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 1388بتاريخ اول شهريور  »نداي سرخ«پيام هشتم مقدمة 

  !را به حال خود رها نكنيد» جنبش سبز«هواداران 
  .صریحاً به کمّ و کيف ایـن تغييـر بپـردازداز تغيير شرایط می شود، اما بنظر می رسد کسی جرأت نمی کند که  یزیادامروزه صحبت 

، و ماھيـت فرسایشـی )1( نی بـودن راھـی کـه در پـيش گـرفتيمدارھای مـا نسـبت بـه طـو;حقيقت این اسـت کـه عليـرغم ھشـ
و  بسـته بودنـد» جنـبش سـبز« چنـد رھبـرما که تمـام اميـد خـود را بـه » یاران خيابانی«مشغوليم، بسياری از آن  بهجنگی که )2(

مبارزاتشــان و کورکورانــه از رھنمودھــا و فراخــوان ھــای ایشــان تبعيّــت مــی کردنــد، اینــک، پــس از دو مــاه، بــه علــت عــدم توفيــق 
و از آنجائيکه ایشـان در  .اند نا اميدی گشتهیأس و عملکردھای اشتباه و اثبات غير کارشناسی بودن تحليل و راه کارھایشان، دچار 

» یـاران خيابـانی«تـأثير بسـيار منفـی ای در روحيـه مبـارزاتی تمـامی خل کشور، اکثریت بسيار پر تعدادی را تشکيل می دادنـد، دا
پيکـاری قھرآميـز و راھـی !/ دشـمن سـرنگون/ رزم خلق جاویـدان اسـت«: اما، ھمانطور که سرودی انقYبی می گوید.  گذاشته اند
شرایطی که اکنون ما با آن روبرو ھستيم، اولين افت در دریای مـوّاج مبـارزات مردمـی اسـت ! آری »!مملو از خيز و افت/ بس گلگون

البته شرایط زنـدگی و مبـارزه طبقـاتی اجـازه طـو;نی .  که پس از دو ماه مبارزه پيگيرانه و مملو از حماسه بر ما تحميل شده است
تغيير زمانی صورت می پذیرد که مـردم از ریشـه ھـای چنـين شـرایطی  اما، این.  ثبات به این شرایط نداده و به زودی تغيير می یابد

بـرای   .طراحـی و اجـرا نماینـد ، بـا موفقيّـتآگاھی نسبی پيدا کنند و راھکارھای جدید مبـارزاتی را بـر مبنـای شـناخت جدیدشـان
توصـيه آن  »سـرخ«بخـش  و بخصـوی» جنبش رنگين کمـان«تسھيل در روند جمعبندی این شرایط است که ما به دوستان و رفقای 

ان برای یافتن ریشه ھای عدم موفقيّت شان و پيدا کردن راھکارھـای نکرده و به ایشسبز خود را رھا » یاران خيابانی«می کنيم که 
 ... .جدید، یاری رسانند

   http://nedaanews.com/?p=111،  1388تيرماه  15 خبرنامه ندا ،پيشنھادی به مبارزین راه آزادی )1(
 http://nedaanews.com/?p=25،  1388تيرماه  5خبرنامه ندا مبارزه فرسایشی،  )2(

  تظاهرات ده ها نفره براي آزادي بازداشت شدگان در مقابل اوين
زداشت شدگان مبارزات اخير ھمراه با حاميانشان در خانواده ھای بازیادی  عدةمرداد، مصادف با اول ماه رمضان،  31دیشب، شنبه 

ایـن تظـاھرات کـه در سـاعت افطـار انجـام   .اعتراض کردند شانانمقابل زندان اوین تجمع کرده و دادن شعار به تداوم بازداشت عزیز
بسـر مـی » آموزشـگاه« 7;زم به تذکر است که تعدادی از بازداشت شدگان کـه در بنـد .  پذیرفت بدون ھيچ درگيری ای پایان یافت

