .مسئله اينجاست.  خرداد ديگر جواب نداد١۵مرداد و 
و ژنرال های تند رو شاه هم سرانجام او را که اساسا فردی ترسو 

درعين حال اسير کش بود، قانع کردند و اجازه کشتار از او گرفتند 
و در ميدان ژاله مردمی را که بصورت تحصن روی زمين نشسته 

از کشته، پشته در اين ميدان باقی . بودند به رگبار مسلسل بستند
کسانی که اين صحنه را از نزديک ديده اند، هنوز در قيد حيات . ماند
 کاميون های خاک بر، مثل زباله جمع کردند و اجساد را با. اند

  .ماشين های آب پاش در عرض چند ساعت زمين را از خون شستند
اگر آن کشتار، گرهی از رژيم شاه باز کرد، کشتاری مشابه در اين 

بنابراين، شاه نيز . روزها می تواند گره جمهوری اسالمی را باز کند
:  به يک راه رفتندهمه راهها را رفت، درحاليکه مردم تنها

  !سرنگونی استبداد سلطنتی و شخص شاه
رژيم شاه نيز برای گريز از بحران يک شبه يورش آورد و دهها 
چهره سياسی و هنری و ادبی کشور را دستگير و به زندان منتقل 
. کرد و نزديک به دو تا سه ماه نيز آنها را در زندان نگهداشت

ی ها به سوی هدف ادامه جنبش مردم بی اعتناء به اين دستگير
  .يافت

سرود . نگوئيد شاه همه راه ها را نرفت و به همين دليل سقوط کرد
شاه هم همه راه ها را رفت و اتفاقا با . دلخراش ياد حکومت ندهيد

مرگ بر “عبور از همه راه ها و امتحان کردن همه آنها بود که 
ا را رفت، به همه اين راه ه.  تبديل کرد۵٧را به شعار انقالب ” شاه

 اگر -جز آن راهی که از همان نخستين جرقه های جنبش انقالبی
 با تسليم شدن بموقع به –زيرک بود و يا مشاوران زيرکی داشت 

خواست مردم بايد می رفت که نرفت و اساسا ديگر در ظرفيت آن 
  !نظام چنين عقب نشينی نبود
کمتر،  ١٣۵٧ بيشتر و در سال ١٣۵۶شاه هم در تمام طول سال 

همين استدالل هائی را می کرد که مقامات اطالعاتی و امنيتی و 
معترضان را عده ای . نظامی جمهوری اسالمی اکنون می کنند
اشاره به اتحاد شوروی (اغتشاشگر خطاب کرد که از آنطرف مرزها 

بعدها انگلستان و راديو . کسانی آمده و آنها را فريب داده اند) وقت
يک توطئه ای کرد که ابتدا می گفت زير سر بی بی سی را هم شر

  !روسيه است
 خرابکاران، مارکسيست های ۵٧ و سپس سال ۵۶او نيز در سال 

اسالمی و توده نفتی ها را عامل تحريک مردم برای اغتشاش معرفی 
  .می کرد

و اکنون کودتاچی های حاکم ! رفت. نگوئيد شاه همه راه ها را نرفت
و با چه دقتی سعی می کنند يک قدم خالف پا جای پای او می گذارند 

  !آن مسير بر ندارند
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به اظهارات مضحک روز گذشته وزير اطالعات جمهوری اسالمی 
. آنجا که می گويد اغتشاشگران عاشورا اسلحه داشتند. توجه کنيد

اين همه فيلم از تظاهرات و وقايع عاشورا روی يوتيوب است و 
حتی .  مردم سالح نداشته اندحتی در يک مورد. مردم هم ديده اند

آنجا که باتوم و چماق نيروهای سرکوبگر را از آنها گرفته اند، آن 
هرجا که يک . را روی دست بلند کرده و به ديگران نشان داده اند

فرد نيروی انتظامی به چنگ مردم افتاده، دهها مدافع پيدا شده که 
ا به گوشه مانع کتک زدن آنها توسط مردم خشمگين شده و آنها ر

اين سنت و شرف و لوطی منشی ايرانی است که . ای امن برده اند
کاری که فرماندهان سپاه می کنند و . ضعيف و اسير را نمی زند

زيردست های خودشان را مجبور به زدن مردم بی دفاع و به گلوله 
يگانه وسيله دفاعی و حتی تهاجمی مردم سنگ . بستن آنها کرده اند

به لباس های عجيب، . پياده روها بوده استفرش های شکسته 
ساق بندها، مچ بندها چرمی، چوبدست های مخصوص، باتوم های 
الکتريکی، چکمه های چرمی، جاسازی های روی پاچه شلوار 

آنها را به شکل انسان . نيروهای انتظامی و نظامی نگاهی بياندازيد
ن فرستاده و کشتن مردم به خياباهای فضائی در آورده و برای زدن 

به مردمی را که می خواستند از ميدان امام حسين تا ميدان . ندا
 همراه نداشتند - چه سرد و چه گرم–آزادی بروند و هيچ سالحی 

: حمله کرده اند، اين مردم چه می توانستند بکنند جز آنچه کردند
سنگ پرانی برای دفاع از خويش و مقابله با نيروئی که همه وسيله 

  . سرکوب دراختيار داشتای را برای
و اين يعنی از هم . ديوانه شده ايد و حرف های جنون آميز می زنيد
ده هزار نفر را هم . گسيختگی و پاره شدن شيرازه های حکومت

آينده نشان . دستگير کنند، درد بی خردی و جنون درمان نمی شود
  برگرفته از سايت خبری راه کارگر.              خواهد داد

......................................................  
های روز عاشورا در  الملل خشونت عفو بين

 ايران را محکوم کرد
اين سازمان در :  حقوق شهروندی، انديشه وبيان-خبرگزاری هرانا 

های ايرانی   دی منتشر شده، از مقام٧ای که روز دوشنبه،  بيانيه
خواهند در روزها و  انی میخواسته است که اجازه دهند که کس

شدگان وقايع  های آينده در مراسم تشييع جنازه و يادبود کشته هفته
روز يکشنبه در ايران شرکت کنند، در آرامش تجمع و عليه دولت 

 .فعلی اعتراض کنند
سی، حسيبه حاج سهراوی، معاون بخش خاورميانه  بی به گزارش بی

ها  يانيه گفته است که خشونتالملل در اين ب و شمال آفريقای عفو بين
رسد فشار فزاينده  در ايران در حال افزايش است و به نظر می

 .شود سابقه معترضان رو به رو می نيروهای امنيتی با مقاومت بی
ای در روز عاشورا کامال قابل  کشته شدن عده: "او گفته است

های بيشتر بايد خاتمه  ريزی اجتناب بود و اين روند برای خون
 ."بديا

و دولت ) آيت اهللا خامنه ای(رهبر ايران : "اين سازمان گفته است
اين کشور بايد پليس را از استفاده از ابزار زور بر حذر دارند و 
فرماندهان سپاه پاسداران بايد مانع از ورود بسيج به تظاهرات 

چون بارها ثابت شده که رفتار آنها به آتش درگيری های . شوند
 ."انجامد ه کشته شدن افراد بيشتری میدامن می زند و ب

ای از فعاالن سياسی از جمله  الملل همچنين دستگيری عده عفو بين
ابراهيم يزدی، عمادالدين باقی و مشاوران ميرحسين موسوی را که 

 .پس از وقايع روز عاشورا دستگير شدند، محکوم کرده است
ورا را های روز عاش پليس ايران کشته شدن هشت نفر در درگيری

 .تائيد کرده است
موسوی، خواهرزاده مير حسن  يکی از کشته شدگان علی حبيبی

  .موسوی بود
سازمان عفو بين الملل پيشتر از رهبر ايران خواسته بود که اجازه 
ندهد عزاداران روز عاشورا با باتوم های بسيج و يا دستگيری های 

