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  "خاوران " تصويری از اجتماع خانواده ها در      

  
                 ***************  

     خواهاننامه سرگشاده به اجالس جمهوري
  ئيک و دموکرات در پاريسال       

 اجتماعی –تالش برای سازمان یابی یک جنبش سياسی 
 حول اصولی چون آزادی ، سکوالریزم، کثرت گرایی، حق

دم  یک چشم انداز مررأی عمومی و استقالل  برای گشودن
و  امری است کامًال بحق ساالرانه در افق سياسی ایران 

در شرایطی که فرآیند سقوط و فروپاشی استبداد . ضروری
دینی حاکم با گسترش دامنه ی مداخالت امپریاليستی، 

ه توأم خصوصًا امپریاليسم امریکا، در جهان و در خاورميان
 -وردن انتقال سياسیشده است  و تحت کنترل در آ

اقتصادی ایران به هدفی مستقيم برای سياست های ضد 
دموکراتيک و غارتگرانه بدل شده، پاسخ گویی مردمی ، ضد 

  . بيش از هر زمان دیگر فوریت داردبه چنين ضرورتی
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  "شايان مقدم " تسليت به خانواده يام پ    
  

  4  صفحهدر                          

 آوشش ی، يا نابودیسرآردگ 
  ! تسلط بر جهان یآمريكا برا

 
  ینوام چامسك : نوشته     
 

   ی مزارع احمد:   ترجمه     
   

 6 صفحه              

  *  تسليت به خانواده رفيق خشکدامن  * 
  "رحمت خشکدامن " با خبر شدیم که پدر رفيق 

  بر اثر بيماری و) از کادرهای جانباخته سازمان (
ما این ضایعه را. کهولت سن ، فوت نموده است 

به خانواده ، خویشان  و مردم لنگرود تسليت گفته
  .و خود را در غم آنها شریک ميدانيم 

  
 هفته نامه راه کارگر   -- با اندوه و احترام         

  ه کميته مرکزی سازماناعالمي
نبايد گذاشت آن جنايت 

   !فراموش شود
  4  ص             

       

 
  ) راه کارگر (  سازمان کارگران انقالبی ايران  کميته مرکزی خبری–  نشريه سياسی                

     2004 اوت   29               1383   شهريور 8يکشنبه     215  شماره     آرش کمانگر :  سردبير        



  از صفحه يک ادامه  
  

   ....چوبه های دار        
  

           
  

  برما است که در اين سوی جهان ، توطئه سکوت رسانه های 
خبری نظام اسالمی در سالگشت قتل عام ها در تجمع 

را بشکنيم و اجتماع آنان را از ) خاک اعدام شدگان ( گلزارخاوران 
  !!هر طريق ممکنی به اطالع همگان برسانيم 

اميان از ما می       امسال نيز چون هر سال خانواده های اعد
خواهند ؛ خواستهای آنان را يک صدا بگوش نيروهای آزاديخواه ايران 

و بشريت مترقی دنيا برسانيم و نهاد های حقوق بين الملل را در 
 ن قراردهيم تا از هر طريق ممکنی جريان دادخواست اعالن شده آنا

سران رژيم اسالمی را زير فشار قرار دهند و فرياد بر و مقامات 
  : ريم آو

اسامی اعدام شدگان تابستانهای خونين را به طور رسمی    _      
  !اعالم نمايند

  !تاريخ اعدام و محل خاکسپاری آن عزيزان مشخص گردد        _ 
داليل محاکمه مجدد زندانيان سياسی و اينکه به چه جرمی       _ 

 و به دستور کدام يک از مقامات رژيم ، اين خيل عظيم چند هزار
نفری از فرزندان برومند کشور اعدام شده اند بر جهانيان باز 

  ! شناسانده شوند
                             * * * * * * * * * * * * *   

  :         زندان عرصه يک نبرد روياروی اما ناعادالنه و نابرابر است 
 زيبائی ٠ تر بودسی و پنج سال داشت و از همه مسن* ريحانه «  

خيره کننده اش با زردی و تکيدگی ناشی از زندان و شکنجه می 
حکم :  پرسيدم چرا نگفتی چند سال حکم داری ؟ گفت ٠جنگيد 

 در زندان تبريز حکم اعدام ٠من بدون سال و ماهه ، من اعدامی ام 
به جرم عشق ورزيدن به مردم « : را امضاء کردم و زيرش نوشتم 

 هر وقت صدای پای ٠حاال هر لحظه منتظرم  » زحمتکش ميهنم
  )١(» پاسداران می آد، فکر می کنم قاصد مرگ اومده دنبالم 

      جوخه های مرگ ، با صدور فتوای خمينی سر کرده قاتالن ضد 
بشر، يکی پس از ديگری در زندان های سراسر کشور تشکيل 

روز به مانند  خاطرات زندانيان رها شده از آن اعدام ها ، ام٠گرديد
شاهدين عينی ، هر يک سندی برای دادخواهی جنايت عليه 

بشريت در برابر افکار عمومی جهان ، جهت تشکيل دادگاه بين 
  !المللی است 

کانون ( در گوهردشت دار ها را توی آمفی تاتر زندان        « 
و در کارگاهی که بيرون بند ها ، کارگاه جعبه ) فرهنگی اسالمی 

 گروهی از پاسداران آموزش ديده ٠ ، بر پا کرده بودند سازی بود
 آنها سرهايشان را از ته تراشيده بودند ، ٠مامور کشتار بودند 

شوارب سبيلشان را کوتاه کرده بودند و موهای روی گونه هايشان 
را تراشيده بودند ، با ريش و سبيلهای حنا زده ، پوتين مشکی بلند 

اه به گردن که روی سينه و شکم و به پا داشتند و پيش بندی سي
 ظاهرشان وحشت مرگ به سينه زندانی می ٠پا آويخته بودند

 حکم تشکيل ٠بودند » کميسون مرگ «  اينان فرمانبر )٢(» ريخت 
کمسيون با وساطت رهبران سه قوه يعنی خامنه ای رئيس جمهور 
وقت و رفسنجانی رئيس مجلس و موسوی اردبيلی رئيس شورای 

