
 
 
 
 
 
 
 

۱۳۸۴  شهريوررگان مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايرانا

۱۳۰

  ييجو  تا مصلحتياز رجزخوان
  مي رژي خارجاستي دولت و سضيتعو

 يكي گشوده شده و در حال حاضر به صورت شي كه از حدود سه سال پراني ايا پرونده هسته •
 را به خود جلب كرده ي جهاني در آمده و توجه افكار عموميالملل ني باستياز مسائل مهم س

 كه يبه طور. دهد ي ملي را تشكياسالم حكومت ي خارجاستي سياست، اكنون حلقه اصل
ها و   برنامهندهي نه فقط آ،ي جهاني و قدرتهامي با آن از جانب خود رژورد برخيچگونگ
 آن ـ و ي خارجاستي سي آتري بلكه مضمون و مسي اسالمي جمهوري اتميها ييماجراجو

  . خواهد كردني هم سرنوشت خود آن ـ را معديشا
 الي امچهي جامعه ما را بازندهياند و حال و آ ا در دست خود گرفته كه زمام امور كشور ريآنان •

 ني از خواست و ارداه مردم ايي پرواچياند، در واقع، ه  خود كردهنه ايو اهداف ماجراجو
 و مقابله با جهان خارج در مورد يينما  قدرتغيطرح و تبل.  و سرنوشت آنها ندارندنيسرزم
 يها يي در اثر اصرار بر ادامه ماجراجويياروي شدن به روري ناگزت،ي در نهاا،ي و يتم اهيقض

 و يا  روبرو كرده و صلح منطقهري جامعه ما را با صدمات و خسارات جبران ناپذ،يا هسته
  . خواهد افكندي به مخاطرات افزونترزي را نيجهان
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  جويي از رجزخواني تا مصلحت
  تعويض دولت و سياست خارجي رژيم

  محمود بهنام
  

نژاد به رياست جمهوري  با انتخاب محمود احمدي
رژيم، در پي كودتاي انتخاباتي خرداد و تير گذشته، 
و روي كار آمدن دولت جديد، موضوع سياستهاي 

با اين . شود مورد نظر اين دولت نيز، طبعاً، مطرح مي
 جايي مهم قدرت، در درون باندهاي حكومتي، جا به

از جمله سئواالت اصلي يكي هم اينست كه اينان كه 
اند، در  زمام امور اجرائي كشور را در دست گرفته

هاي داخلي و خارجي، چه مقاصدي را دنبال  عرصه
كنند؟ يا، به عبارت ديگر، سياستهاي دولت تازه به  مي

هاي سلف و يا دوران رسيده چه فرقهايي با سياست
  اسالف آن خواهد داشت؟

هاي فرهنگي و  در عرصه داخلي، بويژه در زمينه
يدي نيست كه اين گروه سعي در  اجتماعي، ترد

تي خواهد داشت كه تشديد  پيشبرد سياستها و اقداما
. سانسور، سركوب و خفقان از ويژگيهاي بارز آنست

سوابق، منويات و مقاصد اعالم شده و تركيب اين 
اي هم، خود، گواه روشني بر  ي خامنه لت گماردهدو

اما در عرصه خارجي، آيا تشكيل . اين مدعاست
دولت جديد به معني اتخاذ و اجراي رويكرد متفاوتي 
نسبت به مناسبات رژيم با جهان خارج خواهد بود؟ 
آيا سياست خارجي جمهوري اسالمي كه، در اين 

 آن را اي ايران گرهگاه اصلي مقطع، پرونده هسته
دهد، با تغييرات مهمي در اين دوره روبرو  تشكيل مي

خواهد شد؟ در اين نوشته به بررسي اجمالي اين مسئله 
  .پردازيم مي

برخي شواهد و قرائن موجود ظاهراً حاكي از آنست 
كه اين دولت، در زمينه خارجي هم راه متفاوتي را، 

حتي . نسبت به دوره گذشته، در پيش خواهد گرفت
از تحليلگران برآنند كه روي كار آوردن بعضي 

دولتي جديد با اين تركيب مشخص هم، اساساً، به 
منظور پيشبرد سياست ديگري در روابط خارجي، 

  .صورت گرفته است
بخشي از آن شواهد مربوط به حرفها، شعارها و 

هاي رئيس جديد جمهوري، اعضاي دولت او و  برنامه
» تحول«و » تغيير«از اينان كه مرتباً . حاميان آن است

كه (زنند  در سياستها و كاركرد دولت دم مي
طور كه در باال اشاره شد، عمدتاً ناظر بر امور  همان

اي از  در عرصه خارجي نيز دور تازه) داخلي است
  .اند نمايي را آغاز كرده رجزخواني و قدرت

كه (را » خودكفائي«نژاد كه مرتباً شعار كهنه  احمدي
ار جمهوري اسالمي طرح شده و از آغاز استقر

كند،  تكرار مي) گاه هم به جايي نرسيده است هيچ
هنگام معرفي وزراي پيشنهادي به مجلس، با اعالم اين 

در سياست خارجي نيز عدالت حرف اول را «كه 
در حال حاضر واردات ما از برخي «: ، گفت»زند مي

اين در . كشورها، چند ميليارد دالر در سال است
ست كه مشتري كاالي ما نيستند و نفت نيز حالي ا
همين كشورها كه بايد ممنون باشند كه ما . خرند نمي

در رونق اقتصادي آنان سهم داريم، طلبكاري هم 
كنند و در مسائل سياسي با ما برخورد خصمانه  مي

ي حقوق  ها هاي مختلف نظير بهانه و به بهانه... دارند
روند كه توقع   ميبشري و اتهامات واهي تا آنجا پيش

و » دارند حتي در مسائل داخلي ما نيز دخالت كنند
المللي هم به  همين كشورها با مجامع بين«: افزود

شوند، اين چه  سمت محكوميت ما پيش قدم مي
ملت عزيز ما . عدالتي است اين ظلم و بي. توازني است

لكن . »يرد پذ المللي نمي چنين رفتاري را در صحنه بين
 كه اين گونه حرفها و شعارها، كه اكنون روشن است

شود،  در داخل نيز كمتر خريداري براي آنها يافت مي
در خارج كاربردي ندارد و رژيم حاكم هم در 

  .د موقعيتي نيست كه آنها را به كار بند
بخشي ديگر از شواهد موجود در ارتباط با احتمال 
تغيير در سياست خارجي رژيم نيز به تغيير و تعويض 

شوراي «حسن روحاني، دبير . گردد بر مي» ها چهره«
رژيم كنار رفته و علي الريجاني » عالي امنيت ملي

هر چند كه او از سوي . جاي او را گرفته است
. رفسنجاني بود» آدم«اي منصوب شده بود ولي  خامنه

هم كه در كودتاي » سردار سازندگي«چنان كه 
نست تأسف خود انتخاباتي اخير كامالً مغبون شده نتوا

فكر «: را از بركناري وي پنهان دارد و گفت
كرديم حضور روحاني در شورا در شرايط حساس  مي

كنوني يك ضرورت است اما به هر دليل اتفاق 
  ه اي عهد هاي خود خامنه»آدم«اكنون يكي از . »نيفتاد

منوچهر متكي، از عناصر . دار اين سمت شده است

 كه در انتخابات اللهي وزارت امور خارجه حزب
به مجلس » آبادگران«مجلس هفتم نيز جزو فهرست 

يد به وزارت امور خارجه  راه يافت، در دولت جد
بديهي است كه تغيير و تعويض مسئوالن . رسيده است

شود و  روابط خارجي رژيم در اين سطح متوقف نمي
 واردان كه حرص وافري هم براي تصرف مناسب  تازه

حكومتي دارند، مانند اسالفشان، و موقعيتهاي باالي 
ايادي و اعوان و انصار خود را بر پستهاي مختلف 

 خود، و نه صرفاً  اين امر نيز، به نوبه. خواهند گمارد
ها، مسلماً  كفايتي نورسيده به دليل ناشيگري و بي

اختالالت بيشتري در اداره مناسبات خارجي و تداوم 
اتمي بود، كه يكي از هدفهاي دولت خ» زدايي تنش«

اما، در همين حال، بايد يادآور . به وجود خواهد آورد
شد كه هيچ كدام از اين عناصر و مسئوالن، از رئيس 
جمهوري گرفته تا وزير خارجه، در مقياس تقسيم و 
توزيع كنوني اقتدار سياسي درون حكومت اسالمي، 
در سطح و وزني نيستند كه مضمون و خط مشي 

عيين بكنند و يا اصالً در اصلي سياست خارجي را ت
. گيريهاي اساسي نقش مهمي داشته باشند تصميم

هاي اتمي جمهوري اسالمي و ارتباط آن  مسئله برنامه
با سياست خارجي رژيم نيز از جمله مسائلي است كه 
تصميمات مربوط بدان پيش از دولت جديد و فراتر از 
آن ـ و حتي فراتر از دولت پيشين ـ اتخاذ شده و 

تواند تغيير قابل  ت فعلي هم، به تنهايي، نميدول
  .توجهي در آنها ايجاد كند
اي ايران كه از حدود سه  در هر حال، پرونده هسته

سال پيش گشوده شده و در حال حاضر به صورت 
المللي در آمده و  يكي از مسائل مهم سياست بين

توجه افكار عمومي جهاني را به خود جلب كرده 
اصلي سياست خارجي حكومت است، اكنون حلقه 

به طوري كه چگونگي . دهد اسالمي را تشكيل مي
برخورد با آن از جانب خود رژيم و قدرتهاي جهاني، 

هاي اتمي  ها و ماجراجويي نه فقط آينده برنامه
جمهوري اسالمي بلكه مضمون و مسير آتي سياست 
خارجي آن ـ و شايد هم سرنوشت خود آن ـ را معين 

  .خواهد كرد
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گي از  مذاكرات سه دولت اروپاي غربي، به نمايند
با جمهوري اسالمي پيرامون » اتحاديه اروپا«طرف 

اي، كه از دو سال پيش با كش و  پرونده هسته
هايي از دوسو ادامه داشت، فعالً متوقف شده  قوس
ها و آغاز  در پي رد پيشنهادهاي اخير اروپايي. است

ورانيوم در اصفهان فعاليت دو باره تأسيسات فرآوري ا
 از جانب رژيم،

 يري هم مذاكرات را قطع و از سرگييطرف اروپا
 ديمجدد آن را، احتماالً، به بعد از ارائه گزارش جد

 باره، در ني در ا»ي اتمي انرژيالملل نيآژانس ب«
 ،يي اروپايدولتها. موكول كرده استور،ياواسط شهر
 ، ژاپننيو همچن (كاي دولت آمري اولقيو به طر

 از يگري تعداد د وهي روسي و حتايكانادا، استرال
 ي چرخه سوخت اتملي تكمرشيحاضر به پذ) دولتها
 دي در تولتواند يكه م ( ومي اورانيساز ي غنژهيو بو

 ي اسالميتوسط جمهور)  به كار رودي اتميسالحها
 تا كنون، از دست برداشتن ز،ي حاكم نمي و رژستندين

 امتناع كرده ي سوخت اتمدي و توليساز  ياز طرح غن
 باره، ني مرداد، در ا28 در نماز جمعه ،يا هخامن. است

 ما مذاكره و تفاهم و استيس« كه نيضمن اشاره به ا
 كس چيما از ه«: ، گفت» اعتماد استتيتقو
 دفاع از ي الزم را براييما قدرت و توانا. ميترس ينم

 حقوق كوتاه ني و از امي دارشهيحقوق خودمان هم
 جا نيا در ا حق ندارد كه حق ملت ري و كسمييآ ينم

 ها ييو بعد هم از اروپا» مورد معامله قرار بدهد
 ي قدركيبا لحن طلبكار حرف نزنند، «خواست كه 

 كاي آمرري ابعاد مسئله فكر كنند و تحت تأثي روشتريب
 ري دب،ياحمد جنت. »رندي قرار نگها ستيونيو صه
 ،يگري جمعه ديها  در خطبهزي نگهبان، نيشورا
 راه خود را ديما با«: كرده است حرفها را تكرارنيهم

 لرز آن ي پاميخور ي كه ميا  خربزهم،يادامه بده
 مي تصمرانيا. دي نكندي را تهدراني انقدريا. ميستيا يم

 انجام ي و اروپا هر اقدامكايخود را گرفته است و آمر
  .«شود يدهند به ضرر آنها تمام م

 يها ي و رجزخوانيينما  گونه قدرتني در كنار ااما
 زي نمي سردمداران رژييجو  مصلحتنيرسوم، ام

 در مي رژي و علني رسمتيوجود دارد كه از محكوم
 به راني اي و ارجاع پرونده اتميالملل نيآژانس ب

آنان از .  كننديري سازمان ملل جلوگ»تي امنيشورا«
 ضمن آن كه به نند، هراساداًي امر و تبعات آن شدنيا

صوصاً جهت خ (هاي و بحران سازها ييماجراجو
هر گاه مثالً اوضاع . دهند ي ادامه مزي ن)يمصرف داخل
 در باتالق كاي دولت آمري و گرفتارمتريعراق وخ
 آن دولت ي احتمال حمله نظامجتاًي ـ و نتشتريعراق ب

 اي و شود، ي ـ متر  في ضعك،ي نزدندهي در آرانيبه ا
 باز هم باال رفته و ي جهاني نفت در بازارهايبهامثالً 
 ني در بندهي آي براي منابع نفتنيابت بر سر تأمرق

 آن وقت لحن شود، ي مدتري  شدي جهانيقدرتها
 تندتر زي ني سران حكومتيشعارها و توپ و تشرها

 يها، مانورها  كش و قوسني جدا از ايول. گردد يم
ن امر اكنون مسلم است ي اها، ي زن     چانهاي و يكيتاكت

 يساز ي غنيتهايال در ادامه فعمي رژيكه پافشار
 »تي امنيشورا« به راني اي ارجاع پرونده اتموم،ياوران
 ي براي ـ كه عجله چندانزي نها يي اروپاي برايرا حت

 ي خواهد كرد و جمهورريآن ندارند ـ اجتناب ناپذ
 يياروي را ناچار به تحمل تبعات آن و روياسالم
  . خواهد نمودي از جامعه جهاني با بخش بزرگكارآش
 ني در بري اخيي افزود كه جا به جادي جا بانيم هدر

 موجب آن دي دولت جدلي و تشكيمتدستجات حكو
 يياروي و رويينما  شده است كه طرفداران قدرتزين

 به ي خارجاستي و در عرصه سه،ي قضنيآشكار در ا
 خود را بلندتر ي گشته و صدااني نماشتري ب،يطور كل
 در ييها گروه عناصر و زي نني از اشيپ. كنند

 مي رژي ـ مذهبياسي و سيتي امن،ي نظاميارگانها
 ي كره شمالي از الگويرويوجود داشته كه خواستار پ

 ي بمب اتمدي تولي به تكنولوژيابيدست (نهي زمنيدر ا
 مبنا خروج از نيو بر ا)  وانمود كردن داشتن آنايو 

 مقابله تاًي  و نها»ي اتمي منع گسترش سالحهامانيپ«
. اند  بودهي و جامعه جهانيالملل ني بيقدرتهام با يمستق

 كار آمدن يها و محافل كه در رو  گروهنياكنون، ا
 رو شترياند، ب  بودهمي هم سهنژاد يدولت احمد

 يها يي به ماجراجوتوانند ي من،ياند و، بنابرا آمده
   . هم دامن بزننديافزونتر
 با رانيگ  از معركه،يجانيالر) رياردش( جواد محمد

 »اني اصولگرانيسيتئور« كه به انيسابقه حكومت مال
 يا  هستهيفناور «شي شهرت دارد، در همازي نميرژ
 يمركز پژوهشها «لهي كه به وس»ي نماد اراده ملران،يا

در ده مرداد برگزار شده بود، در واقع » مجلس
 را بر زبان آورده و مي رژيها خواست آن گروه

 و مي نشستييور اروپاما در تهران با سه كش«: گفت
 ي كارني كه چنمي غلط كردم،ي امضا كردهيانيب

 بر اساس چه  يالملل ني بيبا سه وحش... ميكرد
 ي مذاكرات رسمم،ي مذاكره كنميخواه ي ميا ضابطه

 كه قبالً هم يو. » استياسيبا اروپا فضاحت س
 ي توسط جمهوريتمآشكارا از ساخت سالح ا

 كه نيا«:  داشت دفاع كرده بود، اظهارياسالم
 دست ما را يا  شارع در مورد سالح هستهمييگو يم

 است كه ما در بكار بردن سالح نيبسته است، منظور ا
 »يت.يپ.ان«سند «:  و افزود»ميستي نم شقدي پيا هسته

 يمرده و مدفون است و كسان)  منع گسترشمانيپ(
ما . اند  پرچم دفاع از آن را باال گرفتههآن را كشتند ك

 ،ياحمد توكل. »ميزن ي منهي سمي علم افتاده دارريز
 در زي مجلس ني مركز پژوهشهاسي و رئندهينما

مذاكره با سه «:  گفتشي مباحث آن همايبند جمع

 سه ني اراي اساساً اشتباه بوده است، زييكشور اروپا
 شدن دهيبرچ جز ي هدفكاي از آمريندگيكشور به نما

 و »كنند ي نمبيعق را تراني ايا  هستهاستي تأسيتمام
 يكاي تروئني از زمدي موضوع بانيا« كرد كه ديتأك

قابل توجه است كه طرفداران . »اروپا خارچ شود
 ي توسط جمهوري كره شمالي از الگويرويپ

 با خود مي مستقيزن    بعضاً، مذاكره و چانه،ياسالم
 رو هم ني و از اندينما ي مطرح مزيرا ن»  بزرگطانيش«

 به هودهي را اتالف وقت و بانييبا اروپاادامه گفتگوها 
 را در ي كره شماليالگوكه آنها . آورند يحساب م

 هم با »يخود كفائ«مد نظر دارند، در مورد شعار 
  .رسند ي به وحدت نظر منژاد ياحمد
اند   كه زمام امور كشور را در دست خود گرفتهيآنان

 و اهداف الي امچهي جامعه ما را بازندهيو حال و آ
 از يي پرواچياند، در واقع، ه  خود كردهنه اياجراجوم

 و سرنوشت آنها ني سرزمنيخواست و ارداه مردم ا
 و مقابله با جهان يينما  قدرتغيطرح و تبل. ندارند

 ري ناگزت،ي در نهاا،ي و يتم اهيخارج در مورد قض
 در اثر اصرار بر ادامه ييارويشدن به رو

 را با صدمات و  جامعه ما،يا  هستهيها ييماجراجو
 و يا  روبرو كرده و صلح منطقهريخسارات جبران ناپذ

.  خواهد افكندي به مخاطرات افزونترزي را نيجهان
 كه با توسل به كنند ي هنوز تصور مميسردمداران رژ

 از نفوذ خود در منطقه و يري گ   و با بهره»  نفتهحرب«
 كارزار ني وارد اتوانند ي مي اسالمي كشورهايبرخ
. ندي نماني و تضمني خود را هم تأممي رژيه و بقاشد

 ي آن برايگ  كه برندستي دو لبه اغياما سالح نفت ت
 كه بند ناف اقتصاد آن همچنان به صدور نفت رانيا

 و يي كاي آمري از قدرتهاشتريب اريخام بسته است، بس
 يرگذاريث  است و قدرت مانور و نفوذ و تأيياروپا
 در عراق و لبنان هم، ي در سطح منطقه، حتميرژ

معضل .  استافتهي كاهش ارينسبت به گذشته بس
 استي سژهي و بوي اسالمي جمهورياستهاي سياصل

 كه گردانندگان آن هنوز گمان نستي آن ايخارج
 ني را در اراني ايونيلي م70 جامعه توانند يدارند كه م

 عصر ارتباطات گسترده و نيمنطقه حساس و در ا
 نگهدارند و به ي محصور و منزو،ندهيمبادالت فزا

 است، چنان ي نشدننيا.  خود ادامه دهندييفرمانروا
 در دوره حكومت مطلقه ني از اشي سال پستيكه ب
 ،ي اولقي نشد و اكنون هم، به طرمي رژني اانگذاريبن
 مي رژني هم خود اراني مردم ايمشكل اصل. شود ينم

  جهان امروز اصالًاتياست كه نه تنها با مقتض
 آنها ي واقعي و خواستهاازهاي ندارد بلكه با نيهمخوان

   استگانهي اساساً بزين
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  کابينه واقعى کجاست ؟
   :»جمهوري سوم «

  امنيتي_ ديكتاتوري ولي فقيه و شركاي نظامي 
  جمشيد مهر

  
است يش انتخابات دور نهم ريآنان که نما

«  کردند ، هدف ي را صحنه گردانيجمهور
ز در سر داشتند يت را نيحاکم» کپارچه شدن ي
ن و فضاحت ي سنگينه هايعالوه برآن  با هز. 

 آرا ، حذف نامزد ها  ورقم يبجائجا(  بار 
 يري گسترده بکار گي ، تقلب هايوعدد ساز

ان و يان و نظاميافته سپاهيع و  سازمان يوس
حذف )   »  ي انتخاباتيکودتا« خالصه   

.  ب را رقم زد ند يف و رقيرون راندن حريوب
ز نشان دادند که عمق و يش   از هر چيب

 آن حد  گستره بحران همه جانبه نظام تا به
 تا بدان حد متزلزل ي اسالمير و جمهوريفراگ
دار است که بدون کودتا يلش چنان ناپادو تعا

ن دستاورد  ي آخريو حذف ، محو و  نابود
  يعني يانقالب  بهمن در مبارزه با نظام سلطنت

ف ين مسخ و تحريو همچن »  يجمهور«
 مردم و يخواست ها و مطالبات  توده ها

ن نظام يآنان ، حفظ ا ي اجتماعيجنبش ها
 و ين رو خامنه اياز هم. ست  ي نسري ومممکن

 نگهبان وفرماندهان  يت اش و شرکا  ، شورايب
 يتي امن– ي  نظامي ، شبکه هاي و نظاميسپاه

  يت شدگان مدرسه حقانيبه همراه ترب
 را بکار گرفتند تا، يافته ايدات سازمان يتمه
م  نظايبرا  » يتدارکاتچ « يس جمهوريرئ

ده تر از ي گزيوکدام گمارده ا. برگمارند 
د يمر« و  » يمقلد خامنه ا«  نژاد ياحمد

  .  » يزديمصباح 
 يب از قدرت ، اگر چه جمهوريحذف رق

ت بهتر و ي را در مختصات و موقعياسالم
 ي دهد، اما خود پاسخيدارتر قرار نميتعادل پا

  که ينده اي از وجوه بحران فزايبود ، به وجه
ت نظام را هدف چالش  قرارداده است  يموجود

ک دست شدن و تراکم قدرت بتوان يتا با . 
طره کامل بر دستگاه ياراده واحد وتسلط و  س

  .سرکوب و سلطه  را فراهم کرد 
 که قدرت را ي  ائتالفيکرد اصلياما پاسخ و رو

حلقه مفقوده در « قبضه کرده است ، استقرار 
 حاکم يعني »   يره انقالب اسالميعرصه زنج

 » يحکومت اسالم« و » ين دولتيد« کردن 

گر آنان پاسخ را  در راهبرد يبعبارت د.  است 
ه و شرکا ي فقي وليتيامن _  ي نظاميکتاتوريد
 تالش يست که خامنه ايل ني دليب. افته اند ي

« را   » ي انتخاباتيکودتا« کرد تقلب گسترده و
 وانمود سازد و صدا » يخيکرد بزرگ تاريرو

»  ر يحماسه سوم ت«  رهبر آنرا يمايو س
 ي را برايتيق مشروعين طريبخواند ، تا ازا

  .                      ه و نظامش دست و پا کند ي فقيول
  ؟. کجاست ينه واقعياتاق فرمان و کاب

ه و ي فقي وليدات صورت گرفته از سوي تمه
 چون مصباح يوني نگهبان و روحانيشورا

 و يتي امن– ينظام ي و شبکه هايزدي
«  و خالصه ي و انتظاميفرماندهان سپا ه

س ي بر گماردن رئيبرا  » يحزب پادگان
 ي  احمددهد ينشان م » يتدارکاتچ« جمهور

 در انتخاب يار واقعي و اختينژاد  از توانائ
ژه  يست  و به وي دولت بر خودارنياعضا

نه ينشانگر آن است که اتاق فرمان دولت و کاب
ل از ين دليبهم.  است  يگري ديجا در يواقع
 يشورا« ل ي محافل موضوع تشکي برخيسو

.        ان آمد ين دولت ، به ميي تعيبرا» عقال 
ن وانمود يشود تا چن يکه تالش مبرغم اين 

 يم هايل دولت تي تشکيگردد ، که برا
 ي فراوان کار کارشناسي ساعت هايگوناگون

سه گروه  مرکب از يا تهي  کمصورت داده اند،
ک ي و يزدي از جانب مصباح يکيسه نفره 

 شهر تهران که يگروه سه نفره از شورا
ن يعمدتا از ائتالف آبادگران هستند و همچن

 ي احمديسه نفر از گروه ستاد انتخابات
ات ين هي تعي برايت رهبرينژادوکارگزاران ب

 نشان ين به روشنيا.  د يل گرديدولت تشک
« س جمهور، يرئن مطلب است که يدهنده  ا
بر . ران پادوهستند يوزغالب و  » يتدارکاتچ

ن ينژاد ازا ينه احمدين اساس هر گاه کابيا
 ياند و ب تيکفا يران  او بينقطه نظر که وز

 تجربه  و يا ناشناخته اند وبيت و يصالح
 کالن ندارد ، مورد يت اجرائيريسابقه مد

  نخواهد برد و يرد ، ره بجائي قرار گيبررس
چرا که  اصوال .  زدن است يجاده خاکبه 

 ي ، احمدياست جمهوريانتخابات دور نهم ر
 برخوردار يتينژاد  و دولت او را از مشروع

 يران معرفين عمده وزيافزون بر ا.  کند ينم
شده قبال آمربوده  و دستشان به خون و 

نان چون ي از ايبرخ.  ت آلوده است يجنا
است  که به خوي اژه اين محسنيغالمحس

د ي انتخاب شده  از باند سعيم خامنه ايمستق
 اند که ينيآنان از  آمر.  ان است يوفالح يامام

 ينه واقعي از کابياکنون عامل شده اند وبخش
ه قرار داشته و يهستند  که تا کنون در سا

بعبارت . ده اند يرون خزيکخانه بياکنون از تار
ت يه و بي فقي همانا ولينه واقعيگر کابيد

 و يزدي چون مصباح يوني وروحانيررهب
 نگهبان و فرماندهان ي و شورايمدرسه حقان

 ينظام _يتي امني و شبکه هاي و نظاميسپاه
  .هستند 

 نژاد حداقل دو کارکرد عمده را ينه احمديکاب
د راهبرد ياول آنکه با:  توامان به عهده دارد 

«  وحذف » ين دولتيد« ، يحکومت اسالم
،  » يدولت اسالم « يو برقرار » يجمهور

 يه و شرکا و شبکه نظاميت فقي واليکتاتوريد
دوم با مسخ و .  را به اجرا گذارد يتي امن- 

ف خواست ها و مطالبات توده ها وبا يتحر
 سرکوب و ارعاب  گسترده تر حافظ يريبکارگ

  . نظام با مختصات امروز آن  باشد 
  يتيامن  _ينه نظاميب کابيتر ک

 از يم مجلس نشانه روشن انتخابات دور هفت
ر اوضاع و بهم خوردن تعادل قوا به نفع يتغ
ش آن در يداين عالئم پي که اوليدي جديروين

افته بود ، است يانتخابات مجلس چهارم  بروز 
 خود را همراه ياسين حرکت سيرو اولين نيا. 