 .خودسرانه مواجه شوند
رانی خواسته بود که با ممانعت از اين سازمان هم از مقامهای اي

دخالت بسيج در مراسم روز عاشورا، به معترضان اجازه دهند به 
 .طور مسالمت آميز اعتراض کنند

…………………………………… 

 
 . فهيمی، از مادران صلح بازداشت شدمهين

 مادران مهين فهيمي، از دسامبر، ٢٩  سه شنبه صبح امروز۴ساعت 
  . را دستگير نمودنداو و فرزندش اميد منتظری ، صلح ريخته

از  هستند که فرزند حميد منتظری اميد منتظری، همسر ومهين فهيمی  و 
  .  است١٣۶٧جمعی در سال  ی دستههای سياس قربانيان اعدام

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

   شعر و شاعری اميد منتظریشعر و شاعری اميد منتظریشعر و شاعری اميد منتظری
 احمد زاهدی لنگرودی

 با اميد منتظری و دوستانی سفری داشتيم به سياهکل، نزديک ١٣٨٤سال 
ک و ها و او، اميد منتظري، فرزندی پا و من ميزبان آن. زادگاه من، لنگرود

ديروز که خواندم خانم مهين فهيمی و فرزندش . مهربان و صادق و آگاه
ها که  اميد منتظری که بازداشت دستگير شده اند؛ باور نکردم، آخر آن

 بس ٦٧همان داغ . آرام و بی سر و صدا بودند و هستند. فعاليتی نداشتند
 . نبود؟ باز هم اين خانواده را بيشتر آزار ندهيد

کل اميد شعری نوشته بود و هديه کرده بود به  های سياه جنگليادم آمد در 
 . اش را با شعری نوشتم و دادمش من کمترين که تا تهران طول کشيد پاسخ

اميد ذاتًا شاعر است و اهل قلم . اصًال ارتباط ما همه با شعر بود و شاعری
 . و احساس و آرامش

ان ايران را در خود دارد، ترين فرزند ترين و مهربان به زندانی که چنين پاک
خورم که چرا بايد اين آزادگان ميهن، مهين  افسوس مي. شود ام مي حسودي

گاه دلشان  ها که هيچ و اميد عزيزم در حصار دژخيمان نادان باشند، آن
 . جا حصاری باشد خواست هيچ نمي

ی کمترين تقديم شده است و  شعر اميد منتظری با نام جنگل که به اين بنده
 . آورم ر افسانه که برای انيد منتظری عزيزم نوشته بودم در ادامه ميشع

  جنگل 
  اسلحه سرد 
  رجنگل ٢ سرباز گرم 

  گوزِن شاخدار 
  با شاخ های عصيان 

  می رمد 
  دلخوِش روزهای بی حصار 

 * * *  
  اسلحه گرم 
  سرباز سرد 

  کوهی با تعادل سبز و 
  سياِه هميشگی اش 
  خيِس شکاِر گوزن 

  خدار گوزِن شا
  با شاخه های عريان 

 * * *  
  حاال ديريست 

  فصِل کوِچ گوزن ها 
  . نمی رسد

  اميد منتظری                                       
  

  افسانه 
  برای اميد منتظري، به پاس درك وااليش از انسان
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  دهند  ای آه انگشتان بر پيشانی نشان مي دورتر از فاصله
 شود  پرده گشوده مي

 خواست ای آه مي ام، جای قلبی نشسته  سينهدرون
  ات شود  دلتنگ جای خالي

  ای  تو بازگشت به گذشته
  . را شكافت تيری آه قلب من

  ای بسرايم  افسوس، آاغذی نبود، افسانه
  بازيگری نبود، پرده آه گشوده شد 

  رفته بودی و مرده بودم 
  از تيری آه رها آردی 

  آمد  به آار ديگری نمي
  شروع نشده تا نمايش 

  من مرده باشم و تماشاچيان آف بزنند و بروند 
  . آس نبيند خونی آه روی صحنه ريخته واقعی است و هيچ

  مثل تاريخ خورشيدی اين تير 
  . توانست مال هملت باشد نمي

  نگفته بودم، زهر برای گفتن آم بود 
  های باز هم  با چشم

  اما اسفندياری نبود 
  پيشتر   ای آه ديده، نديده نشانه

  تنها شبيهی سايه وار و سنگين 
  آه پرده گشوده شود  پيش از آن

  خواند  به افق نمايش نماز مي
  . جستند و انگشتانم بر پيشاني، تو را مي

     ١٣٨٨ دی ٨    احمد زاهدی لنگرودی                       

………………………………… 
 دستگير شد زهرا تنکابنی

اخبار موثق همچنين حاکی از اين است که زهره تنکابني، يکی ديگر 
از اعضای مادران صلح نيز صبح امروز در خانه اش بازداشت شده 

است که تعداد زيادی از اخبار رسيده از تهران حاکی از اين . است
فعاالن سياسی و حقوق بشر از دستگير شده اند و موج وسيع 

  . دستگيری ها هنوز هم ادامه دارد

.................................................  
 اهللا طاهری بازداشت شد فرزند آيت

يت اهللا سيد جالل الدين محمد طاهری، فرزند آ:  خبرگزاری هرانا
است، وی همسر طاهری ، امام جمعه سابق اصفهان بازداشت شده 

  .خمينی است روح اهللا يكی از نوه های

.................................................  
 نگار بازداشت شد مصطفی ايزدی، روزنامه

 ماموران امنيتی صبح امروز ضمن تفتيش منزل:  خبرگزاری هرانا
  . اند مصطفی ايزدی وی را بازداشت کرده

به گزارش ادوارنيوز، ايزدی که از نويسندگان روزنامه اعتماد ملی 
امتياز و مدير مسئول   صاحب١٣٧٩ تا ١٣٧۶های  بود در خالل سال

اهللا منتظری در  بود که به بهانه ترويج سياسی آيت» آوا«نامه  هفته
  . به محاق توقيف رفت١٣٧٩بهار 

...........................................  
  .مرتضی کاضميان دستگير شد

مرتضی کاظميان ، روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی نيمه شب 
کاظميان عضو شورا ی مر کزی .گذشته در خانه اش دستگير شد

برای دستگيری کاظميان ،  . روزنامه نگاران در ايران بودحمايت از
  .دليلی ارائه نکرده اند 

..................................................  
 .ماشااهللا شمس الواعظين، بازداشت شد

  . ماشااهللا شمس الواعظين، بامداد سه شنبه بازداشت شد
شده اما حدود " اسمحکم با "وی در ابتدا مقاومت کرده و خواستار 

آمده و تهديد کرده اند که اگر نيايد او " مسن تر"يکساعت بعد چهار فرد 
   ديماه٨ . خواهند بودرا با زور

…………………………………  

 در نزديکی سلماس بازداشت شدند  نفر٣٠
به گزارش واحد انديشه و بيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، در 

 تن ٣٠دست کم ) کهنه شهر ( پی درگيری های روز گذشته در تازه شهر 
 در يورش توسط نيروهای انتظامی به منازل  از شهروندان آذربايجانی

  .ايشان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند
در اين درگيری ها تعداد زيادی از مردم و ماموران نيروی انتظامی 

   ديماه٧ - دسامبر٢٨.  مجروح و به بيمارستان منتقل شدند
...............................................................  
 ابوالفضل قديانی عضو شورای مرکزی مجاهدين انقالب بازداشت شد

ابوالفضل قديانی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقالب اسالمی، 
  . پيش توسط ماموران امنيتی بازداشت شد ديماه٧ -بر دسام٢٨

.............................................  
 اهللا طبرزدی بازداشت شد حشمت

براساس خبرهاي :  حقوق شهروندی، انديشه وبيان-انا خبرگزاری هر
واصله، مقارن ظهر امروز مامورين وزارت اطالعات با مراجعه به منزل 

نموده و به مكان نامعلومي اهللا طبرزدي وي را بازداشت  مهندس حشمت
  .بردند

.................................................  
  .بازداشت شد عمادالدين باقی
نگار نيز صبح دوشنبه بازداشت شده  عمادالدين باقی، نويسنده و روزنامه

به گزارش وبسايت نوروز، وابسته به جبهه مشارکت، ماموران پس . است
های کامپيوتر اين دفتر را  يس، تمامی ک"ايراندخت"از تفتيش دفتر نشريه
  .ضبط و با خود بردند

.............................................  
  .حميد رضا خادمی بازداشت شد

نيروهای امنيتی شب گذشته با يورش به منزل مهندس حميد رضا خادم از 
اعضای جبهه ملی ايران وی را بازداشت نموده و به مکان نامعلومی 

   ١٣٨٨ ديماه ٨ .منتقل نموذده اند
..................................................  

