
 ! در يک نگاه " هخا " هياهوی        
 

 ر  آرش کمانگ                       
  

   يا بايد مشخص ميبود که پديده جنجالی   از همان اول مشخص بود
آميزه ای از شارالتانيسم ، اپورتونيسم ، خرافات مدهبی " ر هخا " 

پايان  که در متن شور و شوق مردم برای ست سياسي بندی و خالی
 به بختک جمهوری اسالمی ، شعور آنها را به بازی گرفته دادن

  .است 
در يک ميهمانی در حومه . ماجرا ظاهرا از چند ماه پيش آغاز شد 

 معروف به دکتر –واشنگتن ، فردی بنام فتح اهللا خالقی يزدی 
از برنامه سازان تلويزيون رنگارنگ " ( سربی "  به آقای  -اهورا

ايشان در برنامه های خود سلطنت طلبان نزديک شده و از اينکه ) 
د ، گله و شکايت ميکند و در رثای حفظ نرا مورد انتقاد قرار ميده

سربی به او . وحدت و محسنات نظام پادشاهی سخن ميگويد 
ميگويد که تلويزيون رنگارنگ تريبونی برای انعکاس همه انديشه 

  .  کند مطرح همهاست و او ميتواند اين حرفها را در تلويزيون
  2بقيه در صفحه                               

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

          گزارش آنچه در شانزدهمين يادمان ياد ياران
   انجام گرفت ٨٣ در تابستان      

   !٠٠٠  و ما هنوز درکاريم ولی          

   که سالم شان را به آزادی ،به ياد زنده انديشانی«  
  »!  با گلوله و طناب دار پاسخ گفتند            

  )منيره برادران :  اثر،١جلد» حقيقت ساده « : از کتاب(
                                                                  

  اميرجواهری لنگرودی 
  

می بريم ،   تا اين لحظه که تابستان ديگری را به پايان 
يادمان شانزدهمين سالگرد کشتار سراسری زندانيان 
سياسی ايران ، در داخل و خارج ازکشور با برپايی تجمعات 
: ، تظاهرات ، تحصن ها و اجراء برنامه های گوناگون از جمله

سخنرانی ها ، نمايش تاتر ، نمايش هنرمندانه رقِص ( 
 غيره عاشقانه دوست داشتِن زندگی ، شعر خوانی ها و

و مصاحبه ها ، گفتگوها و ميز گردهای راديويی ، ) ٠٠٠
برپايی چندين نشست پالتاکی در سطح شبکه انترنت 
جهانی ، چاپ شدن دهها مقاله ونقل خاطرات زندانيان 
سياسی و سرايش شعر و سروده ها در سطح سايت های 
گروهها ، سازمان ها و احزاب اپوزيسيون و کانون های 

  ن سياسی و وبالگ های شخصی همه و همه مدافع زندانيا
  4 بقيه در صفحه                                                   

  قدرت مردم در عصر امپرياليسم
  

   ی ارونداتي رو:نوشته                    
   احمد مزارعي :ترجمه                    

  
 و پار هنگامي آه آلمات به مسلخ برده ميشوند و معانيشان لت

ميشود، چگونه ميتوانيم نيروي مردمان را دريابيم؟ آن هنگام آه 
 مينهد، دموآراسي به معناي  اشغالگري نام آزادي بر خود

نئوليبراليسم و اصالحات به معني سرآوب، آن هنگام آه شنيدن 
موي را بر بدن سيخ " حفظ صلح"و " همكاري"آلماتي از قبيل 

 يي را بايد تداعي آند؟ در اين مقالهميكند، نيروي مردم چگونه معنا
  .به شرح اين موضوع خواهم پرداخت 
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  ٦٧ن شهريور بيانيه جمعی از زنده ماندگا     
  داريوش همايون در پاسخ به          

 
روزهای . ها روزهای داغ و درفش فراوان است در تاريخ ملت

خانه خرابی و سقف فروريختگی؛ روزهای بغض و عزيز از 
های مان را اين   سال است روزمرگی٢٥دست دادگی، آه 
تاريخ جنايت حكومت اسالمی تا قبل . ايم گونه سپری آرده

. توان از جمله اين روزها به حساب آورد  را می٦٧ريور از شه
 ساله حكو مت را به بعد و ٢٥ سيستم جنايت ٦٧شهريور 

های  قبل از آن تقسيم آرد و امروز با توافق عمومی وجدان
بيدار به عنوان عيار سنجش جنايت پيشگی حكومت آدم 

    .خواران قرار گرفته است
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نسبت به ) سوئيس (سنديكاي آارگري برن  
دستگيري تعدادي از فعالين آارگري در ايران 

   !اعتراض آرد
   مرضيه دانش  :  برگردان                
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گزارش مراسم يادمان  
 جانباختگان در پاريس
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  ادامه از صفحه يک 

  

   ..."هخا " هياهوی               
  
  

) داور ويسه ( زيون رنگارنگ نامرده اين پيشنهاد را با مدير تلوي
دکتر " مطرح ميکند ، اما مدير در ابتدا با آن مخالفت نموده و 

ولی ظاهرا پس از کمی . را به ديوانگی متهم مينمايد " اهورا 
مقاومت ، موافقت ميکند که خالقی يزدی کار خود را در تلويزيون 

  . آغاز نمايد 
نی خود بجای تبليغ اما در برنامه های تلويزيو" دکتر اهورا " 

هخا " مستقيم سلطنت پهلوی ، به ترويج آئين خود ساخته ای بنام 
شود تا خود و " هخا منش " ميپردازد و اينکه هر انسانی بايد " 

او خود را بازرگان و سرمايه دار . جامعه به رستگاری برسند 
موفقی معرفی ميکند که دهها کمپانی را در مديريت و يا مالکيت 

رد ، با حدود بيست زبان آشنايی دارد ، در خارج متولد شده خود دا
بوده اند که " پارسی مرام " و هيچگاه در ايران نبوده ، اجداد او 

بدليل فشار مسلمانان ناگزير از مهاجرت شده اند و او در اروپا 
  !!توانسته چندين مدرک مهنسی ، کارشناسی و دکترا دريافت کند 

