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 تظاهرات خيابانی را 
 !با مبارزه  گريالئی مسالمت آميز تکميل کنيم 

   می توان آموخت٨٨ بهمن ٢٢درس هايی که از 
 ارژنگ بامشاد

وسيعی از مردم به عرصه مبارزه با استبداد دينی تا حتی اگر بخش هايی 
دندان مسلح کشانده شوند، باز تا زمانی که نيروهای سرکوب دست نخورده 
باقی مانده و بصورت يک پارچه در خدمت استبداد عمل می کنند، درگير 
شدن مستقيم با آن ها، جز تحميل هزينه های غيرضرور به جنبش مردمی، 

ز اين رو برای فرسوده کردن اين نيروی جهنمی، بايد از ا. فايده ای ندارد
جنگ بزرگ و رودررو پرهيز کرد و شيوه ی جنگ های کوچک و 

از اين رو برای ادامه ی راهی که در پيش . نامنظم را در پيش گرفت
گرفته شده، هم بايد برای  پيوند جنبش عمومی ـ  سياسی با جنبش مطالباتی 

خيابان را به مبارزه گريالئی مسالمت آميز تالش کرد و هم بايد جنبش 
مبارزه گريالئی مسالمت آميز می تواند تمامی نهادها و عرصه . پيوند زد

. دشمن را در همه جا غافلگير کند. های زندگی اجتماعی را در بر گيرد
ضرباتش را اينجا و آنجا فرود آورد و جاخالی بدهد و دشمن را انگشت به 

  .دهان بگذارد
 امسال، چهره کريه و سرکوبگر جمهوری اسالمی، در سی و  بهمن٢٢

رژيم .  را به بهترين شکلی نشان داد۵٧يکمين سالروز انقالب بهمن 
سرکوبگر از ترس حضور ميليونی مردم، پس از پايان مراسم عاشورا 

صدور . ابعاد سرکوبگری هايش را به شديد ترين شکلی گسترش داد
وانان بی گناه، صدور احکام سنگين احکام اعدام، به دار آويختن ج

زندان،همراه با فرياد های خونريزانه از تريبون های نماز جمعه از جمله 
 بهمن با يورش های شبانه ٢٢در روزهای منتهی به . ی اين اقدامات بود

تعداد زيادی از فعاالن سياسی، مدنی، فرهنگی، ملی، دانشجويی و کارگری 
زندانيان سياسی سابق فراخوانده . شدنددستگير شده و روانه ی زندان 

برای .  بهمن در خانه بمانند٢٢شده و از آن ها تعهد گرفته شد که در 
درهم شکستن سيستم ارتباطی فعاالن جنبش ضد ديکتاتوری، شبکه 
اينترنت سراسر ايران به پائين ترين سرعت کاهش و يا در مناطقی کامأل 

ای راديو و تلويزيونی فارسی شبکه ه. سيستم پيامک مختل شد. قطع شد
تمام اين اقدامات برای آن . زبان زير امواج پارازيت های دولتی مختل شد

  .بود که مردم به خيابان ها نيايند
 بهمن و از ترس حضور مردم، ٢٢از سوی ديگر برای کنترل اوضاع در 

در . حاکمان مستبد تمامی نيروهای سرکوب خود را به خيابان ها آوردند
خيابان . ن و خيابان های اصلی نيروهای تا دندان مسلح مستقر کردندميادي

های فرعی و کوچه های منتهی به خيابان های اصلی محل راهپيمائی را 
اطراف ميدان آزادی را با نرده های آهنی و بلوک های . مسدود کردند

سيمانی بستند و ميدان را از ساعت ها پيش با نيروهای بسيج شده از 
ها و يا خانواده های پرسنل ارتش و سپاه و بسيج پر کردند تا شهرستان 

در محوطه ی صدا و سيما و مراکز . محل سخنرانی در اختيارشان باشد
آن ها برای يک . اصلی حکومتی، تيربار و تجهيزات نظامی مستقر کردند

آن ها از ملتی که می خواست . جنگ تمام عيار خود را آماده کرده بودند
  هرات مسالمت آميز بزند، وحشت زده بودند دست به تظا

با آغاز راهپيمائی،  نيروهای سرکوب، هر نوع تجمع غيرسازمانيافته 
 بهمن، آشکارا به ٢٢از آغاز بامداد روز . دولتی را درهم شکستند

دستگيری جوانانی که حدس می زدند از فعالين باشند يا حتی کسانی که 
سياست مزدوران رژيم . تگير کردندکفش های کتانی بر پا داشتند را دس

اين بود که حد المقدور جوانان فعال و سازمانگر تظاهرات را از توده 
پاشيدن رنگ روی جوانان تظاهرکننده برای نشان . تظاهرکنندگان جدا کنند

کردنشان و سپس دستگيری آن ها توسط نيروهای انتظامی، تاکتيک 
از حضور رهبران اصالح .  ديگرشان برای فلج کردن تظاهرکنندگان بود

طلب بشدت ممانعت  کرده و آن ها را بخشأ با ضرب و شتم  به خانه 
چنين آمادگی برای مقابله با مردمی که در هشت ماه . هايشان فرستادند

گذشته جز قدم های استوار و فرياد های اعتراض چيزی نداشته اند، نشان 
رس مرگ هم چون از شکست اخالقی و سياسی رژيمی می دهد که از ت

  .گرگ وحشی به جان مردم افتاده است
نه تنها در . اما عليرغم تمامی اين اقدامات، مردم به خيابان ها آمدند 

 بهمن برخالف ٢٢در .  تهران که در بسياری از شهرهای بزرگ کشور
تظاهرات مردمی حال و . سال های پيشين تنها يک تظاهرات برگزار نشد

مردم . ين جا از شعارهای حکومتی خبری نبوددر ا. هوای ديگری داشت
در تجمعات  گوناگونی که زيرحضور سنگين نيروهای سرکوب ، ضربات 
باتون ، تيراندازی، گازهای فلفل و ماشين های آب پاش که با آب جوش 

رفراندام، " و " مرگ بر ديکتاتور"پر شده بودند، بر پا کردند، شعارهای 
همين تظاهرات مستقل که از .  سردادند"رفراندم، اين است شعار مردم

ميانه های ظهر تا پايان شب در جابجا ی شهرها جريان داشت، نيروهای 
اگر تاکتيک غيرمتمرکز کردن . سرکوب رژيم را به استيصال کشاند

تظاهرات مستقل با توجه به توازن قوای موجود و حضور سنگين 
اهرات و اعتراضات نيروهای سرکوب، در پيش گرفته می شد ،  ابعاد تظ

 بهمن بسيار گسترده تر و با شکوه تر از آن چه بود که ٢٢مردمی در 
اما همين حد از تظاهرات مستقل اعتراضی مردم و . انجام گرفته بود

شعارهای  ضدحکومتی شان نشان از ظرفيت باال و تثبيت شده ی مبارزات 
  .ضد ديکتاتوری مردمی داشت

ده دستگاه سرکوب، و تاکتيک تمرکز هميشگی  بهمن و تمرکز فوق العا٢٢اما 
و بيش از حد روی تظاهرات خيابانی، هزينه ی مبارزه را به تدريج بشدت باال 

واقعيت اين است که هنوز  توازن قوا به نفع جنبش مردمی بر هم . برده است
هنوز بخش های وسيعی از توده های کار و زحمت به عرصه . نخورده است

اگر تمرکز خبررسانی بر رسانه های .  شانده نشده اندمبارزه ی مستقيم ک
مجازی استوار است، بسيارند مردمی که به اين شيوه های خبررسانی دست 

حتی بسياری به راحتی نمی توانند ماهواره داشته باشند تا از اين . رسی ندارند
ازاين رو تالش سازمانيافته برای دست . طريق در جريان تحوالت قرار گيرند

بی به اين بخش از جامعه و درگير کردن آن ها با مبارزات جاری يکی از يا
سياست آگاهگرانه بايد که . عرصه های کار آگاهگرانه و سازمانگرانه است

تلفيق اشکال . روی اشکال متنوع و قابل دسترس برای همگان استوار شود
رف تبليغی مدرن و مجازی با اشکال سنتی تبليغ هر چند به کار جدی و ص

بدون رساندن اخبار . انرژی احتياج دارد، اما از ضرورتی تام برخوردار است
واطالعات آگاهگرانه به اکثريت عظيم مردم و نيروی اليزال کار و زحمت نمی 

  .توان روی شکل گيری تحوالت عظيم اجتماعی حساب کرد
تاکيد مجدد و دائم بر خواست های مطالباتی مردم و مطرح کردن آن ها 

بدون وارد شدن ارتش کار و زحمت که مطالبات ملموس و . تی تام داردضرور
مشخص شان، آن ها را به عرصه ی مبارزه با ارکان نظام خواهد کشاند، نمی 

از اين روی دست گذاشتن روی اين خواست ها . توان کمر رژيم را شکست
ی بويژه در زمانی که بحران اقتصادی گلوی زحمت کشان را بيش از ديگران م

فشارد و چنگال فقر، تورم، گرانی و بيکاری پيکر اردوی کار و زحمت را می 
بر متن اين . درد، می تواند به بسيج و درگير شدن اين نيرو کمک شايانی کند

فعال شدن و درگير گشتن است که زمينه برای شکل گيری تشکل های مستقل 
ی که بر مبنای همين تشکل های مستقل توده ا. توده ای نيز فراهم می شود

محيط های کار و زندگی شکل می گيرند، می توانند به شبکه های سازمانی 
يک مبارزه طوالنی و مستمر تبديل شوند بدون آن که هزينه های سنگينی بر 

  .فعالين وارد سازند
حتی اگر بخش هايی وسيعی از مردم به عرصه مبارزه با استبداد دينی تا  

از تا زمانی که نيروهای سرکوب دست نخورده دندان مسلح کشانده شوند، ب
باقی مانده و بصورت يک پارچه در خدمت استبداد عمل می کنند، درگير شدن 
مستقيم با آن ها، جز تحميل هزينه های غيرضرور به جنبش مردمی، فايده ای 

از اين رو برای فرسوده کردن اين نيروی جهنمی، بايد از جنگ بزرگ . ندارد
ز کرد و شيوه ی جنگ های کوچک و نامنظم را در پيش و رودررو پرهي

از اين رو برای ادامه ی راهی که در پيش گرفته شده، هم بايد برای  . گرفت
پيوند جنبش عمومی ـ  سياسی با جنبش مطالباتی تالش کرد و هم بايد جنبش 

مبارزه گريالئی مسالمت . خيابان را به مبارزه گريالئی مسالمت آميز پيوند زد
. ميز می تواند تمامی نهادها و عرصه های زندگی اجتماعی را در بر گيردآ

ضرباتش را اينجا و آنجا فرود آورد و . دشمن را در همه جا غافلگير کند
اين تاکتيک را می توان در . جاخالی بدهد و دشمن را انگشت به دهان بگذارد

 های تظاهرات پراکنده و موردی و در چهارگوشه ی شهر و به مناسبت
گوناگون شکل داد و پس از تجمعات کوتاه مدت، پراکنده شد و نيروی دشمن 

مبارزه گريالئی . را پراکنده و عاصی کرد و تن به درگيری رودررو نداد
. مسالمت آميز می تواند به شکل اعتصابات گوناگون و پراکنده نيز عمل کند

ها و کشتزارها شکل اعتصاباتی که در مدارس، دانشگاه ها، ادارات و کارخانه 
می گيرد، هر چند در نگاه اول پراکنده هستند، اما تداوم آن ها، پيوندی درونی 

  .ميانشان ايجاد کرده و دشمن را از هر سو به محاصره در خواهد آورد
برای سازماندهی مبارزه ی گريالئی مسالمت آميز، شکل دهی به سازماندهی 

اين تشکل ها و فعالين . ام داردمؤثر درونی ميان فعالين جنبش ضرروتی ت
سازمان يافته هستند که در محل اقدام می توانند تصميم بگيرند چه زمانی 
دست به تهاجم و اقدام بزنند و چه زمانی به حرکت پايان دهند و نيروی خودی 

در روند پيشروی و تداوم . را پراکنده ساخته و از تيررس دشمن دور کنند
افته مناطق و عرصه های گوناگون می توانند در مبارزه، فعالين سازمان ي

تماس با يکديگر قرار گرفته و سازماندهی گسترده تری را برای اقدامات هم 
چنين شيوه ای از سازماندهی طبعآ نقش آن هايی که . آهنگ آتی شکل دهند

تالش می کنند سکان حرکت های مردم را به ناحق در دست گيرند و موج 
  .داقل می رساندسواری کنند را به ح
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 قدرت مردم، 
 استبداد واليتیها و استيصال   قدرت رسانه

  هيئت تحريريه سايت راه کارگر
 بهمن رژيم اسالمی از وحشت از ٢٢در آستانه ی برگزاری مراسم 

مبارزات ضداستبدادی مردم،  برای قطع ارتباطات ميان فعالين جنبش و 
بر لب رسيده،  سياست کنترل خشن رسانه ها و کانال های توده های جان 

. خبررسانی را که از هشت ماه قبل تشديد کرده بود،  به اوج خود رساند
نويس الگ  صدها خبرنگار و وب. شدندتعطيلبيش از ده روزنامه قانونی 

های بيشماری   سايت.ند صدها خبرنگار به خارج پناه برد.شدندبازداشت 
در اين يورش . ورد حمله دستگاه امنيتی رژيم قرار گرفتندفيلتر شده و م

در ادامه همين . ند فقيه نيز در امان نبود وحشيانه حتی وفاداران به ولی
 حمله کرده و  های خبری جهانی ها بود که دولت اسالمی به  رسانه تالش
 های  به ارسال پارازيت بر برنامه چنان و با ناديده گرفتن قوانين جهانی هم
سياست . کند ؛ صدای آمريکا و صدای آلمان مبادرت می سی. ،بی بی

 را هم گرفته با  های خارجی سانسور و سرکوب که حتی دامن رسانه
ها و  اعتراض اين رسانه در کنار. واکنش تند بسياری مواجه شده است