 شد محمد جواد مظفر بازداشت
  شد جرس محمد جواد مظفر، مدير انتشارات کوير بازداشت

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

  .نوشين عبادی بازداشت شد
شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل امروز،  خواهر نوشين عبادی

  . سه شنبه در تهران دستگير شد
..................................................................  

  .........بی سرکا هراسناو کبک ر: بقيه 
 تبديل شده؛ فيسبوک نه فقط  به ابزاری برای خبر رسانی و سازمان دهی

  و  که دوستيابی که به ابزاری برای شبکه سازی، سازمان دهیيک شب
ها جای مطبوعات توقيف شده را پر  سايت ابراز همبستگی مبدل شده؛

،   برای درددل و ثبت وقايع روزانه شخصی ها تنها نه جايی کنند؛ وبالگ  می
های سياسی؛ و يوتيوب نه فقط  که تحليل و تفسيراند و جايگزين جزوه

های کوتاه تفريحی که سکويی برای پخش اخبار   تماشای فيلمجايی برای
 در  جنايات رژيم، مقاومت مردم، و هنر اعتراضی است که بويژه

های مقاومت مردم با موسيقی حماسی و  خالقانه تصاوير سمبل مونتاژ
ارزش  های مچاله شده حتی اسکناس.  . اعتراضی قابل مشاهده است

مشکل رژيم اما اين .  اين ابزارها نيستندمشکل رژيم اما. سياسی دارند
پيامک ها، و يا اينترنت را  توانند برای هميشه خطوط تلفن،  نيست که نمی

ها  همه ديوارها را خراب کند، اسکناس رژيم قادر بود حتی اگر. مختل کنند
را به سکه تبديل کند و خطوط ارتباطات تلفنی را قطع کند، مشکل مردمی 

. گذارند هم چنان بر جای خواهد ماند  فقيه گردن نمیکه به اصل واليت 
های دستگاه واليت فقيه برای  درست به همين خاطر است که تمامی نقشه 

دستگاه . متوقف کردن جنبش عظيم مردمی با شکست مواجه شده است
 آبان ١٣مراسم های دولتی همچون روز قدس و  سر قفلی  فقيه حتی ولی

  .را نيز از دست داده است

……………………………………….  
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  !دارد   ا هراسناکی سرب از خرام باز نمیو کبک ر
 نظری بهروز

تظاهرات شجاعانه مردم در روز عاشورا زانوان دستگاه واليت فقيه را 
 ٨٨جنبشی که در اعتراض به کودتای خرداد . به لرزه در آورده است

شکل گرفت مدتهاست که کّل دستگاه واليت فقيه را مورد حمله و تعرض 
 دريافته اند که حق رای  مردم به خوبی.  استجسورانه خود قرار داده

مرحله . به دست نخواهد آمد” اصل واليت فقيه“درهم شکستن  بدون
جديد در جنبش اعتراضی در ايران، اکنون بيش از پيش، با روزهای 

های مردم  راديکاليسم و صراحت درخواست. شوند   مقايسه می۵٧انقالب 
نه مردم به رژيم پهلوی در سال و حتی آهنگ شعارها يادآور تعرض جانا

واکنش رسانه  .شود  اما به همين جا ختم نمی تشابه.  هستند۵٧
دستگاه واليت فقيه و سکوت اوليه آنان و بدنبال آن دروغ  های

های خبری دولت کودتا نيز يادآور استيصال  پردازيهای بيشرمانه بنگاه
ها نبرد  هدستگاه شاهنشاهی است که عليرغم سانسور و کنترل رسان

  .تبليغاتی را باخته بود
رفت رژيم اسالمی سيستم های ارتباطی نظير   همانطور که انتظار می

سرعت . پيامک، ياهو مسنجر، گوگل تاک و و غيره را از کار انداخت
های  ها و شبکه اينترنت حتی از قبل هم کمتر شد، بسياری از سايت

ت روزنامه های آفتاب مجازی فيلتر شدند و بنا به گزارشاتی حتی ساي
همچنين گزارش شده که ماموران . يزد و اعتماد با اخالل مواجه شدند

امنيتی مقارن با ورود به دفتر هفته نامه ايراندخت ضمن تفتيش و 
بازرسی اين دفتر، تمامی کيس های کامپيوتر موجود در دفتر اين هفته 

ه ايراندخت و با حمله به نشري. نامه را ضبط کرده و با خود برده اند
روزنامه اعتماد ، تعداد نشريات توقيف شده از کودتای خرداد ماه به 

 خبرنگار ١٠٠در اين مدت کوتاه بيش از .  نشريه رسيد١۵اينطرف به 
دستگير شده، نزديک به صد خبرنگار و وبنگار از کشور خارج شده، 

حه  در ايران محدود تر شده وهزاران صف های خارجی های رسانه فعاليت
در اقدام ديگری برای خاموش . سايت های اينترنتی مسدود شده اند

کردن صدای جنبش اعتراضی مردم بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
اعالم کرده که اسکناس هائی که بر روی آن ها نوشته، مهر يا هرگونه 
عالمت اضافی وجود داشته باشد از هفدهم دی ماه از درجۀ اعتبار ساقط 

ها در ايران به ابزاری برای شعار  ه گذشته اسکناسدر چند ما. است
گسترش . نويسی و ردوبدل کردن اطالعات در ايران تبديل شده اند

ها از سوی جمهوری اسالمی در  سانسور و تالش برای کنترل رسانه
  . دارد۵٧های رژيم پهلوی در سال  ايندوره شباهت بسياری به تالش

ها  کردن اعتراضات مردم به دولتتالش دستگاه واليت فقيه برای متصل 
های خارجی نيز به سياست دولت شريف امامی و ارتشبد  و رسانه

 و  های خارجی حمله به خبرنگاران و رسانه.  شباهت نيست ازهاری بی
گيرند که به   ها با اين بهانه صورت گرفته و می ايجاد اختالل در ماهواره

 در  بروز نارضايتی ردم وها در شوراندن م  فقيه اين رسانه زعم ولی
 شريف ۵٧نبايد فراموش کرد که در آبان .  کليدی دارند ايران نقشی

امامی از مطبوعات داخلی درخواست کرد تا با انعکاس بهتر اخبار 
  . بکاهند  سی  بی  از جمله بی های خارجی داخلی از توجه مردم به رسانه

ايرانی  يما کارکنان مستق۵٧ آبان ٣٠وزير فرهنگ شريف امامی نيز در 
 در   سی  بی بی  را مورد خطاب قرار داد و گفت که گزارشات  سی  بی بی

