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  اعالميه هيئت اجرائی سازمان
 محاکمه هفت بهائی،

   سندی از سرکوب خشن مذهبی
های اداری جامعٔه بهائی را در غياب  که فعاليت"  ايرانگروه ياران"دادگاه 

 دی ماه ٢٢شتند در روز سه شنبه  عهده داربمحفل روحانی ملی آنها 
اين شعبه دادگاه پيش از اين .   دادگاه انقالب آغاز شد٢٨ در شعبه ١٣٨٨

رکسانا صابری را به اتهام جاسوسی به هشت سال زندان محکوم کرده 
بود، و پس استفاده تبليغاتی او را آزاد کرد و به او اجازه خروج از ايران 

ه که جانشين بازپرس هست، از منتسبان به دستگاه دادرس اين شعب.  داد
فريبا متشکل از " گروه ياران"اعضای  . های امنيتی کشور است

الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی،  آبادی طائفی، جمال کمال
 در ١٣٨٧از ارديبهشت ماه بهروز توکلی، وحيد تيزفهم و مهوش ثابت 

  . بازداشت به سر می برند
فت بهائی در شرايطی برگزار می شود که وکالی مدافع شان دادگاه ه

اما ايسنا . تاکنون نتوانسته اند به پرونده ی آن ها دسترسی داشته باشند
" ، " تبليغ عليه دولت"، "جاسوسی برای بيگانگان"اتهامات آن ها را 
مشارکت در جمع آوری و اسناد طبقه بندی شده "؛ "همکاری با اسرائيل

افساد فی "و " به بيگانگان با هدف بر هم زدن امنيت کشورو ارائه آن 
هفت " از آن ها به عنوان " تابناک"سايت . اعالم کرده اند" االرض

تروريست بهائی که متهم به اقدامات تروريستی از جمله هدايت و رهبری 
بمب گذاری در حسينيه رهپويان شيراز و جاسوسی برای رژيم اشغالگر 

افراد دستگير شده هيچگاه "  و آورده است که نام برده" اسرائيل
ارتباطشان را با رژيم اشغالگر اسرائيل انکار نکرده و حتی مقر اصلی 

  ". شان در حيفاست
دادگاهی با اين کيفرخواست و با اين سابقه و با گماردن  يک مقام امنيتی 
بعنوان دادرس و عدم دسترسی وکال به پرونده ی موکلين خود، نمی تواند 

اتهامات . جز يک دادگاه فرمايشی با اهداف کامأل سياسی و امنيتی باشد
وارده به هفت بهائی زندانی به گونه ای تنظيم شده است که می تواند به 

اين امر در شرايطی که رژيم . صدور احکام اعدام در مورد آنها بيانجامد
يمت اسالمی از ترس مرگ به زور عريان روی آورده است، می تواند به ق

  .جان اين زندانيان سياسی تمام شود
، "گروه ياران"نا گفته روشن است که تمامی اتهامات نسبت داده شده به 

اتهاماتی من درآوردی و ساخته و پرداخته ی دستگاه های امنيتی رژيم 
جامعه . تنها جرم اين بهائيان، داشتن اعتقادات مذهبی ديگری است. است

ل پيدايش اين مذهب، همواره مورد بدترين   سا١۵٠ی بهائيت ايران، در 
چه در دوران قاجاريه که . نوع اذيت و آزار شيعيان متعصب بوده است

بدن های شمع آجين شده ی بهائيان و بابيان را بر سر کوی و برزن می 
بردند و قطعه قطعه می کردند و چه در زمان جمهوری اسالمی که آنقدر 

ردند که به حق می توان آن را مذهب از معتقدين اين مذهب را اعدام ک
کينه و نفرت عليه بهائيان، اگر در تمامی دوره های حکومت . شهدا ناميد

اسالمی به خشن ترين شکلی با سرکوب جامعه بهائيت و بهائيان همراه 
بوده است، اکنون که قدرت در دست های هواداران مصباح يزدی و 

  .نه تری بخود گرفته استدارودسته ی انجمن حجتيه است، شکل بيرحما
سازمان ما سرکوب جامعه بهائيت و بهائيان کشور به بهانه های واهی را 
بشدت محکوم کرده و آن را شکل خشنی از سرکوب دگرانديشان و 

سياست سرکوبگرانه ای که تنها به . معتقدين به ديگر مذاهب می داند
 سنت را نيز بهائيان محدود نبوده، بلکه دامن دارويش و جامعه ی اهل

آزادی اعتقاد به مذهب و يا المذهبی، يکی از اصول اوليه ی . گرفته است
  .دمکراسی است

سازمان ما تالش های دادگاه های انقالب اسالمی برای فرونشاندن نفرت  
و کينه بيشرمانه شان از طريق صدور احکام زندان يا اعدام برای بهائيان 

 را بشدت محکوم کرده و از همه دستگير شده و ديگر زندانيان سياسی 
آزاديخواهان و برابری طلبان و بنياد ها و سازمان های مدافع حقوق بشر 
می خواهد با تمام نيرو به اين سياست سرکوبگرانه و بيرحمانه اعتراض 

  .کنند
  سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
  زنده باد آزادی  زنده باد سوسياليسم

  )راه کارگر( انقالبی ايران هيئت اجرائی سازمان کارگران
  ٢٠١٠  ژانويه  ١۴ـ ١٣٨٨ دی ماه ٢۴

……………………………….………  
 

 اعالميه ی هيئت اجرائی سازمان
  به اذيت و آزار پناهجويان افغانی پايان دهيد

تشديد فشار و اخراج گسترده ی پناهجويان افغانی در بلوچستان هر روز ابعاد 
گذشته  هر روز تعداد کثيری از در شش ماه . گسترده تری به خود می گيرد

پناهجويان افغانی در شهرهای سيستان و بلوچستان، در خروجی راه ها، در 
حوالی شهرها و روستاها توسط نيروهای انتظامی دستگير شده و از کشور 

در تازه ترين اقدام، از هفته ی گذشته گشت های نيروهای . اخراج گشته اند
ه ها و واحدهای صنفی هجوم برده و با انتظامی و اداره کار، به کارگا

اما تنها . دستگيری پناهجويان افغانی به اخراج آن ها مبادرت می ورزند
دستگيری، توهين و تحقير و اخراج پناهجويان کارکرد روزانه ی نيروهای 

آن ها در همايش های طوايف و قبايل نيز . انتظامی و امنيتی استان نيست
تا سران اين قبايل را به شناسائی و دستگيری اين تالش گسترده ای کرده اند 

پناهجويان تشويق کنند تا در ازای اين اقدام برای اين قبايل تسهيالتی ايجاد 
تبليغات سنگين مقامات استانی و رسانه های وابسته به رژيم و بويژه . کنند

آن ها در . سپاه پاسداران نيز به دامن زدن هيستری ضدافغانی مشغول هستند
بليغات مسموم خود پناهجويان افغانی را رباينده فرصت های شغلی، دامن ت

اين . زدن به تکدی گری، و زشت کردن چهره ی شهرها معرفی می کنند
تبليغات مسموم را تنها در ادبيات سازمان ها و جريانات فاشيستی کشورهای 

  .اروپائی می يافت
د که پناهجويان اين سياست خارجی ستيزانه در شرايطی انجام می گير

افغانی چندين دهه در کنار مردم اين استان در صلح و آرامش زيسته اند و 
اقدامات مقامات . با مزدهای بسيار پائين به کار و امرار معاش پرداخته اند

رژيم در دستگيری و اخراج پناهجويان در ميان بسياری از مردم استان با 
مردم به روشنی دريافته اند زيرا . سوءظن و با نگرانی روبرو شده است

که تالش های رژيم در اين راستا، به خاطر مردم استان و رفاه و سعادت 
واقعيت اين است که سياست دستگيری و اخراج . آن ها انجام نمی گيرد

گسترده ی پناهجويان افغانی و حتی اخراج طلبه های حوزه های علميه 
دولت . بال استان استاهل سنت، در راستای سياست امنيتی رژيم در ق

اسالمی که وضعيت خود در اين استان را شکننده می بيند و نسبت به 
تحوالت افغانستان و پاکستان نگران است، برای محکم کردن پشت جبهه 
ی خود به دستگيری و اخراج گسترده ی پناهجويان افغانی روی آورده 

  .است
ه و اذيت و سازمان ما ضمن محکوم کردن سياست های خارجی ستيزان

آزار پناهجويان افغانی، از همه نيروها و سازمان های مدافع حقوق بشر 
می خواهد به اقدامات ضد انسانی اعتراض کرده و اجازه ندهند اين 
اقدامات فاشيستی و خارجی ستيزانه عليه پناهجويان افغانی درسکوت 

  .انجام گيرد
سان بلوچ و سازمان ما از همه سازمان ها و نيروها و وبالگ نوي

سيستانی می خواهد به سکوت خود در اين باره پايان دهند و از حقوق 
مشروع پناهجويان افغانی برای زندگی و کار در سيستان و بلوچستان 

  .دفاع کنند
سازمان ما از همه مردم آزاديخواه و برابری طلب می خواهد از هر طريق 

ات اسالمی اعتراض که می توانند به اين اقدامات خارجی ستيزانه مقام
ملتی  که به خاطر . کنند و به حمايت از پناهجويان افغانی مبادرت ورزند

 ٣سياست های سرکوبگرانه و ضدانسانی رژيم اسالمی، نزديک به 
ميليون مهاجر و پناهجو در چهارگوشه ی جهان دارد، نمی تواند و نبايد 

  .اوت بماندنسبت به سرنوشت پناهجويان ديگر ملت ها در کشورش بی تف
  سرنگون باد رژيم اسالمی

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

  ٢٠١٠ ژانويه١٧ـ ١٣٨٨ دی ماه ٢٧

………………………………………. 
و پناهجويان در زاهدان ” متکديان“مشکل 

 ستيزی حربه ای برای تحريک خارجی
و مريم سرگزي خبرنگاران فارس در سيستان و شيوا : َمی َمُکران

پايان متكديان افغاني در  حكايت بي“بلوچستان در گزارشی تحت عنوان 
به بررسی پديده ی تکدی گری در استان پرداخته ” سيستان و بلوچستان

خواندن اين گزارش . و آن را در حد يک مشکل منطقه ای ارتقاء داده اند
 تکدگری و مبارزه با آن نيز به حربه ای نشان می دهد که حتی پديده ی

برای تحريک احساسات مردم و دامن زدن به روحيه ی خارجی ستيزی 
در اين گزارش هيچ اشاره ای به ريشه های اين پديده ی . تبديل شده است
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احتماعی و سوءمديريت مقامات حکومتی و فقر جانفرسا در استان نشده 
ست که گويا سيستان و بلوچستان گزارش به گونه ای تنظيم شده ا. است

. از هر سو به آن هجوم آورده اند” متکديان“سوئيس منطقه است که 
همين خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران در گزارش ديگری تحت عنوان 

پناهجويان ” اند هاي اشتغال ايرانيان را ربوده  فرصت مهمانان ناخوانده“
اين نگاه خارجی ستيزانه و . افغانی را عامل بيکاری معرفی کرده اند

تحقيرآميز، و راسيستی جزئی از سياست امنيتی مقامات رژيم در 
و از اين . بلوجستان است که قصد فرافکنی مشکالت استان را دارد

در . موضوع برای توجيه اخراج پناهجويان افغانی سوءاستفاده می کند
 در راستای حالی که اخراج پناهجويان افغانی وحتی طلبه های افغانی

از اين رو افشای اين . سياست امنيتی منطقه ای رژيم به اجرا در می آيد
اين دو گزارش را . سياست راسيستی وظيفه ای هر انسان آزاده ای است

 در زير بخوانيد
 پايان متكديان افغاني در سيستان و بلوچستان حكايت بي

ستان به گزارش خبرگزاري فارس از زاهدان، يكي از معضالت شهر
زاهدان، حضور متكديان به ويژه متكديان خارجي است آه به صورت 

يابند و  غيرقانوني وارد شهر زاهدان شده و در حواشي شهر اسكان مي
 ..……… است دار آرده چهره شهر زاهدان را خدشه

اين امر معضالتي از جمله تهديد سالمت و بهداشت شهروندان، سد معبر  
هاي  آوري آمك هاي مساجد براي جمع فهدر معابر عمومي، فروش تعر

هاي وحشتناك از  مردم، ترويج خرافات در اذهان عمومي، ساخت صحنه
هاي بدنشان براي عوام فريبي، زير سئوال  وضعيت بيماري و مصدوميت

بردن هويت شهروندان و سلب آسايش در ساعات استراحت را در پي 
 .دارد

آه باعث زشت  آنند، عالوه بر آن  ميها اقدام به گدايي افرادي آه در خيابان
شوند، با حضور در معابر عمومي و  شدن سيماي شهرستان زاهدان مي

 .آنند ها براي مردم ايجاد مزاحمت هم مي خيابان
  شود آوري متكديان شهر زاهدان احداث مي مرآز ويژه جمع*

محمد تقي اوآاتي مديرآل دفتر امور اجتماعي استانداري سيستان و 
تان در زمينه آخرين اقدامات انجام شده براي مهار تكديگري و بلوچس

با : متولي اصلي آن در زاهدان به خبرنگار فارس در زاهدان اظهار داشت
اي نزديك مرآز  هاي مربوطه، در آينده همكاري شهرداري و ساير دستگاه

 .شود آوري متكديان در زاهدان افتتاح مي جمع
 ستاد ساماندهي به شهرهاي خودشان متكديان شهرستاني هم با حمايت

 .روانه خواهند شد
 ها نبايد به افراد آم بضاعت ويزا بدهند آنسولگري*

متكديان خارجي هيچ جايگاهي در ايران به ويژه سيستان و : اوآاتي گفت
ها نبايد به افراد آم بضاعتي آه با هدف  بلوچستان ندارند و آنسولگري

 .شوند ويزا بدهند طقه ميگري وارد ايران يا اين من متكدي
  هزار متكدي از سطح سيستان و بلوچستان٣طرد حدود *

محمد عرب، معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي سيستان و 
بلوچستان نيز در زمينه متكديان ترد شده خارجي از اين استان 

 هزار نفر از ٣جاري تاآنون حدود  از ابتداي سال : اظهار داشت
ن سيستان و بلوچستان دستگير و براي طرد متكديان از سطح استا

 .اند به مراجع قانوني تحويل داده شده
شوند،   گدايان پاآستاني به صورت فصلي وارد شهر زاهدان مي

چون مردم شهر از اجاره مسكن به آنها امتناع آرده و آنها مجبورند 
 .در حاشيه شهر آه داراي آمترين امكانات است، ساآن شوند

 انسداد مرز و آنترل مبادي ورودي و خروجي استان اميدواريم با
آوري متكديان و تحقق  اندازي مرآز جمع سيستان و بلوچستان، راه

