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در جامعه ای که بخش وسيعی از آن را سياست های همين » رفاه«صحبت از  *

کرده است بيش از هر چيز به مضحکه » خط فقر«رژيم محکوم به زندگی در زير 

قوانين و مقرراتی که دولت و مجلس طی سال های گذشته تدوين و . می ماند

رده اند، گروه گروه از اقشار زحمتکش را از همان حداقل های موجود تصويب ک

تامين اجتماعی نيز ـ که حاصل چندين دهه از تالش های و مبارزات توده ها بوده 

  . است ـ به واقع محروم کرده است

  

دولت نه تنها کمکی درجهت بهبود وضعيت سازمان تامين اجتماعی نکرده ، بلکه ،  *

که به دليل ( رداخت حجم عظيم بدهی های خود به اين سازمان نيز برعکس ، از بازپ

امتناع )  درصد حق بيمه مقرر سهم دولت ، انباشته شده ٣خودداری از پرداخت 

. کرده و ، در مواردی ، حتی به دست اندازی به منابع مالی آن مبادرت نموده است

شدن هرچه بيشتر ، و تبديل » نظام جامع « با تشکيل وزارت جديد تحت لوای 

سازمان تامين اجتماعی به نهادی کامال دولتی و بوروکراتيک ، دور از انتظار نيست 

که اندوخته های اين سازمان هم ، بيش از پيش ، درمعرض دست اندازی ، حيف و 
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 رفاه و تامين اجتماعی
در زير سايه جمهوری 

  !اسالمی
  

ظاهرا تنها مشکل و مانع باقی مانده در راه 
، در ايران » تامين اجتماعی«و » رفاه«تحقق 

تحت حاکميت جمهوری اسالمی، نبود 
بود که » رفاه و تامين اجتماعی«وزارتخانه 

آن هم به ميمنت و مبارکی تاسيس شد و 
ميان دولت » مل مثبتتعا«وزير آن نيز با 

 ٢٤خاتمی و مجلس هفتم تعيين و در 
وزارت «قضيه تاسيس ! تيرماه، تاييد گرديد

توسط رژيم » رفاه و تامين اجتماعی
جمهوری اسالمی، مثل غالب تشبثات آن 
نيز شبيه کار شيادانی است که برای فريب 

کشيده و ارائه » عکس مار« عوام الناس 
ست که لکن فرق قضيه آنجا. می دهند

اکثريت عظيم جامعه ما با اين شگردهای 
حکومتگران بخوبی آشنايند و فريب اين 

ايجاد اين . دقلبازی ها را نمی خورند
وزارت جديد نيز چيزی نيست جز نقشی 
کريه بر ايوان خانه ای که پای بست آن 

  .ويران است
در جامعه ای که بخش » رفاه«صحبت از 

رژيم وسيعی از آن را سياست های همين 
کرده » خط فقر«محکوم به زندگی در زير 

. به مضحکه می مانداست بيش از هر چيز 
تی که دولت و مجلس طی قوانين و مقررا

سال های گذشته تدوين و تصويب کرده 
اند، گروه گروه از اقشار زحمتکش را از 
همان حداقل های موجود تامين اجتماعی 
نيز ـ که حاصل چندين دهه از تالش های 

بارزات توده ها بوده است ـ به واقع و م
نمونه بارز آن خارج . محروم کرده است

کردن کارگران کارگاه های کمتر از پنج 
نفر از شمول مقررات قانون کار به وسيله 
مجلس پنجم بوده که دولت و مجلس 

نيز با تهيه و تصويب طرح » اصالحات«
های مشابهی در باره کارگاه های کمتر از 

حدهای صنفی، کار اسالف ده نفر و وا
عالوه . خود را در اين زمينه تکميل کردند

بر اينها واقعيت های ملموس جامعه امروز 
ما گواه آن است که يا به دليل طفره رقتن 
دولت از ارائه خدماتی که قانونا و عرفا 
موظف به انجام آنها است و يا به واسطه 
کمبود امکانات و تاسيسات ضروری در 

د جمعيت و نيازها، آن بخش قياس با رش
از مزد و حقوق بگيران و اقشار کم درآمد 
که هنوز مشمول نوعی بيمه و تامين های 
اجتماعی محسوب می شوند نيز به هيچ 
وجه از خدمات و حمايت های کافی 
برخوردار نمی شوند و کميت و کيفيت اين 
گونه خدمات اجتماعی نيز مرتبا کاهش می 

  .يابد
رفاه و تامين «تخانه جديد اما تاسيس وزار

بر پايه آنچه که مسئوالن دولتی » اجتماعی
نظام جامع « می گويند در جهت ايجاد يک 

سابقه بحث مربوط . است» تامين اجتماعی
به برنامه های » نظام جامع« به اين 

اقتصادی اول و دوم جمهوری اسالمی و 
در . دوران رياست رفسنجانی بر می گردد

ی سوابق و مقاصد اين اينجا مجال بررس
امر نيست و تنها می توان اجماال اشاره 
کرد که پس از طرح و آغاز اجرای سياست 

کاهش هزينه » تعديل اقتصادی« معروف 
ها و خدمات اجتماعی دولت به طور کلی و 

) سوبسيدها( کاهش و يا حذف يارانه ها 
به طور ويژه ، يکی از محورهای اصلی آن 

بر اين اساس اقشار . است بوده و هستسي
فزاينده ای از کارگران، دهقانان، بيکاران و 

خود با تبعات » انطباق«تهيدستان که توان 
کار و » قابليت«تعديل اقتصادی و يا 

اقشار «اشتغال را ندارند تحت عنوان کلی 
از جمله اصطالحاتی که از (» آسيب پذير

بانک جهانی برخاسته و در بطن حوزه 
های علمی و مراکز حکومتی جمهوری 

طبقه بندی می شوند ) اسالمی جای گرفته
تا بعدا و در صورت فراهم شدن امکانات 

قرار گرفته و از کمک » چتر حمايتی« زير 
هدف . بهره مند شوند» صدقه «هايی مانند 

نظام « اصلی از بحث ها و طرح های 
آن، نه گسترش بر خالف عنوان » جامع

ی بلکه محدودتر کردن آن و تامين اجتماع
  . بوده است» نان خورهای اضافی «حذف 

در دوره رياست جمهوری خاتمی نيز اين 
طرح ها ـ که در برنامه سوم اقتصادی نيز 
گنجانده شده بودـ همچنان مورد بحث و 

تا . کشمکش دستجات حکومتی بود
سرانجام، مجلس ششم، در آخرين هفته 

« ان اليحه های حيات خود طرحی را با عنو
ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی 

از تصويب گذراند که در نهايت به » کشور
اين . تائيد شورای نگهبان رژيم نيز رسيد

قانون که به همراه شعارها و کلی گويی 
های مرسوم، همان قصد واقعی حذف 

هدفمند کردن « يارانه ها تحت پوشش 
ع چيز را دنبال می کند در واق» يارانه ها

تازه ای در بر ندارد و تنها تازگی آن 
تاسيس وزاتخانه ای جديد با عنوانی غلط 

ولی آنچه مورد کشمکش جناح . انداز است
های حکومتی که عمدتا در پيشبرد 
سياست اقتصادی جاری همداستان و 
همراهند در اين زمينه بوده چيز ديگری 

  .بود
گذشته از اين که دولت خاتمی و مجلس 

 آن می خواستند تهيه و تصويب طرفدار
رفاه و تامين « اين قانون و ايجاد وزارت 

را به منزله حربه ای تبليغاتی » اجتماعی
مورد استفاده قرار دهند خواست عمده 
آنها اين بود که از اين طريق برخی از 
نهادها و ارگان ها ی حکومتی را که خارج 
از حيطه عمل و اختيار دولت هستند، به 

. ر کنترل و نظارت آن در آورندنحوی زي
تعدد و پراکندگی مراکز و موسسات 
مربوط به بيمه وبازنشستگی و تامين های 
اجتماعی حتی در بين وزارت خانه ها و 
سازمان های دولتی در دوره رژيم پيشين 
هم وجود داشته ولی با ايجاد نهادهای 
موازی و بنيادها ی گوناگون در دوران 

راکندگی افزونتر و حکومت اسالمی اين پ
ملوک الطوايفی  رايج در اين عرصه هم 

در حال حاضر بيش از . حاکم شده است
 سازمان، نهاد، موسسه و يا صندوق ٢٨

در اين زمينه وجود دارند که غالب آنها هم 
به صورت مستقيم و يا غير مستقيم از 

 . بودجه دولتی هم بهره مند می شوند
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عالوه بر سازمان تامين اجتماعی و 
سازمان بهزيستی ، کميته امداد امام 
خمينی، بنياد مستضعفان و جانبازان، 
وبنياد شهيد مهمترين آنها به حساب می 

کميته امداد که عالوه بر جمع آوری و . آيند
استفاده از کمک های مردمی هر سال 
بودجه کالنی را هم از دولت دريافت می 

 جز رهبر رژيم خود را در کند عمال به
. برابر هيچ نهاد ديگری پاسخگو نمی د اند

اين نهاد گذشته از عملکرد خود در مورد 
صدقه دهی و گدا پروری اساسا به عنوان 
يک ارگان سياسی ـ مذهبی برای راي جمع 
کنی ،تربيت جيره بگير و سازماندهی 
تظاهرات فرمايشی و نظاير اينها عمل می 

  . کند
ش تعدد و پراکندگی در ميان طبعا کاه

سازمان ها و نهادهای گوناگون مدعی 
حمايت و تامين اجتماعی ، اعمال کنترل و 

حتی در همان سطح ( نظارت برآنها 
و ايجاد حداقل هماهنگی ) موسسات دولتی 

درميان آنها ، می توانست تا اندازه ای از 
دوباره کاری ، تداخل وظايف و لوث شدن 

 حيف و ميل بيشتر منابع مسئوليت ها و يا
اما نه تنها ارگان های تحت . ، جلوگيری کند

نظر رهبر رژيم از گردن نهادن به تمرکز و 
هماهنگی و پذيرش نظارت دولت سرباز 
زدند بلکه ، نهايتا ، خود دولت هم کوتاه 
آمد و استقالل عمل و يا ، درواقع ، عملکرد 
بی حساب و کتاب آنها را به رسميت 

نابراين ، اليحه ای هم که با ب. شناخت
ساختار نظام جامع رفاه و تامين « عنوان 

نهايتا تنظيم و تصويب و » اجتماعی کشور 
تاييد گرديد ، دراساس با اين توافق و 
تبانی جناح های رقيب حکومتی صورت 
گرفت که دولت و يا وزارت تازه تاسيس از 
مداخله در امور نهادهای مذکور پرهيز 

ه برهمه تمهيداتی که بدين عالو. نمايد
منظور در متن اليحه گنجانده شده بود ، 

هم با پافشاری شورای » اصالحيه « اين 
اعمال اين قانون « نگهبان درآن قيد شد که 

در ارتباط با کميته امداد امام خمينی و 
همچنين امور مرتبط با نيروهای مسلح ، 
منوط به تاييد مقام معظم رهبری می باشد 

«.  
« و » کميته امداد« کنارگذاشته شدن با 

ها و همچنين نهادهای بيمه و » بنياد
بازنشستگی ارتش ، سپاه و نيروهای 
انتظامی ، از هرگونه کنترل و نظارت واقعی 

» رفاه و تامين اجتماعی « و عملی وزارت 
رژيم ، آنچه تحت نظارت اين وزارتخانه 

باقی می ماند ، و يا چيزی که از به 
برجای می »  ساختار نظام جامع «اصطالح 

ماند ، فقط سازمان تامين اجتماعی و 
سازمان بهزيستی و چند سازمان و يا 
صندوق بيمه و بازنشستگی مربوط به 

درواقع، دراين ميان ، . کارمندان دولت است
سازمان تامين اجتماعی وجه المصالحه 
دعوای دستجات حکومتی دراين عرصه ، و 

نه جديد واقع شده مبنای تشکيل وزارتخا
است ، به طوری که رئيس همين سازمان 
هم به عنوان متولی اين وزارتخانه معرفی 
و تاييد گرديده است ، بدون آن که 
صاحبان اصلی اين سازمان ، يعنی 
کارگران بيمه شده و خانواده هايشان ، 
حق تصميم گيری و يا حتی فرصت و 
امکان اظهارنظری درباره آن داشته 

رژيم ، مخالف »  خانه کارگر «.باشند
واگذاری سازمان تامين اجتماعی به 

لکن اين مخافت کامال . وزارت جديد بود
خودغرضانه بوده است ، زيرا که 
گردانندگان اين ارگان حکومتی ، از سال ها 
پيش و حتی قبل از طرح شدن بحث و جدل 

، درصدد » نظام جامع « های مربوط به 
 برآن کسب کنترل انحصاری خويش

  .سازمان بودند
سازمان تامين اجتماعی ، که از حيث منابع 
و تعداد بيمه شدگان بزرگترين موسسه 
بيمه های اجتماعی کشور محسوب می 

و نه دولتی يا ( شود ، نهادی است عمومی 
که ذخاير آن از محل کسر و ) خصوصی 

گردآوری بخشی از دستمزد و حقوق اندک 
 ، فراهم آمده کارگران ، طی ساليان طوالنی

اين سازمان درحال حاضر هم به . است
داليل مختلف ، که فرصت پرداختن به آنها 
دراينجا نيست ، از پاسخگويي به نيازهای 
بيمه شدگان ناتوان مانده است و مسلما ، 
با رشد نيازها و افزايش تعداد 
بازنشستگان در سالهای آتی ، مشکالت و 

.  شدنارسايي های آن نيز تشديد خواهد
دراين ميان ، دولت نه تنها کمکی درجهت 
بهبود وضعيت سازمان تامين اجتماعی 
نکرده ، بلکه ، برعکس ، از بازپرداخت 
حجم عظيم بدهی های خود به اين سازمان 

 ٣که به دليل خودداری از پرداخت ( نيز 
درصد حق بيمه مقرر سهم دولت ، انباشته 

تی امتناع کرده و ، در مواردی ، ح) شده 
به دست اندازی به منابع مالی آن مبادرت 

با تشکيل وزارت جديد تحت . نموده است
، و تبديل شدن هرچه » نظام جامع « لوای 

بيشتر سازمان تامين اجتماعی به نهادی 

کامال دولتی و بوروکراتيک ، دور از انتظار 
نيست که اندوخته های اين سازمان هم ، 

ی ، بيش از پيش ، درمعرض دست انداز
حيف و ميل و خاصه خرجی های رايج در 

  .جمهوری اسالمی ، قرار بگيرد
  
  

 ياد آلبرت سهرابيان گرامی باد
آلبرت سهرابيان ، عضو کميته مرکزی 

راه کارگر ( سازمان کارگران انقالبی ايران 
، زندانی سياسی و مقاوم زمان شاه ، انسان )

آزاده واز فعالين سخت کوش جنبش 
 چند سال ابتال به بيماری کارگری ، پس از

 شهريور ٢١در بامداد روز شنبه سرطان ، 
 از ميان ٢٠٠٤ سپتامبر ١١ ، برابر با ١٣٨٣

ما رفت و ما را با اندوهی بسيار ، تنها 
  .گذاشت

آلبرت سهرابيان يکی از فعالين پرسابقه 
جنبش سنديکايي بود که در ارتباط با گروه 

مقاومت . يرشددر زمان شاه دستگ»  ساکا« 
و ايستادگی او در آن سال های سخت 
دربرابر شکنجه گران ساواک و روحيه شاد 
و چهره هميشه خندان و سرشار از زندگی او 

او . برای هم بندان جوان اش اميدآفرين بود
پس از آزادی از زندان ، فعاليت های 
سياسی اش را پی گرفت و درارتباط با 

بش جنبش کارگری و درسنگر اين جن
سياست های . مبارزه اش را ادامه داد

سرکوبگرانه و خفقان حاکم برميهنمان اورا 
درسال . به خروج اجباری از کشور واداشت

های تبعيد کوشيد به سهم خود صدای 
وحدت . جنبش کارگری ايران را بازتاباند

او می . طلبی يکی از خصائل برجسته اش بود
کوشيد صداهای وحدت طلبانه را پرطنين 
کند و در آرزوی فشردن صفوف وحدت 

  .نيروهای آزاديخواه و چپ می زيست
سازمان اتحادفداييان خلق ايران با اندوه 
فراوان از دست رفتن آلبرت را به خانواده 
گرامی او ، مبارزان و ياران و هم زنجيران او 
و به کميته مرکزی و تمامی اعضای سازمان 

) راه کارگر ( کارگران انقالبی ايران 
  .صميمانه تسليت می گويد

  !يادش گرامی باد 
  سازمان اتحاد فداييان خلق ايران

   ١٣٨٣ شهريور ٢٤
  ٢٠٠٤ سپتامبر١٤
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 بهای جهانی نفت و درآمدهای نفتی ايران

 بهنام
  

افزايش شديد بهای نفت طی هفته های گذشته ، 

 دالر ٥٠و نزديک شدن آن به مرز نمادين 

ورک ، در برای هربشکه ، دربازار نيوي

روزهای اخير ، باری ديگر به بحث های 

ديگر » شوک نفتی « مربوط به وقوع يک 

دراقتصاد جهانی ، در رسانه های بين المللی 

پس از بحران شديد سال های . دامن زده است

موسوم ، و » شوک نفتی «  که به ١٩٧٣-٧٤

عامل عمده بحران اقتصادجهانی قلمدادگرديد، 

سال های ( ب بهمن ايران يک بار در دوره انقال

و بارديگر بعد از حمله رژيم صدام ) ١٩٧٩-٨٠

، قيمت جهانی نفت از ١٩٩٠به کويت ، درپاييز 

اما .  دالر برای هر بشکه فراتررفته بود٤٠مرز 

دريای ( » برنت « بهای هر بشکه نفت معيار 

که درپی نوسانات بسيار طی دهه ) شمال 

 درآغاز سال  دالر٢٠ ميالدی ، به حدود ١٩٩٠

 نيز ٢٠٠٣ رسيده ، و درطول سال ٢٠٠٢

 دالر نوسان کرده بود ، از ابتدای ٣٠درحول 

سال جاری ميالدی ، و خصوصا در دوماهه 

اخير ، سريعا رو به افزايش گذاشته و با عبور 

 دالر ، رکورد تازه ای را برجای ٤٤از سطح 

  .گذاشت

بررسی دقيق تر عوامل صعود بهای نفت در 

ضر ، درواقع ، تصويری از شرايط حال حا

حاکم براوضاع اقتصادی و سياسی جهان 

اين بررسی نشان می . امروز را ترسيم می کند

دهد که روند صعودی کنونی نه ناشی 

« ازتصميم و تبانی توليدکنندگان ، و بويژه 

، است و نه صرفا ازنياز فزاينده و يا » اوپک 

ی طال« اقزايش تقاضای مصرف کنندگان به 

به عالوه ، اين بررسی ، از . برمی خيزد» سياه 

لحاظ تاثيرگذاری نوسانات قيمت جهانی 

بردرآمدهای نفتی ايران ، که کماکان بندناف 

اقتصاديش به صدور نفت خام بسته است ، نيز 

  .الزم و حائز اهميت است

افزايش سريع قيمت نفت دربازارهای جهانی ، 

 عوامل دروضعيت فعلی ، از دو رشته علل و

فصلی يا مقطعی و ساختاری سرچشمه می 

از جمله عوامل مقطعی ، ابهامات و . گيرد

اختالفات سياسی و اجتماعی در برخی از 

کشورهای صادرکننده نفت و ، نتيجتا ، نگرانی 

. بازارهای جهانی از تداوم صدور نفت آنهاست

بديهی ترين اينها ، وضعيت کنونی کشور عراق 

 از صادرکنندگان مهم است که همواره يکی

پس از لشکرکشی آمريکاو . نفت بوده است

توقف چند ماهه توليد آن ، باری ديگر 

 ميليون ٨/١درسطح ( استخراج و صدورنفت 

 ميليون بشکه در ٤/١بشکه در روز توليد ، و 

لکن . از سرگرفته شده است) روز صادرات 

توليد نفت اين کشور شديدا وابسته به شرايط 

تشاش سياسی حاکم برآنست ، جنگی و اغ

بطوری که عمليات نظامی و انفجاری می تواند 

توليدات نفتی عراق را به شدت کاهش داده و 

درونزوئال ، يکی ديگر از . يا عمال متوقف کند

 ٥/٢با حجم توليد حدود ( توليدکنندگان مهم 

و يکی از تامين ) ميليون بشکه در روز 

هامات سياسی کنندگان بزرگ بازار آمريکا ، اب

 اوت گذشته ، يعنی ١٥در هفته های منتهی به 

موعد برگزاری رفراندوم در مورد برکناری و 

يا ابقای رئيس جمهوری اين کشور ، نيز 

موجبی برای برانگيختن  حساسيت های بازار 

اگرچه اين رفراندوم به . جهانی نفت بوده است

منتهی شد » هوگو چاورز « پيروزی و ابقای 

ه دخالت های خارجی از جانب دولت ولی ساي

آمريکا و تداوم اختالفات سياسی و طبقاتی 

داخلی ، همچنان برسر اين کشور سنگينی می 

ادامه اعتراضات اجتماعی و بی ثباتی . کند

سياسی در نيجريه ، يکی ديگر از 

صادرکنندگان نفت هم ، دربی ثباتی بازار 

  .جهانی در ماه های اخير موثر بوده است

 عامل مقطعی ديگر در تشديد حساسيت و اما

التهاب بازار بين المللی در اين دوره ، دعوای 

و » پوتين « سياسی ـ حقوقی ميان دولت 

« بزرگترين کمپانی نفتی خصوصی روسيه 

اين شرکت که به تنهايي . بوده است» يوکس 

 ميليون بشکه نفت توليد و بخش ٧/١روزانه 

» غنائم «  از اعظم آن را صادر می کند ، يکی

و وابستگان » يلتسين « دوران چپاولگری های 

اوست که درجريان خصوصی سازی منابع و 

موسسات نفتی عظيم روسيه ، به ثمن بخس 

ميخاييل خودورکوسکی «  ميليون دالر به ٣٥٠

دولت پوتين در . و شرکايش واگذار گرديد» 

تالش برای بازپس گيری و يا توزيع مجدد 

صاحب اين شرکت را به زندان غنائم مذکور ، 

 ميليارد دالر ، به عنوان ماليات ٧انداخته و 

. معوقه و جريمه ، از آن مطالبه کرده است

درهر حال ، جدا از انگيزه ها و نتايج اين دعوا 

، کشمکش های جاری پيرامون آن ، باعث 

  .تالطم بيشتر دربازار جهانی نفت شده است

ياسی و اين ابهامات و تالطمات غالبا س

اجتماعی ، به نوبه خود ، زمينه را برای بورس 

بازی بيشتر دربازارهای نفت فراهم ساخته 

هرچند که داللی و بورس بازی ، به . است

عنوان جز الينفکی از نظام سرمايه داری ، 

دراين بازار نيز مثل غالب بازارهای ديگر ، 

همواره رواج داشته است ، ولی شرايط حاکم 

فت دراين دوره ، موجب جلب بر معامالت ن

» سرمايه های سرگردان « حجم عظيم تری از 

بدين بازار شده و در نتيجه ، به داغ شدن 

هرچه بيشتر بازار و صعود سريعتر قيمت ها 

دراين ميان ، شرکتهای بزرگ . کمک کرده است

. استخراج و( » آخور « نفتی هم که هم از 

يش و پاال( » توبره « و هم از ) توليد نفت 

تغذيه می کنند ، به ) توزيع فرآورده ها 

به عنوان . سودهای کالن تری دست يافته اند

در » توتال « مثال ، سود خالص کمپانی نفتی 

 درصد ، و طی ٣٠سه ماهه دوم سال جاری 

  . درصد ، باال رفته است٨ششماهه اول سال 

هرگاه ، چنان که بعضی از کارشناسان 

 ٨ تا ٥ی کنند ، بين بازارهای نفتی برآورد م

دالر از افزايش بهای نفت دراين دوره ناشی از 

مجموعه عوامل مقطعی بوده است ، بخش 

عمده ديگری از صعود قيمت نفت را نيز بايد 

  .در عوامل ساختاری جستجو کرد

درميان مهمترين عوامل موثر دراين زمينه ، 

نخست بايد از افزايش تقاضای جهانی نفت نام 

 دوره ای رکود، نياز اقتصاد جهانی پس از. برد

 سال گذشته ، افزون ترگشته ٥به نفت ، طی 

آژانس بين المللی انرژی « برپايه برآورد . است

 ٢/٣تقاضای نفت جهانی در سال جاری با » 

 ميليون بشکه در ٨١درصد رشد به بيش از 

آمريکا ، که کماکان با . روز بالغ خواهد شد

 نفت جهان مصرف حدود يک چهارم توليد
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عمده ترين مصرف کننده محسوب می شود ، 

چين ، . بازهم نيازمند واردات نفت بيشتر است

به عنوان دومين مصرف کننده جهان ، ساالنه 

 هزار بشکه در روز نفت ٨٠٠ تا ٧٠٠به حدود 

طبق تخمين دولت چين ، . اضافی احتياج دارد

مصرف امسال نفت دراين کشور ده درصد 

  .ن سال پيش خواهد بودباالتر از ميزا

هرچند که عرضه جهانی نفت ، يعنی اکتشاف ، 

استخراج و ايجاد ظرفيت های تازه توليدی و يا 

بازسازی و ترميم ظرفيت های موجود ، به 

داليل گوناگون و از جمله به دليل سقوط و يا 

ثبات نسبی بهای نفت طی دوره های طوالنی ، 

ه است ، متناسب با رشد تقاضا ، توسعه نيافت

لکن توليد نفت درحال حاضر می تواند 

ی » کمبود« پاسخگوی تقاضای جاری باشد و 

آنچه که درواقع موجب . در عمل وجود ندارد

نارسايي عرضه نسبت به تقاضا و نتيجتا روند 

ظرفيت « صعودی قيمت ها شده است ، کمبود 

روشن . نفت در سطح جهانی است» مازاد 

 ايجاد ظرفيت است که افزايش عرضه و يا

اضافی توليد نفت نيز ، مانند ديگر مواد اوليه 

خام ، و برخالف محصوالت صنعتی ، نيازمند 

مدت زمان طوالنی تری است و از اين رو ، 

کاهش ظرفيت توليدی مازاد هم می تواند ، 

درپی بروز عوامل مقطعی و يا حوادث 

غيرمترقبه ، فشار بيشتری را برای باال بردن 

  .جهانی ايجاد نمايدقيمت های 

 درصد ٣٥اوپک که درحال حاضر حدود 

عرضه جهانی نفت را تامين می کند ، سالها به 

بازار جهانی عمل » سوپاپ اطمينان « عنوان 

کرده و ، درغالب موارد ، با بهره برداری از 

ظرفيت مازاد و افزايش سريع توليد خود به 

 تثبيت قيمت در بازارهای بين المللی کمک کرده

اکنون هم اين سازمان از يک تا يک ونيم . است

ميليون بشکه در روز ظرفيت اضافی 

برخوردار است که بخش عمده آن هم 

دراختيار عربستان است ، لکن استفاده از اين 

اعم از ( ظرفيت نيز تکافوی تقاضاهای جاری 

را ) تقاضای واقعی و کاذب و يا بورس بازی 

متها نشده نکرده و مانع از روند صعودی قي

  .است

باتشديد سيرصعودی بهای نفت در هفته های 

گذشته ، اوپک نه تنها از کاهش و يا تثبيت 

سطح توليد خود اجتناب کرد بلکه تمامی 

ظرفيت خود را برای پاسخگويي به بازار به 

به گفته رئيس اوپک ، ميزان توليد . کار گرفت

به ) اواسط اوت ( اين سازمان در اواخر مرداد 

(  ميليون بشکه در روز ٣٠ کم سابقه سطح

 ميليون بشکه سهميه ده کشور عضو ٢٦شامل 

 ٢ ميليون بشکه توليد عراق و ٢اوپک ، بعالوه 

ميليون بشکه در روز هم ظرفيت مازاد موجود 

عربستان ، درواقع ، شيرهای نفت . رسيد) 