ها نقش  بروز اغتشاش،خرابکاری و حتی در مواردی از آتش سوزی
 به   سی  بی در آذر ماه نيز دولت پهلوی رسما و کتبا از بی. داشته است

همچنين دولت شريف امامی . سفير انگليس در ايران شکايت کرد
حمله به . خبرنگاران گاردين و يونايتد پرس را از ايران اخراج کرد

 و مقصر قلمداد کردن آنها از سوی شاه نشانگر آن  های خارجی رسانه
بی . بود که رژيم پهلوی جنگ تبليغاتی را در عرصه جهانی باخته بود

ختی توان گفت که رژيم اسالمی از مدتها قبل در اين نبرد به س  ترديد می
 جانانه ايرانيان  هشياری مردم ايران و همبستگی. شکست خورده بود

 خرداد موجی از ٢٢خارج از کشور با مبارزات مردم در ايران از فردای 
های  اعطای جوايز مختلف به چهره. همبستگی جهانی را به راه انداخت

ايرانی و تبديل شدن ندا به چهره جنبش آزادی خواهانه مردم ايران از 
  .واهدغير قابل انکار اين پيروزی هستندش

حمله برای اعمال کنترل و قطع شريانهای خبری، تحليلی و  در کنار 
های تبليغاتی رژيم به پخش   جنبش اعتراضی مردم، بلندگو سازماندهی

اين سياست در جمهوری اسالمی . اکاذيب و لجن پراکنی دست زده اند
رياست جمهوری تالش ” باتانتخا“از همان فردای .  سابقه نيست بی

 در صدر وظايف  برای ناچيز جلوه دادن عمق اعتراضات مردم
  اين حرکات اما پس از. های دستگاه واليت فقيه قرار گرفت رسانه

بسياری از . درگذشت آيت اهللا منتظری وارد مرحله جديدی شد
آيت  های رژيم در گزارش درگذشت او از بکار بردن عنوان رسانه
های دولتی از جمله کيهان همچنين تعداد  رسانه. ری کردندخودا اهللا

 هزار نفر اعالم ۵ آيت اهللا منتظری را  شرکت کنندگان در مراسم تشييع
 در  ها بسياری از اين تعداد به خاطر خامنه ای به قول اين رسانه. کردند

 نفر که از قبل خود را سازمان ٢٠٠اين مراسم شرکت کردند و تنها 
 ماندند و دست به اغتشاش گری  پس از پايان مراسم باقی داده بودند

دروغ پردازی اين رسانه بدان حد بود که حتی روزنامه آفتاب يزد . زدند
دولت کودتا . در سرمقاله خود به اين سبک از خبر رسانی اعتراض کرد

فوت آيت اهللا منتظری  تر به مطبوعات در باره نحوه پخش خبر پيش
  .اخطار داده بود

را در مورد حرکت عظيم و ” خبر رسانی“های دولتی همين سبک  انهرس
ها از  بسياری از رسانه. ميليونی مردم در روز عاشورا به کار گرفتند

خبرگزاری فارس در . پخش خبر تظاهرات روز عاشورا خوداری کردند
 و بدنبال پخش وسيع اخبار و تصاوير ويدئويی در ٢حدود ساعت 

يوب خبر کوتاهی منتشر کرد و در آن تظاهر های مجازی و يوت شبکه
خواند که نه تنها شعارهای ” مشتی فريب خورده و آشوبگر“کنندگان را 

در خودروهای خود ” ميدادند بلکه ” ضد انقالبی و ساختارشکنانه“
برخی نيز در تجمع هلهله و . بسان مراسم عروسی بوق می زدند

بسته به سپاه و احمدی اين نهاد وا.”شادمانی و خرابکاری می کردند
  .نژاد به خون کشيده شدن تظاهرات را تکذيب کرد

 بعد از ظهر سکوت کرده ٣ دولت نيز تا ساعت  ايرنا، خبرگزاری رسمی
و پس از آن در يک خبر کوتاه تالش کرد تا تظاهرات ميليونی مردم را 

تقليل ” بقايای فرقه موسوی برای اخالل در عزاداری مردم” به تالشهای
خبر درگيری بين مردم و نيروهای مسلح رژيم، عليرغم پخش . دده

های حمله وحشيانه رژيم به مردم، تا ساعتها بعد  وسيع تصاوير و فيلم
جالب اينجاست که همين . شد  های دولتی تکذيب می توسط رسانه

”  روزنامه را به دليل ۴ ها با بوق و کرنا اخطار وزارت ارشاد به رسانه
يي مردم در سراسر آشور در حمايت از نظام اسالمی و سانسور راهپيما

محكوميت توهين به ساحت بنيانگذار جمهوری اسالمي ايران در بعضي 
اداره آل مطبوعات و .  آذر پخش کردند٢٨در ” از مطبوعات آشور

های انديشه نو و جهان  های داخلی در اين روز به روزنامه خبرگزاری 
های   راهپيمايی دولتی، و به روزنامهاقتصاد بدليل عدم چاب خبر اين

اعتماد و مردم ساالری به خاطر آنچه که سانسور تصويری ناميده شد، 
  . داد تذکر کتبی

در کنار رديف . های دولتی اما به اين محدود نيست تالشهای رسانه
های من درآوردی  کردن پيامهای تهديد آميز سپاه، مقامات دولتی و گروه

گزاری فارس در اقدامی که روی گوبلز را سفيد و جديدالتاسيس، خبر
فتنه گران ” کشته سازی“کرد قتل جوانان ايرانی را جزيی از پروژه 

 خبرگزاری فارس در گزارشی   دی٧در نخستين ساعات بامداد . دانست
آشته “پروژه : جديد ” سازي  آشته “ گزارشي از پروژه“تحت عنوان 

 ندا آقاسلطان با آشتن خواهر ٢ گران و سناريوي شماره فتنه” سازي  
، قتل خواهر زاده موسوی را مشکوک خواند “زاده موسوی آليد خورد

انتخاب خواهرزاده موسوی در ميان جمعيت امروز “و اعالم کرد که 
. حاضر در خيابان انقالب است، انتخابي آه اتفاقي به نظر نمي رسد

تخابات حاضر خواهرزاده ميرحسين موسوي در اغلب تجمعات پس از ان
در ” .بوده و از اين رو هدفي نشاندار برای تيم های ترور بوده است
 آذر ١۶همين گزارش اعالم شده که نيروهای امنيتی پيش از تظاهرات 

را شناسايی و دستگير کرده بودند، و ” های ترور گروه“چندی از اين 
 سمی به قصد قربانی برای وارد کردن آمپول های” فتنه گران“تالش 

از نظر خبرگزاری فارس ! کردن دانشجويان توسط رسانه ها خنثی شد
صدا و  دروغ های اين دستگاه تبليغاتی. همه قتلهای اخير مشکوک اند

 ٢١سيمای واليت فقيه در برنامه اخبار ساعت . سيما را تکرار کرد
در اين .کشته شدن خواهر زاده موسوی را مشکوک اعالم کرده بود

  ن، جانشين فرمانده نيروی انتظامی گفته بود که يکیبرنامه خبری، رادا
 از پلهای  از قربانيان روز عاشورا به شکل مشکوکی از روی يکی

. تهران سقوط کرده بود و دو نفر ديگر در تصادف با ماشين کشته شدند
  :تئوری درخشان خبرگزاری فارس بسيار ساده است

گيري از  ان با بهرهانگيز پس از ماجراي قتل ندا آقا سلطان، فتنه“
سي  بي اي خود از قبيل راديو فردا، صداي آمريكا، بي ابزارهاي رسانه

آه اآثر آنها از سوي نهادهاي امنيتي آشورهايي همچون … فارسي و 
هاي   تن سازي از آشته٧٢شوند، پروژه  آمريكا و انگليس اداره مي