اي نزديك،  ساير اقدامات در دست اجراي مسئوالن مربوطه درآينده
 .هاي زاهدان از وجود اين افراد پاك شود آوچه و خيابان

 شيوا و مريم سرگزي: گزارش
  در سيستان و بلوچستان خبرنگاران فارس 
 اند هاي اشتغال ايرانيان را ربوده  فرصت مهمانان ناخوانده

 هزار مهاجر افغاني در ايران، يك ميليون ۵٠٠ ميليون و ٢بيش از 
اي را   هزار فرصت شغلي را اشغال آرده و مشكالت عديده۶٠٠و 

 .اند به وجود آورده
 ل آشوربه داخ) افاغنه(ورود اتباع خارجه غير مجاز * 

نفر از اتباع خارجه  ) ٣٠٠/٣٩(به عنوان مثال دستگيري بيش از 
 جاري است در هفت ماهه سال) افاغنه(

 ها و تهديدات ورود افاغنه آسيب* 
: جانشين اداره اجتماعي مرزباني سيستان و بلوچستان افزود

افزايش گرايش ازدواج افاغنه با ايرانيان به ويژه مردان افغان با 

ني و بازگشت احتمالي بسياري از اين افراد پس از مدتي زنان ايرا
هاي افغاني، ايراني آه  به افغانستان و از هم پاشيدگي خانواده

هاي  هاي جدي اجتماعي در آشور به ويژه در مرزها و استان چالش
 .شرقي آشور را به وجود آورده است

 درمان هاي بهداشت و با توجه به عدم آنترل و نظارت شبكه: وي افزود
هاي واگيردار و به ويژه  توانند يكي از عامالن انواع بيماري اين افراد مي

 .آنفوالنزا و سل باشند آه تبعات گاه جبران ناپذيري در پي دارد
هاي دولتي مانند نان در  استفاده اين افراد از يارانه: آريمي اضافه آرد

عضالت اقتصادي در دهند يكي از مشكالت و م حالي آه اين افراد ماليات نمي
 .شود هاي اقتصادي به آشور مي هاي شرقي است و سبب ايجاد ضربه استان

حضور افاغنه در داخل آشور به عنوان نيروي آار ارزان سبب : وي گفت
 .ها و باال رفتن نرخ آن شده است افزايش بيكاري ايراني

هاي  در صد قابل توجهي از جرائم رخ داده در استان: وي تصريح آرد
  .پذيرد  شرقي توسط مهاجران افغاني صورت مي

……………………………………….  
  سياست ارعاب، اتهام محاربه،دادگاههای فرمايشی

وارد کردن اتهام سنگين محاربه به اسرای جنبش اعتراضی با *
هدف ارعاب و جلوگيری از گسترش و تداوم جنبش اعتراضی مردم 

  . ايران صورت می گيرد
ها طبق آيفرخواست صادره برای  ز پروندهدر يكی ا:دادسرای تهران

  . متهم درخواست مجازات به اتهام محاربه شده است
, کودتاچيان در وحشت از گسترش اعتراضات مردمی: روشنگری

محاکمه بازداشت شده گان بدور از هر , برپايی دادگاههای فرمايشی
با نظام را در پيش گرفته " محاربه"گونه موازين حقوقی به اتهام 

ند تا از آن به عنوان وسيله ای برای ارعاب مردم و جلوگيری از ا
پس از عاشورای . گسترش جنبش اعتراضی بهره برداری کنند

 که با موجی از بازداشت های گسترده در سراسر ايران ٨٨خونين 
ابتدا اعالم شد که پنج نفر از دستگيرشدگان به اتهام , همراه بود

که " گروه ياران ايران"دادگاه , دمحاربه با نظام محاکمه می شون
 در ١٣٨٨ دی ماه ٢٢متهم به بهايی گری هستند از روز سه شنبه 

محاربه با " دادگاه انقالب آغاز شده است که اتهام آنها ٢٨شعبه 
پرونده "امروز نيزاعالم شده است که . اعالم شده است" نظام
ن ارسال شده که برای يکی از اي" متهم عاشورا به دادگاه١۶

  . شده است" درخواست مجازات به اتهام محاربه"زندانيان 
به گزارش خبرگزاری ايسنا، دادسرای عمومی و انقالب تهران 

در يكی از اين : "گفته است" محاربه"درباره پرونده متهم به 
ها طبق آيفرخواست صادره برای متهم درخواست مجازات به  پرونده

  ." اتهام محاربه شده است
ها   متهم ديگر اين پرونده١۵ومی و انقالب تهران اتهام دادسرای عم

" های تبليغی عليه نظام اجتماع و تبانی عليه امنيت و فعاليت"را 
  . اعالم آرده است

های صادره در پی تكميل تحقيقات و  آيفرخواست"طبق اين گزارش، 
 متهم ياد شده صادر ١۶مستند به گزارش ماموران و اقارير تمامی 

   ."شده است
دادسرای عمومی و انقالب تهران "ايسنا اضافه کرده است که 

جزئيات بيشتری درباره پرونده و نام اين متهمان ارائه نكرده 
  ." است

   ارعاب است،هدف اتهامات
برای همه روشن است که وارد کردن اتهام سنگين محاربه به 
اسرای جنبش اعتراضی با هدف ارعاب و جلوگيری از گسترش و 

اين اسرا . نبش اعتراضی مردم ايران صورت می گيردتداوم ج
گروگان هان هايی هستند در دست ايادی کودتا که رژيم برای زهر 

  . چشم گرفتن از مردم از آنها استفاده می کند
اين وضعيت مبارزه عليه احکام اعدام و اعتراض عليه دادگاههای 

دتاچيان و فرمايشی رژيم کودتا را به بخشی مهم از مبارزه عليه کو
اگر فشار . درهم شکستن سياست ارعاب آنها تبديل کرده است

سنگين سرکوب و بازداشت های فله ای شرايط اعتراض گسترده و 
سراسری عليه برپايی دادگاههای فرمايشی و احکام محاربه رژيم را 

, در خارج از کشور که چنين فشاری وجود ندارد, دشوار کرده است
نبه قطعا می تواند فشار را بر کودتاچيان اعتراض وسيع و همه جا

 ١٣٨٨ دی ٢٥  .افزايش دهد و تا حدودی نقش بازدارندگی ايفا کند

    .......................................... 
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  سردبير نشريه راه کارگر مصاحبه
  !با ياسمين منظر و مهدی اصالنی 

 در رياست جمهوری" انتخابات "س مسيری که حوادث ايران، بويژه پ
 پيموده، توجه افکار عمومی در ايران و جهان را ١٣٨٨ خرداد ماه ٢٢

  .بيش از گذشته بخود جلب نموده است
  طرح ماه گذشته، پس از٧-۶ جنبش اعتراضی اخير مردم ايران در 

احترام به آراء ريخته شده در صندوق های آراء تی که در بطن خود سئواال
را هدف گرفته بود و پس مواجهه با سرکوب های بسيار خشن و خونين 
رژيم، با گامهائی بلند در مسير تکاملی خويش، از تنگنای خواست های 

  : نظيراصالح طلبان نظام عبور کرد و با طرح شعارهائی 
هر کوچه،هر خيابان، دانشگاه ايران / م استخامنه ای اين آخرين پيا

  .است
  .کل نظام باطله/ خامنه ای قاتله 
  .چه شاه باشه ، چه رهبر/ مرگ بر ستمگر
  .مرگ بر خامنه ای  - مرگ بر ديکتاتور

 و فزون بر ديد شکاف مابين اصالح طلبان دولتی و حکومتشنه تنها در ت
 بلکه از ،ق بوده است موفآن تًاثيرگذاری بر خواست های اصالح طلبان

 و پس از آنکه آرايش )روز عاشورا( ديماه امسال  آذر  و بويژه ششم١٦
 خود  صريح، بلکه بنابر اظهاراتصحنه سياسی در ايران تغيير داده است

رهبران اصالح طلبان دولتی، اکنون اين رهبران اصالح طلب هستند که 
  .ندشده ا" پناهنده " بدنبال مردم روانند و به آنها 

 به  در سراسر ايران مردم معترض به نظام، ديماه امسال، که٦در 
 بار احترام به آراء شان بودند،خواهان مسالمت آميز ترين شکل خود 

 ها و زندان و موج وسيع  دستگير سرکوب پاسخ رژيم که کشتار، باديگر
لذا بيش از گذشته خواست ابطال رژيم را در . بود، مواجه شدند

  .فرياد زدندشعارهايشان 
 سال مقابله با رژيم ٣٠  بيش ازجنبش اعتراضی مردم با کوله بار اکنون

  مصمم ترواليت  ماه گذشته ، در مقابل دستگاه٧ – ٦و بويژه تجربه 
  .صف آرائی نموده است

، از يک طرف دستگاه )شورا عاروز (  ديماه امسال ۶حوادث پس از  
جود آنکه ناتوانی خويش در ، با وواليت و دولت کودتائی احمدی نژاد

اداره جامعه بشکل تاکنونی را بی ردا و پوشش در معرض ديدهمگان قرار 
 پذيرش بحران شکننده ای که سراپای رژيم و عدم باز هم بر داده اند، اما،

 توسط فراگرفته است، پای ميفشارند و از طرف ديگر خود و ياجامعه را 
" کوساله و بزغاله "  ،" خس و خاشاک "سخنگويان شان مردم را

ا اعالم آخرين اخطار از جانب علی خامنه ای، توده های  ب اخيرًاخوانده  و
نموده  تهديد  گذشته سرکوب و کشتار بيش ازناراضی و حق طلب را به

  .اند
  خشم فروخفته مردم از جانبیهمه شواهد و قرائن حاکی از آنست کهاما 

 بوجود آوردهن عزمی در مردم آنچنا ) ماه اخير٧-۶ حوداث  دربويژه(
 و از  را تحمل نمايندبشيوه تا کنونی  اداره جامعهاست، که ديگر نميخواند

  .ديگر دستگاه واليت نيز قادر نيست به شيوه گذشته حکومت نمايدجانب 
توجه به مطالب فوق الذکر تصميم گرفتم که در تماس با تعدادی از با 

يخواه رژيم جمهوری اسالمی ايران  ترقزيسيونوفعالين و صاحب نظران اپ
  . در مورد سئواالت ذيل جويا شومآنان را نظر 
   چيست؟ارزيابی شما از وضعيت کنونی ايران  - ١
   بنظر شما راه برون رفت جامعه ما از بحران کنونی کدام است؟– ٢

در صفحات نشريه  را ارائه شده نظرات  پاسخ ها، به ترتيب دريافتاکنون 
  سئواالت اينمه  فعالينی که زحمت پاسخگوئی بهمکاری هاز .درج مينمايم

  نجفیمنصور           .مرا بر خود هموار نموده اند، صميمانه سپاسگزار

  !با ياسمين منظز صاحبه م
  ارزيابی شما از وضعيت کنونی ايران چيست؟  : نجفیمنصور 
از . کنم ما با شرايط حساسی روبرو هستيم من فکر می : منظرياسمين 

يکطرف جنبش اعتراضی،خصوصا پس از تظاهرات عاشورا ، وارد 
مرحله جديدی شده و به تاييد همگان شعارها و خواستهای راديکلتری 

ا شنيده اند و کند، از طرف ديگر اصالحطلبان صدای انقالب ر مطرح می
های اصالح طلبانه آنها را به خطر  نگران از اينکه طغيان انقالبی کوشش
های سازش   کرده اند با ارائه پالتفرم بياندازد در دو سه هفته اخير سعی

های اصول   از جناح  را بگيرند و در اين رابطه يکی جلوی حرکت انقالبی
  . هم گامهايی برداشته است گرايان

 روشن و دقيق است،   ماه ظاهرات کنندگان در آذر ماه و دیهای ت شعار
  : سرنگونی نظام واليت فقيه هستند  آنها پی

 - ديگه کارش تمامه/ حکومت امامه -جانم فدای ايران / نه  اسالم نه قرآن 
  ...آماده قياميم / برای سرنگونی نظام 

ير بار ديگر ها و سخنرانيهای اخ آقايان موسوی ، خاتمی، کروبی در بيانيه
کوشيده اند از اين آخرين فرصت برای نجات نظام موجود استفاده کنند و 

بيانيه موسوی شکی در . کنند `  خطر انقالب ` جناح مخالف را متوجه 
  : نميگذارد  اين مورد باقی

ما من برآنم که راه حل مشکالت پيش آمده و بحران موجود چنين است؛ «
ه خروشان و عظيمی است که وضعيت کشور امروز چون رودخان

سيالبهای تند و حوادث گوناگون باعث طغيان و گل آلود شدن آن شده 
راه آرام کردن اين رودخانه بزرگ و روشن ساختن و زالل کردن . است 

انديشيدن به اين . آب آن در يک اقدام سريع و عاجل امکان پذير نيست 
امله کنند و بده و بستانی گونه راه حلها که عده ای توبه کنند و عده ای مع

  .صورت گيرد تا اين مشکل بزرگ حل شود عمال به بيراهه رفتن است 
بنده راه حل را در روانه ساختن نهرها و چشمه هايی از آب روشن و 
شيرين به بستر اين رودخانه می دانم که بتدريج و طی يک فرآيند تدريجی 

اعتقاد دارم که هنوز دير و نيز . کيفيت آب و وضع رودخانه را تغيير دهد 
نشده است و نظام ما آن قدرت را دارد که در صورت تدبير و در صورت 
داشتن يک نگاه احترام آميز و توام با مالطفت به همه ملت و اقشار آن 

بنده تعدادی از اين راه حلها را که چون نهرها . اين مهم را بانجام برساند 
ای ملی را تحت تاثير قرار دهد و چشمه هايی از اب روشن می تواند فض

  »و اوضاع را به سمت بهبود ببرد
 فقيه  اما از آنجا که بر خالف تصور اين جمع  فرصت برای نجات ولی

ها است از دست رفته است ما حتما شاهد جدايی بيشتر ميان جنبش  مدت
  . خواهيم بود`  سبز `اعتراضی و رهبران 

ها چگونه است ، اما  به اين سازشالبته بايد ديد عکس العمل جناح حاکم 
بعيد است پس از اين همه درگيريها ، اعتراضات  ، پس از اين همه 

ای  معترضين حاضر باشند چنين عقب نشينی-سرکوب و خشونت حاکمان
  .را بپذيرند

های  از طرف ديگر من مانندبسياری از فعالين چپ معتقدم تداوم اعتراض
ر داليل سياسی ، ريشه در بحران گسترده در چند ماه گذشته عالوه ب
   اکثريت قريب به اتفاق جامه ، يعنی اقتصادی و وضع اسفناک  زندگی

