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   سناريوی سياه ارتجاع،سناريوی سياه ارتجاع،سناريوی سياه ارتجاع،
   !!! بی پاسخ نخواهد ماند بی پاسخ نخواهد ماند بی پاسخ نخواهد ماند

  ارژنگ بامشاد
 آذر با شعارهای ١۶فراگيربودن و گسترده گی تظاهرات دانشجويان در 

تقريبأ يکسان  و همسو با جنبش توده ای، لرزه بر اندام دستگاه واليت و 
دستگيری گسترده ی . يگر ارگان های سرکوب انداخته استسپاه و د

دانشجويان در اين روز و پس از آن و به زير شکنجه بردن فعالين شجاع 
جنبش دانشجويی، نشان از وحشت و برانگيخته شدن حس انتقام جوئی 

همين ترس بود که محسنی ای اژه ای دادستان کل کشور را . رژيم دارد
".  امروز به بعد اغماضی صورت نخواهد گرفتاز: " واداشت تا بگويد

حيدر مصلحی وزير اطالعات نيز در سخنان تندی مخالفين را به باد انتقاد 
فرماندهان سپاه و نيروی انتظامی نيز از شدت عمل بيشتر . و تهديد بگيرد
 آذر به خود گرفته ١۶در پاسخ به شرايطی که  جامعه پس . سخن بگويند

 دولت دست نشانده اش به سوی سازماندهی است، دستگاه واليت و
پحش به آتش کشيده شدن عکس . سناريوی تازه ای روی آورده است

خمينی در سيمای جمهوری اسالمی، موجی از اشک تمساح ريختن 
. سازماندهی شده ی ائمه جمعه شهرهای گوناگون را به دنبال داشت

کاری .  فته شدسياست قرآن بر سِرسرنيزه کردن يک بار ديگر به کار گر
که با واکنش سريع کروبی و موسوی و موسسه نشر آثار خمينی روبرو 

به دنبال اين اقدام صدا و سيما، شايعه ی دستگيری موسوی و . شد
زمينه " از " کلمه"سايت . کروبی از طريق رسانه های مجازی منتشر شد
ع پايگاه اطال. خبر داد" چينی برای برخی رفتارهای غيرمتعارف جديد

بر اساس اخبار رسيده از منابع موثق خبر : "نوشت" نوروز"رسانی 
احتمال بازداشت ميرحسين موسوی از سوی عوامل کودتاچی را به شدت 

در صورت : "فيس بوک مهدی کروبی با انتشار پيامی نوشت". تأئيد کرد
روشن ". انقالب تا آزادی: دستگيرِی هر کدام از سران اصالحات، وعده ما

دستگاه واليت بر آن است که با بهانه قرار دادن آتش زدن عکس است که 
اما در شرايطی  . خمينی، موج جديدی عليه جنبش مردمی به راه بياندازد

که يکی از خواست های اصلی جنبش مردمی جدايی دين از دولت است و 
اين به معنای عبور از ميراث خمينی نيز هست، ميراثی که با تثبيت اصل 

ه، و ادغام دين و دولت، حق تعيين سرنوشت مردم را لگدمال واليت فقي
کرد و به خون کشيد، علم کردن اين موضوع هم با هدف تجزيه در 
صفوف مخالفين صورت می گيرد و هم با هدف زمينه سازی برای 

بعيد نيست آن ها که در بحبوحه ی انقالب . بکارگيری شدت عمل بيشتر
تش کشيدند و مردم را در آن  زنده زنده ،  سينما رکس آبادان را به آ۵٧

سوزاندند و آن را به گردن ديگران انداختند و بعدأ برايش توجيه شرعی 
تراشيدند، با به آتش کشيدن عکس خمينی و پخش آن  ازسيمای جمهوری 
اسالمی،  و به ميدان کشاندن همه دستگاه های تبليغاتی و شخصيت های 

سازی گسترده، تالش کنند فضای از حکومتی تا شخص ولی فقيه، و موج 
دست رفته ی جامعه را دو باره به دست گيرند و عده ای از دستگيرشده 

  .گان را نيز به اعتراف وادارند
پيدايش چنين فضايی و افشای سناريوی سياه طراحی شده، يک نکته را 

دستگاه واليت برای مهار اوضاِع از کنترل . به خوبی آشکار می سازد
 به تمرکز در باال و پر کردن شکاف ايجاد شده در هرم قدرت خارج شده،
وقتی هاشمی رفسنجانی در کنار دستگاه واليت نباشد و با آن . نياز دارد

مرزبندی کند و تلويحأ از سران اصالح طلب حمايت کند، و زمانی که 
بخشی از حاکميت اسالمی که جناح اصالح طلب آن را تشکيل می دادند در 

اه واليت ايستاده اند و قدرقدرتی آن را به چالش گرفته و از برابر دستگ
اعتراضات مردمی حمايت می کنند، و در شرايطی که بخش بزرگی از 
روحانيت طراز اول، اقدامات حکومت را تأئيد نمی کنند، نمی توان اراده 

برای ايجاد چنين اراده ای بايد يک جراحی . متمرکز سرکوب ايجاد کرد
جراحی ای که بعيد . قدرت جمهوری اسالمی صورت گيردبزرگ در هرم 

زيرا بر خالف آن چه تماميت گرايان . است بيمار از آن جان سالم بدر برد
فکر می کنند، اين جنبش، جنبشی نيست که به دستور سران اصالح طلب 

و . به راه افتاده باشد که با حذف آن ها از عرصه سياسی، فروکش کند
تمرکز در باال نمی توان توده های به پا خواسته را به بدون ايجاد اراده م

اين را دستگاه واليت و دولت دست . راحتی به خانه هايشان بازگرداند
 تير و روز قدس  و ١٨ خرداد، ٣٠خرداد، ٢۵نشانده اش در سرکوب 

اوين، کهريزک، تجاوز جنسی، . آذر تجربه کرده است١۶ آبان و ١٣
اری، دستگيری گسترده فعالين شکنجه، اعتراف گيری های اجب

 دانشجويی، چوبه های دار، هدف گرفت قلب جوانان در خيابان ها، صدور

 احکام سنگين زندان برای دستگيرشده گان، بستن مطبوعات و 
هيچکدام اراده ... دستگيری و يا آواره کردن روزنامه نگاران و 

 به همين امر بر ترس آن ها. پوالدين مردم را کاهش نداده است
نزديک شدن ماه محرم و روزهای  تاسوعا و . شدت افزوده است

عاشورا، به عنوان روزهای پوششی اعتراض مردمی هم ترس به 
از همين روست که تالش می کنند تا قبل از . جانشان انداخته است

  .فراهم آمدن آن شرايط، دست به اقدام بزنند
طراحی اما سران سرکوب در اتاق های فکرشان، بيهوده به 

دولت شاه نيز وقتی که جنبش . سناريوهای سياه روی آورده اند
روز به روز قدرتمندتر می شد، حکومت نظامی ازهاری را روی کار 

اما چند .آن ارتشبد بيچاره، تظاهرات مردم را نوار خوانده بود. آورد
ساعت از اين حکومت نظامی نگذشته بود که مردم  با شعارهای 

 : گوش فلک را کردند و فرياد می زدند" مرگ بر شاه"شبانه 
و به اين ترتيب حکومت ". ازهاری بيچاره ، بازهم بگو نواره" 

و حال همان راه  . نظامی را به تمسخر گرفتند و راه خود را رفتند
طرح سناريوی سياه ، . را سرکوبگران والئی در پيش گرفته اند

 بی مالحظه  و عالمت آغاز دوره ای از بگير و ببندهای گسترده و
 . بکارگيری خشونت لجام گسيخته خواهد بود

روشن است که چنين اقدامی . اين امر از چشم مردم دور نمانده است
جبنشی که با قدرت به پيش می .  با سکوت مردم روبرو نخواهد شد

رود و خيمه اصلی نظام اسالمی را هدف گرفته است، نظاره گر 
 اين جنبش هنوز تمامی ظرفيت های .اقدامات کودتاچيان نخواهد ماند

وقتی که تيغ سرکوب بی مالحظه ، به . نگرفته استکار خود را به 
سوی جنبش هدف گيری شود، نه تنها خيابان ها، بلکه تمامی چرخ 
های زندگی و اقتصاد کشور که در دست های مردم است، به ابزار 

اهند سرکوبگران هنوز نمی خو. مقاومت توده ای تبديل خواهد شد
دريابند که اگر مردم شبکه های ارتباطی را فلج کنند، چرخ های 
توليد را متوقف سازند؛ سيستم ارتباطی و شبکه ی سراسری حمل 
و نقل را از کار بياندازند؛  و تمامی ادارات را به اعتصاب بکشانند، 
.  آن وقت هيچ قدرتی توان مقابله با آن ها را نخواهد داشت

واليت هنوز با تمامی قدرت مردم روبرو نشده سرکوبگران دستگاه 
  .آن ها بايد بدانند، وقتی باد می کارند، طوفان درو خواهند کرد. اند

  ٢٠٠٩دسامبر۴ ـ ١٣٨٨ آذر٢٣

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

 *پيوندها * 
  منصور نجفی: سردبير نشريه 

com.telia@nadjifi.mansour 
  ايميل روابط عمومی سازمان

net.rahekargar@public  
  مي سازمانتلفن روابط عمو

0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

٣٣-١-٤٣٤٥٥٨٠٤ 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www 
 سايت خبری راه کارگر

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

rgo.etehadchap.www 
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

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

  .الزاما بيانگرمواضع سازمان نيستند ميشوند،
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  !!راهپيمائی صدهزار نفری در کپنهاک راهپيمائی صدهزار نفری در کپنهاک 
نظام را بايد " ، "يکعشق بجای گاز کربن" ، َ"عدالت زيست محيطی"

  "دگرگون کرد نه محيط زيست را

  
بر اساس گزارش سازمان دهندگان، امروز صدهزار نفر در کپنهاک 

ک در اعتراض به سياست دولت ها در برخورد به بحران ررپايتخت دانما
پليس ای رقم را ( زيست محيطی وتغييرات جوی،  دست به راهپيمائی زدند

 دسامبر به مدت دو هفته ٧از روز ). ت هزار نفر تخمين زده اس٣٠
کنفراس سازمان ملل در ارتباط با محيط زيست در کپنهاک برگزار می 

محل برگزاری کنفراس سازمان ملل " بال سنتر"راهپيمائی به سوی . شود
صورت گرفت که هفت کيلومتر دورتر، در سمت جنوب، از محل حرکت 

ت بسيج کامل در آمده  و پليس دانمارک به حال. صف اصلی تظاهرات بود
سازمان . هلی کوپترهای پليس بر فراز شهر اوضاع را تحت کنترل داشتند

دهندگان تظاهرات خواسته بودند که در جريان تظاهرات آرامش کامل حفظ 
  . شده و بهانه ای برای سرکوب به نيروهای پليس داده نشود

  
بر اساس گزارش پليس دانماک نيم ساعت پس از حرکت صف 
تظاهرکنندگان چند صد نفر به مرکز شهر حمله برده و شروع به شکستن 

اين . شيشه ها مغازه ها و نيز شيشه های وزارت خارجه دانمارک کردند
ها کسانی بودند که لباس های سياه پوشيده و صورت خود را پوشانده 

پس از دخالت پليس آنها به گروهای کوچک پنج شش نفره تقسيم . بودند
. ش کردند از محل گريخته و وارد صفوف اصلی تظاهرات شوندشده و تال

 نفر از آنها را دستگير کرده و مدعی است که ٤٠٠پليس دانمارک حدود 
  . تعلق دارند" بلوک سياه"اين افراد به جريان آنارشيستی 

  
 ٥٠٠صف اصلی تظاهرکنندگان  با آرامش کامل به راهپيمائی خود تا 

گفته بوديم "همانطور که ما قبال.  ادامه دادمتری محل برگزاری کنفراس
برخالف سياتل،  سازمان گران و تظاهرکنندگان قصد بهم زدن کنفراس 
سران را ندا رند بلکه می خواهد که دولت ها مسئوليت خود در ارتباط با 

تظاهرکنندگان شعارهائی نظير . حفاظت از محيط زيست را به عهده بگيرند
نظام را " ، " عشق بجای توليد گاز کربنيک"، َ"عدالت زيست محيطی"

  .با خود حمل می کردند" بايد دگرگون کرد نه محيط زيست را

  
بسياری از آنها . اکثر شرکت کنندگان در راهپيمائی  اروپائی ها بودند

خانواده های دانمارکی بودند که با فرزندانشان در اين آکسيون شرکت می 
ن ، فرانسه و ساير کشورهای اروپائی بخشی بزرگ ديگری از آلما. کردند

در عين حال آسيائی ها و آفريقائی هائی نيز در ميان . آمده بودند
سنديکاهای کارگری نيز نمايندگان . تظاهرکنندگان به چشم می خوردند

  . خود را برای شرکت در کنار ديگر فعاالن جنبش ها ارسال کرده بودند
  
  

  
  
  

سازمان ملل برای محيط زيست باقی مانده تنها يک هفته به پايان کنفراس 
هفته اول شاهد بروز شکاف  ميان کشورهای حاشيه و کشورهای . است

تظاهرکنندگان . پيشرفته درباره توافقات نهائی کنفراس کپنهاک شد
خواهان توافقی هستند که در آن برخورد جدی، مسئوالنه و متوازن با 

ورهای پيشرفته سرمايه بحران زيست محيطی صورت گرفته و بويژه کش
  .داری پاسخگوی بحرانی باشند که آفريدگار آن هستند

