
   :::آخرين خبرهای ارسالی از ايرانآخرين خبرهای ارسالی از ايرانآخرين خبرهای ارسالی از ايرانبنا بر بنا بر بنا بر 
   ...ر راهها ی تهران مستقر شده اندر راهها ی تهران مستقر شده اندر راهها ی تهران مستقر شده اند   ااادر برخی از چهدر برخی از چهدر برخی از چه   خودروهای زرهی و تجهيزات ضد شورش جديِد پليسخودروهای زرهی و تجهيزات ضد شورش جديِد پليسخودروهای زرهی و تجهيزات ضد شورش جديِد پليس

   تيراندازی به سوی مردم در سعادت آبادتيراندازی به سوی مردم در سعادت آبادتيراندازی به سوی مردم در سعادت آباد   ،،،درگيری در ميدان هفت تيردرگيری در ميدان هفت تيردرگيری در ميدان هفت تير
 

 اعالميه هيئت اجرائی سازمان 

   فرارسيدن سال نو ميالدی مبارک بادفرارسيدن سال نو ميالدی مبارک بادفرارسيدن سال نو ميالدی مبارک باد
ميالدی را به همه ی هموطنان مسيحی و تمامی ايرانيانی که سال نو 

گيرند، صميمانه تبريک می  در  سراسر جهان اين روز را جشن می 
  :....امسال در حالی سال  ميالدی را به پايان می بريم گوئيم

   ٢ بقيه در صفحه 
.........................................................  

 *ديدگاه * 
 نگاهی گذرا

  ه برخی از مشخصات جنبش اعتراضی مردم ايران ب
  يوسف لنگرودی

جنبش توده ای عليرغم پيشروهای خود دربرابررژيم اسالمی، مخصوصا 
توانايی وتنفرخودرا درجريان روزهای تاسوعا وعاشورا  درروزهای اخير،

  ٢ بقيه در صفحه                              ..ازکل رژيم به نمايش گذاشت
.........................................................  

 *ديدگاه * 
   تاثير وقايع داخل بر ايرانيان خارج از کشور

 ناهيد حسينی
اوضاع کنونی در ايران، به شکل محسوسی تأثيرات خاص خود را برفکر و 

   ٣  بقيه در صفحه .ذهن و زندگی روزمره ما ايرانيان تبعيدی گذاشته است
.........................................................  

   :اينجا ايران است 
محدوديت های بی سابقه اطالع رسانی در سرزمين 

 !آزادی های نزديک به مطلق
در کشوری که محمود احمدی نژاد رييس دولت حاضر برای آن 
ادعای آزادی نزديک به مطلق را دارد،دسترسی به ساده ترين روش 

  .رسانی برای مردم با محدوديت شديد روبرو استهای اطالع 
   ٤ بقيه در صفحه                                                         

....................................................  
 عاشورا گزارش يکی از مادران عزادار از روز

خواهند ميتوانند دست امروز مردم نشان دادند آه به هر آنچه ب; عاشورا 
    !يابند واآنون به نقطه ای رسيدند آه ميگويند واليت را نميخواهند 

   ٤ بقيه در صفحه                                                    
....................................................  

   تی به نام گذشت از تاريخ تی به نام گذشت از تاريخ تی به نام گذشت از تاريخ    عادعادعاد
 یمصاحبه با مهدی اصالن

 
فرهنگی در  اهللا منتظری چند فعال سياسی و در پی درگذشت آيت

ها تاثر خود را بيان کردند و از او با صفاتی  ها و اطالعيه مصاحبه
اين به بحث درباره . نام بردند" پدر حقوق بشر ايران" چون

    .......دامن زده است ها جايگاه تاريخی واقعی شخصيت
   ٥ بقيه در صفحه                                     

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

! ى مردم محكوم است  آشتار وحشيانه
  ايران آانون نويسندگان

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

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

اعتراضی تبديل کرد و دستگاه سرکوب را در مقابل اراده خانواده های 
  ٢٠٠٩ دسامبر ٢٩ ـ ١٣٨٨ دی ماه ٨ .زندانيان سياسی به تسليم واداشت

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

  سی و هفت کشته
 کشور  در روز عاشورا در سراسر

مطابق خبر بولتن ويژه خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی ايران 
تعداد کشته شدگان روز عاشورا در شهرهای مختلف ايران ) ايرنا(

                                ٤ بقيه در صفحه       ....نفر بوده است) ٣٧(سی و هفت 
    

..................................................  
هشدار، جمهوری اسالمی در پی کاربرد بمب 
  شيميائی و ترورهای وسيع در تهران است

 محمود قزوينی
 دی از کشف باندهای توزيع ٨سايت تابناک در مطلبی در روز 

  ٦ بقيه در صفحه  ....ده استسالحهای ويژه ترور در تهران خبر دا
..................................................      

  ) راه کا رگر( از انتشارات سا زمان کارگران انقالبی ايران      
  
www.rahekargar.net         ٢٠٠٩ دسامبر ٣١         ١٣٨٨ دی ماه ١٠           ٤٣١ شماره  
   



 2

 اعالميه هيئت اجرائی سازمان 
   فرارسيدن سال نو ميالدی مبارک بادفرارسيدن سال نو ميالدی مبارک بادفرارسيدن سال نو ميالدی مبارک باد

سال نو ميالدی را به همه ی هموطنان مسيحی و تمامی ايرانيانی که در  
 .يک می گوئيمگيرند، صميمانه تبر سراسر جهان اين روز را جشن می 

  :امسال در حالی سال  ميالدی را به پايان می بريم
که  جنبش نوپای ضداستبدادی  ايران، جوانه های زيبای دنيائی بهتر را 

  به سراسر جهان مخابره کرده است؛
، نه تنها خواهان جدائی "دين از سياست جداست"که مردم ايران با شعار 

 نداشتن دين و آزادی اعتقاد به هر دين از دولت، بلکه از آزادی داشتن يا
اين شعار، اعتراض روشنی نيز هست به سرکوب . مذهبی دفاع می کنند

خشن و وحشيانه ی مذاهب غيررسمی و اقليت های ملی ـ فرهنگی در 
فشار بر هموطنان مسيحی نيز امری نيست که از . جمهوری اسالمی ايران

  چشم جهانيان دور مانده باشد؛
  :سال ميالدی را به پايان می بريمامسال در حالی 

که مبارزه ی متحد مردم ايران، جرقه های اميد برای  مبارزه ی همبسته 
کارگران و زحمتکشان و ديگر اقشار مردمی بی توجه به جنسيت، مليت، 
مذهب و اعتقادات شخصی شان، حتی صفوف معتقدان به همه ی مذاهب 

وقتی ارامنه ی اصفهان . ستعليه استبداد دينی را از خود نشان داده ا
را  با لهجه خودشان سر " اهللا اکبر"شب ها بر سر بام خانه هايشان فرياد 

می دهند، و مورد سرکوب سپاه دين قرار می گيرند، همين همبستگی 
  مردمی را بيان می کنند؛

  :امسال در حالی سال ميالدی را به پايان می بريم
 ٣٠آزادی، و عليه ديکتاتوری درکه مبارزات شکوهمند مردم ايران برای 

 آذر، و روز عاشورا، و انعکاس ١۶آبان، ١٣ تير، روز قدس، ١٨خرداد، 
اين مبارزات شورانگيز با اتکا به خبرنگارـ شهروندی بی نظير و تحسين 
برانگيز به سراسر جهان ، همبستگی جهانی با مردم ايران را به 

حاال جهانيان،  .  استباشکوهترين نشان همبستگی انسانی تبديل کرده
چهره ای که اگر با آگاهی و . چهره ديگری از ايرانيان را مشاهده می کنند

تشکل و هوشياری همراه شود می تواند چهره ای  برای دفاع  از شور 
حقوقی زندگی، از همبستگی انسانی،  از برابر حقوقی زن و مرد، از برابر 

ليت، فرهنگ،  جنسيت، همه مردمان بی توجه به نژاد، رنگ پوست، م
اعقتادات و از فرصت های برابر برای رشد، از حق تعيين سرنوشت خلق های 
تحت ستم، از حق کارگران و زحمتکشان که زير ستم استثمار سرمايه  کمر 
خم کرده اند، برای داشتن شرايط زندگی شايسته ی انسان و بهره مندی کامل 

اين چهره ی زيبا و جديد . ، باشداز ارزش های توليد شده از نيروی کارشان
از مر دم ايران که با شمشير استبداد دينی به خون آغشته شده، همدردی و 

  .همراهی همه آزاديخواهان و برابری طلبان  را برانگيخته است
  :و امسال در حالی سال نو ميالدی را آغاز می کنيم

رده تر کردن دامنه که اميد داريم که جنبش ضد ديکتاتوری مردم، بتواند با گست
ی خود، با کشاندن بخش های هر چه بيشتری از مردم به صفوف خود، بر 

  .قدرتمندی و شکست ناپذيری خود بيافزايد و تيغ سرکوب را کندتر کند
  :و امسال در حالی سال نو ميالدی را آغاز می کنيم

ی که اميد داريم مبازات سياسی ـ عمومی مردم ايران، با جنبش های مطالبات
کارگران و زحمت کشان و ديگر اقشار جامعه پيوند خورده  و مبارزات 
ضداستبدادی را به مبارزات ضداستثماری پيوند زده و آزادی های سياسی را 
با فرصت های اجتماعی برابر عجين کرده و آينده ی رزم پرشور مردمی را 

  .تضمين کند
  :و امسال در حالی سال نو ميالدی را آغاز می کنيم

 اميد داريم، جنبش نوپای ضداستبدادی مردم ايران بتواند با سازمانيابی و که
متشکل شدن، روی پاهای خود، استوار بايستد و حق تعيين سرنوشت خود را  
با سازمان دهی ارگان های قدرت توده ای، در دست های توانای خود بگيرد و 