  . نيروی کار ، دارد
  بيکار سازيها، خصوصی سازی ها، عدم پرداخت دستمزد ها، کار موقت

همه و همه به گسترش فقر و بدبختی کمک کرده است متمأنن تصويب .. 
ها شدهين وضع را بدتر هم خواهد  بأعث گرانيقيمتها ،  اليحه حذف رايانه

تاثيری ` سبز  `   در جنبش کرد، در چنين شرايطی بعيد است سازش برخی
  .بر روند اعتراضات بگذارد

بنظر شما راه برون رفت جامعه ما از بحران کنونی   : نجفیمنصور 
  کدام است؟

های  پاسخ به اين سئوال دشوار است چرا که به فاکتور : منظرياسمين 
های آينده تاثير خواهند  رج از اراده ما بر روند وقايع هفتهبيشماری که  خا

  . گذاشت، بستگی دارد
 پرداخته اند  هر صورت معترضين، تظاهر کنندگان  تا کنون بهای سنگينی

و حتما بايد مبارزه را تا  پيروزی ، که حداقل آن سرنگونی جمهوری 
است، ادامه اسالمی ، جدايی  کامل دين از دولت و برقراری دموکراسی 

واقعيت اين است که دستيابی به همين خواست پايه يی، جز از طبقه .  داد
علتش هم واضح .   کارگر ايران ، از بخش ديگری از جامعه بر نميايد

در دوران بحران شديد اقتصادی ، هر جناحی از تنها طبقه تعيين . است
سد، يا بايد  دار به قدرت بر  طبقه سرمايه کننده ديگر در جامعه، يعنی

را )  مدرن تر و عام پسند تر  ولو در شکلی(  ، دينی  نوعی خرافات مذهبی
برای اعمال قدرت دنبال کند، يا بايد به ناسيوناليسم و ديگر ديدگاههای 

هر کدام  را تصور کنيم  در هر . ارتجأعی برای سلطه بر جامعه اتکا کند
ی برايش ميّسر نخواهد های اقتصاد  به خواست صورت توانايی پاسخ گويی

.  بود، از اين رو است که دير يا زود به سرکوب دست خواهد زد
پاسخگويی به خواست اوليه مردم ايران برای دستيابی به دموکراسی ، 

هايش چيزی برای از  تنها از طبقه کارگر ايران  بر ميآيد که جز زنجير
  .دست دادن ندارد

له واقف نيستند و کار سياسی تبليغی البته اکثر جامعه ما هنوز به اين مسا
  .  های چپ است در اين مورد وظيفه اصلی همه نيرو

ا همه ضعفی که در سازماندهی طبقه کارگر وجود دارد هر راه حل ديگری 
   -های بعدی است   را تصور کنيد، تنها زمينه ساز بحران
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  ! مهدی اصالنینشريه راه کارگر با صاحبه م
اندرکاران و سردبير محترم نشريه  با سالم و عرض خسته نباشيد به دست

 به دو سئوال شما هايم ِ دانسته ضاعتکنم به قدر ب سعی می. راه کارگر
  :پاسخ گويم
  ارزيابی شما از وضعيت کنونی ايران چيست؟  : نجفیمنصور 
کشور ما ايران اين روزها دچار موقعيتی شده است که :  اصالنیمهدی 

 . داشترا در شش ماه گذشته بينی و وقوع آن گويی تصوِر پيش تر غيب کم
اطالق " پات"بازان بايد بدان موقعيت  وضعيتی که به اصطالح شطرنج

اش خود را در  شش ماه قبل ولی فقيه و کانديدای مورد عالقه. کرد
. شود تر می وضعيتی قرار دادند که بيرون آمدن آز آن روز به روز دشوار

افراخته و   سی سال گذشته قد پی در پیهای جنبشی که از ميان شکست
 .خواندآيند تمامی مبارزات دوران پس از انقالب  بررا  توان به جرًات آن یم

ی سی  که عنصری که در همه  آن عمومی اخيرجنبشهای  گی از جمله ويژه
 به مبارزات مردمی اضافه ،ايم يعنی عنصر اعتماد سال گذشته فاقد آن بوده

ساله خود ی سی  شده گم ی ايرانی ی جوان شده  جامعهبه واقع. شده است
در يک . های عمومی جدا از هم پيدا کرده است  خيزشرا از پس سرکوِب
 به قدرت خود  اين روزهااند که  مردمی قرار گرفته، رزمسوی اين ميداِن

 گان خورده  اردوی شکست از را تنها سهم خودخواهند پی برده و ديگر نمی
کم بدين  تکسانی که در اعتراض به دزديده شدن آرايشان يا دس. گيرند
ی  فاکتور خيابان را به سالح های اجتماعی راهی ديگر اليه  با همبهانه

ها و با   با گذشتن از آن خواستبدل کرده و امروزمؤثر در نافرمانی مدنی 
 خواهان تغييرات بنيادين ، جنبش به دنبال خودکشاندن رهبران نماديِن

ی   که شايستهزاری عمومی از حکومتی است اين همه محصول بی. هستند
های سرکوب  با جواب ندادن شيوه. باشد نمی چنين ملتی حکمرانی بر

 در کنترِل  و عدم موفقيت شش ماهه گذشتهتوسط سردمداران حکومت در
کاسه "حذف فاکتور اعتراض  ناتوان از ،امعه، سردمداران حوزه و چاهج
هايی متنوع و   به شيوهمدنی  نافرمانی.اند  به دست گرفته"کنم چه

عبور جنبش .  ادامه دارد- است عمومیجنبشاين که ذاتی -رنگارنگ، 
 اول که به بهانه تقلب انتخاباتی و در ی مرحلهواِر  هم راه ناای از  توده

  تنزل خار کردن وتمايل به حکومتی که  ولی فقيه واساس مقابله با تحقيِر
 داشت در افغانستان" تورابورا"نشينانی از نوع   مردم در حد کوهدادن

 در کاربسِت چنين  باند نظاميان کودتاچی پس از ناکامی.عبور کرده است
 سردمداران حوزه و چاه با -پس از وقايع عاشورابه ويژه -سياستی، 

. دنسعی در عراقيزه کردن جامعه دار تمامی توان تسِت ترور و انفجار، با
 ايران را تبديل به آمد  بدشان نمی،توانستند ها اگر فرصت داشتند و می آن

 برخالف تمامی بوِد ما . دوران صدام به عالوه چاه جمکران کنندعراِق
 با يک جنبش ملی و در عين حال با يک بار نامبارک جمهوری اسالمی اين

قادر به انکار بحران  ولی فقيهديگر هيچکس حتا . بحران فراگير مواجهيم
رحله از جنبش آن است که کودکان فردا در آورد اين م ترين دست کم. نيست
ای را به عنوان آخرين ولی فقيه  های درسی تاريخ، ناِم علی خامنه کتاب

به .  از بر خواهند کرد برای نمره گرفتن در درس تاريخحکومت اسالمی
بينی که  و با خوش -که البته بدان مجهز نيستم-گويی  دور از هرگونه غيب

معتقدم وضعيت کنونی جامعه به  ،ام ش نبودهگاه چون امروز دچار هيچ
های  ای است که دست زدن به کشتار عمومی توسط تئوريسين گونه

 نخواهد  اين حکومت برای بقای بيشترهيچ شانسی نه تنها جمکرانی
 حق تير را از اينان ای است که  به گونهکيفيت جنبش عمومی، بلکه داشت

انی تحت لوای لباس شخصی به کش انداختن اوباش و آدم. سلب کرده است
ايران افغانستان و عراق نخواهد . جان مردم جواب نداده و نخواهد داد

. توان به مقابله با جنبش مدنی و فراگير برخاست با کهريزک نمی. شد
  . رسد بار زور حکومت به مردم نمی هم روشن است اين دليل آن
بنظر شما راه برون رفت جامعه ما از بحران کنونی   : نجفیمنصور 

  کدام است؟
 دريافت من از سئوال شما اين رفت از بحران؟ راه برون:  اصالنیمهدی 

گونه است که قبل از جامعه اين حکومتيان هستند که بايد به اين پرسش 
ادث اخير و پس از صدور به اعتقاد من و با توجه به حو .پاسخ گويند
حسين موسوی، تمايل به نوعی سازش و کدخدامنشی در  هم ميربيانيه هفد

 جناح واليت فقيه و جبهه موسوم به جنبش سبز و رهبر  بحران درحل
بيانيه هفدهم موسوی برآينِد . شود  مشاهده مینمادينش ميرحسن موسوی

شايد . نوعی رايزنی و مشاوره با کسانی از داخل و خارج از حاکميت بود
 را در آينده ای  آنترين بينانه  و البته خوشترين دست ترين و دم نزديک
و دادن ومتيان  ميان حک در  و تغييرای از جا به جايی  در گونهيک ونزد

چندم و مجازاِت   و احتماال يافتن مقصرانی دستامتيازاتی به مردم
  شان احتمالی

اين شکِل خروج ) ماجرای کهريزک و مرتضوی ( بتوان مشاهده کرد
خواهد  دگرگونی تدريجی را ميسر ،از بحران در عين سازِش دوجناح

 باال  خيلیبرای دوطرف آن ی پرداخت هزينهدر ظاهر  و ساخت
جا نهفته  آن اشکال اساسی . اين اما صورت مسئله است.نخواهد بود

 است و اتفاِق آرا در حل بحراندستی   يکی مقابل فاقِد است که جبهه
  در هرم حکومتی، قدرتی های چندگانه و شکاف موجود در کانون

بحران را با رفت از  حل برون  راهگيری واحد در پيداکردن تصميم
 سه جريان عمده در کانون . مواجهه ساخته استهای جدی دشواری

. هيئت مؤتلفه اسالمی. پويان انقالب قدرت، يعنی ايثارگران و ره
 کنترل اوضاع هايی در شيوه برخورد،  با تفاوت.رايحه خوش خدمت

به ظاهر . وتسر متفا هايی يک را در برنامه خود دارند اما با شيوه
نژاد که مافيای  يعنی باند احمدی" رايحه خوش خدمت"به غير از 

در شرايط نشينی را   و هرنوع عقبسپاه پشتيبان اصلی آن است
 دو جريان ديگر باور به معامله ،پندارد برای خود خودکشی میفعلی 

اختالف . گيری دهی و امتياز امتياز. دندار با جنبش سبز و بده بستان
تر  های اخير ديگر بر کم های برخورد اين سه جريان در ماه هدر شيو

پيام ولی فقيه به چون  هايی هم نمونه.  است ماندهکسی پوشيده
 . در اين بارهاهللا منتظری و سکوت دولت مناسبت درگذشت آيت

پادرميانی . استعفای نمايشی حسينيان. برکناری وزير اطالعات
مشت ... پيام به رهبر ومحسن رضايی در حل کدخدامنشانه در 

رفت از بحران کنونی نه با اراده گرايی  راه برون. نمونه خروار است
. رسی است  عمومی قابل دستای های  محدود که در حوزه و نگاه

واليت "ايدئولوژيک جاری در کشور ديگر نه  جنبش عمومی و فرا
ر زنی دوطرفه د کار چانه.  را پذيراست و نه واليت ماليم را"جائر

مدت و کوتاه مدت باشد، اما مشکل  داخل شايد پاسخگوی منافع ميان
انگيزه با تمامی   ُپراين جنبِش. جامعه ايران را حل نخواهد کرد

مدت داشته و قابل بازگشت  محدوديت هايی که دارد خاصيتی دراز
هر . قائلم" رُبرددوَس"لذا من برای اين جنبش خصوصيتی . نيست

، از ی سرکوب را گسترش دهند خواه دامنه اندازه نيروهای خشونت
آمده را به خود  ها به تنگ بديلی که ميليون پِس کينه و نفرت بی

هايی از قبيل محدود کردن  ديگر با طرح. واداشته بر نخواهند آمد
توان ولی فقيه اين موجود رو به  ولی فقيه و تغيير در دولت نمی

زک کردن و آرايش خواست عمومی از ب. موت را زنده نگاه داشت
اند که قدرتشان کجاست؟ آيا  مردم فهميده. نظام عبور کرده است

  .ند رسيدهديگران نيز به اين درک خوا

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

 
 *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 
  ه کارگرسايت خبری را

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

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

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

  .، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند 
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 با بازداشت و زندانی کردن فعالين کارگری و ديگر جنبش ها
  !توده ها را نمی توان از مبارزه باز داشت 

م جمهوری اسالمی حامی سرمايه که خود را عاجزتر از هر رژي
زمان ديگری در تاريخ حياتش در مقابل مبارزه ی توده های به 
پاخاسته بر عليه سی سال خفقان و شکنجه و تحميل نداری و فقر 
می بيند، به رهبران کارگری و ديگر جنبش ها  چنگ و دندان نشان 

 و تحصيل و منازل شان می می دهد و آنها از خيابان و محل کار
حاميان سرمايه فکر می . ربايد و به شکنجه گاههای خود می برد

کنند که با اين کار می توانند جلوی مبارزه پيشرونده کارگران و 
بويژه توده هايئ که در برابر چشمان مزدورانشان شعار مرگ بر 

که اما بايد يادآوری کرد . دسته ی حاکمان را سر می دهند، بگيرند
ديگر نمی شود  با اين اعمال خائفانه و از سر استيصال، آب رفته  

جنبش تود ه ها چون لوکوموتيوی راه افتاده . را به جوی برگرداند
اين وحشت شما را ما در سخنان . است و شما را زير خواهد گرفت

بهتر از هر فرياد تان "  اوضاع غبارآلود است"رهبرتان که گفت
 اين را مانند سخنان شاه که  زحمتکش و ارگرک توده های. شنيديم
می پذيرند و حمله خويش " من صدای انقالب شما را شنيدم" گفت  

  .را شدت خواهند داد
 دی ٢۴آخرين گزارش حاکی از اين  است که  روز پنجشنبه مورخ 

 مجيد حميدی از فعالين کارگری شهر سنندج و عضو ١٣٨٨ماه 
يجاد تشکل های کارگری را  در کميته ی هماهنگی برای کمک به ا

 ٢۶قابل ذکر است که اين فعال کارگری در تاريخ . خيابان ربوده اند
 در صبح زود مقابل منزلش مورد يک حمله ١٣٨۶آبان ماه 

 گلوله در بدنش باقی ٧تروريستی نا موفق قرار گرفته بود که هنوز 
 هفته اين دستگيری در حالی انجام می گيرد که در همين. مانده اند

ها و روزهای اخير بسياری از فعالين کارگری و دانشجوئی و زنان 
را بازداشت و زندانی کرده اند از آن جمله می توان به ترور نا 
موفق جمال کريم پور در روستای موالن آباد سقز، دسگيری و 
آزادی خالد حسينی که اين دو فعال کارگری نيز عضو کميته ی 

