
  " مرده گان را بگذار، مرده گان بردارند     "   
  

 !!اصالحات مرد، زنده باد مقام مرده           
 

   آرش کمانگر                             
  

" ریاست جمهوری" با نزدیک شدن پایان عمر دومين دوره 
محمد خاتمی، دو خردادیها، تالش و رایزنی گسترده ای را 

کاندید مناسب جهت رقابت با کاندید یا برای پيدا کردن یک 
  .کاندیداهای جناح تماميت خواه حاکم ، آغاز کرده اند
مهندس " در راستای این تقالی عبث ، بيش از هر کس نام 

  .بر سر زبانها افتاده  است" حسين موسوی
نام موسوی با دو نهاد مرده در تاریخ حيات جمهوری 

تا (  وزیر رژیم او آخرین نخست. اسالمی تداعی می شود
و ) قبل از حذف این پست توسط باند رفسنجانی و شرکاء 

نيز آخرین دبير کل حزب جمهوری اسالمی تا قبل از انحالل 
  .آن بوده است

   2                                     بقيه در صفحه 
  - -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- ---  
  

   سپری شده نگاهی به دوره           
  
   تحليلی از اوضاع سياسی جديد ايران =

   =  و وظايف عاجل ما           
    محمد رضا شالگونی                                 

  
ی  ، يك نقطه ترديد ، بي  هفتم مجلس شورای اسالمي انتخابات دوره

ت و رسميت طلبان حكومتی را قطعي عطف بود آه پايان آار اصالح
ای آه با ماجرای دوم  ی بحث و تجربه ، پرونده و به اين ترتيب.  داد

برای فهم روشنی از معنای .  ، بسته شد  آغاز شده بود76خرداد 
  بندی روشن از خصلت متناقض دوره ی عطف به يك جمع اين نقطه

،  به نظر من.  نياز داريم»  جنبش دوم خرداد « به اصطالح  ساله هفت
خرداد يك شورش عمومی انتخاباتی عليه نظام واليت فقيه دوم 
؛ زيرا مردم صرفًا از سر ناچاری در  » شورش عمومي «گويم  مي.  بود

، به   يك برانگيختگی عمومي ، بلكه در نتيجه انتخابات شرآت نكردند
  .  نوعی اقدام سياسی سراسری عليه واليت فقيه دست زدند

  4  بقيه در صفحه                                   
  

  

  

 
  اعالميه کميته مرکزی سازمان               

  

 دادگاه فرمايشی فعاالن مستقل آارگری  را 
!                  محكوم ميكنيم   

        
 احضار فعالين  آارگری  به دادگاه فرمايشی  شهر سقز به جرم 

بستگی  شرآت در تظاهرات مراسم اول ماه مه،  روز جهانی هم
آارگران،  موجی از اعتراض در سطح داخلی  و بين المللی  و 

سازمان . اعالم همبستگی  با آارگران ايران را بر انگيخته است 
های  بين المللي آارگری  براي اولين بار در تاريخ جنبش آارگری 
در ايران به دفاع مستقيم از فعاالن مستقل آارگری  پرداخته و با 

ن خود به ايران خواهان نظارت بر جريان دادگاه اعزام نمايندگا
     .فرمايشی  شده اند

  2                  بقيه در صفحه                          
    ------------------------------------------------------  
  

 عام فعالين سياسی و انجمن ها ، نهاد های فراخوان
آمريکا و ،کانادا، اروپا اجتماعی در سراسر ،فرهنگی 

  ! سقزاستراليا در محکوميت دادگاه فعالين کارگری 
  3 در صفحه                   

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

  !غم انگيز اعدام يک دختر شانزده ساله در نکا ماجرای 
  

  6صفحه   در                              
  

 تحليل گر "طارق علی " گفتگويی با 
سياسی و انديشمند چپ ، پيرامون 
  اوضاع امريکای التين و ونزوئال 

  
  7  ص          احمد مزارعی :    ترجمه 

  

            

  اعالميه مشترک

   زندانيان سياسی1367قتل عام تابستان 

  !فاجعه ای که، زنده مي ماند
 10صفحه  در
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  ادامه از صفحه یک 
  
  

             ......مرده گان را بگذار      
  

تم شهریور نام او همچنين در کنار یک سوء قصد تروریستی در هش
 رئيس جمهور –که طی آن بر اثر انفجار یک بمب، رجائی ( شصت 

. مطرح می شود)  و باهنر نخست وزیر وی کشته شدند-وقت رژیم
محافلی از محافظه کاران رژیم در تمام دو دهه گذشته، تلویحًا و گاه 
صراحتًا بهزاد نبوی، حسين موسوی و برخی از مسئولين سازمان 

اسالمی را مسبب و طراح آن انفجار می دانند تا مجاهدین انقالب 
که مجاهدین " ( خط امام" زمينه را برای قدرتگيری تام و تمام جناح

در آن دوره جناح . فراهم کنند) انقالب اسالمی در محور آن بودند
مذکور از حمایت خمينی برخوردار بود و همين مسئله مانع از درو 

  . اند موتلفه می شدشدن آنها توسط محافظه کاران و ب
، ستاره اقبال باند موسوی و 68اما بدنبال مرگ خمينی در خرداد 

  . شرکاء غروب کرد 
رئيس  وقت مجلس شورای اسالمی و معاون مجلس (  رفسنجانی

و مرد قدرتمند رژیم، طی معامله ای، حجت االسالم خامنه ) خبرگان
با لقب آیت اهللا  را فورًا ) رئيس جمهور وقت و امام جمعه تهران( ای 

به دنبال حذف منتظری در ( بعنوان کاندید مناسب جایگزین خمينی
معرفی نموده و رأی مثبت نماینده گان ) آخرین سال حيات خمينی 

  . مجلس خبرگان را دریافت می کند
با رهبر و ولی فقيه شدن خامنه ای ، باید جایگزینی برای پست 

القه مند این مقام رفسنجانی ع. ریاست جمهوری پيدا می شد
بود، اما اختيارات آنرا ناچيز می دانست و امکان کنترل کابينه دولت 
وقوه اجرائيه را با وجود پست نخست وزیری امکان ناپذیر می 

لذا مقام نخست وزیری حذف شد و با خانه نشين شدن . دانست
حسين موسوی، کنترل قوه مجریه تمامًا بدست هاشمی 

ن تاریخ به بعد حسين موسوی از صحنه های از آ. رفسنجانی افتاد
حتی بعد از . اصلی سياست و تصميم گيری کنار گذاشته شد

 و دوران ماه عسل دو خردادیها 76انتخابات ریاست جمهوری خرداد 
( نيز، نقش چندانی در آپارات رژیم و احزاب سياسی دو خردادی 

صالح تنها اینجا و آنجا برخی ا. نداشت) خط امامی های سابق 
نيز با "  جناب حسين موسوی" طلبان حکومتی گوشزد ميکردند که 

آنهاست و مدافع اصالحات می باشد، اما خود موسوی کمتر به 
اظهار نظر پرداخته و هيچگاه نتوانست و یا نخواست از کنج عزلت ، 

اکنون که دومين دوره . خانه نشينی و انفعال سياسی خارج شود
ال خاتمه یافتن است، اصالح طلبان ریاست جمهوری خاتمی در ح

" خودی " دو خردادی، سخت در تکاپوی پيدا کردن فردی معروف و
ظاهرًا . هستند تا از طرف آنها به رقابت با تماميت خواهان بپردازد

مقامی که در . حسين موسوی یکی از اميدهای اصلی آنهاست 
ت دوره نخست وزیریش در نيمه اول دهه شصت، یزرگترین جنایا

تاریخ ایران از طریق کشتار تدریجی دهها هزار زندانی سياسی 
چپ، مجاهد و مبارز رخ داد و اختناقی هولناک بر سراسر ایران 

اما مردم در برابر این تقالی عبث، این سئوال ساده . حاکم گشت 
: را در برابر مدعيان اصالحات در جمهوری اسالمی قرار ميدهند که 

جمهور شدن، ميخواهد چه کند که موسوی در صورت رئيس " 
  !"از او نتوانست ؟" مقبول تر" خاتمی با پيشينيه ای 

دو خردادیها که در انتخابات مجلس هفتم، کنترل خود را بر مجلس 
فرمایشی شورای اسالمی از دست دادند، اکنون در برابر این 

اما نه . را نيز از کف دهند" قوه مجریه" چالش قرار دارند که کنترل 
اکثریت داشتن دو خردادیها در مجلس ششم، نشانه کنترل آنها بر 
قوه مقننه بود و نه عهده داری پست ریاست جمهوری توسط 

  .خاتمی نشانه در دست داشتن کامل قوه مجریه
آنها که این حقيقت ساده را درک نمی کنند، یا معنای والیت فقيه و 

" نمی دانند  " کارکرد رژیم شان را محتوای قانون اساسی و نحوه
آنها ميدانند که . یا اگر ميدانند چاره ای جز آزمودن آزموده ها  ندارند

اصالحات به بن بست رسيده، شکست خورده و همه جا با سد 
سکندر خطوط قرمز نظام مبتنی بر تئو کراسی برخورد نموده است 

  . ، با این همه چاره ای جز ماندن و سوختن ندارند

ره ها ی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین نگاهی به نتایج کنگ
انقالب اسالمی بعد از شکست فضاحت بار در انتخابات مجلس 
هفتم و سيلی محکم مردم به آنها و کليت نظام، نشان ميدهد که 

بر " خروج کردن" اال . در معادالت سياسی آنها همه چيز می گنجد 
 هر نوع آنها پيشاپيش. حاکميت و حتی خارج شدن انفعالی از آن

روش انقالبی و براندازانه و نيز هر نوع تالش سکوالریستی برای 
جدا سازی کامل دین از حکومت را تخطئه نموده و گفته اند و 

و دخيل بستن به " باالئيها "نوشته اند که راهی جز بازی در بساط 
آنان گفته اند و با عمل . امامزا د ه اصالحات حکومتی و جود ندارد

ده اند که از مردم نيستند، لذا نمی توانند و نمی خود ثابت کر
خواهند به صفوف توده هایی بپيوندند که راهی جز سرنگونی رژیم 