ک سالمند ساکن رشت است ، گفته های اما برادر او که يک پزش
کن رشت و شيعی افتح اهللا را تکذيب ميکند و ميگويد که همه آنها س

نيز در گزارسی ) چاپ امريکا ( هفته نامه ايرانيان . مذهب بوده اند 
قی يزدی تا کنون لافشاگری نموده که خا" تقی مختاری " به قلم 

 آن نه  فرزند بوده پنج بار ازدواج کرده و طالق گرفته که حاصل
اين نشريه همچنين از ميان مشاغل و مدارک مورد ادعای . است 

عراق " اهورا ، تنها مدرک هوانوردی و اشتغال در شرکت هوايی 
را که در امريکا مستقر بوده و پروژه بازسازی خطوط هوايی " اير 

  . عراق را کنترات گرفته ، توانسته تائيد کند
امه های خود ضمن اشاعه اميد به رهايی در برن" دکتر اهورا " 

ر شدن ن از چنگال حکومت ماليان ، با ظاهقريب الوقوع مردم ايرا
در نقش يک رمال و ساعر ، حتی ادعای شفای معلولين را هم 

او همچنين وعده داده بود که در روز يک اکتبر به . مطرح ميکرد 
به ) چارتر ( حدود پنجاه هواپيمای دربست همراه مريدان خود  با 

تهران خواهد رفت تا مراسم مهرگان را در مرکز شهر برگزار نمايد 
او وعده داده بود که تا آن موقع آخوندها ، فرار را بر قرار ترجيح . 

" سفر تاريخی " اما اول اکتبر آمد و رفت و از اين . خواهند داد 
  . خبری نشد 

اديو گفت که او چند روز پيش در مصاحبه با راديو فردا به اين ر
 های رژيم اسالمی عليه او و مردم و خطر کشت و هبدليل نقش

  .کشتار ، فعال سفر خود را به تعويق انداخته است 

برنامه خود را در " دکتر اهورا " به هر رو وقتی مدتی پيش 
تلويزيون رنگارنگ شروع کرد ، به نحو مرموزی ، اين تلويزيون 

باره پخش کانال جديدی را از که در آستانه ورشکستگی بود به يک
بتدريج مدير تلويزيون .  نيويورک و معطوف به ايران شروع ميکند

از مجريان و برنامه سازان منتقد و جمهوريخواه  ميخواهد که از 
و در همين انتقاد به سلطنت و نيز سياستهای اسرائيل پرهيز کنند 

 سلطنت در عوض دو تن از. راستا آقای سربی استعفا داده ميشود 
کن تورنتوی کانادا به امريکا می آيند تا در کار اطلبان دو آتشه س

  .تلويزيون و باد زدن پروژه اهورا مشارکت نمايند 
با گرم شدن بازار دکتر اهورا ، بخش ديگری از سلطنت طلبان که 

از ادامه حکومت اسالمی به سر " طاقت شان " بقول خودشان 
 –متعلق به هنرپيشه سابق  " آزادی" نظير تلويزيون ( رسيده 

به جار زدن هياهوی اهورا و ترتيب دادن پی در پی  ) -رضا فاضلی 
قتی به اين ماجرا و. ی او مشغول ميشوند کنفرانس مطبوعاتی برا

اوج ميرسد که هفته گذشته ، اجتماعی با حدود هزار نفر در ميدان 
و شيرينی انقالب تهران برگزار ميگردد که در آن مردم با پخش گل 

اين . قريب الوقوع بودن سرنگونی رژيم را به هم تبريک ميگفتند، 
حرکت انعکاس و پوشش خبری گسترده ای پيدا ميکند و در جريان 
انعکاس آن ، سعی ميشود که بانی و سازمانده آنرا دکتر اهورا 

جالب اينکه اثری از لباس شخصی های رژيم برای .معرفی نمايند 
ود و نيروی انتظامی نيز در نهايت آرامش و مقابله با مردم نب

  !! مهربانی با اجتماع کننده گان برخورد نموده است 
برخی ديگر از .  با اين حرکت ستاره اقبال اهورا به اوج ميرسد 

 ساعته 24رسانه های راست به قافله ميپيوندند ، از جمله راديو 
قول ميدهد صدای ايران ، با شرکت در کنفرانس رسانه ای اهورا ، 

  !!سنگ تمام بگذارد " خبر رسانی " که در 
اکنون اما با سپری شدن ضرب العجل اول اکتبر بنظر ميرسد که 

خارج شده و به سوژه ای " سياسی " ماجرا بتدريج از حالت 
  .فکاهی برای سرگرم کردن مردم مبدل گشته است 

ر اين د. زيابی نمود را چگونه بايد ار" هخا " اما براستی پديده 
ال خانه اب" نخست آنکه او آدم : مينه چند فرضيه مطرح شده است ز

است که ميخواهد مردم را هم در عوالم روحی و " اجاره داده ای 
دوم اينکه او يکی از پادوهای سازمان سيا . روانی خود شريک کند 

است که با بودجه اهدايی آنها مشغول تست افکار عمومی ايران 
ه او نماينده جناح افسار گسيخته ای از سلطنت سوم آنک. ميباشد 

بی عرضه " طلبان و ساواکيهای تبعيدی است که حوصله شان از 
شاهزاده به سر آمده و ميخواهند به خيال خود ، کار را " گی 

چهارم اينکه او قرار است با برپايی هياهوی کاذب و . يکسره کنند 
زم را به رژيم جهت راه اندازی آکسيونهای ماهواره ای ، بهانه ال
   ميشود که گفته ( تشديد سرکوب و برچيدن آنتنهای ماهواره ای 
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  . اعطا کند)فقط در تهران يک ميليون نفر از مردم از آن برخوردارند
. برای هر يک از اين فرضيه ها هم داليل و شواهدی طرح ميشود 

عجزه ، آشنايی  مبنی بر داشتن قدرت ماومثال ادعای خرافی و دينی 
 خانواده های سلطنتی از جمله فرح پهلوی ، مالقات او نزديک او با

گويا در اين مالقات کذايی او ( با ريگان در دوره رياست جمهوريش 
از ريگان اجازه خواسته که به عمر شوروی پايان دهد و ريگان 