تند، دستگيری ساعد شريفی عضو هس... هناهنگی برای کمک 
 دی ماه ١۴در تاريخ .  اتحاديه آزاد کارگران ايران اشاره نمود 

رضا رخشان  مسئول روابط عمومی سنديکای کارگران نيشکر هفت 
  . باز داشت کرده و به زندان بردند تپه را نيز

اين بگير و ببند فعالين کارگری در زمانی انجام می گيرد که  به 
حمله نموده و ..  دانشگاه آزاد مشهد با چاقو و زنجير ودانشجويان

 نفر از ٢٠٠دو نفر را به قتل رساندند و تا کنون نزديک به 
دانشجويان با اعتصابات خود جواب . دانشجويان را دستگير کرده اند

  نيز به مادران عزادار حمله کرده و حتی در شنبه ی گذشته.داده اند
نيز رحم نکردند، ولی مادران به جای به مادر هفتاد و چند ساله 

ترس از وحشيگری، جواب دادند که شما رفتنی هستيد و ما ماندنی 
و دو روز ديگر دم درزندان اوين جمع شدند و زندانبانان را وادار 

  .به آزادی مادران بازداشت شده نمودند
 پس، اگر حمله به زن و بچه کارگران شرکت واحد، اگر پرتاب 

از به وسط صف کودکان و پير مردان و پير زنان در کردن کپسول گ
تظاهرات کارگران هفت تپه، اگر يورش به کارگران در پارک الله در 
روز کارگر، اگر  به گلوله بستن و شکنجه  و تجاوز به دختران و 
پسران و به قتل رساندنشان در حوادث اخير و باالخره اگر زندانی 

ارگران هفت تپه  و باز داشت و  نفر از رهبران سنديکای ک۵کردن 
شکنجه و تجاوز جنسی و کشتن  صد ها دانشجو  و زن و کارگر نه 

توانست ذره ای در عزم جزم کرده ی تودهها  برای سرنگونی  
جمهوری اسالمی تان خدشه ای وارد نکرد، بدانيد که  به طريق 
اولی دستگيری فعاالن کارگری نيز، برای شما ارمغانی جز بيزاری 

  . نفرت بيشتر نمی آوردو
ما فعالين متشکل در نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ايران در 
خارج کشور، ضمن  ابراز بی زاری و نفرت  از هر  گونه اذيت و 
آزاری نسبت به تودههای به پا خاسته و محکوميت دستگيری و 

زندانی نمودن فعالين کارگری، دانشجوئی و زنان ، بار ديگر آمادکی 
يش را برای يک مبارزه همه جانبه  تا آزادی  فعالين همه ی خو

جنبش های اجتماعی از جمله رضا رخشان و ديگر مسئولين زندانی 
سنديکای هفت تپه اعالم می کنيم و از همه فعالين کارگری، 

سوسياليست و احزاب و سازمانهای مدافع حقوق انسان و کارگران، 
.  مبارزه ياری و مساعدت نماينددر خواست می کنيم که ما را در اين

سران رژيم حامی سرمايه نيز بايد بدانند که  دستگيری و زندانی و 

شکنجه کردن فعالين کارگری و ديگر جنبش ها ذره ای از مبارزات 
تودهها نمی کاهد بلکه آتش  آن را شعله ور تر می کند ، دور نيست  

  ٢٠١٠ژانويه  ١٦   .روزی که شما در ميان اين شعله ها بسوزيد
 نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ايران ــ خارج از کشور 

  استراليا -ـ آميته همبستگى با جنبش آارگرى ايران
  نروژ – کميته دفاع از کارگران ايران -
  فرانسه – همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران -
  فرانکفورت و حومه – کانون همبستگی با کارگران ايران -
  هانوفر – کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران -
  کميته همبستگی کارگران ايران و سوئد -
  گوتنبرگ – کانون همبستگی با کارگران ايران -
  انجمن کارگری جمال چراغ ويسی -
  شبکه همبستگی کارگری -
  اتحاد چپ ايرانيان واشنگتن -
   کميته حمايت از کارگران ايران تورنتو کانادا-

………………………………………. 
  ممانعت از توديع قرار وثيقه سنگين

   يک فعال کارگری يک فعال کارگری
دادگستری شهرستان شوش از :  حقوق کارگران-خبرگزاری هرانا 

  .توديع قرار وثيقه يک فعال کارگری در بند ممانعت به عمل آورد
به گزارش واحد کارگری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، 

برای آزادی موقت رضا رخشان مسئول دادستان شهرستان شوش 
 ميليون ١٥٠روابط عمومی سنديکای کارگران هفت تپه قرار وثيقه 

تومانی صادر نموده است که از توديع آن توسط خانواده وی نيز 
    .ممانعت به عمل می آورد

 ١٣٨٨  ديماه ٢۶

.............................................  
  تانه دادگاه مجددتانه دادگاه مجددفعال کارگری دربند در آسفعال کارگری دربند در آس

مهدی فراحی شانديز فعال کارگری در بند مجددا در پايان 
 .محکوميت خود محاکمه خواهد شد

يک فعال کارگری محبوس در زندان اوين در پايان : خبرگزاری هرانا
 . ماهه خود مجددا محاکمه خواهد شد٨دوره محکوميت 

ان، به گزارش واحد کارگران مجموعه فعاالن حقوق بشر در اير
مهدی فراحی شانديز فعال کارگری محبوس در زندان اوين که به 
علت شرکت در تجمع روز جهانی کارگر با اتهام توهين به رهبری 

 ماه زندان محکوم شده بود در پايان دوره محکوميت خود ٨به 
 .مجددا به دليل تجمع در پارک الله محاکمه خواهد شد

ال صنفی در تاريخ سوم الزم به ذکر است دوره محکوميت اين فع
بهمن ماه رو به اتمام است و آقای شانديزدر مجتمع قدوسی در 

به دليل شرکت در تجمع پارک الله  ) ١٠٢٨شعبه ( خيابان کوه نور 
 بهمن ١۴محاکمه خواهد شد، همچنين در دادگاهی ديگر، نامبرده در 

دادگاه انقالب به دليل جمع آوری امضا در ١۴ماه توسط شعبه 
نال خاوران برای آزادی منصور اسانلو قرار است محاکمه ترمي
  ٢٠١٠ ژانويه ١۶.شود

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

  عشرت آباد جانشين کهريزکعشرت آباد جانشين کهريزک
در پی حوادث وسيع و گسترده ی مربوط به روز : خبرنامه اميرکبير

عاشورا که بازتاب بين المللی وسيعی همراه داشت، خبرهای 
 نفر و ٣٠٠بازداشت شدگان اين روز که منابع دولتی تعدادشان را 

منابع خبری مستقل اين تعداد را تا بيش از هزار و پانصد نفر اعالم 
 .کرده اند، موج جديدی از نگرانی ها را به دنبال آورد

گزارشهای دريافتی از بازداشتگاه عشرت آباد که به عقيده ی برخی 
 کهريزک به شمار می آيد و همچنين شکنجه گاهی جايگزين برای

گزارش از وضعيت بد و نابسامان و برخوردهای غير انسانی با 
 .زنان بازداشتی اين نگرانيها را تشديد کرد

................................................. 
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 در وضعيت کنونی و الزامات آن دو عرصه مهم پيکار سياسی
 رگفتار سياسی راديو راه کارگ

 ٢٠١٠ ژانويه ١٣ - ١٣٨٨ دی ماه ٢٣چهارشنبه  
دو عرصه عمومی مهم در مبارزه مردم ايران عليه استبداد مذهبی به 
موازات هم و به شکلی درهم تنيده جريان دارد که درک الزامات آن می 

مانع ابهام و , تواند به شفاف تر شدن فضا و شناخت بهتر روندها کمک کند
 رويدادها گردد و منطق وجودی منظومه ای از سردرگمی در درون انبوه
خصلت ضد ديکتاتوری مرحله , عرصه نخست. کنش ها را توضيح دهد
معنای مرحله ضد ديکتاتوری آن است که طيف . کنونی مبارزه مردم است

گوناگونی از نيروهای دارای هدف های سياسی متمايز در مقابله با دستگاه 
رژيم ديکتاتوری مذهبی است به درجات واليت فقيه که هسته اصلی و سفت 

با اين . گوناگون ذيتفع اند و به درجات مختلف در اين مبارزه همسو هستند
که در دنيای واقعی مرزهای عبورناپذيری مراحل مختلف مبارزه مردم را هم 
جدا نمی سازد و با اين که تشخيص آماج اصلی پيکار مردم در هر مقطع 

اصلی , مبارزه بخش های مختلف مردم استمعين برآيند مجموعه سطوح 
ترين و برجسته ترين الزام ناشی از مرحله کنونی جلوگيری از پراکندگی و 
تفرقه درونی جنبش و حفظ اتحاد عمومی در حمله به ارکان ديکتاتوری 

معنای اين الزام  آن است که  تفاوت نظر طبيعی و اختالفات واقعی . است
نبش ضد ديکتاتوری به شکلی بازتاب نيابد موجود ميان شرکت کنندگان ج

که پيشروی جنبش اعتراضی را ناممکن کند و فضا و موقعيتی برای 
کودتاچيان فراهم سازد که بتوانند از طريق وارد شدن در شکاف ها و قرار 

کليت اين جنبش را , دادن بخش های مختلف جنبش اعتراضی در برابر هم
تا زمانی که درهم شکستن رژيم کودتا . دبه بيراهه برده و به نابودی بکشن

و دستگاه اصلی هدايتگر آن مساله اصلی و حياتی جنبش اعتراضی 
محسوب می شود اين الزام در تعيين راهکارهای مبارزه بايد نقش مرکزی 

  . داشته باشد
زيرا  اين واقعيت که . اما عرصه رقابت بر سر جايگزينی است, عرصه دوم

در کانون مرکزی توجه عمومی قرار می گيرد مساله مساله اصلی که حل آن 
هنوز چگونگی تعيين تکليف و ,  قدرت سياسی و تعيين تکليف با آن است

نقش نيروهای مختلف و سياست ها و هدف ها و برنامه های مختلف در 
ناگفته  روشن است که اينجا . درون جنبش اعتراضی را روشن نمی کند

دسته بندی ها و , ندی های مختلفشکل گيری بلوک ب, عرصه رقابت
و اين رقابت  درست درآميخته و . عرصه تغيير نقش و نفوذ نيروهاست

اگر حفظ همسويی در . درهم تنيده با  مبارزه ضد ديکتاتوری پيش می رود
رقابت بر سر کسب , يک الزام عمومی است, عرصه پيکار ضد ديکتاتوری

ديکتاتوری در ميان نيروها نفوذ و موقعيت فرادستی در جنبش عمومی ضد 
. و گرايش های گوناگون طبقاتی از راهکار واحد و يکسانی  پيروی نمی کند

موقعيت بالفصل  , نيروها و گرايش های مختلف سياسی بسته به ميزان نفوذ
و جايگاه طبقاتی شان است که  شکل های رقابت بر سر کسب موقعيت 

عدم درک  تنوع . ی کنندفرادست در جنبش عمومی اعتراضی را تعيين م
و کپی برداری ساده و خطی از شکل های مسلط رقابت و , عرصه رقابت

بويژه از سوی , کشيده شدن به دنبال مباحثاتی که همراه آن مطرح می شود
نيروهای چپ و سوسياليست به دنباله روی  و بازی در بساط ديگران و 

مات آن از بيرون از وارد شدن به ميدان های رقابتی می انجامد که الزا
مقدرات واقعی پيشروی واقعی آنها در عرصه کسب نفوذ اجتماعی ديکته 

البته در مبارزه سياسی احزاب و سازمان ها گاهی به دنبال هم . شده است
اما بويژه برای چپ بايد روشن باشد که عرصه اصلی , کشيده می شوند

د صرفا افشاگری و رقابتش با ساير گرايش ها در وضعيت کنونی  نمی توان
روشنگری نسبت به کوته بينی های سياسی گرايش های ديگر و تمرکز 
. صرف بر فاش سازی افق های محدود آنها و هدف های شان خالصه شود

چپ اگر نمی خواهد خود را به مقام منتقد صرف ديگران که دارند بار خود 
نفی مباحثات و هويت خود را فقط  از طريق نقد و , را می بندند فروکاهد

رقبای نيرومند نقدا فرادست در جنبش اعتراضی  که چيزی نيست جز 
ناچار است به ,  تعريف کند, ترجمان وارونه و گاه خدعه آميز منافع آنان 

تمرکز بر , يعنی سازماندهی کارگران و زحمتکشان. رقابت مثبت رو کند
الباتی به اتحاد بزرگ هواداران سوسياليسم و راه اندازی ريل جنبش مط

عنوان بازوی نيرومند جنبش عمومی اعتراضی را به عنوان اهرم های 
واقعی تبديل شدن به يک وزنه موثر سياسی در موقعيت کنونی در اولويت 

و هر روشنگری , هر نقدی, خود قرار دهد و به هر مباحثه  و مناظره ای
اند ضامن چپ که می تو. ای  از منظر نزديکی و تحقق اين اولويت ها بنگرد

تحقق آزادی و دمکراسی در جامعه ما باشد بايد فرصت ها را دريابد و 
  . الزامات خود را بر همين اساس بنا کند

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

  ايران در آيينه آمار
  راديو راه کارگر - مريم امانی: تهيه و گردآوری

  ٢٠١٠ ژانويه ١۵ - ١٣٨٨ دی٢۵جمعه 
وجود بيش از يک ميليون , عدم تناسب ميان خط فقر و حداقل دستمزد 

ورود غيرقانونی ميلياردها دالر بنزين و گازوئيل به , معتاد حرفه ای
و , افزايش بودجه بسيج, سهم حقيرانه تهرانی ها از هوای پاک, کشور

 عناوين آمارهای, آمار جديد از موقعيت طبقاتی کاربران اينترنت در ايران
بحران زا و , روز است؛ آمارهايی که هر يک فرازی از عدم توازن عميق

زيست محيطی و سياسی , اجتماعی, نهادينه شده در حوزه های اقتصادی
  :.در کشور ما را بازتاب می دهد

 هزار معتاد ٨٠٠ هزار معتاد حرفه يى و ١۶٠در کشور يک ميليون و 
رش در جلسه بررسى مسووالن آموزش و پرو. غيرحرفه يى وجود دارد

 درصدجمعيت ٢/٠اعتياد در مدارس آمار دانش آموزان معتاد کشور را 
به گفته قائم مقام ستاد مبارزه با مواد . معتادان کل کشور برآورد کردند
 درصد کل معتادان کشور است، سه ۵/٠مخدر تعداد دانش آموزان معتاد 

پنج , ر هستنددرصد دانش آموزان در معرض خطر استفاده از مواد مخد
سه درصد ديگر آنها در معرض , درصد تجربه مصرف سيگار را دارند 