 ٠يی در کنار احمد خمينی به فرمان خمينی فراهم آمد عالی قضا
  :کمسيونی متشکل از 

آيت اهللا مرتضی اشراقی در سمت دادستانی مرکز و سر  _ ١      
  پرست هيئت 

حجت اال سالم حاج جعفر نيری ، رئيس دادگاههای انقالب  _ ٢      
  اسالمی مرکز مستقر دراوين در مقام قاضی شرع 

لی مبشری حاکم شرع زندان اوين و رئيس شعبه محمد ع _ ٣     
  دو دادگاه 

  ابراهيم رئيسی در سمت معاونت دادستانی  _ ۴     
  احمد پور محمدی در سمت نماينده وزارت اطالعات در اوين  _ ۵    
حاجی ناصريان در مقام داديار زندانهای گوهر دشت و  _ ۶    

  قزلحصار 
نيت و سرکوب زندان گوهر حاج داود لشگری مسئول ام _ ٧    

  دشت 
  علی فالحيان قائم مقام وزير اطالعات  _ ٨    
   ۶٧مجتبی حلوائی از افراد اصلی اجرای اعدام های  _ ٩    
اسماعيل شوشتری رئيس سازمان زندان ها در مقطع  _ ١٠    

   ۶٧اعدام 
   ۶٧حسين مرتضوی رئيس زندان اوين در مقطع قتل عام  _ ١١    
  حمدی ری شهری وزير اطالعات وقت م _ ١٢   

      اين کمسيون يا هييت مرگ در فاصله ای کمتر از يک ماه 
چندين هزار زندانی سياسی مرد و زن را به خط کردند و ابتداء در 

آيا شما حاضر به « : برابر مجاهدين پرسش های کوتاه چندی نظير 
ی آنان در آيا حاضر به معرف« ، « معرفی ياران سابق خود هستيد؟ 

آيا حاضريد به ما در تعقيب و دستگيری « ، » برابر دوربين هستيد ؟ 
آيا حاضريد هواداران مخفی را به ما معرفی « ، » آنها کمک کنيد؟ 

آيا « ، » آيا توابين تاکتيکی را به ما معرفی می کنيد؟« ، » کنيد؟
حاضريد به خط مقدم جبهه ها رفته و از روی ميادين مين دشمن 

 شهريور ۵پس از « :  و در مقابل نيروهای چپ که)٣(» ر کنيد ؟ عبو
از آنها پرسيده می ٠٠٠هيات توجه خود را به چپگرايان معطوف کرد 

آيا « ، » آيا به خدا معتقديد؟« ، » آيا مسلمان هستيد؟ «: شد 
آيا به بهشت « ، » قرآن مجيد کتاب آسمانی و کالم خداوند است ؟

آيا حضرت محمد را به عنوان رسول اهللا «  ، »و دوزخ باور داريد؟ 
آيا حاضريد علنی ماترياليسم تاريخی را نفی « ، » قبول داريد؟ 

در زمان کودکی آيا پدر شما نماز می خواند ، قرآن « ، » کنيد؟ 
بدين ترتيب زندانيان ) ۴(» مطالعه می کرد، روزه می گرفت ؟ 
در دو » رجوابی ه« و » نه « پرسش شونده را ، در قبال پاسخ 

صف چپ و راست جای می دادند تا برای دار زدن به دست جالدان 
  .مرگ سپرده شوند 

قزلحصار _ گوهر دشت _     هييت مرگ هر روز بين زندانهای اوين 
» آيه شيطانی « با هلی کوپتر در گشت و گذار بودند تا حکم 

 گ بهبر روی زمين را با چکمه پوشان مر) اهللا ( خمينی نماينده 
 اين جنايات با سرعتی بی مانند ، انجام می گرفت ٠اجراء درآورند 

ش جا گير نشده ، ابعاد اين جنايات هولناک » جام زهر « تا خمينی 
  !!!و ضد تاريخی را از طريق سفرای مرگش بشنود

 يک تن از زندانيان به جا مانده از آن قتل عام ها در خاطراتش می  
حاج نيری با يکی از مامورين اعدام صحبت می کرد و خبر « : نويسد

سه دقيقه کافی « :  مامور اعدام به حاج نيری گفت ٠اين بود 
 وقتی بعد از ده دقيقه آنها را از چنگک پائين می آوريم ٠نيست 

»  ، لطفا وقت بيشتری برای اين کار بگذاريد بعضی هنوز جان دارند
 همان ده دقيقه کافی ٠وقت اضافی نداريم« : نيری می گويد 

چرا تير بارانشان نمی کنيم « : و مامور اعدام می پرسد » است 
اينجا امکاناتمان « : نيری می گويد» ؟؟ اين که خيلی سريعتر است 

رکت در می آيند ،  وقتی نعش کشها در خيابانها به ح٠زيادنيست 
خون ازشان راه می افتد ، می خواهيد همه عالم بفهمند ما اينجا 

 تو گويی زمان برای اين جنايات تنگ و )۵(» !!!چکار می کنيم؟؟
محدود مينمود چرا که وحشتی سراپای وجودی ، آمران و ماموران 

شت   به راستی اين همه ترس و وح. اجرايی را گرفته بود
چه بود که چنين عجله می کردند تا زمان را از دست  از جنايتکاران

  ندهند و هرچه سريعتر

  2صفحه     1383   شهريور8يکشنبه )                    راه کارگر ( انقالبی ايران کميته مرکزی سازمان کارگران  خبری- سياسینشريه



   ....چوبه های دار    
  
  

  آن جانهای بيقرار را به شکل دستجمعی به خاک بسپارند؟ 
 در طبقه همکف ، خبر هايی داير ٢٠سر انجام از بند فرعی      « 

  بنديان آنجا رو به٠برتاييد نهايی اعدام های جمعی دريافت کرديم 
محوطه زندان بودند و از پنجره ای آمد و رفت تريلی های بزرگ حمل 

 گاهی در شبانه روز چندين تريلی گوشت از ٠گوشت را ديده بودند 
آنجا خارج می شد ، آنها در مورد اين آمد و شده کنجکاو شده و با 