ا نيز پس از اغتشاشات پس از انتخابات را آليد زدند آه اين پروژه آنه
. مشخص شدن دروغ بودن آشته شدن تعدادي از اين افراد ناآام ماند
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هاي اغتشاشات پس از انتخابات نيز از اين روي   تن سازي از آشته٧٢
 شهيد قيام آربال، از احساسات ديني مردم ٧٢بود آه با يادآوري 

هاي آشكار در اين  سوءاستفاده شود اما پس از مشخص شدن دروغ
آنندگان اين پروژه ناآام مانده و از پيگيري دنباله ماجرا  هدايتپروژه، 

  “امتناع آردند 
خبرگزاری فارس را ندارند، با ” قوه تخيل “ مطبوعات دولتی هر چند

اينهمه در تکذيب و يا ناچيز شمردن حرکات مردم در روز عاشورا جا 
ا انکار روزنامه مردم ساالری کشته شدن مردم در روز عاشورا ر. نماندند

” گران حرمت عاشورا را شكستند فتنه” روزنامه ايران کرد، تيتر اصلی
 کيهان  .”ملت، آمريکا و اسرائيل را مات کرد”بود،و کيهان نوشت که

کشته شدن تظاهرات کنندگان را انکار نکرد، اما همچون فارس از پروژه 
بل از ق” کشتارسازی سخن گفت که به نظر مهدی محمدی نويسنده کيهان 

روزنامه رسالت تظاهرات ” .پيش بيني و درباره آن هشدار داده شده بود
 مقايسه کرد ١٣۶٠ خرداد ٣٠ميليونی مردم در روز عاشورا را با حادثه 

فارس، و نقطه عطف خواندن حرکت ” کشته سازی“و با تکرار سناريوی 
” و” سکوت برخی خواص تا کجا ادامه دارد؟“اعتراضی مردم پرسيد که 

مسيح مهاجری ” حساب سران فتنه با جريان نفاق همچنان جداست؟ آيا 
مدير مسئول روزنامه ی جمهوری اسالمی در سرمقاله ای ضمن انتقاد به 
تندروی های جناح حاکم، خواستار آن شد که موسوی و کروبی حساب 

روزنامه  . با صراحت بيشتری جدا کنند” ساختار شکنان“خود را از 
عتراف به اينکه جنبش اعتراضی مردم ايران وارد جمهوری اسالمی با ا

آهنگ تبليغات رسانه های بيگانه “ شده اعالم کرد که  مرحله تازه ای
نشان می دهد که آنها با سواستفاده از حوادث چند ماه گذشته از اشخاص 
عبور کرده و درصدد برآمده اند اصل کارائی نظام حکومتی دينی را زير 

سته ايست که از آغاز تشکيل نظام جمهوری اسالمی اين خوا. سئوال ببرند
دشمنان اين نظام درصدد رسيدن به آن بودند و البته هرچه بيشتر تالش 

امروز گستردگی حوزه اختالفات متاسفانه به دشمنان . کردند نااميدتر شدند
کمک کرده و آنها اميدوارتر از هر زمان ديگری به اين موضوع می 

م جم هم با اذعان به رشد و گسترش جنبش روزنامه جا” .پردازند
اعتراضی مردم در دو ماه گذشته در مقاله اى به دسته بندى مردم و 
: جمهورى اسالمى به يزيديان و ياران امام حسين پرداخته و نوشت

 ١۶ آبان و ١٣آنانى آه تا ديروز به بهانه قدس عليه قدس و به بهانه “
ودند، اين بار به بهانه عاشورا به دفاع آذر به نفع استكبار به ميدان آمده ب

آسانى آه نسبتشان با . از يزيديان و عليه حسينيان به خيابان آمدند
 پرانى  عزاداران حسينى فقط لباس سياهشان بود، اما رفتارشان در سنگ

  ”.ماند ادبى به سپاه عمر سعد مى زدن و بى  هلهله، آتش
 و خط و نشان کشيدن آنان عليه  فقيه پراکنی بلندگوهای تبليغاتی ولی لجن

 شباهت به چرنديات شاه درباره ارتجاع سرخ و سياه، و تالشهای  مردم بی
شريف امامی و ازهاری برای متهم کردن مردم ايران به نداشتن اراده و 

نيست که مردم ايران شعار مرگ بر اصل  جهت  بی. انديشه مستقل نيست
ترين حقوق انسانی    فقيه انکار بديهی اصل ولی. دهند  واليت فقيه را سر می

 نيز بارها مورد حمله قرار ۵٧مطبوعات ايران در سال . مردم است
هراسان از پخش اخبار اعتراضات مردم از سوی مطبوعات، دولت . گرفتند

يروهای ارتش را به دفاتر کيهان و  ن۵٧ مهر سال١٩شريف امامی در 
ها   فرستاد و اعالم کرد تمام اخبار خارجی و داخلی اين روزنامه اطالعات

زير فشار و مقاومت . بايد از سوی مميزان نظامی تاييد وتصويب شوند
خبرنگاران . جانانه خبرنگاران شريف امامی بالفاصله عقب نشينی کرد

امه ديگر کشور، آيندگان و رستاخيز،  و همچنين دو روزن اين دو روزنامه
دست به اعتصاب زده و پس از سه روز سانسورچيان را از دفاتر خود 

ها به  تالش ازهاری هم برای کنترل و سانسور رسانه. بيرون کردند
 سردبير را دستگير ۵دولت نظامی . راديکال تر شدن خبرنگاران منجر شد

بدستور ازهاری مطبوعات .  خبرنگار را به تحريک مردم متهم کرد٣٠و 
 ايران هم از حمله دولت در  راديو و تلويزيون ملی. از انتشار باز ماندند

  .امان نبود و سانسورچيان ارتشی هم به دفاتر اين سازمان اعزام شدند
پس از عقب نشينی دولت و تصميم ازهاری برای از سرگيری چاپ 

بار ديگر دست به اعتصاب ها  روزنامه ها، خبرنگاران و چاپچيان روزنامه
خبرنگاران راديو و تلويزيون هم به کارگران روزنامه ها ملحق شده . زدند

های خود را  ها و راديو ای از مردم خواستند تا تلويزيون و با صدور بيانيه
 ۶٢ اين اعتصاب. خاموش کرده و به صدای نظاميان گوش نکنند

   دی١۶نظامی مجددا در ها پس از سقوط دولت  طول کشيد و روزنامه روز
  .ماه ظاهر شدند
 بود در جهت يک دست کردن دستگاه دولتی و   گامی٨٨کودتای خرداد 

تقابل آشکار با اصل  در شرايطی که رای مردم در. يک صدا کردن آن
. نيست و نميتواند باشد” ميزان رای مردم“واليت فقيه قرار گرفته ديگر 

يريهای دولت کودتا در دوره اخير دستکاری در نتايج انتخابات و جهت گ
در همين راستا است که . اما با مقاومت درخشان مردم مواجه شده است

ها وارد  ها افزايش پيدا کرده و سانسور و کنترل رسانه فشار به رسانه
ايران از جمله محدود کشورهايی است که . عرصه کامال جديدی شده است

اما در اين رژيم، . نوع استدر آن انتشار نشريات بدون کسب مجوز مم
همانگونه که در چند ماه اخير مشاهده کرده ايم، داشتن مجوز به معنای 

با اينهمه دولت در صدد است تا به . داشتن حق استمرار انتشار نيست
طرح تغيير قانون . اشکال مختلف صداهای خارج از نت را خفه کند

ن راستا به بحث  به مطبوعات در همي مطبوعات و افزايش فشار مالی
  .گذاشته ميشوند

رسانی جديد  محمدعلی رامين، معاون مطبوعاتی و اطالع١٣٨٨در آبان 
   خود از آشی که دولت دارد برای   وزارت ارشاد در مراسم معارفه