 ائتالف ي  با تابلويو متحد با جناح راست سنت
 ي شوراهاآبادگران در انتخابات دور دوم

ن يس ستاد اي نژاد رئياحمد( شهرو روستا 
س ينان با تاسيا .گسترش داد ) ائتالف  بود 

 از فرمانده ي  با شرکت گروهياسيحزب س
ج ، ي  و جهاد وبسي و نظاميهان سپاه

ت ي و هداي سراسريالت و سازماندهيتشک
باضافه با استفاده .   را فراهم کردند يا شده
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م و يها و تحردايکاندت يد رد صالحياز سوبس
عدم شرکت مردم در انتخابات ،  توانستند 

جه انتخابات شوراها را در چند شهر به نفع ينت
ن ي ايامکانات گسترده مال. خود رقم بزنند  

 و ي پنهانيق بنادر و اسکله هايان از طريجر
ت يهو.  ده بود يفراهم گرد....قاچاق کاال و

مستقل از ک نسبتا يدئولوژي و اياسي ، سيفکر
 نگهبان موجب يدات شوراي و تمهيراست سنت

رو در انتخابات دور هفتم ين نيد تا ايگرد
 يمجلس ابتکار عمل را از دست راست سنت

 به ي که فهرست انتخاباتيبگونه ا. خارج کند  
 بزرگ مانند تهران با نظر يژه در شهرهايو
 يبرخ. د يم  و اعالم گرديان ، تنظين جريا

 مشهور و شناخته شده راست ياه چهره
رغم اعالم ي علي مانند عسگراوالديسنت
 قرار ي در فهرست انتخاباتيداتوريکاند

.  و مجبور به اعالم انصراف شدند نگرفتند
ن ائتالف با انتخابات ياختالف نظر در درون ا

ق ي دور نهم  شدت و تعمياست جمهورير
     .افتي

 عت ،ين و شري به د»انياصولگرا«کرد يرو
ک و معطوف به قدرت است يدئولوژيا«کرد يرو

 به ي  که نگرش فقهيبر خالف راست سنت.  » .
ان  يدگاه اصولگرايعت دارد  ،  در دين و شريد
» . از قدرت است يعت ظاهر وتابعيفقه و شر« 
 و ي ، اجتماعي فردي هايدر مورد  آزاد. 
ن گونه است که  يان اي نگاه اصولگراياسيس

 ، در رابطه و ي حقوق اجتماع ويمحدوده آزاد
 بر يا منفير مثبت يزان تاثيوند با قدرت و ميپ

در نگاه آنان .  شود يف ميقدرت ، تعر
ا موافق ي ين اجتماعي و فعالياسي سيروهاين

ا ي هستند ، که آزاد اند ويحکومت اسالم
مخالف و منتقد ، که در آن صورت مصداق 

در  يو نقطه مرکز.  و محارب را دارند يباغ
ت قدرت يتقو« ان ين جري اياسيشه سياند

 يآزاد. است » ت مطلقه و مقتدر يمطلقه وحاکم
ان و قلم و يهاو حقوق شهروندان  در عرصه ب

 بر يري تابد  که تاثيده را تا آن حد بر ميعق
چهار اصل .  نداشته باشديافکار عموم

ت يان ،  اسالم  ،  انقالب  ، امام  ، والياصولگرا
ت يد و رواي و البته با تاکيون اساسه و قانيفق

 مرز يادي خود تا حدود زان،ين جريم ايو مفاه
.  دهد يها را نشان م روين نيک ايدئولوژي ايها
نه که اتکا يران کابي وزينژاد برا يثاق احمديم

ن يدارد ،  بازتاب هم » يدولت اسالم« عمده بر 
  .  نگاه است 

 يا ب بيک سو در عرصه داخلينه از ين کابيا
ها و مطالبات مردم  پاسخ ماندن انبوه خواست

گر در عرصه ي ذيروبرو است واز سو
 ي با مساله پرونده  انرژي و منطقه ايخارج
 يکا در کشورهاي امريضور نظام و حيا هسته
م  يکرد رژيرو. بان استيگره ه  دست بيهمسا

 – يتي امنيکتاتوري  دي استراتژيريدر بکار گ
  » اوليمهورج«ز گشت به ه وباي فقي ولينظام

 ۶۰ط دهه ي حاکم کردن اوضاع و شراي، بمعنا
 يجاد فضايو کشتار و سرکوب مردم وا

 حزب اهللا  ، يري با بکار گيتي امن– يسيپل
شان و روشنفکران يگشتار و سرکوب دگر اند

 با جهان خارج و تشنج يو مخاصمه و دشمن...
گر نقاط هم چون ي در منطقه و دينيآفر

  .اوائل انقالب است  يسالها
نه از فرماندهان ي کابي از اعضايميش از نيب

 يا از عناصررده بااليارشد سپاه پاسداران و 
  وزارت اطالعات هستند

 حاکم يتي امن– ي نظاميژگي ويک نگاه کليدر 
.  شده کامال مشهود استينه معرفيبر کاب

ا ي وي  نظاميتيران هويشناسنامه عمده وز
 وزارت يعني يديارتخانه کلسه وز.  دارديتيامن

، وزارت فرهنگ و کشور، وزرات اطالعات
 ي چون مصطفيني به دست آمريارشاد اسالم

 ومحمد ي اژه اين محسني،غالمحسيمحمدپور
که به . سپرده شده است ين صفارهرنديحس

 مديران فرمانداران، ،  هايدنبال آن استاندار
با راهبرد  زي ن انتظامي ونيروهاي ادارات کل
ن يعالوه برا. د هماهنگ شوند يم باين تي اياه

ن  از فرماندهايخارجه به منوچهرمتک وزارت
 يريتردب ارشد سپاه پاسداران واز آن مهم

 يجانير الري اردشي به عليت ملي امنيشورا
وزارت دفاع ن حلقه بايو ا.ده است يواگذارگرد
 ي مسلح که به مصطفي نيروهايو پشتيبان
وم، تحقيقات و فناوري وزارت عل و محمد نجار

 سپرده شده ، کامل ي زاهديبه محمدمهد که
 يتي و امنيسي پلين خود بمعنايا.  گردديم

  .کردن جامعه خواهدبود  
 و يت شده مدرسه حقاني که تربيا  اژهيمحسن

ن ياران حسي و از يزدياز شاگردان مصباح 
 است بنا به خواست شخص يعتمداريشر

 گمارده شده و در  بر وزارت اطالعاتيا خامنه
ان ي فالحي و عليشهري ريدوره وزارت محمد

سمت دادستان وزارت اطالعات را بر عهده 
. ت است يژه دادگاه روحانيداشته و دادستان و

 چون  يشاني شخصا دستور قتل دگر انديا اژه
  . را صادر کرده است يروز دوانيپ

 معاون  وزارت  اطالعات ي پورمحمديمصطف
 يعتمداريکان  شرين و از نزدايدر دوره فالح

س دفتر يان و مشاوررئيني ، حسيد اماميوسع

 و يزدي بوده و از شاگردان مصباح يخامنه ا
هاى اوليه انقالب و   سال.  است يمدرسه حقان

همزمان با جنگ ايران و عراق در قوه قضائيه 
در پست دادستان انقالب اسالمى خوزستان، 

ول فعاليت بندرعباس، كرمانشاه و مشهد مشغ
 دادستان انقالب نظامى در ۶۵در سال . بود

 به قوه ۶۹از سال . مناطق غرب كشور شد
مجريه رفت و در وزارت اطالعات مشغول 

او رئيس اطالعات خارجى اين . فعاليت شد
 به شناخته شده ي چهره ايو.  وزارتخانه بود 

 سازماندهي اصلي عناصر از يکي عنوان
 در سياسي زنداني رچندهزا عام قتل و جنايات

 ي و در ترور ها.است کشور سراسر زندانهاي
ون در خارج از کشور سهم يسيرهبران اپوز

                         .                     داشته است يبسزائ
 در يعتمدارين شري معاون حسيصفار هرند
د يان و سعيهان و از باند فالحيروزنامه ک

 به ۵۹رهرندى در سال صفا.   است يامام
 سال جانشينى فرماندهى سپاه ۳مدت 
هاى هرمزگان، كرمان و سيستان و  استان

 سال ۱۰همچنين . بلوچستان را بر عهده داشت
را به عنوان جانشين و سپس مسئول دفتر 

      .سياسى در سپاه پاسداران گذرانده است
  يد اماميان ، سعي کار آمدن باند فالحيبر رو
ره ي زنجيعتمدار و محفل قتل هاين شريو حس

  به مسند ي و درس آموختگان مدرسه حقانيا
 جامعه و ياسي سي بستن فضايقدرت به معنا

 ي فرهنگيد وسرکوب فضايد ، تحديتشد
 جامعه و اعمال سانسور در حوزه  ياسيس

ده ، يان و عقيمطبوعات ، کتاب ، قلم و نشر  ، ب
ن ير اعالوه ب.   نما و تاتر  خواهد بود يس

 از جمله سرکوب ي اجتماعيسرکوب جنبش ها
ان و مطالبات و ي دانشجويحرکت ها
ن در ي کارگران و حقوق زنان و فعاليخواستها

.             رد  ي گين حوزه ها  در دستور کار قرار ميا
 که با يست که بخش عمده توده هائيدور ن

ابند که ي دادند در ي نژاد رايب نان به احمديفر
رانش يه و وزي فقين گمارده دست بوس وليا

شان يدن گلويفقط به قصد ربودن نانشان و بر
دار ي ناپاينه محصول  تعادلين کابيا.  اند آمده
مبارزه مردم در .   زدي تواند بهم بري، ماست
شان در ي تحقق مطالبات و خواست هايراستا

ک يدموکرات و ياسيس، يعرصه اقتصاد
ن تعادل يه گاه در بهم خوردن ايکن تياستوارتر

  ..دار خواهد بوديناپا
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  ر کردستانيگزارش حوادث اخ
  مقاومت مردم كردستان در مقابل سركوب خشن حكومت

  
نزديک به دوماه از آغاز درگيريها بين مردم و 
نيروهاي انتظامي در شهرهاي کردستان 

در اين دو ماه تعداد بسياري از مردم .ميگذرد
و بويژه جوان کشته و زخمي شده و بسياري 

 سياست عمومي نيز دستگير و زنداني شده اند
رژيم در اين دو ماه بر عدم توجه به خواسته 
ها و مطالبات مردم و سرکوب خشن و 

درپگيري اين .بيرحمانه آنها قرار داشت 
سياست، ضمن اعمال سانسور خبري شديد 
در روزنامه هاي داخلي، چندين واحد نيروهاي 
انتظامي کمکي از استانهاي ديگر و از جمله 

دستان اعزام گرديد کرمان به شهرهاي کر
عليرغم اين ترفندها  ابعاد وسيع اعتراضها و .

خشونت بي حد نيروهاي انتظامي و حضور 
عث شد تا اخبار سازمانهاي سياسي کرد، با

هاي مردم با نيروهاي  تظاهرات و درگيري
انتظامي در شهرهاي کردستان، انعکاس 

اثر   و سانسور خبری رژيم بیبيروني يابد
  ٠شود

  
تيرماه  بدنبال يك سلسله تظاهرات در  ١٨روز 

نقاط مختلف شهر مهاباد، ماموران انتظامي ، 
دست به تيراندازي زده و چند نفر زخمي و 

ها يکي از  يشوند در بين زخمي دستگير م
مشهور به "کمال اسفرين"جوانان فعال شهر،  

شوانه، بنا به گفته شاهدان عيني، به پشت 
شود  شيده ميمين کماشين بسته و بر روي ز

اش را فرداي تظاهرات  و جسد مثله شده
  .دهند تحويل خانواده وي مي

از فرداي اين روز شهر مهاباد شاهد  
اين گيري حرکات اعتراضي مردم عليه جاو

ها و سياستهاي  جنايت و اجحافات و بي عدالتي
در . گرانه جمهوري اسالمي بود سرکوب

 و جريان اين اعتراضات تعداد زيادي دستگير
شهر مهاباد از روال . دهها تن زخمي شدند

عادي زندگي خارج شد و بيشتر مغازه ها به 
مردم محالت کوي زيبا، . حالت تعطيل درآمد

باغ شايگان، پشت تپه، ميدان استقالل، فلکه 
با آتش زدن الستيک و شعار ..... شهرداري و 

 عليه رژيم به مقابله با نيروهاي سرکوبگر
گيري اعتراضات مردم، با اوج. پرداختند

مقامات رژيم نيزبر دامنه خشونت و سرکوب 
روز » شواده«مراسم خاکسپاري . خود افزودند

 تيرماه، همراه شد با مراسم ٢٢چهارشنبه 
شانزدهمين سال ترور دكتر قاسملو و ابعاد 

 از .وسيعتري به تظاهرات مردم مهاباد داد
شهرهاي اطراف نيروهاي انتظامي کمکي به 

د آورده شدند  در اين روز در سطح مهابا
شهر بين مردم و نيروهاي انتظامي 

  . درگرفت شديدي هاي  درگيري
يكي  از اهالي مهاباد در گفتگويي با صداي 

شوانه جزو « :  تيرماه، ميگويد٢٣آلمان روز 
افرادي  بود كه مراسم شادي بخاطر تغييرات 
كردستان عراق از جمله رييس جمهور شدن 

اني و سوگند خوردن آقاي بارزاني آقاي طالب
را بعنوان رييس حكومت كردستان عراق در 
شهر مهاباد سازماندهي كرد و اين مسئوالن 

كشته شدن ايشان . آمد محلي را خوش نمي
باعث شد تظاهرات سياسي در مناطق مختلف 

ديروز و امروز مردم شهر . شهر به راه افتد
. ندها بپيوند تصميم گرفتند به اين اعتراض

شهر مغازه هايشان را تعداد زيادي از اصناف 
تا اين لحظه كه من با شما صحبت . بستند

مردم . ميكنم وضع شهر فوق العاده است
   ."ميخواهند بدانند شوانه چرا کشته شد

روز روز هاي بعد تظاهرات ادامه يافت در   
تر  شد و بر   تيرماه تظاهرات وسيع٢٤جمعه 

لغ بر هزار نفر با سر جمعيتي با« اساس اخبار 
دادن شعار و آتش زدن الستيک، براي هفتمين 
روز پياپي در اعتراض به قتل شوانه سيدقادر 
به دست نيروهاي امنيتي رژيم، به طرف ميدان 
استقالل حرکت کردند و با رسيدن به اين 

ميدان، جمعيتي بالغ بر دو 
. هزار نفر به آنان پيوستند
 تظاهرات با شعارهاي مرگ بر

مرگ بر "، "جمهوري اسالمي"
شوانه راهت " و " خامنه اي
در اين . ادامه يافت" ادامه دارد

ام، ماموران لباس شخصي هنگ
 گارد ويژه و و نيروهاي

جاش (مزدوران محلي رژيم
با پرتاب گاز اشک ) هاي منگور

آور و تيراندازي به 
تظاهرکنندگان حمله کرده و 

  »دندمردم را مورد ضرب و شتم قرار مي دا

تداوم اعتراضات  و مقاومت مردم درشهر 
مهاباد، گسترش تظاهرات در ديگر شهرهاي 

مردم شهرهاي . کردستان را دامن زد
پيرانشهر، بوکان، سردشت و مريوان به 
پشتيباني از مردم مهاباد دست به اعتراض 

هزاران نفر ازمردم پيرانشهر از . زدند
ه و  تير ماه به خيابان ها ريخت٢٨بعدازظهر 

مردم شهرهاي بوکان، . دست به تظاهرات زدند
سردشت و مريوان در پشتيباني از مردم 

نيروهاي . مهاباد به خيابانها ريختند
سرکوبگربراي مقابله با مردم از  گاز اشک 
آور و تفنگ هاي ساچمه استفاده مي کردند و 
درشهر بوکان عمال حکومت نظامي اعالم کرده 

  .گيري مي کردندو از رفت و آمد مردم جلو
خسرو كردپور روزنامه نگار ساكن مهاباد در 

ميتوانم « : گفتگويي با صداي آلمان مي گويد
بگويم كه االن يك وضعيت فوق العاده اعالم 

در روزهاي گذشته عمال . نشده وجود دارد
شهر در كنترل نيروهاي ضدشورش قرار 

اين نيروها در شهرهاي دور از مركز . دارد
ستان با خشونت بيشتري وارد همچون كرد

شايد يك دليل اين باشد كه . ميدان ميشوند
پوشش خبري و حضور در اين مناطق نسبت 

ببينيد هزاران نفر . به تهران بسيار كمتر است
به . كه اهل اين شهر نيستند يعني بومي نيستند

تك تك آنها هم نظارت . اينجا آورده اند
من . ديعني نميتوانند نظارت شون. نميشوند

اخبار متعددي به دستم رسيد كه اينها شبها در 
خيابان ميگشتند و شيشه هاي خانه هايي كه 

. چراغ آنها روشن بود با باتوم خرد ميكردند
در نتيجه بسياري مردم از ترس چراغ خانه را 
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عالوه بر اين مسئوليني . گذاشتند روشن نمي
در اينجا وجود دارند كه اصال به قانون و 

مهاباد در استان . قانوني اعتقاد ندارندبرخورد 
بسياري از . آذربايجان غربي واقع شده است

مسئوالن منتسب به جريان اقتدارگرا حتي در 
دوران اصالحات نيز گفتمان خود را كه يك 

اينها . گفتمان امنيتي ــ پليسي بود، حفظ كردند
با فرهنگ، زبان و مذهب مردم كردستان بيگانه 

 ٢٥-سايت خبري عصر نو( » . و ناآشنا هستند
  )تيرماه

  
عليرغم شدت سرکوب، مردم همچنان مقاومت 

افزايند روز  کرده و بر دامنه اقدامات خود مي
اول مرداد ماه، دوازده روز پس از کشته شدن 

، مردم مهاباد دست به اعتصاب »شوان« 
شود  وسيع زده و شهر يکپارچه تعطيل مي

کزي  مرجمعيت بسياري در مقابل زندان
 آزادی دستگير مهاباد تجمع کرده، خواهان

تحويل اجساد قربانيان شکنجه و شدگان و 
مجازات عامالن و آمران جنايت هاي اخير 

بنا بر همين گزارش، شهرهاي . شوند مهاباد مي
سقز، بوکان و کامياران در همبستگي با مردم 
مهاباد، کليه مغازها را تعطيل و اعتصاب 

   .کنند عمومي اعالم مي
مرداد تعدادي از مردم شهر ٨روز شنبه 

سنندج در پشتيباني از مردم مهاباد و 
شهرهاي ديگر کردستان در مقابل استانداري 

نمايندگان مردم در مذاکره با . تحصن کردند
مقامات رژيم خواسته هايشان را که محاکمه 
شکنجه گران و قاتلين جوان مبارز مهابادي و 

اي کردستان  و لغو حالت نظامي در شهره
. آزادي دستگير شدگان اخير بود، اعالم کردند

اين تحصن با وعده مساعد استانداري جهت 
. هاي متحصنين پايان يافت پيگيري خواسته

غروب دوشنبه مردم شهر سنندج به بي 
توجهي مسولين رژيم اعتراض کرده، يک 

ها و بازار را تعطيل کردند و به  پارچه مغازه

با تجمع مردم در پارک . دتظاهرات پرداختن
استقالل و  چند خيابان اصلي، شمار فراواني 
از نيروهاي انتظامي که از شهرهاي اطراف و 
مرکز براي سرکوب مردم اعزام شده بودند، 
اکثر خيابانهاي شهر را به محاصره در آوردند 
و رفت و آمد را در خيابانهاي ششم بهمن، 

بوت، تاج، فردوسي، نمکي، شاپور، وکيل، ن
ژاندارمري، قطارچيان، محله دردشت، و ميدان 
کردستان که کانون تظاهرات و درگيري پليس 
و لباس شخصي ها با مردم بود  ممنوع اعالم 

در درگيري خيابان فردوسي بر اثر . کردند
يورش نيروهاي انتظامي، تعدادي از تظاهر 

پس از آن و تشنج . کنندگان زخمي شدند
خشمگين کالنتري کشيده شدن شهر، مردم 

 و چندين ماشين نيروي انتظامي را به ٢شماره 
در اين تظاهرات شش نفر کشته . آتش کشيدند

و تعدادي از مردم زخمي شدند و پليس 
. تعدادي از تظاهرکنندگان را دستگير کرد

هاي  شبانگاه همين روز نيز پليس برخي چهره
فعال سياسي و حقوق بشر در کردستان 

ن مدني و مدافع حقوق بشر اين تعدادي از فعاال
از اعضاي (شهر از جمله خانم رويا تلوعي 

و آزاد ) انجمن مدافع حقوق بشر و آزادي زنان
از اعضاي انجمن مدافعان حقوق (زماني 
از اعضاي سازمان (و اجالل قوامي ) کودکان

به اتهام تحريک ) دفاع از حقوق بشرکردستان
در .  دکردنمردم به تجمع و اعتراض بازداشت 

شن نيروهاي انتظامي ختداوم مقابله شديد و 
با مردم شهرهاي کردستان، دامنه اعتراضات 

تر شده و به شهرهاي  روز به روز گسترده
شود بدنبال  ديگر کردستان نيز کشيده مي

درگيريهاي سنندج، مردم شهرهاي  سقز و 
  ديواندره نيز به ديگر شهرها پيوستند

ادامه حرکات  مرداد در ١٢صبح چهارشنبه 
اعتراضي مردم در شهرهاي مختلف کردستان 
ايران، مردم سقز دست به تظاهرات و 