 روزی يک ٠ ساعته کشيک داده بودند ٢۴توجه به شايعه ها ، 
ن می ايستد ، درش باز می شود پراز بسته تريلی در ميدان ديدشا
 پاسدارها به باالی بسته های بزرگ ٠های بلند بوده است 

پالستيک رفته و بسته های مشابهی را روی آنها جای می داده اند 
 هر بسته در يک کفن پالستيکی پوشيده ٠تا طرفيت تکميل شود 

ير پای  با توجه به حالت لغزان ز٠شده و سرو تهش را بسته بودند
پاسداران ، می فهمند که محموله ها چيزی جز اجساد اعدام شده 

 اين کاميون های حمل گوشت مدام نعشهای ٠گان نيست 
 حمل اجساد در ٠اعدامی ها را به گورستان های گمنام می بردند 

   )۶( »فاصله دو ماه مرداد و شهريور ادامه داشت 
  رين عاشقان زندگی      بدين ترتيب حمل شبانه جانهای بيقرار ت

کشورمان ، چه زبونانه از معبد عشق ربوده شدند و جانهايشان را 
دزدانه و شبانه در گودال های از پيش آماده ای که با بولدزر در 
حاشيه جاده خاوران کنده بودند ، خاک کردند و آن گاه که اين 

   ٠جنايت از پرده برون افتاد ، کارتمام شده بود
جان ها ی عاشق ، فکر می کردند ، اين دزدی        قاتالن اين 

شبانه برخانواده ها و مردم ما تا ابد پوشيده خواهد ماند ولی 
دستپاچگی و ترس آنان از ابعاد جنايات وسيله شد که اين جانهای 
بيقرار را در کمترين عمق زمين جای دهند و بوی نم خون ، سگان 

 سگان مردم آن گرسنه را به سمت اين جانها کشاند و با زوزه
سامان با بيل و کج بيل به طرفشان هجوم آوردند و خود را در برابر 

منظره ای غير قابل تصور از جنايتی هولناک به وسعت همه قرن 
  . باری اين همه بخشی از ابعاد آن جنايت تاريخی است ٠يافتند 

در چهارده کيومتری ميدان خراسان ، در جاده «      قطعه خاوران 
 ٠ ، در سراشيبی تپه ای ، گورستان خاوران قرار داردخراسان

صحرايی خشک و خالی که از چند سال پيش با ديوارهای سيمانی 
 يک طرف ديواره های سيمانی ٠از پيرامونش جدا شده است 

 شمال ٠گورستان هندی هاست و طرف ديگرش گورستان ارامنه 
 به بعد ، ١٣۶٠ از تابستان ٠غربی آن را هم داده اند به بهايی ها 

کمونيست های تير باران شده را در اين گورستان به خاک سپرده 
 حتی بسياری را که قبال در بهشت زهرا دفن بودند ، به اينجا ٠اند 

 اين خاک جان باختگان آزادی ، از آن روز تا به  )٧( » ٠منتقل کردند
امروز ، مامن همه دلهای شده که در درون زندانها سر بردار شدند 
و هيچ نام و نشانی تا به امروز از آنان توسط قاتالن شان به اعضاء 
خانواده ، داده نشده است تنها رژيم برای جلوگيری از افشاگری ، 

چند ماه پس از ارتکاب اين جنايت به تدريج و به شمار محدود ، 
وصيت نامه ، لباس های زندانيان را به خانواده ها و بستگانشان 

  .تحويل می داد 
      باری بايد نگذاريم گرگان جان بر کف امام تجمع ياد ياران را بار  

  !ديگر بدرند
جنايت عليه «  را يکی از مصاديق ۶٧       ما کشتار تابستان 

می شماريم و خواهان تشکيل دادگاه بين المللی برای » بشريت 
محاکمه سران جنايتکار رژيم اسالمی ايران هستيم و هيچگاه آنرا 

   ٠ش نخواهيم کردفرامو
  :                   آری بقول شاملوی شاعر

                                      در معبر قتل عام 
                                                      شمع های خاطره 

   افروخته خواهد شد                                                             
   
                     * * * * * * * * * * * * *    

   :ماخذ ها       
 ، خا ٧۴ و در اينجا دختران نمی ميرند ، شهرزاد ، ص٠٠٠(  _ ١   

از فعالين » ريحانه « ) * ١٣٧٧وران پاريس ، چاپ دوم تابستان 

  سازمان پيکار در راه آزادی طبقه کارگر بود
من شاهد قتل عام زندانيان سياسی بودم ، نشريه پيام ( _ ٢   

   )١٣۶٩، سال  ١١ ، ص ۶۵کارگر ، ش 
يرواند آبراهاميان ، اعترافات شکنجه شدگان زندان ها و ( _ ۴ و٣   

ابراز ندامت های علنی در ايران نوين ، مترجم رضا شريفها ، 
  ) ٢٠٠٣، نشر باران سوئد ، سال ٣٢٩ و٣٣١صفحات 

دکتر رضا غفاری ،خاطرات يک زندانی از زندان های ( _ ۵   
 ، چاپ آرش ٢۵١سامان ، ص جمهوری اسالمی ، ترجمه الف 

  )١٩٩٨سوئد، مارس 
 و ٢۴۶همان ماخذ پيشين ، دکتر رضا غفاری ، صفحات (  _ ۶   

٢۴۵(  
نشريه سياسی ، _ منيره برادران _ رها _ گزارش م (  _ ٧   

   )٧۵ ، تابستان ٨ ، ، ص ۶اجتماعی و فرهنگی نقطه ، شماره 
 
 

*******************************            
  

  *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 آميته مرآزي سازمان 
  

  مين سالگرد قتل عام هبه مناسبت شانزد
  67شهريور ،  زندانيان سياسي 

   !نبايد گذاشت آن جنايت فراموش شود    
  

در تاريخ مردم هر آشوري، لحظاتي هستند آه نمي توان و نبايد به 
 در ايران، از آن لحظات 67و شهريور . ي گذاشته شوندفراموش

به اين دليل آه در تابستان آن سال، اوج سبوعيت و . تاريخي است
جنايت پيشگي  يك رژيم مذهبي در برابر اوج فداآاري و از جان 