های  های غربی به دولت اسالمی، بسياری از سازمان  از دولت برخی
 اتحاديه خبرنگاران آلمان سياست سانسور و أ، و اخيرطرفدار حقوق بشر

 .سرکوب در ايران را محکوم کرده اند
ست که هيچگاه به سرکوب خشن  ا اينواليتیهای استبداد  از مشخصه

 سال قبل و از بطن يک ٣١دولتی که . کند  بسنده نکرده و نمی سياسی
از هويت و "  فرهنگی"انقالب توده ای عظيم بيرون آمد همواره تعريفی 

دستگاه واليت فقيه نه تنها در صدد تحميل . اهداف خود ارائه داده است
در رفتار، لباس، " وحدت کلمه"در عرصه سياسی، بلکه " وحدت کلمه"

اين تالش برای يکسان کردن .  و غيره بوده است آموزش، ساليق شخصی
ل ترين اشکا اتکا به خشن  همواره با رفتارهای اجتماعی و فرهنگی

در کشوری که حتی به دست . گيرد  سرکوب و سانسور صورت گرفته و می
اعالم ضديت آشکار با بنيادها و باورهای " نامحرم"دست يک  گرفتن

شود، هر حرکت ناچيز و حتی يک رقص، يک بوسه، يک    می دولت تلقی
 فقيه را به  تواند ارکان دستگاه ولی خنده، يک فيلم، عکس يا مقاله می

  .آوردلرزه در
، انحصاری کردن راديو و  های اصلی دولت اسالمی در کنار کنترل رسانه

های تلفن،  تلويزيون، مالکيت دولتی اکثريت مطبوعات و کنترل شبکه
ها  نيروی امنيتی خود را برای کنترل شهروندان و رسانه همواره منابع و

ست يکسان مقاومت مردم ايران در برابر اين سيا. گيرد  به کار گرفته و می
 دولت اسالمی چنان درخشان بوده که دستگاه واليی بارها  سازی فرهنگی

 سال از انقالب بهمن ٣١. و بارها مجبور به عقب نشينی شده است
که اکثريت  همه کنترل و سرکوب، عليرغم اين گذرد، و عليرغم اين  می

 عظيم جمعيت ايران جز دولت اسالمی دولت ديگری را تجربه نکرده اند،
، از "فرهنگ غير اسالمی"سردمداران اين دولت همچنان از جان سختی 

ديگر، و از نفوذ ستون پنجم "  انقالب فرهنگی"از لزوم يک " جنگ نرم"
 سال هر اندازه که ورشکستگی سياسی، اجتماعی و ٣١در اين . نالند  می

 دولت محرزتر شده، اتکا رژيم به سرنيزه و سرکوب نيز افزايش  فرهنگی
 فقيه برای سرکوب و  تالش دستگاه ولی بر همين اساس.  استفتهيا

 ماه گذشته يک استثنا بر ٨های خبری و اطالعاتی در  سانسور شبکه
 .قاعده نيست

بدنبال کودتای انتخاباتی خرداد ماه که بالفاصله به رودرويی آشکار مردم 
ر چه با دستگاه واليت فقيه منجر شد، کودتاگران به سرکوب و سانسور ه

 در  های مدنی و فرهنگی اگر افزايش سرکوب. وحشيانه تری متوسل شدند
 عظيم مردم از تنگتر شدن  دوره پيش از کودتای خرداد و نارضايتی

های رای  ، در کشيدن مردم به پای صندوق حصارهای اجتماعی و فرهنگی
نژاد نقش برجسته ای ايفا کرد، تالش رژيم برای  و مخالفت با احمدی

ده گرفتن بحران و از همه مهمتر اراده مردم و افزايش بيش از پيش نادي
. سرکوب، به ژرفش و راديکاليزه شدن جنبش ضد استبدادی مردم انجاميد

از " فرهنگ اسالمی"های ثروتمند و مجهز دولت، اين مظاهر  رسانه
در  قدرت رسانه ها. کنترل افکار عمومی و تغيير آرا مردم ناتوان بودند

ناتوان از وادار کردن مردم به پذيرش اراده . درت مردم ناچيز بودمقابل ق
 فقيه، کودتا گران در کنار سياست گسترش تهديد و ارعاب،  و اتوريته ولی

های کوچک جنبش عظيم مردمی را  اعدام و شکنجه، تالش کردند تا رسانه
 .خرد کنند

  از کامال واضح است که اين تشديد سرکوب و سانسور بخش مهمی
در . استراتژی رژيم برای مقابله با جنبش ضد استبدادی مردم ايران است

کنند تا، اوال شريان خبر رسانی و سازمان  اين راستا کودتاگران تالش می
 از اين طريق از   کوشند می  جنبش اعتراضی مردم را قطع کنند؛ ثانيا دهی
اين طريق از  اخبار بين فعالين در ايران و خارج از کشور و از  یمبادله

 بين فعالين و رسوايی هر چه بيشتر خود در عرصه  استحکام همبستگی
جهانی جلوگيری کنند؛ و ثالثا، با يکسان سازی خط تبليغاتی  طرفداران 

 فقيه نه تنها از گسترش شکاف در صفوف خود جلوگيری کرده، بلکه  ولی
يصال و  اما حاکی از است،همه شواهد. چهره متحدی از خود نشان دهند

جنبش ضد استبدادی مردم ايران نه تنها از پا . شکست کودتا گران است
. های استوار به پيش رفته است نيفتاده است بلکه روز بروز و با گام

ها عليرغم تمامی  حرکات شجاعانه مردم در سالگرد انقالب و حضور آن
فقيه    درخشانی از مقاومت مردم عليه دستگاه ولی ی نمونه،تدابير رژيم

همين تداوم حضور مردم است که به تعميق شکاف در صفوف . است
های قانونی و از  سانسور رسانه.  فقيه منجر شده است وفاداران به ولی

چون   هم هايی  فقيه يا سايت  برادر ولی هادی خامنه ایجمله نشريه
 نه به متحد شدن صفوف آنان که به گسترش شکاف خواهد "آيندگان"

الوه، تشديد سرکوب و سانسور در ايران به رسوايی هر چه بع. انجاميد
از  ناتوان. بيشتر کودتاگران در عرصه جهانی منجر شده و خواهد شد

 جز تکيه هر چه بيشتر به سرکوب و  عقب نشينی، کودتاگران راهی
در اين نبرد نابرابر بين مردم و يک دولت مجهز و تا . سانسور ندارند

ستبدای مردم ما نيازمند بکار گرفتن تمامی دندان مسلح، جنبش ضد ا
 ماه گذشته ٨در تمام اين . های مبارزاتی خود است ابتکارات و خالقيت

 سانسور و سرکوب رژيم را زبون کرده  ها دستگاه مردم با همين خالقيت
هر ابزاری . چه که رژيم را آشفته و نگران کرده قدرت مردم است آن. اند

سازمان  سانه ای برای افشاگری، خبر رسانی ودر دست مردم ايران به ر
 . تبديل شده است دهی

جنبش ضد استبدادی مردم در تالش برای مقابه با سانسور و تقويت 
 روی های خبری و تبليغاتی جنبش، و در کنار ابزار کنونی، ميتواند  شبکه

 :ها نيز متمرکز شود اين عرصه
ر ايران  تنها با اتکا به د همانگونه که گسترش دامنه جنبش درست به) ١

های ممکن در تقويم دولتی  با استفاده از فرصت تظاهرات خيابانی و
تنها  های خبر رسانی و تبليغاتی جنبش نيز نميتواند فعاليت ممکن نيست،

های دولتی،  استفاده از فرصت.  اتکا کند های مجازی موجود به شبکه
ر چند سکوی  بهمن ه٢٢ آبان، روز قدس، عاشورا و ١٣همچون 

مناسبی برای تداوم اعتراضات توده ای بودند، ديگر جنبه غافل گيرانه 
 بهمن و افزايش کنترل ٢٢بسيج رژيم در . خود را از دست داده اند

. ها و به ويژه اينترنت و تلفن در ايران حاکی از همين واقعيت است رسانه
لفن و يا ترديدی نيست که کودتاگران هميشه  قادر نيستند که خطوط ت

ترين اشکال مبارزاتی به  اينترنت را قطع کنند، و استفاده از وسيع
. سردرگمی و آشفتگی هر چه بيشتر تبليغاتی کودتاگران منجر خواهد شد

ها و  ستا استفاده هر چه وسيعتر و غير متمرکز تر از رسانهادر همين ر
هد های خبر رسانی جنبش کمک خوا ابزار خبری به حفظ و گسترش شبکه

 .کرد
جنبش ضد استبدادی ايران بيش از هر زمان ديگری نيازمند گره ) ٢

توان گفت که  به جرات می. استخوردن به جنبش مطالباتی زحمتکشان 
در هيچ زمانی در تاريخ پس از انقالب چنين زمينه ای برای قدرت نمايی 

اما بدون  مداخله زحمتکشان .کارگران و زحمتکشان فراهم نبوده است
ترين جمعيت  هم کردن زمينه گردش اطالعات در ميان لگدمال شدهفرا

های مجازی دقيقأ  های اتکا به رسانه  از ضعف يکی. ايران ممکن نيست
استفاده از ابزاری .  همين اکثريت عظيم به اين رسانه هاست عدم دسترسی

 همچون شبنامه، تراکت، شعار نويسی در محالت کارگری و غيره می
در .  و بسيج کارگران موثر باشند الع رسانی و سازمان دهیتوانند در اط

های کارگری و پخش وسيع  ها و گاهنامه همين راستا سازمان دادن بولتن
  اهميت اساسی از اين طريق از اخبار اعتراضات مردمی و حرکات کارگری

  .برخوردارند
 نگاری به سازمان ها و نهاد های بين المللی از طرف تشکل های نامه

مستقل کارگری، دانشجويی و زنان می تواند به مطرح شدن خواست ها و 
 استفاده از .مسائل اين جنبش ها در سطح بين المللی کمک شايانی باشد

 دانشجويی، زنان  برای ثبت اعتراضات کارگری، اقدامی است نامه نگاری
های دولت اسالمی و اعمال فشار   تعرض به سياستو ديگر جنبش ها و 

 نبايد فراموش کرد که در .  بيشتر به دستگاه واليت فقيه استهر چه
 : بقيه در صفحه 

  



 4

 : سال پس از انقالب بهمن٣١
  از بت شکنی تا ساختار شکنی

  :گفتار سياسی راديو راه کارگر
  ٢٠٩٠  فوريه١٣ - ١٣٨٨ بهمن ٢۴شنبه 

، و همانگونه که انتظار ميرفت، برگ زرين ۵٧سالگرد انقالب عظيم 
خيابانهای تهران، . د در تاريخ جنبش ضد استبدادی مردم ايرانش ديگری

مشهد، شيراز، اهواز، تبريز و ديگر شهرهای ايران شاهد نبرد شجاعانه 
نبردی که .  ماه پيش آغاز شد٨نبردی که . مردم با دولت کودتا بودند

 بهمن، مردم ايران با حضور خود، با ٢٢در . همچنان ادامه دارد
ر شکنانه خود، و با جسارت تمام مشت محکمی ديگر بر های ساختا شعار

اهميت حرکات اعتراضی . پيکر لرزان دستگاه واليت فقيه وارد آوردند
مردم در شهرهای مختلف روشن تر خواهد شد اگر به چند نکته توّجه 

  :کنيم
اوال، از کودتای خرداد ماه به اين طرف بيش از صد نفر اعدام شده اند، 

ترين  وحشيانه با اتکا به گير و شکنجه شده و رژيمهزاران نفر دست
های آنان را تحقير و  مخالفين، و نزديکان و خانواده   کرده تا سعی اشکال

  .سرکوب کند
 ماه، بيش از ده روزنامه ممنوع شده، صدها رسانه ٨ثانيا، در اين 

 به بزگترين زندان  مجازی فيلتر و سانسور شده، کودتاگران ايران را
خبرنگاران در دنيا تبديل کرده، و صدها خبرنگار و فعال اينترنتی را برای 

  .تبعيد کرده اند
ثالثا، دستگاه واليت فقيه تمام دستگاه تبليغی و لجن پراکنی و نيروهای 
مسلح خود را برای سرکوب و در هم شکستن اراده مردم ايران بسيج 

  .کرده است
 ماه گذشته، اما ٨م در دوام، تعميق و گسترش جنبش ضد استبدادی مرد
تداوم اين جنبش به نوبه . حاکی از شکست و استيصال کودتا گران است

خود و به تنهايی دستاورد عظيمی است، دستاوردی که در سالگرد انقالب 
 بهمن اما ٢٢حرکات مردمی در . جهانيان قرار گرفت بهمن در معرض ديد

 لگدمال شدگان   جمعیدر عين حال ظرفيت انفجاری و عظيم، و توان اراده
نبايد فراموش کرد که  .و تشنگان آزادی و عدالت را به نمايش گذشت

 بهمن به صحنه ديگری از ٢٢کودتا گران از مدتها قبل ميدانستند که 
نبايد فراموش کرد که کودتاگران از . قدرت نمايی مردم تبديل خواهد شد

بانها به سرکوب مدتها قبل و به منظور جلوگيری از حضور مردم در خيا
اعدام هر چه بيشتر اقدام  هر چه وحشيانه تر، دستگيری هر چه وسيعتر و

 فقيه نه تنها تالش کرده  نبايد فراموش کرد که دستگاه ولی. کرده بودند
های خبر رسانی مستقل و معترض را سانسور کند، بلکه از  بود تا شبکه
 به تهديد  های رسمی های دولتی و مزدور، و پيامک و تريبون طريق رسانه

 فقيه قصد داشت  نبايد فراموش کرد که ولی. و پخش اکاذيب پرداخته بود
.  بهمن را به روز بيعت با دستگاه شکنجه و اعدام تبديل کند٢٢تا روز 

نبايد فراموش کرد که بلند گوهای تازه وارد شده از سوی کودتا گران در 
 طريق فرياد داد خواهانه های تهران نصب شده بودند تا از اين خيابان