ی فرصتی هستند اين فرصت را به موج سواران حرفه ای ندهد که همواره در پ
  .که مبارزات مردم را به نردبان ترقی خود تبديل کنند

که اميد داريم جنبش انقالبی مردم ايران، فرصت را از ماجراجويان اسالمی 
حاکم بر کشور بگيرد که شرايط را برای دخالت و طمع سلطه گران خارجی 

امری . سازدفراهم  آورد و يا زمينه ی تحريم های شديد عليه ايران را آماده 
  .که عواقب سنگين آن را مردم ايران بايد بپردازند

 و در پايان يک بار ديگر فرارسيدن سال نو ميالدی را به همه ی آن هايی که  
اين روز را  جشن می گيرند تبريک می گوئيم و برايشان روزهای شاد و 

  .پرنشاط در سال جديد آرزو می کنيم
  سرنگون باد جمهوری اسالمی

  اد آزادی  زنده باد سوسياليسمزنده ب
  )راه کارگر(هيئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران 

  ٢٠٠٩ دسامبر ٣١ـ ١٣٨٨ دی ماه ١٠

  *ديدگاه * 
نگاهی گذرا به برخی از مشخصات جنبش 

  اعتراضی مردم ايران
  يوسف لنگرودی

جنبش توده ای عليرغم پيشروهای خود دربرابررژيم اسالمی، مخصوصا 
وانايی وتنفرخودرا درجريان روزهای تاسوعا وعاشورا ت درروزهای اخير،
ارگرفته وحکومت رهنوزدرسربااليی ق. ه نمايش گذاشتازکل رژيم ب

  . هنوزازامکانات زيادی برای ادامه حاکميت خود برخوردارا ست 
به نظرمی رسد؛ ستون اصلی جنبش اخير،طبقه متوسط ودانشجويان واليه 

نوزنتوانسته اليه های تهيدست وپا اين جنبش ه. های مختلف شهری اند
برهنه گان را که توانايی ويرانگرآن، عليه رژيم سلطنتی به روشنی 

که  اين درحالی است. مشاهد شده بود، به ميدان آورد وبا آن فاصله دارد
رژيم با تالش زياد هنوزبخش هايی ازاين اليه ها را که درفقروتنگدستی 

ل خرج کردن به خدمت خود می گيرد وعقب ماندگی دست وپا می زند با پو
وازآن بعنوان چماق سرکوب عليه همين جنبش توده ای نهايت استفاده را 

  . می کند
  

مهم ترازموارد باال، فقدان اعتصابات عمومی کارگران دربخش های مهم 
همچنين .صنعتی ، مخصوصا دربخش های استرتژيک صنعت نفت است 

ی کارمندی وبخش خدمات شهری کمبوداين حربه اعتصاب را درمحيط ها
 ۵٧رژيم اسالمی با تجربه ای که ازانقالب سال. نيزمی توان مشاهده کرد

واعتصابات کمرشکن کارگران صنعت نفت دارد، درتمامی اين سالها دست 
به اقدام گسترده پاکسازی سرکوبگرانه ای برای مهاروخفه کردن مبارزات 

عليرغم بحران همه جانبه رژيم . کارگران دربخش های کليدی زده است
اقتصادی،هنوزازامکانات مالی بااليی برخورداراست وچرخ اقتصادی 

  .کشوربدون هيچ تهديد مهمی با اتکاء به دالرهای نفتی دارد می چرخد
گذشته ازموارد باال، رژيم همچنان ازارگان های سرکوب قابل اتکايی 

بحران برخورداراست که هنوزمستحکم وقوی بنظرمی رسند وبدون 
حکومت گران الاقل امروزاين امکان  وانشقاق درآن ارگانهای سرکوب،

راخواهند داشت که جنبش توده ای رادرجای خودش بنشاند والاقل با 
هنوزازموضع قدرت وسرکوب، باپيشروی مردم معترض  تهديدات ان،
  .مقابله کنند

ازهمين روبه نظرمی رسد؛ بدون شکاف وبحران درارگانهای سرکوب 
م، تسليح عمومی جنبش آزاديخواهانه به مرحله عمل نخواهد رسيد رژي

به اين موارد . واگربرسد، احتمال به موفقيت رسيدن آن ضعيف خواهد بود
. ند مليتی استکشورما يک کشورچ. يک نکته بسيارمهم را بايد ياد آورشد

بدون وارد شدن آنها درمتن مبارزه عليه رژيم، اين جنبش ازشانس 
  . ادی بر خوردارنخواهد بود ونخواهند توانست توانا گردد موفقيت زي

همه مواردی را که درباال برشمرديم، برای موفقيت اين جنبش الزم و 
اين جنبش بايد بتواند دربيشتراين جبهه ها، . برخی شان تعيين کننده اند

درغيراينصورت . رژيم را به مبارزه بطلبند وسرانجام آن را به زانودرآورد
 باقی - حال يا کمی قوی ترويا کمی صعيف تر–است درهمين سطح ممکن 

ماندو دراين صورت اگرتوسط رژيم درهم کوبيده نشود، يک حالت فلج 
کننده وبن بست، بين رژيم ومردم بوجود خواهد آمد که با توجه به 
امکانات هنورقدرتمند رژيم، خطرآن وجود دارد که دردرازمدت اين جنبش 

اند ازيک جنبش وشورش اعتراضی به يک قيام عمومی ازنفس ييفتد ونتو
 . و نهايت انقالب مردمی که رژيم اسالمی را براندازد، تبديل شود

  ٢٠٠٩ دسامبر ٣١

……………………………………….  
  ,درگيری در ميدان هفت تير

 تيراندازی به سوی مردم در سعادت آباد
يری خبرهايی که از تهران می رسد حاکی از آن است که درگ: روشنگری

از . ميان نيروهای نظامی مستقر در ميدان هفت تير و مردم ادامه دارد
سعادت آباد خبر رسيده است که نيروهای امنيتی به سوی مردم تيراندازی 

  . اوضاع در تهران غيرعادی است. کرده اند
خبر ديگری حاکی از آن است که به دنبال اعتراض دانشجويان دانشگاه 

  .  از سوی نيروهای امنيتی رژيم دستگير شده اندآزاد پنح تن از معترضان
  ٢٠٠٩ دسامبر ٣١ -  ١٣٨٨ دی ١٠

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



 3

 *ديدگاه * 
   تاثير وقايع داخل بر ايرانيان خارج از کشور

 ناهيد حسينی
اوضاع کنونی در ايران، به شکل محسوسی تأثيرات خاص خود را برفکر 

زندگی در محيط .  و زندگی روزمره ما ايرانيان تبعيدی گذاشته استو ذهن
آرام خارج، رعايت قانون، منظم و مسئول بودن در سرکار، اين امکان را 
فراهم کرده بود تا از جنگ، خشونت، اعدام و درگيری ها دور و بيزار 

ولی در چند ماهه اخير، هر کدام کم وبيش شاهد تغييراتی هستيم . باشيم
من در اينجا بطور .  ناشی از تاثير اين دوران گذر در کشورمان ميباشدکه

  : خالصه به چهار موضوع اشاره ميکنم 
 سال را در تبعيد ميگذرانند ٢٥ مجموعا خانواده هايی که بيشتر از -١

دارای فرزندانی هستند که به داليل روشن، بيشتر فرهنگ کشور ميزبان 
رانی را، اما نکته جالب اينجاست که همين را تجربه کرده اند تا فرهنگ اي

سال، در شرايط کنونی تغييرات مثبتی در جهت گرايش به ٢٥جوانان زير 
اوضاع داخل، عالقمندی به سالمت فاميل در داخل، مطالعه در مورد 

با احساس . ايران، آشنايی با حکومت شاه و خمينی پيدا کرده اند
مهوری اسالمی حاضر می شوند مسئوليت، برای تظاهرات مقابل سفارت ج

و عليرغم شاهد بودن درگيريهای خطی و سياسي، کوتاه نمی آيند، شعار 
بسياری از . را با صدای بلندتر تکرار ميکنند، حتی اگر معنی آنرا نفهمند

آنها خود را آماده کرده اند تا برای خدمت به کشورشان پس از 
 آنها سرگرم پس انداز بعضی از. تغييراساسی اوضاع به وطن باز گردند

کردن پول هستند تا در ايران مشکل مادی نداشته باشند، در انديشه برنامه 
  . ريزی هستند که در چه عرصه هايی بيشترميتوانند مفيد باشند

 نکته دوم اينکه اکثريت ايرانيان وابسته به گروههای سياسی -٢
ريک آب در اپوزيسيون درخارج از کشور تا قبل از جريان انتخابات، ه

هاون کوبيده ودشمن خود را نه در ايران بلکه در ميان جريانات رقيب 
خود ميجستند و وزارت اطالعات ولی فقيه نيز با اختصاص امکانات کافی 
وسرمايه ونيرو، هم از طريق گفتمان سازی وهم از طريق عوامل مستقيم 

رق خود در ميان آنها ويا در فضای سايبری ومجازی اينترنت به تف
گرچه اين تالشهای حکومت با . ودشمنی بشکل گسترده ای دامن ميزد

حداکثر نيرو، همچنان ادامه دارد ولی اکنون ميتوان چرخش مثبتی را 
اکنون . درمناسبات برخی از جريانات متعلق به اپوزيسيون شاهد بود

شاهدجنب و جوش مثبت قابل توجهی در ميان بخشی از اپوزيسيون 
نکته قابل مالحظه اينکه تغيير و . از آن خبری نبودهستيم که سالها 

  . تحوالت فکری در ايجاد شفافيت و صراحت نظری سرعت گرفته است
بخصوص کسانيکه به نحوی از انحا در گذشته با رژيم همکاری داشته 
ويا به نحوی از آن حمايت ميکرده اند، امروز از آن فاصله گرفته وعمال 