 خشن حکومتيان تهاجمراهپيمائي زدند که با 
ارگانهاي سرکوبگر .  به خون کشيده شد

حکومت با خشونت بي سابقه اي با راهپيمايان 
کنندگان شليک  در گير شده به سوي تظاهر

هاجم تعدادي کشته و در اثر اين ت. کنند مي
 حملهمردم در مقابله با اين . شوند زخمي مي

وحشيانه به خشم آمده به نمادهاي رژيم در 
. کشند شهر يورش برده و آنها را به آتش مي

دادگستري و دادگاه انقالب، فرمانداري ، 
و بانکهاي صادرات، ملت، تجارت و مخابرات 

فروشگاه قدس از جمله مراکزي است که يا با 
..  سنگ  تخريب شده و يا به آتش کشيده شدند

درجريان تهاجم خشن و وحشيانه نيروهاي 
مسلح حکومت به مردم  سقز چندين تن از 
مردم مبارز اين شهر کشته وبيش از صد تن 

   .زخمي شده اند
ماکان تعطيل بوده و شهرسقز روز بعد نيزک

ها و بازار در حالت اعتصاب  تمام مغازه
بردند و رفت و آمد بسيار به  عمومي بسر مي

در جلو زندان . گيرفت ندرت صورت مي
ها مردم براي اطالع از  مرکزي و بيمارستان

. شان اجتماع کرده بودند سرنوشت عزيزان
ها  را براي بازجوئي به  رژيم تعدادي از زخمي

سقز منتقل نموده  و بيمارستان ها را پادگان 
  .از کارکنان بومي و محلي تخليه کرده بود

ي شاهدان عيني در جريان  بنا به گفته 
اعتراضات مردم سقز،  مامورين انتظامي براي 

کوپترهاي جنگي از  ايجاد رعب بيشتر با هلي
فاصله نزديک نيز بر روي آنان آتش گشودند 

. د نفر گرديدکه باعث کشته و زخمي شدن چن
ب مردم در سطح شهر از نيروهاي براي سرکو

يپ اميرالمومنيين مشهورند شورش که به تضد
هاي  هاي سياه بر تن و روبند وماسک و لباس

  .ضد گاز مجهزند، استفاده شده است
مرداد در سقز،  ١٢در جريان تظاهرات روز 

حسينه شهر به آتش کشيد شد مردم معتقدند 
امل حکومت صورت که اين کار توسط عو

گرفته تا از اين طريق هم ميان مردم بومي و 
غير بومي دشمني ايجاد کنند و هم نيروهاي 
ساده رژيم را به سرکوب ترغيب نموده و هم 

  .توجيه شرعي براي جناياتشان بتراشند
سازمان انقالبي زحمتکشان -له دبيرخانه کومه

« : کردستان ايران، طي اطالعيه اعالم کرد که
 در همه کردستان دست به تحريک زده و رژيم

حتي در مواردي حمله به بانکها را عوامل رژيم 
دهند و به طور مشخص سوزاندن  ترتيب مي

حسينيه شهر سقز توسط عوامل خودشان 
بوده است تا اعتراضات سياسي و مبارزاتي 

ذهبي بدهند و بهانه مردم را رنگ و بوي م
  .»تر بيابند سرکوب گسترده

م دست به ا سقز در پاوه نيز مردهمزمان ب
زنند در اينجا نيز  تظاهرات و راهپيمايي مي

چون سقز مقابله نيروهاي انتظامي بسيار 
ازمردم کشته و  زخمي  است و تعدادي شديد

  شوند و دستگير مي
 در ،مرداد١٦روز با اعالم اعتصاب عمومی در 

غالب شهرهاي کردستان، اشنويه، پيرانشهر، 
 مهاباد، ديواندره، کامياران و سردشت، سنندج،

وسیعا از اين حرکت استقبال کرده سقز مردم 
به حالت را  شهرها گسترده خود،اعتصاب و با 
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 درحاليکه بيش از يکماه از .دندآورتعطيل در
آغاز ناآرامي ها شهر مهاباد مي گذرد و 
علبرغم سرکوب شديد و برقراري وضعيت 

ب فوق العاده در کردستان، وسعت اعتصا
 در مقابلسراسري و يکپارچگي مردم در 

سرکوب خشن ، نشان از ايستادگي مردم بر 
  هاي خود دارد روي خواسته

  
  

 که از آغاز ي در ظرف دو ماهيتيامني وهانير
صدها تن گذرد  ياعتراضات مردم کردستان م

ن ي، فعالحقوق زنانحقوق بشر، از فعاالن 
 ير و زنداني را دستگياسي و سيجنبش کارگر

 يه محليکنون دو نشرن تايهمچن . اند دهکر
روانه  کرد انف و روزنامه نگاريکردستان توق
  . اند زندان شده

 ي طسازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
 از بازداشت ي برخي با انتشار اساميه اياعالم

 دي سع،ي اجالل قوام،يلوعت ايروشدگان چون 
 شاهرخ وارگر،ي برهان د،ي مادح احمد،يساعد

 ،ي پور، هژار رضوي محمدظاهر احمد،ينزداي
 شورش ،ي صالح غاجان،يوسفيناصر 
 واني ک،ي هاوار غاجان،يني امدي جمش،ينصراله

 از گري و دهها نفر دي اظهر عبداله شاه،ياسد
از  ، کردستانيها در شهررشدگانيدستگ

 کرده و يسرنوشت نامشخص آنان ابراز نگران
 ي ها خانوادهي تالشهايي سواز« : دي گويم
 زانشاني عزي آزادي شدگان براري دستگنيا

 ييمقامات قضا.  ثمر بوده استيتاکنون ب
 شدگان ري از دستگي موقت برخي آزاديبرا
 را مطالبه کرده اند، يني سنگاري بسقيوثا

 کي قرار بازداشت لي تبدي برانکهيازجمله ا
 الي رارديلي مکي مبلغ ي ساله سنندج۱۸جوان 

 جوان نيخانواده ا که ده،يدرخواست گرد
  ». باشندي آن معي و تودنيناتوان از تام

 
زش و مقاومت مردم کردستان،  يدر دفاع از خ

ت ها، سازمانها و احزاب گوناگون يجمع
 واکنش نشان داده ي و فرهنگي، اجتماعياسيس

 مردم کرد و يها و عمدتا به دفاع از خواسته

ر ي دستگيقطع سرکوب و آزادخواست 
  . ه اندشدگان برخاست

توان به  ي داخل کشور ميها ن سازمانيدر ب
انجمن اسالمي دانشگاه م وحدت و يدفتر تحک
عتراض به قتل يكي  ادراشاره کرد که  اميركبير

. نده صادر کردي، اطالعدر مهاباداز فعالين كرد 
ز ي ندبيرخانه جبهه ملي ايران در خارج کشور

ت يت جنايه در محکوميرماه اطالعيت٢٥در 
  نهضت ازادی . در کردستان صادر کردرژيم
ی اطالعيه بلند بااليی، به سياست های طنیز 

  .ين باره اعتراض کردارژيم در
ز در اعتراض به يران نيسندگان ايکانون نو

ه صادر و ير کردستان اطالعاقدامات رژيم د
کانون نويسندگان ايران : سدينو يدر آن م

هرگونه اعمال خشونت را نسبت به مردم ايران 
در هر منطقه اي که باشد محکوم مي کند و آن 

کانون بنا به .  منافع ملي مي داندرا به زيان
اصول منشور خود بر دفاع از آزادي انديشه و 
بيان و قلم و مخالفت با سانسور تاکيد مي 
ورزد و درباره توقيف دو روزنامه وهفته نامه 

  » .محلي ناسو ناشتي اعتراض دارد
 ياسي سيدر خارج از کشور تالش سازمانها

و يران کرد چون حزب دمکرات کردستان ا
ران يمتکشان کردستان ا سازمان زح-کوموله
ار ي بسي کردياسي سيگر سازمانهايو د

ن سازمانها ضمن انعکاس يا. ر بوديچشمگ
 اخبار تظاهرات و اعتصابات يع و فوريسر

 ي مختلف، حرکت هايمردم در شهرها
 ي را در سطح شهرهاي گوناگونياعتراض

 يدر کنار سازمانها. اروپا سازمان دادند
 چپ ياسي سي، عمدتا سازمانهايکرد ياسيس

ه و يز با انتشار اطالعيران نيو دمکرات ا
 کرد، ياسي سي با سازمانهاي و همگاميهمراه

زش مردم يت از خيتالش کردند تا با حما
به انعکاس هرچه بيشتر اخبار کردستان، 

  . درباره شهرهاي کردستان کمک کنند
هاي  در کنار سازمانهاي سياسي نقش سايت

 اينترنتي در انعکاس اخبار مبارزات خبري
مردم کردستان و به شکست کشاندن تالش 
رژيم براي سانسور خبري ، بسيار چشمگير 

توسط » شوانه«عکسهای شکنجه نتشار  ا. بود
تها  خود عامل گسترش اعتراضات در يسا

های کردستان شد  و انتشار اخبار حرکت 
ی تهايمردم به صورت روزانه توسط سا

تهای خبری ي در غالب سانکردی و انعکاس آ
عی به پوشش خبری يون، ابعاد وسيسياپوز

  . مردم در کردستان داده بودقاومتم
  

  13بقيه از صفحه 
  67 تابستان يكشتار جمع

 است كه اقدامات ي مدتگري دزيدر خارج از كشور ن
 ي سالگردهاي شده و برگزارلي باره تعطني در ايجد
.  درآمدهيفاتي امر تشركيعه هم به صورت  فاجنيا

 بر آن حاكم هي كه دالالن سرما،يالملل ني بيالبته فضا
مداران   با حكومتامله به معزي از هر چشيهستند و ب

 از پول نفت و بازار شي و انباشتن خزانة خورانيا
 در ي فضائجادي مبارزه در راه اي براشند،ياند ي مرانيا
 دي در آن تكرار نشود شايعيا فجني چنگري كه درانيا

 يهائ اما ما به عنوان  انسان. چندان مناسب نباشد
م ي دارفهي است، وظراني كه وطنمان ادهيصاحب عق

 و به ري ناپذيتا با حداكثر تالش و كوشش خستگ
 شكستن ي منظم برايا  و با برنامهافتهي سازمان يصورت
  .مي موجود مبارزه كنيفضا

 ي فاجعة ملكي خود يخود به 67 سال ي جمعكشتار
 ما ي همه سعني دردناك است، با ايا و حادثه

 محدود به زنده نگهداشتن خاطرة آن شود؛ تواند ينم
 دني به محاكمه كشي براي فضائجادي با ايحت

اند و   فاجعه دست داشتهني در اماًي كه مستقيآدمكشان
 خواه ،ي ملاي يالملل ني دادگاه بكيمحاكمة آنها در 

 و خواه ي انتقامجوئاي خاطر نيه خاطر تسكصرفاً ب
 تكاراني دربارة جناي انسانني قوانيباالتر از آن اجرا

 ني مطمئن بود كه چنتوان يباشد، باز هم نم
  . در كشور ما تكرار نشوديهائ فاجعه
 وني وحبس و كشتار مل1325 آذر ي از كشتار جمعمن

 كردم ادي 32 مرداد 28 ي پس از كودتاها يا و توده
 و در زم،ي سد راه كموني حجاب مبارزه براريكه ز

  راني در اي استعماري استبداد سلطنتمي تحكيواقع برا
 يكشتار جمع.  ما صورت گرفتهنيو غارت ثروت م

 حاكم بر ينيشة دي محصول اندزي ن1367تابستان 
 ي بود كه فرمان آن از جانب رهبر»ي اسالميجمهور«
 و هواداران  مسئوالني همگديي حكومت و تأنيا

 نمونة تي نظام و حاكمكي استقرار ي آن، برايجد
 هم وجود ندارد كه يني تضمچيه.  صادر شدينيد
 و به ها زهي با انگيها و كشتارهائ  سركوبنيچن

 گري دي استبداديها كومت و در حگري ديهائ بهانه
 ري سالگرد كشتار اخي و برگزاريادآوري. تكرار نشود

 مردم ما مبارزة خود را حول  باشد كهيزي دستاوديبا
 و آزاد از هر ي عرفكي نظام دمكراتكي جاديمحور ا
 متمركز كنند، يني دري و غيني دي استبدادشةينوع اند

 در ي عرفكي نظام دمكراتكي تنها با استقرار رايز
 نه تنها گري مطمئن بود كه دتوان يكشور است كه م

 و به شود ي اعدام نماش دهي به خاطر عقچكسيه
 دةي عقكي داشتن نكهي بلكه تصور ارود، يزندان نم
 حاكم و دي هرچند مخالف عقا– ي فلسفاي ياجتماع

 شود به ذهن ي گناه تلقاي بتواند جرم –غالب باشد 
  .كند ي خطور نمچكسيه
 سالگردها دل خوش كرد؛ يفاتي تشري به برگزاردينبا
شدگان   و كشتهي تمام جانبازان راه آزادادي ديبا

 را به پرچم مبارزه ينيردي و غيني دي استبدادياه نظام
 واقع ي به معناي و استقرار نظام و حكومتجادي ايبرا

   بدل كردكيدمكرات
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 67و كشتار سال    نژاديدولت احمد
  

 سالگرد كشتار هزاران ني در آستانه هفدهمامسال
 از عوامل يكي در سراسر كشور، ياسي سيزندان
 ري و وزافتي كشتار،  ارتقاء مقام ني اياصل

   .كشور شد
 اهللا تي ، به فرمان شخص آ67 سال تابستان

 در عرض ياسي ساني هزاران نفر از زندان،ينيخم
 سراسر كشور قتل ي در زندان هايكوتاهمدت 

 ي براي اتهي كميني خميبر اساس فتوا. عام شدند
 يكي شده بود كه لي كشتار تشكني كردن ايعمل

 كشور ري وز،ي پورمحمدي آن، مصطفياز اعضا
 ني وزارت اطالعات در اندهي و نماديدولت جد

 ،يري نته،ي كمني اگري دياعضا.  مرگ بودتهيكم
   . بودنديسي و رئياشراق
 ني مجاهداتي در زندان ها، به بهانه عملكشتار

 دانيخلق در غرب كشور، تحت عنوان فروغ جاو
 فراتر از اري بستي جنانياما در واقع امر، ا. بود
 اقدام نيهدف ا.  صرف بودي انتقام كشكي

.  بوداني زنداني كردن زندان ها بدون آزاديخال
 در ياسيدر طول هشت سال جنگ، خشونت س

كشتن و كشته .  بوددهي خود رسوججامعه به ا
 ها و ابانيدر خ.  نبوديشدن فقط در جبهه ها جار

 به بعد 60از سال .  بودي جارزيدر زندان ها ن
 صد ها نفره در ي روزانه و ده ها و حتياعدام ها

 بر يجنگ سرپوش.  شده بودي امر عادكيروز 
 هي علاتي همه جناني بر اي همه و پرده ساترنيا

 نياكنون ا.  حكومت بودمخالفانمنتقدان و 
 شد و آن ها ي از سر جامعه برداشته ماهيبختك س

 اعدام ها جان سالم به در برده نيكه از رهگذر ا
 خود در دادگاه تي دروان محكوميبودند و حت

 ي را هم به اتمام رسانده بودند، روي سرپائيها
 كشتار نيآن ها كه ا. دست حكومت مانده بودند

 اني زندادنني اي از فكر آزاددند، سازمان دارا
 شهي جنگ در اندانيوحشت داشتند، همزمان با پا

 ي كار را عملني هم بودند و ااني كار زندانانيپا
  ...كردند

 قطع مالقات ها در سراسر كشور 67 مرداد ماه از
شروع شد و تا آغاز مجدد مالقات، هزاران 

 حكومت  تنها به جرم مخالفت باياسي سيزندان
خانواده ها گروه ، گروه .  قتل عام شدند،ياسالم

 وداع ني تن پوش و آخرني آخريبا ساك ها

.  شدندديبه سكوت تهد. فرزندانشان مواجه شدند
! چي هزانشان،ي از جسد و نه محل دفن عزينه نشان
 كشف شدند و خاوران كه ي دسته جمعيگورها

 ي در گودال هايكشتگان با لباس و هم چون تل
  ..آن خاك شده بودند

آنان . ختي آمي جنگ را به تلخاني، پا67 كشتار
جنگ » نعمت«كه بعد از هشت سال استفاده از 

 كرده بودند، زهر شكست شهيخون مردم را در ش
  .ختنديخود در جنگ را هم، در جان مردم ر

 حكومت ي كشتار سال هاني بعد از اي هاسال
  .ترور و وحشت بود

 ي ترور و حشت، مصطفني اي از مهره هايكي
 ي در دولت احمددي كشور جدري وزيپورمحمد
 يكي حكومت ني كه مخالفيدر دوران. نژاد بود

 ي در خارج از كشور ترور ميگريپس از د
 بخش اطالعات خارج سي رئيشدند، پور محمد

  .. . بودرياز كشور و معاون وز
 در ي راي صندوق هاي مردم به پالي كه سيزمان

 را به 67 اختناق بعد از تابستان يادوم خرداد، فض
 ي دگرگون ساخت، و درادامه تالش هايكل
 و اني روشنفكران، دانشگاهسندگان،ينو

 كشور،  ي اجتماعي جنبش هاني و فعالانيدانشجو
 قدرت گذاشته ي در مقابل مراكز اصليبزرگ» نه«

 شد،  جادي در جامعه ايديشد و توازن جد
جبور به عقب  ها مي  امثال پور محمدانيحام
 هم به زاغه دفتر ي شدند، پور محمدينينش

 دوباره نام ي ارهي زنجي با قتل هاد،ي خزيرهبر
 بازگشت به يتالش برا.  مطرح شديپور محمد

 ري، ز67دوران ترور و وحشت بعد از تابستان 
 به نام هم چون ياني و قربانيفشار افكار عموم

 ندهي و پوي فروهر، مختاروشيپروانه و دار
 ي مثله كردن مهره هايمجبور به توقف و حت

 وزارت »يغده سرطان«.  خود شدياجرائ
 شد ي جراحياطالعات ظاهرا توسط دولت خاتم

  ... مستقر گشتي عمال در دفتر رهبريول
 سال دوران حكومت اصالح طلبان، در باره هشت
 بحث شد، اما پرداختن به قتل عام در زيهمه چ

 چاكان نهيس. دزندان ها هم چنان تابو مان
 ني شدن به اكي  از نزد»يني ديمردمساالر«

 حكومتگران انيدر م. فاجعه اجتناب ورزيدند

 هم چنان  ي اهللا منتظرتي آ،ي اسالميجمهور
 از دست دادن متي به قه ماند كيتنها كس

 ي طاهي سي ممتاز خود، در همان روزهاتيموقع
.  كشتار اعتراض نمود ني بر ايني به خمينامه ا

 با رانده شدن از كاست زي آن را نيهاب
  .حكومتگران پرداخت

 دوران بعد از دوم خرداد، و اني با پااكنون
 معكوس در برخورد به ري نژاد، سيانتخاب احمد

   . شروع شده است67 زيكشتار ن
 ي سال به جلو17 كشتار بعد از ني اني عاملاكنون

 نهي در كابيهمقطاران پورمحمد. صحنه آمده اند
 ي اژه ايآقا.  از او ندارندي دست كم،ديجد

خود .  استي دوانروزي قتل پيمتهم به صدور فتوا
 ي جمهور متهم به شركت در قتل دكتر سامسيرئ

 ارشاد معاون ريوز.  است .. گري ديو ترور ها
 و از هاني مسئول روزنامه كري مديعتمداريرش
 و بازجو و  شكنجه گر معروف ي امامدي  سعاراني

   ... آخرياست و ال
 آشكار به ي ها دهن كجي مقام پوزمحمدارتقاء

 ي به تماميدهن كج.  ماستدهيجامعه زخم د
 ي دوران حكومت اسالمي است كه طيكسان

 و مرگ ي ها بر زندگيامثال پورمحمد
   .فرزندانشان حكم رانده اند

 جامعه كري بر پيني هم چون دمل چرك67 كشتار
 نيبه ابعاد ابدون پرداختن .  كندي مينيما سنگ

فاجعه و اعاده حقوق از دست رفته هزاران انسان 
 سوال و جواب كي كه بر اساس ي گناهيب

 سرنوشتشان رقم خورده است و از حق ،يشيفرما
 ي آزادي تواند حتي محروم شده اند،  نميزندگ

 ياحترام به حقوق فرد.  كامل باشدهمجامعه ما 
 ي م آن ها از آن جا شروعاتيانسان ها و حق ح

 حقوق بدون نيشود كه در عمل موارد نقض ا
 اشكار شود و در معرض قضاوت ي پرده پوشجيه

 كار نه فقط حكومت ني ايبرا. رديهمگان قرار گ
 زي ني بزرگتي جنانيبلكه افراد دست اندركار جن

 اعمال ي قرار گرفته و پاسخگوه مورد مواخذديبا
  .خود باشند

 در ديرت، با بر مسند وزاهي تكي ها به جايمحمد
 قرار ياسي سي متهم به قتل هزاران زندانگاهيجا
  .رنديبگ
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 اعدام شدگان ى خانواده هااطالعيه
  گلزار خاوران

 ها قصد دارند گلزار خاوران آن
 تبديل ىرا به گورستان عاد
  ...نمايند

  
 سالگرد كشتار در زندان ها، ني آستانه هفدهمدر

 خاوران  تهران، در صددند كه گلزاريعوامل شهردار
 خود ليبه م» ساماندهي و بازسازي« را تحت عنوان 

آن ها در مقابل .  كنندي داده، آن را قطعه بندرييتغ
 با جعل يمقاومت خانواده ها دست به كار شده، حت

 بردن اهداف خود شي پش به نام آن ها در تالهياعالم
 67 كشتار اني قرباني خانواده هاهي اعالمزيدر ز. هستند

 ي تهران، نقل مي عوامل شهرداري جعلهيالم اعزيو ن
  شود

  
    همراهاندوستان،

 چند هفته پيش افرادي از طرف بهشت زهرا، از
شهرداري و دادستاني به گلزار خاوران مراجعه كرده 
و نظر خانوادههاي اعدام شدگان را در مورد 

    .ساماندهي و بازسازي خاوران جويا مي شدند
بازسازي، قصد آن دارند  به عنوان ساماندهي و آنان

كه گلزار خاوران را از شكل كنوني اش خارج كرده 
در حاليكه . و به يك گورستان عادي تبديل كنند

عزيزان ما پس از اعدام، با لباس هاي تنشان، در 
گودال هايي كه در اين گورستان ايجاد شده بود، به 

   .صورت دسته جمعي دفن شده اند
ان گلزار خاوران اعالم ما خانواده هاي اعدام شدگ 

مي داريم كه عزيزان ما در گورهاي عادي و به روش 
معمول فوت و دفن نشده اند كه بتوان محل دفن آنان 
را به شكل عادي قطعه بندي كرد، بلكه بسياري از اين 
. عزيزان در گورهاي دسته جمعي مدفون شده اند

همچنين اعالم مي داريم، در صورت نياز ساماندهي 
 خاوران، ابتدا الزم است نام و نشان، چگونگي گلزار

و زمان اعدام، چگونگي و محل دفن تك تك اين 
عزيزان مشخص گردد، پس از آن خود خانواده هاي 
قربانيان، در مورد بازسازي گورستان اقدام خواهند 

      .كرد
كه به گلزار خاوران مراجعه  )  04/06/1384 ( امروز

ون نام بر روي گورها كرديم، با اعالميه هايي بد
متن كامل آن در زير خط تايپ شده . مواجه شديم

ما خانواده هاي قربانيان گلزار خاوران قوياً . است
اعالم مي داريم كه اعالميه زير توسط  خانواده ها 

 خود گوياي اين نوشتارالبته نوع . تهيه نشده است
   .ادعاست

  

                             توجه                                      
 قبرستان خاوران به همه هشدار هاي  خانوادهما
هاي معاند و مخرب قصد  دهيم كه تعدادي آدم مي

دارند جلوي ساماندهي قبرستان را گرفته و نگذارند 
  .شهرداري و بهشت زهرا اقدام نمايد

ايم  موافقت خود را كتباً اعالم نموده همگي قبالً ما
ه گونه همكاري نماييم تا قبور كه حاضريم هم

عزيزانمان مشخص و در خصوص ساماندهي و 
                         .بازسازي اقدام گردد

                                                             
                                               2/6/1384  

 
 

مرگ دردناك  مادر 
 رضايي

 
 ه معينيخاطر 

 ٢٠٠۵اگوست ٢۵
  

خبر مرگ مادر رضايي، مادري از تبار درد و رنج دل  
 انسان را چنان بدرد مي آورد كه توان گفتن آن نيست

. 
 