نبايد فراموش کرد که دولت با اتکا به تهديد، صدقه، و . مردم را خفه کنند
 بود تا خيابانهای تهران را به صحنه نمايش  سانديس و کيک، تالش کرده

نبايد فراموش کرد که ميدان آزادی تهران .  فقيه تبديل کند وفاداری با ولی
 مستقيم به آنجا   و خبرنگاران خارجیدر محاصره نيررهای نظامی بود،

نژاد گزارش تهيه  برده شدند تا نه از حرکات مردم بلکه از چرنديات احمدی
نبايد فراموش کرد که عليرغم اين همه تدارک، رژيم همچنان نگران . کنند

نژاد تالش  انعکاس جهانی اعتراضات مردم بود و به همين دليل احمدی
کردن ايران اين موضوع را در صدر اخبار   اعالم `هسته ای`کرد تا با 

 فقيه تمام نيروهای  که دستگاه ولی کرد فراموش  نبايد.  قرار دهد جهانی
  . خود را بسيج کرده بود و عمال يک حکومت نظامی اعالم کرده بود

های ديگر کشور شاهد قدرت نمايی  با اينهمه نه تنها تهران، بلکه شهر
ترين و  مه صدای اعتراض مردم ايران بلندبا اينه. جسورانه مردم بود

نژاد  با اينهمه اعتراضات مردم و نه فرمايشات احمدی. ترين صدا بود رسا
مردم ايران نه .  قرار گرفت های خارجی  فقيه در صدر اخبار رسانه و ولی

در . تنها بيعت نکردند بلکه همچنان شعارهای ساختار شکنانه سر دادند
های گرم، خود روهای نظامی،  ست ارعاب، و سالحاين نبرد نابرابر سيا

در اين روز . گاز اشک آور، و نيروهای مسلح رژيم همچنان کار ساز نشد
و در شرايطی که رژيم بخش قابل توّجهی از نيروی خود را در تهران 

اصفهان، مشهد،  متمرکز کرده بود، جنبش اعتراضی مردم در اهواز،
در اين روز مردان و زنان . عرض زدندت های ديگر دست به شيراز و شهر

فريادهای شجاعانه مردم چنان . بيشماری به تجارب مبارزاتی خود افزودند
 فقيه نيز ناچار شد تا بخشی از گزارشات  رسا بود که حتی سيمای ولی

صدای مرگ بر ديکتاتور، .  صدا پخش کند مراسم فرمايشی دولت را بی
 بهمن ٢٢.  نيز به گوش رسيدحتی در گزارش سيمای جمهوری اسالمی

 استوار در  نه روزی برای بيعت با شکنجه، تجاوز و اعدام، که قدمی
های جنبش توده ای و پيشرفت و  جهت گشودن هر چه بيشتر خالقيت

در اين روز که جنبش ضد استبدادی مردم مجيز آزادی . گسترش آن بود
  .را گفت، جهان مجيز جنبش مردم ايران را گفت

.................................................  
  استبداد واليتیها و استيصال   قدرت رسانهقدرت مردم، بقيه 

های کوچکی بودند  انقالب بهمن نامه های سرگشاده از جمله اولين رسانه
که در شکستن ديوار سانسور و رساندن فرياد دادخواهانه مردم بگوش 

های هر چه بيشتر و  ل گيری تشکشک.  برجسته ايفا کردند جهان نقشی
های خبری  استفاده هر چه وسيعتر از اين رسانه ميتواند به تقويت شبکه

 .و تبليغاتی جنبش مردمی در کشورمان کمک کند
نامه سنديکای خبرنگاران آلمان نيز نمونه قابل توّجه ديگری است از ) ۴

و جلب همبستگی جهانی با خبرنگاران . امکانات و ابزار موجود
های تبليغی جنبش اعتراضی مردم  روشنفکران ايران بايد در دستور فعاليت

های بين المللی  ها و اتحاديه  کارگران رسانه همبستگی. ايران قرار بگيرد
با خبرنگاران و نويسندگان ايرانی، و گسترش اعتراضات جهانی عليه 

دی ها بدون ترديد در تقويت جنبش ضد استبدا سانسور و سرکوب رسانه
 . بازی خواهد کرد مردم نقش مهمی

 فقيه همچنين وسيعا از  در کنار سرکوب و سانسور، دستگاه ولی) ۵
و لجن پراکنی عليه جنبش " حقيقت"دستگاهای تبليغاتی خود برای توليد 

تداوم جنبش ضد استبدادی مردم . ضد استبدادی مردم استفاده کرده است
  ی نشانه،ر چه عريان ترايران و رويکرد کودتاگران به سرکوب ه

با .  اطالعات و دروغ پراکنی رژيم است-شکست مطلق اين سياست ضد
های رژيم از طريق تحريم و  اين همه تالش برای درهم شکستن رسانه

افشاگری و جذب کارگران اين بلندگوهای تبليغاتی به صفوف جنبش از 
تواند  ینم هيچ جنشی برای دموکراسی. اهميت ويژه ای برخوردار است

منافع خبرنگاران اين . های دولتی اقدام نکند جلب کارگران رسانه به 
 .ها با منافع جنبش گره خورده است رسانه

…………………………………… 
 گزارشی از اعتراضات مردمی در شهر اهواز  

امروز صبح معترضان در شهر اهواز مرکز استان خوزستان، مانند ديگر 
.  بهمن ماه شرآت آردند٢٢راضي روز شهرهاي ايران در راهپيمايي اعت

  . تن از شهروندان معترض بازداشت شدند٢٠در اين تجمع دست آم 
به گزارش هرانا، از شب گذشته جو امنيتي سنگيني در اهواز برقرار شده 
بود و از ابتداي امروز صبح نيز آرايش نيروهاي انتظامي و گارد ضد 

 نادري و همچنين منطقه  متري و خيابان٢٤ژه در خيابان   شورش بوي
  .آيانپارس و زيتون آارمندي به چشم مي خورد

تجمع مسالمت آميز مردم معترض آه مستقل از برنامه حكومتي براي اين 
 متري اهواز حد فاصل ابتداي خيابان نادري و ميدان ٢٤روز در خيابان 

برگزار شد، در ابتدا بدون هر گونه شعاري آغاز و با ) شهدا( متري٢٤
مردم تنها با حضور همراه . ت زمان آم آم به تعداد جمعيت افزوده شدگذش

با سكوت خود قصد داشتند اعتراض خود را نشان دهند آه با يورش 
ماموران لباس شخصي و گارد ضد شورش روبرو شدند، در اين يورش 

  .تعدادي از جوانان که نمادهاي سبز همراه داشتند دستگر شدند
ی لباس شخصی و امنيتی به دختران و زنان نيز در زمان درگيری نيروها

حمله کرده و بدون هيچ گونه مالحضه اي ابتدا اسپري فلفل به صورت 
آنان پاشيده و سپس به ضرب و شتم آنان پرداختند، شهروندانی آه در 
برابر بازداشت شدن مقاومت مي آردند به بدترين شكل ضرب و شتم شدند 

د آنان را چند نفري احاطه آرده و روي و در موارد متعدد نيروهاي گار
  .زمين مي آشيدند تا با خود ببرند

نيروهای امنيتی همچنين با هرگونه تصويربرداری به شدت برخورد می 
 تن ٢٠کردند، گزارش شده است در همان ساعات اوليه درگيری دست آم

از شهروندان بازداشت شدند و توسط ماشين هاي قفس دار ضد شورش 
  .گيری به نقطه نامعلومی منتقل شده انداز محل در

شاهدان مدعی هستند ميزان خشونت ماموران پس از راهپيمايي هاي 
خبرهايي مبني بر درگيري هاي .  تا آنون بي سابقه بوده است٨٨خرداد 

ديگري در برخي نقاط اهواز نيز بين مردم رد وبدل مي شد اما کماکان از 
 .عي در دست نيستهويت و سرنوشت بازداشت شدگان اطال

............................................. 
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  "کامرسانت"خبرنگار روزنامه روسی گزارش 

 : بهمن٢٢از تظاهرات 
 اپوزيسيون قصد دست برداشتن ندارد اينترنت و شبکه ها قطع شد اما

در مقاله " کامرسانت"خبرنگار روزنامه روسی " الکساندر رئوتوف"
ر تازه ترين شماره اين روزنامه به چاپ رسيد، می جمعه د ای که روز

مين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی -31 روز گذشته در ايران: نويسد
های جشن استفاده و  اپوزيسيون سعی داشت از برنامه. را جشن گرفتند

 اما مقامات کشور با در نظر داشتن. تظاهراتی ضددولتی برگزار کند
در .  قبلی، بخوبی آماده شده بودندتجربه تظاهرات اعتراض آميزی

قطع شدند، سرعت دسترسی به اينترنت محدود  کشور تلفن های همراه
پست الکترونيک کامًال قطع  و تعدادی از شبکه های اينترنتی اجتماعی و

تظاهرات راه  پليس به رهبران اپوزيسيون اجازه نداد که به محل. شدند
 . را متفرق کردبيابند و به کمک گاز اشک آور معترضين

اپوزيسيون مدت بسياری بود که برای اين روز آماده : نويسد مولف می
از قبل طرفداران خود " مهدی کروبی" و" ميرحسين موسوی. "می شد

تالش سران  اما. را به حضور در خيابان ها دعوت کرده بودند
اپوزيسيون که در انتخابات رياست جمهوری از محمود احمدی نژاد 

بودند، برای نشان دادن قدرت و نفوذ خود با شکست  دهشکست خور
 .مواجه شد

مقامات ايران طی نيمسال مقابله با : نويسد وی در ادامه می
. معترضين تدوين کردند اپوزيسيون، تاکتيکی موثر برای خنثی سازی

آيت  .اقدامات مسئولين حساب شده و بخوبی هماهنگ و تنظيم شده بود
 بهمن ٢٢قالب اسالمی ايران قبل از راهپيمايی اهللا خامنه ای رهبر ان

در . را از انجام اقدامات خيابانی بر حذر داشت" ضددولتی نيروهای"
در همان زمان نيز . حضور داشتند پايتخت نيروهای پليس بيشتری
جهانی با سرعتی  سايت ها در شبکه. اختالل در کار اينترنت شروع شد

 از سرويس های پست الکترونيک بسيار آرام باز می شدند و استفاده
 همانند(دسترسی به برخی شبکه های اجتماعی . غير ممکن شد عمًال

twitter و facebook) در نهايت . مدت ها قبل بسته شده بود نيز از
بدين ترتيب . کردند نيز روز گذشته در تهران تلفن های همراه را قطع

 يسيون را از امکاناول اينکه اپوز: مقامات با يک تير دو نشان زدند
دوم اينکه پيرامون . هماهنگی سريع اقدامات خود محروم ساختند

  .اطالعاتی بوجود آمد اقدامات معترضين خالء
هزاران نفر  با اين حال از صبح روز پنجشنبه،: رئوتوف ادامه می دهد

از فعاالن اپوزيسيون که بيشتر آنها جوانان بودند، در ميدان انقالب 
د که در آنجا می بايست سران نيروهای ضددولتی جمع شدن تهران

. اپوزيسيونرها موفق به ديدن رهبران خود نشدند اما. حضور می يافتند
بسوی محل تظاهرات حرکت  خودروهايی که موسوی و کروبی در آنها

هايی  گروه. می کردند، در آستانه ورود به ميدان توسط پليس گرفته شد
ی را داشتند، سعی کردند دور خودروها از فعاالن که انتظار چنين گام

ايجاد کنند، اما مامورين انتظامی بدون هرگونه دشواری  کمربند زنده
سپس ميرحسين موسوی و مهدی . کردند محافظين را از خودروها دور

که نتوانستند  تظاهرکنندگانی. کروبی را باالجبار به خانه رساندند
اما کمی پس از آن پليس . دندرهبران خود را ببينند، مدتی سر در گم بو

. آنها رسيد و تجمع را به کمک چماق و گاز اشک آور متفرق کرد به
فعالترين شرکت کنندگان در تظاهرات را شناسايی  گروه های ويژه پليس

نيروهای پليس در بين  بنا به گفته شاهدين،. کرده می گرفتند
 رتيب دادنتظاهرکنندگان افرادی را شناسايی می کردند که درصدد ت

آنها به کمک اسلحه های پينتبال آنها . اقداماتی در پاسخ به پليس بودند
کردند و سپس از بين انبوه مردم آنها را شناسايی کرده و  را رنگی می

  .تا ظهر همه چيز پايان يافت. کردند به اتوبوس پليس منتقل می
باخت روز گذشته خود  اپوزيسيون به: مولف در پايان می نويسد

 :يکی از نمايندگان اپوزيسيون به آسوشيتدپرس گفت. عتراف کردا
همين اآلن ما چند صد نفر بوديم، اما . همه چيز خيلی سريع رخ داد"

با اين حال اپوزيسيون ". پيرامون ما تنها پليس است يکدفعه ديديم که
احمدی نژاد را ندارد و يکی از  قصد دست برداشتن از مقابله عليه

دوباره گروه بندی  ما نياز به وقت داريم تا: "زيسيون گفتنمايندگان اپو
 نمايندگان اپوزيسيون تظاهرات گسترده بعدی را برای نيمه دوم". کنيم

 ماه مارس برنامه ريزی می کند که در ايران جشن نوروز آغاز می
 .شود

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

 رکشی رژيم در تهران گزارشی از تهران؛ هراس و لشک
وبطور محدود ) ميدان آزادی(ايران پرس نيوز؛ دريک منطقه تهران 

ونمايشی وفرمايشی که با پول وبخشنامه وابالغيه وتهديد حداکثر حدود 
هزار دانش آموز وارتشی وکارمند ادارات مختلف وافسران ١٠٠ تا ۵٠بين

 بگيران وامتی ودرجه داران سپاه وارتش وخالصه تمامی نانخوران وجيزه
که با پول گرفتن درتمامی تجمعات بصورت سياهی لشکر حضورداشته 

 - وخواهند داشت، آمده بودند تا اگربتوانند قدرت حکومت نظامی امنيتی 
 ٧٠فاشيستی جمهوری اسالمی را بنمايش بگذارند وويترينی بشوند از 