آنها بارها نشان داده اند که از انقالب عادالنه و جنبش . نمی بينند
مستقالنه مردم زجر کشيده ،  بيشتر از تماميت خواهان رژیم می 

  .نمی بينند راه  رفته از اینرو راهی جز تکرار. ترسند
  

 آنان مرده گان را احضار کرده اند که نعش اصالحات را از 
  !مرداب جمهوری اسالمی بيرون کشند 
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  ادامه از صفحه یک 
  

   .....دادگاه فرمايشی فعاالن                
  

آنفدراسيون  بين المللی  اتحاديه های آزاد آارگری  طی 
ارسال  نامه ای به خاتمی  خواستار اقدامات  وی  در تسهيل 
ورود اين نمايندگان به ايران  و همين طور جلوگيری از 

آنها ميدانند آه نسبت . برگزاری دادگاه فرمايشی  شده اند
ابستگی  فعاالن مستقل آارگری  به سازمان های  دادن و

سياسي،  گر چه جرمی  محسوب نمی  شود،  ولی  وسيله ای 
از جانب رژيم های استبدادی  برای از ميان برداشتن فعاالن  

 .                               آارگری و سرآوب جنبش های مستقل آارگری است
  و بين المللی  در   ما ضمن حمايت از اعتراضات داخلی

محكوم نمودن اين دادگاه فرمايشی  و شرآت   دراعالم 
همبستگی  با فعاالن جنبش آارگری،  خواهان لغو اين دادگاه 
فرمايشی  و اتهامات وارده به آقايان محمود صالحی،  جالل 
حسينی،  برهان ديوان گرد و محمد عبدی پور و هم چنين به 

زاری  مراسم اول ماه مه در رسميت شناختن تظاهرات و برگ
ايران،  حق اعتصاب و حق ايجاد تشكل های مستقل آارگری 

  . در ايران هستيم 
                                                                                                        

  
  )راه آارگر( ی ايران  سازمان آارگران انقالبکميته مرکزی
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  ادامه از صفحه یک 

  
   ... عام فعالين سياسی و انجمن هافراخوان

     
  دادگاه تفتيش عقايد فعالين کارگری اول ماه مه 

 !سقز را محکوم می کنيم
  
ه مردم آزاديخوا_ کارگران و همکاران شريف :    به   

_ سازمان های بين المللی کارگری جهان _ ايران 
  !کمسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد 

  
     بار ديگر و در تابستانی ديگر ، سران رژيم اسالمی در کنار 

اعدام های خيابانی ، موج دستگيری ها و تهاجم به زنان و جوانان 
   ٠برای تثبيت موقعيت خود رعب و وحشت می آفريند 

 برابر ٨٣چنانکه می دانيد در روزهای دوم و سوم شهريور        هم
 قرار است در بيدادگاههای حکومت اسالمی در ٢٠٠۴اوت ) ٢٣و٢۴(

شهر سقز ، چند تن از بازداشت شده گان اول ماه مه امسال در 
آقايان محمود صالحی ، جالل حسينی ، برهان : سقز از جمله 

ش کارگری کردستان ايران ديوانگر ، محمد عبدی پور از فعالين جنب
 سران رژيم پيشتر اين ٠به اتهامات بی اساس محاکمه شوند

 ٢(  روز بازداشت با قرار وثيقه سنگينی ١٢فعالين کارگری را پس از 
در برابر فشار ) نفر از آنان هر کدام به دويست ميليون تومان 

ور کارگران داخل و مجامع کارگری و اپوزيسيون آزاديخواه خارج از کش
 اينک اين کارگران به اتهامات بی ٠، مجبور به آزاد کردن آنان گرديد

اين ٠پايه ديگری در معرض زندان و مجازاتهای سنگين هستند
محاکمه فرمايشی تعرضی است عليه کل طبقه کارگر و عليه 

تالش فعالين کارگر برای تشکل طبقاتی و مستقل کارگری و دفاع 
تجمعات و اجتماعات کارگری و از حق اعتصاب ، آزادی بيان ، 

همبستگی آن با جامعه کارگری در عرصه بين المللی ، که بايد قويا 
  !محکوم گردد

 پشتيبانی خود را از تحرکات         ما امضاء کنندگان اين فراخوان
کميته کارگری کارخانجات توليدی : فعالين داخل کشور از جمله 

که توسط » گران سقز محکوميت محاکمه کار« فراخوان _ تهران 
فعالين سنديکايی وفعالين حقوق انسانی و بخشی از روشنفکران 

درخواست _  امضاء انجام شده ٢٧٠ترقيخواه داخل کشور با بيش از 
اعالم » کنفدراسيون اتحاديه های کارگری آزاد « گای رايدر دبير کل 

  !می داريم 
گونه تجمع جزو از نظر ما برگزاری مراسم اول ماه مه و هر         

حقوق مسلم کارگران است و کسی را نمی توان به جرم شرکت 
در جشن روز کارگر و همراهی با حزب و گروهی بازداشت و يا به 

 از اينرو نفرت و انزجار خود را از محاکمه فعالين ٠زندان انداخت 
  کارگران اعالم می داريم

زام هيات وکالی           ما امضاء کنندگان اين فراخوان خواهان اع
برای نظارت » کنفدراسيون اتحاديه های کارگری آزاد « بين المللی 

بر پرونده و آزاد بی قيد و شرط کليه دستگير شدگان و لغو قرار های 
   !وثيقه آنان هستيم

  ا 
 * * * * * * * * * * * * *                                    

  
  : در خارج از کشور اسامی نهاد ها ی فرهنگی و اجتماعی 

  
  پاريس _ انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران _ ١ 
  انگلستان _ کمپين دفاع از مبارزات دموکراتيک مردم ايران_ ٢ 
  ) سوئد(گوتنبرگ _ کانون دفاع از آزادی بيان _ ٣ 
  ) اترايش(وين _ کميته دفاع از آزادی و دمکراسی در ايران _ ۴ 
  هلند _ پناهندگی پرايم سازمان  _ ۵ 
  )کانادا(ونکوور_ راديو صدای زن _ ۶ 
  )آلمان (برلين _ کميته دفاع از پناهندگان سياسی _ ٧ 
  ) آلمان (برلين _ کميته دفاع اززندانيان سياسی  _ ٨ 

  آلمان _انجمن بيداری ايرانيان هانوور _ ٩ 
  ) آلمان (آخن _ کانون حمايت از زندانيان سياسی ايران  _ ١٠ 
  هلند _ فرهنگی انديشه _ کانون اجتماعی  _ ١١ 
  )آلمان(هانوور_ تشکل مستقل دمکراتيک زنان ايران  _ ١٢ 
  آلمان _شورای پناهندگان ايرانی برمن _ ١٣ 
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  ادامه از صفحه یک 
  
  

  .... سپری شده نگاهی به دوره        
  

؛ زيرا مردم صرفًا از سر ناچاری در  » شورش عمومي «گويم  مي
 يك برانگيختگی   در نتيجه، بلكه انتخابات شرآت نكردند

، به نوعی اقدام سياسی سراسری عليه واليت فقيه  عمومي
ای از  آن برانگيختگی محصول نفرت انباشت شده.  دست زدند

شرآت بسيار .  زورگويی و فساد و تفرعن روحانيت حاآم بود
ای آه در آخرين  انگيخته وسيع مردم در انتخابات و جنبش خود

، نشان  ری در ميان مردم به وجود آمده بودگي هفته پيش از رأي
گفتن »  نه «، يك  ، اين يك رويارويی است داد آه از نظر مردم مي

اما تناقض حرآت در اين بود آه اين .  است به دستگاه واليت
 يك انتخابات مسخره و عميقًا  گير در محدوده شورِش چشم

ود خ ، به خودي گرفت و بنابراين غيردموآراتيك صورت مي
اين .  توانست به تغييری در ساختار قدرت تبديل شود نمي

نوعی حرآت قانونی بود آه بدون تحمل دستگاه واليت و هم 
توانست معنايی  طلبان حكومتی نمي چنين بدون وجود اصالح

، اما زندانی در  به واليت بود»  نه «حرآت آشكارا .  داشته باشد
نه .  خته شده بودواليت فقيه سا»  قانونيت «قفسی آه با 

خواستند  ، نه دستگاه واليت نمي طلبان حكومتی و طبعًا اصالح
و از اول معلوم بود آه هر چه .  از ميان برخيزد»  قانونيت «اين 

مخالفت مردم با واليت فقيه صراحت و انسجام بيشتری پيدا 
، تناقض ميان مضمون حرآت و بستر قانونی گسترش آن  آند

 . تر و فشارآورتر د و قفس ملموستر خواهد ش برجسته
  مردم به هسته»  نه «ترين   از برآت اين تناقض بود آه نمايان

ها به  ، به معنای روی آوردن آن  رژيم مرآزی و تعيين آننده
طلبی مذهبی  حكميت قانون اساسی رژيم تعبير شد و اصالح

درست در گرماگرم برانگيختگی عمومی مردم عليه حكومت 
ی مردم وارد  ی گزينش و اراده  عنوان بيان آننده، به مذهبي

طلبان  ی اصالح  حرآت مردم به وسيله البته مصادره.  صحنه شد
توانست طرف ديگر اين تناقض را آه بيزاری مردم  حكومتی نمي

به معنای  (بروز علنی و .   از بين ببرد ، از حكومت مذهبی بود
ترين انفجار سياسی  ، بزرگ قانونی اين بيزاري)  ريشخند آميز

 بود آه مانند همان انقالب به 57عمومی بعد از انقالب بهمن 
ای در روان شناسی عمومی مردم  دهنده عامل مستقل جهت

ی  ای عمومی حادثه انگيختگی توده وقتی خود.  تبديل شده بود
، معموًال آگاهی عمومی  آورد سياسی بزرگی به وجود مي

.  گيرد قوع خود حادثه شكل مي، بعد از و مردم از معنای آن
، بيزاری وسيع مردم از جمهوری  ها قبل از دوم خرداد سال

ی  ، اما انعكاس قطعی آن در حافظه اسالمی آامًال مشهود بود
، روان  وجود آورد ی آيفًا جديدی به ، پديده جمعی ايرانيان
ها را در قبال جمهوری اسالمی تغيير داد و  ای آن شناسی توده

