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  !   نيم قرن پيش ، دمکراسی نوپا و نيم بند ايران فنا شد
   نيم قرن بعد ، حاميان آن کودتا ، ادعای دمکراسی 

 !خواهی ميکنند ؟
  آرش کمانگر                          

 
ی دولت  مرداد سالروز کودتای خونينی است که منجر به سرنگون

پنجاه و یک سال پيش در چنين روزهایی باهمکاری . مصدق شد
مشترک آمریکا ، انگليس  و دربار پهلوی، ارتش خيابانهای پایتخت و 
دیگر شهرهای بزرگ ایران را به اشغال خود در آورد و با بسيج 
دستجات اوباش و جيره خوار به رهبری افرادی نظير شعبان بی 

بارزان و فعاالن سياسی را که اساسًا به ُمخ، موجی از دستگيری م
دو نيروی عمده آن دوران یعنی جبهه ملی و حزب توده تعلق 

بدنبال این کودتای ارتجاعی و امپریاليستی . داشتند، براه انداخت
،هزاران تن از شریفترین انسانهای این کشور بزیر شکنجه کشيده 

آنها ميتوان از دکتر شده و شماری از آنها تير باران شدند که از ميان 
جنایاتی که پنج سال پس از این . فاطمی و خسرو روزبه یاد کرد

 گسترش بيشتری پيدا 1337کوتا، با شکل گيری ساواک در سال 
 .کرد و خفقان جهنمی را متجاوز از دو دهه بر کشورمان حاکم نمود

   4 بقيه در صفحه                                
  

   

 
                    

  المپيک در وحشت                        
  سمبل صلح جهانى در پادگان آتن          

 
 بيانيه اى رسمى به دولت ارسالعفو بين الملل با سازمان 

يونان، از اين که تحت لواى تدابير امنيتى براى بازيهاى 
المپيک، حقوق بشر در اين کشور زير پاگذاشته شده و 

ى به خصوص نسبت به مسلمانان، تبعيض نژادى و قوم
 سوسياليست راديکالمهاجران، پناهجويان و گروههاى 

  .اعمال شود، ابراز نگرانى کرد 
  7                                     در صفحه 

  

  

  ن و دراهميت اعتراضات معلما   
 ضرورت حمايت همه جانبه ازآن 

 6 صفحه                تقی روزبه    

  آيا حدود سی درصد مردم ايران ،  

  ! ؟شده اند  "کمونيست   "      

 عاری از طبقات وای جامعهنيسم ، موک
ابزار مهم تامين.  حاصل از آن است ینابربریها

بر مبنای نياز است و نه موقعيتاین مهم ، توزیع 
ترین بر این مبنا بر طبق تازه . افراد احتماعی

نظرسنجی در ایران ، حدود سی درصد مردم
خواهان  توزیع بر اساس نياز هر انسان و خانوار

  هستند 
براساس نتايج يك نظرسنجى: روشنگرى سایت

 آه در خبرگزارى سينا  ايرانيان پيرامون نگرش
  افزايش  همچنان  طبقاتي انتشار يافته، فاصله

در بخشى از اين نظرسنجى نظر مردم. يابد مي
در مورد مفهوم عدالت خواسته شده آه نتايج

  درصد از پاسخگويان51"  آه   از آن است حاآي
 در  امكانات  مساوي  توزيع  معناي  را به عدالت
  معناي را به   درصد عدالت28،  راد جامعه اف بين
21و    نيازمندي  ميزان  بر اساس  امكانات توزيع

  شايستگي  را بر اساس  امكانات درصد توزيع
  " . دانند مي
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وم و صدای گامها که آمد ، چه عجوالنه و ناهماهنگ به مانند هج 

شبيخون مغول و تاتار ها با تکيه بر سرنيزه های چکمه پوشان و 
حکم حرامی در دست ، نه مسلسل رو به سوی سينه ها بلکه 
چوبه های دار به پا کردند تا صدای گلوله ای برنخيزد و بی واهمه از 

چرا که ! به کشتاری بس صعب ناک گردن گزارند» عذاب اخروی « 
ونه ترديد و زمان سوزی را به عاملين هر گ) خمينی ( امامشان 

  ! کشتار ممنوع اعالم داشته بود
زندان ، درحکومتهای ديکتاتوری ، به تنهائی وسيله نيست بلکه به 
مثابه نمادی الزامی برای حفظ وبقای آن نظام هاست تا با 
دسنگيری هر مخالف حکومتی ، همچنان ديکتاتور ها را بر سر پا 

  !نگهدارند
شيرازنيام برکشيده ای برفرازسرمردم ، دربرابرتمامی  زندان ، شم

چون وچراهاست که هَردم از جانب زندانبانان و حافظين زندان 
  شالق َکش می شود

سرَکردگان زندان ، تالش می ورزند تامانع ، هرگونه رابطه زندانی 
زيرا زندان و زندانی هرچه خاموش ترباشند ، خواب . بابيرون گردند 
ولی آياهيچ قدرتی قادر است ، . گين ترمی گردد زندان بان سن

عليرغم ديوارهای بلند سيمانی ، بتون وآرمه های به سيم خاردار 
ِ اعمال شکنجه ها ، درب  مجهزگشته ، بندها ، قل وزنجيرها ،
وپنجره های ُمهرو ُموم شده و پاک شدن هر نوع خبری به بيرون از 

 آن همه جان های بيقرار به زندانها ، مانع عبورهرفرياد رسا ، خاطره
  دنيای آزادگردند؟

   !َنْه: با کالمی قدرتمند می توان و بايدگفت 
تا به امروز زندان بانان نتوانسته اند ؛ رنج واندوه ، اميد و مقاومِت 
زندانی و َنْه ُگفتن آنان در برابر شکنجه و خشونت بيرحمانه شکنجه 

هرچندکه طی . شند گران را درتاريکی سلولها و بندها به بندک
ما نمی گذاريم کسی «: هرفرصتی ، شيهه سر می دادند 

 بازجوها ، شکنحه گران و جالدان درون زندان ها ، »قهرمان شود 
چنان فضای مختنقی برای زندانيان بوجود آورده بودند که سايه آنان 
 ٠نيز ، تصور شکنجه و بازخواست رابه ذهن زندانی متبادر می کرد

  :ادن چنين فضايی ؛ ذکر اين ياد داشت بد نيستبرای نشان د
 مينا زرين زندانی سياسی دربخشی از خاطراتش از زندان 

آن روزهوا ... «: می نويسد » انفرادی « گوهردشت باعنوان 
نورش به درون سلول می تابيدولی گويا اين . آفتابی بود 

مثل . سردی خاصی احساس می کردم. نورهم فراری بود
: به نورسلول گفتم . اهمه چيزحرف می زدمديوانه هاب

اينجا ! نرو! توهم اين ها را ديدی پابه فرارگذاشتی؟ بايست
دراين موقع دلم می خواست دشتی پيش ! نترس! بمان

دشتی وسيع . روی خودداشته باشم ودرآن قدم بزنم
وسبزکه هيچ مانعی جلوی روی خود نداشته باشم به 

همه . ر و نرده چوبی نبينم هرطرف نگاه کنم، هيچ در و ديوا
آن قدرراه بروم . دشت سبز باشد و من فقط درآن راه بروم 

به پنجره . که آرامش پيدا کنم وازدرد درونی رهايی پيداکنم 
برای لحظه ی چشمانم را بستم وآن . کوچکم تکيه دادم 

سريع به خودم آمدم وخودم . دشت زيبارابه تصويرکشيدم 

درسلولهای :  مينا ادامه می دهد ».را از پنجره کنارکشيدم
درمواقعی که کسی در راهرو « انفرادی زندان گوهردشت 

مخصوصًا پاسدار نادری ، حق هيچ گونه کاری ، . است 
نظير جلوی پنجره ايستادن ، زدن سيفون ، بازکردن شيرآب 
، قدم زدن ، به آسمان نگاه کردن ، مرتب کردن وسايل را 

ده به اصطالح قوانين عادی نداری ، هيچ کاری درمحدو
سلول ، نمی توانستی انجام دهی وچنان جو وحشت و 
ترس را دراين موقع حاکم می کردندکه حدوحساب نداشت، 

يک دفعه مشت وحشتناکی به . مثًال يکبارشيرآب باز بود 
جلوی . درُکوبيده شدکه همان جاکم مانده بود زهرترک شوم