 هزار نفر جان خود را بخاطر تغييرات جوی ٣٠٠ در حالی که ساالنه تنها 
وزيست محيطی از دست می دهند و سياره ما با سرعت به سوی يک 
فاجعه همه جانبه زيست محيطی روان است، آيا سران کشورها بويژه 

شورهای پيشرفته سرمايه داری، که مسئول اصلی بحران زيست سران ک
  محيطی هستند، گوشی برای شنيدن فرياد مردم جهان خواهند داشت؟

  
  

 
   

  سايت راه کارگر
net.rahekargar.www://http   

……………………………………….  
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 نامه علی نجاتی
  ))نامه اول نامه اول ( ( 

ت مديره سنديکای رئيس هيئ
 هفت تپه خطاب به کارگران

 ! کارگران
تا به امروز چهارنفر ازاعضای هيات مديره ی سنديکای کارگران نيشکر 
هفت تپه به نامهای فريدون نيکوفرد، جليل احمدی، قربان عليپور و محمد 
حيدری مهر روانه ی زندان شده اند و هم اکنون در زندان دزفول محبوس 

  . ميباشند
گاه قضايی در چند روز آينده، دوره ی حبس مرا نيز به من تحميل دست

ما برای به دست آوردن حقوق خود و دفاع از مطالبات بر . خواهد کرد
حق کارگران هفت تپه و به دست آوردن کمترين امکانات معيشت و حقوق 

  . اما ما محکوم و زندانی ميشويم. انسانی تالش کرده ايم
ز نامه ای سرگشاده به سازمان جهانی کار نوشتيم ما در چند روز پيش ني

و رونوشت آن را به تمام نهاد های کارگری و حقوق بشری و رسانه ها، 
  . ارسال کرديم

ما ميدانيم که آنها از بی حقوقی که بر کارگران ايران تحميل ميشود با خبر 
ِ  خودشان . هستتند ميدانيم که قرار نيست کسی جز خود کارگران به داد
اما ما اتمام حجت کرديم و از آنان پرسيديم که آيا بيخبريد؟ آيا .برسد

اقدامی خواهيد کرد؟ ميدانيم که نتيجه، اقدام موثری از سوی آنان نخواهد 
  . بود

  . ما ميدانيم که ايجاد تشکل های مستقل کارگری حق مسلم کارگران است 
ه تشکل های در حالی که کارفرماها آزادانه تشکل دارند، کارگرانی ک

ما اعتقاد . مستقل کارگری خود را بنا ميکنند محکوم و زندانی ميشوند
داريم به جز تالش های خود کارگران و اتحاد و همبستگی ميان آنان، ما 

  . کارگران موفق نخواهيم شد به خواسته ها و مطالبات خود دست يابيم
برای مدت من و ديگر همکارانم در سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، 

در مدت هشت ماه ای که من را . شش ماه در زندان محبوس خواهيم بود
از کار اخراج کرده بودند کم نبودند کارگرانی که عالوه بر حمايت های 

اين کمک ها اگر چه . روحی خود، در حد توانشان کمک های مادی کردند
ن هزار بسيار کمتر از حقوق دريافتی سابق من بود اما برای من از هزارا

کمک ديگر با ارزش تر بود زيرا نشان از آن داشت که کارگران به 
درستی ميدانند که من و ديگر همکارانشان برای دفاع از حقوق آنان 

به همين خاطر من بنا بر اعتقادم تنها کمکی که دريافت . تالش ميکرده ايم
 مبلغ آن اگرچه کمتر از حدی بود که حتی. کردم کمک از کارگران بود

  . سطح زندگی سابق مرا حفظ کند اما، بسيار با ارزش بود
اين کمک ها به جای هر نهاد و مکان و کسان ديگری مرا مديون به 

اميدواريم که اين امر به شکل يک سنت . همکاران کارگر من ميکرد
  . کارگری در ميان ديگر کارگران رواج پيدا کند

 کمک های دوستانِ کارگر تا روزی که فقط من اخراج شده بودم، به همان
اما امروز عالوه بر من چهار کارگر ديگر نيز از . آشنا با خود بسنده کردم

دوستان زيادی پرسيده اند که . دريافت حقوق خود محروم ميشوند
کارگرانی که امکان تماس چهره به چهره با خانواده های اين پنج کارگر 

گی کارگری، کمک های زندانی را ندارند چگونه ميتوانند برای همبست
  . مالی خود را برای رساندن به خانواده هايشان به آنان برسانند

 امروز پيش از آنکه دو نفر ديگر از دوستانم به دادگاه ١١:۴۵در ساعت 
و زندان فرستاده شوند، با آخرين تماس و توافقی که با آنان و ديگر 

ه نام اينجانب اعالم همکارانم انجام شد، قراربر اين شد که شماره حسابی ب
شود تا کمک های مالی ارسالی از سوی کارگران به آن واريز شود و از 
  . آن طريق، مبالغِ  کمک شده به خانواده های اين پنج کارگر پرداخت شود

ما ميخواهيم به جای هر ) که اين شماره حساب متعاقبا اعالم ميشود (
ی کارگری برخوردار کمک مالی از هر طريق ، فقط و فقط از حمايت ها

  . شويم
امروز، روز حمايت از کارگرانی است که در هفت تپه برای ! کارگران 

احقاق مطالبات کارگری، تالش کردند و از سوی کارگران هفت تپه به 
نمايندگی در يک تشکل مستقل انتخاب شدند و امروز تنها به خاطردفاع از 

ون شک، فردا و بد. حقوق کارگری خود به زندان محکوم شده اند
فرداهای بعد که ما در زندان نباشيم، ما نيز در انجام اين وظيفه ی 

  . کارگری سهيم خواهيم بود

پيشاپيش از حمايت ها و تالش های کارگران هفت تپه و ديگر کارگران 
تشکر ميکنم و اميدوارم با اتحاد و همبستگی هر چه بيشتر در راه ايجاد 

تالش کنيم تا بتوانيم به حقوق و خواسته تشکل های مستقل کارگری خود 
  . های برحق خود دست پيدا کنيم

  به اميد اتحاد روزافزون کارگران 
   رئيس هيات مديرۀ سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه  - علی نجاتی

  ٨٨ آبان ماه ١٦شنبه 

…………………………………… 

      :::نامه ی تازه ی علی نجاتینامه ی تازه ی علی نجاتینامه ی تازه ی علی نجاتی
   )))نامه دوم نامه دوم نامه دوم ( ( ( 

 حمايت از  حمايت از  حمايت از حمايت از کارگران زندانیحمايت از کارگران زندانیحمايت از کارگران زندانی
   !!!همه ی کارگران استهمه ی کارگران استهمه ی کارگران است

رئيس هيات مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، کارگران را به • 
  ...حمايت از اعضای دربند اين سنديکا فرا خوانده است 

  ! کارگران
همه می دانند که کارگران هفت تپه در چند سال اخير برای به دست آوردن 

از جمله ی اين . صاب زده اندمطالبات خود بارها دست به اعتراض و اعت
خواسته ها، دريافت حقوق معوقه و پرداخت به اندازه ی اضافه کاری و 

 .حق ايجاد تشکل مستقل کارگری بوده است
ما ميدانيم برای به دست آوردن مطالبات و خواسته های خود چاره ای جز 

 .اتحاد و دست يابی به تشکل مستقل از کارفرما و دولت نداشته و نداريم
ما بنا به تجربه ی کسب شده توسط خودمان و تجربياتِ  هم طبقه ای 
هايمان در ايران و ديگر نقاط دنيا دريافتيم که چنانچه امکانی برای دفاع 
از حقوق کارگران باشد بايد از آن تا جايی که به ضد خودش تبديل نشود 
ام استفاده کرد اما بسياری از نهادها و سازمان های جهانی که به ن

کارگران و در ظاهر برای دفاع از حقوق ما بنا شده اند بيشتر به سرابی 
شبيه هستند که کارگران را دلخوش کنند و به زبان ساده تر کارگران را 
گول بزنند تا به جای تکيه به نيروی خودشان و هم طبقه ای هايشان 

 . اميدهای بيهوده وتوهم به آنان داشته باشند
ور سال هاست که کارگران مجبور شده اند تا فقط و از طرفی در داخل کش

 . فقط تشکلی به نام شورای اسالمی کارداشته باشند
وقتی نمايندگان کارگران، اساسنامه و عملکرد اين تشکل بايد مورد تاييد 
دولت و حتا کارفرما باشد ديگر چگونه ميتوان اميد داشت که اين تشکل 

ِ  پشتيبان آنها، از حقوق کارگران دفاع کند؟ زيرا ک ارفرما ها و سيستم
 . نميخواهند که حق و حقوق کارگران به آنان برسد

کارگران هيچ چاره ای ندارند جز اينکه به نيروی خود و ديگر کارگران 
 . تکيه کنند و تشکل های مستقل کارگری خود را بنا کنند

ک هر وقت کارگر يا کارگرانی در هر کجا دچار مشکل ميشوند به جز کم
 . گرفتن از حمايت و نيروی کارگری نميتوان مشکالت را برطرف کرد

در نامه ی پيش گفته بودم که اکنون نمايندگان کارگران هفت تپه، فقط و 
فقط به خاطر ايجاد تشکل مستقل کارگری و دفاع از مطالبات بر حق 
کارگران هفت تپه، زندانی هستند و طبيعتا خانواده های آنان در اين مدت 

 . ش ماهه نياز به حمايت از طرف کارگران ديگر دارندش
 معنوی توسط کارگران و نه جاهای ديگر تاکيد -من روی حمايت مادی

زيرا اعتقاد دارم اين کارگران هستند که بايد به دادِ  هم طبقه ای . ميکنم
به قول معروف اين شتری است که در خانه ی همه ی ما . هايشان برسند

 . ارگران به جز يکديگر کسی را نداريمو ما ک. ميخوابد
کارگرانی که خواهانِ  حمايت از اين پنج نفر و خانواده هايشان هستند 
ميتوانند به هر اندازه که در توانشان است، از طريق شماره حساب بانکی 

 بانک ملی ايران شعبه - سيبا٠٣٠٢٨٩۵١٨٠٠٠٨به شماره ( اينجانب 
، کمک های مادی خود را واريز )تی به نام علی نجا۶۵٧٩هفت تپه کد 

 . کنند
به نظر من، بعد از سال ها اکنون تجربيات کارگری به آن اندازه ای هست 
که بتوان به عنوان يک سنت کارگری اين موضوع را جا انداخت که هر 
گاه کارگرانی در جايی به مشکل برميخورند اين کارگران هستند که الزم 

 .است از يکديگر حمايت کنند
ما در هفت تپه، بنا به مسوليتی که کارگران در انتخابات و مجمع عمومی 

 بر دوشمان گذاشتند به عنوان نمايندگان انان تالش کرديم ٨٧در آبانماه 
 . که از حقوق و مطالبات آنان دفاع کنيم
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همه . ما متهم به تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی شديم
ه های کارگری، مطالبات ديگری نداشته ميدانند که ما به جز خواست

هم اکنون چهار نفر از اعضای . ما را به زندان محکوم کردند. ايم
هيات مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه در زندان دزفول 
محبوس هستند و من که نفر پنجم باشم از روزهای آينده در جمعِ  

 . انان خواهم بود و ايام حبس من اغاز خواهد شد
ن ميدانم که ما در طول اين مدت فعاليت در کارمان نقاط قوت و م

من شخصا هميشه از دريافتِ  تجربيات . ضعفِ  بسيار داشته ايم
هنوز هم . کارگری ديگر و نيز انتقادات سازنده، استقبال کرده ام

اميد دارم که کارگران دلسوز با نظرات خود کمکی برای تقويت 
البته بسياری اوقات هم به جای نقد، . دفعاليت های کارگری ما باشن

يعنی بررسی نقاط قوت و نقاط ضعف و از همه مهم تر پيشنهاد راه 
های عملی و شدنی برای پيشبرد مبارزاتمان، نظراتی شنيده ايم که 
آنچنان در فضای غيرواقعی و بهتر بگويم تخيلی طرح شده اند که 

ای واقعی و به دست هيچ گونه امکان پياده کردن اين نظرات در دني
اگرچه از طرفی نظرات و تجربيات . کارگران وجود نداشته است

 . دوستانِ  بسياری برای ما بسيار سازنده بوده است
اميدوارم در اين مدت شش ماهه، عالوه بر کمک های مادی، و از 
آن مهم تر برای حمايت های معنوی از نمايندگان کارگران هفت تپه، 

االن دلسوز با دوری کردن از هرگونه مباحث تمام کارگران و فع
حاشيه ای، با اتحاد هر چه بيشتربا تمام نيروی خود برای دفاع از 

نبايد . حقوق کارگران هفت تپه و نمايندگان محبوس آنان تالش کنند
گذاشت که اين دوره ی حبس، بدونِ  اعتراضاتِ  کارگران در هر 

کارگران زندانی از جمله کجا به زندانی شدن اين چند نفر و ديگر 
اقايان اسالو و مددی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد، 

ما در زندان، اخبارِ  اقدامات شما را خواهيم شنيد و از آن . بگذرد
 . دلگرمی خواهيم گرفت

 با تالش برایِ  اتحادِ  هرچه بيشتر کارگران 
 هفت تپه رئيس هيات مديره سنديکای کارگران نيشکر  - علی نجاتی