خود را بازکرده و حداکثر ممکن توليدات خود 

با اينهمه ، ... ی ساخترا روانه بازارهای جهان

چنان که ديديم ، التهاب بازارهای بين المللی 

هم ، » طالی سياه « نفت فروکش نکرد و بهای 

دراين فصل که معموال مصادف با رکود و 

  .ثبات نسبی بازار است ، اوج بيسابقه ای يافت

دراينجا بايد اشاره کرد که ساختار موجود 

رفتن بهای پااليش و فرآوری نفت نيز ، درباال

با . نفت در اين دوره ؛ مزيد برعلت بوده است

( توجه به تنوع فراوان فرآورده های نفتی 

درکشورهای ) وبويژه تنوع ترکيبات بنزين 

عمده مصرف کننده ، پااليشگاه ها و تاسيسات 

فرآوری و توزيع ، متناسب با روند تقاضا 

گسترش پيدا نکرده است و به همين جهت نيز ، 

ت اندکی در جريان توليد ويا توزيع اختالال

بالفاصله در بهای اين فرآورده ها دربازار 

بازتاب يافته و به نوبه خود موجب تشديد 

روند صعودی قيمت ها و ماال قيمت نفت خام 

عالوه براين ، سياستهای متفاوت و . می شوند

يا بعضا متناقض دولت آمريکا و يا برخی از 

رد بازسازی موسسات نفتی آن کشور در مو

و ترميم ذخاير فرآورده ها و نفت خام و يا ، 

برعکس ، بهره گيری از ذخيره انبارهای فوق 

در وضعيت فعلی ، بربازار ملتهب جهانی هم 

به طوری که مثال انتشار . تاثيرگذاربوده است

اخبار مربوط به کاهش احتمالی آن ذخاير نيز 

واکنش سريع فروشندگان ، خريداران و دالالن 

  .بازارهای بين المللی را به دنبال داشته است

همچنين بايد افزود که مشکالت فعلی توليد و 

صدور نفت عراق ، تنها به عنوان يک عامل 

مقطعی دربازار جهانی عمل نمی کند بلکه ، 

فراتر از آن ، وضعيت نامعلوم اين کشور 

درپيوند با جغرافيای سياسی درحال دگرگونی 

د و عرضه جهانی نفت منطقه ، باسطح تولي

عراق با . درسالهای آتی نيز ارتباط می يابد

 درصد ذخاير ١١برخورداری از حدود 

شناخته شده نفت درجهان ، دومين سرزمين 

نفت خيز ، پس از عربستان ، محسوب می 

چگونگی کنترل ، بهره برداری و صدور . شود

اين منابع عظيم ، همچنان يکی از مجهوالت 

ی مهم معادالت نفت درسطح سياسی و اقتصاد

چنان که پيداست ، يکی از . بين المللی است

مقاصد اصلی لشکرکشی و اشغال عراق به 

وسيله دولت آمريکا و متحدانش ، چنگ اندازی 

براين ذخاير و ، نهايتا ، اعمال کنترل 

. بيشتربرمنطقه و بازارجهانی نفت بوده است

به رغم مشکالت و موانع بسياری که امروزه 

گريبانگير اشغالگران عراق شده است ، دولت 

آمريکا از مقصود اصلی خود دست برنداشته 

. و آن را به شيوه های گوناگون دنبال می کند

قابل توجه است که جدا از پيوندهای پنهان و 

آشکار و ديرين جرج بوش پدروپسر با 

انحصارات نفتی ، يکی از برنامه های مقطعی 

» فتح « ه پس از جرج بوش پسر اين بوده ک

عراق و راه اندازی دوباره تاسيسات نفتی آن ، 

و همچنين نفت ( باسرازيرساختن نفت عراق 

عربستان ، با همدستی رژيم حاکم براين 

به بازارها ، بهای آن را طی ماه های ) کشور 

مبارزات انتخاباتی رياست جمهوری در آمريکا 

ريق ، به سطح نسبتا نازلی برساند و ، از اين ط

خود در عراق را » فتوحات « ، اندکی از غنائم 

. نيز نصيب مصرف کنندگان آمريکايي بنمايد

اما ، همان طور که مشاهده می شود ، اين 

نقشه اکنون وارونه شده و حتی بهای فرآورده 

به واسطه پايين ( های نفتی برای آمريکايي ها 

بودن ميزان عوارض و ماليات اين گونه 

بطور نسبی بيش )  اين کشور فرآورده ها در

در اين باره ! از هرجای ديگر باال رفته است 

کاربه جايي رسيده که رفسنجانی هم ، در 

خطبه های نماز جمعه تهران ، جرج بوش را 

مورد سرزنش و انتقاد قرارداده که سياست 

های خود وی باعث باالرفتن اين چنينی قيمت 

  !نفت شده است 

افزايش بهای نفت در در بررسی علل و عوامل 

بازارهای جهانی ، طبعا، از تبعات و عواقب آن 

ترديدی نيست که .نيز سخن به ميان می آيد

باالرفتن سريع و شديد قيمت نفت ، تاثيرات 

منفی بر رشد اقتصاد کشورهای پيشرفته 

سرمايه داری برجای می گذارد و برجوامع 

درحال توسعه واردکننده نفت نيز ، که غالبا با 

مشکالت ترازپرداختها مواجهند ، فشارهای 

اما، چنان که تجربه . مضاعفی وارد می آورد

 ، که طی آن همه مشکالت و ١٩٧٠بحران دهه 

تناقضات درونی نظام سرمايه داری جهانی 

« نوشته و » شوک نفتی « نيز به حساب 

همه نابسامانی های اقتصادی موجود » تقصير 

 ، هم بروشنی انداخته شد» اوپک « به گردن 

نشان داده است ، غالب بررسی ها و تحليلهای 

رسانه های بين المللی درباره تاثيرات منفی 

افزايش بهای نفت ، با اغراق و مبالغه بسيار و 

فرافکنی های مرسوم همراه بوده و ، به عالوه 

. ، کمتر سخنی از اثرات مثبت آن درميان است
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تواند باالرفتن بهای فرآورده های نفتی می 

باعث صرفه جويي بيشتر درمصرف آنها و ، 

نتيجتا ، آلودگی کمتر محيط زيست شده و ، 

همچنين ، تالش های معطوف به بهره گيری از 

منابع انرژی سالم و پايان ناپذير به جای نفت ، 

و نيز حتی انگيزه های اکتشاف و استخراج 

  .ذخاير جديد نفت را تشديد و تقويت نمايد

ی نفت ، حتی امروزه که به سطح اما بهای جار

 دالر برای هر بشکه رسيده است ، ٥٠ تا ٤٠

هنوز بيانگر اين واقعيت است که گردش چرخ 

های اقتصادجهانی کماکان متکی و وابسته به 

نفت ارزان است ، و اين که ، افزايش اخير قيمت 

جهانی نفت ، تنها بخشی از قدرت خريد 

فت را ازدست رفته کشورهای صادرکننده ن

بادرنظرگرفتن نرخ تورم . جبران می کند

وبويژه نرخ تورم کاالهای وارداتی ( جهانی 

و با احتساب کاهش ) صادرکنندگان نفت 

که هنوز واحد محاسبه و پرداخت ( ارزش دالر 

دربرابر ارزهای ) ارزش نفت صادراتی است 

عمده ديگر ، قدرت خريد واقعی کشورهای 

 سال گذشته ، ٢٥-٢٠صادرکننده نفت ، طی 

می توان به عنوان ( شديدا افت کرده است 

نمونه اشاره کرد که ارزش دالر در برابر يورو 

 درصد کاهش ٢٠در دوسال اخير بيش از 

برپايه ارزيابی برخی از ). يافته است

( کارشناسان اقتصادی ، بهای واقعی نفت 

درحال حاضر ، نسبت به ) برحسب دالرثابت 

به . دی ، نصف شده است ميال١٩٨٠اوايل دهه 

عبارت ديگر ، هرگاه قيمت واقعی نفت ، بدون 

 ٢٠هيچگونه افزايش ، درهمان سطح حدود 

سال پيش باقی می ماند ، بهای هربشکه نفت 

درحال حاضر ، به دالر امروز ، بايستی بالغ 

  . دالر می بود٩٠بر

در ادامه بررسی پيامدهای افزايش اخير 

ز لحاظ تاثير آن درقيمتهای جهانی نفت ، ا

بردرآمدهای نفتی ايران ، می توان به طورکلی 

اشاره کرد که اين تاثيرات ، به داليل مختلف ، 

اگر بهای . درکوتاه مدت ، محدود خواهد بود

نفت ، درسطح کنونی آن ، برای مدتی تثبيت و 

حفظ شود ، می توان پيش بينی کرد که 

گشايش چشمگيری در درآمدهای ارزی 

چگونگی . صدور نفت پديد آيدحاصل از 

مصرف اين درآمدها توسط رژيم حاکم نيز 

  .خود بحث ديگريست که دراينجا نمی گنجد

پيش از هرچيز بايد يادآور شد که ظرفيت 

توليدی بالفعل نفت کشور محدود است و ، از 

اين رو ، امکان افزايش سريع توليد به منظور 

نيز، بهره گيری بيشتر از بازار پررونق جهانی 

هرچند که رژيم جمهوری . بسيار اندک است

اسالمی ، بنا به سياستهای اعالم شده و تجربه 

عملکرد خود آن ، هيچ مشکل و محظور 

خاصی از نظر استخراج و صدور هر چه 

بيشتر نفت خام ، برای کسب درآمدهای 

افزونتر ، ندارد اما سومديريتها ، کشمکش های 

سرمايه درونی جناحی و باندی ، کمبود 

گذاريهای ضروری برای بازسازی ذخاير 

موجود و يا بهره برداری از منابع جديد و يا 

، باعث محدود ماندن .... نقل وانتقال نفت ، و

بيشترين حجم توليد . ظرفيت توليدی شده است

 ميليون ٧/٣نفت ايران در سالهای اخير ، حدود 

. بوده است ) ١٣٧٩درسال ( بشکه در روز 

يم بارها برنامه های خود را برای مسئوالن رژ

 ٥/٤باالبردن ظرفيت توليد روزانه به حدود 

ميليون بشکه اعالم کرده اند ولی به داليل فوق 

  .دراين کار ، تاکنون ، ناکام مانده اند

 ميليون ٥/١از اين حجم توليد ، نزديک به 

بشکه در روز به مصرف داخلی اختصاص می 

بدين ترتيب ، . يابد و مابقی صادر می شود

ظرفيت فعلی صادراتی کشور ، به طور 

 ٥/٢ ميليون و حداکثر ٢/٢متوسط ، حدود 

يعنی اگر اوپک ، . ميليون بشکه در روز است

 ، همانند فارغ از سهميه های تعيين شده اعضا

صدور هرچه افزونتر به » چراغ سبز « امروز ، 

بازارهای جهانی را هم روشن کند ، ايران عمال 

. امکان صادرات بيش از اين مقدار را ندارد

وانگهی ، مصرف داخلی هم مرتبا افزايش می 

آن يابد و هرگاه ظرفيت توليدی به تناسب 

توسعه نيابد ، حجم صادرات می تواند روندی 

  .ی پيدا کندنزول

اما درباره بهای نفت صادراتی ايران بايد 

برحسب نوع ( اشاره کرد که اوال ، اين قيمت 

معموال تا ) سبک و سنگين و يا ترکيبات نفت 

 دالر برای هر بشکه ، کمتر از قيمت ٥حدود 

ثانيا بهای نفت در . است» برنت « معيار 

قراردادهای بلندمدت فروش نفت ، غالبا به 

حاسبه و معمول می شود که نوسانات طرقی م

جاری قيمتها در بازارهای جهانی را عينا 

درقراردادهای صادراتی و . منعکس نمی کند

که » بيع متقابل « بويژه قراردادهای از نوع 

رژيم حاکم با خريداران و شرکتهای خارجی 

بسته است ، اين پيچيدگی و اختفا درمحاسبه 

ه و عمال هيچ بهای نفت مورد معامله بيشترشد

گونه اطالعات کامل و دقيقی راجع به اين 

. قراردادها دراختيار مردم گذاشته نمی شود

» تک محموله ای « در مورد معامالت فروش 

نفت نيز ، که معموال برپايه بهای روز صورت 

می گيرد، اطالعات روشنی درزمينه حجم آنها 

و يا بهايي که عمال به خزانه دولت واريز می 

وجود ندارد و فقط همين اندازه آشکار شود 

است که اين قبيل معامالت ، بيش از پيش ، 

« و يا نهادهايي مانند » آقازاده ها « دراختيار 

درکنار . قرارگرفته است» بنيادمستضعفان 

نيز که در » حق کميسيون « همه اينها ، 

قراردادهای کوتاه يا بلندمدت بين خريداران و 

ی شود ، رايج است که فروشندگان ردوبدل م

محاسبه درآمد واقعی حاصله از صدور يک 

در ... بشکه نفت خام را دشوار می سازد

هرحال ، براساس برآورد منابع خارجی ، 

متوسط بهای هر بشکه نفت صادراتی ايران در 

) ١٣٧٩- ٨٢(  ميالدی ٢٠٠٣/٢٠٠٠سال های 

 دالر بوده ٢/٢٥ دالر و حداکثر ٢٥ و ٢١بين 

وردهای بودجه دولت برای سال در برآ. است

 دالر ٢٢ نيز قيمت فروش هر بشکه نفت ١٣٨٣

درآمدهای نفتی ايران . درنظر گرفته شده است

درآمدهای حاصل از صدور نفت خام ، گاز و ( 

 به ١٣٧٩- ٨٢در سالهای ) فرآورده های نفتی 

 ميليارد دالر بوده ٢٣  و٢٢ ، ٢٠ ، ٢٤ترتيب 

 بودجه دولت ،  نيز ، در١٣٨٣برای سال . است

 ميليارد دالر گنجانده شده ١٨رقمی معادل 

 .است که مسلما بيشتر از اين ميزان خواهد بود
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مبارزه پرستاران 
كشور در راه 
تحقق خواسته 

 هايشان
 

 سازمان اتحادفـداييان    یکميسيون کارگر 
 خلق ايران

 
 
 

ــارزات ــرای اجتمــاعی نيروهــامب ــران ب  ی دراي
 و ی ، سياســیات صــنف بــه مطالبــیدســت يــاب

 ی خود هر روز با تـشديد ورشکـستگ        یاجتماع
.  يابـد  ی مـ  ی ابعـاد گـسترده تـر      ینظام اسـالم  

دراين ميان مبارزات روبه افزايش کارگران بـا        
 و معلمـان و     یماهانه صـدها حرکـت اعتراضـ      

 ی تمام ترک رود تا به منافع مش     یدانشجويان م 
 کـه   یمزدبگيران وپاسخ گويي به اين نياز جـد       

ــدا ــام اق ــگ تم ــشترک و هماهن ــایم م  ی نيروه
 رسـيدن بـه حقـوق خـود اسـت           ی برا یاجتماع
 .  ديگر بخشدیچهره ا

 
 مبارزات مزدبگيـران جامعـه ، حرکـات         درميان

ــشور و     ــان ک ــان و فرهنگي ــه معلم ــداوم يافت ت
 بـر خواسـته هايـشان،       یپرستاران با ايـستادگ   

ــسترده ا    ــاس گ ــته انعک ــدماه گذش  در یدرچن
 ی نـشان از مبـارزه ا      جامعه داشـته و درعمـل     

 حق  ی تحقق خواسته ها   یآگاهانه و مستقل برا   
با وجود آن که ايـن مبـارزات        . طلبانه آنها دارد  

 برنـد امـا تجربـه       ی رنج م  یهمچنان از پراکندگ  
 آنهـا را هـر      ،ی اجتماع ی فعالين جنبش ها   یعمل

 رسـاند کـه جـز       یچه بيـشتر بـه ايـن درک مـ         
 ی بــرای متحــد ومــستقل راه ديگــریمبــارزه ا

 . رسيدن به مطالباتشان وجود ندارد
 

 دراين مطلب تالش خواهيم کرد تـا بـا تمرکـز           
 پرسـتاران   یبيشتر بر مبارزات و خواسته هـا      

 .انتقال دهنده تجربه آنها باشيم
 

 ی ميان تعداد پرستاران و نيـاز واقعـ        فاصله
 جامعه 

 
 و شـناخته    ی بين المللـ   ی اساس استانداردها  بر

 نفـر، حـداقل سـه       ۱۰۰۰شده  بايد بـه ازاء هـر         
ايـن تناسـب در     . پرستار وجـود داشـته باشـد      

 ميليـون نفـر     ۷۰ بـيش از     یكشور ما با جمعيتـ    
ــد  ــدتا باي ــادر  ٢١٠قاع ــزار پرســتار را در ک  ه

 کـه   ی خود جذب کـرده باشـد ، درحـال         یدرمان

 در بيمارسـتان    ر هـزار پرسـتا    ۶۰امروز فقـط    
ــا ــیهـ ــز  ۴۰ و ی دولتـ ــر در مراكـ ــزار نفـ  هـ

تغال دارند كه در مجمـوع       به کار اش   یخصوص
 پرستار در كـشور را     ی هزار نيرو  ۱۰۰حداكثر  

 بـا توجـه بـه جمعيـت         یيعنـ .  دهنـد  یتشکيل م 
 ی هــزار نيــرو۱۱۰كــشور، جامعــه حــداقل بــه 

 یيجـه طبيعـ  نتاولين . رستار ديگر احتياج دارد  پ
 نيــاز جامعــه و تعــداد ميــاناز تفــاوت فــاحش 

ه  است ک  یشاغلين به اين کار ، فشار وحشتناک      
الزم .  شود یمتوجه پرستاران شاغل در کار م     

 کـه   یبه يادآوريست که به دليل کارپرمسئوليت     
در مقابل اين قشر زحمتکش قرار گرفته اخيـرا         

 ی در کــشورهایايــن اســتاندارد بــين المللــ   
 هـر   اي پرسـتار بـر    ٨ تـا    ٦پيشرفته تغيير وبـه   

 . نفر رسيده است١٠٠٠
 

  پرستارانی فورمطالبات
 

 خـود   یشور با طرح مطالبات فور     پرستاران ک 
که شـامل پرداخـت حـق کارانـه از شـش مـاه              

طبق طـرح كارانـه، پزشـكان       (گذشته تا به حال   
 ١٠ درصـد، بيمارسـتان      ٥دانشگاه  ,  درصد ٦٥

, درصــد و ســاير كاركنــان، اعــم از پرســتاران
هـا روي هـم       پرسنل آزمايشگاهي و داروخانـه    

ــتا  ٢٠ ــد بيمارس ــل درآم ــهم ن درصــد از ك  س
 ميليـارد تومـان بودجـه       ٢٠، اختصاص   .)دارند

 در سـال    یدولـت خـاتم   (فقط بـراي پرسـتاران    
ــه ٢٠٠گذشــته از اختــصاص  ــال ب ــارد ري  ميلي

جامعه ي پرستاري خبر داده بود، ولي وزارت        
ــان    ــراي کارکنـ ــه را بـ ــن بودجـ ــت ايـ بهداشـ
وزارتخانــه در نظــر گرفــت و در عمــل بــه هــر 

ــتارتنها  ــت  ٥٠٠٠پرس ــان پرداخ ــد توم ، )کردن
 هـزار تومـاني، در   ٦٠اخت بن هاي سـاالنه    پرد

اختيار قرار دادن لباس و امکانات پيش گيرانـه         
 براي پرستاران ،    ی مسر ی ها یدر مقابل بيمار  

افــزايش پايــه حقــوق پرســتاران ، مخالفــت بــا 
ها ،متوقـف كـردن       سازي بيمارستان   خصوصي

هـاي تـامين      تبعيض بين پرستاران بيمارسـتان    
 وزارتیاران  از سـو     سـاير پرسـت    واجتماعي  

 کردن قانون استخدام كـادر      یبهداشت ، مستثن  
 کـشور، توقـف     یپرستاري از قانون اسـتخدام    

 قانون برنامه سوم    ١٩٢ماده   (١٩٢ ماده   یاجرا
ــر خــصوصي   ــي ب ــعه، مبن ــادر   توس ــازي ك س

، محاسـبه ي پرسـتاري در رديـف         ) پرستاري  
مــشاغل ســخت و زيــان آور در تمــام ســطوح 

ــي  ــي،ودولت ــروي پرســتار   غيردولت ــأمين ني  ت
درحال حاضر سـاالنه تنهـا      ( برابربانياز جامعه 

ــر در رشــته پرســتار ٧٠٠٠حــدود  ــارغ ی نف  ف
 ٤٤، تقليل سـاعت كـار از      .)  گردند یالتحصيل م 

 سـاعت ، بـه حـساب        ٤٠ساعت کاردرهفته بـه     
 یآوردن عنوان كارشناسي در احكام استخدام     

 دسـت زده    یع متنو ی، به اقدامات اعتراض   .... ،و
 را از   یو با صدور ده ها اطالعيه افکـار عمـوم         

روند مبارزات خود و امتناع مسئولين رژيم در        
 بـــه خواســـته هايـــشان مطلـــع    یرســـيدگ
 نمونه ،انجمن صـنفي پرسـتاران       یبرا.ساختند

 یدربيــست و دوم ارديبهــشت مــاه امــسال طــ
 مطالبات پرستاران را اينگونه فرموله      یبيانيه ا 

ناعادالنه كارانه  تصحيح وضعيت طرح    :  کند یم
، ترميم وضعيت حقوقي و معيشتي پرستاران ،      
ترميم كمبود نيروي انساني در بيمارسـتانها و        
ــدمات      ــذاري خ ــف واگ ــكي ، توق ــز پزش مراك
پرستاري به شركتهاي خـصوصي و مخالفـت         

 بــا تــصويب ســختي كــار پرســتاران در یجــد
 ...بخش هاي خصوصي 

 
  حقوقافزايش

 
 بـاوجود   ی پرستار  دانيم شغل  ی که م  همانگونه

 جـزو مـشاغل سـخت       یآن که در تقـسيم بنـد      
 اين کـار بـسيار سـخت و         یقراردارد اما درازا  

 بـه   یپرمسئوليت و طاقـت فرسـا حقـوق انـدک         
 شـود و آنهـا بـه زور         یپرستاران پرداخـت مـ    

 ی اوليـه معيـشت    ی نيازها یقادرند که پاسخ گو   
 نيـز مثـل     نهاشان باشند و به همين جهت نيز آ       

وق بگيران جامعه مجبورنـد کـه        از حق  یبسيار
 با وجود زياد    ی تامين اوليه امکانات زندگ    یبرا

 نيـز   ی آن، چندشيفت  یبودن ساعات کارو سخت   
 ،  ی مضاعف و اسـترس دائمـ      یخستگ. کارکنند

 ی مـ  ی خـود آنهـا بـاق      یاولين اثرش را بـر رو     
ــسردگ    ــار اف ــا را دچ ــذارد و آنه ــریگ  ی و پي

ــوده  ــا    وزودرس نم ــتاران ب ــه پرس ــر رابط  ب
.  گذارد یيماران و همراهان مريض نيز تاثير م      ب

 پرستار نه ساعت غذا به عنوان يک امکان         یبرا
 ی و نـه اضـافه کـار       ی تمديد انرژ  یکوچک برا 

 یطرح کارانه و پاداش بيشتربرا    . معنايي ندارد 
ايـن  .  مانـد  یاين قشر حقوق بگيـر بـه رويـا مـ          

 بيمارسـتان  بـويژه در     یشرايط نامناسب کـار   
ــای دولتــیهــا  ی تحــت پوشــش بيمــه هــا  و ي

 وحشتناک تر بوده و تبعـيض در ايـن       یاجتماع
 با توجه به آن کـه کجـا اسـتخدام           یرشته کار 

 خورد که يکـسان     ی آن قدر به چشم م     یشده ا 
 حقوق بدون توجه به محل اسـتخدام از         یساز

ــه خواســت هــايي اســت کــه در مطالبــات   جمل
 نمونـه   یبـرا  . ردد گ یپرستاران مرتبا تکرار م   

 ٤٠٠ که در شرکت نفت کار مي کنـد          پرستاري
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هزار تومان حقوق مـي گيـرد در صـورتي کـه            
 کـار   یهمان پرستار اگر در بيمارسـتان ديگـر       

 ٢١١ سال سابقه ي کـار       ٢٢ کرد حداکثر با     یم
ايـن تبعـيض  را      . هزار تومان حقوق مي گرفت    

 تـوان بهتـر درک نمـود کـه حقـوق            ی مـ  یزمان
مقايـسه   با پرستاران را باهم      کان پزش یدريافت
 که در ی از وظايفیبا وجود آن که بسيار  . کنيم

 بـه عهـده پزشـک قـرار        یچارت نظام پرسـتار   
 شود،  یدارد هم توسط پرستاران پيش برده م      

 بر افزايش حقـوق  یاما حجم وظايف هيچ تاثير  
آموزش هـاي الزم بـه      . پرستاران نداشته است  

 از داروهـا و     ادهبيمار در باره ي بيماري، استف     
چنيني بايد توسط پزشک بـه بيمـار         نموارد اي 

داده شــود در صــورتي کــه تمــام ايــن کارهــا  
عــالوه . توسـط پرســتاران صــورت مـي گيــرد  

ــه     ــاران ک ــان بيم ــا همراه ــورد ب ــرآن ، برخ ب
 بــه یدرشــرايط بــسيار ملتهــب  و حــساس   

 کننـد و هـر لحظـه        یبيمارستان ها مراجعـه مـ     
 بـا   ی فيزيکـ  ی و حتـ   ی عصب یامکان برخوردها 

رسـتان وجـود دارد نيـزاز جملـه         کارکنان بيما 
 دوش پرستاران   ی است که هرساعت رو    یبار

 ی ازهمراهــان بيماربــستریبــسيار. قــراردارد
شــده در بيمارســتان تــصورشان اينــست کــه  
مقصر هر باليي که سر بيمارشـان آمـده و يـا            

 هـستند کـه در      یاحيانا خواهد آمد سفيدپوشان   
 از ديگـران نيـز   بيـشتر  کننـد و     یبخش کـار مـ    

اران هــستند کــه حــضورشان در بخــش پرســت
 .. آيندی شود و به چشم میاحساس م

 
 ديگر از داليل عمـده در رابطـه بـا پـايين             ی يک

 پرسـتاران ، ايـن اسـت کـه          یبودن اشل حقـوق   
مدرک کارشناسي پرستاران در استخدام آنهـا       
ــوق    ــه حق منظــور نمــي شــود و در نتيجــه پاي
پرســتاران بــسيار پــايين بــوده و پايــه حقــوق 

 یرشناس پرستاري با کارشناسان رشته ها     کا
ــ ــر مبلغ ــا ٣٠ حــدود یديگ ــان زار هــ٤٠ ت  توم
 .اختالف دارد

 
 

 نيـز بـاوجود آن کـه        ی کار ی با مزايا  درارتباط
در ايــن رشــته تعــداد زنــان بــسيار بيــشتر از  
مردان است اما بـازهم شـاهديم کـه بـا وجـود           
حقوق برابر اما مزايايي که به پرسـتاران مـرد          

.  گـردد یرد از زنان پرستار دريغ م گيیتعلق م 
 تومان است و     ۱۰۴،۰۰۰پايه  حقوق پرستاران     

 ی تومان هـم تجـاوز نمـ       ۲۰۰,۰۰۰سقف آن از    
ــد  ــا وجــود فــشار شــديد کــار . کن حــداقل  یب
 پرستاران قيـد شـده      ی در احکام حقوق   یدريافت

وزارت  توان به جرات گفت که کارمنـدان         یو م 
بهداشت ضعيفترين  کارمندان دولت با حـداقل        

 عصر ، شب ی نوبت کاریبرا. دستمزد هستند   
 تومـان فـوق  العـاده         ۴۶۶۰  تعطيل  تنها      ايامو  

 که بايـد    یبه پرستاران تعلق ميگيرد در شرايط     
 حقــوق بــه عنــوان فــوق العــاده ٪۳۰حــد اکثــر 

 پرسـتاران   یامـا  تبـصره  بـرا    . محسوب شود 
 . تومان ميرساند ۴۰۰۰قم را به سقف  اين ر

 
  محل کارشرايط

 
 ی بـسياري از بيمارســتان هــاي دولتــي حتــ در

 یدســتکش در اختيــار پرســتاران گذاشــته نمــ
شود و يـا ملحفـه بـراي بيمـاران کـم اسـت و               
وسايل ايمنـي کمتـري در دسـترس پرسـتاران        

 گردنـد کـه     یقراردارد که همه اين ها باعـث مـ        
قابـل بيمـاري هـا      ضريب ايمني پرستاران در م    

ــا در معــرض خطــر جــ   ــده و آنه ــايين آم  یدپ
 تا  ۶۵بر اساس تحقيقات انجام شده      . قرارگيرند

 سـاله   ۲۰ تـا    ۱۰ درصد پرستاران با سابقه      ۷۵
 نظير كمردرد ، دست     ی اسكلت یدچار آسيب ها  

ــا ــستند یدرد و پادردهـ ــديد هـ ــت .  شـ فعاليـ
"  مختلـف نظيـر بخـش   یپرستاران در بخش ها   

سبب شده كه اين    " یسوختگ از   یجراحات ناش 
 مشكل شـوند و   دچارپرستاران از لحاظ تغذيه     

ــسيار ــا   یب ــه ب ــه روزان ــت اينك ــه عل ــا ب  از آنه
ــدادزياد ــا یتع ــده  ی از دســت و پ  ســوخته ش

 ی شوند از خوردن هـر نـوع گوشـت         یمواجه م 
اغلـب پرسـتاران دچـار مـرگ        .  كنند یپرهيز م 

 ی نمـ  ی كـه حتـ    ی شوند، به گونه ا    یزودرس م 
ــد از  ــود در دوران تواننـــ ــات موجـــ امكانـــ

 .د خود بهره ببرنیبازنشستگ
 در ميــان ی عفــونی هــای شــايع تــرين بيمــار

 یپرستاران به ويژه پرستاران زن، عفونت هـا       
 از ی اســت چــون پرســتاران در برخــ   یادار

 ی ترين لوازم پيشگير   ی ابتداي یبيمارستانها حت 
ــا ــونیاز بيماريه ــايع  ی عف ــر صــابون ، م  نظي

در .ستكش محروم هـستند    کننده و د   یضدعفون
 ی بـا غـذا    ن بيمـارا  یاغلب بيمارستان هـا غـذا     

 ساعت كـار    ۱۸ ی كه مجبورند روز   یپرستاران
 ی توانـد بـرا    یكنند به يك مقدار است و اين نم       

بـه علـت    .  باشـد  ی آنها كاف  ی طوالن یفعاليت ها 
 اورژانس بيمارسـتان    یاينكه در اغلب بخش ها    

  شــود دریهــا از پرســتاران مــرد اســتفاده مــ
جـه شـايع تــرين عفونـت هــا در ميـان آنهــا     نتي

 نظير ايدز و هپاتيت اسـت كـه بـر           یعفونت هاي 
 يابد با وجود اين متاسـفانه       یاثر خون انتقال م   

 ی نظير عينك مخصوص كه جز ابتـداي       یامكانات
 ی است جز لـوازم تزئينـ      یترين وسايل بهداشت  

 شود و در اختيار پرستاران قـرار  یمحسوب م 
ان به علت استفاده مكـرر از       پرستار.  گيرد ینم

 ،  ی پوسـت  ی هـا  یصابون، اغلـب دچـار آلـودگ      
 شوند ی پوست می و خشك  ی پوست یعفونت ها 

 ی موجـود از كيفيـت خـوب       یچرا كه صابون ها   
 كـه   ی نظير مـواد   یبرخوردار نيستند و امكانات   

 . پوست شود وجود نداردیسبب مرطوب
 

  سازي بيمارستان هاخصوصي
 

طــراح خــصوصي  بهداشــت بــه عنــوان وزارت
ها، عالوه    سازي شغل پرستاري در بيمارستان    

كه امينت شغلي را در اين حرفـه خدشـه            بر اين 
ســالمت جامعــه را نيــز در معــرض , دار كــرده

خصوصي .تجارت و سودآوري قرار داده است
ها و سـپردن پرسـتاران بـه          سازي بيمارستان 

اي    آينده يماني،قراردادهاي كوتاه مدت و حتي پ     
كنــد؛   ل را بــراي پرســتاران تـصوير مــي متزلـز 

چـون كـارگران فـصلي        چراكه با آنان نيـز هـم      
 .رفتار خواهد شد

 
 آن کــه در قــانون کــذايي كــار ايــران، بــاوجود

قــرارداد موقــت تنهــا مخــتص كارهــاي موقــت 
است، اما سالهاست که دولـت وسـرمايه داران         