. ته اند، مثل دکتر سروش و آقای مهاجرانیدر صف اپوزيسيون قرار گرف
دو گرايش عمده در بين ايرانيان وجود دارد که در واقع ميتوان گفت همه 
خواستار جدايی دين از حکومت هستند ولی بر سر شيوه رسيدن به آن 
باهم اختالف نظر دارند، گروهی هنوز به قول مهندس بازرگان باران می 

  . ايان جمهوری اسالمی را خواستارندخواهند نه سيل و گروه ديگر پ
 نکته سوم که قابل بررسی بيشتری است تاثير وقايع اخير بر رفتار و -٣

تفکرات و حاالت روحی و روانی ايرانيان خارج از کشور است، واقعيت 
اينست که عليرغم حرکت مسالمت آميز جنبش سبزدر تمام فعاليتهايی که 

ه وغير انسانی رژيم حاکم، حس تنفر و تا بحال داشته اند، برخورد وحشيان
انزجار رادر همه بوجود آورده است، پايان دو هفته ايام خوش و 
اميدوارکننده ايرانيان با شرکت در انتخابات به اميد ايجاد اندکی تغيير در 
جامعه با کودتا بنفع احمدی نژاد و دستور کشتار از سوی خامنه ای آغاز 

نجا بسته شد، نا اميدی و افسردگی جای خود شد، نطفه نفرت از رژيم در آ
را به مبارزه برای گرفتن حق داد، ميليونها نفر به خيابانها ريختند و 
خواستار پس گرفتن رٔای خود شدند، جواب آنان گلوله، اعدام و تجاوز 

مردم خشمگين شدند، موج همين روحيه در داخل بر زندگی ما در . بود
  . خارج نيز سايه انداخت

ديدن ويديو کليپهای که از ايران ميرسد، بارها و بارها گريسته ايم، با 
مشت ها را گره کرده ايم، از وقاحت و حيوان بودن لباس شخصی ها 
ابراز انزجار کرده ايم، به در سفارت جمهوری اسالمی رفته و بر عليه 
اين برخوردها شعار داده ايم، ابتدا حتی سخت بود که بگوييم مرگ بر 

، شعار سرنگونی نداديم، حتی »مرگ بر هيچکس«ی نوشتيم کسي،حت
پليس مطمئن بود که ما به سفارت جمهوری اسالمی حمله نخواهيم کرد، 
مگر ما چی ميخواستيم؟ ماهها منتظر بودن، بلکه خامنه ای صدای مردم 
را بشنود، ولی هرگز نشنيد، شاه عاقلتر بود، صدای انقالب مردم را شنيد، 

  . ش مردم ديگر دير شده بودولی برای پذير

 سال تحقير ٣٠ سال تحقير نسبت به مردان و زنان نجيب ايران و ٣٠
 . برای ما ايرانيان خارج از کشورديگربه نظر ميرسد به انتها رسيده باشد

حکومت ولی فقيه به دست خود يک بيک درب هرگونه مماشات وسازشی 
داوم کشتار مردم در روز اين حکومت با ت. را بين خود ومردم ازبين ميبرد

عاشورا، يک گام ديگر به دوقبضه کردن سند مرگ خود نزديکتر شده 
   .است
 امروز، آيا ما همان افراد قبل از روز عاشورا هستيم؟ با خود روراست -٤

اين جنبش وارد فاز جديدتری شده است، مردم در روز عاشورا . باشيم
تمام دنيا اين پيغام . دندمهر عدم پذيرش حکومت رابر پيشانی حاکميت ز

را گرفت، حتی اگر امروز خامنه ای بگويد صدای مردم را شنيده است، 
کمترکسی آنرا باور خواهد کرد، حتی ممکن است به قول مخلباف به جای 
سربازان آمريکايی که صدام را ازسوراخ مخفی گاهش بيرون کشيدند، اين 

 چراغ قوه برصورت شگفت بار جوانان ايرانی خواهند بود که با تاباندن
زده وترس آلود او، حضرتش رااز سوراخ مخفی گاهش بيرون خواهند 

اين موج تغيير بطور طبيعی تاثيرات . کشيد البته اگر به روسيه فرار نکند
رفتاری خاصی را بهمراه می آورد، مرگ بر خامنه ای شعار اصلی 

زير پا معترضين داخل و خارج ميشود، سوزاندن پوستر خامنه اي، 
  . گذاشتن و لگد کوبيدن برآن، هم احساس قدرت وهم آرامش ايجاد ميکند

ما همگی ميدانيم که پيشينيان ما، طبق تجربه، قبل از رفتن به جنگ 
وشکار ابتدا وطی مراسمی مملو از رقص وپايکوبی وهيجان به تمرين 
دست ميزدند وحتی به تصوير شکار خود که روی زمين کشيده بودند 

اين مراسم هميشه قبل از . ميانداختند وآنرا از آن خود ميکردندتيری 
اين مراسم هنوز هم . شکار تکرارميشد وبه مردم قوت قلب وآمادگی ميداد

در بسياری از جوامع انسانی به شکل ابتدايی آن ادامه داردودرجوامع 
  .امروزی هم جای خود را به کالسهای آموزشی وتمرين مستمر داده است

 سوی نيروهای سرکوبگر بسيج وسپاه ولباس شخصی ها،  اما از
آموزشها وتمرينات الزم برای دستگيري، سرکوب وکشتن معترضين قبال 

 ماه گذشته نوارهای ٦بسياری از ماها در همين . بخوبی انجام شده است
متعددی را که از جلسات آموزشی وهماهنگی وتمرين آنها بيرون آمده، 

در سوی ديگر مردم نيزتمرين خود را برای رسيدن اما . ديده و شنيده ايم
تند . به خواستها وحقوق انسانی خود در تظاهرات خيابانی انجام ميدهند

ترين شعارها ورفتار مردم معترض اغلب در غالب مرگ بر ديکتاتور 
  . وپاره کردن وسوزاندن عکس احمدی نژاد ويا خامنه ای تبارز يافته است

مردم مشاهده شده صرفا برای دفاع از خوددر اگر شدت عملی در رفتار 
مقابل حمالت بيرحمانه مامورين سرکوب ويا رها کردن افراد دستگير شده 
ويا زير باتون مامورين ويا برای فراری دادن آنها که به بسوی مردم 

اما با دريغ بايد گفت اين روزها ناله های . شليک ميکردند بوده است
ر سوی اپوزيسيون خارج ميشنويم که من مفهوم ونامفهوم عجيبی را د

برخی از اينان کسانی . غير مستقيم مردم را به خشونت متهم ميکنند
هستند که جهت داشتن جايی بسيار کوچک برای رفت وآمد به کشور ويا 
نيم نفسی در چهارچوب نظام کنونی تمام سرمايه سياسی خود را به 

سيد وخواب وخيال های خوش کارانداخته بودند، ولی جنبش مردم از راه ر
آنان در جو کنونی خجالت ميکشند که از مردم . آنان دچار آشفتگی شد

 ماهه اخير خصلت ٦بخواهند در خانه های خود بمانند ودر حاليکه حرکت 
کامال مسالمت جويانه تظاهرات مردمی را در انظار جهانيان به واضح 

 شکل عجيبی اصرار ترين شکل ممکن به نمايش گذاشته است ، اينان به
اين اصرار در حدی است . ميکنند که مردم بايد مسالمت آميز رفتار کنند

همه يادمان . که انسان در ميماند مخاطب اين دوستان چه کسانی هستند
هست که مسالمت آميز ترين خيزش ميليونی مردم در روزهای بعد از 

وهزاران انتخابات با چه سبعيتی سرکوب گرديد وحد اقل دهها کشته 
درآن روزها هيچ کس نه شعار مرگ بر . زخمی وزندانی بر جای گذاشت

از آنهنگام به . ديکتاتور ميداد ونه عکس خامنه ای را زير پا له ميکرد
بعد رفتار مسالمت آميز مردم عليرغم آن سرکوبهای افزاينده و تداوم 
ه اعمال غير انسانی مامورين حکومتی همچنان بطور ثابت ادامه يافت

حقيقت اين است که اين دوستان معترض مردم حق دفاع فردی را . است
آنان دادو فريادهای بسياری را در . به هيج وجه به رسميت نميشناسند

مورد دفاع ازاصول حقوق بشر سر ميدهند ولی وقتی نوبت مردم معترض 
ايران در تظاهرات ميرسد از ياد ميبرند که حق تظاهرات آرام حتی در 

آنان . نون اسای جمهوری اسالمی هم به رسميت شناخته شدههمين قا
عمدا فراموش ميکنند که حق دفاع ازخوددر برابر زور وتجاوزبرای زنده 
ماندن وزندگی ودر واقع حق زندگی وزنده بودن بنياديترين ومهمترين 

سخن کوتاه کنم اگرمردمی که جز . اصل مربوط به حقوق بشر است
مت آميز مورد هجوم وحشيانه لباس شخصيها شعارورفتاری کامال مسال

وانواع واقسام مامورين سرکوب قرار ميگيرند وبرای رهايی از مهلکه 
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ترس وتجاوز وشکنجه وزندان و مرگ فرار را بر قرار ترجيح داده وگاها 
دست به سنگ وچوب ميبرندطبيعی ترين وانسانی ترين عکس العمل 

ر چه از نظر انگيزه وچه از نظر اين رفتا. ممکن را از خود بروز ميدهند
خصلت کوچکترين قرابتی با اعمال خشونت آميزی که سرکوبگران 

  . وقاتالن مردم ازخود بروز ميدهند ندارد
به قول يک شاهد عينی در روز عاشورا، حتی نگاه کردن به ماموران 
انتظامي، نتيجه اش حداقل چند فحش رکيک و باتون واسپری فلفل تو 