  ايران- خوزستان –شوش    ١٣٨٨ آبانماه ٢١

.................................................  
  ٣اطالعيه شماره

  گوتنبرگ–دومين گزارش خبری مالی 
 )سوئد(اقدام مشترک انسانی درگوتنبرگ 

دفاع از کارگران هفت تپه، دفاع از شان انسانيدستان همه شما را 
ه پای صندوق های کمک رسانی مالی ما آمديد،يا پول که تا به حال ب

  ! حواله کرديد، به گرمی ميفشاريم
به همراه ) سوئد( گوتنبرگ –کانون همبستگی با کارگران ايران 

 خارج ازکشور، با -نهاد های همبستگی با جنبش کارگری ايران 
   پيوست ٢٠٠٩کارزار مالی ماه دسامبر 

  ! يمما دراين اقدام بزرگ تنها نيست
دراطالعيه شماره يک به اطالع شما رسانديم ، درراستای 
پاسخگويی به فراخوان علی نجاتی چهره شناخته شده سنديکای 
مستقل نيشکرهفت تپه شوش وهمراهی با کارگران داخل کشوربه 
پای يک اقدام مشترک انسانی رفتيم و مبالغ جمع آوری شده را به 

شماره شما را ازپيشرفت درگزارش خبری .  تفکيک گزارش کرديم
  کارخود مطلع می سازيم 

مشترک انسانی انجمن ها ونهاد های فرهنگی شهر،راديوها  اقدام
وانسان های پرشمارجانبدارکارگران وزحمتکشان ومخالفان 

دومين گزارش ما . زندان،شکنجه،اعدام وهرگونه سرکوب درايران
  . به شماست 

…………..  
  مبالغ جمع آوری شده 

   کرون سوئد١۶٠٠٢+            دوقصنموجودی 
   دالر آمريکا ٢٠٠                                   
  يورو اروپا      ۴                                    

مبالغ فوق درمرکزانديشه با حضورخانم مريم افشاری : توجه 
فرخ قهرمانی واميرجواهری شمارش وصورتجلسه گرديد : وآقايان 
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  )سوئد(

……………………………………….  
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   انسان استدفاع از کارگران هفت تپه، دفاع از شأن

  
  ٢٠٠٩ دسامبر ١٤ تا ٧: هفتۀ همبستگی

ای ای مردم ايران سيلی جانانهرژيم جمهوری اسالمی که از جنبش توده
با اعتصابات مداوم و گسترش خود نيآمده، خورد، هنوز از اين ضربه به

کارگران مواجه شد و مثل هميشه از هراس سرنگونی بساط  يابنده
بگير و ببند، ضرب و شتم و : حربه يعنیننگينش، به تنها و آخرين 
  :شکنجه و اعدام متوسل شد

 آبان صدها نفر از نيروهای مبارز به هزاران نفر زندانی ديگر ١٣در 
جنبش اخير افزوده شدند، بسياری از آنها به زير شکنجه رفتند و از 

  .سرنوشت تعداد زياد ديگری اطالعی در دست نيست
فتاحيان را ددمنشانه اعدام کردند و زندانی مبارز خلق کرد احسان 

اهللا لطيفی، مبارزان ديگری بالفاصله برای اعدام شيرکو معارفی و حبيب
  .انداز خطۀ کردستان دندان تيز کرده

- نفر از اعضای کانون صنفی معلمان را به خاطر تشکيل جلسه به١٢
مناسبت روز جهانی معلم دستگير و زندانی کردند و همچنين محمد رضا 
  .رضايی گرگانی، عضو هيئت مديرۀ اين کانون صنفی را بازداشت نمودند

در اقدامی ديگر، هيئت مديرۀ سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه فريدون 
پور، محمد حيدری مهر و سپس علی نيکو فرد، جليل احمدی، قربان علی

- عدالت" جرم"و آنان را به " محاکمه"نجاتی را در يک دادگاه فرمايشی 
ای محکوم ناعادالنه" احکام"شان به هی و دفاع از حقوق همکارانخوا

 .کرده و عجوالنه ايشان را دستگير  و به زندان دزفول منتقل نمودند
پااليشگاه نفت : و نيزبا گسترش مبارزات کارگری در واحدهايی نظير

ُبر نيشکر هفت تپه، شرکت آبادان، کارخانه ايران خودرو، کارگران نی
اک، پااليشگاه بندرعباس، شهرداری و اتوبوسرانی خرمشهر، صنايع ار

چينی البرز، کارخانۀ آذرقاف، اتوبوسرانی زنجان، رانندگان بين شهری 
کرمان، شرکت اسيد سيتريک کرمانشاه، کارخانه قند شيروان، صنايع 
مخابراتی راه دور ايران، کارخانه کنف کار رشت، شرکت جهاد نصر، 

آباد، شرکت صبا ايران، مرغ البرز، پارسيلون خرمايران صدرای بوشهر، 
آلومينيوم اراک، لوله سازی لوشان، قطعات بُتنی گيالن، بازنشستگان 
ذوب آهن، کارگران خباز سنندج، شرکت فرادانش، چينی اشکان، نوشابۀ 

گستر اروميه، لوله سازی اهوار، ماشين سازی ارم نوش، شرکت ارزه
ه توانست وحشت زده و وحشيانه به سرکوب رژيم در هرجا ک... گواه و 

- و ضرب و شتم کارگران پرداخت و حّتا به اعتراض همسران کارگران بی
فعاالن شرکت . شرمانه حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند

کننده در مراسم اول ماه مه در پارک الله را  محاکمه و به زندان انداختند، 
 کميتۀ پيگيری را به يک سال زندان محکوم کرده همچنين محمد اشرفی از

و مهدی آميزش را جريمۀ نقدی نمودند و پدرام نصراللهی عضو کميتۀ 
  . همآهنگی را بازداشت نموده و برهان سعيدی را مجددًا احضار کردند

 و پا خاستۀ جامعه ما با تداوم و گسترش مبارزاتجنبش مترقی به
جمهوری : اندشان حرف آخر را زدهرانهشعارهای انقالبی و مقاومت دلي

  !اسالمی نابود بايد گردد
ها را متحمل ها، فشارها و سرکوبطبقۀ کارگر ايران که بيشترين ستم

شده، عالرغم تمامی تهديدات و موانع، با گسترش و تداوم اعتصابات و 
اش و ايجاد تشکالت توده ای طبقاتی اش و  پيوستن به مبارزه اعتراضات

با کوبيدن ُمهر خود بر اين جنبش عظيم ، اين رژيم ننگين .ها،تودهجاری 
  .دانی که شاه را فرستاد، خواهد انداختحامی سرمايه را به همان زباله

نهادهای همبستگی با کارگران ايران در خارج کشور، ضمن محکوميت 
زندانی و شکنجه فعالين کارگری وفعالين ديگر جنبش ها، برای آزادی 

يرۀ سنديکای نيشکر هفت تپه و تمامی کارگران و زندانيان هيئت مد
سياسی، پرداخت حقوق معوقه و بازگشت به کار کارگران اخراجی و به 
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رسميت شناختن سنديکای کارگران هفت تپه، يک هفته کارزار دفاعی 
های ويژۀ خود را به اعالم کرده که درهرشهری نهادهای مربوطه برنامه

  .اطالع خواهند رساند
فعالين کارگری، نيروهای مترقی چپ، سوسياليست و دموکرات، زنان، 

  !دانشجويان، روشنفکران و جوانان مبارز
ويژه کارگران هفت تپه شديدًا به کمک های کارگران زندانی، بهخانواده

های مادی و معنوی مالی ما نيازمندند، به اين کارزار پيوسته و با کمک
  .يزيمخود به ياری اين عزيزان برخ

  .های زير تماس بگيريدبرای هرنوع کمک و اطالعات بيشتر با آدرس
  ٢٠٠٩ دسامبر ١٤ تا ٧: هفتۀ همبستگی

 استراليا – کميته همبستگی با کارگران ايران -
com.gmail@1unionnn  

 استراليا - آميته همبستگى با جنبش آارگرى ايرانـ
proletarianunite@gmail.com   

   cdkargari@gmail.com نروژ – کميته دفاع از کارگران ايران -
 فرانسه – همبستگی سوسياليستی با کارگران ايران -

sstiran@yahoo.fr   
 فرانکفورت و حومه – کانون همبستگی با کارگران ايران -

kanoonhf_2007@yahoo.de   
 هانوفر – کانون همبستگی با جنبش کارگری ايران -

kanon.hannover@yahoo.de   
   isask@comhem.se کميته همبستگی کارگران ايران و سوئد -
 گوتنبرگ – کانون همبستگی با کارگران ايران -

kanounhambastegi@gmail.com   
   ankjch@yahoo.co.uk انجمن کارگری جمال چراغ ويسی -
   iranwsn@fastmail.fm شبکه همبستگی کارگری -
   leftalliance@yahoo.com اتحاد چپ ايرانيان واشنگتن -
 کميته حمايت از کارگران ايران تورنتو کانادا -

toronto_committee@yahoo.ca 
  

 ٧ران زندانی گآزادی کار برای یگبه کمپينها و کارزارهای همبست
!تپه  

! تپه٧ران اخراجی گشت به کار کارگبر  
!بپيونديد  

!ران استگآزادی تشکل حق مسلم کار  
ری ايران در خارج کشورهمه را فرا گی با جنبش کارگنهادهای همبست

 تپه فعاالنه شرکت کنند و ٧ران گی با کارگميخواند که در کمپينهای همبست
 تپه و خواهان آزادی ٧برای آزادی فوری رهبران زندانی سنديکای 

! تپه شويم٧کار فعالين اخراجی برګشت به   
! تپه٧ران گارکبا سنديکای  یگهفته ويژه همبست  

٢٠٠٩ دسامبر ١۴ دسامبر ـ ٧  
ری ايران ـ خارج کشورگی با جنبش کارگنهادهای همبست  

.............................................  
  حمايت کارگران ميدان بارسنندج

   !!!ت تپهت تپهت تپهاز فراخوان مالی کارگران نيشکر هفاز فراخوان مالی کارگران نيشکر هفاز فراخوان مالی کارگران نيشکر هف
 نفر از کارگران ميدان بار سنندج که با جابجائی و تخليه بار در ١٦ما 

ميدان بار، گذران زندگی می کنيم ، از کارگران نيشکر هفت تپه با مبالغ 
  . ناچيز مان حمايت خواهيم کرد

همانطور که ميدانيد ما با دستمز دی ناچيزکه بر اساس تخليه بار حتی 
ن و بچه هايمان ما را نمی دهد زندگی خود و زکفاف زندگی بخور و نمير 

در شرايطی کار می کنيم که نه مشمول بيمه هستيم  ما. را تامين می کنيم
  . و نه اينکه بصورت رسمی کسی متعهد در قبال کار ما می باشد

ما تعدادی از کارگران ميدان بار سنندج با در يافت شماره حساب اعالم 
 ريال به حساب آنها واريز ١٦٠٠٠٠فعال شده کارگران نيشکر هفت تپه 

کرده و تصميم گرفته ايم که هر ماه و در صورت امکان با ا فزايش اين 
  .مبلغ ازاين کارگران زندانی حمايت کنيم

 ٣/٩/٨٨  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری
www.komitteyehamahangi.com  

www.komitteyehamahangi.blogfa.com  
komite.hamahangi@gmail.com  

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

  آذر و درس هايی که بايد آموخت١۶
 ارژنگ بامشاد

 ، در مقابل چشمان تيزبين مردم ايران و جهان، چهره ی ٨٨ آذر ١۶
دانشجويان . ديگری از جنبش مردمی و دانشجويی کشور را نشان داد

ضی گسترده و فراگير، شجاعانه در مقابل سراسر کشور، در اعترا
تهديدات و تمهيدات سرکوبگران ايستادند و تمامی نقشه ها و برنامه 

دانشجويان به عنوان وجدان بيدار و . های رذيالنه شان را به هم ريختند
نيروی آگاه جامعه نشان دادند که وقتی ترس از روانشناسی عمومی 

کوب مستبدين و ديکتاتورهای مردم رخت بر می بندد، ابزارهای سر
. کوته بين، چنان بی اثر می شود که حيرت همگان را بر می انگيزد

روحيه و روانشناسی جديدی که سراسر کشور و در نتيجه ی آن جامعه 
دانشجويی را فرا گرفته است، ديگر محدود به تهران و شهرستان های 

ن روحيه همي. بزرگ نيست، بلکه به شهرهای کوچک نيز رسيده است
 هم خصلت ٨٨ آذر ١۶است که به تظاهرات و اعتراضات دانشجويی در 

فراگير از آن رو که تقريبأ بخش . فراگير داد و هم خصلت سراسری
اعظم دانشجويان دانشکده های گوناگون و دانشگاه ها و مراکز آموزش 

اين بار . عالی، چه دولتی و چه آزاد و غير انتقاعی را در بر گرفته بود
نها بخش کوچکی از دانشجويان دانشگاه های دولتی نبودند که فرياد ت

اعتراضاتشان طنين انداز بود، بلکه بخش اعظم دانشجويان به جنبش 
از سوی ديگر پيوستن دانشجويان دانشگاه . اعتراضی پيوسته بودند

سراسری بودن . های آزاد به روز دانشجو رنگ و بوی جديدی داد
اخبار حرکت ها و .  گی های ديگر آن بوداعتراضات نيز از ويژه

اعتراضات . اعتراضات دانشجوی محدود به چند دانشگاه در تهران نبود
دانشجويی در دانشگاه های مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز، نجف آباد، 
يزد، ياسوج، کرمانشاه، کرمان، رشت، همدان  و بسياری ديگر از 