يك اجتماع يا مردم يا هر  (شان آرد آه به عنوان يك ملت  متوجه
اند و  در مخالفت با چيزی متحد شده)  نامی آه رويش بگذاريد

شان  ها از اين اقدام جمعي و آگاهی آن.  اند حكم صادر آرده
پس دوم .  ها را دگرگون نسازد ای آن توانست ذهنيت توده نمي

، صريح و  اي رويی تودهخرداد مردم را در مسير مخالفت و رويا
اما اين در شرايطی بود .  حتی آگاهانه با واليت فقيه انداخت

ها برای پيشروی در اين مسير از ساختارهای ارتباطی و  آه آن
سازمانی مستقلی برخوردار نبودند و فقط با استفاده از شكاف 

و طبيعی بود .  رفتند به وجود آمده در ميان حكومتيان پيش مي
سيل دراز آهنگ و زمين  «توانستند با اين  يان نميآه حكومت

؛  شان را نشانه گرفته بود مقابله نكنند آه بنياد حاآميت»  آن
طلبان حكومتی از طريق آشاندن آن به باتالق قانونيت  اصالح

چانه زنی در  «اش با  از نفس انداختن جمهوری اسالمی و
های  ناوبی شيوه؛ و دستگاه واليت از طريق به آارگيری ت » باال

  . سرآوب ضربتی و فرسايشي
آه با انتخابات هفتم رياست   ( ساله ی هفت ی دوره در ترازنامه

مردم )  جمهوری آغاز و با انتخابات مجلس هفتم پايان گرفت

اولی .  اند را به ثبت رسانده»  تاريخي «آورِد واقعًا  ايران دو دست
واليت فقيه است و ابهام و مصرانه از نظام  اعالم بيزاری بي

مردم با شرآت .  طلبان حكومتي ی اصالح دومی لغو اعتبارنامه
وسيع و فعال در چند انتخابات اوليه و با عدم شرآت بازهم 

، جای ترديدی  سابقه در دو انتخابات آخري وسيع و بي
نگذاشتند آه خواست رهايی از جمهوری اسالمی و هر نوع 

رأيی   نقطه ی همی عمومی و حكومت مذهبی به مشغله
جانبه  اشاره يك.  ی ايرانيان تبديل شده است اآثريت ُخرد آننده

تواند گمراه  ، مي ، از جهتي ی هفت ساله های دوره به انتخابات
، مردم برای نشان دادن  هر چند در اين دوره.  آننده باشد

، هر انتخاباتی را به نوعی  شان از جمهوری اسالمي بيزاري
، نشانی از عمق  خود آه اين به خودي (ل آردند رفراندوم تبدي

توانست با سكوت  ای بود آه ديگر نمي بيزاری اشباع شده
، ولی حقيقت اين است آه بيزاری عمومی از  ) آشتی آند

جمهوری اسالمی چنان عميق است و ورشكستگی رژيم 
، الل  ها در بيان آن ، آه همه ی اين رفراندوم جانبه چنان همه
، احتماعی و  های سياسي حرآت.  ی بيش نبودندبازی گنگ

ی  ، با همه ساله ی هفت فرهنگی مختلف مردم در همين دوره
سويی  ، در يك زمينه هم شان هاي خواني ها و ناهم گوناگوني
، و آن سرخوردگی و  اند انگيزی را به نمايش گذاشته شگفت

توان داشت آه  ترديدی نمي.  بيزاری از حكومت مذهبی است
جهان در )  سكوالر (ترين جنبش عرفی  مروز بزرگترين و پرتوانا

؛ انقالب فرهنگی عظيمی آه واقعًا از اعماق  ايران جريان دارد
خيزد و وظايف تاريخی جنبش اصالح دينی قرن  بر مي

جا در  شانزدهم و جنبش روشنگری قرن هژدهم اروپا را يك
م در ه ، آن وجود چنين جنبشی را.  رو نهاده است پيش

آنند  جا سربلند مي های مذهبی همه شرايطی آه بنيادگرايي
ترين جنبش  چنان ُپر تحرك ، هم گرايي و مخصوصًا اسالم

، جز با  شود سياسی در ميان غالب مسلمانان محسوب مي
توان توضيح  بيزاری مردم از حكومت مذهبی در ايران چگونه مي

ين بيزاری و ؟ دوره ی هفت ساله دوره ی صراحت يافتن ا داد
ای ايرانيان بود و پايان آن پايان  ثبت آن در ذهنيت توده

فكری و فرهنگی بر سر بود و نبود جمهوری )  الاقل (های  چالش
بنابراين اآنون به جرأت .  اسالمی و هر نوع حكومت مذهبي

توان گفت آه ايرانيان ديگر به مسايل جمهوری اسالمی  مي
و .  ونگی رهايی از آن رو در رويندی چگ ، با مسئله آنند فكر نمي

،  ی هفت ساله ی دوره جاست آه آسری بزرگ ترازنامه اين
  . ، هم چنان با ماست گير مانند بختكی نفس

آسری بزرگ دوره ی هفت ساله نه مطرح شدن اصالح طلبان 
، بلكه نبود ساختارهای ارتباطی و سازمانی مستقل  حكومتي
گيری اصالح طلبان  شكل.  های اعتراضی مردم بود در حرآت

، نشان  حكومتی به عنوان يك جناح با برنامه قابل تمايز
ی گسترش بحران و شكاف در نظام واليت فقيه بود و به  دهنده

ای مردم  ای مثبت آه به اعتراضات توده ، حادثه خودی خود
حتی حمايت مردم از اصالح طلبان حكومتی در .  مجال بروز داد

، هر چند نبود  دو انتخابات بعد از آن -دوم خرداد و يكي
، برای  ، در آن شرايط داد های عملی ديگر را نشان مي گزينه

زيرا از اول معلوم .  ، پيشروی بود مردم يك عقب نشينی نبود
بود آه اين حمايت بيش از آن آه تأييد اصالح طلبان حكومتی 

.  استای برای اعالم بيزاری از نظام واليت فقيه  ، وسيله باشد
های اعتراضی  جا آغاز شد آه حرآت آسری واقعی از آن

آه بسيار گسترده و پر تپش هم  (های مختلف مردم  بخش
،  های ارتباطی و سازمانی با دوام نتوانستند به شبكه)  بودند

،  های مستقل گيری جنبش يعنی شرط حياتی الزم برای شكل
وهم يا ی ت ها خود اين ضعف را نتيجه بعضي.  دست يابند

به .  دانند طلبان حكومتی مي بينی مردم نسبت به اصالح خوش
زيرا حتی اگر .  آنند ها چنين نظری را تأييد نمي ، واقعيت نظر من

،  ی اصالح طلبان حكومتی بودند بپذيريم آه مردم فريفته
ها روی  توانيم منكر اين حقيقت باشيم آه باالخره از آن نمي

،  گرداني  است آه متناسب با اين روياما مسئله اين.  گرداندند
های ارتباطی و سازمانی  های مردم نتوانستند به شبكه حرآت

گيری  خوانی ميان آهنگ فاصله و اين ناهم.  با دوام دست يابند
   های  گيری شبكه مردم از اصالح طلبان حكومتی و شكل
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  ....  نگاهی به دوره          
  

گير  های مردم چنان چشم حرآتارتباطی و سازمانی با دوام در 
است آه حتی اآنون با آاهش نفوذ اصالح طلبان حكومتی در 

جنبش سياسی )  الاقل ( و تحّرك  ، دامنه ساختارهای قدرت
يعنی جنبش رويارويی با نظام سياسی آه با ( عمومی 
)  آهنگ نيست سان و هم های اجتماعی مخالف ضرورتًا يك جنبش

، از رونق  به عبارت ديگر.  يابد آاهش ميبه نحوی غيرقابل انكار 
افتادن سّكه اصالح طلبان حكومتی و قطعيت و صراحت يافتن 

گردانی مردم از جمهوری اسالمی و هر نوع  ی روي سابقه بي
، تحّرك و گسترشی در جنبش سياسی عمومی  حكومت مذهبي

و اين جز با ضعف .  عليه واليت فقيه به بار نياورده است
های مردمی   ارتباطی و سازمانی مستقل در جنبشساختارهای

ی  ترين آسری دوره ؛ ضعفی آه بزرگ قابل توضيح نيست
ساله بود و از جهتی آن را به يك فرصت از دست رفته تبديل  هفت

  . آرد و اآنون نيز با ماست
  و حاال

، جمهوری  با بسته شدن پرونده  اصالح طلبان حكومتي
دستگاه واليت .  ر شده استت پارچه اسالمی به لحاظی يك

توان به فوايد زيستن  ديگر متقاعد شده آه ايرانيان را ديگر نمي
بنابراين منطق توسل .  متقاعد آرد»  حكومت الهي «در بهشت 

 و   حكومت تبديل شده است به زور و سرآوب به تنها چاره
های سرآوب در مقايسه  درست به همين دليل نقش دستگاه

.  يدئولوژيك به سرعت در حال افزايش استهای ا با دستگاه
ی مجلس هفتم از   نماينده290 نفر از 90تصادفی نيست آه 

اند و  ميان آادرهای برخاسته از سپاه و متعلقات آن گزين شده
ی  و بودجه. » صدا و سيما «طور شهردار تهران و رئيس  همين
شود و هر چه  تر مي های سرآوب هر چه بيشتر سري دستگاه
، با  گردد تر زير آنترل مستقيم واليت فقيه متمرآز ميبيش

 مالی عظيم  درهم تنيده شدن هر چه بيشتر با شبكه
ها و سازمان دهی يك شبكه ی اختاپوسی واردات » بنياد «

 70قاچاق ده ميليارد دالری در سال از طريق آنترل بيش از 
،  اينو اما در آنار .  بارانداز قاچاق توسط سپاه و متعلقات آن

ها آه نفرت انفجارآميز مردم از نظام واليت را به چشم  آن
دانند آه در حالت آامًال دفاعی هستند و  ، بهتر مي اند ديده

تواند آار آند آه برانگيزاننده  بنابراين سرآوب تا حدی مي
ای از اين روی آوردن به خط سرآوِب بدون تحريك  نمونه.  نباشد