 خالقی يزدی گفته که اينکار بدون زور و اسلحه نميشود ،ولی
توانست ريگان را قانع کند و او با روش مخصوص خود ظرف سه 

، انتقال يکی از ويالهای گران !!) سال کار اتحاد شوروی را ساخته 
قيمت سفارت ايران در واشنگتن در دوره انقالب بهمن از سوی 

 به اهورا جهت جلوگيری از تصاحب – سفير وقت –اردشير زاهدی 
المی ، دفاع اهورا  از سلطنت در محافل و آن توسط جمهوری اس

  از سوی دفتررت جمهوری اسالمیومقاطع مختلف ، تمديد پاسپ
اين ) تحقيق نشريه ايرانيان بنا به ( حفاظت منافع رژيم در امريکا 

يستکه خالقی ادعا ميکند که هيپگاه با رژيم ارتباط نداشته و در حال
  .به ايرا ن سفر نکرده است 

ضيه های مذکور عناصری از واقعيت را با خود حمل هر يک از فر
به . ميکنند و حتی ممکن است همه آنها در مورد او صادق باشند 

نند و فرصت  ميتوانند دست به هر کاری بزهاهر حال شارالتان
  ! د هم با کبوتر ن هم با باز باش،طلبانه

آنچه اما در اين ماجرای جنجالی اهميت دارد ، خود اهورا و 
پراهميت ، تحليل شرايط و موضوع . ت واقعی او نيست ماهي

 يا مزدوران و يا مجنونانی  وچنين شارالتانها جامعه ايست که
  .امکان ابراز وجود و عروج پيدا ميکنند 

 که چنين پديده هايی هر چند  ما در چگونه وضعيتی قرار داريم
موقت ، توانايی خود را در مشغول کردن مردم به معرض نمايش 

  يگذارند ؟ م
  واقعيت اينستکه شرايط سياسی جاری ايران از يک اسکيزوفرنی  

اميد از اينرو که باالخره با . رنج ميبرد ) عارضه بيم و اميد ( 
مسجل شدن استيصال اصالح طلبان حکومتی و شکست رويای 
استحاله اين رژيم عصر شترچرانی به يک حکومت دمکراتيک ، 

قانيت شعار سرنگونی تام و تمام اين توجه مردم بيش از پيش به ح
بيم از اينرو که مردم هراس دارند . حاکميت جهنمی  جلب شده است 

عزم آنها برای برچيدن اين رژيم به کشت و کشتار وسيع بيانجامد و 
يا اينکه با بهره برداری امريکا ، سرنوشتی همانند عراق به سراغ 

يرازه جامعه از هم بگسلد آنها آيد که در هر دو حالت بيم دارند که ش
از اينرو شاهد يک . و هرج و مرج و نا امنی کشور را فرا گيرد

حالت وقفه و يک دوره انتقال هستيم که در آن برای رژيم يک 

فضای موقت تنفس و برای مردم يک امکان تعمق و بازنگری 
  .فراهم آمده است 

ست مردم ميخواهند از شر جمهوری اسالمی خالص شوند ، اما دو
دارند اينکار به  بی درد ترين شکل ممکن و با کمترين هزينه ممکن 

از راه ميرسند و " ناجيان " در چنين فضايی است که . تحقق پذيرد 
علم کردن  مجموعه ای از آموزه ها ، ادعای در دست داشتن با 

در اين فضای اسکيزوفرنی . اکسير حيات بخش را در بوقها ميدمند 
پورتونيستها از همه قماش به ميدان می آيند و رو ، شارالتانها و ا

  " ! ايمان آوريد تا رستگار شويد : " که به مردم بانگ ميزنند 
پديده هخا هر چه بوده و هر چه باشد ، تا جامعه ای زمينه پذيرش 

مثال چند درصد از مردم . نداشته باشد ، کاری از پيش نخواهد برد 
نی را ميشناختند ؟ ولی ديديم که  خمي57ايران  در آستانه انقالب 

دست بدست هم دادند تا موجبات " ابر و باد و فلک " چکونه 
  .قدرتگيری او و همپالگی هايش را فراهم نمايند 

 و دمکراتيک در جامعه و فقدان هفقر آگاهيهای ترقيخواهان
سازماندهی حول اين آگاهی ، سبب شد که نه تنها مردم بلکه بخش 

اکنون نيز اگر . شوند " خمينی پذير " نيز اعظم روشنفکران 
همين داستان تکرار خواهد شد و يا برای ما تکرار خواهند نجنبيم ،

و چنان نگوئيم مردم از شکست انقالب بهمن درس گرفته اند . کرد 
نه . هيچ چيز مسلم نيست ! هزيمت هايی تکرار نخواهند شد ، نه 

هايی و نه جلوگيری از سرنگونی رژيم ، نه دستيابی به آزادی و ر
  !موج سواری شارالتانها و مرتجعان 

 همه اينها به تالش ، روشنگری و سازماندهی نيروی حقيقتا 
بايد توجه داشت که . بری طلب بستگی دارد اآزاديخواه و بر

امکانات ما با امکانات دشمنان رهايی واقعی مردم قابل مقايسه 
ز همه امکان کنترل افکار آنها زور و زر دارند و مهمتر ا. نيست 

اما آنها عليرغم کيسه پولشان ، . مردم از طريق رسانه های کالن 
  . بيشماريم  ) نيروی رنج و کار ( نيرويی اندک اند و ما 

پس بايد در اين فضای وقفه ، در اين فضای ناجيگری ، با مردم 
صدا و . سخن بگوئيم و با آنها به شيوه مدرن ارتباط بگيريم 

  . آن ابزار نوينی ست که مردم بيش از همه می پسندند تصوير
نيروی آزادی و برابری بايد با اتحاد خود و با کار خود نگذارد 

 تکرار کشورمانتراژدی شکست جنبشهای يک صد ساله اخير
  . گردد

ايجاد يک رسانه سمعی و بصری ماهواره ای ، پر قدرت ، راديکال 
ايست که بر دوش يفه ، عاجل ترين وظو حقيقتا مردم ساالر