ير کردن يکی از معترضين بوسيله ماشين مشخص نيروی ز. صورتت بود
انتظامی و صدای جيغ و فرياد شاهدان، حتی يک انسان آهنين را به خشم 
وا ميدارد، آيا در بدن آن جاني، قلبی انسانی وجود داشت؟ کسانيکه ويديو 
کليپ اين جنايت را ديده اند و گزارش سرتا پا دروغ سردار رادان را از 

شنيده اند، واقعا در آن لحظه احساس نکردند که نزديک است صدا و سيما 
دچار حمله قلبی شوند؟ با وقاحت ترور خواهرزاده ميرحسين موسوی را 
مرگ مشکوک اعالم ميکند وحتی شريعتمداری کيهان آنرا کار خود مير 
حسين موسوی اعالم ميکند، آيا ديگر جايی برای خوشبينی به راهی کم 

 باقی ميماند؟ در حاليکه وقتی يکی از بسيجی ها هزينه درپروسه آتی
بوسيله مردم دستگير ميشود، بسياری از مردم شعار ميدهند که ولش 
کنيد، خوب به چه حقی وچرا بايد اين مردم بوسيله رادان ها مورد تمسخر 

  قرار بگيرند؟ 
من و شوهرم در ماشين «يکی از شرکت کنندگان روز عاشورا ميگويد

 نفره از نيروی ١٥حرکت به کندی انجام ميگرفت، گروهی نشسته بوديم، 
انتظامی بهمراه موتورهايشان راه را بسته وبه شکل خطرناکی خود را 

به شوهرم گفتم چطور ... برای حمله وکشتار وبزن وبگير آماده ميکردن
است برای رهايی ازافتادن به دستشان وقبل از اينکه به ما حمله کنند، با 

 سمتشان آنها را بترسانيم و فرار کنيم، ما سرگرم صحبت حرکت ماشين به
بر سر چگونگی انجام اين کار بوديم که به ناگاه ماشينی که زنی راننده آن 
بود، بطرف موتورها حرکت کرد، مامورين موتورها را رها کرده و در 

با خود فکر کردم » حاليکه با مردم در گيرشده بودند، به گوشه ای خزيدند
  حطه چند نفر ديگر به اين حرکت فکر کرده بودند؟ در آن ل

من که تا چند ماه پيش توانايی ديدن يک صحنه خونين در فيلمها را نداشتم، 
امروز براحتی همه صحنه های کشتار مردم ميهنم را نگاه می کنم، انگار با 
آنها ميميرم و زنده ميشوم، از ديدن حمله مردم سيرجان برای آزادی دو 

ورا ميکشم، هميشه از چاقو و حتی اسمش بدم آمده است، ولی بعد اعدامی ه
چاقو «از ديدن صحنه پاره کردن طنابهای دار از گردن محکومين، فکر کردم 

  . »هم گاهی ميتواند مفيد باشد
وقتی يک مامور انتظامی با خشونت تمام موهای پسری را باشدت کشيده 

 کوفت و جوان موفق به فرار وگردنش را پيچاند و شيرزنی محکم بر دست او
  .»دستت درد نکند«شد با تمام وجودم گفتم 

اين تغيير روانی و رفتاري، زمانی به آنجا ميرسد، که تو مجبور به دفاع از 
خود ميشوی و اين در قاموس هيچ مکتب انساني، نه تنها قابل سرزنش و 

ه ننگ بر آن مزدوری باد ک. بازخواست نيست بلکه مستحق حمايت است
نامردانه دست روی هموطن خود دراز ميکند وشرم بر کسانی باد که دفاع 
  . هموطن خود ازجان وحق زندگی را خشونت وانمود ميکند

بخوبی ميدانم اگر موسوی و کروبی نيز دستگير شوند، اين رژيم در عاشورا 
گور خود را با دست خود کنده است، اين جنبش مردمی را ديگر با هيچ قدرتی 

گذشته همه جنبشهای مردمي، آنرا نشان داده وآينده . ان از پا در آوردنميتو
بی هيچ ترديدی در پايان اين شب . جنبش ما يکبار ديگر آنرا نشان خواهد

      ١٣٨٨ دی ٩. سياه، روشنايی در انتظار ماست
...............................................................  

  های زرهی و تجهيزاتواردات خودرو -عکس
  !ضد شورش جديِد پليس

 
  ٢٠٠٩ دسامبر ٣١ – ١٣٨٨ ديماه ١٠

 :نجا ايران است اي
محدوديت های بی سابقه اطالع رسانی در 
 !سرزمين آزادی های نزديک به مطلق

در کشوری که محمود احمدی نژاد رييس دولت حاضر برای آن :کلمه
ادعای آزادی نزديک به مطلق را دارد،دسترسی به ساده ترين روش های 

نار قطع در ک. اطالع رسانی برای مردم با محدوديت شديد روبرو است
موبايل،اينترنت ،پيامک،تحديد،تهديد و توقيف مطبوعات ،بازداشت 
خبرنگاران و روزنامه نگاران ارسال اخبار بر روی سايت ها هم تقريبا 

  . ديگر ناممکن شده است
البته به گفته “ سرزمينی با آزادی های نزديک به مطلق“.اينجا ايران است

  ! محمود احمدی نژاد
سفانه در روزهای اخير در پی حوادث رخ داده در به گزارش کلمه متا

عاشورای حسينی که منجر به شهادت تعدادی از هموطنان عزيزمان از 
جمله فرزند خواهر مهندس مير حسين موسوی و بی حرمتی به عزاداران 
حسينی در روز عاشورا شد، محدوديت شديد و بی سابقه ای برای جريان 

خی به زعم خود به هر نحوی که دوست اطالع رسانی ايجاد گرديد تا بر
اين محدوديت ها از .دارند اخبار راست و دروغ را به ملت تحويل دهند

  . شب عاشورا آغاز شد و همچنان ادامه دارد
محدوديت در اطالع رسانی در شرايطی ادامه دارد که در روزهای اخير 

ت شده جمع گسترده ای از فعاالن سياسی مدنی و روزنامه نگاران بازداش
و شنيده ها حکايت از وجود ليست صدها نفره ديگری برای ادامه 

  . بازداشت ها دارد
سايت کلمه پيش از اين با ارسال خبری در مورد اهداف برخی دربر پا 
کردن کارناوال عاشورا در روز جمعه و روز عاشورا خبر داده بود و به 

رسانی صحيح به نظر می رسد در همين راستا و برای جلوگيری از اطالع 
مردم محدوديت های شديد برای جريان اطالع رسانی در کشور ايجاد 

  . گرديد
البته دولتمردان فعلی از شب انتخابات رياست جمهوری و حوادث پس از 
آن نشان داده اند که قبل و بعد از وقوع هر حادثه ای اولين کار آنها قطع 

نال ارتباطی مردم با کردن اينترنت ،جريان اطالع رسانی و هرگونه کا
شيوه ای که خوشبختانه برايشان سودی هم در بر نداشته و .يکديگر است

صرفا تاييدی بر اقدامات خالف قانون و تالش های بی ثمر آنها بوده 
  . است

سايت کلمه ضمن عذر خواهی از مخاطبين خود به دليل مشکالتی که در 
فعلی به دليل حمالت روزهای اخير در ارسال به موقع و متناسب شرايط 

شديد به سايت از نقاط مختلف دنيا که ارسال خبر از نقاط مختلف جهان بر 
روی سايت را با مشکل مواجه کرده است اعالم می کند تمام تالش خود 
را برای اطالع رسانی شفاف و به هنگام به مخاطبان خود به کار خواهد 

نی شفاف دچار اختالل گرفت و اجازه نمی دهد فعاليت خبری و اطالع رسا
     ١٣٨٨ دی ٨. گردد

.................................................  
  :بولتن ويژه ايرنا

 کشور سی و هفت کشته در روز عاشورا در سراسر
مطابق خبر بولتن ويژه خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی ايران : جرس

مختلف ايران سی و تعداد کشته شدگان روز عاشورا در شهرهای ) ايرنا(
به گزارش جرس از نقاط مختلف کشور شواهد .نفر بوده است) ٣٧(هفت 

قطعی نشان می دهد که هدايت تظاهرات به سمت خشونت و آتش زدن 
از سوی مأموران حکومت برنامه ريزی شده بوده … اتومبيل پليس و 

روز عاشورا و پيش از آغاز تظاهرات يعنی حدود ساعت ده صبح .است
 منطقه امام حسين تهران در تسخير کامل نيروهای نظامی و لباس تمام

. شخصی ها بوددرحالی که مردم در پياده روها حضورداشتند
موتورسوارهای بسيج با باتوم مانور می دادند و با لبخند انگشتشان را به 

خشونت با .عنوان پيروزی به مردم نشان می دادند تا مردم را تحريک کنند
شيانه مردمی آغاز شد که حتی شعار هم نمی دادند و در ضرب و شتم وح

پياده روها راه می رفتند، همچين وحشيانه به اتومبيل هايی که در خيابان 
هدف از اين برنامه آن بوده است که پس از .بودند حمله می کردند

عاشورا تبليغات سهمگين و شديدی را آغاز کرده و فضای الزم برای 
را به طور کلی ” فتنه“م آوردند تا به زعم خود دستگيری گسترده فراه

   .جمع کنند 
..............................................................  
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 مصاحبه با مهدی اصالنی• تی به نام گذشت از تاريخ  عاد
  برگرفته از ديچه وله

 
فرهنگی در  اهللا منتظری چند فعال سياسی و در پی درگذشت آيت

 ها تاثر خود را بيان کردند و از او با صفاتی چون ها و اطالعيه مصاحبه
اين به بحث درباره جايگاه تاريخی . نام بردند" نپدر حقوق بشر ايرا"

 .دامن زده است ها واقعی شخصيت
های  اهللا منتظری فعاالن سياسی و فرهنگی از طيف از زمان درگذشت آيت 