مادر رضايي مادري كه بهترين سالهاي عمر خود را 
در پشت در زندانهاي  رژيم گذراند، در اثر سانحه 
وحشتناكي درگذشت و زندگي پر از درد و رنجش 

 .ياني  دردناك يافتپا
شه با پاهاي مادري پير، با موهاي سفيد كه همي

 .هاي خاوران حاضر بود رنجورش در همه مراسم
 
 بود 67خاطراتم را ورق مي زنم ، اوايل مهر ماه سال  

بهمراه يكي از بستگانم همچون هزاران هزار خانواده 
زنداني در پي يافتن خبري از عزيز گمشده خود تمام 

 را مي گشتيم ، زنداني ما در اوين بود ولي ما زندانها
خبري مبني بر اينكه او در زندان گوهر دشت است را 
دريافت كرديم به در زندان گوهردشت رفتيم ، چند 
خانواده ديگر هم همراهمان بودند و همين طور 

زمان او را نمي شناختم ، ما در  مادررضايي كه من آن
شت بوديم ، اتوبوسي عازم كرج و سپس گوهر د

چهره مضطرب و نگرانش توجه ما را بخود جلب كرد 
گفت ، دائم با نگراني بجلو سرك مي كشيد و مي

وقتي از اتوبوس پياده شديم هوا تقريبا .رسيم چرا نمي
سرد بود و مسير در اثر باران شب قبل خيس و گل 
آلود بود مادر رضايي با عجله از اتوبوس پياده شد و 

ا رفت ، مسيرمان يكي شد  كمي كمي جلوتر از م
جلوتر بزمين خورد و وچون همه جا خيس و تقريبا 

لود آپر از چاله آب بود ، تمام لباسش خيس و گل
شد، ما بكمكش رفتيم گفت هيچي نيست بايد زود 

 .بروم وبا سرعت راهش را ادامه داد

به در زندان كه رسيديم طبق معمول با برخوردهاي 
يز مسئوالن مواجه شديم از ادبانه و تحقيرآم بي

مان پرسيديم گفتند اينجا نيست، در راه  زنداني
برگشت مادر رضايي ديگر آن شتاب را نداشت انگار 

بعد از آن اورا . كوهي بر دوشش سنگيني مي كرد
  . نديدم

 
ها و پيدا كردن خاوران روزي كه همه  عام بعد از قتل

با )ن ساكهاتقريبا يك هفته بعد از اعالم اسامي و داد(
صحنه وحشتناكي روبرو شديم هنوز باور نداشتيم چه 

چنين راحت   كرديم كه اين اتفاقي افتاده ، باور نمي
وسهل اينهمه سرو جوان به خاك افتاده هيچ كالمي 

اي از  ها نيست ، عده را ياراي بازگويي آن صحنه
مادران با فرياد و زجه  زميني را كه در اثر آب آهك 

ر شده بود را در پي يافتن نشاني از و نمك سخت ت
اي ديگر  زدنند  و عده اشان چنگ مي جگر گوشه

زده بودند ، در آن ميان مادر رضايي را ديدم كه  بهت
گفت اين  عكس جواني در دست داشت وبا زجه مي
شود، شما  چهارمين فرزند من است كه اعدام مي

 هرگز آن صحنه را فراموش نمي كنم.بگوئيد چه كنم 
. 
 

آمد محل دفن يكي از فرزندانش  بعد از آن هميشه مي
 اعدام شده بود مشخص بود آنجا 60كه در سال 

گذاشت و  نشست و عكسهاي بقيه فرزندانش را مي مي
بطري كوچكي آب كه در آن شاخه گلي گذاشته 

هميشه در مراسم ها روسري قرمز بسر داشت و . بود
كرد  دنبال ميفعاالنه تمام مسائل مربوط به خاوران را 

هميشه عضو ثابت قدم در خاوران بود ، ساعتها راه .
گفتيم  پيمود و هميشه جزو اولين افراد بود ، مي مي

ايي تازه اينقدر زود  همه راه رو چه جور مي مادر اين
م مالقات يآ گفت مي رسي ، با لبخندي تلخ مي هم مي

 .بايد زود برسم
 

عضاي با  حضور و تالش اين مادران و ديگر ا
هاي جانبختگان و با سختي و مشقت فراوان  خانواده

 . خاوران تا به حال حفظ شده است
 

ديروز وقتي مادرم خبر مرگ مادر رضايي را آنهم به 
آن شكل وحشتناك را  به من داد، چهره تكيده اما 
استوارش در خاطرم نقش بست ،سنگيني غم اين ايام 

 زندگي غم با خود گفتم او هم. برايم دو چندان شد
 . انگيزي داشت وهم مرگ دردناكي

دريغا كه هيچ كالمي گويايي رنج و درد چنين 
چنيني مادر  مادران و پدراني نيست ، شايد مرگ اين

رضايي پيامي در خود نهفته دارد و ان اينكه بيشتر 
قدرشان را بدانيم زيرا كه آنان  عزيز خود همراه و 

ن يادگاران را اي. اند ياوران خود را از دست داده
 .يابيم  و به آنان براي حفظ خاوران ياري رسانيم در
 

يادش را گرامي و روحيه قوي و خستگي ناپذيرش را 
 . توشه راهمان مي سازيم
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 همه
 شور بود

 و
 اميد

 
   خاطره معيني

 

 
  

 بود مالقاتها قطع شده ۶۷مرداد سال 
اخرين نامه هبت  که بيشتر شبيه وصيت .بودند

ما .  مرداد به دست مادرم رسيد١۵نامه بود 
دقيقا نمي دانيم که هبت چيزي مي دانست يانه، 
ولي آنچه مسلم بود با توجه به تجاربش در 
زندان و قطع بدون دليل مالقاتها و تغيير رويه 
زندانبانان و بازجويان دردرون  زندان قطعا 

تا . براي زندانيان هم نويد خوبي در پي نداشت
ر به درب زندان مي رفتيم اواخر مرداد هر با

مالقاتها به دليل رفتن نگهبانان به : مي گفتند
و کمبود )عمليات فروغ جاودان(جبهه مرساد

پرسنل قطع است و بعد از اصرار زياد خانواده 
تعداد . ها شروع به فحاشي و توهين مي کردند

پاسدارها کمتر شده بود و افراد هميشگي  
انفجار در اواخر شهريور صداي . نبودند

مهيبي از زندان اوين شنيده شد، تقريبا همه 
خانواده ها سراسيمه به در اوين رفتيم ، گفتند 
اتفاقي نيافتاده ما مشغول حفاري هستيم و اين 

اما همان . صداي انفجار در رابطه با آن است
موقع بود که شنديم که عده اي در قبرستاني 

با وجود . پشت کليساي ارامنه دفن شده اند
نکه از عمق فاجعه اي که رخ داده بود با خبر آ

نبوديم اما شواهد نشان مي داد که قضييه 
  . خيلي جدي تر است

خانواده ها تصميم گرفتند که در جلوي درب 
دادگستري تحصن کنند و تا گرفتن جوابي قانع 

شايد اين بزرگترين تجمع . کننده همانجا بمانند
ال خانواده هاي زنداني در عرض آن چند س

اما عده اي با لباس شخصي به جمع حمله . بود
کردند و به شديدترين شکل ممکن با خشونت 
تجمع را بر هم زدنند، در آن تجمع چندين نفر 
بازداشت شدند، که بعد از گرفتن تعهد آزاد 

در آن ايام منتظري دفتري داشت که به . شدند
بيت منتظري معروف بود و خانواده ها هر از 

اي دادن نامه و يا کسب خبر به چند گاهي بر
تا . آنجا مي رفتند اما آنجا را هم بسته بودند

اواخر مهر ماه خانواده ها به هرکجا که مي 
شد از بچه هاي زنداني خبري يافت سر مي 
زدنند اما بي نتيجه و خسته تر از روزهاي قبل 

در اين مدت تعدادي از خانواده . باز مي گشتند
دند و خبر دادند که ها به خاوران رفته بو

تعدادي کانال کشف شده، همه باز هم به در 
اوين رفتيم اينبار پاسداراني که آنجا بودند 
خيلي آرامتر بودند و گفتند اينها همه شايعه 
است بزودي به شما مالقات مي دهيم و از ما 
پول ماهيانه زندانيان را گرفتند ورسيدي هم 

 و نگراني آرامش آنها بيشتر بر دلشوره. دادند
ما مي افزود بعدا که به ياد مي آورديم متوجه 
مي شديم  که آنان  همچون عقربهاي بودند که 
نيش خود را خالي کرده وآنزمان ديگر آرام 

 .بودند
روز به روز بر دلهره واضطراب ما افزوده مي 
شد وکم کم خبر اعدامها پخش شد، عده اي به 

ه آنها درب دادستاني مراجعه کردند در آنجا ب
شماره تلفنهاي دادند که از وضعيت 

بعد از تماس چند . زندانيانشان خبر بگيرند
خانواده و گرفتن خبر اعدام و اعالم  تاريخ 
دادن ساکهاي لباس زندانيان ديگر براي همه 
مسلم شد که فاجعه اي شوم رخ داده ولي 

 .ابعاد آنرا کسي نمي دانست
هرم در بين سري اول اسامي نام شوهر خوا 

کسري اکبري کردستاني و تعداد زيادي از هم 
همه  در مراسم هاي اين . بندان هبت بود

هر روز خبر . جانباختگان شرکت مي کردند
اعدامي جديد ، خبر پر پر شدن گلي ديگر 

فقط ساک لباسي . وعزادار شدن خانواده اي 
که عموما هم لباسهاي خود افراد نبود را به 

حلقه ازدواج به نفع دولت خانواده ها ميدادند و 
مصادر مي شد، گاهي خانواده هاي بخصوص 
مادران از بوي تن عزيزان خود تشخيص مي 
دادند که لباس متعلق به همان شخص است يا 

  . نه

هر مراسمي دلهره و نگراني آندسته که هنوز 
خبر نگرفته بودند را بيشتر مي کرد، همه مي 

ند شايد ترسيدند به آن شماره لعنتي زنگ بزن
قابل تصور نيست که آن اضطرابها چه 
فشارسنگيني بر خانواده ها وارد کرده بود 
چنان که گاهي چهره هاي آشنا ، ناآشنا جلوه 

ما هنوز خبري از هبت  نداشتيم هنوز . مي کرد
اميد در دل  داشتيم و يا نمي خواستيم که  
باور کنيم به دادستاني زنگ زديم گفتند نام 

جا نيست، هم خوشحال بوديم هم زندانيتان آن
باور کردني نبود، وقتي کشتاري با اين 
وحشتناکي رخ داده مگر مي شود هبت از آن 

 .جان سالم بدر برده باشد
 

 آذر بهمراه خواهرم به در زندان اوين ١۶روز 
رفتيم ديگر تاب آنهمه دلشوره و نگراني را 

 . نداشتيم
بود و به باجه زندان اوين که پشت لونا پارک  

جايي بود که از انجا ما را به اوين براي 
مالقات مي بردند رفتيم از پاسداري که آنجا 
بود و چند دفتر بزرگ جلويش پهن کرده بود، 

گفتم بعد از : پرسيدم اومديم مالقات گفت اسم 
چند لحظه گفت بريد توي اتاقک بغل اونجا 
بهتون ميگن، گفتيم چي ميگن گفت بريد اونجا 

اتاقک مورد نظر فضايي . نمي دونممن هيچي 
شامل يک سالن کوچک و يک اتاقک در انتها و 
بخاري کوچکي در گوشه و چند نيمکت براي 
نشستن ، با اين که هوا آنچنان سرد نبود ولي 

  .تعدادي دور بخاري کز کرده بودند
در تنم لرز عجيبي احساس ميکردم ياد 
روزهاي مالقات افتادم که با چه شور و 

اني لحظه شماري مي کرديم که بعد از هيج
گذشتن از هفت خان چهره هميشه خندان هبت 

چه لحظه شيريني بود وقتي که با . را ببينيم
لبخند هميشگي اش زودتر از ما پشت شيشه 
ايستاده بود و برايمان دست تکان مي داد که 
ما سريع او را پيدا کنيم، چون هر بار چهره 

 قبل بود، براي اينکه اش تکيده تر و الغر تر از
ما متوجه نشويم که ديگر قادر به حرکت دست 
ديگرش نيست آن را در جيبش فرو  مي کرد،  
با آرامش و متانت خاصش با تک تک ما حرف 
مي زد به دنبال خبرهاي  جديد بود و هنگامي 
که با  دختر کوچکش حرف مي زد ، چشمانش 

 .پر از شادي بود
د و همه آن رويا جيغ مادري مرا به خود آور

مادر زجه . هاي شيرين بيکباره بکامم زهر شد
مي زد و مي گفت چرا مگه اون چه کرده بود 
که کشتيتش؟همه سعي کردند  که او را آرام 
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کنند، برگه اي  در دست داشت که تاريخ 
تحويل ساک روي آن نوشته شده بود، اما مگر  
کسي مي توانست آتش نشسته بر قلب مادري 

 دست داده را خاموش کند، هيچکس عزيز از
لحظات سخت و . توان حرف زدن نداشت

سنگين مي گذشت آن لحظات اوج دلهره و 
نگراني بود،  قيافه کريه حاج کرباليي که قبال 
مسئول مالقاتها بود و همه از او متنفر بودند  
با ان  لبخند کريه اش که هر بار شماره اي 

د که جديد  را صدا مي زد خود عاملي بو
 .خانواده ها جلوي گريه خود را بگيرند

 حاج کرباليي گفت ١٨نوبت ما رسيد شماره 
پدرت بياد گفتيم پدرمان مريضه گفت پس تو 
اشاره کرد به خواهرم، بعد از چند دقيقه که 
طوالني تر از سال بود  صداي جيغ خواهرم را 
شنيدم توان برداشتن حتي يک قدم را نداشتم، 

يب مي زدم که نه جلوي اينها هر چه بر خود نه
نه اما فايده نداشت، همه چيز تمام شده بود، 
آن کابوس وحشتناک پايان يافته بود هبت 

 . نازنيمان را کشته بودند
باور نمي کردم زير بغل خواهرم را گرفتم، او 
هم توان راه رفتن نداشت حاج کرباليي از 
اتاقک بيرون آمد و فرياد زد برو بيرون اينجا 

با تمام نيرو بطرفش رفتم، پدر . وصدا نکنسر
پيري دستم را گرفت و به آرامي گفت برو 
خواهرت رو ببر، اينها کثافت تر از آنند که با 

تمام وجودم پر از نفرت بود . انها روبرو شوي
و از اينهمه درد به خود مي پيچيدم، بدر اوين 
که رسيديم چند نفر از خانواده هاي که آنجا 

مکمان آمدند، يکي از مادرها که بودند به ک
بتازگي خبر اعدام فرزندش را شنيده بود با 
صداي بلند گفت جلوي اين کثافتها گريه نکنيد 

اونها خواري و ذلت ما رو مي خوان، بدانيد که  
بچه هاي ما ايستاده وسربلند پاي چوبه هاي 
دار رفته اند، نبايد اونا رو کوچيک کنيم،  

ن مادر عاشق  تحسين استواري و مقاومت اي
اصال يادم نمي ياد که کي  و . بر انگيز بود

چطور ما رو به خانه رسوندند، چون ما  عالوه 
بر اينکه زخم کاري بر قلبمان نشسته بود به 
اين فکر مي کرديم که چگونه اين خبر را به 
مادرم، پدرم و همسرش بدهيم، اين نياز به 
ي توان و آمادگي داشت که ما در خود نم

 . ديديم
تمام راه  چهره هبت و لبخند شيرينش جلوي 
چشمم بود به ويژه آن گاه که با دختر 
کوچوليش از پشت شيشه اتاق مالقات بازي 

 .مي کرد

مادرم با يک نگاه به ما همه چيز را فهميد و  
 ..... بعد

از همه تلخ تر، آنکه تحويل ساکش مصادف 
قط بود با سالگرد ازدواجش، روز سختي بود ف

خواهرم . آرزوي بوئيدن لباسهايش را داشتيم
براي گرفتن ساک رفت و هميشه مي گويد که 
آن لحظات تلخ ترين لحظه عمرم بوده، بعد از 

 .آن روز سخت بيمار شد
همه خانواده هاي که ما به مراسمهايشان رفته 
بوديم به ديدارما  مي امدند آخر ما روزهاي 

 اين بار سختي را با هم گذرنده بوديم اما
آتشي در جانمان شعله ور شده بود که 
خاموش شدني نبود، داغ سنگين از دست دادن 

 .بهترين هايمان،خوب ترين هايمان
همه هنوز اين جنايت کثيف را باور نداشتيم، 
هر خانواده اي عکس و يا عکس هاي جانباخته 
شان را با خود مي آوردند و در کنار هم مي 

اس سفيد پوشيده همه مادران لب. گذاشتند
بودند و گل سرخي بر سينه و بعضي ها هم 
عکس فرزندشان را در قابي کوچک به سينه 
زده بودند، بدستي که از چنين مادراني بايد 

 .چنان شير آهنکوه مرداني پرورش يابد
هبت از رنگ سياه متنفر بود به همين دليل ما 
همه سفيد پوشيده بوديم ، بعد از يک هفته به 

 خاوران رفتيم ، طبق قرار قبلي با گورستان
بقيه خانواده ها با خود گل و عکس هاي بچه 
ها را برده بوديم ، اما همه در شوک بودند ، 
مگر ميشود چنين سهل و آسان اينهمه سرو 
جوان به خاک افتاده و اينچنين در خاک مدفون 
شوند، آخر نه گوري بود و نه نشاني، بياباني 

دوزر بر آن بود، کافي که فقط رد چرخهاي بول
بود کمي خاک را کنار بزني تا بتواني اجساد را 
ببيني ، صحنه وحشتناکي بود عليرغم آنکه 
مقدار زيادي آب آهک و نمک ريخته بودند تا 
شايد هر چه زودتر اجساد از بين بروند، اما 

 .همه در عمقي کم دفن شده بودند
کنترل مادران بسيار سخت بود بعضي زمين 

گ مي زدنند تا شايد عزيز خود را بيابند، را چن
مادرم سعي کرد يک  پارچه کرم رنگ که فکر 
مي کنم تکه اي از شلوار بود را از دل خاک 

مي زد اين شلوار هبت  بيرون بياورد و فرياد
و بعد از آن روز هر وقت به خاوران مي . است

هيچکدام . رود، ساعتها همان جا مي نشيند
 به معناي واقعي هنگامه اي  قابل کنترل نبودند،

بود و هيچ زباني را ياراي بتصوير کشيدن آن 
 .لحظات وحشتناک نيست

هيچ کس گريه نمي کرد، فقط صداي فرياد بود، 
فريادي که در اين مدت در گلويمان خفه شده 

بود فريادي که سينه مادران ، همسران و 
خواهران را سوخته بود، نمي توانستيم قبول 

ه را کشته اند، آخر به چه جرمي؟ کنيم که هم
در کدام دادگاه چنين راي ضد بشري صادر 
شده بود، جواب اينهمه عزيز گمگشته را چه 

 .کسي بايد ميداد
بعد از مدتي که بهر شکل کمي همه بخود 
آمدند، همه تصميم گرفتند که خاک  را 
نشکافند، چون آنقدر در اين چند ماه آب آهک 

ود که اصال قابل روي اجساد ريخته شده ب
شناسايي نبودند و تازه مگر کسي  توان  آنرا 
داشت در حضور اينهمه آتش بجان چنين 

يکي از مادرها بعد از صحبت با . کاري را بکند
بقيه، با صداي بلند اعالم کرد که چون همه 
اينها باهم در زندان بوده اند و همه به يک 
جوخه براي اعدام سپرده شده اند، اينجا هم 
بايد در کنار هم باشند، ما نبايد آنان را ازهم 

  . خاطره  تلخ آنروز هميشه باماست. جدا کنيم
ازآن روز به بعد  خاوران تبديل به قبله گاه 
مادران، معيادگاه همسران  و محل ديدار 

 .خانواده ها شد
بارها به خانواده ها حمله ميشد و قاب 
ا عکسهاي آنها  شکسته مي شد، مادران  باره

زير مشت و لگد پاسداران خونين ومالين مي 
شدند، پدران تحقير مي شدند و کتک خوردند 
خانواده ها بارها بازداشت شدند ولي باز به 
خاوران رفتند و هر بار قوي تر و راسخ تر از 
قبل، در حمالت اولين کاري که مادران و پدران 
مي کردند ، حفاظت از جوانترها  که در آن 

 بعد حفظ قاب عکسهاي محل بودند و
  .عزيزانشان بود

مادرم عکس هبت را تکه شعري روي آن  
  نوشته شده بود با اين مضمون

 
   سوختنيیاي آتش افروخته  

   اندوختنيی گنج هدر رفته اي
   عشق و وفا را ز تو آموخته ايمما
   همه  زندگي و مرگ تو آموختنياي
 
ع  بسيار دوست مي داشت، يک بارکه به جمرا

شديدا حمله کردند،ما که جوانتر بوديم را از 
جمع جدا کردند، مادرم  که  ديگر تاب و تواني 
نداشت و بي حال روي زمين افتاده بود قاب 
عکس هبت را به دست پدرم داد تا از آن 
محافظت کند و پدرم آنرا زير کتش و در 
آغوشش چنان پنهان کرد، انگار خود او را در 

ي کردند نتوانستند آغوش داشت هرچه سع
عکس را از او بگيرند روي زمين افتاده بود 
ولي عکس را محکم در بغل داشت و مي گفت 
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مگر مرا بکشيد که بتوانيد عکس را از من 
بگيريد، بارها بارها  يک چنين صحنه هاي 
تکرار شد و ما هرگز اين صحنه ها رافراموش 

 .کردنخواهيم 
 گاهي درب   بيشتر اوقات  مي آمدند،پاسداران

ورودي خاوران را با زنجير قفل مي کردند اما 
خانواده ها پشت در مي نشستند و 
عکسهايشان را کنار نرده هاي در ورودي مي 
گذاشتند و دسته گلها را با روبانهايشان به در 
مي بستند، اين لحظات  اوج پيوند عاطفه  و 

.  و عزيزانشان بودهعشق ميان اين خانواد
ه آب غير قابل شرب در آنجا آنزمان يک لول

بود، که آن را هم مي بستند و خانواده ها 
مجبور بودند با خود آب بياورند، خاوران هم 
تابش آفتاب تابستانش سختتر از بقيه نقاط 
است وهم سرماي زمستان در آنجا بيشتر 

 .حس ميشود
هيچ چيز و هيچ کس نتوانسته مانع  

 در حضورخانواده ها  شود، در سرما وگرما
هجومهاي وحشيانه، با چنگ و دندان خاوران 

 .را تا بحال حفظ کرده اند
 ساعتها  راه مي پيمودند تا بتوانند خود را همه

به آنجا برسانند هر بار به خاوران مي رفتيم 
زمين در اثر ريختن آب آهک و نمک ،چند 
مترباال آمده بود، و رد چرخهاي بولدوزر 

 سفت و سخت روي آن بود، خاک مانند بتون 
بود، ما ديگر بدنبال شناسايي اجساد نبوديم 

 مي گشتيم تا عاقبت هر آنجاآن قدر سر گم در 
کس گوشه اي مي نشست ، مراسم ها بطور 
منظم و با حضور گسترده خانواده ها برگزار 

 .مي شد
 روزها سخترين روزهاي خاوران بود، آن

بعضي ها گريه مي کردند ، بعضي سرود مي 
 .خواندند

 سال هنوز هم مثل ١۷حاال بعد از گذشت  
هميشه  مادران و همسران همچون روز 

مالقات بهترين روسريهايشان را برسر ميکنند  
و فرزندانشان که حاال بزرگ شده اند خاوران 
را غرق گل مي کنند، خانواده ها همديگر را به 
گرمي در آغوش مي گيرند و همچون يک 

 همه اينها  د،نخانواده واحد بهم کمک مي کن
لحظا ت شيرين مالقات را برايمان  تداعي مي 
کند، که چطور بچه ها با اينکه زير فشار و در 
بند بودند اما هميشه لبخند ي شيرين بر لب 

 . داشتند و چشمانشان  پراز شور بود واميد
 
   گرامي و راهشان پر رهرو باديادشان 
 
 

 سالگرد هفدهمينگزارش 
سياسي در  زندانيان كشتار 
  ايران

  