ها هر چند  شد ديد آه واليتي يرا در انتخابات مجلس هفتم م
، ولی سعی آردند با شعارهای  شان نبودند نگران رقباي

، بيان  تحريك منطق سرآوب بي.  تری خود را معرفی آنند دنيوي
رئاليسم ارتجاعی حكومتی در محاصره است آه برای حفظ 

  . ، و نه بيش از آن جنگد اش مي موجوديت
مت محصول اتحاد در پارچه شدن حكو ، يك در چنين شرايطي
ی فروپاشی ايدئولوژيك و فرار و  ، نتيجه صفوف آن نيست

بنابراين .  سازی بخش بزرگی از نيروهای درونی آن است پاك
، انزوا و درماندگی بيشتری را  آورد قدرت و تحّرك به بار نمي

گيری  ، اآنون جز فاصله و اصالح طلبان حكومتي.  دامن می زند
.  ت و بنيادهای حكومتی راه ديگری ندارندهرچه بيشتر از حكوم

ای به دليل پيوندهای  آه عده (ها آه نخواهند فاصله بگيرند  و آن
های آلوده و مال و  شان با جمهوری اسالمی و دست گذشته

،  ی قرار يافتن نظام واليت فقيه با خود دارند منالی آه از دوره
سازی   پاك با منطق دفاعی دستگاه واليت)  نخواهند توانست

  . شوند خواهند شد يا به حاشيه رانده مي
 تنفس  ، نوعی دوره ای آه آغاز شده است ، دوره با اين همه

زيرا فشارهايی آه بر .  شود برای دستگاه واليت محسوب مي
 دوسال پيش ، تقريبًا -، در مقايسه با يكي شدند آن وارد مي

طر خالی فشارهای داخلی به خا.  اند هم زمان آاهش يافته
المللی  ، و فشارهای بين شدن زير پای اصالح طلبان حكومتي

زوال نفوذ اصالح .  به علت فرو رفتن امريكا در باتالق عراق
، به معنای تحكيم  طور آه توضيح دادم ، همان طلبان حكومتي

گردانی مردم از  زيرا اوًال روي.  تواند باشد موقعيت رژيم نمي
 از هر چيز به معنای گسستن ، بيش اصالح طلبان حكومتي

ها از حكومت مذهبی است و طبعًا به معنای تقويت زمينه  آن
ثانيًا فاصله گرفتن اصالح طلبان .  ی جديد ها در دوره رويارويي

حكومتی جز انزوای بيشتر رژيم و قطعيت يافتن فروپاشی 
چه  اما آن.  تواند دربر داشته باشد ای نمي ايدئولوژيك آن نتيجه

نفوذ اصالح طلبی حكومتی را به تنفسی برای دستگاه زوال 
گيری ساختارهای ارتباطی و  ، ضعف شكل آند واليت تبديل مي

حكومتی آه .  های مردمی است سازمانی مستقل در جنبش
اش  اآثريت عظيم مردم را برانگيخته در پيش رو دارد و پيرامون

اب باز تواند روی تنفسی آوتاه حس ، فقط مي  را در حال گريز
، هر تنفسی  ، برای حكومتی در محاصره ولی در هر حال.  آند

  . بازهم فرصتی است گران بها.  هر قدر هم آوتاه باشد
 بر ، فشار  ، ترديدی نيست آه بحران عراق  المللي به لحاظ بين

زيرا فشار اصلی و .  جمهوری اسالمی را آاهش داده است
، از طرف امريكا بود و حاال امريكا در  مخصوصًا تهديد آننده

موقعيتی نيست آه برای براندازی جمهوری اسالمی به تعرض 
، گسترش جهشی نفوذ شيعيان  بعالوه.  ای دست بزند گسترده

يعه در آن در سياست عراق و مخصوصًا تقويت نفوذ روحانيت ش
سابقه نيرومندی در خاور  ، اسالم شيعی را به عامل بي آشور

، برانگخته شدن  ها و فراتر از اين.  ميانه تبديل آرده است
های امريكا در خاور ميانه و  مخالفت جهانی بی سابقه با طرح

مخصوصًا داغ شدن احساسات ضد امريكايی و ضد اسرائيلی 
ی  ، فضای باز دارنده  اسالميتقريبًا در همه آشورهای عربی و

ی  و همه.  غير قابل انكاری برای امريكا به وجود آورده است
المللی  ها عواملی هستند آه حتی اگر موقعيت بين اين

، فشار بر آن را آاهش  جمهوری اسالمی را تقويت نكنند
، موقعيت  ها ی اين دگرگوني رغم همه اما علي.  دهند مي
زيرا .  چنان شكننده است می همالمللی جمهوری اسال بين

، برای  ی خليج فارس حضور در خاور ميانه و مخصوصًا منطقه
امريكا چنان مهم است و شكست در اين منطقه چنان عواقب 

،  ای برای سلطه ی جهانی آن در پی خواهد داشت گسترده
 به عنوان يك گزينه ی  آه بعيد است عقب نشينی از عراق

،  به همين دليل.  ران امريكا مطرح باشدقابل تحمل از نظر رهب
تواند آن را  خوِد دشوارتر شدن شرايط برای امريكا در عراق مي

همان .  به درگيری مستقيم عليه جمهوری اسالمی بكشاند
، دولت  طور آه مثًال دشوارتر شدن شرايط در جنگ ويتنام

 به گسترش جنگ به آامبوج 1970نيكسون را در سال 
فی نيست آه هم اآنون اسرائيل دائمًا از خطر تصاد.  واداشت

در عراق و »  تروريسم « و نقش آن در گسترش  ايران در منطقه
 100؛ يا امريكا بيش از  آند فلسطين اشغالی ابراز نگرانی مي

، هواپيمايی آه  دهد به اسرائيل مي F161 هواپيمای بمب افكن
اش به ايران  در تبليغ آن صراحتًا بر توان پرواز رفت و برگشت

تواند  نقدترين بهانه برای شروع اين درگيری مي.  شود تأآيد مي
ای بر سر  المللی انرژی هسته همين اختالفات با آژانس بين

ی انتخابات امسال  نتيجه.  ای ايران باشد های هسته برنامه
ای امريكا و  های خاور ميانه امريكا هر چه باشد و سياست

، جمهوری   هم از هم فاصله بگيرنداتحاديه ی اروپا هر قدر
، مخصوصًا در شرايط آنونی  اي اسالمی مجهز به سالح هسته

.  ها قابل تحمل باشد ، چيزی نيست آه برای آن خاور ميانه
،  بنابراين هر چند دشوار شدن شرايط برای امريكا در عراق

 و اما همين  فشار بر جمهوری اسالمی را آاهش داده است
ثبات است و موقعيت عمومی  مللی چنان بيال وضعيت بين

های  تواند از آن بهره برداري رژيم چنان شكننده آه نمي
هر حمله ی نظامی هر چند محدوِد امريكا يا .  وسيعی بكند

، يا هر  های نفتی ايران اسرائيل به مراآز نظامی يا پايانه
ی اقتصادی تنبيهی از طرف شورای امنيت سازمان  محاصره
ی  های آنونی را آامًال به هم بزند و شرايط واند موازنهت ملل مي

  . غير قابل پيش بينی به دنبال بياورد
، در صفوف مخالفان جمهوری  ها اشاره آردم دو عاملی آه به آن
تری را  اند و تغييرات بزرگ هايی ايجاد آرده اسالمی نيز تكان

هوری گردانی از جم ، روي به طور آلي.  توانند دامن بزنند مي
آوری به فرهنگ غربی و  ، روي ، بيش از هر چيز ديگر اسالمي

زيرا مردم .  توانست باشد نمادهای آن بوده است و جز اين نيز نمي
  ، بيش از هر چيز  گرفتار آمده در جهنم يك نظام استبدادی وزورگو
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، با  شوند نده ميپيش را»  نيروی شگرف مفهوم منفي «ديگر با 
ها درست در قطب مقابل نظام حاآم  و بهشت آن.  دافعه نظام حاآم

 نيز 57اين آارآرد مفهوم منفی را ما قبًال يك بار در انقالب .  قرار دارد
دانيم آه خمينی بيش از هر چيز محصول  و مي.  ايم تجربه آرده

با توجه به اين گرايش عمومی و .  استبداد شاهنشاهی بود
، شيفتگی به  ، خواه ناخواه ، بيزاری از جمهوری اسالمي مند انونق

دهد آه در تقابلی برجسته با   چيزهايی را معنا مي ی آن همه
با آگاهی از اين .  های آن قرار دارند جمهوری اسالمی و ارزش

گرايش بود آه اصالح طلبان حكومتی آوشيدند خود را مدافعان 
؛ البته با فيلتری آه  داد آنند های غربی قلم مدرنيته و ارزش

زوال نفوذ .  موجوديت نظام و منافع خودشان را به مخاطره نيندازد
، تشديد فشار بر جمهوری  زمان با آن اصالح طلبان حكومتی و هم

)  تر بگويم دقيق (، نفوذ ليبراليسم يا  اسالمی از طرف حكومت بوش
يان روشنفكران و الگوهای فكری و فرهنگی مسّلط امريكايی را در م

تصادفی .  فعاالن سياسی مخالف جمهوری اسالمی تقويت آرد
طلبان با امكاناِت تبليغاتی   سه سال اخير سلطنت-نبود آه در دو

،  ، توانستند در ميان مخالفان جمهوری اسالمي وسيعی آه دارند
گيری پيدا آنند و بخشی از  ، تحّرك چشم مخصوصًا در داخل آشور

، آشكارا به ستايش از امريكا و حتی رسالت  حكومتياصالح طلبان 
رغم  ، علي  اما حمله ی امريكا به عراق.  امپرياليستی آن پرداختند

ها و  ؛ مصيبت ی افكار عمومی جهاني مخالفت عظيم و بی سابقه
، ظاهر  تر ؛ و از همه مهم ها آه اشغال عراق به بار آورد رسوايي

؛ فضای جديدی   در بحران عراقهای درماندگی امريكا شدن نشانه
به وجود آورده است آه مردم ايران و مخصوصًا روشنفكران و فعاالن 