خالصه . رپی داشتپنجره ايستادن که عواقب بدوتنبيبه د
گفتگو های : ( ازکتاب ».انفرادی مضاعفی ايجاد کرده بودند

 ۴٩ در باره سرکوب ، اختناق و زندان ، صفحه۴زندان شماره 
  )١٣٨٠تابستان ) آلمان(انتشارات سنبله هامبورگ 

 ٠اين حد وحشت زندان بانان از زندانی با اينکه در زندان او اسيرند 
 گيرد که می خواهد همه آثار نشان از سبعيت سيستمی می

ُبودن و زندگی را از زندانی سلب کندو حتی رويای ُبودن را نيز در او 
 با اينهمه صدای رسای زندانيان دربند، ازپس سالها ٠بُخشکاند 

زندان ، شکنجه ، اعدام وسربردارشدن به بيرون اززندان ها راه يافت 
 بعنوان شاهدين وفرزندان رها شده ازبندها باشرح خاطرات خود ،

زنده درکنار داغ همسران و غم نداشتن مادر و پدر برای کودکان 
ديروز و نونهاالن و نوجوانان امروز ، مادران و پدران ، خواهران و 
برادران هزاران هزار اعدامی زندان ها، امروزبيش ازپيش هر يک از 
آنان بعنوان شاهدين زنده سنددادخواست جنايت عليه بشريت 

  .می روندبشمار 
 امروز و در شانزدهمين سالگرد آن تابستان خونين ، بايد و می توان 
زندان و اوج جنايات آن را دربرابرافکارعمومی بشريت آزاد انديش 
وسازمان ها واحزاب مترقی جهان و مجامع حقوق بشری وسازمان 

   ٠ملل بر مال کرد
د و می  باي۶٧ و ۶٠امروز و در سالگرد کشتار خونين دو تابستان 

توان با جمع آوری اسناد و مدارک الزم و ضروری زمينه تدارک دادگاه 
بين المللی ومحاکمه سران جنايتکار رژيم جمهوری اسالمی ايران 

  . را به پشتوانه مبارزات مردم و فرزندان شجاع آنان فراهم آورد
برای هرهمسر و فرزند ، خواهر و برادر ، مادر و پدر ، دوستان و رفقا 

ر شهروند انسان دوستی ، دنيای زندانی و خود زندان نيز پر و ه
زندگی هرزندانی و سرنوشت جانبخش آدم . رمزو راز می نمايد 

دربند ، اين شوق را در ديگران و خود برمی انگيزد تا از راز و رمز 
سربه ُمهر، زندان سر در آورد و از زندگی يکايک زندانيان پرده بردارند 

  . انندو آنرا باز بشناس
بايد برای همگان اسرار زندان و همه ُهول و َولع آن مشخص 
گرددکه قرارها ، تعقيب ها و مراقبت ها ، خانه های تيمی ، 

بازپرسی ، وکيل و دادگاه . دستگيری ، چشم بند ، بازُجويی 
فرمايشی ، حبس ، شکنجه ، شالق ، کابل زنی ، اجراء 

، زخم و باند پيچی ) میتعزير اسال(حدشرعی ، جيره روزانه شالق 
، تابوت های شکنجه حاج داوود رحمانی درزندان قزل حصار ، سگ 

و دست بندقپانی ، ) شکنجِه ابداعی در زنداِن گوهردشت( دانی 
زنده بگورکردن در قزل حصار ، کشتن باگاز درگوهردشت ، مجازات 
باسيگار ، ريختن آب سرد ، آُپولو ، ُکنده کشی ، پاهای آماسيده ، 
اعدام مصنوعی با تيراندازی هوايی ، تيرباران زن حامله و نوزاد بدنيا 
نيآمده ، اقليت های مذهبی ، بهائی ، اتهام جاسوسی و مزدوری 
، بند قيامت ، ُمقاومت ، ُخودکشی ها، کابل برق ، ُخود َزنی ها ، 
ديوانگی ، اعتصاب ، تواب ، دروغ و لودادن ها ، پيچ توبه ، توبه 

ندامت ، سرُموضع بودن ، انزجار نامه دادن ، گزارش تاکتيکی ، 
دهی ، مالقات و مالقات پانتوميمی ، ميله های آهنی ، روزنامه 
خوانی ، جاسازی کتاب ، سرود و آوازخوانی ، تلويزيون و ندامتهای 
مداربسته ، راديو ، بلندگوی زندان و پخش قرآن ، اذان و مرثيه ، 

 اوين ، بخش ٢٠٩بندعمومی ، بندنوحه خوانی آهنگران ، سلول ، 
تنبيهی ، بند مغضوبين ، زندانی مسله دار ، بندفرعی گوهردشت 

زيرهشت ، ) که درساختمان اصلی و درمدخل ورودی بندهای بزرگ(
) بهداری بند(نمازاجباری ، سقف سلول وفلش قبله نماز ، نمازخانه 

د ، بی خوابی ، هواخوری و ورزش دسته جمعی و انفرادی ، خور
وخوراک ، تهيه ليست غذا ، سفره غدا ، تقسيم غذا ، چای و 

  تقسيم قند ، سيگار و خريد از فروشگاه زندان ، بندزنان ومادران 
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کودکان زندانی ، عادت ماهانه ، نواربهداشتی ، لباس زيرزنانه ،  و

جو و سربازجو ، بند لباس و مقررات خشک کردن لباسها ، باز
تجاوزبه دختران قبل از اعدام ، حلق آويز ، رگ زنی ، جويدن رگ ، 
سيانور ، صدای تک تيرياتيرخالص ، تيرباران های عمومی پشت بند 

 و روی تپه های اوين ، توالت ، صف ده دقيقه ای دشتشوئی ، ۴
نوبتی بودن لگن دستشويی ، خمير دندان ، حمام ، حوله ، ميوه ، 

 جا سازی آن الی درز چادر و لباسها ، قيچی ، گلدوزی ، سوزن و
کاغذ ، خودکار ، مغز مداد ، سلول انفرادی ، خواب کنسروی شبانه 
، دوش گرفتن ، زندگی کمونی ، ملی کشی ، دادگاه عدل 
اسالمی و سرانجام طناب دار ، حلق آويزشدن ، اعدام در زندانهای 

، ) کرج( حصار ، گوهردشت  ، اوين ، قزل٣٠٠٠کميته مشترک يا بند
، زندان کميته اصفهان در ) مشهد(، وکيل آباد ) شيراز(عادل آباد 

خيابان کمال آباد ، باغ کاشفی اصفهان يکی از مخوف ترين شکنجه 
، اعدام کنار ) الهيجان(گاههای کشور بوده است ، مالک اشتر 

، زندان ، زندان آمل و محمودآباد ) لرستان(دريای چمخاله ، پل دختر 
_ چالوس ، ديزل آباد کرمانشاه ، بازداشتگاهها و زندان سيمرم 

شهر کرد و زندانی به وسعت ايران باگردن _ زرين شهر _ شهرضا 
خمينی ، خامنه ای ، رفسنجانی ، : کشی جانيانی همچون 

موسوی اردبيلی ، حسين موسوی تبريزی ، محمدی گيالنی ، 
نيری ، ناصريان ، خلخالی ، هادی غفاری ، الجوردی ، 

دادياراشراقی ، حاج داوو رحمانی ، بهرام گشتاپو ، حاج داوود 
لشکری ، يونسی ، پور محمدی در سمت نماينده وزارت اطالعات 
در اوين و صد ها نقابدار بی نام ونشان ديگر ، شکنجه می کردند و 
فرمان می رانند تا حاکميت اسالم ناب محمدی وکيان اسالم 

ظام برسرخودکامگان حکومتی فرو نريزد     در زمينه وخيمه عمود ن
 ٠ تا به امروز اقوال گوناگونی گفته شده است ۶٧کشتار تابستان 

جدا از متن فرمان يا فتوای مرگ خمينی که در کتاب خاطرات 
 ذکر منبع تحقيقی آبراهاميان ٠حسين علی منتظری آمده است 

قی نامبرده آمده  در آخرين اثر تحقي٠نيز قابل توجه می باشد 
درست پيش از اعدام ها که از زمان دقيق آن نا : «است 

آگاه هستيم ، خمينی در نهان فرمانی بی نظير در نوع خود 
که برخی آن را نوعی فتوا می دانند ، برای تشکيل يک 
هيات ويژه با دستور اعدام مجاهدين به عنوان محارب و چپ 