حضور بي سابقه 
مردم  به پاس 

گراميداشت ياد 
نيلوفران خفته در 
  گلزار خاوران

 شهريور تعداد كثيري از مردم با حضور 11روز جمعه 
 جاده يدر ابتدا گسترده و بي نظير در گلزار خاوران

 را گرامي 67 ياد جانباختگان كشتار  ،مشهد –تهران 
  .داشتند

 صبح، دسته دسته مردم از پير و از همان ساعت اوليه
جوان با بغل هاي پر  گل  و بوسه اي بر اين خاك 

تعداد شركت . مقدس وارد خاوران مي شدند
كنندگان در اين مراسم تا سه هزار نفر تخمين زده مي 
. شود، كه اين حضوري چشمگير و بي سابقه است

تمام گلزار خاوران غرق در گل بود و خانواده هاي 
  . كردند گان از همه با شيريني پذيرايي مياختاين جانب

در مركز محوطه گلزار خاوران عكسهاي اين 
جانباختگان قرار گرفت و اطراف آن با گل تزئين 

شدو به رسم هر ساله همه در اين محل گرد هم  
  .آمدند

مراسم با يك دقيقه سكوت به پاس احترام به  
 جانباختگان و يك دقيقه سكوت براي گراميداشت

كه نبودش در )  مادر چهار جانباخته(ياد  مادر رضايي 
اين مراسم كامال احساس مي شد،آغاز گرديد و 
سپس آقايان رئيس دانا و علي اشرف درويشيان هر 
كدام بطور جداگانه در مورد مسائل جديد در خاوران 
و آنكه چگونه مي توان اين گلزار را حفظ كرد، 

ه نمايندگي از بعد از آن تعدادي ب. صحبت كردند
طرف خانواده ها در مورد عملكرد هاي تا كنون و 
بعد، اين  خانواده ها  در را بطه با طرح جديد 
شهرداري براي ساماندهي صحبت كردند و قرار شد 
بعد از اتمام اين عملكردها  گزارشي كامل به خانواده 

  .ها داده شود
  

:  گفترگفتگو با خبرنگار راديو فردايكي از مادران د
 كه اينقدر خاك و شن ياز ساعت نه تا االن اين زمين

آنقدر گل با .  نداردي خالياست، ديگر اصال جا
. وانت آوردند ريختند كه ديگر حرف و بحث ندارد

   هم اينجا ها يچند تا از اين اطالعات. بسيار زيبا است

  
 گيرند و ما يهستند و گوشه كنار ايستادند و عكس م

گفتيم شعار ندهيد، شلوغ و  كرديم و يهم فقط سع
شعر و سرودتان را بخوانيد و برنامه . سر و صدا نشود

  .را تمام كنيم و برويم
يكي ديگر از مادران در پاسخ به اين سوال كه  

» : نگراني ها د رمورد اين محل به كجا رسيده، گفت 
 تشكيل بدهيم و سپس بخواهيم كه يقرار شد كميته ا

 ير اين قسمت باشيم و متولما خودمان اصال سرايه دا
 كه بايد انجام شود، يخودمان هستيم و اينجا هر تغيير

بعد از مراسم امروز تصميم .  دهيميخودمان انجام م
امضا جمع كنيم . خواهيم گرفت كه چه كار كنيم

 ي و جاهايشهردار شهر، برويم يبرويم شورا
  « . شود و ببينيم جريان چيستي كه مربوط ميديگر

ادي خبرنگار و فيلمبردار از مراسم گزارش تعداد زي
حضور بي سابقه دانشجويان بسيار . تهيه مي كردند
  . محسوس بود

در طي مراسم مادران با خواندن مرثيه هاي محلي و 
جوانترها  با خواندن  سرود و آوازهاي حماسي ، ياد 

 12اين عزيزان را گرامي داشتند ، مراسم تا ساعت 
  . ظهر امروز ادامه داشت

، در شخصيعمدتا به صورت لباس نيروهاي انتظامي 
چند مامور وزارت بين جمعيت حضور داشتند و

 . كردند اطالعات نيز از مراسم عكس و فيلم تهيه مي
) در تبعيد(بنا به گزارش كانون زندانيان سياسي ايران 

پس از پايان مراسم و بيرون از خاوران ، نيروهاي 
ها كرده و همچنين بنا به  ينانتظامي اقدام به ضبط دورب

اخبار رسيده بيش از پانزده تن از دختران جواني را 
بعد از . كه در مراسم بودند، دستگير كرده اند

 اين دختران جوان، ماموران به فاصله بيست يدستگير
 ريزند يها م  آنيها و چهار ساعت چندين بار به خانه

  وي خانوادگيها  كامپيوتر، فيلميو هارديسكها
 متعلق به يها ها و دست نوشته يادداشت

  . برنديدستگيرشدگان را با خود م
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  چند نکته دربارة
  67 تابستان يكشتار جمع

  ي مؤمنباقر
 در ياسي سانيعام زندان  قتلاي ي كشتار جمعدربارة

 اطالعات و مشاهدات 1367 مرداد تا مهر يها  ماهانةيم
 يها  تا امروز منتشر شده و در جلسهينسبتاً مفصل
 ي اسالمي جمهوري ضد بشرتي جنانيسالگرد ا
طرح شده اما دربارة  به صورت مكرر ميگزارشهائ

 گفته يزي چاي مورد هنوز ني در ايچند نكتة اساس
  . كم و سربسته گفته شدهاري بساينشده 

  
 حادثة منحصر كي حادثه غالباً ني از انكهي اول انكتة

عام   قتلكهياند، در حال  سخن گفتهسابقه يبه فرد و ب
 تي غالب حاكمدةي مخالف عقيا دهي كه عقيكسان
 يتر ي سابقة طوالنراني معاصر اخيتاراند در  داشته
 كه انجام گرفت يعام به شكل  قتلني اديشا. دارد

 در واقع چندان هم منحصر به امنحصر به فرد باشد، ام
 از مخالفان در ي كشتار جمعكي رايز. ستيفرد ن

 يالتيزمان محمدرضاشاه پس از سقوط حكومت ا
و  منطقه ني در اجانيخودمختار فرقة دمكرات آذربا

 و اوباش طرفدار اني به دست نظامزي در تبرژهيبه و
 ني آن زمان صورت گرفت، با ايارتجاع سلطنت
ها، بلكه به طور   كشتار نه در زنداننيتفاوت كه ا

ها اتفاق   و درون خانهها ابانيها و خ عمده در كوچه
 به زي تبريها اباني در خشد ي كه گفته ميبه نحو. افتاد
 ي پس از كودتااياه افتاد؛  خون به ري واقعيمعن

 عالوه بر 1332 مرداد 28 ي استبداد-ياستعمار
 از يا  كشور و عدهي قانونري كردن نخست وزيزندان
 يروهاي خارجة وقت، از نري اعدام وزني و همچنونيمل

 اعدام يها  گروه گروه در برابر جوخهيا توده
 به اي و يقرارگرفتند و چند هزار نفر از آنان زندان

گذشته از .  خارك فرستاده شدندةري چون جزيطنقا
 »ي اسالميجمهور« خود اتي در ح67 كشتار سال نيا

 اول يها  نبود و از همان ماهسابقه يهم مطلقاً ب
 آن گذاشته شد، بلكه يها هيحكومت نه تنها پا

 محدودتر، هم در ي منتها به صورت،ي جمعيكشتارها
 تهران يها  و زندانها ابانيها و هم در خ شهرستان

 در واقع اوج 67 سال يانجام گرفت كه كشتار جمع
  . حكومت بودني اي ضد بشراتي گونه جنانيا

از » جهاد اكبر«ها اعالم  عام  قتلني از ايهائ نمونه
 و سنندج در مرداد واني بر ضد مردم مرينيجانب خم

 ها ابانيعام مجاهدان و هواداران آنان در خ ، قتل1358
 از يا  عدهي همزمان كشتار جمع و1360 ري ت30در 
 به زندان محكوم شده اي چپ بود كه ياسي سانيزندان

 هنوز در اي و گذراندند ي را مد خويو دوران زندان
  .بردند يبازداشت موقت به سر م

 ي بالمنازع جمهوريشواي كشتارها به فرمان پني اةهم
 احكام اسالم و استقرار ي و در راه اجراياسالم
 چهار يهنوز حت. گرفت ي صورت مي اسالمتيحاكم

 يجمهور «يماه از به اصطالح رفراندوم اعالم رسم
 حساب با عوامل و هي نگذشته بود و هنوز تسو»ياسالم

 ةمي در ني شاهنشاهيد استبداةبازماندگان نظام وابست
 دمكرات يروهاي متوجه خطر نينيراه بود كه خم

 از يري جلوگي، برا1358 مرداد 2 شد و در يانقالب
ها و   سازمانيري و پاگي اجتماعيها يگسترش آزاد

 جبران ي و به قول خودش براك،يمطبوعات دمكرات
 و ي انقالبيروهاي كه در مهلت دادن به رشد نياشتباه
 شده و به عنوان توبه و برائت از رتكب مخواهيآزاد

 يعام تمام  و قتلي اشتباه فرمان سركوب عمومنيا
 در مقر ياو در نطق. كرد دمكرات را صادر يروهاين

 مي كه ما كرديو اما اشتباه«: خالفتش در قم گفت
 و مهلت مي عمل نكردي بود كه ما به طور انقالبنيا

به . . . اگر از روز اول . . .  فاسد ي قشرهاني به اميداد
 و قلم تمام مطبوعات مي عمل كرده بوديطور انقالب

 را  و تمام مطبوعات فاسدميمزدور را شكسته بود
 دهي آنها را به محاكمه كشي و رؤساميكرد ي مليتعط
 و مي فاسد را ممنوع اعالم كرده بوديها  حزبم،يبود

 م،يبود  اعمال خودشان رساندهي آنها را به جزايرؤسا
 بزرگ برپا كرده يها داني دار را در ميها بهو چو
 ني اميكرد ي را درو مني و فاسدني و مفسدميبود

از  «يخواه او با معذرت»  .دآم ي نمشيها پ زحمت
 و با اشاره »زي ملت عزشگاهي متعال و از پي خداشگاهيپ

 . . نيرالمؤمني موال امة اُسواني به قول اسالمايبه نمونه، 
 كه ،»ي آن انسان به تمام معن،، مرد نمونة عالم.
 . . هي قرنطي بنهودياز . . .  روز، كيهفتصد نفر را در «

 ي از او براتي، و به تبع»ذراندگ . . . رياز دم شمش. 
را موظف كرد » دادستان انقالب» «عمل به امر خدا«

 ملت است و ري را كه بر ضد مسيتمام مجالت«تا 
 آنها را در سندگاني كند و نوفيگر است توق توطئه
و به دولت، ارتش و پاسداران » ها محاكمه كند دادگاه

فاسدها را سركوب «فرمان داد كه بدون مسامحه 
   .«ديگرها را سركوب كن  توطئهد،يكن
 به خود و به دولت يكار  در نسبت اشتباهيني خمالبته

 ي و مظلوم نمائگفت ي دروغ مايمخلوق خودش به ر
 هنوز آن قدرت و خي او تا آن تارقتيدر حق. كرد يم

 شي مثل موالبي بود كه به آن ترتافتهيفرصت را ن
عمل » امر خدا« بكشد و به امي از نري شمشنيرالمؤمنيام

   .كند
  
 ي كشتار و كشتارهاني اة درباردي نكتة دوم، كه شااما
است » امر خدا «ني گفته نشده همي از آن سخنشيپ

 ي اسالميني دتي حاكمي و اعتقادي نظريكه مبنا
 هر نوع مخالف، اعم از معاند و منافق و ةدربار

 آنكه حيتوض.  اهل كتاب استيمشرك و كافر و حت
 متقابل با امالًها در دو صف ك م انساناز نظر اسال

 طرف مؤمنانند، كه البته كي:  قرار دارندگريكدي
 كه يهائ  انسانگريهمان مسلمانان هستند، و طرف د

 عبارتند از نهاي و اشوند ي ممي مختلف تقسيها به فرقه
 اني منيالبته در ا. مشرك و كافر و منافق و اهل كتاب

 انيوت با سه جر متفاشي كم و بياهل كتاب وضع
 ي كه قرآن احكام مختلفنستي و آن اارند دگريد

 از ي كه در مواردي معننيدربارة آنها صادر كرده به ا
 امبراني كه پشود ي مادي يانيآنان به عنوان دروغگو

 قائل كي خدا شرياند و برا خودشان را كشته
 انيحي و مسري عزانيهودي نكهي از جمله اشوند يم
 است ي حرفن هماني و اخوانند يا م را پسر خديسيع

، 9قرآن،  (زدند ي از آنها مشي پيها  نسليكه كافرها
 حال كه آنها را ني هم قرآن در علي دلنيبه هم). 30
خدا آنها را « كه كند ي و آرزو مكند ي منينفر

، مسلمانان را به جنگ و قتال با آن دسته از اهل »بكشد
 و حرام آورند ي نمماني اامتيكتاب كه به اهللا و روز ق

 كه – حق را ني و ددانند ي  را حرام نمغمبريخدا و پ
) 29، 9 (خواند ي فرا م»رنديپذ ي نم-همان اسالم است

 مشركان و جزء فيو در رد» كافرند «نهاي ارايز
 در آتش نيهم« و نديآ يبه شمار م»  مخلوقاتنيبدتر«

 كه يا و همان اشاره). 6، 98(» جهنم خواهند بود
 ي بنانيهودي هفتصد نفر از ي به كشتار جمعينيخم
 كند يم» عمل به امر خدا «ي روز براكي در هيقرنط

 و اعتقاد هي نظرني اي عملي از اجرايا خودش نمونه
 تي اسالم رضايالبته آخر سر، باالخره خدا. است

تر زنده   كه آنها به عنوان مخلوقات پستدهد يم
 و به دست ياربا خفت و خو« شرط كه نيبمانند، با ا
  .(29، 9(»  بدهندهيها جز  مسلمانهخودشان ب

 در مورد منافق و مشرك و كافر، حكم آنها در اما
 همان كشتن است و ري استثنا و تأخچياسالم، بدون ه

 چي قرآن هم هيبرخالف اهل كتاب در احكام نهائ
البته .  كدام از آنها وجود نداردچي در مورد هيليتعد

 يفرق دارد، برا» كافر«و » مشرك«ا  بتاًيماه» منافق«
 به ظاهر خدا و گري دي منافق برخالف آن دو تانكهيا

 منافقان در ديگو ياما قرآن م. اسالم را قبول دارد
؛ در )4، 63( دارند ندي آراسته و خوشاي ظاهركهيحال
 را به دادن امبرشي است و خدا و پيماريهاشان ب دل

 ي؛ برا) 12، 33 (كنند ي متهم مبكارانهي فريها وعده
، 4 (كنند ي و با خدا خدعه مخوانند ي نماز ميخودنمائ

 دهند ي محمد شهادت ميامبري؛ به دروغ به پ)142
؛ با )81، 4 (پرورانند ي ميگري دزيو در دل چ) 1، 63(
 كنند ي و به كراهت انفاق مستنديا ي به نماز ميليم يب
 وندر ي؛  از رفتن به جنگ با كافران طفره م)54، 9(
موجبات فتنه » اگر هم به جنگ بروند«؛  )49 و 45، 9(

 دشمنان ي و براآورند يو اضطراب را فراهم م
 مي را در تقسغمبري؛ پ)47، 9 (كنند ي ميجاسوس

، 9 (كنند ي متهم ميعدالت يبه ب] و غنائم[صدقات 
 را در نهان و در غمبرشي او و پاتي؛ به خدا و آ)58

؛ به )65، 9 (رنديگ ي به سخره مي گوشخي بيگفتگو
 ي ظاهريرا و اجامبري خدا و پيهرحال قبول ظاهر

 از تي معافي براي كمكچي هيعبادات و احكام خدائ
 به گري دياي و عذاب جهنم در دناي دننيقتل در ا
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 قرآن بارها و بارها به نكهي اي براكند يمنافقان نم
 كفر و شرك و فيصراحت اوالً نفاق را در رد

و ) 73، 33؛ 6، 48( مشركان في ردمنافقان را در
 و آنها را مفسد و فاسق دادهقرار ) 68، 9(كافران را 

 و در خواند يم) 61، 33؛ 68، 9(و ملعون ) 67، 9(
 كه در قدم خواهد ي اسالم مغمبري از مؤمنان و پيثان

 ي و دورزي نشوند و از آنها پرهكياول به آنها نزد
ها جهاد كنند و بر و در مرحلة دوم با آن) 81، 4(كنند 

 افتنديهرجا آنها را «و ) 9، 66 (رنديآنها سخت بگ
 يآنهم نه به سادگ) 91 و 89، 4(»  و بكشندرنديبگ

قرآن « كامل و به قول يرحم يبلكه با خشونت و ب
 خدا خود در نهايگذشته از ا).  61، 33 (»الًيقتلوا تقت

»  آنها آماده كردهي دردآور برايعذاب «گري ديايدن
 آنها را همراه با كافران در جهنم يو همگ) 138، 4(

  .(140، 4 (آورد يگرد م
 كه اسالم آورده و به ي دربارة كساني وقتخوب،
اند منتها در   شهادت گفتهامبرشي خدا و پتيحقان
 ي سستغمبري پي دستورهااي احكام قرآن ياجرا

 ني چنشوند ي مدي گاه در دل دچار ترداي و كنند يم
 كافران و في صادر شده تكلي شداداحكام غالظ و

 خي از باي و قائل شده كي اهللا شري براايمشركان كه 
  :آن را قبول ندارند، روشن است

 از امبرشيخدا و پ« دانست كه دي مورد مشتركان بادر
 آنها در جهان گاهي، جا)3 و 1، 9 (زارنديب] . . . آنان[
؛ مشركان نجسند و حق )72، 5( در آتش است گريد
 ي، حت)28، 9( شوند كيرند به مسجدالحرام نزدندا

؛ مؤمنان و )17، 9( كنند ريحق ندارند مسجدها را تعم
 مشرك خودشان شاني خويرا حق ندارند بغمبريپ

 يخدا كس «نكهي ايبرا) 13، 9(طلب آمرزش بكنند 
؛ )48، 4 (»آمرزد يرا كه به او شرك آورد نم

 با يمگان به صورت هدي باامبري پروانيمسلمانان و پ
 ي آنها به صورت همگاننكهي ايمشركان بجنگند برا

فرمان قرآن ). 36، 9(به جنگ با مسلمانان برخاستند 
 و هرجا ديني بنشنشانيدر كم«:  استني چنانانبه مسلم

، 9 (»دشاني و بكشديشان كن  محاصرهدشانيافتيكه 
5).  
 از مشركان ي است كه كافران وضع بهتريعيطب
حكم آنها هم جز جهاد و قتال .  باشند داشتهتوانند ينم

 ي و مسلمانان موظف به اجراستي نيگري دزيو قتل چ
 كافران يجزا«:  دربارة آنها هستندي احكام خدائنيا

 آنقدر با ديو مسلمانان با) 191، 2 (»ستيجز قتل ن
 هم ني در جهان نباشد و ديا  فتنهگريآنان بجنگند تا د

 گريدا هم در جهان دخود خ). 193، 2( بشود اهللا نيد
 ني به اكند ي ميرائيبا آتش دوزخ از كافران پذ

 كه چون پوست تنشان در آتش كامالً بيترت
 ني تا اپوشاند ي بر آنها ميا  پوست تازهسوزد يم
 ي عذاب خدائني از نو تكرار شود و آنها مزة ايرائيپذ
  .(56، 4( و دوباره بچشند دوبارهرا 

عام   حكم قتليني خمي كه وقتشود ي ممالحظه
 رماهي را در تنانيد ي و بها ستيمنافقان و سپس كمون

 اني و مفتاني و از قاضكند ي صادر م1367سال 
 كه همه را، صرفنظر از خواهد ي خودش ميجمهور

 دربارة آنها صادر شده، ي تا آن زمان چه حكمنكهيا

 اجرا كنند، ها آنة حكم اعدام را دربار»عتريسر«هرچه 
  .كم قرآن عمل كرده است به حقاًيدق

 ني و هم،ي كشتار جمعني ممكن است در مورد اچون
از « زمان، ني و پس از اشي پيطور در مورد كشتارها

 ريها تقص عام  قتلني كه انديبگو» ترها امام مسلمان
 ي اسالمي جمهورهي علي بوده كه به اقداماتنيمقتول

اند و خوب، مكافات خودشان را هم  دست زده
 و مشركان و منافقان كه كشتار مي بگودي با،اند دهيد

 جادي با اي ارتباطتواند ي مطلقاً نمرهي و غرهيكافران و غ
 حادثه داشته باشد، بلكه همان طور كه كي شامدي پاي

 دي و قاطع قرآن باحيگفته شد مسلمانان به حكم صر
 باشند و رمسلمانانيمدام در حال جهاد و قتال با غ

 كه تا آن،ي، آنهم چه كشتنآنقدر از آنان بكشند
 در اهللا ني فتنه در عالم كنده شود و دخيباالخره ب

 لحظات ينياما اگر خم. سراسر جهان حكمفرما شود
 قتي كشتارها انتخاب كرده در حقني اي را براينيمع
 مورد پرستش خودش امبري هم درست به سنت پنجايا

 آن حادثه و اي ني به اي ربطچيعمل كرده و كار او ه
 محمد هم نكهي ايالعمل در قبال آنها ندارد، برا عكس
 اسالم در موضع ضعف ي خودش تا وقتاتيدرح

 و يگوئ  و دعوت و اندرز و نرمامياست كارش همه پ
صلح و سازش است اما در هر لحظه و در هركجا كه 

 فرمان كند ي و سلطه مي و احساس برترابدي يامكان م
 ي براشهيبته هم و الكند، يعام صادر م جنگ و قتل

. شود ي مداي هم پيا ها بهانه گونه فرمان نيصدور ا
ها خاص مظلوم   احتجاجگونه نيناگفته نماند كه ا

 است وگرنه خود ي طرفدار حكومت اسالمانينما
عام   سركوب و قتليها  از فرمانكيچي در هينيخم

 خاص يا  به حادثهيا  اشارهنيكه صادر كرده كمتر
 يِ با استناد به حكم محكم قرآنقاًيندارد، بلكه دق

از »  بر كافرانيريسختگ «يعني ،»الكفار ياشداء عل«
با خشم و « كه خواهد ي خودش ماني و مفتانيقاض
» . دشمنان اسالم را نابود كنندعاًيسر« و »ي انقالبنةيك
  .(67حكم سال (

  
 مسلمانان هوادار ي تماميري سوم موضعگنكتة

 چپ و اي برالي و لكالي اعم از راد– يحكومت اسالم
 خشن و نرمخو، چه در درون و چه در ايراست و 

 ني در برابر  ا- موجودي حكومت اسالمرونيب
 در شهيكشتارهاست كه كمتر به آن اشاره شده، و هم

 فقط و ي سخن رفته است كه گوئي باره به نوعنيا
 هستند تيتنها مسلمانانِ خشونت طلبِ درون حاكم

 و ي فردي و كشتارهااه يكه با سركوب آزاد
 موافق ي اسالمتي مخالفان حاكميِ و جمعيگروه
 امروز داخل ياسي سي لحظه به فضاكي. اند بوده

 اول پس از دوم يها  در ماهيحت. ميكشور نگاه كن
 مي و عظعي وسورشي در اثر اني، كه حكومت76خرداد 
 خود را ي دست و پايونيلي و چند مستي بيها توده

 يشاخ مانده بودند، و فضاگم كرده و چهار 
 روزها و يها حال و هوا مطبوعات و جنب و جوش

 يروهاي ناي آآورد، ي مادي اول انقالب را به يها ماه
 از برالي به اصطالح ليها ي و مذهبي مذهب-يمل

 آوردند؟ انيم به ي سخنني كمتر67 سال يكشتارها

 ،ي اصالح طلب دوم خردادي از اعضاي عضوايآ
 آن ياسي سطي شرانيتر  و مناسبني در بهتريحت
 نه نهاي باره لب تر كرده است؟ اني هم در اكباريها  ماه

 بلكه شوند ي نمكي خط قرمز نزدنيتنها خودشان به ا
 كه صاحبان درد هم آزادانه دهند يمطلقاً اجازه نم

 نيشان را زنده كنند و از ا  دست رفتهز ازانيخاطرة عز
 خط امام و يروهاي نايآ. ندي بگوي سخنيفاجعة مل

 ري كشتارها و بگني كه با ا،»يچپ اسالم «يها انيجر
اند، حاضرند از كار  و ببندها در آن زمان موافق بوده

