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سي روزي از آنچه انتخابات رياست جمهوري ايران ناميده مي شد مي گذرد. سي روز فشرده كه در آن آگاهي 
نظام  ماهيت  شد.  ديگرگونه  و  كرد  رشد  شدت  به  حاكمان  دروغ  و  شكنجه  شليك،  ترور،  البه الي  جمعي 
جمهوري اسالمي و قوانين و قواعد ضدمردمي آن به وضوح در برابر همگان عريان شد و مردم توان جمعيت 

خود و با هم بودن خود را كشف كردند. 
آن هاله هاي وهمي كه بسياري را در خيال شيرين تغيير گام به گام فرو برده بود در هم شكست و شعله هاي 
بيداري بر پشت بام هاي كشور افروخته شد. مردم در جريان مبارزه خود عليه حكومت كودتايي به تناقض نظام 
مبتني بر واليت فقيه و نظامي مردمي و مبتني بر نظر مردم پي بردند. مردم به نامردمي بودن سپاه و بسيج پي 
بردند، زماني كه گلوهاي ترانه خوانشان به گلوله هاي آنان هدف قرار گرفت. مردم به جنايت هاي هرروزه ي 
پنهان دولت پي بردند، زماني كه بر همگان آشكار شد كه ثروت اجتماعي هزينه ي پيشرفته ترين تجهيزات 

سركوب پليسي و تكنولوژيك ترين نرم افزارهاي كنترل و جاسوسي شهروندان جامعه مي شود.
خامنه اي فرمان كشتار را صادر كرد، و هر روز جنازه ي تازه اي را به خانواده هاي سوگوار ولي خشمگين و 
معترض تحويل مي دهند. آن دلقك بي مايه، احمدي نژاد، از آزادي سخن گفت، در حالي كه هزاران جوان در 
كمپ هاي مرگ حكومت نوبت روزانه شكنجه را دريافت مي كنند. آن نظامي فربه نامه هاي فريب به مهدي 
موعودش منتشر كرد، آن زمان كه مادران وطن در جستجوي فرزندان مفقود خود در داالن هاي عدالت اسالمي 

اهانت ديدند و وقوع فاجعه را در قلب هاي اميد خود لرزه نگاري كردند. 
اين آگاهي رشد يافته و جمعي، تنفس  هواي خفه را ناممكن ساخته است. گذر از آگاهي به كنشگري، گذر از 
فهم مناسبات كثيف و اختناق آور و ناعادالنه، به دگرگون كردن اين مناسبات و بناي جامعه اي آزاد و برابر،  در 
گروي سازمان يابي است. بگذار آنان كه از قدرت مردم در هراسند و دل در گروي جايگزين كردن اليه اي از 
حاكمان امروز با اليه اي از حاكمان فردا دارند سخن از راه هاي سهل الوصول تغيير بگويند. بگذار آنان با ايده 
هايي چون تلويزيون سبز خواب هاي رنگيني درباره ي كنترل از راه دور مردم و ابقاي آنها در نقش تماشاچي 
سياست ببينند. مردمي كه تماشاچي كودتا باقي نماندند و شده با جان خود به دخالت در سرنوشت زندگي خود 
برخاستند اما بسيار پيشتر از خواب هاي رنگين اين عده گام بر مي دارند. مردم متوجه شده اند كه براي واژگون 
كردن سازمان ستم، به سازمان خود نياز دارند. سازماني كه نه همچون حزب پيشنهادي موسوي تن به رشد 
در جداره هاي مسموم قانون كودتايي دهد، بلكه براي درهم شكستن آن جداره ها و رسيدن به فضاي آزاد 

زندگي رشد كند. 
سازمان بزرگ مردم، مجموع سازمان هاي كوچكي است كه در دل نبرد با كودتا جوانه مي زند و استوار مي شود 

و حاكميت مردم را با شكست دادن حاكميت ضدمردم تضمين خواهد كرد.

اخباري از تجمعات 
خانواده ها

قتل يك روزنامه نگار 
در مشهد

سهراب اعرابي در خاك آرام گرفت
فرماندهان كشتار هنوز در مسند قدرتند

فرياد آزادي در شبهاي مرگبار ايران
ساعت را روي 10 شب كوك كرده ام تا لحظه ي 
نبرد را يادآوري كند. اما پيش از آنكه ساعت چيزي 
از در خانه ميزنم بيرون تا صداي  با ماشين  بگويد 
از كوچه كه خارج مي  بشنوم.  را در شهر  مقاومت 
از  پر  كه  بينم  مي  را  رنگ  زرد  تاكسي  يك  شوم 
مزدور وارد كوچه مي شود براي اينكه مطمئن شوند 
از پس آن همه سركوب و جنايت صدايي نمانده، اما 

دقايقي نمي گذرد كه .....
در سربااليي سعادت آباد ماشين را خاموش مي كنم 
تا صداي مقاومت را بشنوم. ناگهان شعار مرگ بر 
ديكتاتور، مرگ بر خامنه اي .... همه ي وجودم پر 
از شادي مي شود . بي اختيار سر از ماشين بيرون 

ميكنم و فرياد مي زنم مرگ بر .....
معدود ماشين هاي رهگذر و عابرين نگاهي از سر 
كنجكاوي مياندازند و پژويي كه از كنارم به آرامي 
ميگذرد لبخندي ميزند و با دست نشان پيروزي را 
نشانم مي دهد. وارد ظفر مي شوم ، حدود 40 /10 
شب است و هنوز مقاومت فرياد مي زند. دقايقي  بعد 
هنگامي كه از ايست بازرسي مزدوران رژيم مقابل 
حسينيه ي ارشاد ميگذرم ، دوستي از اكباتان تماس 
مي گيرد و با صدايي هيجان زده مي گويد« گوش 
طوري  رو  گوشي  بعد  و  رو«،  مقاومت  كن صداي 
قرار ميدهد كه صداي » مرگ بر ...« گوشم را پر 
آيم،  مي  پايين  به  را  با خوشحالي شريعتي  ميكند. 
از هميشه  تر  اميدوار  و  قبل،   لحظات  از  تر  اميدوار 
كه جنبش دگرگون خواهي ايران را ديگر خاموشي 
آزادي سكوت  مبارزان  فرياد  نيست چون همچنان 

مرگبار شبهاي ايران را ميدرد. آرمان.الف

اعدام چهارده شهروند بلوچ را متوقف 
کنید 

فعاالن حقوق بشر در ايران
بنا به اعالم دادگستری استان سيستان و بلوچستان 
14 متهم به فعاليتهای سياسی يا امنيتی فردا راس 
دقيقه صبح در مالء عام در شهر  ساعت 6 و 30 

زاهدان اعدام خواهند شد.
فارغ از اينكه مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران 
جامعه  در  ناهنجاری  ايجاد  موجب  اعدام  دارد  باور 
می شود و نظم و نسق جامعه و حيات اجتماعی را 

دچار خلل كرده و خشونت را ترويج می كند 
در  بلوچ   14 اعدام  است  يافته  باور  مجموعه  اين 
به  واكنشی  تنها  مالءعام  در  و  فردا  سحرگاه 
از  گرفته  نشات  و  منطقه  اين  اخير  رويدادهای 
فضای سياسی و امنيتی اين نقطه از كشور است بر 
اين اساس احكام مذكور را نه احكامی حقوقی كه 

سياسی ميخواند.
اسامی اين 14 زندانی به جز يك تن )عبدالحميد 
ريگی( مشخص نيست، زمان و محل های بازداشت 
آنان مشخص نيست، وكيل مدافع منتخبی در پرونده 
حضور نداشته است، حداقل يك زندانی احراز هويت 
شده اين پرونده ماهها در سلول انفرادی نگهداری 

شده است. 
در زمان بازداشت اين افراد منابع محلی از شكنجه 
و بدرفتاری با آنان اطالع داده بودند. اين افراد در 
مراحل  و  اند  شده  محاكمه  علنی  غير  دادگاهی 
مختلف پرونده منجمله تجديد نظر يا ديوان عالی 
مجموع  در  است.  شده  طی  چگونه  نيست  روشن 
و  قانون  با  منطبق  افراد  اين  شدن  محكوم  رويه 

معيارهای حقوقی پذيرفته شده ارزيابی نمی گردد.
الزم به ذكر است مجموعه گزارشاتی دريافت نموده 
كه حاكی از اعدام اين افراد با لباس محلی بلوچی 
اين شهر در مالءعام  اعدامی پيشين  همچون سه 
است، مطمئنًا اين اقدام غيرقانونی عالوه بر مضرات 
نفسه اعدام باعث ايجاد تنفر قومی و ترويج خشونت 

در سطح منطقه می شود.
از اين رو مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران از 
مقامات قضايی كشور می خواهد ضمن حفظ احترام 
اجرای  كردن  متوقف  با  ملی  اقليتهای  حقوق  به 
احكام اعدام اين شهروندان عالوه بر جلوگيری از 
افزايش نفرت و خشونت در اين منطقه محروم كشور 
مقدمات برگزاری يك محاكمه عادالنه و علنی را بر 
پايه معاهدات و مقاوله نامه های جاری فراهم آورند. 
اين مجموعه همچنين از ساير مدافعان حقوق بشر 
نسبت  مناسب  واكنش  خواستار  ذيربط  نهادهای  و 
به موضوع مورد اشاره و تالش برای توقف احكام 

اعدام اين شهروندان بلوچ دارد.

