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 ,سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران, حزب دمكرات كردستان ايران
 :كومه له ـ سازمان انقالبي زحمتكشان كردستان ايران, )اكثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 

 

 برای نجات جان محکومان به اعدام
 !و آزادی دانشجويان متحدانه عمل کنيم

 

هم زمانی صدور حکم اعدام روزنامه نگاران کرد با نمايش اعترافات تلويزيونی، سرکوب فعاالن                   

جنبش هاي زنان و کارگران و دستگيری دسته جمعی دانشجويان، نشانه يورش برنامه ريزی شده                

نشانه آن است که حکومت کانون های         .  و سراسری رژيم عليه دگرانديشان و آزاديخواهان است         

جنبش های اعتراضی را همزمان هدف گرفته و می خواهد به زور سرکوب، از جوشش و پيوند                       

 2صفحه       . سراسری حرکات اعتراضی جلوگيری کند
 

 با مقاومت و پايداري
 !موج جديد سرکوب جمهوري اسالمي را به شکست بکشانيم

 

رشد جنبـش  .  حکومت جمهوري اسالمي در رشد و شکوفائي اين جنبش ها پايان عمر خود را مي بيند

هاي اجتماعي و فراگير شدن آن ها معنائي جز ايجاد شکافي غير قابل بازگشت در سـد اسـتـبـداد         

 3صفحه      .سياسي و اختناق و بي حقوقي حاکم در جامعه ما ندارد

 شتابگيري ماشين سرکوب حکومت
 و برخي انگيزه هاي قابل تصور

 

نه شرايط اجتماعي و سياسي ايران در               

شمسي قرار دارد که فوج فوج        ۶۰موقعيت دهه   

آزاديخواهان ايران به جوخه هاي اعدام سپرده        

شوند و فرياد دادخواهي آنها جز با بانگ هاي           

پر آواز اما محدود ياران آنها به گوش کسي             

نرسد و نه صحنه بين المللي از چنين آرايشي          

بر خوردار است که ديکتاتورها در اردوگاهي جا 

خوش کنند و به صرف تأمين منافع اقتصادي         

يکي از دو قطب آن زمان، براي بقاء خود دست            

 .به هر جنايتي بزنند

 7صفحه رضـا اکـرمـي              

 به مناسبت سالگرد جنگ تابستان لبنان

 جنگ لبنان
 به نفع چه كسي تمام شد ؟

 

ما به اسـرائـيـل      : " يک افسر اطالعاتي گفت
گفتيم، ببينيد اگر مي خواهيد به جنگ برويد 

فقط هر چـه    .  ما از شما پشتيباني مي کنيم
. زودتر اين کار را انجام دهيد بهتـر اسـت    

هرچه بيشتر صبر کنيد ما وقـت کـمـتـري       
براي تحليل اين جنگ و طرح ريـزي بـراي     
جنگ با ايران قبل از آنکه مـدت ريـاسـت        

خواهيـم  ]  ۲۰۰۹[ جمهوري بوش تمام شود 

 12صفحه    مهـرنوش کيـان    ".داشت

 :كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 
 

 تيـر دانشگاه سركوب شد 18در سالگرد 
روزه مردم، به ويژه دانشجويان در معرض  هر گرچه سرکوب در اين رژيم تابع زمان معيني نيست و  

هشـت  .  براي حکومت است  اي  تير روز ويژه ۱۸بگير و ببند و يورش اوباشان حکومت قرار دارند، اما 

فضـاي    سال پيش در اين روز، دانشگاه تقريبا يکپارچه به اعتراض وسيع عليه سانسور برخاست و 

 4صفحه         .جامعه را تحت تاثير قرار داد
 

 جمهوري اسالمي منصور اسانلو را ربود
ها و گسـتـرش    رشد نارضايتي  زيسته است، با افزايش تورم نگران  حکومت که تا کنون در بحران مي

روي   ها است و براي مقابله با آن، با هدف ارعاب مردم، به تشديد هر چه بيشتـر سـرکـوب         جنبش

دزديدن اسانلو جزئي از تشديد سياست سرکوب جمهوري اسالمي و يکي از حلقه هـاي   . آورده است

 8صفحه       .مدني است هاي سياسي و  تهاجم عليه جنبش

 ، ترس از تحول؟»اعترافات«پخش 

بازجويان و برنامه سازان وزارت اطالعات          

تمامي هنر خود را به کار برده اند تا مراکز              

دانشگاهي را به مراکز توطئه عليه        تحقيقاتي و   

دولت هائي از نوع دولت هاي اروپاي شرقي،          

اسالمي تبديل    آسياي ميانه و يا خود جمهوري        

کنند و شرکت در کنفرانس ها و همايش هاي            

منطقه اي را به ايجاد ارتباط با شبکه هاي              

حضور در مجامع و      .  دهند  جاسوسي جلوه    

کنفرانس هاي بين المللي و هر گونه رابطه            

فکري با جهان خارج را رنگ جاسوسي زده و           

تالش براي ايجاد نهادهاي مدني را گامي در             

 »براندازي نرم  «و      »انقالب مخملي  «جهت   
 10صفحه مسعـود فتحـی              . قلمداد نمايند

 نـامـه سـرگشـاده
درست است که حکومت جـمـهـوري اسـالمـي        

مسبب اصلي اين سـرکـوبـگـري اسـت، امـا           

خواه نيز اگر به وظايف خود  اپوزيسيون ترقي

. به موقع عمل نکند، به سهم خود پاسخگو است

اگر جريانات سياسي، به ويژه آنان که تا کنون 

گيري سيـاسـي مشـتـرکـي         حرکات و موضع

اند، پيشقدم شده، در اسرع وقت، زمانـي   داشته

را براي گفتگو حول اين موضوع مشخص کننـد  

و به عنوان اوليـن گـام در دفـاع از آزادي              

زندانيان سياسي و جلوگيري از احکام اعـدام،    

يک حرکت گسترده مشتـرک را در تـمـامـي           

کشورها سازمان دهند، در جهت وظايف خطيـر  

 11صفحه محمـد اعظمـي   .    اند خود عمل کرده

 مراسم هفتمين سالگرد خاموشي احمد شاملو

 ...آه اگر آزادي سرودي مي خواند
 18صفحه  گزارش سهيـل آصفـي  



 ١۴٦اتحـاد کـار     ۲صفحـه     ١۳٨۶مـرداد    

حسن پور و بوتيمار را به اعدام محکوم کرده اند تا مقاومت  کارگران،   
زنان ودانشجويانی را که هم اکنون در زندان هستند و بر سر انديشه              
های انسانی و حقوق اوليه و اساسی خود ايستاده اند و به نشانه                   

 .اعتراض دست به اعتصاب غذا زده اند را در هم بشکنند
هم زمانی صدور حکم اعدام روزنامه نگاران کرد با نمايش اعترافات             
تلويزيونی، سرکوب فعاالن جنبش هاي زنان و کارگران و دستگيری            
دسته جمعی دانشجويان، نشانه يورش برنامه ريزی شده و سراسری          

نشانه آن است که      .  رژيم عليه دگرانديشان و آزاديخواهان است         
حکومت کانون های جنبش های اعتراضی را همزمان هدف گرفته و              
می خواهد به زور سرکوب از جوشش و پيوند سراسری حرکات                

 .اعتراضی جلوگيری کند
صدور احکام اعدام، ربودن فعاالن کارگران و شيوه برخورد با                  
دانشجويان نشان می دهد که حکومت در تنگنا قرار گرفته و از شدت              
احساس خطر به انتقام جويی و رعب آفرينی در زندان ها و خارج از                

اگرچه شرايط امروز اپوزسيون و حکومت با       .  زندان روی آورده است   
به کلی متفاوت است، اما بايد هشيار بود و به رژيم فرصت                ٦۷سال  

نداد که برای غلبه بر استيصال خود داغ فاجعه ملی و کشار زندانيان               
سياسی را در کشور ما تازه کند و در سکوت، مبارزان راه آزادی را                

 .به صالبه بکشد و به جوخه اعدام بسپارد
برای آن که چنين فاجعه ای تکرار نشود، نبايد لحظه ای در اعتراض                

اگرهمين امروز برای آزادی      .  به صدور احکام اعدام درنگ کنيم         
زندانيان دربند مقاومت همگانی سازماندهی نکنيم، فردا خيلی دير               

دفاع از حقوقی انسانی محکومان به اعدام، مبارزه برای رهايی            .  است
دانشجويان و ساير زندانيان در بند از زندان، دفاع از حقوق بشر و                

اگر آزاديخواهان در پاسخ به همين وظيفه           .  دفاع از انسانيت است     
يکپارچه و متحد عمل کنند، از چنان قدرتی برخوردارند که بتوانند                
تهاجم استبداد را به عقب نشانند و لغو احکام اعدام و آزادی زندانيان              

 .سياسی را به رژيم تحميل کنند
 

 !نيروهای آزاديخواه 
 

بياييد دست ياری يکديگر را بگيريم و يکپارچه از فعاالن دانشجويی،             
بياييد برای لغو احکام     .  زنان، کارگران وفعاالن حقوق ملی دفاع کنيم        

اعدام هم صدا شويم و نگذاريم عدنان حسن پور و بوتيمار را به                   
جوخه اعدام بسپارند و آنان که می خواهند با شکستن قلم ها و بريدن              

 .زبان ها عمر حکومت را طوالنی تر کنند، گستاخ تر شوند
ما همه نيروهای آزاديخواه و مترقی کشور را به همگامی                         
درسازماندهی کارزار موثر در مبارزه عليه استبداد، دفاع از آزادی              

حسن پور وهيوا بوتيمار    عدنان  زندانيان سياسی و جلوگيری از اعدام       
 .دعوت می کنيم

ما ازتمامی نهادهای مدافع حقوق بشر، احزاب و سازمان های                    
آزاديخواه و مجامع بين المللی تقاضا داريم ضمن محکوم کردن حکم            
اعدام، به اشکال و روش های موثر از مبارزه مردم ايران برای رعايت             
 .حقوق بشر، لغو احکام اعدام و آزادی زندانيان سياسی پشتيبانی کنند

 

 ۲۰۰۷ژوئيه  ۲۴ - ۱۳۸۶مرداد  ۲

 

 حزب دمکرات کردستان ايران

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 )اکثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 

 سازمان انقالبي زحمتکشان کردستان ايران -کومه له 

 اعالميه مشترك در محكوميت صدور احكام اعدام،
 دستگيري دانشجويان و فعاالن كارگري

 

 برای نجات جان محکومان به اعدام
 !و آزادی دانشجويان متحدانه عمل کنيم

 
 !ايرانيان آزاده

 

عدنان حسن پور روزنامه نگار کرد و هيوا بوتيمار فعال مدنی، در                
عدنان حسن پور عضو هيات     .  دادگاه انقالب به اعدام محکوم شده اند       
و از اعضای   "  آسو"فارسی    -تحريريه هفته نامه توقيف شده کردی       
 .کانون نويسندگان کردستان می باشد

هيوا بوتيمار را ماموران امنيتی به قصد دستگيری برادر وی هادی               
بوتيمار به گروگان گرفته اند و به خانواده اش اطالع داده اند تا زمانی              
که هادی خود را به اطالعات جمهوری اسالمی تحويل ندهد، هيوا آزاد            

هادی بوتيمار برای رهايی از چنگ جمهوری اسالمی به           .  نخواهد شد 
 .انگلستان پناه برده است

حکم اعدام عدنان حسن پور و هيوا بوتيمار در دادگاه سنندج تائيد                
شده وماموران امنيتی تاييد صدور حکم اعدام عدنان را به وکيل و                

اکنون حسن پور و بوتيمار با مرگ فاصله         .  خانواده وی خبر داده اند    
اگر برای جلوگيری از اجرای      .  ای ندارند و جان آنان در خطر است         

احکام اعدام و نجات جان آنان از خطر مرگ اقدام فوری انجام نگيرد،              
جمهوری اسالمی فاجعه انسانی جبران ناپذيری را بر مردم ما تحميل            

 .خواهد کرد
محکوميت حسن پور و بوتيمار به اعدام، نقض خشن حقوق بشر و                

جمهوری اسالمی با صدور حکم       .  نمونه آشکار جنايت دولتی است      
اعدام برای حسن پور و بوتيمار تصميم به کشتن دو انسان بی گناهی             
گرفته است که هم اکنون در زندان رژيم در بند هستند وجز تحمل                  

دو انسانی  .  اسارت، شکنجه و زندان کاری از دست آنان ساخته نيست         
که در خارج از زندان هم که بودند، جز اتکاء بر انديشه و قلم برای                   
بيان اعتراض خود عليه استبداد و آزادی کشی رهبران حکومت، راه و            

 .روش ديگری نداشتند
محکوميت اين دو تن به اعدام، در تداوم موج سرکوبی است که از                   

در اين موج سرکوب، فعالين جنبش       .  چند ماه پيش به راه افتاده است       
زنان به زندانهای سنگين محکوم گرديده، فعالين جنبش دانشجوئی،            
اعضای شورای مرکزی دفتر تحکيم و مسئولين دفتر ادوار تحکيم               
دستگير شده و روزنامه هم ميهن توقيف و خبرگزاری ايلنا تعطيل                

همزمان با اين اقدامات سرکوبگرانه، ماشين اعدام رژيم به         .  شده است 
 .راه افتاده است

آنان قربانی  .  حسن پور و بوتيمار گروگان جمهوری اسالمی هستند         
آزادی کشی و نقشه شوم استبدادگران حاکم برای عبور از بحران               

بحرانی که خودشان آن را آفريده      .  اجتماعی و منازعه هسته ای هستند   
جمهوری اسالمی اين دو تن از فرزندان شجاع و آزاده کشور را              .  اند

به اعدام محکوم کرده است تا از زنان، معلمان، فعاالن و مبارزان                  
حسن پور  .  حقوق ملی، جنبش کارگری و دانشجويان زهرچشم بگيرد        

و بوتيمار را به اعدام محکوم کرده اند تا صدای آزادی خواهی                     
روزنامه نگاران و روشنفکران کرد را خاموش سازند و مبارزه                  
دمکراتيک مليت های ساکن کشور را برای تامين برابر حقوقی و پايان            

 .دادن به تبعيض سرکوب کنند

 ســرنگـون بــاد رژيــم جمهــوري اســالمي ايــران



 ۳صفحـه    ١۳٨۶مـرداد    ١۴٦اتحـاد کـار     

 بيانيه مشترك
 با مقاومت و پايداري

 موج جديد سرکوب جمهوري اسالمي را
 !به شکست بکشانيم

 

از يک سو جمهوري    .  کشور ما روزهاي دشواري را پشت سر مي گذارد         
اسالمي سرکوب جنبش هاي اجتماعي، بازداشت فعالين نهاد هاي مدني،            
سانسور و توقيف مطبوعات و محدوديت نشر کتب و نشريات را تشديد              
نموده است، از طرف ديگر با دامن زدن به بحران اتمي و تنش با دولت                  
هاي غربي و بي توجهي به تصميمات مجامع بين المللي و از جمله                      
قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، کشور ما را در معرض               
خطر تحريم هاي سياسي و اقتصادي گسترده تر و نيز حمله نظامي قرار              

 .داده است
رهبران جمهوري اسالمي از گسترش و اوج گيري اعتراضات مردم و                
همبستگي جنبش هاي اجتماعي در ماه هاي اخير به هراس افتاده اند و                 
قصد دارند با يورش هم جانبه عليه دانشجويان، فعاالن جنبش کارگري،             
زنان، حقوق ملي، نويسندگان، معلمان و روزنامه نگاران، در جامعه رعب            
و وحشت ايجاد کنند و نگذارند مطالبات مردم در روند مبارزه راديکال تر             
شود و کانون هاي دائمي مقاومت و خيزش در گوشه و کنار کشور شکل              

آنان با بازداشت، زندان و تهديد آشکار مردم، در تالش براي                 .  بگيرد
 .گسترش دامنه کنترل خود بر جامعه هستند

 

تيرماه، مصادف با سالروز يورش نيروهاي سرکوب حکومت به           ۱۸روز  
، اعضاي  ۱۳۷۸دانشجويان در تهران و شهر ستان هاي ديگر در سال               

ساعاتي بعد دفتر   .  شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت بازداشت شده اند        
مرکزي ادوار تحکيم وحدت مورد تهاجم وحشيانه قرار گرفته و همه                 
افرادي که در محل بودند بازداشت شده و در ورودي آن مهر و موم                   

 .گشته است
 

شامگاه روز بعد در نوزدهم تيرماه، منصور اسانلو رئيس هيات مديره              
سنديکاي شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، يک بار ديگر توسط              

با ضرب و شتم ربوده شده و به          »لباس شخصي ها  «اوباش موسوم به    
 .محل نامعلومي انتقال داده شده است

 

روزنامه هم ميهن، توقيف شده است و وزير ارشاد با متهم نمودن                    
آن ها را تهديد به تعطيل نمودن کرده            »کودتاي خزنده «روزنامه ها به    

که اخبار جنبشهاي اجتماعي و بازداشت         )  ايلنا(خبرگزاري کار    .  است
 .فعالين آنها را پوشش ميداد نيز توقيف شده است

 

خرداد   ۲۲طي ماه هاي اخير فعاالن جنبش زنان به دليل شرکت در تجمع              
به سال ها زندان      »اقدام عليه امنيت ملي   «سال گذشته، با اتهاماتي از قبيل       

مبارزه با  «در سراسر کشور تحت عنوان      .  و تحمل شالق محکوم شده اند     
يورش به زنان و توهين به آنان، ابعاد بي سابقه اي به خود                 »بد حجابي 

گرفته است و بر اساس آمار خود حکومت، صد ها نفر از آنان بازداشت                
 .و هزاران نفر در خيابان ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند

 

اعضاي سنديکاي شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه از کار تعليق             
شده اند و تحت فشار اقتصادي و تهديد به بازداشت و زندان قرار دارند                

 .تا از تالش براي اعاده حقوق خود دست بردارند
 

فعاالن دانشجويي در سراسر کشور تحت پيگرد نيروهاي امنيتي قرار              
. نيروهاي بسيج سپاه پاسداران در دانشگاه ها مستقر شده اند              .  دارند

نفر از دانشجويان     ۸.  دانشجويان فعال از ادامه تحصيل محروم گشته اند       
دانشگاه اميرکبير با جعل نشرياتشان بازداشت شده اند و شکنجه مي                

اساتيد دانشگاه ها همچنان تصفيه و به بهانه هاي مختلف از                  .  شوند
 .دانشگاه ها اخراج مي شوند

معلمان کشور به دليل خواست افزايش حقوق و برخورداري از يک                   
زندگي متناسب با کار خود، سرکوب شده اند و هنوز هم وضعيت تعداد               

 .زيادي از بازداشت شدگان اعتراضات سراسري معلمان نامعلوم است
 

مبارزان متعلق به مليت هاي مختلف ايران در کردستان، خوزستان،                 
بيش از پيش مورد پيگرد قرار گرفته اند و مبارزات حق             ...  آذربايجان و   

روزنامه نگاران و   .  طلبانه مردم اين مناطق به شدت سرکوب مي شود           
فعالين حقوق بشر در کردستان و آذربايجان، به خاطر انتشار اخبار و                
 .گزارشات از وضعيت مردم اين مناطق به سال ها زندان محکوم شده اند

تعدادي از هموطنان مقيم خارج از کشور، با اتهامات واهي از قبيل                     
بازداشت شده اند و يا از خروج آن ها از کشور ممانعت              ...  جاسوسي و   

 .به عمل آمده است
 

تشديد جنون آميز سرکوب جنبش هاي اجتماعي، بازداشت فعاالن نهاد             
هاي مدني و گسترش دامنه سرکوب به کل جامعه، بيش از همه از                      
گسترش بحران اقتصادي، رشد فزاينده بيکاري و فقر در جامعه، افزايش            
سرسام آور تورم و قيمت کاالها، بحران کارائي، گسترش تحريم هاي               
بين المللي و تاثير آن بر اقتصاد کشور و رشد نارضايتي مردم و برآمد                

حکومت جمهوري اسالمي در رشد و      .  جنبشهاي اجتماعي ريشه مي گيرد    
رشد جنبش هاي    .  شکوفائي اين جنبش ها پايان عمر خود را مي بيند              

اجتماعي و فراگير شدن آن ها معنائي جز ايجاد شکافي غير قابل بازگشت    
. در سد استبداد سياسي و اختناق و بي حقوقي حاکم در جامعه ما ندارد               

خواست فعالين جنبش هاي اجتماعي در واقع امر، دستيابي به آزادي                 
تشکل، آزادي طرح مطالبات اجتماعي، اقتصادي و سياسي، برابر حقوقي،           
پايان دادن به تبعيض، به رسميت شناختن حقوق و آزادي هاي اوليه                  
انساني، آزادي انديشه و بيان، آزادي اطالع رساني، امنيت حرفه اي                  

جمهوري اسالمي اين خواسته    .  است...  روزنامه نگاران، لغو سانسور و       
ها را برنمي تابد و به زور سرکوب، زندان و ربودن فعاالن جنبش هاي                 

 .اجتماعي، مي خواهد صداي اعتراض مردم عليه استبداد راخاموش کند
 

ما سازمان هاي امضا کننده اين بيانيه اعتراض خود به سياست سرکوب             
و زندان و تشديد اختناق جمهوري اسالمي در سراسر کشور را اعالم                
نموده، خواستار مقاومت در برابر موج جديد سرکوب حکومت و تالش              

 .همگاني براي به شکست کشاندن آن هستيم
 

ما از همه نيروهاي آزاديخواه و از تمامي فعالين جنبش هاي مدني مي                 
خواهيم که به هر شکلي که متناسب با وضعيت خود تشخيص مي دهند،               
در مقابل يورش نيروهاي سرکوب دولتي مقاومت نموده و نقشه هاي               

 .حکومت براي سرکوب قعاليت هاي حق طلبانه مردم را عقيم بگذارند
ما از تمامي نيروهاي سياسي و فعالين نهاد هاي مدافع حقوق و آزداي                
هاي مردم در خارج از کشور مي خواهيم که با پژواک صداي اعتراضات              
مردم و انعکاس اخبار مبارزات مردم، اعتراضات خود به سياست                   

با مراجعه به مجامع بين المللي و       .  سرکوب حکومت را پر طنين تر سازند      
مراجع مدافع حقوق بشر و افکار عمومي مردم، احزاب و جريانات مترقي             
کشور هاي محل اقامت خود، خواستار فشار به دولت جمهوري اسالمي             
براي رعايت حقوق مردم و عمل به تعهدات خود در اجراي مفاد بيانيه                 

 .حقوق بشر و پايان دادن به نقض مستمر آن شوند
ما همه نيروهاي جمهوريخواه و دمکرات و آزاديخواه ايران را به همکاري          
و اتحاد عمل براي مقابله با سياست سرکوب جمهوري اسالمي، دفاع از              

 .حقوق و آزادي هاي گروه هاي مختلف مردم کشورمان فرا مي خوانيم
 

  ۲۰۰۷ژوئيه  ۱۲ـ  ۱۳۸۶تير ماه  ۲۱
 

 حزب دمکرات کردستان ايران

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 )اکثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 

 سازمان انقالبي زحمتکشان کردستان ايران -له  کومه

 آزادي  ـ  دمـوكراسـي  ـ  عـدالت اجتمـاعي  ـ  سـوسيـاليسم



 ١۴٦اتحـاد کـار     ۴صفحـه     ١۳٨۶مـرداد    

اعالم همبستگي با دانشجويان 
و درخواست آزادي فوري 

 زندانيان دربند

 جمعي از کارگران شرکت ايران خودرو 
 

 دوستان و همکاران گرامي 
 

تا کي دانشجويان اين فرزندان عزيز ما بايد         
تاوان حمايت ازما کارگران و زحمت کشان         
را بپردازند تا کي دانشجو جلودار آزادي و          
پيشگام در مبارزه عليه آزادي خواهد بود           

تير از يادمان نرفته       ۱٨هنوز ياد و خاطره      
تير هزاران دانشجو در اعتراض       ۱٨است در   

به سرکوب آزاديها به خيابانها آمدند تا             
بتوانند با شکستن جو سرکوب به ما                
کارگران را در بدست آوردن خواسته              
هايمان در ايجاد تشکلهايمان کمک کنند             
واينک صدها دانشجو در در دفاع از ما               
کارگران دردفاع از سرکوب کارگران در           
دفاع از سنديکا در دفاع از محکوميت                
کارگران دستگير شده در اول ماه مه و در            
دفاع از کارگر زحمت کش محمود صالحي و        
در دفاع از جنبش کارگري و سلب آزاديهاي         

ما کارگران ايران    .مدني به زندان افتاده اند      
خودرو ضمن اعالم همبستگي با دانشجويان      
هر گونه حمله سرکوب و دستگيري                
دانشجويان را محکوم کرده و خواهان             
آزادي تمام زندانيان در بند بخصوص             
دانشجويان دانشگانهاي کشور و محمود          

  ٨۶/۴/۱٨. صالحي مي باشيم
 

 زنـده بـاد جنبـش دانشجـوئي 

 زنده باد اتحاد دانشجو و کارگر 

 تير ۱۸در سالگرد 

 !دانشگاه سرکوب شد
  کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 

تير، در نخستين     ۱۸امروز همزمان با سالگرد     
ساعات روز، دانشگاه اميرکبير مورد يورش         

در .  حکومت قرار گرفت     نيروهاي سرکوبگر    
اين تهاجم اعضاي دفتر تحکيم وحدت که در           

تن از ياران           ۸اعتراض به دستگيري          
دانشجويشان در مقابل درب اصلي ولي عصر         

صبح   ۷دست به تحصن زده بودند، در ساعت        
ساعاتي بعد،  .  شدند  بازداشت و روانه زندان      

ماموران امنيتي و سرکوبگر حکومت به دفتر         
سازمان تحکيم وحدت يورش برده و تعدادي         

مسئوالن و اعضاي اين سازمان دانشجوئي        از  
 .را نيز پس از ضرب و شتم بازداشت نمودند

جمهوري اسالمي پس از تهاجم گسترده به           
و سرکوب    ۱۳۷۸تير ماه سال      ۱۸دانشگاه در   

در اين روز با      وحشيانه دانشجويان، هر ساله     
. شود  اعتراضات وسيع دانشجويان مواجه مي     

گرچه سرکوب در اين رژيم تابع زمان معيني          
روزه مردم، به ويژه دانشجويان        هر  نيست و   

در معرض بگير و ببند و يورش اوباشان              
اي   تير روز ويژه    ۱۸حکومت قرار دارند، اما      

هشت سال پيش در اين      .  براي حکومت است    
روز، دانشگاه تقريبا يکپارچه به اعتراض             

فضاي جامعه    وسيع عليه سانسور برخاست و      
گرچه پس از حدود يک     .  را تحت تاثير قرار داد    

هاي   »لباس شخصي «هفته حکومت به کمک      
يونيفرم پوش هاي رسمي امروز،         ديروز و    

توانست با به خون کشاندن حرکت                   
دانشجويان دوباره بر دانشگاه ها مسلط شود،       