 ميليون ايرانی خسته ومنزجراز حکومتی که بجز چالش آفرينی وتنش
خواهی و ايجاد بلوا درمنطقه وجامعه جهانی هيچ ارمغانی بهمراه نداشته 

 . است
 خيابان -درمنا طق ديگر تهران که ميتوان محدوده آنرا از ميدان هفت تير 

 بزرگراه اشرفی اصفهانی - ميدان وليعصرتا ميدان صادقيه -کريم خان زند 
 برشمرد، مردمی  بزرگزاه آيت اهللا کاشانی وخيابانهای منشعب به آن-

آمده بودند تا درمقابل تجمع دولتی ها درميدان آزادی صف آرائی نمايند که 
نه پولی گرفته بودند ونه توقعی داشتند بجز مطالباتی که سی ويک سال 

 خرداد به ٢٢است بوسيله حکومت جمهوری اسالمی پايمال گرديده واز
چون اتشفشانی اين سو با روشن شدن تقلب درانتخابات رياست جهموری 

. بزرگ فوران نمود وهرروز هم دامنه دارتر از پيش درفواران خواهد بود
همان ميليونها ايرانی متنفرو مملو از خشمی که آمده بودند تا با سکوت 

 .... .وحضورشان نفرت وانزجارشان را بنمايش بگذارند 
دی آنانيکه در ميدان آزادی جمع شده بودند همه از رسانه وتريبون وآزا

گفتار و حمل هرگونه پالکارد را داشتند، اما برای اين جمعيتی که ميتوان 
ادعا نمود که اگر بهشان فرصت داده ميشد سر به ميليونها ميزد 

برای اينها ازنه امروز همه . ونمادشان هم سبز بود همه چيز ممنوع بود
که از مدتها پيش وشايد درفردای بعد ازعاشورا همه ! چيز ممنوع بود

  ........چيز ممنوع شده بود
بهمين دليل بود که امروز تمام تهديدات عملی گرديد و رژيم ازهمان 

بهمن با آسودگی خيال ازآنسو، بسراغ اينطرفی ها آمده ٢٢ساعات اول 
بودند تا با بگيروببند وبازداشت به تحقق فرامين رهبر وسران سپاه جامع 

اعات روز با وحشيانه ترين هجوم آوردند تا دراولين س. عمل بپوشانند
شکل ممکن هزاران زن ومرد، دختروپسر، وپيروجوان را بجرم 

آمده بودند تابا . حضوردرخيابانها در نقاط مختلف بازداشت کنند وببرند
جوانان را توقيف کنند وهم " حمله وهجوم هم موبايل های مردم خصوصا

تقر درميدان ساعت ها راهی بازداشتگاههای وزراء وزيرزمين مجتمع مس
 . هفت تيرومکانهای ديگرنمايند

برابر اطالعات حاصله جمعی ازبازداشت شدگان با اخذتعهد وگرفتن شماره 
موبايل ها وبررسی محتوای آنها که فيلم يا عکسی درآن نباشد، بعضی را 
مسترد، ولی بسياری ديگرازموبايل ها را توقيف و صاحبان آنها نيز 

تا شايد ازاين طريق مردم ناراضی را به .... .دربازداشت نگه داشتند
 .سکوت وادارنمايند

بگيروببند ومتفرق کردن مردم که معلوم بود در دستور کار قراردارد 
ازهمان ساعات اوليه آغازشد وماموران حاضرکه به انواع واقسام 
تجهيزات ولباسهای ويژه ملبس بودند تالش برآن داشتند تا از بهم 

ری يک راهپيمائی بزرگ که امکان شکل گيری آن پيوستن مردم وشکل گي
با همه . در کوتاه ترين زمانم ممکن اجتناب ناپزير مينمود جلوگيری نمايند

 با سردادن شعار مرگ بر استبداد ....اين احوال مردم درفلکه صادقيه 
در خيابان کريمخان هم . ومرگ بر ديکتاتور خشم خودرا بنمايش گذاشتند

اما وقتی کار به حمله وهجوم . بنمايش گذاشتندمردم خشم خودرا ..
متفرق شده و به کوچه " نيروهای لباس شخصی وگارد ويژه رسيد نهايتا

 .... ها و خيابانهای اطراف گريختند
 چهار روز پيش با بهانه های مختلف -نکته بسيار مهم اين بود که از سه 

 شب گذشته خطوط اينترنت بشدت دچار اختالل ئافت سرعت شده بود واز
 بعد ازظهر خطوط اينترنت بکلی قطع و آنتن موبايل ها ٢حدود ساعت 

وحتی خطوط تلفن ثابت دراکثرمناطق تهران مختل وآنتن تلفن های همراه 
از صبح امروزدرهمه نقاط تهران بکلی قطع وامکان هيچ تماسی ميسر 

از طرفی با توجه به پخش بودن نيروهای لباس شخصی درميان . نبود
دم گرفتن عکس يا فيلم بوسيله موبايل هل ها يک ريسک بزرگ مر

محسوب ميشد مگر از سوی کسانيکه در اين مناطق زندگی ميکردند و 
امکان اينکه از داخل خانه و از پنجره ها بتوانند عکس يا تصاوير تهيه 
نمايند، برای مردمی که در داخل خيابان بودند يک ريسک بسيار جدی پر 

  ٨٨بهمن ٢٢تهران                   ....مدخطر بحساب ميا

............................................. 
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   :::مرآزیمرآزیمرآزیبانك 

   درصدیدرصدیدرصدی٦٥٦٥٦٥آاهش آاهش آاهش 
 رشداقتصادیرشداقتصادیرشداقتصادی

ماهه دوم سال  بر اساس گزارش نماگرهای اقتصادی سه:آفتاب
 آه توسط بانك مرآزی منتشر شده است، رشد اقتصادی يا ١٣٨٨

 ٦٥ با بيش از ١٣٨٧رشد توليد ناخالص داخلی ايران در سال 
 درصد رسيده است ٢ / ٣ به ١٣٨٦ال درصد آاهش نسبت به س

 درصد بوده ٦ / ٧ معادل ٨٦درحالی آه رشد اقتصادی در سال 
 .است

به گزارش آفتاب اين آمار در حالی پس از گذشت بيش از ده ماه از 
شود آه بانك جهانی رشد   توسط بانك مرآزی اعالم مي٨٧سال 

 آه با رقم اقتصادی ايران در اين سال را حدود يك درصد اعالم آرده
 .  درصدی بانك مرآزی تفاوت زيادی دارد٢ / ٣

بر اساس گزارش بانك مرآزی بايد رشد اقتصادی آشور با احتساب 
 ٧٢رسيد آه با آاهش   درصد مي٨ /  ٤ به ١٣٨٧نفت در سال 
 درصدی به

 ٦ضمنا رشد اقتصادی بدون نفت بايد به . درصد رسيده است٢ / ٣ 
 ٧ درصد عدم تحقق به ٧٢رافی معادل رسيد آه با انح  درصد مي٩/ 
 . درصد رسيده است٢/ 

طبق بندهايی از اين گزارش در بخش ساختمان و مسكن نيز، روند 
همچنان ١٣٨٨های صادره ساختمانی در سال  نزولی تعداد پروانه
 ٢٢٦٥های صادره در نيمه دوم سال به رقم  ادامه دارد و پروانه

ر آل آشور رسيده است آه  فقره د٢٩٤٤٩فقره در شهر تهران و 
 ٣٧ / ٥ درصدی و منفی ٦٤ / ٩حاآی از به ترتيب رشد منفی 

 . ماهه دوم دارد درصدی در سه
ماهه اول سال نيز به ترتيب   اين شاخص در سه شايان ذآر است آه

.  درصدی را تجربه آرده بود٣٦ درصدی و منفی ٦٢رشد منفی 
نفی در تعداد همانطور آه قبال تذآار داده شده است رشد م

ی آينده به  ها تواند عرضه مسكن را در سال های صادره مي پروانه
و (شدت آاهش دهد آه با توجه به هرم سنی جمعيت در آشور 

ها و تشكيل خانواده   آه سال اوج ازدواج١٣٩١نزديك شدن به سال 
بسيار ) گذاری شده است و در نتيجه سال اوج تقاضای مسكن نام

  . گذارد ده خوبی را پيش روی بازار مسكن نميخطرناك است و آين
دهد آه جواز تاسيس واحدهای  در بخش صنعت، آمارها نشان مي

به . صنعتی در اتفاقی نادر برای دومين سال متوالی منفی است
 ١١ / ٣فی  جواز تاسيس واحدهای صنعتی من٨٦طوری آه در سال 

اين شاخص به صورت   نيز ٨٧درصد آاهش يافته بود و در سال 
 ای با رشد منفی سابقه بي

 اين شاخص نيز همچون  .رو شده است   درصد روبه٤٥ / ٧ 
بينی آننده  نگر و پيش های صادره، يك شاخص پيش شاخص پروانه

ها  وضعيت آتی اقتصاد است آه متاسفانه همچون ديگر شاخص
 . دهد وبی را نويد نميوضعيت مطل

بر اساس گزارش بانك مرآزی توليد و صادرات نفت نيز چه در سال 
هرچند آه .  و چه در سه ماهه دوم سال جاری منفی بوده است٨٧

 اين رشد منفی خصوصا  اين شاخص آوچك بوده است اما رشد منفي
دهنده وضعيت نامناسب آشور در گسترش  تواند نشان برای توليد مي

گذاری آردن در ميادين نفتی و به طور آلی عدم توجه به  ايهو سرم
های گذشته باشد آه خطرناك  گذاری در اين بخش در سال سرمايه
ايران بر  دهد آه وضعيت اقتصاد  مجموع آنچه آمد نشان مي. است

مبنای آمارهای بانك مرآزی آشور وضعيت مطلوب و مناسبی 
 . نيست

دهد آه  ش از پيش خود را نشان ميبي اين وضعيت نامناسب هنگامی  
 درصد ٨ / ٤ معادل ١٣٨٧بدانيم رشد اقتصادی آشور برای سال 

 ٢ / ٣گذاری شده بود آه بنابر آمارهای رسمي، تنها رشدی  هدف
دهد آه  ايم آه حتی به تنهايی نشان مي درصدی را تجربه آرده

                      .ايران به صدا در آمده است ها برای اقتصاد  زنگ
 بهمن ١٣  

………………………………………. 
  

  برخی خبرهای کارگری
  :شکست طرحهای زود بازده بسته بندی خرما و بيکاری کارگران

بندی خرما که در قالب طرح زودبازده تاسيس   تعدادی از واحدهای بسته
شده بودند، تعطيل و موجبات بيکاری مستقيم يا غير مستقيم حود چهار 

 ١٣٨٨/بهمن/ ١۶.  کرده استهزار نفر را فراهم
 کارگران شرکت آونگان :تجمع و راهپيمايی کارگران معترض در اراک

 ۴٠٠ بهمن ماه سر کار خود حاضر نشدند و١۴اراک صبح چهارشنبه 
نفر از ايشان در اعتراض به اينکه شش ماه حقوق نگرفته اند، در خيابان 

ری اين شهردست های اصلی شهر اراک راهپيمايی کرده و مقابل فرماندا
 ١٣٨٨/بهمن/١۵. به تجمع زدند

اعتصاب کارگران کارخانه نورد لوله صفا در اعتراض به عدم پرداخت 
کارگران کارخانه نورد و لوله صفا در اعتراض به عدم پرداخت : دستمزد

دستمزدهايشان دو روز متوالی دست از کار کشيده و به اعتراض عليه 
 ١٣٨٨/نبهم/ ١۴. کارفرمايشان پرداختند

دبير اجرايی خانه کارگر :  ماه حقوق طلبكارند۴آارگران آوند پالستيك 
استان قزوين خبر از تاخير چهار ماهه در پرداخت حقوق و مطالبات 

 ١٣٨٨/بهمن/ ١۴. کارگران کارخانه آوند پالستيک داد
 تنها در فاصله چند هفته گذشته :تعديل دوباره ی آارگران کارخانه ساسان

 نفر از افراد شاغل در کارخانه ساسان مجبور به ۵٠٠ تا ۴٠٠تعداد 
 ١٣٨٨/ بهمن/ ١٣. اند  بازخريدي شده

 آارگر جواني هنگام آار در : متري چاه٧۵سقوط يک کارگر به عمق 
آارگاه ساختماني در جاده ی مخصوص کرج به درون چاه قديمي آه حدود 

 ١٣٨٨/ بهمن/١٢.  مترعمق داشت سقوط آرد و جان باخت٧۵
 تن از کارگران ١۵٠بيش از : تجمع کارگران شهرداری انديمشک

شهرداری انديمشک که خواستار پرداخت حقوق معوقه خود و نيز 
پرداخت حق بيمه سهم کارفرما بودند، طی سه روز متوالی اقدام به 

/ ١٢. تحصن در مقابل ساختمان شهرداری و فرمانداری اين شهر کردند
 ١٣٨٨/ بهمن

تاير   کارگران کارخانه کيان:تاير دوباره تجمع کردند کارگران کيان
های داده شده مسئولين، پيش از  اسالمشهر، به دليل محقق نشدن وعده

 بهمن ماه در محل اين کارخانه، بار ديگر دست به ١١ظهر روز يکشنبه 
 ١٣٨٨/بهمن/١١. تجمع زدند

.............................................  
 برای روزنامه نگاران زندانی در ايرانادی در خواست آز

شش سازمان دفاع از حقوق در نامه ای خطاب به علی خامنه ای، 
روزنامه نگاران و آزادی بيان خواستار آزادی روزنامه نگاران و وبالگ 

 .  شدندايراننويسان زندانی در 
بيش از شصت روزنامه نگار و وبالگ نويس در در زمان ارسال اين نامه 

  . زندانی هستندجمهوری اسالمی ايراندان های زن
  :آمده است در اين نامه

امروز شصت روزنامه نگار و نويسنده در زندانهای جمهوری اسالمی " 
همان .... ايران در حالی زندانی اند که حقوق آنها ناديده گرفته شده است