 بــراي كارهــاي مــستمر هــم از    یخــصوص
گيرنــد تــا هــيچ   يكــارگران قــراردادي بهــره مــ

تعهدي را نسبت به نيـروي كـار نپذيرنـد؛ ايـن            
 ابرخــورد بــا نيــروي كــار صــنعتي شــايد تنهــ

تضييع حقوق كـارگر و خـانواده او باشـد كـه            
 ی گـذارده و مـ     ی را بـه جـا     یخود عواقب معين  

گذارد ، اما اثرات عدم اطمينـان نيروهـاي كـار           
چون پرستاران مستقيما به جامعـه        خدماتي هم 

بـا ايـن حـساب هـدف از      .  خواهـد شـد    منعكس
خصوصي سازي اين حرفه چيزي جز سـود و         

 مـدت بـا   اهسـودي كوتـ  . درآمد بيـشتر نيـست   
اي وســيع از نــا بــه ســاماني هــاي قابــل   دامنــه
بيني درانتظـار پرسـتاران و ديگـر حقـوق            پيش

درواقــع بــا  .  باشــدی مــیبگيــران قــرارداد 
 ی گــسترده واحــدهای هــای ســازیخــصوص
 و ی روحيـــه کـــادر پزشـــک کـــشوریدرمـــان

بخصوص پرستاران کـامال تـضعيف شـده  و          
 . به آنها تحميل شده است یاستثمار مضاعف

 
 جـدا از    ی سـاز  ی جمله عواقب اين خـصوص     از

 ی شـاغلين ، منجـر بـه تعطيلـ         ی کار بـرا   یناامن
 گردد که به تعبير سرمايه داران       یواحدهايي م 

 یکوبيدن مجموعه ها  .  الزم را ندارند   یسودده
 بـا   ی سـاختمان  ی و ساختن برج ها    یارستانبيم

همان باليي کـه برسـر اکثـر        .  بيشتر   یسودده
 ی واحــدهاصوص و بخــی توليــدیواحــدها

 . کشور آمده استینساج
 

هـا و مراكـز درمـاني بـه            بيمارسـتان  یواگذار
گونـه اطالعـاتي      هاي خصوصي كه هيچ     شركت

ــد،ابعاد     ــاني ندارن ــسايل درم ــت و م از بهداش
ــسترده  ــسيار گ ــه اســت ی اب  ICUبخــش. يافت

بيمارستان امام خمينـي سـال گذشـته بـه يـك            
شـــركت خـــصوصي كـــه رئـــيس آن ســـطح 
تحصيالت پاييني داشت، واگذار شـد و امـسال         

 .  کارکنان آن  تمديد قرارداد نشده استانيز ب
 

 خصوصي بـراي عقـد قـرار داد بـا      هاي  شركت
 ٩٠انـد و      ها مثـل قـارچ رشـد كـرده          بيمارستان
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هــا هــيچ شــناختي از بيمارســتان و   درصــد آن
 .مسايل آن ندارند

 
ــل ــدها  درمقاب ــان واح ــت کارکن ــن سياس  ی اي

ازجمله .  زده اند  ی دست به مخالفت جد    یدرمان
هـــايي از   در بيمارســـتان فيروزگـــر و بخـــش

،و )  سـابق یهزارتختخـواب (بيمارسـتان خمينـي  
امام حسين در مقابل اين اقدام ايستادگي كرده        

رح خـصوصي سـازي ايـن       و مانع از اجراي ط    
 .بيمارستان ها شده اند

 
هـا را بـا زور و          ميان برخي بيمارسـتان    دراين

انـد و دولـت و        سـازي كـرده     تهديد خـصوصي  
ــد  یســرمايه داران خــصوص ــشبرد رون ــا پي  ب

خصوصي سازي، پرسنل بيمارستان ها را کـه        
 سال سابقه کـار دارنـد را در         ٢٧ از آنها    یبرخ

ري تحـت فـشار قـرار       قالب قراردادي و پيمانكا   
 موقت به آنها    یادهامي دهند و با تحميل قرارد     

، چشم انداز و يا بهتراست بگـوييم کورسـويي           
 توانــستند ی مــیکــه آنهــا در دوره بازنشــستگ

 .  نمايندیداشته باشند را هم کامال کور م
 

  مستقل پرستارانمبارزات
 

ــاوجود  آن کــه در ايــن دوره شــاهد صــدور  ب
ضاهايي چون انجمن اسـالمي     بيانيه هايي با ام   

پرستاران، نظام پرستاري و جمعيـت اسـالمي        
 یپرســتاري درارتبــاط بــا طــرح خواســته هــا 
 یپرستاران در نشريات بوده ايم اما تالش بـرا  

حرکات مستقل ميان پرستاران هـر روز وزنـه         
 درتالش انـد    رانپرستا.  کند ی پيدا م  یمعين تر 

 یتا استقالل خود را حفـظ نمـوده و تحـت لـوا        
 دهنـد،  ی حاکميت مـ   ی که بو  ینام و پرچم معين   

تجربه مبارزه مـستقل معلمـان بـه آنهـا          . نروند
بسيار آموخته اسـت کـه بـه مـوازات حرکـات            

 ايجاد تـشکل    ی بايد توان خود را برا     یاعتراض
 کـه   یتـشکل . مستقل پرستاران نيز به کاربندنـد     

 گونــاگون ســهيم ی از منــافع جنــاح هــاجخــار
 ی راهبـر مطالبـات صـنف       بتواند یدرقدرت دولت 

از خود آنهـا بـوده و اعتمـاد تعـداد           . آنها باشد 
 از پرســـتاران را در رونـــد یهرچـــه بيـــشتر

 . مبارزاتشان بدست آورد
 

 اعتراضات
 

 تيرمــاه کــه بــه نــام روز پرســتار در ٤ درروز
تقويم ثبت گرديـده بـرخالف انتظـار مـسئولين          

 تجليل از مقام و منزلت پرستار       یرژيم که مدع  
 سرخرمن به   ید ومرتبا آرامش و قول ها     هستن

 دادند و پشتبند آن نيز هزارويک       یپرستاران م 
 کنند همه جـا شـاهد اعتراضـات         یآيه رديف م  

آنهــا .  شــان بــوديمیوق حقــیپرســتاران بــه بــ
دراکثــر بيمارســتان هــا دســت بــه اعتــراض و 

 نمونه در استان مازندران     یبرا. اعتصاب زدند 
ر از انجـام    پرستاران بـا حـضور در محـل کـا         

  یکارهـا و مـسئوليت  هـاي  محولـه خــود دار    
 ی  بـرا   یپرستاران  نه تنها هيچ  رقبت      . . نمودند

 روز پرسـتار    ی نمايـش  یحضور در جشن هـا    
 بلکه  معتقد بودند  که مـسئولين رژيـم           تندنداش

نه تنها حاضر به جوابگويي نسبت به خواسـته         
 آنها نيستند بلکه با هزار دوزوکلک آن چه         یها
 . گيرندی هم که داشته اند روز به روز پس مرا
 

از رفـتن  ,  بيمارستان هفت تير در تهران   پرسنل
بــه ســر کــار خــودداري کــرده و در محوطــه  

آنـان خواسـتار    .  نماينـد  یبيمارستان تجمـع مـ    
مطالبات خود از کارانه بيمارستان و رسـيدگي        

 .  گردندیدولت به مشکالت پرسنل درماني م
 

اختر درتهران نيـز در يـك        بيمارستان   كاركنان
ــشي از    ــتان ،بخ ــي در بيمارس ــع اعتراض تجم
خواستهاي خود از جمله پرداخت حق کارانه از        

 ٢٠شش مـاه گذشـته تـا بـه حـال، اختـصاص              
ميليارد تومـان بودجـه فقـط بـراي پرسـتاران،           

 هـزار تومـاني، در   ٦٠پرداخت بن هاي سـاالنه    
ــراي پرســتاران و   ــاس ب ــرار دادن لب ــار ق اختي

 ی پايـه حقـوق پرسـتاران را مطـرح مـ           افزايش
 .نمايند

 
هاي امام خميني ، هاشمي    بيمارستانپرستاران

 بيمارسـتان  ٢٠نژاد و امـام حـسين و بـيش از       
ديگر تهران نيـز بـر خواسـت تعـديل و كـاهش           

تقسيم عادالنـه كارانـه نـسبت بـه         , ساعت كار   
اجـراي مـصوبه اخيـر      , آلودگي محـيط كـاري      

 ميليـارد   ٢٠ودجـه   مجلس پيرامون اختصاص ب   
 در پرداخـت    تبعيضرفع  , توماني به پرستاران  

ســخت و زيـــان آور شـــناخته شـــدن شـــغل  
تعــديل ســاعت كــار پرســتاران و  , پرســتاري 

اختصاص حقوق ويژه جهـت نوبـت كـاري در          
 .  نمايند یروزهاي تعطيل تاکيد م

 
 از پرستاران و پيراپزشكان بيمارسـتان       جمعي

ــود خواســتار د   ــع خ ــا تجم ــه  ب ــه طرف رج رتب
كارشناســي در احكــام خــود، برقــراري نظــام  
هماهنگ پرداخت، كاهش ساعات كـاري و رفـع       

در اين تحصن پرسـتاران     .كمبود پرسنل بودند  
هفتـه پرسـتار بـدون      «پالكاردهايي با عنـاوين     

ما خواسـتار بـه     «و  » حقوق و مزايا مبارك باد    
ــام    ــتاري و نظ ــات پرس ــيدن مطالب ــه رس نتيج

در دســت » هــستيمهماهنــگ پرداخــت واقعــي 
 .گرفته بودند

 
هاي پرسـتاري و نماينـدگان         پرستاران، تشكل 

پرســـتاران بيمارســـتانهاي تهـــران صـــبح    
شــنبه دوم تيــر مــاه ـ مقابــل مجلــس    روزســه

شوراي اسالمي تحصن كـرده و پالكاردهـايي        
مجلس خدمتگذار از حقـوق جامعـه       «با عناوين   

« ، »محــروم و زحمــتكش پرســتاران دفــاع كــن
ــساو  ــيل م ــتار س ــساوي  «، »ي پرس ــه م زلزل

و » شــب و روز مــساوي پرســتار  «،»تارپرســ
 . گيرندیدر دست م» مشاغل سخت ؟؟؟«
 

 پرستاران و پرسنل درماني بيمارستان لقمـان       
حكيم  نيز در حياط اين بيمارستان  دسـت بـه            

 از پرسـتاران اتـاق عمـل        یيک.  زنند یتحصن م 
 دارد  یاين بيمارستان در اين تحصن عنوان مـ       

 مــاه اســت كــه بــه دنبــال دريافــت ٤ه مــدت كــ
مطالبـات بـه حـق خـود از راه قـانوني هـستيم       

سـاعات  :  گويـد  یمـ ويكي ديگـر از پرسـتاران       
كاري پرستاران بايد كاهش يابـد و پرسـتاري         

. آور شـناخته شـود      جز مشاغل سخت و زيـان     
پرستاران اتاق عمل بعد از دو شيفت كار كردن 

رفع مشكالت  در بيمارستان مجبورند كه براي      
 هـزار تومـان بـن    ٦٠. كننـد  مـالي مسافركـشي   

ايم و دريافت ماهانه      غيرنقدي را دريافت نكرده   
 ماه است كه پرداخـت نـشده        ٧ كارانه هم    حطر

 . است
 

ــاني    ١٥٠ ــتي درمـ ــان بهداشـ ــر از كاركنـ  نفـ
بيمارستان فيروزآبادي واقـع در شـهر ري در         
خصوص مطالبـات معوقـه ي خـود دسـت بـه            

گيزه هاي برگزاري اين تحـصن،      ان.تحصن زدند 
عدم پرداخت حقوق و عيدي و اضافه كاري بن         

 ماه  ٣٠كارمندي اسفند ماه و نيز عدم پرداخت        
 .طرح كارانه كاركنان بود

 
 ..... و

 باال که نمونه هايي از      ی حرکات اعتراض  مشابه
 یآنها دراين مطلب آورديم، در بيمارسـتان هـا       

ــا توســط   ــتان ه ــران و شهرس ــف در ته  مختل
 در فاصــله یپرســتاران و ديگــر کــادر درمــان 

 . چندماهه گذشته انجام گرديده است
 
عـدم تناسـب بـين      , كاري   باالخره اين که، بي    و

مشكالت , حقوق دريافتي و سختي و حجم كار       
ساعت كاري، نداشتن امنيـت شـغلي در مراكـز      
ــوي    ــادي و معن ــت م ــدم حماي ــصوصي وع خ

ن  قــانویمــسووالن از پرســتاران، عــدِم اجــرا
 پيش از موعد به دليل نبود قـانون         یبازنشستگ

  سازمان رارداد  جديد ،عدِم  قیاستخدام  نيرو
 خدمات منـزل    ی بيمه گر با پرستاران برا     یهاي

 ، فقـدان  امکانـات       یو دفتر  مشاوره  پرسـتار      
ــرا ــاب  یالزم بـ ــتان ، انتخـ ــتار بيمارسـ  پرسـ

 بر اساس روابـط     ی از مديران پرستار   یبسيار
 ی  فقدان  مـديريت اداره پرسـتار   نه  ضوابط  ،    

ــا و  ــشگاه ه ــستقل در دان ــ............... م  از یخيل
 تـوان در رده مـشکالت       یموارد ديگر را هم مـ     

 . دادیپرستاران در ايران جا
 

ــل ــارزه   درمقاب ــا مب ــشکالت ، ام ــن م ــام اي  تم
پرستاران تا تحقـق مطالباتـشان ادامـه خواهـد          

  . يافت
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ما نمي توانيم حتي آمار 

 جانباختگانمان را هم داشته باشيم

 
 

ما حتي . ما نمي توانيم حتي آمار جانباختگانمان را هم داشته باشيم

هنوز . نمي دانيم عزيزانمان در چه زمان و مکاني به قتل رسيده اند

نام و مکان گورهاي دستجمعي که مدفن آن عزيزانست را  جستجو 

  ..........      .مي کنيم

  

  .تعداد بي شمارند، دو نسل به قتل رسانده شده اند

گريزی .اطالع دراين باره هرچه هست جسته و گريخته و نادقيق است

 تعدادي از هم بندان آن جانباختگان که از بخشی از آنها.هم نداريم

برخي ازخانواده . توانسته اند جان به سالمت درببرند سخن گفته اند

براي تحويل وسايل عزيزانشان به زندان ها هاي جانباختگان که 

از البالي روزنامه . احضار شده بودند دراين باره فريادبرکشيده اند

  .....ها و گزارشات به تعدادي اسامي رسيده ايم 

 که در باشدای اما اين مجموعه پراکنده هرگز نمي تواند بيانگر فاجعه 

   .زندان های ايران رخ داده اند
 

  ! ندتعداد بي شمار

نگاه . هزاران هزار نفر از فرزندان مردم دستگير و به قتل رسيده اند

به ليست هاي منتشره دراين باره بدنمان را مي لرزاند و غم و درد را 

فاجعه اي عظيم اتفاق افتاده که هنوز . در دل هايمان مي نشاند

  .ابعادش روشن نشده است

مشترکي با آنها بسياري از آن عزيزان را مي شناختيم و خاطرات 

اما بودند بسياري که هنوز هم بي نام و نشان مانده و . داشته ايم

. هيچ اسمي از آنها حتي در همين سطح محدود نيز وجود ندارد

هزاران انساني که در طي بيست و پنج سال گذشته بازداشت ، به 

  . زيرشکنجه کشيده و در مقابل جوخه هاي مرگ قرارگرفته اند

مار گورستان هاي بي نام و با نام مي توانند گواهي بر آيا تنها بي ش

قتل عام نسلي دهند که رژيم جمهوري اسالمي در پرونده کثيف 

  حکومتي اش آن را به ثبت رسانده است؟

  ! چرا که تعداد بي شمارند.نمي دانيم 

 پشت روستاي آفاق -بزرگراه سوسنگرد: واقع درگورستان هايي 

 کوت عبداله نزديک گورستان بهشت جادهو نزديک گورستان جهاد

 -اتوبان اراک ،خيابان طالب آملي نزديک استاديوم آمل ، آباد اهواز

 ، حياط زندان منطقه آبکنارو گورستان کلوير، کيلومتري اراک۶بجنورد 

 پشت ،  گورستان گچساران، برازجان  دراتوبان گناوه نزديک امامزاده

 باغ بهشت  گورستان ،گرگان ييانگورستان بها  در گناباد،امامزاده زيد

 راه ، اصفهان۴۱ ۹ ۸ ۷ ۵باغ رضوان قطعه، همدان زهرا جاده مالير

باغ فردوس جاده سيلو نزديک گورستان ،کرمانجوپاري بهشت زهرا

 گورستان سيد مرتضي کاشف غربي منطقه  کرمانشاه ،کودکان

بلوار  د، در مشهجاده اصغريه بعد از هاشم آباد ،الهيجان کاروانسرا بار

 ، صالح آباد ايالم امامزاده دست چپ روي تپه،  اروميهراديو تلويزيون 

 خيابان راه آهن گورستان وادي رحمت و ،شيراز ۳۸دارالرحما قطعه 

لعنت ( گلزار۹۳بهشت زهرا قطعه ، تبريزدر گورستان پشت جاده تبريز

اده  گورستان زاهدان ج،تهران جاده خاوران پشت گورستان ارامنه) آباد

چه تعداد از عزيزانمان را در خود ........ وبهشت مصطفي خيابان گاراز

  مدفون دارند؟

 ! تعداد بي شمارند
 الجوردي و جوهري و مجتبي  از شکنجه گراني چون۶۷ تقريبا از تيرماه 

 بارها . . .حلوائي و حاج داود و حاج محمود و طوطيان و ناصريان و 

ي با زندانيان سياسي در دستور قرار شنيده می شد که تصفيه حساب قطع

 و قبل از تصفيه حسابي که به قول رفسنجاني بايد با دستور خميني. دارد

  . انجام مي گرفت و گرفتمرگش

  " ! زندان نياز به خانه تکاني دارد  " - 

  واي به وقتي که حضرت امام تکليف ما و شما خبيث ها را روشن نمايند - 

مردم دربيرون  و رفتهبيرون   زندان عموديخيال مي کنيد مي گذاريم از

  به شما دستهُ گل بدهند ؟

   ديگر در جمهوري اسالمي زنداني سياسي نخواهيم داشت- 

پاسداران و مسئوالن زندان براي رفتن به جبهه هاي جنگ لحظه ..... - 

شماري ميکنند اما در زندان اسير يکُ مشت منافق حربي و کافرُ مرتد شده 

  بيت المال را مي خورند اند که نانِ  

براي هر سلول يک نارنجک آماده داريم و هر وقت الزم باشد شما را به  - 

  . . .َدرک ميفرستيم و 

 که بوي خون مي دادند و نشان از حرص و ولع  از اين دستمتلک هايي

 مرتبا تکرار  در آن مقطعگزمگان رژيم براي قتل عام زندانيان اسير بود

  . می شد

  .خواستيم باورشان کنيمشايد نمی 

 خميني که به دوره پس از خود مي انديشيد تصميم قطعي اش را در 

... چون رفسنجاني ، خامنه اي و موسوي اردبيلي و مشاورت افرادي

براي حفظ نظام اسالمي در گام اول بايدزندانيان سياسي قتل . گرفته بود

جباران اسالمی بارها  قتل عام اسرا که در تاريخ خونبار .عام مي گرديدند

تکرار گشته بود و اين جانيان اسالمی نيز می بايست طبق فرامين 

برای اين .  تکرار می کردند و کردند۶۷خداوندگارانشان آن را در سال 

  . آغاز نمودند چنين دوره تدارک راکشتار

جابجايي  از خردادماه درزندان هاي اوين و گوهردشت  و زندانيانتفکيک  

 خوشبخت ، ، گيالني ، ميثم ، امثال حسين شريعتمداري . ودآغازشده ب

 ، احمد پور نجاتي ، بادامچيان ،مقتدائي ، مصباح يزدي ،عسگر اوالدي

رهبران و مسئولين درجه ديگر  همچون امام جنايت و. . .خزعلي وجنتي 

به اين نتيجه رسيده بودند که زندانيان اصالح ناپذيرند و به  اول رژيم 

الم برنخواهندگشت پس هرچه زودتر اين مانع جدي بايد از دامان اس

   . وشدمقابل نظام برمي داشته مي شد
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نيري و اشراقي و پور متشکل از افرادي چون مرگ ، هاي سيون يکم

 راهي شکنجه گاه ها . . . رئيسي و رازيني و ،محمدي ، شوشتري 

  .  و بخشيدندشدند تا امر امام را جامه واقعيت بخشند

ِ درو مي کرد ،  در  ُ کشتار هشت روز تمام گوهر دشت ماشين

روزهاي هشتم ، نهم ، دوازدهم ، پانزهم ، هيجدهم ، بيست و يکم ، 

 هزاران نفر  در مقابل جوخه بيست و دوم و بيست و پنجم مرداد

فاجعه ای که درديگر زندان های تهران و شهرها با . گرفتندمرگ قرار 

  .ديدفاصله کمی تکرار و تکرار گر

يکی از معدود زندانيان سياسي ای که از اين ثريا علي محمدي خانم 

فاجعه به سالمت گريخته است در نوشته اي از آن روزها چنين ياد 

» نه«يا » آري« در دادگاه با دو پرسش فقط ۶۷سال « : می کند

واليت فقيه : از مجاهدين مي پرسيدند .سرنوشت زنداني تعيين مي شد

نه؟از چپها  ري يا نه؟ جمهوري اسالمي را قبول داري يا را قبول دا

مسلماني يا نه؟ نماز مي خواني يا نه؟ هر کس : سئوال مي کردند

آنهائي .  يعني صف مرگ- داد مي رفت به صف چپ جواب منفي مي 

 بودند ۶۷ در سال  ....راست که پاسخ مثبت مي دادند مي رفتند صف 

شان در سرنوشت آنها تاثيري کساني که مثبت و منفي بودن پاسخ

اينها . سرنوشتشان فبال از جانب زندانبان تعيين شده بود. نداشت 

 کادرهاي جنبش بودند که از مواضع تعدادي از رهبران و 

  ونداده بودند سازمانيشان دفاع مي کردند و تن به تسليم و ندامت 

 ۶۷ل سا   .تصادفي نيست که جزو اولين گروهي بودند که اعدام شدند

بودند کساني که بخاطر ارزيابي غلط از شرايط به پرسشها پاسخ 

بودند کساني که به  .آگاهانه به استقبال مرگ رفتند منفي دادند و نا 

سئوال مسلماني يانه پاسخ مثبت دادند و براي خواندن نماز آنقدر 

بودند   .شالقشان زدند که يا نماز را پذيرفتند و يا خودکشي کردند 

که به تصادف در سلول يا صفي قرار گرفتند و سرنوشتشان کساني 

گوهردشت روز اول اعدامها، تصادف نقش زيادي در  در . رقم خورد

از (اين ميان بودند کساني  در . تغيير مسير مرگ و زندگي داشته است

که بخاطر باورها و انگيزه هاشان درهر ) هر گروه و دسته اي

 نمي ۶۷شايد سال .  مي دادندشرايطي به زندانبان پاسخ منفي 

اما به جرئت مي گويم اگر هم . آنهاست دانستند چوبه دار در انتظار 

   ......ترديد نمي کردند» نه«مي دانستند در گفتن 

.  فاجعه از بيست و هفتم تير ماه شروع شد: وی چنين ادامه می دهد

 نه هنوز نه ما و. شنيديم  را ۵۹۸همان روز که خبر پذيرش قطعنامه 

اولين بازتابش . شما نمي دانستيم بهايش را چه کساني مي پردازند

. قطع مالقات و همه امکانات ارتباطي ما با دنياي خارج از زندان بود 

اي شد از آسمان و چشم اندازي از  سهم ما از جهان بيرون تکه 

   .چراغهاي شهر

بودند حدود چهل مجاهد در بند ما . از پنجم مرداد اعدامها شروع شد

شنيديم پيش از   .چند نفري براي اعدام بردند اي که همه را در گروهه

بعضي ها را با . به دختران باکره تجاوز کردند. اعدام شکنجه شدند

پس . هنگام اعدام دستهاي يکديگر را مي گرفتند. خودشان دار زدند چادر 

آنها : پاسداري با وحشت گفته بود. باز نمي شد از اعدام گره دستهاشان 

حکايتهاي تلخ ديگر از خشونتي بي  و . حتي پس از مرگ جدا شدني نيستند

 ماه وداع با دوستان و ۶۷مرداد ماه  . را رقم زد۶۷د و مرز که فاجعه ح

روزهاي بيم و  هم بندهايمان، ماه بهت و ناباوري، کابوسهاي شبانه و 

   .انتظار در همزيستي با مرگ گذشت

آن سال در طبقه دوم 

تماني به نام آسايشگاه ساخ

بوديم که روي تپه اوين و به 

تواب ساخته  دست زندانيان 

گاه شبها از البالي . شده بود

ميله هاي آهني با حسرت به 

. نگريستيم چراغهاي شهر مي 

انگار همه ما را از ياد برده 

در آنسوي ديوار مادران . بودند

خبر نداشتند از چادر 

اند دخترانشان طناب دار ساخته  

و جسد پسرانشان شبانه در 

گورستاني بي نام و نشان دفن 

   .مي شود 

يا » آري«جز . در يکي از همان روزها چند نفر براي پرسش و پاسخ آمدند

با دو پرسش مسلماني يا نه؟ نماز مي خواني . خواستند پاسخي نمي » نه«

   .مثبت داد يا نه ؟ در اتاق ما فقط يک نفر پاسخ 

دهها بار در بازجوئي و بازديد . خها تازگي نداشتاين پرسش و پاس

يک ماه قبل از اعدامها . نظير آن جواب داده بوديم مسئولين به پرسشهائي 

زندان با لحني کنايه آميز گفته  در يکي از همين پرسش و پاسخها، رئيس 

   . فعال جو دمکراتيک است هر چه دلتان مي خواهد بگوئيد: بود

يور سخنراني يک مقام قضائي از بلندگوي بند در اولين روزهاي شهر

» کافرها«خشن به کمونيستها حمله کرد و براي  با لحني تند و . پخش شد

از منافقين نوبت  عد حاال ب« : گفت. خواستار اشد مجازات شد

شنيديم زنهاي چپ . همزمان خبر تکان دهنده اي به ما رسيد .»کافرهاست

کساني که شالق مي . نماز شالق مي زنند را در بند انفرادي در هر وعده 

ها بودند که شرط  خوردند بچه هاي آزادي و يا به تعبيري ملي کش 

از دو . آزاديشان مصاحبه و ندامت بود که حاضر به پذيرش آن نبودند

يکي . در انفرادي بودند و حاال به جرم ارتداد شالقشان مي زدند ماه پيش 

بند دو عمدتا جاي کساني  . ۲فرستادند بند  دو هفته بعد تعدادي از آنها را 

   .مي کردند بود که نماز مي خواندند و قوانين زندان را رعايت 

برايمان پيغام فرستادند که شکست خورده . شنيديم نماز را پذيرفته اند

جيح دريجي نامحدود بودن پايان رنج تررا به مرگ ت گفتند حکم اعدام . ايم

که زير شکنجه و در طول زندان  کساني بودند بيشترشان جزو . مي دادند

در بند  در ميان آنها دختر جوان و مقاومي بود که . مقاومت کرده بودند

 روز شالق نماز را تحمل کرده ۱۴او بيشتر از . محبوبيت زيادي داشت

دستش را بخيه زدند و يک جيره مخصوص . دستش را زد حتي رگ . بود

   .شالقش اضافه کردند هم بخاطر اقدام به خودکشي به 

همه خودمان را در برابر خطري مي ديديم که عبور از . مالمتشان نکرديم

همينطور . مطمئن بوديم نوبت ما هم سر مي رسد . آن کار هر کسي نبود

   .شد
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در دادگاه به سئوال مسلماني يا نه؟ .  نفر را از بند ما بردند۸يک روز 

رع براي آنها نيز مجازات حاکم ش. منفي دادند هر هشت نفر پاسخ 

به حکم همانجا  در اعتراض . مرگ زير شالق يا توبه را صادر کرد

از همان روز حکم شالق . اعالم اعتصاب غذاي نامحدود کردند

   .شد درموردشان اجرا 

دختر جواني هنگام رفتن با لحني . چند روز بعد تعداد ديگري را بردند

   .قبول مي شويم يا ردبراي امتحان، يا  مي رويم : شوخ گفت

براي هر . وعده هاي نماز را به روش سني ها پنج نوبت کرده بودند

 ضربه شالق، ۲۵در مجموع روزي . شالق وعده نماز پنج ضربه 

  ».... .نوبت اول با صداي اذان صبح شروع مي شد

رژيم از حدود آبان ماه کم کم خانواده ها می يابند و اعدام ها ادامه 

 دهد ، به خانواده غالبا گفته ميمی جنايت خويش قرار را در جريان 

چون لکه ننگي را از دامان شما پاک ! به شما تبريک ميگوئيم  " :دوش

  ! " کرديم 

رويای خمينی به واقعيت پيوسته و جنايت بابرنامه رژيم هزاران 

حاکميت جنگ و جنايت و بيست و پنج سال .را نابودکرده بودانسان 

. ننگينش کسانی را چون آنان نمی انديشيدند درو کردحماقت در تداوم 

 پروين ، بيژن بازرگان،منصور قماشي انسان هايي چون حسن شهيدی، 

 فاطمه ،  کهنسهيال درويش، كريم جاويدي ،جعفر بيات، گلي آبکناري

 محمد توكلي اكبر ،محمد پوئيد ، خليفه مرداني  ، مهين مدوي،ُمدرسي  

 ، حسين صبوري،مسعود اسدي،مير نعمت الهي  ا، حجت محمد پور،آبادي

،حسين  محمود اسالمي،حميد تركانوشيروان لطفی ، ،داريوش كائيد پور

 ، هبت معينی،  عباس پورساحلي، احمد ارانيصدرايي، سياوش حدادی ،

 ، بهرام قدك،مهرپور) پوران( ايراندخت، ادنا ثابت، ارژنگ،ناصر منصوري

 سوسن اميري، حسن ،عليرضا زمرديان ، رضا قريشي،مهرداد ميرهاشمي

اميري، اصغر اميري، صادق خباز، هاشم مازندراني، بهروز فتحي، علي 

  !تعدادشان بی شمارانند...............    وچهار محالي 

 !يادشان گرامی باد
 

 