هنوز زود است .  تفاوت بمانند توانند نسبت به آن بي سياسی نمي
بگوييم آه تأثير اين فضا در ميان روشنفكران و فعاالن سياسی ايران 

تواند  اين فضا مي، اما از همين االن مشهود است آه  چه خواهد بود
های سياسی بلوغ  گيری آرايش زمينه ی مساعدی برای شكل

تر در ميان مخالفان جمهوری اسالمی به وجود بياورد و ما را از  يافته
ی گذشته  آه الاقل در سه دهه (چرخش آور در مدار مفهوم منفی 

  . برهاند)  ايم گرفتارش بوده
  

  شود ای آغاز مي آزادی با سنگر بندی توده
  

اند آه آزادی با جمهوری   ايرانيان دريافته اآنون اآثريت ُخردآننده
اسالمی قابل جمع نيست و برای رسيدن به آزادی بايد جمهوری 

آورد بزرِگ تاريخی است  اين يك دست.  اسالمی به زير آشيده شود
اما اين نيمی از حقيقت .  آه به بهای سنگينی به دست آمده است

حقيقت اين است آه سرنگونی جمهوری نيمه ی ديگر .  است
آزادی با سنگر بندی .  آورد اسالمی نيز ضرورتًا آزادی به بار نمي

های  شان و پيشبرد خواست ای مردم برای دفاع از منافع توده
،  و حتی سرنگونی جمهوری اسالمی نيز.  گيرد شان پا مي مشخص

و هوی  ا هايو نه صرفًا ب (اگر قرار باشد به دست مردم صورت بگيرد 
به سنگربندی )  تو خالی يا با رسالت رهايی بخش از ما بهتران

در ايران امروز چيزی آه آم نداريم .  ای مردم نياز دارد توده
ها  اما اين حرآت.  های اعتراضی و مطالباتی مردم است حرآت

ی اصلی   ، مسئله بنابراين.   و محدود هستند ، پراآنده غالبًا واآنشي
تری پيدا  های موجود خصلت آگاهانه آه همين حرآتاين است 

رو داشته  تری پيش های وسيع ، با هم مرتبط شوند و افق آنند
های  جاست آه نقش سازمان دهندگان جنبش و اين.  باشند

اآثريت بزرگی از .  آند اجتماعی و فعاالن سياسی اهميت پيدا مي
 آه در دهند فعاالن سياسی آشور را اآنون آسانی تشكيل مي

شان را  اند و فعاليت سياسي ی جمهوری اسالمی بار آمده دوره
غالبًا در تجّمعات و نهادهای مجاز يا قابل تحّمل از نظر رژيم آغاز 

.  اند اند و معموًال تحت تأثير الگوهای ايدئولوژيك خاصی بوده آرده
، در  اش هاي آوردها و آسري ، دست ی هفت ساله ی دوره تجربه

و اآنون .  ها نقش بسيار مهمی داشته است ی اينبلوغ سياس
توانند برای پر آردن آسری  ها در شرايطی هستند آه بهتر مي اين

ها نتوانند  اگر اين.  بزرگ جنبش آزادی خواهی ما به تالش برخيزند
اهميت حياتی ساختارهای ارتباطی و سازمانی مستقل را در ارتقاء 

، فرصت ديگری  ردم دريابندهای م ی حرآت آيفيت و گسترش دامنه
از دست خواهد رفت و جنبش سياسی عمومی نخواهد توانست 

های اجتماعی گوناگون تكيه آند و هم چنان خصلت  به جنبش
  . عمدتًا اعتراضی و واآنشی خواهد داشت

، مخالفان جمهوری اسالمی در خارج از آشور  در اين رابطه
نقش )  تقيم رژيم نيستندبه دليل اين آه زير سرآوب مس (توانند  مي

ی اين آار به وجود آوردن  الزمه.  مهمی به عهده بگيرند
.  ی معطوف به اقدامات عملی مشخص است های گسترده همكاري

ها  تر باشد ، تأثيرگذاری عملی آن ها وسيع ی همكاري هر چه دامنه
طبيعی است آه .  ای بيشتر خواهد بود در مقياس توده

ای و  ، با ناديده گرفتن اختالفات برنامه منطقهايی با اين  همكاري
، بلكه با وجود  گيرد های سياسی گوناگون پا نمي راهبردی جريان

ها و با رسميت شناختن و احترام  همه ی اين اختالفات و تفاوت
چندگانگی سياسی يكی .  تواند معنا پيدا آند ها مي گذاشتن به آن

با تأآيد بر .   استگيری دموآراسی از شرايط الزم برای شكل
ها و  اهميت و ضرورت اين چندگانگی سياسی است آه جريان

توانند  های مختلف طرفدار دموآراسی در خارج از آشور مي گرايش
شان در پذيرش اصول بنيادی و غير قابل چشم  ی اشتراآات بر پايه

ای را  های عملی پر تحرك و گسترده ؛ همكاري پوشی دموآراسي
ها بايد آمك به  هدف مقدم اين همكاري.  ندامكان پذير ساز

های  گسترش هر چه بيشتر اقدامات مستقيم و مستقل بخش
مختلف مردم و تقويت امكانات ارتباط و گفت و گوی منظم و مؤثر 

های نيرومند و با آيفيت آه  مثًال ايجاد رسانه.  ها باشد ميان آن
را با گشاده های مختلف مردم  ی بخش ها و مبارزات روزمره خواست

، آاری  ها را به هم برسانند نظری آافی انعكاس بدهند و صدای آن
ها  اين.  تواند صورت بگيرد است آه فقط در خارج از آشور مي

های اجتماعی  توانند ديوار سانسور استبداد را بشكنند و جنبش مي
های سياسی گوناگون را با هم روبرو  ؛ نظرگاه را باهم مرتبط سازند

تر  و گوهای منظم و دائمی را برای شفاف  زمينه ی گفتآنند و
گيری دموآراتيك جنبش سياسی عمومی فراهم  آردن جهت

هايی آه در  الزم است به ياد داشته باشيم آه اآنون رسانه.  بياورند
توانند ايران را  های تبليغاتی جمهوری اسالمی مي مقابل دستگاه

،  ور مستقيم يا غير مستقيم، غالبًا به ط به طور مؤثر پوشش بدهند
و در هر حال طرفداران .  زير آنترل يا حمايت مالی امريكا قرار دارند

، بسيار  های ضد دموآراتيك ، از جريان  دموآراسی در اين زمينه
، اگر نتوانند با  های مختلف طرفدار دموآراسي جريان.  ترند عقب

ی غيرقابل ها ، فرصت ی ضعف را ُپر آنند سرعت الزم اين نقطه
    پایان          . برگشتی را از دست خواهند داد

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

  

  ماجرای بغايت غم انگيز و خشم آور دختر       
   ساله ای که در نکا اعدام شد        شانزده  
  

 :  پيک ايران
 ساله به ١۶ ، يک  دختر نوجوان ١٣٨٣ مرداد ٢۵  روز  يکشنبه،

نام   آتفه  رجبی ، فرزند قاسم به جرم انجام اعمال منافعی   
 ٣٠عفت  در  شهرستان   نکا در استان مازندران ، در خيابان 

 . متری  واقع  در خيابان راه آهن اعدام شد 
يد اين حکم بنا به درخواست شخص  رئيس  دادگستری  نکا  و  تائ
. ديوان    عالی  کشور و موافقت  رئيس   قوه   قضائيه  انجام گرفت

اين اعدام در حالی صورت گرفت که سن اين دختر نوجوان در  
 سال می باشد اما دادگستری  شهرستان   نکا  ١۶شناسنامه  

 ماه ٣  اين دختر نوجوان.  سال  اعالم نمود ٢٢سن وی را به دروغ  
پيش در هنگام حضور در دادگاه به  رئيس  دادگاه  نکا  ، حاجی رضِا 

، که  رئيس  دادگستری  نکا نيز  ميباشد بخاطر خشم فراوان    
چند  ناسزا   گفت    و گفته ميشود   وی در دادگاه   بعنوان 

اين حرکت دختر  .  اعتراض بخشی از لباسهايش را نيز درآورد 
يس  دادگستری را برانگيخت   و شخصا پرونده نوجوان خشم   رئ

 ماه  تائيد  حکم اعدام   ٣وی  را پيگيری کرد  و در مدتی کمتر از 
  .آتفه  را از  ديوان  عالی کشور  گرفت

 9 در صفحه  بقيه                                                           
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 تحليل گر سياسی و "طارق علی " گفتگويی با 
انديشمند چپ ، پيرامون اوضاع امريکای التين 

   *و ونزوئال 
  

   احمد مزارعی :    ترجمه 
  
  

شما از انفجار جنبش هاي اجتماعي در آمريكاي تفسير 
  التين عليه نئوليبراليسم چيست؟ 

 
ــ به نظر من علت آن چنين است آه اياالت متحده آمريكا، آمريكاي 

 استفاده قرار داده  التين را هميشه به مثابه آزمايشگاهي مورد
ه ب. هر آنچه را آه خواسته اند بيازمايند، در آنجا آزموده اند. است

آارگيري نظاميان در ميدان سياست، وقتي تصميم به سرآوب 
مردم در آشورهاي برزيل، شيلي و آرژانتين گرفتند، ديديم آه 
سياستهاي خود را چگونه وحشيانه به پيش بردند آنگاه آه روسيه 
دشمن ديرين آنان سقوط نمود، اين بار سياست سرآوب را رها 

ال خود نگه داشته و مدعي آرده و اقتصاد اين آشورها را در چنگ
ميتوانيم پاسخ را . شدند آه برنامه آنان تنها برنامه آينده ساز است

اولين آزمايشگاه بزرگ امپرياليسم آمريكا : اين گونه خالصه آنيم
از اينجاست آه عمليات . عليه اين امپرياليسم به پا خاسته است

آه در عين حال زياد و گوناگوني در آمريكاي التين به وقوع ميپيوندد 
زيرا . نشاندهنده ضعف جنبش سوسياليستي در اين آشورهاست

آنان نتوانسته اند اين نيروها و جنبش ها را در يك آانال واحد 
 . آمريكاي التين، آاناليزه آنند