حقوقی که اين کشور بر طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی و همچنين 
 ". نين بين المللي، به رعايت آنها متعهد شده استقوا

، انجمن کميتۀ حمايت از روزنامه نگارانسازمان گزارشگران بدون مرز، 
 از جمله انجمن روزنامه نگاران کانادابين المللی دفاع از نويسندگان، 

  . امضا کنندگان اين نامۀ سرگشاده هستند
تعداد، شامل بيشترين روزنامه اين :" اين انجمن ها در اين نامه نوشته اند

  ".نگاران زندانی شده به يکباره و در طول يک دهه هستند
 روزنامه نگار، نويسنده و وبالگ نويس ٦٠قابل ذکراست که بيش از 

در " انتخاباتی " بعلت آنکه در رابطه با اعتراضات مردم به تقلب های 
گر امنيتی هشت ماه گذشته خبر رسانی ميکردند، توسط نيروهای سرکوب

  . جمهوری اسالمی دستگير و زندانی شده اند
برای برخی از اين روزنامه نگاران احکام بسيار سنگينی صادر شده 

از جمله می توان به احکام محکوميت بهمن احمدی امويي، . است
روزنامه نگار اقتصادی به شش سال زندان، احمد زيدآبادی به شش سال 

بوعاتی تا پايان عمر و تبعيد و سعيد ليالز زندان و ممنوعيت از فعاليت مط
  . به شش سال زندان اشاره کرد

اين نامه در حالی نوشته شده است که قرار است گزارش دولت ايران در 
مورد حقوق بشر در اين کشور فردا، دوشنبه، پانزدهم فوريه، در شورای 

 .حقوق بشر سازمان ملل قرائت شود
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 .فعال کارگری بازادشت شد
منزل خود   فعال کارگری دری ازيک بهمن ماه، ٢٠بانگاه در ش

  .دستگير شد
 محمد اشرفی از فعاالن کارگری و عضو آميته پيگيری برای ايجاد

 مقامات قضائی جمهوری اسالمی قبًال    .استتشكلهای آزاد آارگری 
مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر بازداشت شده بجهت شرکت در 

تحمل يکسال حبس تعزيری از سوی دادگاه  م بهبود و بابت اين اتها
 بازداشت به نامبرده پس از. دانقالب شهر تهران محکوم شده بو

  ٢٠١٠ فوريه ١٢ . انتقال داده شدنقطه ای نامعلوم
 منصور اسانلو به سلول انفرادی منتقل شد

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  
  منصور اسانلو رئيس

رانی تهران در پی اتوبوس   هيات مديره سنديکای شرکت واحد و
 ١اعتراض به ضرب و شتم گارد زندان به سلولهای انفرادی بند 

 .زندان رجايی شهر منتقل شد
 يک فعال کارگری که دوران محکوميت خود در -خبرگزاری هرانا 

زندان رجايی شهر را سپری می کند از روز چهارشنبه به سلول 
 .انفرادی منتقل شده است 

 هيات مديره  اسانلو فعال کارگری و رئيسبه گزارش هرانا، منصور 
سنديکای شرکت واحد و اتوبوسرانی تهران که دوران محکوميت 

 زندان رجايی شهر می گذراند در پی يورش ١٠خود را در سالن 
گارد زندان به اين سالن و ضرب و شتم زندانيان اعتراض نموده و 

 . منتقل شده است١از آن تاريخ به سلولهای انفرادی بند 
در ماه های اخير يورش گارد زندان و ضرب و شتم زندانيان به 
امری عادی بدل شده است و در آخرين مورد اين درگيری که به 

 و يک تن از ١شورش زندانيان تبديل شد آخريان رئيس بند 
 .نيروهای گارد مورد ضرب و شتم زندانيان قرار گرفتند

های زندانيان رجايی الزم به ذکر است در پی اين يورش کليه تماس 
شهر از روز چهارشنبه تا ساعاتی پيش قطع شده بود و زندانيان 

 .قادر به تماس با خانواده های خود نبوده اند

…………………………………..  
 بازداشت شدند نادر احسنی و الهام احسنی 

نادر احسنی و الهام احسنی روز دوشنبه از سوی ماموران 
  نامعلومی منتقل شدندوزارت اطالعات بازداشت و به مکان

دو تن از فعال دانشجويی روز دوشنبه از سوی ماموران وزارت 
  .اطالعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند

  
نادر احسنی به همراه خواهرش الهام احسنی از فعالين دانشجويی 

 بهمن توسط ١٩ روز دوشنبه مورخ ٢٢:٣٠چپ ، در ساعت 
حل سکونت خود بازداشت و به ماموران وزارت اطالعات در م

 .مکان نامعلومی منتقل شدند
الزم به ذکر است نادر احسنی اخيرا از سوی قاضی مقيسه ای به 
يکسال حبس تعزيری محکوم شده بود، بازداشت فعالين سياسی و 
مدنی در آستانه سالگرد انقالب مردم ايران روند صعودی خود را 

 .همچنان طی ميکند

……………………………………  

  صد هزار نفر از آارگران صنعت برقنه
 در آستانه بيكاري قرار دارند

حجم مطالبات اعضاي سنديكاي صنعت برق از دولت به رقم : ايلنا
 .  ميليارد دالر رسيده است۵نگران آننده 

رئيس هيات مديره سنديكاي صنعت برق، سنديكاي توليد آنندگان 
رنگار ايلنا وگو با خب صنعت برق ضمن اعالم مطلب فوق در گفت

شمار واحدهاي توليد آننده تجهيزات برقي را  مشكالت بي: افزود
درحال حاضر بسياري از توليدآنندگان يا تعطيل . تهديد مي آند

 . آنند هستند و يا با بخش اندآي از ظرفيت توليدشان آار مي
هاي دولت به ما آنقدر سنگين  متاسفانه رقم بدهي: محمد پارسا گفت
رت عدم چاره جويي واحدهاي توليد آننده مجبور به شده آه در صو

تعطيلي خواهند بود و بيش از نهصد هزار نيروي آار آه مستقيم و 
غير مستقيم در اين صنعت مشغول به آار هستند، در معرض بيكاري 

 . قرار دارند
هاي ما را به موقع  چون دولت طلب: او در توضيح اين مطلب افزود

مان به سيستم  هايمان را تسويه آنيم و بدهي  وامايم نداده ما نتوانسته
ها تحت  از اين رو ما از سوي بانك. بانكي بسيار سنگين شده است

فشار شديد هستيم و بين خود اعضا نيز دعواي حقوقي در جريان 
 . است

ها دانست آه مجلس وقت  او سرآغاز مشكل را از زمان تثبيت قيمت
از آن موقع وزارت نيرو : گفتتصميم به تثبيت قيمت برق گرفت و 

هاي خود را بپردازد و صنعت برق آهسته آهسته  نتوانست بدهي
  ٢٠١٠ فوريه ١۵  .درگير بحران شده و سير قهقرايي آن آغاز شد

............................................. 
 جمهوری اسالمی بايد

 در شورای حقوق بشر محکوم شود
ای   بهمن ماه در نشست دوره٢٦دوشنبه روز : گزارشگران بدون مرز

شورای حقوق بشر وضعيت حقوق بشر در ايران مورد بررسی قرار 
 جمهوری اسالمی ٢٠٠٦از زمان تاسيس اين نهاد در سال . خواهد گرفت

عليرغم نقض فاحش و مستمر حقوق بشر اما هر بار از محکوم شدن 
 ِويژه تصميم قاطع کشورهای عضو شورا و به. نجات يافته است

کشورهايی چون چين و اعضای کنفرانس اسالمی در محکوميت نقض 
تواند کمکی موثر در وادار کردن اين کشور به  حقوق بشر در ايران می

کشورهايی . المللی و موازين حقوق بشر باشد محترم شمردن تعهدات بين
کنند در  که در برابر سرکوب خونين هشت ماه گذشته در ايران سکوت می

شورای حقوق بشر سازمان ملل به . ب اين جنايات شريک هستندارتکا
 خود عمل کند و نبايد اعتبار  هنگام بررسی پرونده ايران بايد به مسئوليت

شورای حقوق بشر بايد خواهان آزادی . دار شود اين نهاد بار ديگر خدشه
نگاران دربند  بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسی و از جمله روزنامه

اش در يک  بيالن جمهوری اسالمی در سی و يکمين سالگرد تاسيس. شود
از . باری وضعيت حقوق بشر و آزادی بيان و مطبوعات است کالم اسف

اند،   تا امروز هزاران نشريه در ايران توقيف و تعطيل شده١٣٥٧بهمن 
های  کار مطبوعات به حبس نگار زندانی و صدها حرفه صدها روزنامه

ها  اند، متاسفانه ار فردای انقالب تا امروز ده وم شدهطوالنی مدت محک
از خرداد ماه سال جاری . اند نگار اعدام و يا به قتل رسيده روزنامه
نگاران افزايش بی  های خودسرانه و غير قانونی روزنامه بازداشت
جمهوری اسالمی ايران با برقراری حکومت ترور . ای يافته است سابقه

نگاهداری . کند ی سياسی و مذهبی را سرکوب میهر انتقاد به نهادها
های  های طوالنی مدت و در زندان  زندانيان در شرايط دشوار و انفرادی

اين نوع زندانی کردن . مخفی پايمال کردن حقوق اوليه و بينادين انهاست
و شکنجه و نقض حقوق " ناپديد کردن اجباری" مخفيانه شکلی از 

تواند از مصاديق جنايت عليه بشريت بشمار  میاين اعمال . المللی است بين
گران بدون مرز يادآور می شود جامعه جهانی بايد بر اساس  گزارش. آيد

. اصول ناظر بر حقوق انسانی به محکوميت جمهوری اسالمی رای دهد
ای از سوی شورای  گزارشگران بدون مرز خواهان تعيين گزارشگر ويژه

 وضعيت حقوق بشر در ايران و حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی
   ٢٠١٠ فوريه ١۵ .اعزام فوری وی به اين کشور است

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



 8

 حکم زندان برای محمد اوليايی فرد، وکيل دادگستری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

يک وکيل پايه يک و مدافع حقوق بشر روز يکشنبه هفته جاری از 
دگاه انقالب تهران به تحمل يکسال حبس تعزيری  دا٢٦سوی شعبه 
 .محکوم شد

به گزارش هرانا، محمد اوليايی فرد وکيل پايه يک دادگستری در پی 
اعتراض به اجرای حکم بهنود شجاعی و ساير نوجوانان روز 

 اتهام   بهمن ماه از سوی دادگاه انقالب تهران به١٨يکشنبه مورخ 
  .ل حبس تعزيری محکوم شدتبليغ عليه نظام به تحمل يک سا

اين حقوقدان و همکار مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران در پی 
جريان اعتراض به اعدام بهنود شجاعی و شکايت جعفری دولت 
آبادی، دادستان تهران، به تبليغ عليه نظام و توهين و افترا به قوه 

 .قضاييه متهم شده بود

…………………………………  
  عضو کانون نويسندگان

  سال حبس محکوم شدند٥رزندش به و ف
 يک عضو کانون نويسندگان ايران به همراه –خبرگزاری هرانا 

 سال حبس ٥فرزندش از سوی دادگاه انقالب مجموعا به تحمل 
 .تعزيری محکوم شدند

 روزنامه نگار وعضو کانون  به گزارش هرانا، عليرضا ثقفی
رکت در تجمع نويسندگان ايران از سوی دادگاه انقالب به دليل ش
 سال حبس ٣روز جهانی کارگر در پارک الله تهران به تحمل 

 .تعزيری محکوم شد
  همچنين محسن ثقفی با اتهام مشابه از سوی دادگاه انقالب به تحمل

 . سال حبس تعزيری محکوم شد٢
 بهمن ماه در پی ١٣الزم به ذکر است ، آقای عليرضا ثقفی در روز 

رت اطالعات بازداشت و به مکان احضار به اداره پيگيری وزا
 .نامعلومی منتقل شده است

 !آخرين خبر در مورد عليرضا ثقفی
 ١٢ عضو کانون نويسندگان ايران پس از تحمل -خبرگزاری هرانا 

 .روز انفرادی شب گذشته از زندان اوين آزاد شد
 روز در بند ١٢به گزارش هرانا، عليرضا ثقفی بعد از گذراندن 

بدون اطالع از )  فوريه١٣( بهمن٢۴ امروز شنبه  زندان اوين٢۴٠
 .علت دستگيری اش و بدون گذاشتن وثيقه آزاد شد 

 بهمن به دادگاه برده شده بود و بدون ٢١همچنين ايشان در تاريخ 
داشتن هيچگونه حق قانونی، حکم سه سال زندان به ايشان ابالع 

ونی کانون نهاد غير قان"شد، که يکی از داليل اين حکم عضويت در 
 .است" نويسندگان ايران

.............................................  
 تواند به تغيير حکومت بينجامد ها عليه ايران می تحريم: جونز

جيمز جونز، مشاور امنيت ملی باراک اوباما، رئيس جمهوری 
نيوز  ی تلويزيونی فاکس آمريکا، روز يکشنبه در گفتگويی با شبکه

های  رد که اياالت متحده در ماه جاری ميالدی به دنبال تحريماعالم ک
   .نجامداتواند به تغيير حکومت بي بسيار شديد ايران است که می

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

 مدافع حقوق برابر به ١٢٠٠اعتراض 
 خانواده اليحه حمايت از

  jahanezananی   به وسيله٢٠١٠, ١٧فوريه نوشته شده در 
  نگذاريم اليحه ضد خانواده در مجلس به تصويب برسد

 نفر از مدافعان حقوق برابر اعتراض خود را نسبت به ١٢٠٠بيش از 
متن اين بيانيه به شرح زير . حه حمايت از خانواده اعالم کردندتصويب الي

  هم ميهنان عزيز؛ زنان و مردان برابری خواه و عدالت جو    :است
کميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسالمی، در اقدامی عجوالنه و 

را با » حمايت از خانواده« اليحه به اصطالح ٢۵ و ٢٣نابخردانه مواد 
تی بی فايده و غير موثر برای حمايت از نهاد خانواده، به اعمال تغييرا