گوناگون با انتشار اطالعيه يا حين صحبت در مصاحبه نشان دادند که 
. اند ی متاثر شدهاند و از درگذشت و برای اين فقيه شيعه احترام بسيار قائل

اما به نظر برخی از فعاالن حقوق بشر، اظهار نظرها درباره آقای منتظری 
اهللا منتظری نبوده، و  گاه غلوآميز بوده، بيانگر جوانب گوناگون زندگی آيت

 .دهد تنها بخشی از تاريخچه حيات او را بازتاب می
درگذشت "ن ای با عنوا از جمله مهدی اصالنی، فعال حقوق بشر، در مقاله

که در سايت " داد تاريخی ای نادقيق به يک رخ اهللا منتظری؛ بازنگری آيت
  .منتشر شده، به اين موضوع پرداخته است" گويانيوز"اينترنتی 

دربردگان از کشتار  آقای اصالنی، شما يکی از جان به: دويچه وله
تان  در کتاب خاطرات زندان.  هستيد١٣۶٧ در تابستان زندانيان سياسی

ايشان برای شما چه . ايد ، به آقای منتظری نيز پرداخته"کالغ و گل سرخ"
  جايگاهی داشتند؟

اهللا منتظری را ما به شهادت  راست آن است که آيت: مهدی اصالنی   
شان، در ارتباط با ماجرای زندان، انسان  کارنامه پرتالطم سياسی زندگی

مهرورز و مهربانی بدانيم که بعد از تغيير و تحوالتی که در سطح جامعه 
اق افتاد و پس از برکناری اسداهللا الجوردی و حاج داوود رحمانی از اتف

 به اين سو، هيئت و ١٣۶۴حصار، از آغاز سال  دو زندان اوين و قزل
اهللا منتظری بودند، دست  تيمی که بسياری از آنان از منصوبين خود آيت

  .ها در زندان زدند به يک سری رفرم
اهللا منتظری را شايد در   آيتترين وجه زندگی سياسی پس از آن، مهم
جايی که ايشان به آنچه که .  بشود ديد١٣۶٧های تابستان  ماجرای اعدام

کردند درست است عمل کردند، با آن حکم غيرانسانی مقابله کردند  فکر می
  .و تاوان آن را هم پرداخت کردند

   
 برای اهللا منتظری های آيت زمانی که در زندان بوديد از فعاليت: دويچه وله

های ايشان  زندانيان سياسی و تاثير آن شنيده بوديد يا اينکه بعدًا از فعاليت
  باخبر شديد؟

ای که در زندان  ه ، در دور١٣۶۵ تا ١٣۶۴از سال : مهدی اصالنی
اهللا منتظری، از جمله شخصی به  حصار بودم، کسانی از منصوبين آيت قزل

که مسايل صنفی و حقوقی آمدند   االسالم ناصری، به زندان می نام حجت
گفتند که از آقای منتظری برای  ايشان می. کردند زندانيان را پيگيری می

اين حدی بود که در آن . بهبود وضعيت زندگی زندانيان نمايندگی دارند
اما نه من و نه ديگر زندانيان از آنچه در .سال من شخصا مشاهده کردم

خود . توانستيم مطلع باشيم  نمی  اتفاق افتاد، در آن لحظه۶٧تابستان سال 
من پس از آزادی از حبس، به ساز و کار آن اعتراض و آنچه در آن سال 

  . بردم اتفاق افتاد، پی
   

ايد، به   دی، منتشر کرده۵ای که روز شنبه،  در مقاله: دويچه وله
های تسليت برای آقای منتظری انتقاد  های غلوآميز در پيام گيری موضع

. ايد خواندن ايشان را نقد کرده" پدر حقوق بشر ايران"مونه برای ن. داريد
   توضيح بدهيد؟ ممکن است در اين باره کمی

ند و  ی حقوق بشری نبود به باور من، ايشان يک چهره: مهدی اصالنی
توانستند به مقتضای  گاه نمی ايشان هيچ. توانستند باشند هرگز نمی

. اين جايگاه قرار بگيرندشان و به عنوان يک فقيه در  تخصص و کسوت
  .اساسًا فقه شيعه با حقوق بشر تعارض بنيادين دارد

ايشان غمخوار انسان بودند و مهربانی در ذات داشتند؛ اما اين مهرورزی 
ويژه  به. شدت در تعارض بود نگری ايشان به و غمخواری انسانی با جهان

شود و   میی قدرت درگير نگری در يک نبرد آلوده هنگامی که اين جهان
مان  ای که اسالم سياسی نام دارد و مقابل همه ی منفجره در کنار ماده

ايشان به چارچوب حاکميت اسالمی تا آخرين روز . گيرد است، قرار می
هايی در آن چهارچوب معترض  شان معتقد بودند، اما به سياست حيات
  .بودند

داشت، در بيان اهللا منتظری در آن است که زمانی که اعتراض  اعتبار آيت
گيری نکردند، هرچند با توجه  ايشان هرگز از قدرت کناره. آن ترديد نکرد

به روحياتی که از مقتدای خود سراغ داشتند، اين خطر را متوجه بودند و 
  .گيری ايشان شود تواند منجر به کناره دانستند که اين اعتراض می می

 اخير مشاهده کردم، که ی روزهای زده اما آنچه من در ارتباط با فضای سم
منجر به نوشتن آن مقاله شد، اين بود که در حقوق بشر اساسا اصالت و 

بر اين . شود آيد، استنتاج می ای که از زمين می مرجعيت با روابط انسانی
دار داريم و نه انسان مکلف، يعنی  اساس ما انسان محق، انسان حق

شود و حق  نی استنتاج میتکليف از قوانين آسما. انسانی که تکليف دارد
  .کند را محدود می

 که  های جنبش اخير و صداهای عمومی به همين دليل ساده، يکی از پيام
شود،  اش دارد فرياد می ی برخی از رهبران معنوی در ايران فارغ از اراده

جدايی دين از دولت است و به همين دليل مذهب را امری خصوصی و نه 
  .اند عمومی تلقی کرده

ها است و نه آنچه از آسمان نازل  وق بشر تنظيم روابط مابين انسانحق
تعارض اصلی قانون اساسی جمهوری اسالمی نيز در همين . شود می

  .نهفته است
به باور من، آياتی نظير منتظری، با رفرم و تلطيف اين قوانين فقهی، 

اهللا منتظری برمبنای  آيت. ها داشتند سعی در امروزی جلوه دادن آن
های   و يا مجازات توانست با مجازات اعدام اش هرگز نمی نگری جهان
کردند با تجديدنظر و  اما سعی می. ای مانند سنگسار مخالف باشد فقهی
اندازی پيش پای مقررات، اين مقررات را آنقدر سخت کنند که نشود  سنگ

اما هرگز با اين . اش را صادر کرد سنگسار را به اجرا درآورد يا حکم
  .م مخالفت نکردندحک

اهللا  اهللا صانعی که به لحاظ فکری خيلی به آيت يا کسان ديگری مانند آيت
اند که اگر کسی خدا و دين را  منتظری نزديک هستند، اخيرا عنوان کرده

ی  وی ببخشيم، بلکه با ادله انکار کرد، ما نبايد بالفاصله حکم مرتد را به 
ی  وقت ادله يرفت و زيربار نرفت، آنبعد اگر نپذ. عقالنی او را مجاب کنيم

  .اش عقالنی داريم برای توجيه اعدام شخصی
ام، شرايط ارتداد را از  ام برای آقای منتظری نوشته ای که در کتاب  در نامه

ايشان در پاسخ به من . ايشان سؤال کردم، که در کتاب تماما آمده است
 که حق برای اين ارتداد شرايطی دارد؛ از جمله اثبات اين«گفتند که 

شخص روشن و مبين است يا خير؛ يا اين که او از روی عناد آن را انکار 
به باور آقای منتظری، اگر کسی از روی عناد و ستيز به انکار . »کند می

  .توان حکم ارتداد در موردش صادر کرد برخيزد، می
ترين مبنای حقوق بشر، يعنی مجازات  بنابراين کسی که در اصلی

تواند  اش باور دارد، چگونه می نگری انی اعدام، بر اساس جهانغيرانس
پدر حقوق بشر در ايران باشد؟ ما اجازه نداريم در فضايی جوزده، تاريخ 

مهربانی يک . ای ديگر روايت کنيم و دست به تحريف آن بزنيم را گونه
تواند منجر به آن شود که ما با آن به توضيح و تبيين مبانی  شخص نمی

توان با منطق مهربانی گوژپشت نوتردام،  نمی. بشری دست بزنيمحقوق 
ناپذير  در آن صورت، قطعا ظلمی جبران. ی زيبايی خطاب کنيم او را ملکه
  .ايم ی زيبايی کرده به ملکه

، در ۶٧به همين داليل، من سهم آقای منتظری را آن جايی که در سال 
کنند و اعتراض خود را  انديشی نمی ايستند، مصلحت مقابل آقای خمينی می

اين سهم کوچکی نيست؛ اما فکر . دانم  سهم کوچکی نمی دارند، بيان می
کنم، آن را نبايد با مسايل ديگر مخلوط کنيم، غلو کنيم و تاريخ ديگری  می

  .را بسازيم
ايم؛ ما مرتب دچار پراگماتيسم  ای اخير درگير آن بوده  ساله٣٠آنچه که در 
دهد که چقدر  اين مسئله يک بار ديگر نشان میايم و خود  سياسی شده

اين غلو و . های تاريخی است زمين ايرانی مناسب کشت ناراستی
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زده، اساسا با آنچه مبارزات مردم ايران  گويی و اين فضای سم اغراق
  .است، در تعارض است

ديروز در اينترنت بحثی باز شده بود که نبايستی از آقای : دويچه وله
های امروز شما نيز به  صحبت.  آقای خمينی بت ساختمنتظری مانند