ها را  های يارانه در نخستين فرصت پرونده”:پزد خبر داد  مطبوعات می
قالنه، عادالنه و منطبق با ها را عا آنيم و قصد داريم يارانه بررسی می

» .گيرد ، تطبيق بدهيم ها شكل می استانداردهايی آه براساس رسالت رسانه
امنی روانی،  آزادی، آنارشيسم، ايجاد تشويش اذهان و نا“از نظر رامين 

اخالقی و عقيدتی در جامعه از جرايم بزرگی است آه بايد به آن رسيدگی 
… فكری عقيدتی در جامعه استاساس آار رسانه، ايجاد وحدت … شود

ها انتظار داريم آه در جايگاه رآن چهارم  ها و آارآنان رسانه ما از رسانه
ساالری دينی هماهنگ با سه قوه ديگر اهداف متعالی نظام را دنبال  مردم
يک ماه پس ” .های ما نياز به بازخوانی عملكرد خود دارند رسانه… آنند

مديرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد از سخنان رامين، محمد پرويزی، 
ها به مطبوعات براساس  در سخنانی تاکيد کرد که تخصيص يارانه

از جمله مهمترين موارد آن، در تعيين “گيرد که  فاکتورهايی صورت می
  ”.يارانه مطبوعات، کيفيت محتوايی نشريات است

ه ها در جهت بر عکس کردن روندی است که از دور اين تالشها و تهديد
هدف از اين حمالت به حاشيه  . بود رياست جمهوری خاتمی شروع شده

 مورد  های اصلی  است و مطبوعات از جمله حلقه راندن مخالفان درونی
نفر از کارگران  ٢٠ بيش از اخراج.  فقيه است تعرض دستگاه ولی

 حاکی از اينست که کودتا گران ١٣٨٨ آذر ٣٠روزنامه فرهيختگان در 
. انتشار اند به خط کنند  همه نشرياتی را که همچنان در حالقصد دارند تا

يک هفته پيش از تصفيه فرهيختگان محمدعلی رامين، معاون مطبوعاتی 
وزارت ارشاد، در دفتر تحريريه روزنامه فرهيختگان حاضر شده و 

. خطاب کرده بود” مشت دلقک“نگاران اين روزنامه را يک  روزنامه
 روزنامه فرهيختگان در خوش رقصی ديگری افشين محمدي مدير مسئول

 گفت که ١٣٨٨ ماه  و در مصاحبه با خبرگزاری فارس در اّول دی
  .”بخشد ها امنيت شغلی روزنامه نگاران را ارتقا مي رعايت چارچوب“

دستگيری گسترده خبرنگاران و از جمله نسرين وزيری، خبرنگار 
دات مفيدی، دبير انجمن سايت خبرآنالين، بدرالسا پارلمانی ايلنا و وب 

نگاران ايران و همسرش، کيوان مهرگان، دبير سياسی  صنفی روزنامه
های  نويس روزنامه ضميمه روزنامه اعتماد، مرتضی کاظميان، يادداشت

طلب، سام محمودی ، عبدالرضا تاجيک، عمادالدين باقی، ماشااهللا  اصالح
سايت  بير وب الواعظين ، مصطفی ايزدی، و عليرضا بهشتی، سرد شمس

مقامات امنيتی ايران پيش از اين به . کلمه در همين راستا صورت ميگيرند
الواعظين، سخنگوی انجمن دفاع از مطبوعات، نسبت به مصاحبه با  شمس
در چنين بستری . های خارجی هشدار داده بودند سی و ديگر رسانه بی بی

ساوی  حکومتی کردن مطلق رسانه ها، و م است که حرکت به سوی
سرعت ”  منافع ملی“ فقيه با  قلمداد کردن منافع فردی و بويژه منافع ولی

در اين مسير دستگاه واليت فقيه از جعل اخبار، . بيشتری گرفته است
  .و فيلم، دروغ پردازی و تهديد مردم فروگذار نيست عکس

  دستگاه ولی. دهد  خبر از استيصال دولت اسالمی می همه اين تدابير اما
نبرد تبليغاتی را  دروغ پردازی آن در عرصه داخلی نيز ه و ماشينفقي

 سال پيش دستگاه تبليغاتی و دروغ پراکنی رژيم سلطنتی  سی. باخته است
شبنامه ها، اعالميه . های کوچک انقالب به زانو در آمد در برابر رسانه

های ايران در  و ديوارهای کوچه و خيابان ها، نوارها، فکس، زيراکس
هايی برای اطالع رسانی، تحليل و تفسير، سازماندهی  به ابزار  مردم دست

تبليغاتی شاه در برابر نبوغ   دستگاه عظيم .و ابراز همبستگی تبديل شدند
اگر  . سياسی مردم درانقالب، کوچک، خشک و سرشار از کليشه بود

دستگاه تبليغاتی جمهوری اسالمی به مراتب پيچيده تر، ثروتمند تر و 
های شاه است، خالقيت کنونی مردم ايران نيز به مراتب  گتر از رسانهبزر

های کوچه و بازار همچنان بوم  ديوار. چشمگيرتر و درخشان تر است
  پيامک نه ابزاری برای ردوبدل کردن جوک که . نقاشی انقالبی مردم است

 ۴ :در صفحه بقيه 
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      باريکادهای سبز در عاشورای سرخباريکادهای سبز در عاشورای سرخباريکادهای سبز در عاشورای سرخ
  ١٣٨٨دی   6 - منصوره شجاعی

  
امروزکوشيد که سرخ نباشد و  نينوای تهران :مدرسه فمينيستی

خونين و  ن که قرار بود راوی تاريخاما آ..... سبزی پيشه سازد 
پرکشتار باشد، باريکادهای سبز شهر را به خون کشانيد واسطوره 

خشونت را به ضرب اعمال خشونت و آوای مهاجمانه  مبارزات بی
 ...واداشت خويش گاه به تالفی نابرابر

 روز نبود، صاله ظهر داستاِن... شهر نبود نينوا بود تهران امروز
خيابان نبود، صحرای خاراسنگ کربال بود .... روزعاشورا بود ام
سنگباران نبود، تيرباران خشم و نفرت و عناد بود  ....تهران امروز
  ...تهران امروز

 را گذاشته بودند برای آن روز که برف نعمت می کيسه های شن
خيابان های ليزو لغزنده می ُسرانند الستيک های کهنه  بارد و

.... امروز ، همچون باريکادهای سبز ؛ کيسه ها را...اتومبيل ها را
راه های  مردم برسرراه موتوری ها و خودروهايی که مالک تمام

چيده بودند تا که از ... نديک طرفه و دوطرفه و اتوبان و بزرگراه ا
 ....هجوم لشکر آنان در امان بمانند حمله و

که بودند آنان که باريکادهای سبز را دريدند و خاک بر سروچشم 
 پاشيدند که چاشنی گاز فلفل و گاز اشک آوراشان باشد جوانان

 ؟.....
نت هايی که به کمک سواران اشقيا که بودند آنان که بر پشت وا

سوارشان کرده بودند وگزمه های چماق به دست بودند  مدهآ
باال نگيرند و مردم شناسايی  برسرشان گمارده بودند تا که صورت

 اشان نکنند؟
که بود آن که در کوچه پس کوچه ها، سواره و پياده با باتوم و 

شالق سر در پی اش گذاشتند و به فرياد حيدر حيدر به  چماق و
 ؟...نعمت مرگ خوراکش دادند

 تن لرزان و ،ود آن که در پناه چادرزنان و روسری دخترانکه ب
  تا درد جانش آرام گيرد؟،داش را پنهان ميکر زخم خورده