دو درصد دانش آموزان تجربه مصرف مشروبات , خطر مصرف آن هستند
 درصد ديگر نيز در معرض خطر استفاده از ١۵الکلى را دارند و 

  .مشروبات الکلى هستند
 واحد ٣٣۵اقل در حال حاضر حد: در يک گردهمايی در تهران اعالم شد

 استان کشور با کمتر از ظرفيت مناسب و در بحران کار ١٩توليدی در 
 هزار ٢۶٣ هزار تومان است و دستمزد کارگران ٧٠٠خط فقر . می کنند
   .تومان

 ١١ سال اخير به صورت غيرقانونی حدود ۵دولت احمدی نژاد ظرف  
عه پرداخت مجمو. ميليارد دالر صرف واردات بنزين و گازوئيل کرده است

 ميليون دالر بوده ۴٠٠ ميليارد و ٢۴دولت برای سوخت در اين مدت 
  .است

 هزار ميليارد تومان برای ٣ مبلغ ١٣٨۶مجلس در قانون بودجه سال  
واردات بنزين و گازوئيل تصويب کرد، اما بر اساس مسوول مرکز 

 هزار ميليارد و ۵پژوهشهای مجلس، پرداخت دولت در اين بخش به 
  .يليون تومان رسيد که نزديک به دوبرابر بودجه تصويب شده بود م٨٠٠

به گفته فرمانده بسيج و به نوشته . بودجه بسيج بازهم بيشتر می شود 
بودجه اين نهاد در سال , ارگان دفتر سياسی سپاه" صبح صادق"نشريه 
 ۵٠ افزايش پيدا کرده و بصورت جداگانه از اين بودجه، ٪٢٠٠ ١٣٨٧

. ن نيز برای کمک به بسيجيان بيکار در نظر گرفته شده استميليارد توما
 هم بر اساس اعالم نشريه برنامه ارگان معاونت برنامه ١٣٨٨در سال 

 ميليارد و ۴۵ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهوري، بودجه بسيج 
  . ميليون تومان افزايش يافت٢٣٨

 درصد ٧نها براساس اين آمار ت.  روز است٢١سهم تهران از هواي پاك، 
بيشترين ميزان هواي پاك مربوط به ماه . از هواي تهران پاك بوده است

 روز هواي پاك ۴شود و ماه فروردين آه   روز مي٩آذر است آه شامل 
. در ديماه امسال تاآنون تهران دو روز هواي پاك داشته است. داشته است

روز خطرناك، تيرماه بوده آه يك , براساس اين آمار آلوده ترين ماه سال
در اين ماه در هيچ . يك روز ناسالم و هفت روز بسيار ناسالم داشته است

   .روزي تهران شاهد هواي پاك نبوده است
درصد کاربران اينترنت در ايران متعلق به جامعه متوسط ٣٣بيش از 

اجتماعى است که نسبت به جمعيت آمارى خود باالترين کاربران را به 
 به گزارش ابرار اقتصادى، بر اساس آمار بدست .خود اختصاص مى دهند

 درصد استفاده کنندگان از اينترنت متعلق به ٢۴ شهر کشور ٧آمده در 
 درصد متعلق به جامعه فقير مى باشند که با توجه به ١۶جامعه مرفه و 

آمار جمعيتى هر يک از گروه ها مى توان نتيجه گرفت قشر متوسط جامعه 
  گروه هاى اجتماعى از اينترنت بهره مى برند درصد بيشتر از ساير ۴۴

...........................................  
انتقال يکصد تن از بازداشت شدگان وقايع اخير به 

 انفراديهای زندان رجايی شهر
به گزارش واحد زندانيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، يکصد 

 ٢٣ مورخ ٢١يران ساعت شهروند بازداشت شده در اعتراضات اخير ا
بسته شده بود به " چشم بند"ديماه در حاليکه که چشم تمامی افراد با 

 . زندان رجايی شهر کرج منتقل شدند٥سلولهای انفرادی بند 

…………………………………… 
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  ها  اعتراض عليه کشتار انسان
 "محاربه با خدا"به نام 

ايران زير  زندانی سياسی در زندان های ٤٠در شرايطی که بيش از * 
, شروع شده است" محاربه"اعدام هستند و محاکمات گروهی به اتهام 

اقدامات هر چه وسيع تر در اعتراض به اين سرکوبگری های کودتاچيان 
  .... به امری عاجل و فوری تبديل شده است

رژيم کودتا و دستگاه واليی هدايت گر آن پس از اعتراضات : روشنگری
حربه ترور و سرکوب و اعدام را به کار گرفته , گسترده مردم در عاشورا

برپايی . است تا از اين طريق حرکت اعتراضی مردم را مهار کند
دادگاههای نمايشی و وارد کردن اتهام محاربه به بازداشت شده گان با 

همچنان که ترور و بمب گذاری هدفی جز , هدف ارعاب صورت می گيرد
 و گسترش خفقان به اين بهانه زمينه سازی برای امنيتی تر کردن فضا

خرداد به اين سو فراز و فرودهای جنبش اعتراضی ٢٢آنها که از . ندارد
بويژه اين روزها در , و مقابله کودتاچيان با خيزش مردم را دنبال کرده اند

اهميت برپايی کارزارهای هر چه گسترده تر اعتراضی عليه دادگاههای 
رای آزادی همه زندانيان سياسی و عليه صدور احکام محاکمه و ب, رژيم

نه فقط از اين جهت که مبارزه عليه اعدام . عقيدتی کمترين ترديدی ندارند
و عقب راندن حکومتی که به نام مذهب به قتل عام مخالفان و منتقدان 

بلکه به , بخشی اساسی از مبارزه برای حقوق بشر است, اقدام می کند
سرکوب و محاکمات , ن موج بازداشتاين دليل نيز که با درهم شکستن اي

جنبش اعتراضی شرايط مساعدتری برای پيشروی , ضد بشری کودتاچيان
کمپين . به سوی برچيدن بساط ديکتاتوری و خودکامگی به دست می آورد

, از سوی گروهی از وبالگ نويسان ايرانی" من هم يک مجارب هستم"
قرون وسطايی تالشی است نمادين در بيان مخالفت با دادگاههای 

در همبستگی با اين کمپين از سوی بيش از شصت تن از . کودتاچيان
هنرمندان، نويسندگان، روزنامه نگاران، فعاالن حقوق بشر، اساتيد 
دانشگاه و فعالين حقوق زنان بيانيه ای انتشار يافته است که در آن از 

 خود همه آزاديخواهان در خارج از کشور خواسته شده است تا با امضای
و يا به هر شکل ديگری که می توانند برای پيشگيری از اعدام مخالفان، 
  . اعتراض به سرکوب و آزادی همه زندانيان سياسی اقدام کنند
  : آدرس ايميل زير برای امضای بيانيه، اعالم شده است

iran.iraneazad@gmail.com   
به تلويح آورده ترديدی وجود ندارد که همچنان که امضاکنندگان بيانيه نيز 

تالش برای جلوگيری از اعدام مخالفان تالشی محدود به شکل و , اند 
در حقيقت همه طيف های فکری و عقيدتی می توانند . اقدام خاصی نيست

برپايه اشتراکات ميان خود نسبت به برگزاری کارزارهای اعتراضی و 
مايت از و هدف اگر براستی اعالم ح. دفاع از حقوق انسانی اقدام کنند

زندانيان سياسی و بازداشت شده گانی باشد که اکنون زير تيغ اتهام 
هيچ ابتکاری جا و , دستگاه سرکوب رژيم قرار دارند" محاربه"مرگبار 

 ٤٠در شرايطی که بيش از . عرصه بر ابتکارات ديگر تنگ نمی کند
زندانی سياسی در زندان های ايران زير اعدام هستند و محاکمات گروهی 

اقدامات هر چه وسيع تر در , شروع شده است" محاربه"ه اتهام ب
اعتراض به اين سرکوبگری های کودتاچيان به امری عاجل و فوری تبديل 

  :متن بيانيه به شرح زير است. شده است
  !به پا خيزيم " محاربه با خدا"ها به نام  عليه کشتار انسان

محاربه «ا به با متهم کردن بازداشت شدگان تظاهرات روز عاشور
، رژيم ايران بار ديگر به ايرانيان و سراسر جهان اعالم »با خدا
کند که من نماينده خدا روی زمين هستم و هر آنکس مخالف من  مي

بيانديشد و سخن گويد و گام بردارد محارب با خداست و محکوم به 
  . توبه و يا مرگ

 آورد در سراسر جهان، بسياری از مدافعان حقوق انسانی با ره
بينی که حاصل دگرديسی مذهب به ايدئولوژی سياسی  چنين جهان

صدها : است آشنايند و به نتايج فاجعه بار آن در ايران آگاهی دارند
دهها هزار سر بر دار و جان ويران از ! هزار پيکر تازيانه خورده 

آتش تيربار ، صدها قتل فراقضايی با پرونده نامعلوم در داخل و 
  . خارج کشور
ها  به همت فعاالن حقوق بشر اسناد و شواهد کافی درباره اين جنايت

در دست است و نهادهای بين المللی مدافع حقوق انسانی بارها به 
  . صدای بلند از اين جنايات سخن گفته اند

بايد که به کار اقدام هشيار امروز آيد، تا سدی بسازد  اين تجربه مي
خواهانه مردم باال  يزش آزاديدر مقابل موج سرکوب که همراه با خ

حاکمان » محاربه با خدا«با علم کردن اتهام نخ نمای . گرفته است

حاکمان بار ديگر به . در تدارک قتل دگر انديشان و مخالفان هستند
خود مقام خدايی اعطا کرده اند تا خواست آزادی را سرکوب کنند و 

واسته اند هايی را که جز حقوق شهروندی هيچ چيز نخ خون انسان
  . مباح سازند 

پس شايسته است ما شهروندان ايرانی که خواهان حقوق انسانی 
خود هستيم، برای اقدام فوری عليه سرکوب و کشتار مخالفان، به 

من هم «: گويند خواهانی بپيونديم که با صدای بلند مي صف آزادي
  .» يک محارب هستم

اعدام و برای با تدارک هزارها اقدام اعتراضی عليه سرکوب و 
آزادی زندانيان سياسي، از جنايات تازه عليه بشريت به نام خدا 

  . گيری کنيم پيش
خواهان سراسر جهان، از تمامی  صدا و با تمام قوا از آزادي يک

نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر و از سياستمدارانی که از 
ای ه گويند بخواهيم از وقوع قتل ارزش های دمکراتيک سخن مي

     .سياسی در ايران پيشگيری و به سرکوب مخالفان اعتراض کنند
 - ) ونکوور-روزنامه نگار (هادی ابراهيمی   -)  هلند-شاعر (گيل آوايی . 

 - ) لندن-نويسنده (رضا اغنمی  -) اتاوا-فعال حقوق بشر (شبنم اسداللهی 
 - )ريس پا-ناشر (بهمن امينی  -) شيکاگو-استاد دانشگاه ( حميد اکبری .

آهنگساز و ( مهرداد بران -) فرانکفورت-فعال حقوق بشر (اصغر ايزدی 
 بهنام باوندپور -) وين-نويسنده ( ناهيد باقری -) پاريس-نوازنده 

 سيروس -) فرانکفورت-فعال حقوق بشر ( منيره برادران -) بن-نويسنده (
 -)ريس پا–نويسنده ( ناصر پاکدامن -) مينه سوتا–استاد دانشگاه (بينا 

 مهشيد پگاهی -) پاريس–پژوهشگر علوم سياسی (جهانبخش پاکزاد 
 - کارگردان و بازيگر تئاتر ( حميد جاودان -) ُدرتموند-فعال جنبش زنان (

فعال ( گلرخ جهانگيری -) پاريس-شاعر (سحر .  م- محمد جاللی -)پاريس
ر  نسيم خاکسا-) پاريس-نويسنده ( جواد جواهری -) برلين-جنبش زنان 

 - ) استراليا-شاعر و سينماگر ( نسيم خسروی مقدم -) اوترخت-نويسنده (
فعال جنبش ( هايده درآگاهی -) شيکاگو-فعال جنبش زنان (آذر خونانی 

 - ) استکهلم-استاد دانشگاه ( مهرداد درويش پور -) استکهلم-زنان 
رييس ( نسرين رحيميه -) استکهلم-فعال جنبش زنان (مهشيد راستی 

 - شاعر ( يداهللا رويايی -) ارواين-يرانشناسی دانشگاه کاليفرنيا مرکز ا
 حميد -) پاريس-کارگردان و بازيگر تئاتر ( صدرالدين زاهد -)پاريس

 –عکاس ( بابک ساالری -) سانفرانسيسکو-استاد دانشگاه (زنگنه 
فعال حقوق بشر ( بهرام شفيعی -) يوتا-نويسنده ( امير سلطانی -)مونترآل

 -نويسنده ( شهال شفيق -) لندن-نويسنده ( روحی شفيعی -) لندن-
 بهروز -) پاريس-نويسنده و کارگردان تئاتر ( کاظم شهرياری -)پاريس
 -) ُدرتموند-فعال حقوق بشر ( پرويز صادقی -) استکهلم-نويسنده (شيدا 

 - استاد دانشگاه ( سياوش عبقری -) کلن-فعال جنبش زنان (الهه صدر 
 - سينماگر ( سپيده فارسی -) آتالنتا-استاد دانشگاه ( عبقری  شهال-)آتالنتا
فعال ( سياوش فرجی -) گوتنبرگ-فعال حقوق بشر ( آراز فانی -)پاريس

 فرهنگ قاسمی -) پاريس-نويسنده ( رضا قاسمی -) استکهلم-حقوق بشر 
 - فعال حقوق بشر ( منيره کاظمی -) پاريس-فعال حقوق بشر (

 رضا مرزبان -،) دی سی- واشنگتن -شاعر (سی  شيما کلبا-)فرانکفورت
 - ) وين-فعال حقوق بشر ( گرجی مرزبان -) پاريس-روزنامه نگار (

 عباس معيری -) پاريس–رقصنده و طراح رقص (شاهرخ ُمشکين قلم 
 ابراهيم -) دی سی- واشنگتن -وکيل ( ليلی مظاهری -) پاريس-نقاش (

 -نويسنده ( باقر مومنی -)س پاري-نويسنده و کارگردان تئاتر (مّکی 
 حميد -) سانفرانسيسکو-فعال حقوق بشر ( رضا مهاجری نژاد -)پاريس

 - ) بروکسل-فعال حقوق بشر ( انور ميرستاری -) کلن-ناشر (مهدی پور 
کارگردان ( منوچهر نامور آزاد -) پاريس-فعال حقوق بشر (رضا ناصحی 