اين وظيفه عاجل به . نيروهای چپ و دمکرات سنگينی ميکند 
  . قابل تحقق نيست تنهايی 

  
  !  نميشود  درماناين درد مشترک ، جدا جدا          
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  ادامه از صفحه يک 
  
   !٠٠٠ و ما هنوز درکاريم ولی  

  
شاء بخشی از کارنامه عمل نيروهای ترقيخواه و راديکال ايران در اف

 ۶٧ و۶٠ماهيت کشتا ر زندانيان سياسی در دو تابستان خونين 
بوده که آن تجاوز آشکار با فتوای شخص خمينی و توسط عوامل 

  !کارگزار وی به اجراء درآمد
در کمتر سالی اين چنين وسيع و :   می توان به جرئت نوشت 

گسترده ، يادمان گرامی داشت آن جانهای عاشِق زندگی در 
 و کشورهای گوناگون جهان ، اينگونه وسيع برگزار سطح شهرها

  طی نشستها بخشا در کنار خانواده های اعداميان ٠شده باشد 
 ، زندانيان سياسی آزاد شده از آن قتل عام ها ، هريک ۶٧کشتار 

بعنوان شاهدين عينی و با ُکوله باری از خاطره و تشويش آن 
 به کشور ديگر و سالهای ُپرتعب ، ازشهری به شهری و ازکشوری

گاه قاره ای را زير پا گذاشته و خود گردانندگان اصلی اين يادمان ها 
بوده اند تا به شايسته ترين کالم ، ياِد جانگاه بيقراری هاِی هر يک 

يان بر زبان از آن جانهاِی عاشِق زندگی را در درون دلها بکارند و به ع
  : رانند

  )شاملو ! ( ان بوده اند که ُمردگان اين سال عاشق ترين زنده گ
  

 در اين نوشته برای به ثبت رساندن اين همه کار ، تالش می ورزم 
که آنها را بدون تقدم و تاخر شان بعنوان يک سند زنده از عملکرد 
اپوزيسيون آزاديخواه در شانزدهمين سالگرد اين کشتار فهرست 

تاده کنم و اگرچنانچه در فهرست کردن ، انجام مراسمی از قلم اف
  . باشد ، پيشاپيش از برپا دارنده گان آن عذر می خواهم

ـ به رسم هر سال ، امسال نيز ) تهران ( خاک خاوران ) ١     
جسورانه تر همسران و فرزندان ، مادران و پدران ، خواهران و 
برادران با همراه جوانان و آزاديخواهان ايرانی در گلزار خاوران روز 

 ١٠ به استقبال ٢٠٠۴ اگوست ٢٧بر  برا٨٣ شهريور ۶جمعه 
 ۶٠شهريور رفتند و ياد تمامی خونين دهنان کشتار دو تابستان 

  !را برسر خاک شان گرامی داشتند ۶٧و
سازمان دفاع اززندانيان « ـ به دعوت ) کانادا ( تورنتو  ) ٢    

سالگرد قتل عام زندانيان سياسی ايران » سياسی ايران در تورنتو 
ر درخت يادمان در تورنتو و در چمنی وسيع با حضور  در کنا۶٧سال 

 بابک يزدی به همه حاضران ٠ نفر برگزار گرديد ٢٠٠بيش از 
 جان ٠ سخن گفت ۶٧خوشآمد گفت و حسن پويا از کشتار سال 

 صمصام ٠کالرک رهبر ائتالف عليه فقر در انتاريو سخنرانی کرد 
ياسی ايران کشفی از اعضاء قديمی سازمان دفاع از زندانيان س

 زينت آماداهی نويسنده و آکتويست بوميان ٠سخنرانی نمود 
 يوسف اکرمی سازنده ٠کانادائی ، به اجراء ترانه بومی پرداخت 

 اجراء ترانه کردی ٠برای جمع صحبت کرد ) چند نمای ساده ( فيلم 
و رقص دستجمعی و ترانه خوانی از جانب شرکت کنندگان ، 

 خاطره جانباختگان زندان های ايران را بر مجموعه زيبايی از يادمان
 در چمن ٢٠٠۴ اوت ٢۴اين برنامه موفق روز يکشنبه .  دلها نشاند

  !بر پا گرديد) کانادا ( دانشگاه تورنتو 
کانون زندانيان سياسی ايران « سيدنی استراليا ـ به دعوت  ) ٣     

بداريم بايد که دوست « : با عنوان » واحد استراليا ) در تبعيد ( 
گرامی داشت ياد ياران را با ميزگردی از زندانيان سياسی » ياران را 

محصول کانون به ) شاهدان چشم بند زده ( سابق و نمايش فيلم 
 در سيدنی ٢٠٠۴ اوت ٢٨کارگردانی رضا عالمه زاده روز شنبه 

اسبراليا بر پا کردند تا خاطره آن جانباختگان را در شانزدهمين 
  ! ان کرامی بدارند سالگرد کشتار ش

جامعه دفاع از حقوق بشردر « ـ به دعوت ) سوئد( گوتنبرگ  ) ۴     
نشستی به ياد زندانيان سياسی و کشتار » ايران ـ گوتنبرگ 

 با دعوت از دکتر حسين باقر زاده و اجراء موسيقی و ۶٧تابستان 
 اوت در سالن ٢٨قرائت پيام چند سازمان سياسی روز شنبه 

  !شهر گوتنبرگ گرامی داشته شد فولکت هوس 
جمعيت دفاع از زندانيان « ـ به دعوت ) آلمان ( کلن  ) ۵    

تظاهراتی در برابر کليسای بزرگ شهر کلن » سياسی ايران ـ کلن 
عاطفه رجبی (  ساله شهر نکا ١۶در اعتراض به اعدام دختر ) ُدم ( 

و در و در حمايت از اعتصابات و اعتراضات زندانيان سياسی ) 
 در حضور جمع کثيری از ايرانيان روز ۶٧محکوميت کشتار سال 

 دکتر بهرام بيگدلی ٠ در شهر کلن برگزارگرديد ٢٠٠۴ اوت ٢٨شنبه 
( در گفتگو با راديوی دو يچه وله ) ٠٠٠جمعيت دفاع ( سخنگوی 