 كه يهائ  مسئوالن و مقامياريخود انتقاد كنند؟ از بس
اند و امروزه   داشتهدست كشتارها نيدر آن زمان در ا

  خشونت انتقادهياز حوزة قدرت خارج هستند و عل
 اي آزنند ي و از نرمش و تسامح و تساهل دم مكنند يم
 ينعلي حسي آقاي حاضر است استغفار كند؟ حتيكي

 ي كه به خاطر وسعت و شدت عمل كشتارهايمنتظر
 رهبر يني مقام جانشي درافتاد و عطايني با خم67سال 
 تواند ي نمچكسي هگري و امروزه ددي بخششيلقارا به 

 دي ترديا جاعت او ذرهنسبت به صداقت و تقوا و ش
 محمد زمانه به عنوان امام و اي يكند هنوز از آن عل
 اسناد رغم ي و علكند ي مادي شيرهبر خود با ستا

 يموجود كه در دسترس خود اوست به نحو
 اي و پسندد ي را از آنچه خود نميني خمخواهد يم

 و في مسلمان شرنيا.  تبرئه كندداند ينادرست م
 و با گذرد ي در مزين از همه چشجاع كه در آن زما

 از انعكاس و اش ي تنها نگرانافتد، يامام عصر در م
 ةاو در نام.  كشتار در جامعه استنيا» اثر سوء  «جاديا

 البته سدينو ي ميني، به خم9/5/67 خيخود، به تار
 را ملت و جامعه ري اخشدگاناعدام بازداشت «
 در يرو ادهيمنتها ز»  نداردي و ظاهراً اثر سوئراستيپذ

اند، به   كه قبالً به حبس محكوم نشدهان،يكشتار زندان
او تمام تالشش . زند ي لطمه مايما در دن»  مظلومةچهر«
 نشود و ي رويادي است كه در كشتار مخالفان زنيا

 ي جمعر در موردكشتايني حكم خمانياز مجر
 زندان تي كه محكومياسي ساني تا از زندانخواهد يم

 و كنند ي مطنتينها را كه در زندان شآ«دارند فقط 
 ي بازجوئحي دارند مجدداً با روش صحتي و فعالغيتبل
 و پس از محاكمه، اگر دي و آنها را محاكمه كنديكن

خوب، او ! »ديمحكوم به اعدام شدند اعدامشان كن
 هر ديگو ي كه مستي نيزدي مصباح خيمانند ش
 اي فاسق تواند ي خودش مصي بنا به تشخيمسلمان
 كافر را به دست خودش بكشد، اما مگر در ايمنافق 

 ي فاسق و منافق و كافر فرقكي به حال هياصل قض
 اي مسلمان كشته شود كي صي كه بنا به تشخكند يم

 و بر ي و پس از محاكمة آنچناني مفتكيبه دست 
   اعدام شود؟يرآن قنياساس آئ

  
  و طرفداراني البته از حاكمان كنوننكهي چهارم انكتة

 از حكومت هم روني بيني از مصلحان ديآنها و حت
 را ي احكام قراني توقع داشت كه اجراتوان ينم

 مخالف حكومت يروهايمحكوم كنند، اما بدبختانه ن
 وجود ي مساعدي گاه فضاهانكهي با از،يدر داخل ن
 هي نكرده و عليادي اجعه فني از اچگاهي هباًيداشته تقر

  8در صفحه   بقيه       .اند  نگفتهيزيآن چ
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   ،كايسند
 يسنگ اول بنا
 يدموكراس

   
  

ه يمتن زير گفتگويي است بين خبرنگار نشر
 عضو هيات مديره با منصور اسانلو »نامه«

شماره  كارگران شركت واحد كه در يسنديكا
 منتشر شده ين نشري ا1384 نيمه تير 39

 يريت شكلگيبا توجه به اهم. است
ايكاهايسند  يي آشنايران و براي مستقل د 
ه اتحاد كار با مسائل و يانندگان نشرخو

ران، متن ي در اييكاين سنديمشكالت فعال
.گذرد ير از نظر خوانندگان ميگفتگو در ز

ه

ر

  
  
 

رويمان با خطي اريب كه از روي گونه  نشست روبه
اش كشيده شده بود؛ به  هاي شاهرگ تپنده تا نزديكي

تيزي دشنه و زباني كه هنوز زخمي جراحت تيغ 
. خواست او ديگر هيچ نگويد د كه ميبري بو موكت

صحبت از . اما منصور اسانلو نشسته بود تا سخن بگويد
هجوم مسلحانه به دفتر سنديكاي كارگران شركت 
واحد را تكرار مكررات دانستيم، چرا كه روزنامه 
اقبال، نشريه توليد و مصرف و همين اواخر روزنامه 

ختيم پس پردا. صاحب قلم آن را روايت كرده بودند
به چگونگي تولد سنديكاي كارگران شركت واحد 

اش با خون خود  كه منصور اسانلو رييس هيات مديراه
 .شناسنامه آن را مهر كرده است
كه موفق شويد سنديكاي  آقاي اسانلو شما پيش از اين

اندازي كنيد عضو  كارگران شركت واحد را راه
هاي موسسان سنديكاهاي  هيات"نام  جمعي بوديد به

طور شد كه شما با اين جمع   اصالً چه".كارگري
 ارتباط گرفتيد و اصالً چرا اين رابطه برقرار شد؟

 كه شركت واحد تاسيس شد، 1335از سال 
مند به تشكيل سنديكا و فعاليت  كارگراني كه عالقه

سنديكايي بودند از همان زمان براي ايجاد يك 
طلبي و به دست  سنديكاي كارگري به جهت حق

دن حقوق اجتماعي، بهبود شرايط كار و بهبود آور
در سال . زنند هاي اوليه مي زندگي دست به تالش

دهند و   زيربناي اولين سنديكا را تشكيل مي1339
كنند كه با  براي اعالم موجوديت سنديكا اقدام مي

اي كه به برخي از  تعرضات ساواك و حمله
د شون شود، موفق نمي هاي آن زمان مي سنديكاليست

گيري آن   پي1342در سال . سنديكا را ثبت كنند
نبردهاي اوليه توسط كساني مثل ساروخانيان، 

هاي شركت واحد كه پيش از  كسوت سنديكايي پيش
 با علي اميد و ديگران در جنبش 32 مرداد 28

كارگري فعال بود، علي مخبر، عليرضا فرهادي، 
گر به اي و چند نفر دي اكبر خبازها، پاكزاد، گروه علي

شود كه دست آوردهايي  شكل سازمان يافته آغاز مي
مثل برقراري سرويس، گرفتن لباس . هم داشته است

كار، گرفتن كفش ايمني و گرفتن آب آشاميدني در 
 .مناطق كه آن زمان در آب انبارها بوده است

 سرانجام سنديكاي كارگران شركت 1347در سال 
شوند چهار  يرسد و كارگران موفق م واحد به ثبت مي

اند از سنديكاي  سنديكا تشكيل بدهند كه عبارت بوده
رانندگان، سنديكاي كمك رانندگان، سنديكاي 

اين چهار . ها كارگران فني و سنديكاي بليط فروش
سنديكا در تمام امور با همديگر مباشرت و همكاري 
نزديكي داشتند كه اين همكاري نزديك باعث 

 كارگران شركت شود اتحاد خيلي خوبي بين مي
دستاورد اين اتحاد برقراري پنج . وجود بيايد واحد به

كارفرما بود كه دو سال به دو  پيمان دسته جمعي با 
شدند و در هر تجديد پيمان كارگران  سال تجديد مي

. شدند امتيازات جديدي از كارفرما بگيرند موفق مي
امروز هم بسياري از مزايايي كه كارگران شركت 

مند هستند؛ دستاورد مبارزات آن  آن بهرهواحد از 
هاي كارگري است كه متاسفانه بعد از  كسوت پيش

يكي . انقالب بخشي از آن دستاوردها از دست رفت
هاي  نامه از كارهاي ما امروز اين است كه آن توافق

كارفرما يادآوري كنيم تا  هاي دسته جمعي را به پيمان
 . برگرداننداين حقوق فراموش شده را به كارگران

پس تفكر سنديكايي در شركت واحد وجود داشته 
كه در يك خانواده  خود من هم به لحاظ اين. است

فكر رشد پيدا كردم و پدرم باقر  كارگري روشن
اسانلو از نمايندگان سنديكاي كارگري پخش شركت 

هاي سنديكايي  واحد بود، به نوعي در خانواده با سنت
كت واحد رفتم و با بعد هم داخل شر. آشنا شدم

هاي  هاي نسل عقاب كارگران قديمي كه بازمانده
تدريج طي  به. سنديكايي بودند، ارتباط برقرار كردم

كردم به همراه  هايي كه در شركت واحد كار مي سال
اي را براي  دوستانم از دهه شصت يك هسته اوليه

. وجود آورديم ايجاد سنديكاي كارگري مستقل به
ه كارگرهاي قديمي شركت واحد طي دهه هفتاد ك

بازنشسته شدند و محيط كار از پيشكسوتان سنديكايي 
ماند، وظيفه سنگيني برعهده ما گذاشته شد كه  خالي

. كارگران جديدتر را با مسايل سنديكايي آشنا كنيم
هاي كارگري داشتيم  طي دهه هفتاد ما به نوعي محفل

نگام ها، در محل كار، ه كه در اين محافل در خانه

هاي اوليه  رفتيم آن هسته ناهار يا گاهي كه بيرون مي
 .تري داديم را گسترش بيش

خاطر   كه فضاي اجتماعي به1376بعد از دوم خرداد 
پيش نيازهاي ضروري جامعه بازتر شد، گسترش 

هاي  كه با هيات تا اين. تر شد فعاليت ما هم بيش
اين جمع . موسسان سنديكاهاي كارگري آشنا شديم

زه فعالي را در اواخر دهه هفتاد ايجاد كرده بودند حو
تر يك حوزه آموزشي بود و در آن مباحث  كه بيش

بنيادي و اوليه مسايل سنديكايي را با همديگر طرح 
هاي سنديكايي را  اينان همان مكتب عقاب. كردند مي

آموزش، آموزش، آموزش و "دادند؛ يعني  ادامه مي
 اگر امروز محافل ".تشكيالت، تشكيالت، تشكيالت

تدريج در نقاط مختلف  ها به مختلفي از سنديكايي
ايران در حال شكل گرفتن است واقعاً نقش برجسته 

هاي موسسان سنديكاهاي كارگري را نبايد از  هيات
 .ياد ببريم

ما از طريق خواندن مقاالت اين دوستان در ماهنامه 
ين انديشه جامعه و ارتباط با پيشكسوتان سنديكايي، ا

اي و سنديكايي را شناختيم و  محفل آموزشي، انديشه
تر و  در نتيجه جمع متشكل. به خدمت دوستان رسيديم

هنوز هم اين جمع دارد . تري را تشكيل داديم گسترده
به شكل يك بنيانگذار و آموزش دهنده كار خودش 

اين نوع ارتباطي بود كه ما توانستيم . دهد را انجام مي
ند جنبش كارگري نوين ايران برقرار با دوستان انديشم

ها و  ها، هم آموزي كنيم و بعد هم با خود آموزي
هاي متقابل به اين نقطه رسيديم كه اولين  راهنمايي

سنديكاي كارگري را دوباره بازگشايي كنيم كه 
همين سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني 

  .تهران و حومه است
 كارگري از لحاظ كه سنديكاهاي با توجه به اين

گونه  اند شما چه قانوني به رسميت شناخته نشده
توانستيد سنديكاي كارگران شركت واحد را 

 بقبوالنيد؟
ما در ابتدا سعي كرديم به منابع قانوني در اين زمينه 

منظور من از منابع قانوني فقط قوانين . دست پيدا كنيم
بلكه منظورم قوانيني كه در . داخلي كشور نيست

ملل متحد و  ح جهان مورد تاييد است و سازمانسط
اند، را هم در بر  سازمان جهاني كار هم آن را پذيرفته

تكيه دوگانه ما به هر دو نوع اين قوانين يعني . گيرد مي
المللي به نظر من راهگشاي  قوانين داخلي و قوانين بين

لحاظ قانوني  ما بود كه با حقانيت طبقاتي خودمان به
اين ايمان . م و به خودمان ايمان بياوريمآشناتر شوي

يعني مطالعه مداوم . ناشي از آگاهي بود
هاي  نامه ما توانستيم مقاوله. جوي مداوم و وجست

المللي كار را كه توسط سازمان جهاني كار منتشر  بين
موفق شديم . شده بود به دست بياوريم و مطالعه كنيم

ما . خوانيممنشور جهاني سنديكايي را پيدا كنيم و ب
اي از اعالميه جهاني  هاي عمده تكيه كرديم به بخش
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ما دانستيم سنديكايي مستقل و آزاد است . حقوق بشر
كه بدون دخالت هر نهاد غير كارگري فقط با راي و 
نظر كارگرها نمايندگان خودش را انتخاب كند و اين 
نمايندگان براي دفاع از حقوق كارگران در اين 

االن چون ما مستقل . ي متحد شوندتشكيالت سنديكاي
 و نقل المللي كارگران حمل هستيم سنديكاي بين

(IFT)   كه زير مجموعه كنفدراسيون عمومي
سنديكاهاي آزاد كارگري است از ما خواسته است 
عضو اين مجموعه شويم و با يك اعتراض صد و 

اي كه  چهل و پنج ميليون نفري از ما در مقابل حمله
 . شد دفاع كرده استبه سنديكايمان

يكي از مشكالتي كه ما داشتيم اين بود كه اول بايد 
ما . رسانديم ها را به همه همكارانمان مي اين آگاهي

ها،  اين آگاهي را به تدريج از طريق پخش اطالعيه
ها، چاپ مطالب مربوط  ها، مصاحبه در روزنامه بيانيه

به سنديكاها در نشريات مختلف و حتي استفاده از 
فكر و به نظرم  هاي بخشي از عناصر روشن مصاحبه

بسيار خردمند سنديكاهاي كارفرمايي بين همكارانمان 
خالصه كنم ايمان به كاري كه انجام . پراكنديم

دهي، اطالع از قوانين داخلي و جهاني سپس  مي
تر، تكيه بر فشاري كه  مطالعه و آموزش خيلي بيش

ردن كشورها به المللي براي وادار ك هاي بين سازمان
كنند، دانستن  رعايت كردن قوانين جهاني وارد مي

تاريخ جنبش كارگري و سنديكايي در سطح جهان و 
همچنين در سطح ملي و بعد دانستن تاريخ جنبش 
سنديكايي كارگران شركت واحد رمز موفقيت ما 

بعد هم بايد از خور و خواب بزني وقتي . بوده است
شوي براي بهبود  يوارد كار اجتماعي وسياسي م

ذره اطالعاتمان را به  ما تالش كرديم تا ذره. جهان
روزي بود كه ما پنج . ديگر همكارانمان انتقال داديم
كنيم كه چندين هزار  نفر بوديم ولي امروز افتخار مي

رغم شرايط سخت برگزاري مجمع عمومي،  نفر علي
 .آمدند و راي دادند

هايي بخشي  ن فعاليتمعموالً در آغاز چني! آقاي اسانلو
خاطر حفظ  از كارگران در يك واكنش طبيعي به

شوند و با سنديكا  موقعيت شغلي وارد سنديكا نمي
خواهم بدانم كه اين مشكل  مي. كنند همكاري نمي

گونه از پنج نفر تبديل شديد به  گونه حل شد و چه چه
 سنديكايي با چند هزار عضو؟

 
ديد هنوز هم حل اين موضوع كه شما به آن اشاره كر

اند  در بين كارگراني كه هنوز به ما نپيوسته. نشده است
كنند،  كنند، تبعيد مي كه اخراج مي نوعي ترس از اين

كنند يا امكانات شغلي را  اضافه كار را قطع مي
اما مساله اين است كه ما شرايط . گيرند وجود دارد مي
كار بسيار . اي در شركت واحد داشتيم رحمانه بي
هاي ما با آن  ت و سنگين كه به خصوص رانندهسخ
گيرند حتي به  شوند ولي حقوقي كه مي رو مي روبه

اندازه خط فقر هم نيست و صداقتي كه همكاران ما 
براي پيشبرد اين قضيه نشان دادند و آن درد مشترك 

تر از همه  توانست مقداري راهگشا باشد و بيش
. هم بپردازيماش را  پافشاري ما كه حاضر شديم هزينه

 30تر از   كارگر اخراجي داريم، مناطق بيش15ما االن 
اند و ايشان را به مناطق دور  جا كرده همكار ما را جابه
 50تر از  اند، اضافه كار و دوبل بيش دست فرستاده

 نفر از كارگران ما را 5اند و  همكار ما را قطع كرده
لف هاي مخت كار فرما هم از حمايت. اند معلق كرده

مدير عامل فعلي شركت . حكومتي برخوردار است
واحد از يكي نهادها آمده و از جاهايي حمايت مي 

 .شود
طلبي  خواهي و حق ايم چون كه سنديكا اما ما ايستاده
جرم اين است كه كارگر غيبت كند، . جرم نيست

. هاي كار را زيرپا بگذارد سركارش نيايد يا آيين نامه
.  قانون اساسي جرم نيست23داشتن انديشه طبق اصل 

توانيد شورا را دوست داشته باشيد يا سنديكا  شما مي
اين نبايد دليل اخراج باشد، نبايد دليل قطع مزاياي . را

ها در  كنم همه اين هرحال من فكر مي به. كاري باشد
هم زمينه . غلبه بر محيط ترس و وحشت نقش داشت

كه ما روي مطالباتمان   خيلي زياد بود، هم اينظالمانه
با ترس از اخراج و محروم شدن از . كرديم پافشاري 

ماه است كه  االن پنج. مزايا، دست از تالش برنداشتيم
. دوستان ديگر هم مثل من. گيرم من حقوق نمي

ابراهيم مددي، عبداهللا رومنان، آيت جديدي، احد 
، محمود فرشچي، علي زادحسين، حسن كريمي

اكبر پيرهادي، بهروز حسيني، سيد داوود  هژبري، علي
نوعي يا  رضوي و خيلي ديگر از دوستان ما هر يك به

اند  اند يا قطع مزايا شده اند يا معلق شده اخراج شده
اند؛ چون ايمان  ولي دست از سنديكاخواهي برانداشته

حلي براي  اند كه اين موضوع نه فقط راه آورده
حلي است براي  ت واحد است بلكه راهكارگران شرك

اي  كشان يدي و انديشه تمامي كارگران و زحمت
 .ايران

كند نماينده واقعي  هاست كه ادعا مي خانه كارگر سال
اگر اين ادعا درست باشد شما . كارگران ايران است

چه لزومي احساس كرديد براي تشكيل سنديكاي 
 كارگري؟

. ست باشد يانهخب، مالك اين است كه اين ادعا در
اي داريم از آقاي سعيد هوشمند مدير  ما يك مصاحبه

مصاحبه .  كارفرمايي وزارت كار-كل امور كارگري 
جا بحث   است كه در آن1384 خرداد 18مربوط به 

هاي صنفي، سنديكاها،  كند در مورد انجمن مي
در اين مصاحبه آقاي هوشمند . شوراها و خانه كارگر

ارت كار، خانه كارگر را يك عنوان مدير كل وز به
داند؛ چون كه خانه كارگر در  تشكل غير صنفي مي

كميسيون ماده ده وزارت كشور به ثبت رسيده است 
تواند  وجه نمي و ثبت كارگري ندارد، پس به هيچ

اين . ادعاي نمايندگي صنفي كارگران را داشته باشد
كه  مورد دوم اين. يك دليل خيلي روشن و قانوني

اختاري كه خانه كارگر در آن شكل گرفته اصالً س
ها يك سند بياورند كه كجا  اين. ساختار قانوني نيست

انتخابات برگزار شده كه آقاي محجوب شده دبير 
كل اين تشكيالت؟ آيا يك مجمع عمومي بدون 

 اند؟ دخالت دولت يا وزارت اطالعات برگزار كرده
خانه كارگر در اصل در ضديت با سنديكاهاي 

كردند اين  ري به وجود آمد؛ چون فكر ميكارگ
توانند جاي پايي باشند براي نيروهاي  سنديكاها مي

حاال من . چپ ايران مثل حزب توده يا فداييان خلق
  گويم كه به ما در دادگاه همه ها را در شرايطي مي اين

اي، هم رستاخيزي،  اند؛ هم توده نوع تهمت هم زده
متي، هم طاغوتي، هم ساواكي، هم مشاركتي، هم حك

ها  ولي ما ترسي از اين تهمت. اند همه چيز به ما گفته
كنيم و تا زماني هم كه  كار خودمان را مي. نداريم

مجموعه . دهيم جان در بدن داريم راهمان را ادامه مي
خانه كارگر و شوراهاي اسالمي كار به دليل اينكه 

توانند نماينده كارگران  ايدئولوژيك هستند نمي
 يك پديده 87ند؛ چون مطابق مقاوله نامه باش

مساله . تواند يك تشكل صنفي باشد ايدئولوژيك نمي
صنفي در استاندارد جهاني فقط مبتني بر رابطه شخص 
است با ابزار توليد و نحوه توزيع ثروت و 

اين است . هايي كه از ثروت اجتماعي دارد دريافتي
نند توا كه شوراي اسالمي كار و خانه كارگر نمي

لحاظ نوع  نماينده واقعي كارگران باشند هم به
لحاظ نوع تشكيالتشان كه اوايل  شان، هم به ثبت

انقالب با چوب و چماق به سازمان كارگران ايران در 
خيابان ابوريحان حمله كردند كه همه سنديكاها در 

جا را اشغال كردند، نه با راي و  آن دفتر داشتند و آن
كه در انتخاب  لحاظ اين  هم بهانتخابات كه به زور و

كارگرها براي شوراي اسالمي كار يك هيات 
تشخيص صالحيت بايد باشد و نماينده كارفرما و 

تواند  كسي مي نماينده دولت هم نظر بدهند كه چه
گرايي  جانبه پس اصل سه. نماينده كارگران بشود

شود چون نماينده كارگران را در اصل  رعايت نمي
 .اند ت انتخاب كردهكارفرما و دول

به همين دليل وزارت كار مجبور شده بپذيرد فصل 
هاي صنفي  ششم قانون كار را كه مربوط به تشكل

كارگري است، تغيير بدهد و استانداردهاي جهاني 
 را بپذيرد كه اصل اولش، 98 و 87هاي  مقاوله نامه

هاي سنديكايي براي كارگران  اصل آزاد بودن فعاليت
آورند  وجود مي ي است كه خودشان بهو ايجاد تشكل

 .و خودشان عضوش مي شوند
دانم سنديكا تشكيل  جا كه مي تا آن! آقاي اسانلو

شود كه هم از حقوق صنفي كارگران دفاع كند و  مي
سنديكاي . مند كند ها را از مزاياي صنفي بهره هم آن
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كارگران شركت واحد تا به امروز براي كارگران اين 
 است؟شركت چه كرده 

. داشتن چنين توقعي از سنديكا يك مقدار زود است
ولي همين شش ماهي كه بحث سنديكا مطرح بود 
باعث شد كه كارفرما در بعضي از رفتارهايش تغيير 

مثالً كارگران را در ساعت خارج از . وجود آورد به
خدمت براي امر اداري مي خواستند در صورتي كه 

خواهي بايد  رم مياگر من را براي كا. اين ظلم است
كنم  ساعتي كه كار نمي. در ساعت كارم بخواهي

ام  ديگر در اختيار تو نيستم و بايد به خودم و خانواده
اين به تدريج در بين كارگران هم جا افتاده و . بپردازم

هيچ كارگري در ساعت خارج از خدمتش براي امر 
كارگران عزيز ما را از منطقه . كند اداري مراجعه نمي

خواستندكه در نارمك  نج يعني جاده قديم كرج ميپ
به فالن مسئله جواب بدهند، اما االن كارگران آگاه ما 
از كارفرما مي خواهند كه براي چنين مسائلي 

به غير از اين . سرويس رفت و برگشت تدارك ببيند
كارفرما به مدت يك سال به طور غير قانوني ماهانه 

سنديكا . كرد م ميهزار تومان از حقوق كارگران ك
اي را با هفتصد امضا  روي اين مسئله كاركرد و نامه

به بازرسي كل كشور فرستاد كه راي به نفع كارگران 
صادر شد و كارفرما مجبور شدي مبلغي در حدود 

سي ميليون تومان را با فيش فروردين به  و  دويست 
. يعني هر نفر دوازده هزار تومان. كارگران برگرداند