  .شهرها جريان داشت
سی ترس، آن عاملی است که سبب می گردد رخت بر بستن روانشنا

 آذر که از پوشش مراسم رژيمی برخوردار نبود، با ١۶تظاهرات 
برگزاری تظاهرات روز دانشجو . گسترده گی و شکوه تمام برگزار شود

و بصورت مستقل، فاز جديدی از جنبش مردمی " قانونی"بدون پوشش 
هرات مستقل توده اين درست است که سازماندهی تظا. را نشان می دهد

ای و بدون استفاده از پوشش رسمی ، در شرايط کنونی هزينه هايی 
دارد که می توان از آن اجتناب کرد، با اين حال دانشجويان به عنوان 
بخش آگاه و پيشتاز، و با آگاهی از هزينه های اين اقدام، سدی را 

نه اقدام شجاعا. شکستند که ترس بر جان  سرکوبگران انداخته است
دانشجويان، در شرايطی که هنوز گردان های رزمی جنبش کارگری و 
توده ای با تمام قدرت وارد عرصه ی مبارزه نشده اند، نقش راهنما و 

واقعيت اين است که در روند جنبش رو به گسترش . پيشقراولی دارد
مردمی، اکنون دانشگاه ها به کانون پرطپش مبارزات ضداستبدادی 

همين امر باعث شده تا تمرکز سرکوب بر دانشگاه به . تبديل شده اند
 آذر شاهد ١۶حتی در روزهای پس از . شکل چشم گيری افزايش يابد

دستگيری های گسترده، محاصره ی دانشگاه ها، اعزام نيروهای مزدور 
سرکوبگران تالش . تحت نام بسيج دانشجويی به دانشگاه ها هستيم

ه کاری جنبش توده ای را از ميان دارند نقش مؤثر دانشجويان در ادام
 آذر و حضورشان در ١۶اما حمايت گسترده مردم از تظاهرات . بردارند

کنار درهای دانشگاه های گوناگون، نشان داد که پيوند جنبش دانشجويی 
با جنبش مردمی، مستحکم تر از آن شده است که با چنين تالش های 

دا کرده و در انزوا به مذبوحانه ای بتوان دانشجويان را از مردم ج
حضور مردم در حمايت از دانشجويان آن چنان . سرکوب آن ها پرداخت

خبری نبود و " مردم به ما ملحق شويد"برجسته بود که امسال از شعار 
اين همبستگی  را در همسانی شعارهای . ضرورتی نيز  نداشت

دانشجويان در دانشگاه های سراسر کشور با شعارهای جنبش مردمی 
دانشجويان در تظاهرات روز دانشجو و در . نيز می توان مشاهده کرد

تداوم آن، بيش از آن که به مسائل اخص دانشگاهی بپردازند، به 
موضوع اصلی کنونی يعنی تداوم جنبش توده ای و شعار محوری آن 

  .پرداخته اند" مرگ بر ديکتاتور"
شرايطی  آذر، در ١۶اعتراضات فراگير و سراسری دانشجويان در 

 ١۶ آبان تا ١٣سازماندهی شد که در فاصله اعتراضات توده ای در 
 نفر از فعالين دانشجويی دستگير شده و به زندان ٩٠آذر، حداقل 

فرستاده شده بودند؛ تمامی تشکل های موجود و رهبرانشان احضار و 
مورد تهديد قرار گرفته بودند؛  مانع ورود بسياری از فعالين دانشجوئی،  

دانشگاه ها و خوابگاه ها شده بودند؛ و سخنگويان استبداد دينی و به 
فرماندهان سرکوب و سپاهيان کودتاچی، به مناسبت های گوناگون، 
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اميد آن ها . دانشجويان را از سازماندهی اعتراضات بر حذر داشته بودند
اين بود که شبکه های سازمانيابی حرکت های دانشجويی را فلج کرده و 

اما زمانی که فعاليت .  آذر را از ميان بردارند١۶گزاری مراسم امکان بر
های دانشجويی ديگر اختصاص به بخش کوچکی از فعالين ندارد و هر 
دانشجو خود بعنوان سازمانگر عمل می کند، دستگيری چند فعال 
. دانشجويی نمی تواند فعاليت سازمانيافته دانشجويان را در هم بشکند

ار داريم که هر فعال دانشجويی با شبکه های اکنون در شرايطی قر
ارتباطی اش با محيط درس و زندگی، می تواند به موتور حرکت تبديل 

اين نکته ای است که استراتژهای استبداد در ستاد های سرکوب، . شود
سازماندهی فراگير و سراسری اعتراضات دانشجويی . از آن غافل هستند

ين که از دل جنبش می جوشند و به  اهميت و نقش اين فعال٨٨ آذر ١۶
موتورهای حرکت های دانشجويی و توده ای تبديل می شوند، را بيش 

از اين رو تالش برای ادامه کاری جنبش، تا حد . از بيش برجسته کرد
همين نکته است که . زيادی به حفظ فعالين سازمانگر بستگی دارد

ش برجسته می ضرورت رعايت تلفيق کار علنی و مخفی را بيش از پي
و هم زمان اين نکته را به ميان می آورد که بدون سازماندهی . کند

هسته های مخفی سازماندهی که در درون شبکه های اجتماعی حفاظت 
می شوند و دور از چشم دشمن عمل می کنند، نمی توان ادامه کاری 

  . جنبش دانشجويی را تضمين کرد
با شرايط کنونی  مبارزه، سازمانيافتگی و ايجاد تشکل های متناسب 

بدون داشتن ارتباطات محکم و . اصلی است که بايد روی آن تاکيد کرد
. استوار و دور از نگاه دشمن، نمی توان تداوم مبارزه را تضمين کرد

اما آن ها، . گاه عده ای عليه تشکل و سازمان يابی قلم فرسائی می کنند
البی را از مهمترين سالح نيروهای راديکال و مبارز و فعالين جنبش انق

رزمی خود محروم می سازند و در برابر نيروهای سازمانيافته ديگر 
بايد بر اين واقعيت نيز تاکيد کنيم که در شرايط . خلع سالح می کنند

حاکميت ديکتاتوری و بويژه استبداد دينی، تنها نيروهايی توانسته اند 
ار بوده اند و متشکل شوند که از حاشيه های امن سياسی برخورد

نيروهای راديکال و مدافعين آرمان های توده های محروم، گاه حتی به 
و اکنون که شرايط به . جرم متشکل شدن از جانشان مايه گذاشته اند

از سوی . سرعت دگرگون می شود بايد اين نقيصه مهم را برطرف کرد
 اين ديگر بايد اين نکته را نيز يادآوری کرد که جنبش دانشجويی برای

که بتواند نقش پيشرو و مؤثر خود  را ايفا کند، نمی تواند فعاليت های  
ارتباطات گسترده . خود را تنها در تظاهرات و اعترات خالصه کند

دانشجويان با توده های کار و زحمت، اين امکان را به آن ها می دهد 
که در سازمانيابی و متشکل کردن کارگران و زحمتکشان نقش مفيدی 

ا کرده و در ايجاد پيوند ميان جنبش های اجتماعی نقش مفيدی داشته ايف
با توجه به اين که دانشجويان اکثرأ از خانواده های مزد و حقوق . باشند

بگيران هستند، و در شرايط کنونی از محبوبيت باالئی برخوردارند، به 
 راحتی می توانند  ايده های جنبش اعتراضی را به هر خانه ای ببرند و

اين امر زمينه های پيوند مبارزات . حمايت گسترده ای را جلب کنند
دانشجويی با مبارزات عمومی و مطالباتی را بيش از پيش مستحکم 

نقش دانشجويان دختر در حرکت های دانشجويی و پيوند . خواهد ساخت
آن ها با جنبش زنان هم می تواند  پيوند اين دو نيروی اجتماعی فعال را 

حضور دانشجويان دانشگاه های مناطق ملی نيز زمينه ساز . تقويت کند
پيوند هر چه بيشتر جنبش دانشجويی با جنبش خلق های تحت ستم ملی 

از اين روست که  يکی از وظايف جنبش دانشجويی آن . خواهد بود
است که هم زمان  با تظاهرات و اعتراضات در درون و بيرون از 

ا جنبش توده ای  حرکت کند وکارگران دانشگاه  به سمت ارتباط گيری ب
  . و زحمتکشان را  در امر سازمانيابی ياری رساند

اعتراضات فراگير و سراسری دانشجويان، عليرغم تمامی تالش های 
مذبوحانه مزدوران استبداد دينی، توانست تمامی مرزهای سانسور و 

. کندکنترل  را در هم بشکند و راه خود را به رسانه های جهانی باز 
دستگاه واليت تصميم گرفته بود با کند کردن سرعت اينترنت، با بستن 
شبکه ی تلفن های همراه، با لغوموقت امتياز خبرنگاران خارجی، و با 
دروغ پردازی در روزی نامه های مزدور و صدا و سيمای دروغ و تقلب، 
از انعکاس مبارزات دانشجويی ممانعت کند و آن را در سکوت سرکوب 

اما تمامی اين رشته ها نيز پنبه .  و يا به حساب ولی فقيه واريز کندکند
خبرنگارـ شهروندی بی نظير جوانان کشور، از تمامی اين موانع . شد

را به سراسر جهان مخابره " مرگ بر ديکتاتور"عبور کرد و فرياد های 
عبور از سدهای سانسور دولتی و انعکاس اخبار مبارزات و فيلم . کرد

عتراضات، هم به تداوم جنبش و هم به همبستگی مردمی با آن های ا
فلج شدن دستگاه سانسور استبداد، يکی از . کمک شايانی خواهد کرد

دشمن را وحشت زده می . مهمترين شرايط سرکوب را از ميان می برد

بی جهت نيست که مزدوران لباس شخصی و مآموران انتظامی گاه . کند
.  د را در زير کاله خودهايشان پنهان سازندمجبور می شوند چهره ی خو

همين ترس است که اراده ی آن ها را در برابر اراده خلل ناپذير يک ملت 
به ديگر سخن، شکستن سد . که بيدار شده است درهم خواهد شکست

سانسور، آغاز شکستن اراده سرکوب و نشاندن ترس در دل هايشان نيز 
  .هست

اندن پيام ها و گزارش های تظاهرات شکستن سد سانسور حکومتی و رس
دانشجويی به سراسر جهان، موجی از حمايت از دانشجويان و مردم ايران 

رسانه های گروهی و مطبوعات بسياری از . را در جهان به دنبال داشت
کشورها اخبار مبارزات دانشجويی و مردمی ايران را به شکل شايسته ای 

 انجام می گرفت که دانشجويان اين حمايت در شرايطی. انعکاس دادند
ايرانی خارج از کشور، چه آن ها که از ايران برای تحصيل در خارج از 
کشور به سر می برند و چه نسل دومی های دانشجو، در بسياری از 
شهرهای بزرگ کشورهای اروپايی وآمريکا و ديگر کشورها در روز 

 و شعارهای دانشجو، تظاهرات گسترده ای سازمان دادند و خواست ها
همپشتی و . دانشجويان داخل کشور را به افکار عمومی جهان رساندند

همبستگی دانشجويان خارج از کشور با دانشجويان کشور، آن چنان 
  .گسترده بود که ديوارهای جدائی را در هم ريخته است

 آذر، هر چند در محدوده ی دانشگاه ها ١۶تظاهرات دانشجويان در 
علت سراسری بودن آن و شعارهايش، و بويژه به محصور ماند اما به 

دليل استقاللش، و نقش تداوم بخش و پيشتازش، باعث ترس شديدی در 
بی جهت نيست که محسنی اژه ای دادستان کل . ميان حکومتيان شده است

و بسياری از فرماندهان سپاهی و انتظامی از شدت عمل بيشتر در آينده 
 و نگرانی است که عکس پاره شده ی بر متن اين ترس. خبر داده اند

خمينی را مستمسکی برای سازماندهی ضد حمله ی همه جانبه ای قرار 
پخش عکس پاره شده ی خمينی از سيمای جمهوری اسالمی و . داده اند

بسيج ائمه ی جمعه و به  ميدان آمدن خامنه ای، با اين هدف صورت می 
 دانشجويان بکاهند و قبل  گيرد که از تأثيرات تظاهرات مستقل و سراسری

از آن که  اقدام دانشجويان به الگوی جنبش مردمی تبديل شود، مانع از 
آن ها  که جوهر ضداستبدادی و آزادی خواهانه . رشد و گسترش آن شوند

و دمکراتيک جنبش دانشجويی و مردمی را دريافته اند، و تاکيد آن  بر 
عی از ميراث خمينی بعنوان جدايی دين از دولت، و به يک معنا عبور قط

سازمانده  و تثبيت کننده ی خشن و  خونين ادغام دين و دولت، را ديده 
از اين رو تالش دارند با دامن زدن به موج . اند، بشدت نگران شده اند

واسالما و وا اماما، از يک سو اصالح طلبان را ترسانده و زير فشار قرار 
اما . ی عليه جنبش مردمی بپردازنددهند و از سوی ديگر به بسيج فاشيست
تظاهرات و اعتراضات دانشجويی . اين تقالها نيز ره به جايی نخواهد برد

در روزهای اخير، نشان می دهد که جنبش دانشجويی و مردمی قدرتمندتر 
  .از آن شده است که با اين موج سازی های فروکش کند

  ٢٠٠٩ دسامبر١۶  برابر با ١٣٨٨ آذر٢۵

……………………………………… 
 با جامعه دانشگاهی ايران های آمريکا استاد دانشگاه١٠٠همبستگی 

های دانشگاهی  يکصد نفر از استادان و شخصيت: خبرنامه اميرکبير
ای ضمن تقبيح برخورد با دانشجويان و استادهای ايرانی به  آمريکا با صدور بيانيه

 .  کردند آذر، با جامعه دانشگاهی ايران اعالم  هبستگی١۶ويژه در روز 
هايی چون نوآم چامسکی  از مؤسسه تکنولوژی  اين بيانيه را شخصيت

ماساچوست، جوشواکوهن از دانشگاه هاروارد، ناتان براون از دانشگاه جورج 
واشينگتن، گرهارد کاسپر از دانشگاه استنفورد، دونالد امرسن از دانشگاه 

ک اولن رايت از دانشگاه استنفورد، باربارا هرمان از دانشگاه يو سی ال ای، اري
ويسکانسز، علی بنو عزيزی، بوستون کالج،  و عباس ميالنی از دانشگاه 

  .اند استنفورد  به امضا رسانده
....................................................  