که بود آن که عصا زنان با موی سپيد و دامن پرچينش از خيابان 
آن جوان را از زير دست و پای مهاجمان نجات دهد و خود  گذشت تا

 بارها برزمين افتاد ؟
ما به جز زباله هيچ چيز را به آتش : فرياد می کشيدکه بود آن که 

کشيم ما فقط برای مقابله با سوزش گاز اشک آورو فلفل، ما  نمی
صدايش را به ضربه های باتوم و چماق  و...آتش افروز نيستيم ما

 خاموش کردند و بردند ؟
که بود آن که برهنه بر آسفالت نشانده بودندش و چونان شکاری 

ش حلقه زده بودند و هريک به نوبت ضربتی برتن گرداگرد قيمتی
 کدامشان ثبت شود اين ظفرمندی ؟ که به نامجوانش می کوفتند تا 

که بود آن که پيراهن بر سرش کشيدند و خون آلود بر پشت موتور 
چرا بيخود شلوغ (...) زنيکه : "کردند و به دروغ گفتند سوارش

...  گورش را گم کندولش می کنند ميکنی دوتا خيابان آن طرف تر
کرده  چه دروغی، مگر نه اينکه سالهاست راه گورشان را نشان

 اند؟
آن پسرک الغرو؟ آن جوان خنده رو؟ ... که بود آن که کشته شد ؟

مادر همه پسران شهر بود؟ آن مرد که حريم مهر دهر  آن زن که
سبزينگی را گرده افشانی می  بود؟ آن دختر که به انگشتان پيروزی

 ؟کرد
... کدامين اشان را به گورهنمون کردند ؟ به عدد چهار گفتند و هنوز

 ....چهارصد روايت از مرگ می توان گفت امروز به
که بودند آنان که در صف های طويل قيمه های نذری ايستاده بودند 

 : ؟ چون
   ...نذری ديگه دنبالمون نميان توی صف 
   ...به کهريزک نرويم بهتر است گرسنه 
   ...ظهر عاشورا را همه جوره بايد خورد غذای 
   عال صف خلوت است غذا بگيريم تا بعد ببينيم چه خبرميشهف 
...   
خونه بی خونه حاال حاالها توی خيابون هستيم اقال گشنه  ديگه 

   ...نمونيم
   ...چه جوری از گلوشون پايين ميره واقعا 
   ديگه خيلی تابلوست بابا بی خيال اين 
   ....دارن کشته ميشن اينا دارن غذا ميگيرن مردم 

  ....اينو بايد خورد.واقعا غذای ظهر عاشورا است اين غذا 
برکت خدا " و که بود آن که که لگد به زير ظرف غذای نذری زد و 

گم شين ديگه کوفت هم بهتون : "خيابان پخش کرد وگفت را در" 
 می بست؟ بود که بر روی همهآب "....نميديم
که امروزتمامی آموزه های ضد خشونت در برابر حمله ... دريغا

مهاجمان ، خاموش و آرام در هاله ای از اندوه و الم  خشونت آميز
بست تا که شايد در امان بمانند  ناخواسته دل به تالفی نابرابر

ونت های خش جوانان يکتا پيراهن و غمگين و خشمگينی که تا ميانه
هنوز نمی دانستند چرا می بايست بدين ميزان آماج نفرت و خشونت 

و دريغ که افزون هزينه داد تهران ... مهاجمان باشند رعب آور
   ..امروز

..................................................   
  . دستگير شدمنصوره شجاعی

  .منصوره شجاعی از فعاالن حقوق زنان در ايران است
.................................................. 

خانواده های دستگير شدگان روز عاشور در مقابل 
 زندان اوين تجمع اعتراضی بر پا کردند

بشر و دمکراسی در ايران، از بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق 
صبح امروز تعداد زيادی از خانواده های بازداشت شدگان روز عاشور 
در مقابل درب اصلی زندان اوين تجمع کردن و خواستار اطالع يافن و 

 . آزادی عزيزان خود هستند
 صبح تعدادی از خانواده ١٠:٠٠ دی ماه از ساعت ٨روز سه شنبه 

. ورا در مقابل زندان اوين تجمع کردند های دستگير شدگان روز عاش
اکثر خانواده ها از زمان دستگيری عزيزانشان از شرايط و وضعيت 

تعدادی از دستگير شدگان هنگام دستگير .آنها خبری در دست ندارند
زخمی بوده اند و يا هنگام انتقال آنها به زندان مورد ضرب وشتم 

 . لباس شخصيها و بسيجيها قرار داشتند
دی از خانواده ها هنوز از محل بازداشت عزيزان خود بی خبر تعدا

هستند و ساعتها مقابل درب اوين ايستاده بودند تا از وضعيت و مکان 
نگهداری عزيزانشان مطلع شوند ولی کسی پاسخگوی آنها نيست و 

خانواده از برخوردهای .رفتاری غير انسانی با خانواده ها دارند
 . سداران در زندان اوين خشمگين هستندوحشيانه و غير انسانی پا

علی خامنه ای ولی فقيه مطلقه در روز عاشورا که طبق موازين 
به نيروهای تحت امر خود مانند . اسالم خونريزی در آن حرام است

سپاه پاسداران و نيروی انتظامی و گارد ويژه دستور داد تا مردم بی 
نون منجر به جان باختن دفاع را در خيابانها به گلوله ببندند که تاک

تعداد شده است و صدها نفر زخمی و تعداد بيشماری دستگير و روانه 
 . شکنجه گاهها شدند

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، دستگيريهای گسترده مردم 
در روز عاشورا را محکوم می کند و ازکميسر عالی حقوق بشر و 

رای آزادی زندانيان مراجع بين المللی خواستار اقدامات فوری ب
 . سياسی در ايران است

 فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران 
 ٢٠٠٩ دسامبر ٢٩ برابر با ١٣٨٨ دی ٨

……………………………………  
  .  دستگير شدندحسن رسولی ،مرتضی حاجی وقربان بهزاديان نژاد
 قربان بهزاديان نژاد، رئيس ستاد  خبر دستگيریپارلمان نيوز،

 را وری اخيرانتخاباتی ميرحسين موسوی در انتخابات رياست جمه
  .منتشر کرد

پارلمان نيوز همچنين از بازداشت مرتضی حاجی، مديرعامل، و 
حسن رسولی، قائم مقام مديرعامل بنياد باران و ضبط بخشی از 

 .اسناد اين بنياد خبر داده است

.............................................  
 روزنامه نگار امروز بازداشت شدند٦

  روزنامه نگار و تعدادی٦از بامداد امروز تاکنون، به گزارش نوروز
   .بازداشت شده اندديگر از فعاالن سياسی و مدنی 

بدرالسادات مفيدي، مرتضی کاظميان، کيوان ماشااهللا شمس الواعظين، 
روزنامه نگارانی هستند  مهرگان، رضا تاجيک و نسرين وزيری از جمله

  .که از بامداد ديشب تاکنون دستگير شده اند
...................................................................................  
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  :رشگران بدون مرزگزا
 !برقراری سکوت برای کشتار

 موج ١٣٨٨ماه    دي٦در فردای تظاهرات خونبار  :گزارشگران بدون مرز
تازه ای از دستگيری فعاالن سياسی و مدنی و روزنامه نگاران از سوی 

از جمله چهره مشهور . وزارت اطالعات و سپاه پاسداران آغاز شده است
خشونت . الدين باقی صبح امروز بازداشت شدنگاری ايران عماد روزنامه

  . نيروهای امنيتی همچنين همراه با موج جديدی از تهاجمات اينترنتی است
مقامات حکومتی " کند  گزارشگران بدون مرز در اين باره اعالم مي