ھمچنين، تعداد روز افزون خانواده ھای این بازداشت شـدگان .  اند اقدام به اعتصاب غذا کرده ، برای اعتراض به بYتکليفی خود،برند
سـاعته شـده  24نيز به حمایت از ایشان دست به اعتصاب غذا زده و بدین ترتيب حضـور معترضـين در مقابـل زنـدان اویـن، حضـوری 

  .است

 طانب جنايتكار به ترانه موسوي تجاوز كرده است
دستگيرشدگان آنروز با ون ھای سياه . ثارهللا که زیر نظر طائب می باشد صورت گرفت سرکوب تظاھرات مسجد قبا توسط قرارگاه

بازداشتی ھا از محل دستگيری به . باشد ون ھای سياه انحصاراً متعلق به قرارگاه ثارهللا می از صحنه منتقل شدند که این رنگی
به زندان  در این مرکز یکی از وحشتناک ترین زندانھای حکومت وجود دارد که. انتقال داده شدند مرکز قرارگاه ثارهللا در خيابان سئول

 ـ.ابوغریب معروف است
ليدرھای تظاھرات می گشته اند تا از طریق آنھا  این افراد را بر عھده داشته و بقول خودشان دنبالطائب شخصاً بازجویی برخی از 

در بين بازداشتی ھا ترانه موسوی بدليل تشابه اسمی با ميرحسين . را کشف کنند شبکه سازماندھی کننده پشت تظاھرات
محوطه بازداشتگاه . اطاق شکنجه ببرند را برای بازجویی به مورد توجه طائب قرار گرفته و از نيروھایش می خواھد که وی موسوی

 زندانی ھا در درب ورودی ساختمان بازجویی به بازجویان تحویل داده می شوند و بجز از اطاقھای شکنجه و بازجویی جدا است و
ساساً نمی دانند که در آنجا چه می نداشته و ا بازجویان ھيچ یک از زندانبانان و پرسنل بازداشتگاه اجازه ورود به این ساختمان را

 ـ.استفاده می شود گذرد و برای شکنجه از چه تجھيزاتی
تحویل به ساختمان بازجویی دیده شده  ترانه موسوی توسط افرادی که در این مجموعه کار می کنند برای آخرین بار به ھنگام

 ه بازداشتگاه عودت داده می شوند، ھرگز به بازداشتگاهو بازجویی دوباره ب است و بر خYف سایر زندانيان که بعد از شکنجه
در صورتيکه اینکار خYف بوده و ضرورتی  روز بعد نام وی بدستور طائب از ليست بازداشتی ھا حذف می گردد،. بازگردانده نشد

 ری است که می تواندنھادھای حکومت دسترسی به این ليست ندارند و فقط اطYعات رھب نداشته است، افراد عادی و ارگانھا و
 ـ.کرد طائب رد پای خودش را پاک می. بنا به ضرورت ليست زندانيان ابوغریب را مطالبه کند

  خشم  آرژانتين از انتخاب وحيدي به عنوان وزير دفاع
  .نژاد اعYم کرد آرژانتين مراتب خشم و نگرانی خود را از معرفی وحيدی به عنوان وزیر دفاع در کابينه احمدی

ه و نفـر کشـت ٨۵ی مرکز جامعه یھودیان در بوئنس آیرس منفجر شد کـه در نتيجـه آن  بمبی در ساختمان ھفت طبقه ١٩٩۴در سال 
، ٢٠٠٧در سـال . تـرین تعـداد جوامـع یھودیـان را داراسـت آرژانتين، پس از ایا;ت متحده، در قاره آمریکـا، بيش. نفر زخمی شدند ٣٠٠

  .صادر کردگذاری  به جرم دخالت در این بمبرا " القدس"المللی حکم جلب وحيدی، فرمانده سابق  پليس بين
المللـی  گر، نيز از جمله کسانی ھستند که به ھمين اتھام تحت تعقيب پلـيس بينعلی فYحيان، محسن رضایی و سه دیپلمات دی