ت تهران ، که از  هيا٠گرايان به نام مرتد صادر می کند
شانزده نفر تشکيل می شد ، شامل نمايندگانی از سوی 
شخص امام ، رييس جمهوری ، دادستانی کل ، دادگاه 
انقالب ، وزارتخانه های دادگستری ، اطالعات و مديريت 

 سرپرستی هيات بر عهده ٠زندان اوين و گوهر دشت بودند
يژه آيت اهللا اشراقی گذارده شده بود که دو دستيار و

داشت ، حجت االسالم نيری و حجت االسالم مبشری در 
از اوين ) هلی کوپتر( پنج ماه بعدی اين هيات توسط بالگرد 

هيات «  نام اين هيات را ٠به گوهر دشت در رفت وآمد بود
 تشکلی مشابه در شهرستان ها هم ٠گذارده بودند » مرگ 

 زندان ها و اعترافات شکنجه شده گان(  از کتاب »ايجاد شده بود 
: ابراز ندامت های علنی در ايران نوين ، يرواند آبراهاميان ، مترجم 

   ) ٣٢٨ و ٣٢٩رضا شريفها ، نشر باران ، صفحات 
 به اينسو با ١٣۶٧امروز بعد از گدشت شانزده تابستان از سال 

همه خاطره های به جا مانده از زندان های سراسر کشور ، هنوز 
فجايع کشتار بزرگ درون زندانها ، برای افکار بيشترين حقايق تلخ از 

 بر پايه شواهد و داليل ٠عمومی جامعه بشری پنهان مانده است 
 می ۶٧ و ۶٠زنده و به جا مانده از عمق جنايات دو کشتار تابستان 

توان و بايد همه اين صحنه آرايی ها ازشعبه های بازجوئی و شبه 
 ، سلولها وشکنجه گری دادگاهها ، تاتجمعات اجباری حسينيه ها

ها ، بر پا داشتن تيرها و چوبه های دار و همه زوايای پنهان اين 
کشتار خونين را با تمام قدرت برای همگان به نمايش در آورد و آن را 

  !! در پيشگاه جهانيان بر مال نمود 
بايد و می توان برای بازشناسی تمامی کارکرد اين دستکاه عريض 

ک اسالمی ، صد هاجلدکتاب نوشت و هزاران و الطويل ايدئولوژي
 پرسوناژ ٠نمايشگاههای خود افشاگر برپاساخت . مطلب تهيه کرد

های سينمايی تهيه نمود و فيلم های بيشمار سينمايی ساخت ، 
دقيقا به مثابه کاری که پس از سقوط هيتلر و فاشيست ها برای 

نی و جهانی برمال کردن جنايات آنان توسط سينما گران متعهد آلما
   ٠فراهم آمد

بايد برای نسل ماو بعد ما روشن گرددکه در طول بيش از دو دهه 
حاکميت سياه سران رژيم اسالمی از فردای قيام بهمن به اينسو ، 

 ها هزار تن انسان عاشق زندگی چگونه سر ١٠٠جان بيش از 
بردارشدند؟ چه جانهای دوست داشتنی به پای چوبه های دار 

 سينه های ماالمال از عشق و سرور ، عاطفه و مهر ، رفتند؟ و چه
آرمان خواهی و مهرورزی به کسان و مردم خويش و طبقات محروم 
جامعه ، در سينه کش ديوار با گلوله های ناکسان و جانيان زر و زور 
، در خون خويش به درون تلی از خاک آرميدند ؟ و چه انبوه بيشمار 

برای اعضاء خانواده شان بی رد و آن جانها که تا به امروز حتی 
  نشان باقی مانده اند؟

بايد و می توان ازدهها و صد ها زندانی رها شده از زندانهای رژيم 
اسالمی ، بعنوان شاهدين عينی برای بر پايی و تدارک دادگاه بين 
المللی جهت محاکمه سران رژيم اسالمی ايران به جرم جنايت 

نی ، امکان داد ستادن از اين همه عليه بشريت با حضور وکالی جها
  ! بيداد را در برابر افکار عمومی مردم ما و جهانيان فراهم آورد

اپوزيسيون راديکال و ترقيخواه ، بايد و می تواند در يک زنجيره 
کارزارهای جهانی ، عمق جنايات را بر همگان آشکار سازد و همه 

ه جانبه اين ابزارهای تبليغی را در خدمت خود افشاءگريهای هم
  ! اين کار از ما بر می آيد ٠ها قرار دهند سلسله کارز

  
  83 مرداد                                     

  
   --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - --- -- -- -- --- -- ---  
  

    تجمع اعتراض آميز آارگران راه آهن خوزستان    
 
 انديمشك در اعتراض به تاخير و -آارگران ناحيه راه آهن لرستان  

مقابل اداره , نحوه پرداخت حق محروميت و عدم پرداخت حق جنگي
 .آل راه آهن و بانك ملي شعبه اين اداره تجمع آردند

آارگران در اين تجمع , به گزارش خبرنگار سرويس آارگري ايلنا
به و رييس حسابداري را به رييس شع, مسووالن اداره آل راه آهن

 .رفتارهاي سودجويانه متهم آردند
مسووالن اين اداره آل در حاليكه اعتبار حق : آارگران معتقد بودند
از پرداخت آن , از مدتها پيش تعيين شده است, محروميت آارآنان
 .جلوگيري مي آنند

: رييس حسابداري راه آهن منطقه در توضيع اين مساله گفت
 انديمشك براساس تقاضاي -ره آل راه آهن لرستان مسووالن ادا

حق محروميت و مرخصي (درخواست تامين مطالبات, آارگران
راآرده ) استفاده نشده در دوران دفاع مقدس در دوران دفاع مقدس

 مرداد سال جاري موفق به وصول وجوه مذآور شده 20و در تاريخ 
 .اند

اري ومسوولين راه اختالف نظر ميان ديوان عدالت اد: وي افزود
آهن مرآزي باعث عدم پرداخت حق جنگي آارگران راه آهن شده آه 

 .اين موضوع نيز تحت پيگيري است
همچنين نماينده آارگران راه آهن در گفت وگو با خبرنگار ايلنا 

اين : ضمن غير واقعي دانستن گفته هاي مسووالن راه آهن گفت
خت شده و در حساب راه مطالبات قبال از جانب راه آهن آشور پردا

آارگران , اما متاسفانه تباني با پيمانكاران, آهن انديمشك بوده است
را بامشكالت شديد مالي و از همه مهمتر مشكالت روحي رواني 

 .روبه روآرده است
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  ادامه از صفحه يک 
  

  ....دتا به انگيزه سالگرد کو           
  

  
  

اکنون در سالروز این رویداد سياه، نواده گان همان کودتا، با بدست 
به سراغ مردم جویای رهایی و " آزادی و دمکراسی" گرفتن بيرق 

به تنگ آمده از حاکميت جمهوری اسالمی، آمده اند و از ایشان 
 از کف داده اند، مجددًا 57ميخواهند که تاج و تختی را که در انقالب 

آنان در این کارزار گسترده، روی یأس . باز گرانند" سرورانشان" ه ب
مردم و البته نا آگاهی نسل جوان از وقایع تاریخی چند دهساله 

و هر جا با روشنگری نيروهای . اخير ایران حساب باز کرده اند
سياسی در مورد بيالن جنایتبار و خيانتبار خاندان پهلوی و مشخصًا 

"  مواجه می شوند، به بهانه 1332 مرداد 28کودتای فاجعه بار 
اما . خواستار فراموشی تاریخی مردم می گردند" امروز فقط اتحاد

چگونه می توان چشم بر رویداد تعيين کننده ای در تاریخ کشور مان 
بست، در حاليکه ميدانيم چه نقش ویرانگرانه ای بر سرنوشت 

ن تردید اگر رخ واقعه ای که بدو. مردم ایران بجای نهاده است
نميداد، در نقطه ای که اکنون قرار داریم نمی بودیم و مردم 
کشورمان مجبور نبودند در قرن بيست و یک، اسير یک رژیم مذهبی 

  .و قرون وسطایی شوند
از انقالب مشروطه بدین سو، قریب یکصد سال است که مردم 

 آن . ایران در جستجوی آزادی پنجه در پنجه استبداد افکنده اند
انقالب باتأسيس پارلمان و اعالم مشروط بودن قدرت شاه، قصد 
داشت با لگام زدن بر استبداد قاجاری، ایران را از گرداب عقب مانده 
گی و تحجر نجات دهد، اما درست زمانی که قدرت سلسله فاسد 
قاجاریه در منتهای ضعف و درمانده گی خود بود، استعمار با 