تان هم آن را مطرح  ی همين نظر است و در نوشته کننده ای بيان گونه
هايی از زمان و يا در بخشی  کنيد که مردم در برهه اما فکر نمی. ايد کرده

  ی روانی به اين غلو کردن دارند؟ از جنبش، نياز ويژه
ن است در کوتاه مدت جواب بدهد، ولی فضای جوزده ممک: مهدی اصالنی
ی مبارزات مردم ايران که اساسا رهبری آن غيرمتمرکز  قطعا در ادامه
 نام نهاد، با اين  کمانی  خودجوش و رنگين توان آن را جنبشی است و می
نمايی و روايت   به دليل اينکه اين بزرگ. توانم تفاهم داشته باشم نظر نمی

ی  اش رهاوردی جز مخدوش کردن حافظه مهناراست از تاريخ، در ادا
  .جمعی ندارد

. شود آيد، شعار حرف اول می وجود می  اساسا وقتی فضای راهپيمايی به
ای که در ايران شاهد آن هستيم، از اين  جنبش مدنی و جنبش عمومی

 تعيين  مرحله عبور کرده و ما بايد يک بار برای هميشه با اين مرحله
  .تکليف کنيم
گويند آقای منتظری از آغاز در برابر نقض حقوق اساسی   میکسانی که

مخالف ايستاد ،مثل آقای گنجی، به باور من تاريخ را از جايی آغاز 
کنند که اين رنج انسانی و اين اعتراض نسبت به خودشان شروع شده  می
کنند، راه  يا کسان ديگری که ايشان را پدر حقوق بشر خطاب می. است

کنم در حال حاضر، اين فضاسازی و غلو نياز  ن فکر نمیروند و م خطا می
  .مردم ايران و نياز جنبش ما باشد

.............................................  
ضرب و شتم جوانان و دانشجويان ايرانی 

 توسط محافظين سفارتی در برلين 
ديروز تعداد زيادی از ايرانيان شهر برلين به دعوت شبکۀ جوانان 

رانی در برلين، برای اعتراض به سرکوب بيرحمانۀ تظاهرات مردم اي
در روز عاشورا، مقابل مرکز فرهنگی اسالمی ايرانيان که وابسته 

همراه اين تجمع . به سفارت جمهوری اسالمی است، جمع شدند
تعدادی از فعالين ايرانی و از جمله برخی از اعضای شبکۀ جوانان 

م هايی که سفارت ايران در برلين ايرانی برای اعتراض به مراس
برای حمايت از دولت کودتا برگزار ميکند به داخل برنامۀ شام 
غريبان سفارت رفتند و با نشانه های سبز و سخنان اعتراضی عليه 
سرکوب بيرحمانۀ مردم ايران در روز عاشورا ، اعتراض خود را 

 با اما اعتراض دانشجويان و جوانان درون مراسم. اعالم کردند
حملۀ شديد مأمورين و محافظينی که برای سرکوب معترضين از 

مينا محبوبه خانی، . سوی سفارت فراخوانده شده بودند مواجه شد
سپيدۀ خاکسار، مريم ميرزا، اميد ابراهيمی و پويان محموديان از 
فعالين شناخته شدۀ دانشجويی و جوان ايرانی بودند که مورد حملۀ 

 قرار گرفتند که از ميان ايشان مينا محبوبه نيروهای امنيتی سفارت
. خانی و پويان محموديان مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفتند

همينطور مزدک شالگونی و بهادر نيکفر از اعضای فعال شبکۀ 
جوانان ايرانی که تازه وارد مراسم شده بودند، برای جلوگيری از 

ت مشت و ضرب و شتم به طرف دوستان ديگر رفتند که با ضربا
در همين هنگام مأمورين پليس با اطالع . لگد محافظين مواجه شدند

رسانی هژير پالسچی ديگر فعال شبکۀ جوانان ايرانی، به درون 
مراسم رفتند و با مداخله از ادامۀ ضرب و شتم معترضين جلوگيری 

  .کردند
شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی نيز برای پشتيبانی از کسانی که 

رب و شتم قرار گرفته بودند به پليس عليه ضاربين مورد ض
اعتراض کردند و همان شب بيش از ده شکايت عليه ايشان به پليس 

  .آلمان اعالم شد
اما همۀ شاکيان به . تجمع اعتراضی حدود ساعت ده شب به پايان رسيد

همراه چند تن از شاهدين و فعالين با همراهی پليس در مقابل ساختمانی 
 سفارت در آن برگزار شده بود حاضر شدند و پليس آلمان پس که مراسم

از بيرون آمدن تک تک شرکت کنندگان مراسم از شاکيان خواست تا 
سرانجام تعدادی از آنها پس از  .ضاربين را از بين آنها شناسايی کنند

گذشت بيش از دو ساعت شناسايی شدند و نام و نشانشان در پروندۀ 
  .گرفتشکايات معترضين قرار 

 شبکۀ جوانان ايرانی در برلين

……………………………………  

هشدار، جمهوری اسالمی در پی کاربرد بمب 
  شيميائی و ترورهای وسيع در تهران است

 محمود قزوينی
 دی از کشف باندهای توزيع ٨سايت تابناک در مطلبی در روز 

سالحهای ويژه ترور در تهران خبر داده است که باصطالح برخی از 
بنابر بر اين . وسط نيروهای امنيتی حکومت دستگير شده اندآنها ت

. خبر اين باندها از جمله به سالحهای شيميائی برای ترور مجهزند
اين سايت در پايان مطلب به طور روشنی هدف اين ترورها را 
سياسی دانسته و با انتساب ساخت سالحها به انگليس و اسرائيل، 

ايجاد اختالفات و شکاف "ر را هدف از کاربرد اين ابزارهای ترو
  .دانسته است..." داخلي، ايجاد نا آرامی ها و نا امنی های مستمر و

ما مخالفين حکومت اسالمی ميدانيم که اين باندهای ترور، به جز 
باندهای حکومتی و وزارت اطالعات کسی ديگری نيست و همه 
خوب ميدانند کاربرد چنين سالحهای وحشتناکی بر عليه مردم 
معترض و برای ايجاد وحشت در ميان شهروندادن و معترضين فقط 

انتساب اين ترورها از قبل به . از جمهوری اسالمی ساخته است
انگليس و اسرائيل و يا هر کشور ديگر هم کار هميشگی اين رژيم 

ربط دادن اين سالحهای ترور به مسئله اعتراضات و . است
ژيم را در اين مورد رو تظاهراتهای اخير دست سايت تابناک و ر

ما اين رژيم را ميشناسيم، اينها حتی شايد در تظاهرات . ميکند
سازماندهی خودشان اين کار را انجام دهند تا مقدمه حمله وسيع به 

  .مردم و کشتار آنها را آماده سازند
حکومت جمهوری اسالمی در مقابل جنبش ميليونی آزاديخواهانه 

سرکوبگريهای اين حکومت . نداردمردم راه چاره ای جز سرکوب 
محدود به سرکوبها و وحشيگريها در برخورد به تظاهراتها و 
دستگيری فعالين و کشتار و تجاوز و شکنجه در زندانها نميماند، 
بلکه شيوه های پيچيده ايجاد رعب و وحشت و نا امن کردن کل 

 سال از اين ٣٠ارکان جامعه شيوه هايی است که ما در طول اين 
بمب گذاريهای بزرگ در معابر عمومی پر رفت و آمد . يم ديده ايمرژ

 را همه ما به خاطر داريم و همه ٦٠در سالهای اوائل دهه دهه 
فقط نمونه بمب . ميدانستند که اين بمب گذاريها کار رژيم است

گذاری در محل امام رضا در مشهد توسط وزارت اطالعات رژيم که 
ه بود، در اثر اختالفات جناحی از پرده به سعيد امامی نسبت داده شد

و نمونه اعتراف . بيرون افتاد خود گويای روشن همه چيز است
وزارت اطالعات به ترورها توسط نيروهای آن وزارتخانه که تحت 

 خرداد صورت گرفت ، فقط چند ٢فشار مردم و جناح اصالح طلب 
.  انداختنمونه از عملياتهای تيمهای ترور رژيم را از پرده بيرون

از ميان دهها ترور در خارج کشور که چند نمونه آن کامال افشا و 
به دستگيری تيمهای ترور انجاميد،، ترور در رستوران ميکونوس 
در آلمان بزرگترين رسوائی را برای رژيم به بار آورده است که گير 
افتادن تيمهای ترور رژيم موجب افشای دست داشتن مستقيم سران 

 سپاه پاسداران گرديده و حکم تعقيب آنها توسط رژيم و سران
  .داداگاه ميکونوس صادر شده است

امروز که جنبش توده ای مردم بر عليه رژيم جمهوری اسالمی 
 دی روز عاشورا ، اين ٦ميرود که کار رژيم را يکسره کند و روز 

جنبش شکست رژيم را جلوی چشمانش گذاشت و برتری نيروی 
 آن نشان داد، امکان اينکه اين رژيم در روزها خود را از هر نظر به

و هفته های آينده دست به عمليات خطرناک مانند بمب گذاريها و 
اين حکومت . ترورهای مخصوص با وسعت توده ای بزند زياد است

همانطور که تيراندازی و کشتار مردم را به مردم نسبت ميدهد، بمب 
ای وسيع را هم به گذاريها و کاربرد بمب های مخصوص و تروره

مردم و نيروهای اپوزيسيون و جناح جديدا رانده شده حکومتی يعنی 
  .نسبت خواهد داد... موسوی و کروبی و 

در روزنامه ها خبر . ما شيوه های اين حکومت را خوب ميشناسيم
. از ترور و کشتار توسط ديگران ميدهند و بعد آن را عملی ميکنند

حکومت در تدارک چنين ترورهايی ما مخالفين رژيم شک نداريم 
است که سايت تابناک و کيهان و ديگر مطبوعات رژيم از آن حرف 