 علی -) پاريس-ازيگر تئاتر ب( ُشکوه نجم آبادی -) پاريس-و بازيگر تئاتر 
پژوهشگر و فعال جنبش ( شهين نوائی -) ونکوور-نويسنده (نگهبان 

  ١٣٨٨ دی ٢٧ .مالحظه نمائيد.)پاريس-شاعر(رضا هيوا  -) برلين-زنان 

.................................................  
 هويت دو زندانی در انتظار اجرای حکم سنگسار اعالم شد

حکم سنگسار دو متهم يک پرونده به اتهام زنای محصنه در : هرانا
به گزارش واحد . دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربی تاييد شد

زندانيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران، پيرو گزارش پيشين 
و "  ساله، دارای دو فرزند٣٠سريمه عبادی، "در اين رابطه 

هويت و " رای يک فرزند ساله و دا٣٢بوعلی جانفشانی، "
 .مشخصات دو متهم پرونده فوق الذکر اعالم می شود

.................................................  
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الملل مبنی بر لزوم ی عفو بينبيانيه
 توقف احکام اعدام زندانيان سياسی

 :در اين بيانيه آمده است
عضو ١٧دام حداقل خواهد اع از مقامهاى رژيم ايران مىالمللعفو بين

که پس از -اقليت کرد ايران، از جمله يک زن به نام زينب جالليان 
  .شان به جرائم سياسى در انتظار اعدام هستند را متوقف کندمحکوميت

 اين سازمان بيم دارد که آنها ممکن است در هر لحظه اعدام شوند، 
، که خصوص پس از اعدام دو کرد ديگر در ايران در ماههاى اخيربه

  . در خوى اعدام شد٢٠١٠ژانويه ۶آخرين آنها فصيح ياسمنى بود که در 
 . همه آنها پس از محاکمات غير عادالنه بجرم محاربه اعدام محکوم شدند

برطبق برخى گزارشات تعدادى از آنها در بازداشت شکنجه شده بودند و 
 .از دسترسى به وکيل مدافع منع شده بودند

فرد اعدام شده، فصيح ياسمينى : الملل آمده استبيندر ادامه بيانيه عفو 
 يا حوالى آن ٢٠٠٨در روستاى هندوان نزديکى خوى در ماه فوريه 

مشخص نيست که آيا فصيح ياسمينى در اين درگيريها . دستگير شده بود
 .شرکت داشه يا خير

 ۵به قرار اطالع وى جزو تعدادى از روستائيان دستگير شده، از جمله 
پدرش حسين ياسمينى و يک مرد ديگر به نام فهيم رضا زاده بود دختر و 

شود به بازداشتگاه وزارت اطالعات درخوى برده شدند، جايى که گفته مى
خانواده . شود فصيح ياسمينى مورد شکنجه قرار گرفته استکه گفته مى

 .اطالع بودمدت دو ماه از او بىوى به
و ساله خود را در زندان حسين ياسمينى در حال حاضر محکوميت د

سال زندان در تبعيد محکوم ١۵ميگذراند، در حاليکه فهيم رضا زاده به 
حکم اعدام فصيح ياسمينى که توسط دادگاه انقالب خوى صادر . شده است

 دادگاه استيناف استان آذربايجان غربى ١٠شده بود ظاهرا در شعبه 
دون در جريان قرار ودادگاه عالى مورد تاييد قرار گرفته است و وى ب

 در تاريخ – که امرى الزم بر طبق قوانين ايران است –گرفتن وکيلش 
جسد وى احتماال بدليل ممانعت از برگزارى تشيع . ژانويه اعدام شد۶

عفو . اش تحويل داده نشده استجنازه و يا مراسم يادبود به خانواده
 .کندالملل اين اعدام را محکوم مىبين

 :افزودالملل عفو بين
دسامبر تحت عنوان محاربه به اتهام ٢٩ساله در تاريخ ۶٢على صارمى 

عضويت در سازمان مجاهدين خلق ايران يک گروه اپوزيسيون مستقر در 
 بعد از ٢٠٠٧سپتامبر ٢٧وى در تاريخ . عراق به مرگ محکوم شد

عام زندانيان سال سخنرانى در گورستان خاوران در مراسم يادبود قتل
الملل در عفو بين. گير و از آن زمان تاکنون زندانى بوده است دست١٩٨٨
 يک بيانه اقدام فورى در مورد وى و شش تن ديگر صادر ٢٠٠٧نوامبر 
 .کرده بود

برد، سر مىوى که بدون محاکمه ماههاست در زندان اوين در بازداشت به
سالمى  دادگاه انقالب ا١۵نوامبر در شعبه ١۶آخرين دادگاهش در تاريخ 

 ٢٠٠٩دسامبر ٢٧دو روز بعد از آنکه تظاهرات عاشورا در . برگزار شد
طرز خشونت بارى توسط نيروهاى امنيتى سرکوب شد، به وى گفته شد به

على صارمى داراى يک فرزند پسر در . که به مرگ محکوم شده است
سازمان مجاهدين خلق ايران است که در کمپ اشرف در عراق زندگى 

سال از عمر خود را ٢٣على صارمى . ى کهوى او را ديدار کردکند، جايمى
خاطر فعاليتهاى سياسى قبل از انقالب اسالمى در ايران و بعد از آن در به

 .سر برده استزندانبه
اند که تظاهرات کنندگان را به جرم محاربه مقامهاى ايران تهديد کرده

دف باز داشتن مردم از رسد با هاين امر بنظر مى. مورد محاکمه قرار دهند
  .شرکت در تظاهرات بر عليه دولت طراحى شده است

برند سر مىخاطر جرائم سياسى در نوبت مرگ بهنفر از اکرادى که به١٧
 :شرح زير هستند شود که بهگزارش مى

  احمد پوالد خانى-١٠                         زينب جالليان-١
  سيد سامى حسينى-١١                      حبيب اهللا لطيفی-٢
  سيد جمال محمدى-١٢                        شرکو معارفى-٣
  رستم ارکيا-١٣                          فرهاد وکيلى-۴
  مصطفى سليمى-١۴                         فرزاد کمانگر-۵
  انور رستمى-١۵                         على حيدريان-۶
  حسن طاليى-١۶                        حسين خضرى-٧
   ايرج محمدى-١٧                         رشيد اخکندى-٨
  محمد امين آگوشى-٩
  

 افزايش حکم يک زن زندانی سياسی به اعدام
يک زن :  حقوق شهروندان، انديشه و بيان-خبرگزاری هرانا 

د در زندانی سياسی که به اتهام محاربه به حبس ابد محکوم شده بو
  .دادگاه تجديد نظر به اعدام محکوم شد

به گزارش واحد انديشه و بيان مجموعه فعاالن حقوق بشر در 
 ١٦ايران، شيرين علم هويی زندانی سياسی که در تاريخ چهارشنبه 

 دادگاه انقالب شهر تهران به حبس ابد ١٥ديماه توسط شعبه 
اه تجديد محکوم شده بود، پس از اعتراض به حکم صادره در دادگ

نظر استان تهران به اعدام محکوم شد، اين حکم روز پنج شنبه 
  ١٣٨٨ ديماه ٢۶   . ديماه صادره شده است٢٤مورخ 

................................................. 
  ال اردوان تراکمه به بند عمومیقانت

 ٢۴٠ تداوم بازجويی و نگهداری اميد منتظری در بند 
های دريافتی اردوان تراکمه،   بنابر گزارش- ه گزارشگران حقوق بشرکميت

شده  ماه به همراه مهين فهيمی بازداشت منتقد سينما که در شامگاه ششم دی
اين درحالی است . بود، پس از اتمام بازجويی به بند عمومی منتقل شده است

يمی و که منابع آگاه از ادامه بازجويی از اميد منتظری فرزند مهين فه
  .اند  زندان اوين خبر داده٢۴٠نگهداری وی در بند 

آشناست که به  نويس و منتقد نام اردوان تراکمه فرزند يونس تراکمه داستان
ماه در منزل شخصی  همراه مهين فهيمی از مادران صلح در شامگاه ششم دی

ماموران . ای ديگر از مهمانان بازداشت شدند مهين فهيمی به همراه عده
ها  تی سپس همراه اردوان تراکمه به محل سکونتش رفته و کامپيوتر، کتابامني

  .بردند های او را با خود  و دستنوشته
اميد منتظری فرزند مهين فهيمی و حميد منتظری از زندانيان سياسی 

ماه زمانی که برای پيگيری وضعيت   نيز روز هفتم دی۶٧شده در سال  اعدام
شده ديگر به دفتر پيگيری   و مهمانان بازداشتمادر و دوستش اردوان تراکمه

  .وزارت اطالعات مراجعه نموده بود بازداشت گرديد
نگار  در روزهای گذشته حدود هفتاد نويسنده، شاعر، مترجم و روزنامه

  . ی قضاييه نامه نوشتند به رئيس قوه” اردوان تراکمه“فرهنگی برای آزادی 

.................................................  
 یتعزيری برای مجيد توکل هشت سال و نيم حبس

واحد دانشجويی مجموعه فعاالن حقوق به گزارش  -خبرگزاری هرانا  
 ١٦دانشجويی که روز  بشر در ايران، مجيد توکلی از فعاالن برجسته

 آذرماه سال جاری توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده بود توسط شعبه
 سال و نيم حبس ٨به تحمل  دادگاه انقالب به رياست قاضی صلواتی ١٥

 سال ممنوعيت از ۵محروميت از فعاليت سياسی و نيز   سال۵تعزيری،
   .محکوم شد ر کشوخروج از
توهين به رهبری، "اين فعال دانشجويی بر اساس چهار اتهام محاکمه 

مورخ " اجتماع و تبانی و تبليغ عليه نظام توهين به رياست جمهوری،
تهران، بدون حضور وکيل  ه انقالب شهر دادگا١٥ ديماه در شعبه ١٠

دادگاه با  اين. مدافع آقای توکلی و در پشت درهای بسته برگزار شده بود
  .اعتراض مجيد توکلی همراه بود

 در زندان اوين ٢٤٠توکلی در حال حاضر در سلولهای انفرادی بند  مجيد
زمان بازداشت و بازجويی به شدت مورد ضرب  نگهداری ميشود، وی در

اين فشارها همچنان  . شتم و شکنجه جسمی و روحی قرار داشته استو
  .ادامه دارد

 ماه به ١٥يد توکلی دو سال پيش نيز به مدت يادآوری است، مجالزم به 
زندان بود که بعد از اين مدت از اتهامات  اتهام چاپ نشريات جعلی در

های صورت گرفته  از شکنجه  مورد٧٠او در مدت زندان . وارده تبرئه شد
  .بر روی خود را افشا کرد

او بار ديگر در مراسم بزرگداشت مهندس بازرگان که لغو شده  چنين هم
 زندان ٢٠٩های انفرادی بند  را در سلول  روز١١٥بود بازداشت و مدت 

 . آزاد شده بوداوين گذارند و اخيرا با توديع وثيقه سنگين

................................................. 
 هويت دو زندانی در انتظار اجرای حکم سنگسار اعالم شد

حکم سنگسار دو متهم يک پرونده به اتهام زنای محصنه در دادگاه تجديد : هرانا
نيان مجموعه فعاالن به گزارش واحد زندا. نظر استان آذربايجان غربی تاييد شد

 ٣٠سريمه عبادی، "حقوق بشر در ايران، پيرو گزارش پيشين در اين رابطه 
"  ساله و دارای يک فرزند٣٢بوعلی جانفشانی، "و " ساله، دارای دو فرزند

 .هويت و مشخصات دو متهم پرونده فوق الذکر اعالم می شود
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  لزله در هاييتیز
  صادق افروز

  
 ريشتر ، پورت آپرينس پايتخت هاييتی ٧٫٣زلزله بسيار شديدی به قدرت 

 پس لرزه با ٣٠پس از اين زلزله بيش از . را به  شدت درهم کوبيد 
تعداد تلفات را . ريشتر بر شدت خرابی ها افزوده است ۴٫۵درجاتی حدود 

ه هايی که از خيابان های صحن.  هزار نفر حدس می زنند ١٠٠در حدود 
اين شهر توسط خبرنگاران  به خارج فرستاده می شود بسيار اسف انگيز 

اجساد در خيابان ها رها شده اند ، و کودکان در جستجوی آب و .است 
تعفن ناشی از اجساد رها شده در خيابان ها . غذا به هر دری می زنند 

له ای برای به خاک آنقدر آزار دهنده است که مردمی که جايی و وسي
سپردن مردگان ندارند به ناچار مردگان را در خيابان ها به آتش می کشند 

.  
زلزله ، خانه هايی را که فاقد مقاومت در مقابل زلزله بودند به همراه 

حتی ساختمان های . بيمارستان ها ، هتل ها و مدارس در هم کوبيده است 
به . ين زلزله تاب نياورده اند دولتی و کاخ رياست جمهوری هم در برابر ا

رئس جمهور هاييتی ساختمان پارلمان ويران شده و رنه پری وال گفته 
بيمارستان های بر جا مانده به علت .اداره ماليات هم از بين رفته است 

دولت بسيار .ازدهام بيش از توانايی پذيرش بيماران جديد را ندارند 
سازمان ملل هم .  بحرانی نبود ضعيف پری وال قادر به مواجهه با چنين

 سرباز در اين کشور از حل اين بحران ناتوان است ٩٠٠٠عليرغم داشتن 
.  