نوشته ها، مشاهدات، مقاالت خود را براي ما به اين آدرس بفرستيد
xyaban@gmail.com

براي اشتراك روزانه با اين آدرس الكترونيكي متاس بگيريد
khyaboon@gmail.com



 تجمعات خانواده ها در مقابل بيدادگاه ها
فعاالن حقوق بشر و دموكراسی در ايران: بنابه گزارشات رسيده از مقابل دادگاه انقالب و زندان اوين تعداد زيادی از خانواده 

امروز صبح در هر ۲ محل تجمع كردند و نسبت به بی خبری و ادامه بازداشت عزيزانشان اعتراض كردند. 
خانواده ها از صبح امروز در مقابل دادگاه انقالب و زندان اوين تجمع كردند.و خواستار آگاه يافتن از وضعيت عزيزانشان و 
آزادی آنها هستند. تعداد خانواده ها كه در مقابل دادگاه انقالب تجمع كردند به بيش از 140 نفر می رسند.آنها از بی تفاوتی 
و عدم پاسخگويی دادگاه انقالب در مورد عزيزانشان به خشم آمده اند و امروز در موارد متعددی منجر به درگيری و جر 
وبحث بين خانواده و افراد دادگاه انقالب شد.خانواده ها با صدای بلند و خشمگينانه از افراد دادگاه انقالب می پرسيدند : 
چه بر سر بچه های ما آورديد؟ شما آنها را دستگير كرديد،داريد آنها را شكنجه می كنيد ، آنها را كشتيد چرا به ما جواب 
نمی دهيد. چرا كسی پاسخگو نيست ؟ در اين حين فردی كه به او سرهنگ می گويند سعی داشت با عربده كشی و تهديد 

خانواده ها را ساكت كنه كه با اعتراضات گسترده خانواده ها مواجه شد و از آنجا دور شد. 
در جلوی دادگاه انقالب تعدادی از نيروی انتظامی مستقر شدند و خانواده ها را زير نظر دارند. همچنين لباس شخصيها 
هر جمعی كه توسط خانواده ها برپا می شد در آن حاضر می شدند. تعداد زيادی از لباس شخصيها در بين خانواده ها 

حضور دارند. 
همچنين تعداد زيادی از خانواده ها در مقابل زندان اوين تجمع كردند وگفته می شود تعداد آنها تا ساعت 11:00 به بيش 
از ۹0 نفر می رسيد.تعدادی از آنها هنوز از محل بازداشت عزيزانشان بی خبر هستند و دادگاه انقالب و وزارت اطالعات 
از اعالم اسامی دستگيرشدگان خوداری می كند.و اين مسئله خانواده ها را بشدت نگران كرده است و نگرانی آنها نسبت 

به اينكه عزيزان آنها در زير شكنجه به قتل رسيده اند افزايش يافته است. 
اكثر كسانی كه از زندان آزاد شده اند از شكنجه های كه عليه آنها بكار برده شده می گويند شكنجه ها وحشيانه و قرون 
وسطائی است و بازجويان علنان به دستگير شدگان می گويند كه شما اشك آقا )خامنه ای( را در آورديد قتل شما مباح 

است. 
اسامی تعدادی از دستگيرشدگان 1٨ تير و دستگيريهای هفته های اخير كه جهت ارسال به سازمانهای حقوق بشری و 

اطالع عموم می باشد را انتشار می دهيم. 
1- سيامك بحرينی ۲۷ ساله ليسانس شيمی پنجشنبه 1٨ تير در اميرآباد بازداشت و مكان نگهداری وی نامشخص 

۲- محمد حسين كبريايی 1۹ ساله و محصل شنبه 30 خرداد در تقاطع شادمان بازداشت و به اوين منتقل شده 
3- كامبيز سهيلی ۲4 ساله دانشجوی مهندسی صنايع سه شنبه ۲6 خرداد در ميدان ونك بازداشت و به اوين منتقل 

شده 
4- سياوش ذوالقدر ۲1 ساله دانشجوی حسابداری چهارشنبه ۲۷ خرداد در ميدان هفت تير بازداشت و به اوين منتقل 

شده 
۵- امير علی اميری ۲6 ساله شغل آزاد چهارشنبه 3 تير در ميدان بهارستان بازداشت و به اوين منتقل شده 
6- سعيد صادقی ۲4 ساله شغل آزاد پنجشنبه 1٨ تيردر امير آباد بازداشت و مكان نگهداری وی نامشخص 

۷- مهران مطلع ۲1 ساله كتابفروش پنجشنبه 1٨ تير انقالب بازداشت و مكان نگهداری وی نامشخص 
٨- محمد باقر اكرامی ۲۵ ساله فوق ديپلم كامپيوتر شنبه 30 خرداد در آزادی بازداشت و به اوين منتقل شده 

۹- كيانوش مير هادی ۲0 ساله دانشجوی روانشناسی شنبه 30 خرداد بازداشت و به اوين منتقل شده 
10- سامان قادری ۲۷ ساله شغل آزاد پنجشنبه 1٨ تير بازداشت و مكان نگهداری وی نامشخص 

11- نيما كاشيان ۲4 ساله ليسانس ادبيات پنجشنبه 1٨ تير در خيابان كارگر بازداشت و مكان نگهداری وی نامشخص 
1۲- رضا كاظم زاده ۲۵ ساله چهارشنبه 3 تير در بهارستان بازداشت و به اوين منتقل شده 

13- آيت كريمی 3۲ساله ليسانس اقتصاد پنجشنبه 4 تير در نواب بازداشت و به اوين منتقل شده 
14- بنيامين معيری ۲۹ ساله شغل آزاد شنبه 30 خرداد در نواب بازداشت و به اوين منتقل شده 

1۵- محمد رضا ذاكری ۲4 ساله پنجشنبه 1٨ تير در اميرآباد بازداشت و مكان نگهداری وی نامشخص 
16- آرش رحمانی ۲0 ساله چهارشنبه 3 تير در بهارستان بازداشت و به اوين منتقل شده 

1۷- شهاب عسگری ۲6 ساله فوق ديپلم عمران پنجشنبه 1٨ تير در انقالب بازداشت و به اوين منتقل شده 
روز شنبه ۲0 تير ماه بيش از1۵0 نفر از خانواده های دستگير شده های روز های اخير به خصوص روز پنجشنبه 1٨ تير 
به زندان اوين مراجعه كرده بودند كه مسووالن زندان به آنها گفته بودند با در دست داشتن سند و وثيقه به دادگاه انقالب 
جهت آزادی فرزندانشان مراجعه كنند ديروز و امروز بيش از 100نفراز خانواده ها كه تعدادی نيز شهرستانی بودند و با 
زحمت توانسته بودند سند تهيه كنند به دادگاه انقالب مراجعه كردند اما هيچ يك از مسووالن دادگاه انقالب به آنها جواب 
واضح و روشنی ندادند و هنوز اسامی تعدادی از بازداشت شده ها تأييد نشده تنها به انها گفته اند هنوز پرونده دستگير 
شده ها كامل نشده و تحت بررسی است و تا پرونده آنها تكميل نشده هيچ يك آزاد نخواهند شد.اما همچنان خانواده ها 
از ساعت ٨ صبح تا 1۵ بعد از ظهر در گرما به انتظار خبری از روشن شدن وضعيت فرزندان خود )تأييد دستگيری آنها و 

مكان نگهداری فرزندان خود( در جلو دادگاه انقالب و زندان اوين به انتظار می ايستند.