  .گذشتگي فرزندان رشيد مردم به نمايش گذاشته شد
 در آن شهريور خونين، به دستور شخص ولي فقيه رژيم

، هيات هاي مرگ به زندان ها اعزام شدند و ) خميني(اسالمي
زندانيان سياسي در بند را در برابر سه سئوال تفتيش عقايدي قرار 

و اين جنايت هولناك نه در . دادند و سپس  به چوبه هاي دار آويختند
يك بند، يا در يك زندان، يا در زندان هاي يك شهر، آه در زندان هاي 

به گونه اي آه ظرف چند هفته هزاران . نجام گرفتسراسر ايران ا
زنداني سياسي آه دوران محكوميت خود را مي گذراندند، بي هيچ 
دليل و مدرك جديدي، توسط هيئت هاي مرگ، به مرگ محكوم 
شدند و توسط جالدان سياهپوش و سر تراشيده به چوبه هاي دار 

ژيمي بر مي اين جنايت هولناك ، تنها از عهده ي ر .آويخته شدند
آمد و مي آيد  آه به هيچ قانون و منطقي پايبند نيست؛ جان 
انسان ها در برابر هدف هايش هيچ ارزشي ندارد؛ و اصل بقاي 

و ديديم . حكومت ديني شان، انجام هر جنايتي را مجاز مي سازد
 تنها مورد نبود، هر چند سياهترين و 67آه جنايت هولناك تابستان 

و پس از آن نيز شاهد قتل هاي زنجيره اي و . ددمنشانه ترين بود
  .ترورهاي سياسي در چهارگوشه عالم نيز بوده ايم

 سند آشكار اوج جنايت پيشگي 67اما اگر آشتار سياه تابستان 
رژيم اسالمي است، هم زمان نيز بيانگر اوج فداآاري و از جان 
گذشتگي نسلي است آه حاضر شد در راه آمال و آرزوهاي 

ً نهمردمي،  ً  به گويد و اجازه به درخواست هاي مرگ پيشه گان 
آن شيردالني آه . ندهد آه شرف انساني اش به بازي گرفته شود

غافلگيرانه  در برابر هيئت هاي مرگ خميني سربلند ايستادند و 
مرگ را پذيرا شدند، اوج نفرت خود از رژيم تباهي و اوج پيوستگي 

  .ايش گذاشتندخود با آرمان هاي مردمي را به نم
اما امروز تنها يادآوري  عظمت آن فداآاري شيردالن زنداني، و 

بايد آه . تشريح اوج جنايت پيشگي رژيم اسالمي آافي نيست
خشم و نفرت خود عليه اين جنايت هولناك را به جنبش گسترده ي 

بايد آه با جمع آوري گسترده مدارك و . دادخواهي تبديل آرد
سازماندهي يك  انجام گرفته، زمينه هاي شواهد، آه تاآنون نيز

. اعتراض بين المللي عليه آمران و عامالن آن جنايت را بوجود آورد
بايد آه وجدان هاي بيدار مردم جهان را به ياري طلبيد و اجازه نداد 

به اين منظور مي توان در شهري . آن خون هاي ريخته به هدر رود
يان آزاده حضور دارند،  در هاي گوناگون  آشورهاي مختلف آه ايران

سال روز آن جنايت فجيح، با ارائه شواهد و مدارك، وجدان هاي 
مردم اين آشورها را به ياري گرفت، مي توان سازمان هاي 

و براي تداوم . گوناگون مدافع حقوق انساني را به هم آاري طلبيد
جنبش دادخواهي مي توان با تشكيل آميته هاي دادخواهي 

زماندگان آن قربانيان، زندانيان سياسي از بند رسته و متشكل از با
فعالين سياسي مشتاق  در هر شهر، و پيوند آن با  آميته هاي 
. مشابه در ديگر شهرها و آشورها، جنبش گسترده اي بوجود آورد

جنبشي آه مي تواند با گسترش ارتباطات بين المللي خود و با 
الش هاي تاآنوني، جمع آوري مدارك و شواهد واستفاده از ت

 را به اهرم گسترده فشار 67جنبش دادخواهي قربانيان تابستان 
عليه رژيم اسالمي تبديل آند و با پيوند با ديگر تالش هاي 
مبارزاتي، در راه از ميان برداشتن اين رژيم تباهي گام هاي مثبتي 

  .به پيش بردارد
  )گرراه آار(آميته مرآزي سازمان آارگران انقالبي ايران      

  1383شهريور                               

  
                   پيام تسليت به خانواده " شايان مقدم "

 
!شکوه ، طيبه و حسين عزيز   

 
 ساله فرزند رفيق حسين ١٧با دريغ و درد با خبر شديم که شايان 

مقدم در دريا دچار آسيب گرديد و تالش پزشکان بجايی نرسيد و در 
  ! اين ميان شايان عزيز خاموشی گرفت 

     بيگمان از دست شدن های ناخواسته جوانان ما ، بر بستر 
نرا بر ما شرايط سياسی ايست که نظام جهنمی اسالمی ايران ، آ

 رفيق حسين مقدم که موفق شده ٠ان تحميل کرده است تبعيدي
بود در شرايط مرگ و زندگی از زندان فقهای آدمخوار جان سالم برد 
و در کنار همسر بال کشيده اش ، پس از دربدريهای بسيار خانواده 

  را از ترکيه به سوئد برساند ، اکنون به سوگ فرزند نشسته است 
مقدم ، برای شکوه ، طيبه و      ما ياران ، با اعالم همدلی با رفيق 

  !شکيبايی آرزو می کنيم ، حسين عزيز و ديگر عزيزان خانواده 
  

  : همواليتی ها  دوستان وجمعی از،  با اندوه تمام 
تقی _ نقی رياحی _ امير جواهری لنگرودی _        حسن حسام 

سيامک جهانبخش _ حشمت محسنی _ رفعت رنجبران _ رياحی 
احمد بنا ساز نوری _ سرو آهنگر آرش کمانگر خ_ حجت پوينده _ 
  ........و