هاييتی در همسايگی جمهوری دومينيکن قرار دارد و به همراه اين کشور 
کوبا  و اياالت متحده آمريکا نيز با هاييتی .يک جزيره را تشکيل می دهد 

  . هم چندان دور نيست مرز آبی دارند و ساحل هايشان از
رسانه هايی که اخبار مربوط به هاييتی را به جهان مخابره می کنند همه 
اذعان دارند که خانه ها و ساختمان های پورت آپرينس بسيار ضعيف 
ساخته شده و توان مقابله با زلزله ای به اين قدرت را به هيچ وجه 

قرار می دهند که دولت آنها همچنين اين واقعيت را مورد اشاره . نداشتند 
ولی هيچکدام از اين رسانه ها از . رنه پری وال بسيار ضعيف است 

آنجاييکه در خدمت منافع کمپانی های بزرگ هستند به دالئل اين همه 
 در صد خانه ايمنی الزم را نداشتند ۶٠چرا .ضعف و نقصان نمی پردازند 

وی خط زلزله ؟ چرا هيچ مقرراتی در مورد خانه سازی در شهری که ر
قرار داشته به مورد اجرا گذاشته نشده است؟ چرا و چگونه جمعيت 

 هزار نفر جمعيت داشته ناگهان به ۵٠ تنها ١٩۵٠شهری که در دهه 
 ميليون نفر  رسيده است؟ چرا و چگونه کشاورزی در اين جزيره ٢٫۵

عليرغم آب و هوای مناسب از بين رفته آست ؟ و چرا روستائيان اين 
به شهر ها هجوم آورده اند ؟ برای يافتن پاسخ به اين سواالت چاره چنين 

. ای جز مروری بر سياست امپرياليزم آمريکا در اين جزيره نداريم 
آمريکا و سازمان ملل و ديگر قدرت های جهانی به اقليتی فاسد و تبهکار 
در اين کشور کمک کرده اند تا در قدرت باشند و سياست های نئوليبرالی 

پياده شدن اين سياست منجر به فقر و . رد عالقه آن ها را پياده کنند مو
فاقه  شديد مردم شده ، جنگل ها را نابود کرده ، راه های ارتباطی را نه 
تنها گسترش نداده بلکه از آن هم که بوده خراب تر کرده و دولت را به 

  .موجودی بی خاصيت تبديل کرده است 
ی امپرياليزم آمريکا در هاييتی تاثيرات خرابی پياده شدن سياست نئوليبرال

در دوران جنگ سرد ، . زلزله در اين کشور را چند برابر کرده است 
بدنبال .آمريکا از ديکتاتور اين کشور ، پاپا دوک دواليه حمايت می کرد 

 تا ١٩۵٧اين پدر و پسر از سال . دواليه پدر ، پسرش جانشين او شد 
در اين سال ها آمريکا از اين .  کردند  بر اين کشور حکومت١٩٨۶

خانواده که سياستی ضد کمونيستی را در فاصله بسيار نزديک با کوبا 

در اين سال ها اقتصاد هاييتی يک اقتصاد .پيش می بردند حمايت می کرد 
. بسته و عقب افتاده بود و اکثر اهالی به کشاورزی سنتی مشغول بودند 

، در های اقتصاد هاييتی را به روی تحت نظر واشنگتن دواليه پسر 
سيل ورود کاالهای .  باز کرد ٨٠ و ٧٠سرمايه های آمريکايی در دهه 

در نتيجه صد . کشاورزی آمريکا ، کشاورزی بومی هاييتی را نابود کرد 
ها هزار نفر از کشاورزان خانه خراب شده به پورت آپرينس پايتخت 

ق های بسيار ناچيز در کارخانه اين مهاجرين با حقو. کشور هجوم آوردند 
ها و کارگاه های آمريکايی که در منطقه ای مخصوص ساخته شده بود 

  .مشغول به کار شدند 
 مردم هاييتی برای سرنگونی دواليه بپا خواستند و ژان ٨٠ در دهه 

ارستيد در . برتراند ارستيد را به عنوان رئيس جمهور خود انتخاب کردند 
ش ، وعده اصالحات ارضی ،سرمايه گذاری در امر پالتفرم انتخاباتی ا

  .جاده سازی و گسترش راه های ارتباطی و افزايش دستمزد ها را می داد 
آمريکا نمی توانست رژيم جديد را که تهديدی جدی برای ادامه اجرای 

برای پايان دادن به اين وضعيت . سياست های نئوليبرالی بود تحمل کند 
 به زير کشيد علنا حمايت ٢٠٠۴ارستيد را در سال آمريکا از کودتايی که 

اين کودتا در شرايطی انجام شد که ارستيد تحت فشار آمريکا  . کرد 
بسياری از وعده های انتخاباتی خود را فراموش کرده و حاضر به سازش 

ولی آمريکا حتی آن نيمچه اصالحات ارستيد را هم نمی توانست .بود 
رژيمی بود که در برابر تمامی خواسته ها آمريکا خواهان . تحمل کند 
 ميليارد دالری ارستيد از سوی آمريکا ٢١تقاضای کمک مالی . زانو بزند 

 در کودتايی که به کمک اليت اين کشور ٢٠٠۴رد شد و سرانجام در سال 
. و جوخه های مرگ صورت گرفت حکومت ارستيد سرنگون شد 

امنيت به اين جزيره ارسال سربازان سازمان ملل که در ظاهر برای حفظ 
شده بودند در واقع اين کشور را اشغال کردند و دولت سرسپرده جرارد 

اين دولت مدتی کوتاه در . لتوريتو را به جای ارستيد بر سر کار گذاشتند 
لتوريتو و اطرافيانش  تا توانستند بخش بزرگی از کمک مالی .قدرت بود 

 لتوريتو اصالحاتی را که ارستيد دولت. ميلياردی را به جيب خود زدند ۴
به اجرا گذاشته بود معلق کرد و فقر و فاقه با ابعاد گسترده تری شتاب 

  .گرفت 
 مردم هاييتی به يار ديرينه ارستيد يعنی رنه پری وال که ٢٠٠۶ در سال 

اما پری وال شخص . در حال حاضر رئيس جمهور کشور است رای دادند 
ای نئوليبرالی آمريکا از در سازش در آمد ضعيف النفسی بود و با طرح ه

 آنرا انتصابات ناميد و روی کار ٢٠٠۶ارستيد در انتقاد از انتخابات . 
  .آمدن پری وال را خنجری بر پشت مردم ناميد 

در ضعف دولت پری وال همين بس که آمريکا ، سازمان ملل و ديگر 
های مالی خود قدرت های امپرياليستی دولت پری وال ناديده گرفته کمک 

در حال حاضر تعدا .سرازير می کنند ) ١(را به طرف ان ، جی ، او ها 
. اين ان ، جی ، او ها نسبت به جمعيت کشور بيشترين در جهان است 

تصميم گيرنده واقعی در کشور همين ان ، جی ، او ها هستند که سياست 
  .های نئوليبرالی را پياده می کنند 

که اکثرشان (ا نيروهای ويژه سازمان ملل در رابطه بسيار نزديک ب
اوباما تقريبا همان سياست های روسای جمهوری قبلی را ) برزيلی هستند 

سياست رونق دادن به صنعت توريسم ،نساجی و لباس .ادامه داده است 
دوزی به همراه تضعيف نقش دولت در اقتصاد از طريق خصوصی سازی 

 محيط زيستی و آيين نامه های و از بين بردن مقررات و محدوديت های
مربوط به وضعيت کارگران و کارمندان از جمله اين سياست ها هستند 

اجرای اين سياست ها دولتی بسيار ضعيف را موجب شده که در شرايط .
مردم . بسيار بحرانی زلزله قادر به هيچگونه کمک رسانی به مردم نيست 

وضعيت زنده ماندگان صلح دوست جهان که از ديدن صحنه های دلخراش 
اين زلزله متاثر شده اند همگی در جستجوی راهی برای ارسال کمک های 

ولی در ارسال اين کمک ها بايد دقت کرد که اين کمک ها . خود می باشند 
در شرايط بسيار . در جهت منافع امپرياليست ها بکار گرفته نشود 

تيد بايد اين دهشتناک کنونی ، حزب الواالس و رهبر تبعيدی اش ارس
امکان را داشته باشند که مردم را در بازسازی خرابی ها سازمان دهی 

ارستيد که در حال حاضر در آفريقای جنوبی در تبعيد بسر می برد . کنند 
اتحاديه .اعالم داشته برای کمک به مردم به زادگاهش بازخواهد داشت 

دون ترس و های کارگری نيز بايد از اين آزادی بهره مند شوند که ب
واهمه از جوخه های مرگ به همراه احزاب سياسی مترقی به مردم ياری 

  .برسانند 
1. Non -Governmental Agencies 

  ٢٠١٠ ژانويه ١۶

…………………………………… 
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با کمک مالی به کارگران زندانی نيشکر هفت 
  تپه خانواده های آنان را تنها نگذاريم

 جمع آوری کمک کمپين اتحاديه آزاد کارگران ايران برای
  مالی به کارگران زندانی شرکت نيشکر هفت تپه
ليست کمکهای مالی تاکنون جمع آوری شده توسط اتحاديه 

  .آزاد کارگران ايران به کارگران زندانی نيشکر هفت تپه
اتحاديه آزاد کارگران ايران همچنان به جمع آوری کمک مالی برای 

هد داد و همينجا بار ديگر کارگران زندانی نيشکر هفت تپه ادامه خوا
عموم کارگران ايران را به حمايت مالی از کارگران زندانی نيشکر 

 .هفت تپه و مبارزه برای آزادی آنان از زندان فرا ميخواند
بدنبال فراخوان اتحاديه آزاد کارگران ايران برای جمع آوری کمک 
مالی به کارگران زندانی شرکت نيشکر هفت تپه، تا کنون در 

رهای سنندج، تهران، شمال کشور و برخی نقاط ديگر، کارگران شه
 ريال معادل يک ميليون و ١٩،٨٣٠،٠٠٠اقدام به جمع آوری مبلغ 

نهصد و هشتاد و سه هزار تومان کمک به کارگران زندانی نيشکر 
 ريال ١٧،٥٠٠،٠٠٠هفت تپه کرده اند که از اين مقدار کمک، مبلغ 

جاه هزار تومان توسط سه نفر از معادل يک ميليون و هفتصد و پن
پروين محمدی، ناهيد خداجو (مسئولين اتحاديه آزاد کارگران ايران 

تحويل مسئولين سنديکای کارگران نيشکر ) و شاپور احسانی راد
هفت تپه شده است و مبلغ باقی مانده کمکهای مالی جمع آوری شده 

ه آزاد ی تا کنونی، به همراه کمک ثابت ماهيانه اعضای اتحادي
کارگران ايران در فرصت مقتضی در اختيار مسئولين سنديکای 

 .کارگران نيشکر هفت تپه قرار خواهد گرفت
  زنده باد همبستگی کارگری

  ١٣٨٨ دی ماه ١۴ –اتحاد ازاد کارگران ايران 
.................................................  

 زلزله هائيتی؛
 گری است گزارشها يکی وخيم تر از دي

دبيرکل سازمان ملل متحد گفت، گزارشهايی که از ويرانی : سازمان ملل
 .های زمين لرزه هائيتی می رسد يکی وخيم تر از ديگری است

بان کی مون در نشستی خبری با تشريح عمليات امداد و نجات در هائيتی 
افزود، تخمين اوليه گروه های اورژانس سازمان ملل متحد نشان می دهد 

رت ها به زيرساختهای هائيتی در پرتوپرنس پايتخت اين کشور و خسا
ديگر مناطق هائيتی بسيار وسيع است و بخش زيادی از جمعيت سه 
ميليون نفری که در پايتخت و مناطق اطراف آن تحت تاثير زلزله قرار 

 . گرفتند به آب ، غذا ، پناهگاه و برق دسترسی ندارند
ات سنگين به شدت مورد نياز است ، دبيرکل سازمان ملل گفت، تجهيز

توزيع غذا و دارو در پرتوپرنس شروع شده است ، فرودگاه باز است اما 
ظرفيت خدمات دهی آن محدود است به طوری که فقدان حمل و نقل و 

 .سوخت نيز به مانعی برای امدادرسانی تبديل شده است
:  هائيتی گفت دبيرکل سازمان ملل متحد درباره آمار کشته های زمين لرزه

 .فعال فقط می توان درباره کشته ها حدس و گمان زد
در اين حال وزير کشور هائيتی با تشبيه اوضاع هائيتی به کشوری جنگ 

 ١٠٠ روز پی در پی بمباران شده باشد ، پيش بينی کرد ، بين ١۵زده که 
 آراميک لوئيز، وزير امنيت داخلی . هزار نفر کشته شده باشند٢٠٠تا 
  . هزار تن ارزيابی کرد١۴٠شدگان را  تی، شمار کشتههائي

 هزار جسد از خيابان ١۵نخست وزير هائيتی نيز از جمع آوری بيش از 
هنوز هزاران جسد ديگر زير : های پايتخت اين کشور خبر داد و افزود 

 .آوار هستند و ما نتوانسته ايم آنها را خارج کنيم
ان زنده زير آوار گرفتار هستند و به وی ادامه داد ، تعداد زيادی نيز همچن

 . علت کم بودن تجهيزات ، نيروهای امدادی نمی توانند آنها را نجات دهند
هم اکنون کمک هايی از برخی از کشورها وارد پورتوپرنس پايتخت 
هائيتی می شود اما امدادگران هشدار می دهند اين کمکها کافی نيست و 

 . ندمصدومان در خطر مرگ قرار گرفته ا
نهادها و سازمان های بهداشتی فعال در هائيتی هم هشدار دادند، به علت 
اينکه اجساد ناشی از زمين لرزه مهيب در اين کشور هنوز دفن نشده و 
در خيابان ها هستند احتمال شيوع انواع بيماری های واگيردار وجود 

ن به گزارش راديو آلمان، نيروهای آمريکايی کنترل پايتخت اي. دارد
 .کشور، پورتوپرنس، را در دست گرفتند

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

  فراخوان زندانيان سياسی کورد تعدادی از زندان های ايران

  اگر غم جان بگذارد
ژانويه ضمن قيام  دی ماه، برابر با هفده  يکشنبه شب بيست و هفت  

و " احسان فتاحيان " ه آزادی به نشانه ی ادای احترام به دو شهيد را
 يعنی به دقيقه ی شب تا نه ودو  از ساعت نه "  فصيح ياسمنی  "

  ...دو دقيقه سکوت مدت 
و به ياد نوزده ستاره ی تابناک آسمان سرخ و سياه کردستان، که 
دشمنان روشنی و انسانيت، دو ستاره ی فروزان آنان را خاموش 

  ....کرده 
رزانی انسان تا چه اندازه بی ارزش شده است که جان، اين شيرين ترين ا 

به راستی . اگر کسی را از ديگری خوش نيامد به راحتی جان از او بستاند
انسانيت مرده است که انسان اين گونه خوار و فرومايه شده است؟ غم 
نان برای انسان کم نبود که به غم جان نيز گرفتار آيد؟ در انديشه ی آنيم 

چون غم نان تداوم يابد چه خواهد شد؟ آيا آزادانه خواهيم که اگر غم جان، 
مرد يا ذلت خواهيم پذيرفت؟ انسان با انسانيت معنا می يابد و انسانيت 

به ديگر معنا، . انسان است که وی را منبع تمامی ارزشها نموده است
از همين رو، . انسان تنها با انسانيت، انسان است و سرآمد ساير مخلوقات

نيت برفت انسان نيز يا بايد در پی انسانيت افتد يا بايد پستی گزيند چو انسا
اما تنی چند پست . انسانيت رفت و انسان نيز در پی آن افتاد. و ذلت پذيرد
يا چون ما :  بستند و در ديوار آهنين محبوس نمودند و گفتند راه برآن

نسانيت سر و آن جا بود که انسان ندای ا. باشيد يا به خون خود در غلطيد
طناب ها فراوان بافتند و نداهای .  بافتند داد و انسان ستيزان طناب دار

روز ها و سال ها گذشت و انسان ها از پی هم . بسيار به دار آويختند
آمدند و باز هم انسانيت خواستند و در تارهای اسارت گرفتار آمدند و به 