 سال پيش يعنی قانون ٣۵اين اليحه، نه تنها از قانون . تصويب رساند
 بسيار عقب تر است، بلکه قصد دارد چندهمسری ١٣۵٣مصوب سال 

براساس اليحه جديد، اگر زنی مبتال به بيماريهای . مردان را قانونی کند
ا شش ماه از خانه غيبت کند، يا حتا اگر به طور صعب العالج شود، ي

نمونه به دليل صدور چک بالمحل زندانی شود، شوهرش می تواند همسر 
در حالی که در شرايط عکس آن، زن حتی حق طالق . تازه ای اختيار کند

  .هم ندارد
اين اقدام در حالی صورت گرفته است که ارائه اين اليحه توسط دولت 

، اعتراض گسترده مدافعان حقوق زنان ١٣٨۶ تيرماه وقت به مجلس، در
و همچنين ديگر مدافعان مدنی حقوق برابر و سالمت خانواده را به همراه 

  .داشت
 بود که اولی، به مردان ٢۵ و ٢٣محور اعتراضات اين اليحه دو ماده 

امکان می داد که بدون اطالع و اجازه همسر خود، همسران ديگری 
 ماليات تعيين آرده بود  ، نيز در ابتدا براي مهريه زن ،اختيار کنند و دومی

،آنرا به متعارف و غير متعارف تقسيم   و اخيرا با حذف ماليات بر مهريه 
، عمال امكان استفاده از  نموده است و بدون تعيين مالآي براي اين امر

در واکنش به . تنها ابزار قانوني زنان براي طالق را محدود آرده است
ت اين اليحه ضد زن، کنشگران جنبش زنان و مدافعان حقوق برابر، کليا

آنها با توزيع بروشورها، نوشتن . اعتراضات گسترده ای را سامان دادند
نتيجه . مقاالت و انتشار بيانيه ها، اطالع رسانی وسيعی را تدارک ديدند

در سال » ائتالف بزرگ نه به اليحه ضد خانواده«اين اعتراضات تشکيل 
 بود که با مشارکت طيف گسترده ای از کنشگران جنبش زنان تشکيل ٨٧
فعاالن اين ائتالف، توانستند از راه های مختلف، همچون جمع آوری . شد

، »نه به اليحه«امضاء، ارسال پيامک و کارت پستال های اعتراضی 
حضور در دفاتر نمايندگان، و همچنين حضور اعتراضی در مجلس 

 اعتراض زنان را به گوش نمايندگان مجلس شورای اسالمی، صدای
 ٢٣سرانجام، موج اين اعتراضات گسترده، منجر به حذف مواد . برسانند

  . شد٢۵و 
در فضای ايجاد شده پس از انتخابات دهم رياست جمهوری، مجددأ گروهی 
از نمايندگان مجلس در اقدامی فرصت طلبانه و زن ستيزانه با حمايت 

ی که کوچکترين اعتراض توسط دانشجويان، حاميان خود و در شرايط
معلمان، کارگران و روزنامه نگاران منتقد نسبت به نقض حقوق 
شهروندان با ارعاب، دستگيری و محاکمات غيرعادالنه همراه بود، 
تصميم به تصويب اليحه به اصطالح حمايت از خانواده را گرفتند تا بار 

تبعيض آميز بر عليه زنان ديگر بر پيمان خويش در جهت تصويب قوانين 
  .تداوم بخشند

  هم ميهنان عزيز
اقتدارگرايان مردساالر می خواهند در حاشيه بحران سياسی موجود، بی 
سر و صدا و فرصت طلبانه ميخ قوانين تبعيض آميز عليه زنان را بر تن 

پيش از . برابری خواهان و حاميان عدالت اين سرزمين محکم تر بکوبند
طع حساس سياسی، بارها مطالبات زنان در سايه سنگين اين نيز در مقا

در سال های نخستين . منازعات کالن سياسی به حاشيه رانده شده است
 نيز، خواسته های بر حق زنان به بهانه ١٣۵٧پس از انقالب سال 

منازعات سياسی به عقب رانده شد؛ قانون حمايت از خانواده ملغا شد، 
 سلب شد، زنان از قضاوت و رياست حق انتخاب نوع پوشش از زنان

جمهوری محروم شدند، مجازات سنگسار در قانون مجازات اسالمی 
گنجانده شد، و مجوز قتل ناموسی در قالب قاعده فراش به مردان داده 

با اين احوال، جنگ و بحران سياسی بهانه ای شد تا زنان اين . شد
درحالی که . شوندسرزمين مهر سکوت بر لب زنند و به خانه ها رانده 

عليرغم تمامی اين اقدامات و تصميم به خانه نشين کردن زنان، دختران و 
شان در دانشگاهها و ”حضور“خود را با ” هويت“زنان آگاه توانستند 

  .مراکز آموزش عالی و در جامعه به اثبات رسانند
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اينک، تالش مجدد قانونگذاران، برای بازگرداندن غير قانونی مواد حذف 
 که مربوط به تعدد زوجات و تعيين ماليات بر مهريه و ٢۵ و ٢٣ شده

تقسيم آن به متعارف و غيرمتعارف است؛ حکايت از لجاجت آنها در برابر 
محدود کردن زنان در . خواسته های بر حق زنان اين سرزمين دارد

استفاده از مهريه که تنها راهکار موجود برای جبران نابرابری های 
و برقراری شروط مبهم دهگانه برای ازدواج مجدد حقوقی آنهاست 

مردان، که زمينه وسيع سوء استفاده آنان را فراهم می کند، در شرايطی 
که زنان حتی از حق طالق در صورت ازدواج مجدد مردان برخوردار 
نيستند، چيزی جز ناديده انگاری مطالبات زنان و برخورد تالفی جويانه با 

گويا زنان که در جنبش سبز، به دليل . ها نيستحضور عدالت خواهانه آن
وجود فشارهای چندگانه در زندگی فردی، اجتماعی، و سياسی بار ديگر 
به گونه ای آشکارتر، به عنوان کنشگر مستقل سياسی وارد ميدان شده 
اند و خوی حق طلبانه و به دور از خشونت به مبارزات مردمی بخشيده 

غافل از آنکه، اين کنشگران ديگر حاضر . داند، مستحق تنبيهی جانانه ان
به پذيرش نابرابری قدرت، چه در حوزه عمومی و چه در حوزه 

از افرادی که به نام نمايندۀ ملت بر کرسی نمايندگی . خصوصی، نيستند
مجلس تکيه زده اند و تاکنون نيز اقدام مؤثری برای جلوگيری از تصويب 

می خواهيم اجازه ندهند با تصويب اين اليحۀ ضد خانواده انجام نداده اند، 
  .قانون ننگ نابرابری قانونی ديگری به نام آنها رقم خورد

با امضای اين ” جمعی از فعاالن حقوق زنان و مدافعان حقوق برابر“ما، 
به ويژه مواد ” تخريب خانواده“بيانيه، اعتراض خود را به تصويب اليحه 

ه رسميت شناختن حقوق انسانی  آن اعالم می داريم و خواهان ب٢۵ و ٢٣
. زنان از طريق به تصويب رساندن قوانين برابر جنسيتی در مجلس هستيم

همچنين از همه زنان و مردان عدالت طلب ايرانی نيز می خواهيم تا با 
امضای اين بيانيه، مخالفت خود را نسبت به اين تبعيض آشکار بيان کرده 

  .زنان شوندو مانع از نهادينه شدن ستم ديگری بر 
  . را در سايت راه کارگر مالحظه نمائيداسامی امضاء کنندگان

http://www.rahekargar.de/  
................................................  

  بهمن٢٢ فعال زن در هفته منتهی به ٢١دستگيری 
 بهمن در پی دستگيری های ٢٢در هفته منتهی به : مدرسه فمنيستی
 زن فعال در حوزه های مختلف خبری، هنری، ٢١ل گسترده، حداق
 .بازداشت شده اند... فمينيستی و

نيلوفر الری : به گزارش سايت مدرسه فمنيستی از جمله اين زنان فعال 
پور، نوشين جعفری، مهسا جزينی، سميه مومنی، مريم قنبری، زينب 
 کاظم خواه، نازنين فرزان جو، بهار تراکمه، حميده قاسمی، بنفشه
دارالشفايی و جميله دارالشفايی، سعيده ميرزايی، ماه فريد منصوريان، 
پروين کهزادی، ملودی محمودی زنگنه، الهام احسنی، مريم کريمی، 

... فر و نازنين حسن نيا، سحر قاسمی نژاد، گلناز توسلی؛ تارا سپهری
الزم به ذکر است بهار تراکمه پس از سه روز آزاد شده . بازداشت شده اند

 .است
اما پيش از آن نيز در روزهای پس از حوادث روز عاشورا، تعدادی از 
فعاالن جنبش زنان و جنبش دانشجويی، و فعاالن مدنی و نيز زنان 
روزنامه نگار بازداشت شده بودند، از جمله منصوره شجاعی، زهره 
تنکابنی، بدرالسادات مفيدی، مهين فهيمی، ليال توسلی، نوشين عبادی، 

زيری، نيلوفر هاشمی آذر، آتيه يوسفی، بهاره هدايت، نفيسه نسرين و
اصغری، مريم ضياء، مهسا حکمت، پريسا کاکايی، فروغ ميرزايی، سارا 
توسلی، پروانه راد، زويا حسنی، نگين درخشان، سولماز عليمرادی، 

که از ... مهرانه آتشی، سميه عالمی، ليلی فرهادپور، فرزانه زينالی و
 آتيه يوسفی، نوشين عبادی، نسرين وزيری، زويا حسنی ميان اين زنان،

و ناهيد کوه شکاف، سولماز عليمرادی، مهسا حکمت، منصوره شجاعی، 
زهره تنکابنی، مهين فهيمی، فروغ ميرزايی و پروانه راد، به تدريج از 

 .زندان آزاد شده اند
ث  ماه گذشته از ميان زنان دستگير شده حوادث پس از حواد٨اما در طی 

انتخابات، هنوز تعدادی از زنان در بازداشت بسر می برند از جمله شيوا 
نظرآهاری، آذر منصوری، سميه رشيدی، زهرا جباری، کبری زاغه 

اشاره کرد که برای ... دوست، عاطفه نبوی، شبنم مددزاده، مهديه گلرو و
از جمله می توان به شبنم . برخی از آنان احکامی صادر شده است

 سال حبس تعزيری و تبعيد به زندان ۵اشاره کرد که به تازگی به مددزاده 
  .شهر محکوم شده است رجايی

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

  بهمن٢٢مشاهدات يک شهروند در بعدازظهر 
   بهمن ٢٢مشاهدات يک شهروند در بعدازظهر : ندای سبز آزادی 

 ها  خشونت در ميان صندلي
ر مشاهدات بنده بعنوان يکی از مسافرين اتوبوسی است متن حاض

که بعد از ظهر بيست و دوم بهمن در خيابان ستارخان به وحشيانه 
 . ترين شکل ممکن مورد هجوم نيروهای گارد ويژه قرار گرفت

 ساله ای که پيراهن سبز رنگ به تن داشت با ١٦-١٥پسرک 
ح ميداد که ناگهان اشتياق آن چه بر او گذشته بود برای سايرين شر

يکی از مسافران زن با الفاظ رکيک و فحاشی به استقبال سخنانش 
  . رفت

پسرک سعی کرد با زبان منطق و به آرامی زن را قانع کند، اما 
مجدد با فحاشی زن روبرو شد که اين بار اين حرکت از جانب ساير 
 مسافرين بی پاسخ نماند و همگان زبان به اعتراض گشودند و وقتی
زن به هيچ صراطی مستقيم نبود شروع به هو کردن نمودند تا جايی 
که زن به همراه مرد همراهش در ايستگاه بعد جيغ و فرياد کنان و 

 .همراه فرياد شادی و هلهله ی مردم پياده شد
چند متر جلوتر کنار مسجدی که به ظاهر پايگاه نيروهای نظامی در 

افرين، زن و مرد با عجله آن روز بود در مقابل چشمان متحير مس
خود را به آنان رساندند و انگشت اتهام به سوی اتوبوس بی دفاع 

 . نشانه رفتند
نيرو های گارد ويژه با استناد به سخنان اين هتاک طرفدار حکومت 

فضای اتوبوس را به التهاب کشانده بود ؛ به مردم " خود " که 
وس با نگاه حريص و حمله بردند در حالی که زن کنار پله های اتوب

 . با لذت به صحنه های در پيش رو چشم دوخته بود
شک حمله به مردم بی دفاع و اعمال خشونت در برابر سکوت و  بي

ی فراموش ناشدنی و هولناکی بر  اعتراض آن چنان تصوير جنايت کارانه
گرايی را اين چنين  جای گذاشته که يک حکومت مدعی دموکراسی و اسالم

و بعد از اين همه تازه به جايی رسيده . اه زير سوال برده برای هشت م
های بی پايان هنوز تمامی نيافته و به مردم بی دفاع  ايم که درنده خويي

ای مثل حسينيه جماران در شب عاشورا و حيرت  محصور در فضای بسته
های اتوبوس شرکت واحدِ مزين به پرچم و  آورتر از آن در تنگنای صندلي

 . کنند   بهمن هم رحم نمي٢٢پوسترهای 
تنها و تنها اعتراض کالمی به ادبيات , جرم مسافران بی دفاع اتوبوس 

سخيف و رايج حاميان خشونت طلبی بود و پاسخشان دستور گرفتن نيرو 
های حکومتی از يک ادعای کودکانه و غير مستند برای ضرب و شتم 

  ! آن هم در فضای محصور اتوبوس, وحشيانه و دستگيری 
بيمار گونه به اتوبوس حمله کردند ! نيروهای حافظِ  جان و مال و ناموس

ای و با ولعی خاص نسبت به قسمت بانوان، مردان و  و بدون هيچ مالحظه
ها زير مشت و لگد و باتوم  گناه را ميان فشردگی جمعيت و صندلي زنان بي