  تجمع اعتراضی دانشجويان شريف
   در اعتراض به بازداشت دانشجويان اين دانشگاهدر اعتراض به بازداشت دانشجويان اين دانشگاهدر اعتراض به بازداشت دانشجويان اين دانشگاه

 شنبه ( دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف روز گذشته: رخبرنامه اميرکبي
در اعتراض به بازداشت دانشجويان اين دانشگاه دست به تجمع )  آذر ٢١

 . اعتراضی زدند
روز گذشته، شنبه، دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف در اعتراض به 
بازداشت مهدی اللهياری، فرزان رئوفی، فرهاد فرنود، دياکو قصالنی، 

الری، دانشجويان اين دانشگاه و نيز برخوردهای صورت گرفته با مهدی ک
  . دانشجويان تجمع اعتراضی برگزار کردند

………………………………………. 
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  !درندگان برچه ميگريند
حقيقتی که پشت نوحه خوانی بر 

 .پنهان است" تمثال پاره پاره"
 آرامسوسن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اند  دست آماده اسلحه به...اليت پوش سربازان آفن:" حسني
 ."تك شما را هدف قرار دهند پيشانى تك

از روزی که سيمای رژيم با نمايش پاره کردن عکس .روشنگری
 که پيش خمينی زمينه را برای معرکه گيری آماده کرد، همانطور

بينی ميشد بازار سينه زنی و البته قمه کشی گرم شده است و عوامل 
رژيم در متن روضه خوانی ها برای پاره کردن عکس خمينی قمه 
خود را به مخالفان نشان داده و خواهان دستگيری و سرکوب و 

هرچه به محرم نزديک تر ميشويم اين . حتی کشتار مخالفان ميشوند
از همين حاال دست رژيم رو شده و . ميشودنمايش ها پررنگ تر 

معلوم است از اخبار تدارک مقاومت برای روزهای تاسوعا و 
عاشورا به وحشت افتاده اند و برای جلوگيری از آن به معرکه 

 . گيری روی آورده اند
صديقي، امام .  آذر اين معرکه گيری ها به اوج رسيد٢٠روز جمعه 

جمعه واپسگرايی که خامنه ای برای تکميل ليست مداحان خود به 
انسان بايد خون گريه :" فهرست امام جمعه های تهران افزود، گفت

که عده ای به عکس امام جسارت می کنند و مقدسات را زير ..کند
  ." سوال می برند

کف بر لب به راه افتادند و به گزارش " امت"خنان او بعد از س
در اعتراض به اهانت صورت گرفته به ساحت مقدس "فارس 

 ." بنيانگذار جمهورى اسالمى راهپيمايى آردند
شيخ کذا محمد يزدي، رئيس شوراى عالى جامعه مدرسين حوزه 

دل عالقمندان "علميه از طرف اين محفل اطالعيه ای صادر کرد که 
عامالن "آمده و بشتابيد و " امام خمينی در سراسر جهان به دردبه 

 . بکوبيد" قاطعانه"را " و مسببان
حوزه علميه در اطالعيه ای مملو از " استادان، فضال و طالب"

فحش های چارواداری به مخالفان و تهنيت و تحبيب خود اعالم 
و " اقدام بی شرمانه"کردند حوزه علميه در اعتراض به اين 

فتنه انگيزان و "شنبه تعطيل است و به " وقيحانه"و " گستاخانه"
 . اخطار دادند" سرکردگان آشوب ها

در همين روز امام جمعه اروميه، حسنی که معرف حضور مردم 
ايران است، افسار گسيخت وطبق روال معمول خود تصوير دقيق 

امروز وقت :"او گفت. تری از چهره واقعی رژيم به نمايش گذاشت
هاى بنيانگذار جمهورى   رسيده تا همه آفن بپوشيم و از آرمانآن

شرمى به  عكس امام را پاره آردن بي. اسالمى ايران دفاع آنيم
او ادامه ". معناى واقعى است و تحمل واليتمداران به سر آمده است

ها پيمان عهد با واليت  فروشان بدانيد حسنى و حسني اى وطن:"داد
دست  پوش واليت هستند و اسلحه به ن آفناند، سربازا فقيه بسته

تك شما را هدف قرار دهند و جان خود را در راه  اند پيشانى تك آماده
 ."نظام جمهورى اسالمى ايران فدا آنند

نبودند، لباس شخصی و يونيفرم های " کفن پوش"اما " سربازان واليت"
نگار عجيب و غريب پوشيده بودند که رابرت فيسک نويسنده و روزنامه 

آنها . تشبيه کرد" بت من"انگليسی در گزارش عينی خود آن را به لباس 

جوانان را به کهريزک و زير زمين وزارت کشور بردند و قبل از اينکه به 
پيشانی ها يا سينه و گردن آنها شليک کنند، آنها را شکنجه کرده و به 

ا آقا سلطان آنها تجاوز کردند، يا همانطور که همه مردم جهان در مورد ند
 . ديدند در خيابان جلوی چشم همه به سينه جوان او شليک کردند

ماهيت ضدمردمی رژيم مانع آن ميشود که حتی به نمايش هايی که برای 
الپوشانی جنايات يا مانند اين دفعه برای تدارک سرکوب راه می اندازد 

 روضه خوانی ها و قمه کشی ها برای پاره کردن. ظاهر انسانی بدهد
عکس خمينی هم از اين قاعده مستثنی نيست و بيش از پيش اثبات ميکند 

 . اين رژيم بايد هرچه زودتر از ميان برداشته شود
در اخالق اين رژيم نه شکنجه و تجاوز و قتل جوانان شرم آور است، نه 

اين رژيمی است که ده . بی اعتنايی به اينهمه خونی که جاری شده است
ن مردم را در عرض چند روز پرپر ميکند، از ها تن از جگر گوشگا

صحنه جنايت فجيع خود و قتل دلخراش ندا تئاتر خيابانی همراه با ساز و 
دهل راه می اندازد، در مقابل سواالت ده ها پدر و مادر سوگوار خود را 
موظف به يک کلمه پاسخگويی نميداند، حاضر نيست حتی تمساح وار يک 

 داغدار خود، پدر محسن روح االمينی تقديم قطره اشک به مقام عزيز و
گيريم . کند، آنوقت برای پاره کردن عکس خمينی کف بر لب می آورد

درست " قبرستان گبر و تاتار"خمينی آن نبود که ملت ايران می شناسند و 
کرد تا از آن الله زار خاوران برويد و بر تارک تاريخ ايران به عنوان 

ان در برابر يک رژيم قرون وسطايی از روز شاهد مقاومت دليرانه جوان
صفر بنشيند، گيريم خمينی آن بود که شما ميگوييد و باور داشت که 

، گيريم که نشان دادن عکس پاره کردن خمينی "ميزان رای مردم است"
در سيمای رژيم تمهيدی نيست برای مقابله با اخبار مقاومت مبنی بر 

اشورا، برعکس تلويزيون رژيم که تدارک مبارزه در روزهای تاسوعا و ع
خامنه ای قاتله، واليت "و " مرگ بر ديکتاتور"حتی يک بار شعارهای 

شد و ميخواست گوشه ای " دمکرات"را نشان نميدهد ناگهان " اش باطله
از آنچه را در خيابان اتفاق افتاده و مکنونات قلبی ميليون ها نفر را در 

 ... تلويزيون به نمايش بگذارد
اگر اين فرض های محال هم درست باشد باز اين نمايش های سخيف حتی 

آنها رقص کنان گل های مردم را پرپر : حقيقت تلخ را به نمايش ميگذارد
ميکنند، اما برای پاره کردن عکس امام شان که سال هاست در گور 

پيشانی تک "و مردم را تهديد ميکنند که " خون گريه ميکنند"خوابيده 
اين همان رژيمی است که مقام واليتش می . واهند گرفتخ" تک را هدف

گويد جنايت کهريزک مساله فرعی است، افشای آن و پشت پرده ريا و خفا 
 . پنهان نکردن آن جنايت است

اگر نبود ايمان و اميد به همت جوانانی که شجاعانه باتوم و گلوله و 
بيده اند، البته تجاوز به دختران و پسران در سياه چال ها را به چالش طل

که بايد همه خون خود را بر اين حقيقت تلخ می گريستيم و هرگز از گريه 
اما اميد، فرصت عزاداری بر اندوه بزرگ مان در غم از . باز نمی ايستاديم

ما نميتوانيم . دست رفتگان و در ماتم سرکوب آزادی را از ما ميگيرد
 اما ميتوانيم اشک شان را جوانان پرپر شده را به مادران شان برگردانيم،

پاک کنيم و با اطمينان و سرافراز بگوييم خون نداها و سهراب ها درخت 
 . آزادی را آبياری کرده است و اين درخت بارور خواهد شد

و بر . ما اهالی شهر آزادی و دادگستری هستيم. نيستيم, اهل تقاص,ما که 
ه اند و مادران را پهنه آسمان زيبای اين شهر نداها و سهراب ها ستار

آسمان زيبای شهر آزادی و دادگستری پر از هزاران . دلداری ميدهند
ستاره است که از روز صفر مقاومت در برابر فريب و فرمان ارتجاع را 

و آنها ايرانيان را دلداری . آغاز کردند و دسته دسته به خاک افتادند
ی افتد و نداها، آسمان سياه رژيم استبداد دارد به زمين م: ميدهند که

 . سهراب ها در آسمان روشن آزادی خواهند درخشيد
درندگان از ترس اين حقيقت است که خون ميگريند نه از اندوه پاره کردن 

 واقعی است و - ترس-دومی تظاهر است و ريا، اما اولی. عکس امام شان
پس بگذار تمام محرم را به عزای عکس ها اختصاص . از اعماق وجود

آنوقت هر روز بيش از روز پيش مچ خود را باز . معرکه بگيرندداده و 
تمثال "کرده و نشان ميدهند در اين نظام مثال ديگر نظام های استبدادی 

با بی اعتنايی به خون و جان و زندگی " مقام های معظم"و " های مبارک
مردم و باجاری کردن دريايی از خون جوانان وجودشان را تضمين 

ين خون زير بنای قدرت شان را سست و پوک، واليت شان ميکنند، اماهم
بگذار با دهان کف کرده . را باطل و تمثال های شان را سرنگون ميکند

تمثال امام در دست خود را برای " حسنی ها"نوحه وحشت بخوانند و 
هدف گرفتن پيشانی تک تک مردم آماده کنند، ما به راهنمايی ستارگان 

د و زبانی سرود خوان خود را برای جشن آزادی مان با قلبی پر از امي
      ١٣٨٨ آذر ٢٠                        . آماده ميکنيم
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  *ديدگاه * 
 !آيارفسنجانی آينده خودرادر نظامی ديگر می بيند

  ناصر مستشار
او بدرستی .هاشمی رفسنجانی به ناپايداری نظام کنونی پی برده است

وی .وری اسالمی بسيار لرزان استدريافته است که وضعيت سياسی جمه
فهميده است که حکومت  ديگر مانند گذشته نمی تواند برمردم حکمرانی 
کند ومردم نيز ديگر حاضر نيستند مانند گذشته ازجباريت حکومت 

هاشمی سياستمداری پراگماتيست و هوشيار وموقعيت .فرمانبرداری نمايند
ای جانشينی نظامی ديگر بدين لحاظ او خود واطرافيانش را بر.سنج است

که از حکومت اسالمی واليت فقيه کنده شوند و به شکل نوين جمهوری 
در قالب های اسالمی با قرائتی تازه و با نظارت کامل روحانيت نخبه 

درمقابل تفکر ارتجاعی محمد تقی . طرفدار نظم نوين درحال انتقال می بيند
ااز اهللا می گيرد  وبه مصباح يزدی که می گويد ،ولی فقيه مشروعيتش ر

رای مردم اصال احترام نمی گذارد اما هاشمی رفسنجانی رسما گفته است 
اگر مردم ما را نمی خواهند،ما بايد برويم که همين باعث نارضايتی رهبر 

تهديدات امروز وزير اطالعات عليه هاشمی با اجازه و توصيه .شده است
ز سخنان هاشمی اينگونه خامنه ائی بوده است چرا که وزير اطالعات ا

به ديدگاه اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد مبنای : استنباط کرده است
همچنين ادعا کرده است تا زمانی که   هاشمی"مردمی واليت فقيه گفت 

اگر مردم او را نخواهند، بايد کنار   مردم ولی فقيه را بخواهند بايد باشد و
 نگفته است اگر مردم ولی  اين در حاليست که هاشمی رفسنجانی". رود