                    ********************   
  
چه وقت رفتن است! انشاب  

!ابن شوخی تلخ را با ما مکن  
.ابن بی عدالتی است  
 امبد ما برابن بود

 که شاهد محاکمه ی شکنجه گران ما باشی
 که رهروی خستگی ناپذبر راه ما باشی

 که اگرنه ما، تو شاهد پبروزی خون رقبقان مان باشی
 در چنبن روزهابی 

های رژبم ضدانسانیلچاباهکه هم رزمان و هم بندبان ما را در س  
عام کردند، چه وقت رفتن است؟قتل   

 رفقای ما در انتظار تواند
 درانتظار شهادت توبر مظلومانه به قتل گاه بردن شان

 در انتظار مبثاق تو با آن ها در ادامه ی راه شان
 بک هفته ی دگر
گرد قتل عام شانن سالدر شانزدهمب  

 چه بگوبم جواب شان
گاه که سراغ تو را می گبرند؟آن   

 نه، بابد در ابن مراسم حضور بابی
 بابد به آن ها بگوبی که دژخبمان را رسوا خواهی کرد 

!نه، وقت رفتن نبست  
  تو بابد به آبندگان بگوبی

 آن همه خون را چه کسی ربخت
 تو بابد دشمن انسانبت و عشق و زببايی را رسوا کنی

  محاکمه بنشانیتو بابد آن ها را به پای مبز
!شابان وقت رفتن نبست.... شابان ... آه  

با ما بمان.... شابان  
 چونان که آن همه در خون تپبدگان 

   --------------------------  
83 شهريور 5      پبوند-م  
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                                                         از صفحه يکدامه ا
                                                     
 

     .........نامه سرگشاده به اجالس       
 
 

ظرفيت های سياسی و فرهنگی جامعه ی ما، امروز، به 
درجه ای رشد یافته که نه تنها بر پایی جنبشی برای دفاع 
از ارزش های باال را ضمانت می کند، بلکه تحول این جنبش 

صلی در صحنه ی سياسی را نيز امکان پذیر به یک بازیگر ا
زنجيره ای از حرکت ها ، مبارزات و جنبش های . می سازد

اجتماعی که گروهای بزرگی از زنان ، کارگران، جوانان، 
 تحت ستم را به روشنفگران، هنرمندان و مليت ها و اقوام

ميدان آورده در کنار طيف گسترده ای از فعاالن سياسی 
 رد از کمونيست وسوسياليست ومتشکل و یا منف

 دین باوران الئيک و آنارشيست، تا ليبرال ، فمينيست ،
 قومی که بر استقرار آزادی و –مدافعان برابری ملی 

 آن دموکراسی در ایران پای می فشارند و در جهت تحقق
ن جنبش می تواند بر  است که ایمبارزه می کنند، بستری

  .روی آن بروید
  

در این راه در گرو پذیرش منطق موفقيت هر کوششی 
 سياسی –تکوین و تحول جنبش های فراگير اجتماعی 

وفاق منطقی که می توان آن را خالصه کرد به . است
 در اولویت های تنوع مطلق در اصول و ارزش ها و مطلق

مطالباتی ، تاکيدات راهبردی و تاکتيکی و برداشت های 
 نهادی می نظری پيرامون اشکالی که ارزش ها و اصول

روشن است که در این منطق، نه برای مفاهيمی . شوند
در تعریف و تعييين اصول و ارزش " حداقل" و " حداکثر"چون 

در بيان " اکثریت"و " اقليت"ها جایی وجود دارد و نه برای 
گوناگونی و تنوع درونی؛ به همان اندازه که در اصول و ارزش 

 ب درونی حذف،ها راه بروی سازش بسته است، در ترکي
  .یت و یا ترتيبات سلسله مراتبی بی معنی استدمحدو

 از یينعدر ک چنين منطقی محتاج داشتن برداشتی 
 سياسی و دیناميزم تکوین و تحول –جنبش های اجتماعی 

در چهارچوب چنين برداشتی مسلمًا جنبش نه . آنهاست
و  زنده و خود پفرآیندییا الگوی ذهنی، بلکه  پدیدهیک 

ن از عام ترین ضرورت های عينی اصول ارزشی آاست؛ 
بيرون می آیند و در نقش خط راهنمایی عمل می کنند که 

از این دیدگاه، . افق و راستای حرکت را نشان می دهند
 بر مقدمه اینه ) از جمله نهادهای سياسی(اشکال نهادی 
آنست؛ این جنبش است که   نتایجی از جملهجنبش بلکه 

  .لعکسارت نهاد در می آید و نه بصوبدر فرجام خود 
  

 برآنيم که بخش ما امضاء کنندگان  این نامه سرگشاده
تهيه شده و " اسناد سياسی"مهمی از آنچه تحت عنوان 

برای تصميم گيری در نشست سراسری پاریس انتشار 
مندرجات . فاصله دارندیافته از چنين منطقی و چنين درکی 

د بيش از آنکه مشترکات و محتویات بسياری از این اسنا
 جنبش در ميان طيف گسترده حاميان قطعی موجود 

ين کرده باشند، يجمهوری خواهی الئيک و دموکرات را تب
ن کشيده اند و بيرو) و بعضًااختالفات قطعی را(اختالفات را 

در .  تصميم گيری قرار داده اندآنها را مورد پرسش و موضوع 
قيم، گرایش به انزواجویی این اسناد ، مستقيم  و غير مست

ایدئو لوژیک و تک صدایی سياسی به رسميت شناخته  

شده  و جای تأکيد بر چندگونه گی نظری و سياسی را 
به باور ما، تالش موفق در جهت سازمان یابی . گرفته است

ير در گرو تجدید نظر در چنين یک جنبش واقعی و فراگ
کاری های حسن نيت دست اندکاران و فدا. ردی استرویک

تحسين بر انگيز آنان زمانی در این راستا به ثمر خواهد 
نشست ، که گردهمایی پاریس در نخستين قدم بتواند یک 

خط (چهارچوب ارزشی مشترک و فراگير را ترسيم کند و 
 خود یجمهوری خواهی را از تمامی ظرفيت حمایت) سوم