  .قرار دارند
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نيز قوه قضایيه آرژانتين حکم جلب چندین ایرانی از جمله ھاشمی رفسنجانی و علی اکبر و;یتی را صادر کرده بود،  ٢٠٠۶در نوامبر 
  .المللی این احکام را نپذیرفته است اما پليس بين

 احضار چند تن از فعالين كارگري به اداره اطالعات كامياران
ایی از  ھمـاھنگی احضـاریه فعالين کارگری و از اعضـای کميتـه ھفت تن از 1388مرداد ماه 29شنبه  بر اساس گزارش رسيده، روزپنج

  .اند طرف اداره اطYعات شھرستان کامياران دریافت کرده
نيا از اعضاء کميته ھماھنگی و دو تن دیگـر از فعـالين  زاد منيریافشين ندیمی، کاوه گل محمدی، مھرداد صبوری، شعيب صابری و آ

انـد کـه بـر  ای از طرف اداره اطYعت شھرسـتان کاميـاران دریافـت کرده نيا، احضاریه کارگری با نامھای رضا گلمحمدی و فاروق منيری
  .معرفی کنند شھریور ماه، خود را به اداره اطYعات 4شنبه مورخ  اساس آن، نامبردگان باید روز سه

 مدافع وحشيگري هاي رادان ،فاطمه آجرلو
در اينجا قصد دارم يكي از صحبت ھاي گوھربار خانم فاطمه آجرلو ، وزير پيشنھادي تعاون دكتر را بيان كنم تا شخصـيت و طـرز فكـر 

ميان مـردم در وسـط نفر از اين زنان بدحجاب را در  3تا  2اگر قوه قضايي و دستگاه ھاي مسئول ((  . ايشان را بھتر بشناسيد !! باز 
 ))دھدبا پوشش زننده خود آزار مي اخيابان اعدام كند درس عبرتي است براي دختران و زنان ھنجارشكن كه دل امت حزب هللا ر

در اوج دوراني صورت گرفت كه انتقادات به وحشيگري ھاي گشت ھـاي ارشـاد و شـخص  87اين سخنان در صحن مجلس در سال 
 .افزايش بود  احمد رضا رادان رو به

 همسر خبر ساز خانم دستجردي 
طبـق اطYعـات جمـع شـده توسـط . خانم وحيد دستجردي ھم وزير پيشنھادي بھداشت اين روزھا براي دكتر خبر ساز شده اسـت 

ي با;خره ھتاكي ھا و ترور شخصيت ھـا. است ) مدير مسئول روزنامه كيھان ( موج سبز ايشان ھمسر آقاي حسين شريعتمداري 
ببينيد كار دكتر به كجا كشـيده كـه حسـين شـريعتمداري ، بـازپرس سـابق . كيھان نتيجه داد و آنھا در كابينه صاحب يك وزير شدند 

 جـاي تعجـب نـدارد. البت خود ايشان گفته انـد كـه ھمسـر مـن ھـم پزشـك اسـت . وزارت اطYعات ھم به او وزير تحميل مي كند 
  .قاي شريعتمداري ھم دكتر ھست ھمانطور كه احمدي نژاد دكتر است آ

  همچنان ادامه دارددر مقابل دادگاه انقالب  خانواده هاي دستگير شدگانتجمع 
محـل تجمـع  2بنابه گزارشات رسيده از مقابـل دادگـاه انقـYب و زنـدان اویـن ، خـانواده ھـای دسـتگير شـدگان اخيـر در مقابـل ایـن 

 ا خواستار آزادی عزیزان  خود ھستندخانواده ھ. اعتراضی خود را برپا کردند
نفر از خانواده ھای بازداشـت شـده ھـا بـرای پيگيـری وضـعيت عزیزانشـان بـه دادگـاه انقـYب مراجعـه  80مرداد حدود  31روز شنبه 

رای آزادی برای عده ای قرار کفالت صادر شده بود که خانواده ھا با نگرانی و اضطراب به دنبال تھييه فيش حقوقی و یا سند بـ.کردند
تـا بتواننـد ھـر چـه  می دویدنـد ثبت اسناد سرگردان واداره  ارزیابی سند ٰ عزیزانشان بودند و با دھان روزه در گرما بين دادگاه انقYب ٰ