  !بايد گفت و فرياد زد! بايد نوشت و نوشت         

 !از تکرار فاجعه بايد جلوگيری کرد
اره زندان گزارشات ، کتب و مقاالت درب

 ساله حاکميت جمهوری ۲۵متعددی در دوره 

اسالمی منتشر شده است که اغلب آنها 

درخارج از کشور و توسط زندانيان سياسی 

سابق که از شکنجه گاه و قتل گاه های رژيم 

جان به سالمت دربرده اند به نگارش درآمده 

 آن ها يادداشت هايي که اگرچه بازخاطره. اند

برای نويسندگانش بسيار سخت بوده است اما 

برای خوانندگان بی شمارش انتقال تجارب 

اين مطالب که بصورت . پربهايي می باشد

پراکنده در سايت های فارسی زبان و در کتاب 

خانه ها وجود دارند مجموعه ای را تشکيل می 

دهند که به عنوان اسناد تاريخی جنايات رژيم 

 خود را به ثبت امروز تا به جمهوری اسالمی

اين مطالب تنها بخش کوچکی از . رسانده اند

يادواره هايي هستند که در ذهن هزاران نفر 

به تحرير به داليل مختلف  و ردهنوز وجود دا

 اما بااين وجود می توان با اتکا به .درنيامده اند

اين اسناد گام های موثر و آغازگرايانه ای را  

شاندن سران جمهوری برای به محاکمه ک

 .اسالمی به جرم جنايت عليه بشريت برداشت

 که توسط اسناد نوشته شدهليستی از اين 

 جمع آوری شده و »خاطرات زندان « سايت 

در اينترنت وجود دارد خود منبعی برای 

جنايات جمهوری اسالمی در پرداختن دقيق به 

و اعدام هزاران نفر از زندان عرصه 

. می باشدآزاديخواهان و دگرانديشان ايران 

که به کاری باارزش  و قابل سپاس فراوان 

همه ما کمک می کند تا ادعانامه مردم رنج 

کشيده ايران را مستند به نهادهای بين المللی 

  .مستقل بين المللی ارائه نماييم

« برای آشنايي بيشتر خوانندگان نشريه 

دراين شماره بخشی از اين کار » راتحادکا

  :مسئوالنه انجام شده را با هم می خوانيم 

 ۲۲ياداشتهاي محسن فاضل ، زندان اوين از 

 ــ هواداران سابق ۶۰ تا خرداد ۵۹فروردين 

/ خاطرات امير انتظام / سازمان پيکار ، فرانسه 

 ۴ روايت بر اساس ۴از آنچه بر ما گذشت ، 

 جلد ــ ۲در اوين ،  /  زن ــ طيفور۴گفتگو با 

ياداشتهاي تقي شهرام ــ ،محمد جعفری 

جزوه اي حدود سي صفحه که نامبرده پس از (

دستگيري توسط پاسداران در اوين نوشته و 

زندانِ  توحيدي ، )به بيرون ارسال نموده است

خاطرات پرويز ) / پرويز اوصياء (  پايا - الف 

ـ و در اينجا دختران مي ميرند ـ ، اوصياء

نيمه پنهان زنداني سياسي ــ هاله / شهرزاد 

ستاره هاي گمشده ــ شيون بامداد / سحابي 

زنده به گوران اوين / فتنه دور قمري ــ بهداد /

هرگز نميرد  ،ــ راه آينده ، بهمن شصت و يک

آنکه دلش زنده شد به عشق ــ جبهه همبستگي 

/ براي دفاع از حقوق دموکراتيک مردم ايران 

نهاي جمهوري اسالمي قانون جنگل در زندا

بريده ــ /  راه توده ۸۱حکمفرماست ــ شماره 

گزارش مسلخ  / ۵ايمان ، مجله شورا شماره 

 ۴ و ۳اوين ــ انديشه رهائي شماره هاي 

در راهروهاي / اتريش سال شصت و سه 

خون ــ جامعه دموکراتيک مردم ايران مقيم 

 مادران و کودکان در زندانهاي/ فرانسه 

خميني ــ مينا وطني ، مجله آزادي ، دوره دوم 

جمهوري زندانها در دو جلد ــ  ،شماره سه
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نبردي نا برابر ، گزارش ، " وريا بامداد " نوشته

  ــ نيما پرورش ۶۷ تا ۶۱ سال زندان از سال ۷

از انتشارات "  با من از درخت سخن بگوئيد ،

ــمسعود فرزاد " سازمان اتحاد فدائيان خلق 

زندان اوين / هاي خونين ــ مهدي جاويدي گل/

به روايت يک سرباز وظيفه ــ نشريه جنبش 

تجاوز به زنان در جمهوري / تير هشتاد 

شکنجه و سلول / اسالمي ــ ثريا دانياليان 

تاثير /  ــ سعيد معماري ۳۳۶انفرادي در زندان 

زندان و شکنجه و اعدام بر خانواده هاي 

ران ــ مهين روستا ، درگير مسئله زندان در اي

گزارش يک  ، خبرنامه کانون زندانيان سياسي

تک پنجره ای به زندگی / فرار ــ شکوفه مبيني 

زندان هاي اسالمي و جنايت /ــ شکوفه مبينی 

( حقيقت ساده / عليه بشريت ــ منيره برادران 

تأملي در حقيقت ،منيره برادران ) سه جلد 

شماره يک ساده ــ شهال شفيق ، مجله نقطه 

 رها ــ آرش شماره .زندان می گريست ــ م /

 رها ، کتاب نقطه -آشيان ويران ــ م / ۱۵ و ۱۴

/ زندان سياسي ــ احمررد يازگر/ شماره يک 

بررسي کشتار جمعي زندانيان سياسي ــ 

زندان در چرخه مبارزه طبقاتي ــ / بابک عماد

با مرگ خميني در سلولهاي اوين / فرهاد سپهر

 جاي آنست که خون ،شت ــ فريده ثابتيچه گذ

موج زند در دل لعل ، ويژه نامه نشريه آغازي 

شکنجه در دو رژيم ــ ارواند ابراهيميان ــ ،نو 

امير انتظام قرباني انحصاري شدن حاکميت ــ ،

يادداشتهاي زندان اوين ــ از  ، علي فياض

تاکتيک هاي دشمن در تعقيب ، انتشارات پيکار

اهنمائي براي مقابله با آن ــ از و مراقبت و ر

صدور حکم اعدام توسط ، انتشارات راه کارگر

 ــ داور ، مجله آرش ۶۷خميني در شهريور 

در شماره فوق  ( و هشتاد و دو۸۱شماره 

 موجود ۶۷مقاالت ديگري در مورد قتل عام 

در باره مقاله نگاهي به انفرادي  است از جمله

/ با اسکوئي  ــ ص)که مينا زرين نگاشته است

 کالم ممنوعه حکومت فقها ــ مهدي اصالني

 را هرگز ۶۷تاريخ تابستان / خاوران ــ پويا 

خاوران ، پارسا -فراموش نخواهد کرد ــ ر 

نامي ست براي فراموش نکردن ــ محمد رضا 

/ زبان زن زنداني ــ نجمه موسوي ،معيني 

تعقيب و ،/ زنان ملي کش ــ رها آفتابگردان 

 ، ۱۴ تجاربي از زندان ــ شماره مراقبت و

" اکثر شماره هاي نشريه آلماني ،اتحاد کار 

که به طور تخصص به " آنگهوريگين اينفو 

" و ايران " مسئله زندانيان سياسي در جهان 

 مصاحبه با -  ماه دسامبر ۲۰۰۲مي پردازد ، 

شاهد روايتگر ، شاکي تاريخ / محمود خليلي 

ت ديوار شب ــ پش/ ساز ــ محمد رضا معيني 

قصه هاي /رضا نويامه ، نشريه نقطه کتاب دو 

زندانيان ــ زندانيان بند چهار واحدسه قزل 

انسان ، حصار زير نظر رژيم نوشته اند

که " آزاديخواه انساني تحقير پذير نيست 

صنوبر ،نويسنده دلير آن داستان تجاوز 

شکنجه گران را در زندان اصفهان به زنان 

ــ کتاب زندان " ير مي کشد زنداني به تصو

 بررسي نامه هاي زندان ، مجله آرش  ،جلد يک

پيش در آمدي بر نامه /  ــ مجيد نفيسي ۵۳

 -واپسين نامه ها / هاي زندان ــ مجيد نفيسي 

واپسين /  شقايق - وصيت نامه هاي اعدامي ها 

نامه ها ، اسناد خونين مقاومت ، انتشارات 

شق و از اميد شقايق سال شصت و يک  ، از ع

آيا تجاوز يک اتفاق ساده ،ــ نوشابه اميري 

مسائل زندان ــ مصاحبه  ، بود ؟ ــ دنيا روشن

 ۷۹با تراب حق شناس ــ مجله آرش شماره 

گزارش کوتاه از وضعيت / سال هشتاد 

/ زندانهاي ايران ــ مرجان ، سپيده ، ستاره 

 ۶ويژه شکنجه و زندان ، مجله نقطه شماره 

 پديده ناشناخته زندان ــ ،هفتاد و پنج تابستان 

هفت روز زندان ، تصوير يا / حجت محسني 

خاطراتي از  ، واقعيت در زندان ــ رضا شفق

/ ــ شهاب شکوهي " دزفول " زندان يونسکو 

دی و اسفند / کابوس وحشت ــ راه کارگر 

کشتار زندانيان سياسی در گوهردشت  ،هفتاد

فروردين شصت و - فدائی -ــ کامبيز همايون 

تحليلي کوتاه از يک دهه زندان در / نه 

تير و / فدائي  ) ۶۸ تا ۵۸از ( جمهوري اسالمي 

يادواره اي از روزهاي / آبان شصت و نه 

فاجعه قتل عام زندانيان سياسي از زبان 

مرداد / خانواده هاي زندانيان ــ اتحاد کار 

/ تجاربي از زندان ــ اتحاد کار / شصت و نه 

از آن روزهاي  ،يبهشت و تير شصت و نهارد

/ شهريور پنجاه و هشت  / ۱۴۲ــ کار . . . تلخ 

سال / نامه اي از گوهر دشت ــ نامه مردم 

اعدام هاي جمعي به روايت  ، ماه فوريه۱۹۹۰

شهود عيني ــ راه توده مهر هفتاد و شش 

گزارش رسمي گاليندوپل ، نماينده رسمي ،

 زندانيان سياسي سازمان ملل پيرامون کشتار

 ۲۸/ قانون تواب ــ اکثريت / در ايران 

اتاق معجزه و / ارديبهشت شصت و هشت 

آگهي هاي تسليت / تاريخ آن ــ حسين جعفري 

 ! ۶۷وتحريم در روزنامه ها پس از تابستان 

که جسته و گريخته از شهداي راه آزادي ياد 

 تا ۲۱۸از شماره " نامه مردم " کرده اند در 

هفت /  آگهي از اين نوع ديده ام ۸۰د  حدو۳۱۲

/ ها ــ کار  اعدام/  مهيار -سال در زندان ــ ي 

زندانها و شکنجه / دي و بهمن شصت و هفت 

ــ ) زندان رشت ( گاههاي رژيم خميني 

 ، زندان الهيجان ۲۴۴روزنامه مجاهدشماره 

خاطرات ،۲۳۴ ، زندان قم شماره ۲۴۶شماره 

تا ۱۸۰ شماره هاي زندانيان ــ روزنامه مجاهد

افشاي  /  به بعد۱۹۸ ، ۱۹۰ ، ۱۸۸ ، ۱۸۶

جنايات رژيم توسط مجاهدين از بند رسته در 

 ماه دي شصت و ۲۷۶ شهر آمريکا ــ مجاهد ۷

نوروز در زندانهاي رژيم ضد بشري ــ ،چهار

 - اراک - قزل حصار - اوين - گوهردشت 

 ۶۴ تا ۶۲در سالهاي . . .  اصفهان - اروميه 

،  فروردين شصت و چهار۲۸۵اره مجاهد شم

 ۱۰۰ -  ۹۵ -  ۶۶ - ۲۸نشريه پيکار شماره هاي 

نشريه /  آبان شصت ۱۲۶ تا -  ۱۰۵- ۱۰۱ - 

 -  ۴۰ - ۳۲ -  ۳۰ -  ۲۸شماره هاي ، راه کارگر

تا صد و سي و . . . - ۵۷ - ۵۵ -  ۴۸ - ۴۷ - ۴۴

شکنجه زندانيان سياسي را افشا کنيم / چهار 

 دي ماه پنجاه ۹۱اره ــ کار ، فدائيان اقليت شم

اعتصاب غذا و اعتراض زندانيان / و نه 

/  فروردين شصت ۱۰۵سياسي ــ کار ، اقليت 

آنجا که فوالد آبديده مي شود ــ شماره هاي 

دروغ  ،ــ اقليت شوراي عالي۲۰۹ تا ۲۰۴

پردازي حزب جمهوري از شکنجه در زندان ــ 

آن  ،  خرداد شصت۱۱ اقليت شماره - کار 

شماره / نه گذشت ــ کار اکثريت روزها چگو

احساس تلخ و / شهريور شصت و شش۶۶

 ــ کار ۶۷وجدان بيدار ــ در باره قتل عام 

 ۹۰نامه /  مهر هفتاد و يک ۴۴اکثريت شماره 

تن از زندانيان سابق به صليب سرخ ــ آرش 

من شاهد قتل /  خرداد هفتاد و يک ۱۷شماره 

 ۶۷ ۶۶ ۶۵-۶۴عام زندانيان بودم ــ پيام کارگر 

آن عاشقان شرزه  ،  زمستان هفتاد و سه۶۸

که با شب نزيستند ــ مصاحبه با ميهن 
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ما  ، سال هفتاد۸عصمتي ــ آغازي نو شماره 

( نبايد شکسته شويم ، ما بستگان ايستادگانيم 

اتحاد کار شماره ) مصاحبه با خانواده شهدا 

 وتا ۸نشريه بانک رهائي جزوات / دوازده 

، تابستان  ال شصت و هشتدوازده ــ س

کتاب زندان ، که به همت ناصر / هشتاد و دو 

تا کنون سه جلد منتشر شده و حاوي ( مهاجر 

پيشينه زندان جمهوري ) مقاالت ارزنده است 

اعدام صادق قطب زاده ، مراحل و ،اسالمي 

اشکال مختلف دستگيري ــ محمد رضا 

شکنجه شده ديروز ، شکنجه گر / همايون 

تأملي در باره شکنجه ،  ديروزي–ــ ع امروز 

دادرسي در نظام فقاهتي ــ / ــ پوالد همايوني 

حرکت هاي تک روانه / هدايت اهللا متين دفتري 

آزادي در زندان ــ / در زندان ــ الله مستور 

پيروزي الئيتسه بر مرگ ــ شهال /الله مستور

همه بال تکليف بوديم ، باور نکرديم / شفيق 

ــ مجله چشم انداز )  گزارش ۵ ( رفتنشان را

زندانها و زندانيان  / ۷۳ ، زمستان ۱۴شماره 

در جمهوري اسالمي ايران ــ دفتر هماهنگي 

جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران ، بهمن 

مقاالت ( کتاب گفتگوهاي زندان / شصت و پنج 

، )  جلد تا کنون منتشر شده ۵ارزنده اي دارد 

ــ امير ) ن تا شکفتن از مجموعه ارغوا( قرار

گزارش کوتاه زندانيان زن ايران ــ /هوشنگ 

 -سخنراني در هامبورگ آلمان ــ ياد ايام ــ م 

حماسه پيکارگران شهيد در سپيده ،سياوش 

دم اعدام ــ هواداران پيکار ، اتحاديه 

حماسه ، / دانشجويان ايراني در خارج کشور 

قي ، مقاومت در زندانهاي خميني ــ ايرج مصدا

 ، ۷۵ تير ماه ۱۰۱هفته نامه ايران زمين شماره 

با اميد به اينکه خاطرات ده سال زندان آقاي 

مصداقي هر چه زودتر در دسترس مردم 

آنگونه که (  اين خاطرات -ايران قرار گيرد 

چهار جلد وحدود هزار صفحه ) شنيده ام 

به کجای اين شب تيره بياويزم قبای / است

له ای روشنگر که دست ژنده خود را ؟ مقا

قاتلين زندانيان سياسی را که اينک ادای ولتر و 

منتسکيو در می آورند ، رو ميکند ــ ايرج 

 ۱۲۹شماره " راه کارگر " سر مقاله ،مصداقی 

زندگي پس از / مرداد و شهريور هفتاد و چهار

 ــ مجله نقطه ، شماره شش ــ هرمز متقي ۶۷

زندانيان خبرنامه هاي کميته همبستگي با /

به ياد ( پرسش هاي بي پاسخ / سياسي ايران 

 مجله ۸ــ فرزانه افشار ، شماره ) نجال قاسملو 

 ــ پيمان انسان ۶۷قتل عام سال /آغازي نو 

 ــ دکتر مسعود ۶۷کشتار سال ،دوست 

 تا ۶۱زنداني سياسي در سالهاي / انصاري 

مدوسا "  ــ نازلي پرتوي ، مصاحبه با مجله ۶۹

سخنرانی حسين / نيمروز۵۲۹ره ــ شما" 

 ۶۷مختار زيبائی ، از بازماندگان قتل عام سال 

 اکتبر ۲۴در دانشگاه جورج واشنگتن در 

اصطالحات رايج در زندانهای  /دوهزار و سه

يادنگاره  /جمهوری اسالمی ، اعظم کياکجوري

 سودابه - هاي زندان ، نويسنده و طراح 

دی  ــ مه۶۷بررسی قتل عام سال  /اردوان

ــ / درها و ديوارها ــ حميد آزادی / رضوی 

 زندان ۲۰۹بند / در آمريکا چاپ شده است 

قتل عام زندانيان / اوين ــ دريا هنرمند 

 ــ حميدرضا برهون ــ ۶۷سياسی در سال 

جهان / نشريه ميهن و نيز سايت ايران امروز 

" ندانست که بر خلق ما چه گذشت ــ ماهنامه 

کابوس بلند / رضا غفاری ــ " در راه حنيف 

در /تيز دندان ــ با ويراستاری بهروز شيدا 

 و ۶۰بيست و دومين سال جنايت تابستان 

 ، يک ۶۷پانزهمين سال قتل عامهای تابستان 

تن از آن جانهای بيقرار را نبايد فراموش کرد 

روياهايمان با / ــ امير جواهری لنگرودی 

 ۱۶ کشته هاميان می رويند ــ نبرد شماره

ياداشتهای زندان ــ / سال شصت و هفت 

/ توفان . . .  و ۱۸ -  ۱۷ - ۱۶شماره های 

خاطرات کتايون ــ نشريه ميز گرد شماره های 

روايت ديکري از دستگيري سعيد  / ۳-۴-۷-۸

سلطان پور ــ سرورعلی محمدی مجله آرش 

اگر مرا بزنند ــ /شماره هشتاد و چهار 

د الفبا شماره غالمحسين ساعدی ــ دوره جدي

بازنده ــ داستانی از دستگيری ، شکنجه / سه 

/ و تسليم قاسم عابدينی ــ هواداران پيکار 

گوشه اي از روايت اعظم ــ اکبر سردوزامي 

 /بازنويسي روايت شفق ــ اکبر سردوزامي/

ــ اکبر ) حکايت آن روزها ( نوبت رقص من 

من /مصلوب ــ کتايون آذرلي /سردوزامي 

جوردي را ميُ کشم ــ مرتضي مير امشب ال

مرائي کافر است ــ نسيم خاکسار / آفتابي 

نگاه کنيد /  آزاد -يادهاي زندان ــ ف /

قصه های من ــ ثريا علی " / راستکي ست 

کتاب / مرثيه رعنا ــ جواد طالعی / محمدي 

شعرهاي زندان ــ رضا براهني ، بر آسمان 

حمود ــ م ) ۶۷در باره قتل عام ( خاوران 

يادي از اول ماه مه در بند ــ سايت / خليلي 

نامه هائي که زندانيان در مورد / سياهکل 

زندان و شکنجه هاي رژيم ، به گاليندوپل 

 ناباوريها را بايد باور داشت ــ /نوشته اند 

سياووشان ، جان باختگان / رسول عباسي 

شهيدان توده /حزب رنجبران ــ باقر مرتضوي 

/  تا قتل عام شصت و هفت ۱۳۳۰ای از سال 

/ چرا بايد زندانها را باز گفت ؟ سهيال وحدتي 

/ زندان ، زير بوته الله عباسی ــ نسرين پرواز 

تابوت / پشت ديوار ندامت ــ ابراهيم ايماني فر 

تاريخ شکنجه در ايران / ها در زندان ــ نازلي 

ناراحتي ها و بيماري هاي / ــ کتاب زندان 

 زندان و /ن ــ فرحناز روشنزنانه در زندا

 از شيخ صنعان تا /آفرينش هنر ــــ شراره کيا

به انگليسي ست و مربوط ( مرگ در زندان ــ 

در ميان " کسي که /) به سعيدي سيرجاني 

زنده " اعدامي ها به ميدان تير برده ميشد و 

ماند ــ گفتگوي مجله آزادي با محمد رضا 

شتار ک / و بيست و نه۲۸آشوغ ، شماره 

زندانيان سياسي ده ساله شد ــ مريم متين 

، " شکراهللا پاک نژاد " از شهرُ شکري  /دفتري

 ــ ۲۵ و ۲۴مجله آزادي دوره دوم شماره 

 شکري ، خالوي خلق ــ /غالمرضابقائي

 دان ، خاطرات خانه -زنده /همنشين بهار

ت ، مثلِ  تواب ، خ ، /زندگان ــ همنشين بهار

ن و خائنين در رژيمهاي شاه مثلِ  خائن ، توابي

و خميني ، از عباس شهرياري تا بهزاد نظامي 

يادی از سعيدُ سلطان پور ، / ــ همنشين بهار

ُ حضار ــ همنشين بهار  ِ  آن حاضرترين

  ...........و

 
 

تمام زوايای پنهان و روشن دوره وحشت و 

ديکتاتوری رژيم مذهبی جمهوری اسالمی را 

.  گفت و فرياد زدبايد. بايد نوشت و نوشت

بدين اميد که از هرگونه نامردمی ديگری 

  .درآينده ايران جلوگيری شود

 !به اميد آن روز
 
  

  



  ۱۲۱   1383 شهريور - ويژه نامه زندان   اتحاد كار  
 

    صفحه  
 

15

 پرو ، 
زندان بزرگ 
 آمريکای التين

 
 يكي از  ،خانم لوپز مارسال مصاحبه با

  فعالين حزب كمونيست پرو

  مرضيه دانش  : مصاحبه کننده 
 
 

ــي     ــدانيان سياس ــام زن ــل ع ــالگرد قت در س

ــستان خــونين   ــشورمان در تاب ــت ۶۷ك  ، جه

ــعيت    ــار از وض ــدگان اتحادك ــاهي خوانن آگ

،  بـا    هفعالين سياسي كشورهاي ديكتاتور زد    

 (PCP) پـرو  يكي از اعضاي حزب كمونيست

  ، خانم لوپز مارسال

 (Marcela Lopez) ــام ــصاحبه اي انج    م

 .مي گذرد داده ايم كه از نظرتان
  

 اكتبــر ۷حــزب كمونيــست پــرو در: معرفــی 

  Jose Carlos Mariateqli توســط ۱۹۲۸

 رهبـر بنيانگذاري گرديـد و در حـال حاضـر          

ر زندان نيـروي    كه د حزب  هفتاد و پنج ساله     

ــره اي   ــائي و در جزي ــادهدري ــت دورافت  تح

حفاظت نيروهاي مشترك آمريكا و پرو قـرار        

با تنهـا   او  .  را رهبري مي كند    جرياندارد اين   

کسی که امکان تماس دارد ، آن هم از راه دور           

 روزه  ۳۲ اعتـصاب غـذاي      .وکيلش می باشـد   

دراعتراض به   ۲۰۰۴ كه از آغاز ماه يوني       وی

مـورد  کـرد   ار بـد زنـدان آغـاز        شرايط بـسي  

حمايــت تمــامي زنــدانيان سياســي سراســر 

همين امر باعث گرديد كـه      . كشور واقع گرديد  

ديكتاتوران حاكم دست به عقب نـشيني زده        

و اعالم كنند كه قصد دارند محـدوديت هـاي          

  .موجود در زندانها را كاهش دهند

 اينك به اين مصاحبه كه از سوي اتحاد كـار          

ه دانـش  بـه زبـان آلمـاني          و توسط مرضـي   

انجام پذيرفته و به فارسي برگردانـده شـده         

  :است، نظرتان را جلب مي نمائيم

   

خانم مارسال اگر ممكن است جهـت        :اتحاد كار 
آگاهي خوانندگان نشريه خودتان را معرفـي       
كنيد و بگوئيد كه چه عاملي باعث گرديد بـه          

  طرف سياست كشيده شويد؟

 محله اي   در و تهيدست  در خانواده اي   :مارسال  
 به خـاطر مـشكالت مـالي كـه          .فقير متولد شدم  

خانواده ام با آن دست به گريبـان بـود ناچـار            

ــار كــنم  ــام . شــدم از هــشت ســالگي ك در هنگ
ــه در     ــنيدم ك ــي ش ــتان م ــصيل در دبيرس تح
بــسياري از كــشور هــاي جهــان بــر عليــه بــي 

كشش و انگيزه من به     . عدالتي مبارزه مي شود   
 و مبارزه بر عليـه امپرياليـست        فعاليت سياسي 

 دسـت بـه غـارت و        جهـان ها كـه در سراسـر       
ــشجوئي ام   ــد، در زمــان دان اســتثمار مــي زدن
. بيشتر شده و جذب حزب كمونيست پرو شدم       

در جريــان اعتراضــات دانــشجوئي در حاليكــه 
 ۱۹۸۳سال سوم رشته پزشكي بـودم درسـال         

دستگير و تحت شديدترين شكنجه هاي روحي       
 .ر گرفتمو جسمي قرا

  

اگر ممكن اسـت در مـورد شـكنجه         : اتحاد كار 
هاي اعمال شده بر عليه شما بيشتر توضيح        

  دهيد؟
پنج سال را در زندان گذرانده ام، همانطور كـه          
گفتم در اين مدت تحت شديدترين شـكنجه هـا          

در زندان بطور سيستماتيك مرا     . قرار گرفته ام  
در آب سرد خوابانده و از طريق سـينه و آلـت            

ام شـوك الكتريكـي بـه مـن وارد مـي       تناسـلي 
كردند، شب ها از ساعت ده تا پـنج صـبح مـرا             
ــود    ــراي بهب ــا ب ــد و روز ه شــكنجه مــي كردن

مرا بدون لباس،   . زخمهايم به من پماد مي دادند     
ند دبا دست آويزان كرده و بازجوئي ام مي كر        

 شـكنجه را    .و مي خواستند از من اقرار بگيرند      
الخره پـس   ابـ . ه مي دادند  تا بيهوش شدنم ادام   

از تحمل دو ماه شكنجه، در پي تـالش يكـي از            
( آشنايانم كه وكيل بـود، مـرا از زنـدان پلـيس             

بـه بخـش زنـدانيان      ) زندان ويژه جرايم عـادي    
سياســي منتقــل كردنــد كــه در بنــد مــا صــد و 

 .بيست نفر جاي داده شده بود
  

از شــكنجه هــائي كــه بــر ديگــر : اتحــاد كــار
سي و يا ير خودتان اعمال شده       زندانيان سيا 

  است بازهم چيزي براي گفتن داريد؟
يكــي ديگــر از شــكنجه هــاي معمــول كــه بعــدا 

ــامي    ــراي شكــستن مقاومــت تم ــه ب ــدم ك فهمي
زندانيان سر موضع به كار گرفته مي شود اين         
بود كه، اين زنـدانيان را  چـشم بـسته و لخـت              
درون حوضچه اي پر از كثافـت انداختـه و بـا            

ن آنها تالش مي كردنـد او را وادار بـه           چرخاند

در مواردي نيز از مـواد مخـدري        . اعتراف كنند 
 كـه بـا     Pentotalاستفاده مـي كردنـد بـه نـام          

تزريق زياد آن به فرد زنداني، زنداني بي وقفـه         
و بسيار زياد شروع به حـرف زدن مـي كـرد،            
اين اقدام باعث مي گرديد كه زنداني نا خواسته         

ــر ــر قابـــل كنتـ ــار و غيـ ل اطالعـــات در اختيـ
با اين اقدام شكنجه گـران،      . بازجويان قرار دهد  

به تدريج بخـشي از مغـز صـدمه ديـده و فـرد              
 .ديگر به حالت عادي بر نمي گردد

  

چه تعدادي زنداني سياسي در پرو      : اتحادكار
وجود دارد و در چه زندانهائي نگهـداري مـي          

  شوند؟
ه حدودا سه هزار زنداني سياسي وجود دارد ك       

در بيست زندان نگهداري مي شوند كـه از ايـن           
تعداد شش زنـدان ويـژه، مـسئوليت نگهـداري          
زندانيان به گفته رژيم فعـالين خطرنـاك را بـه           

زندانيان به خاطر كنترل بيشتر بـر    . عهده دارند 
روي آنها، در زندانهائي كه در نقاط دور افتاده         
و شهرهاي كوچك ساخته شده است نگهداري        

 .مي شوند
  

مالقات بـا زنـدانيان چـه وضـعي         : اتحاد كار 
  داشت؟

مالقــات كننــدگان شــديدا كنتــرل مــي : مارسـال 
القـات بـا زنـدانيان      شوند، آنها بايد در موقع م     

 كننـــد و در صـــورتيكه در دفتـــري را امـــضا
تظاهرات و يا يك حركت اعتراضي ديده شـوند      

  .از سوي نيروهاي امنيتي دستگير مي شوند

اشــت هــا چيــست و علــت بازد :اتحــاد كــار
بازجوئي توسـط چـه ارگـاني صـورت مـي           

  ؟گيرد

 به دليل مبارزه مان برعليه بي عـدالتي         :مارسال
و داشتن ايدئولوژي ماركسيستي، رژيـم مـا را         
. خطرناك و مضر، به مـردم معرفـي مـي كنـد             