يک جانباخته ديگر تقديم راه آزادی شد
جوان ديگری كه توسط لباس شخصی ها به شدت زخمی 
و در بيمارستان بستری شده بود، درگذشت. يعقوب بروايه، 
دانشجوی كارشناسی ارشد رشته نمايش در دانشكده هنر 
ومعماری دانشگاه تهران، روز چهارم تير ماه توسطنيروهای 
بسيج از بام مسجد لوالگر مورد اصابت گلوله قرار گرفت، 
به  ناحيه سر مجروح شد و بالفاصله توسط دوستانش  از 
پزكان  تالش  رغم  به  اما  يافت  انتقال  لقمان  بيمارستان 
به  و  شد  مغزی  مرگ  دچار  نهايت  در  وی،  جان  برای 
شهادت رسيد. يعقوب بروايه فرزند دوم يك خانواده پنج 
نفری و اهل اهواز بود. وی متولد تيرماه 1361 بوده و در 

هنگام مرگ تنها ۲۷ سال سن داشت.
در  كه  بروايه  يعقوب  خبری  سايت های  برخی  نوشته  به 
كنترل كامل مامورين تحت مداوا قرار داشت، از اين حادثه 
جان سالم به در نبرد. او تنها دقايقی پيش از مرگ چشم 
گشود، دستان مادرش را گرفت و زير لب گفت: مادر من 

برای آزادی كشته شدم.... و چشم فروبست.
را  يعقوب  جان  بی  پيكر  امنيتی  ماموران  می شود  گفته 
تحويل گرفتند و به محل نامعلومی بردند و سرانجام بعد 
به  يعقوب  دادند جسد  اطالع  او  خانواده  به  از 4٨ ساعت 
خاك سپرده شده است. ماموران از خانواده او تعهد گرفته 
اند كه از هرگونه اطالع رسانی و برگزاری مراسم برای او 

خودداری كنند.
جان بهروز جاويد تهرانی در خطر است! 

گزارش حشمت اهلل طبرزدی
پيش از انتخابات در ۲۲ خرداد از اقای اوليايی فرد وكيل 
به  او  ديدن  برای  كه  شنيدم  تهرانی  جاويد  بهروز  شجاع 
شعبه ی مربوطه يعنی معاونت امنيت رفته بوده است. او 
به  اين شعبه  اقای فالح رييس دفتر  تعريف می كرد كه 
او می گويد قرار است به ديدن مرده بروی!؟او كه مدت 
هاست كه در زندان است و جزو مرده ها به حساب می 

ايد! 
هفته   ۲ كه  گفت  و  زد  زنگ  من  به  بهروز  خواهر  امروز 
است كه از او هيچ خبری ندارم. خواهر بهروز گفت:يكی از 
دوستان بهروز به ما خبر داده كه بهروز در سلول انفرادی 
است و شرايط جسمی اش بسيار بد است. او گفته بود به 
اقای طبرزدی خبر بدهيد كه وضعيت من بسيار بد است. 

اين كالم خواهر بهروز من را به ياد ان گفته ی اقای فالح 
در شعبه ی امنيت دادگاه انقالب انداخت و به شدت نگران 
شدم. من نيز دست به قلم برده و هم ميهنان را اگاه می 

كنم كه شرايط بهروز بسيار وخيم است. 
او تنها بازمانده ی 1٨ تير ۷٨ است.او در شكنجه گاه توحيد 
،زندان اوين و رجايی شهر شكنجه های زيادی را تحمل 

كرده است. 
باشند كه  اگاه  بيرون مرز  هم ميهنان گرامی در درون و 
زندانيان سياسی ،سربازان خط مقدم مبارزه ای هستند كه 
حتا در شرايط خاموشی مبارزات عمومی در چنگ دشمن 

،در اسارت هستند. نبايد ان ها را فراموش كرد. 
فالحيه  حسين  محمد  سياسی  زندانی  با  كه  گذشته  روز 
سعيد  و  بود  زندان  عازم  روزه   10 مرخصی  پايان  در  كه 
را  ابوالفضل جهاندار كه 3 سال حبس خود  درخشندی و 
به تازگی به پايان رسانده اند، برايمالقات عباس خرسندی 
كه در مرخصی استعالجی به سر می برد ،راهی بيمارستان 
را  سياسی  زندانيان  برخی  بودم،احوال  شده  رجايی  قلب 
پرسيدم. در پاسخ به من گفته شد كه برخی دوستان كه 
زن و بچه دارند،پيام دادند كه به اقای طبرزدی بگوييد كه 
شرايط اقتصادی بچه های ما در بيرون از زندان بسيار بد 

است. 
اين خبر را كه شنيدم به شدت در هم ريختم و ياد خودم 
افتادم كه ان زمانی كه در سلول بودم تنها خبری كه من 
را در هم می ريخت شرايط نا مناسب اقتصادی بچه هايم 

بود. 
به راستی من نمی دانم با دوستان گرامی و ازادی خواه با 
چه زبانی بايد حرف بزنم كه رژيم دلشاد نشود. فقط می 
زندانيان  دوش  بر  مبارزه  اين  اصلی  بار  كه  بگويم  توانم 
به  نه  اين هايی كه  سياسی و خانواده های ان ها است. 
پايين  يا  اين  رساندن  قدرت  به كرسی  برای  نه  و  تازگی 
می  مبارزه  دموكراسی  و  ازادی  برای  بلكه  ان،  كشاندن 

كنند. 
مبارزين قديمی به ويژه زندانيان سياسی پيشين دست به 
انتظار  در  بپردازند.  خود  دوستان  از  دفاع  به  و  شوند  كار 
تبليغات چی های جهانی نباشند. برای اين كه ان ها در پی 
منافع خود بوده و به اقتضای ان، روزگاری برخی را چهره 
می كنند كه برای ان ها نفعی داشته باشند. خود را دست 
كم نگيريد و همچون ساليان گذشته به دفاع از زندانيان 

سياسی به ويژه بهروز مظلوم برخيريد. 
دستگاه های مدعی دفاع از حقوق بشر و سازمان های بين 
المللی را رسوا كنيد و تا بهروز ازاد نشده دست از مبارزه بر 
نداريد.بدانيد كه در ان روزگار كه هيچ نهاد مدافع حقوق 
بشر در كشور اعالم وجود نكرده بود شما مبارزين با اعالم 
موجوديت ، به دفاع از همه ی زندانيان سياسی و در راس 

ان ها مهندس انتظام برخاستيد. 
دوستان گرامی!همت و اراده ی شما را می ستايم و از شما 
زعم  به  كه  بهروز  ويزه  به  سياسی  زندانيان  ازادی  برای 

زندان بانان مرده است،دست ياری می جويم.

اخبار كوتاه

تحمیل سكوت بر خانواده ها
در حاليكه هيچ يك از مقامات قضايی جمهوری اسالمی 
حاضر به مسوليت پذيری در قبال بازداشت های گسترده 
مقامات،  همين  اما  نيست،  خرداد   ۲۲ كودتای  از  پس 
از  تا  اند  داده  قرار  فشار  تحت  را  زندانيان  های  خانواده 
هر گونه مصاحبه و اطالع رسانی درباره عزيزانشان پرهيز 
روز ضمن  با  مصاحبه  در  ها  خانواده  اين  از  برخی  كنند. 
اعالم اين خبر تاكيد كرده اند كه »قاضی حداد، مسوول 
كرده  تهديد  ها،  شده  بازداشت  های  پرونده  به  رسيدگی 
است كه اگر مصاحبه كنند هيچ خبری درباره عزيزانشان 
به آنها ارائه نخواهد شد و ممكن است دوره بازداشت آنها 

طوالنی تر شود.«
قاضی حداد، رئيس شعبه ۲6 دادگاه انقالب و قاضی پرونده 
های بسياری ازفعاالن سياسی، مطبوعاتی و دانشجويان در 
وانقالب  عمومی  دادستان  معاون  اكنون  گذشته،  سالهای 

تهران است.
 اين در حاليست كه خانواده های برخی از فعاالن سياسی 
با  گذشته  هفته  يكشنبه  روز  بازداشت شده،  مطبوعاتی  و 
برای  قضائيه  قوه  رئيس  سوی  از  كه  ای  نفره   3 كميته 
ديدار  شده  تشكيل  شدگان  بازداشت  وضعيت  گيری  پی 
كرده اند. در اين ديدار ابوترابی، عضو اين هيات برای پی 
گيری پرونده ها و برخوردهای صورت گرفته، قول مساعد 
داد؛ هر چند تاكنون هيچ پاسخی به خانواده ها داده نشده 
است.  عالوه بر اين بعد از ديدار هفته گذشته، خانواده های 
بازداشت شدگان نتوانسته اند هيچ گونه ارتباط ديگری با 

اين كميته بگيرند.
قتل روزنامه نگار خراسانی

در  شنبه  روز  كه  خراسانی  نگار  روزنامه  حيدری  مهرداد 
سرمقاله ای به انتقاد از عملكرد وزارت اطالعات پرداخته 
بود روز گذشته به طرز مشكوكی در مشهد به قتل رسيد .  
به گزارش آژانس ايران خبر از مشهد ، حيدری كه پيشتر 
بنا به داليلی به هفته  در روزنامه خراسان فعاليت داشت 
نامه نسيم مشهد رفت و در آن نشريه در محيطی استانی 
روزنامه  دعوت  با   ، ماه  خرداد  وی   . پرداخت  نوشتن  به 
خراسان رضوی به آن روزنامه رفت و در يادداشت های 