عناصر اصلی اين تجمع اعتراضی به افکار عمومی ) صدای آلمان 
  !اعالم داشت 

سازمان دانشجويان ايران ـ « ـ به دعوت ) هلند ( مستردام آ ) ۶     
هلند ، فعالين سازمان فدائيان اقليت ، کانون زندانيان سياسی 

واحد هلند ، هواداران حزب کار ايران توفان هلند ، ) در تبعيد ( ايران 
شاهدان ( برنامه ای را با نمايش فيلم » انقالبيون کمونيست 

انون به کارگردانی رضا عالمه زاده ، محصول ک) چشم بنه زده 
موسيقی و اجراء ترانه سرودهای بند توسط هنرمندان مبارز 
مصطفی گرگين پور عضو کارگاه هنر ايران ، احمد محمودی و 
همراهی هنرمندان ديگر و قطعاتی کوتاه از بازمانده گان کشتار 

  !  در شهر آمستردام بر پا کردند ٢٠٠۴ سپتامبر ۴بزرگ روز شنبه 
کانون زندانيان سياسی « ـ به دعوت ) سوئد ( استکهلم  ) ٧    

چون هر سال برنامه ای » واحد مرکزی استکهلم ) در تبعيد ( ايران 
با سخنرانی چند تن از جان بدر ُبرده گان زن و مرد اين جنايت عظيم 

کار کانون و به ) شاهدان چشم بند زده ( ، نمايش فيلم مستند 
 گروه ُکر کانون و نادر ٠عالمه زاده به نمايش در آمد کارکردانی رضا 

 ٠الشايی هنرمند معروف ساکن استکهلم نيز برنامه داشت 
گروهی از هنرمندان جوان سوئدی و روسی به اجراء رقص 

 ۶٧ بخشهايی از روند دادگاه های تفتيش عقايد تابستان ٠پرداختند
ی در نشست  پيام تعدادی از سازمان های سياس٠نيز اجراء شد 

 اين برنامه که همزمان از طريق اطاق پالتاک نيز نشان ٠ادا گرديد 
 در سالن اجتماعات ٢٠٠۴ سپتامبر ۴داده می شد روز شنبه 

هوسبی ترف استکهلم برپا گرديد و با استقبال وسيعی روبرو 
  !گرديد 

تالش ـ کانون حمايت از مبارزات « ـ به دعوت ) آلمان ( کلن  ) ٨    
 ۶٧در گرامی داشت جانباختگان سال » ) آلمان ( يران ـ کلن مردم ا

: با دعوت از سودابه اردوان از زندانيان سياسی و نويسنده کتاب + 
و نمايش اساليدهای نقاشی شده خانم » ياد نگاره های زندان « 

وهم « : اردوان از زنذانهای رژيم اسالمی ايران ، اجراء اثر نمايشی 
 ٢٠٠۴ سپتامبر ۴ حسينی بابايی در روز شنبه از خانم بهرخ» سبز 

  ! در شهر کلن بر گزار گرديد 
کانون دموکراتيک « ـ به دعوت مشترک ) سوئيس ( زوريخ  ) ٩    

در شانزدهمين » پناهندگان و شورای زندانيان سياسی در ـ تبعيد 
سال قتل عام های زندانيان سياسی ، تظاهرات ايستاده ای 

 ماده ای و با ۶ظاهر کنندکان با صدور قطنامه  ت٠سازمان داده شد 
اعزام يک هيات بين المللی جهت بررسی قتل عام : تاکيد خواهان 

 و تحقيق در رابطه با سلسله قتل ۶٧زندانيان سياسی در سال 
های زنجيره ای و کشتار دانشجويان شدند ، تدارک بر گزاری 

واسته خهای تريبونال بين المللی عليه محاکمه سران رژيم از خ
 اين حرکت روز پنجشنبه ٠تظاهر کننده گان بوده است 

  ! !در شهر زوريخ سازماندهی گرديد٢٠٠۴سپتامبر٩
گروه زنان ايرانی در « ـ به دعوت ) آلمان ( فرانکفورت  ) ١٠    

با » زندان به روايت زنان « : بر نامه ای با عنوان » فرانکفورت 
 و تجربه زندان و شکنجه سخنرانی مژده ارسی که از مشاهدات

از فريادی « :  نمايش اساليد و فيلم ٠خود برای حاضران سخن راند
روايتی تصويری از زندانهای رژيم جمهوری ، اجراء » تا فرياد ديگر 

رقص شاهرخ مشکين قلم ، هنرمند ميهمان از فرانسه که با 
 اين برنامه ٠استقبال وسيع بويژه نسل دومی ها روبرو گرديد 

 در شهر فرانکفورت ٢٠٠۴ سپتامبر ١٠ روز جمعه ۶٧مان کشتار ياد
  ! برپا گرديد

گروهی از فعالين چپ شهر « : ـ به دعوت ) آلمان ( برمن  ) ١١    
اکسيون اعتراضی ايستاده ای در برابر راه آهن مرکزی شهر » برمن 

 در ٢٠٠۴ سپتامبر ١١ در روز شنبه ۶٧در محکوميت کشتار تابستان 
  !  برگزار گرديدشهر برمن

» کانون فرهنگهای ايران « : ـ به دعوت ) آلمان ( دورتموند  ) ١٢     
از فرياد تا آن « : به ياد اعداميان زنذان های رژيم و با نمايش فيلم 

و اجراء رقص اذان توسط شاهرخ مشکين قلم هنرمند » فرياد 
    امه اين برن٠ را محکوم کردند ۶٧ميهمان از پاريس ، کشتار سال 

  ! در شهر دورتموند بر گزار گرديد٢٠٠۴ سپتامبر ١١روز شنبه 

  4صفحه     1383   مهر12  يکشنبه)                    راه کارگر (  کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران خبری- سياسیريهنش



   !٠٠٠ و ما هنوز درکاريم ولی  
  
  
کميته بر گزاری « : ـ به دعوت ) انگلستان ( لندن  ) ) ١٣    

متشکل از گروهبندی های سرنگونی طلب و چپ ، به » تظاهرات 
اتی در  امين سالگرد کشتار زندانيان سياسی ، تظاهر١۶مناسبت 