خواهند شاهدان سرکوب را حذف کنند تا به سرکوبی خشن تر و بدون  مي
.  عمادالدين باقی و همکارانش در زندان نيستجای. ترس از پيگرد اقدام کنند

خواند تا با اعمال  گزارشگران بدون مرز بارديگر جامعه جهانی را فرا مي
  ." المللی کند فشار بيشتر بر رژيم تهران آنها را مجبور به رعايت تعهدات بين

نگار و مدافع حقوق بشر از سوی ماموران   دی ماه عمادالدين باقی روزنامه٧
پوش پس از تفتيش منزلش که همراه با اعمال خشونت و اهانت و  شخصي

. توهين به همسر و دخترانش بود، بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد
 تا امروز نزديک به هشتاد بار احضار، ١٣٧٩اين روزنامه نگار از سال 

گذار انجمن دفاع از حقوق زندانيان  بنيان. محاکمه و سه بار زندانی شده است
 را ١٣٨١تا بهمن ١٣٧٩و مدافع پيگير لغو مجازات اعدام در ايران از خرداد 

نيز در زندان بسر برد و پس از آزادی از زندان با نوشتن مقاالتى در دفاع از 
آزادی بيان و تشکيل انجمن دفاع از حقوق زندانيان، فعاليت های خود را در 

مداوم تحت فشار مقامات دفاع از حقوق بشر در ايران دنبال کرد، اما بطور 
 British فروردين سال جاری ٢٠. قضايى و امنيتى ايران قرار داشت

Press Awardsرا به ٢٠٠٨المللی سال  نگار بين  جايزه روزنامه 
 نيز نشان حقوق بشر کميسيون ٢٠٠٥عمادالدين باقي، اهدا کرد، وی در سال 

خرين بار از آبان باقی در آ. ملى حقوق بشر فرانسه را دريافت کرده بود
  .  را در زندان بسر برد١٣٨٧ تا مهر ماه ١٣٨٦

عليرضا بهشتی شيرازی مدير سايت کلمه به نقل از برخی منابع در همين روز 
مصطفی ايزدی همکار . در منزلش بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد

های اصالح طلب و مقاله نويس روزنامه توقيف شده  بسياری از روزنامه
همزمان دفتر هفته نامه . تماد ملی نيز صبح امروز در منزلش بازداشت شداع

دخت از سوی ماموران امنيتی مورد بازرسی قرار گرفت و همه  ايران
اين هفته نامه . کامپيوترها و برخی نوشته های روزنامه نگاران ضبط شد

  . شماره دوم دوره جديد خود را امروز منتشر کرد
ادآور می شود که در پی موج دستگيری گسترده در گزارشگران بدون مرز ي

نگار ايرانی بی  نگار و وب دو روز گذشته از سرنوشت ده ها از روزنامه
  . اطالع است

مقامات ايران بازداشت رضا الباشا خبرنگار سوری تبار تلويزيون دبی را در 
الم پيش از اين وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اع.  دی ماه تائيد کردند٧روز 

اما ". شدگان نيست شدگان و زخمي کرده بود که نام اين خبرنگار در ميان کشته
های وزارت ارشاد حضور خبرنگار برای پوشش  اداره کل مطبوعات و رسانه
  . خبری را تائيد نکرده است

 آذر ماه درحاشيه مراسم ٢٩از سوی ديگر شيوا نظر آهاری وبالگ نويس که 
از سوی ماموران لباس شخصی ربوده شده بود، الهی منتظری  خاکسپاری آيت

وی .  دی ماه طی تماسی تلفنی با خانواده از بازداشت خود را خبر داد٣روز 
همزمان .  زندان اوين و با اتهامات جديدی زندانی است٢٠٩هم اکنون در بند 

 دی ماه بخشی از شرکت های خدمات ٥های گسترده از تاريخ  با دستگيري
حمله و اختالل بی . تصال اينترنت را برای کاربران قطع کردنددهنده اينترنت ا

های اطالع  بسياری از سايت. ماه ادامه داشت   دي٦سابقه در شبکه در روز 
ترين  يکی از اصلي) جرس(رسانی مستقل از جمله سايت جنبش راه سبز 

رسانی مخالفان، با مسدود شدن و يا حمله به سرور های آنها  منابع اطالع
ارتش "هفته گذشته گروهی به نام . ی ساعاتی از دسترس خارج شدندبرا

بنا . به سايت موج سبز و توتيتر حمله و آنها را هک کرده بود" سايبر ايران
اين حمالت از " بر اطالعات جمع آوری شده از سوی گزارشگران بدون مرز 

." ندا سوی مقامات رسمی ايران و سايت های سپاه پاسداران سازماندهی شده
شرکت های خدمات دهند اينترنت در ايران وابسته به شرکت مخابرات ايران 

سايت . گی از سوی سپاه پاسداران خريداری شده است هستند که به تازه
يکی از علل .  دی ماه رسما مسدود شده است٥پارلمان نيوز از روز شنبه 

ی مراسم مسدود شدن اين سايت انتشار خبری است مبنی بر ممنوعيت برگزار
 ٨. های عزداداری برای آيت اهللا منتظری از سوی شورای عالی امنيت ملی

      ١٣٨٨دی 
...................................................... 

  روز بی خبری مطلق از فواد شمس١٠
به گزارش واحد زندانيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، فواد 

 با  روز است که١٠شمس دانشجوی دانشگاه تهران بيش از 
  .خانواده خود تماس نداشته است

……………………………………………… 
   آموزشگاه اوين تبديل به بازداشتگاه شدآموزشگاه اوين تبديل به بازداشتگاه شدآموزشگاه اوين تبديل به بازداشتگاه شد

به گزارش واحد زندانيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، خيل 
عظيم بازداشتی ها سه روز اخير مسئولين زندان اوين را مجبور به 

ل همين زندان کرد، بنابر اظهارات ساختن بازداشتگاه موقت در داخ
 بند – ٨شاهدان عينی و زندانيان بند های عمومی زندان اوين سالن 

 زندان اوين از سالنهای ديگر اين بند به وسيله ديوار چينی جدا و ٨
 زندان اوين که در اختيار کامل وزارت اطالعات است ٢٤٠به بند 

  .اضافه شده است
موزشگاه زندان اوين نيز در اختيار همچنين دو طبقه از ساختمان آ

زندانيان .  قرار گرفته است )وزارت اطالعات  ( ٢٠٩مسئولين بند 
 نفر اعالم کرده اند که ١٥٠٠عادی تعداد بازداشت شدگان را بيش 

روز گذشته نيز عده ای از اين بازداشت شدگان به خارج از زندان 
 .اوين منتقل شدند

…………………………………. 
  .پروين فهيمی از مادران صلح زندانی شد

  ش ز اعضای خانوادهبه همراه چند تن ديگر اپروين فهيمی  را 
 سهراب اعرابي، از   که مادر-  از اين مادر صلح.دستگير کردند

 پس و برادران سهراب  - است جانباختگان وقايع پس از انتخابات
 ١٩سهراب اعرابی، جوان . خبری در دست نيستاز دستگيری 

 خرداد در خيابان ٢٥ساله، که در راهپيمايی آرام و مسالمت آميز 
  . و کشته شده  نيروهای بسيجی به گلوله بسته شدآزادی توسط

.................................................  
 ا،از زبان ايرناسهم الريجانی در جنايات روز عاشور

آنهايی "محمد جعفر بهداد، مديرعامل ايرنا در يادداشتی با عنوان 
آه روز گذشته در خبرگزاری دولت " آه جوانان ما را به آشتن دادند

منتشر آرد، تلويحا علی و صادق الريجانی ، روسای قوای مقننه و 
قضاييه را به دخيل بودن در آشته شدن چند تن در روز عاشورا 

  .م آردمته
..................................................  
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