ثابت روزنامه حضوری فعال به هم رساند .  
از  انتقاد  ضمن  خود  يادداشت  آخرين  در  حيدری  مهرداد 
وزارت اطالعات در كسب اطالعاتی ساختگی ، اين وزرات 
بر  با فشار  نداشتن اطالعاتی كرد كه  به  را محكوم  خانه 
اين  را دارد .حيدری در  جوانان قصد به دست آوردن آن 
يادداشت ضمن برشمردن نكات منفی جريانات اخير ايران 
، آنها را دستمايه افرادی دانست كه هميشه حق به جانب 

گرفته و بر دفاع از مردم حكايت می كنند
تحويل جنازه های جانباختگان در تهران و 

شهرهای مختلف 
جانباختگان  جنازه های  تحويل  ايران خبر -  آژانس 
در تهران و شهرهای مختلف به خانواده هايشان آغاز 
شده است .دستگاههای امنيتی و قضايی منتظر بودند 
1٨ تير تمام شود و جنازه جانباختگان را كه بيشتر آنها 
در ۲۵ خرداد و پس از آن در خيابانها و يا براثر شكنجه 

در زندانها كشته شده اند، تحويل دهند. 
جانباختگان بيشتري تعيين هويت مي شوند

به جانباختگان  در آگاهی شاهپور، ۵0 عكس متعلق 
وجود دارد كه از خانواده ها می خواهند با مراجعه به 
آنجا عزيزان خود را شناسايی كنند. سهراب اعرابي، 
جوان 1۹ ساله ای كه روز ۲۵ خرداد تير خورده و روز 
۲٨ خرداد جنازه اش تحويل پزشكی قانونی كهريزك 
شده، تنها يكی از اين ۵0 نفر بوده است. هيچ مقامی 
پاسخ نمی دهد سهراب در اين سه روز كجا بوده است. 
حالی  در  را  پسرش  جنازه  ها،  خانواده  از  ديگر  يكی 
برای دفن تحويل گرفته كه تنها صورتش مشخص 
بوده و تمام بدنش را سيمان گرفته بودند. مشخص 
اند  امنيتی نمی خواسته  و  ماموران قضايی  است كه 

خانواده متوجه آثار شكنجه شديد شوند. 
ها  خانواده  به  ها  جنازه  تحويل  هم  اهواز  شهر  در 
تهديد  شدت  به  را  ها  خانواده  اما  است  شده  شروع 
كرده اند تا از اطالع رسانی يا پيگيری قضايی برای 
خودداری  قتل  و  شكنجه  عامالن  رساندن  مجازات 
تهديد  با  كنند  می  اعتراض  كه  هايی  خانواده  كنند. 
اينكه فرزندان ديگرتان را نيز به قتل خواهيم رساند 

مواجه می شوند. 
توسط  ها  مغازه  قفل  شكستن  کردستان؛ 

مزدوران رژيم
ميهن پرست  مردم   ،13٨٨ تيرماه   ۲۲ دوشنبه  روز 
بوكان  پيرانشهر،  اشنويه،  نقده،  مهاباد،  شهرهای 
عبدالرحمن  دكتر  ترور  سالروز  بيستمين  در  سقز  و 

قاسملو، كليه ی بازارها را تعطيل نمودند.
نيروهای رژيم در مهاباد با شكستن قفل چندين مغازه 
قصد داشتند از تعطيلی بازار جلوگيری نمايند اما مردم 

عليرغم تمامی فشارها به اعتصاب خود ادامه دادند. 



بیانیه انجمن مبارزه با شكنجه و معافیت از 
مجازات از مكزيک درباره ايران

 ،CCTI - انجمن مبارزه با شكنجه و معافيت از مجازات
برای  كه  بشر،  حقوق  از  دفاع  مكزيكی  مستقل  سازمان 
و  از شكنجه  دنيائی عاری  دنيائی ديگرگونه،  به  دستيابی 
آزار مبارزه می كند، روش های اقتدارگرايانه و سركوبگرانهء 
دولت جمهوری اسالمی ايران را كه هدف از آنها خاموش 
كردن اعتراضات مردمی كنونی ست محكوم می كند. اين 
رياست  انتخابات  در  تقلب  شدِن  آشكار  درپِی  اعتراضات 
جمهوری دامنه ای بسيار گسترده يافته است. ما با مردان 
و زنانی كه خيابان ها را در شهرهای مختلف به تسخير 
خود در آورده اند تا به يك رژيم ديكتاتوری بگويند »ديگر 

بس است« ابراز همبستگی می كنيم.
اعدام دهها  و  ناپديد كردن، شكنجه،  ايران مسئول  رژيم 
دههء  در  ها  تشكل  تمام  بردن  ميان  از  نيز  و  مبارز  هزار 
1۹٨0، و همچنين سركوب و زندانی كردن هزاران نفر از 
از جمله دستگيری رهبران كارگری در  است  حق طلبان 

تظاهرات اول ماه مه ۲00۹.
در  كه  ست  پاسخی  همان  ايران  دولت  امروزين  پاسخ 
كشورهای ديگر ديگر ديده ايم: از جمله در مكزيك، همين 
روش را در مقابل رشد نارضايتی های اجتماعی به كار می 
برند. سركوب علنی و دستگيری های بی رويه، شكنجه، 
بر  چه  آن  به  غيره.  و  اعدام،  قتل،  كردن،  ناپديد  زندان، 
شمرده شد، آلت دست قرار دادن رسانه های گروهی را نيز 
بايد افزود: برچسب جنائی زدن به تظاهرات، مجرم وانمود 
كردِن تظاهر كنندگان، اعتراف گيری از افراد زير شكنجه 
به جاسوسی و پخش گسترده آن در تلويزيون، دستكاری 

در اخبار و غيره.
می دانيم كه هدف از اين اقدامات شكستن شخصيت فرد 
و روابط اجتماعی اوست و به طور كلی ايجاد جو ترس و 
عدم اعتماد در بين مردم و جامعه. بدين وسيله می خواهند 
بسيج عمومی و روند های تشكيالتی مبارزات مردمی را 
به سكوت بكشانند، فلج كنند، از هم بپاشند و جلوی آن 

را بگيرند.
كنندگان  تظاهر  بر  كه  رژيم  انتظامی  نيروهای  تصوير 
سالوادر  های سن  ياد سركوب  به  را  ما  برند،  می  يورش 
آتنكو در ماه مه ۲006 می اندازد. زمانی كه 3000 پليس و 
ارتشی به منظور سركوب اعتراضات وارد اين روستا شدند. 
آن ها ۲00 نفر را دستگير نمودند، همهء آن ها را در مسير 
زندان شكنجه كردند، و دو جوان را به قتل رساندند. هنوز 
با حكم هائی بين 31 تا 11۲  اند،  از آنها زندانی  1۲ نفر 
سال زندان. چنانكه يادآور قتل عام های اگواس بالنكاس 
در سال 1۹۹۵، اكته آل، چياپاس در 1۹۹۷، اِل چاركو در 
1۹۹٨، و سركوب جنبش آموزگاران در اوآخاكا در ۲006، 

و بسياری ديگر.
در عين حال، ما اشكال مختلف مقاومت  در برابر شكنجه 
و سركوب را نيز به ياد می آوريم. سه سال است اردوگاهی 
برپا  آتنكو  زندانيان  به  كمك  برای  زندان  مقابل  در  كه 
شده، همچنين تظاهرات مختلف در همبستگی با شكنجه 
و  علنی  شكايت  زندانيان،  و  شدگان  دادگاهی  شدگان، 
اند،  قرار گرفته  زنانی كه مورد شكنجهء جنسيتی  قانونی 
و نيز سازماندهی روستاها برای پيشگيری از ورود نظاميان 
ادامه دارد. تمام اين ها گويای نيرو و ارادهء زنان، مردان، 
انجمن ها و سازمان هائی ست كه ديگر نمی خواهند تن 
به سكوت بسپارند، كه برمی خيزند و برای حقوق اساسی 

خود مبارزه می كنند.
سه دهه است كه ديكتاتوری رژيم حاكم بر ايران حقوق 
اين  از  ما  گذارد.  می  پای  زير  را  خود  اساسی شهروندان 
كه به رغم اينهمه سركوب، مردم مصممانه برای مطالبهء 
اند،  درآورده  به تصرف  را  ها  خيابان  باز هم  حقوق خود، 
توان  اميد. ما يقين داريم كه نمی  از  خشنوديم و سرشار 
شأن و حيثيت انسان ها را نابود ساخت. رزميدن برای حفظ 

حيثيت انسانی البته به رنج هايش می ارزد.
ما همبستگی خود را با تمام كسانی كه در جستجوی جامعه 

ای عادالنه و آزاد به پا خاسته اند اعالم می كنيم.
حقوق  به  كه  خواهيم  می  ايران  ]دولت[  مسئولين  از 
تشكل،  حق  بيان،  آزادی  حق  جمله  از  بشر،  جهانشمول 

حق يك زندگی عاری از شكنجه و آزار احترام بگذارند.
زندانی سياسی آزاد بايد گردد!