دستگيري مخالفين توسط پليس مخفي صورت      
ها نيز كه با شكنجه هـاي        مي گيرد و بازجوئي   

سا همراه اسـت توسـط همـين ارگـان          طاقت فر 
به طور نمونـه پـدر مـن توسـط          . انجام ميشود 

پليس مخفـي ربـوده شـد، ولـي چـون يكـي از              
آشنايانمان صحنه ربوده شدن او را ديده بود،        
ــا    ــيم و ب ــري كن ــضيه را پيگي ــن ق ــستيم اي توان

همچنين بـه خـاطر     پرداخت مبلغ زيادي پول و      
ال  پدرم موفق شديم پس از گذشت دو س        پيری

در بسياري موارد، فـرد دسـتگير       . آزادش كنيم 
شده در زير شكنجه هاي قرون وسطائي آنهـا         

افراد ربوده شـده معمـوال بـه        . جان مي سپارد  
قتل مي رسند و اثري از اجساد آنها هـم ديـده            

 .نمي شود
  

اگر ممكن اسـت بيـشتر راجـع بـه           :اتحاد كار 
  پليس مخفي توضيح دهيد؟
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 نامهـــاي  گـــروه هـــاي تـــرور بـــه:مارســـال
»Dincote « ،»Dirin « و»Grupe Colina «

كه در ارتباط با سـازمان مخفـي پـرو هـستند،            
مخالفين و وكالي آنها را ربوده و به قتـل مـي            

عليرغم اينكه در پرو بـه طـور قـانوني          . رسانند
اعدام ممنوع است ولي رژيم آشـكارا اقـدام بـه           

ــد   ــي كن ــالفينش م ــرور مخ ــال . ت  در ۹۲در س
يگرد بـودم موفـق بـه خـروج از          حاليكه تحت پ  

كشور شـدم ولـي پـس از خـروجم از كـشور،             
شنيدم كه وكيلم را بـه خـاطر اينكـه موفـق بـه              
تبرئه من شده بود، ربـوده و بـه قتـل رسـانده             

 . اند
  

چه درصدي از زنـدانيان سياسـي        :اتحاد كار 
  پرو را زنان تشكيل مي دهند؟

سـي درصـد از زنـدانيان سياسـي در          : مارسال
زنان تشكيل مي دهند، با وجوديكه زنان پرو را 

درصد كمتـري از زنـدانيان سياسـي را شـامل      
مي شوند ولي رژيم از زنان به خـاطر نقـش و            
موقعيتــشان در خــانواده و جامعــه آنــان را    

 .خطرناكتر مي بيند
  

وضـــعيت بهداشـــتي و تغذيـــه  :اتحادكـــار
  زندانيان چگونه است؟

ط و   بلحـاظ بهداشـتي و تغذيـه شـراي         :مارسال
ــد اســت، از آب      ــدانيان بــسيار ب ــات زن امكان
آشاميدني سالم خبري نيست ، معموال با دوش        

از آنچـه   . گرفتن، زنداني دچار عفونت مي شود     
كه مالقات كنندگان براي فرد زنداني مي آورند        
مقدار نـاچيزي بـه دسـت زنـداني مـي رسـد و         

صبحانه ها  . توسط زندانبانان دزديده مي شود    
اه بـا يـك تكـه نـان داده مـي            معموال چاي همر  

شود و نهـار و شـام نيـز ماكـاراني كـه بـدون         
. سس است و تنها با موادي رنگين شـده اسـت          

تا چندي قبل همه سلولها دو نفره بود ولـي در           
پي اعتصاب غذاي سراسري، زندانيان بـه بنـد          

 .هاي عمومي منتقل شده اند
  

همانگونــه كــه اطــالع داريــد در  :اتحــاد كــار
ري اســالمي، هــزاران تــن از  جمهــو۶۷ســال

ــات   ــان محاكم ــدانيان سياســي را در جري زن
نمايشي چند دقيقه اي در برابر جوخـه هـاي          

آيا در پرو هم چنـين جنايـات        . اعدام قرار داد  
هولناكي روي داده اسـت ؟ اگـر آري در چـه            

  سالي و در چه ابعادي؟
 ۱۹۸۸ و   ۱۹۸۶ ، ۱۹۸۲در طي سـالهاي     : مارسال

 گارسـيا و در سـال       جمهوري در زمان رياست  
 در زمــان فــوجي مــوري صــدها تــن از  ۱۹۹۲

زندانيان سياسي به طرز فجيعي سوزانده شده       
 .و يا با اشكال ديگر به قتل رسيده اند

  

بـا توجـه بـه سـركوب مخـالفين،           :اتحاد كار 
وضعيت نيروهاي اپوزيسيون درحال حاضر     
در پرو چگونـه اسـت و قـوي تـرين نيـروي         

  مخالف رژيم كدام است؟
 با توجه به اسـتبداد حـاكم، نيروهـاي          :مارسال

ــد واز    ــي دارن ــر زمين ــت زي ــسيون، فعالي اپوزي
حزب كمونيـست   . حمايت توده اي برخوردارند   

( P.C.P)      قوي تـرين نيـروي اپوزيـسيون در
ــين     ــوجهي در ب ــل ت ــوذ قاب ــه نف ــرو اســت ك پ
ــي   ــشاورزان پروئ ــارگران و ك ــشجويان، ك دان

اي حزب اسـت    به دليل همين پايگاه توده      . دارد
 را بـه     رهبـر حـزب    كه رژيم نتوانست، گونزالو   

توپاكامارو به دليل ائتالفي كـه بـا        . قتل برساند 
بخشي از رژيـم كـرد، مرتكـب خطـاي بزرگـي            
گرديد كه هم اعتبارش خدشه دار گرديد و هـم          
با اطالعـاتي كـه سـازمان امنيـت پـرو در ايـن              
رابطه از آن بدست آورده بود ضربه سـنگيني         

 .ل گرديدرا متحم
  

با توجه به اينكه بخشي از فعالين        :اتحاد كار 
حزب شما در خارج از كشور به سر مي برند،          
حزب شما چه نوع فعاليت و برنامـه اي را در   
خارج از كشور در دستور كـارش قـرار داده          

  است؟

 امپرياليست ها دشمن مشترك تمـامي       :مارسال
نيروهاي ترقيخواه و كمونيست هستند، بهمـين       

ر ما بايد با تـشكيل جبهـه اي مـشترك در            خاط
سراسر جهان به كـارزاري گـسترده بـر عليـه           

همچنين ما تالش مـي كنـيم       . آنها دست به زنيم   
بــا شــركت در فــوروم هــاي مختلــف، احــزاب، 
سازمانها و نيروهاي مترقي را درجريان آنچـه       
كه در پرو و در زندانهاي كشور ما مـي گـذرد            

از مبارزاتمــان قــرار دهــيم و حمايــت آنــان را 
ما به حمايت آنـان بـراي پيـشبرد         . جلب نمائيم 

 .مبارزاتمان نياز داريم

  

از اينكـه وقتتـان را در اختيـار مـا           : اتحادكار
گذارده و ما را به ويژه از وضعيت زنـدانيان          
سياسي و فعالين سياسي پرو، مطلع ساخته       

 .ايد بي نهايت سپاسگزاريم
 

  تندر
ه توسط درگزارشات منتشرشد:مقدمه

نهادهای بين المللی حقوق بشر و عفو بين 

الملل درارتباط با زندانيان سياسی در 

جهان ، باسک اسپانيا جای ويژه ای در اين 

منطقه ای در اروپا که هم . گزارشات دارد

چنان تعداد زندانيان سياسی اش افزايش 

 همچنين در ترکيه که نقض خشن .می يابد

مت خود حقوق بشر درآن تاريخی به قد

  .اين کشور دارد

 برای آشنايي بيشتر با وضعيت حقوق 

بشر د راين دو کشور، مطالب زيررا از 

که به زبان آلمانی »  تندر « کتاب 

انتشاريافته است ترجمه آزاد کرده و برای 

   .برگزيده ايم» اتحادکار «ويژه نامه نشريه 

  

  ناهيد جعفرپور

  
  باسک

ودن يك جنـبش بـا      اگر اين جمله درست باشد كه قوي ب       
زندانيان سياسي اش در رابطه است، آنگاه خواهيم فهميـد        
كه جنبش آزادي بخش باسـك جنبـشي بـسيار قدرتمنـد         

برخي اوقات كافي است كه تنها سري به سـرزمين          . است
. باسك بزنيم تا به مفهوم ايـن جملـه بيـشتر پـي ببـريم              

خانواده ها روز هاي جمعه در شهر ها و روسـتاها، عكـس       
 افراد زنداني خانواده خـود را در محـالت و خيابانهـا             هاي

هنوز در بسياري   . مي گردانند تاآنها هرگز فراموش نگردند     
از كافه ها عكس زندانيان سياسي بر ديوار هـا آويزاننـد و             
برخا بر روي پنجره ها اعالميه هاي كـوچكي بـا تـصوير             

 آزادي  ": سرزمين باسك كه زيـر آن نوشـته شـده اسـت           
شعاري كـه   .  چسبانده شده است   " سياسي باسك  زندانيان

 هزار نفري بـراي آزادي زنـدانيان        100در تظاهرات هاي    
  .سياسي باسك فرياد مي گردد

  زندانيان چه كساني هستند؟
زندانياني با زبـان ،آداب ، ديـن،        . زندانيان بسيار متنوع اند   

افكار، محل تولد، جنـسيت، سـن و سـال و نـوع مبـارزه               
  .متفاوت
 نفر مي باشـند كـه   500 تا 400زندانيان باسك بين تعداد  

 زنـداني  75حدود .  نفر رسيده اند  700در سه ساله اخير به      
 3 نفـر در     33. در زندانهاي فرانسه و اسپانيا بسر مي برند         

زندان باسك زندانيند كه عموما محل بازداشتشان خارج از         
 700باسك و دستگيري اغلب آنهـا در فاصـله اي حـدود             

بجز ايـن زنـدانيان،     . تري دورتر از باسك بوده است     كيلوم
در آرژانتين، انگلستان، هلند و حتي در مونيخ هم زندانيان          

 100از اين تعداد    . سياسي باسكي در زندانها بسر مي برند      
زنـدانيان در   . نفر زن و بقيه را مردان تشكيل مـي دهنـد            

 زندانها خود را سازماندهي كرده و در روند مبـارزه جنـبش          
 . آزاديبخش باسك شركت دارند
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زندان ها بيانگر واقعيت هائي است كه در سرزمين باسك          
حتي در زمان فرانكـو هـم ايـن همـه زنـداني             . مي گذرد 

با وجود اينكه آن    . سياسي باسكي در زندانها وجود نداشت     
زمان تعداد زندانيان بسيار زيـاد بـود امـا درصـد زنـدانيان            

بـسياري از زنـدانيان بـه       . سياسي باسكي تا اين حد نبـود      
اتهـام هـواداري و يــا عـضويت در جنـبش آزادي بخــش     
باسك دستگير گرديده اند و برخا سالهاست كه در زنـدان           

در واقع تنها  . هاي موقت براي تعيين تكليف بسر مي برند       
بخشي از اين زندانيان در مبارزات مـستقيم و تـشكيالتي           

زيـرا كـه   جنبش آزاديبخش بطور فعال شركت داشته انـد         
اين جنبش بطور مخفيانه و زير زميني فعاليت مي نمايد و           
نمي توان مشخص نمود كه فعاليت اعـضا و هـواداران در            

 نفر از زندانيان جواناني     100در حدود   . چه سطح قرار دارد   
بودند كه در مبارزات خياباني دسـتگير شـده  و يـا بـراي               

رتـاب  بخشي از عمليات ايذايي مانند پرتاب سـنگ و يـا پ         
كوكتول مولوتف به بانكها و ساختمان احـزاب و يـامراكز           

اين تعداد  . پليس از جانب حكومت مجرم شناخته شده اند       
 دوران 2000بسيار زياد زندانيان جوان ازماه مـارس سـال        

اين جوانان بعنوان فعـالين     . محكوميت خود را مي گذرانند    
بـه  ) زگـي ( جنبش ، گروه هاي غير قانوني را با نام هاي           

به مفهوم خيزش سـازمان     ) هاي كا   (مفهوم ادامه دادن و     
( هم چنين رهبران سازمان هاي ضـد فـشار          . داده بودند   

Gestoras pro Annistia (   تقريبا از اواخر سـال
تعداد بيـشماري از اعـضا و       .  در زندان بسر ميبردند    2001

هـم دسـتگير و      ) Askatasuna(ادامه دهنـدگان راه     
(  نفر از اعضاي رهبري حـزب        23.  ه اند راهي زندانها شد  

Herri Batasuna (     به مفهـوم اتحـادخلق هـم در
 ماه است كه به  زنـدانيان اضـافه شـده انـد  و                20حدود  

 ماه زندان، دادگاه با گرفتن مبلغ بـسيار         20باالخره بعد از    
را  ) Mahaikidos( نفر از طرفـداران      23باالئي پول،   

 اين زندانيان اين بود كه در       جرم.  آزاد نمود  1999در سال   
زمان انتخابات نوار هاي ويدئويي را پخـش نمـوده بودنـد     
كه در اين نوار ها بديل هاي دمكراتيكي براي چگـونگي           
روند صلح به دولت اسپانيا پيشنهاد شده بـود و از جنـبش             

جنــبش آزادي . آزادي بخــش باســك حمايــت شــده بــود
ادر ارتبـاط بـا     بخش هيچگاه اعالم ننمود كه اين ويدئو ه       

 نفر از   10 با دستگيري    2002در آپريل سال    . آنان بوده اند  
 ماموران اين كـسري زنـدانيان را        Batasunaاعضاي  

يكــي . كــه تعدايــشان آزادشــده بودنــد را  از بــين بردنــد
 ماه بدون دليل و تنها به جـرم عـضو           20اززندانيان حدود   

ر همچنـين د  . هيئت رئيسه باتاسـونا دسـتگير شـده بـود           
همــان ســال شــهردار منطقــه اونــداروآ و اعــضاي ديگــر 
باتاسونا به جرم دعـوت مـردم بـه راي دادن بـه شـوراي               

در ميــان . عمــومي باســك هــا مجــددا دســتگير گــشتند
البته هفت نفـر    . زندانيان سه روزنامه نگار هم قرار داشتند      

از همكاران آنان قبال دستگير و حال آزاد گشته بودند امـا            
البته بعـد از  . مچنان در زندان بسر مي بردند    اين سه نفر ه   

ماه ها محاكمه باالخره هم معلوم نشد آنها با چـه جرمـي          
بخصوص اينكه وكالي   . پشت ميله هاي زندان قرار دارند     

مدافع آنان هيچ گونـه دسترسـي بـه پرونـده و چگـونگي          
يكي از اين خبرنگاران بنام خبير      . محكوميت آنان نداشتند  

 سال زندان   5ين بار بود كه دستگير و به        آلگريا براي سوم  
 در زمـان بـستن غيـر        1998در سـال    . محكوم گشته بود  

به مفهوم آكـسيون ، دو نفـر از          ) Ekin( قانوني روزنامه   
رهبران اين روزنامه هم دستگير گرديدند كـه كـه بعـد از             

در ضـمن در ميـان زنـدانيان سياسـي     . مدتها آزاد شـدندد   
وي در  . كفـورت هـم زنـداني بـود         باسكي پترا الزه از فران    

 به همراه دوستش و يكي از اعـضاي جنـبش           1997سال  
آزاديبخش باسك در بخـش فرانـسوي سـرزمين باسـك           
دستگير گشته بود و با وجود اينكه كه هردو گفتـه بودنـد             
كه تنها رابطه هاي شخصي با يكديگر دارند اما بـه جـرم             

اه در   مـ  30همكاري و پشتيباني از اين جنـبش در حـدود           
سپس دولت اسپانيا اعالم نمـود      . زندان فرانسه بسر بردند   

 فقره اتهام مبني برشركت در قتل هـا        19كه بر عليه آنان     
اثبات گشته است و خواهان استرداد آنان به اسپانيا گـشت   

 مـاه در حـبس موقـت زنـدان          17و با وجود اينكـه آنـان        
انيا از  فرانسه بسر مي بردند اما بعد از تحويل به دولت اسپ          

سوي دادستاني اسپانيا اين جرائم پس گرفته شد و الزه بـا      
گذراندن اين مدت زنداني در فرانسه مي بايست آزاد مـي           
گرديد ولي دولت اسپانيا بعد از گذشتن ماه ها و دو پروسه            

همچنـين  . دادگاه، سال ها طول كشيد تا وي را آزاد كنـد          
 طبق  2002  ساله برليني از مارس    47گابريل اميله كانسه    

يك قرار بـين المللـي از جانـب اسـپانيا در مـرز سـوئيس        
دستگير و با وجود اعتراض كميته ضـد شـكنجه دفـاع از             
زندانيان سياسي و هم چنين كميسيون حقـوق بـشر ، بـه             

جـرم وي تهيـه آپارتمـاني       . دولت اسپانيا تحويل داده شد    
 بـراي يكـي از رهبـران جنـبش          1994بود كـه در سـال       

دولت اعالم نموده بود كـه در       . ايه كرده بود  آزاديبخش كر 
در سـال   . اين آپارتمان اسلحه و مهمات كشف شـده بـود         

 دوست الزه بنام بنيامين راموس دسـتگير و سـپس           1995
وي مدتها تحت سخت تـرين      .  به اسپانيا تحويل داده شد    

( يكي از اعـضاي گـروه موزيـك         . شكنجه ها قرار داشت   
ه به جرم دادن اطالعات به      هم جزء زندانيان بود ك    ) كوپ

جنبش آزاديبخش در باره سازمان نئو نازيستي كه در تمام       
از مـونيخ پـايكو الكـوره       . اروپا شبكه دارد زنداني شده بود     

جرم وي شـركت در     . دستگير و به اسپانيا تحويل داده شد      
در سـال   . عمليات تروريستي ارتش آزاديبخش باسك بود     

وان بـه دولـت اسـپانيا        وي با وجود اعتراضات فـرا      2003
 زنـداني بـه     1000هـم اكنـون بـيش از        . تحويل داده شد  

جمعيت زندانيان سياسـي باسـك تعلـق دارندكـه منتظـر            
بـسياري از زنـدانيان آزاد شـده        . آزادي خويش مي باشـند    

اجازه ترك اسپانيا را ندارند و ميبايست مرتبـا خـود را بـه              
 2000هم چنـين در حـال حاضـر         . ماموران معرفي نمايند  

تبعيدي در ميان جمعيت زندانيان بسر مي برند كه منتظـر       
 نفـر از    50. برگرداندن خود به سرزمين باسك مي باشـند       

زندانيان متعلق به سازمان ضد فاشيـستي اول اكتبـر مـي            
اعضاي حـزب كمونيـست اسـپانيا خـود جمعيـت           . باشند  

  . زنداني جداگانه اي دارند
در سال  يقانون ضد تروريستي و زندان انفراد

 بلكه عفو عمومي در زندان اجرا نگرديدنه تنها1977
  .شدشرايط زندانيان قديمي و زندانيان جديد بدتر هم 

اكثريت مردم اسپانيا اميد داشتند كه تحوالت دمكراتيكي        
بدين طريق زندانيان جديد قربـاني      . در كشور انجام پذيرد   

.  گـشتند     هـا  موقعيت غير قابل توضيح اضطراري زنـدان      
اقدامات و متد هاي ضد تروريستي كه دولـت دمكراتيـك     
اسپانيا از دولت آلمان به ارمغان گرفته بـود باعـث گرديـد         

 "كه  در كنار شكنجه هاي معمولي ، شكنجه هائي چون            

 هم بكار گرفته شود و سلول هاي دائمـي          "شكنجه سفيد 
 اسـمي كـه رئـيس       " كـشوي سـمنتي    "انفرادي كوچك   

 هاي انفرادي انتخاب نمـوده بـود ،         زندان براي اين سلول   
توسـط دسـتگاه هـاي الكترونيكـي        .  شـوند پر از زنـداني     

تمامي زندان مورد كنترل قرار گرفـت و مـاموران امنيتـي            
مرتبا كوچكترين رفتار و اعتـراض زنـدانيان را در كنتـرل            

ــتند ــدان  . خــويش داش ــشتناك زن ــت وح ــه درموقعي اينك
 زمـاني   1978ر سال   هيچگونه تغييري نكرده بود را بعدا د      

كه آگوستين روئداي آنارشيـست در زنـدان زيـر شـكنجه            
گزارشي از سازمان عفـو بـين الملـل         .كشته شد نشان داد   

 شـكنجه هـاي   1980چنين حكايت مي كند كه در سـال   
وحشتناك سيـستماتيك در زنـدانهاي اسـپانيا بيـداد مـي            

ازوعـده  . از دمكراسي در اسپانيا خبـري نبـود         . كرده است 
ــاي  ــت و   ه ــازمان امني ــالل س ــيس و انح ــسازي پل پاك

ديگر نه خبـري    .... سازمانهاي مخصوص ديگر و ارتش و       
شـرم آور بـود كـه حـزب سوسياليـست           . بود و نه سخني   

كارگران و ديگر احـزاب بـه قـانون ضـد تروريـستي راي              
تنهــا حــزب ناسيوناليــست باســك  و . مثبــت داده بودنــد

ايـن قـانون را     سازمان چپ فرانسيسكو لتامندياي باسـك       
سازمان عفو بـين الملـل در گـزارش         . تحريم نموده بودند  
 كه زنـداني    مي داد  اجازه   چنين قانوني خود مي نويسد كه     

قبل از اينكه دادگاهي براي محكوميـت يـا آزادي داشـته            
  اي كـه   باشد در حبس نگه داشته شود و نسبت به تجربه         

ايـن    با آن روبرو بـوده      كشورهاي ديگر  درفو بين الملل    ع
وجـود زنـدان    . زمان براي آزار و اذيت زنداني كافي اسـت        

شـرايط زنـدان را      تماس بـا ديگـران       ممنوعيتانفرادي و   
سـر  كـه  هـر بالئـي     . كـرده اسـت   براي زنداني سخت تر     

بـه هـيچ     و نه وكيل زنداني       اش زنداني بياورند نه خانواده   
دادگـاه مادريـد هـم بـه علـت       . د شـد  هنخبردار نخوا وجه  

هيچگونه محافظتي در مقابل سوءاستفاده هـا و        دوري راه   
اذيت پليس يا ماموران شخـصي زنـدان نـسبت بـه            وآزار  

طبق گزارش عفو بين الملـل تنهـا        . زنداني نخواهد داشت  
 كه آنها در زندانها حـضور  1979 اكتبر 28 تا 23 فاصلهدر  

شـوك  .  شـكنجه شـده انـد      ي سـخت   به    نفر 14داشته اند   
ن ،مثــل اســتفاده از كيــسه الكتريكي،اشــكال خفــه كــرد

سر زنداني و يـا فـرو بـردن در          وكشيدن آن بر    پالستيك  
وان پر آب حمام ،ضربات شالق،فرو بردن خـالل دنـدان           
به زير ناخن هاي زنداني،استفاده اجباري از مواد مخـدر و           

فرانكـو  تمامي انواع شكنجه هائي كه در زمان ديكتاتوري     
از همـه   . يـشوند بكار ميرفت در اينجـا هـم بكـار بـرده م           
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مهمتر اينكه از جانب دستگير شدگان هيچگونه مـدرك و          
بـا  . سندي براي اين شكنجه هاي پلـيس وجـود نداشـت          

وجود اينكه زندانيان موارد شكنجه خـود را گـزارش مـي            
 از   مـورد بـا مشخـصات كامـل        5 در   و براي نمونه    دادند  

 اما در روند دادگـاه      شكنجه هاي اعمال شده نام برده شد      
شـكايت   زمان فرانكو در نبود مدرك و شاهد         مانندت  درس

جـوزخ النـگ   . به جائي نرسيد و پرونده بسته شدزندانيان  
 سـال اول بعـد از مـرگ         6تخمين مي زنـد كـه تنهـا در          

.  نفر در زندانها شكنجه شـده انـد          1000فرانكو در حدود    
بقيه دستگير شدگان ديگر هم دچار اذيت و آزار مـاموران           

تمامي اين اذيـت و آزار و شـكنجه هـاي           . ندقرار گرفته ا  
... .يـست كـارگران و      السخت زندانيان براي حـزب سوسي     

.  بر عليه قانون ضد تـرور اعتـراض نماينـد          كافي نبودند تا  
چپي هاي درون پارلمان هم اظهار اميدواري مي نمودنـد          

انگـشت   يبعنوان موارد از آن   كه اين شكنجه ها كه آنان       
چنـين  . دنـد بـزودي تغييـر نمايـد        از آن نام مـي بر      شمار

يك نوع بي اعتمادي از جانب باسكي هـا در          برخوردهايي  
مقابل كمونيست هـاي اسـپانيائي و حـزب سوسياليـست           

  . ورده استكارگران به وجود آ
عواقب تصويب قانون اساسي اسپانيابراي 

  زندانيان سياسي باسكي
 براي 1978تصويب قانون اساسي اسپانيا در سال 

يان سياسي باسكي عواقب مستقيمي را با خود به زندان
تنها سه هفته بعد از تصويب قانون اساسي در .همراه آورد

در .  دسامبر فاز جديدي براي آنان شروع گشت27تاريخ 
اين شب در هاي زندان باز شد وزندانيان  در زير ضربات 

اولين . كتك زندانبانان به طرف وسائل نقليه برده شدند
.  باط با  پخش و پال كردن زندانيان شروع گرديدفاز در ارت

بجاي آن كه  زندانيان را آزاد نمايند  به زندان جديدي در 

 كيلومتري سرزمين باسك 300 تا 250سوريا در حدود 
خانواده زندانيان بعد از اولين ديدار از . منتقل شدند 

در گزارشي از آن . زندانيان كامال شوكه و ناراحت بودند
 : مده كهزمان آ

 بنــد مختلــف و كــامال از يكــديگر جــدا 6 زنــدانيان در "
 ساعت در قرنطينـه مطلـق       22زنداني ها در ابتدا     . هستند

در ماه تنها اجازه دريافت سه نامه وجـود         . بسر برده بودند    
مالقات زندانيان با خانواده هايشان كنتـرل و قابـل          . دارد  

. دني مـي گردنـد    زندانيان مرتبا تفتيش ب   . شنود مي باشد    
مالقات با خانواده زندانيان در حضور ماموران انجـام مـي           

 ":وكيـل آلـوارو رايزآبـل گـزارش مـي دهـد كـه               . پذيرد

ماموران زندان را با نيروهاي پليس عـوض نمـوده انـد  و              
آنها كساني هستند كه زندان را تبديل بـه زنـدان رژيمـي             

طوم هـاي  آنها با خود اسلحه كمري و با . نظامي نموده اند  
. الكترونيكي به طول يك و نيم متـر حمـل مـي نماينـد               

اسپري بي هوشي كه با يك فشار آن زنـداني در جـا بـي               
. حس مي گرددمرتبا مورد استفاده ماموران قرارمـي گيـرد         

بـه  .در زندان جديـد مجـازات هـا دو برابـر گـشته اسـت                
خانواده ها فشار مالي و روحي براي رفت و آمـد وارد مـي       

وارد امنيتي براي عدم فرار از زندان كامال بر قـرار           م. گردد
شوراي باسكي ها در پارلمان به دولت اعتراض مي         . است

نمايد كه اين غير قانوني است كه زنـدانيان را ايـن همـه              
اين اعتراض ها بعدا باعث شد      . دور از اوسكاديس برده اند    

. كه زندانيان سياسي را  در سراسـر اسـپانيا پخـش كننـد             
يان سريعا در زندان جديد خود را سـازماندهي نمـوده           زندان

ودست به  اعتصاب غذا و انواع اشكال مبارزه براي احقاق           
 اعتـصاب غـذائي     1979در ژانويه سـال     . حقوقشان زدند   

شروع گرديد كه در نتيجه آن يكي از زندانيان كه در حال            
 29در همـان روز   . مرگ بود به بيمارستان منتقـل گرديـد       

 هـاي خـود را زدنـد كـه در نتيجـه ايـن كـار         زنداني رگ 
اعتصاب غذا با موفقيت انجام و پليس از درون بند  بيرون            
  .  رفته و تنها زندانيان را از خارج از بند تحت كنترل داشتند

  
  تركيه 

 8500 در حـدود   4 در سـاعت     2000 دسامبر سـال     19در  
سرباز تا دندان مسلح و ژاندارم به اضافه نيروهاي امنيتـي           

 زنـدان  20 بـه  " عمليات برگشت به زندگي  "مسلح با نام    
 1500در ايـن زمـان در حـدود         .تركيه حملـه ور گرديدنـد     

.  زندان تركيه در اعتصاب غذا بسر مي بردند        48زنداني در   
 نفر از اين زندانيان در اعتصاب غذاي خشك كه بنام           300

روز . اعتصاب غذاي مرگ معروف است، بـسر مـي بردنـد          
حمله خبرنگاران بيرون زنـدان تجمـع نمـوده         قبل از اين    

. در بيمارستانها تخت هائي خالي گذاشته شده بـود        . بودند
و » تـورك سـل   «نيمه هاي شب خط هاي تلفن موبايـل         

گـزارش  » حكمت سـامير  «.را از كار انداحتند   » تيل سيم «
مي دهد زماني كه قتل عام در حال جريان بود گفته شده            

. جـات جـان انـسان هاسـت        اين حمله بـراي ن     ": بود كه 
نجات جان  . دولت آغوش محبت آميز خود را گشوده است       

 دولت  " دستان پر محبت   ". "مردم مهمترين ارزش است   
تركيه مسلح بودند با سالح هـاي گـرم و دسـتگاه هـاي              
روشــنائي شــب، شــعله پرتــاب كــن، تانــك،هلي كــوپتر، 

 گـاز   20000،بولدوزر ،چكش و بيل و دريـل و در حـدود            
 و گاز اعصاب و گاز فلفل و بمب دود افكـن بـه            اشك آور 

تنها در يكـي از زنـدان هـا بـه نـام             . زندانها پرتاب گرديد  
 28 زنداني وجود داشت       5000كه بيش از    » چاناك كاله «

در زندانهاي ديگر چون عمرانيه و      . نفر از آنان كشته شدند    
صدها زنداني سخت مجـروح شـده و بـه بيمارسـتانها            ... 