 کودتای - یعنی رضا خان مير پنج–م تشویق یک نظامی جویای نا
 شمسی را سازمان داد تا برای هميشه دستاوردهای 1299اسفند 

آن انقالب مردمی را به تاراج برد و مترسکی از آنرا در قالب یک 
اما درست زمانيکه در . مجلس فرمایشی و بزدل بجای گذارد

 هنگامه جنگ جهانی دوم، انگليسی ها بدليل نزدیکی رضا شاه به
آلمانی ها، او را از قدرت خلع و به تبعيد فرستادند، مردم جویای 
رهایی بار دیگر با استفاده از فرجه بدست آمده، به توسعه 

در . جنبشهای سياسی، اجتماعی و طبقاتی خویش همت گماردند
جریان این اعتالی سياسی و عليرغم ميل محمد رضا شاه جوان و 

 ضمن ایجاد و گسترش احزاب اربابان او بود که مردم توانستند
سياسی و تشکلهای سندیکایی خود، از اهرم انتخابات مجلس 
شورای ملی برای فرستادن برخی از نماینده گان مترقی خود بهره 

  . جویند
نماینده گانی که در اوضاع سياسی آنروز ایران توانستند بازتاب 

 در جریان این فرآیند. دهنده بخشی از خواستهای مردم باشند
سياسی بود که محمد رضا پهلوی بعد از تعویض پی در پی نخست 
وزیران فاسد و بی عرضه، مجبور شد تحت فشار مردم، از دکتر 

مصدق پس از . محمد مصدق برای تشکيل کابينه دعوت کند

پذیرفتن این مقام، ضمن احترام نسبی به آزادی بيان، مطبوعات و 
امپریاليسم بریتانيا بر تشکل، موضوع کليدی پایان دادن به سلطه 

منافع نفتی ایران را در سر لوحه کارهای خود قرار داد، تالشی که 
سرانجام و عليرغم مخالفت امپریاليستها منجر به ملی شدن 

این پيروزی بر دربار پهلوی خوش نيامد و . صنعت نفت کشور شد
آنها که آز افزایش محبوبيت مصدق در برابر شاه و نيز توسعه 

 آگاهيهای سياسی و اجتماعی مردم ایران به وحشت بيسابقه
افتاده بودند، محمد رضا شاه را ترغيب به برکناری دکتر مصدق 
نمودند اما مردم با ریختن به خيابانها و بر پائی تجمعات اعتراضی در 

 شاه را وادار کردند که موقتًا دست به عقب نشينی 1331تيرماه 
ست وزیری برگزیند این پيروزی بزند و مصدق را مجددًا بهمقام نخ

مردم که باعث بر آشفتگی شاه شده بود، سبب گردید که وی 
کشور را ترک کند تا به بهانه نابسامانی اوضاع سياسی و اقتصادی 
، دست دربار، ارتش و سازمانهای جاسوسی آمریکا و انگليسی را 

این محور بعد از ماهها . برای طراحی یک توطئه شوم باز گذارد
رسی و تدارک ، توانست ارتش را با سردمداری ارتشبد زاهدی بر

 28وادار به محاصره  دفتر نخست وزیری و اعالم حکومت نظامی در 
کودتاچيان و اوباشان آنها عليرغم ّقلت ناچيزشان، .  بنمایند32مرداد 

توانستند بدليل عدم آماده گی مردم در شهرها، عدم آگاهی 
کثریت بزرگ جمعيت کشور را تشکيل که ا( دهقانان در روستاها 

و ناتوانی خيره کننده دو نيروی سياسی اصلی جنبش ) ميدادند
یعنی جبهه ملی و حزب توده در سازماندهی مقاومت مسلحانه در 

بخش اعظم جبهه ملی و از . برابر کودتاچيان، براحتی پيروز شوند
جمله خود مصدق بدليل سياستهای مسالمت جویانه و مماشات 

انه خویش، عليرغم در دست داشتن دولت نتوانستند تدابير طلب
پيشگيرانه و به موقعی را جهت بر هم زدن توطئه های پنهانی در 

سهم حزب توده نيز که در اپوزیسيون بود چندان . بار سازمان دهند
 فقط در تهران  کمتر از رهبران جبهه ملی نبود، چرا که این حزب

 ميان آنها صدها افسر و پرسنل که در دارای شش هزار عضو بود
ارتش و پليس وجود داشتند ، یعنی کسانيکه بعيد بنظر ميرسد 
متوجه تحرکات پنهانی شماری از فرماندهان جيره خوار ارتش 

البته سهم روحانيون مرتجع به رهبری آیت اهللا . نشده باشند
کاشانی نيز که در ماههای پيش از کودتا در ضدیت با مليون و توده 

وی  و . ها، به شدت به دربار نزدیک شده بود نيز کم نبود ای
همپالگی هایش در تهران و دیگر شهرهای یزرگ از نفوذ مذهبی 
خود در ميان اقشار ناآگاه مردم برای پيروزی دربار و اربابان خارجی 

 مرداد به یک دوره 28به هر رو کودتای . آنها بهره فراوان جستند
 ساله بين 12رمان یعنی دوره برزخی از حيات سياسی کشو

 پایان داد، دوره کوتاهی که عليرغم 1332 تا تابستان 1320تابستان 
از جمله قتل عام جنبش های ملی و حق ( برخی فراز و نشيب ها 

شاهد یک فضای سياسی ) 1325طلبانه آذربایجان و کردستان در 
 در نيمه باز و شکوفایی احزاب ، اتحادیه ها و مطبوعات دگراندیش

بعد از این کودتا بود که محمد رضا پهلوی با نمد مالی . ایران بودیم
کردن هر چه بيشتر قانون اساسی مشروطه به افزایش روز افزون 
اختيارات فردی و دیکتاتورمنشانه خود پرداخت، ساواک را بر جامعه 
خفقان زده کشور حاکم نمود، مجلس شورای ملی را از محتوای 

لس فرمایشی سنا را به آن متصل کرد و با واقعی اش تهی و مج
راه را بر تصویب هر گونه الیحه دردسر زا " توشيح ملوکانه"اهرم 
در همين دوره بود که رژیم پهلوی با تکيه بر درآمدهای . بست

هم بر حجم ثروت خانواده ) نفت" ( طالی سياه" نجومی ناشی از 
برنامه ریزیهای افزود و هم با " هزار فاميل"گی خود و اليگارشی 

اقتصادی غير اصولی و بدور از آینده نگری، کشور ما را در تمام حوزه 
. ها به امپریاليسم جهانی به سرکرده گی آمریکا وابسته نمود

مجموعه این سياست های خانمان برانداز و از جمله هجوم 
گسترده دهقانان تهيدست به محالت فقير نشين و حلبی آبادهای 

من به نمایش گذاشتن ابعاد عظيم نابرابریهای شهرهای بزرگ، ض
 خورشيدی آبستن انفجارهای 50طبقاتی، جامعه را از نيمه دهه 

از اینرو وقتی جنبش تهيدستان خارج از محدوده در . اجتماعی نمود
 در تهران شروع شد و شب ها ی شعر کانون نویسنده 56سال 

فت، شاه و گان ایران در انستيتو گوته، آسمان اختناق را شکا
اربابانش تصور نمی کردند که در عرض یکسال بساط سلطنت 

 سال 25اما افسوس که مردم ستمدیده کشورمان . برچيده شود
   مرداد، بدليل ضعف آگاهيهای سياسی دمکراتيک 28پس از کوتای 
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  ....به انگيزه سالگرد کودتا          
  
  

ای قدرتمند و طبقاتی و از جمله غيبت خيره کننده آلترناتيو ه
مترقی و چپ، عنان اختيار خود را به همپالگی های آیت اهللا 
کاشانی ها سپردند تا در کمتر از دو سال، جهنمی هولناکتر از 
سلطنت آریامهری را در قالب یک رژیم اسالمی متعلق به عصر شتر 

  .خوانی بازسازی کنند
  

  
  

 رژیم پهلوی و اربابان خارجی اش سهم به سزایی در شکست
رژیم سلطنتی بدليل سرکوب . مجدد مبارزات مردم داشته اند

بيرحمانه سوسياليست ها و سایر روشنفکران الئيک و باز گذاشتن 
دست دهها هزار آخوند در مساجد و منابر، و امپریاليست ها بدليل 

" ترس از انقالب سوسياليستی ودر راستای استراتژی کشيدن 
 شوروی و از جمله ماهيت بدور اتحاد) اسالمی" (کمربند سبر