هاي گرانقدري براي      سرکوب آموزه   اما اين    
  .دانشجويان به همراه داشت

قبل از هر چيز چهره واقعي حکومت بهتر              
شناخته شد و ميزان کينه سردمداران اصلي          

دانشگاهيان را    حکومت نسبت به دانشجويان و      
  .برمالتر ساخت

اصالح طلبان نيز که خود را حامي دانشگاه و           
دانشجويان اعالم کرده بودند، نشان دادند که        

که در تحکيم     با دانشجويان تا آنجا همراهند        
آنجا که سمبه يورشگران    .  قدرتشان موثر افتند  

به دانشگاه پر زورتر شود، نه تنها پشت آنان           
بلکه حتي از اعتراض جدي به         شود    خالي مي 

  .ها هم ابا خواهند داشت اين وحشيگري
بود که فاصله گرفتن      ۱۳۷۸تير ماه     ۱۸بعد از   

جنبش دانشجوئي از اصالح طلبان حکومتي          
شکل گيري و تقويت      شتاب گرفت و اين خود       

. هاي مستقل دانشجوئي را تسريع نمود        تشکل
تا بدان حد که امروز ديگر نه تنها فکر تشکل             

در ميان دانشجويان فعال و آگاه             مستقل   
 دانشگاهها چيره شده است،  

بلکه گرايشات مختلف سياسي از جمله فکر           
ها به    نشان خود در دانشگاه      چپ با مهر و       

صحنه آمده است و حرکتش قابل مشاهده            
هاي دانشجويي    يعني هم استقالل تشکل   .  است

خود را يافته است و هم گرايشات              جايگاه  
مختلف با هويت خاص خود اين جنبش را              

  .سازند قدرتمندتر از پيش مي
جمهوري اسالمي که همواره در ميان                
دانشگاهيان پايگاهش ضعيف بوده و تنها به          

مخالفان،   کمک سرکوب و با خفه کردن صداي        
ها    حضور خود را در دانشگاه به گوش              

رسانده است، امروز با سرکوب هم ديگر           مي
با .  شود  شنيده نمي   صدايش در دانشگاه ها       

توان موقتا از طنين صداهاي حق         سرکوب مي 
توان براي هميشه و در        طلبانه کاست، اما نمي   

راه تحقق خواسته هاي دموکرتيک        دراز مدت   
اگر تيغ  .  و آزاديخواهانه مردم را سد کرد         

توانست قدرت را تضمين کند،          سرکوب مي 
هاي استبدادي يکي در پي ديگري            حکومت  

استبداد هر چند که     .  درهم شکسته نمي شدند    
خود را    تواند    تواند تخريب کند، اما نمي        مي

  .روئين تن و شکست ناپذير کند
جنبش دانشجوئي ايران ساليان درازي است         
که در نوک پيکان مبارزه عليه استبداد و براي          

جنبش که همواره     اين  .  آزادي قرار داشته است   
در ايجاد شکاف در ديواره استبداد موثر بوده        

هايش، امکانات زيادي      است، به دليل ويژگي     
هاي زنان،    برقرار کردن پيوند با جنبش       براي  

ها دارا    ها و ساير جنبش     کارگران، اقوام و مليت   
آزادانه   باز شدن فضا براي حرکت           .  است

دانشجويان در پرتو به ميدان آمدن اين               
تا زماني که اين     .  ها، واقعي خواهد شد      جنبش
نکنند، استبداد    ها صفوف خود را متحد         جنبش

براي مرعوب کردن نيروهاي آگاه و فعال             
جامعه، قدرتش را با دستگيري و شکنجه به           

 .کشيد رخ همه خواهد 
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق            
ايران تهاجم به دانشجويان و دستگيري آنان         

آزادي فوري    را محکوم مي کند و خواستار          
ما از همه      .  همه بازداشت شدگان است        

ها و احزاب سياسي و دموکراتيک و           سازمان
مدافع حقوق بشر مي        ها و نهادهاي        انجمن

خواهيم که براي آزادي دانشجويان و ساير          
 .زندانيان سياسي از هيچ تالشي دريغ نکنند

  کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 ۲۰۰۷ژوئيه  ۹برابر  ۱۳۸٦تيرماه  ۱۸ 



 ۵صفحـه    ١۳٨۶مـرداد    ١۴٦اتحـاد کـار     

قانون حقوق بشر بين المللي، از زندانيان در            
" اعترافات اجباري  "برابر بدرفتاري، ازجمله        

کنوانسيون بين المللي حقوق     .  حمايت مي کند   
سياسي ومدني که ايران يکي ازاعضاي آن            
است، ازحقوق هر فرد براي اينکه مجبور نشود        
برعليه خودش شهادت بدهد و يا خودش را            

 ".مجرم بنامد، دفاع مي کند
 

ديده بان حقوق بشر همچنين نگران وضعيت          
سالمتي امير يعقوب علي، دانشجوي نوزده           
ساله و از هواداران کمپين يک ميليون امضاء           
است که هدفش کاهش قوانين تبغيض آميز عليه        

شب هنگام يازدهم ژوئيه، يعقوب       .  زنان است 
علي در پارک انديشه تهران واقع درخيابان            
. شريعتي درحال جمع آوري امضا بود               

ماموران امنيتي پس از دستگيري وي در دفتر          
پليس در    ۱۰۴امنيت پارک، او را به قرارگاه          

ميدان نيلوفر انتقال دادند، جايي که او شب را            
صبح روزبعد، ماموران او را     .  آنجا سپري کرد  

به دادگاه انقالب درخيابان معلم انتقال دادند،          
جايي که قاضي سبحاني دستور داد که او تا            
پايان يافتن تحقيقات پرونده اش همچنان در           

مادر وخواهر او طي اين      .  بازداشت باقي بماند  
مدت قادر نبودند که درخصوص وي اطالعاتي        
را از قرارگاه نيروي انتظامي و يا دادگاه در             

به محض   .  روز يازدهم ژوئيه کسب نمايند        
بازگشت به دادگاه در روز دوازهم ژوئيه،             
قاضي سبحاني به آنها اطالع داد که آنها                

 ۲۰۹دستور داده اند که يعقوب علي به بند               
 .زندان اوين منتقل شود

فعاالن اجتماعي درايران به ديده بان حقوق            
بشر گفتند که مقامات به خصوص درباره             
هواداران کمپين براي حقوق زنان حالت کينه          

يک شاهد درباره تجمع هشتم ماه      . توزانه دارند 
درپارک دانشجو در تهران،       ۲۰۰٦مارس سال   

به ديده بان حقوق بشر گفت که نيروهاي               
امنيتي ونيروي انتظامي براي متفرق کردن            

آنها به  . جمعيت، با باتوم به زنان حمله کردند        
شدت مرداني که درصحنه حاضر بودند را            

 . مورد ضرب وشتم قرار دادند
 

آدرس متن کامل بيانيه سازمان ديده بان           

 :حقوق بشر
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 )۲۰۰۷ژوئيه  ۲۷واشنگتن دي سي، (

سازمان ديده بان حقوق بشر امروز با انتشار          
بيانيه اي گفت که دولت ايران بايد فورا نوزده           
فعال اجتماعي و دانشجوي زنداني را که درماه         
هاي مي و ژوئن با انگيزه هاي ظاهرا سياسي           

سازمان ديده بان    .   دستگير کرده، آزاد کند     
حقوق بشر نگراني خود را از اينکه مقامات             
ايراني با آزار واذيت افراد ياد شده را وادار به           
 .اعترافات اجباري کنند، ابرازنگراني کرده است

دربيست وچهارم ماه ژوئيه، خانواده هاي            
زندانيان مجيد توکلي، احمد قصابان واحسان         
منصوري نامه سرگشاده اي را براي آيت اهللا           
شاهرودي رييس قوه قضاييه درخصوص           
وضعيت آزار و اذيت فيزيکي و رواني فرزندان         

زندان اوين ـ تهران ارسال         ۲۰۹خود در بند     
بخش امنيتي زندان اوين است         ۲۰۹بند  .  کردند

که سازمان ديده بان حقوق بشر موارد                
بسياري ازآزار واذيت زندانيان ازجمله شکنجه       
به منظور اخذ اعترافات اجباري را مستند کرده         

 .است
خانواده هاي زندانيان بعد از مالقات با فرزندان        
خود اظهارداشتند که مقامات رسمي آنها را           

ساعته، بي خوابي     ۲۴وادار به بازجويي هاي      
وبه اينکه خانواده هايشان صدمه خواهند ديد،         

خانواده ها همچنين گفتند که       .  تهديد کرده اند   
زندانيان به سلول زندانيان خطرناک فرستاده        
شده اند، با کابل و مشت مورد ضرب وشتم             
قرارگرفته اند و مجبور شده اند که براي مدت           

 .زمان زيادي بايستند
جواستورک، معاون بخش خاورميانه وشمال       
آفريقاي سازمان ديده بان حقوق بشر دراين          

"زمينه گفت  گزارش هايي که نشان مي دهد         : 
مقامات ايراني دانشجويان را موردضرب وشتم      
قرارداده و تهديد کرده اند براي اينکه اعترافات         
اجباري به دست بياورند، با سوابقي که ما در           
موارد گذشته جمع آوري کرده ايم کامال               

دولت بايد فورا نوزده دانشجو       .  همسان است 
 ".وفعال اجتماعي دستگير شده را آزاد کند

 ۸سه تن از دانشجويان ياد شده در زمره               
دانشجويي بودند که وزارت اطالعات آنها را به        

تشويش اذهان  "،  "توهين به مقام رهبري    "جرم  
انتشار مطالب موهن وتحريک        "، و     "عمومي
دانشجويان اعالم  .  در ماه مه دستگير کرد    "  آميز

کردند که مطالب يادشده ساختگي است وآنها         
در .  هيچ نقشي در توليد اين مطالب نداشته اند         

ماه ژوئيه، پنج تن از دانشجويان ياد          ۱۸تاريخ  
 .شده با توديع وثيقه آزاد شدند

شش دانشجوي ديگر درتاريخ نهم ژوئيه             
 درجريان يک تجمع مسالمت آميز در اعتراض 

به دستگيري ها درخارج از درب اصلي                
آنها براي   .  دانشگاه اميرکبير دستگير شدند      

 ۱۹۹۹يادبود تظاهرات گسترده ماه ژوئيه             
دردانشگاه دست به تحصن زده بودند که دولت 
به صورت خشونت آميزي آن را سرکوب             

براساس گزارش ها از فعاالن          .  کرده بود  
اجتماعي، پليس و مامورين امنيتي لباس               
شخصي شش تن از دانشجويان ياد شده را            

زندان اوين    ۲۰۹دستگير کردند و آنها را به بند        
 .منتقل کردند

بعداز آن درهمان روز، درساعت يازدهم ونيم         
صبح، ماموران لباس شخصي وارد دفتر تحکيم 

آنها .  وحدت و سازمان دانش آموختگان  شدند      
قبل ازاينکه به زور وارد دفتر آنها شوند                
تيرهوايي شليک کردند و ده تن ازدانشجويان         

نيروي .  وفعاالن اجتماعي را دستگير کردند        
  .انتظامي سپس دفترياد شده را پلمپ کرد

دفتر تحکيم وحدت و سازمان دانش آموختگان،       
به صورت قانوني براساس ماده ده قانون             
احزاب سياسي در وزارت کشور ثبت شده            

براساس قوانين ايران،  براي بستن            .  است
قانوني سازمان هاي ثبت شده، اخطار کتبي ويا        

 .دستوردادگاه الزم است
درتاريخ دهم ژوئيه، عليرضا جمشيدي               
سخنگوي رسمي قوه قضاييه ايران، دستگيري       

او اينکه افراد ياد     .  هاي ياد شده را تاييد کرد       
و گفت که   .  شده دانشجو هستند را تکذيب کرد      

اتهاماتي که عليه اين افراد اقامه شده است              
و "  تجمعات غيرقانوني "ازجمله  "  مسائل امنيتي "
 .بوده است" توطئه براي اقدامات غيرقانوني"

از زمان دستگيري هاي نهم ژوئيه، نيروهاي           
امنيتي به خانه هاي هفت تن از زنداني هاي ياد           
شده يورش برده و متعلقات شخصي آنها را           

در روز هجدهم ژوئيه،        .  توقيف کرده اند     
ماموران امنيتي، خانه عبداهللا مومني را جستجو       
کرده و او را به صورت دست بسته به خانه              

براساس گفته هاي کساني که خانواده       .  آوردند
مومني را پس از اين جستجو مالقات کردند،            
درصورت وبدن مومني عالئم آشکار ضرب          
وشتم ديده مي شد و به نظر مي رسيد وزن              
زيادي را طي نه روزي که در بازداشت بوده از          

 .دست داده است
بر اساس منابعي در ايران که در تماس با               
خانواده مومني بوده اند، مقامات امنيتي تالش         
کرده اند که او را به اعتراف در خصوص                
. کارهايي که انجام نداده است وادار کنند              

موضوعاتي مانند اتصال با نيروهاي خارج از         
فعاليت "  انقالب نرم "کشور که براي راه اندازي       

 .مي کنند

 سازمان ديده بان حقوق بشر

 دانشجويان زنداني براي اخذ اعترافات اجباري تحت آزارواذيت قرارگرفتند

 مقامات ايراني بايد نوزده فعال اجتماعي
 ودانشجوي زنداني را فورا آزاد كنند
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 ١۴٦اتحـاد کـار     ٦صفحـه     ١۳٨۶مـرداد    

 خبرنامه اميرکبير
 

 :دانشجويان آزاد شده هم شکنجه شده اند

 وادارمان کرده اند سکوت کنيم
 

 ۳شکنجه هاي فاش شده توسط خانواده              
دانشجوي پلي تکنيک صرفا مختص به احمد           
قصابان، مجيد توکلي و احسان منصوري            
نبوده و برخي از دانشجويان آزاد شده نيز             

  .مورد آزار و اذيت هاي مشابه قرارگرفته اند
به گزارش خبرنامه اميرکبير به اين دانشجويان       
و خانواده هاي ايشان تذکر اکيد داده شده است 
که فرزندان خود را در منزل نگه دارند و از هر           
گونه فعاليت و اطالع رساني ايشان جلوگيري         

خانواده دانشجويان آزاد شده يک هفته        .  کنند
قبل از آزادي توسط عليرضا رهايي، رئيس            
دانشگاه اميرکبير، به دفتر وي دعوت شدند و          
توسط وي تهديد شدند در صورتي که                 
دانشجويان آزاد شده قصد داشته باشند              
فعاليتي انجام دهند ممکن است توسط بسيجيان       
. در خيابان مورد ضرب و شتم قرار گيرند            

زندان اوين هنگام      ۲۰۹همچنين مامورين بند     
آزادي دانشجويان را تهديد کردند در صورت         
انجام هر گونه فعاليتي بار ديگر آن ها را                

 .بازداشت خواهند کرد
دانشجويان آزاد شده در هفته گذشته مذاکراتي       
را با اساتيد دانشگاه براي دادن امتحانات پايان        
ترم خود داشتند که در حين اين مذاکرات،              
گوشه اي از شرايط تکان دهنده بازداشتشان         

اوين را براي اساتيد تشريح کردند        ۲۰۹در بند   
که اين مسئله به شدت اساتيد را متاثر کرده             

 .است
دانشجويان آزاد شده با تکذيب سخنان مطرح         
شده از سوي قاضي حداد، محسني اژه اي و            
رئيس سازمان زندان ها، کليه موارد ذکر شده         
توسط خانواده سه دانشجويي که همچنان در         

 . بازداشت به سر مي برند را تاييد کرده اند

 خبرنامه اميرکبير

 جزئيـات تکـان دهنـده ديگـري

   دانشجويان بازداشت شده    از شکنجه
 

يک منبع آگاه جزئيات بيشتري از شرح شکنجه             
دانشجويان بازداشت شده دانشگاه اميرکبير جهت       

گفته مي شود   .  اعتراف گيري از ايشان را فاش کرد        
برخي از اين موارد ابتدا در رنجنامه والدين احمد           

و احسان منصوري ذکر شده       قصابان، مجيد توکلي    
بود که بنا به مالحظاتي، در نهايت از اين نامه حذف 

 .  شد
وزارت   شنيده ها حاکي از آن است که بازجوهاي           

اطالعات، در طول مدت بازجويي، دانشجويان             
بازداشت شده را به شيوه هاي مختلف مورد اذيت          

به عنوان نمونه،   .  دادند  و آزارهاي جنسي قرار مي       
دانشجويان را به پشت روي زمين مي خواباندند و          
لباس هايشان را از تنشان خارج کرده و به شيوه            

... هاي مختلف مانند بطري نوشابه، تخم مرغ داغ و           
 .آن ها را مورد تهديد قرار مي دادند

هاي روحي و رواني      شدت ضرب و شتم و شکنجه       
دانشجويان به حدي بوده که صداي گريه و ناله             
هاي آنان از اتاق هاي بازجويي و سلول هاي                

انفرادي به گوش دوستانشان که در اتاق هاي               
بازجويي يا سلول هاي مجاور قرار داشتند مي             

اذيت دانشجويان     در اثر آزار و        .  رسيده است 
 ۲۰۹توسط تيم بازجويي و برخي از نگهبانان بند           

زندان اوين، چند تن از دانشجويان در طول مدت            
بازداشت دست به خودکشي زده اند که آثار آن              

  . هنوز روي بدن آن ها مشهود است
دانشجويان بازداشت شده به صورت مداوم از            
برخي از اعضاي بسيج دانشگاه اميرکبير و                

فرهنگي به عنوان عامل اجرايي        کارکنان اداره کل     
جعل نشريات دانشجويي و از عليرضا رهايي،             

اين   رئيس دانشگاه اميرکبير، به عنوان مسئول            
قضيه نام مي بردند که به محض نام بردن از دکتر            
رهايي و اعضاي بسيج، به شدت از سوي                   

  .  آزار قرار مي گرفتند بازجويان مورد اذيت و 

گزارش ها حکايت از آن دارد که دانشجويان               
 ۷بازداشت شده در عين حال که توسط يک تيم              

بازجويي مي شدند و طول       نفره در نيمه هاي شب       
ساعت مي    ۱۲زمان بازجويي گاها به بيش از            

رسيده است، در تمام طول اين مدت اجازه صرف           
غذا يا نوشيدن آب نداشتند، مگر در مواردي که               

دانشجويان زير شکنجه هاي طاقت فرسا بيهوش          
 ۲۰۹کمک بهياران بند       مي شدند که بازجوها به        

اوين در حدي که دانشجويان دوباره به هوش              
همچنين در طول    .  بيايند به ايشان آب مي دادند        

بازجويي به دانشجويان اجازه رفتن به              مدت   
دستشويي نيز داده نمي شده به حدي که اين                

را از دست     دانشجويان در چند مورد کنترل خود         
داده و به همين خاطر به شدت از سوي بازجويان           

شدت ضرب و    .  مورد ضرب و شتم قرار گرفتند       
دانشجويان به حدي بوده که گاه لباس هاي            شتم  

  .  دانشجويان در حين بازجويي پاره مي شده است
همچنين اين منبع آگاه به خبرنگار خبرنامه اميرکبير 
گفت، بازجوها در عين اين که دانشجويان را مجبور 

فرسا مانند خم شدن و         به انجام کارهاي طاقت       
گرفتن مچ پاها مي کردند، چند نفري روي کمر               

همچنين در مواردي که     .  دانشجو سوار مي شدند    
دانشجويان در اثر ايستادن هاي طوالني مدت              

کنترل خود را از دست داده و به روي زمين سقوط   
گرفتن موها و بلند کردن         مي کردند، بازجوها با       

ايشان، آن ها را مجبور مي کردند دوباره سر پا              
 .بايستند

دانشجويان اين    از جمله آزارهاي روحي ـ رواني         
بوده که در مواردي، ايشان را به بند اعضاي گروه          

 .تروريستي القاعده منتقل نموده اند
تيم بازجويي تالش زيادي جهت گرفتن اعتراف            
دروغ مبني بر انتشار نشريات جعلي توسط                

همچنين ارتباط دادن     دانشجويان بازداشت شده و      
اين غائله با احزاب اصالح طلبي مانند حزب                 

 .کارگزاران و سازمان مجاهدين انقالب داشته اند
عالوه بر اين، بازجويان تالش وافري جهت ارتباط         
دادن غائله نشريات جعلي با انقالب هاي مخلمين           

 .   داشته اند

  ۲۰۰۷ژوئيه  ۱٣  - ۱٣٨۶تير  ۲۲  :سايت اخبار روز

 اعتراض دانشجويان و فعالين چپ به موج تازه بازداشت ها
 

طي چند روز اخير شاهد بازداشت تعداد زيادي از دانشجويان به بهانه هاي                
اين .  مختلفي چون اعتراض به ادامه بازداشت دانشجويان پلي تکنيک بوده ايم            

در حالي است که دوستان و رفقاي پلي تکنيکي ما نزديک به دو ماه است که در 
احضار گسترده دانشجويان به کميته هاي انضباطي،         .  زندان به سر مي برند     

تعليق تحصيلي تعداد زيادي از دانشجويان، توقيف نشريات دانشجويي، تعطيلي 
کانون هاي فرهنگي، انجمن هاي اسالمي و شوراهاي            (نهادهاي دانشجويي    

، کنترل پوشش دختران دانشجو، مانور سياسي و قدم به قدم طرح                  )صنفي
انقالب فرهنگي دوم، ستاره دار کردن دانشجويان براي ممانعت از ادامه                   

اساتيد دانشگاه و طرح سهميه بندي جنسيتي ) اخراج(تحصيل، بازنشسته کردن 
براي تضييع حقوق دختران دانشجو، از جمله اقدامات سرکوبگرانه حکومت              

 .اسالمي در قبال جنبش دانشجويي در ماه هاي اخير بوده است
برخوردهاي جديد نشانه ي عزم جدي حاکميت براي گسترش دامنه سرکوب             

اعمال محدوديت شديد براي پوشش زنان تحت عنوان طرح             . اجتماعي است 
امنيت اجتماعي، صدور احکام سنگين براي فعالين جنبش زنان، تنها گوشه اي             

در حالي که کارگران از بديهي ترين .ازبرخوردهاي حاکميت باجنبش زنان است
حق خود يعني حق ايجاد تشکل مستقل محروم شده اند، حداقل دستمزد براي               

 به مراتب پائين تر از خط فقر تعيين شده و قراردادهاي موقت و اخراج   ٨۶سال 

گسترده ي کارگران فشار شديدي به آن ها وارد کرده است، فعالين جنبش                 
. کارگري تنها به دليل برگزاري مستقل روز جهاني کارگر به زندان مي افتند                

همچنين طي ماه هاي اخير شاهد برخورد با فعالين اجتماعي هستيم که براي                
حقوق بديهي و اوليه اي چون حق خودگرداني و استفاده از زبان محلي در                   
مدارس و ادارات در کردستان، آذربايجان و خوزستان مبارزه مي کنند بوده              

هنوز هم مجازات غير انساني سنگسار و اعدام اجرا مي شود و حکومت                .  ايم
 -براي کساني که اراذل و اوباش مي خواند           -اسالمي با صدور حکم اعدام        

 . قصد اشاعه ي جو رعب و وحشت در جامعه را دارد
در چنين شرايطي، شيوه برخورد با مساله گسترش دامنه سرکوب اجتماعي از            

دوستان و رفقاي دانشجو را به جاي            .  اهميت ويژه اي برخوردار است       
برخوردهاي سطحي، احساسي و شعارگونه با گسترش سرکوب، به تشکل              
يابي، اتحاد عمل، برنامه ريزي براي گسترش پايگاه اجتماعي و تالش براي                 

 .اتحاد با ساير جنبش هاي اجتماعي فرا مي خوانيم
ما برگزاري تجمع، تحصن، تظاهرات و اعتصاب را حق بديهي هر انساني مي               
دانيم، لذا ضمن انتشار ليستي از دانشجويان خواستار آزادي بي قيد و شرط               

 .همه آن ها هستيم

 چپ کارگري دانشگاه هاي تهران

 دانشجويان سوسياليست پلي تکنيک

 نشريه ي ميليتانت

 هيئت تحريريه سالم دموکرات
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 ٧صفحـه    ١۳٨۶مـرداد    ١۴٦اتحـاد کـار     

 رضـا اکـرمـي
 

 شتابگيري ماشين سركوب حكومت
 و برخي انگيزه هاي قابل تصور

 

سرکوب آزاديخواهان در اشکال مختلف، زندان، شـکنجه، اعـدام، تـرور،       
 »اعترافـات «قتل هاي خياباني و بالخره، ترور شخصيت، تواب سازي و  

اما همـانطور کـه شـاهديم       .  تلويزيوني، با جمهوري اسالمي همزاد است   
اين روز ها موج جديد و گسترده اي از خشونت عوامـل حکومـت، عليـه          
بخش هاي گسترده تري از افشار اجتماعي به راه افتاده اسـت و از هـر         

 .گوشه اي از گستره پهناور ايران قرباني مي گيرد
نظري بر اخبار رسانه هاي همگاني، به ويژه سايت هاي انترنـتي کـه در      
معرض سانسور کمتري قرار دارند، بيانگر صدها و بلکه  هزاران مـورد     
بازداشت و احکام خـود سـرانه اي اسـت کـه از جانـب دسـتگاه هـاي                      
انتظامي، امنيتي و قضائي جمهوري اسالمي صادر و بـه اجـرا گذاشـته            
ميشوند که ذکر مجدد آن ها صفحات چندي را به خـود اختـصاص مـي       

 .دهد
ويژگي ديگر اين موج جديد، جدا از گستردگي آن، يورشـي اسـت کـه از         
محدوده احزاب وفعالين سياسي فراتر رفته است و با گـذر از نهادهـاي          
مدني، سنديکائي و مطالبه کنندگان حقوق فرهنگي، ملـي و قومـي، گـروه       

و آرايـش غيـر       »بـدحجابي «وسيعي از زنان و پسران جوان را به جرم  
رقـم بـاالي صـد هـزار تـذکر يـا             .  طالباني موي سر، در بر گرفته اسـت  

، حتي در سال هاي قـدر قدرتـي    »بد حجاب«زنان )  ولو موقت(بازداشت 
 .جمهوري اسالمي نيز سابقه نداشته است

دستگيري صدها تن از ناراضيان سهميه بنـدي بـنزين کـه در واکنـشي            
خود جوش، خشم خود را نسبت به اين تصميم دولت نشان داده بودنـد،    
گواه ديگري است از زبان زور حکومتيان حتي در مقابـل اقـشار کـم در       
آمدي که مي بايست پول نفت را با روي کار آمدن محمود احمـدي نـژاد      

 .بر سر سفره خود ببينند
مشاهده چنين اوضاعي، در کنار موقعيت کمـا بيـش متزلـزل رژيـم در               
صحنه داخلي و بين المللي، بدون ترديد هر ناظر سياسي امـور ايـران را     
بر آن مي دارد تا در انگيزه هاي سياست گذاران چنيـن حکومـتي تعمـق       