آنچه آه در اين آشورها اتفاق افتاد اين بود آه به طور مشخص بنا 
متوقف و در مقابل اجازه را بر اين گزارند تا صنعتي سازي آشور را 

دهند آه سرمايه هاي خارجي در آشور و بويژه در بخشهاي 
به طور نمونه و آالسيك ميتوان از شيلي در . خدماتي به جريان افتد

زمان پينوشه، برزيل در زمان آاردوزو و آرژانتين تحت حاآميت 
 . ديكتاتورهاي متعدد، نام برد

ع را آامال نابود و به سرمايه حاآمان ديكتاتور در اين آشورها صناي
در مرحله اي آه . هاي خارجي براي استثمار مردم ميدان دادند

سرمايه ديگر سودآور نبود، بانكها سرمايه هاي خود را به خارج 
منتقل نموده و اين در حالي بود آه هيچ زيربناي مستحكمي براي 

از اين زمان جنبشهاي مختلف . اقتصاد آشور وجود نداشت
عي از آشاورزان بي زمين و آارگران بيكار، ابتدا به صورت اجتما

گروههاي بسيار آوچك در هر روستا، شهرستان و شهر و در ادامه 
تبديل به جنبشهاي بزرگ اجتماعي شدند و اآنون آنان در سطح 

 . قاره عمل ميكنند
تعديل "خيزش عمومي مردم بوليوي در شهر آوچابامبا عليه 

عمومي آشاورزان منطقه آوسكو در شرآت آب، جنبش " سازي
آشور پرو عليه خصوصي سازي صنعت برق نمونه هايي هستند 
آه دولتها ابتدا آوشيدند به سرآوب مردم متوسل شوند، اما با 
مقاومت گسترده مردم مجبور به عقب نشيني شده و به خواسته 

 . هاي مردم گردن گذاردند
پيش آمد آه در مدت پس از آن بحران باورنكردني آشور آرژانتين 

اين . سه هفته سه تا چهار رئيس جمهور صعود و سقوط نمودند
. نمونه بسيار واضحي از بحران عميق عملكرد نئوليبراليسم است

در برزيل دولت آاردوزو همه صنايع بزرگ و آوچك را متوقف نمود و 
هرگونه آثار بورژوازي محلي را از بين برد و آشور را به ورطه هالآت 

 . آرد  آنوني واردبار
 

به نظر شما ممكن است امپرياليسم آمريكا با در پيش 
گرفتن سياست ماليم تري از نئوليبراليسم، جنبش فعلي را 

  در قاره آمريكاي التين به نابودي آشاند؟ 
 

زيرا منافع آنان در خطر قرار . ــ در موقعيت آنوني من فكر نميكنم
رهاي خيالي، آه اين روزها در بايد بگويم آه من بر روي شعا. ندارد

ميان مجموعه جنبشهاي اجتماعي در آمريكاي التين رواج يافته، 

حساسيت فراواني دارم از جمله اين شعار آه، ايجاد تغيير در جهان 
اين شعاري است اخالقي و آسي را . بدون دست يابي به قدرت

 .آرد  نخواهد  هم تهديد
لي ميداني، هنگامي آه آنان من به زاپاتيستها بسيار عالقمندم، و

پياده روي خود را از منطقه چياپاس به سوي شهر مكزيكوسيتي 
آغاز آردند، خيال ميكردند چه اتفاقي خواهد افتاد، هيچ اتفاقي 
نيفتاد، ظاهرا عملي معنوي بود، اما پيروزي معنوي نصيب آنان 

 .ننمود
 قابل با وجود اين در پيش گرفتن آن گونه سياستها در آن مرحله

مردم از تجربيات تلخ گذشته در حال سوختن بودند، . فهم بود
شكست ساندنيستها، شكست مبارزات مسلحانه، پيروزي 

در مورد ونزوئال بايد . مردم عصبي بودند.../ ديكتاتورهاي نظامي و
اگر : بگويم آه اوضاع به گونه ديگري است، ونزوئال چنين ميگويد

 دهي بايد به سلطه دسترسي ميخواهي جهان بيروني را تغيير
ميتوان از آم شروع نمود، اما بايد . پيدا آني و تغييرات را بياغازي

اين موضوع بسيار تاثيرگزار است و من فكر ميكنم . آغازگر تغيير بود
و آرزومندم آه تمام اين مسائل در سال آينده و در پورتو اليگره به 

 .خوبي خود را نشان دهد، آرزومندم
 

 عدالت اجتماعي جهاني فعلي، بدون مخاطب آيا جنبش
قرار دادن دولتها، در برابر نئوليبراليسم موفقيتي خواهد 

  داشت؟
 

ــ به نظر من نه، بدون ارائه بديلي در برابر نئوليبراليسم به معني 
اگر شما آلترناتيو درستي نداشته . ورشكستگي سياسي است

ده اند چه باشيد، پاسختان به توده هاي عظيمي آه بسيج ش
در آشور برزيل ) MST(جنبش آشاورزان بي زمين . خواهد بود

زمينها را بگيريد و به آشاورزان دهيد : داراي آلترناتيوي از اين قرارند
» جون هالواي«اما طرح . و آنان را آزاد بگذاريد تا بر روي آن آار آنند

تئوريسين مخصوص زاپاتيستها امري خيالي است زيرا باور به 
بگذار واقع بين باشيم ما در دنياي حقيقي . ن قدرت را نداردگرفت

 .زندگي ميكنيم، و در دنياي واقعيات چنين طرح هايي آاربرد ندارد
بر اين اساس شيوه آار جنبش آشاورزان برزيلي بسيار بسيار 

 .مهمتر و ثمربخش تر از عملكرد جنبش زاپاتيستها ميباشد
 

وال به بن بست گرفتار چرا حزب آارگران برزيل به رهبري ل
  آمده است؟

 
ــ فكر ميكنم مشكل آنان اين است آه ابتدا از اوضاع جامعه بسيار 
تاثير گرفته و بويژه توجهي آه نسبت به فقرا ابراز داشتند، اما در 
عمل نتوانستند چيزي قابل توجه به مردم بدهند، ميتوان گفت 

ن جنبش لوال در سال اول حكومت خود آن چنا. چيزي ندارند
آشاورزان بي زمين را قلع و قمع نمود آه در زمان ديكتاتوري 

تعداد زيادي آشاورز بي زمين و پليس به . آاردوزو سابقه نداشت
. قتل رسيدند، عده اي از رهبران آشاورزان نيز قتل عام گرديدند
اما . اوضاع غم انگيز فعلي نتيجه آن سياستهاي سرآوبگرانه است

ه چرا چنين شد و آن اتفاقات رخ داد؟ براي آن من ميخواهم بگويم آ
آه حزب آارگران برزيل خود را براي دوران پس از به قدرت رسيدن 

آشكارا اعالم . آماده نكرده و بديلي براي اداره جامعه نداشت
داشتند آه زمين را به آشاورزان بي زمين خواهند داد و بر اين 

اندند و آاري انجام ندادند وعده خود تاآيد گذاشتند، اما در عمل بازم
در مورد شخص لوال بايد بگويم آه وي رهبري ضعيف است و توان 

آن چنان آه خود نميداند براي چه در جايگاه . اداره دولت را ندارد
وي شباهتي فراوان به لخ والسا رهبر جنبش . فعلي قرار دارد

 به در آنجا نيز پس از آن آه مردم. همبستگي آارگران لهستان دارد
اميد وي بسيج شده و به پا خاستند، نتوانست به خواسته هاي 

 .مردم نيز در انتخابات بعدي وي را عزل آردند. مردم پاسخ دهد
اين جنبش . اعتقاد دارم برزيل نيازمند بازسازي جنبش چپ است

. تازه بايد بتواند طيف هاي گسترده اي از جامعه برزيل را در بر بگيرد
ضاء درون حزب آارگران برزيل، اعضاء وابسته جنبش بايد شامل اع

به پارلمان و مجلس سنا باشد، همچنين جنبش بايد بتواند فعاالن 
دهقانان بي زمين، قشرهايي از روشنفكران سوسياليست برزيلي 

  . آه توانسته اند خود را از اوهام گذشته رها سازند، جذب آند
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  ...گفتگو با طارق علی                     
  
  
  

مجموعه اينان براي بازسازي جنبش چپ برزيل بسيار ضروري 
ساده لوحانه خواهد بود آه تعدادي اندك از درون سازمانهاي . است

  خود به در آمده و با تجمع اعالم دارند آه حزب تازه و پيشرفته اي 
برزيل نياز به جنبشي از نوع ديگر، احزاب مختلف ديگري . هستند

بايد حزب و جنبش ديگري براساس . رزيل داردغير از حزب آارگران ب
نبايد دست به دامن . مقتضيات تغيير يافته امروز به وجود آورد

 . افسانه سازيهاي دوران گذشته شد
پيش از انتخابات برزيل، در يك جشن بزرگ در شهر ريبراو بريتو 

در آن مراسم از من پرسيده شده آه در انتخابات . شرآت داشتم
ي راي خواهم داد؟ پاسخ من چنين بود آه من به آتي به چه آس

لوال راي ميدهم ولي متاسفانه لوال به تعهدات خود عمل نخواهد 
آرد و از آراء مردم فقير در حد رسيدن به قدرت استفاده خواهد برد 
. و سپس متمايل به آساني خواهد شد آه به وي راي نداده اند

و ساير موسسات يعني صندوق بين المللي پول، بانك جهاني 
اينان به لوال راي ندادند، اما سياستهاي اينان در . مالي بين المللي

من در آن روز گفتم آه اين سياست . آشور برزيل به اجرا درميآيد
در مورد رابطه بين لوال و آاردوزو بايد بگويم آه . دردناآي خواهد بود

انگلستان اختالف آنان همچون اختالف ميان مارگارت تاچر و بلر در 
بلر در نهايت راه تاچر را ادامه داد، لوال راه آاردوزو را ادامه . است
هم اآنون در برزيل اوضاع همچون شبكه اي پيچيده ميماند . ميدهد

. و در چهار، تا پنج سال آينده همه چيز به خوبي آشكار خواهد شد
احتمال به قدرت رسيدن جناحهاي راست در مكزيك فراوان است و 