ز هم دنبال اين هستيم كه سود اين پول در اين ما هنو
مدت چه شده است؟ همچنين شهرداري در سال 

 حقوق همه كارگران و كارمندان زير 1383
 درصد افزايش داد و با توجه به 14اش را  مجموعه

هاي تابع  كه شركت واحد هم يكي از شركت اين
شهرداري تهران است بايستي اين افزايش حقوق را 

 نگرفتن اين افزايش حقوق تبديل به .گرفت مي
جنبشي شد كه نهايتاً سنديكاي كارگران شركت 
واحد موفق شد با مطرح كردن اين ماجرا كارفرما را 

 .ودار كند مبالغي را تا امروز به كارگران بدهد
اما به نظر من بيشترين تاثيري كه سنديكا دارد قضيه 

 سنديكا موجب شده كارگران. ها نيست اين ريال
. ها احساس سربلندي كنند شركت واحد پس از سال

يك محلي را پيدا كنند كه دور هم بنشينند، گفت و 
از . گو كنند، دردها را بشناسند و درمانش را پيدا كنند

اش بر اين  نوليبراليسم سعي. غريبگي خارج شوند
هايي ايجاد كند كه يا به تنهايي بميرند يا  است كه آدم

هاي ديگر را  ه بر مشكالت انسانبه تنهايي براي غلب
مند  نابود كنند تا خودشان از زندگي بهتري بهره

سنديكاي ما اين تفكر را به شدت تحت فشار . شوند
كساني كه به سنديكا آمدند آموزش . قرار داده است

شصت وسه نفر از كارگران سنديكايي . ديدند
پنج عضو  و ما االن سي. اند سيگارش را ترك كرده

از . ي از بين خانواده كارگران سنديكاي داريمافتخار

نوزاد يك ماهه تا همسران برخي كارگران يعني 
سنديكا يك مكتب آموزشي دموكراتيك، انساني و 
. اخالقي است و به خاطر همين دشمنان زيادي دارد

اي پنجاه جلد كتاب قانون كار و قانون اساسي  هفته
ه است جا به كارگران شركت واحد فروخته شد اين

. ما در سنديكا چهارده كميسيون داريم. تا آگاه شوند
هاي فرهنگي، آموزشي، ورزشي، رفاهي،  كميسيون

تبليغات، تشكيالت، صندوق همياري، حقوقي و حل 
شوند،  ها عضو مي كارگران در اين كميسيون. اختالف
بينند و بعد از دو سال هر كدام به يك  مي آموزش

چنين است كه . ند شدرهبر سنديكايي تبديل خواه
 .شود سنگ اول بناي دموكراسي از سنديكا آغاز مي

  
   

اسداهللا درگذشت آقاي 
 كسرائيان

 ياق ، پدر رفاسداهللا كسرائيانبا كمال تاسف آقاي 
 87 حجت و سيروس كسرائيان، در سن گرامي مان

   روز جمعه يازدهم شهريور ماه درگذشتسالگي 
ن پدر و  از دست دادي پسوى در دوران كودك

 از بروجرد به خرم آباد رفت و در همانجا ش،مادر
همين امر باعث . طعم تلخ  تبعيض و رنج را كشيد

 هرگز در مقابل خودگرديد تا پايان عمر سراسر درد 
  .زور و ظلم تسليم نشود

 بينائى خود را از دست داد و با وجود  او در جواني
د، آنكه عمال، توان كار كردن را از دست داده بو

توانست با تدبير خانواده پر جمعيتش را به نحو احسن 
 چون يهنرمندان سرشناس و متعهد. سر پرستي كند
ان، يروس كسرائياهللا، حجت و س نصراهللا، فتح

با بزرگ . ن پدر زحمتكش هستنديپروردگان ا دست
شدن فرزندانش، اگرچه ميبايست از مشكالتش كاسته 

ى سلطنتى و شود ولى با وجود دو نظام  استبداد
اسالمى در طي زندگيش، غم دستگيري، تحت پيگرد 
بودن و آزار و اذيت فرزندانش بر همه آن دردها 

هرگز آن همه رنج و درد باعث با اين حال . افزود
نگرديد كه از آن همه عطوفت و مهربانيش نسبت به 

  . هم نوعانش كاسته شود
را به ، اسداهللا كسرائياناد ي  زندهدرگذشت» اتحاد كار«

اهللا، حجت و  ز نصراهللا، فتحياران عزيهنرمندان و 
مانه ي خانواده محترم او صمير اعضايو سا روس يس
 .ديگو يت ميتسل

 ي با سنديكايمذاكره شهردار
 شركت واحد

 نفر از 100 حدود 29/5 صبح شنبه 10ساعت 
 در مقابل يكارگران شركت واحد اتوبوسران
. ام تجمع كردنداقامتگاه اين شركت در خيابان هنگ

 اعالم حمايت از نمايندگان خود كه ياين افراد برا
 مذاكره دعوت شده بودند، به ي دولت براياز سو

اين جلسه بنا به دعوت . محل مذاكره آمده بودند
   . تشكيل شده بوديشهردار
 ي هيئت مديره سنديكاي اسانلو از اعضامنصور

 با اشاره به يكارگران شركت واحد اتوبوسران
 كارگران اعالم ي بودن تجمع و خواسته هايانونق

 از جمله كارگران شركت يكارگران ايران«: كرد
 8واحد اتوبوسراني، مجبورند بسيار بيشتر از 

ساعت در روز كار كنند و با وجود اين بازهم از 
 از علل ي شوند و اين يكي تامين نمي مالاظلح

 كارگر نشين ي است كه در منطقه هايجنايات
 ي در بيان خواسته هايو» . دهدين رخ متهرا
ما هرساله حق دو «:  كارگران اعالم كرديصنف

دست كت و شلوار و دو دست پيراهن داريم، كه 
 12 كه يبعالوه راننده ا.  نيستيامسال هنوز خبر
 كند بايد ي پر دود كار مي هاابانساعت در خي

 يشير بخورد تا سرطان نگيرد؛ اما مسئولين توجه
  «.مسئله ندارندبه اين 
 كه بدليل كارمند بودن به جلسه شورا راه اسانلو

داده نشده بود، پذيرش مذاكره با كارگران از 
 ي را، يك پيروزي مديران ارشد شهرداريسو

 ي سابقه حداقل در دو سال اخير ميبزرگ و ب
 ي جنبش كارگري برايدانست و آن را يك پيروز

 يروز مرداد را 29و روز .  آورديبه حساب م
   . ايران قلمداد كردي جنبش كارگري برايتاريخ

 هيئت رئيسه ي از ديگر اعضاي مددابراهيم
 و ي با پيروزيجنبش سنديكاي«: سنديكا گفت

 نخستين بار ياين برا.  روديشكست به پيش م
است كه دولت كارفرما، نمايندگان سنديكا را 

 مذاكره يبرسميت شناخته است و از آنان برا
  «.ند كيدعوت م

 ماه است 5نفر از كارگران عضو سنديكا مدت  13
 و شكايات يكه اخراج شده اند، البته با پيگير
 نفر از آنان 8انجام شده، كارفرما مجبور شده كه 

 .را به كار بازگرداند
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جمند يار فراموش ناشدنى ربه ياد ا
 رشيد حسنى بزرگ آبادى

  
 روايت پدر از اعدام پسر

 
  مسعود فتحي

  
او را از . رشيد حسني، پسر بزرگ حسني بود

اروميه مي شناختم ولي رابطه نزديكي با او 
 در خانه اي زندگي 40اواسط دهه . نداشتم

كردم كه يكي از اجاره نشينان آن هم يحيي مي
نشستيم و ا بود و عصر ها گاهي دور هم مينيامين

م و در خوانديمي.. شتر شعر و زديم و بيگپ مي
يحيي . كرديممورد مسائل مختلف صحبت مي

ايد از اهل روستاي بزرگ آباد بود و رشيد را ش
 به دانشگاه يها يحيطريق او شناخته بودم، بعد

 ي جزو اولين گروه دستگيرييحي. تبريز رفت
 1350ن در تبريز بود كه در اسفند ماه  فدائيايها

   .نش اعدام شداهمراه با ديگر يار
يسك د.  را در زندان قصر دوباره ديدمرشيد

هاي ديگر از  گردن داشت و انواع اقسام درد
ر انساني بسيا.. ناراحتي كمر تا زخم معده و 

او . اش بود جدي و سخت پايبند اصول اعتقادي
بعد از آزادي از . رفتمهمان جا ماند و من به اوين 

با انشعاب در . زندان همواره از او خبري داشتم
ترين مدافعان   فدائي او جزو سر سختزمانسا

  .مشي اقليت بود خط
 از ي يك60 سال يها ي بحبوحه دستگيردر

خويشانش خبر داد كه رشيد دستگير شده است و 
حسني در نماز جمعه اروميه گفته است كه 

و را تحويل پاسداران خودش به دست خودش ا
  .داده است

اكنون يكي از دوستان، متني را به نقل از  
خبرگزاري فارس براي عصر نو فرستاده است كه 
در آن مالحسني، خاطرات خود از اعدام رشيد را 

و به اين نتيجه رسيده است كه . شرح داده است
   .رشيد مستحق مرگ نبوده است

د كه اكنون  فقط رشيد ، بلكه هزاران مثل رشينه
در خاك خفته اند، بدون هيچ دليلي و فقط به 
جرم مخالفت با حكومت اعدام شده اند، مستحق 

همه آن ها مثل رشيد . چنين سرنوشتي نبودند

حسني، فقط در مقابل بازگشت به اعماق تاريخ 
بخاطر اعتقاداتشان دستگير و . مقاومت نمودند

  .شكنجه و اعدام شدند
جانباختگان راه آزادي و  رشيد عزيز و همه ياد

  سربلندي اين آب و خاك گرامي باد
   

روايت مالحسنى در كتاب خاطراتش از  
  اعدام پسرش

   :خبرگزاري فارس 
 بزرگم رشيد با رژيم شاه سخت مبارزه پسر
دوران ستم شاهي كه در دانشگاه تهران . كرد مي

نمود، يكي دو بار دستگير و زنداني  تحصيل مي
زي، وقتي به اروميه و روستا مي قبل از پيرو. شد

آمد، در برگزاري هر چه باشكوهتر مراسم نماز 
هاي  كرد و در فعاليت آباد، تالش مي جمعه بزرگ

بيل زني در باغات، شخم زدن، :  آن از قبيلبيجن
او . كوشيد كمك كردن به فقرا و مستمندان مي

پس از پيروزي انقالب، ناگهان به گروه سياسي 
ن خلق پيوست و از سران آنها شد، سازمان فدائيا

به طوري كه مسئوليت شاخه آذربايجان غربي بر 
خيلي با او صحبت كردم تا در . عهده او بود

در همان .  نظر كند، ولي نكردتجديدراهش 
زمان انشعابي در ميان اعضاي اين گروه پديد آمد 
و به دو گروه اقليت و اكثريت منشعب شدند و 

هاي سياسي محارب  هكها به جمع گرو اقليت
پيوستند و جنگ مسلحانه بر ضد حكومت 

االن يادم نيست رشيد جز . اسالمي آغاز كردند
 به هر حال من يكدام يك از اينها شد، ول

تصميم گرفتم جلوي . احساس خطر كردم
نخست چند بار تذكر و . فعاليتهاي او را بگيرم

آن وقت .  نكرد تهديد انجام گرفت ولي فايده
يك روز رشيد . نماينده مجلس و در تهران بودم

در . جايش را شناسايي كرديم. به تهران آمده بود
 تماس كني اهللا مهدوي كميته انقالب تهران با آيت

گرفتم و گفتم يك موردي هست، چند نفر 
يكي از . نگفتم پسرم هست. مسلح بفرستد

محافظان خودم به نام آقاي جليل حسني را نيز 
هاي كميته اروميه بود  او از بچه. اه آنها كردمهمر

گفتم اگر . و االن به تجارت مشغول است
مقاومت يا فرار كرد بزنيد نگذاريد فرار كند و 
اگر هم تسليم شد، دستگير كنيد و به كميته 

. آنها رفتند و او را دستگير كردند. تحويل بدهيد
بعد براي . رشيد چند روزي در كميته تهران بود

او چون . زجويي و محاكمه به تبريز انتقال دادندبا

هايش، استان آذربايجان بود در اين  محل فعاليت
شهر محاكمه و به اعدام محكوم شد و بالفاصله 

در مرحله اول، رشيد را به .  اجرا گرديدحكم
دادستان وقت، حضرت حجت االسالم سيد 
حسين موسوي تبريزي تحويل داده بودند، او نيز 

ه يكي از دامادهايش كه او هم قاضي وي را ب
بود، سپرد و حكم اعدام رشيد را او صادر كرده 

اش را هم به ما  حتي بعد از اعدام جنازه. بود
وقتي خبر اعدام رشيد را شنيدم، . تحويل ندادند

 بودم هيچ ناراحت  چون به وظيفه خود عمل كرده
من در مورد انقالب به هيچ شخصي ولو . نشدم

 شوخي ندارم و با هيچ احدي در اين پسرم باشد،
هنوز هم اگر يكي . ام مورد عقد اخوتي هم نبسته

از فرزندانم بر ضد انقالب و رهبري، خداي 
 همان كاري را خواهم كرد كنند،ناكرده، فعاليت 

حقيقت اين است كه رشيد . كه با رشيد كردم
او جنايتي را مرتكب نشده . مستحق اعدام نبود

نكشته بود تنها جرمش اين بود بود، يا كسي را 
كه گرايش شديد كمونيستي داشت و اين هرگز 

حداكثر اين است . شود منجر به اعدام كسي نمي
متاسفانه . گرديد  ميومكه بايد به حبس ابد محك

اي حكم صادر كرده  قاضي پرونده همين طور فله
من آن وقت سرم خيلي شلوغ بود، به مسايل . بود

از طرفي .  منطقه اشتغال داشتمانقالب در اروميه و
چون پسرم بود نخواستم موضوع را دنبال كنم، 

شايد سبب سوءتفاهم بشود و بنده معتقد : گفتم
 در اين دنيا به همه حق نسانهستم كه قرار نيست ا

يك مقدارش هم . و حقوق خود دست پيدا كند
اگر غير از اين بود كه . بايد به عالم آخرت بماند

دستگاه سئوال و جواب، ميزان، پل خداوند متعال 
كرد، بنابراين  صراط، بهشت و جهنم را خلق نمي
بعد از چند . راه پرپيچ و خمي را در پيش داريم

خواست، پرونده رشيد را  سال، خيلي دلم مي
خواستم  كردم، هر چه مي ديدم و مطالعه مي مي

اخيرا . امكانپذير نشد و در اختيارم نگذاشتند
 پرونده شديداً به فقر مالي و شنيدم قاضي اين

هاي ديگر مبتال شده است، دلم  گرفتاري
هاي  خواهد او را پيدا كنم و از مال و اندوخته مي

   .نمودم شرعي خودم به او كمك مي
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عقب نشيني از نوار 
  غزه

  
  گونستانس کراکا

  روزنامه دي سايت
٠١,٠٩,٢٠٠٥  

  برگردان ناهيد جعفرپور
  

 سال اشغال اسرائيل از نوار غزه ٣٨بعد از 
رسانه هاي فلسطيني و . عقب نشيني مي کند

اسرائيلي روزهاست که تنهادر اين باره 
همچنين سميرا و داليا دو . گزارش مي دهند

ي پداگوژي در شهر دانشجوي دکترا
اورشليم ، لحظه به لحظه حوادث را دنبال 

داليا يهودي است و سميرا .مي کنند
دوستي اين چنيني در يک چنين . فلسطيني

روزنامه دي . کشوري جزء استثناهاست
سايت با اين دو دختر يهودي و فلسطيني 
مصاحبه اي را در باره وقايع جاري نموده 

  .  است
  

ان مي دهند که شهرک عکس ها نشدي سايت
نشينان در حال ترک محل هاي مسکوني خود 
ا  بوده  برخا زد  خورد هاي شديد 

  نيروهاي امنيتي دارند؟
من خيلي خوشحالم که نوار غزه خالي : دايال

مي شود زيرا که من اعتقاد دارم که اين امر 
اما همزمان با . مدتهاي پيش بايد انجام مي شد

 عکس ها مرا وحشت اين خوشحالي ديدن اين
اگر به قضيه انساني نگاه کنيم واقعا . زده کرد

که اين انسانها مجبور بشوند .وحشتناک است
  . از خانه هاي خود رانده شوند

من هم البته درک مي کنم که براي : سميرا
شهرک نشينان کامال مشکل است که خانه هاي 

اما در درجه اول موضوع . خود را ترک کنند
شينان بيچاره نيست بلکه بيشتر بر سر شهرکن

در نوار غزه . موضوع بر سر فلسطيني هاست
در حدود يک ميليون فلسطيني زندگي مي کنند 
و زندگي آنان تا کنون از سوي کمتر از 
هزاريهودي  شهرک نشين تعيين تکليف شده 

با عقب نشيني اسرائيل از نوار غزه اين . است
  . کند بي عدالتي تاريخي نقصان پيدا مي

  
ضاع عمومي  نظر : روزنامه دي سايت ا

  مردم اسرائيل در اين باره چگونه است؟

براي مردم اسرائيل اين مسئله متفاوت : دايال
است بسياري خوشحالند که اسرائيل عقب 
نشيني کرده و برخي از مشکل شهرک نشينان 

بسياري مي انديشند با وجود اينکه . ناراحتند
  .  قدم درستي  استاين مسئله دردناک است اما

 
آ شهرک نشينان از : روزنامه دي سايت

حشت زده نشده اند؟  خشونت ها 
عکس هائي که ديديم جامعه يهودي را :سميرا

مجبور مي سازد که با روحيه خشونت پذير 
 در همچنين .شهرک نشينان مرزبندي نمايند

نشينان  گذشته هم بخشي از جامعه شهرک
 خود نشان داده يهودي رفتاري خشونت باراز

  .  ها بودند د و هميشه قربانيان اصلي فلسطينيان
  

ايا در اثر اين عقب نشيني : روزنامه دي سايت
  اميدي به پيشرفت روند صلح وجود دارد؟

من سعي مي کنم مثبت به اين روند نگاه : داليا
کنم زيرا که فکر مي کنم ما هيچگونه 

ن اگر غير از اي. آلترناتيوي ديگري نداريم 
باشد فلسطيني ها و يهودي ها همديگر را از 

 سال ٥٠جنگي که بيش از . بين خواهند برد
است لحظه لحظه جامعه اسرائيلي را از بين 

نه تنها اقتصاد در نتيجه اين جنگ . برده است
به شدت ضربه خورده است بلکه احساس و 
روان انسانها هم در نتيجه اين اختالفات ضربه 

ل درست فرهنگ يک کمپ اسرائي. خورده است
اين جنگ روح و . سربازي را بخود گرفته است

هيچ . روان ما را به نابودي کشانده است
براي هردو طرف پايبند . روزي طبيعي نيست

بودن به استراتژي جنگ غم انگيز و دردناک 
  . است

  
  نظر شما در باره سياست شارون چيست؟

ه معني اين برنامه عقب نشيني در درج: سميرا
اول اين است که براي اولين بار از سوي دولت 
اسرائيل بطوري واضح اعالم گشت که از اين 
به بعد ميان اسرائيل و فلسطين جدائي خواهد 

براي . بود و اين منطقه تقسيم بندي خواهد شد
ها اين آلترناتيو وجود داشت که باز  اسرائيلي

گر بمانند و  هم چون گذشته قدرت اشغال
که البته . را از مناطق خود برانندفلسطيني ها 

به اين لحاظ . اين بر خالف حقوق خلق هاست
براي شارون هيچ راه ديگري وجود نداشت و 
مي بايست بين اسرائيل و فلسطين خط جدائي 

  . بکشد
ي از سوي ردر گذشته قدم هاي موث: داليا

جناح دست راستي اسرائيل برداشته شده است 
ا در اسرائيل به به اين دليل اغلب يهودي ه

به اين . احزاب دست راستي راي مي دهند
لحاظ اين احزاب از چپ هائي که مايلند زمين 
هاي فلسطيني ها به آنان برگردانده شود 

  .قدرتمند ترند
  

ا هم : روزنامه دي سايت آيا شما در دانشگاه 
وست شديد؟   آشنا شديد و 

بطور معمول در اسرائيل يهودي ها و 
 دو دنياي متفاوت زندگي مي فلسطيني ها در

با . مثال شهرهايشان با هم متفاوت است. کنند
حتي در . هم نه کار مي کنند و نه زندگي

شهرهائي که آنها اجبارا با هم ساکن هستند 
من در . محله هاي مسکوني متفاوت دارند

شهري که ليبرال است . تالويو زندگي مي کنم 
ر اينجا ما د. و درهايش به روي جهان باز است

با فلسطيني ها همسايه هستيم و اغلب با هم 
  . همکار هستيم

مين انتفاذه در : روزنامه دي سايت بعد از د
 فلسطيني هاي ساکن اسرائيل ٢٠٠٠اکتبر سال 

يک آکسيون همبستگي با فلسطيني هاي غرب 



1384 شهريور اتحاد كار    ۱۳۰ 
 

    صفحه  
 

21

ک  
ا

و
و

  

 .