 .نمايد تا شايد براي زاويه اي از اين صحنه پر ابهام  پاسخي بيابد
براي  اين معادله بغرنج قطعا داليل و انگيزه هاي مختلفـي را مـي تـوان           
برشمرد اما در اوضاع کنوني شايد بتوان بـر سـه رونـد عمـده انگـشت           

 :گذاشت
ماه به انتخابـات هـشتمين دور مجلـس شـوراي اسـالمي              ٦کمتر از   -١

اگر امروز چنين انتخاباتي برگزار مي شد به احتمال قوي دو  .  مانده است
جبهه و تنها همين دو جبهه با دو استراتژي کمابيش روشن در مقابل هم   

در يک سو جناح کنوني حاکم بر قواي سه گانـه،       .  صف آرائي مي کردند
مجلس خبرگان و در رأس همه آن ها آيت اهللا علـي خامنـه اي و بيـت و           
نمايندگان وي که دربدترين حالت، حفظ وضع موجـود را نـشانه گرفتـه         

و در سمت ديگر، اصالح طلبان حکومتي تحت زعامت مثلث کروبـي،       .  اند
درون ايـن جبهـه و آرزوي          »تنـدروهاي «رفسنجاني وخاتمي، با حذف  

 .حداقل تکرار آخرين نتايج انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا
. ماه به ايـن انتخابـات مانـده اسـت           ٦همانطور که گفته شد، هنوز حدود 

جواب شوراي نگهبان به کانديداهاي  خارج از اين دو جبهه که نام بـرده    
سخنان دو هفته پيـش علـي     .  حذف صد در صدي:  شد از قبل روشن بود

مبني بر کنار گذاشتن مـصلحت هـا و         »شورا«خامنه اي در برابر همين 
حذف کساني که مرعوب تبليغات غرب مي باشند، تکليف اين فقها را کـه        
چندان هم به چنين دستور العمل هائي احتيـاج نداشـتند روشـن کـرد و             
جناح اصالح طلب حکومتي هم بايد حساب خود را از هـم اکنـون کـرده            

 .باشد

واقعيت چنين روياروئي اي هر گاه قرار نباشد به عدم ايـستادگي و بـي          
اعتباري مطلق اين جناح منجر شود، رقابت نسبتا مـشکلي را پيـش روي      

به نظر مـي رسـد بـه مـصداق مثـل            . هر دو جناح حکومتي گشوده است
، حزب پادگاني از هم اکنـون   »دست پيش را بگير تا عقب نيفتي«معروف 

دست به کار شده است تا بادستگيري اصالح طلبان بيرون يـا پـيرامون         
مطبوعات و سايت هـاي انترنتـي        .  حکومت، جناح رقيب را مرعوب سازد 

آنها بسته يا  فيلترينگ مي شود، سانسور و خود سانسوري برنـشريات    
موسوم به اصالح طلب اعمال مـي گـرددو پـشت جبهـه آنهـا در ميـان                  
جوانان و دانشجويان با انواع روشها درهم شکسته مي شود تـا زايمـان     
اين هشتمين دور انتخابات مجلس شوراي اسالمي هـم بـدون ريـسک و       

 .رنج مهمي سپري شود
و مناسبات جمهـوري اسـالمي بـا آژانـس بيـن             »بحران هسته اي«   -۲

المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت سـازمان ملـل وارد فـاز حـساس و             
آثار همين حد از تحريم هاي بيـن المللـي بـر         .  تعيين کننده اي شده است

اقتصاد بيمار ايران فشار آورده و هر گاه گشايشي در کار ايـن پرونـده      
حاصل نشود، در آينده نزديـک، در بهـترين حالـت، تـشديد تحـريم هـا                 

از سوئي ديگر اين جا و آنجا شنيده مي شود کـه عليرغـم         .  محتمل است
تبليغات ظاهري ايستادگي بر مواضـع دوسـاله گذشـته، احتمـال برخـي           
سازش ها بر سر همين مواضع در ميـان مـسئولين جمهـوري اسـالمي           

که تا ديروز از جانـب    »شيطان بزرگ«تابوي مذاکرات با . قوت مي گيرد
رهبر رژيم بي غيرتي تلقي مي شد، هـم اکنـون در چـارچوب موضـوع               
عراق شکست شده است و از سخنگوي وزارت خارجه نـيز شـنيده مـي         
شود که در بحث پرونده هسته اي نيز، انجام مذاکره مستقيم بـا آمريکـا      

 .قابل فکر است
مسير حوادث در هريک از جوانب فوق سير نمايد، بدون ترديـد شکـست    
جناح حاکم در جمهوري اسالمي را بـه نمـايش مـي گـذارد و اينـان بـه              
خوبي مي دانند که نتايج حاصل از چنين شکستي نه از چشم جناح رقيب  
دور خواهد ماند و نه مردم و نيروهاي مخالف و اپوزيسيون رژيم و اين  
نيز مي تواند انگيزه ديگري باشد بر بستن دهن هـا، شکـستن قلـم هـا و          

 .باالخره گروگان گرفتن فعالين جنبش هاي سياسي، اجتماعي و مدني
آثار تحريم پيش گفته، زندگي را  بر مردم، به ويژه اقشار کم در آمد،    -۳

سهميه بندي بنزين اگر چه هنوز ورود  .  تا همين جا دشوار تر کرده است
آن مشمو ل تحريم نشده است، اما در يک فرار به جلو از جانب دولـت و   
مجلس اسالمي، با پيش بيني روزهاي دشوارتر به اجـراء گذاشـته شـده      

مي دانيم کمبود اين فراورده و افزايش قابل پيش بيني نـرخ آن تـا        .  است
در صد، بر تمام مايحتاج زندگي اعم از حمل و نقل و خوراک    ٦٠٠حدود 

تأثير گذار خواهد بود و تا همين جا گفته مـي شـود کـه           ...   و پوشاک و 
چنانکه از سـخنان    .  قيمت برخي اجناس را تا دو برابر افزايش داده است   

مردم نبايد در فکر بالش نـرم     «رئيس مجلس شوراي اسالمي بر مي آيد 
 . »در زير سرشان باشند

واکنش خود جوش و اوليـه مـردم بـه طـرح سـهميه بنـدي بـنزين، در                     
شرايطي که هنوز همه عوارض آن بـر همگـان آشـکار نبـود، بايـد ايـن               
هشدار را به امثال آقاي حداد عادل ها هم داده باشد که اينان نـيز ديگـر        

ايشان بـه همـراه يارانـشان در         .  نمي توانند سر آسوده بر بالين بگذارند 
البد به اين نتيجه رسيده اند که خيزش هاي اجتماعـي     »مهر ورز«دولت 

گرسنگان در راه است و بنا بر اين بهتر است با حذف فعالين سياسـي و     
اجتماعي، شانس هر گونه رهبري و نتيجه مندي چنين اعتراضـاتي را از       

اما آنچه اين مجموعه از آن بي خبرند يـا تـرجيح مـي      .  پيش خنثي نمايند
دهند براي قوت قلب هم شده به روي خود نياورند، اين واقعيت است کـه   

شمـسي قـرار      ۶۰نه شرايط اجتماعي و سياسي ايران در موقعيت دهـه       
دارد که فوج فوج آزاديخواهان ايران به جوخه هاي اعدام سپرده شـوند       
و فرياد دادخواهي آنها جز با بانگ هاي پر آواز اما محدود ياران آنها به   
گوش کسي نرسد و نه صحنه بين المللي از چنين آرايـشي بـر خـوردار         
است که ديکتاتورها در اردوگاهي جا خـوش کننـد و بـه صـرف تأميـن            
منافع اقتصادي يکي از دو قطب آن زمان، براي بقاء خود دسـت بـه هـر         

  ۲٠۰۷ژوئيه  ۲١ - ١۳٨٦تير  ۳۰.   جنايتي بزنند



 ١۴٦اتحـاد کـار     ٨صفحـه     ١۳٨۶مـرداد    

به ميدان آمدن      اي و      امکان انفجارهاي توده   
. تر شده است    هاي وسيع مردمي واقعي      جنبش

نيروهاي مترقي و آزاديخواه بايد در انديشه           
 .براي اين جنبش باشند ايجاد چشم انداز 

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق              
ايران سياست سرکوبگرانه جمهوري اسالمي       

آزادي فوري    نمايد و خواهان        را محکوم مي   
منصور اسانلو، دانشجويان بازداشتي و همه         

ما نهادهاي دفاع از       .  زندانيان سياسي است    
سياسي، مدافعان حقوق بشر،       حقوق زندانيان   

های سياسي و ساير هموطنان                 سازمان
خوانيم که براي مقابله با        آزاديخواه را فرا مي    

هاي سرکوبگرانه حکومت و آزادي          سياست  
تمامي زندانيان سياسي از هيچ تالشي دريغ           

 .نورزند
 

   كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

  ۲۰۰۷ژوئيه  ۱۱برابر  ۱۳۸۶تير ۲۰ 

بنزين از اولين     سهميه بندي   .  حکومت تبديل شود  
هاي اين ضعف است که در شرايط کنوني           نشانه

اين سهميه بندي بر افزايش        .  اعمال مي شود   
سرعت اثر گذاشته و تورم را باالتر          ها به     قيمت

حکومت که تا کنون در بحران            .  برده است  
رشد   زيسته است، با افزايش تورم نگران             مي

ها است و براي       ها و گسترش جنبش      نارضايتي
مقابله با آن، با هدف ارعاب مردم، به تشديد هر           

 .روي آورده است چه بيشتر سرکوب 
دزديدن اسانلو جزئي از تشديد سياست سرکوب       
جمهوري اسالمي و يکي از حلقه هاي تهاجم عليه      

مدني است که اين حکومت       هاي سياسي و      جنبش
ها   تير ماه، ده    ۱۸در  .  در دستور خود نهاده است    

هاي   ماه  طي  .  اند  تن از دانشجويان دستگير شده     
اخير، فشار بر فعاالن جنبش زنان دامنه بيشتري        

اجراي حکم سنگسار، صدور     .  پيدا نموده است   
براي نوجوانان، بازداشت وبالگ        احکام اعدام    

ها و    نگاران، بستن روزنامه     نويسان و رورنامه   
مليت   نشريات، بازداشت فعاالن حقوق اقوام و          

هائي   همه و همه نشانه   ...  ها، کارگران، معلمان و     
از اين تهاجم و براي مقابله با هر گونه امکان               

  .است هاي مردمي  خيزش
کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران         
همه آزاديخواهان را فرا مي خواند که حساسيت         

دريافته و صفوف خود      اوضاع سياسي کنوني را     
را براي مقابله با تشديد سرکوب فشرده تر               

امروزوضعيت به گونه اي است که در اثر        .  نمايند
فشارهاي خارجي و سياست هاي سرکوبگرانه        

 هاي اجتماعي،  داخلي و فقر و فساد و نابرابري

 جمهوري اسالمي
  !منصور اسانلو را ربود

 

 ما خواستار آزادی فوري وي

  .و ديگر بازداشت شدگان اخير هستيم
 

شب سه شنبه نوزدهم تيرماه،              ۷ساعت   
منصور اسانلو رئيس هيئت مديره سنديکاي          

توسط   شرکت واحد اتوبوسراني تهران،            
. ماموران مخفي جمهوري اسالمي دزديده شد       

اين چندمين بار است که حکومت ايران منصور        
. کند  آدم ربايان بازداشت مي     اسانلو را به شيوه     

منصور اسانلو مسئوليت در سنديکائي       »جرم«
. کند  مي  است که از حقوق صنفي کارگران دفاع         

اسانلو به همين جرم چندين بار به زندان افتاده         
و بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و يکبار          

اند تا نتواند کالمي در دفاع        بريده  نيز زبانش را    
  .از حقوق کارگران بر زبان راند

هاي ماجراجويانه جمهوري اسالمي،        سياست
المللي را در پي داشته       که مقابله با نهادهاي بين    

قطعنامه تحريم    است و تا کنون به صدور دو          
عليه ايران از سوي شوراي امنيت انجاميده            

 .دهد است، به تدريج اثرات خود را نشان مي
محدود شوراي امنيت، جمهوري        هاي    تحريم

 . اسالمي را زير فشار قرار داده است
نفت که برگ برنده جمهوري اسالمي بوده است 

به دليل نقش درجه اولش در اقتصاد ايران،              
 تواند به بزرگترين نقطه ضعف  امروز مي

در همبستگي با مبارزه کارگران ايران، کنفدراسيون بين المللي اتحاديه              
هاي کارگري و فدراسيون بين المللي حمل و نقل که ده ها ميليون عضو                

را به عنوان روز     )  چهارم اوت (مرداد    ١٨در سراسر جهان دارند، روز       
بين المللي اعتراض به سرکوب حقوق سنديکايي در ايران و بازداشت                

 . منصور اسانلو و محمود صالحي اعالم کرده اند
به همين منظور، اين دو اتحاديه نيرومند جهاني در حال تدارک کارزار                
اعتراضي وسيعي در ابعاد جهاني عليه نقض حقوق سنديکايي در ايران              

در اعالميه اي که از طرف اين دو اتحاديه انتشار يافته، خطاب به              .  هستند
دولت ايران گفته شده است که اگر تا روز چهارم اوت منصور اسانلو و                

مرداد کارزار بين     ١٨محمود صالحي را آزاد نکنند، دو اتحاديه در روز            
 .المللي همبستگي با کارگران ايران را عملي خواهند کرد

ما ضمن استقبال از ابتکار کنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي کارگري و              
فدراسيون جهاني حمل و نقل براي راه اندازي کارزار بين المللي عليه                 
نقض حقوق سنديکايي در ايران، اعالم مي داريم که فعاالنه در اين کارزار             

 .جهاني شرکت مي کنيم
ما همه احزاب، سازمان ها، اتحاديه ها و نهادهاي دموکراتيک طرفدار                
حقوق بشر، دمکراسي و عدالت را به شرکت موثر در اين کارزار انساني              
و دموکراتيک که به منظور پشتيباني و همبستگي جهاني با کارگران ايران            

 .و خانواده هاي کارگران زنداني برگزار مي شود، فرا مي خوانيم
ما خواهان آزادي بدون قيد وشرط منصور اسانلو و محمود صالحي، لغو      
احکام صادره عليه فعالين کارگري و رعايت حقوق سنديکايي کارگران             

 .ايران هستيم
  

 حزب دمکرات کردستان ايران،

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران،

 اکثريت،-سازمان فدائيان خلق ايران

 سازمان انقالبي زحمتکشان کردستان ايران -کومه له 

 ١۳٨٦مرداد  ۱۰چهار شنبه بيانيه مشترک   

 در کارزار بين المللي براي آزادي اسانلو و صالحي

 فعاالنه شرکت کنيم
 

 !ايرانيان آزاده
 

منصور اسانلو رئيس هيئت مديره سنديکاي کارکنان شرکت واحد يک ماه           
است که توسط مامورين امنيتي در نزديکي خانه اش ربوده شده وبه                 

اسانلو از سه هفته پيش ممنوع المالقات        .  زندان اوين منتقل گرديده است     
 . است وخانواده اش نگران وضعيت او هستند

محمود صالحي فعال سنديکاي کارگران خباز شهر سقز ماه ها است که              
. وي به شدت بيمار است و نياز به معالجه دارد           .  در زندان بسر مي برد     

 . اما  او محروم از امکان معالجه و درمان هم چنان در زندان است
بازداشت و زنداني کردن اين دو فعال سنديکايي به دليل فعاليت                       
سنديکايي و محکوم شدن آنان در دادگاه هاي فرمايشي رژيم به مجازات            
زندان، اعتراضات گسترده اي را در ايران و جهان، به خصوص در ميان              

اين .  اتحاديه هاي کارگري پر نفوذ و معتبر بين المللي برانگيخته است               
اتحاديه ها، نهادهاي دموکراتيک و سازمان هاي حقوق بشري، تا کنون با            
صدور بيانيه و ارسال نامه اعتراضي، بازداشت و زنداني کردن فعالين              
سنديکايي و سرکوب فعاليت سنديکايي در ايران توسط رژيم را غير                 
قانوني، مغاير با کنوانسيون هاي حقوق سنديکايي مصوب سازمان بين             
المللي کار و مغاير حقوق انساني و اجتماعي مندرج در منشور جهاني                 
حقوق بشر توصيف کرده اند و با تقبيح و محکوم کردن اعمال جمهوري              
اسالمي، خواهان رعايت حقوق سنديکايي کارگران و آزادي فعاالن                 
کارگري و لغو احکام صادره عليه کارگراني شده اند که براي تامين                   

 .حقوق سنديکايي مبارزه مي کنند

 



 ٩صفحـه    ١۳٨۶مـرداد    ١۴٦اتحـاد کـار     

 .نامناسب پزشکي در زندان در خطر است
 

 مرداد ماه ١٨فراخوان اقدام در 

ما اميدواريم که هم اسانلو و هم صالحي قبل         
از تاريخ مورد نظر و به خاطر فشارهاي             
مستمري که بر مقامات ايران تا آن تاريخ            

اما اگر يکي يا    .  وارد خواهيم کرد آزاد بشوند    
مردادماه   ١٨هر دو آنها همچنان تا پنجشنبه        

در بازداشت بماند، ما از همه اتحاديه هاي           
و "  اي تي اف  "و  "  آي تي يو سي   "وابسته به   

فدراسيون هاي جهاني اتحاديه ها مي               
خواهيم روز بين المللي اقدام در همبستگي با        
. کارگران ايران را در آن تاريخ برگزار کنند         

مرداد ماه دقيقا روزي است که         ١٨پنجشنبه  
از آزادي منصور اسانلو از بازداشت قبلي          

آن آزادي، بدون شک      .  يک سال مي گذرد     
نتيجه اعتراضات و فشارهاي مستمر جنبش       

شما هم  .  بين المللي اتحاديه هاي کارگري بود     
 ۱۵اقدام موفقيت آميز روز اقدام در تاريخ            

را به يا داريد که در واکنش به           ۱۳۸۵فوريه  
دستگيري هاي وسيعي بود که توسط              
مقامات ايراني در ماه قبل از آن، زماني که            
سنديکاي کارگران اتوبوسراني تهران براي       
آزادي اسانلو اعالم اعتصاب يک روزه کرده        

 .بود، صورت گرفت
 

 .پيشاپيش ازشماسپاسگزاريم

 با احترامات برادرانه

 "آي تي يو سي"دبير کل " گاي رايدر"

 "آي تي اف"دبير کل " ديويد کاکرافت"

پرونده ايشان آشکارا توسط اداره اطالعات و   
و "  آي تي يو سـي . " امنيت دستکاري شده است

اخيرا نامه اعتراضـي مشـتـرکـي       "  آي تي اف" 
تيرماه به دولت ايران نوشته و به کميتـه   ۲۰در

نيز اطـالعـات   "  آي ال او" آزادي تجمع و تشکل 
" آي تـي اف     " بعالوه،   .  جديد را ارائه کرده اند

منصور اسـانـلـو را آزاد        " طومار الکترونيکي 
از اين طومار استقـبـال   .  را به راه انداخت"  کنيد

 .زيادي شده است
در اين ميان بسياري از اتحاديه هاي وابسـتـه   

تعداي از   .  نامه هاي اعتراضي ارسال کرده اند
اتحاديه ها اقدامات اعتراضي در سفارت هـاي    

اتحاديه هاي کارگران حمل و   .  ايران داشته اند
نقل در کشور هاي غربي نيز متحـدانـه و بـه        
طور جمعي همبستگي خود را بـا مـنـصـور           

 .اسانلو اعالم کرده اند
 

محمود صالحي؛ کميته هماهنگي براي            

 سازماندهي کارگران

شرايط سالمتي محمود صالحي به سرعت رو   
ايشان عضو هئيت مـوسـس     .  به خطر مي رود

انجمن کارگران خباز سقز و کميته همآهـنـگـي    
فعاليت هـاي  .  براي سازماندهي کارگران بودند

ايشان همواره آزار و اذيت هاي مقامات را بـه  
دنبال داشته و عليرغم وضعـيـت نـامـنـاسـب         
سالمتي، در سنندج در استان کردستان که از   

 .سقز و خانواده او به دور است، زنداني است
بسياري از اتحاديه هاي وابسته، به درخواست 

تيرماه براي اقدام  ۲۰در تاريخ " آي تي يو سي"
حـاال مـا از       .  اعتراضي واکنش نشان داده انـد 

شما مي خواهيم که براي اعمـال فشـار قـدم        
پيش بگذاريد چرا که شواهد مستنـدي وجـود     

 دارد که زندگي صالحي به خاطر مراقبت هاي 

 دوستان گرامي

ما از شما مي خواهيم که سازمانتان در              
براي دو زنداني      ۱۳۸۶مرداد ماه      ۱۸تاريخ  

منصور :  مشهور اتحاديه کارگري در ايران      
اسانلو و محمود صالحي، به روز اقدام بين          

ما مي دانيم که فصل تابستان      .  المللي بپيوندد 
بويژه در نيمکره شمالي، براي روز اقدام            

اما .  همبستگي بين المللي زمان مناسبي نيست     
ما متعتقديم که اوضاع خاص اين دو مورد           
ضرورتي است براي يک اقدام جدي و فوري،        
گر چه خواستار اين هستيم که اين دو همکار         

 .زنداني ما تا آن زمان آزاد بشوند
 

منصور اسانلو، رئيس سنديکاي کارگران       

سنديکاي (اتوبوسراني تهران و حومه          

 )واحد

بسياري از شما شرح ديدار و مالقات هاي           
آي تي  "و  "  آي تي اف  "منصور اسانلو را از      

در لندن و بروکسل در خرداد ماه         "  يو سي 
آي تي  "شوراي عمومي   .  ديده و يا شنيده ايد    

به ويژه بعد از اين که اعضا              "  يو سي  
احساسات و استقبال گرم خود را با بلند             
شدن از صندلي ها به او ابراز داشتند،                
تصميم گرفت در صورتي که ايشان بعد از           
بازگشت به ايران با مشکلي مواجه شود             

 .همبستگي کامل خود را با او اعالم کنند
متاسفانه اين دقيقا اتفاقي بود که افتاد؛ اآلن          
دو هفته از زمان ربودن منصور اسانلو در           

تيرماه، در حالي که سوار اتوبوسي در           ١۹
در حال حاضر ايشان    .  تهران بود، مي گذرد   

به زندان بد نام اوين برگردانده شده و به             
طور مکرر گزارش شده است که ايشان به           

 متهم است؛ " توطئه عليه امنيت ملي"

 :فراخوان کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري و فدراسيون بين المللي کارگران حمل و نقل
 

 مرداد ماه، روز همبستگي بين المللي، 18
 براي آزادي منصور اسانلو و محمود صالحي

با توجه به سابقه آزار و تعقيب آقاي اسانلو، ما براين باوريم که دليل               
امر از نظر حقوق      بازداشت او فعاليت هاي سنديکائي اش است که اين          

  .  بين المللي غير قابل قبول است
جمهوري اسالمي ايران به دليل عضويتش در سازمان بين المللي کار            

جمله اصل آزادي      موظف به رعايت اصول بنيادي اين سازمان از             
ما مطلع شديم که وزارت کار شما بارها به کنفدراسيون           .  تشکل است 

که ما عضو آن هستيم اطمينان داده          بين المللي اتحاديه هاي کارگري       
است که متعهد به حقوق کارگران و گفتگو با جنبش اتحاديه اي بين                

 .  المللي است
ما مصراَ از دولت شما مي خواهيم که آزادي فوري وبي قيد وشرط                

  .  آقاي اسانلو را تضمين کند
 

  ارادتمند، لوئيجي آنجه لتي، دبير کل

 ۲۰۰۷ژوئيه  ۱۰ 
 

  اتحاد بين المللي در حمايت از كارگران در ايران: ترجمه و تكثير

  نامه دبير کل اتحاديه کار ايتاليا به محمود احمدي نژاد
 

  خواهان آزادي فوري منصور اسانلو هستيم
 

 دبير کل اتحاديه کار ايتاليا  : از

 رئيس جمهور    آقاي محمود احمدي نژاد :  به
 

  آقاي رئيس جمهور

کارگردر ايتاليا است،     ۱۹۰۰۰۰۰از جانب اتحاديه کار ايتاليا که نماينده        
سنديکاي کارگران شرکت واحد    ما قوياََ بازداشت منصور اسانلو رئيس 

  . را محکوم مي کنيم
ما از طريق سنديکاي کارگران شرکت واحد مطلع شديم که رئيس اين              

ناشناس در يک اتوبوس      شرکت در تاريخ دهم ژوئيه توسط مهاجمان         
. شرکت واحد به شدت مورد ضرب وشتم قرار گرفت و ربوده شد                

ژوئيه خبريافته اند که او در زندان             ۱۲خانواده او نيز تازه در روز         
  .  اوين نگهداري مي شود

 



 مسعـود فتحـي

 ، ترس از تحول؟»اعترافات«پخش 
 

خانم هاله اسفندياري و آقايان کيان تاجبخش و نيز             »اعترافات«پخش  
همه سو با اعتراض و       رامين جهانبگلو از تلويزيون جمهوري اسالمي، از        
وادار کردن قربانيان   .  انزجار عليه نقض حقوق اوليه آن ها مواجه شد           

اظهاراتي عليه خود و اقرار به جرائمي که ديگران           سرکوب دولتي به اداي   
براي آن ها تراشيده اند، زير پا گذاشتن ابتدائي ترين حقوق انساني آن               

 .  ها به خشن ترين وجه است 
سال گذشته همواره از      ۲۸دستگاه سرکوب جمهوري اسالمي در طول        

سرکوب استفاده نموده      اين شيوه براي هتک حرمت انساني قربانيان           
با زندانيان شکنجه شده جزو         »مصاحبه«پخش     ۶۰در دهه    .  است

کرات زندانيان شکنجه شده بر صفحه           به  .  برنامه هاي روزمره بود     
تلويزيون عليه خود و آرمان هاي خود سخن گفته و آن چه را که به آن                 

 .  شده بود، در مقابل دوربين ها به زبان آورده اند ها ديکته 
از دهه هفتاد به بعد اما اين قبيل مصاحبه ها نقش ديگري نيز پيدا کرده                 

بخشيدن به اقدامات     اند و جزئي از پروژه هاي تدارک شده براي دامنه             
. عليه گروه معيني از فعاالن جنبش هاي اجتماعي و مدني شده اند                   

کرده اند با کنار هم چيدن بخشي از            بازجويان وزارت اطالعات تالش      
 »چراغ«،  »هويت«در قالب برنامه هاي تلويزيوني مثل          »اعترافات«اين  

. بازداشت هاي خود در ميان نيروهاي معيني را موجه جلوه دهند              ...  و  
اجتماعي و سياسي     مجريان اين نوع يورش هاي پروژه اي به گروه هاي           

معين، هر بار با شکار قربانيان خود همچنين تالش کرده اند بخشي از                
زبان بازداشت شدگان و در قالب اعترافات،          سناريو هاي دلخواه را از       