 .  هشيارانه به مقابله برخيزيم ما از هم اآنون بايد. اجعه استاين ف
 

عليرغم اينكه جنگ سرد به پايان رسيده، اما سياستهاي 
ميليتاريستي آمريكا در آلمبيا همچنان به شيوه سابق 

از آن سو سياست استراتژيك آمريكا در مجموع . ارد ادامه د
 در اين دوگانگي. پيشبرد برنامه هاي اقتصادي است

   سياست آمريكا در آلمبيا را چگونه ميتوان تبيين نمود؟
 

آمريكا خواست تا ونزوئال را نيز . ــ آلمبيا در اين لحظه استثنا است
  دولت آمريكا باز هم خواهد. به وسيله آودتا به آن سو سوق دهد

آوشيد تا اين آشورها را به آن سو بكشاند زيرا دموآراسي در 
گاه آه آمريكا متوجه شود آه دموآراسي هر . خدمت آنان نيست

اين آامال . برايش سودمند نيست لباس نظامي بر تن خواهد آرد
اما ما بايد ببينيم در اين شرايط چگونه ميتوانيم با . واضح است

. برنامه هاي سوسيال دموآراتيك فقرا را از وضعيت فعلي درآوريم
ئال در مرتبه اين تنها آليد حل مسائل است و به همين سبب ونزو

هم اآنون هزاران نفر از فرزندان فقراي . بااليي از اهميت قرار دارد
ونزوئاليي براي آموزش پزشكي به آوبا رفته تا در هنگام بازگشت 

ما . بتوانند به جامعه خود خدمت آنند و اين بسيار بااهميت است
لوال و دولت در . بايد از هر فرصتي و هر امتيازي استفاده آنيم

 . زيك اگر چه ميتوانستند از چنين امتيازاتي بهره ببرند، اما نكردندمك
  

بين دو بخش قاره آمريكا " نفتا"هم اآنون قرارداد تجارتي 
مخالفان بسيار نيرومندي دارد آه هر روز نيز بر شدت اين 

به نظر شما ممكن است آمريكا به . مخالفت افزوده ميشود
دام به عقد قراردادهاي خاطر تامين منافع اقتصادي خود، اق

  بازرگاني دو جانبه با آشورهاي آمريكاي التين آند؟ 
 

 گفت آه دولت آمريكا اساسا در جهت مصالح اقتصادي و  ــ بايد
سياسي خود حرآت ميكند و الزمه اين سياست اين است آه 
هيچگونه قدرت اقتصادي نيرومند در آمريكاي التين وجود نداشته 

همين سياست را در مورد ساير آشورهايي البته آمريكا . باشد
در ادامه چنين . همچون چين، ژاپن، آره و اروپا نيز دنبال ميكند

سياستهايي هرگاه آمريكا به نفع خود بداند هيچ ابايي ندارد از 
اينكه قراردادهايي دو جانبه با هر يك از آشورهاي آمريكاي التين به 

با ما رابطه انفرادي داشته "، "با ما قرارداد ببند. "امضاء برساند
اين سياست دائمي دولت آمريكا بوده . و اين مناسب ماست" باش
 . است

نيروي اپوزيسيون تا چه حد ميتواند براي چاوز مخاطره انگيز 
 باشد؟ 

ــ تا هنگامي آه فقيران پشتيبان اين رژيم هستند وي باقي خواهد 
ه شده از آوخ برويد به روستاها و شهرآهاي ساخت. ماند و برعكس

فرق بين دوران قبل و اخير را ببينيد و . و ببينيد مشكل در آجاست
شما نميتوانيد . اينكه چگونه حاآميت فعلي برجسته گرديده است

اين چيزي است آه . بدون دست يابي بر قدرت تغييري ايجاد آنيد
چاوز به بهبود زندگي يك يك افراد . در ونزوئال اتفاق افتاده است

يدهد و اين موضوع مهمي است آه ساقط آردن چاوز را اهميت م
مخالفان چاوز بايد اين موضوع را درك آنند آه تنها . مشكل مينمايد

فراهم آوردن . با شعارهاي پرطمطراق نميتوان مردم را فريفت
نيازمنديهاي اوليه همچون، آموزش و بهداشت مجاني، غذاي ارزان، 

ند آه از هر شعار اينها آن چيزهاي اساسي و پراهميت ا
  . پرطمطراقي بهتر عمل ميكنند

 
  نظر شما در مورد دموآراسي مشارآتي ونزوئال چيست؟ 

 
نيازمند آن . ــ به نظر من اين دموآراسي نيازمند قوي تر شدن است
 آند تا بتواند  است آه در همه ي سطوح ارگانهاي گسترده تر ايجاد

ايي در روستاها، شهرآها بايد سازمانه. خود را از گزند مصون بدارد
شما ميتوانيد هر نامي را به اين . و شهرها و همه جا ريشه بدوانند

ارگانها اتالق آنيد، اما اينان بايد بتوانند همه جا مردم را به دور هم 
اين . گرد آورده و براي حل مشكالت به طور جمعي دخالت آنند

 غيرعادي چاوز فرزند.  گسترش يابد مهمترين عملي است آه بايد
آمريكاي التين است، او با همه فرق ميكند، جوان است و ميتواند 

اما بايد از هم اآنون . براي مدتها در زندگي مردم نقش داشته باشد
ارگانهاي گسترده اي را خلق آند تا بعد از وي بتوانند دوام بياورند و 

  .به آشور خدمت آنند
 

؟ منافع چه در ونزوئال چه چيزي در معرض خطر قرار دارد
آساني؟ آيا ونزوئال به تنهايي ميتواند به مقاومت ادامه 

  دهد؟ معناي ونزوئال براي ايالت متحده امريكا چيست؟
 

ــ ونزوئال نمونه ايست آه امريكا آرزومند است از سطح آره زمين 
زيرا اين آشور اگر به حيات خود ادامه دهد قوي و . نابود شود

ب آن خواهد شد آه مردم آشورهاي قدرتمندتر گردد، آنگاه موج
برزيل، آرژانتين، اآوادور، شيلي، بوليوي بگويند وقتي آه ونزوئال 
. ميتواند چنان باشد، چرا ما نميتوانيم آشور خود را مانند آن بسازيم

با اين حساب بايد گفت آه ونزوئال در درجه بسيار بسيار پراهميتي 
ن در مورد ونزوئال اين اين است آه سبب دلمشغولي آنا. قرار دارد

است، آن دليلي آه امريكا را وا ميدارد تا ميليونها دالر در خدمت 
اما با وجود همه اينها . مخالفان ونزوئال و چاوز به مصرف رساند

مخالفان چاوز قادر نخواهند بود آاري از پيش ببرند زيرا آنان بديل 
آنان تنها . دموآرات و عادالنه اي براي توده هاي ميليوني ندارند

 .داشتن يك اليگارشي مالي فاسد را دارند» هنر«
يكي از نقاط ضعف . اين است مفهوم ونزوئالي آنوني براي امريكا

دموآراسي ونزوئال همانا در محاصره ماندن در درون مرزهاي آشور 
است و اين به خاطر وجود حاآميت استبدادي در گذشته بوده 

وآراسي خود را به آشورهاي اآنون بايد بكوشد دامنه دم. است
بر اين باورم به مجرد پيروزي چاوز در رفراندوم . همسايه بگستراند

 آگوست اين رفراندوم برگزار شد و چاوز در همه پرسي 15روز [آتي 
، سپس انتخابات محلي و در انتخابات عمومي در ]پيروز شد

سپتامبر، هجوم گسترده اي براي نشر دموآراسي مشارآتي 
 . در ساير آشورهاي آمريكاي التين آغاز خواهد شدونزوئال

در اين زمينه يعني نشر دموآراسي در آشورهاي همسايه ميتوانم 
نمونه هزاران پزشك آوبايي را مثال آورم آه در بسياري از 

طولي نخواهد . آشورهاي امريكاي التين به خدمت مردم مشغولند
اهند گشت، رفتن آشيد آه هزاران پزشك ونزوئاليي از آوبا بازخو

اين پزشكان از ونزوئال به آشورهاي همسايه نمونه جالبي خواهد 
  ممكن است آه اين آارها به ظاهر . بود از نشر فرهنگ دموآراسي
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  ...گفتگو با طارق علی                      
  

در . آوچك به نظر آيد، اما تاثير آن بسيار بزرگ خواهد بود
سياري چنان آارهايي چندان پنجاه سال گذشته در ميان ب

اهميت نداشته، اما امروز ميبينيم آه تاثير فراواني داشته و 
  .خواهد داشت

 
رسانه هاي جمعي خصوصي در ونزوئال نقش بسيار 
منفي دارند، چگونه ميشود عليه آنان و نقش 

  مغرضانه شان به مبارزه برخاست؟
 

ازمان ــ آنچه را آه امريكاي التين فاقد آنست همانا يك س
است، ميتوان نام آن را هم » الجزيره«تبليغاتي قوي مثل 

رسانه اي مستقل آه به طور منظم اخبار و . بوليوار گذاشت
رسانه اي . تحوالت نيروهاي سوسيال دموآرات را پخش آند

. آه جنبش دهقانان بي زمين را عليه لوال انعكاس دهد
ز چنين رسانه اي بايد مستقل و وابسته به هيچ يك ا

باور دارم چنين رسانه اي آه بتواند . دولتهاي منطقه نباشد
 به رقابت بپردازد، بسيار بسيار براي امريكاي BBC و CNNبا 

ونزوئال، آرژانتين و ساير آشورهاي . التين اهميت دارد
امريكاي التين بسيار نيازمند چنين رسانه مستقلي 

ه آار ميباشند و بايد در راه اندازي آن آوشش فراواني ب
 .ببرند

 
به نظر شما استراتژي مخالفان داخلي چاوز و اياالت 
  متحده امريكا در فرداي پيروزي وي چه خواهد بود؟

 
ــ فكر ميكنم تنها استراتژي آه براي آنان باقي خواهد ماند 

در گذشته نيز . دست زدن به يك آودتاي نظامي است
ين آودتا اما ا. نظاميان به اين آار دست زدند آه موفق نشد

و اين بار به سادگي و بدون پشتيباني مردم به موفقيت 
به . آنها نخواهند توانست وي را ساقط آنند. نخواهد رسيد