فقيه را نخواهند ،بايد کنار برود بلکه او گفته است اگر مردم مارا نخواهند 
اونيز خود را به اندازه خامنه ائی ، صاحب نظام می داند و ! ما بايد برويم

در بنيان گذاری جمهوری اسالمی شريک اساسی تلقی می نمايد ونمی 
فته است با چموش گری های افراد خواهد تا نظامی که بدست او شکل گر

. هاشمی قلبا برای نظام دل می سوزاند.تازه در حکومت از ميان برود
رفسنجانی خواسته است اين باربازبان مستقيم نه مانند گذشته باگفته های 
ايماء واشاره  به مردم بگويد اگر رهبری کنونی کشور را نمی خواهيد 

 شايد خودش باشد،آماده پس خود را برای انتخاب رهبر تازه که
هاشمی رفسنجانی که از عواقب مصاحبه اخير مطبوعاتی خويش !سازيد

برخی رای مردم را : پيشاپيش مطلع بود در اين مورد چنين گفته بود
   !زينتی می دانند

بنده ساکت نيستم ولی اکنون در شرايطی قرار : هاشمی تصريح کرد« 
فتن ما برای جامعه مفسده داريم که حرف زدن تحمل نمی شود و سخن گ

 «. دارد
کروبی موقعيت کنونی حکومت اسالمی را برای جناح های مختلف 

حاکميت جهت آشتی ملی مناسب نمی داند و با صراحت می توان گفت که  
ماههای قبل .تضادها در درون حکومت به شدت آنتاگونيستی شده است

بل اصال نمی توان ،ِآيت اهللا صانعی نيزرسما گفته بود که با جناح مقا
تشريح اوضاع کنونی حاکميت و جامعه ايران را می توان در . صحبت کرد

بروجردي با «امروز رسيدن به وحدت، امر بعيدي است: سخنان زير يافت
عمده   علت: ريح آردبيان اينكه در اين دوره تفرقه فراگير شده است تص

  هاي پائين جامعه نيز رسوخ پيدا فراگير شدن اين تفرقه آه حتي تا اليه
   .توان در رفتار حاآمان يافت آرده مي
امروز آساني آه قدرت را در اختيار دارند از ابراز قدرت براي :وي افزود

  «. آنند رسيدن به وحدت استفاده نمي
نجانی با شاپور بختيار ـ تفاوت های موقعيت و جايگاه  وشخصيت هاشمی رفس

بسيار آشکاری دارد اما هاشمی نيز برای نجات نظام و جلوگيری از هرج 
 مانند دکتر بختيار به تالش و تقالء افتاده ٥٧ومرج مانند دوره انقالب 

بختيار نيز آمادگی خود را برای انتقال جامعه از نظام پادشاهی به .است
ا خود نيز در نظام آتی نيز نقشی ايفاء نمايد که جمهوريت اعالم داشته بود ت

اينک رفسنجانی نيز می خواهد ! شوربختانه همه آن آرزوها جامه عمل نپوشيد
اينکه آيا هاشمی . با مديريت خويش  ـ نظام را به دوران دلخواهش انتقال دهد

رفسنجانی در اين برهه حساس تاريخی  مانند بختيار شکست خواهد خورد يا 
فقيت خواهد رسيد به عوامل گوناگون همچون حمايت مردم از سياست به مو

های وی و به فراموشی سپردن همه جنايات نامبرده در گذشته بستگی دارد؟ 
قدر مسلم هاشمی رفسنجانی به پشت جبهه بخشی از حکومت اعتماد کامل 
دارد که در همين راستا، پشتيبانی بخشی از سياستمداران جهان نيزاز وی 

بخش وسيعی از تکنوکرات ها و مديران صنعتی و .ا بيشتر دلگرم می کنداور
بانکدار و بازار واصالح طلبان مانند خاتمی،موسوی،کروبی هنوز پشت 

برای مثال رئيس جمهور سابق ايران يعنی  .هاشمی رفسنجانی ايستاده اند
ابوالحسن بنی صدرمدتهاست که از همه انتقاد های خود عليه رفسنجانی 

عليرغم اينکه هاشمی در خلع يد از بنی صدر با گفتن . نظر کرده استصرف
کنار گذاشتن بنی صدر از تعويض يک کداخد روستا برای ما راحت "اين جمله 

هاشمی رفسنجانی مانند يک سياستمدار کهنه !نفش ويژه ائی داشت" تر بود
ت و اوبی کار ـ مطمئنا همه زمينه ها را برای صعود خويش ابتداآماده کرده اس

گداربه آب نمی زند چرا که او کشتی جمهوری اسالمی را بارها از غرق شدن 
تارفسنجانی زنده است «خمينی در باره رفسنجانی گفته بود.نجات داده است

اما مگر رفسنجانی تا ابد زنده خواهد !«انقالب اسالمی نيز زنده خواهد ماند
گرفت که با مرگ رفسنجانی ماند؟پس از گفته خمينی می توان اينچنين نتيجه 

اما اگر جناح مقابل کامال بدين موضوع ! ،انقالب اسالمی نيز ازبين خواهد رفت
پی ببرد که پاشنه آشيل رهبری دوره انتقالی از چنگال خامنه ائی و اعوان و 
انصارش به اصالح طلبان ،تنها در اختيار رفسنجانی است و با از بين بردن 

 خواهد ايستاد ،حتما به جراحی بزرگ دست خواهد هاشمی همه جنبش سبز باز
اما جناح مقابل بخوبی می داند که جنبش .زد واو را ازپای در خواهد آورد

کنونی وابسته به يک شخصيت و يا يک جريان نيست که با از زدن يکی از 
آنها مانع پيشرفت آن جنبش سراسری گردد بلکه جنبش حاضر همچون آتشی 

  . ت را يکی پس از ديگری در شعله های خود می سوزانداست که عمارات جناي
خمينی بارها به مردم آموخته بود که انقالب اسالمی وابسته به اشخاص نيست 

جنبش سبز !اينک نيز جنبش سبز مردم ايران وابسته به اشخاص معين نيست
پس از يک دوره زمستان طوالنی پس از ذوب شدن يخهای منجمد از کوهسار 

ه است وبه رودخانه های سهمگين تبديل شده و می خواهد به ها جاری شد
کالم آخر اينکه ـ هر نيروئ درحال حاضر اگر بخواهد ، . درياها ی آزاد بپيوندد

حرکت جنبش سبز مردم ايران را سد يا منحرف سازد ،مطمئنا نابود خواهد 
  برگرفته از سايت ديدگاه        . شد

………………………………………………………. 
 !اشمی رفسنجانی در رابطه با حمالت مخالفانش در هيئت حاکمهپاسخ ه
اگر برخی فكر آنند : رئيس مجلس خبرگان رهبری تاآيد آرد:نيوز پارلمان

توانند مسائل را حل نمايند در اشتباهند و اگر هم  با ارعاب و فضاسازی مي
به صورت ظاهری آن را حل آنند پس از گذشت زمان آوتاهی آن موضوع 

     ١٣٨٨ آذر ٢٥ .ر از گذشته مطرح خواهد شدت وسيع
..……………………………………………  

 يکی از امرای ١٣٥٧در يکی از جلسات ستاد بحران در سال 
  .مثل گلوله برفی در مقابل آفتاب آب خواهيم شد:  گفت شاهارتش
 گفتاری از آخرين جلسه شورای عالی امنيت ملی، در  بهاکنون

  :رژيم واليت فقيه توجه نمائيد

   !!!نگرانی از کنترل شهرهای بزرگنگرانی از کنترل شهرهای بزرگنگرانی از کنترل شهرهای بزرگ
يکی از حاضران درجلسه، که سابقه طوالنی عضويت در شورای عالی 

  :  گزارش احمدی نژاد گفته استامنيت ملی را دارد، در مقام رد
آنچه که بنده در اين جلسه می گويم، چکيده گزارشی است که اخيرا «

زارش را تائيد کرده خدمت رهبری هم تقديم شده و ايشان نيز مفاد اين گ
وضع کنونی تنها با حضور در آن گزارش ما تاکيد کرده ايم که . اند

نظامی در شهر قابل دوام است، اما اين خطر وجود دارد که ادامه 
اين حضور به امری عادی تبديل شده و فرسودگی و تزلزل روحيه 

آقای احمدی نژاد می فرمايند اوضاع تحت . نظامی ها را موجب شود
بنده دراينجا . ترل قرار گرفته و از تظاهرات خيابانی ديگر خبری نيستکن

عرض می کنم و درگزارشی که خدمت مقام رهبری هم داده شد قيد شده 
که اگر ما دچار اين خوش بينی شويم که مردم خسته شده و عقب نشينی 
کرده اند، آنوقت بايد ببينيم که بر جمعيت طرفداران دولت اضافه شده يا 

ر؟ در حاليکه سه گزارش از سه سفر آقای احمدی نژاد به مشهد، خي
يعنی عليرغم همه تدابير و . تبريز و اصفهان خالف اين را نشان ميدهد

فراهم ساختن همه امکانات و تبليغات، جمعيت بسيار اندکی در اين سه 
سفر از ايشان استقبال کردند و در محل سخنراني، در هر سه شهر تنها 

ايشان در اين جلسه . نفر را توانستيم بسيج و حاضر کنيمچند هزار 
بنده اين جمله را به شکل ". براندازی مخملی را جمع کرديم"فرمودند 

ديگری و با اشاره به واقعيت سفر آقای احمدی نژاد به تبريز و مشهد و 
مردم خيلی . اصفهان بيان کردم و می خواهم در اينجا آن را تکرار کنم

تظاهرات مردم قابل پيش بينی نيست . لت را خالی کرده اندمخملی پشت دو
 اين نيروی هر گاه. و فعال با نيروی نظامی جلوی آن را گرفته ايم

. به قسمت دوم ليوان نگاه کنيم. بازدارنده نباشد، خطر تظاهرات هست
. يعنی به واکنش مردم به سفرهای ايشان به تبريز و اصفهان و مشهد

 ميليونی با ١ر۵در اصفهان . يران، بعد از تهرانيعنی سه شهر بزرگ ا
آنکه از شهرهای اطراف هم نيرو بسيج شد، واقعا چند هزار نفر در ميدان 

 هزار نفر می رسيد؟ در مشهد و تبريز وضع از ١٠امام جمع کرديم؟ به 
  ١٣٨٨ اذر ٢٤     ».مردم با نظام قهر کرده اند. اين هم بدتر بود
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 آذر بر کودتاچيان و دستگاه ١٦در واکنش به ضربه ای که در *

توطئه ای تازه برای بسيج ايادی , آبروباخته واليت مطلقه فقيه وارد آمد
حکومت راه اندازی شده است که کليد آن را صدا و سيما با پخش تصوير 

  ... .. آذر زده است١٦آتش زدن عکس خمينی در جريان اعتراضات 
در کنار تداوم بازداشت و سرکوب فعالين و بويژه فعالين : روشنگری

 آذر بر کودتاچيان و ١٦در واکنش به ضربه ای که در , جنبش دانشجويی
توطئه ای تازه برای بسيج , دستگاه آبروباخته واليت مطلقه فقيه وارد آمد

ايادی حکومت راه اندازی شده است که کليد آن را صدا و سيمای 
دتاچيان با پخش تصوير آتش زدن عکس خمينی در جريان اعتراضات کو
 آذر ١٦ضد حمله رژيم کودتا پس از ضربه , موج جديد.  آذر زده است١٦

است؛ واکنش گرگ زخم خورده ی در محاصره گرفتار آمده ای است که 
 . چنگ و دندان نشان می دهد

علوم شد به  آذر م١٦به خط کردن دستگاههای تبليغاتی حکومتی که در 
طرزی مفتضحانه در برابر جنبش اطالع رسانی توده ای شهروندی 

سر " واماما"و راه اندازی موج تبليغی و فرياد , شکست خورده است
" خرخره"هستند تا " آقا"دادن افرادی که رسما می گويند منتظر دستور 

و پيش بردن خط تصفيه در پشت سر اين موج " بجوند"مخالفان را 
شيوه ديرآشنا و شناخته شده رژيم برای دفع فشار سنگين , تبليغاتی

 . جنبش اعتراضی و حفظ سطح کنونی توازن قوا به سود حکومت است
 : موج اخير ظاهرا وظيفه دارد

اوال بخشی از نيروهای معتقد به خمينی را که به هر دليل با معترضان 
, ادی چون خاتمیاز آنها جدا کند؛ يعنی جا بياندازد که افر, همراه هستند

نام می برد " سران اغتشاشات"که از آنها به عنوان , کروبی و موسوی
از اساس با خمينی مخالف هستند و با موجوديت رژيم درافتاده اند و از 
اين طريق آن بخشی از مخالفان را که علت مخالفت های کنونی شان را با 

 . ع سالح سازدخل, توجيه می کنند" خط امام"ايده انحراف حاکميت از 
نظامی که آماج اصلی حمله جنبش / برای دستگاه واليی و دولت امنيتی

هر حدی از تفرقه و تجزيه و , اعتراضی قرار دارد و در تنگا افتاده است
 . جداسازی ميان طيف های مختلف مخالفان اکنون بويژه مفيد و موثر است

را وسيله ضمن اين که خصلت آشکارا ساختارشکنانه جنبش اعتراضی 
مناسبی برای سرمايه گذاری بر ترديدهای بخش های معينی از همراهان 

صد , اگر در اين سياست موفق شوند. اين جنبش در وضع فعلی می بينند
البته همچنان که هم اکنون در موج تبليغاتی فعلی شان از زبان افرادی 