بازداشت دسته جمعي ملي مذهبي ها، ربودن سيامک               .  اعالم کنند  
از آن جمله   ...  بازجوئي هاي اداره اماکن نيروهاي انتظامي و            پورزند،  
نظام «   اي بودند که عليه         »توطئه«هر کدام در پي کشف         .  بوده اند 
هر کدام از اين    .  آن چيده شده بودند     »براندازي نرم «و براي     »اسالمي

نهاد هاي مدني را افزايش داده        پروژه ها در زمان خود فشار بر فعالين          
اند و دست آخر بعد از ماه ها و گاه سال ها انفرادي و بازجوئي و                       

 . سپرده شده اند زندان به بايگاني 
اخير هم که گويا از طرف چند محقق و استاد دانشگاه در حال                »توطئه «

افرادي که در اين فيلم با        اتهام همه   .  تکوين بوده است، از آن جمله است      
انقالب «يا تدارک     »براندازي نرم «شده، مشارکت در       »مصاحبه«آنها  

فيلم تهيه شده هم در صدد آن است که نشان دهد              .  بوده است   »مخملي
خود تهيه کنندگان   .  همه افراد معترف اند که جزو اين پروژه بوده اند             

هم براي اثبات جاسوسي اين زندانيان، با استفاده از نمايش صحنه              فيلم  
مدعي اند که      هائي از تظاهرات در گرجستان، اوکراين و قرقيزستان             

توطئه اي در کار بوده و بنياد          »مخملي«پشت همه انقالبات موسوم به       
آمريکا نيز جزئي از شبکه تدارک         ها و نهاد هاي تحقيقاتي و دانشگاهي         

 .  اين انقالب ها هستند
روز انفرادي و تحت ارشادات بازجويان        ۷۰دکتر هاله اسفندياري بعد از      

فکر ...  روي اين مسايل       فرصتي برايم پيش آمد که       «:  معترف است که  
واقعا به اين نتيجه رسيدم که      .  باره کرديم   هايي هم در اين       کنم و صحبت  

اي که تشکيل شده از       هاي يک زنجيره    حلقه  اين افراد و خود من بشويم        
بنيادها، مراکز تحقيقاتي و دانشگاه ها که به اسم دمکراسي، به اسم                  

توانمندسازي زنان، به اسم ديالوگ حتي در ارتباط سعي کنند يک                    
داخل ايران منجر     ها نهايتا در       هايي بوجود بياورند که اين شبکه        شبکه

بشود به بوجود آوردن يک تغييرات خيلي اساسي در درون رژيم ايران             
  . »سيستم يعني واقعا متزلزل کردن اين 

ماه بازداشت آزاد     ۴رامين جهانبگلو هم قبل از آن که پارسال بعد از              
و معترف شده بود      شود، از قرار معلوم به چنين نتايجي رهنمون گشته           

ام از دوره آمريکا      گردم به اين فعاليت چند ساله       من االن که بر مي    «:که  
 هايي که داشتم بيشتر در راستاي منافع  فعاليت بينيم که  تا ايران، مي

دشمنان ايران قرار گرفته تا در راستاي منافع ملت ايران و از کرده                   
کنم که به بهترين وجه بايد آن را بتوانم            خيلي پشيمانم و فکر مي      خودم  

 .»  جبران کنم
بازجويان و برنامه سازان وزارت اطالعات با تهيه اين فيلم تمامي هنر               

دانشگاهي را به مراکز       خود را به کار برده اند تا مراکز تحقيقاتي و                
توطئه عليه دولت هائي از نوع دولت هاي اروپاي شرقي، آسياي ميانه و              

اسالمي تبديل کنند و شرکت در کنفرانس ها و همايش             يا خود جمهوري    
. دهند  هاي منطقه اي را به ايجاد ارتباط با شبکه هاي جاسوسي جلوه                

حضور در مجامع و کنفرانس هاي بين المللي و هر گونه رابطه فکري با               
تالش براي ايجاد نهادهاي مدني        جهان خارج را رنگ جاسوسي زده و         

 . قلمداد نمايند »براندازي نرم«و  »انقالب مخملي«را گامي در جهت 
قطعا يکي از اهداف بازجوياني که اين فيلم را تهيه کرده اند، چيزي                    

پورش به نهاد هاي مدني       نيست، جز تراشيدن توجيه بر اقدامات خود در         
و بازداشت و محاکمه فعاالن جنبش هاي اجتماعي با اتهاماتي از قبيل                

همين اعترافات، آن ها سوژه هاي مشخصي را          در  .  اقدام عليه امنيت ملي   
نام بردن از افراد معيني در اين اعترافات هدفي جز          .  هم مطرح ساخته اند   

وصل کردن آن ها و فعاليت هاي آن ها در جنبش هاي اجتماعي، از                     
. حکومت ندارد   هاي مورد نظر        »شبکه«جمله جنبش دانشجوئي به        

يارگيري از اساتيد و       «بنياد سوروس براي          »برنامه«صحبت از     
نام برده مي شود، بدون حکمت        يا در مورد مجله معيني که         »دانشجو ها 

ايشان به  ...  پور در بار اول من آشنا شدم           با آقاي بيژن خواجه   «.  نيست
زماني که من سفر کنم به ايران با مجموعه مجله گفت              من توصيه کردند    

و گو    و گو همکاري کنم و ايشان براي من تعريف کردند که مجله گفت                
محلي هست و مجله هست که به اصطالح مفاهيم جديد مربوط به                     

در آن مجله منتشر      شود و     دموکراسي و جامعه مدني در آنجا بحث مي        
 ... »شود شود و اشاعه مي مي

در سرتاسر اين فيلم بيننده با ذهنيتي مواجه است که کار با يک موسسه              
کمک به  .  جرم مي شناسد    تحقيقاتي در اياالت متحده را براي يک ايراني          

شرکت .  توانمند سازي نهاد هاي مدني را توطئه براندازي ترجمه مي کند          
ديگر کشور    »ماموران امنيتي «المللي را ارتباط با       در يک کنفرانس بين     

کند،   فيلتر مي     »امنيتي«در يک کالم، مفاهيم را به زبان           .  ها مي فهمد  
نسبت به کلمات خاصي شرطي شده است و از همه آن ها بوي توطئه به               

 .  مشامش مي خورد
فيلم اعترافات خانم هاله اسفندياري و آقايان رامين جهانبگلو و کيان تاج             

نهاد هاي مدني و مقابله       بخش، تالشي مذبوحانه براي توجيه يورش به         
اما اين فيلم قبل از همه، محو           .  با تالش براي تغيير در جامعه است         

. در برخورداري از حق دفاع از خود است          ابتدائي ترين حقوق اين افراد      
دولت جمهوري اسالمي با اين کار نه فقط منشور جهاني حقوق بشر را               

نهاده است، حتي قوانين جاري رژيم را نيز در مورد اين افراد                  زير پا   
وجه توجيه پذير     سکوت در برابر اين اقدامات به هيچ        .  نقض نموده است  

بدون هر  .  آن ها تاکنون از حق داشتن وکيل محروم بوده اند             .  نيست
مجرم در تلويزيون و مطبوعات به           گونه محاکمه اي عمال به عنوان          

  .  نمايش گذاشته شده اند
بازداشت خانم هاله اسفندياري، آقاي کيان تاجبخش و نيز دوست                  

نقض ابتدائي    گرامي آقاي علي شاکري با اتهاماتي از قبيل جاسوسي،             
ترين حقوق انساني آنان در آزادي سفر به کشور و نقض حق بازگشت              

شهرونداني که سال هاست در کشور         بازداشت  .  به ميهن خويش است    
ديگري اقامت دارند، ايراد اتهامات واهي عليه آنان و تبديل شغل و يا                  

سياسي و فرهنگي اين افراد به وسيله اي براي اتهام تراشي             حتي فعاليت   
نقض صريح    و پرونده سازي براي آن ها از سوي دستگاه هاي دولتي،             

 .  منشور جهاني حقوق بشر است
بايد با مراجعه به نهادهاي بين المللي مدافع حقوق بشر خواستار آزادي             

خواستار اعزام   فوري خانم هاله اسفندياري و آقاي تاجبخش شد و               
وکالئي براي استيفاي حقوق آنان و ديگر بازداشت شدگاني گشت که               

شرکت در مصاحبه هائي از اين نوع         در وضعيت مشابهي بوده و براي        
  . و گردن نهادن به اعترافاتي مشابه تحت فشار قرار دارند
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 »ناکارآمدي هاي دولت نهم    «منحرف کردن افکار عمومي از        «براي  
حق طبيعي  .  است، هيچکدام از اين ارزيابي ها في نفسه غلط نيست             

کليه «  »اصالحات درونزا «دفتر سياسي مشارکت است که با تاکيد بر         
اهداف پنهان   «را نسبت به          »جريان هاي مختلف اصالح طلب         

. در نفي شعار هاي اصالح طلبان به هشياري دعوت کند           »اقتدارگرايان
اما آيا هر کسي با هر ارزيابي و تفسيري مي تواند اين واقعيت را                    
ناديده بگيرد که اين اعترافات قبل از همه زير پا گذاشتن حقوق اوليه و              
انساني کساني است که بعد از روزها، هفته ها و ماه ها شکنجه روحي              
و جسمي مجبور شده اند، به اسباب دست کساني تبديل شوند که اين              

 يا آن هدف مورد تفسير مشارکتي ها را دنبال مي کنند؟
در موضع گيري جبهه مشارکت، کلمه اي هم در باره حقوق انساني               
کساني که زير فشار هائي که گوشه اي از آن ها را خانواده هاي                    

در نامه اي به شاهرودي اعالم کرده اند، وادار به                )  ۴(دانشجويان
اين افراد در موضع گيري     .  اعتراف عليه خود شده اند در ميان نيست        

ظاهرا از حق و حقوقي هم         .  مشارکت اصال وجود خارجي ندارند      
صورت مساله طوري چيده شده است که گوئي آن         .  برخوردار نيستند 

ها هم جزو ابزارهائي مثل دوربين و صفحه تلويزيون بوده اند که در              
آستانه انتخابات و در جهت جوسازي در آن و براي منحرف کردن               

 .افکار عمومي از ناکارآمدي هاي دولت نهم به کار گرفته شده اند

از اين اعترافات استفاده      »انتقاد«در موضع گيري مشارکت از کلمه        

دفتر   »انتقاد«شده است، ولي از خود انتقاد هيچ خبري نيست و                  
سياسي مشارکت متوجه  همه چيز هست، جز خود اين اعترافات و                
چگونگي کسب آن ها و موقعيت و وضعيت افرادي که وادار به                    

واکنش مشارکت، دوئلي با رقيب مشارکت است و در        . اعتراف شده اند
حتي شايسته  .  اين دوئل اعترافات و معترفين از صحنه حذف شده اند          

 .نام بردن هم نبوده اند
اينکه پس از اين اعترافات     .  که هيچ، خوِد بيگانه بوده اند       »عامل بيگانه «

حتي پس از آزادي هم ديگر اين افراد نمي توانند انسان هاي آزاد قبل               
از اين اعترافات بوده، به زندگي خود به روال گذشته و به روابط قبلي              

با کابوس  .  خود با دوستان و حتي فاميل خود بطور عادي ادامه دهند           
بازجوئي و تحقير و تهمت هائي که بر آن ها روا شده است، بايد                     

مصرف داخلي در جهت      «زندگي کنند، کمتر از صحبت در مورد             
هاي محدودكننده و اقتدارگرايانه جريان حاكم در آستانه                سياست

 اهميت دارد؟ »انتخابات مجلس
، در برخورد به حقوق      »اقتدارگرا«راستي تفاوت مشارکت با رقباي       

 پايمال شده انساني دستگيرشدگان در کجاست؟ 
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 مسعـود فتحـي

 در حاشيه پخش اعترافات تلويزيوني

 اصـالح طلبـان و حقـوق بشـر
 

، پيش از   »...به نام دمکراسي  «بعد از پخش فيلم اعترافات تحت عنوان         
جمهوري «، سايت بازتاب تحت عنوان        »اصالح طلب «همه جريانات   

پخش «:  واکنش نشان داد و نوشت که       »اسالمي به كجا رسيده است؟    
دهنده آن است كه امروز       اعترافات از سيماي جمهوري اسالمي، نشان     

سال از انقالب، برخي جمهوري اسالمي را در برابر           ۲۹پس از گذشت    
هاي   گذاري كرده؛ يعني ترويج ارزش        اي كه خود آن را پايه          شيوه

ها به ديگر كشورهاي جهان        فرهنگي و تالش براي صدور اين روش       
 ) ۱.(»دانند پذير مي ، آسيب)»صدور انقالب«بخوان (

. اولين جريان اصالح طلبي که واکنش نشان داد جبهه مشارکت بود              
موضع گيري دفتر سياسي جبهه مشارکت در اين مورد، در حاشيه              

 »آفتاب«سايت  .  صورت گرفت   »اردوي شاخه جوانان مناطق جنوبي    «
 »در واكنش به پخش اعترافات عوامل بيگانه       «موضع مشارکت را     

سياست هاي آمريكا در قبال جمهوري اسالمي        «:  اعالم كرد و افزود   

چنين برنامه  غالبا دوستانه و سازنده نبوده است، در عين حال پخش           

 )۲.(»فايده است هايي با هدف روشنگري تحركات ضد ايراني بي

، حتي يک مورد هم مستقيما به         »واکنش«نکته جالب اين که در اين         
افرادي که اعتراف کرده اند، و هتک حرمتي که از آنان شده است،                  

عوامل «برعکس، غيرمستقيم تحت عنوان        .  اشاره اي نشده است     

 »عوامل بيگانه «البته ظاهرا اين    .  از آن ها صحبت شده است       »بيگانه
جبهه مشارکت افزوده شده       »واکنش«بر    »آفتاب«از طرف سايت     

از )  ۳(»ميزان نيوز «اين جريان در سايت        »واکنش«چون در   .  است
 .خبري نيست »عوامل بيگانه«

مشارکت بدان ها اشاره شده است، عبارت          »واکنش«مسائلي که در    
 :اند از

از پخش اعترافات تلويزيوني،       انتقادبا  )  ي دفتر سياسي  (اعضا«  -  ۱

 . »دانستند برنامه گروهي در آستانه انتخاباتآن را 

ها را بيش از هر چيز         اين نوع برنامه  ...  اعضاي دفتر سياسي     «  -  ۲

هاي محدودكننده و           داراي مصرف داخلي در جهت سياست          

ارزيابي    اقتدارگرايانه جريان حاكم در آستانه انتخابات مجلس           

 .»كردند
هايي كه در     سازي اعضاي دفتر سياسي با هشدار نسبت به زمينه« - ۳

براي اعمال فشار بر جامعه      ها و نمايش هايي         سايه چنين سناريو   

با پخش چنين برنامه    . ...  گيرد تاکيد کردند    صورت مي   سياسي كشور   

هايي نمي توان افكار عمومي را نسبت به مشكالت فراوان و                       

و جريان حاكم      دولت نهم عمل      حاصل از شيوه     هاي  ناكارآمدي

 .»كرد منحرف

اصالحات اعضاي دفتر سياسي جبهه مشارکت با تاكيد مجدد بر « - ۴

از كليه جريان هاي مختلف اصالح طلب خواستند تا نسبت          ...  ودرونزا  

هوشيار ..  .اهداف پنهان اقتدارگرايان در نفي شعارهاي اصالحات          به

 . »و متحد باشند
.  شکي نيست که هرکدام از موارد فوق در جاي خود قابل تامل هستند             

مي تواند در موقعيت فعلي سالحي        »براندازي نرم «اساسا خود اتهام    
عليه هر نوع اصالح طلبي و از جمله همين اصالح طلبان حکومتي                  

مي توان اين اعتراف گيري ها را از زواياي مختلف مورد                  .  باشد
دفتر سياسي مشارکت هم مي تواند بگويد که اين           .  ارزيابي قرار داد  

درجهت «.  است   »برنامه گروهي در آستانه انتخابات        «اعترافات   
سياست هاي محدود کننده و اقتدارگرايانه جريان حاکم در آستانه              

 . است »براي اعمال فشار بر جامعه«و  »انتخابات مجلس
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  ۲۰۰۷ژوئيه  ۹  - ۱٣٨۶تير  ۱٨  دوشنبه   ـسايت اخبار روز 
 

 بيانيه ي دانشجويان چپ دانشگاه هاي تهران
 در محکوميت احکام صادره عليه فعالين جنبش زنان

 

در ادامه ي پروژه ي سرکوب جنبش هاي اجتماعي در ايران، احکامي عليه             

از آن جمله دالرام علي بنا به حکم         .  فعالين جنبش زنان صادر شده است     

ماه حبس    ۱۰به دو سال و       ٨۵خرداد    ۲۲دادگاه به جرم شرکت در تجمع       

ماه حبس    ۴سال و     ٣ضربه شالق، و عاليه اقدام دوست به          ۱۰تعزيري و   

اين اقدام نشانه ي عزم حاکميت براي       .  ضربه شالق محکوم شده اند      ۲۰و  

ما .  سرکوب شديد و خشونت بار جنبش ها و فعالين اجتماعي است                

شرکت در تجمعات و گرهمايي هايي که در اعتراض به نابرابري هاي                

جنسيتي و قوانين زن ستيز موجود برگزار مي شوند را حق بديهي تمام              

زنان و مردان مي دانيم و بدينوسيله اعتراض خود را به احکام صادره                

 .بيان مي نمائيم

اين ها همه در شرايطي اتفاق مي افتند که حاکميت حق انتخاب آزادانه ي               

پوشش را به رسميت نمي شناسد و به بهانه ي امنيت اجتماعي، دامنه ي               

در شرايطي که دوستان و رفقاي پلي           .  سرکوب را گسترش مي دهد      

تکنيکي ما در زندان به سر مي برند و هر روز شاهد برخورد با کارگران و 

فعالين جنبش کارگري هستيم، صدور اين احکام تائيدي بر عزم حاکميت            

 .براي اجراي پروژه ي سرکوب گسترده ي جنبش هاي اجتماعي است

يکبار ديگر اين احکام را محکوم نموده و تمامي زنان، کارگران،                      

دانشجويان و مردم آزاديخواه ايران را به مقاومت در برابر گسترش                

 .سرکوب اجتماعي و پيگيري حقوق بديهي و انساني زنان فرا مي خوانيم
 

  جمعي از دانشجويان چپ دانشگاه هاي تهران

 محمـد اعظمـي 

 نـــامـــه ســـرگشـــاده

 :به
 خواهان ايران اتحاد جمهوري

 حزب دموکرات کردستان ايران
 حزب ملت ايران
 جبهه ملي ايران

 جنبش جمهوريخواهان دموکرات و الئيک
 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 )اکثريت(سازمان فدائيان خلق ايران
 )راه کارگر(سازمان کارگران انقالبي ايران

 سازمان انقالبي زحمتکشان ايران -کومه له
 مجامع اسالمي ايرانيان

 ...و 

 دوستان ارجمند

قريب چند ماه است که حکومت جمهوري اسالمي فضاي تنفس آزاد در               
کمتر .  تر و سرکوب شهروندان ايراني را تشديد کرده است         جامعه را تنگ  

هاي اجتماعي   روزي است که در آن روز، فرد يا افرادي از فعاالن جنبش            
در همين ماه    .  دستگير، محاکمه، زنداني و يا در مواردي اعدام نشوند            

گذشته تعدادي از فعاالن جنبش هاي زنان، دانشجوئي، کارگري، اقوام و             
نگاران،  اي از روشنفکران، روزنامه      هاي ايراني و همچنين عده        مليت

بازداشت و برخي از آنان به اعدام هم محکوم               ...  نويسان و     وبالگ
احزاب سياسي و فعاالن و مدافعان آزادي و حقوق بشر در                .  اند شده

هائي مخالفت خود را با اين اقدامات            خارج از کشور، با دادن بيانيه         
براي من اين پرسش طرح است که آيا             .  اند سرکوبگرانه ابراز داشته   

ظرفيت جريانات سياسي و نهادهاي مدني و آزاديخواهان ايران همين               
است؟  آيا براي ايستادگي در برابر استبداد حاکم و عقب راندن آن، کار                

هاي  ديگري از آزاديخواهان ايراني ساخته نيست؟ اگر هست، اين واکنش          
خواهيم  ضعيف و پراکنده و اين کم تحرکي، از چه روست؟ اگر مي                   

اينگونه ضعيف عمل کنيم بهتر نيست از ادعاهاي خود عليه استبداد و                 
 براي استقرار دموکراسي، گامي پس بکشيم؟

قصد ندارم ليستي از اعمال غير انساني حکومت ايران را در اين نامه                   
شما خود بيش از هر کسي از اعمال و رفتار خشن اين حاکمان              .  برشمرم
سئوال از شما اين است تا کي مي خواهيد دست روي دست                  .  آگاهيد

تجربه .  بگذاريد و به بهانه هاي مختلف از حرکت مشترک خودداري کنيد           
حرکات و اعتراضات ايرانيان خارج کشور، نشانگر اين است که حکومت             

خواهيد  اگر مي .  فهمد با تمام ناداني و تحجرش، زبان زور را خوب مي            
هاي ضعيف و    حداقل ارابه استبداد را از حرکت باز داريد، با اين واکنش           

ترين و   موثرترين شيوه و قابل فهم    .  پراکنده، کاري از پيش نخواهيد برد      
 .آشنا ترين زبان براي اين حکومت، زبان زور است

امروز جريانات و افراد آزاديخواه در خارج کشور بسيار وسيع و                    
توانند نيرومند ظاهر شوند، مشروط به اينکه با صف          اينان مي .  پرشمارند

شرايط جهاني عليه جمهوري     .  مشترک به دادخواهي و مبارزه برخيزند       
اما بايد امکان بهره برداري     .  اسالمي نيز هيچگاه چنين مناسب نبوده است      

شرايط مناسب است اما براي آن نيروهائي که هدف           .  از آن را مهيا کرد     
خويش را درست انتخاب نموده و انرژي خود را براي عمل مشترک                   

خواه ايران   ادامه اين روش و منشي که اپوزيسيون ترقي        .  متمرکز نمايند 
 تا کنون، از خود بروز داده است،

تواند هم مردم را به ياس بکشاند و هم شرايط را براي به سازش                    مي
مردمي که روزانه زير گيوتين      .  ها با حکومت، مهيا نمايد      کشاندن قدرت 

کنند، بدون    حکومت و در سايه بايدها و نبايدهاي آن زندگي مي                   
اندازي روشن و اميدوار کننده دچار ياس شده و به انفعال کشيده               چشم
هاي جهاني نيز بدون وجود يک آلترناتيو نيرومند، راه            قدرت.  شوند مي

  .جويند را در سازش با همين حاکمان مي

 دوستان عزيز

اگر امروز در گام نخست امکان شکل دادن به يک اتحاد وسيع از                       
آزاديخواهان براي استقرار آزادي دشوار است، اما براي سازماندهي يک           
حرکت وسيع در دفاع از زندانيان سياسي و عليه اعدام؛ شرايط چندان                

شکل دادن به جنبشي براي آزادي زندانيان سياسي با             .  ناممکن نيست 
سمبل گرفتن افرادي چون بهاره هدايت، دالرام علي، عبداله مومني،                  
منصور اسانلو، محمود صالحي، هاله اسفندياري، کيان تاجبخش و                 

تواند هم در     مي  …جلوگيري از اعدام و آزادي عدنان حسين پور و               
ساز شکل گيري اتحادي از          خدمت آزادي قرار گيرد و هم زمينه             

 .خواهان براي استقرار دموکراسي شود جمهوري
درست است که حکومت جمهوري اسالمي مسبب اصلي اين سرکوبگري           

خواه نيز اگر به وظايف خود به موقع عمل             است، اما اپوزيسيون ترقي    
نکند، به سهم خود پاسخگو است و نمي تواند شانه از بار مسئوليت خالي              

همه جريانات سياسي به درجات متفاوت در پديداري اين وضعيت             .  کند
اساسا بخشي از داليل پابرجائي       .  دشوار سهيم بوده و سهيم هستند        

حکومت، ناشي از ضعف، ناتواني، مشکالت و پراکندگي اپوزيسيون                
 .خواه است آزادي

گيري  اگر جريانات سياسي، به ويژه آنان که تا کنون حرکات و موضع              
اند، پيشقدم شده، در اسرع وقت، زماني را براي           سياسي مشترکي داشته  

گفتگو حول اين موضوع مشخص کنند و به عنوان اولين گام در دفاع از                
آزادي زندانيان سياسي و جلوگيري از احکام اعدام، يک حرکت گسترده             
مشترک را در تمامي کشورها سازمان دهند، در جهت وظايف خطير خود            

نبايد ترديد داشت که چنين حرکاتي هم در عقب نشاندن             .  اند عمل کرده 
حکومت موثر است و هم زمينه حرکات مشترک را براي دستيابي به                  

تحرکي ما، راه سرکوب را      بر عکس، سکوت و کم    .  نمايد آزادي بيشتر مي  
نياز به گفتن نيست که در سکوت، تيغ  استبداد بر گردن              .  هموار مي کند  

 .تر کشيده مي شود آزاديخواهان سهل
من هم مثل هر ايراني ديگري که  دل در گرو استقرار آزادي و                           
دموکراسي در ايران دارد، انتظاري جزپاسخ مشخص و علني شما در               

 .سطح جنبش ندارم
  ۲۰۰۷ژوئيه  ۱۸برابر  ۱۳۸۶تير ماه  ۲۶چهارشنبه 

 ديـدگـاه ها



 ١۳صفحـه    ١۳٨۶مـرداد    ١۴٦اتحـاد کـار     

رايس طرح سازمان ملل براي        :  ژوئيه  ۲١

قولي "آتش بس را مجددا رد کرده و آن را             
او مسئوليت اين جنگ را        .  مي خواند "  غلط

همچنان به دوش سوريه و حزب اهللا مي              
شوراي امنيت نمي تواند قطعنامه اي       .  اندازد

 .مشترک صادر نمايد

کيم هاول رئيس دفتر امور          :  ژوئيه   ۲۲

خارجه انگليس پس از بازديد از بيروت به             
شدت از اسرائيل انتقاد کرده و مي گويد              

به فکر کودکاني که در      "دولت اسرائيل بايد     
 .باشد" اينجا مي ميرند

هماهنگ )  Ian Igland(يان اگلند   :  ژوئيه  ۲۳

کننده کمک هاي انساني به لبنان، پس از              
نقض "بازديد از بيروت، حمالت اسرائيل را          

عربستان خواهان  .  مي خواند "  حقوق بشر 
ارسال نيروهاي بين المللي حافظ صلح به           

در تل آويو در تظاهراتي بر      .  منطقه مي گردد  
"عليه جنگ عده اي شعار مي دادند           ما به  : 

 ".خاطر آمريکا نه مي کشيم و نه مي ميريم

اسرائيل خواهان فرستاده شدن     :  ژوئيه  ۲۴

نيروهاي حافظ صلح بين المللي به مرز              
اسرائيل و سوريه براي جلوگيري از قاچاق         

رايس نيز   .  اسلحه از اين مرز مي شود           
خواهان ارسال ارتش لبنان به مرزهاي با           