و نوار غزه فراخواندند سيون .  اردن در اين آ
ز سوي  فلسطيني ساکن اسرائيل ١٣در حدود 

اين . پليس اسرائيل مجروح  کشته شدند
آکسيون  اين اتفاق باعث شد که فلسطيني 

شما چه . هاي ساکن اسرائيل خشمگين شوند
  فکر مي کنيد؟

از زمان دومين انتفاذه يک شکاف :     سميرا 
عميق ميان يهودي ها و فلسطيني هاي اسرائيل 

فلسطيني ها در ترس . به وجود آمده است
مي کنند و احساس خوار شدن مي زندگي 

  . کنند
بسياري اعتقاد دارند که اين تالش که فلسطيني 
ها از حق مساوي با يهودي هاي اسرائيل 

 سال گذشته به واقعيت ٥٠برخوردار شوند در 
هاي  از سوي ديگر يهودي. نپيوسته است

ها از  اسرائيل ترس دارند که خشونت فلسطيني
رائيل منتقل شود خارج از اسرائيل به داخل اس

و شهروندان فلسطيني ساکن اسرائيل را هم 
به اين علت هم رابطه ميان . در پهنه خود بگيرد

لي ها و فلسطيني ها در اثر اين یاسرائ
. خشونت هاي دوطرفه خدشه دار شده است

اما دوستي هاي عميق خوشبختانه شکاف 
  . نخورده است

  
داليا مي توانيد احساس : روزنامه دي سايت

هاي ساکن اسرائيل را درک کنيد؟  فلسطيني
ها مورد بي  کساني خود را از سوي اسرائيلي

حقوقي و تبعيض مي بينند؟ همه پرسي نشان 
اين  داده است که بسياري ازيهوديان اسرائيلي

حتي برخي مي . احساس را درک نمي کنند
گويند که دولت براي فلسطيني ها خيلي کارها 

  کرده است
طيني هاي اسرائيل از بسياري از فلس: داليا

مسائل محروم هستند آنهم با توجيه دولت و 
يهودي ها فکر مي کنند که با . دليل سازي

وجود فلسطيني ها کاراکتريهودي دولت مورد 
مخاطره است و به اين جهت اعتقاد دارند که 
فلسطيني ها از حقوق مساوي با يهوديان 

 اين من البته تا حدودي. برخوردار نيستند
احساس را درک مي کنم و فکر ميکنم به دليل 
تاريخ ما و همچنين به دليل زنجيره اي از 
رماندن هاي بي پايان ملت فلسطين و 
خونريزي هاي بسيار اين احساس ترس ميان 

يهودي ها مي خواهند . اسرائيلي ها وجود دارد
من . در کشور کوچک خود امنيت داشته باشند

ل مي تواند شخصيت اعتقاد دارم که اسرائي
يهودي خويش را حفظ نمايد بدون اينکه 
فلسطيني ها را مورد تبعيض قرار دهد و آنان 

  .  را مجبور سازد شخصيتي يهودي بگيرند

برگزاري اولين 
فوروم اجتماعي 

 در آلمان

  
  
  
  ارفورت، آلمان: ناهيد جعفرپور

  
  

  اول  روزگزارش
   ۲۰۰۵ ژوئيه ۲۲

ر بيش از  بعد از ظه۶ ژوئيه ساعت ۲۱روز 
 اولين فوروم   نفر در جشن گشايش۲۰۰۰

اجتماعي درآلمان شرکت نموده تا بدين وسيله 
براي اولين بار مجمعي را شکل دهند که  

شرکت کنندگان در آن عليه شرايط حاکم بر 
کشور آلمان و تصميمات پارلمان اروپا و 
همچنين جهاني سازي نوليبراليستي و بديل 

 و چاره جوئي هاي آن به بحث و گفتگو
 مليت ۱۰در ابتدا  در مراسم افتتاحيه . بپردازند

ساکن آلمان بزبان محلي خود به شرکت 
سپس نمايندگاني از . کنندگان خوش آمد گفتند

برزيل، شيلي، اسپانيا و فرانسه پيام هاي خود 
را به اولين فوروم اجتماعي در آلمان قرائت 

ه در مراحل بعدي نمايندگان اتحادي. نمودند
کارگري آلمان وردي و فلزکاران آلمان متن 

بعد از آن کنسرتي از . هائي را قرائت نمودند 
مراسم افتتاحيه . گروه هاي مترقي اجرا گرديد

فوروم آلمان در ميدان مرکزي شهر ارفورت 
 در اين محل که مرکز بازار  .بر گزار گرديد

مکاره شهر ارفورت است و به ميدان کليسا که 
ار وسيع است دو چادر بزرگ ميداني بسي

در چادر اول که نزديک به . برقرار مي باشد
هزار نفر در آن جاي مي گيرند کنفرانس هاي 

  .مهم بر گزار مي شود

امروز کنفرانس نه به قانون اساسي اتحاديه 
در چادر .اروپا در اين چادر بر گزار گرديد 

دوم غرفه سازمانها، انجمن هاي اجنماعي و 
بخش عمده .  بر پا مي باشداحزاب سياسي

تدارکات غذا براي شرکت کنندگان فوروم 
توسط فعاالن گروه تدارک فوروم اجنماعي 

در واقع در . ايران در آلمان تهيه شده است
چادر سازمانهاي اجنماعي و احزاب سياسي 
تاکنون از کشورهاي غير اروپايي، تنها کردها 
و ترک ها و گروه تدارک فوروم اجتماعي 

ناگفته نماند که در چند . ان غرفه دارنداير
منطقه ديگر شهر ارفورت سمينار ها و 
. کنفرانس هاي بسياري بر گزار مي گردد

همچنين گروه هاي تاتر و موسيقي و فبلم در 
. محل هاي مختلف برنامه برگزار مي کنند

گروه کر تئودوراکيس ديروز برنامه زيبايي 
مروز جمعه  ا کنفرانس زنان فوروم. اجرا نمود

فردا . در يکي از مدارس ارفورت برگزار گرديد
شنبه تظاهرات عليه قانون هارتس چهار، عليه 
جهاني سازي نئوليبراليستي، عليه قوانين 

  .اتحاديه اروپا و عليه جنگ برگزار مي گردد
. کنفرانس هاي ديگري اجرا مي شود فردا  

مجموعا گروه برگزار کننده فوروم از روند تا 
انتظار مي رفت . ي فوروم راضي نيستندکنون

 نفر در اين حرکت بزرگ ۱۰۰۰۰ تا ۸که حدود 
شرکت کنند اما تا کنون چنين نبوده است شايد 
آخر هفته تعداد شرکت کنندگان به دو برابر 

که در واقع  متاسفانه در بخش مرکزي . برسد
مرکز نشستهاي بزرگ است، فعاالن مترفي و 

 اند که اميدوارم چپ ايراني شرکت نداشته
روزهاي شنبه و يکشنبه ايرانيان از اين 

جنيش . پشتيباني نمايند نشست مهم در آلمان 
اجتماعي ايران احتياج مبرم به پشتيباني جنبش 
جهاني بديل جهاني سازي و ضد ديکتاتوري و 

تبليغات در شهر . ضد بنيادگرائي خواهد داشت
 و نامنظم است و بندرت ارفورت بسيار غلط 

مي توان پالکارتي در شهر دال بر وجود 
وجود مرکز کنفرانس ها در مرکز . فوروم ديد

شهر يعني در ميدان دم است که معموال شلوغ 
   است 

فرصت مناسبي است که گروه تدارک فوروم 
اجنماعي ايران بتواند فراخوان همبسنگي با 
جنبش اعتراضي مردم ايران را به اطالع 

  .شرکت کنندگان برساند
 بعد از ظهر کنفرانس ديگري ۷امروز ساعت  

در چادر مرکزي برگزار مي شود که گزارش 
  .آن بعدا خواهد آمد
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  گزارش روز دوم
  ۲۰۰۵ ژوئيه ۲۳شنبه 

 قبل از ظهر ۹ ژوئيه ساعت ۲۲روز جمعه 
. کنفرانس ها و سمينار ها شروع به کار نمودند

 سمينار، ۲۰۷مجموعا در ابن روز در حدود 
 تاتر، سينما و کنسرت برگزار گرديد کنفرانس،

در ابن روز .  شب همچنان ادامه داشت۹و تا 
سازمان کارگران انقالبي راه کارگر در يکي از 

 تا ۵/۱۱دبيرستانهاي شهر ارفورت از ساعت
 و ادامه آن در بعد از ظهر همين روز ۵/۱۳

تم سمينار سازمان . سميناري را برگزار نمود 
ايران بعد از " کارگر کارگران انقالبي راه 

انتخابات، اوضاع سياسي ايران و جنبش هاي 
 ناگفته  .بود... " اجتماعي ، مسئله اتمي ايران و 

نماند که در روز پنجشنبه هم در ميان اسامي 
برگزارکنندگان سمينار ها ، تمي از سوي 

ضد  "  ايرانيان به ثبت رسيده بود با نام
بود که مشخص ن" صيهونيسم، ضد زميتيسم

. مجريان اين سمينار چه گروهي مي باشند
متاسفانه به علت دوري راه ما موفق نشديم به 
محل برگزاري اين دو سمينار رفته و از آن 

   . گزارشي تهيه نمائيم 
برخي سمينار  براي نمونه تالش مي شود از 

هاي مهمي که در روز جمعه و امروز شنبه 
تا ) که تقريبا جمعيت دو برابر گشته است (

  :ظهر برگزار گرديده اند نام برد
  سمينار گرسنگي در جهان

جهاني سازي و نئولببراليسم ، رابطه شمال و 
  جنوب جهان

  بيکاري در جهان
  بيکاري در آلمان

  جهاني ديگر خارج از سرمايه داري ممکن است
سازماندهي بجاي کار  " ۲۱انقالب در قرن 
  ساعتي يک يورو

  اروپا از پائين
برزيل،کلمبيا ( حقوق بشر در آمريکاي التين

  ...) و
  خدمتکاري جهاني شده

  اتحاديه کارگري و جنبش هاي اجتماعي
کوتاه شدن ساعات کار ، کار ساعتي و کار 

  هفته اي
  فرهنگ براي همه

  رسانه ها و دمکراسي
   سازي  اتحاديه هاي کارگري و جهاني

  آيا جنوب جهان را مي توان نجات داد
  ق بين المللي پول و بانک جهاني نقش صندو

  هفت هفته ايزوالسيون در زندان هاي ترکيه
  آينده خدمات اجتماعي

  بعد از سازمان تجارت جهاني   سال ۱۰
  فقر زنانه است 
  قدرت کنسرن ها
  امپرياليسم جديد

  کار و زندگي اجتماعي مهاجرين 
  جنبش انقالبي آمريکاي التين کوبا، ونزوئال

ينار ديگر که متاسفانه از صدها سم........و
حوصله اين گزارش خارج است در آينده 
نزديک تالش خواهد شد ترجمه فارسي اين 

  .سمينار ها در اختيار عالقمندان قرار گيرد
   

زيباترين يرنامه هنري اجراي کنسرت از سوي 
همچنبن . گروه کر تئودورراکيس از يونان بود

وف امروز فيلم زيبائي از سوي فيلم ساز معر
 از Erik Arellana Bautistaبين المللي 
پخش ) مقاومت متمدن در کلمبيا ( کلمبيا بنام 
  . خواهد شد

   
امروز شنبه همچنين از ساعت يک بعد از ظهر 

 ها شرکت  از چند محل برگزاري سمينار
کنندگان براي برگزاري تظاهرات براه افتادند 
. صد ها پرچم و تراکت در هوا رقصان بود

ت از ميان شهر عبور نموده و بعد از تظاهرا
 مجددا در ميدان دم براي  دو ساعت راهپيمائي

خواندن قطعنامه پاياني تظاهرات و ساير 
در چادر . مقاالت و سخنراني ها توقف نمود

کنفرانس ميدان دم پشت سر هم کنفرانس هاي 
متعدد با شرکت سخنرانان خارجي و داخلي 

ار ها گروه در کنار سمين. برگزار مي گردد
امروز ميزهاي . هاي کاري شکل گرفته اند

در . کتاب و معرفي سازمانها بيشتر بودند
. مجموع سازماندهي امروز يهتر از ديروز يود

شب ها شرکت کنندگان بطور مجاني در خانه 
هاي شخصي و مدارس براي خواب جاي داده 

اطالعات مرتبا از طريق محل . شده اند
 در قسمت پائيني مخصوص کامپيوتر ها که

محل غرفه ماست و در چادر مخصوص 
. تدارکات قرار دارد ، مرتبا رد بدل مي گردد

 جنبش هاي  فردا روز آخر فوروم، کنفرانس
اجتماعي در آلمان برگزار مي گردد و 
تصميمات براي مبارزات آينده در آلمان گرفته 

گزارش آن به زودي ارايه خواهد . خواهد شد
  .شد

فراخوان همبستگي با «ذشته طي دو روز گ
با تالش فعاالن » جنبش اعتراضي مردم ايران

گروه تدارک فوروم اجنماعي ايران به امضاي 
دهها تن از فعاالن و اعضاي سازمانده اولين 

 .فوروم اجتماعي در آلمان رسيد

  چگونه
 جهاني ديگر 
  ممكن است؟

  
  برگردان ناهيد جعفرپور

 
Alex Callinicos 

Linksruck 
  

جنبش منتقد جهاني سازي نئوليبرالي مبارزات خويش 
را بر محور چهار اصل اساسي سازماندهي نموده 

  . است
  عدالت اجتماعي. 1
  بهره برداري موثرو سودمند از ذخاير جهان. 2
  پايداري اقتصادي.  3
  دمكراسي. 4

عدالت اجتماعي در دل خود سه مشخصه مهم را 
  :نهفته است

  برابري. 1
  تگيهمبس. 2
  آزادي. 3

عدالت اجتماعي به اين مفهوم است كه تمامي 
انسانهاي كره خاكي بايد از تمامي ذخاير و ثروت 
هاي طبيعي بهره ور شوند بطوري كه انسانها در سايه 
اين نعمات همگاني بتوانند آنطوري كه مي خواهند 

  .راحت زندگي كنند
بهره برداري سودمند و موثر باعث ميشود كه ذخاير 

از اين . يعي  و ثروت هاي اجتماعي  حفظ گردند طب
رو بهره وري يك جانبه و استثمارگرانه از ذخاير 
طبيعي و منابع ثروت هاي اجتماعي براي منافع اقليتي 
از انسانها، باعث گسترش فقر و از بين رفتن حقوق 

  ..انساني شهروندان جهان خواهد شد
پايداري اقتصادي كمك مي كند كه ثروت هاي 

جتماعي و تمامي ارزش ها و اشكال زندگي مرفه  در ا
دسترس تمامي نسل هاي كره خاكي قرار بگيرد 

در سايه اين پايداري . وبراي آيندگان حفظ گردد 
اقتصادي، آموزش، بهداشت، محيط زيست سالم 

  . براي همگان فراهم خواهد شد...... و
مركزي ترين خواست  جنبش منتقد جهاني سازي 

دمكراسي .  برقراري دمكراسي پايه اي استنئوليبرالي
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كه در مقابل ديكتاتوري بازار هاي مالي قدعلم مي 
دمكراسي مورد قبول جنبش اجتماعي بديل . نمايد

جهاني سازي بر پايه اشكال راديكالي چون حق تعيين 
سرنوشت و خود گرداني و خودسازمانيابي نهفته 

  .است
امكان داشته و حال سيستم سرمايه داري تا آنجائي كه 

دارد اين اصول را پايمال و منافع عموم را خدجه دار 
زيرا كه بنيان هاي اعتقادي سيستم . نموده است

سرمايه داري بر محور رقابت آزاد و دغل بازي و 
استثمار و غارت ذخاير طبيعي و دسترنج نيروي كار 

  . مزدبگيران بنا شده است
 منهدم سرمايه داري در سر راه خود همبستگي را

نموده و آزادي را در هاله اي از دروغ و تزوير 
محصور مي نمايد و براي رسيدن به منافع بيشتر و 
تقسيم غير عادالنه ثروت هاي طبيعي به نفع ثروتمندان 

آزادي براي اين سيستم، آزادي در از . تالش مي كند
بين بردن حصار ها و موانع پيش پاي سرمايه وشريان 

  .ئي سرمايه استهاي مالي و جابجا
سيستم سرمايه داري در واقع تقسيم غيرعادالنه و 
سيستماتيك ذخاير مالي و طبيعي را باعث شده و با 

 بخش مهمي از اين ذخاير را "دفاع از ملت ها"نام 
بنابودي كشانده است و شريان هاي اقتصادي زندگي 
انسانها را در اختيار كنسرن هاي بزرگ قرار داده و 

درت سياسي و اقتصادي هم در دست بدنبال آن ق
اين . هاي دولت ها و كنسرن ها قرار گرفته است

سيستم كور تا بدان جائي پيش مي رود كه در اثر 
سيستم منهدم كننده اش محيط زيست و زندگي بر 

  .روي كره خاكي دچار تهديدي جدي مي گردد
بدين . مسلما جنبش كنوني دچار ضعفي بزرگ است

وفق نشده است در مقابل اين صورت كه تا كنون م
واقعيت ها بطور كافي قد علم كند و تنها به نقد و 
انتقاد نئوليبراليسم پرداخته و خود را بر روي خواست 

البته تمركز بر . هاي مشخصي متمركز كرده است
روي خواست هاي مشخص باعث شده تا جنبشي 
عظيم در سطح جهان شكل گيرد و چون سيل براه 

ون ديگر اين جنبش بعد از اتفاقات و اما اكن. افتد
بحث هاي فراوان سالهاي گذشته از پختگي الزم 
برخوردار است كه بتواند در باره بديل هاي سرمايه 

  .داري بحث و گفتگو و چاره انديشي نمايد
يكي از داليل مهمي كه چرا چاره انديشي در باره 
بديل هاي سرمايه داري چنين محتاطانه پيش مي رود 

است كه تحت نام سوسياليسم شكست هائي در اين 
بدين مفهوم كه بعد از فرو . جهان رخ داده است 

پاشي جماهير شوروي بحث در باره سوسياليسم و 
چاره جوئي در باره بديل هاي مدرن سرمايه داري 

  .دچار وقفه و گاها زير سرپوش قرار گرفت
اما امروز بعد از بحث هاي فراوان و گسترده و پخته 

 جهان ديگر آشكار و مسلم گشته است كه تنها در

ماركس اعتقاد . بديل سرمايه داري سوسياليسم است
داشت كه سوسياليسم پروسه خودآگاهي و 

هال دراپر ماركسيست آمريكائي . خودبرابري است
اين ايده ماركس را سوسياليسم از پائين و سوسياليسم 

ز باالي چيزي كه با سوسياليسم هاي ا. پايه اي مي نامد
تا كنوني و استالينيسم و سوسيال دمكراسي كامال 

  . متفاوت است
 "ماركس ايده دگرگوني و تغييرشكل سوسياليستي را 

  . مي نامد"انقالب بر عليه دولت ها
حال اين سئوال باقي مي ماند كه آيا اين تصور از 
سوسياليسم مي تواند بطوري راديكال با آنچيزي كه 

 تحت نام سوسياليسم اتفاق در شوروي و بلوك شرق
اين مرزبندي مسلما چين و كره . افتاد مرزبندي كند

  .شمالي و كوبا را هم شامل مي شود
اوال اينكه سوسياليسم به مفهوم گسترش راديكال 

به اين مفهوم كه پروسه اقتصادي از . دمكراسي است
همان بنيان هاي دمكراسي برخوردار است و زندگي 

. ن به عمق دمكراسي استسياسي به مفهوم رفت
دمكراسي كه از طريق تنها انتخابات و راي برقرار 
ميشود همواره قابل خريداري است و بين دو قشر در 

قشري كه پول دارد همواره موفق . حركت است
صاحبان كنسرن هاي ثروتمند مالي از اين طريق . است

سياستمداران را تعيين مي كنندو با قدرت پول تمامي 
خاب كردن و انتخاب شدن را در اختيار حقوق انت

  . خويش قرار مي دهند
در حاليكه دمكراسي پايه اي از سوي همان كساني به 
اجرا در مي آيد كه خود قرباني اين سيستم و شرايط 

به زباني ساده تردر اين نوع دمكراسي . موجود هستند
سازماندهي اجتماعي و سياسي و اقتصادي جامعه 

اجتماع و تشكيل دولتي از سوي توسط سازندگان آن 
همان سازندگان جامعه يعني مزدبگيران زن و مرد از 
طريق شورا هاي محلي منطقه اي و كشوري و 

  . سازماندهي مستقل اجتماعي صورت مي گيرد
براي اينكه يك چنين دمكراسي عمل كند همه 
احتياج به آزادي از برخورداري از اطالعات و 

 همگان در بحث هاي علني و امكانات را دارند و بايد
خوشبختانه تكنوژي . عمومي شركت داشته باشند

از سوي . مدرن اين امر را بسيار ساده نموده است
ديگر متاسفانه در حال حاضر افكار عمومي جهان 
توسط رسانه هاي وابسته به كنسرن هاي سرمايه داري 

  .تحت كنترل و حكومت قرار دارند
دمكراسي اجتماعي شدن از جنبه اقتصادي براي اين 

ابزار توليد و هم چنين براي رابطه متقابل بين بدنه 
جامعه، احتياج به ساختاري جدا از آنچه كه حكومت 
مي كند داريم كه مسلما به اين پروسه يك سيستم 
دمكراتيك برنامه ريزي و نقشه كشي براي تصميمات 
محلي و منطقه اي در باره تقسيم ذخاير وابسته است و 

خره تقسيم درآمد ها تا آنجائي كه امكان دارد باال

 در نظر گرفتن توانائي هاي فردي و "بايد بر مبناي 
.  باشد"عالئق و خواسته ها و نياز هاي هر انساني

ذخاير معدني و كارخانجات طبيعتا جزء ثروت هاي 
اما نيروي كار كارگران از اين . اجتماعي مي باشند

 مفهوم كه هر انساني به اين. قاعده برخوردار نيست
آزاد است شغل خويش را خود انتخاب كند و هر 

 آزادي فردي "زمان كه تشخيص داد آنرا تغيير دهد 
البته سرمايه داري همواره اين  . "در انتخاب شغل

وعده ها را در حرف داده است ولي در عمل هيچگاه 
  .به آن عمل نكرده است

بديل به اعتقاد من تمامي ارزش هائي كه جنبش 
جهاني سازي براي يك جامعه سوسياليسم از آن نام 
مي برد و براي آن مبارزه مي كند واقعي و درست 

كساني كه كنترل بر ابزارتوليد را با هم در . است
دست مي گيرند هيچگاه اجازه نخواهند داد كه 
حقوقشان پايمال شود و در سوسياليسم پايه اي از 

اهند بود و ديگر حقوق و آزادي برابر برخوردار خو
اجبار نخواهند داشت تحت شرايط استثماربار، خود را 
به پاي سرمايه داري بيافكنند و ديگر هرگز شريان 
هاي زندگي و كار آنها به سيستم سرمايه داري وابسته 

سيستمي كه هر روز بيش از روز قبل با . نخواهد بود
 سوء استفاده و كشتار و گذشتن از توانائي ها و از بين
بردن شانس بهتر براي زندگي بهتر انسانها به تولد 

  .بازار هاي مالي بيشتر، كمك كرده و مي نمايد
اگر تمامي اين انسانها خود بر زندگي خود و 
اجتماعشان حكومت كنند مطمئنا همگي خواهند 
توانست بطوري يكسان از مزاياي اجتماعي و ثروت 

  ..هاي اجتماعي و عمومي بهره مند شوند
اليسم بعنوان يك سيستم اقتصادي سياسي به سوسي

دمكراسي . مفهوم شكلي پيشرفته از دمكراسي است
كه سرمايه داري با آن هيچگونه همخواني ندارد و 

دمكراسي كه . هرگز سخني از آن بميان نمي آورد
باعث مي شود به بازار هاي مالي پاياني داده شود و 

سانها اين بدين طريق براي اولين بار براي تمامي ان
امكان فراهم شود تا متحدا و مشتركا زندگي 
شرافتمندانه اي را به پيش برده و محيط زيستي قابل 
زندگي را دوباره از نو به وجود آوردند و در مقابل 
نابودي محيط زيست مبارزه و تالش نمايند تا نسل 
هاي آينده هم بتوانند از نعمات زندگي در روي كره 

  .  ندزمين بر خوردار باش
   

 
 



  تظاهرات مردم عليه سركوب در كردستان

 

 اطالعيه مشترک
در پي تيراندازي ماموران رژيم و کشته شدن کمال اسفرين فرزند قادر مشهور به شوانه در روز 

 تير ماه تا کنون شاهد اوج گيري حرکات اعتراضي مردم اين ١٩ تير ماه، شهر مهاباد از ١٨شنبه 
عدالتي ها و سياستهاي سرکوب گرانه جمهوري اسالمي شهرعليه اين جنايت و اجحافات و بي 

شهر مهاباد . در جريان اين اعتراضات تعداد زيادي دستگير و دهها تن زخمي شده اند. بوده است
مردم محالت . از روال عادي زندگي خارج شده و بيشتر مغازه ها به حالت تعطيل در آمده است

با آتش زدن الستيک و ..... قالل، فلکه شهرداري و کوي زيبا، باغ شايگان، پشت تپه، ميدان است
با اوج گيري اعتراضات مردم، مقامات . شعار عليه رژيم به مقابله با نيروهاي سرکوبگرپرداخته اند
  .رژيم نيزبر دامنه خشونت و سرکوب خود شدت بخشيده اند

ي کردستان را  تداوم اعتراض و مقاومت مردم درشهر مهاباد، گسترش مبارزه در ديگر شهرها
مردم شهرهاي پيرانشهر، بوکان، سردشت و مريوان به پشتيباني از مردم بي دفاع . دامن زده است

 ٣٠/٦ تير ماه ساعت ٢٨هزاران نفر ازمردم پيرانشهر از ديشب . مهاباد دست به اعتراض زده اند
کوبگراز گاز اشک نيروهاي سر. بعدازظهربه خيابان ها آمده اند و هم اکنون تظاهرات ادامه دارد

درشهر بوکان عمال حکومت . آور و تفنگ هاي ساچمه اي براي سرکوب مردم استفاده مي کنند
در شهرهاي سردشت و مريوان . نظامي اعالم شده است و از رفت و آمد مردم جلوگيري مي کنند

  .مردم هم اکنون در حال تظاهرات هستند
اغلب زخمي .  تن دستگير شده اند٢٠٠مي و حدود  نفر زخ٥٠طبق آخرين خبرها در مهاباد بيش از 

  . ها در خانه ها بستري شده اند
ما ضمن محکوم کردن سياست سرکوبگرانه رژيم در کردستان، از اعتراضات مردم براي دستيابي 
به خواسته هاي عادالنه شان پشتيباني کرده اعالم مي داريم که راه خاموش کردن اين اعتراضات، 

. استه هاي به حق و عادالنه مردم کردستان به ويژه پايان دادن به ستم ملي استتن سپردن به خو
اين رژيم نشان داده . و اين نيز ازظرفيت حکومت قرون وسطائي جمهوري اسالمي خارج است 

تنها مبارزه متحد مردم مي تواند . است که استعدادي براي پاسخگوئي به خواسته هاي مردم ندارد
  . عقب نشيني وادار نمايداين حکومت را به 

  
  حزب دموکرات کردستان ايران

  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 
  ) اکثريت( سازمان فدائيان خلق ايران

   سازمان انقالبي زحمتکشان کردستان ايران -کومه له
٢٩/٥/١٣٨٤  

  

  ۲۰۰۵ته يکار در جشن اوماناتحاد 
  

  » اتحاد کار» غرفه
 مبارزات مردم ايران نمايش اساليد و فيلم از

 «روجا» موسيقي زنده توسط گروه
  بحث و ديدار سياسي

 رقص و پايکوبي همراه با موسيقي ملل
  ايه هنمايشگاه و عرضه کتاب، نشريات و بيان
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