 نفر از زندانيان تا به امروز مفقـود االثـر          34 .منتقل گشتند 
اين قتل عام از مدتها پيش طرح ريـزي شـده           . مي باشند 

 دسامبر وزارت كشور و خارجه تركيه به همراه         15در  . بود
اداره پليس و ژانـدارمري و سـازمان امنيـت كميتـه اي را         

در .  تـشكيل دادنـد    " مركز رهبري بحـران زنـدانها      "بنام  
 392 اسـتوار و     432 افـسر و     191 حدود   حدود يكسال در  

 سرباز وظيفـه بـراي ايـن حملـه          7080سرباز حرفه اي و     
توضـيح داده   » سادتين تانتان «وزير داخله   . آموزش ديدند 

 كه نيـروي مخـصوص كـه در ايـن عمليـات شـركت               ":
آنها آموزش هـاي    . داشتند در حدود يكسال دوره ديده اند      
آنها .  فراگرفته بودند  الزم براي چگونگي حمله به زندان را      

مي دانستند كه چگونه به زندان حمله كنند و با زنـدانيان            
افكـار  . ".... چه بكنند و چگونه زنداني را جابجا نماينـد و           
روزنامـه هـا    . عمومي در بـاره ايـن فاجعـه مطلـع گرديـد           

گزارش دادند كه در زندانها شورش شده اسـت و مهـار از             
بايـد زنـدانيان را از      دست مسئولين بيـرون رفتـه اسـت و          

 دسـامبر طبـق حكـم       14. دست تروريست ها نجـات داد     
دادگاه انتشار اخبار اعتصاب غذا در زنـدانها در رسـانه هـا             

به اين دليل ساده كه با درز چنين خبرهايي         . ممنوع گرديد 
در مطبوعات  مـردم گـول خواهنـد خـورد و سـازمانهاي              

ــد نمــود  ــستي اســتفاده خواهن ــا روز نامــه.تروري ــا و ام  ه
خبرنگاران دفاتر وكال و سازمانهاي حقوق بشر اين فاجعه         

درتوضيح . عكس هاي زيادي گرفته شد    .  را فاش نمودند  
 نفـر را زنـده      6يكي از عكس ها نوشته شده بود كه آنان          

شش زن زنداني بـا سـوختگي شـديد بـه           .  زنده سوزاندند 
دولت ادعا داشت كه ايـن زنـان        . بيمارستان منتقل گشتند  

يكي از مـسئولين پزشـكي      . شان خود را آتش زده اند     خود
دراي رابطه اعالم داشته بود كـه طبـق شـواهد آتـش از              
. بمب هاي آتش زائي به بدن زندانيان شعله كشيده است           

بمب هايي نيروهاي ضربتي به درون سلول ها انداخته اند          
و دروغ ديگر اين بود كه ادعـا شـده اسـت دسـتور آتـش               

.  خود زندانيان توسط مبايل گرفتـه انـد        گرفتن زندانيان را  
اما طبق نظر زندانيان و تحقيقات بعـدي هـيچ مبـايلي در      

در گزارشات پليس آمده اسـت كـه در         . زندان ها پيدا نشد   
 دو سرباز كه تـالش داشـتند        2000 دسامبر   20زندانها در   

زندانيان زن را كه خودسوزي كرده بودند نجات دهندو بـا           
در بيمارسـتان   . به شـهادت رسـيدند    آتش اسلحه زندانيان    

تشخيص داده شـد كـه دو سـرباز توسـط تيـر ژسـه بـه                 
بعد . مغزشان مرده اند و اين ژسه ها را فقط ارتشيان دارند          
اف "از اين شبيخون صدها زنداني به زنـدانهاي انفـرادي           

جعبه هاي آهني است كه دولت تركيه از آلمـان           ( "تيپ  
د و از لحـاظ روانـي       سفارش داده و بـراي يكنفـر جـا دار         

در زندانهاي ادرينـه و كانـديرا و   ) زنداني را ديوانه مي كند 
زنـدانيان در زمـاني كـه       . سينجان و آنكارا منتقل گـشتند     

در ابتـدا گفتـه     .جابه جا ميشدند شديدا شكنجه شده بودند      
شد زندانهاي انفرادي اف تيـپ پـر هـستند و ظرفيتـشان             

ن حـسابي شـكنجه     روز بعد كه زنـدانيا     5تكميل است اما    
شده بودند اعالم شد كه جا در اف تيپ ها خـالي اسـت و         
. زندانيان را به اين ايزوالسيون سلول هـا منتقـل نمودنـد           

 كه سـازمان    2000 دسامبر   22وزير داخله تركيه در تاريخ      
ها هواداران خود را آتش زدند و با تيـر كـشته و مجـروح               

 زخـم جـاي     در حاليكه پزشكان اعالم نمودند كه     . نمودند
تير زندانيان كشته شده قبل و بعد از كـشته شدنـشان در             

در برخـي از زنـدانيان بعـد از         . اثر حمله به آنان بوده است     
دستگيري در اثر مقاومت با تيـر كـشته شـده انـد كـه در            

 زنـداني كـه     167در حـدود    . بيمارستان مشخص شده بود   
 نفرشان زن بودند در دادگاه ها محكوم شـدند كـه در             31

برخي از آنها در اثر اعتصاب غـذا        . زندان شورش كرده اند   
آنقدر ضعيف بودنـد كـه در جلـسات محاكمـه نتوانـستند             

  . شركت نمايند
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اما با . سال از آن روزهای خونين می گذرد

گذشت اين سال ها، هنوز ابعاد کشتار خونين 

معدود .  روشن نگرديده است۶۷سال 

 سالمت زندانيانی که از کشتارها جان به

بدربرده اند توانسته اند ، بخش هايي از آن را 

گوشه های کوچکی از ابعاد اين . بازگو نمايند

فاجعه را در زندان های اوين، گوهردشت و 

بعضی از شهرهای بزرگ را به ثبت رسانده 

اند اما پرونده اين جنايت درهاله ظلمت رژيم 

بازشدن . جمهوری اسالمی پنهان مانده است

نده مطمئنا با سرنگونی اين رژيم گره اين  پرو

بازخوانی پروندهای هزاران . خورده است

انسان می تواند اين فاجعه هول انگيز را عريان 

اما تا آن زمان خاطرات تک تک افراد . سازد

می تواند نوری هر چند اندک برابعاد اين 

بايد هرآن چه را که ديده ايم . جنايت بيفکند

رگز نبايد فراموش اين جنايات ه. بنويسيم

  .گردند

من هم يکی از آن هزاران انسانی هستم که به 

برای مدتی در زندان همدان با . اسارت درآمدم

. بسياری از زندانيان خاطرات مشترکی دارم

انسان هايي که اغلب در اعدام های سالهای 

.  در مقابل جوخه های اعدام قرارگرفتند۶۳ـ۶۰

ازمدت و با زندانيانی که به حبس های در

کوتاه مدت در بيدادگاه های يک دقيقه ای 

  .محکوم شده بودند زندگی کرده ام

در تمام آن سالهايي که در زندان بودم 

 چون اعلمی ، سرکردگان هار رژيم ، افرادی

رئيسی ، سليمی ، موسوی ، ناطق نوری ، 

در فرصت ... همسر رجايي ، علی آقا محمدی و

نيان به زندان های مختلف برای ديدار ما زندا

همدان نزول اجالس کرده و مارا مرتبا مورد 

تکيه کالمشان هم . تفقد شاهانه قرار می دادند

دراسالم اصال و ابدا « : هميشه يک جمله بود

جايي برای زندان و زندانی درنظر گرفته نشده 

است و هيچ آيه ای هم دراين مورد در اسالم 

سيم ، ما در قران دو راه می شنا. وجود ندارد

آن هم نه مرگی ساده و . توبه يا مجازات مرگ

آنها بارها براين نکته » . آسان و بدون رنج

اسالم دين رحمت است و « : تاکيد داشتند که 

  ».در توبه به روی همه شما بازاست

 گفتن چگونه جانيان اسالمی هيچ ابائی از

کشتن و انواع مجازات ها درمورد ما زندانيان 

نداشتند و درهرجلسه ! و مرتد ! منافق 

بازجويي و غيربازجويي يادآوری می کردند 

. که ما باالخره جان همه تان را خواهيم گرفت 

دست و پايتان را قطع خواهيم کرد و 

درهرنوبت نماز آن قدر شالقتان می زنيم تا 

الم دين رحمت است و درتوبه به بفهميد که اس

ويادآور می شدند که اگر اجرای ! رويتان باز

تمام و کمال فرامين اسالم در حال حاضر در 

دستور قرار ندارد  بدانيد که اين هم نشانه 

رحمت اسالم است که مانع از قطع دست و 

  .پايتان می گردد

باهر سخنرانی مسئولين رژيم پرده ها بيشتر 

 عمق تحجر اين نامردمان  باال می رفت و

روشنتر می گرديد تا ما زندانيان هيچگاه به 

مامورين و . زنداه ماندمان اميد نبنديم

مسئولين دادستانی مرتبا از هجوم قريب 

الوقوع گله های سپاه ، بسيج و مردم حزب اهللا 

به زندان و کشتار جمعی زندانيان خبر می 

اس هر. هيچ جايي برای خوشبينی نبود. دادند

دائمی همزاد زندانی بود و هرگز درتمام 

روزوشب نمی توانستيم لحظه ای آسوده 

هرحرکتی که خارج از روال برنامه . باشيم

های زندان بود معنايي جز شورش نداشت و 

زندانيان عقوبت سختی را می بايست به انتظار 

رژيم اسالمی تحمل کوچکترين . می نشستند

ل پستش بود حرف و عملی را که برخالف اميا

. ، نداشت و پاسخش شکنجه و اعدام بود

انداختن نارنجک در درون هر سلول از جمله 

جمالتی بود که مرتبا از دهانشان بيرون می 

آمد و به زندانيان نويد کشتار جمعی مان را 

  .می دادند

با چنين شرايط دهشتناکی که در زندان ها 

 قابل ۶۷حاکم بود آيا وقوع فاجعه شهريور 

 بينی نمی توانست باشد؟ کشتار زندانيان پيش

همه شواهد نشان از . مسئله پنهانی ای نبود

اما زندانی هرگز . وقوع چنين فاجعه ای داشت

نمی توانست بپذيرد که چنين سرنوشتی در 

درصورتی هم که می . انتظارش می باشد

دانست امکانی برای به تاخيرانداختن و ايجاد 

اسير بود و بدون . مانع برسر انجام آن نداشت

مبارزه و ايستادگی ، ! هرگونه اتکايي 

فروپاشی و تسليم ، تصميماتی بودند که هر 

  .زندانی با فرديت خود می گرفت

. رژيم هزاران نفر را به جوخه های مرگ سپرد

ادامه زندگی سربلند . صدهاتن تسليم شدند

برای زندانی که زيباترين لحظه های حيات 

 به اجرادرآوردن حکم اوست در آن روزهای

قطعی خمينی جنايتکار مطمئنا خاطرات 

بسياری را در ذهن زندانيان از بند رهاشده 

روزی بايد تمام آن . برجای گذاشته است

  .لحظات بازگويي گردد

من . من اما آن روزها را خود تجربه نکرده ام

 بيرون از زندان ، ياد رفقای ۶۷در کشتار 

ران ، از تهران تا بسيارم را در اقصی نقاط اي

  . خرم آباد و بروجرد در تنهايي ام می گريستم

حدود . درآن روزها در کردستان  عراق بودم

 شب همراه با رفقا سعيد و علی در ۹ساعت 

مرکز پخش صدای فدايي در چندکيلومتری 

تلويزيونی که دراختيارمان . شهر رانيه بوديم

بود ساعات فراقتمان را پر می کرد و ما می 

وانستيم صدام حسين را روزانه چندين ت

هر وقت . ساعت در حين سخنرانی تماشا کنيم

پيچ تلويزيون را باز می کرديم صدام حسين 

حضور او را می . مشغول سخنرانی بود

آخر تصور عراق بدون . خواستند دائمی سازند

آن شب اما شب . صدام غيرقابل تصور بود

 قبل حضور صدام مانند روزهای. ويژه ای بود

در خيابانها و . کالمی بر زبان نمی راند. نبود

ميادين شهر بغداد قدم می زد و مردم هم 

تنها جمله ای که برصفحه . هلهله می کردند

فاجعه ای که ابعادش هنوز ناروشن  پرونده مفتوح

  باقی مانده است
 رضا همدان
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خمينی « : تلويزيون نوشته شده بود اين بود

قطعنامه سازمان ملل را . جام زهر را نوشيد

» . پذيرفت و جنگ خاتمه يافته است

جنگ به پايان . داشتخوشحاليمان حدومرز ن

رسيده بود و قتل عام مردم در شهرها و 

روستاها به آخر رسيده بود و ديگر هيچ کدام 

از دو رژيم صدام و خمينی نمی توانستند از 

اين ابزار برای سرکوب مردمشان استفاده 

رويای فتح قدس و کربال و ايجاد .برند 

امپراطوری اسالمی با نوشيده شدن جام زهر 

چهره کريه رژيم . ته شده بودبرهم ريخ

جمهوری اسالمی و بويژه خمينی برای مردم 

پايان جنگ و . ما بيشتر عيان می گرديد

شکست رژيم نويد مبارزه در عرصه های 

با اين اميد به فردای بهتری . مختلف را می داد

اما اين اميد ديری نمی . می توانستيم بينديشيم

دن سازمان مجاهدين با سازمان دا. پايد

نيروهايش و با کمک عراقی ها با بی برنامه 

گی کامل و تنها با اين تحليل که بتواند از 

شوکه شدن رژيم از نوشيدن جام زهر 

استفاده کرده و با حمله به ايران خود را خليفه 

درهم شکسته شدن ارتش .جديد مسلمين بنامد

ران مجاهد و کشتار صدها تن از اعضا و هوادا

ده ها نفر . اين جريان پايان رويای رجوی بود

به اسارت درآمده و به دختران مجاهد 

مرتجعين همديگر را . بسياری تجاوز می گردد

  .تکميل می کنند

موقعيتی که رژيم سالها در تدارک و انتظارش 

کشتار در رزندان ها . بود بوجود آمده بود

تيغ برکشيده می شود و . آغاز می گردد

 به جان زندانيان می افتند و سراسر گزمگان

جبهه های . ايران به خون کشيده می شود

جنگ را رژيم به درون زندانها می کشاند و 

  .اسرا با بيرحمی قتل عام می گردند

برای آنهايي که . چکار می توانستيم بکنيم

هرروز درصف مرگ قرار می گرفتند کاری 

ه به انسان هايي ک. نمی توانستيم انجام دهيم

سالها در زير يک سقف رنج و شادی هايمان 

. تنها اشک می ريختم.را تقسيم کرده بوديم

يک ... چهره جواد ، منصور ، احمد و عباس و

لحظه از مقابل ديدگانم دور نمی شدند و من 

هرگز مظلوميت آنها را نتوانسته ام فراموش 

جواد ترابی همراه با همسرش در خرداد . کنم

همسرش بالفاصله . د دستگير می گردن۶۰

 سال محکوم می ۵اعدام می گردد و جواد به 

وی در حوزه علميه درس طلبگی خوانده . گردد

و با زندانبانانش ، سليمی ، رئيسی و مرتضوی 

از بند رها شد و در . زمانی هم کالس بود

 به زندان فراخواندنش و حکم ۶۷شهريور 

منصورعسگری به .اعدام را برايش اجرا نمودند

 سال حبس محکوم شده بود و به عنوان ۲۰

تواب حتی همسرش را به زندان کشانده بود 

اما رژيم از وی نيز نگذشت و اورا که جز 

احمدريحانی . کالبدی ارزش نداشت اعدام نمود

 سال سن وارد زندان ۱۶دانش آموزی که با 

 سال حبس محکوم شده بود و ۲۰شد و به 

 تنها يک بعد از عفو هايي که به او خورده و

ماه از دوران زندانش باقی مانده بود از اين 

عباس خورشيدوش . کشتار جان سالم درنبرد

 سال ۲۰ دستگير و ۶۰دانش آموز که در سال 

حکم گرفته بود از سرنوشتی که برايش رقم 

نادر عضو . خورده بود نتوانست نجات يابد

سازمان اکثريت که يک هفته قبل از کشتارها 

 بود با اين که همه گونه به مرخصی رفته

امکان فرار برايش مهيا بود از ترس اين که 

امکان مرخصی برای ديگر زندانيان از بين 

نرود به زندان برمی گردد تا درشمار اعدامی 

  .تا دريای خون ، خونيت ترگردد. ها قرار گيرد

رژطم با اين کشتار نشان داد که هيچ معياری 

. جود نداردانسانی و اخالقی  درباورهايش و

اسالم سياسی تنها سرکوب و کشتار را می 

شناسد تا عمر گله های هار رژيم را دوام 

  .بخشد

هيچ انسانی اجازه ندارد که اين فاجعه را 

تمامی ابعاد اين فاجعه انسانی را . فراموش کند

باد بازشناخت و پيش روی تمامی انسانها 

هيچ کس اجازه ندارد که مسئولين و . قرارداد

. سببين اين کشتار را مورد بخشش قراردهدم

هزاران . بله هزاران انسان جان باخته اند

انسانی که به پرنسيپ های انسانی باور 

  .داشتند و باورشان به فردا بود

رژيم قادرنخواهد بود که اين ماه را از صفحه 

  .تاريخ حذف کند

ياد تک تک رفقا و دوستانی که دراين فاجعه 

امی می داريم و اميدواريم جان باختند را گر

روزی در يک دادگاه ملی و بين المللی به 

جهانيان بگوييم که به نسل من در زندان ها چه 

 .ها رفته است
 

 

 چرا کشتند؟
  

 وريا بامداد
  

شانزده سال پيش با پايان يافتن جنگ خانمان برانداز 
هشت ساله ايران و عراق ، در فاصله ي هفته هاي پاياني 

غازين شهريور درزندان هاي جمهوري اسالمي مرداد و آ
فاجعه اي به وقوع پيوست بس دردناك و فراموش 
ناشدني ، فاجعه اي كه درمقياس ملي ، فاجعه ي قرن بود 

و اگر در ديگر كشورهاي جهان مشابهتي داشته باشد ، 
تنها با اقدام نازي ها قابل قياس است كه در ماه هاي 

ر بسياري از زندانيان را پاياني فرمان روائي خود شما
. درآلمان و ديگر كشورهاي تحت اشغال تيرباران نمودند 

به هر حال چنين فاجعه اي در ايران و جهان با اين ابعاد 
بي سابقه است و كم و كيف فاجعه ، آن گاه نمايان مي 
شود كه كارنامه ي درخشان مبارزاتي فرد فرد قربانيان 

م و تصور كنيم در كم تر اين جنايت را از مدنظر بگذراني
از سه هفته بين شش تا هشت هزارتن از چهره هاي 
پايداري در زندان و به ترين و تواناترين فرزندان مبارز 
اين سرزمين كه اكثريت آنان آموزش دانش گاهي دارند و 
هستي و نيستي خود را براي آزادي و سعادت ديگران در 

ز تفتيش عقايد طبق اخالص نهاده اند چه گونه به پاي مي
مي كشند و به جرم داشتن باور سياسي ، ايدئولوژي و حتا 
مذهبي متفاوت با تفتيش عقايدكنندگان به مسلخ مي 
كشند؟ آري ، از سال گرد فاجعه ي كشتار زندانيان 

از كشتار زندانياني كه مراحل . سياسي سخن مي گوئيم
پيچيده ي بازجوئي ، شكنجه و دادگاه را پشت سر نهاده 
و سال هاي چندي از دو تا ده سال از محكوميت خود را 
گذرانيده و شمار زيادي از آنان در آستانه ي آزادي و 
رهائي از زندان قراردارند ، و در ميان آنان هستند كساني 
هم كه پيش از رسيدن به سن بلوغ به زندان راه يافته اند 
 و بدون ارتكاب جرمي ، سال هاي جواني و نوجواني را در

زندان بسر برده و بازهم با پايان يافتن دوران محكوميت 
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خود به همين دليل ساده آزاد نمي شدند كه تن به تسليم 
تغيير عقيده نمي سپردند و به جرم تمكين ناپذيري بايد 

  !اعدام شوند تا ديگراني عبرت گيرند و تمكين كنند
 را نه هر ساله و نه هر ماهه كه هر روزه 1367فاجعه ي 

ر لحظه مي بايد به خاطر آورد و ياد عزيزاني را زنده و ه
داشت كه برآرمان خود پاي فشردند ، چون سرو ايستادند 
و ايستاده مردند و ياد اين سروهاي ايستاده و بازگوئي اين 
جنايت تاريخي تبه كارانه و فراموش ناشدني را هم چون 
ا پتكي سنگين بر مغز جنايت كاراني كوبيد كه اميدوارند ب

سكوت درباره ي آن با گذشت زمان در بوته ي فراموشي 
  .افتد

هرچند در طي سال هاي گذشته چه گونه گي تجديد 
محاكمه و يا برگزاري دادگاه هاي تفتيش عقايد و چه 
گونه كشتن زندانيان سياسي روشن شده است ، اما چرائي 
كشتن آنان هنوز هم ناروشن است و در پرده اي از ابهام 

ا تنها گمانه زني هائي در چون و چراي جنايت ، و پاسخ ه
كه ! و پرسش اصلي هم چنان به قوت خود باقي است

چرا كشتند و از زندانياني كه در چهارديوارهاي تودرتوي 
حصارهاي بتوني محبوس بودند چه مي خواستند ؟ و 
آناني كه در زير سقف هاي بلند به زنجيرند و قادر به 

حكومت و كارگزاران حكومتي انجام هيچ اقدامي عليه 
نيستند به چه جرمي و به چه انگيزه اي قتل عام مي 
شوند و اين جنايت كاران چرا دست به چنين اقدامي زدند 

!  
اپوزيسيون انقالبي و دموكرات هرسال در اوايل 
شهريورماه مراسمي براي تجليل از اين جان باخته گان 

رگزار مي راه آزادي و سوسياليسم در خارج از كشور ب
نمايد و بسته گان آنان هم همه سال در روز معيني در 
گورستان خاوران حضور به هم مي رسانند و باوجود 
سخت گيري مقامات جمهوري اسالمي و شدت عمل 
گزمه چي ها و يورش پي درپي چماق به دستان رسمي و 
غيررسمي خود را به آب و آتش مي زنند تا در خاوران 

و ياد جان باخته گان و خاطره ي حضور به هم رسانند 
تلخ اين روي داد را زنده نگاه دارند و تجربه ي سال هاي 
گذشته نشان داده است كه بستن راه ها ، كنترل خودروها 
و سرنشينان آن ها ، يورش به اجتماع كنندگان و زخم و 
شكنجه و بازداشت هاي فردي و جمعي مانع از برگزاري 

ل اين مراسم نخواهد شد و هرچه پرشكوه تر سال به سا
 درهر شرايطي و به 1367مراسم يادبود قربانيان تابستان 

اجتماع مادران شجاع جان . هر بهائي برگزار مي شود
باخته گان در گل زار خاوران در توالي هفته ها و در طي 
اين همه سال ، موجب شده تا فرياد خشم آلود آنان 

در مراسم ساليانه پژواكي رساتر پيدا كند و سال به سال 
جدا از پدران ، هم سران و بسته گان دور ونزديك جان 
باخته گان ، كسان ديگري هم مادران را هم راهي مي 

  .كنند
مراسم بزرگ داشت در خاوران با سخن راني هاي كوتاه ، 
و سرودخواني هم راه است و گل ريزي بر مزارهاي بي 

گل ريزان نام و نشان زينت بخش و پايان بخش مراسم ، 
بر مزارهائي كه در پي اين همه سال هنوز هم شخم مي 
خورند و سردم داران رژيم نه شهامت آن را دارند كه نام 
و مشخصات قربانيان را اعالم كنند و نه اجازه مي دهند 
كه بسته گان جان باخته گان براي دل بندان خود مزاري 

  .نمادين مشخص كنند

وشان مبدل شده و مزارهاي بي نام و نشان به سيا
سياوشان ما مي جوشد و اين سياوشان اين بار افسانه اي 
نيست كه در سرزميني دوردست و در قلب توران زمين 

سياوشاني است . رخ داده باشد و سال به سال بجوشد
واقعي ، و مي جوشد هم چون كوره ي مذاب خورشيد و 
! قلب سوخته ي ما ، و مي جوشد نه هر ساله كه هر روزه 

سياوشاني است زنده و درپي يك هزار سالي كه از 
سرايش آن سياوشان افسانه اي توسط فرزانه ي توس 

در درون . مي گذرد ، در پيش روي ما رخ داده است
ديوارهاي بلند زندان ، در برابر ما و در برابر هزاران چشم 

و اينك امسال در شانزدهمين سال وقوع ! نگران و ناباور
وش و پرخروش تر از هميشه ، مي خود هم چنان پرج

در خاوران ، و در خاوران ها ، در اوين و . جوشد
گوهردشت و از همه مهم تر در قلب مادران داغ ديده و 
در قلب فرد فرد ما ، و مي جوشد تا سرنگوني جمهوري 
اسالمي و تا سده هاي بي شمار پس از پيوستن جمهوري 

 تا روزي كه اسالمي به زباله دان تاريخ ، و مي جوشد
تهراني وجود دارد و خاوراني باقي است و اويني ، كرجي 
و گوهردشتي و يا رجائي شهري با زندان اش و يا بدون 
زندان اش ، شيرازي با عادل آباد و بدون عادل آباد ، 
اهوازي با زندان كارون و بدون زندان كارون ، مشهدي 

ه اي و با وكيل آباد و بدون وكيل آباد، تبريزي و ارومي
اصفهاني و هر شهر و روستائي كه قتل گاه شماري از 
جان باخته گان اين سال و سال هاي پيش از آن و يا 
پس از آن بوده است ، و مي جوشد تا روزي كه كشوري 
باشد به نام ايران و آزاده اي و آزادانديشي و انسان 

  !دردمندي درآن زيست كند
ي برنامه هاي در پانزده سال گذشته در جريان برگزار

ويژه سال گرد كشتار زندانيان سياسي ، و ضمن سخن 
راني ها و مصاحبه ها با بازماندگان اين جنايت تاريخي ، 
و انتشار خاطرات ده ها زنداني سياسي از زندان هاي 
جمهوري اسالمي انبوهي از اسناد و مدارك درباره ي اين 
جنايت تاريخي بر همه گان عرضه شده و بسياري از 

و با بررسي آن ها مي توان ابعادفاجعه ، ! ابهامات زدوده 
تداركات ، زمينه چيني هاي پيشين و چه گونه گي وقوع 

  :آن را با دقت بررسي و افشا نمود و از آن جمله 
ـ همه ي شواهد و قرائن نشان از آن دارد كه كشتار 1

زندانيان سياسي برنامه اي بوده از پيش تدارك ديده و در 
ه پاياني جنگ و به ويژه پس از بيرون راندن يك سال

نماينده گان منتظري از زندان ها در دستور كار قرارداشته 
و وزارت اطالعات با هم كاري دادستاني ها و دادگاه هاي 
اسالمي و زندانبانان در پي شناسائي زندانيان سياسي 
سرموضعي ، مركز ثقل پايداري ، و رهبران حركت هاي 

در طي يك سال . دان ها برآمده استاعتراضي در زن
شمار زيادي از زندانيان سياسي شهرستان ها را به تهران 

زندانيان مجاهد و مسلمان را از . و كرج انتقال مي دهند
كمونيست ها جدا مي سازند ، زندانيان با حبس هاي 
سنگين را از زندانيان با حبس هاي سبك ، و توابان را از 

لمان را از تواب غيرمسلمان ، و غيرتوابان ، و تواب مس
  ...تواب تاكتيكي يا مصلحتي را از تواب واقعي ، و

ـ در مقطع پاياني جنگ با وجود اين كه بر سر پاره اي 2
از مسائل اقتصادي و بازرگاني و سياست هاي جاري 
دولت، جناح بندي هاي حكومتي به مرزبندي هاي تازه 

روز يافت و تري رسيد و بين آنان اختالف هاي جدي ب

مقابله ي جناح معروف به خط امام با جناح بازار شدت 
بيشتري پيدا كرد و پشتيبانان دولت موسوي به عنوان 
مدافعان واليت مطلقه ي فقيه ، روحانيت هوادار بازار را 
درتنگنا گذاشتند و قضيه تا رودرروئي علي خامنه اي با 

ت خميني و سركوفت هاي وي از جانب خميني ، پيش رف
اما همه ي آنان از علي اكبر هاشمي رفسنجاني و علي 
خامنه اي تا موسوي اردبيلي و ميرحسين موسوي نخست 
وزير ، به عنوان روساي سه قوه و چند دوجين از 
آخوندهاي مطرح و چهره هاي شناخته شده ، علي رغم 
اختالفات جزئي و كلي برسر قضايا به استثناي شخص 

يستي و تصفيه خونين اين منتظري در اين اقدام فاش
چنيني زندانيان سياسي توافق نظر داشتند و بي جهت 
نيست كه درهشت سال گذشته كه بخشي از حزب اللهي 
هاي دوآتشه و خط امامي هاي ديروزي ماسك ليبرالي بر 
چهره زده و پرچم اصالح طلبي بردوش گرفته اند در 

ا در مورد اين فاجعه ي تاريخي لب از لب نمي گشايند حت
مورد ادامه ي جنگ اين جا و آنجا تالش مي كنند با 
تبرئه ي خميني كساني از نوع رفسنجاني و سيد احمد ، 
پسر خميني را مسئول قلمداد كنند ، اما از اين كشتار 
تاريخي دم نمي زنند و هم چنان به عنوان رازي ناگشوده 
از آن پاس داري مي كنند و از افشاي جزئي و كلي آن 

  !مي زنندسرباز 
ـ در سازمان دهي  اين جنايت فاشيستي از يك فرصت 3

تاريخي بهره برداري شد يعني فرصت تاريخي پديد آمده 
 شوراي امنيت توسط 598از پذيرش قطعنامه ي 

  !جمهوري اسالمي
 598بيش از يك سال از صدور قطع نامه ي شماره 

شوراي امنيت در مورد برقراري آتش بس بين ايران و 
بازگشت قواي نظامي دوطرف به پشت مرزهاي عراق و

پيش از جنگ مي گذشت و جمهوري اسالمي با وقت 
كشي و تالش هاي مرگ زاي بي هوده برآن بود تا با 
كسب يك موفقيت نسبي نظامي در جبهه ها با دستي 
پرتر و از موضعي برتر خود را براي پذيرش قطع نامه 