ه  آبان ک١٣چون مالحسنی می گويند ديگر نه فقط پيشانی کروبی در 
و يا همانطور که يکی ديگر "  تك آنها را هدف قرار می دهند پيشانى تك"

اگر آقا لب تر کند خرخره اين :"از اين مرتجعان به نام شجونی که گفت
زيرا . حتما خرخره اين آقايان را خواهند جويد" آقايان را می جويم

 شکنجه و تجاوز و قتل های هولناک, يی که با بی شرمی گفته است"آقا"
مورد اشاره به دام وا " آقايان"اگر , در کهريزک موضوعی فرعی است

ی اين جماعت رذل و آدمکش و جنايتکار بيافتند و خرخره "اماما"
چرا ندهد خرخره هايشان را امثال , هايشان را برای جويدن اهدا کنند

 مالحسنی و شجونی بجوند؟ 
پيشاپيش ,  حمله استفرار به جلوست تا بر مبنای ايده بهترين دفاع: ثانيا

با ايده بهره برداری از فرصت های نوين اعتراضی در اجتماعات ماه 
و اين مراسم ها را به جای تبديل شدن به ابزاری در . محرم مقابله کنند

به نمايش ارعاب رژيم عليه , خدمت اعتراض به سرکوب و ديکتاتوری
 . مردم تبديل کنند

طئه تبليغاتی جديدش و خط ادامه ناگفته روشن است ضد حمله رژيم و تو
تشديد , با ادامه جنبش اعتراضی, تصفيه که پشت سر آن قرار دارد

محاصره دستگاه واليی و ايادی زور و شکنجه و تجاوز جنسی خنثی 
     ١٣٨٨ آذر ٢٢ . خواهد شد

………………………………………. 
   ايرانی پس از انتخابات اخير مختلف پناهنده شده اند  ايرانی پس از انتخابات اخير مختلف پناهنده شده اند ۴٢۴٢٠٠٠٠: سازمان ملل

: وال استريت جورنال به نقل از گزارش سازمان ملل متحد نوشته است
پس از انتخابات رياست جمهوری ايران درخردادماه گذشته، دست کم 

  .  نفر ازشهروندان ايرانی به کشورهای جهان پناهنده شده اند۴٢٠٠
: در مقاله بلند روز جمعه وال استريت جورنال همچنين امده است

ر خود را ترک می کنند پس از اقامت يکی دوهفته ای در ايرانيانی که کشو
اينجا و انجا نهايتا از کشورهايی همچون استراليا، کانادا و سوئد سر در 
می اورند و معموال بالفاصله تقاضای پناهندگی خود را به جريان می 

 آذر٢١   خبرآنالين                          .اندازند

به زندانيان يورش وحشيانه گارد زندان 
  زندان گوهردشت کرج٤سياسی بی دفاع بند 

بنابه گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، 
صبح امروز گارد زندان گوهردشت کرج به زندانيان سياسی و ساير 

 زندان گوهردشت کرج يورش بردند و ٤زندانيان بی دفاع بند 
  .  قرار دادندزندانيان را مورد اهانت و اذيت وآزار

 زندان گوهردشت ٤ آذر ماه گارد زندان به بند ٢٤روز سه شنبه 
کرج که محل بازداشت اکثر زندانيان سياسی است يورش بردند و 
زندانيان را با عربده کشی اهانت و بدرفتاری به سالن هواخوری که 
رو باز است و در معرض سرمای شديد می باشد برای مدت طوالنی 

 سپس همراه با سگهای خود به سلولهای زندانيان .منتقل کردند
سياسی يورش بردند و حداقل وسائل شخصی آنها را که توسط 

دست نوشتها . خانواده هايشان تامين شده بود پخش و تخريب کردند
و کارتهای تلفن که برای تماس با خانواده های خود مورد استفاده 

 حتی مواد غذايی که زندانيان گارد زندان. قرار می دادند را با خود بردند
   .سياسی که از فروشگاه زندان خريداری کرده بودند را با خود بردند

 نفر از نيروهای گارد زندان ٤٠در اين يورش وحشيانه نزديک به 
اين . شرکت داشتند آنها توسط مرادی و سميعی فرماندهی می شدند

 کاظم علی حاج. يورش وحشيانه برای مدتی طوالنی ادامه داشت
رئيس زندان گوهردشت کرج دستور دهنده اين يورش بود و تحت 
نظارت کرمانی و فرجی رئيس و معاون حفاظت و اطالعات زندان 

  . صورت می گرفت
 زندان گوهردشت کرج محل بازداشت اکثر زندانيان سياسی ٤بند 

است که از جملۀ آنها ؛ منصور اسالو رئيس هيئت مديره شرکت 
ی تهران و حومه،علی صارمي،سعيد ماسوري، واحد اتوبوس ران

افشين بايماني، ارژنگ داودي،علی معزي،هود يازرلو، ميثاق يزدان 
نژاد،محمد علی منصوري،شيرمحمد رضائي،منصور رادپور و تعداد 

  . زيادی از زندانيان سياسی ديگر می باشند
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،يورش وحشيانه گارد 

زندانيان سياسی و ساير زندانيان بی دفاع تخريب و به زندان به 
سرقت بردن وسائل شخصی آنها را محکوم می کند و از کميسر 
عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و ساير سازمانهای حقوق 
بشری خواستار اقدامات عملی برای پايان دادن به جنايت عليه 

  .بشريت عليه زندانيان سياسی در ايران است
  ن حقوق بشر ودمکراسی در ايرانفعالي
  ٢٠٠٩ دسامبر ١٥ برابر با ١٣٨٨ آذر ٢٤

.............................................  
  سال آينده ٢ تا A ميليون ايرانى به آنفلوانزاى نوع ٣۶ابتالى 
بر اساس آمار سازمان جهانى بهداشت : وزير بهداشت و درمان گفت: ايلنا

 ٥٠ تا ٣٠فلوانزا در جهان اعالم شده آه حدود هاى قبلى آن و پاندمي
شوند آه آشور  درصد جمعيت دنيا ظرف دو سال به اين ويروس مبتال مي

  . ما نيز از اين امر مستثنى نيست
 ٧٢اگر : وگو با خبرنگار ايلنا، افزود مرضيه وحيددستجردى در گفت

لي، هاى احتما بيني ميليون نفر جمعيت آنونى ايران است براساس پيش
 مبتال A سال بايد قطعا به آنفلوانزاى نوع ٢ ميليون نفر در ٣٦حدود 
  . شوند

 ماه موج ٢ تا ٥/١رود هر  در ايران نيز احتمال مي: دستجردى اظهار آرد
   آذر٢٠  . آشور را فراگيردAجديدى از آنفلوانزاى نوع 

 ............................................  
 ی از گشايش اعتبارات تجار ايرانیامتناع بانكهای چين

دو بانك بزرگ چيني از گشايش اعتبارات اسنادي تجار ايراني : آفتاب يزد 
 . آنند امتناع مي

 يا اعتبارات   LCدو بانك بزرگ چيني آه اآثر تجار و بازرگانان ايراني 
آنند، به تازگي و در اقدامي  ها باز مي اسنادي خود را در اين بانك

  .آنند  از بازگشايي اعتبارات اسنادي خودداري ميتوجه جالب
اخير به  چين در يك هفته » آشاورزي«و » ساختمان و مسكن«دو بانك  

هاي تجار ايراني جواب رد داده اند و با تغيير رويه قبلي  درخواست
ايراني براي خريد و واردات آاالهاي  خود،اعتبارات اسنادي را آه تجار 

  .اند پاسخ گذاشته اند را بي آردهچيني به ايران تقاضا 
............................................. 
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   انسانمانسانمانسانم   من هنوز يکمن هنوز يکمن هنوز يک
  ي من آمدي  اگر به خانه

  برايم مداد بياور، مداد سياه 
  ام خط بکشم  خواهم روي چهره مي

  . تا به جرم زيبايي در قفس نيفتم
  ! يک ضربدر هم روي قلبم، تا به هوس هم نيفتم

  ها   مداد پاک کن بده براي محو لبيک
  ! خواهم کسي به هواي سرخيشان، سياهم کند نمي

  يک بيلچه، تا تمام غرايز زنانه را از ريشه درآورم 
روم  تر به بهشت مي ها راحت بدون اين… شخم بزنم وجودم را 

  ! گويا
  يک تيغ بده، موهايم را از ته بتراشم، سرم هوايي بخورد 

  !  کمي بيانديشمواسطه روسري و بي
  نخ و سوزن هم بده، براي زبانم 

  بدوزمش به سق … خواهم  مي
  ! اينگونه فريادم بي صداتر است… 

  قيچي يادت نرود، 
  !  هايم را سانسور کنم خواهم هر روز انديشه مي

  پودر رختشويي هم الزم دارم 
  ! براي شستشوي مغزي

  مغزم را که شستم، پهن کنم روي بند 
  .. يم را باد با خود ببرد به آنجايي که عرب ني انداختها تا آرمان

  ! بين بود  داني که؟ بايد واقع مي
  ! کن هم اگر گير آوردي بگير صداخفه 

  خواهم وقتي به جرم عشق و انتخاب،  مي
  زنندم  برچسب فاحشه مي

  ! بغضم را در گلو خفه کنم
  خواهم  يک کپي از هويتم را هم مي

  و برادران ديني به قصد ارشاد، براي وقتي که خواهران 
  کنند،  فحش و تحقير تقديمم مي
  ! به ياد بياورم که کيستم

  فروختند  اگر جايي ديدي حقي مي… ترا به خدا 
  تا در غذا بريزم … برايم بخر 
  ! دهم خودم قبل از ديگران حقم را بخورم  ترجيح مي

  سر آخر اگر پولي برايت ماند 
  شکل گردنبند، برايم يک پالکارد بخر به 

  : و رويش با حروف درشت بنويسم… بياويزم به گردنم 
  من يک انسانم 

  من هنوز يک انسانم 
  من هر روز يک انسانم 

  غاده السمان، شاعري توانا از سوريه 

…………………………………… 
  ادامه اعتراضات خانواده ها و
  آذر١٦ ليست جديدی از دستگير شده ها ی 

از  گزارشات رسيده به فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران،بنابه 
 نفر از خانواده بازداشت ١٠٠ آذر ماه بيش از ٢٥صبح امروز چهارشنبه 

 آذر در مقابل دادگاه انقالب تجمع آردند و خواستار مالقات ١٦شده هاى 
زندانی خانواده های دانشجويان . وآزادى آنها بودند فوری با عزيزانشان

  .  عزيزانشان سخت نگران هستند از شکنجه و وادار به اعتراف
تماسی با  اکثر دانشجويان دستگير شده از زمان دستگيری تا به حال

اتی حاکی از شکنجه دانشجويان برای خانوادهای خود نداشتند و گزارش
  .  اعترافات دروغين توسط بازجويان سپاه پاسداران استگرفتن

 در دادگاه انقالب ١٢با وجود سردى هوا خانواده ها از صبح تا ساعت 
 مى  ساعت تعطيل١مى مانند و هنگام نماز آه دادگاه انقالب را به مدت 

آنند باز خانواده ها به خصوص مادران و خانواده هايى آه از شهرستان 
آمده اند در سرما پشت در دادگاه انقالب مى ايستند تا ثابت آنند آه تهديد 
ها و فشارها بر آنها آار ساز نيست و در هر شرايطى به پيگيرى وضعيت 

  . عزيزانشان ادامه مى دهند 
 برای  که آذر ماه١٦بازداشت شدگان روز ليست اسامی تعداد ديگری از 

افته است را در يسازمانهای حقوق بشری و اطالع عموم انتشار  ارسال به
  .سايت روشنگری مالحظه نمائيد

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

.تشديد شکاف در سطوح باالی رژيم  
  .دبه گزارش فارس محمد يزدی، رفسنجانی را افشا می کن

اهللا شيخ محمد يزدي ظهر امروز  به گزارش خبرگزاري فارس از قم، آيت
در ديدار با مديران گروه تبليغي اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور 

اند، اظهار  خيريه آشور با بيان اينكه همه چهره سران فتنه را شناخته
من ناراحتم، شخصيتي آه لباس روحانيت بر تن دارد، امروز به : داشت

نوان يك جوك در جامعه مطرح شده است و به او شيخ اصالحات هم ع
گويند، چه آسي اين شخصيت را تزلزل داده است، در همين سفر  مي

شد معلوم نبود چه اتفاقي برايش  اخير وي به قم اگر از او مراقبت نمي
  .افتاد مي
، متاسفانه نماز : اهللا يزدي در رابطه با هاشمی رفسنجانی گفت آيت
اي آه خواندند همه يادشان است و در آخر نماز با ترديدي آه  جمعه

مطرح آردند، تمام زحماتي آه رهبري آشيده بودند را خنثي آردند، چه 
پرسم، شما  آقاي هاشمي از شما مي: وي ادامه داد .ترديدي وجود دارد

ها  برخي...... چكاره بوديد آه آميته نظارت بر آرا مردم را تشكيل داديد
كستند و در مشهد آقاي هاشمي سكوت را ش. دارند آه دفع شونددوست 

در زمان رياست بنده در قوه قضائيه دخترش پرونده  ..سخنراني آردند
، در اين نظام روحاني ....گفت پرونده را ببندم، ده ميداشت و به بن

 .... خود را به خاطر اسالم صادر آرد،داشتيم آه حكم اعدام پسر 
 ١٣٨٨ آذر ٢٣

 من خودم نامه رفسنجانی را  : زاده مهدی آوچك؛يک نماينده مجلس
ديدم آه نه سالم داشت و نه والسالم و برای رهبر خط مشی تعيين آرده 

  ١٣٨٨ آذر  ٢٤                         .بود

................................................. 
 نگار و اقتصاددان برای يک روزنامه  سال حبس و شالق٩صدور حکم 

سعيد ليالز، سردبير روزنامه سرمايه، از سوی دادگاه : صدای آلمان 
محمد .  ضربه شالق محکوم شد٧۴ سال حبس و ٩انقالب تهران به 

نگار به خبرگزاری دانشجويان  نامه عليزاده طباطبايي، وکيل اين روز
نگار و  ايران، ايسنا گفته است که موکلش به واسطه شغلش که روزنامه

های مختلف جلساتی داشته  خانه اقتصاددان است با کارشناسان سفارت
ن ی آقای عليزاده طباطبايی همين جلسات مبنای متهم کرد به گفته. است

 . قرار گرفته است" اجتماع و تبانی برای اقدام عليه امنيت ملی"ليالز به 
های  ی عليزاده طباطبايي، همچنين مقاالتی که سعيد ليالز در سال به گفته

 نوشته، مبنای ديگری برای صدور حکم يک سال ١٣٨٠ابتدايی دهه 
 . نگار بوده است زندان برای اين روزنامه
اش دستگير شد، به   خرداد در منزل مسکوني٢٧گرچه سعيد ليالز روز 

ز به يک سال حبس محکوم شده  خرداد ني٢۵اتهام شرکت در راهپيمايی 
سردبير روزنامه سرمايه به اتهام توهين به مسئوالن نظام به دو  . است

   ١٣٨٨ رآذ٢٣.  ضربه شالق نيز محکوم شده است٧۴سال حبس و 
......................................................... 