  .بهره مند سازد
  

گان  حرکت جاری و با این فرض که اکثریت بزرگی از کوشند
شرکت کنندگان در گردهمایی پاریس در این نگرش با ما 
سهيم اند و با درایت و احساس مسئوليت از پيش نهاداتی 
که در این جهت ارائه شود استقبال خواهند کرد، ما امضاء 
کنندگان این نامه خطوط زیر را به عنوان چهارچوب مشترک و 

ئيک و دموکرات منشور فراگير جنبش جمهوری خواهی ال
با این توضيح که درون این چهارچوب . پيش نهاد می کنيم

 کامل  بر متفاوت از استقالل  سياسی –گرایشات نظری 
ات در اشکال دارند و تنوع برنامه ای و راهبردی، اختالفرخو

اتی و  در تعيين اولویت های مطالبنهادی،  ناهمگونی
  . شودخته مي به رسميت شناترجيحات تاکيتکی بطور کامل

  
 مردم آزاد و برابر همه ی افرادحق رأی و مشارکت  -

، يت، مستقل از جنسدر حيات سياسی کشور
 ؛قوميت، مليت، مذهب و نژاد

آزادی های سياسی بی حصرو استثناء، از جمله  -
  آزادی اندیشه، بيان، قلم، تحزب و تشکل؛

  ؛جدایی دین از دولت -
همه عرصه  در تضمين حقوق برابر زنان و مردان -

 ها؛ 
به رسميت سناختن حقوق همه ی قوم ها و مليت  -

 های ساکن ایران برای حاکميت بر سرنوشت خویش
تامين حقوق اجتماعی اساسی ایکه الزمه ی  -

 از جمله معاش، مسکن، شهروندی برابر است،
  ؛موزش و کاربهداشت، آ

 کشور وحق حاکميت مردم ایران و لدفاع از استقال -
خله ی خارجی در تعيين ه مدامخالفت با هرگون

 .سرنوشت آنان
 جمهوری تحقق اصول باال در گرو برچيده شدن -

 نفی هر گونه حکومت دینی، موروثی ،اسالمی؛ 
 تغيير به وسيله مسلکی، غير انتخابی و غير قابل

مردم و و برقراری یک جمهوری بر آمده از آراء مردم؛ 
 . پاسخگو به آنان است

م یگانه مرجع تعيين مجلس مؤسسان منتخب مرد -
  .نظام سياسی جای گزین است

  
 

  - سعيد آزاد –پيران آزاد   - بهرنگ آبکناری -محمد آزادگر
 طاهره سعادت – حميد رياحی –  حسن حسام –حجت پوينده  

 –  اردشير مهرداد - محمد رضا شالگونی –  اکبر شالگونی -
  رحيم نجاران 
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  سرآردگی يا نابودی، آوشش آمريكا
   !برای تسلط بر جهان        

 
   نوام چامسكی:نوشته                 

  

               
  

  مزارعی   احمد:  ترجمه                
 

  :مقدمه مترجم 
 

 جهانيان از اين سياست تازه دولت آمريكا آگاه 2000در پاييز سال 
شدند آه همگان در سراسر جهان بايد به سرآردگي دولت آمريكا 
گردن گذارده و اين سياست يا با تهديد و يا به صورت تهاجم 

دولت آمريكا به طور رسمي . مسلحانه عملي به اجرا درخواهد آمد
 جهان از سياست تازه اطالع يابند، براي اينكه همگان در سراسر

 : بيانيه رسمي دولتي را نيز به اين شكل انتشار داد
نيروهاي مسلح و ارتش آمريكا در سراسر جهان بايد آنگونه عمل "

آنند آه از بروز هر گونه قدرتي آه موجب تهديد منافع اياالت متحده 
 ." گردد، جلوگيرند

 بايد به طور دائم همه اين سياست به اين معني است آه آمريكا
فعل و انفعاالت درون همه آشورهاي جهان را زيرنظر داشته باشد 
تا مبادا چنان نيرويي سر برآورد، نيرويي آه به هر شكلي تهديدي 

اعالن چنين سياستي براي جهانيان . براي منافع دولت آمريكا باشد
  معاهده سازمان ملل متحد است آه به51تجاوز آشكاري به ماده 

در حقيقت . آشورهاي مختلف جهان حق دفاع از خود را ميدهد
 . دولت آمريكا معاهدات سازمان ملل متحده را آان لم يكن مينمايد

 آه هرگاه تصميم بگيرد  اين استراتژي تازه به آمريكا اجازه ميدهد
جنگي را عليه هر آشوري به بهانه پيشگيري از فالن خطر به راه 

 هميشه ميتوان هر اتهامي را عليه ديگران تحت اين عنوان. اندازد
اينگونه . وارد و يا چيز مناسبي آه جنگ را توجيه آند خلق آرد

 . جنگها در رديف جنگهاي جنايتكارانه محسوب ميشوند
  مترجم                                                                          

  
                *************************   

 
  عصر نوين روشنگري

  
سالهاي پاياني قرن گذشته بشريت توانست گامهاي مهمي در راه 
ارزشهاي انساني بردارد آه با گذشته غم انگيز خود بسيار فاصله 

گذشته غم انگيز با رهبراني آه تا حد نهايت بربريت پيش . داشت
دخالت جامعه انساني در دو منطقه جهان، يكي تيمور . رفتند

ي از قتل و آشتار گسترده و جلوگير" آوزوو"شرقي و ديگري 
اما نبايد . انسانها، نمونه اي از دست آوردهاي عصر نوين است

فراموش آنيم آه جنايات عظيم ضدبشري آه در اين مناطق انجام 
 . گرفت با آمكهاي مستقيم اياالت متحده آمريكا به وقوع پيوست

همچنين بايد گفت آه هم اآنون دولت آلمبيا عليرغم عملكرد 
ين دولت، يكي از اولين آشورهايي است آه همه گونه ننگين ا

دولت آلمبيا زير نظر مستقيم . اسلحه از آمريكا دريافت ميدارد
آمريكا بزرگترين جنايتها و آشتار را عليه مردم بيگناه مرتكب 