آمار منتشر شده در       .  اسرائيل مي گردد    
انگليس نشان مي دهد که دولت انگليس فقط          

ميليون پاوند    ۲۲۵در سال گذشته بيش از        
 .اسلحه به اسرائيل فروخته است

اتحاديه اروپا به دنبال کشته شدن      :  ژوئيه  ۲۵

نفر از کارکنان سازمان ملل در يک                  ۴
. بمباران، شديدا از اسرائيل انتقاد مي کند           

بار به    ١۰عنان اعالم مي کند که حداقل            
نيروهاي اسرائيل در باره حضور کارکنان         
سازمان ملل در ساختمان مذکور اطالع داده        

وي اين حرکت اسرائيل را            .  شده بود  
در داخل اسرائيل انتقادات     .  خواند"  بامنظور"

 .نسبت به جنگ گسترش مي يابد

سران اتحاديه اروپا، آمريکا،        :  ژوئيه   ۲٦

کانادا، اسرائيل و نمايندگان کشورهاي            
خاورميانه در جلسه اي از اسرائيل مي              
خواهند که از شدت عمل خودداري کند ولي          
همچنان تقاضا براي آتش بس از جانب              

 .آمريکا و اسرائيل بلوکه مي شود

حزب اهللا خواستار آتش بس مي        :  ژوئيه  ۲۷

مارگارت بکر وزير خارجه، در باره         .  گردد
اين که هواپيماهاي آمريکايي حمل بمب براي        
اسرائيل در انگليس سوخت گيري مي کنند به        

 .مجلس شکايت مي کند

جک استرا، وزير خارجه انگليس،      :  ژوئيه  ۲۹

در جلسه اي در مجلس اعالم مي کند که               
بار بيشر از اسرائيليان      ١۰غيرنظاميان لبنان   

اسرائيل نيروهايش را از شهر     .  کشته شده اند  
بنت جبل به دليل تلفات سنگين بيرون مي            

 14صفحه       . آورد

يک سال از جنگ ويرانگر اسرائيل با لبنان در         
برخالف سالگرد هاي   .  گذشت  ۲۰۰٦تابستان  

ديگر، وسائل ارتباط جمعي غربي يا بسيار          
گذرا ياد آور اين جنگ شدند و يا اصال                

شايد سردي هواي    .  اشاره اي بدان نکردند    
تابستان امسال خاطره گرماي سال پيش را         

 !از خاطر زدوده است
ژوئيه آغاز شد     ١۲جنگ لبنان و اسرائيل در      

در اين مدت حدود      .  روز ادامه يافت     ۳۴و  
غير نظامي لبناني که بر اساس گزارش         ١۰۰۰

درصد آنان کودکان       ۳۰هاي سازمان ملل      
سال بودند، چند صد غير نظامي            ١۲زير  

 ١٨۴سرباز اسرائيلي و      ١٨۰اسرائيلي، حدود   
نفر از سربازان حزب اهللا در درگيري ها              

اما ابتدا ببينيم که درگيري ها        .  کشته شدند 
رسما از کي آغاز شد و چه اتفاقاتي در اين            

 .روز افتاد ۳۴

خواستار برقراري آتش بس فوري مي گردند         
ولي جهانيان با ناباوري مطلع مي شوند که            
آمريکا و انگليس نه تنها خواهان آتش بس             
نيستند بلکه از بمباران لبنان توسط اسرائيل          

اهود اولمرت اعالم مي کند که تا       .  دفاع مي کنند  
زماني که حزب اهللا خلع سالح نگردد به حمالت         

اردن، مصر و عربستان    .  خود ادامه خواهد داد   
با حمايت از دولت سينيورا، از حزب اهللا براي           

 .آغاز بحران به شدت انتقاد مي کنند

در ميان سران شرکت کننده در         :  ژوئيه  ١۵

کشور در سنت پترزبورگ، در       ٨جلسه سران   
مورد چگونگي برخورد با بحران اختالف نظر        

در اين ميان اسرائيل با حمله به         .  وجود دارد 
کاروان آوارگان، تحت عنوان کاروان حمل           
اسلحه براي حزب اهللا، تعداد زيادي غير نظامي        

 .را به قتل مي رساند

کشور در اطالعيه اي        ٨سران  :  ژوئيه  ١٦

حزب اهللا را محکوم مي کنند ولي از اسرائيل            
! فقط مي خواهند که خويشتن داري نشان دهد        

با فشار انگليس و آمريکا، اطالعيه خواهان            
 .آتش بس نيز نمي گردد

توني بلر در مالقات با کوفي عنان        :  ژوئيه  ١۷

خواهان ارسال نيروي هاي صلح بين المللي          
که به ذم وي متشکل از کشورهاي اروپائي           (
و پيروان سياست هاي آمريکا      ]  بخوانيد ناتو [

در منطقه يعني اردن، مصر و عربستان               
براي کنترل مرزها مي      )  سعودي خواهد بود   

سران اتحاديه اروپا در بيانيه اي از            .  شود
اسرائيل مي خواهند خويشتن داري نمايد ولي        

 .همچنان خواهان آتش بس نيستند

به گزارش برخي منابع ديپلماتيک       :  ژوئيه  ١٨

نزديک به روزنامه گاردين، بوش به اسرائيل         
يک هفته وقت داده است تا حزب اهللا را از ميان           

همچنين توني بلر ايران را متهم به           .  بردارد
 .ارسال اسلحه براي حزب اهللا مي کند

فرانسه به تنهايي خواستار          :  ژوئيه   ١۹

جان .  برقراري فوري آتش بس مي گردد           
بولتن، نماينده آمريکا در سازمان ملل، اين            

خوانده و آن را رد مي       "  ساده لوحانه "طرح را   
رئيس )  Louise Arbour(لوئيز آربور    .  کند

کميسيون عالي حقوق بشر سازمان ملل مي          
گويد که کشتار غيرنظاميان در لبنان يک              

 .جنايت جنگي است

کوفي عنان پس از ديداري از منطقه       : ژوئيه  ۲۰

در جلسه شوراي امنيت خواستار آتش بس           
تنبيه "او اعمال اسرائيل را        . فوري مي گردد   

به "ناميده و حزب اهللا را نيز براي        " دسته جمعي 
مورد انتقاد قرار مي     " گروگان گرفتن يک ملت    

 .جان بولتن اظهارات عنان را رد مي کند. دهد

 مهـرنـوش کيـان

 به مناسبت سالگرد جنگ تابستان لبنان

 جنگ لبنان به نفع چه كسي تمام شد ؟

نيروهاي حزب اهللا در يک درگيري :  ژوئيه ١۲

در نزديکي مرز لبنان وارد خـاک اسـرائـيـل       
شده و دو سرباز اسرائيلي را به گروگان مي 

همان گردان اسرائيلي که دو سـربـاز     .  گيرند
متعلق به آن بودند به داخل مرز لبنان حـملـه   

 ٨مي کند ولي با برخورد به مين ضد تـانـک     
نفر از آنان کشته مي شوند و گردان مجبـور  

اسرائيل ابتدا تهديـد  .  به عقب نشيني مي شود
سـال بـه        ۲۰مي کند که با بمباران، لبنان را 

عقب خواهد برد ولي حزب اهللا همچـنـان بـر      
زنداني حزب  ۳خواسته تعويض دو سرباز با 

اولـيـن   .   اهللا در اسرائيل اصـرار مـي ورزد        
ژوئيه در جنوب لبنان آغاز  ١۳بمباران ها در 

سـوريـه   " رايس اعالم مي کند کـه     . مي شود
  ".مسئوليتي ويژه را در اين بحران دارا است

سازمان ملل اولين جلسه در بـاره  :  ژوئيه ١۴

 همه کشورها . بحران لبنان را تشکيل مي دهد



 ١۴٦اتحـاد کـار     ١۴صفحـه     ١۳٨۶مـرداد    

در اينجا بايد متذکـر شـد کـه دولـت فـواد              
سينيورا پس از يکي از انقالب هاي مخملـي و    

پس از   .  با حمايت دولت بوش بر سر کار آمد
ترور رفيق حريري و مـوفـقـيـت در اخـراج          
نيروهاي سوريه از لبنان، پروژه بعدي دولـت  
سينيورا خلع سالح کردن حزب اهللا و ايـجـاد       

بايد .  دولتي وابسته از نوع اردن و مصر است
اذعان کرد که جو ايجاد شده تا حدي حزب اهللا 

اما با ايـن    .  را در موضع دفاعي قرار داده بود
همه، حزب اهللا لبنان به دليـل بـيـرون رانـدن         
اسرائيل از خاک لبنان در مـيـان مـردم از            

يـک هـمـه      . " حمايت زيادي برخـوردار اسـت    
پرسي قبل از ريزش اولين بمب ها بر جـنـوب   
لبنان از شيعيان، سني ها، مسيحيان مـارونـي   

درصـد مـردم      ۷۰و دروزي ها نشان داد که 
) درصد از مسـيـحـيـان         ۵۵از دروزي ها و ( 

موافق گروگانگيري دو سـربـاز اسـرائـيـلـي         
درصد موافق عملـيـات    ٨۷به طور کلي .  بودند

تالفي جويانه حزب اهللا عليه اسرائيل بـوده و      
درصد آمريکا را در حل مسائل خاورميانه  ۸۹

درصد از عـمـلـکـرد        ٦۴.  صادق نمي دانستند
 ٦۵دولت سينيورا خشنود نبودنـد و حـتـي          

 )۱(".درصد سني ها با سينيورا موافق نبودند
و اما وضعيت سياسي در اسرائيـل چـگـونـه       
بود؟ دولت اهود اولمرت اولين دولت اسرائيلي 
متشکل از کساني بود که در هيچکدام از جنگ 

و در ديگر درگيري هـا در     ١۹٦۷، ١۹۴٨هاي 
بـه  .  منطقه، به عنوان ارتشي فعال نبـوده انـد    

واقع بعد از برسرکار آمدن اولمرت، بسيـاري  
در غرب از او به عنوان چرخشي جـديـد در       

دقيقا به .  نقشه سياسي اسرائيل ياد مي کردند
همين دليل برخي از ناظران معتقد بودنـد کـه     
شکست در جنگ لبنان به علت بي تـجـربـگـي     
. اولمرت و وزير دفاع او امير پرتز بوده اسـت 

بر خالف انتظار، اولمرت با حمله بـه لـبـنـان       
نتوانست حمايت يکپارچه مردم اسرائيل را که 
اکثرا موافق با حضور حزب اهللا در همسايگـي  

همانطور کـه در    .  خود نيستند را بدست آورد
باال هم گفته شد، مردم به طور گسـتـرده در       
تظاهرات برعليه جنگ و اعتراض به اولـمـرت     

اما بايد به خاطر داشت که ايـن  .  شرکت کردند
اعتراضات از دو جهت کامال متضاد صـورت    

دسته اي که مخالف جنگ به طـور    .  مي گرفت
کلي بودند و معتقد بودند که اين بحران را مي 
شد از طرق ديپلماتيک هم حل کرد و دسـتـه       
بزرگتري که مي گفتند وزير دفاع بايـد پـتـک      
آهنين را سنگين تر و زودتر وارد مي کـرد و    
تا به دست آمدن اهداف خود از خاک لـبـنـان    

پس از پايـان جـنـگ نـيـز          .  عقب نمي نشست
کميسيون مستقل براي بررسي عملکرد دولـت  
گفت که اشتباهات استراتژيکي در تصـمـيـم        
گيري هاي وزير دفاع و اولمرت وجود داشتـه  

 .است
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 ۴٨اسرائيل بمباران لبنان را براي      :  ژوئيه  ۳۰

سينيورا براي اولين بار    .  ساعت قطع مي کند   
. از پذيرش رايس به بيروت خودداري مي کند       

آمريکا و انگليس همچنان خواهان ادامه جنگ       
 .هستند

اسرائيل درست دو روز و       :  اوت  ١۴تا    ١۲

ميليون   ۴چند ساعت قبل از آتش بس حدود         
بمب خوشه اي را بر روي مناطق غير نظامي         

تا کنون  .  و روستاهاي جنوب لبنان مي ريزد      
هزار از اين بمب ها خنثي شده اند           ١۲۰فقط  

و هنوز هم همه روزه کودکان و کشاورزان          
 .بر اثر انفجار اين بمب ها کشته مي شوند

متري عمق زمين و زير تپه  ۴۰اين بانکرها در 
به داليل امنيتي هـر فـرمـانـده         .  ها قراردارند

حزب اهللا فقط جاي سه زاغه، دو زاغه اصلي و 
هيچ کدام از افسـران  .  يک رزرو را مي شناسد

حزب اهللا از نقشه کلي اين بـانـکـر هـا خـبـر           
 .ندارند

همچنين نيروهاي حزب اهللا ازسازماندهي و         
درتمام طول  .  نظم فوق العاده اي برخوردارند    

رزمنده حزب اهللا در       ۳۰۰۰مدت جنگ حدود     
جنوب لبنان در برابر اسرائيل مقاومت مي           

هيچ نيروي کمکي به اين تعداد اضافه        .  کردند
نشد در حالي که در هفته دوم جنگ، اسرائيل          
تمامي سربازان احتياط خود را به خدمت فرا         

همچنين در تمام اين مدت و عليرغم          .  خواند
بمباران تمامي پل هاي ارتباطي و جاده ها و           
حضور نيروهاي زميني اسرائيل در لبنان در        
روزهاي آخر جنگ، ارتش اسرائيل نتوانست        
هيچکدام از روستاها را به طور کامل تحت            
کنترل خود درآورد و موشک باران حزب اهللا         

پس از حمله زميني،       .  همچنان ادامه يافت    
منطقه مارون النصر که فاصله کمي با مرز            

روز پس از ورود ارتش به         ۴دارد تا حداقل     
. منطقه، در برابر تانک ها مقاومت مي کرد            

همچنين عليرغم بمباران مرکز تلويزيون المنار 
دربيروت، اين رسانه در تمام مدت جنگ به           

 .کار خود ادامه داد
حزب اهللا در جمع آوري اطالعات هم از                

درست چند ماه قبل از      .  اسرائيل سبقت گرفت  
آغاز درگيري ها حزب اهللا موفق به شکستن           
دو حلقه وسيع جاسوسان اسرائيل در لبنان         

در مقابل،  .  شد و اکثر آنان دستگير گرديدند       
حزب اهللا توانسته بود قبل و در طي درگيري           
ها مخفيانه بي سيم ارتش اسرائيل را گوش           
. کند و از چگونگي عمليات باخبر شود               

ساعت اوليه    ۷۲اسرائيل جنگ را در همان         
عليرغم بمباران هاي وسيع و استفاده       .  باخت

از بمب هاي بانکرشکن نتوانست آتش موشک       
 ۳۴در طي   .  ها بر اسرائيل را حتي کاهش دهد      

راکت و موشک      ۴۰۰۰روز حزب اهللا حدود       
همين امر  .  ميان برد به اسرائيل پرتاب کرد        

نشان مي دهد که اسرائيل در واقع اطالعات           
دقيق از محل زاغه هاي مهمات و ميزان واقعي    

حزب اهللا در هنگام      .  اسلحه ها نداشته است     
ساختن زاغه ها يکي را به ظاهر علني، يعني به  
گونه اي که جاسوسان يا ماهواره ها بتوانند          
محل آن را بيابند مي ساخت و ديگري را در            

از اين نظر جنگ لبنان ثابت کرد        .  محلي مخفي 
که حزب اهللا در دادن اطالعات غلط کامال              

 .موفق بوده است
از نقطه نظر سياسي نيز جنگ به نفع حزب             

موضع شيخ نصراهللا در داخل       .  اهللا تمام شد   
لبنان تقويت گرديد و در ميان افکار عمومي           
اعراب منطقه وبسياري از مخالفان سياست         
هاي آمريکا در منطقه خاورميانه، جايگاهي         

 . ويژه يافت

 چه کسي پيروز شد؟

. براي اين سوال پاسخي قطعي وجود ندارد        
اگر از نقطه نظر نظامي به جنگ لبنان نگاه             
کنيم، مي توان گفت که حزب اهللا برنده اين             

اين گروه  ارتش منظم و رسمي         .  جنگ بود 
ندارد و در برابر يکي از مدرن ترين ارتش            

روز نه تنها     ۳۴هاي منطقه و جهان توانست       
مقاومت کند، بلکه ضربه هاي کاري نيز وارد         

 .آورد
پايگاه حزب اهللا به طور سنتي در جنوب لبنان         

اين .  قرار دارد که اکثرا شيعه نشين است          
نيروهاي    ۲۰۰۰گروه موفق شد در سال           

پس .  اشغالگر اسرائيلي را از خاک لبنان براند      
از جنگ هم حزب اهللا عمال امنيت منطقه جنوب         
لبنان و در نتيجه مرز ميان لبنان و اسرائيل           

حزب اهللا خود اعالم    .  را به عهده داشته است     
کرده بود که داراي  موشک هاي ميان برد،           

و تعداد زيادي     ۵و فجر     ۳راکت هاي فجر     
به همين  .  موشک دوربرد به نام زلزال است      

دليل شيخ نصراهللا تهديد کرد که در                  
پاسخگويي به بمباران کاروان هاي غير            
. نظاميان، تل آويو را هدف قرار خواهد داد          

عمال هم موشک هاي پرتاب شده، به                 
در (شهرهاي حيفا، افوال و اطراف جنين             

 .اصابت کردند) فلسطين -شمال کرانه غربي
، تعداد زيادي    ۲۰۰۰حزب اهللا پس از سال         

در جنوب لبنان ساخته     )  بانکر(زاغه مهمات   
اين بانکرها از سيستم پيچيده اي            .  است

برخوردارند و اکثرا در جنوب رودخانه             
(به گفته الستر کوک         .  ليتاني قرار دارند    

Alaistar Cook  (    بانکر   ٦۰۰حزب اهللا حدود
 .در جنوب رودخانه ليتاني ساخته است

1- Nasrallah and the three Lebanons, by Sami Moubayed.  
Asia Times, 3 August 2006.   



 ١۵صفحـه    ١۳٨۶مـرداد    ١۴٦اتحـاد کـار     

گروگانگيري حماس در نوار غزه عمـلـيـاتـي     
. مشترک ميان حزب اهللا و حماس بوده اسـت   

اين عده  استناد مي کنند به انتـقـادات خـالـد       
مشعل، رهبر حماس مستقر در سـوريـه، از       
عملکرد حماس و اين که حماس با شرکت در 
دولت، از اهداف راديکال خود عـدول کـرده       

اما مخالفين اين نظر استدالل مي کنـنـد   .  است
که اوال حزب اهللا همواره اعالم کرده است کـه  
براي آزاد سازي سه لبناني از زنـدان هـاي       
اسرائيل در صورت امکان اقدام به گـروگـان   

دوما، فلسطينـي هـا مـي        .  گيري خواهد کرد
دانند که هر بحران در منطقه خاورميانه باعث 
فراموش شدن مسئله فلسطين مـي شـود و       
واقعا هم بمباران وحشيانه لبنان فجايع نـوار  
غزه را که هم زمان اتفاق مي افـتـاد، تـحـت       

 .الشعاع خود قرار داد

رئيس کـمـيـسـيـون      )  Winograd( وينوگراد 
مستقل در گزارش خود از عمـلـکـرد دولـت       
اولمرت به شدت انتقاد کرد و دليل شکست را 

" ارزيابي، مسئوليـت و دورانـديشـي       " کمبود 
در هر حال دولت اولمرت همچنان با .  دانست 

پائين ترين ميزان حمايت مـردمـي بـر راس        
 .قدرت باقي مانده است

اما مسلما بازندگان اصلي اين جـنـگ مـردم      
هزار نـفـر    ۷۰۰در طي اين جنگ .  لبنان بودند

آواره گرديدند و اکثر آنان خانه هاي خود را 
همچنين اقتصاد نوپاي لبـنـان   .  از دست دادند

 .ضربه شديدي خورد

 علل واقعي جنگ چه بود؟

در باره علل عکس العمل شـديـد اسـرائـيـل          
برخي نقشه هـاي  .  نظرات مختلفي وجود دارد

از قبل طرح ريزي شده از طرف نئو ليبرال ها 
را دليل اصلي جنگ مي دانند و برخي ديـگـر     
بر بي تجربگي دولت اولمرت و شتابزدگي او 
در نمايش قدرت اسرائيل در منطـقـه اشـاره      

بسياري از خبرنگاران و محـقـقـيـن     .  مي کنند
نظر اول را بيشتر مورد بحث و بررسي قرار 
داده اند چرا که به نظر مي رسد اکثر جنگ ها 
و بحران هاي بـوجـود آمـده در مـنـطـقـه              
خاورميانه در چهارچوب برنامه وسيع و از     
قبل طرح ريزي شده دولت نئوليبرال، يـعـنـي    

اما جنـگ لـبـنـان در         .  دولت بوش، مي باشد
 کجاي اين طرح قرار مي گيرد؟

در مقاله )  Seymour Hersch( سيمور هرش 
ماکت حمله " اين جنگ را  ) ۲( خود در نيويورکر

بـنـا بـه      : " او مي نـويسـد    .  مي داند"  به ايران
اطالعات به دست آمده از طـرف بـرخـي از        
ديپلمات ها، دولت آمريکا در برنـامـه ريـزي      
جنگ، با اسرائيل همکاري نزديک داشت و در 
واقع از اين حمالت به عنوان تمريني براي از   
ميان بردن زاغه هاي اسلحه حزب اهللا و تست 

اين بمب ها .  بمب هاي ضد بانکر استفاده کرد
بايد نهايتا بر عليه تاسيسات زيرزميني اتمـي  

شـابـتـاي    ".  ايران مورد استفاده قرار گيـرنـد  
مشاور امنيت ملي )  Shabtai Shavit( شاوت 

و رئيس مـوسـاد   )  مجلس اسرائيل(در کنست 
به سيمور هرش گفته بـود   ۱۹۹٦تا  ۱۹۸۹در 
ما هر کاري که به نفع اسـرائـيـل بـاشـد        "که 

اگر در اين ميان بـرخـي از       .  انجام مي دهيم
نيازهاي آمريکا هم برآورده شود، اين کمکي 

حزب اهللا تا دندان به اسلحه .  است به دوستان

جنگ چريکي با تکنولوژي پيشرفتـه مسـلـح      
ما بايد دير يـا زود بـا ايـن مسـئلـه              .  است

 )۳(".برخورد مي کرديم
بر اساس صحبت هاي يک افسر اطـالعـاتـي      
سابق،  ارتش آمريکا و اسـرائـيـل در بـاره         
بمباران صحبت کرده بودند چون آمريکا بـه    

مسئله . " دنبال اجراي نقشه بمباران ايران بود
اصلي براي ارتش، اجراي بـمـبـاران اهـداف       

همه مـيـدانسـتـنـد کـه         .  سنگين در ايران بود
 مهندسين ايراني به حزب اهللا در باره ساخت 

تونل و زاغه هاي اسلحه زيرزميني اطالعـات  
] آمريـکـا  [ براي همين، نيروي هوايي .  داده اند

به سراغ اسرائيل رفت و گفت شما در بـاره      
لنبان اطالعات کافي داريد و مـا در مـورد           
ايران، بيائيد تاکتيک هاي جديدمان را بـاهـم     

جنگ بر عليه حزب اهللا در واقـع      .  تنظيم کنيم
قسمتي از تست کارکرد بمباران هاي هوايـي  

 )۴(".ايران بود
) Yossi Melmann( به نوشته يوس ملمـان    

نـئـو   : " روزنامه نگار روزنامه اسرائيلي هارتز
ليبرال هاي مستقر در واشنگـتـن از جـنـگ         

اسرائيل نيازي به تشـويـق   .  خوشحال هستند
براي شرکت در جنگ نداشت چون مدت هـا    
است که مي خواست از شر حزب اهللا خـالص  

. حزب اهللا بهانه را به دسـت آنـهـا داد       .  شود
اکثريت مردم اسرائيل خواهـان ايـن جـنـگ         

 ".بودند
ما به اسرائيل گفتيم، " يک افسر اطالعاتي گفت 

ببينيد اگر مي خواهيد به جنگ برويـد مـا از       
فقط هر چـه زودتـر     .  شما پشتيباني مي کنيم

هـرچـه   .  اين کار را انجام دهيد بهـتـر اسـت     
بيشتر صبر کنيد ما وقت کمتري براي تحليـل  
اين جنگ و طرح ريزي براي جنگ بـا ايـران     
قبل از آنکه مدت رياست جمهوري بوش تمام 

 )۵(".خواهيم داشت] ۲۰۰۹[شود 
با شکست حزب اهللا و خلع سالح شـدن آن،      
سني ها مي توانستند به راحـتـي بـا کـمـک          
مسيحيان طرفدار آمريکا دولت لبنـان را بـه       

اتـحـاد   " چنين لبناني در يـک        .  دست بگيرند
متشکل از عربستان، مصـر و اردن،        "  سني

براي مقابله با ايران، منزوي کردن سوريه و   
حمايت از سياست هاي آمريکا و اسرائيل در 

 .منطقه مي توانست نقشي کليدي ايفا کند
تاکتيک هـاي  "  ماکت حمله به ايران" در تمرين 

اسرائيل مدل حملـه  .  جنگي نيز مورد نظر بود
ناتو به صربستان در کوزوو را الگوي خـود    

به هميـن دلـيـل از ابـتـداي            .  قرار داده بود
بمباران ها به طور سيستماتيک تمامي پل ها، 
راه هاي ارتباطي و مناطق کليدي زير بـنـاي     

بـا ايـن     .  اقتصادي را مد نظر قرار داده بـود   
تفاوت که در اين مدل مردم لبنان و نه دولـت  
لبنان، در مقابل بمباران ها همچنان مقـاومـت   

 .کرده و تسليم نشدند
در طرح نئو ليبرال ها، لبنان و سوريه بايد بر          

اين .  اساس اقليت هاي مذهبي تکه تکه شوند       
همان سرنوشتي است که ماه ها است در            

بدين ترتيب  .  مورد عراق پيش بيني مي شود      
جلوي تمامي کشورهايي که مي توانند              
خطري بالقوه براي اسرائيل باشند و يا موفق        
به تشکيل دولتي مستقل و پيشرو در منطقه          

منطقه اي تکه تکه و     .   شوند، گرفته مي شود   
همواره در بحران براي چپاول آمريکا بي           

 .خطر است
برخي معتقدند که همزماني عمليات                 

 گروگانگيري حزب اهللا در جنوب لبنان و

 تعادل قدرت در لبنان 

براي بحث در اين بـاره ابـتـدا مـخـتـصـرا            
. نيروهاي موجود در لبنان را بر مي شمـريـم  

مردم لبنان هم نژاد و هم زبان هستند ولي از 
نظر عقايد مذهبي به دو بخش عمده مسلمـان  

 .و مسيحي تقسيم مي شوند) سني و شيعه(
درصد از جمعيت را تشکيل  ۴۰شيعيان لبنان 

مي دهند و عمدتا در جنوب لبنان زندگي مـي  
نمايندگان اين بخش دو حزب جـنـبـش      .  کنند