سرمایه دارانه و ضد کمونيستی آخوندها، نقش بسزایی در هموار 
  .کردن راه خمينی و شرکاء بسوی تصرق قدرت سياسی داشته اند

بدین ترتيب خاندان پهلوی دو بار مرتکب جرمی نابخشودنی شده 
یکبار بخاطر کودتای ارتجاعی عليه دولت ملی دکتر مصدق : است 

س بزرگ مردم کشورمان را برای برخورداری از یک  که شان–
 و بار دیگر بدليل هموار کردن راه -دمکراسی نسبی سوزاند

قدرتگيری مذهبيون مرتجع، کشور ما را قرنها به عقب برد و در 
اکنون نيز که جمهوری . منجالت خفقان ، بربریت و فالکت اسير کرد

ست سرنگونی اسالمی در بحرانی مزمن دست و پا ميزند و خوا
این نظام جهنمی بيش از هر زمان ، در ميان توده های وسيع مردم 

 مرداد و دربار 28هوادار پيدا نموده است، بازمانده گان کودتای 
پهلوی، با حمایت های سياسی، مالی و تبليغاتی خارجی، مجددًا 
خواب احيای حاکميت موروثی و اشرافی را می بينند ، منتهی چون 

به یکی از جاذبه های اصلی صحنه سياسی " کراسیگفتمان دم" 
شده اند و از شعارهایی " دمکرات" کشور تبدیل شده، حضرات نيز 

انتخابات یا " و " شاه قرار است سطلنت بکند و نه حکومت:  " چون
سخن می گویند، اما نمی " رفراندم عمومی برای تعيين نوع نظام

تر از این مطالبات را گویند نيم قرن پيش زمانی که مصدق حتی کم
بر زبان رانده بود، چرا سرنگون شد و کشور ما را به روز سياه 
نشاندند؟ این حضرات حتی تا امروز حاضر نشده اند برای فریب 

ار خود صورت مردم هم که شده، ذره ای انتقاد از عمل فاجعه ب
خود ارباب در دوره ریاست جمهوری کلينتون ، به گونه ای . دهند

 مرداد و سياست های 28شرمگينانه از دخالت آمریکا در کودتای 
بعد از آن پوزش طلبيد، اما آقای رضا پهلوی و شرکاء حتی در این 
حد سمبليک نيز حاضر به عذرخواهی از مردم شریف ایران 

  !نيستند؟
. عف حافظه تاریخی مردم سرمایه گذاری کرده اندآنها روی ض

فراموش نکنيم که دو سوم از . خصوصًا اکثریت جوان سکنه کشور
جمعيت ایران در زیر سی سال بسر ميبرند، یعنی نه تنها خاطره 

ساواک، :  نظير – مرداد و عواقب فاجعه بار آن 28ای از کودتای 
 ندارند، - یکا و غيرهاختناق، شکنجه و وابستگی تمام عيار به آمر

بلکه اکثرًا حتی در دوره پایانی حکومت محمد رضا شاه نيز زندگی 
همين پارامتر یعنی بی اطالعی و یا عدم آگاهی از . نکرده اند

رویدادهای تاریخی کشورمان است که سبب می شود در غياب یک 

 دمکراتيک ، سلطنت طلبان به مدد چندین رادیو و -آلترناتيو رادیکال
 ساعته و ماهواره ای ، بطور روزانه مردم و جوانان 24ویزیون تل

جویای رهایی در داخل ایران را مورد خطاب قرار دهند تا به خيال 
خود  از صفوف آنها برای مارش ارتجاعی خود بسوی کاخهای 

به همين خاطر احتمال شکست . شاهنشاهی یارگيری نمایند
بات و نهضت های صد مجدد مبارزات عادالنه مردم همچون انقال

به همين خاطر دفاع . ساله اخير ایران بار دیگر خود نمایی می کند
آزادی، استقالل و : قاطع از اهداف بزرگ و دیرینه مردم کشورمان

بر صحنه " گفتمان دمکراسی" عدالت اجتماعی و نيز حاکم کردن 
سياسی کشور برای واکسينه کردن خود و اکثریت ستمکش 

 انواع آلترناتيو ها و نيروهای ضد دمکراتيک که به حق جامعه در برابر
حاکميت بی چون و چرای مردم باور ندارند، یکی از وظایف عاجل 

برای این . همه نيروهای مترقی و چپ و دمکرات محسوب می شود
، باید "گفتمان دمکراسی"منظور یعنی بی بدیل و بی رقيب کردن 
ه با مردم کشورمان باال آستين ها را برای ارتباط و تمام گسترد

زنيم، تدارک برای سازماندهی یک رسانه عمومی کالن و دمکراتيک 
که ميليونها  نفر به آن دسترسی داشته باشند، ابزارمهمی برای 
تحقق این مهم است، باشد که این وظيفه خطير جدی گرفته شود 
و در سایه همکاری همه نيروها و افراد دمکرات و آزادیخواه، جامه 

  .  شد مل بخود بپوع
  2004   اوت                                        
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  دراهميت اعتراضات معلمان و ضرورت
  حمايت همه جانبه ازآن        

  
 *معلم نان ندارد،مسکن ندارد، معلم قرض دارد

من چهره ام گرفته،من قايقم نشسته به خشکی،مقصود 
  !*بی صداستمن از حرفم، معلوم برشماست،يک دست 

              **************  
 جنبش معلمان دربرابرهردوجناح

چندروز پيش شورای عمومی معلمان درنامه ای به خاتمی و - 1
ضمن یادآوری وظایف او بعنوان رئيس جمهوری درحمایت ازآزادی، 
حقوق و حرمت اشخاص، خواهان بکارگيری همه مساعی خود 

گرچه این نامه نيزهم چون . ردیدبرای آزادی معلمان دستگيرشده گ
دیگر نامه های دادخواهانه مشابه، با دیوار سکوت و بی اعتنائی 
مواجه گردید، اماسياست های سرکوب گرانه و ضد معلمی دولت 
خاتمی ودرهمين راستا داشتن هم کاری تنگاتنگ با جناح دیگر 

چنان که صدور دستور بازداشت آقایان . برکسی پوشيده نيست
 بهشتی وعلی اصغر ذاتی از گردانندگان کانون صنفی محمود

معلمان توسط  دادستان و به دنبال شکایت وزارت اطالعات صورت 
ازاین روعجيب نيست وقتی وزیر ارشاد بعنوان متولی . گرفت

رسمی آموزش و پرورش که به حسب ظاهرهم شده قاعدتا باید 
 خبرنگاران ازحقوق پرسنل تحت امرخود حمایت کند، دربرابر پرسش

با کمال وقاحت می گوید قوه قضائيه خيال ما را راحت کرده است 
یعنی (که این بازداشت ها ربطی به فعاليت صنفی آن ها ندارد

همان طورکه وزارت اطالعات و مقامات قضائی ادعادارند،اقدام عليه 
و سپس اضافه می کند که به دستگاه قضائی ). امنيت کشوراست
 تا موضوع آن ها را به درستی مورد رسيدگی باید اجازه داد که

و این درحاليست که دراحضاریه محمود بهشتی، دبيرکل ! قراردهد
کانون صنفی معلمان، کليه فعاليت های صنفی و مدنی وی تحت 
عنوان ورودغيرقانونی به مدارس، ترک خدمت درساعات 
اداری،شرکت در تحصن و تجمع، وتحریک معلمان و به 

 . بشمار آمده است"  اداریتخلفات"عنوان
باین ترتيب عليرغم اوج گيری ستيزهای درون حکومتی یک 
باردیگر،اتحاد و همکاری گسست ناپذیر هردوجناح درمقابله با 
جبنش های اعتراضی و سرکوب نهادهای مدنی و مستقل 

و اساسا . ازحاکميت به صورت برجسته ای به نمایش در آمده است
 درون حکومتی بسوی اعمال هرچه باید گفت که سير تحوالت

بيشترحاکميت یک دست و سرکوبگرانه، هدفی 
-جزدردستورقراردادن سرکوب همه جانبه ترجنبش های سياسی

اجتماعی نداشته و تمرکز دستگاه های سرکوب برروی جنبش 
 . معلمان و دانش جویان نشان ازهمين جهت گيری دارد

لزم عبور وفراترازرفتن از ،مست"مرحله برای خود"ورود به   فازجدید-2
مبارزات درخود، پراکنده و خود بخودی به مبارزات هماهنگ و 