د و عراق كه آماده سازد اما اوضاع به گونه اي ديگر ش
پيشاپيش از قطع نامه ي شوراي امنيت استقبال نمود 
توانست در ماه هاي پاياني جنگ به موفقيت هاي بزرگي 
در جبهه ها نائل آيد ، همه ي نواحي اشغالي خود را آزاد 
سازد، يك بارديگر جنگ را به درون مرزهاي ايران بكشد 
و جمهوري اسالمي را هم چون ماه هاي آغازين جنگ 
به شكلي همه جانبه در زير فشار نظامي قرار داد و به 

  .پذيرش قطع نامه ناچار سازد
جمهوري اسالمي پس از تن دادن به يك سري شكست 
هاي پي درپي در جبهه ها و فرار مردم شهرهاي بزرگ از 
ترس بمباران هاي هوائي و موشك هاي دوربردي كه 

دوباره شهرها را درهم مي كوبيد و در شرايط پيش روي 
ي عراق در مرزها و فرار رزمنده گان اسالم از جبهه ها و 

؟ از سر ناچاري تن به !بي اثرماندن امدادهاي غيبي 
پذيرشي توام با خفت و خواري كه . پذيرش قطع نامه داد

  .در نوشيدن جام زهر در كام خميني متجلي شد
پذيرش قطع نامه از جانب جمهوري اسالمي كه به عنوان 

ب قلم داد مي شد ، افكار عمومي را در داخل و جنگ طل
درخارج به سود وي برانگيخت و همين كاهش فشار 
دوجانبه ي داخل و خارج فرصتي فراهم آورد تا بدون 
واهمه از اعتراض هاي داخلي و افشاگري ايرانيان خارج 
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از كشور به زندانيان سياسي بپردازد و كشتار زندانيان 
  !سرموضعي را سازمان دهد

ـ مقامات رژيم با اعالم پذيرش قطع نامه كه يورش 4
مجاهدين به مرزهاي غربي كشور را درپي داشت دست 
به قطع مالقات زدند و با محروم ساختن زندانيان از دست 
رسي به روزنامه و برنامه هاي راديوئي و تلويزيوني ، آنان 
را در جهان بي خبري به حالت قرنطينه درآوردند و به 

 فريب آنان پرداختند تا از نتايج احتمالي يورش نحوي به
مجاهدين و تحوالت پس از جنگ بي خبر بمانند و 
درطي سه هفته نخست مجاهدين و سپس كمونيست ها 
را يكي يكي دربرابر شبه دادگاهي قراردادند كه يادآور 

زنداني مجاهد ! دادگاه هاي تفتيش عقايد قرون وسطاست
رفي كند ، از گذشته اش مي بايستي خود را منافق مع

اظهار ندامت كند، موضع سازمان اش را در مخالفت با 
جمهوري اسالمي محكوم كند ، براي هم كاري پليسي و 
لودادن فعاالن سياسي از هر گروه و دسته اي تعهد 
بسپارد و درصورت نياز براي گشودن راه رزمنده گان 

ن اسالم جان بازي كند و در ميدان هاي مين برروي مي
برود ، مجموعه اي از پيش شرط هاي غيرانساني و 

پيش شرط هائي كه مرحله به مرحله ! غيرقابل پذيرش 
سنگين تر مي شود و به عنوان داس مرگ پيش روي 
زنداني قرار مي گيرد تا در برزخ مرگ و زنده گي ، چشم 
بسته و دست وپا در زنجير دهليز مرگ را برگزيند يا ننگ 

ه عنوان زنداني سرموضعي در برابر و تسليم را ، يا ب
دادگاه تفتيش عقايد از پاسخ هاي تسليم طلبانه سرباز زند 

و يا با پاسخ هاي  ! و به استقبال مرگ ناخواسته بشتابد
موردپسند تفتيش عقايدكنندگان تسليم شد و روح آزاده 

يا بايد از انسان و انسانيت ، ! گي را قرباني تن ساخت 
و آزاده گي دفاع نمود و يا به تحميل آرمان هاي انساني 
و با فروش خود و شرف انساني خود ، ! دادگاه تن در داد

و پيش شرط هائي اين چنيني ! فرصت مزدورشدن يافت
و در شرايطي آن چناني بر بسياري گران مي آيد و 
! شرافت مندانه مردن را بر ننگين زيستن ترجيح مي دهند

همه ي كساني كه بديهي است كه نبايد پنداشت كه 
توانسته اند با توجيهات دادگاه هاي تفتيش عقايد را پشت 
سر بگذرانند ، در خدمت رژيم درآمده اند و كسان زيادي 
هم هستند كه درآن بزن گاه تاريخي حسب ظاهر در 
برابر دادگاه از درتمكين درآمدند و اندكي ديرتر از اين 

ياري از تمكين سرباز زدند اما رژيم دركشتن شمار بس
زندانيان عزم جزم داشت و دربرابر آنان چاره اي جز دو 
راهي مرگ و تسليم وجود نداشت و اگر هم تن به تمكين 
موقت مي سپردند رژيم دست از سر آنان برنمي داشت و 
اين قضيه بر شمار بسياري از قربانيان روشن بود كه جز 

  !گزينش مرگ سرخ چاره اي درپيش روي ندارند
د كمونيست ها اوضاع به گونه اي ديگر است و ـ در مور5

عالوه بر نفي گذشته ي خود و محكوميت موضع سياسي 
ـ ايدئولوژيك سازماني كه با آن كار كرده اند بايد پاسخ 

و اگر مرتد ، مرتد فطري ! دهند كه مسلمان اند و يا مرتد
هستند و ياملي و اگر مرتد فطري هستند يعني از خانواده 

 مقيد به آداي مذهبي برخاسته اند و يا خود اي مسلمان و
پيش از كمونيست شدن مسلماني مقيد بوده اند و ترك 
واجبات دين كرده اند سزاوار مرگ اند و غيرقابل بخشش 

اما اگر از خانواده اي مسلمان نيستند و يا اگر در خانواده ! 
مسلماني پرورش يافته اند كه پدرومادر علي رغم مسلمان 

ائي به نماز و روزه نداشته اند در فرهنگ بودن اعتن
آخوندي ـ اسالمي ، مرتد ملي تلقي مي شوند و به شرط 
سپردن تعهد بازگشت به اسالم و انجام فرايض ديني 
فرصت زنده ماندن مي يابند و آن گاه دربرابر ساير 

  !پرسش ها و پيش شرط ها قرار مي گيرند
ا از شخص ـ دادگاه هاي تفتيش عقايد مشروعيت خود ر6

خميني مي گرفت و در سطح تهران و كرج تركيبي 
داشت از آخوند نيري حاكم شرع دادگاه هاي مركز مستقر 
در اوين ، اشراقي دادستان مركز و پور محمدي از معاونان 
وزارت اطالعات كه در تدارك و اجراي قتل هاي زنجيره 
اي در سال هاي پسين هم نقش شاخصي داشت و اين 

 مقام هاي زندان آن ها را هم راهي مي جا و آن جا
و آن طور كه از فتواي ! كردند و يا نظر مشورتي مي دادند

خميني برمي آيد به احتمال بسيار زياد ، عالوه براين سه 
نفر كسان ديگري هم در ساير استان ها و شهرستان 

  .هاي بزرگ در اين جنايت دست داشته اند
 پرسش اصلي كه ـ با بررسي اين حقايق مي رسيم به7

  چراكشتند؟
در پاسخ به اين پرسش كه چرا كشتند؟ شماري براين 

باورند كه اين قتل عام انتقامي بود از مجاهدين و درپاسخ 
به هم كاري آنان با رژيم صدام حسين درطول جنگ و 
در پاسخ به يورش ناگهاني آنان به مرزهاي غرب كشور 

فتواي خميني و اين ادعا بازتابي است از ! در پايان جنگ
فتواي خميني را پشتوانه خود دارد و آن چه كه مسلم 
است درجريان اين نسل كشي به بهانه ي يورش 
مجاهدين به مرزهاي غربي كشور نخست به آنان 
پرداختند و پس از تصفيه ي خونين زندان ها از وجود 

منتظري در . مجاهدين به سراغ كمونيست ها آمدند
 يا فرمان خميني را درمورد خاطرات سياسي خود فتوا

مجاهدين افشا نموده اما فتوا و يا فرمان خميني درباره ي 
قتل عام كمونيست ها هنوز انتشار نيافته است و بايد 
بازهم انتظار كشيد تا روزي دومين فرمان جنايت و يا 

اگر ! فتواي مرگ ديوانه ي جماران از پرده بيرون افتد
ار مي يافت آن وقت فتواي قتل كمونيست ها هم انتش

آسان تر مي شد به داوري پرداخت كه اين قتل عام تا چه 
اندازه ريشه در جنگ و ناكامي ها در هدف هاي جنگي 
داشته و تا چه اندازه ريشه در مسائل داخلي و حتا جناح 

اما درهر صورت اگر شكست ! بندي ها و جنگ قدرت 
، اين جنگ بهانه اي بود براي تصفيه حساب با مجاهدين 

مساله چه ربطي دارد به كمونيست ها و به ويژه 
كمونيست هاي توده اي ـ اكثريتي كه تا دم مرگ از 
رژيم پشتيباني مي كردند و هم چون ساير كمونيست 

چرائي اين . هاي ضد رژيم جنايت كارانه قتل عام شدند

مساله و ساير مسائل ما را وا مي دارد كه در پي كشف 
  .م باشيمانگيزه هاي ديگري ه

ـ زندان ، هم زاد جمهوري اسالمي است و از منظر 8
جمهوري اسالمي به مثابه ي يك نظام ايدئولوژيكي 
همانند هر نظام سركوب گر مشابهي ، زندان جائي است 
براي تصفيه ي حساب با مخالفان سياسي از هر سنخ و 

جمهوري اسالمي از همان سال هاي نخست ! فكري 
دانش گاه زندان هاي سياسي را اقتدار خود با بستن 

دانش گاه و آموزش گاه مي ناميد ، دانش گاه و يا 
آموزش گاهي براي بازسازي مخالفان سياسي و عقيدتي ، 
و همه گان به خاطر دارند كه چه گونه جمهوري اسالمي 
مخالفان سياسي و عقيدتي خود از هر گروه و دسته را وا 

دارد تا دربرابر مي داشت و هنوز هم كم و بيش وا مي 
دوربين هاي تلويزيوني ظاهر شوند و گذشته ي خود را 
نفي كنند و ضمن نقد و نفي گذشته ي خود و شخصيت 
انساني خود به تمجيد و تكريم از نظام انسان ساز و 

  !انسان پرور اسالم و نظام جمهوري اسالمي  بپردازند
 را به 1367پس اگر كشتار زندانيان سياسي درسال 

شكست درجنگ و ناكامي در بلندپروازي آزادي حساب 
كربال و قدس بگذاريم ، پس كشتار زندانيان سياسي در 
سال هاي پيشين را به چه حسابي بايد بگذاريم و اعدام 

   را چه گونه توجيه كنيم ؟1367 تا 1360سال هاي 
ـ براساس ديدگاه ديگري با پايان يافتن جنگ بيم يك 9

ران جمهوري اسالمي شورش توده اي مي رفت و س
وحشت داشتند تا مبادا رهبران يك شورش توده اي از 
ميان زندانيان سياسي علم شوند و يا زندانيان سياسي 

درست است كه ! پشتوانه اي براي يك اقدام شورشي 
جمهوري اسالمي در ماه هاي پاياني جنگ به نحوي 
وحشت ناك ناتواني خود را دربرابر عراق به نمايش مي 

اما ناتواني دربرابر يك دشمن خارجي تا دندان . ت گذاش
مسلح را نمي توان با ناتواني دربرابر توده هاي بي سالح 
و بي سازمان خودي يكي دانست و درست است كه اين 
انگيزه ، انگيزه ي كوچكي نيست اما تصميم براي تصفيه 
ي زندان ها زماني گرفته شده ، كه جمهوري اسالمي 

اق را دركنترل خود داشت و دست باال هنوز بخشي از عر
و به اين ارزيابي مي رسيم كه جدا از اين كه ! را درجنگ

احتمال وقوع شورش توده اي و يا تظاهرات توده اي 
درميان باشد و يا درميان نباشد و جدا از چند وچون توان 
زندانيان و دامنه ي پايداري آنان دربرابر تهاجم رژيم ، 

ندان ها و ايستادگي آنان بر آرمان اصل وجود آنان در ز
هاي انساني خود براي رژيم مساله بود و بايد به اين 
مساله پرداخت كه سياست تواب سازي رژيم در زندان با 

رژيم در طي ده سال تجربه ي تواب . شكست مواجه شد
سازي در زندان ها با پديده ي شگفت مقاومت روبرو بود 

وي زندانيان و پديده و از آن همه سرمايه گذاري بر ر
تواب به هدف مطلوب يعني قبضه ي زندان توسط توابان 

 هزارتن زنداني سرموضعي 15و وجود بيش از . نرسيد
خاري بود در چشم زمام داران ، مساله اي كه پس از 
جنگ مهم ترين دغدغه ي خاطر آنان محسوب مي شد 
و به جرئت مي توان گفت كه يك انگيزه مهم دركشتار 

 را بايد درهمين مساله 1367يان سياسي در سال زندان
مساله اي كه رديشه درشكست برنامه ي تواب . ديد

  !سازي زندانيان داشت
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در ماه هاي پاياني زنده گاني خميني دو مساله براي 
جانشينان او حياتي بود كه تالش داشتند پيش از مرگ او 
 به سرانجام برسانند، مساله ي جنگ و مساله ي زندانيان

سياسي و مي خواستند به هر وسيله ممكن آنها را در 
زمان حيات خميني خاتمه دهند تا مبادا پس از مرگ او 

دراين دوره خميني . ابزار تبليغاتي رقيبان احتمالي نباشد
هم به بيماري سرطان پروستات مبتال بود و هم به دليل 
كهولت در آستانه ي مرگ قرارداشت و باند رفسنجاني ـ 

اي با برخورداري از پشتيباني احمد خميني برآن خامنه 
بود كه هردو مساله را هرچه زودتر تمام كنند و با پذيرش 

 شوراي امنيت ملل متحد نوبت زندانيان 598قطع نامه ي 
سياسي رسيد و برآن شدند تا مجوز و فرمان نوشتاري 
خميني و درزمان حياتش هم چون مساله ي جنگ به 

از مرگ خميني موجبي براي نزاع پايان برسانند و پس 
به اين اعتبار . هاي خانوادگي برسر اين مساله باقي نماند

، به مهم ترين انگيزه ي سياسي اين جنايت مي رسيم 
كه باند رفسنجاني ـ خامنه اي درپي حذف صورت مساله 

تا با كشتن شمار بسيار ! ي زندان از محاسبات برآمدند
 قالب بيرون كردن ساير زيادي از زندانيان سياسي و از

زندانيان ، مساله ي زندان و زندانيان سياسي از محاسبات 
  .سياسي خود جدا سازند

زندانيان سياسي را دسته دسته به فرمان خميني و توطئه 
رفسنجاني ـ خامنه اي در زندان ها دار زدند و شبانه در 

شش تا هشت هزار تن از . گورهاي جمعي پنهان ساختند
ور خلق از مجاهد و كمونيست تا دموكرات و فرزندان دال

آزادي خواه را كشتند تا خود چند صباحي بيش تر 
حكومت كنند و بساط ننگين و چپاول خود را چندصباحي 
. بيش تر برپا دارند و اين انگيزه اصلي اين جنايت بود

همان طور كه پيش از آن باكشتن و دارزدن و ايجاد 
 را برپا مي داشتند و وحشت دست گاه ستم كاره ي خود

پس از ارتكاب اين جنايت هولناك هم از كشتن و تباه 
  .ساختن بازنمانده اند

اما آنان ، يعني همه ي آن جنايت كاران ، هم آمران و 
هم كارگزاران در پيش گاه تاريخ ، ملت ايران و جهانيان 
سرافكنده و شرمساراند و دير يا زود به جرم اين توطئه ي 

رابر دادگاه قرارخواهند گرفت تا به اتهام فاشيستي درب
اين دادگاه ، و اين . هاي فاشيستي خود پاسخ دهند

محاكمه ، بايد هرچه زودتر در حيات جمهوري اسالمي و 
در يك دادگاه معتبر جهاني برپاشود و پس از سرنگوني 

اكبرهاشمي و علي ! رژيم در يك دادگاه ملي و خلقي 
 اصلي و آمران اين جنايت و خامنه اي به عنوان دو متهم

قتل هاي زنجيره اي در صدر متهمان ، و حضور آنان در 
  !راس هرم قدرت نبايد موجب فرار آنان از مجازات باشد

دادگاهي عادالنه براي رسيده گي به اين جنايت و ساير 
 سال فرمان 25جنايت هاي بي شمار ديگري كه در 

و اين ! روائي ننگين جمهوري اسالمي روي داده است
درخواست و حق طلبي براي محاكمه ي جنايت كاران 
عليه بشريت درخواستي است منطقي و امري است 
محتوم ، امري كه دير يا زود دارد ، اما سوخت و سوز 

و اگر تاخيري درآن روي مي دهد نشانه ي كم ! ندارد
كاري ماست نه حقانيت آنان و يا توانائي آنان از فرار از 

  !اتمحاكمه و مجاز
  1383نهم شهريورماه 

  

بايدهايي که هم چنان بر 
وجدان بشريت سنگينی 

  !می کند
  

  راه گريز ديگری هست؟
  

   

  ی دريانشهرام

  

 اهل ی به نام عاطفه رجبی ساله ا۱۶دختر 

!!!  عفت یبه جرم اعمال مناف» نکا« شهرستان 

حکم اعدام صادره از .  شودیبه دارآويخته م

 یدگان خدا پايان و نماينی حکام اسالمیسو

اين نيز آخرين اعدام نخواهد بود و تا . ندارد

 که اين نامردمان برکارند آخرين تير نيز یزمان

  .نخواهد بود

  

 ، ی خمينی اول قدرت گيری از همان روزها

مردم شاهد ده ها نمونه اعدام بر پشت بام 

 ی، اقامتگاه موقت خلفا» رفاه « مدرسه 

ولين رژيم ساقط مسئ.  در تهران بودندیاسالم

 اولين طعمه ی و غيرنظامی ، نظامیشده پهلو

 که با یهايي بودند که به دستور مستقيم خمين

 کرد در ی صادر مگ تمام حکم مریخونسرد

اين آغاز .  آتش قرارگرفتندیمقابل جوخه ها

 چپ و یکشتارها نه تنها مورد پذيرش نيروها

اين !  یمبارز قرار گرفتند بلکه فرياد ادامه انقالب

 بودن،  ینشان انقالب.  شدیکشتارها نيز داده م

انتقام هرچه خونين تراز دست اندرکاران رژيم 

  . کردی معنا پيدا میپهلو

  

 ی روشن شدن تکليف اين دسته از مفسدين فبا

 ی و نظامی امنيتی، و جذب مهره ها! االرض 

! رژيم سابق که درايران مانده بودند ، مفسدين 

.  طرح شدندی اسالمی خلفای برایديگر

  . بودند ی قربانيان بعدیبهائيان و زنان روسپ

  . ما نظاره گران خاموش اين جنايات مانديم 

 ی گری اعدام صد ها نفر به جرم قاچاقچ

 گرفت که درحال یتوسط باندهايي صورت م

 مافيايي یشکل دادن به بزرگترين باندها

  . قاچاق منطقه بودند

 جالد ،  ین خميیبا دريافت حکم از سو

 کوتاه ی ، اين موجود ساديست در مدتیخلخال

چندصدنفر از فروشندگان موادمخدر را در 

 یبرابر چشمان مردم به دار و جوخه ها

  .مرگش سپرد

  .ما نظاره گران خاموش اين اعدام ها مانديم 

  

 مختلف ی در شهرهای ترور فعالين سياس

آغاز شده بود وقربانيان اين رژيم را به صدها 

ما تازه به ياد مان افتاد که . فر رسيده بودن

ها به !  کنيم یآنگاه محکوم م. نبايد چنين باشد

.  راه يافتندی سياسینشريات سازمان ها

محکوم کردن هايي که تنها محدود به ترور 

  . بودی خودی هاسازماناعضا و هواداران 

  

 شرمانه رهبران خلق ترکمن ، توماج ، ی باعدام

 و اعتراف صريح ی جرجان ،یمختوم، واحد

 توانست زنگ خطر یمقامات مسئول رژيم ، م

 در ی اسالمی همه باشد که جمهوریجديي برا

 دگرانديشان و یتدارک قتل عام تمام

 که با رسالت یرژيم. آزاديخواهان است

  را ام اش تخت و شالق و اعدیجهالت تاريخ

 به وسعت ی آيات قران درابعادیبا چاشن

ه و احکام مرگ را با اسم رمز ايران پهن نمود

اما . به اجرا نهاده بود» مرتد« و » منافق « 

 یدرک اين شرايط و شناخت اين هيوال برا

 ی از رهبران اپوزيسيون چپ و ترقیبسيار

 از ی بسياریخواه آن قدر مشکل بود که حت

آنها حاضرشدند که آگاهانه در مقابل اين 

  . کنندجنايات با مسببين اين کشتارها مماشات

  

 با يورش ی اسالمی عهد بربريت جمهوررژيم

وحشيانه به کردستان و بمباران شهرها تمام 

 یاسرايش را از سنندج تا مهاباد به جوخه ها

  . مرگ سپرد

 باليي بود که نازل شده بود ی اسالمجمهوری

 خواست خود را به مردم یو به هر بهايي م

  .تحميل نمايد

 و اعالم یم رسی به موازات اعدام هارژيم

 ، شيوه یشده در جرايد و وسايل ارتباط جمع

 تکميل ی را برای و زبونانه ای غيرانسانیها

 یگله ها.  بنددی خود به کار میکشتارها

 مختلف يورش ی در شهرهایحزب الله

 ی سازمان هایگسترده به هواداران و اعضا

.  دهندمی را در دستور کار خود قرار یسياس

 ۶ حداقل ۶۰ خردادماه ۳۰درشهر خرم آباد تا 

نفر از هواداران سازمان مجاهدين ، سازمان 

.  گردندیفدايي و حزب توده ترور م

درکرمانشاه گروه شيت چندين نفر را مورد 
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 از هواداران یحمله مسلحانه قرار داده و يک

در شهر .  رساندیسازمان فدايي را به قتل م

همدان بسيج محله بختياريها دست به ترور و 

.  کندی رعب و وحشت میجاد فضااي

دراصفهان ، قائم شهر ، رشت ، شيراز و 

 بزرگ تخم مرگ مخالفين ی از شهرهایبسيار

  . شودیپاشيده م

  

 جنگ و ی از فضای با بهره گيرخمينی

 مجاهدين و ی نابجای از تاکتيک هایمددگير

 چپ و با سواربودن بر ی از نيروهایبرخ

 یم موفق م از مردی بخش بزرگیتوهم و نادان

 جنگ را به درون شهرها یگردد که جبهه ها

 نابرابر و غافلگيرانه را در یکشانده و جبهه ا

  .برابر اپوزيسيون بگشايد

  

 رزم نابرابر و ناخواسته ، چپ ايران در دراين

 را ی ضربات جبران ناپذيریمدت بسيارکوتاه

 ضربات گسترده و یط.  گرددیمتحمل م

 ، هزاران نفر ۶۰ ی شده سال هایبرنامه ريز

 چپ ی سازمان هایاز هواداران و اعضا

وهمچنين سازمان مجاهدين  و ديگر سازمان 

 ی ليست هاو آيند ی به اسارت درمی مذهبیها

ده هانفره روزانه اعدام شدگان در روزنامه ها 

نشان از تصفيه حساب رژيم با دگر انديشان 

 مرگ و هراس یچيره شدن فضا.  دهد یم

 وسيع و ین و بازداشت هابرسراسر ايرا

 یاعدام ها و جنگ ، به تثبيت حاکميت اسالم

 کرد ی بارها تکرار میخمين.  رسانندی میيار

و از اين نعمت » .  استمتجنگ نع« : که 

  . کندیحداکثر استفاده را م

 چون حزب توده ، سازمان ی گرانمماشات

 به انجام یاکثريت و حزب رنجبران هنوز در پ

 و ی خود نسبت به انقالبرساندن توهمات

 ی ، نه غربی بودن و نه شرقیضدامپرياليست

 ی بودند و از ياریددمنش رژيم اسالم... و

 کردند یرساندن به اين هيوال نه تنها دريغ نم

 آنها دوش داران از اعضا و هوایبلکه برخ

! بدوش پاسداران در سرکوب ضدانقالب 

در بيانيه هايشان از .  شناختندیسرازپا نم

 خواستند که عوامل یاعضا و هوادارانشان م

.  کنندی معرفیامپرياليسم آمريکا را به دادستان

 از هواداران حزب ی بختی هم که مصطفیزمان

 گردد گناه یتوده در خرم آباد فجيعانه ترورم

 رژيم که ی قتل را به گردن جناح ارتجاعناي

همين .  اندازندیخواستار رابطه با آمريکاست م

 ی از اعضای که حميد پريوار يکینموضع زما

 در تهران اعدام ۶۰سازمان اکثريت در خرداد 

 یتصور اين که خمين.  گرددیشد نيز اتخاذ م

 است و قرار ی مترقینماينده خرده بورژواز

 واقعا ی سوسياليستگاهاست که متحد اردو

موجود آن زمان باشد و رشد غيرسرمايه 

 را بدانجا  نمايد اين گونه جرياناتی را طیدار

 از اعدام ها به ۶۳ تا سال یکشانده بود که حت

 حمايت نموده و آن را نشانه اقتدار یشکل

 یواليت فقيه و جناح امام ضدامپرياليست م

 ر ، حرکت دیرشد غيرسرمايه دار. دانستند

 ، ی و دموکراسیراه سوسياليسم و تحقق آزاد

 ی ماقبل تاريخ ، تمسخریبه زعامت اين هيوال

  !يخ هم از تکرارش شرم داردکه تار

 ی محابا به کشتار ادامه می بی اسالمجمهوری

 است که با آن یاعدام و ترور تنها زبان. دهد

  .آشنا بود وهست

 که به جرم ارتباط با مجاهدين ی عراقچاکبر

يک سال در زندان حبس کشيده بود بعد از 

 صبح زود ربوده و دو روز ۶۲ در سال یآزاد

 یه اش در خاکروبه هابعد جسد شکنجه شد

.  شودی همدان پيدا می از روستاهایيک

 از هواداران یمنوچهر نورافشار و ناصر مرئ

 همدان هر در ميدان شیجنبش نوين کمونيست

  ......و.  شوندیبا جرثقيل به دارآويخته م

 اين سالها با ی رژيم در تمامجالدان

 ترين حقوق انسانها ، با یزيرپانهادن بديه

 حکم مرگ ی يک دقيقه ایگاه هاتشکيل داد

تجاوز به زنان .  کنندیصدها نفر را صادر م

 که به اسارت اين گزمگان ی و دخترانیزندان

 اين گله ی افتادند بمثابه يک عمل صواب برایم

 شکنجه گاه ها ر دی عادی هار به امریها

تجاوزگران برمسند و .  گرددیتبديل م

  .قربانيان در بند 

 بود که ی زندانین دختر بند زنان همدادر

 از بدنش براثر سکته فلج شده بود و قادر ینيم

او بيمار و دچار .  نبودیبه حرف زدن عاد

 بودنش یدليل زندان.  شده بودیاختالالت روان

 بود که توسط چند نفر به او شده بود یتجاوز

 ی از آبرویو به سفارش مادرش و جلوگير

 ی به جارژيم.  بودندکرده اش یخانواده زندان

آن که تجاوزگران به اين دختر را دستگير کند 

 یاين دختر بيچاره را با آن وضعيت بد جسم

جرم رابطه . اش در زندان نگاه داشته بود 

پخش اين خبر . نامشروع به او بسته بودند

 توسط مردم یموجب اعتراضات گسترده ا

 ی گردد و رژيم باالجبار اورا آزاد میشهر م

رد و رنج را تا مغز استخوان   که دیمورد. کند

 تواند ی نيز نمی کشاند و هيچ اشکیانسان م

 که اين ی بر دل آن دختر و هر انسانیمرحم

  .خبر را شنيده بود بگذارد

  

 شده ی شيوه حکومتی ، مرگ و نيستترور

 سالست بر مردم ما تحميل شده ۲۵است که 

 گروه ها و ی به الگویچنين جرثومه ا. است

.  هم درآمده استیسالم ایسازمان ها

.  کارندینيروهايي که در منطقه تخم مرگ م

 از قران ی که با بهره گيری ای ارتجاعینيروها

 تابند و می را برنیو مذهب کوچکترين مخالفت

 ی مخالفانشان را به قتل میبه فجيع ترين شکل

  .رسانند

 محکوميت چندين و چند باره رژيم به باوجود

 ینها توسط عالخاطر نقض خشن حقوق انسا

 اما هنوز عاليق یترين مجامع بين الملل

 بزرگ ی قدرت های و ژئوپلتيکیاقتصاد

 تحت ی برای مانع اصلیسرمايه جهان

اتحاديه .  باشندیفشارقراردادن اين رژيم م

 ويد گی سخن میاروپا هنوز از ديالوگ انتقاد

 ی را به بازیو با اين کار خود افکارعموم

ششان اينست که ثابت تمام تال. گرفته است

کنند که اين رژيم استحاله پذيز و تغيير 

 کنند یبا تمام امکاناتشان تالش م. پذيراست

چراکه از . که اين رژيم همچنان پابرجا بماند

تغييرات بنيادين دراين منطقه و بويژه در ايران 

 یحضور آگاهانه مردم را برنم. هراسانند

  . تابند

  

ست و ديگر  به مسلخ کشيده شده اآزادی

  . برايش نمانده استیرمق

  

   چه خواهند کرد؟ی با آزاد انديشان ميليون

  

بايد از حرمت انسان به دفاع .  بايد ايستاداما

 ی و برابری تحقق آزادیبايد برا. برخاست

بايد درمقابل اعدام عاطفه .  به ميدان نهادیپا

بايد درمقابل سنگسار . ها ايستاد

  ......بايد...... بايد.ايستاد

  

 که هم چنان بر وجدان بشريت بايدهايي

  .  کندی میسنگين

  

  ! نيست ی گريز ديگرراه
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  معرفی کتاب