در مورد روند تاريخي اياالت متحده آمريكا نيز بايد گفت آه . ميشود
ر مورد نقض حقوق بشر در اين آشور نيز خود تاريخي سياه د

 . سراسر جهان داشته است
پس از آنكه در پايان جنگ جهاني دوم آمريكا يكي از آشورهاي 
اصلي سياستگذار جهان گرديد، آوشيد تا شرآاي اروپايي خود را 

آمريكا در اين مرحله . به آنار زده و خود جايشان را اشغال آند
 گيرد تا نظام تازه اي را در آوشيد تا همه قدرت و ثروت خود را به آار

 . جهت بسط نفوذ و منافع خود در جهان مستقر سازد
حوادث يازدهم سپتامبر موجب از هم گسيختگي مقررات بين 
المللي گرديد و در درون آمريكا نيز بسياري دست آوردهاي حقوق 

در اين زمان تعاريف تازه اي از . بشري مردم مورد دستبرد قرار گرفت
اب ترتيب داده شد و به مردم چنين تفهيم شد آه آنچه ترور و ارع

 . رهبران دولتي اظهار ميدارند تعريف درستي از تروريسم است
 موفق شد بنيادگرايان CIAدر سالهاي هشتاد قرن گذشته 

اسالمي را در سازمانهاي منظمي گرد آورده و آنان را عليه نيروهاي 
بر .  بسيج نمايدمسلح روسي در افغانستان و دولت اين آشور،

حسب بيانات برژينسكي اياالت متحده آمريكا در آن دوره آوشيد 
سياست . روسيه را در دام جنگ داخلي افغانستان گرفتار سازد

آارتر نيز در آن دوره مبني بر تفسيرات نادرستي از سياست روسيه 
 . بود

 پس از پيروزي ريگان، دولت آمريكا با تمام توان آوشيد آه روسيه را
نتيجه چنان . نابود آرده و اين آشور را در برابر جهانيان بدنام نمايد

سياستهايي اين بود آه آشور افغانستان آامال منهدم شد و پس 
از خروج قواي روسيه، مجاهدان دست پرورده ريگان به قدرت 

نتيجه درازمدت سياست ريگان، همانا دو دهه آامل از . رسيدند
پس از خروج ارتش . در افغانستان بودجنگ داخلي، آشتار و ترور 

 در ساير آشورها CIAروسيه از افغانستان، مجاهدان دست پرورده 
منتشر و بويژه در دو آشور هند و پاآستان شروع به تخريب آردند 

همين . و بحران جنگ اتمي را ميان اين دو آشور فراهم آوردند
ا نفوذ آرده مجاهدان بودند آه در مراحل بعدي به داخل آشور آمريك

 . و فاجعه يازدهم سپتامبر را آفريدند
در سالهاي رياست جمهوري ريگان اقتصاد آشور بسيار ضعيف و 

باال رفتن . بجز ثروتمندان، از اوضاع بهره اي نصيب ديگران نشد
در چنين . ساعات آار و افت دستمزدها محصول اين دوره بود
نها راه براي شرايطي آه بحران اقتصادي دامنگير آشور است ت

اين . حفظ حاآميت همانا در وحشت نگه داشتن مردم است
هر . سياست در زمان ريگان شروع و در دوره بوش نيز ادامه يافت

روز شيطان تازه اي براي در وحشت نگه داشتن مردم خلق 
 .ميشود

 
  سياست دولت در مورد دمكراسي 

 
 جنگي  آه دولت به طور گسترده اي دست به بسيج2002در پاييز 

 مخالفتهاي مردم آشكار  زد، موضع گيري هاي مختلف آنان در مورد
آنان مجبور بودند به طرق مختلف و غيردمكراتيك از اعتراضات . گرديد

 . گسترده مردم جلو گيرند
اآثريت اروپاييان با شروع جنگ عليه آشور عراق مخالف بودند، اما 

 آن را نديده هيأت حاآمه امريكا و رسانه هاي جمعي در آشور،
انگاشته و مطبوعات وضعيت را چنان براي مردم در امريكا ساخته و 
پرداختند آه گويا مسئله مخالفت اروپا با جنگ در حد مخالفت براي 

 .مسائل بازار و تجارت است
دولت امريكا به ناگاه خواستار استقرار دموآراسي در عراق و ساير 

و تبليغات آن چنان بود آشورهاي جهان گرديد، اما شيوه عملكرد 
افكار عمومي را . آه بيشتر به تبليغ جنگ عليه عراق پرداخته شد

توجه نمودند آه دموآراسي در عراق تنها در امريكا و جهان چنين م
  در حالي آه امكانات و راه هاي فراواني . با جنگ امكان پذير است
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   ......سرآردگی يا نابودی          
  
  

وجود داشت آه ميشد دموآراسي را بدون اعمال جنگ در عراق 
 .برقرار آرد

 
  تنگناي هژموني طلبي امريكا

 
اعمال تحريم اقتصادي عليه عراق خود موجب تقويت ديكتاتوري 

تحريم اقتصادي مانع از آن شد تا بديلي در جامعه پا . صدام گرديد
رژيم استبدادي بگيرد و مردم مجبور باشند براي ادامه حيات خود به 

اگر ملت عراق ميتوانست زندگي عادي خود را داشته . پايبند بمانند
باشد بدون شك ميكوشيدند در مورد سرنوشت خود، آشور و 
حاآميت سياسي خود بهتر بينديشند و آن چه را آه مناسب حال 

 .خود مي يافتند انجام ميدادند
ه آمك در از دوران رياست جمهوري ريگان تا جورج بوش همه گون

 يعني جنگ 1991پس از تحوالت سال . اختيار صدام قرار داده شد
خليج و شكست صدام، دولت امريكا مايل نبود حكومت به دست 
مردم عراق بيفتد، به همين جهت هم از سرآوب قيام شيعيان 

 .جنوب عراق پشتيباني به عمل آمد
  

 آه در دولت امريكا در اين دوره خواستار رهبراني براي عراق بود
قساوت و ديكتاتوري آمتر از صدام نباشند و آنگاه آه چنان آساني 