دراین مرحله رفته رفته اقشارو الیه های . سازمان یافته است
گوناگون اجتماعی با وقوف به منافع مشترک احاد خود وکشف 
وجوه تمایزو تغایرمنافع خود با منافع طبقات حاکمه، به هویت 

بی تردید، . بالقوه خود، فعليت وعينيت می بخشنداجتماعی و 
قشر اجتماعی گسترده معلمان با مجموعه درخشانی ازاعتراضات 
. و اقدامات خود نشان داده است که درمسير چنين فرایندی قراردارد

فرایندی که تبلور خود را در طرح مطالبات مشترک،مبارزات هماهنگ 
واست آزادی بی قيد و شرط شده و دراین روزها با دفاع  پرشورازخ

نمایندگان دستگيرشده وتوقف موج احضارها و بازداشت های غير 
. قانونی سایر فعاالن کانون های صنفی، به نمایش گذاشته است

چرا که ظهورو بروز چنين روحيه ای  درشرایط وقوف به منافع 
 طبقاتی امری اجتناب ناپذیربوده و دستگيری نمایندگان و -صنفی

ن تجاوز به کل پيکره تلقی می شود، که نمی توان به سخنگویا
چنان که درپی دستگيری محمود بهشتی و . سادگی از آن گذشت

اصغرذاتی، معلمان دریک واکنش بدیع با به نمایش گذاشتن 

همبستگی خود، حاضر نشدند بابی تفاوتی از کنارآن بگذرند وبه 
 رو آنان در ازهمين. وعده و وعيدهای دروغين رژیم دل خوش کنند

حرفشان تکراری و مالل آور، :"بيانيه خود به شيوائی تمام آورده اند
ووعده هایشان توخالی وتوجيه تبعيض و ستم تااین حد 

براین اساس بود که جنبش ...". آشکار،عادتی است ترک ناپذیر
معلمان پس ازیک سری اقدامات اوليه و موردی چون رایزنی ها، 

 قوه قضائيه و بی نتيجه ماندن این گونه تجمع دربرابر مجلس و یا
تالش ها، برآن شد که برای آزادی همکاران وسخنگویان خود دست 

آن ها دربيانيه خود . به اعتراضات منظم تبليغی و آکسيونی بزند
 -که این دستگيری ها بدليل تالش و فعاليت صنفی"اعالم داشتند،

ی معلمان مدنی و تحت الشعاع قراردادن نشست شورای هماهنگ
درمردادماه و خاموش کردن ندای حق طلبانه آنان طراحی شده 

و ضمن درخواست آزادی سریع و بدون قيد و شرط ...". است
همکاران خود،خواهان رفع اتهامات وارده به آنان و خانواده بزرگ 
فرهنگيان گردیدند و با دادن هشدار به دولت و قوه قضائيه، 

يل درآزادی هرچه سریع ترآنان خاطرنشان ساختند که  عدم تعج
موجب تبعاتی خواهد شد که مسئوليت آن برعهده کسانی است 
که ما را درتنگنا گذاشته و زبانمان را بریده اند و دهانمان را دوخته 

آن ها با وقوف به این که نيل به مطالبات بدون مبارزه سازمان . اند
ه و یافته و پيگيردست یافتنی نيست، به صرف صدور بياني

هشداراکتفانکرده و ودرراستای پيگيری آن ها تجمع و تحصن 
 در مقابل وزارت 12 الی 10روزهای یک شبنه هرهفته درساعت 

آموزش و پروش تهران و سایر مراکزاستان ها و شهرستان ها را 
آن ها درهمان حال تهدید کردند که اگر .دردستورکارخود قرار دادند

ا بازگشائی مدارس  درکالس های اقدامات فوق به نتيجه نرسد، ب
 .درس حاضر نخواهند شد

 جایگاه معلمان درجنبش مزد و حقوق بگيران واهميت استراتژیک -3
معلمان با گستردگی نزدیک به یک ميليون نفر و بااحتساب  . آن

خانواده های خود یک نيروی کمی گسترده و سنگين وزنی را بوجود 
آن ها . نقش کيفی آن هاستاما مهم ترارابعادکمی، . می آورند

بدليل داشتن آگاهی مناسب، بدليل نيازوافر جامعه و دولت به 
خدمات صرفنظر نکردنی و جایگزین ناپذیرآن ها و مهم ترازهمه، 
بدليل داشتن تشکل و سازماندهی نسبی، دارای قدرت چانه زنی 

عالوه براین، معلمان بعنوان حقوق بگيران و . مناسبی هستند
فکری و خدماتی، بيش ازهرقشری بطور بيواسطه زحمتکشان 

ازبيدادگری ناشی ازسلطه حکومت مذهبی و آفت های تلفيق 
 درجامعه ای که دولت،خود کارفرمای اصلی -مذهب و آموزش

داشتن پيوند طبيعی با ميليون ها .  دررنجند- محسوب می شود
 و خانواده های آنان، براستحکام موقعيت آنان) جوانان(دانش آموز
عالوه براین ها، شيوع پدیده دوشغلی درميان این قشر . می افزاید

زحمتکش،هم سرنوشتی این بخش ازحقوق بگيران با کارگران و 
دیگر الیه های زحمتکشی را بيش از پيش تقویت کرده و به آنان در 

وجود صدها هزار . قطب کاروزحمت اهميت ویژه ای بخشيده است
ل دهنده، امکان پيوند این جنبش با زن آموزگار، بعنوان حلقه اتصا
خالصه آن که مجموعه مشخصات . جنبش زنان را تنگاتنک می کند

فوق باین قشردرميان زحمتکشان وکليه مزد و حقوق بگيران، 
جایگاه ویژه ای بخشيده است که براستی دارای اهميت 

ناگفته نماند که دراینجا فقط سخن از توانائی ها . استراتژیک است
بلکه فراتر . ت های بالقوه و نهفته استراتژیک  درميان نيستو ظرفي

از آن،همان گونه که مشهود است، آن ها توانسته اند گوشه هایی 
از توانائی های خود را با صحنه مبارزات اجتماعی و سياسی جاری 
پيوند زده و به مبارزه فعال، گسترده و رویارو با بزرگترین کارفرمای 

و درست بهمين . ی حاکم مبادرت ورزندکشور ونيزقدرت سياس
دليل، خواهی نخواهی بعنوان قشرمرجع وبا نفوذ دارای  نقش 
ارزنده و شایسته ای دراستراتژی رهائی بخش عليه استبداد و 
ستم طبقاتی بوده و حامل جذبه سرمشق شدن و الهام گرفتن 

 .  هستند
اگون اگر بپذیریم که پراکندگی بين اعتراضات گردان های گون-4

زحمتکشان مهم ترین خأل کنونی را تشکيل می دهد، واگر قبول 
 کنيم که بستراعتراضات و دفاع از مطالبات زحمتکشان بهترین زمينه

  عينی را برای پيوند و تقویت همبستگی زحمتکشان از یکسو، و 
ترميم گسست اپوزیسيون با جنبش های اجتماعی ازسوی دیگر را 

   اهميت حمایت همه جانبه ازجنبش فراهم می سازد، آن گاه به
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    .....دراهميت اعتراضات معلمان
  

و البته . اعتراضی هم اکنون موجود معلمان بهتر پی خواهيم برد
. بهمان اندازه به فقدان حمایت درخور، تاسف خواهيم خورد

 روز از 30براستی پرسيدنی است که پس از گذشت نزدیک به 
  تهاجم حاکميت قبيله ای و یورش ارتجاع و بقول خود معلمان،

انتصابی به نمایندگان آن ها، مدعيان دفاع از حقوق کارگران و 
زحمتکشان و هم چنين مدافعان دمکراسی و جامعه مدنی و 

بی تردید نگاهی به این . روشنفکران و دانش جویان چه کرده اند؟
آیا فعالين سایر جنبش . بيالن نزار، همه امان را شرمگين می سازد

 والیه های اجتماعی درميان ده ها و گاه صدها اعتراض روزمره  ها
ودرزیرفشارها وضربات متوالی رژیم، توان درک اهميت لحظه ونقش 
کليدی مبارزه معلمان وبهره گيری ازفرصت های طالئی  برای 
برافراشتن پرچم مقاومت دربرابر تهاجم استبداد را ازدست داده 