  تجمع اعتراضی دانشجويان شريف
   در اعتراض به بازداشت دانشجويان اين دانشگاهدر اعتراض به بازداشت دانشجويان اين دانشگاهدر اعتراض به بازداشت دانشجويان اين دانشگاه

 ٢١ شنبه ( دانشجويان دانشگاه صنعتی شريف روز گذشته: خبرنامه اميرکبير
در اعتراض به بازداشت دانشجويان اين دانشگاه دست به تجمع ) آذر 

 . اعتراضی زدند
شجويان دانشگاه صنعتی شريف در اعتراض به روز گذشته، شنبه، دان

بازداشت مهدی اللهياری، فرزان رئوفی، فرهاد فرنود، دياکو قصالنی، مهدی 
کالری، دانشجويان اين دانشگاه و نيز برخوردهای صورت گرفته با 

  . دانشجويان تجمع اعتراضی برگزار کردند
................................................. 

 تناع بانكهای چينی از گشايش اعتبارات تجار ايرانیام
دو بانك بزرگ چيني از گشايش اعتبارات اسنادي تجار ايراني : آفتاب يزد 
 . آنند امتناع مي

 يا اعتبارات   LCدو بانك بزرگ چيني آه اآثر تجار و بازرگانان ايراني 
توجه  اقدامي جالبآنند، به تازگي و در  ها باز مي اسنادي خود را در اين بانك

  .آنند از بازگشايي اعتبارات اسنادي خودداري مي
اخير به  چين در يك هفته » آشاورزي«و » ساختمان و مسكن«دو بانك  

هاي تجار ايراني جواب رد داده اند و با تغيير رويه قبلي  درخواست
 ايراني براي خريد و واردات آاالهاي چيني خود،اعتبارات اسنادي را آه تجار 

 .اند پاسخ گذاشته اند را بي به ايران تقاضا آرده

……………………………………….  
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   اکرم زينالی، مادر سعيد زينالیاکرم زينالی، مادر سعيد زينالیاکرم زينالی، مادر سعيد زينالی
   گويدگويدگويد   پس از ده سال سخن میپس از ده سال سخن میپس از ده سال سخن می

ز پسرم به تمام نهاد ها مراجعه کرده ده سال است، به دنبال رد پايی ا
 ١٣۵۶پسرم، سعيد زينالی متولد .ام ولی هيچ کس پاسخگو نيست

 دوست و ١٣٧٨ تيرماه ٢٣صبح روز . ترم آخر رشته کامپيوتر بود
همکالسی اش شهرام چراغی زنجانی زنگ در منزل ما را زد و سعيد 

ير شده  شهرام بودند، شهرام دستگرا خواست، ماموران امنيتی با
بود، آنها سعيد و شهرام را با خود بردند و امروز بيش از ده سال و 
نيم است که من و همسرم آواره و سرگردان به تمام نهاد هايی که 
بايد پاسخگو باشند مراجعه کرده ايم ولی هيچ کس پاسخگو نيست و 

حتی يک تلفن، يک مالقات، يک … من هيچ خبری از او ندارم 
دم احمد باطبی گفته صدای سعيد را هنگام هيچفقط شني…نامه

بازجويی شناخته و اسم سعيد در ليست دانشجويان دستگير شده 
ماه رمضان بود داشتيم افطار می !دانشگاه تهران بود فقط همين

کرديم روز قبل سعيد را بازداشت کرده بودند ماموران زنگ همسايه 
 زنگ آپارتمان ما را را زده بودند و بدون خبر، از پله ها باال آمده و

به صدا در آوردند فکر کردم همسايه است و برای دلداری ما آمده 
ولی سه مامور قوی هيکل وارد شدند و گفتند حجاب تان را رعايت 
کنيد ما آمده ايم برای تفتيش منزل، نه حکمی نه دستوری از جايی به 

.  شدهما نشان دادند که بفهميم به دستور چه نهادی پسرمان بازداشت
تمام خانه را زير و رو . اسلحه ها و بی سيم هايشان مجوزشان بود

کردند و کتاب ها و دست نوشته ها و کامپيوتر سعيد را با خود 
من از فردای آنروز، به دنبال ردپايی از پسرم هستم ولی هر .بردند

من سعيد را دست .هيچ کس پاسخگو نيست. روز نااميد تر می شوم
بزرگ کردم، پدر سعيد يک رزمنده است و چهار تنها و بدون پدر 

در .سال در جبهه فاو بوده، آنوقت اين طور دستمزد ما را می دهند
تمام اين مدت ده سال و نيم به همه جا مراجعه کرده ام از بيت 
رهبری گرفته تا وزارت اطالعات، سپاه پاسداران، نيروی انتظامی، 

قضائيه، دادستانی و دادگاه انقالب، وزارت کشور، مجلس، قوه 
انجمن های مختلف، حتی به نماينده سازمان ملل در تهران ولی هيچ 
کس تا کنون به داد من نرسيده که حداقل بگويد پسرم زنده است يا 

! آيا من مادر حق ندارم بدانم فرزندم کجاست؟ چقدر طاقت بياورم!نه
 ديگر صبرم لبريز شده، هر باليی سر پسر من آورده ايد حداقل

بگوييد مزارش کجاست؟رئيس نيروی انتظامی اول آقای نقدی بود 
پيش او رفتيم هی گفتند خبر می دهيم و ندادند بعد آقای قاليباف 
رئيس نيروی انتظامی شد شنيديم می خواهند بروند جمکران رفتيم 
آنجا آقای قاليباف را ديديم نامه داديم عکس داديم از دفترشان تلفن 

وريد عکس جديد برديم گفتند هفته ديگر بياييد زدند عکس جديد بيا
. رفتيم هيچ کس پاسخگو نبود اصلن ديگر به داخل راهمان ندادند 

می گفتند دست اطالعات سپاه است به اداره سپاه پاسداران رفتيم 
همه جا نه يک بار هزار بار مراجعه کرديم ولی . نتيجه ای نگرفتيم

نماينده های مختلف نماينده رفتم مجلس پيش .کسی به داد ما نرسيد
آقای موسوی خوئينی نماينده . های تهران و ميانه شهر خودمان

مجلس تهران بود وکالت گرفت که پرونده را دنبال کند ولی خبری 
نشد، گفتند نماينده سازمان ملل آمده رفتم هتل الله نامه و عکس و 

ولی درخواست و هر چه که الزم بود دادم گفتند خبرتان می کنيم 
خدمت آقای باقی رفتم انجمن دفاع از حقوق . دريغ از يک همدردی

در دادگاه انقالب به ما گفتند .زندانيان نتوانستند خبری پيدا کنند
مدارک کامل را بياوريد پدر شهرام خدا رحمت کند زنده بود با هم 
مدارک بچه ها را برديم هفته بعد که برای جواب رفتيم گفتند جوان ها 

ده اند و از مرز خارج شده اند به پليس بين الملل گفته ايم گول خور
اين يکی .پيدايشان می کنند ، منتظر باشيد ما به شما خبرمی دهيم

ديگر خيلی مضحک بود، ماموران آمده اند خانه ما پسرم را با خود 
برده اند و خانه را هم زير و رو کرده اند حاال می گويند از مرز 

در مراسم ختم شهيد محسن .وغ تحويل ما دادندده سال در. خارج شده
روح االمينی، پسر دکتر روح االمينی به آقای محسن رضايی و آقای 
دکتر جريان را گفتم، آقای روح االمينی گفت چرا ده سال سکوت 
کرده ای مدارک را دادم گفتم شما در حکومت هستيد ولی درد مرا 

نی پيگيری کنم نشده، االن می فهميد من خواسته ام از مجاری قانو
هيچ خبری نشد خودم . گفت پيگيری می کنم و به شما خبر می دهم

تلفن زدم گفت در سفر هستم با شما تماس خواهم گرفت ولی کو؟ 
در اين سال ها، .هيچ کس کاری نمی کند همه فقط حرف می زنند

افراد سودجوبا نام مامور چه سوء استفاده هايی که از ما نکردند 
رم پيکانی خريده بود تلفن زدند که پيکان را با سند و تازه همس

سوئيچ اش در فالن خيابان بگذاريد سعيد امشب آزاد می شود ما هم 
فکر کرديم همان طور که غير قانونی دستگيرش کردند و نگهش 
داشته اند به صورت غيرقانونی هم آزاد می کنند و به همه خواسته 

 را هم از دست داديم و چند بار های سودجويان تن داديم ماشين مان
ديگر طاقتم طاق شده است، پسر من چه . همين طور گول خورديم

من درد همه مادرانی که فرزند شان در .گناهی مرتکب شده بگوييد
زندان است را می فهمم، من درد همه مادرانی که فرزند از دست داده 

يد و کمک اند را با تمام وجودم، حس می کنم ولی درد مرا هم بشنو
می خواهم فرياد بزنم و از همه بخواهم به من کمک کنند تا .ام کنيد

آقای خامنه ای رهبر معظم به داد من .فرزندم را مرده يا زنده پيدا کنم
رئيس مجلس شورا ی اسالمی و نمايندگان مجلس، رئيس قوه !برسيد

قضائيه، وزير اطالعات، وزير کشور، رياست سپاه پاسداران، رئيس 
 وی انتظامی، دادستان تهران به هزاران نامه من پاسخنير
مردم ايران و جهان به !نمايندگان سازمان ملل صدای مرا بشنويد.دهيد

  !من کمک کنيد
  برگرفته ار سايت خبری راه کارگر 

…………………………………… 
  آذر، زاد روز شاملوی بزرگ٢١بهانه 

  زاده شدمزاده شدم" " ماما""من به هيًات من به هيًات 
روحش جاری است و ساری در زمان و . بزرگا مردی که او بود 

  .نبضش، ضربان هر آزاد انديشی در جهان 
که اين روزها بيش از هميشه  آذر زادروز بزرگ مرديست ٢١

کاش بود و در شهامت و هوشمندی ملتی بزرگ ، . جايش خاليست 
شعری ناب ميسرود و در رذالت و پستی کوته بينان زمان ، طنزی 

  .برنده ميساخت و بر غمهای مشترکمان ، مرثيه ای تلخ ميسرود
 ياد او هماره جاويد که دردش ، درد مشترکی بود که بايد آنرا قرياد

  .با هم و در کنار هم . زد 
  :از بيرون به درون آمدم

  . از منظر به نّظاره به ناظر
يي نه به هياءتِ   ــنه به هياءتِ  گياهي نه به هياءتِ  پروانه

  سنگي 
  يي،  نه به هياءتِ برکه
  زاده شدم » ما«ــمن به هياءتِ  

  به هياءتِ  ُپرشکوهِ  انسان 
  کمانِ  پروانه بنشينم گينتا در بهارِ  گياه به تماشای رن

  غرورِ  کوه را دريابم و هيبتِ  دريا را بشنوم
  ی خود را بشناسم تا شريطه

  و جهان را به قدرِ  همت و فرصتِ خويش معنا دهم 
  دست از توانِ  درخت و پرنده و صخره و  که کارستاني ازاين
  .آبشاربيرون است

  :انسان زاده شدن تجّسدِ  وظيفه بود
  شدن داشته داشتن و دوست توانِ  دوست
  توانِ  شنفتن

  توانِ  ديدن و گفتن
  شدن گين و شادمان توانِ  انُده

  توانِ  خنديدن به وسعتِ  دل،
  توانِ  گريستن از ُسويدای جان

ِ  ُشکوه ِ  گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع ناکِ   توان
  فروتني

ناکِ   توانِ  جليلِ  به دوش بردنِ  بارِ  امانت و توانِ  غم
  تحملِ  
  تنهايي

  .تنهايي تنهايي تنهايي عريان
  .انسان دشواری وظيفه است

   باالترين ها– ٢٠٠٩ دسامبر ١٠پنجشنبه               

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