نظر من اگر چاوز در رفراندوم پيروز شود مخالفان دچار 
شكست معنوي خواهند شد، زيرا در چيزي آه خود اصرار بر 

 .آن داشته اند موفق نشده اند
 

خالفان براي به زير سئوال بردن مجدد فكر نميكنيد م
چاوز، اين بار مدعي شوند آه در انتخابات تقلب شده 

  است؟
 

ــ آامال همينطور است، بر همين اساس واجب است آه از 
هم اآنون ما بكوشيم آه جريان رفراندوم با شفافيت جريان 
يابد و باز هم باور دارم آه براي جريان رفراندوم مراقبان 

با وجود اينها اگر آنان باز هم .  ونزوئال بيايندبسياري به
مدعي تقلب شوند، دولت ديگر نبايد ترديد به خود راه داده و 

به هر جهت شما نبايد دچار پارانويا . بايد بر آنان هجوم برد
وقتي شما پشتيباني ملت را داريد، وقتي آنان پيروز . شويد

 آه شدند، مسلما جشن خواهند گرفت، جشن و شادماني
سراسر آشور را در بر خواهد گرفت، آنگاه بر همگان معلوم 
خواهد بود آه چه آسي پيروز شده است؟ و چه اتفاقي 

 مي افتد؟
               -- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- -- -- -- -- -- --- - -- -- 

 جون گذشته انجام 22اين مصاحبه در تاريخ : توجه * 
 .  گرفته است

  

 
 

 
  6 از صفحه ادامه 

      
 ...ماجرای بغايت غم انگيز                      

 
خشم و کينه   حاجی رضِا ، رئيس دادگاه  آنچنان شديد  بود که  خود طناب را  بر 

با اشاره دست وی  طناب را باال  ساله انداخت  و  جرثقيل 16گردن اين دختر  
گفتنی است  با اينکه طبق قوانين  جزائی  جمهوری  اسالمی گرفتن وکيل .کشيد

برای متهمين ، حتی اگر متهم توانِائی  مالی آنرا نداشته باشد  الزامی  است ، اما 
اين دختر نوجوان در جريان دادگاه خود از هيچگونه وکيلی برخوردار نبود و پدر 

ده در سطح شهر  نکا  با  چشمان   گريان  اقدام به  جمع آوری کمک مالی  نامبر
از مردم  نموده  و  اعالم   ميداشته    که   ميخواهد  وجه مورد نظر را  برای 

 .گرفتن وکيل استفاده نمايد  تا حداقل  اليحه   دفاع از  دخترش  را  بنويسد
ک سپرده  شد اما در همان شب در همين حال  جسد  اين دختر همان روز به  خا

هنوز هيچ . توسط افراد ناشناسی  جسد  از داخل قبر بيرون آورده  و ربوده شد 
دليلی برای اينکار پيدا نشده است و خانواده رجبی اقدام به شکايت  نموده و 

زم به ذکر است مردی که همراه  اين ال. خواستار پی گيری اين  واقعه  شده اند
 ضربه  شالق  توسط حاجی رضِا ١٠٠تگير شده بود تنها به  ساله دس١۶دختر 

 . محکوم شده بود و پس از اجرای حد اسالمی آزاد  گرديد
 

  *با ما ارتباط بگيريد   *
 
  هفته نامه سر دبير 

                               
 arash.k@rahekargar.net       

  
وابط عمومی سازمان  ر  

                                    
public@rahekargar.net 

  
   تلفن عمومي سازمان

  
               6777819- 40- 49    

  
    شماره فاکس سازمان 

 
     43455804-1-33  

    
 سايت راديو برابری 

 
     www.radiobarabari.net  

 
سايت راه کارگر     

 
              www.rahekargar.net      

 
 سايت اتحاد چپ کارگری

                                                   
 www.etehadchap.com    
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 اعالميه مشترک
  

   زندانيان سياسی1367قتل عام تابستان 
  !فاجعه ای که، زنده مي ماند

  
هيچگاه فراموش نخواهيم کرد آنچه را که در تابستان خونين 

 رخ داد و هرگز نخواهيم گذاشت يادمان گزنده آن 67سال 
کشتار هولناک، از خرد آگاه تاريخی مردم ايران و جهانيان 

فاجعه ای که در آن، هزاران نوجوان، جوان و . رخت بر بندد
 به دست سالخورده  و تنها در عرض چند هفته، گروه گروه

دژخيمان جان باختند، صرفا به اين گناه که مانند حکومتگران 
دينی نمی انديشيدند و با ارتجاع، استبداد و جنگ طلبی آن 

از  ياد نخواهيم برد اين فرمان خمينی را . ستيزه مي آردند
که در آن و در تصميم وی مبنی بر خالی کردن زندان ها از 

ه سردمداران رژيم طريق نابودی زندانيان سياسی، هم
و . مستقيم و غيرمستقيم مشارکت و يا موافقت داشتند

نمی توان نام انسان بر خود گذاشت و انسان ماند، و اين 
  .قساوت تاريخی را که ابعاد ملی بر خود گرفت، از ياد برد

 از 1367شقاوتی که جمهوری اسالمی در تابستان سال 
 بود که تصور آن، خود نشان داد، آنچنان عظيم و تکان دهنده

حتی به رغم پيشينه جنايت بار فقها در ده سال نخست 
اما آن هنگام که . حکومت دينی، در بدو امر دشوار می نمود

زندانبانان به تدريج خانواده های قربانيان اين قتل عام را در 
جريان ماجرای جنايت گذاشتند ، مردم ايران و جهانيان با 

خون آشامانی ميهن ما را در بهت و خشم دريافتند که چه 
همگان . طليعه قرن بيست و يکم به ماتمکده بدل کرده اند

دريافتند که سالخ های انسان چه سرمايه عظيمی از 
فرهنگ و تجربه فکری و سياسی يک ملت را به پای 

اين . استبداد و ارتجاع خود، چنين يغماگرايانه هزينه کرده اند
  .دفاجعه را کسی از ياد نخواهد بر

اين فاجعه تنها از اين رو فراموشی پذير نيست که در جريان 
آن شماری عظيم از انديشمندان و سازمانگران سياسی 
ميهن ما نيست و نابود شدند، بلکه از اين رو نيز هست که 
در آن به گونه ای بی سابقه، عليه بديهی ترين حقوق 

ما دموکراتيك، آزادی، کرامت انسانی و شهروندی در ايران 
هم از اين روست که تا آن زمان که . تيغ برهنه کشيده شد

پرونده اين فاجعه به تمامی رسيدگی نشود و جانيان آمر و 
عامل آن پاسخگوی جنايت خود بشوند، پرونده گشوده می 

پشت اين پرونده ملی، تنها خانواده ها و بازماندگان . ماند
اده اند و  سال است که استوار ايست16قربانيان نيستند که 

همه ساله تالش های حقوقی تازه ای، از سوی آنان را 
شاهديم، بلکه همه آزادی خواهان ايران و حاميان باوجدان 
آنان در مقياس بشريت قرار دارند که اعالم می کنند 

جنايتي آه رهبران جمهوري اسالمي  .دادخواه اين جنايت اند
  .عليه بشريت مرتكب شده اند

 و ديگر آدم 1367انيان سياسی سال فاجعه قتل عام زند
 25آشي هاي گروهی و موردی جمهوری اسالمی در طول 

سال حاکميت آن، جملگی موضوع بررسی حقوقی در ايران 
 بررسی ای که گردش کار آن، از ديروزها. آزاد فردا هستند

اين . آغاز شده و هم امروز فعاالنه پی گرفته می شود
وعات سياسی روز هستند جنايت ها اما در عين حال، موض

و نحوه برخورد و مواجهه هر ايرانی با آن، خود يک مالک و 
هر آن کس که . ميزان قضاوت سياسی صريح و قاطع است

از اين جنايت ها باخبر است اما آگاهانه آنها را به فراموشی 
می سپارد، بی هيچ اما و اگری با سياست سکوت سران 

. ه همراهی می کندجمهوری اسالمی در قبال اين فاجع
پرده برداشتن از اين جنايت ها و فاجعه قتل عام زندانيان 

، شکستن سکوت سنگين و 1367سياسی در سال 
تاريخی در قبال آن، و همدردی و همراهی با خانواده های 
دادخواه اين فاجعه، آن حداقلی است که از هر ايراني آزاده 

اين _ و اعدام راه پايان دادن به شکنجه . انتظار می رود 
از جمله در _ خواست متمدنانه و دموکراتيک در کشور ما 

گذر از چنين ايستگاه مهمی در ايران است، که هموار می 
  .شود

ما امضاء کنندگان اين اعالميه که در جريان فاجعه سال 
 هر يک گروهی از همراهان سازمانی خود را از دست 1367

کشتارها و اعدام های داديم و ياران ديگرمان که در جريان 
قبلی و بعدی توسط رژيم جان خود را از دست دادند، با درود 
به خاطره همه جانباختگان فاجعه قتل عام زندانيان 

 و تما می قربانيان سياست 67سياسی در تابستان خونين 
های سرکوب و اعدام طی بيست و پنج سال حاکميت آن، 

اين جنايت ها اعالم می داريم که هرگز نخواهيم گذاشت 
ما اعالم می داريم که پشتيبان . به فراموشی سپرده شود

و همراه تالش های خانواده های قربانيان قتل و کشتار 
جمهوری اسالمی هستيم که می خواهند و حق دارند که 
بخواهند تا از طريق نهادهای حقوقی بين المللی، مسئولين 
مرگ انسان ها در جمهوری اسالمی را پاسخگوی 

ما ترديد نداريم آه تالش خانواده هاي .عمالشان کنندا
قربانيان و نيروهاي انساندوست و دادخواه در داخل وخارج از 
آشور به ثمر خواهد نشست و جنايات  جمهوري اسالمي 

 .عليه بشريت بي آيفر نخواهد ماند 
  
  

  اتحا د انقالبيون آردستان                      
  انحزب دموآرات آردستان اير

  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
  )اآثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 

  )راه آارگر(آميته مرآزي سازمان آارگران انقالبي ايران 
 آومه له ـ سازمان انقالبي زحمتكشان آردستان ايران
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