 به اسارت گرفتند و پياده کردند و بيش از نيمی از مسافران اتوبوس را
 . بردند

های  ی متوهم ملی و رسانه ی جشن و پايکوبی رسانه حال در همهمه
مکتوب و غير مکتوب وابسته؛ کدام قدرت است که توان اين را داشته 

ی نيروهای تا دندان مسلح گارد حکومتی  ی وحشيانه باشد تا تصوير حمله
دمند اين را در قاب تنگ پنجره های اتوبوس از ذهن مردان و زنان در

      ١٣٨٨ بهمن ٢٧     سرزمين پاک کند؟
…………………………………… 

  :همسر علی کروبی
 !دست همسرم ترک برداشته و سرش شکافته شده است

وگو با دويچه وله از ديگر  همسر علی کروبی در گفت: دويچه وله
فرمانده . جزييات دستگيری، تهديد و آزار شوهرش پرده برداشت

را پشت يک وانت انداخته و در طول يگان ويژه، علی کروبی 
مسير، با کلماتی رکيک اعالم کرده که فرزند کروبی در اختيار 

 .اوست
ها را در  ترين دشنام علی کروبی عالوه بر تهديد به تجاوز، رکيک
خورده، سرشکافته،  چند ساعت بازداشت خود شنيده و با دست ترک

همسر او، لطيفه .  است بدن متورم و شلوار خونين به خانه بازگشته
نام و  پناهی، از احساس عدم امنيت جانی و نگرانی برای جوانان بی

 .گويد نشان می

................................................. 
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  گزارش تکميلی از بازداشت
  فعالين تبريز در شب گذشته

در پی احضار و بازداشت فعالين سياسی و مدنی در شهر تبريز 
  . تن بازداشت شدند٨دست کم 

 نفر از ٨ بهمن ماه، ٢٠ عصر روز سه شنبه -خبرگزاری هرانا 
فعاالن سياسی تبريز از گروهها و جريانهای مختلف سياسی توسط 
اداره اطالعات استان آذربايجان شرقی دستگير و مورد بازجويی 

  .قرار گرفته اند
  نفر از دستگير شدگان همان شب پس از٣  به گزارش هرانا ،

 نفر ديگر همچنان در بازداشت ٥ساعاتی بازجويی آزاد شده اند و 
  .به سر می برند

  :اسامی دستگير شدگان به ترتيب زير می باشند
   عضو نهضت آزادی–دکتر غفار فرزدی     -١
   فرماندار سابق تبريز و عضو جبهه -اروجعلی محمدی    -٢

  مشارکت
  م وحدت عضو ادوار تحکي-دکتر آصف حاجی زاده    -٣
   فعال هويت طلب-دکتر جليل يعقوب زاده    -٤
   مذهبی- از فعاالن ملی-دکتر صدری نيا    -٥
   فعال هويت طلب-وحيد شيخ بيگلو    -٦
   عضو جنبش مسلمانان مبارز-عباس پوراظهری    -٧
   فعال هويت طلب-عزيزی    -٨

اده از اين تعداد، آقايان عزيزی، دکتر حاجی زاده و دکتر يعقوب ز
  .بعد از ساعاتی بازجويی آزاد شده اند

همچنين در همان روز تعدادی از فعاالن سياسی تبريز به اداره 
 .اطالعات استان احضار و مورد بازجويی قرار گرفته اند

............................................. 
 در خواست آزادی 

 برای روزنامه نگاران زندانی در ايران
شش سازمان دفاع از حقوق  خطاب به علی خامنه ای، در نامه ای

روزنامه نگاران و آزادی بيان خواستار آزادی روزنامه نگاران و 
 .  شدندايرانوبالگ نويسان زندانی در 

بيش از شصت روزنامه نگار و وبالگ در زمان ارسال اين نامه 
  . زندانی هستندجمهوری اسالمی ايراننويس در زندان های 

  :آمده است امهدر اين ن
امروز شصت روزنامه نگار و نويسنده در زندانهای جمهوری " 

اسالمی ايران در حالی زندانی اند که حقوق آنها ناديده گرفته شده 
همان حقوقی که اين کشور بر طبق قانون اساسی جمهوری .... است

اسالمی و همچنين قوانين بين المللي، به رعايت آنها متعهد شده 
 ". است
، کميتۀ حمايت از روزنامه نگارانمان گزارشگران بدون مرز، ساز

 انجمن روزنامه نگاران کاناداانجمن بين المللی دفاع از نويسندگان، 
  . از جمله امضا کنندگان اين نامۀ سرگشاده هستند

اين تعداد، شامل بيشترين :" اين انجمن ها در اين نامه نوشته اند
  ".کباره و در طول يک دهه هستندروزنامه نگاران زندانی شده به ي

روزنامه نگار، نويسنده و وبالگ  ٦٠قابل ذکراست که بيش از 
"  بعلت آنکه در رابطه با اعتراضات مردم به تقلب های نويس

در هشت ماه گذشته خبر رسانی ميکردند، توسط " انتخاباتی 
نيروهای سرکوبگر امنيتی جمهوری اسالمی دستگير و زندانی شده 

  . اند
برای برخی از اين روزنامه نگاران احکام بسيار سنگينی صادر شده 

از جمله می توان به احکام محکوميت بهمن احمدی امويي، . است
روزنامه نگار اقتصادی به شش سال زندان، احمد زيدآبادی به شش 
سال زندان و ممنوعيت از فعاليت مطبوعاتی تا پايان عمر و تبعيد و 

  .  زندان اشاره کردسعيد ليالز به شش سال
اين نامه در حالی نوشته شده است که قرار است گزارش دولت 
ايران در مورد حقوق بشر در اين کشور فردا، دوشنبه، پانزدهم 

 .فوريه، در شورای حقوق بشر سازمان ملل قرائت شود

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

  ه و بيان آزادی انديشو تحقق آرمان  بهمن٢٢
  کانون نويسندگان ايران در تبعيد

های بزرگ مردم ايران برای تحقق خواست سال از انقالب سی و يک سال
ها صورت واقعيت به خود گذرد و هنوز اين خواستبر حق خود می

  . اندنگرفته
 بود که حکومت  و تشکلها، آزادی انديشه و بيانسر خط اين خواست

ه ثمر رسيدن آن از مردم گرفت و حکومت شاه هزاران قربانی برای ب
عام قتل ،اسالمی جانشين آن نيز انبوه مردم را به خاطر مبارزه در راه آن

   .کرد
اکنون در آستانۀ سی و دومين سال فراگرد انقالب بهمن، بار ديگر مردم 

اند تا ازعزت و شرف آزادی دفاع ها آمدهايران در ابعاد ميليونی به خيابان
های رژيم جمهوری اسالمی پايان دهند و ترين جنايتشنخکنند، به 

 . بندهای اسارت ديرينه سال خود را از هم بگسلند
رژيم جمهوری اسالمی، در کنار بيداد سياسی فرهنگی  سانسور و اختناق

و اقتصادی آن در اين سی و يک سال، فشار طاقت فرسائی را بر مردم 
از همين رو نيز . اين ممکن نيستايران وارد ساخته که تحمل آن بيش از 

بست گير برای برون رفت از بنهست که مبارزات رهائی بخش و تالش پی
خواه ست که گوش شنوای مردم آزادیکنونی، شعار روز مردم و پيامی

  .جهان نيز آن را شنيده و به پشتيبانی از آن برآمده است
 هرروز، بيش های انسانی،گير اين دفاع بر حق از خواستدرخشش چشم

دهد و کار و کثيف جمهوری اسالمی را نمايش میاز گذشته چهره تبه
  .های آن استپاسخی درخور در برابر جنايت

تنها راهی که جمهوری اسالمی در برابر مردم ايران برگزيده استبداد و 
اما . شودست که مدام بر ابعاد غيرانسانی آن افزوده میسرکوب عريانی

 و عقب مانده، نه تنها نتوانسته مردم ايران را به شيانهوحاين استبداد 
تر از گذشته کرده و آن عقب براند؛ بلکه خود رژيم را آشفته و سرگشته

  .نظيری کشانده استرا در سطح جهانی به انزوای کم
ترين بحران درونی خود است و بر اکنون جمهوری اسالمی دچار بزرگ

يابی کنون آرزوی مردم ايران برای دستا. لبۀ پرتگاه سرنگونی قرار دارد
  .به خواست بر حق آزادی در آستانه واقعيت يافتن است

روز . توان در بند نگه داشتآزادی انديشه و بيان را بيش از اين نمی
  ١٣٨٨ بهمن ٢٢. رهائی نزديک است

…………………………………….... 
 شورش مجدد در زندان رجايی شهر کرج

ندان رجايی شهر کرج  ز١زندانيان محبوس در بند 
 .شورش کردند مجددا

 زندان رجايی شهر کرج برای چندمين ١ روزجاری بند -خبرگزاری هرانا 
بار صحنه درگيری بين زندانيان و گارد زندان و همچنين اعالم حالت فوق 

 .العاده بود
 بهمن ماه با يورش گارد زندان ٢١به گزارش هرانا، صبح امروز مورخ 

جايی شهر کرج، بين زندانيان و نيروهای گارد درگيری  زندان ر١به بند 
روی داد که در اين درگيری دست کم يک تن از نيروهای گارد به ضرب 
چاقو مجروح شد، پس از باالگرفتن خشونت ها در اين بند، نيروهای گارد 
با عقب نشينی از بند مورد اشاره اقدام به قفل کردن تمامی درها کردند و 

وهای ضد شورش از خارج زندان و احتماال از زندانهای ساعتی بعد نير
ديگر به اين زندان وارد و مجدد درگيری را برای در دست گرفتن کنترل 

 .بند آغاز کردند
 زندان رجايی شهر کرج در ١در زمان تنظيم اين گزارش کماکان بند 

تاکنون تعداد زيادی از زندانيان در اين درگيری . کنترل زندانيان است
از تلفات احتمالی اين . اند می شده و تعدادی ديگر نيز بازداشت شدهزخ

 .درگيری کماکان اطالعی در دست نيست
الزم به ذکر است اين زندان و خاصه بند مورد اشاره در طی دو ماهه 
اخير دست کم شاهده سه مورد شورش بوده و برنامه هايی مانند خشم 

ندان در اين رابطه و در بند شب و برخوردهای فيزيکی از سوی مديريت ز
  .يک به صورت سيستماتيک اجرا می شود

 زندانی ٧٠همچنين بايد يادآوری نمود اين زندان محل نگهداری بيش از 
بهروز جاويد تهرانی، . سياسی از سراسر کشور به صورت تبعيد است

مهدی اسالميان و منصور اسانلو سه زندانی سياسی محبوس در بند يک 
 . شهر کرج در حال حاضر هستندزندان رجايی

…………………………………… 
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 سيستم قضايی و اکثر نهادهای   تداوم سرکوب
  !تصميم گيری در شهر های آذربايجان

فضای امنيتی آذربايجان و تسلط دستگاه اطالعاتی بر سيستم قضايی 
و اکثر نهادهای تصميم گيری در شهر های آذربايجان، امکان فعاليت 

نده های امنيتی را سلب کرده است و وکاليی وکالی مستقل در پرو
که در اين عرصه فعاليت ميکنند انگشت شمار و تحت فشار سيستم 
قضايی قرار دارند و دستگاه قضايی از تمديد پروانه وکالت و کالی 

 .مستقل که در پرونده های امنيتی فعاليت دارند ممانعت می کند

…………………………………… 
مورد اقدامات بيانيه زندانيان سياسی در 

 سرکوبگرانه در زندان گوهردشت کرج
 بهمن به ٢٢يکبار ديگر حکومت چهرۀ واقعی خود را در روز 

تا مانع از آن شود . نمايش گذاشت و تمام قوای خود را بکار گرفت
که مردم خواستهای حق طلبانه خودرا در خيابان و حتی به شکلی 

م خيابان ها را با استفاه بطوريکه نه تنها قدم به قد. آرام بيان کنند
  . از نيروهای انتظامی و لباس شخصی پر کرده بودند

بلکه حتی ما زندانيان را هم بی نسيب نگذاشتند و تعدادی را مثل 
آقای منصور اسالو و ارژنگ داودی را به سلولهای انفرادی 
فرستادند و هر گونه ارتباط بيرونی بديهی زندانيان را اعم از تلفن 

و حتی هواخواری در هوای آزاد را بر روی همۀ زندانيان ،مالقات 
بستند و درب کليه بندها ،سالنها،سلولها و غيره را به روی ما 

 . بستند 
اگر چه بخوبی می دانستند که اين ديگر نمايش علنی رسوايی و 
ترس از مردم است و مايۀ آبرو ريزی باز هم بيشتر آنها خواهد شد 

  ولي؛ 
  ا است و غدر چاه می بيينند و نتوانند حذر اين هم از حکم خد

همانطوری که همۀ جهانيان ديده اند حکومت قبل از هر چيز راه 
مردم بر آزادی و حتی ميدان آزادی را بست و ايکاش همه نهادهای 
بين المللی و حقوق بشری و بخصوص دولتها همه متوجه می شدند 

دی مردم می که آنچه مشکل اصلی اين مردم با حکومت است آزا
باشد که از قضا تنها راه حل تمامی دولتها بر سر مسائل ديگر با 
اين حکومت است و ايکاش به ضرورت اقدام عملی و پشتيبانی 

 . جدی ازمردم پی می بردند 
 به اميد پيروزی 

 ١٣٨٨ بهمن ٢٤  زندانين سياسی زندان گوهردشت کرج 

………………………………… 
 برند  ر زندان اوين به سر مي دارالشفايی د هفت عضو خانواده

ها و ابوالحسن دارالشفايی روز چهارشنبه  صفورا تفنگچي: رهانا 
 بهمن ماه در پی احضار به وزارت اطالعات بازداشت شده و به ٢١

اين در حالی است که بنفشه و جميله .اند زندان اوين منتقل شده
زداشت دارالشفايی هفته گذشته در پی احضار به وزارت اطالعات با

 . برند شده و در زندان اوين به سر مي
 بهمن ماه ١۴چنين ياشار دارالشفا پسرعموی اين دو نيز از  هم