مقابل بانک ملی سابق ايران روبروی ايستکاه راه آهن بر گزارد 
زندانی سياسی به همت :  شعار مرکزی تظاهر کنندگان ٠گرديد 

توده ها آزاد بايد گردد ـ جمهوری اسالمی از هرجناح و دسته 
 در ٢٠٠۴ سيپتامبر ١١اين تظاهرات روز شنبه ! سرنگون بايد گردد

  !شهر لندن بر پا گرديد 
کميته بر گزاری مراسم « : ـ به دعوت ) انگلستان ( لندن  ) ١۴      

با شعر خوانی سياستگزار برليان ، اجراء » گرامی داشت ـ لندن 
تاتر با هنر نمايی پروانه سلطانی و داوود راستگو و سخرانی های 
شهاب شکوهی و حوری غنيان از زندانيان سياسی و با حضور 

و بين المللی بريتانيا و سخنرانی وی و با مهمانی از مسئولين عف
 سپتامبر ١٢اجراء موسيقی اردشير ارجمندی ، در روز يکشنبه 

  ! در شهر لندن برگزار گرديد٢٠٠۴
گروه برگزار کننده « : ـ به دعوت ) آمريکا ( شمال کاليفرنيا  ) ١۵     

با دعوت از منيره »  شمال کاليفرنيا ۶٧برزگداشت قربانيان کشتار 
زندانی » حقيقت ساده « : نويسنده کتاب )  رها ٠م ( ردران ب

سياسی سابق ، ليال کاظمی پويا و نمايش اساليد و دوفيلم کوتاه 
يادمان : در رابطه با زندان به همراه آواز شيرين مهرُبد ، با شعار 

 را به کارزاری عليه ۶٧فاجعه قتل عام زندانيان سياسی سال 
 در ٢٠٠۴ سپتامبر ١٨م ، در روز شنبه شکنجه و اعدام تبذيل کني

  !برپا گرديد) اياالت متحده آمريکا ( شهر کمپل 
انجمن دفاع از زندانيان « : ـ به دعوت ) فرانسه ( پاريس  ) ١۶      

چون هرسال ، برنامه وسيع » سياسی و عقيدتی در ايران ـ پاريس 
:  شامل ۶٧و گسترده به ياد تمام به خون خفتگان تابستان 

ادای « : سخنرانی آقای علی اصغر حاج سيد جوادی با عنوان 
، سخنرانی آقای هدايت اهللا متين دفتری » دينی به جان باختگان 

، سخنرانی خسرو » در باره جنايت عليه بشريت « : با عنوان 
، ميز گردی با » کشتار قارنا درکردستان ايران « : عبدالهی در باره 

فريبا ثابت ـ مهدی اصالنی ـ مهران شهين هيرمن پور ـ : شرکت 
در اين ! مصطفوی ـ بهروز فراهانی در باره جنايات رژيم صحبت راندند

ايران مقاومت مردم زير « :  دقيقه ای به نام ۵۵برنامه نمايش فيلم 
به کارگردانی جمشيد گلمکانی و همينطور بحث و گفتگو » اختناق 

اين برنامه با حضور . ت با کارگردان ، پس از نمايش فيلم صورت گرف
 ٢٠٠۴ شنبه ١٨با شکوه زنان و مردان آزاديحواه ايرانی در روز شنبه 

  ! سپتامبر برپا گرديد
کميته دفاع « : ـ به دعوت مشترک دو نهاد ) آلمان ( برلين  ) ١٧     

از زندانيان سياسی ايران ـ برلين و کانون پناهندگان سياسی ايران 
به اردوان زندانی سياسی سابق و با دعوت سودا» ـ برلين 

همراه با نمايش اساليد از آثار » ياد نگاره های زندان « : نوويسنده 
نقاشی خانم اردوان از زندانهای ايران ، دعوت از خانم مونيکا تيمن 
شهردار منطقه ويلمر سدروف برلين ، خانم بار بارا لخ بيلر دبيرکل 

امه ، گرامی داشت ياد ياران سازمان عفو بين الملل در آلمان در برن
 در شهر ٢٠٠۴ سپتامبر١٨ اين برنامه روز شنبه ٠صحبت داشتند

  !برلين بر گزار گرديد
فعالين حزب « : ـ به دعوت مشترک ) آلمان ( هامبورگ  ) ١٨      

سوسياليست ايران ـ تشکيالت واحد هامبورگ و اتحاديه سراسری 
ت ياد ياران ، تجمع در گرامی داش» پناهندگان واحد هامبورگ 

اعتراضی را در يکی از ميدانهای مرکزی شهر با اجازه پليس برگزار 
 نمايش سنبليک خيابانی اعدام با چوبه دار ، توجه ٠کردند 

 پليس ضد شورش در برابر ٠شهروندان آلمانی را به خود جلب نمود
تجمع مردم ، اقدام به بردن دار اعدام نمود ، شعار فعالين چپ 

 در همراهی با فعالين حزب سوسياليست ، در کنار آلمانی
نمايشگاه افشاء گر ضد رزيم ، جلوه ای از گرامی داشت ياد ياران را 

 در شهر هامبورگ و همراهی پليس ٢٠٠۴ سپتامبر ١٨در روز شنبه 
  !آلمان با رژيم ضد تاريخی جمهوری اسالمی را به نمايش گذاشت 

شورای ايرانيان « : عوت مشترک ـ به د) آلمان ( ماينز  ) ١٩      
دمکرات و مترقی شهر ماينز و اتحاد انقالبی نيروهای کمونيست و 

: برنامه ای از سينمای آزاد تحت عنوان » چپ ايران در راين و ماين 
از جانب نصير نصيبی تهيه و از سوی » زندان و سينمای تبعيد « 

« :  عنوان  سخنرانی رحمان در کشيده با٠نسرين بهجو اجراء شد 
، برنامه شعر خوانی »  را فراموش نخواهد کرد ۶٧تاريخ ، تابستان 

مينا اسدی شاعر آزاده و مبارز تبعيدی ، برنامه تکنوازی و گروه 
نوازی آهنگساز و نوازنده توانا تبعيدی داريوش شيروانی ، در اين 
برنامه آوازه خوان خوش صدای تبعيدی گيسو شاکری و نوازندگان 