شكنجه - هرگز!
انجمن مبارزه با شكنجه و معافيت از مجازات

مكزيك، ۹ ژوئيهء ۲00۹ ترجمهء بهرام قديمی

گام اول: شكستن فضاي سرکوب

منازعه اي كه ميان حاكميت و ملت در گرفته ، پديده اي 
تجربه نشده الاقل در تاريخ ايران است.هم از نظر وسعت 
سركوب و ميزان هزينه اي كه براي آن صرف مي شود 
و هم از نظر پيچيدگي آن.اما به ميزان تازه يودن جنس 
اين سركوب و حجم آن ، نوع مقاومت مردم نيز تازگي و 
پيچيدگي بي بديلي يافته است.اگرچه  سازوكار مبارزه در 
دم خلق مي شود اما بايد يك استراتژي مشخص را مورد 
ويژه  نرود.به  از دست  مبارزه  سازماندهي  تا  داد  قرار  نظر 
اكنون كه سازماندهي مقاومت در قالب گروه هاي متكثر 
و تقريبا مستقل از هم انجام مي گيرد.با داشتن استراتژي 

چند منظور تامين مي شود:
و  دارد  قرار  ديد  جلوي  در  پيوسته  اهداف   ، آنكه  نخست 
چشم انداز مبارزه را براي تعيين مسير مقاومت شكل مي 

دهد
دوم ، نوعي حس اعتماد در ميان گرو هاي مقاومت ايجاد 

ميكند
و  ندارد  وجود  سراسري  سازماندهي    كه  آنجا  از  سوم، 
گروه هاي همتراز به مقاومت مي پردازند، وجود استراتژي 

مشترك از تشتت گروه ها جلوگيري مي كند.
هاي  تاكتيك  توان  مي  مشترك  استراتژي  عليرغم  اما 
درگير  هاي  ه  گرو  كه  آنجا  از  كرد.و  دنبال  را  متفاوتي 
 ، اند  شده  تشكيل  جامعه  مختلف  هاي  بخش  از  منازعه 
افراد دارند ، مي توانند تاكتيك هاي  حسب وضعيتي كه 

قابل اجرا متناسب  شرايطشان را به اجرا بگذارند.
با توجه به مردمي بودن مقاومت ، استراتژي را مي توان 
مطابق با خواست عمومي كه در شعارها منعكس شده است 

تعريف كرد.
و  اسالمي  جمهوري  مبارزه حذف  اين  در   ، نهايي  هدف 
تشكيل يك دولت دموكراتيك است.اما تا پيش از آن بايد 

مبارزه را گام به گام پيش برد.
گام اول ، مقابله با سركوب فيزيكي و رواني رژيم است.

اكنون كه فضاي سنگين امنيتي بر جامعه حاكم شده است 
فوري ترين و ضروري ترين حركت شكستن اين فضا و 
ايجاد فضاي تحرك عمومي است.براي اينكار سازوكارهاي 

متفاوتي وجود دارد:
روي  ويژه  به  و  عمومي  اماكن  در  نويسي  شعار  مثال، 
ها،  اسكناس  روي  شعارنويسي   ، دولتي  هاي  ساختمان 
ادامه ي شعارگويي هاي شبانه، تشكيل حلقه هاي كوچك 
كردن  بلوتوث  جمعي،  مقاومت  براي  دوستانه  و  محلي 
تصاوير زخمي ها و شهدا از طريق موبايل در ميان جعيت 
ميان  در  مقاومت  تداوم  به  اميد  بذر  پاشيدن  مترو،  مثال 
ماه  اين مقاومت چندين  اين موضوع كه  جامعه و عنوان 
ممكن است به طول انجامد، استفاده از تصاوير شهدا روي  
صفحه ي موبايل ها ، فشار بر خانواده ي مزدوران شناخته 
شده ، پخش تصاوير اين مزدوران در قالب صفحات پرينتي 

در سطح شهر به ويژه در محيط زندگي اين افراد، و.....
اين روشها و نيز كارهايي همچون باال بردن ميزان مصرف 
برق و پرداخت نكردن قبوض تا لحظه ي آخر مي تواند 
عالوه بر شكستن اين فضا ، به كشاندن بخش عمده اي 

از جامعه به عرصه ي مبارزه كمك اساسي كند.
ايرانيان داخل  به توضيح است كه همان ميزان كه  الزم 
كشور مسئوليت ويژه اي در قبال اين مبارزه دارند ايرانيان 
ايرانيان  براي حركت  فضا  آنكه  مسئولند.ضمن  نيز  خارج 
انتظار  اينرو  است.از  داخل  ايرانيان  از  مهياتر  بسيار  خارج 
ميرود هموطنان خارج از كشور به طور محسوس و موثري 
بر خواسته ي جامعه ي ايراني با راه اندازي جريان هاي 

اعتراضي در شهرهاي مختلف جهان ، پا فشاري كنند.
آرمان.الف

 
محض گل روی بهار،ضامن را رها نكن

خرداد است
و باد اين آوازه خوان غمگين

كه پرسه می زند
خوب شد فهميدم عشق، حقيقتی است كه

در خشن الخ زمين رخ می دهد
و زير آسمانی  كه آبی نيست

               خرداد است و باد غمگنانه نجوا می كند

آهای جـوجــه شاعر
به چه می انديشی؟

به من بگو چگونه فرياد كنم؟
همه چيز تمام نشده است
:چقدر به خودم نهيب بزنم

كجا كی و چگونه؟

                 خرداد است و باد غمگنانه قدم می زند

خرداد است 
اما من احساس خنكی دارم

ماه  يك  ستاره  يك  خورشيد،  دنبال  به  گردم  می  و 
گمشده

آهای معلم ها به من بگوييد چه كاری بهتر است؟
حاال كه قلم ندارم

انگشتانم به چه كار می آيند؟

              خرداد است و باد غمگنانه فرياد ميكشد:

از ضامن خارجش نكن!
نوك مگسك ، قناری ها را نشان می دهد

به خاطر بهار ، بگذار آوازشان را بخوانند

میلیاردها تومان هزينه براي ممانعت از 
دسترسي مردم به اينترنت

و  خبری  مجاری  انسداد  برای  دولتی  اقدامات  افزايش  با 
سايبری«  جرائم  با  »مبارزه  مركز  كشور،  در  اطالعاتی 
فيلتر شده،  تعداد سايت های  آماری در مورد  ارائه  ضمن 
به هزينه ای برابر با 4 ميليون  كه برای فيلتر كردن 10 

ميليون سايت صرف شده، اشاره كرده  است.
در اين گزارش آمده است كه مقابله با سايت ها با خريد 
نرم افزارهايی از كشورهای خارجی صورت می گيرد. شمار 
ذكر  ميليون   1۲ »ممنوعه«  های  سايت  كنندگان  بازديد 

شده است.
ناموفق  آمده،  گزارش  اين  در  كه  مواردی  از  ديگر  يكی 
بودن اقدامات محدود كننده است. گفته می شود بسياری 
از سايت ها با اين كه مسدود شده اند، روزانه دهها هزار 
بازديد كننده دارند كه با دور زدن سد فيلتر، به سايت های 

مورد عالقه خود می رسند.
ثروت  تومان  ميلياردها  حالي  در  كه  است  توجه  جالب 
اجتماعي در راه هوس هاي مشتي ديكتاتور و بقاي نظام 
فاشيستي هزينه مي شود كه اكثريت مردم جامعه ايران با 

كمبودهاي فراواني در زنداني روزمره خود مواجهند. 