ماه مادر   بهمن١۵در . شود بازداشت و در زندان اوين نگهداری مي
وي، توران کبيری و بردارش کاوه درالشفا نيز بازداشت شده بودند 

 . که يک روز پس از آن آزاد شدند
نگار، توران کبيری و کاوه  ته بهمن دارالشفايي، روزنامهبه نوش

درالشفايی نيز روز چهارشبه مجددا به وزارت اطالعات احضار شده 
بهمن درالشفايی . اند و آنان نيز بازداشت و به زندان اوين منتقل شده

در وبالگ خود از تماس تلفنی پدرش از زندان اوين در روز جمعه 
 . گفته است که برای او وکيل بگيرندپدر وی . خبر داده است

هم اکنون ) دارالشفا(ی دارالشفايی  به اين ترتيب هفت عضو خانواده
 . برند در زندان اوين در بازداشت به سر مي

 ارديبهشت ماه در روز ١١تر در تاريخ  ابوالحسن دارالشفايی پيش
  هفته در زندان اوين به سر برده٧جهانی کارگر بازداشت و به مدت 

 .  روز از اين مدت را در سلول انفرادی بوده است۴۴وی . بود
 آبان گذشته بازداشت و به مدت ١٣چنين ياشار دارالشفا نيز در  هم
 . آزاد شد روز در زندان اوين بود تا با قرار کفالت از زندان٢٠

   بهمن٢٤

………………………………… 

 سنديکای خبرنگاران آلمان
 ايران شدخواستار اعتراض دولت اين کشور به 

سنديکای خبرنگاران آلمان از وزارت خارجهٔٔ اين کشور خواسته 
 .است به محدوديتهای خبررسانی آزاد در ايران اعتراض کند

اين سنديکا همچنين از وزير خارجه آلمان خواسته است برای مقام 
 ايران روشن کند که اختالل سيستماتيک در  جمهوری اسالمیهای

 . له در ايران پذيرفتنی نيستهای دويچه و پخش برنامه
گفته ) Michael Konken(رئيس سنديکای خبرنگاران، ميشائل کنکن 

است، اعتراض وزارت خارجه بايد شامل ايجاد مزاحمتهای فراوان برای 
 .خبرنگاران خارجی در ايران نيز بشود که از ديرباز ادامه دارد

.............................................  
 »هوری اسالمی تنگه هرمز را مسدود می کندجم«

دستيار و " سيديحيی رحيم صفوی"سرلشگر : »ريا نووستی«خبرگزاری 
مشاور عالی رهبر اعالم کرد که جمهوری اسالمی بطور کامل تنگه هرمز 
را تحت کنترل دارد و اگر مورد حمله قرار بگيرد، در بستن آن تامل نمی 

 .ع داداين مطلب را العربيه اطال. کند
 درصد کل منابع ۵٧ درصد ذخاير اثبات شده نفت و ۵٧: "صفوی گفت

باشد و کشورهای اسالمی بر  گازی جهان در اختيار کشورهای اسالمی می
 ٨٠ تا ٧٠های استراتژيک جهان تسلط دارند در حاليکه  تمامی گلوگاه

 ".گيرد درصد حمل و نقل جهانی از طريق راه دريا انجام می
طور نمونه از تنگه هرمز که جمهوری اسالمی بر آن ب: "وی افزود

 ميليون بشکه نفت از اين تنگه صادر ١٧ تا ١۵اشراف کامل دارد روزانه 
 ".شود می

پس از اعالم . در روزهای اخير اوضاع پيرامون ايران متشنج شده است
 درصدی در ايران، آمريکا و کشورهای غربی ٢٠آغاز غنی سازی 

همچنين . بر ايران و اعمال تحريمات جديد شدندخواستار تشديد فشار 
 .عليه ايران شده است" تحريم هايی فلج کننده"اسرائيل خواستار تصويب 

دبير شورای امنيت فدراسيون روسيه " نيکالی پاتروشف"چندی پيش 
اظهار داشت که » ريا نووستی«طی کنفرانسی مطبوعاتی در خبرگزاری 

 ٢٠١٠ فوريه ١۵  .اردتهديد بروز جنگ در ايران وجود د

................................................. 
 پافشاری روسيه بر فروش موشکهای ضد دفاعی به ايران

عليرغم اظهارات خوش بينانه وزير خارجه آمريکا مبنی بر : راديو فرانسه
آمادگی روسيه برای حمايت از تحريمهای جديد عليه ايران، روسيه می 

ی نمی بيند فروش اسلحه ضد هوايی اين کشور به ايران را به گويد دليل
 . تأخير اندازد

قرارداد " والديمير نظروف، معاون دبير شورای امنيت روسيه گفت ک
فروش موشکها امضا شده و ما بايد به آن عمل کنيم اما تحويلدهی اسلحه 

 ."تا کنون آغاز نشده است
رداد ياد شده مشمول هيچ يک قرا" معاون دبير شورای امنيت روسيه گفت

از تحريمهای بين المللی نميگردد بدليل آنکه فقط فروش اسحه دفاعی را 
 ."در بر می گيرد

معاون دبير شورای امنيت روسيه در ادامه گفت حمله نظامی عليه ايران 
يک اشتباه جدی خواهد بود و مسايل مربوط به برنامه هستوی ايران بايد 

 .اتيک حل و فصل گرددفقط از راههای ديپلوم
وی هشدار داد که هرگونه حمله نظامی عليه ايران وضعيت را انفجاری 
ساخته و عواقب بسيار منفی برای همه جهان از جمله روسيه، همسايه 

 .ايران، در پی خواهد داشت
اين در حالی است که درياساالر مايکل مولن، رئيس ستاد نيروهای آمريکا 

بيب گفت آغاز يک درگيری با ايران مشکل بسيار نيز روز يکشنبه در تل ا
بزرگی برای آمريکا خواهد بود و وی از عواقب چنين حمله ای سخت 

    ٢٠١٠ فوريه ١۵     .نگران است

................................................. 
 ايران در حال تبديل به يک ديکتاتوری نظامی است : کلينتون

دولت «: ن با آنکه هيالری کلينتون، در قطر گفتهمزما: راديو فردا
آمريکا معتقد است که ايران در حال تبديل شدن به يک ديکتاتوری نظامی 

، جيمز جونز مشاور ارشد رئيس جمهور آمريکا گفت که اعمال »است
تواند منجر به تغيير رژيم در اين  های بسيار شديد عليه ايران می تحريم

 ٢٠١٠ فوريه ١۵ .کشور شود

…………………………………….... 
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 به ياد فروغ فرخزاد در
 )١٣۴۵  بهمن سال٢۴(سالگرد خاموشی اش 

 
فرخزاد،  رخزاد در پانزدهم دی ماه و يا آن گونه که پورانففروغ 

در .  در تهران به دنيا آمد١٣١٣خواهرش می گويد در هشتم دی ماه 
با پرويز شاپور، نويسنده، ازدواج کرد که حاصل آن پسری  شانزده سالگی

اين ازدواج .  به دنيا آمد١٣٣١ که در سال )تنها فرزندش(ه نام کاميارب
 . به طالق انجاميد١٣٣۴در سال 
فروغ با ابراهيم گلستان، نويسنده و فيلمساز، پای او را به دنيای  آشنايی

کارگاه فيلم “ در ١٣۴۵ کشانيد و تا پيش از مرگش در بهمن فيلم و سينما
حاصل کار او از دوران . لم مشغول بودبه عنوان تدوينگر في” گلستان

بود که از ) ١٣۴١(” استخانه سياه “، فيلم مستند ”کارگاه فيلم گلستان“
 جشنواره اين فيلم از. بهترين های سينمای مستند ايران محسوب می شود
فروغ نخستين دفتر .فيلم کوتاه اوبرهاوزن به جايزه نخست دست يافت

پس از آن .  منتشر کرد١٣٣١ل در سا” اسير” عنوان شعرش را با 
 فروغ ١٣۴٢در . چاپ رسيد به” عصيان“و ” ديوار“مجموعه شعرهای 

 نوشته لوئيجی پير” شش شخصيت در جستجوی نويسنده“در نمايش 
اندلو و به کارگردانی پری صابری بازی کرد و در اواخر همان سال 

شارات با تيراژ باالی سه هزار نسخه توسط انت ”تولدی ديگر“مجموعه 
 .مرواريد منتشر شد
آغاز فصل سرد، کتاب شعر ديگری از فروغ است که در ايمان بياوريم به 

 . منتشر شد١٣۴٣سال 
 در سانحه رانندگی جان سپرد و ١٣۴۵ بهمن ٢۴در روز فروغ فرخزاد 

 :باره فروغ می گويدو سيمين بهبهانی در  شددر قبرستان ظهيرالدوله دفن
بود که با هم چندان فاصله يی  مان دو نقطه آوازه اماآغاز انفجار «

يکباره بر سر زبان ” گناهی پر ز لذت گنه کردم،“فروغ با شعر . نداشت
. يی به دست آوردم شهرت تازه” نغمه روسپی“و من با شعر  ها افتاد 

کاميابی که     عاشقانه و شيرين  شعری بود گويای لحظه ها ی ” گنه کردم“
     فروغ    اين شعر با عکسی از . وا بيان شده بودبا زبانی صريح و بی پر

 چاپ شد و چنين     روشنفکر    شاعره ی بی پروا در مجله  زير عنوان 
 خداوندا، چه می دانم چه کردم در آن خلوتگه تاريک و  :   پايان می گرفت 

  .خاموش
هم از من در مجله اميد ايران منتشر شد ، گويای  در همان اوان شعری

خودفروشی می کرد و پايان غم   زندگی زنی که   ه های کوتاهی از لحظ
فروغ … گذاشت  فساد جامعه امضا می انگيز آن بر ادعانامه عليه فقر و 

 نيز ادعانامه ديگری را امضا کرده بود و آن عليه تداوم نابرابری حقوق
   .زن و مرد بود قانونی و عرفی 

تکفير کرده اند و  م و خود اورابه زودی شايع شد که شعر فروغ را تحري
 شايع شد که مجموعه ی اسير او را گروهی در خيابان بر روی هم

خورا  با اين همه اوهمچنان با اشتياق فراوان حس . انباشته و آتش زده اند
ريخت و اين برايش تقريبا به نوعی مبارزه و مقاومت بدل  درشعر می
  .شده بود

خود  م که فروغ برای اعالم اعتراض همه ما متوجه شدي چندی نگذشت که
زن جوانی که . گرانی پرداخته است عليه جامعه ی سنتی مردساالر بهای

 نداشت به گناهی جز اعتراض عليه سنتهای پوسيده با زبان شعر
  )سيمين بهبهاني، گفتگو با مدرسه فمينيستی(     ».بيمارستان افتاد

  کردم گناهی پر ز لذتگنه 
   مدهوشذت کنار پيکری لرزان وگنه کردم گناهی پر ز ل

  شخداوندا چه می دانم چه کردم در آن خلوتگه تاريک و خامو
  در آن خلوتگه تاريک و خاموش نگه کردم به چشم پر ز رازش

  شلرزيد ز خواهش های چشم پر نياز دلم در سينه بی تابانه
  در آن خلوتگه تاريک و خاموش پريشان در کنار او نشستم

  
   ريخت ز اندوه دل ديوانه رستم هوسلبش بر روی لبهايم

  فرو خواندم به گوشش قصه عشق تو را می خواهم ای جانانه من
  نآغوش جان بخش تو را ای عاشق ديوانه م تو را می خواهم ای

  هوس در ديدگانش شعله افروخت شراب سرخ در پيمانه رقصيد
  دبروی سينه اش مستانه لرزيتن من در ميان بستر نرم 

  هی پر ز لذت در آغوشی که گرم و آتشين بودگنه کردم گنا
  دکه داغ و کينه جوی و آهنين بو گنه کردم ميان بازوانی

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

  : بهمن٢٢شنود بيسيم سردار رادان در 
  دست و پای زنان و بچه ها را بشکنيد

 بهمن، او از ٢٢بر اساس شنود بيسيم سردار رادان در روز : جرس
دست و پای زنان و بچه ها را "نيروهای تحت امرش می خواهد که 

 "بشکنند
س گفت که در يکی از راهپيمايان در آرياشهر به خبرنگار جر

سردار : "مجاورت يک مامور شنيده است که به رادان می گويد 
يک کپه جمعيت سبز اينجا ايستاده اند اما در ميان آنها زن وبچه هم 

 ."هست 
زن وبچه چيه ، همه را :" اما سردار رادان در پاسخ به مامور گفت

 . "دست وپاهايشان را بشکنيد. بزنيد 
اه بی سيم سردار رادان شنود و ضبط گفتنی است پيشتر نيز دستگ

در يکی از اين . شده بود و در سايتهای اينترنتی منتشر شده بود
بزنيد، کهريزکيشان "فايل های صوتی سردار رادان می گويد که 

  .."کنيد
................................................. 

   شيوا نظرآهاری افزايش فشار بر
  شبيه قفسو انتقال وی به سلولی

شيوا نظر آهاری فعال حقوق بشر تحت فشار بازجويان وزارت 
 .اطالعات و در يک سلول تنگ نگهداری می شود

 آذرماه به همراه کوهيار ٢٩شيوا نظرآهاری فعال حقوق بشر در 
وی در اول مهرماه پس از . گودرزی و سعيد حائری بازداشت شد

ليون تومانی آزاد  روز بازداشت با وثيقه دويست مي١٠٠بيش از 
 روز ١٠٠تا امروز، شيوا نظرآهاری در سال جاری حدود . شده بود

  . روز حبس را تحمل نموده است١۶٠انفرادی و بيش از 
................................................. 

 در تهران بازداشت شدند  تن از رهبران جامعه بهائی۵
 تن از اعضای ارشد ۵ روزنامه جوان روز يکشنبه از بازداشت

 ٢٠١٠ فوريه ١۵. جامعه بهائی در تهران خبر داد

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

 

 
 *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  
  حاد چپ کارگریسايت ات

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.etinbull-iran.www 
مشخص " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

  .ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند 