قفس را (  پايان بخش برنامه خواندن ترانه ٠ان ادامه يافت همراهش
که با استقبال و همراهی حاضران ) بسوزان ـ رها کن پرندگان را 

اين برنامه با ياد دالور زنان و مردان سر بر دار روز شنبه ! روبرو گرديد
  !  در شهر ماينز برگزار گرديد٢٠٠۴ سپتامبر١٨

کانون دمکراتيک « : دعوت مشترک به ) سوئيس ( زوريخ  ) ٢٠      
برنامه ای در » پناهندگان و شورای زندانيان سياسی ـ در تبعيد 

 ٢٠٠۴ سپتامبر ١٨گراميداشت ياد ياران در شهر زوريخ روز شنبه 
  ! برگزار گرديد 

» بنياد اسماعيل خوئی « : ـ توسط ) آمريکا ( آتالنتا  ) ٢١     
با اجراء برنامه های » جعه ملی کنگره فا« : برنامه ای تحت عنوان 

ذرختی که ياد می آورد « : نمايش فيلم مستند : گوناگون از جمله 
با زير نويس انگليسی ، شعر خوانی اسماعيل خوئی ، شعر » 

« : خوانی سعيد يوسف ، سخنرانی مسعود نقره کار تحت عنوان 
يده ، در اين کنگره ياد مان خانم ها» کشتار دگرانديشان در ايران 

الهام گرفته از ) با من برقص ( ترابی با اجراء نمايش تاتر تک نفره 
 اين برنامه ٠قتل های زنجيره ای ، جلوه خاصی به بر نامه بخشيد 

 در آتالنتا در اياالت متحده آمريکا بر ٢٠٠۴ سپتامبر ١٩روز يکشنبه 
  ! گزار گرديد

زب ح( ـ به دعوت مشترک ) شرق آلمان ( سوئيکائو  ) ٢٢    
سوسياليست ايران ـ تشکيالت شرق آلمان و اتحاديه سراسری 

فراخوان به تحصن يک هفته ای ) پناهندگان واحد شرق آلمان 
 ، سازمان داده ۶٧يادمان قتل عام زندانيان سياسی در تابستان 

 با نصب چادر و در هوای بارانی فعالين حزب و پناهجويان در ٠شد 
 با بر پايی ٢٠٠۴ سپتامبر٢٠نبه مرکز شهر سوئيکائو از روز دوش

نمايشگاه عکس و پخش تراکت های افشاء گرانه تجمع يک هفته 
ادامه ٢٠٠۴ سپتامبر٢٧ای خود را سازمان دادند که تا دوشنبه 

  ! داشت
کانون حمايت از زندانيان « ـ به دعوت ) آلمان ( آخن  ) ٢٣      

ندانی و با سخنرانی از فريبا ثابت ز» سياسی ايران ـ آخن 
و اجراء » ياد های زندان « سياسی سابق و نويسنده کتاب 

برداشتی آزاد از نوشته نسيم » از زير خاک « نمايشی به نام 
خاکسار کاری از رضا جعفری و موسيقی عباس مشايخ و شعر 
خوانی ، ياد بيشمار ياران اعدامی ، توسط فعالين کانون چون هر 

 اين برنامه روز شنبه ٠سال ، امسال نيز گرامی داشته شد 
  !  در آخن بر گزار گرديد٢٠٠۴سپتامبر ٢٠
( کانون زنوانيان سياسی ايران « به دعوت ) آلمان ( ماينز  ) ٢۴    

مراسم گرامی داشت با سخنرانی مسئول سازمان عفو ) درتبعيد 
بين الملل در آلمان و چند تن از مسئوالن پناهندگی آلمان و با 

 قرائت پيام کانون ، نمايش ٠ی برگزار گرديد حضور ميهمانان آلمان
محصول کانون و به کارگردانی رضا ) شاهدان چشم بند زده ( فيلم 

عالمه زاده ، هفت تن از زندانيان سياسی سابق با حاضرين 
 و ۶٠پيرامون ، شکنجه ، جنايات رژيم بويژه در سالهای اوليه و دهه 

 سئواالت چندی پاسخ  و قتل عام ها صحبت کردند و به۶٧تابستان 
 درشهر ماينز ٢٠٠۴ سپتامبر ٢۵ اين مراسم روز شنبه ٠دادند 

  ! برگزار گرديد
کميته برگزاری مراسم « ـ به دعوت ) کانادا ( ونکوور  ) ٢۵     

و با نمای سمبليک » سالگرد جانباختگان زندان ـ ونکوور ـ کانادا 
ر خونين ، ورودی يک شاخه گل يا عکسی از جانباختگان آن کشتا

برنامه ای را با شرکت آقای دان رايت مسئول سازمان عفو بين 
المللی در استان بريتيش کلمبيا ـ کانادا ، خانم مهر انگيز 
جهانشاهی نويسنده و مادر يکی از جانباختگان ، آقای علی نگهبان 
عضو کانون نويسندگان ، آقای سيامک نجفی شاعر ، خانم فريده 

ويسندگان ، آقای صفارساعد فعال سياسی و خردمند عضو کانون ن
با اجراء مراسم خاطره گويی ، سخنرانی ، شعر خوانی ، برپايی 
نمايشگاه عکس و طرح و نيز اجراء موسيقی ايرانی ، به نشستی 

  کوبنده برعليه جنايت و کشتار زندانيان آن تابستان خونين بدل 
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   !٠٠٠و ما هنوز درکاريم ولی 
  
  

 در ٢٠٠۴ستتامبر٢۶م با شکوه روز يکشنبه  اين مراس٠کردند 
  ! ونکوور برپا گرديد

اتحاد چپ « : به دعوت مشترک ) آمريکا ( واشنگتن  ) ٢۶      
ايرانيان واشنگتن ، جمعی از زندانيان سياسی ، خانواده های 

با حضور منيره برادران زندانی سياسی و  » ۶٧قربانيان کشتار 
در سه جلد و سخنرانی وی با » حقيقت ساده « نويسنده کتاب 