حـزب اهللا در      .  امل و حزب اهللا لبنان هستـنـد  
وبا سرخوردگي شيعـيـان در جـنـگ          ۱۹۸۲

امـل بـر خـالف        .  داخلي لبنان به وجود آمـد 
حزب اهللا حزبي بيشتر سياسي است ولي بـا    

جـمـعـيـت     .  حزب اهللا ارتباطات محکمـي دارد   
 )٦( " حرکت آينده مسيحـي " سني بيشتر به دور 

سعـد  .  به رهبري سعد الحريري گرد آمده اند
الحريري پسر رفيق حريري بيليونر و دنـبـال   
رو سياست هاي بانک جهاني و نئو لـيـبـرال      

و باالخره حـزب    .  هاي حاکم بر آمريکا است
دروزي هاي لبنان که به رهبري وليد جنبالط 

البته بايد به خاطر داشته بـاشـيـم کـه       ( است 
 ).دروزي ها فرقه اي ازاسالم هستند

مسيحيان لبنان که سال ها به رغم در اقلـيـت   
بودن از نظر تعداد، سکان سياست در لبـنـان   
را به دست داشتند، به گروه هاي زير تقسيـم  
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 ١۴٦اتحـاد کـار     ١۶صفحـه     ١۳٨۶مـرداد    

سوريه تا کنون عکس العملي به اين دعوت           
مستقيم نشان نداده چون آن را بيشتر يک           
تبليغات سياسي مي بيند تا جديت اولمرت           

به هر طريق احتماال      . براي صلح با سوريه     
براي اولمرت ساده تر است که دور دوم             
جنگ را با لبنان که همچنان از زخم هاي              
تابستان گذشته بهبود نيافته آغاز کند تا با           

شيخ نصر اهللا تالش کرده      . سوريه تازه نفس  
است که در عين حفظ شعارهاي ضد                
اسرائيل و آمريکا، بهانه اي به دست دولت           

به طور  . لبنان و يا بوش و اولمرت ندهد           
مثال، پس از کشته شدن گروهي از حافظان          
صلح اسپانيايي در جنوب لبنان، بالفاصله          

گفته مي شود   . اين نوع اعمال را محکوم کرد      
که او به طرفداران خود دستور داده است که         
در ميتينگ ها و اجتماعات خود بيشتر پرچم         
لبنان را در دست بگيرند تا پرچم زرد حزب           

همچنين تلويزيون المنار در کليه          .  اهللا را  
برنامه هاي خود، بخصوص گزارشاتش در        
باره اعتراضات بر عليه دولت، مرتبا                
مسيحيان و سني هاي معترض را در کنار           

  .طرفداران حزب اهللا نشان مي دهد

  15صفحه 
بـه     ) ۷( حرکت وطن پرستان آزاد مسـيـحـي       

رهبري ميشل آون، نيروهاي مسيحيان لبناني
، حزب سوسيال دموکـراتـيـک مسـيـحـي         ) ۸( 

 .به رهبري امين جمايل )۹(ماروني
لبنان را به سه بخش تقسيـم   ) ۱۰(سامي موبايد

مي کند و معتقد است که هـر کـدام از ايـن          
بخش ها تاريخ، فرهنگ و اهـداف خـود را           
دنبال مي کنند، لبنان سني که حزب اهللا زندگي 

اين گروه حـزب    .  را به کامش تلخ کرده است
در مناطق سني . مي نامد" حزب شيطان"اهللا را 
بيشتـر بـه چشـم مـي           "  ظواهر غرب" نشين 
اين گروه خواستار غربي شدن جامعه .  خورد

شيفتگـي  .  لبنان و گسترش اقتصاد آزاد است
نسبت به غرب چنان است که بسيار از سنـي  
ها در بيروت به انگليسي راحت تر صـحـبـت    

همانطور که گفتـه شـد،     .  مي کنند تا به عربي
سعد حريري و حزبش نماينده اين بخـش از    

سعد حريري تحصيلکرده آمريکـا  .  لبنان است
. است و دنباله رو سياست هاي نئو ليـبـرالـي   

سني هاي لبنان از نظر تاريخي بيـشـتـر بـه       
سوريه وابسته بودند اما در چند سال گذشته 
با گسترش نفوذ آمريکا در منطقه و پـس از      
آنکه آمريکا سوريه را در ليست کشورهايـي  
که رژيم شان بايد تغيير کند قرار داد، رابطـه  
. سني هاي لبنان و سوريه نيز سـرد گـرديـد     

ياد آوري مي شود که رفـيـق حـريـري کـه          
ترورش را به سوريه نسبت مي دهنـد خـود     
يکي از طرفداران سرسخت خانواده اسـد و      

مسئله سـوريـه   .  حضور سوريه در لبنان بود
. در ميان سني ها تشتت ايجـاد کـرده اسـت       

بخشي طرفدار سعد حريري، ضد سوريـه و    
طرفدار عربستان هستنـد و بـخـش ديـگـر            

رهبري .  همچنان به سوريه وفادار مانده است
گروه اخير به دست سليم الحـسـن و عـمـر         

در ضمن اين گروه از سني ها از .  کرامه است
شيخ نصراهللا و سياست هاي او دفـاع مـي         

 .کنند
. لبنان شيعه اکثرا از حزب اهللا دفاع مي کـنـنـد   

در مناطق شيعه نشين، فروش الکل و کـلـوپ   
در ميان مـردم ايـن     .  هاي رقص ممنوع است

بخش فرهنگ غربي اعم از فرانسوي، قـدرت    
کلنياليستي سابق و يا آمريکايي، نفوذ چنداني 

شيعيان بعد از استقالل لـبـنـان    .  نداشته است
پـيـش از     .  در معادالت قدرت سهمي نداشتند

 ۷جنگ داخلي لبنان، مناطق شيعه نشين فقط   
درصد بودجه دولتي را به خود اخـتـصـاص    

اين معادالت در جريان جنگ داخـلـي   .  مي داد
و پس از آن تغيير کرد ولي مناطـق شـيـعـه       
نشين که بهره اي از توريسـم نـمـي بـرنـد          

 .همچنان فقير نشين هستند
لبنان مسيحي بعد از خروج عثمـانـي هـا از        

گـروه     ۱۹۹۰لبنان تا پايان جنگ داخلي در     
 . مسلط بر زندگي سياسي در لبنان بوده است

در   ٦۰و    ۵۰مسيحيان لبنان در دهه هاي         
برابر پان عربيسم و سوسياليسم ناصري و        
بعدا در برابر اسالمي کردن کشور مقاومت         

فرهنگ غالب در ميان مسيحيان           .  کردند
رهبران عمده اين     .  فرهنگ فرانسوي است    

بخش از لبنان، سمير جعجع جنگ ساالر             
سابق که مسول کشتار فلسطيني ها در جنگ        
داخلي بود و اخيرا توسط سعد حريري از            

ميشل .  زندان آزاد شد و ميشل آون هستند        
آون خط سياسي خود را تغيير داده و در             
حال حاضر از سياست هاي حزب اهللا حمايت        

 .مي کند
گروه هاي مختلف لبناني عميقا نسبت به             
يکديگر بي اعتماد هستند و به رغم يکپارچگي        
کشور، فاصله هاي عميقي ميان بخش هاي          

مردم لبنان هنوز    .  مختلف مردم وجود دارد    
وقت کافي براي برخورد با همه آنچه در             
طول جنگ داخلي در اين کشور رخ داد               
نداشتند و بالفاصله وارد فاز بعدي بحران          

شايد به همين داليل، آمريکا زمينه       .  گرديدند
را براي ايجاد اختالف ميان گروه ها مناسب         

 .مي داند

 آينده چه خواهد بود؟

وضعيت سياسي لبنان در حال حاضر در بن        
پس از جنگ تابستان گذشته، . بست قرار دارد

حزب اهللا  خواهان تشکيل دولتي ملي شد که           
به طور واقعي اقليت هاي مختلف را نمايندگي        

به دنبال مخالفت سينيورا، دو وزير           .  کند
نفر نماينده آن در       ۱۴حزب اهللا در کابينه و       
با استعفاي پيروان     .  مجلس استعفا دادند    

ميشل آون از دولت در واقع هم اکنون دولت          
سينيورا از اکثريت الزم براي تصويب قوانين       
جديد برخوردار نيست اما همچنان سينيورا        
از برقراري انتخابات زودرس خودداري مي       

شايد به اين دليل که نتيجه چنين             .  ورزد
طرفداران .  انتخاباتي از پيش معلوم است        

دولت اميدوار بودند که با تحريکات مختلف،         
نيروهاي حزب اهللا را وادار به عکس العمل            

ولي در طي شش ماه گذشته        .  نظامي نمايند 
طرفداران نصراهللا خود را از هر نوع                 
مشارکت در اعمال نظامي دور نگاه داشته          

نيروهاي حزب اهللا و ديگر نيروهاي            .  اند
اپوزيسيون همچنان پس از شش ماه در             

 .بيروت چادر زده اند و به بست نشسته اند
حزب اهللا مي داند که جنگ تابستان فقط دور          

اولمرت براي تثبيت   . اول از درگيري ها بود     
. قدرت خود نيازمند پيروزي در جنگ است         

شايد به همين دليل وي در حال حاضر تالش         
مي کند تا فعال اختالفات خود با سوريه را به          

 .کناري گذارد و به مسئله حزب اهللا بپردازد
اهود اولمرت اخيرا در مصاحبه اي با کانال          

مستقيما !) کانال عربستان سعودي  (ال عربيا   
بشر ال اسد مي داني که من براي آغاز         : "گفت

 !"گفتگوهاي صلح با تو آماده هستم

به واقع شيخ نصراهللا در حال حاضر بيشـتـر   
به عنوان شخصيتي ملي مطرح است تا رهبـر  

اشتباه اصلي بوش و اولمـرت  .  شيعيان لبنان
در اين بود که با حزب اهللا به عنوان نيـرويـي   
که در حاشيه جامعه لبنان است و نه در بطن 

شـيـعـه    )  Meroue( مرو .  آن، برخورد کردند
سکوالر و سردبير روزنامه انگليسـي زبـان     

پديده شيخ نصراهللا )  Daily Star(ديلي استار 
او در گفتگو بـا    .  را به خوبي تصوير مي کند

حـتـي   : " گفت)  Lee Anderson(لي اندرسون 
سپتامبر آمريکا و اسرائيل فکر مي  ۱۱پس از 

کنند که مي توانند يک کشور را کامال ويـران  
کنند و بعد طبقه ميانه حالي هم وجـود دارد      
که پس از ويرانه ها بيايد و قدرت را به دست 

اما حساب نمي کنند که اگر لبنان را با .  بگيرد
خاک يکسان کنند و نصراهللا از مخفي گاهـش  
بيرون بيايد و شروع به صحبت کـنـد، مـي        

جنگ کـامـال   .  تواند هر دولتي را سرنگون کند
آمريکا و اسرائـيـل   .  به نفع او تمام شده است

هنوز هم فکر مي کنند که بـايـد تـجـهـيـزات         

 17صفحه    . سنگين آنان را از ميان برد
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  24صفحه قطعنامه در باره ايران  

با ناراحتي از سرکوب دولتي فعاالن زن و                  
نويسندگان و روزنامه نگاران زن که منجر به                
بازداشت خودسرانه ده ها نفر شده، از جمله                 

شادي روزنامه نگاران و نويسندگان شاخص زن،          

و   ژيال بني يعقوب  ،  محبوبه عباسقلي زاده  ،  صدر

؛ و احکام زندان صادره براي              ناهيد کشاورز  

پروين ،  نوشين احمدي خراساني   روزنامه نگاران    

 ؛فريبا داودي مهاجرو  سوسن طهماسبي، اردالن

با در نظر داشتن اين که قوه قضاييه تعدادي از              
هفته نامه و نشريات      ۳۰روزنامه هاي مستقل،بيش از   

ديگر، غالباً در شهرستانها و ده ها نشريه دانشجويي       
را در طي سال گذشته تعطيل کرده است؛ ده ها                
روزنامه نگار و روشنفکر را احضار و بسياري از            
آنها را بر اساس مفاد بازدارنده قانون مطبوعات و           

 قانون مجازات تحت تعقيب قرار داده است؛ 
به   ۲۰۰٦با نگراني از مصوبه دولت در نوامبر             

منظور تسهيل کنترل بر اينترنت در ايران که در               
نتيجه آن هزاران تارنما سانسور و روزنامه نگاران         
اينترنتي آزار و اذيت شده اند؛ و نيز سرکوب چندين          
وبالگ نويس ايراني که مطالب خود را در اينترنت            
منتشر مي کنند، از جمله نويسنده شاخص اينترنتي          

سال زندان محکوم شد و       ۱۴، که به    آرش سيگارچي 

 سال کاهش يافت؛ ۳به ۲۰۰۵سپس حبس او در فوريه 
با احساس خطر از اينکه گروه هاي قومي ايراني            

از جمله کردها، آذربايجاني ها، عرب ها و بلوچ ها از           
 تدريس و آموزش به زبان خود منع هستند؛

بعالوه با احساس خطر از سرکوب نظام يافته             
 مخالفت هاي مردمي و روشنفکري در ايران؛

 

 :دولت ايران را فرا مي خواند
و   سيامک پورزند تمام زندانيان سياسي از جمله         

را که به خاطر استفاده قانوني از حق  علي فرحبخش

آزادي بيان، سازماندهي و اجتماع محکوم شده اند و         
ميثاق   ۱۹نيز تمام زندانياني را که در تناقض با ماده          

که ايران يکي از      –بين المللي حقوق مدني و سياسي       
بازداشت شده اند آزاد کند        –امضا کنندگان آن است   

 و اتهامات عليه آنها را پس بگيرد؛
قانون مطبوعات، قانون مجازات و سانسور بر             

نشر کتاب را مورد بازبيني قرار دهد با اين هدف که            
تمام مقررات کيفري مانع بيان مسالمت آميز عقيده          

 را ملغا کند؛
سازمان هاي قضايي و نيروهاي امنيتي را ملزم و           

مقيد به انجام محاکمات مبتني براستانداردهاي بين         
المللي، عدالت و الغاي شکنجه کند؛ و کساني را که             
دستور کشتن زهرا کاظمي و قربانيان قتل هاي              

صادر کردند به     ۱۹۹۰زنجيره اي را در اواخر دهه        
 دست عدالت بسپارد؛

ممنوعيت روزنامه ها و نشريات را لغو کند و                
مصوبه هايي را که سانسور اينترنت را در اشکال            
مختلف مجاز مي سازند، فسخ کند و جريان آزاد              

 اطالعات را در اينترنت تضمين نمايد؛
تحقيق کاملي در مورد زندان هاي سري خود               

انجام دهد و امکان دسترسي کامل به آنها را براي             
 ناظران بين المللي فراهم کند؛

اقدامات الزم را به عمل آورد تا نويسندگان و                
روزنامه نگاران بتوانند آزادانه از حق آزادي اجتماع         

 و سازمان دهي استفاده کنند؛ 
اقدامات مشخصي براي تضمين کامل و بدون مانع  

 . حق آزادي بيان در ايران به عمل آورد

نداشتيم و    ۱۹۹٦ما اسلحه هايي داريم که در       
اگر اسرائيل زميني حمله کند، دچار تلفات           

و به واقع اخيرا شيخ        "  سنگين خواهد شد   
نصراهللا مجددا اعالم کرده است که انبارهاي        

 .اسلحه او همچنان پر هستند
آمريکا و اسرائيل نتوانستند به طور کامل به         

آنها مي خواستند حزب اهللا     .  اهدافشان برسند 
را تضعيف کنند، مرزهاي سوريه و لبنان را          
تحت کنترل خود درآورند و زمينه را براي           

در .  ايجاد درگيري هاي قومي فراهم نمايند        
حال حاضر نيروهاي بين المللي مرز بين            
اسرائيل و لبنان را در کنترل خود دارند و             
حزب اهللا هم نسبت به قبل از نظر امکانات             
تضعيف شده ولي از نظر سياسي، همان            

 .طور که گفتيم تقويت شده است
حرکت بعدي براي تضـعـيـف حـزب اهللا و           
متحدانش پايه گذاري گروه هايي همچون فتح 
االسالم و يا انصار اال اسالم بـراي ايـجـاد        

در ماه مـارس  .  درگيري و اختالف قومي بود
روزنامه هاي گاردين و نيويورکر نوشتند که 

ميليون دالر بودجه براي تـقـويـت     ٦۰آمريکا 
وزارت داخله تحت کنترل دولت سينـيـورا و     

اختصـاص  "  جهادي ها" سازمان هاي سني يا 
چند روز بعد از اين خبر، به گفتـه  .  داده است

آسيا تايمز صدها جهادي وارد لبنان شدند و 
مسلما چه جايي بهتر از مسـتـقـر شـدن در         
کمپ هاي آوارگان فلسطيني؟ اغلب اين افـراد  
قبال در عراق در عمليات مختلف شرکت کرده 
. اند و درس هاي خود در آنجا فرا گرفته انـد   

همان طور که مي دانيم، در حـال حـاضـر          
ارتش لبنان همچنان پس از سه ماه موفق بـه  

 .از ميان بردن گروه فتح االسالم نشده است
آتش جنگ اين بار دوباره در لبنـان روشـن     
مي گردد يا در سوريه  يا در ايران؟ پاسخ به 

متاسفانه بـه  .  اين سوال   بسيار دشوار است
نظر مي رسد که داستان بحران در منطقـه و    
لبنان هنوز فاصله بسياري با نـقـطـه پـايـان        

 . دارد

  16صفحه 
اما اجراي اين نقشه در مورد حزب اهللا فـقـط     
باعث مي شود تا تجهيزات شان بـيـشـتـر و       

حزب اهللا اين چنـيـن مـهـار       .  سنگين تر شود
آيا مـن عـالقـه دارم کـه در             .  شدني نيست

حکومتي به رهبري حزب اهللا زنـدگـي کـنـم؟       
اما آمريکا همان اشتباهاتي را کـه    .  البته خير

در عراق انجام داد در اين جامعه هم مرتکـب  
از بين بردن اسلحه حزب اهللا بـراي  .  مي شود

. کاهش نفوذ نصراهللا ضربه اي کاري نيـسـت  
براي اين کار بايد جامعه اي با ثبات بـوجـود   

حزب اهللا حاکم بر شب هاي  ۸۰در دهه .  آورد
ارتش حـزب اهللا       ۲۰۰۰لبنان بود و در سال 

نمي توان .  روزها را هم در کنترل خود داشت
از حکومت ضعيف لبنان خواسـت کـاري را       

سـال اشـغـال         ۱۸بکند که اسرائيل در طي   
مـي خـواهـيـد دسـت          .  نتوانست انجام دهـد 

سنگين نشان دهيد و پتک به کار ببريـد؟ بـه     
خاطر بياوريد که يکي از وزراي اسـرائـيـل        

حاال شپش را   .  اعراب را به شپش تشبيه کرد
مسلما بسياري از امـکـانـات        !  با پتک بکوبيد

حزب اهللا در اين جنگ از ميان خواهد رفت اما 
بيرون مي آيد و بـه مـردم     ]  نصراهللا[ بعد، او 

مي گويد فالن کار را بکنيد و مردم پـيـروي     
خيلي ها در لبنان قبل از جـنـگ بـا      .  مي کنند

 ٦۰حزب اهللا مخالف بودند، حـاال بـيـش از          
 )۱۱(".درصد از آن حمايت مي کنند

انگار حسين راحل، رئيس دفتراطالعات حزب 
. اهللا هم فقط مي خواسته اين نظر را تائيد کنـد 

او در مصاحبه اي  بـا لـي انـدرسـون در             
ما قبال هم در اين چنيـن  : " بحبوحه جنگ گفت

هر جنگي به پايـان  .  شرايطي زندگي کرده ايم
ما بعد از پايان اين جـنـگ پـيـروز       .  مي رسد

. بيرون خواهيم آمد چون استوار ايستاده ايم
نتو ليبرال ها مي کوشند براي تغيير نـقـشـه      
خاورميانه اسرائيل را تشويق به راه انداختـن  
جنگ بر عليه لبنان و ايجاد بحران و ويـرانـي   

آمريکا مي گويد که از دولت لـبـنـان    ...  نمايند 
حمايت مي کند ولي با ايجاد اين بحران همان 

 .دولت را به خطر انداخته است
 

 :منابع مورد استفاده
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زرافشان در واکنش به ادامه تشويق جمعيت        
شما که کورسوي     .  درود بر شما    "گفت   

غيرتتان در سخت ترين و بدترين لحظات اين        
ناصر زرافشان  ".  مملکت خاموش نشده است   

گفت که پيرامون شاملو صرفا از ديدگاه ادبي        
و اين گفتگو   .  و هنري سخن بسيار گفته اند       

ادامه خواهد يافت زيرا شاملو وارد تاريخ           
فرهنگ و ادب اين سرزمين شده و بحث              

 .درباره او تازه آغاز شده است
اما من امروز نمي خواهم در اين زمينه               
صحبت کنم و براي بحث در اين عرصه              

گفتگوي کوتاه  .  صالحيت چنداني هم ندارم     
گذشته از  .  من امروز در زمينه ديگري است      

ارزش ادبي و هنري صرف، شاملو يک شاعر        
هنرمندي صاحب انديشه      .  اجتماعي است  

است که شعر او، حضور او و عملکرد او،             
آثار اجتماعي و فرهنگي عميقي در جامعه به         
جا گذاره و اين وجه شخصيت او و آثار آن           
و واکنش هايي که برانگيخته نيز در خور             

او طي چند دهه     .  اهميت و تامل بسيار است     
يکي از ستون هاي استوار هنر و ادبيات              
اجتماعي و مردمي در ايران بوده است و با           
شعر خود و نيز با حضور و عملکرد خود، از          
يکسو در برابر ارتجاع و از سوي ديگر در            
برابر امواج بي ريشه و وارداتي شکل گرا، از         
مرزهاي هنر و ادب مردمي و دموکراتيک در         

و .  ايران دفاع و از آنها محافظت کرده است         
از اين رهگذر به همان اندازه که مورد عالقه          
و احترام جامعه و مردم است، پنهان و               

اما .  آشکار مورد عناد آن دو نيز قرار دارد         
شاملو و زندگي اجتماعي و آثار او، تجسم           
نگرشي است که کانون ما بر اساس آن              
. بوجود آمد و در منشور آن تجلي يافته است        

و دفاع از شاملو و ميراث ادبي و اجتماعي او، 
 ".دفاع از اصول و روح منشور و کانون است

ناصر زرافشان ضمن تقسيم عداوت نسبت        
، آن دو را     "از دو جنس متفاوت    "به شاملو    

. عداوت شخصي و اجتماعي عنوان کرد           
گروهي به شخص شاملو و قدرت شگرف          "

آفرينش هنري او، به قريحه نيرومند شاعرانه       
و توانايي کم نظير او در استخدام کلمات و            
جوالن در زبان فارسي رشگ مي برند و             
گروهي ديگر آن نگرش اجتماعي و سلوکي          
را که شاملو تجسم شخصي و تصوير زنده         

گروه اول از آنرو     .  آن است تحمل نمي کنند     
به شاملو عناد مي ورزند که مي دانند اگر             
شاملو متر و معيار شاعر و هنرمند در اين            
ديار تلقي شود، ديگر براي آنان جايي در اين         

در اين قسمت در واقع     .  عرصه باقي نمي ماند   
. مشکل هيچ ارتباطي با شاملو پيدا نمي کند          

مشکل خود اين گروه است و براي آنان از            
موتسارت راه  .  کسي هم کاري ساخته نيست    

خود را مي پيمايد، او مسئول سرنوشت             

 19صفحه     . ساليدي نيست

احمد شاملو  .  همه آمده اند  .  هفت سال گذشت  
شعر !  مردم.  مانند هر سال مهمان بسيار دارد     

. حرف مي زنند   .  بغض مي کنند   .  مي خوانند 
ديگري .  را مي خواند  "  پريا"يکي  .  کف مي زنند  

مهم نيست ... و باز آن ديگري... را” در آستانه"
. درست يا غلط  .  که اشعار چگونه ادا مي شوند     

رنگارنگي جمعيتي که چون     .  مهم، رنگ است   
است، اين طيف وسيع مردم     "  شاملو"،  "شاملو"

شاعر معلول  .  را مي تواند که گرد هم بياورد       
کرجي همچنان با حرارت شعرهاي بامداد را         

پريا "دختر کوچکي که مي خواند        .  مي خواند 
گشنتونه؟ پريا تشنتونه؟ پريا خسته شدين          

پسرک آرمانگرايي  ...".  مرغه پر بسته شدين     
که حلقه ي در گوش راست او سخن مي               
گويد، مهمان شاملوست و چشمانش مي            

شکنجه ...  زيباترين کالمت را بگو      "خوانند   
پنهان سکوتت را آشکار کن و هراس مدار که          

چرا که  .  بگويند ترانه بيهودگي مي خوانيد       
چرا که عشق   .  ترانه ما ترانه بيهودگي نيست     

دخترکي با چادر سياه    ..."  حرفي بيهوده نيست  
از افغانستان که تنها به عشق خواندن شعر           
بامداد تا آنجا آمده و جوانان شهرستاني که          
اين همه راه را کوبيده اند تا ساعتي را ميزبان          
بامداد باشند و شعر شاملو را با صداي بلند           

"بخوانند همه ...".  بامدادم من، شرف کيهانم     . 
دگرانديشي و  "  بامداد"هستند تا با زمزمه نام       

دگرخواهي و دگرباشي را فرياد کنند تا که            
شايد فريادي يا که بانگي از آن خلق خاموش          

طرف ما شب نيست، چخماق ها کنار فتيله بي         "
 ...".خشم کوچه در مشت توست. طاقتند

آنگونه که بيانيه کانون نويسندگان ايران مي         
گويد، به مناسبت هفتمين سالگرد خاموشي         
احمد شاملو، کانون، ميزبان مراسمي است در       

شاعري که هستي خود را صرف       "خانه آخر   
. پيکار با وهني کرد که بر تبار انسان مي رود          

شاعر بزرگي که تا واپسين دم حيات هرگز از         
اندبشه ي بهروزي مردم، آزادي و نبرد با            

 ".جهل و سانسور و نابرابري فارغ نبود
و آنسوتر پوينده و مختاري و گلشيري و             
غزاله که عصر گرم مرداد را با تراکم جمعيت          
. شعر خوان و سرودخوان مي گذرانند              

اکبرمعصوم بيگي در تکاپوست و فرخنده           
مجري .  حاجي زاده مجري مراسم است          

ما بيش از هر زمان ديگر به       "مراسم مي گويد    
کالم و کردار آزادي خواهانه نياز داريم، نياز         
داريم تا خواهان رهايي دانشجويان، زنان،          

 ".کارگران و معلمان در بندمان باشيم

محمدعلي عمويي، فريبرز رئيس دانا و هادي         
پاکزاد در کنار تعدادي از مادران جانباختگان        

سيمين .  هستند...  سياسي مانند مادر لطفي و     
بهبهاني از راه مي رسد و آيدا سرکيسيان با           