 .را نيافت به پشتيباني از صدام ادامه داد
آنچه آه شگفت انگيز است اين آه بحثهاي فراواني در مطبوعات در 
مورد آشتارها، جنايات و گورستانهاي جمعي در زمان صدام 

با آمك اياالت متحده آخر مگر همه اينها در زمان صدام . ميشود
امريكا انجام نگرفته است؟ مگر نه اين آه امريكا با تمام توان خود از 
صدام در آن دوره پشتيباني نمود، عجبا آن جنايات آه با آمك امريكا 
انجام گرفته امروز وسيله اي براي حقانيت شروع جنگ عليه صدام 

 .به آار ميرود، تناقضي آشكار
 

  و اروپا اياالت متحده امريكا 
 

سياست امريكا در مورد اروپا از دوگانگي و پيچيدگي برخوردار 
در زمان آندي آوشش شد تا با وارد آوردن فشارهايي بر . است

سياستمدار آهنه آار . اروپاييان، آنان را در حيطه واشنگتن نگهدارند
باور داشت آه اگر اروپا راه مستقل » ديويد بروس«امريكايي به نام 

 . پيش گيرد براي امريكا خطرناك استخود را در
اما اصول پايه اي براي اين مسئله به وسيله هنري آسينجر در 

شهرت يافت بدين قرار تنظيم » سال اروپا« آه به نام 1973سال 
گرديد، مصالح و منافع بين المللي براي امريكا به رسميت شناخته 

 .اشدشود در صورتي آه براي اروپاييان اين امر منطقه اي ب
ميداند تا نظام » حق«با اين نظرگاه است آه امريكا خود را بر 

جهاني را از جهات مختلف تحت آنترل درآورد و اروپا نبايد راه 
استقالل در پيش گرفته و از اين آه آشورهاي فرانسه، آلمان به 
قدرتهاي مستقلي تبديل ميشوند، موجبات نگراني امريكا فراهم 

را در مورد » اروپاي آهنه« امريكا آلمه به همين جهت. آمده است
امريكا همچنين از اين آه اروپا سياست انتقادي . اروپا به آار ميبرد

 .را در مورد جنگ عراق در پيش گرفته اند بسيار ناراضي است
انتظار ميرود آشورهاي اروپاي شرقي آه از آنان به نام اروپاي جديد 

 . امريكا را به عهده بگيرند»قاطر باري«نام ميبرند از اين پس نقش 
امريكا در نظر دارد از اين آشورها در جهت تفرقه اروپاي واحد 
استفاده نمايد زيرا در غير آن صورت اروپا خواهد توانست در 
سياست جهاني نقش موثري را به عهده بگيرد آه اين خوشايند 

 .امريكا نيست
 

  نظام سلطه جو
 

يها و خواسته هاي اقتصادي سازمان دنياي نوين بايد تحت نيازمند
. امريكا تنظيم شود و بايد در حد توان براي امريكا قابل انعطاف باشد

به همين جهت ساير آشورهايي آه سياست امپرياليستي دارند 
بويژه امپرياليسم انگلستان بايد آامال از فعل و انفعاالت جهاني آنار 

ين سياست آه دولت امريكا بايد به تنهايي بتواند ا. گذارده شود
بر » آن چه مناسب حال ماست بايد مناسب ديگران نيز باشد«

 .جهانيان تحميل نمايد
وزير خارجه انگلستان در تحليل سياست تازه امريكا در يك 

امريكاييان رمزي را «:سخنراني به اعضاء وزارتخانه خود چنين گفت
آشف آرده اند آه آن چه را جهانيان نياز دارند، آن چه را آه 
جهانيان دوست ميدارند، آن چه را آه جهانيان قبول خواهند آرد، در 
نهايت همان چيزي است آه امريكا ميخواهد، جهانيان چه بخواهند 

  ».چه نخواهند همين است
 

برنامه ريزي مورد نظر امريكا براي جهانيان اين چنين است آه صنايع 
جهاني بايد در جهتي باشد آه احتياجات بخشهاي مالي و 

اين برنامه بايد فرصتهاي آار، . دارآاتي امريكا را تامين نمايدت
سودآوري و اختالف مابين دالر و ارزهاي ساير آشورها را به نفع 

برنامه مارشال بر اين اساس تنظيم شده آه . امريكا تامين نمايد
موسسات مالي و شرآتهاي چند مليتي بتوانند به آن سوي درياها 

 .د و ارتش امريكا نيز از آنان حمايت نمايدبراي فعاليت منتقل شون
برنامه ريزان وزارت خارجه امريكا براي بخشها و آشورهاي ديگر 

آشورهاي . جهان نيز وظائفي قائل شده اند آه از اين قرار است
جنوب شرق آسيا موظفند تا مواد اوليه مورد نياز آارخانه هاي 

آشورهاي جنوب ژاپن ميتواند به طرف . امريكا را تهيه نمايند
قاره افريقا بايد در اختيار اروپاييان قرار گرفته تا آن جا . پيشروي نمايد

را بازسازي نمايند، اما خاورميانه نصيب دولت امريكاست و اروپا 
  .هيچ حقي در آنجا ندارد

 
رهبران ايالت متحده امريكا، عربستان سعودي را سرچشمه اليزال 

. مادي در تاريخ بشريت ميدانندقدرت و يكي از بهترين جايزه هاي 
همينان آشورهاي جنوب شرق آسيا را گرانيگاه تجارت جهاني و 

اما آيسنجر هشدار ميدهد آه . مرآز نوآوريهاي تكنولوژيكي ميدانند
مبادا اين آشورها در اين منطقه بلوك مستقلي از امريكا تشكيل 

 .نددهند و به شكل مثلثي تشكيل شده از هند، چين و ژاپن درآي
بدون شك خشونت ابزار ظالمانه اي است در جهت اعمال 

به نظر مي آيد آه امروز اين ابزار توسط امريكا شديدا به . حاآميت
آار گرفته ميشود تا جهانيان بويژه آشورهاي جنوب آسيا نتوانند به 
رشد و استقالل دست يافته و از حيف و ميل و غارت منابع طبيعي 

 . دو ثروتهاي خود جلو گيرن
 
 

    2004 آگوست 22
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