بـه دادگـاه   زداشت شده ھا که اخيرا آزاد شـده انـد و بـا وکيـل خـود بـرای بررسـی پرونـدهتعدادی از با.زودتر عزیزان خود را آزاد کنند
نگـران  انفYب آمـده بودنـد بـا خـانواده ھـایی برخـورد مـی کردنـد کـه در ایـن مـدت نتوانسـته بودنـد بـا عزیـزان خـود مYقـات کننـد و

ولی  نگھبانـان جلـو درب .ت سYمتی عزیزان خود خبر بگيرندتا بتوانند از وضعي مضطربٰ عکس عزیزان خود را به آنھا نشان می دادند
تعـدادی از .دادگاه انقYب مانع ایستادن آنھا می شـدند و بـا داد و بيـداد خـانواده ھـا را از مقابـل درب دادگـاه انقـYب دور مـی کردنـد

که خانواده ھایشـان در مقابـل دادگـاه حالي و احسان سعادت امروز در حسين نظامی سيد بازداشت شده ھا از جمله سامان یاوری ٰ
ماه است که در بازداشت بسر می برند و در این مدت ھيچ گونه مYقـات بـا  2انقYب برای روشن شدن وضعيت آنھا و اینکه بيش از 

ه ھـا بـرای خانواده خود نداشته و منتظر برگزاری دادگاه چھارم خود در روز سه شنبه ھستند و اینکه به وکYیـی کـه از طـرف خـانواد
آنھا گرفته شده اجازه حتی ورود به دفتر حداد را نمی دھنـد تمـاس گرفتنـد و اعـYم کردنـد در حـالی کـه وضـعيت جسـمی چنـدان 

شـده انـد کـه ایـن نگرانـی و اضـزاب خـانواده ھـا را در مـورد  زنـدان  مساعدی ندارند مجبور به گرفتن روزه با غذای کم و کيفيـت بـد
  .کرد سYمتی عزیزانشان بيشتر

  »جنبش سبز«اولين اثر خيانت رهبران 
 .رفسنجانی از گروه ھای سياسی خواست از دستورات خامنه ای پيروی کنندھاشمی 

اکبر ھاشمی رفسنجانی، ریيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، گروه ھای سياسی را به پيروی از دستورات آیت هللا خامنه ای 
 .برای پایان بخشيدن به بحران سياسی کشور فراخوانده است

منابع خبری ایران، رفسنجانی روز شنبه در نخستين سخنان حمایت آميز مستقيم از آیت هللا خامنه ای از زمان برگزاری  به گزارش 
 «.شرایط فعلی ایجاب می کند که ھمه فرامين و رھنمودھای رھبر را رعایت کنند«انتخابات ریاست جمھوری، گفت 

ایجاد کنند، » شرایط مناسبی برای عمل«روه ھای درگير خواست رفسنجانی، که در جلسه مجمع تشخيص سخن می گفت، از گ
 «.قانون اساسی متعھد بمانند، و با قانون شکنان، بدون توجه به گرایش ھای ایدئولوژیکی آنھا، مقابله کنند«به 

رھنمودھای تعویض شود و گفت مقامات باید » یک جو عاقYنه« فعلی با » جو ھيجانزده واحساسی«رفسنجانی پيشنھاد کرد 
 .رھبر را در مساله بازداشت شدگان سياسی دنبال کنند

 .، راھی برای برون رفت از وضعيت فعلی ناميد»جبران حقوق کسانی را که حقوق آنھا نقض شده است«او این اقدام و 
" ت انتخابات موجب خبرگزاری فرانسه می گوید رفسنجانی، در خطبه نماز جمعه در ماه پيش، از خامنه ای فاصله گرفت و گف 

 .در کشور شده است" بحران
 .در جامعه پرھيز کنند» نفاق«رفنسجانی ھمچنين بار دیگر از رسانه ھا خواست از دامن زدن به 