 .عينک و روسري سياه آرام است
آيدا متن کوتاه خود را به مجري مراسم مي           

"دهد و وي مي خواند        و آنگاه دانستم که      . 
با عرض سالم خدمت       .  مرگ پايان نيست    

دوستداران شاعرمان احمد شاملو، من نيز          
همراه شما هفتمين ياد و خاطره عزيز او را            

روشن تر از خاموشي        .  گرامي مي دارم    
. چراغي نديدم و سخني از بي سخني نشنيدم        

و از يار    ".  خوب است در ميان شما بودن         
هميشگي شاملو، نقاش نامدار کشورمان           
عليرضا اسپهبد ياد مي شود که چندي پيش           

پرده بزرگي از    .  براي هميشه خاموش شد     
چهره شاملو، اثر اسپهبد، در کنار مزار او به           
نمايش در آمده است و مزار شاملو غرق              

سيمين بهبهاني با   .  عکس ها و گل هاي سرخ      
گراميداشت ياد شاملو، تاکيد مي کند که شاعر        

ما آمده ايم تا زندگاني مجدد       .  ما نمرده است  
شاملو با شعرهايش در     .  او را گرامي بداريم    

وي با  .  ميان ماست و تا ابد زندگي مي کند          
اشاره به شکستن سنگ مزار شاملو با تيشه          

... آنها لياقت بيش از اين ندارند         "مي گويد    
شعري مي خوانم که به گور مردان اين ديار           

آنها که در تاريخ مانده اند که        .  اشاره مي کند  
 .يکي از آنها هم شاملو بود

شد ]  براي ايران مي گويم    [اي ديار روشنم     "  
تيره چون شب روزگارت، کو چراغي جز تنم         

ماه کو؟ خورشيد   !  کاتش زنم در شام تارت؟     
چشم روشن کو که       !  و بهرامت کجا شد؟     

فانوسش کنم در رهگذارت، آبرويت را چه           
پيش آمد که اين بي آبرويان مي گشايند آب           

شال کوچکي که    ..."  در گنجينه هاي افتخارت    
بر سر سيمين بود هنگام شعرخواني بارها          
سر خورد و دوستان شال را دوباره روي            
سرش کشيدند که هر بار موجب خنده حضار        

 .مي شد
دکتر ناصر زرافشان، وکيل پرونده قتل هاي         

قتل هاي   "سياسي دگرانديشان موسوم به         
که در اولين سال آزادي پس از         "  زنجيره اي 

مقاومت در پنج سال زندان در مراسم حضور        
يافته است با تشويق پي در پي حضار و در            

درود "حاليکه جمعيت يکصدا شعار مي دهد          
تريبون را به   "  بر زرافشان، وکيل خلق ايران     

 . دست گرفت

 

 سهيـل آصفـي   

 ...آه اگر آزادي سرودي مي خواند
 گزارشي از مراسم هفتمين سالگرد خاموشي احمد شاملو



 ١۹صفحـه    ١۳٨۶مـرداد    ١۴٦اتحـاد کـار     

ياد و خاطره ي او و رهنمودهايش براي              
تداوم کانون نويسندگان که نهادي ضد             
سانسور و موافق با آزادي انديشه و بيان            
است همچنان در دل و ذهن ما سخت و                

احمد شاملو چهره   .  استوار باقي مانده است    
اي ماندگار در دل مردم است نه چهره                

يادش .  صحنه ها و رسانه هاي حکومتي          
 .گرامي باد

با شعرخواني محمد خليلي، علي باباچاهي،         
گراناز موسوي، سيد علي صالحي، روزبه          

مراسم ...  صف شکن، عليرضا فراهاني و        
 .ادامه يافت

در هفتمين سالگرد خاموشي احمد شاملو که        
با حضور بيش از چند صد تن از پويشگران          
فرهنگي، سياسي، دانشجويي، کارگري و          
زنان و نيز طيف هاي مختلفي از مردم                
برگزار شد، کانون نويسندگان ايران بار ديگر     
خواهان آزادي همه زندانيان سياسي              
خصوصا دانشجويان در بند و دو فعال             
جنبش کارگري منصور اسانلو و محمود           

 .صالحي شد
تصويري از امير يعقوب علي، دانشجوي           

امير را  "بازداشتي دانشگاه عالمه با جمله          
روي دست تعدادي از جوانان باال       "  آزاد کنيد 

و بيانيه  "  کانون هستيا انديش   "بيانيه  .  رفت
جمعي از دانشجويان و فعالين چپ در              "

" محکوميت موج جديد بازداشت دانشجويان      
 .خوانده شد

مراسم هفتمين سالگـرد خـامـوشـي احـمـد           
شاملو، با آرامش و در حضور نامـحـسـوس    
نيروهاي امنيتي با گرد هم حلقه زدن و بـاال    
رفتن دست گره خورده جـوانـان بـر مـزار         

، " آفـتـابـکـاران    " شاملو و خواندن سرودهاي   
يـه شـب     " ،   " يار دبسـتـانـي   " ، " انترناسيونال" 

در حالي که جوانان شعـار مـي     ...  و.."  مهتاب
، " دانشجوي زنداني آزاد بـايـد گـردد       " دادند 

پـايـان   ...  و"  زنداني سياسي آزاد بايد گـردد   " 
و صداي بامداد در راه بـازگشـت از       .  گرفت

 :گورستان امام زاده طاهر کرج
آه اگر آزادي سرودي مي خوانـد کـوچـک،      " 

  ...".کوچکتر حتي از گلوگاه يکي پرنده

، "زخم قلب آبائي  "و  "  انسان بهمن "شاملوي  "
ساعت "،  "وارطان"شاملوي روايت گر مرگ       

احمد زيبرم " عاشقانه بر خاک مردن"و " اعدام
بچه "در پسکوچه هاي نازي آباد، شاملوي          

محبوب جامعه و مردم است بي       "  هاي اعماق 
آنکه نيازمند بوق و کرناي دستگاه قدرت            
باشد، بي آنکه نيازمند عصاي حاکميت باشد        

زرافشان سخنان خود را    ".  تا بر آن تکيه کند    
احمد "  در آستانه "با خواندن بخشي از شعر       

"شاملو به پايان برد     براي ختام اين گفتار     . 
: کدام کالم شايسته تر از کالم خود شاملو          

زاده شدم، به هيات پرشکوه     "  ما"من به هيات    
انسان، تا در بهار گياه به تماشاي رنگين             
. کمان پروانه بنشينم، غرور کوه را دريابم          

تا شريطه ي خود را       .  هيبت دريا را بشنوم    
باز شناسم و جهان را به قدر همت و فرصت          

که کارستاني از اين دست      .  خويش معنا دهم  
از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار             

انسان زاده شدن تجسد وظيفه      .  بيرون است 
توان دوست داشتن و دوست داشته          :  بود

شدن، توان شنفتن، توان ديدن و گفتن، توان         
اندوهگين و شادمان شدن، توان خنديدن به         
وسعت دل، توان گريستن از سوداي جان،          
توان گردن به غرور بر افراشتن در ارتفاع           
شکوه ناک فروتني، توان جليل به دوش بردن        
بار امانت و توان غمناک تحمل تنهائي،               
تنهائي، تنهائي عريان، انسان دشواري وظيفه      

 ".است

 پتک بر سنگ مزار شاملو 

مراسم با يادي از نـويسـنـده سـرشـنـاس           
کشورمان سيمين دانشـور کـه در بسـتـر           
بيماري است و با ياد علي اشرف درويشيـان  

 .که دوران نقاهت را طي مي کند ادامه يافت
علي اشرف درويشيان در پـيـام خـود بـه           
هفتمين مراسم سالگرد شاملو با تـاکـيـد بـر       

احمد شاملوشاعري بزرگ، مردمـي و    " اينکه 
چندان که حتي براي " بود، مي گويد "  استثنائي

دانستن تعداد سالهايي که از مـا دور شـده       
است مي توان از روش استثنائـي شـمـارش      
. سنگ قبرهاي خرد شده اش استـفـاده کـرد     

هفت سال است که عقب ماندگان و مـزدوران  
واپسگرايان پتک بر سنگ مزار او مي کوبـنـد   
مگر يادش از ميان برود و آنگاه که از ايـن      
شيوه بدوي طرفي نبسـتـنـد، قـلـم بـدسـت            
هايشان را در ميان انداختند و آنچه از پـتـک   

بر نيامد از قلم هاي پر کينه و مسموم انتظـار  
هر دو گـروه      .  انتظار ابتري است.  مي کشند

. ارض خود مي برند و زحمت ما مـي دارنـد    
احمد شاملو، شاعري ماندگار در دل مـردم      

کافيست شب ها به مزار او بيايـيـد تـا      .  است
ببينيد چگونه جوانان بر آن گرد مـي آيـنـد،        
شمع روشن مي کنند و اشـعـار او را مـي          

اشعاري که بيان احساس فروخفته ي .  خوانند
 . مردم است

شاعر با شعر خود شاعر شناخته مي شود،          
نه به زور رسانه هاي جمعي و با رفتن روي           
آنتن هاي حکومتي، همچنان که نقاش با              
تابلوهاي خود نقاش شناخته مي شود، نه با          
بحث و جنجال درباره خويش و مثال                  

به باور   ".  ميدانداري در عرصه رسانه ها        
کسي شاملو   "ناصر زرافشان براي اينکه          

اول اين که   "، دو چيز عمده الزم است         "شود
چنين کسي قريحه شاعرانه و توانايي آفرينش       
هنري در سطح شاملو را داشته باشد و دوم           
اين که در بعد اجتماعي، از آنجا که قدرت، در           
بخش اعظم جوامع امروز بشري، قدرت             
تحميلي يک اقليت توانگر و قدرتمند و از اينرو         
ماهيتا فاقد مشروعيت است، هنگامي که             
هنرمندي که به چنين مرتبه اي از قابليت              
حرفه اي رسيده است، ناگزير با ضرورت اين        
انتخاب روبرو مي شود که خدمتگزار قدرت         
باشد يا خدمتگزار حقيقت، اين شجاعت و            
شرافت را داشته باشد که در خدمت حقيقت           

از اينجا منشا و ماهيت آن نوع دوم            .  بماند
عداوتي که نست به شاملو و امثال شاملو             

کساني نه با     .وجود دارد آشکار مي گردد       
انگيزه هاي شخصي بلکه از پايگاه اجتماعي          
خاص و منافع خاصي نمي توانند امثال شاملو        

سرشت روشنفکر يعني ماهيت    .  را تحمل کنند  
اما آگاهي  .  و خميره روشنفکري، آگاهي است    

في نفسه يک نيروي رهايي بخش اجتماعي           
از اينرو قدرت هاي مستقر، به حکم ذات        .  است

خود با روشنفکران سر ستيزه دارند و مي            
کوشند يا آنها را مجذوب و اخته و در خدمت           
خويش در آورند يا مرعوب و وادار به                
سکوتشان کنند و يا آنان را از عرصه فعاليت          
اجتماعي پس رانده و آنها را در دنياي                 

  ".شخصي و ذهني شان محصور کنند
انواع شبه تئوري هاي مشهوري     "زرافشان به   

که در ضديت با طبيعت اجتماعي هنر و عليه           
" نقش اجتماعي هنر پرداخته و تبليغ مي شود        

اشاره و آنها را متکي بر همين اساس عنوان           
حقيقتي ساده تر از اين       "وي ادامه داد     .  کرد

نيست که هنر، مستقيما با سرنوشت و نگراني        
با اين  .  هاي روزمره بشر ارتباط و پيوند دارد      

حال در برابر همين واقعيت ساده چه مقاومت        
سختي از سوي برخي نيروها و محافل               

دليل اين مقاومت    .  اجتماعي ابراز مي شود     
معرفتي نيست؛ يعني از اينرو در برابر اين            
واقعيت ساده مقاومت نمي کنند که واقعا قادر        

دليل اين مقاومت موقعيت    .  به درک آن نيستند   
در پس موضع    :  اجتماعي و منافع آنها است      

". گيري هاي متفاوت، منافع متفاوت نهفته است      
اما جامعه و مردم با وجود بمباران         :  او گفت 

مداوم مسمومي که در معرض آن قرار دارند         
و عليرغم آن که در زير فشار و سرکوب به            
اغماي فرهنگي دچار شده اند، باز هم سنگ و          

 .سيم را بخوبي از يکديگر تميز مي دهند
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 دستگيري مدافعان حقوق بشر

به گزارش عفو بين الملل محمد صادق               
کبودوند، مدير سازمان حقوق بشر کردستان      
و اجالل قوامي از اعضاي هيات مديره اين           

 .سازمان در اوايل ماه ژوئيه دستگير شدند
عفو بين الملل مي گويد که محمد صادق              

کبودوند که توسط لباس شخصي ها در              
روز اول ژوئيه دستگير شد به دليل مقاله            

 »پيام مردم کردستان    «هايش در نشريه       
توقيف شده و به يک سال زندان محکوم             

 .شده است
اين سازمان گزارش مي دهد که اجالل قوامي        

و از    »پيام مردم کردستان   «از خبرنگاران    
در نهم    »ديدگاه«اعضاي سردبيري مجله      

ژوئيه، زماني که به دادگاه انقالب اسالمي در        
به   .سنندج احضار شده بود، دستگير شد         

نوشته سازمان عفوبين الملل، آقاي قوامي به       
دليل سازماندهي تظاهراتي آرام به منظور         
اعتراض به کشته شدن شوان قادري، جوان        
مهابادي به دست ماموران امنيتي، به سه            
سال زندان محکوم شد و درخواست وي            
براي تجديد نظر در حکم صادر شده رد شده         

 .است
عفو بين الملل مي افزايد اين امکان وجود             
دارد که سعيد ساعدي، روزنامه نگار ديگر          
کرد که به همين اتهام به دو سال ونيم زندان          

 .محکوم شده بود، به زودي دستگير شود
 

 تير  ۱۸دستگيري دانشجويان در سالگرد 

عفو بين الملل همچنين در مورد دستگيري          
تير که مصادف بود با        ۱۸نفر در روز       ۱۶

هشتمين سالگرد سرکوب نهضت                   
 .دانشجويان، گزارشي تهيه کرده است

به نوشته اين نهاد، بهاره هدايت، سرپرست         
به    »کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت        «

همراه پنج نفر ديگر از اعضاي کميته مرکزي         
اين سازمان به نام هاي محمد هاشمي، علي          
نيکو نسبتي، مهدي عربشاهي، حنيف يزداني       
و علي وفاقي در روبروي دانشگاه اميرکبير         

 .در تهران دستگير شدند
اين نهاد مي افزايد که ده نفر ديگر در دفاتر            

  »دانش آموختگان ايران اسالمي«سازمان 

سازمان عفو بين الملل مي گويد اين سه نفر           
در حال حاضر آزاد هستند و در انتظار حکم          
. دادگاه در مورد تقاضاي فرجام خود هستند       

عفو بين الملل مي گويد در صورت زنداني           
شدن اين سه نفر، اين سازمان آزادي بي قيد          
و شرط آنها را درخواست کرده و اين سه            
فعال حقوق زنان را به عنوان زنداني عقيدتي         

 .خواهد شناخت
عفو بين الملل  تنبيه بدني مانند شالق زدن را          
امري غير انساني، بي رحمانه و تحقيرکننده         

 .و در حد شکنجه مي داند
 

 اعدام ها 

به نوشته عفو بين الملل ايران يکي از                 

کشورهايي در جهان است که بيشترين حکم        
 ۲۰۰۷اعدام را اجرا مي کند و از ابتداي سال           

نفر در اين کشور اعدام شدند و          ۱۲۰دستکم  
تا پايان امسال اين تعداد مي تواند شامل             

 .نفر شود ۱۷۷
عفو بين الملل گزارش مي دهد که در سال            

که هم اکنون در ميانه آن به سر مي              ۲۰۰۷
بريم، ايران تاکنون تنها کشوري در جهان به         
شمار مي رود که حکم اعدام براي نوجوانان         

 :را صادر و اجرا کرده است
طي اين سال، ما دست کم دو مورد از اعدام        «

محمد :  نوجوانان در ايران را ثبت کرده ايم         
سال و    ۱۶موسوي که در هنگام ارتکاب جرم    

در هنگام جاري شدن حکم اعدام در ماه              
سال داشت؛ و کودکي بلوچ به نام         ۱۹آوريل  

سعيد قنبر زهي که در ماه مه امسال در               
زاهدان اعدام شد و در هنگام ارتکاب جرم            

 .»سال داشت ۱۷تنها 
 

در پايان، عفو بين الملل در مورد سنگسار           
جعفر کياني در تاکستان قزوين گزارش مي         
دهد و نگراني خود را از سنگسار شدن               

 .مکرمه ابراهيمي ابراز داشته است
 

سازمان عفو بين الملل از مقامات ايراني مي          
خواهد تا روابط جنسي بين افراد بالغ را که           
با رضايت دو طرف بر قرار مي شود، جرم           
تلقي نکند و به طور کلي حکم اعدام را لغو              

 . کند

 گزارش تشريحي عفو بين الملل از

 »نقـض حقـوق بشـر در ايـران«

بازداشت شدند و ماموران امنيتي در زمان         
دستگيري آنها تير هوايي شليک کرده،              
کامپيوتر و مدارک موجود در اين دفاتر را           

 .ضبط کردند
به نوشته اين سازمان، عليرضال جمشيدي،        

نفر   ۱۶سخنگوي قوه قضاييه، دستگيري اين       
را تاييد کرده و گفت که تحقيق در مورد               
شرکت اين افراد در گردهمآيي هاي غير             

 .قانوني در جريان است
 

 تحت فشار قرار دادن اتحاديه هاي کارگري 

عفو بين الملل در بخش ديگري از خود               
گزارش خود، از بازداشت اخير منصور            
اسانلو، رييس هئيت مديره  سنديکاي               

کارگران شرکت واحد اتوبوس راني تهران         
به نوشته اين سازمان، آقاي       .  خبر مي دهد   

ژوئيه توسط افرادي            ۱۰اسانلو روز       
ناشناس مورد حمله قرار گرفت و آنها او را           

 .با زور به داخل خورويي کشاندند
به گزارش عفو بين الملل، آقاي اسانلو هم            

زندان اوين است و وي         ۲۰۹اکنون در بند     
 ۲۰۰۵پيشتر به مدت هشت ماه بين دسامبر          

و به مدت يک ماه نيز بين              ۲۰۰۶و اوت    
در زندان بسر برده      ۲۰۰۶نوامبر و دسامبر    

 .است
  

 شالق و زندان براي فعاالن حقوق زنان 

عفو بين الملل در مورد ادامه سرکوب فعاالن        
برابري حقوق زنان گزارش مي دهد که دست        
کم سه نفر از فعاالن زن به دليل شرکت در            

که خواهان        ۲۰۰۶تظاهراتي در سال          
اصالحات در قوانين تبعيض آميز کشور           

 .شده بودند، به زندان محکوم شدند
در گزارش اين سازمان از دل آرام علي نام           
برده شده که متهم به شرکت در تظاهرات            
غير قانوني و تبليغات عليه نظام شده و                

ماه زندان و ده ضربه         ۳۴دادگاه او را به       
به گفته اين         .شالق محکوم کرده است       

سازمان، عاليه اقدم دوست به سه سال و            
ضربه شالق و نسيم       ۲۰چهار ماه زندان و      

سلطان بيقي نيز به دو سال زندان  محکوم            
 .شده اند

ژوئيه در گزارشي،     ۱۳سازمان عفو بين الملل که مقر آن در لندن است، روز جمعه                 :  راديو فردا 

دستگيري مدافعان حقوق   «نگراني شديد خود را از نقض حقوق بشر در ايران، به ويژه از آنچه                  

عفو بين الملل در اين گزارش از       .  ناميد، اعالم کرده است     »بشر، احکام روزافزون اعدام و سنگسار     

مقامات ايراني مي خواهد تا به قوانين بين المللي احترام بگذارند و کسي را به دليل اظهار عقيده و                    

سازمان عفو بين الملل نگراني خود را از سنگسار افراد در ايران           . يا تجمع صلح آميز دستگير نکنند

 .ابراز داشته و خواستار تعليق تمامي احکام اعدام و حذف آن از قوانين ايران در آينده شده است

 .اين سازمان با جزييات به موارد اخير نقض حقوق بشر در ايران پرداخته است

 



 

 ۲۱صفحـه    ١۳٨۶مـرداد    ١۴٦اتحـاد کـار     

. کردستان، بدون قاسملو نيز ادامه يافته است        
قاسملو،   اما براي همه کساني که با دکتر             

افکار، انديشه ها و توانائي هاي سياسي او به         
سياسي آشنائي داشته اند،       عنوان يک رهبر     

 .فقدان او همواره قابل لمس بوده است
دکتر قاسملو در مکتب حزب دمکرات               
. کردستان ايران پرورش يافته و باليده بود         

در مقام رهبر اين حزب در طول ساليان           اما  
دراز دبيرکلي خود، نقش بي بديلي در                

تصوير سيماي جديد اين حزب و برنامه آن           
دوران   بازي کرده و امروز مي توان گفت که          

رهبري او يکي از درخشان ترين دوره هاي          
ايران بوده    حيات حزب دمکرات کردستان       

از اين رو نيز، ادامه راه قاسملو در            .  است
انديشه ها و     حزب دمکرات و پاي بندي به         

افکار او، همواره مورد تاکيد جانشينان دکتر        
 .است قاسملو و حزب او بوده 

اميد همه دوستان حزب دمکرات کردستان         
بر راه دکتر     ايران بر آن است که پافشاري         

قاسملو در لحظات دشواري که حزب او،            
پشت سر مي     حزب دمکرات کردستان ايران،     

گذارد، در شرائطي که يکپارچگي آن به خطر         
دکتر قاسملو موجبي براي       افتاده است، ياد     

تالش در جهت پايان دادن به شکاف ها در            
  .دمکرات کردستان ايران باشد درون حزب 

آن ها که با دکتر قاسملو و افکار او از نزديک 
تالش   آشنا بودند، هرگز راهگشائي او در           

براي گشودن مسير همکاري ميان نيروهاي        
پافشاري او    .  مختلف را فراموش نکرده اند      

براي پيدا کردن راه حل براي اختالفات در           
. قابل ستايش بود     ميان نيروهاي دمکراسي     

حضور گرم و افکار روشن وي مايه دلگرمي        
 .مصاحبانش بود

 

سازمان ما در مقام يک دوست و متحد حزب         
زنده   دمکرات کردستان ايران، پاد و خاطره         

ياد دکتر عبدالرحمن قاسملو رهبر تواناي          
و مدافع    جنبش حق طلبانه مردم کردستان        

سر سخت دمکراسي در ايران را گرامي             
قاسملو و حزب او      داشته و بر پيمان خود با       

در تالش براي رسيدن به ايراني آزاد و               
حقوق و آزادي هاي        دمکراتيک که در آن       

همگان، فارغ از مليت، جنسيت، انديشه و             
  .شده باشد، پاي مي فشارد مذهب آنان تامين 

 

 کميته مرکزي

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 

 ۲۰۰۷ژوئيه  ۱۳ ـ   ۱۳۸۶تير ماه  ۲۲ 

تيرماه مصادف با سالروز ترور دکتر           ۲۲
دموکرات   عبدالرحمان قاسملو دبيرکل حزب      

سال پيش در چنين      ۱۸.  کردستان ايران است  
ميز مذاکره با      روزي دکتر قاسملو بر سر         

نمايندگان جمهوري اسالمي، در شهر وين         
ياران خود کاک      پايتخت اتريش، همراه با        

. عبداهللا قادري و دکتر فاضل رسول ترور شد       
سوء قصد کساني قرار       دکتر قاسملو هدف     

گرفت که به نام نماينده دولت جمهوري              
مذاکره با او فرستاده شده        اسالمي و براي     

بودند، اما هدفي جز ترور او را در سر                
تروريست هائي که توسط دولت          .  نداشتند

اتريش دستگير، اما تحت فشار جمهوري           
اسالمي بعد از بازداشت دوباره آزاد و حتي           

  .تا فرودگاه نيز اسکورت شدند
ترور دکتر قاسملو يکي از بزرگ ترين               
ضربات به حزب دمکرات کردستان ايران و         

آن .  جنبش آزاديخواهانه مردم ميهنمان بود       
مي   ها که سال ها نقشه ترور او را در سر              

پروراندند، در تصور آن بودند که با ترور           
جانشين   او، و نيز دکتر صادق شرفکندي           

شايسته او سه سال بعد از آن، خواهند               
کردستان پايان    توانست به مقاومت مردم        

. دهند و حزب دکتر قاسملو را درهم بشکنند         
باطل بودند که با ترور        آن ها بر اين تصور       

دکتر قاسملو مبارزه مردم کردستان براي         
 .ملي خود پايان خواهد يافت احقاق حقوق 

شکي نيست که حزب دمکرات کردستان            
يکي از    ايران با از دست دادن دکتر قاسملو          

. شايسته ترين رهبران خود را از دست داد          
مردم کردستان    رهبري که در مبارزه طوالني      

آبديده شده بود و نقش مهمي در رهبري             
داشت و بعد از سال ها         مبارزات مردم خود    

مبارزه و مقاومت در برابر سياست سرکوب        
جمهوري اسالمي در کردستان،        و کشتار    

آماده بود تا براي دست يافتن به صلح و              
در کردستان، با اين رژيم بر سر ميز          آرامش  

جمهوري اسالمي اما، در    .  مذاکره نيز بنشيند  
خاک اتريش نيز با سالح در برابر او حاضر            

شد و با ترور جنايتکارانه دکتر قاسملو              
دشمني خود را با هر گامي در جهت صلح و             

  .گذاشت امنيت براي ملت کرد، به نمايش 
 ۱۸.  سال از آن تاريخ مي گذرد          ۱۸اکنون  

سالي که جاي دکتر قاسملو همواره در              
جنبش کردستان و نيز در ميان مبارزان              

براي   مبارزه  .  دمکراسي در ايران خالي است    
دمکراسي در ايران و مبارزه براي                  

 خودمختاري و حق تعيين سرنوشت در 

 دبير اتحاديه کارگران حمل و نقل فنالند
 

 نامه به احمدي نژاد
 براي آزادي منصور اسانلو

 

 آقاي رييس جمهور
 

من  به نمايندگي از سوي اتحاديه کارگران حمل         
ربوده شدن منصور    )  اي کي تي   (ونقل فنالند    

اسانلو رييس سنديکاي کارگران شرکت واحد         
 .تهران و حومه را شديدا محکوم مي کنم
آي تي  (  فدراسيون جهاني کارگران حمل و نقل        

به من اطالع  داده است که منصور اسانلو          )  اف
ژوئيه حدود ساعت هفت عصر در          ۱۰در روز   

هنگام پياده شدن از اتوبوس در نزديکي خانه           
. اش توسط عده اي مهاجم ناشناس ربوده شد         

شاهدان  حاضر در اتوبوس گفته اند که                 
مهاجمان، آقاي اسانلو را به شدت کتک زده اند          
و در همان حال او را توسط يک  پژوي                    