با افشاگری وسيع بايد مانع اين ترورها شد و توده های . ميزنند
آگاهی و نيروی توده های . مردم را از اين توطئه ها آگاه ساخت

نيز خنثی وسيع مردم در ايران و جهان، ميتواند اين توطئه رژيم را 
  ٢٠٠٩ دسامبر ٢٩. سازد

...............................................  
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 عاشورا گزارش يکی از مادران عزادار از روز
امروز مردم نشان دادند آه به هر آنچه بخواهند ميتوانند ; عاشورا 

دست يابند واآنون به نقطه ای رسيدند آه ميگويند واليت را 
  !نميخواهند 
آه بيرون زديم آمی ترديد داشتيم، بخاطر سرآوب روز از خانه 

  .گذشته و مردمی آه آمتر به خيابان آمده بودند
به آرامی گام برميداشتيم نزديك پل عابر پياده آه رسيديم يكی از 
ماموران بشدت ما را برانداز ميكرد بويژه يكی از همراهان جوان ما 

  !ندرا، هر لحظه بيم آن ميرفت آه جلويش را بگير
وقتی از پله برقی باال رفتيم نيم . باتفاق توانستيم از آن جا بگذريم

نگاهی به پايين انداختم، ديدمش آه به دنبال ما ميايد توانستيم در 
بين مسافران اتوبوس رد گم آنيم و پياده به سوی ميدان انقالب راه 

  .افتاديم
ده بودند با زنان ومردان زيادی را ديديم آه آنها هم مثل ما راه افتا

  ..…تبسم های شيرين در گوشه لب به شكل سالم 
ما نيز در گوش هم پچ وپچ ميكرديم، آه ايا اينها نيز برای تظاهرات 

  ميروند؟
هر چه پيشتر ميرفتيم سياهی جمعيت نيز . آری آنان نيز با ما بودند

  .بيشتر ميشد وچشمان ما برق شادی ميزد
ر در آنار تظاهر آنندگان قرار آنقدر جلو رفتيم تا به جايی آه ديگ

  ……گرفتيم تمام عرض خيابان پر از جمعيت بود و طول آن ناپيدا
با جمعيت همراه شديم وبا شعار مرگ بر ديكتاتور شروع آرديم در 
آنار ديگر شعارهايی آه دوستان ديگرمان ميدادند هر آس 
ميتوانست يك ليدر باشد هر شعاری آه با صدای بلند گفته ميشد با 

حضور زنان مثل هميشه بی سابقه بود . صدای ديگران تكرار ميشد
وبيشتر از هر قشری، اين زنان بودند آه به شعار مرگ بر خامنه 

آودآی سه ساله نيز در آغوش پدرش . ای اصرار می ورزيدند
 باال برده بود وجود آن آودك همه را نگران vدستش را به عالمت 

 نظام چه بر سر آن بچه خواهد ميكرد آه در مقابل يورش نيروهای
  !آمد 

هجوم نيروها آه با زدن گاز اشك آور شروع شد، بخشی از جمعيت 
خبری ! همه جا مردم بودند ومردم. را به خيابان های فرعی آشاند

از عاشورا به شكل سنتی آن نبود همه نشانه ها به سوی واليت 
  ..…فقيه بود 

محض زدن گاز اشك آور مقاومت وايستادگی مردم بينظير بود، به 
به سرعت آتش درست ميكردند و با آتش زدن آاغذ و مقوا دود براه 

در . می انداختند همه آمك ميكردند آه بيشتر از آين آسيب نبيينند
قسمتهای ديگر شهر خبر از درگيريهای بيشتر بوده بعضی با بهت 
ند نگاه ميكردند، به نظر ميرسيد تازه از خواب سی ساله برخواسته ا

وشايد هم برايشان فرقی ندارد آه اين باشد يا آن چرا آه سفره شان 
هميشه رنگين و سفره هايشان چه در ايران و چه در خارج هميشه 
رو به راه غصه مواد مخدر شان را نيز ندارند چرا آه بهترين نوع 

  .آن با پيك پستی به در خانه شان ميرود 
شد وجوانانی آه بنظر زنان چادری زيادی در بين مردم ديده مي

  .ميرسيد بسيجيند، ولی نبودند
آه ما فكر ميكرديم تير هوايی ..……صدای تير اندازی شنيده ميشد

  !………است ولی نبود
مردم يكصدا نيروهای سرآوبگر را مورد خطاب قرار ميدانند و 

جيره خوار باج گير بسيجی برو گمشو و آنها عقب نشينی : ميگفتنند
اما مردم مثل يك . تجديد قوا دوباره باز ميگشتندميكردند، و بعد از 

سد در مقابلشان ايستادگی ميكردند و عده ای آه ميديدند 
ناجوانمردانه باتوم ميخورنند برای مقابله به سنگ متوسل شدند و 
زنانی آه هر آدام برای دفاع از خود پاره سنگی در دست گرفته 

 و ببينند آه اطالعاتی ها بودند غير از اين چه بايد ميكردند، بايستند
آنها را زير مشت لگد بگيرند فرزندانشان را با باتوم بزنند و 
همسرانشان را هدف گلوله مستيقم قرار دهند اين حداقل آاری بود 

  .آه در آن شرايط يك زن ميتوانست انجام دهد
آسی ميگفت اعراب در آن زمان جاهليت، ماه محرم شمشير را بر 

و . ا اينها مردم را مورد ضرب وشتم قرار ميدهندزمين ميگذاشتند ام
اينان خود را صاحب اين آب خاك ! حق آين آار را ندارند آدام حق ؟

ميدانند و تمام سرمايه های آن را باال آشيدند و ويرانه ای را بر 
ما باز هم در حال جنگ و گريز به صف مردم . جای گذاشتند

ی در آنار پياده رو عكس و بيشتر راهها بسته بود، عده ا. پيوستيم

فيلم ميگرفتند وبا مردم بودند ولی هنوز جرات ابراز نداشتند براستی 
آه دل شير ميخواهد آه در بين اين همه سرآوبگر آه انواع سالح 

  ..…گرم وسرد را دارند بروی وبت بزرگ را به زير بكشی 
هر چه به ظهر نزديك ميشديم فشار سرآوب گران بيشتر ميشد همه 

عده ای نيروی انتظامی . ا دود بود تضاد بين خودشان مشهود بودج
در مقابل مقرشان دست به سينه جمعيت را نگاه ميكردند مردم نيز 

ما سعی ميكرديم در عين حال آه با . آز آنها حمايت می خواستند
جمعيت همراه هستيم مسير خانه هايمان را برويم و تجمع را به 

وانستيم در حالی آه چند نفر بوديم مرگ آوچه ها يمان بكشانيم و ت
به خيابان آذر . بر ديكتاتور بگوييم و عده ای نيز همراهيمان آردند

يكی از . بايجان آه رسيديم حضور لباس شخصی ها مشخص بود
مراقب شخصی آه در آنارت ايستاده باش : اهالی آنجا بمن گفت

 ريشی بود وقتی نگاهش آردم، اولين چيزی آه توجه ام را جلب آرد
آه بعد از سالها اصالح شده بود و سفيدی آن روی صورتش 
مشخص، او نيز روباهی بيش نبود و ميدانست آه امروز با ريش 

چون من ازش دوری ميكردم خوشحالم . نميتواند اطال ع رسانی آند
به خيابان . آه مردم هشيارند و به موقع به يك ديگر هشدار ميدهند

موتور سوارها . يز آتش درست آرده بودندخودمان رسيديم ان جا ن
يك بار هجوم آوردند آه به خانه هايی آه دربشان باز بود پناه 

نزديك خانه حوالی طوس نيروهای لباس سياه مستقر شدند . گرفتيم
وبرای سالمتی رهبر و آقا امام زمان دعا ميكردند، آه مورد تمسخر 

ند بزور سر نيزه اوضا انها توانست. مردم بويژه خانمها قرار گرفتند
دلمان نمی خواست به خانه باز گرديم اما بيشتر از . ع را آرام آنند

به اميد پيروزی و . اين جايز نبود چون در محل شناسايی ميشديم
اگر چه خوشحال از اينكه . قرارهای بعدی از دوستانمان جدا شديم

ا از زيادی ر آمرش را شكسته بوديم، اما متاسف از اينكه دوستان 
  !دست داديم ويا در بند گرفتار 

ما قرار گذاشته بوديم آه هر آدام از ما آه بر زمين افتاد، ديگری 
  .برخيزد و ما چون سرو همچنان ايستاده ايم

  ..………به اميد پيروزی
  گزارش يکی از مادران عزادار از روز عاشورا

  ١٣٨٨ دی ۶
  فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران: انتشار

.............................................  
 دهند  نفر از بازداشتی ها خبر می۶٠٠خانواده ها از اعالم اسامی 

 طی دو روز گذشته مردم در گروه هاي دويست، –تغيير برای برای 
سيصد نفري به اوين مراجعه آرده اند و جوياي حال و روز عزيزان 

 دی ماه در ٩شنبه ، روز چهار. خود از مقامات زندان شده اند
به خانواده ها ) حدودا ششصد نفر(هيجده صفحه اسامي زندانيان را 

اعالم آردند و به آن ها برگه اي دادند آه مشخصات زنداني شان را 
  .در آن بنويسند 

در اين دو روز بارها از خانواده هايي آه آنجا تجمع آرده اند فيلم و 
ده ها همچنان به آار خود عكس گرفته اند و عليرغم اعتراض خانوا

  .ادامه داده اند
مادر يكي از جوانان آه در خيابان انقالب دستگير شده مي گويد 

 صبح حوالي دانشگاه تهران خيابان قدس ازسه ٩ما ساعت « :
چون همه راه ها به خيابان انقالب مسدود شده . پسرمان جدا شديم