For Sake Of Spring  Don't Release 
The Spring 
It is June
And wind is singing
In a sad tune
Well I understand that love can be 
true
When the ground is not smooth
And the sky's not blue
                It is June  
                wind is whispering in a sad 
tune         
What are you thinking about
Hey bedding poet
Tell me how can I shout?
It is not all over now
How many times shall I tell
Myself when, where and how?
                 It is June  
                 wind is walking in a sad 
tune  
It is June
But I feel cold following
The sun a star and a lost moon
What is the way?Hey teachers
Tell me when I have no pencil
What can do these fingers?
                It is June  
                wind is yelling in a sad tune  
Dont release the spring
Point of balance shows some canaries
For sake of spring, let them sing.
                                                                
By: Naser Saremi)b.1۹6۲(

محض گل روي بهار،
ضامن را رها نكن



جنبش اعتراضی، آزادی 
و جايگاه »مجلس موسسان«

ايوب رحمانی 

جنبش اعتراضی و فراگيری كه بعد از انتخابات در ايران 
آغاز شده است، در جوهر خود، جنبشی است برای تغيير و 
دگرگونی. اين جنبش با توجه به  پيش¬زمينه¬ای كه بر 
آن روييده است، يعنی وجود جنبش-های كارگری، زنان 
و دانشجوی، امكان و پتانسيل اين را دارد كه در تداوم و 
سرنگونی¬طلب  آزادی¬خواه،  جنبشی  به  خود  گسترش 
)ساختارشكن( و مدافع  دموكراسی واقعی تحول يابد. اگر 
با توسل به سركوب گسترده و  چه در حال حاضر، رژيم 
برقراری حكومت نظامِی اعالم¬نشده، به ويژه در تهران، 
توانسته است اين جنبش را  تا حدودی مهار كند و مانِع 
ناپايدار،  بسيار  وضيعت،  اين  اما  گردد.  آن  پيش¬روی 

شكننده و گذرا خواهد بود . 
اين جنبش اساسا ريشه در نارضايتی عمومی¬ ِ مردم از 
وضعيِت اقتصادی، اجتماعی و سياسی¬ای دارد كه رژيم 
اسالمی در طول سی سال گذشته  بر مردم تحميل كرده 
است. تقلب آشكار و گسترده  در انتخابات،  جرقه¬ای بود 
بر انبار باروت نارضايتی، و يا به بيان ديگر، آخرين پِر كاهی 

بود كه كمر شتر را شكست. 
تََرك¬های  شدن  آشكار  و  و  رژيم  دوجناح  بين  جدال 
عميق در دستگاه روحانيت و اختالفات و دسته¬بندی¬ها  
در جناح خامنه¬ای –نظامی¬ها  كه خود، ناشی از فشار 
را در موقعيت  بوده، جنبش كنونی  پايين جنبش مردم  از 
و  تظاهرات  بعالوه،   است.  داده  قرار  مساعدی  بسيار 
اعتراضات ميليونی مردم، تااكنون، يعنی در همين  برآمد 
و  مردم شده  ميان  در  همبستگی   باعث  جنبش،  آغازين 
كه  روز  هر  است.  آفريده  اميد  و  شور  دل¬هايشان  در 
خود  قدرت  و  توان  به  پيش  از  بيش  مردم  می¬گذرد 
برای مبارزه با منشاء درد مشترك پی می¬برند. همه¬ی 
اين¬ها، رژيم را بر لبه پرتگاه قرار داده است. تنها راهی 
زوِر  به   توسل  می¬بيند،  خود  برابر  در  حاكم  نظام  كه 
اما،  است.  مردم  وحشيانه¬ی  سركوب  و  كشتار  عريان، 
 ِ سر  جنبش  اين  كه  می-دهند  نشان  شواهد  همه¬ی 
كند  تشديد  را  سركوب  رژيم  كه  هراندازه  دارد.  ايستادن 
ديگر نمی¬تواند  اوضاع را به شكل سابق برگرداند. اين 
جنبش به پاخاسته، با پيدايش اولين فرصت¬ و نخستين 
روزنه، دوباره و اين¬بار با انرژی بيشتر و پردامنه¬تری از 

پيش، سر برخواهد آورد.
اعتراضی  خصلت  اساسًا  آغاز،  در  اجتماعی  جنبش¬های 
است.  پررنگ¬تر  آنها  در  )سلبی(  نفی  جنبه¬ی  و  دارند 
اين جنبش¬ها  در تداوم و گسترش خود اما، هر چه بيشتر  
را  جنبه¬¬ی »اثباتی« می¬يابند و خواسته¬های خود 
طرح  و بيان می¬كنند. جنبش اخير مردم ايران نيز از اين 
به  اعتراض  با  آغاز،  اين جنبش، در  نيست.  قاعده مستثنا 
تقلب در انتخابات دهمين دوره¬ی رياست جمهوری آغاز 
شد. البته از همان ابتدا مشخص بود كه از سوی دو نامزد 
طرف¬دار  »اپوزيسيون«  كل  همچنين  و  طلب،  اصالح 
در  فقط  اين جنبش  تا  رژيم، تالش می¬شود  اين  حفظ 
محدوده¬ی خواست ابطال و تجديد انتخابات باقی بماند. 
چارچوب  در  جنبش  اين  كه  می¬كنند  تالش  آن¬ها 
موهوم »سبز« خود مانده و اين توهم را دامن می¬زنند 
كه امكان تغيير و بهبود وضيعت مردم در چارچوب »نظام 
و  دارد. اصالح¬طلبان  مقدس جمهوری اسالمی« وجود 
اين  كنترل  با   كه  بر آن¬اند  رژيم  »اپوزسيون« طرفدار 
در  آن  داشتن  نگاه  محدود  و  مردمی،  خودجوش  جنبش 
چارچوب حفظ نظام اسالمی، از آن همچون ابزاری برای 
عقب¬راندن جناج رقيب استفاده كنند تا سهم بيشتری را 

در ساختار سياسی به دست آورند.
خود   پيدايش  آغاز  همان  از  مردم  اعتراضی  جنبش  اما، 
را  آنچه  يعنی   آن،  سلبی  جنبه¬ی  حتی  كه  داد  نشان 
طلباِن  اصالح  خواسته¬های  سقف  از  نمی¬خواهد،  كه 
درون و بيرون طرفدار حفظ رژيم، بسيار فراتر است؛ تنها 
توده¬ی  جنبش،  اين  شروع  از  روز  چند  فاصله¬ی  به 
آدم-كشان  توسط  تهران  خيابان¬های  در  كه  مردمی 
»نظام مقدس«  كشته و زخمی می¬شدند، شعارشان از 
بر  مرگ  شعارهای  به  بگير«،  پس  را  ما  رای  »موسوی 
ديكتاتور، مرگ بر خامنه¬ای و مرگ بر جمهوری اسالمی 

تغيير كرد. 
گام¬های  همان  در  مردم  شعارهای  شدن  راديكال¬ 
تا  جنبش  اين  كه  می¬دهد  نشان  اعتراضی،  اوليه¬ی 
چه حد از ظرفيت بااليی بر خوردار است و می¬تواند از 
محدوده¬ی مورد نظر اصالح¬طلبان فراتر رفته و به طور 
كامل به  يك جنبِش فراگير سرنگونی¬طلب ارتقاء يابد. 
هشدار موسوی در بيانه¬ی شماره¬ی ۹ خود  در مورد 
خود  هوداران  از  درخواست  و  »ساختارشكنانه«  شعارهای 
كه صف خويش از كسانی كه به »نظام مقدس جمهوری 
اسالمی« اعتقاد ندارند را می¬بايست جدا كنند، حاكی از 
آن است كه اصالح¬طلبان بخوبی از ظرفيت فراگير اين 

جنبش آگاهند و بشدت  از آن هراس دارند.   
 جنبش كنونی مردم ايران، همانند همه¬ی جنبش¬های 

اجتماعی، جنبشی يكپارچه و يكدست نيست. گرايش¬ها 
ونيروهای مختلف، با اهداف و افق¬های متفاوت سياسی 
سعی  كدام  هر  و  حضوردارند  جنبش  اين  در  اجتماعی  و 
و  پيش-  به  خود  اهداف  درجهت  را  آن  كه  می¬كنند  
يا به پس – ببرند. البته در حال حاضر، و دراين جنبش، 
اصالح¬طلبان حكومتی و اپوزيسيون طرفدار رژيم »دست 
تا  بدين جهت سخت تالش می¬ورزند  و  دارند  را  باال« 
محدوده¬ی  از  توده¬ای  جنبش  اين  خواست¬های  كه 
فراتر  نظام  ساختاری  درون  اصالحات  و  جزيی  تغييرات 
نرود. اما،  تاكنون، سيِر تحول اين جنبش نشان می¬دهد 
كه دارای خصلت ساختارشكنانه¬ای است و می¬تواند به 
سرعت تبديل به جنبشی شود كه  توهم »سبز« اصالحات 

را به حاشيه براند. 
اين  ساختارشكنانه¬ی  خصلِت  كه  داشت  توجه  بايد  اما، 
به   لزومًا  كه   كرد  تلقی  معنی  اين  به  نبايد  را  جنبش 
جهت  در  دمكراسی  طرفدار  و  آزادی¬خواهانه،  جنبشی 
منافع اكثريت مردم  فرا خواهد روييد. اين جنبش  در وجه 
اثباتی خود، می¬بايست خواسته¬های آزادی¬خواهانه و  
دموكراتيك را  بطور شفاف طرح و بيان كند. تجربه¬ی 
انقالب بهمن ۵۷ نشان داد كه يك جنبش مردمی، فراگير 
و سرنگونی طلب در صورتی  كه گزينه¬ی آزادی¬خواهی 
و خواسته¬های دموكراتيك را بطور روشن در سرلوحه¬ی 
خود قرار ندهد، به سرانجامی نخواهد رسيد، و طعمه¬ی 