به نظر مي   .  خاکستري به مکان نامعلوم برده اند     
آيد که آقاي اسانلو در تمام روز توسط اين              

همگان .  پژوي بي شماره تعقيب مي شده است        
مي دانند که ماشيني با چنين مشخصات به              

 .نيروي هاي امنيتي وابسته است
به من گفته شده که خانواده و همکاران آقاي             
اسانلو از هويت مهاجمان بي اطالع اند اما مي            
دانند که دستور دستگيري فوري  آقاي اسانلو          

 .مستقيما از سوي وزير کار صادر شده است
هم اکنون شديدا نگران سالمتي        "  اي کي تي   "

با توجه به رفتارهاي قبلي       .  اقاي اسانلو است   
نيروهاي امنيتي با آقاي اسانلو، دليل قوي              
وجود دارد که همين نيروها مسئول حمله به            
اقاي اسانلو هستند؛ و اين به باور من، مستقيما          
به فعاليت هاي سنديکايي  ايشان ارتباط مي             

 .يابد
جمهوري اسالمي ايران به دليل عضويت در           

قانونا موظف  )  آي ال او   (سازمان جهاني کار     
است که به اصول پايه اي اين سازمان، از جمله          

وزارت  .  به اصل آزادي تشکل احترام بگذارد        
کار ايران  به طور مکرر به  کنفدارسيون جهاني          

و )  آي تي سي يو       (اتحاديه هاي کارگري        
آي تي  (فدراسيون جهاني کارگران حمل ونقل        

اطمينان خاطر داده است که به رعايت            )  اف
حقوق کارگران و گفتکو با جنبش جهاني               

 . اتحاديه اي پايبند است
بنابراين من از دولت شما مي خواهم که تمام            
اقدامات الزم را براي حفظ سالمتي و آزادي            
فوري آقاي اسانلو به عمل آوريد و نيز هويت            
کساني را که در اين مورد مسئول اند، افشا              

  .کنيد
 

 با احترام 

 جواني کوونن

 .         دبير اتحاديه کارگران حمل و نقل فنالند

 ۲/۸/۲۰۰۷: تاريخ 
 

 :ترجمه و تكثير
 از كارگران در ايران اتحاد بين المللي در حمايت

 به مناسبت هجدهمين سالگرد ترور دکتر قاسملو

  خاطره گرانقدر او و در بزرگداشت ياد و 



 ١۴٦اتحـاد کـار     ۲۲صفحـه     ١۳٨۶مـرداد    

ارتش اسرائيل هنوز دليلي براي حمله خود به     
مقامات اسرائيلي  .  اين دفاتر اعالم نکرده است    

از بين بردن وسائل دفتر را تکذيب مي کنند و 
براي "در اطالعيه اي گفته اند که اين حمله             

حفاظت از شهروندان اسرائيل صورت گرفته      
است و براي يافتن  دو نفر از افراد تحت               
تعقيب که در ساختمان پنهان شده بودند، دو         

 ".در شکسته شد
"سعيد مي گويد    براي بسياري از اعضاء،      : 

مسافرت به خارج يا مناطقي خاص ممنوع           
به همين دليل بسياري از رهبران            .  است

اتحاديه نمي توانند در کنفرانس هاي بين            
در حالي که اتحاديه با       .  اللملي شرکت کنند   

اکثر اتحاديه ها در دنيا رابطه بسيار نزديکي         
دارد و در واقع ما از نزديک سياست تنبيه            

 .دسته جمعي اسرائيل را حس مي کنيم

 )english.aljazeera.net(عمـر خليفـا 
 

  مهرنوش کيان: برگردان
 

 اتحاديه كارگري فلسطين
 تحت فشار از همه طرف

 
 

درصد   ۴۷کار اتحاديه کارگري با توجه به         
مرتبه کمتر از      ۲۳بيکاري و درآمد سرانه       

درآمد سرانه در اسرائيل، به اندازه کافي            
اين وضعيت پس   .  مشکل و طافت فرسا است    

از برسرکار آمدن حماس در نوار غزه،              
اتحاديه کارگران در   .  مشکل تر هم شده است    

غزه و کرانه غربي، هم از طرف حماس و فتح          
و هم از طرف اسرائيل همواره مورد حمله           

اتحاديه مي گويد عمليات بر     .  واقع شده است  
عليه اعضاء آن شامل اقدام به سوء قصد،            
حمله به منزل و دفتر کار، تيراندازي و پرتاب         

 .راکت مي باشد
در ماه ژوئن حماس به دفتر اتحاديه در غزه          
حمله کرد و از آنها خواست تا مشخص کنند          
که در دولت تحت کنترل حماس چگونه مي           

شاحر سعيد، رهبر اتحاديه    .  خواهند کار کنند  
مي گويد که اتحاديه از هر گونه مذاکره با             

سعيد مي گويد که      .  حماس خودداري کرد   
پس از اين امتناع، حماس سه بار به جان               
راسم علي باياري، معاون رهبر اتحاديه،            

يک بار با پرتاب راکت به          .  سوءقصد کرد 
خانه او در ماه ژانويه و بار ديگر با بمب               

سعيد .  گذاري در دفتر کار وي در ماه فوريه        
که خود با فتح ارتباط داشته است اضافه کرد 
که در روز سه شنبه حماس دو دفتر ديگر            
اتحاديه در غزه و خان يونس را اشغال کرده         
و وسائل موجود در اين دفاتر را ضبط کرده         

 .است
نقض صريح   "اتحاديه اين نوع حمالت را           

آزادي، دموکراسي و حفظ تنوع در صفوف         
 .مي داند" اتحاديه

کارگران فلسطيني نه تنها با اشغال خارجي        "
روبرو هستند بلکه با اشغال داخلي توسط          

آن .  نيروهاي نظامي حماس نيز بايد بجنگند       
هم در زماني که کارگران نيازمند کمک هاي         
انساني، دارويي و پزشکي و حمايت اجتماعي       

 ".هستند
اسالم، "دکتر اعظم تميمي، رئيس انستيتو           

که مستقر در لندن است مي        "  تفکر سياسي 
اتحاديه کارگران فلسطين شاخه اي از      : "گويد

و فتح در کرانه غربي دفاتر حماس       .  فتح است 
حاال فتح تالش مي کند     .  را از بين برده است    

که بگويد حماس هم عينا همين کارها را در           
تا آنجا که من مي دانم      .  غزه انجام داده است   

 ".چنين نيست

آنها از ما خوششان نمي       : "سعيد مي گويد   
نهايتا ما مستقل هستيم، آزادنه صحبت        . آيد

مي کنيم و براي ما، اسرائيلي ها و يا هيچ              
آنها از ما به دليل      . گروه ديگري مهم نيستند    

  ".زبان مورد استفاده مان راضي نيستند
 

 مبارزه براي به دست آوردن حقوق
اتحاديه کارگري فلسطين براي بدست آوردن      
. حقوق کارگران در فلسطين مبارزه مي کند        

تاسيس شد و دفاترش      ۱۹٦۵اين اتحاديه در    
در اقصي نقاط فلسطين از جنين در کرانه            

 .غربي گرفته تا رفح قرار دارند
" يونيسون"مات اگان، مسئول بين المللي            

: بزرگترين اتحاديه کارگري انگليس مي گويد      
اعضاي اتحاديه ها به دليل گذشتن از مرز           "

گروه گرايي، به هر دليل در مناطقي مثل              
آنها .  فلسطين شديدا تحت فشار قرار دارند       

برنامه هاي حماس، فتح، و اسرائيل را               
همزمان به چالش مي طلبند و متاسفانه بايد          
بگويم که عليرغم همدردي اتحاديه هاي بين         

 ".اللملي، براي رنج هاي آنان پاياني نمي بينم
معاون من بعد از آنچه اتفاق      : "سعيد مي گويد  

افتاد در بيم از دست دادن جان خود مي               
حماس تا به حال سه چهار بار از او            .  باشد

نمي دانم مي خواستند     .  بازجوئي کرده است  
به او  .  کتکش بزنند يا او را به قتل برسانند          

اتهام همکاري با اسرائيل زده اند و گفته اند           
 ".که او از مخالفين حماس است

اتحاديه مي گويد که حماس از برگرداندن           
دفاترشان در غزه خودداري کرده و در حال         
حاضر کليه فعاليت هاي اتحاديه به تعليق            

سخنگوي حماس حاضر به       . درآمده است  
اما تميمي گفت   . اظهار نظر در اين باره نشد      
اظهارات رهبر   ( که اين نوع صحبت ها             

اتهام " ميان  " جنگ تبليغي "بخشي از   ) اتحاديه
و ضد اتهام که ميان فتح و حماس رد و بدل            

 .مي باشد" مي شود
 

 فشار اسرائيل
اتحاديه کارگري فقط از حماس در اخالل در         

جوالي   ۴در  .  فعاليت هاي خود نام نمي برد      
يک واحد ارتش اسرائيل وارد دفتر اتحاديه          

 .در رام اهللا شد
سعيد مي گويد آنان همه چيز از کامپيوترها         

 . گرفته تا ميزها و فايل ها را از بين بردند

 آدم ربايي توسط فتح
يک هفته پس از حمله اسرائيل به دفتر                
اتحاديه، افراد مسلح و ماسک دار فتح، سعيد         

سال پيش رهبر اتحاديه است از        ۱۵را که از    
 .رستوراني در نابلس ربودند

سعيد مي گويد که اين مردان او را تهديد              
کردند و گفتند که بايد از پست خود در                
اتحاديه استعفا داده و از هر گونه فعاليت در          

او پس از نيم    .   هر ارگان مدني خودداري کند    
 .ساعت آزاد شد
من با رئيس سي جي آي ال       : "سعيد مي گويد  

که يکي  )  کنفدراسيون عمومي کار در ايتاليا     (
از بزرگترين اتحاديه هاي کارگري در ايتاليا        

مرد    ٦.  است در رستوران نشسته بودم        
و صورت هاي پوشيده،       ۱٦مسلح  به ام ـ        

وارد رستوران شده و به من گفتند که با آنها          
اول از من پرسيدند که چرا از حماس         .  بروم

من اصال نه از حماس و نه از         .  دفاع مي کنم  
فکر مي کنم مي        .  فتح حمايت نمي کنم       

 ".خواستند باليي سرم بياورند
عبداهللا عبداهللا، يکي از سياست مداران فتح مي        

"گويد اين اتفاق واقعا افتاد اما اشتباهي رخ         : 
وزارت .  داده بود و بعد ما معذرت خواستيم       

داخله اين مسئله را مورد بررسي قرار داده          
او اضافه کرد که با تشکيل دولت            ".  است

کل پديده مردان مسلح در کرانه           "موقت،   

 23صفحه   ".   غربي از بين رفته است



 ۲۳صفحـه    ١۳٨۶مـرداد    ١۴٦اتحـاد کـار     

 اتحاديه كارگري فلسطين
 تحت فشار از همه طرف

 

  22صفحه 
 

 سياسي شدن
راجا خالدي، رئيس کنفرانس در باره               
بازرگاني و توسعه براي کمک به مردم             

) برگزارشده از طرف سازمان ملل    (فلسطين  
مي گويد که حمالت به اتحاديه کارگران            

اما ...  چندان معمول نيستند         "فلسطيني   
مستقيما نتيجه هويت سياسي هر کدام از           

 ".اين سازمان ها مي باشد
دکتر محمد شتايه رئيس مجمع اقتصاد و           
توسعه فلسطين و يکي از وزاري سابق مي          

اين حمالت به اين دليل است که             :  گويد
اتحاديه هاي کارگري و کليه سازمان هاي         "

شاهر را   .  مدني کامال سياسي شده اند         
اعضاي فتح در نابلس ربودند و خود او را           

بنا بر اين موضوع    .  وابسته به فتح مي دانند    
مسئله از  .  صرفا فتح بر عليه حماس نيست       

 ".اين چيزها پيچيده تر است
بسم خوري، عضو دولت خودمختار مي           

اينها به جاي اين که به مردم وابسته         : "گويد
. باشند، وابسته به اين يا آن حزب هستند           

آنها بايد نقش خود را در اجتماع ايفا کنند             
 ".ولي موفق نمي شوند

 

 آزادي اجتماعي
مسئله حقوق کارگران که از اهداف اصلي          
اتحاديه کارگران فلسطيني است، همواره در       
طي چهل سال اشغال تحت الشعاع مسائل          

 .ملي ديگر قرار گرفته است
"خليلي مي گويد   مسئله ملي فلسطين، ديگر     : 

مسائل مثل مسئله زنان، طبقات و ديگر             
مبارزات اجتماعي را همچنان تحت الشعاع         

در چنين شرايطي نمي       .  قرار خواهد داد    
 ".توانيد انتظار زيادي داشته باشيد

"سعيد مي گويد    اتحاديه به من گفته است       : 
چون جانم در خطر است از پست خودم             

مي دانم  .  استعفا بدهم ولي من ادامه مي دهم      
که خطرناک است ولي مي خواهم کارم را           

 ".انجام بدهم
سعيد مي گويد که در چهار سال گـذشـتـه،      
اتحاديه که بيشتر به کمک هاي خـارجـي از     
کشورهايي مثل عربستان، سوريه و مصر و 
سازمان هاي بين المللي مثل صلـيـب سـرخ      

هـزار     ۲۵۰وابسته اسـت، تـوانسـتـه بـه            
فلسطيني در حمايت مالي و يا يـافـتـن کـار       

هـزار     ۳۵۰ما هنوز   : " او مي گويد.  کمک کند
. نفر بيکار داريم که به کمک من نيـازمـنـدنـد    

من به مبارزه خود بر عليه فقر در فلسطـيـن   
  ".ادامه مي دهم

 

 ...تا بوسه زند بر لب آب ارغوان 
 

 ثریا عليمحمدی

در خانه محمدرضا جمع شده بوديم به            

هبت اللـه  (مناسبت سالگرد اعدام همايون       

روي کتابخانه عکس     ).  معيني چاغروند  

فريدون، بهروز، توکل و جمشيد بود و روي         

ميز، کنار دسته بزرگي از گلهاي گاليل،            

عکس همايون با چشماني خندان به              

دوستاني که براي گراميداشت يادش جمع        

 .شده بودند لبخند ميزد

در .  براي من ياد همايون در همه جا هست         

در .  سراسر جاده هاي جنوب و لرستان         

در زيتون کارگري   .  بلنداي کوه هاي زاگرس   

در هر  .  در نورد اهواز و، کارون      .  و کمپلو 

فکر نو و صداي آزاديخواهانه اي همايون را        

اما بيش از همه، گل ارغوان يادش        .  مي بينم 

 .را تداعي مي کند

با سهراب و ناصر و فرشته و همايون              

يک روز دلپذير بهاري، هر       .  همخانه بوديم 

پنج نفرمان از جاده اهواز به سمت خرم            

نزديک جاده مالوي گلهاي     .  آباد مي رفتيم   

وحشي در زمينه سبز دشت تا دامنه کوه           

در کناره رودخانه، ميان     .  کشيده شده بود  

علف هاي خودرو، شاخه هاي پرطراوت گل        

 .هاي ارغوان روي آب افتاده بود

به همايون گفتم گل هاي ارغوان را ببين،            

همايون بالفاصله  .  دارند آب را مي بوسند     

تا بوسه زند   «تعبير زيبايي ساخت و خواند      

بعداً شعري در همين    .  »...بر لب آب ارغوان   

تا بوسه  «:  مايه ساخت با چنين مضموني      

/  زند بر لب آب ارغوان        تا کار گردد    ... 

 .»...آزاد

همايون چهره اي دلپذير و نگاهي پر اميد           

در ته چشمهاي سبزش انگار هميشه      .  داشت

. سئوالي يا حرف جديدي موج مي زد             

به برابري زن   .  آزادانديش بود و همه جانبه    

 .اعتقاد جدي داشت

زماني که در خانه کمپلو بوديم براي نظافت        

خانه و آشپزي تقسيم کار کرده بوديم و           

هروقت نوبت همايون مي شد با دقت              

غذاي مخصوصي  .  وظايفش را انجام مي داد    

مي پخت از گوشت چرخ کرده و پياز و              

سيب زميني که خيلي سريع تهيه مي کرد و         

و   »بغرنج«اسم آن را به طنز، گذاشته بود         

به شوخي مي گفت که هيچکس مثل او نمي          

تواند چنين غذاي خوشمزه و بغرنجي            

 .بسازد

در خانه کمپلو، من و فرشته و سهراب و              

همايون عضو دائمي بوديم و ناصر هم             

ناصر شيک و مرتب و     .  هميشه حضور داشت  

تميز و نکته سنج بود، زياد مي خواند و کم           

ناصر در تقسيم کارهاي خانه       .  مي نوشت 

خيلي فعال نبود در نتيجه ما، به شوخي،            

برعکس، .  »خان«اسمش را گذاشته بوديم       

سهراب در همه کارهاي خانه شرکت مي کرد         

اما به خاطر عجول بودن، بيشتر باعث             

 .زحمت مي شد

. سهراب و ناصر دو کاراکتر متفاوت بودند        

يکي پرشتاب و عجول و رياضت کش و             

همايون نه مثل   .  دومي کُند اما منظم و دقيق      

در .  متعادل بود .  سهراب بود نه مثل ناصر      

فکر و شيوه زندگي اش هماهنگي موزوني         

هميشه، فرشته همسرش، و      .  وجود داشت 

دوستان و اقوامش را براي پوشيدن لباس          

مرتب و آراسته بودن تشويق مي کرد و             

خودش همواره سر و وضع مرتب داشت و          

به رغم وظايف سنگين سياسي ـ تشکيالتي،       

از هنر و ادبيات هم غافل نبود و از هر                

فرصتي براي شنيدن موسيقي و رفتن به           

 .دامن طبيعت استفاده مي کرد

همايون تشنه دانستن بود و دريچه ذهنش         

به .  به روي هر فکر و ايده جديدي باز بود           

کار ديگران احترام مي گذاشت و در انسان           

همايون در اهواز     .  ايجاد انگيزه مي کرد      

کار «روزنامه اي منتشر مي کرد به نام             

که همه مطالب آن را خودش مي             »جنوب

نوشت و فقط بخش کوچکي از اخبار کارگري        

اما هر وقت در مورد      .  را من تنظيم مي کردم    

صحبتي مي شد از من به            »کار جنوب «

 .عنوان همکارش ياد مي کرد

روزي که مهرداد پاکزاد خبر دستگيري            

همايون را داد، احساس کردم زير پايم خالي         

آخرين ديدارم با همايون در         .  شده است  

چندتا از دندان ها و کتفش را          .  زندان بود 

موهايش سفيد شده بود اما      .  شکسته بودند 

چشمهاي سبزش هنوز مي خنديد و اميد مي         

 .بخشيد

وقتي خبر  اعدامش را شنيدم طعم          ٦۷سال  

. تلخ همه غمهاي جهان را در قلبم حس کردم         

رفيقي عزيز و دوستي بزرگ را از دست داده         

 . يادش هميشه هست. بودم

  ۲٠٠۷ژوئيه  ١۸/  ١۳٨٦تير  ۲٨
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 بـراي تـوقف اعـدام هـاي اخيـر

 و لغو حکـم اعـدام مبـارزه کنيـم
تجاوز به  "دولت جمهوري اسالمي هفت تن ديگر از شهروندان کشورمان را به اتهام               ۱۳۸۶امروز دهم مرداد ماه     

بدين ترتيب در طي همين     .  به دار آويخت  "  عنف، ارتکاب اعمال خالف اخالق و عفت عمومي، آدم ربائي و سرقت         

هاي  اند که پرونده    مقامات قضائي جمهوري اسالمي اعالم کرده      .  ماه، شمار اعدام شدگان به نوزده تن رسيد        

ديگري را نيز در دست دارند و از قرائن پيداست که اعدام تعداد ديگري از شهروندان کشورمان تحت عنوان                      

 .در راه است" اراذل و اوباش"

بنا به  .  اند نفر اعدام شده    ۱۴۸بر اساس اخباري که در مطبوعات منتشر شده است، طي هشت ماه گذشته،                 

ميالدي، جمهوري اسالمي به لحاظ تعداد اعدام ها، پس از  ۲۰۰۶گزارش سازمان هاي مدافع حقوق بشر در سال 

اما به نسبت جمعيت کشور، حکومت ايران مقام نخست را در جهان دارا             .  چين، مقام دوم را در جهان داشته است   

 .است و همه کشورهاي دنيا را در مسابقه کشتار انسان ها پشت سر گذاشته است

بالفاصله پس از   .  جمهوري اسالمي رژيمي است که پايه هاي قدرتش با خون و خون ريزي استوار شده است                

در سال هاي اول انقالب مردم کردستان، خوزستان و ترکمن صحرا را            .  هاي دار خود را برپا کرد      انقالب، چوبه 

بيرحمانه سرکوب کرد، پس از آن، گروه گروه جوانان را در جنگ با عراق و با وعده بهشت به کشتن داد و با                        

با پايان گرفتن جنگ، هزاران تن از زندانيان . ها را به صدها هزار نفر رساند پافشاري بر ادامه جنگ، آمار کشته

هاي مختلف و تا آن جا که شرائط اجازه داده            از آن پس تا کنون نيز، به بهانه        .  سياسي را از دم تيغ گذراند     

اين .  به ميزاني که تيغ اش بريده است، پيش رفته است          .  است و در حد توان خود، از کشتن دريغ نکرده است           

اند و اغلب آنان سنشان کمتر از عمر         روزها نيز تعدادي از شهروندان را که پرورده خود همين سيستم بوده            

اما کمتر کسي است    .  حکومت جمهوري اسالمي است، به جرم آدم ربائي و سرقت، به جوخه مرگ سپرده است               

. که نداند که تجاوزگران اصلي به امنيت و زندگي مردم و آدم ربايان و سارقان واقعي همين سران حکومتند                    

 مگر درهمين ماه، در روز روشن، نماينده قانوني کارگران سنديکاي شرکت واحد در خيابان ربوده نشد؟

چنين خشن و غير انساني سرکوب شده، تحقير گشته و به دار            "  اراذل و اوباش  "کساني که امروز تحت عنوان      

اند، که بعضا نيز، حتي براي مقاصد شوم و غير انساني            پروردگان اين حکومت بوده    آويخته مي شوند، دست   

اگر دستان حکومت در ماجراهاي پشت       .  اندرکاران آن، به بازي گرفته شده بودند         اين حکومت، توسط دست   

را اعالم نمي کند؟ چرا دادگاه اين افراد را علني            "  اراذل و اوباش  "پرده اين کشتار آلوده نيست، چرا نام اين          

اند، پس بيم    کند؟ مگر اين افراد به گفته جمهوري اسالمي به جان و مال مردم تعرض نکرده                     برگزار نمي 

 حکومت از برمال شدن حقيقت چيست؟

حکومت، آينده خود را تيره     .  ها، عادي کردن کشتار و ارعاب مردم است         هدف جمهوري اسالمي از اين اعدام      

خواهد اوال جو رعب را بر جامعه حاکم کند، ثانيا در اين موج کشتارها اگر  ها مي بيند، با اين سرکوب کردن  مي

بتواند برخي از فعاالن سياسي را نيز که افکار عمومي داخل و خارج نسبت به آن ها حساسيت بيشتر دارند،                     

هاي اجتماعي   به جوخه مرگ بسپارد و ثالثا، با عادي کردن فضاي سرکوب، به مقابله با اوج گيري جنبش                    

 .ها جلوگيري نمايد برخيزد و از گسترش اين جنبش

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران رفتار غير انساني با شهروندان کشور و اعدام آنان را شديدا                    

کند و خواهان برگزاري محاکمات علني و رفتار انساني با دستگير شدگان و لغو اعدام در کشور                     محکوم مي 

ما احزاب و سازمانهاي سياسي و همه نهادهاي دموکراتيک و مدافع حقوق بشر را به دفاع از  حقوق                       .  است

 .خوانيم انساني دستگير شدگان و عليه صدور حکم اعدام  فرا مي
 

 کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
  ۲۰۰۷برابر اول ماه اوت  ۱۳۸۶دهم مرداد 

 قطعنـامه انجمـن جهـاني قلـم در بـاره ايـران
 

 2007  –) انجمن جهاني قلم(كنگره پن بين المللي 
 ، )۱۳۸٦تير ( ۲۰۰۷ژوئيه  ۱۱تا  ۴همايش نمايندگان پن بين المللي در هفتادوسومين کنگره جهاني خود در داکار، سنگال، از 

با نگراني شديد از فقدان پيشرفت در شناسايي و تعقيب قانوني عوامل مسئول در شکنجه و قتل عکاس و روزنامه                     

دستور قتل  ۱۹۹۰؛ و کوتاهي در اجراي عدالت در باره کساني که در اواخر دهه زهرا کاظميکانادايي  –نگار ايراني

 هاي زنجيره اي نويسندگان و روشنفکران ايراني را صادر کردند؛ 

مارس   ۲٦به اتهام جاسوسي در        علي فرحبخش با حيرت از محکوميت روزنامه نگار آزاد امور اقتصادي                 

مه  ۱۷در کاوه جوانمردسال حکم زندان براي روزنامه نگار کرد ايراني  ۲سال زندان محکوم شد؛ و ۳، که به ۲۰۰۷

 محمد صديق کبودوندو  عدنان حسن پور، نيز تداوم بازداشت روزنامه نگاران و فعاالن فرهنگي کرد ايراني ۲۰۰۷

؛ نيز احکام زندان سه سال عباس لسانيو  سعيد متين پورو روزنامه نگاران و فعاالن فرهنگي آذربايجاني ايراني 

 ؛۲۰۰۷ژوئن  ۹در  سعيد ساعديو  اجالل قواميو دوسال و نيم دادگاه بدوي براي روزنامه نگاران کرد ايراني 

با نگراني از اين که سازمان هاي امنيتي در پنج سال گذشته مانع از برگزاري مجمع عمومي کانون نويسندگان                       
 ايران و انتخاب هيأت دبيران آن شده اند؛

با نگراني عميق از اينکه مقامات انتشار صدها کتاب از جمله کتاب هايي که يک يا چندين بار منتشر شده اند را                           
 ممنوع کرده و اين سياست را براي اعمال فشار برناشران مستقل به کار گرفته اند؛ برخي از فيلم ها را ممنوع کرده 

و چندين سازمان فرهنگي و هنري را           
 تعطيل کرده اند؛

 

بعالوه با ابراز نگراني از اين که                
نويسندگان، روزنامه نگاران و اشخاص      
ديگري که برخالف حق آزادي بيان            
بازداشت شده اند، در حضور قضات          
شکنجه شده اند، هفته ها در سلول              
انفرادي به سر برده اند و از حقوق اوليه         

 قانوني محروم شده اند؛
 

با توجه به اينکه ايران داراي بيشترين  
تعداد روزنامه نگاران زنداني در خاور         
ميانه است، حق آزادي بيان و محاکمه          
عادالنه آنها را نقض مي کند و غالباً مدت         
هاي طوالني آنها را در حبس انفرادي و         
بدون دسترسي به مراقبت پزشکي کافي       

 17صفحه   نگهداري ميکند؛ 
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