جوئی که درجستجوی گفتمان اند؟ آیا فی المثل جنبش دانش 
جدیداست هنوز به این بلوغ نرسيده که یک عنضر اصلی و پایه ای 
گفتمان جدید  دفاع ازجنبش های اجتماعی و پيوند با آن ها است؟ 
آیا وقتی معلمان دریک فرازدرخشان مبارزاتی،اعتراض به دستگيری 
، نمایندگانشان را دردستور کارخود می گذارند، جنبش دانش جوئی

که خود به درجاتی ...روشنفکری، زنان، پرستاران، روزنامه نگاران و
درگير دشواری های مشابه هستند، به مخيله اشان خطور نمی 
کند که در حمایت از آنان بيانيه ای  صادرکرده وفراترازآن با  شرکت 
. در تحصن روزهای یک شنبه همبستگی خود را به نمایش بگذارند؟

 که تا رژیم تاریک اندیش و خودکامه حلقوم تک آیا همه ما منتظریم
تک امان را فشرده ونهایتا جشن پيروزی خود را درگورستان بجا 
مانده برپاکند؟ و البته دراین ميان انتقاد به زبان الکن و زنگ 

چرا . داراپوزیسيون مدافع آزادی و عدالت بيش از دیگران وارداست
ت از آزادی و عدالت که آنان ازیک سو زبان ادعایشان درحمای

اجتماعی بلندتراز دیگران است و ازسوی دیگرفاقد دغدغه پرداختن 
بااین وجود آن ها از فعاليت . هزینه های مبارزین داخل کشورهستند

های منفرد و فرقه ای فعالين ازیکسو و بی عملی صدها 
درچنين وضعی آنان نيز . هزارایرانی ازسوی دیگر، بشدت دررنجند

شد از سرگشتگی وغلبه برپراکندگی و بی عملی  برای برون 
نيازمند ترميم گسست خویش با جنبش های اجتماعی هم اکنون 

 .موجودند
 گرچه تاریک اندیشان خود کامه،بدليل همبستگی معلمان و بيم -5

ازگسترش اعتراضات آنان ناچارگردیدند، محمودبهشتی را پس از 
 ميليون تومانی 50ه گذشت یک ماه از زمان بازداشتش بقيد وثيق

اما نباید فراموش کرد که اوال شمشير داموکلوس دادگاه و . آزاد کنند
محکوميت را برفراز سر وی و تشکل های معلمان آویخته اند و این 
با آزادی بی قيد و شرط درخواست شده توسط بيانيه معلمان 
فاصله دارد وثانيا هنوز اصغرذاتی نماینده دیگر را هم چنان 

داشت خود نگهداشته اند و به فشارهای خود نسبت به سایر درباز
فعالين صنفی این جنبش ادامه می دهند و ثالثا همان گونه که در 
سطور پيشين هم اشاره شد، سردمداران نظام درفاز جدید، 
تشدید سرکوب جنبش های اجتماعی و در رأس آن جنبش معلمان 

بدیهی است .  اندو دانش جویان را در دستور کارخود قرار داده
درچنين شرایطی همان طور که بيت نقل شده از بيانيه معلمان 

، تنها ازطریق تقویت "یک دست بی صداست" تأکيد می کند
همبستگی بعنوان ضرورت بی چون و چرای شرایط کنونی و نيزبا 
ادامه مبارزه و مقاومت می توان رژیم را به عقب نشينی و نهایتا 

  . سرنگونی واداشت
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 از صفحه یک ادامه 
  
  

   ....المپيک در وحشت                  
  

  
  

بازيهاى " پىير دو کوبرتن" سال پيش زمانى که بارون 108
المپيک نوين را با هدف گسترش صلح و دوستى در جهان در 

بحبوحه جنگ سرد ميان دول اروپايى و با شعار، المپيک، آئين 
 اميدوار بود که همت، جوانمردى و گذشت راه اندازى کرد، بسيار

المپيک در آينده از يک گردهمايى صرفا ورزشى به نمادى از صلح 
  . جهانى تبديل شود

مردم خسته از جنگ و کشتار و عالقمند به زندگى درصلح و ثبات 
و دوستى آن روزگار، اين حرکت را با آغوش باز پذيرفته و نهال 

در اميدوارى نسبت به رهايى از جنگ و کشتار در جهان را 
  . دلهايشان بارور ساختند

و مردم خسته از جنگ، اين " کوبرتن"اما به رغم اين اميدوارى، 
بازيها درطول بيش از يکصد سال گذشته نتوانست نقش خود را 

در گسترش صلح و دوستى در جهان به نحو احسن انجام دهد و 
همواره به دليل اختالط با مسايل سياسى، زير فشار سنگين 

  .  قرار گرفت و متاثر از تصميم هاى آنان شدسياستمداران
اين تاثير گذارى سياست و سياستمداران بر اين بازيها باعث شد 

تا برغم آنکه بازيهاى المپيک با هدف غيرسياسى راه اندازى 
شد، اما همواره نگاه به المپيک، نگاهى برگرفته ازسياست 

ى و باشد و شايد ناشى ازاين نگاه بود که موضوع غيرسياس
ورزشى بودن المپيک توسط خيلى ها مورد قبول واقع نشد و اين 

 قلمداد شد، نماد صلح زمانى که بهانه اى براى توقف جنگ ها
  . الزم را داشته باشدنتوانست تاثيرگذارى 

ناتوانى گردانندگان در دور کردن اين بازيها از اختالط با سياست 
ر بين ملت ها موجب شد تا حس غيرسياسى بودن اين بازيها د

از سوى ديگر تحرکات و برنامه هاى برخى . نيز قوت نگيرد
کشورهاى استعمارى و قدرتمند در ساير کشورها باعث شد تا 
ملت ها نسبت به اهداف برگزارکنندگان اين بازيها، نگاهى سوء 
استفاده گرايانه در جهت سرپوش گذاشتن بر اعمال و اقدامات 

  . شان داشته باشند
 شک و ترديد ها بيشتر شد و برگزارکنندگان نتوانستند وقتى اين

به رغم ميل باطنى، دولت ها را موظف و مکلف به توجه به روح 
المپيک و آيين بزرگ المپيزم به دور از مسايل سياسى بکنند، 

  . حوادثى مثل بازيهاى المپيک مونيخ و آتالنتا رخ داد
ه آيا روح المپيک وقوع اين اتفاقات و بى اطمينانى نسبت به اينک

توانسته در بين ملت ها مورد پذيرش واقع شود يا نه، موجب شد 
که برگزارکنندگان به فکر ايجاد امنيت در اين بازيها و صرف بودجه 

  . هايى براى برقرارى امنيت در آن بيفتند
اما روند توجه به امنيت در برگزارى بازيهاى المپيک از دو دوره 

 قبل به يک مساله مهم تبديل شده و قبل، نسبت به دوره هاى
کشورهاى ميزبان سرمايه گذارى هاى بسيار زيادى براى 

برقرارى امنيت دران انجام مىدهند که اين موضوع با روح المپيک 
  . و روح اين بازيها تطابق ندارد

   سپتامبر ١١اين وضعيت در المپيک آتن به دليل اتفاقاتى که در 
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   ....المپيک در وحشت
  
  

در اروپا رخ داد و يا درگيريها در آسيا، در امريکا و انفجارهايى که 
شديدتر شده و شايد بتوان گفت که اوج اين وضعيت امنيتى، در 

  .  آتن مشاهده خواهد شد٢٠٠۴جريان بازيهاى المپيک 
نگاهى به برنامه امنيتى که در جريان بازيهاى المپيک توسط 
دولت هاى شرکت کننده و دولت يونان به مورد اجرا گذاشته 

، نشان مىدهد که ديگر نمىتوان المپيک را با اهداف و هشد
امروز آتن در . شعارهايى که پايه گذار آن بنيان نهاد تعريف کرد

آستانه اين بازيها تبديل به پادگان نظامى بزرگى شده است که 
در داخل اين دژ نظامى در روزهاى آينده تعدادى ورزشکار به 

  . رقابت خواهند پرداخت
از اين اقدامات توسط نيروهاى نظامى و امنيتى شدت برخى 

درجريان بازيهاى المپيک آتن به حدى است که انتقادات برخى از 
نهادها و سازمانهاى مدافع حقوق بشر و عفو عمومى را نيز 

برانگيخته و آنها نسبت به تضييع حقوق اوليه انسانى در طول 
  . اين بازيها اعتراضاتى را ابراز داشته اند

يل نگاهى داريم به برخى ازاين اقدامات و بازتاب هاى آن، در ذ
  آيا اهداف برگزارکنندگان اين بازيها اين بود؟ 