ه است و ندای خون خود در غلطيدند اما انسانيت نمرد و همچنان زند
پس از آن بود که ما نيز چو آن ها در پی انسانيت . جاودانگی سر می دهد

روان گشتيم و چو آنان به اسارت گرفتار شديم و خواهند چون آنان به دار 
اگر سرنوشت ما نيز چو آنان شود انسانيت را هراسی . آويخته شويم

اما آن سوی . اهنيست چرا که می داند ريشه ها در خاکند و بهاران در ر
ناگفته نماند که با سلب جان هر انسان، خدشه ای نيز بر آينه ی تمام نمای 

از اين جا است که بايد به سلب حق حيات انسان . انسانيت وارد خواهد آمد
ها پايان داد و روح لطيف انسانيت را از زير ضربات پی در پی دشنه ی 

ام انسانيت دو صد چندان انسان واالست است اما مق. دشمنان آن رهانيد
پس اگر جان در راه انسانيت قربانی شود ابايی نيست چون . بيشتر

انسانيت، پيکر به خون خفته ی انسان را آراسته و با شميم آزادی، عطر 
ما تشنگان . اگر غم جان بگذارد خواهيم توانست. آگين خواهد ساخت

ری آن، جان بر انسانيت، در راه رهايی، غم جان نداريم و برای رستگا
اما پيش از آن که جان از کالبد بيرون رود، فرياد های . کف نهاده ايم

سرود " انسانيت را برا ی بيداری وجدان های بشری، با سکوت خواهيم 
تا که آهنگ خوش نوای سکوت، گوش شنوايی بيابد و وجدانی در پی " 

                                    ....انسانيت 
ن راستا، ما جمعی از زندانيان سياسی زندان های مرکزی در همي  

سنندج، مرکزی اروميه، رجايی شهر کرج و اوين تهران، يکشنبه شب 
 دی ماه، ضمن قيام به نشانه ی ادای احترام به دو شهيد راه ٢٧مورخ 
 ٠٢/٩ تا ٩از ساعت "  فصيح ياسمنی  "و " احسان فتاحيان " آزادی 

همچنين از کليه .  دقيقه سکوت خواهيم نمود٢ دقيقه ی شب يعنی به مدت
ی شبکه های ماهواره ای کردی درخواست می نماييم در همان زمان، 

 دقيقه پخش برنامه های تلويزيونی ٢ به مدت ٩همگام با ما از ساعت 
 ستاره ی تابناک آسمان سرخ و سياه ١٩خود را متوقف و به ياد 

دو ستاره ی فروزان آنان را کردستان، که دشمنان روشنی و انسانيت، 
خاموش کرده و در پی آنند که سايه ی ظلمت بر روشنايی همه ی آنان نيز 

همزمان از تمامی مردم با شرف .  سکوت اختيار نماييد بگسترانند،
کردستان و وجدان های بيدار بشری در سراسر جهان تقاضا داريم برای 

قيقه چراغ های منازل  د٢همنوايی با سکوت ما، در همان زمان به مدت 
اين حرکت نمادين، به نشانه ی اعتراض نسبت به . خود را خاموش نماييد

اعدام دو جوان کورد و احتمال قريب الوقوع اجرای حکم ساير زندانيان 
اميد است با پيوستن به اين . سياسی محکوم به اعدام صورت می گيرد

کمال انسانی رهنمون حرکت، انسانيت به پيروزی نايل آيد و انسان را به 
   . شود

جمعی از زندانيان سياسی زندان های مرکزی سنندج، مرکزی اروميه، 
  رجايی شهر کرج واوين تهران

………………………………………. 
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 گزارش گردهمايی مادران عزادار در تهران
 فعالين حقوق بشرو دمکراسی در ايران

ا شاه بيست و شش دی ماه برای مادران يادآور روزی است که محمد رض
ديکتاتوررا فراری دادند و سرمست از اين پيروزی با آرزوی عدالت و برابری 
و آزادی ، جوانانی با ايمان و آزاديخواه پرورش دادند غافل از اينکه دشمنان 
آزادی آنان را بد تر از دوران گذشته به خاک و خون خواهند کشيد و اکنون 

سکوت خواسته های بر حق هر روز به عزای جوانی می نشينند وبا اشک و 
خود را تکرار می کنند تا شايد روزی فرزندان اين سرزمين در کنار هم با 

چه جوانان آزديخواهی چون امير ارشد .عشق و صلح و صفا ، زندگی کنند 
فرزند شهين مهين فر مادری عاشق که صدايش چهل و چهار سال با متن های 

يق راديو به گوش مردم رسيد و مادرانه و عاشقانه در نيمه های شب از طر
چه جوانان فريب خورده لباس شخصی و نظامی و بسيجی که برای امرار 
معاش به مردم کشی کشانده شده اند ، همه و همه ی مردم ايران بتوانند 

 .زندگی شايسته و انسانی داشته باشند 
لی شنبه اين هفته نيز نيروهای ضد امنيت پارک الله را اشغال کرده بودند و

نگذاشتند مادران در پارک تجمع کنند ، هرچند تعدادی از مادران در گوشه و 
کنار پارک و خيابان های اطراف ديداری تازه کردند و پيمان شان را يادآور 

شايد تعدادی هم بازداشت شده باشند هنوز خبر موثقی به ما نرسيده . شدند
 . است 

 با در دست داشتن پالرکارد و وتعدادی از مادران در گوشه ای ديگر ازتهران
عکس فرزندان شان اجتماع کردند و به دشمنان آزادی يادآور شدند که پارک 

 . الله را می توانيد اشغال کنيد ولی تمام سرزمين ما را نه
 ٢٧/١٠/٨٨يکشنبه        مادران عزادار  . ما هنوز زنده ايم 

………………………………………. 
است پدر را پشت  ل سا٢٣ دختري آه .نامه زينب صارمي

 ميله هاي زندان ديده است
را پشت ميله هاي  سال پدر ٢٣پيام زير از زينب صارمي دختري است آه 

 :    متن پيام! به اميد آزادي همه زندانيان سياسي،زندان ديده است 
 باتعظيم به سردار آزادگي علي صارمي

رخودم خطابت آنم آه نمي توانم پد. نمي توانم پدرخطابت آنم آه باالتر ازنامي 
 .درحصار غرورم قرارگيري ودرعين حال حصار را نمي پذيري 

پدرجان دربردگي ظلم بودن وچون ماهي برساحل افتادن چه بسا خود طناب 
هزاران  هزار , داري است برگردن هرآن آه دارد به سختي زندگي ميكند وما 

حكم اعدام   .ي بينيم آنان را درسالن انتظار زندان ها هفته به هفته رودررو م
 .دادن به آلمه آزادي 

 سال سابقه زندان براي آزادي وطنش را بايد ٢٠اگر آقاي نلسون ماندال با 
 گيوتين مي زدند پس امروز آشورش چه مي شد؟

 پدر من را چرا ؟
 سال است به بهانه هاي مختلف به زندان مي برند آه مخفي ٢٣ پدر من را 

مگر پدر من چه ! في بماند وحاال هم اعدامش آنندچرا پدر من بايد مخ. باشد
 آرده آه نبايد ديده شود ونبايد باشد؟
 .هرآس جوابش را ميداند به من بگويد

 !درضمن مگر تنها پدر من است 
 !گيرم آه مي بريد                  !گيرم آه مي زنيد
 با  رويش ناگزير جوانه   چه مي آنيد؟     !گيرم آه مي آشيد

  ١٣٨٨ دي ماه ٢۴   صارميزينب 

................................................. 
 اصفهان  اعالم موجوديت شورای موقت کارگران ذوب آهن

  زندگی بهتر حق کارگر است
کارخانه ذوب آهن اصفهان همواره يکی از بزرگترين مجموعه های کارگری 

های کوچک و بزرگ با اين همه و به رغم حرکت . ايران بوده و می باشد
آنان از , کارگران ذوب آهن برای احقاق حقوق و بهبود شرايط کاری خود

داشتن هر گونه تشکل کارگری برای دفاع از حقوق و پيگيری مطالبات بحق 
اينک با توجه به شرايط دشوار کارگران و نيز آينده . خود محروم بوده اند
ی فشار مضاعف و و درحالی که بحرانهای اقتصاد, مبهم در پيش رو

ما جمعی از کارگران ذوب آهن بر آن , کمرشکنی به قشر کارگر وارد می کنند 
شديم تا در نخستين گام برای دفاع از حقوق کارگران و انسجام بخشيدن به 

)) شورای موقت کارگران ذوب آهن اصفهان(( تشکيل , صفوف پراکنده آنان 
 شرايط غيرعلنی تشکيل شده و از آنجا که اين شورا در. را اعالم نماييم 

را )) شورای موقت (( لذا عنوان , منتخب آرای کارگران کارخانه نمی باشد
برای خود بر می گزيند ولی با اين حال متعهد می گردد که در صورت فراهم 

انتخاباتی آزاد با شرکت تمامی کارگران , شدن شرايط مساعد در اولين فرصت 
, مان شورا به نمايندگی از تمامی کارگران کارخانهتا آن ز.کارخانه برگزار کند

برای دفاع از حقوق آنان خواهد کوشيد و تصميمات خود را از طريق صدور 
  .بيانيه به اطالع آنان خواهد رساند

 راه حل پنج ماده ای ما زنان
 !”بحران“ برای برون رفت از

ير بيانيه آقايان موسوی و کروبی هر کدام در طی روزهای اخ: بيانيه زنان
 ماده برای برون رفت از ۵های منتشر کردند که راه حلهای خود را در 

در ” روشنفکر دينی“اين راه حل ها با استقبال پنج . بيان کردند” بحران“
آقايان گنجی، سروش، کديور، مهاجرانی و : خارج از کشور روبه رو شد

را پايه ” ددولت در تبعي“و يا ” اتاق فکر“بازرگان که به قول خودشان 
در اين بين آنچه کمتر مطرح است، موضع گيری کسانی . ريزی کرده اند

است که نه خواهان تغيير رييس جمهور و جا به جايی اين فرد و آن فرد 
هستند بلکه از تغييراتی زيربنايی و ” اختيارات رهبری“يا محدود شدن 

نان يکی از اين گروه های اجتماعی، ما ز. ساختاری سخن می گويند
هستيم که خواسته هايمان و حضورمان همانگونه که انتظار می رفت در 

انتظار ديگری هم نبود زيرا . هيچيک از اين بيانيه ها مالحظه نشده است
در هيچيک از بيانيه ها و اعالم مواضع آقايان، از فردای انتخابات به اين 

استه های سو، يعنی از زمانی که مساله جذب آرا منتفی شده بود، به خو
ما بر اين باوريم که مسائل زنان، بخش عمده ای . زنان توجهی نشده است

جاری است و بدون ديدن و ارائه راهکار برای حل آن، هيچ ” بحران“از 
پس الزم است که کوتاه و مختصر و برای . راه حلی پاسخگو نخواهد بود

طالع عموم  ماده به ا۵حل مسائل زنان، ما نيز بيانيه خود را آن هم در 
آزادی انديشه، بيان، “ما ضمن تاکيد بر خواسته های عمومی . برسانيم

آزادی بی قيد ” و ” لغو مجازات اعدام و شکنجه” ، ”تشکل و اجتماعات
، مهمترين خواسته هايمان را به “و شرط و فوری کليه زندانيان سياسی 

  :مطور خالصه و بدون ترتيب اولويت ها به شرح زير اعالم می کني
قوانين مربوط : لغو کليه قوانين تبعيض آميز و ضد زن موجود از جمله. ١

  …به ازدواج، طالق، چند همسری، حضانت، ارث، شهادت و
به رسميت شناخته شدن حق زن بر بدن و ذهن خويش؛ شامل لغو . ٢

حجاب اجباری و برقراری آزادی پوشش، آزادی انتخاب همسر و آزادی 
 .انتخاب گرايش جنسی

 رفع خشونت عليه زنان در کليه عرصه های خصوصی و اجتماعی و .٣
  ”ناموسی“جرم شناختن آزار جنسی دختران، قتل و خشونت 

 جدايی دين از دولت. ۴
  محاکمه کليه دست اندرکاران، عامالن و آمران جنايات سه دهه گذشته. ۵

 :امضا کنندگان
 )فعال سياسی(رفح آزاده ا   -   )هنرمند، فعال سياسی( سودابه اردوان -
 )پژوهشگر، فعال جنبش زنان( پروين اشرفی -
 )استاد دانشگاه، فعال جنبش فرامليتی زنان( الهه امانی -
 )ژورناليست، فعال جنبش زنان( شادی امين -
 )دانشجو، فعال جنبش زنان( پريسا انصاری -
  -) اتريش-فعال جنبش زنان( شيوا بديهی -
 )و سالمتی، فعال جنبش زنانمربی بهداشت ( شيرين پردر -
 )مترجم، فعال جنبش زنان(  فردوس تاجدينی-
 )جامعه شناس ،فعال جنبش زنان( گلرخ جهانگيری -
 )مشاور روانکاو( زينب قره ويسکی - -)فعال سياسی( نسترن چيت ساز -
 )روزنامه نگار، فعال جنبش زنان( فريبا داوودی مهاجر -
 ) اتريش- و پشتيبان مادران عزادارفعال جنبش زنان(  پوران رضايتی-
 )فعال زنان و فعال سياسی( ماريا رشيدی -
 )فعال جنبش زنان(الهه صدر     -   )نقاش وفمينيست( پروانه زرگر-
 )حقوقدان، فعال جنبش زنان( شادی صدر-
 )فعال جنبش زنان الئيک ايرانی( آنا عاصی پاک -
 ) زنانپژوهشگر، فعال جنبش(  محبوبه عباسقلی زاده-
 )فعال سياسی و جنبش زنان( ستاره عباسی-
 )استاد دانشگاه، فعال جنبش زنان( شهال عبقری -
 )فعال سياسی و جنبش زنان( مريم عظيمی-
 )کادر درمانی ، فعال جنبش زنان( صديقه فخرآبادی-
 )فيزيوتراپيست( هانيه قورخمز -)معلم و فعال جنبش زنان( اعظم قريشی-
 )نيسين علوم آزمايشگاهی،فعال جنبش زنانتک( فريده گوسمن -
  )مددکار اجتماعی، و عضو جامعه بين المللی حقوق بشر(سهيال ليندهورست -
 )مددکار اجتماعی ،فعال جنبش زنان ( هما مرادی -
 )مددکار اجتماعی و عضو هيئت مديره جامعه بين المللی حقوق بشر(ميال مسافر -
 )ريشفعال جنبش زنان، ات( ويدا مشايخی -
 )مهندس کامپيوتر، فعال جنبش زنان( ناهيد نصرت -
 )داروساز، فعال جنبش زنان( مژده نورزاد -