ارتجاع خواهد شد. 
اگر بپذيريم كه جنبش كنونی مردم ايران ، در جوهر خود 
جنبشی آزادی¬خواهانه است، آن¬گاه اين پرسش مطرح 
می¬تواند  مشخص  خواسته¬های  كدام  كه  می¬شود 
به  و  دهد  ارتقا  را  جنبش  تا  باشد  »جوهر«  اين  بازتاب 
پيش ببرد. اين روشن است كه به دلخواه نمی¬توان هر 
مطالبه¬ی را به يك جنبش مّعين تحميل كرد. بايد  ديد 
كه پيش¬زمينه¬ی تاريخی اين جنبش چيست و بر كدام 
زمينه¬ی اجتماعی و سياسی روييده است؛ بايد مشخص 
كرد كه اين جنبش در چه مرحله¬ای قرار گرفته و احتمال 
آن  در  اجتماعی  نيروهای  و چه  دارد  را  سير چه مسيری 

پيش¬برنده يا بازدارنده هستند.
گهانی  نا  رغم  به  كنونی،  جنبش  كه  است  اين  واقعيت 
بودن آن، غرش رعد  در آسمان بی¬ابر نبوده است. اين 
گوناگون  خواسته¬های  از  پيش¬زمينه¬ای  بر  جنبش 
در  مشخص  بطور  كه  خواسته¬هايی  است.  برآورده  سر 
سطح جامعه طرح گرديده¬اند و انسان¬های زيادی برای 
تحقق¬شان مبارزه كرده، زندانی شده و حتی جان را از 
دست داده¬اند. به ويژه، اين خواسته¬ها توسط سه جنبش 
شده¬اند:  مطرح  ايران  در  اجتماعی  ريشه¬دار  بزرگ 
جنبش¬های كارگران، زنان و دانشجويان. خواست های 
فوری حداقل و دموكراتيك مانند: آزادی زندانيان سياسی، 
اعتصاب،  و  تشكل  تجمع،  عقيده،  احزاب،  بيان،  آزادی 
جدايی دين از دولت، برابری كامل حقوق بين زن ومرد، 
آزادی پوشش و حجاب اختياری، تعيين حداقل دستمزد با 
از  و...  كارگران  نمايندگان  و  كارگری  تشكل¬های  نظر 

جمله مهمترين اين خواسته¬هاست.
منطقی  ادامه¬ی  خود  جوهر  در  كنونی  جنبش  بنابراين، 
اين  است.  خود  از  پيش  جنبش¬های  و  اعتراض¬ها 
خواسته¬های  كه  دارد  را  آن  ظرفيت  و  امكان  جنبش 
جنبش¬های پيشين را نيز مطرح كند. تنها در اين صورت 
به جنبش گسترده¬ی  فعلی می¬تواند  است كه جنبش 

تمامی آزادای خواهان مبدل شود و ارتقا يابد.  
خواسته¬های  همين  تحقق  كه  است  روشن  نيز  اين   
موجوديت  چارچوب  در  دموكراتيك  و  حداقل  و  فوری 
در  اين،  بنابر  است.  ناممكن  اسالمی  جمهوری  نظام 
صورتی كه خواست¬های جنبش¬های اعتراضی پيشين 
به  جنبش،  اين  درآيند،  كنونی  جنبش  خواسته¬های  به 
و سرنگونی طلب خواهد  آزادی¬خواهانه  ناگزير خصلتی 
يافت. پرسش كليدی در اينجا، اما، اين است كه آلترناتيو 
سياسی و حكومتی جنبش آزادی خواه و سرنگونی طلب 
كه  است  از طرف عده¬ای ممكن  باشد؟  چه می¬تواند 
گفته شود كه طرح اين پرسش هنوز زود و نابهنگام است 
و موضوع آلترناتيو حكومتی را بايد به سير تحول جنبش 
جنبش  بر  ديدگاهی  چنين  غلبه  اما  واگذاشت.  آينده  در 
كنونی نه تنها كمكی به پيشروی نمی¬كند، بلكه آن را 
بی¬راهه  به  سرانجام  و  كرده  بی¬افق  و  سالح  خلع¬ 

راديكالی نمی¬تواند  يا جنبش  انقالب  می¬كشاند. هيچ 
اوليه¬ی  خواسته¬های  به  و  كند  سرنگون  را  حكومتی 
خود برسد مگر آنكه از پيش تصويری كم و بيش روشن 
تصميم¬گيری  مكانيسم  يا  و  آينده،  حكومت  نوع  از  
مشخصی درباره¬ی چگونگی تشكيل نوع حكومت آينده، 

ارائه داده باشد. 
فوری  خواسته¬های  برخالف  كه   است  اين  واقعيت 
حكومت  نوع  مورد  در  درباال،  برشمرده  دموكراتيك  و 
جايگزين، توافق عمومی و يا حتی وجوهی از يك توافق 
اپوزيسيوِن  سازما¬ن¬های  و  احزاب  ميان  در  كلی 
سرنگونی¬طلب وجود ندارد.  بی ترديد، احزاب و سازمان 
حكومتی  بديل  كدام  هر  سرنگونی¬طلب  سياسی  های 
خود را دارند، ولی هيچ¬يك از آنها در موقعيتی نيستند كه 
انتظار داشت كه در آينده¬ای نزديك آلترناتيو َمد نظرشان 

مورد پذيرش ديگران و اين جنبش فعلی قرار بگيرد. 
در درون جنبش های اجتماعی موجود يعنی جنبش كارگری 
آلترناتيو حكومتی  ، زنان و دانشجويی هم اساسًا موضوع 
مطرح نبوده است. گو اين كه فعاالن اين جنبش¬ها نيز 
هركدام در مورد نوع حكومت جايگزين، نظر خود را دارند. 
تعيين  پرسش  كه  زمانی  كه  گفت  اطمينان می¬توان  با 
اين جنبش¬ها مطرح  فعاالن  برابر  آلترناتيو حكومتی در 
شود بر سر همين يك پرسش، پاسخ¬های گوناگونی ارائه 
شكل  گوناگونی  گرايش¬های  نتيجتًا  و  شد  خواهد  داده 

خواهند گرفت.
پس چه می¬توان كرد؟!

 در جامعه¬ی استبدادزده¬ای چون ايران كه حتی زمانی 
كه به دوران مدرن  پاگذاشت، انقالب مشروطه¬اش به 
انقالب  و  انجاميد،  سلطنتی  60ساله¬ی   /  ۵0 استبداد 
ضدسلطنتی¬اش به ارتجاع سی¬ساله اسالمی منجر شد، 
آلترناتيو  ارائه¬ی نسنجيده¬ و سريع يك  با  نمی¬توان 
و  آزاد  جامعه¬ای  به  مردم،  به  آن  تحميل  و  حكومتی 
دموكراتيك رسيد. تنها راه حل، تالش برای ايجاد فضای 
مورد  در   آن فضا  در  بتوانند  است كه مردم  آزاد سياسی 
جامعه¬ی آينده و نوع نظام¬ های سياسِی بديل، شناخت 
كافی پيدا كنند و آنگاه در انتخاباتی آزاد  و دموكراتيك، 
نوع نظام سياسی و حكومت مورد نظر خود را انتخاب كنند. 
چنين راه¬كاری نيز تنها با فراخوان »مجلس موسسان« 
آن  در  كه  قانون¬گزاری  مجلس  است.  امكان¬پذير 
نمايندگان منتخب همه¬ی مردم، در نشست¬های علنی 
تصميم¬گيری  و  بحث  به  جديد  اساسی  قانون  مورد  در 
بپردازند و سرانجام قانون اساسی و نوع حكومت پيشنهادی 

خود را برای رفراندوم عمومی به رأی مردم بگذارند.
قانون  كه  دارد  امكان  حتی  كه  است  اين  امر  واقعيت 
آزاد  انتخابات  و  موسسان«  »مجلس  از  برآمده  اساسی 
كل  حتی  و  نيانجامد  ايران  در  دمكرتيك  تحول  به  نيز 
اكثريت مردم تمام شود. بدون ترديد،  به زيان  اين روند، 
مجلس  برای  انتخابات  آزادانه¬ی  برگزاری  نحوه¬ی 
موسسان، تركيب نمايندگان منتخب در مجلس موسسان 
و ... همه به اين بستگی دارد كه در دوره¬ای كه منجر 
طبقات  از  يك  كدام  می¬شود  انتخابات  برگزاری  به 
بابرنامه¬تر  و  متشكل¬تر  ايران  اجتماعی  نيروهای  و 
دخالت می¬كنند و طبيعتا از موقعيت بهتری برای جلب 
پشتبانی مردم برخوردار می¬شوند. بنابراين، اگر تا پيش از 
انتخابات مجلس موسسان، خواسته¬های دموكراتيك بر 
شمرده در باال، نهادينه شده باشند و تشكل¬ها و نهادهای 
مستقل و خودگردان مردمی چون شوراها و اتحاديه های 
كارگری، سازمان¬های زنان، دانشجويی، روستايی، قومی 
پيرامون مطالبه¬های مشخص خود مستقر شده  و غيره 
باشند، آنگاه مجلس موسسان دموكراتيك و قانون اساسی 
مصوب آن می¬تواند سنگ بنايی باشد برای تحول واقعی 