عمليات آزادسازی «
 »ايران

  
  طريق علی

  

  :اشاره 

طريق علی، نويسنده و تحليلگر سياسی 

انگليسی پاکستانی تبار، از فعاالن چپ طی 

 ميالدی بوده که با اوضاع و ٨٠ تا ٦٠های  دهه

تحوالت خاورميانه، و از جمله ايران، آشنايی 

در پی صدور فتوای قتل سلمان . کافی دارد

ای   وسيلة خمينی، طريق علی نمايشنامهرشدی به

هم در اين باره نوشت که در لندن به روی 

توان از  از آخرين کتابهای وی، می.  صحنه آمد

، راجع به »بوش در بابل«و » جنگ بنيادگراييها«

اين مطلب . لشکرکشی آمريکا به عراق، نام برد

» نيشن« مجله ٢٠٠٣ اوت ١٨ – ٢٥در شمارة 

 ترجمة آن، با اندکی به چاپ رسيده که

  .گذرد تلخيص، از نظر خوانندگان می

  

  :همه مردان شاه 

های  کودتای آمريکايی و ريشه

  ترور در خاورميانه
  استيفن کينزر: به قلم 

 صفحه، ٢٥٨، )آمريکا(ويلی : انتشارات 

  .٢٠٠٣سال 

  

عقابها و کرکسهای واشينگتن 

چشمهای انباشته از حرص و ولع خود را به 

سگ شکاری بريتانيايی پارس . اند ختهايران دو

سفير . آورد اش فشار می کند و بر قالده می

اسرائيل در اياالت متحده هم، به صورت 

مساعدت آميزی، پيشنهاد کرده است که 

پيشروی امپراتوری آمريکا نبايستی صرفاً در 

عالمت تهران بر سر : بغداد متوقف شود 

. راهست، و دمشق هم که همواره مطرح است

آغشته به خون، در » کبوترهای«تنها استدالل 

برابر اينها، آنست که اشغال عراق، برای به 

زانو درآوردن ماليان حاکم بر ايران، کافی 

اما اين استدالل، طبيعتاً، خوشايند . خواهد بود

و طرفدارانش در » شاه بعد از اين«

تاج و تخت، » مدعی جوان«. آنجلس نيست لوس

بی «های تلويزيونی  باً در شبکهدر اين ايام، مرت

ظاهر شده و تالش » سی ان ان«و » بی سی

دهد تا خود را بقبوالند و  زيادی هم به خرج می

آيا ممکن . ادای پدر و پدر بزرگش را درآورد

بر تخت «است که امپراتوری آمريکا او را 

بنشاند؟ و، هرگاه چنين شد، چه » طاووس

  تواند دوام آورد؟ مدتی می

رسد که، هر دو سوی اين   میبه نظر

بحث و استدالالت، از زخمها و صدماتی که 

ايران در دوران اخير متحمل شده است، خبر 

دانند که اين ملتی است و  ندارند و يا نمی

ای تاريخی، که شاعرانش هم  مردمی با حافظه

اما ايران از ياد . اند به حفظ آن کمک کرده

ين، اياالت نبرده است که، پنجاه سال پيش از ا

متحده و بريتانيا بودند که با استفاده از شاه و 

روحانيت، تغيير رژيمی را در اين کشور پديد 

  .آورده و دمکراسی نوپای آن را نابود کردند

در تاريخ ايران در قرن بيستم، 

هايی کوتاه مدت وجود داشته که، طی   دوره

آن، گشايشی اساسی در اوضاع اين کشور 

ولی در هرکدام از . موده استن امکانپذير می

ها برای تغيير و  اين موقعيتها، جنبش توده

دگرگونی، يا به انحراف کشيده و يا با شکست 

يکی از آنها، انقالب مشروطه در . روبرو شدند

 بود که بنيان سلطنت فاسد و منحط ١٩٠٦سال 

نسيمهای . قاجار را به لرزه در آورد

پتروگراد آزاديخواهی و مدرنيسم از پاريس و 

. به ايران نيز رسيده و مجلسی به وجود آمد

لکن، پس از چند سال، درباريان، اربابان 

طرفدار سلطنت و صاحبان مناصب اداری، 

  .عمالً، نيروهای دموکرات را کنار زدند

در هر حال، در پی اين رويدادها، همه 

مالی جوانی به . چيز به حالت پيشين بازنگشت

، از پشت بام ١٩١٠ل نام احمد کسروی، در سا

را » هلی«اش در تبريز، ستارة دنباله دار  خانه

ذهن . مشاهده کرد و مجذوب آن گشت

جستجوگر او، پس از آن، ديگر آرامش خود را 

نيافت تا هنگامی که به رازهای اين جهان 

. را پذيرا شود» دانش خدانشناس«برده و  پی

کسروی،  از آن پس، بر آن شد که در عرصة 

کتابها و مقاالت معروف او . م بگذاردخرد گا

ای جدی عليه جهالت را آغاز  بحث و مجادله

کرده و سنت شيعی را که عامل جهل پروری 

تالشهای وی برای طرح . بوده زير سؤال برد

) و از جمله حقوق زنان(اصالحاتی فراگير 

ماليان او را به . خشم روحانيون را برانگيخت

ده و، در سال بدعت گذاری و الحاد متهم کر

، توانستند که وی را به پای ميز محاکمه ١٩٤٦

اما . بکشانند» افترا و اهانت به اسالم«به اتهام 

مخالفان منتظر رأی دادگاه نيز نشده و او را 

. در همان محل محکمه به قتل رساندند

کسروی از نخستين شهيدان راه مبارزه عليه 

  .تحجرگرايی بود

 در درپی کودتای نظامی رضاخان

، سلطنت خاندان قاجار نيز به پايان ١٩٢١

رضاخان از . رسيد و دورة پهلوی شروع شد

کمال آتاتورک، که دولت مستقل و مدرنی در 

اما در .. ترکيه ايجاد کرده بود، الهام گرفته بود

حالی که آتاتورک، خالفت را برانداخته و ترکيه 

را يک جمهوری اعالم داشته بود، مقلد ايرانی 

د را، با حمايت کامل بريتانياييها، شاه وی خو

اصالحات نيم بند رضاشاه، در بهترين .  خواند

ای برای مسائل  حالت، راه حلهای  نيمه کاره

ايران بود و هيچ تغيير اساسی در نظام 

او نيز، مثل . آورد سرکوبگر وی به وجود نمی

بسياری از ديکتاتورها، در هر نوشته و متن 

ی هم به دنبال پيامها و معمولی و  غير سياس

. گشت اشارات براندازانه و ضد حکومتی می

حکومت رضاشاه، هم ماليان و هم مدرنيستها 

اما اين گرايش . را به مخالفت برانگيخت

در دوران » رايش سوم«رضاخان به سوی 

جنگ جهانی دوم بود که بريتانياييها را خوش 

 ١٩٤١نيامد و سبب عزل و تبعيد وی در سال 

لياقت و سربه هوای او، محمد  رزند بیف. شد

ولی پسری که . رضا، به جای وی گذاشته شد

به شاهی رسيد، همين اندازه از سرنوشت پدر 

خويش آموخت که هيچگاه نبايد در برابر 

  .اربابان خود قد علم کند

اشغال ايران در دورة جنگ به وسيلة 

نيروهای بريتانيا و اتحاد شوروی و رقابت 

ها، فضائی را برای  ظهور جريانات فيمابين اين

قديم و جديد، و از جمله ناسيوناليستهای 

سکوالر و دمکرات و کمونيستهای هوادار 

ناسيوناليستها . شوروی، فراهم کرده بود

خواستار اعادة حکومت مشروطه، تخليه فوری 

ايران از جانب ارتشهای اشغالگر، و استقالل 

. ندسياسی و اقتصادی واقعی کشورشان بود

رهبر آنها، محمد مصدق، به رغم تبار 

اش، همواره از نزديکی به دربار  اشرافی

وی در برابر حکومت . خودداری کرده بود

خودکامة رضاشاه مقاومت، و از هرگونه 
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همکاری با دولت وی امتناع کرده و تبعات اين 

پس از پايان جنگ، . کار را نيز متحمل شده بود

کرد  مبارزه میمصدق در راه استقالل کشور 

و اين استقالل، در آن مقطع، از ديدگاه وی 

عبارت بود از خروج نيروهای شوروی از 

شرکت نفت «آذربايجان ايران و ملی کردن 

  .»ايران و انگليس

با عنوان » استيفن کينزر«کتاب جديد 

ای دربارة  ، در واقع، چکامه»همه مردان شاه«

 که اين سياستمدار اشرافی نسب: مصدق است 

درستکاری او همراه با سرسپردگيش به 

حاکميت سياسی و اقتصادی کشور خويش، 

حمايت مردم اين کشور و به ويژه اقشار پايين 

شهر و روستا، و دشمنی دو قدرت بزرگ، 

يعنی امپراتوری در حال زوال بريتانيا و رقيب 

اش آمريکا،  و جايگزين تازه به دوران رسيده

اختالف منافع . ه بودرا نسبت به خود برانگيخت

. اقتصادی آن دو قدرت، در اينجا، آشکار بود

، ١٩٤٣چنانکه مثالً، حتی پس از پايان جنگ، در 

به » کردل هال«وزير خارجه وقت آمريکا، 

نوشته بود که جدا از داليل » روزولت«

برای مقابله با نفوذ شوروی و » بشردوستانه«

ود ديدگاهی مستقيماً خ«بريتانيا در منطقه، 

نيز در اين زمينه وجود دارد و آن » غرضانه

هيچ قدرت بزرگی در خليج فارس «اينست که 

نبايد در مقابل توسعة منابع نفتی توسط 

از . »آمريکا در عربستان سعودی، ايجاد گردد

اين رو هم، افزايش حضور آمريکا در اين 

کشور، با اعزام هيأتهای نظامی آمريکايی از 

کن در آن زمان نيز، ل.  آغاز شد١٩٤٢سال 

مانند امروز، اختالف نظرهايی بين نهادهای 

مختلف دولت آمريکا در بارة نحوة برخورد به 

ايران، وجود داشت که مانع از تدوين طرح 

اما، از . شد جامع معينی در اين مورد مي

ديدگاه لندن، آشکار بود که باالخره روزی 

بهترين (آمريکا بر ايران مسلط خواهد شد 

ع واحد دربارة مناسبات آمريکا و ايران، مرج

زير عنوان » جيمز بيل«هنوز هم کتابی است که 

» تراژدی روابط ايران و آمريکا: عقاب و شير «

دولت بريتانيا در صدد براندازی ). نوشته است

مصدق بود که با ناسيوناليسم پيگير خويش، 

ای بزرگی را بسيج و صنعت نفت  جنبش توده

، »هربرت موريسن«. رده بودايران را ملی ک

وزير خارجه وقت اين دولت طرحی را بدين 

منظور ارائه کرده بود که مبتنی بر توسل به 

تهاجم نظامی بود، ولی اين طرح از سوی 

سفير آمريکا در تهران، . رد شد» هری ترومن«

در مخالفت با طرح مذکور، گزارش کرده بود 

 درصد مردم ٩٨ تا ٩٥از حمايت «که مصدق 

تالش برای بيرون . اين کشور برخوردار است

انداختن وی، از آن طريق، ديوانگی محض 

  .»است

در » دوايت آيزنهاور«پس از پيروزی 

انتخابات رياست جمهوری آمريکا بود که 

ای دائمی جهت مقابله با انقالبات در  برنامه

جاری » استراتژی امنيت ملی«سلف (جهان 

به مرحلة اجرا » دالس«توسط برادران ) آمريکا

عمليات «درآمد و بعد از آن بود که اجرای 

عوامل و . نيز در ايران آغاز شد» آژاکس

مأموران مخفی بريتانيايی و آمريکايی اقدامات 

خود را جهت براندازی دموکراسی سکوالری 

مصدق ايجاد شده » جمهه ملی«که به وسيلة 

که مدت (» کينزر«. بود، به اجرا در آوردند

نيويورک «النی گزارشگر روزنامة زمانی طو

مجموعه عمليات مذکور را ) بوده است» تايمز

به دقت شرح داده و توجه زيادی به جزئيات و 

عوامل و شخصيتهای ماجرا مبذول کرده 

بسياری از آنچه که او نوشته، از سالها . است

در اين . پيش، دانسته و شناخته شده است

ه ديگر ميان، آنچه جالب توجه است اينست ک

کسی زحمت انکار آن واقعيتها را نيز به خود 

دهد و، اين امر، اين سؤال را هم به ذهن  نمی

کند که گويی پنجاه سال ديگر  متبادر می

» بوش«بايستی سپری شود تا به ما بگويند که 

گونه سالح  کامالً با خبر بودند که هيچ» بلر«و 

در جائی . کشتار جمعی در عراق وجود ندارد

انتقاد ماليمی را نسبت به » کينزر«ين کتاب، از ا

مصدق در اين باره که ترس آمريکا از تهديدات 

شوروی را در نظر نگرفته و بر اين مبنا عمل 

لکن اين انتقاد هم . نمايد نکرده است، مطرح می

در مغايرت با منطق و نتيجه گيری خود اين 

استدالل مصدق در دفاع از . کتاب قرار دارد

دادگاه فرمايشی که شاه ترتيب داده خود، در 

بود، هرگونه توجيه ديگری در اين باره را 

تنها جرم من اينست که صنعت «: کند  باطل می

نفت ايران را ملی کردم و بساط استعمار  و 

نفوذ سياسی و اقتصادی بزرگترين امپراتوری 

. »روی زمين را از اين سرزمين بر چيدم

که (  شاه را  که١٩٥٣در سال » سيا«کودتای 

بار ديگر بر تخت نشاند، ) به رم فرار کرده بود

  .اساساً، در ارتباط با همين امر بود

شاه، پس از بازگشت به قدرت، 

سياست سيستماتيک خفقان و سرکوب 

ليبرالها، ناسيوناليستها و کمونيستها را به 

پليس مخفی وی، . مرحلة اجرا گذاشت

 شکنجه ای را برای های تازه ، شيوه»ساواک«

ابداع کرده و مخالفت سياسی به مثابه اقدامی 

فقط درهای مساجد گشوده . جنائی تلقی گرديد

ماند و، به تدريج، اين مکانها به صورت تنها 

محل ممکن طرح و سازماندهی مخالفت با 

پشتيبانی اياالت متحده از . رژيم شاه درآمدند

به . ديکتاتوری شاه، کامل و همه جانبه بود

رو رژيم را نيز   حتی معارضان ميانهطوری که

  .انگيخت به مخالفت با آمريکا برمی

هنگامی که سرانجام توفان برخواست 

ها کنترل  اهللا و رژيم شاه را جارو کرد، آيت

اينها، در واقع، از . کشور را در دست گرفتند

 پديد آمده بود، ١٩٥٣خالئی که در اثر کودتای 

 که خمينی بر ديکتاتوری مذهبی. مند شدند بهره

اين کشور تحميل کرد، باری ديگر سياستهای 

خفقان و سرکوبگری سلف خود را در پيش 

های زندگی  گرفته و آنها را به همة عرصه

  .گسترش داد

اما تجربه و گذشت روزگار، که بهترين 

آموزگاران است، مردم ايران را نيز آموزش 

ها هم قادر  اهللا حتی قدرتمندترين آيت. داده است

. به مقابله با قوانين زيست شناسی نيستند

 درصد آنها را ٦٠که (امروزه اکثريت مردم 

به طور ) دهند  سال تشکيل می٢٥جوانان زير 

اگر ايرانيان به . واقعی از رژيم ماليان متنفرند

حال خود گذاشته شوند، آنها در موقع خود و 

دانند، خود را از شر  ای که خود می به شيوه

اما . يشو نيز رها خواهند ساختسرکوبگران ر

 رامسفلد -  چنی-اگر دار و دسته بوش 

بخواهند اين روند راتسريع کنند، تنها نتيجه 

ای خواهد بود  قطعی آن ايجاد آشفتگی گسترده

ترين  تواند به تقويت عقب مانده که فقط می

. عناصر و جريانات در اين کشور منجر شود

 با مصالح تواند منافع امپراتوری به ندرت می

،  سازد» آزاد«خواهد آنها را  مردمی که می

انطباق يابد، خصوصاً زمانی که آن مردم 

دانند که يکی از موجبات بدبختی و  می

نابسامانی امروز آنها، همان کاريست که 

امپراتوری، در جهت منافع خاص خود، پنجاه 

  .سال پيش مرتکب شده است
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نقدر آذاريدگب
 كه درسنكي بكشنگ

 بميرند
  

  مهرنوش کيان

  

بيش از دو هفته است كه هزاران زنداني 

سياسي فلسطيني در زندان هاي اسرائيل 

مقامات . در اعتصاب غذا به سر مي برند

نان موافقت آزندان ابتدا با خواسته هاي 

ذشت يك هفته اعالم گس بعد از پكرده وس

دانيان نداشته كردند كه هيج توافقي با زن

مر اعالم حمقامات فلسطيني و هالل ا. اند

كرده اند كه وضعيت بسياري از زندانيان 

در خطر است و براي اين مشكل بايد 

يك . راه حلي يافت" همين امروز و نه فردا"

وكيل فلسطيني كه اجازه مالقات با 

 مقامات اسرائيل «:فتگزندانيان را يافت 

بميرند و بعد منتظرند برخي از زندانيان 

اسرائيل مي خواهد  ودست به اقدام بزنند

يز به چ چبه زندانيان نشان بدهد كه هي

يد و قبل از اينكه آراحتي به دست نمي 

 از نفریند چنان داده شود آ به یامتياز

مقامات فلسطيني ." زندانيان بايد بميرند

براي يافتن راه حل به سازمان هاي بين 

اي كمك كرده المللي متوسل شده و تقاض

نماينده سازمان ملل در همين راستا از . اند

نو در ژاسرائيل خواسته است كه توافقنامه 

  .دمورد زندانيان را رعايت نماي

 به در بسته گیاين تقاضا مثل هميشه سن

مقامات به اين درخواست اسخ پبود و در 

اسرائيلي مجددا به زندان ها حمله كرده و 

 جزئي نمك یديربا كتك زدن زندانيان مقا

ه داري كنند گكه زندانيان توانسته بودند ن

« مسئول, عيسي كاركي. را ضبط كرده اند

 اين »زندانيان سياسي فلسطينيکانون 

تالشي شيطاني براي "اقدامات وحشيانه را

اعمال فشارهاي رواني و جسماني به 

زندانياني كه هم اكنون هم تحت شرايط 

  ."دانست, سختي به سر مي برند

نين جيزي در چر گببينيد ا:" او اضافه كرد

ري از دنيا اتفاق بيافتد فرياد همه گيدجاي 

ور  آخجالت. براي اعتراض بلند مي شود

است كه دنيا در برابر جنايت اسرائيل و از 

 انسان كه خواستي به ٧٥٠٠ميان بردن 

وب چهارچجز رفتار انساني و در 

, ندنو و قوانين بين المللي ندارژكنوانسيون 

  ."عكس العملي نشان نمي دهد

نخست وزير احمد قري هم در مصاحبه اي 

در رام اهللا نااميدي و خستكي خود را از 

عكس العمل ضعيف بين المللي اعالم داشته 

ما در دنيايي سنكدل و دورو " فتگو 

ي مي كنيم كه نسبت به مشكالت و گزند

  ."رنج هاي ما بي تفاوت است

نان زنداني ازاد نور عبدالمجيد يكي از ز

فت كه شرايط زندان ها در اسرائيل گشده 

نقدر وحشتناك است كه قابل توصيف آ"

زندان هاي حتی نور اضافه كرد كه ." نيست

 با زندان هاي نيزابو قريب و كوانتانومو 

فت كه گاو . اسرائيلي قابل مقايسه نيستند

شما اليق رفتار " :فتندگزندانبانان به ما مي 

يد و اجازه نداريد از هواي انساني نيست

, فقط مي توانيد بخوريد. زاد استفاده كنيدآ

ري گ حقوق ديچهي. بياشاميد و بخوابيد

  ".شامل شما نميشود

اين همه در حالي است كه وزير بهداشت 

اسرائيل اعالم كرده است كه هيج كدام از 

زشكي پ كه نياز به كمك هاي یزندانيان

داشته باشند را به بيمارستان هاي 

اسرائيل نخواهد فرستاد و حداكثر در 

 مقامات .همان زندان معالجه خواهند شد

زندان براي تنبيه اعتصابيون داروهاي در 

دسترس برخي از زندانيان را نيز ضبط 

در توصيف سياست مقامات . كرده اند

اسرائيلي در مورد فلسطيني ها همان بس 

زاهي «زير امنيت داخلي اسرائيل فته وگكه 

 ١٧او در .  را نقل قول كنيم»هانكبي

زندانيان مي :" فتگوست در مصاحبه اي آگ

تا . توانند يك روز يا يك ماه اعتصاب كنند

نها مي آنجا كه به من مربوط مي شود آ

  ."رسنكي بكشند كه بميرندگنقدر آتوانند 

اسخ پنين چاما خواسته هاي زندانيان كه 

ه بوده چ شكني را به دنبال داشته دندان

  است؟

  :زندانيان به موارد زير اعتراض دارند

   كتك زدن بي هدف و دلبخواه زندانيان-

ور در سلول ها و آاز اشك گ انداختن -

  تهديد زندانيان با اسلحه

نان آ جستجوي زندانيان با برهنه كردن -

به سلول هاي انفرادي نشان و فرستاد

  ني و حتي سال هابراي دوره هاي طوال

   جريمه نقدي به دلخواه و بدون دليل-

 زنداني كردن كودكان و جوانان كم سن -

  ساالنگبا بزر

ه داري تبهكاران با زندانيان سياسي گ ن-

  در يك سلول

نرساندن و يا تاخير در كمك هاي  -

  زشكيگ

رفتن حق تحصيل در دبيرستان و گ -

  اه به صورت مكاتبه ايگدانش

 حق مالقات ها و ندادن  محدود كردن-

اجازه مسافرت به اسرائيل به خانواده هاي 

برخي از زندانيان در يك سال . زندانيان

  .ذشته هيج مالقاتي نداشته اندگ

  

موارد زير را دربر اعتصابيون  و خواست 

  :می گيرد

 توقف تنبيه دسته جمعي و تجاوز به -

  حقوق زندانيان

ده سان تر كردن شرايط مالقات خانواآ -

  ها و اجازه تماس تلفني با وكال

زشكي و رساندن پ بهبودي كمك هاي -

ن دسته از زندانيان آكمك هاي فوري به 

زشك به پكه بيمار بوده و اجازه مالقات با 

  .نان داده نمي شودآ

ن وسايل حداقل مورد استفاده در د دا-

  زخانه و وسايل بهداشتيپشآ

   حق دسترسي به كتاب-

 سلول و برداشتن  داشتن هواكش در-

  .نجره هاپوشش هاي سياه روي پ

بي تفاوتي جامعه بين المللي به رنج 

فلسطيني ها و بخصوص زندانيان 

فلسطيني در اسرائيل غير قابل درك و 

براي مطالعه بيشتر در باره . باور است

درس زير مراجعه آاعتصاب مي توانيد به 

  :كنيد
www.palestinemonitor.org  

  



 

   اطالعيه مشترک شش حزب و سازمان سياسي

   زندانيان سياسی١٣٦٧قتل عام تابستان 

!فاجعه ای که، زنده مي ماند  
 رخ داد و هرگز نخواهيم گذاشت يادمان گزنده 67هيچگاه فراموش نخواهيم كرد آنچه را كه در تابستان خونين سال 

فاجعه اي كه در آن، هزاران نوجوان، . ان رخت بر بنددآن كشتار هولناك، از خرد آگاه تاريخي مردم ايران و جهاني
جوان و سالخورده  و تنها در عرض چند هفته، گروه گروه به دست دژخيمان جان باختند، صرفا به اين گناه كه مانند 

ن از  ياد نخواهيم برد اي. حكومتگران ديني نمي انديشيدند و با ارتجاع، استبداد و جنگ طلبي آن ستيزه مي كردند
فرمان خميني را كه در آن و در تصميم وي مبني بر خالي كردن زندان ها از طريق نابودي زندانيان سياسي، همه 

و نمي توان نام انسان بر خود گذاشت و انسان . سردمداران رژيم مستقيم و غيرمستقيم مشاركت و يا موافقت داشتند
  .ت، از ياد بردماند، و اين قساوت تاريخي را كه ابعاد ملي بر خود گرف

 از خود نشان داد، آنچنان عظيم و تكان دهنده بود كه تصور آن، 1367شقاوتي كه جمهوري اسالمي در تابستان سال 
اما آن هنگام كه . حتي به رغم پيشينه جنايت بار فقها در ده سال نخست حكومت ديني، در بدو امر دشوار مي نمود

يان اين قتل عام را در جريان ماجراي جنايت گذاشتند ، مردم ايران و جهانيان زندانبانان به تدريج خانواده هاي قربان
. با بهت و خشم دريافتند كه چه خون آشاماني ميهن ما را در طليعه قرن بيست و يكم به ماتمكده بدل كرده اند

ت را به پاي همگان دريافتند كه سالخ هاي انسان چه سرمايه عظيمي از فرهنگ و تجربه فكري و سياسي يك مل
  .اين فاجعه را كسي از ياد نخواهد برد. استبداد و ارتجاع خود، چنين يغماگرايانه هزينه كرده اند

اين فاجعه تنها از اين رو فراموشي پذير نيست كه در جريان آن شماري عظيم از انديشمندان و سازمانگران سياسي 
ه در آن به گونه اي بي سابقه، عليه بديهي ترين حقوق ميهن ما نيست و نابود شدند، بلكه از اين رو نيز هست ك

هم از اين روست كه تا آن زمان كه . دموكراتيك، آزادي، كرامت انساني و شهروندي در ايران ما تيغ برهنه كشيده شد
پرونده اين فاجعه به تمامي رسيدگي نشود و جانيان آمر و عامل آن پاسخگوي جنايت خود بشوند، پرونده گشوده 

 سال است كه استوار ايستاده اند 16پشت اين پرونده ملي، تنها خانواده ها و بازماندگان قربانيان نيستند كه .  ماندمي
و همه ساله تالش هاي حقوقي تازه اي، از سوي آنان را شاهديم، بلكه همه آزادي خواهان ايران و حاميان باوجدان 

جنايتي كه رهبران جمهوري اسالمي  .ند دادخواه اين جنايت اندآنان در مقياس بشريت قرار دارند كه اعالم مي كن
  .عليه بشريت مرتكب شده اند

 25 و ديگر آدم كشي هاي گروهي و موردي جمهوري اسالمي در طول 1367فاجعه قتل عام زندانيان سياسي سال 
ردش كار آن، از بررسي اي كه گ. سال حاكميت آن، جملگي موضوع بررسي حقوقي در ايران آزاد فردا هستند

 جنايت ها اما در عين حال، موضوعات سياسي روز اين. ديروزها آغاز شده و هم امروز فعاالنه پي گرفته مي شود
هر . هستند و نحوه برخورد و مواجهه هر ايراني با آن، خود يك مالك و ميزان قضاوت سياسي صريح و قاطع است

آن كس كه از اين جنايت ها باخبر است اما آگاهانه آنها را به فراموشي مي سپارد، بي هيچ اما و اگري با سياست 
پرده برداشتن از اين جنايت ها و فاجعه قتل . مهوري اسالمي در قبال اين فاجعه همراهي مي كندسكوت سران ج

، شكستن سكوت سنگين و تاريخي در قبال آن، و همدردي و همراهي با 1367عام زندانيان سياسي در سال 
راه پايان دادن به شكنجه و . ود خانواده هاي دادخواه اين فاجعه، آن حداقلي است كه از هر ايراني آزاده انتظار مي ر

 از جمله در گذر از چنين ايستگاه مهمي در ايران است، _ اين خواست متمدنانه و دموكراتيك در كشور ما _اعدام 
  .كه هموار مي شود

 هر يك گروهي از همراهان سازماني خود را از دست 1367ما امضاء كنندگان اين اعالميه كه در جريان فاجعه سال 
 و ياران ديگرمان كه در جريان كشتارها و اعدام هاي قبلي و بعدي توسط رژيم جان خود را از دست دادند، با داديم

 و تما مي قربانيان سياست 67درود به خاطره همه جانباختگان فاجعه قتل عام زندانيان سياسي در تابستان خونين 
 داريم كه هرگز نخواهيم گذاشت اين جنايت ها هاي سركوب و اعدام طي بيست و پنج سال حاكميت آن، اعالم مي

ما اعالم مي داريم كه پشتيبان و همراه تالش هاي خانواده هاي قربانيان قتل و كشتار . به فراموشي سپرده شود
جمهوري اسالمي هستيم كه مي خواهند و حق دارند كه بخواهند تا از طريق نهادهاي حقوقي بين المللي، مسئولين 

ما ترديد نداريم كه تالش خانواده هاي قربانيان و .در جمهوري اسالمي را پاسخگوي اعمالشان كنندمرگ انسان ها 
نيروهاي انساندوست و دادخواه در داخل وخارج از كشور به ثمر خواهد نشست و جنايات  جمهوري اسالمي عليه 

  .بشريت بي كيفر نخواهد ماند 
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  ان ايرانحزب دموکرات کردست

  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

  )اکثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 

  )راه کارگر(سازمان کارگران انقالبي ايران 

                  سازمان انقالبي زحمتکشان کردستان ايران_ کومه له 
   ۱۳۸۳ مرداد ماه بيست و چهارم

  اتحاد كار
  1383 شهريور  121ره شما

2004 سپتامبر   
ETEHADE KAR 

SEPTEMBRE 2004 
VOL 10. NO. 121 

  
 :تماس با روابط عمومي سازمان
 از رنامه هاي خود را به آدرسهاي زي

يكي از كشورهاي خارج براي ما پست 
  .كنيد

  :)جديد(آدرس پستي 
ETEHAD  
B. P. N°.  351 
   75625  PARIS  Cedex 13 
France 

  
  :هاي سازمان در اروپاآدرس

  )جديد (: آلمان
POSTFACH 290339 
50525 KOLN 
GERMANY  

  
  :نروژ 

POST BOKS 6505 
RODELO KKA 
0501 OSLO  5 
NORWAY 

  
  :آدرس آمريكا و كانادا

E. F. K. I. 
P.O. BOX  41054 
2529 SHAUGHNESSY 
STREET  
PORT COQUITLAM. B.C. 
V 3 C  5 G O   
CANADA   
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