  
 هزار نيروى امنيتى براى حفظ امنيت ٧٠يونان با استفاده از ** 

بازيهاى المپيک، رکورد هزينه هاى حفاظتى بازيهاى المپيک را 
  . شکست

ن پليس مسلح را همراه اسکاتلنديارد در نظر دارد افسرا** 
ورزشکاران به آتن بفرستد تا امنيت ورزشکاران انگليسى را 

  . تضمين کنند
تحليلگران مسايل امنيتى مدتى است هشدار داده اند ** 

بازيهاى المپيک امسال در آتن از اصلىترين اهداف تروريستى 
  . براى القاعده خواهد بود

و " آواکس"وسى آتن از ناتو خواست از هواپيماهاى جاس** 
تمام تجهيزات پيشرفته خود براى تامين امنيت هوايى يونان 

، ٣-همچنين از ناتو خواسته شد بالگردهاى پى . استفاده کند
موشکهاى دقيق هدف ياب زمينى و هوايى و همچنين يگانهاى 

  . ضربتى خود را براى تامين امنيت بنادر يونان بکار گيرد
 ناو هواپيمابر مجهز به موشکهاى دولت يونان از ناتو خواست** 

، تجهيزات شنود و کماندوهاى واکنش سريع را "تام هاوک"
  . نزديک اين کشور مستقر کند

 دوربين ١۴٠٠دولت يونان براى تامين امنيت بازيهاى المپيک، ** 
  . در ورزشگاه ها تعبيه خواهد کرد

تصاويرى که دوربينها : عفوبين الملل ازدولت يونان مىپرسد
همه افراد حاضر دربازيها مىگيرند بعد از پايان بازيها براى چه از

  کار بکار گرفته خواهد شد؟ 
در طول بازيهاى المپيک، پرواز بر فراز ورزشگاه ها ممنوع ** 

خواهد بود و احتماال گشت هاى هليکوپتر و هواپيماى آواکس بر 
  . فراز اين ورزشگاهها و مناطق ديگر برقرار خواهد بود

نان براى تامين امنيت بازىهاى المپيک، يک ميليارد يورو يو** 
 ۵ اتالنتا و ١٩٩۶ برابر هزينه امنيتى بازيهاى ١٢هزينه مىکند که 

 سيدنى است ٢٠٠٠ برابرهزينه هاىاين بازىهاى در المپيک ٣/ 
 .  

 هزار نيروى امنيتى، شمار پرسنل رسمى بازيهاست و ٧** 
  . دمشمول تعداد نيروهاى داوطلب نمىشو

قهرمان سابق شنا بازيهاى المپيک ازآمريکا، " مارک اسپيتز** "
پيش بينى مىکند که بطور حتم خطر امنيتى جان ورزشکاران 

آمريکايى را در بازىهاى المپيک آتن تهديد خواهد کرد و به دولت 
اين کشور توصيه کرد که مانع از سفر ورزشکاران اين کشور به 

  . بازىها شود
رجه استراليا اعالم کرد که دولت اين کشور که وزيرامورخا** 

محافظان پليس شخصى همراه ورزشکارانش به بازيهاى المپيک 
آتن اعزام مىکند، در نظر دارد برتعداد نيروهاى پليس امنيتى 

  . خود در اين بازىها بيفزايد
" مارک اسپيتز"تنيس باز زن برجسته و " سره نا ويليامز** "

، خطر ١٩٧٢فت مدال طالى المپيک شناگر سابق و برنده ه
جانى ورزشکاران آمريکائى را در آتن بسيار جدى قلمداد کرده و 
  . از دولت خواسته اند مانع سفر ورزشکاران به اين بازيها شود

وزيرجوانان و ورزش فرانسه مىگويد که فرانسه مستقل از ** 
برنامه ريزى صورت گرفته توسط مسووالن برگزارى بازيها، 

مات حفاظتى خاصى براى ورزشکاران فرانسوى در بازيهاى اقدا
  . المپيک درنظر بگيرد

ورزشکاران کشورهاى آمريکا، انگليس و استراليا در بازيهاى ** 
 ساعت شبانه روز، هم در داخل دهکده و ٢۴المپيک آتن در طول 

ورزشگاهها و هم به خصوص در خارج آنها تحت مراقبت دقيق 
  . ونان قرار خواهند داشتنيروهاى مسلح ارتش ي

فرمانده عالى نيروهاى ناتو در اروپا گفته که اين سازمان ** 
 آتن ٢٠٠۴نظامى همه امکانات زيربنايى امنيتى را براى المپيک 

  .در اختيار يونان قرار مىدهد
دولت يونان براى جلوگيرى از احتمال بروز هرگونه وقايع ** 

ان برگزارى بازىهاى ناخواسته و برقرارى نظم بيشتر در زم
 آتن، شهروندان خارجى متخلف را در اين کشور ٢٠٠۴المپيک 

  . بازداشت مىکند
 هزار نيروى امنيتى به ٧٠٠: شهردار آتن گفت" دورابکويانى** "

 آتن را به عهده ٢٠٠۴صورت شبانه روز امنيت بازيهاى المپيک 
  . دارند
بازيهاى : نماينده سازمان عفو بين الملل در يونان گفت** 

المپيک آتن با اعمال نظر مستقيم کشورهاى غربى و اصحاب 
رسانه ها برگزارمىشود و دولت يونان با تدابي رافراط گونه اى 

وى . که براى امنيت درنظر گرفته، حقوق بشر را زيرپا مىگذارد
دولت يونان با افراط در اهميت دادن به مسائل : اظهار داشت

  . به بازىها داده استنظامى " امنيتى، شکلى کامال
سازمانهاى امنيتى استراليا، فرانسه، آلمان، انگليس، آمريکا، ** 

اسپانيا و اسرائيل ماموران يونانى را براى برقرارى امنيت بازيهاى 
  . المپيک آموزش مىدهند

آمريکا براى ارايه کمکهاى بيشتر امنيتى به برگزارى بازىهاى ** 
مجهز ( پيشرفته شناسائى ، سه ناو نظامى فوق٢٠٠۴المپيک 

  . تحويل پليس بندرى يونان داد) به سيستمهاى ردياب
سازمان عفو بين الملل نسبت به شدت عمل افراط گونه ** 

دولت يونان در برنامه امنيتى بازيهاى المپيک آتن انتقاد و ابراز 
نگرانى کرد که دولت با افراط در اين زمينه، حقوق بشر را زيرپا 

ق حقه گروههاى مختلف به خصوص مسلمانان، گذاشته و حقو
  . مهاجران و پناهندگان را پايمال کند

عفو بين الملل با ارسال بيانيه اى رسمى به دولت يونان، از ** 
اين که تحت لواى تدابير امنيتى براى بازيهاى المپيک، حقوق 

بشر در اين کشور زير پاگذاشته شده و تبعيض نژادى و قومى به 
به مسلمانان، مهاجران، پناهجويان و گروههاى خصوص نسبت 

  . معارض سوسياليست اعمال شود، ابراز نگرانى کرد
با توجه به موارد باال که تنها بخش علنى تدابير امنيتى در طول 

بازيهاى المپيک آتن خواهد بود، آيا مىتوان گفت که اهداف 
 برگزارکنندگان المپيک که همانا گسترش روح المپيک در جهان

  بود، برآورده شده است؟ 
بازيهاى المپيک که قرار بود نماد دوستى و صلح در جهان 

نظامى و در زير سايه تفنگ ها و هواپيماهاى !! باشد،در پادگان
نظامى و جاسوسى برگزار مىشود با مبلغ يک ميليارد يورويى 

که صرف امنيت اين بازيها مىشود، مىشد جهانى عارى از 
 ميليون ها نفر در سراسر جهان که گرسنگى ساخت و براى

آرزوى خوردن يک وعده غذا و يا پوشيدن يک کفش ورزش را 
  . دارند، غذا و لباس تهيه کرد

 اگر زنده می افالطون ،ارسطو، سقراط و بقراط حکيماگر شايد 
 از اين نماد  یونان و مهد المپيک ، در سرزمين اساطيرىدند،بو

صلح جهانى و هزينه هاى وحشتناکى که صورت مىگيرد، 
در جريان اين بازيها به عنوان عامل تروريستى سرگيجه گرفته و 

دستگير و در زندانهاى ابوغريب و يا گوانتانامو به زنجير کشيده 
  . شده و پست ترين رفتارهاى بشرى با آنها صورت گيرد
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