و دموكراتيك در ايران.
موسسان،  مجلس  برپايی  خواست  كه  كرد  تاكيد  بايد 
»مجلس  نيست.  حكومتی  آلترناتيو  برای  جايگزينی 
موسسان« مخرج مشترك بين آلترناتيوهای حكومتی هم 
متفاوت هركدام  بی شك، گرايش¬های سياسی  نيست. 
آلترناتيو حكومتی و قانون اساسی مورد نظر خود را خواهند 
هم  مبارزه  آن  تحقق  برای  كه  است  طبيعی  و  داشت 
خواهند كرد. اما، خواست برپايی مجلس موسسان دورنمای 
روشنی را در برابر جنبش كنونی ترسيم می¬كند تا بتواند 
خود را در يك مسير مشخص دموكراتيك متشكل سازد 

يابد. جنبش  آزادی¬خواهانه¬ی خود دست  به اهداف  و 
حتی  دورنمايی  چنين  داشتن  بدون  ايران،  مردم  كنونی 
اگر بتواند جمهوری اسالمی را سرنگون كند هنوز با اين 
خطرروبروست كه در فرايند سرنگونی رژيم، و به ويژه پس 
از آن، جامعه را به هرج و مرج و سقوط بكشاند. جامعه¬ای 
كه فاقد راه¬كار، ابزار الزم تشكيالتی و هدف مشخص 
نزاع¬های  باشد، نمی¬تواند جلوی جنگ و  دموكراتيك 
دسته¬ها و گروه های سياسی را به موقع بگيرد و كار به 
خطر  يك  اين  انجاميد.  خواهد  اجتماعی  روابط  فروپاشی 
رژيم  حفظ  طرفدار  اپوزيسيون  اكنون،  هم  است.   واقعی 
ايران، با برجسته¬كردن اين خطر، مردم  را از فرارفتن از 

چارچوب نظام اسالمی بر حذر می¬دارد. 
خواست  به  موسسان  مجلس  برپايی  خواست  اگر  
استراتژيك جنبش فعلی درآيد، اين امر جنبش را از لحاظ 
توقف  خطر  از  را  آن  و  كرد  خواهد  تقويت  نيز  تاكتيكی 
البته  و شكست در نيمه¬ی راه، دور نگاه خواهد داشت. 
است.  ناممكن  مردمی  تحول هر جنبش  بينی سير  پيش 
اما، هميشه اين احتمال وجود دارد كه دولتمردان نظام، و يا 
بخشی از آن، در صورتی كه نتوانند اين جنبش را سركوب 
كنند، با دادن امتيازاتی  به اين يا آن گروه اجتماعی، آن را 
به شكست بكشانند. اين يك احتمال واقعی است. اصالح-
طلبان حكومتی و اپوزيسيون طرفدار حفظ رژيم، هدفی جز 
اين را دنبال نمی¬كنند و برای كسب هر امتياز، آمادگی 
شكست كامل جنبش را دارند. البته بايد خاطرنشان كرد كه 
همه¬ی اين¬ها بستگی به تغيير توازن قوا ميان نيروی 
مردم و موقعيت رژيم دارد. به طور مسلم، اصالح¬طلبان 
موجود  مناسبات  حفظ  طرفدار  اپوزيسيون  و  رژيم  داخل 
جنبش  كنترل  برای  مختلفی  تاكتيك¬های  و  برنامه 
از  »هيئتی  تشكيل  دارند؛  مردم  آزادی¬خواهانه¬ی 
عقالی نظام« برای تغيير قانون اساسی موجود، يا برگزاری 
رفراندوم در مورد بندهايی از قانون اساسی - از جمله بند 
مربوط به واليت فقيه – می¬تواند از جمله¬ی اين گونه 

راه¬كارها برای انحراف و شكست جنبش مردم باشد. 
نفرت  و  نارضايتی  رغم  به  كه  داشت  نظر  در  بايد   
درون  در  اصالح¬گرا  گرايش  رژيم،  از  مردم  عميق 
برای  دارد.  پررنگی  حضور  ايران  اجتماعی  جنبش¬های 
امضاء  ميليون  يك  كمپين  فعاالن  به  می¬توان  نمونه،  
در جنبش زنان اشاره كرد كه شديداً با ايده¬ی سرنگونی 
اصالحات  به  را  خود  هدف  و  مخالف¬اند  ايران  رژيم 
دفتر  فعاالن  يا  كرده¬اند،  خالصه   موجود  قوانين  در 
ديگری  نمونه¬ی  دانشجويی  جنبش  در  وحدت  تحكيم 
رغم  به  اصالح¬گراست.  گرايش¬های  گونه  اين  از 
اصالح¬گرا،  گرايش¬های  اين  دموكراسی¬خواهی 
باالی  از  تغيير  روش¬های  و  سياست¬ها  به  چنانچه 
خود وفادار بمانند، كامال اين استعداد را خواهند داشت كه 
ُمبلّغ و طرفدار پرحرارت زدوبند با سردمداران رژيم برای 

شكست جنبش مردم باشند. 
قانون  تدوين  برای  موسسان«  تشكيل »مجلس  خواست 
دموكراسی  دروغين  مدعيان  ترفندهای  پادزهر  اساسی، 
جريان  هيچ  و  آزادی¬خواه  انسان  هيچ  كه  چرا  است. 
بدون  كند.  مخالفت  آن  با  تواند  نمی  دمكراسی  مدعی 
ترديد، اين خواست دموكراتيك، اگر به خواست توده های 
اصالح  زيادی  تالش¬های  ميزان  به  شود  مبدل  مردم 
طلبان و طرفداران حفظ رژيم  را برای جلوگيری از رشد 
جنبش  يك  سوی  و  سمت  به  مردم  اعتراضی  جنبش 
سرنگون¬طلب   ِ برابری¬طلبانه¬ی  و  آزادی¬خواهانه 

خنثی خواهد كرد. 
برپايی  خواست  پيش¬فرض  اسالمی  رژيم  سرنگونی   
مجلس موسسان است. نه فقط به اين خاطر كه رژيم به 
اين خواست تن در نخواهد داد، بلكه  بيشتر به اين دليل 
كه با وجود اين رژيم، و بويژه با وجود حفظ ارگان¬های 
سركوب مانند سپاه، بسيچ، و نيروهای امنيتی و انتظامی، 
آزاد  انتخابات  برگزاری  برای  سازوكاری  و  تضمين  هيچ 
اساسی  قانون  اجرای  برای  يا  و  موسسان  مجلس  برای 
وجود  مردم  اكثريت  تأييد  مورد  و  مجلس  اين  مصوب 
ارگان¬های سركوبگر رژيم  ندارد. چرا كه هر لحظه كه 
به كودتا  اراده كنند می-توانند عليه خواست مردم دست 
حفظ  طرفدار  واپوزيسيون  و  طلبان  اصالح  ادعای  بزنند. 
و  دموكراتيك  اصالحات  امكان  كه  اين  بر  مبنی  رژيم  
نهادينه در اين رژيم و ارگان¬های سركوب¬ آن وجود 
دارد، در بهترين حالت يك رويا و در بدترين حالت تزوير 
و ريا است؛ اگر باند جنايتكار مافيا اصالحات را بپذيرد اين 
دموكراتيك  اصالحات  نيز  سركوبگرش  نهادهای  و  رژيم 
آزاد و دموكراتيك  انتخابات  بنابراين،  پذيرفت.  را خواهند 
از  بعد  تنها می¬تواند  تشكيل »مجلس موسسان«  برای 
سرنگونی رژيم و انحالل اين ارگانها صورت گيرد. در اين 
تبليغی و  نياز چندانی به كار  بتوان گفت كه  ارتباط شايد 
ارگان¬های  توسط  روزانه  كه  مردمی  نيست.  روشنگرانه 
بسيج، سپاه، و نيروهای انتظامی و امنيتی در خيابان، محل 
كار، زندان و حتی منزل خود  مورد آزار، توهين، ضرب و 
شتم، شكنجه و كشت و كشتار  قرار دارند، بدون ترديد، 

خواهان انحالل همگی اين ارگان¬ها هستند.  