ما ديگر از . ردندو جوانان از پياده رو به طرف انقالب حرآت آ. بود
يكي از پسرهايم زنگ زد و گفت .  شب١٢بچه ها خبر نداشتيم تا 
اين موبايل : گفتم از آجا زنگ مي زني ؟ گفت. مرا به اوين مي برند

راننده ماشين است آه هنوز جايي پيدا نكرده آه ما زنداني ها را 
 و به. ببرد و به ما اجازه داده آه به خانواده هايمان زنگ بزنيم

  ». تعداد ما زياد است :ماگفت
وقتي بچه هاي ديگرم به خانه آمدند «: او در ادامه اضافه کرد

 ما فقط آنار پياده رو حرآت  :درباره نحوه دستگيری برادرشان گفتند
مي آرديم هنوز تظاهراتي شكل نگرفته بود و يك نيروي گارد ويژه 

 ماشين آرد، از آن طرف خيابان آمد و آله برادرمان را گرفت داخل
: اين مادر می گويد» .هر چه ما اعتراض آرديم فايده اي نداشت

به جوان ها خيلي حساس بودند و ما از دور ديديم آه جوانان «
جرم آن ها . ديگر را هم آه از آن جا رد مي شدند دستگير مي آردند

  .برگرفته از سايت خبری راه کارگر.    ». همين . جواني است 

.................................................  
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  .يک جوان ديگر کورد اعدام شد
) چهارشنبه(صبح ديروز : اتحاديه خانواده فعالين دربند کورد

 ساله ی کورد، در زندان کرمانشاه به دار ٣٥اردشير کشاورز جوان 
نامبرده که به جرم درگيری با پليس محکوم به اعدام . آويخته شد

گفته ميشود هم . ل پيش در زندان به سر ميبرد سا٦شده بود، از 
بندان وی در اعتراض به اجرای حکم اعدام، شعار سر داده و از 

  .  تن از آنان به مکان نامعلومی انتقال داده شده اند١٥همين روی 
 مين قربانی پديده ی ضدبشری اعدام در ٣٣٤اردشير کشاورز 

  .  ميالدی ميباشد٢٠٠٩ايران در سال 
   ردنگار کروزنامه 

  .به اتهام تجزيه طلبی بازداشت شد
کيوان مهرگان روزنامه نگار کورد اهل اسالم آباد کرمانشاه به اتهام 

 ادبی که چندی پيش -اين فعال فرهنگی. تجزيه طلبی بازداشت شد
کتاب مجموعه اشعارش به چاپ رسيد، در روزنامه ی اعتماد 

اخواهی کردستان و کيوان مهرگان متهم به جد. مشغول به کار بود
گفتنی است تجزيه طلبی از . اطالع رسانی به نفع جنبش سبز ميباشد

آن دسته اتهامات ساختگی است که حکومت های مرکزی ايران در 
هر دوره ای بر فعاالن فرهنگي، ادبي، مدنی و سياسی کورد زده اند 
تا اين راه گريزی باشد بر پاسخگويی به خواست های دمکراتيک 

  .  مليونی٢٠د و توجيهی بر سرکوب خونين اين جمعيت ملت کور
  . روز از اعتصاب غذای رمضان احمد ميگذرد١٦

تازه ترين اخبار واصله از زندان : اتحاديه خانواده فعالين دربند کورد
 روز پيش رمضان احمد ١٦مرکزی قزوين حاکی از آن است که از 

امبرده که بيش ن. زندانی سياسی کورد در اعتصاب غذا به سر ميبرد
با بی توجهی مسئولين ,  ماه است مکررا تقاضای معالجه ميکند٥از 

 روز است که در اعتصاب غذای ١٦روبه رو شده و به همين علت 
تاکنون هيچ خبری مبنی بر پذيرفته شدن . نامحدود به سر ميبرد

. دريافت نشده است, خواسته ی وی که معالجه ی پزشکی است
 ساله ی کورد اهل شهر کوبانی غرب ٢٨رمضان احمد جوان 

او پيش از اين به جرم اقدام . کردستان و شهروند سوريه ميباشد
عليه امنيت ملی ايران از طريق عضويت در حزب کارگران کردستان 

)PKK (اندکی پس از اعدام شهيد . به اعدام محکوم شده بود
ل  سا١٠اين حکم از سوی دادگاه تجديد نظر به , احسان فتاحيان
  . حبس تقليل يافت

  نامگذاری نوزادان کاميارانی به ياد شهيد احسان 
بنا به گفته ی يکی از کارمندان اداره ی ثبت احوال شهرستان 
کامياران، بسياری از خانواده های اين منطقه نام نوزادان خود را به 

اين منبع . نامگذاری کرده اند" احسان"ياد شهيد احسان فتاحيان، 
کرد طی يک و نيم ماه گذشته، شناسنامه ی بيش از معتمد فاش 

بدون شک اين اقدام . صادر شده است" احسان"هفتاد نوزاد به نام 
مردمان منطقه نشان از آزادمنشی آنان و ارادت خاص به رهروان 

بی گمان مرگ شهيد احسان اشارتی بود به حيات . راه آزادی دارد
  . احسان های ديگر

  د در سقز بازداشت شهروندان کور
در پی تشديد فضای امنيتی حاکم : اتحاديه خانواده فعالين دربند کورد

موج بازداشت های خودسرانه ی شهروندان اين خطه , بر کردستان
هفته ی گذشته سه تن از شهروندان کورد . قوت دوباره يافته است

کامل فتاحی و اسکندر رسولی , اهل سقز به نام های کاوه غفاری
پيش از . نيروهای امنيتی اطالعات بازداشت شده اندآذر از سوی 

. علی امينی و عباد شيخی بازداشت شده بودند, اين نيز جمال امينی
تاکنون از . شماری نيز به اطالعات اين شهر احضار شده اند

. اتهامات وارده و محل نگهداری اين افراد اطالعی در دست نيست
ز سوی اطالعات نقده از سوی ديگر حسن اشعری که ماه گذشته ا

پس از گذراندن مراحل بازجويی در تک سلولی , بازداشت شده بود
تاکنون از اتهامات . به زندان مرکزی مهاباد منتقل شد, اطالعات

  . وارده اطالعی در دست نيست
  رد  اتحاديه خانواده فعالين دربند ک رسانی   مرکز اطالع

www.WireyZindan.blogsky.com   
WireyZindan@gmail.com   

   ١٣٨٨  دی١٠

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

!جمهوری اسالمی ايران  
  . هر شبزگزارش  امشب احمقانه تر و مضحک تر ا

ه با وجود براستی يک برنامه ساز تا چه حد از شعور و آگاهی بهره برده ک
چنين امکانات و پشتيبانی که دولت کودتا در اختيارش گذاشته همچين برنامه 

  . به نمايش بگذارد٢٠:٣٠مسخره ای رو با عنوان 
اول از همه که از کشته شدگان و دستگير شدگان روز عاشورا هيچ گزارشی 

  . نداد
شده دوم اينکه از تعدادی از بسيجيانی که به مردم حمله کردند و زخمی 

بودند و در بيمارستان بودند گزارشی تهيه کرد و از آنها به عنوان 
چهره اينان بسيار .عزادارانی ياد کرد که در دسته بودند و عزادری ميکردند

  .واضح و مشخص بود و نيازی به توضيح نيست
 سوم اشاره ای به شهيد شدن برادر زاده مهندس موسوی که خبرش رو در 

براستی که سياست های ديکته . ميتوان يافت نکردهر کوچه و پس کوچه ی
و خداوند . شده ديکتاتور احمق را در لحظه به لحظه اين برنامه حس ميکنيم

 ٢٠٠٩ دسامبر ٢٨دوشنبه      .را ممنونيم تا دشمنانمان را احمق آفريده

.................................................  
  ،تهديد مردم
 جاد گروههای خودساخته ضربت افراطی  توسط رژيم با اي

  پارسينه 
استشهاديون شهاب « حت عنوان يك گروه ناشناخته در قم ت

به گزارش جهان به نقل از پارسينه . اعالم موجوديت آرد» ثاقب
اين گروه بيانيه اعالم موجوديت خود را در تجمع روز دوشنبه در 

 برگزار شد قم آه براى محكوم ساختن اهانت آنندگان به عاشورا
 ٧ روز و فقط ٧ما « : به صورت اينترنتى منتشر و اعالم آرد 

روز به مسئوالن قضائى فرصت مى دهيم تا آتش فتنه را بخوابانند 
و پس از آن در هر مراسم و مناسبتى و در هر مكانى آه باشد 
سران منافق آشوبگر را به سزاى اعمال ننگين خود خواهيم 

 توانند اين بيانيه را جدى نگيرند و چون البته مسئوالن مى. رساند
گذشته به تعلل و سستى خود ادامه دهند اما زمانى آه پاره اى بدن 
مطهر استشهاديون بدن هاى نجس سران فتنه را از روى زمين 
پاك آرد و غريو شادى و فرياد و خوشحالى امت حزب اهللا به پا 

پى خاست به ميزان جدى بودن اين تشكل و هدف مقدس ما 
رشد « : سايت اصولگراى جهان مى افزايد » ... خواهند برد

سرطانى و قارچ گونه گروههاى خودسر و افراطى در شرايط 
آنونى در هر دو سوى قطب بندى هاى فعلى متاسفانه دور از 
احتمال نيست و پيامدهاى وخيم فراگير شدن اين فعاليت هاى 

راتر از حد خودسرانه و خارج از چارچوب قانونى و معقول ف
در اين ميان نكته اى آه بايد مورد توجه قرار گيرد ... تصور است 

اين است آه جز نهادهاى امنيتى و قانونى آشور آسى صالحيت و 
وظيفه برخورد يا شفاف سازى و اقناع امنيتى افكار عمومى را 

    ١٣٨٨ دی ١٠                  .» . ندارد

 *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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