و با اجراء » بررسی تجربيات زندانهای جمهوری اسالمی « : عنوان 
قطعه نمايشی به کارگردانی حسين افصحی و با رقص زيبای 
شاهرخ مشکين قلم هنرمند مهيمان از پاريس و با استقبال وسيع 

 در شهر واشنگتن ٢٠٠۴سپتامبر٢۶نسل دومی ها در روز يکشنبه 
  !برگزار گرديد) ت متحده آمريکا اياال( 

انجمن « ـ به دعوت ) آمريکا ( لس آنجلس ـ کاليفرنيا  ) ٢٧      
و با سخنرانی رضا فانی » مدافع دمکراسی در ايران ـ لس آنجلس 

 به همراه گفتگو و نقل ۶٧يزدی از زندانيان سياسی در سال 
 ٢٧خاطرات و شعر خوانی چند زندانی سياسی در روز دوشنبه 

اياالت متحده (  در تاالر اجتماعات شهر سانتا مونيکا ٢٠٠۴سپتامبر 
  ! برگزار گرديد) آمريکا 

ـ به ياد زندانيان سياسی و به زبان آلمانی ) آلمان ( برمن  ) ٢٨      
در سه » حقبقت ساده « با دعوت از منيره برادران نويسنده کتاب 

ختلف با صدای جلد ، همراه با سرود های انقالبی مليت های م
  ! در شهر برمن بر پا می گردد٢٠٠۴ اکتبر ٢آلينه در روز شنبه 

کميته بر گزار کنندگان خاوران « به دعوت ) کانادا ( منترال  ) ٢٩      
هميشه « : مراسم قتل عام زندانيان سياسی با عنوان ) ـ مونترال 
 و ۶٧سال و با سخنرانی ندا و ناصر از باز ماندگان زندان » به يادتان 

حسن پويا فعال سياسی ، فريدون صبوری ـ مسعود رئوف و با 
، حسن ) گروه خورشيد خانم ( آرام بيات : حضور هنرمندان مهيمان 

 ٢٠٠۴شبرنگ ـ هما عليزاده ـ فريدون فرهی در روز شنبه دوم اکتبر 
  !برگزار می گردد) کانادا ( در خيابان پارک شهر مونترال 

انجمن فرهنگی ايرانيان مرکز « ـ به دعوت ) انادا ک( اتاوا  ) ٣٠     
در همکاری با کانون خاوران مونترال و تورنتو » اتاوا و مناطق وابسته 

 در اين برنامه ندا و ٠ را گرامی می دارند ۶٧يادمان ياد جان باختگان 
 ، حسن پويا ـ فريدون صبوری ـ مسعود ۶٧ناصر از بازماندگان سال 
هما عليزاده ـ حسين :  و هنرمندانی چون رئوف صحبت می کنند

 ٠شرنگ ـ آرام بيات ـ فريدون فرهی به اجراء موسيقی می پردازند
برگزار ) کانادا (  در شهر اتاو٢٠٠۴اين برنامه روز يکشنبه سوم اکتبر 

  !می گردد
       در اين ميان اميدم برآنستکه ، مراسمی را از قلم نينداخته 

  : آری با اينکه ٠باشم 
 اگر به ظرفيت های ٠   ما هنوز در کاريم ولی هنوز در ميانه راهيم 

خود برگرديم ، انرژی ما در خارج از کشور بمراتب جان دارتر 
  !ازآنچيزيست که تا به امروز به نمايش گذاشته ايم

       بر پايه گزا رشات فوق ، آنچه در تمامی جلسات مشترک می 
 وسواس و بيان احساس همه سخنرانان با: نمايد ، اينکه 

مسئوليت آفرين شان ، از شرف و زيبائی وجودی همه مبارزين و 
همه انسانهايی بيقرار آن کشتار های صعب نا ک ، به جانانِه ترين 
شکِل ممکن دفاع کردند و بر ابعاد فراموش نشدنی اين سلسله 

  !جنايات رژيم اسالمی پای ُکوبيدند
ه گان آن جنايات خوف ناکند ، با     اين سخنرانان که خود بازماند

حضور خويش بر پشت ميکروفون ها ، از جسارت زندگی نسلی 
سخن راندند که با جان مايه زندگی شان ، از رنج و خون ، تازيانه ، 
  !پای درخت اعدام ، تير باران گذر کردند و سر بردار شدند
ی       سخنرانان برای افکار عمومی شنوندگان خود ، از تلخ کام

فرزندان ميهنی سخن راندند که برای سعادت جامعه شان همواره 
گفتنی ، تخت » نه « خونين را بر زبان راندند و برای هر " نه " 

شالق ، تازيانه ، قپانی ، انفرادی ، قطع مالقات ، تابوت مرگ ، 
اعدام مصنوعی ، چوبه دا ر ، اعدام ، تير خالص و صد ها شکنجه 

ن خريدند تا به آرمان انسانی خويش روحی و جسمی را به جا
نظام رانده » توابين «  قصه آنانی که به صف ٠وفادار باقی بمانند

شدند ، خود قربانيان آتشبيار آن جناياتی گشتند که سردمداران ديو 
صفتی همچون الجوردی ، داوود رحمانی و صدها جانور ديگر زاينده 

اع توبه کردن ها ، جان  آنان به خط شده بودند تا با انو٠اش بودند 
خود را نجات دهند ولی به همراه بيشمار ، ياران زندان اعدام شدند 

 تاريخ قضاوت خويشتندارانه خود را در حق اين قربانيان شکنجه بر ٠
 سخنرانان از جسارت بيمانند نسلی ، سخن به ٠زبان خواهد راند 

آينده سازانی ميان آوردند که از ُزمره پاک بازترين فرزندان جامعه و 
می بودند که حاضر نشدند ، خود را به هيچ قيمتی قربانی مطامع 

باری !  برپای دار ايستادند تا زندگی بيافرنند٠رژيم اسالمی کنند
  : منيره برادران زندانيان سر بردار به قول 

  » سالم شان را به آزادی ، با گلوله و طناب دار پاسخ گفتند « 
 می نمايد؛ گوناگونی و تنوع تحرکات   آنچه در اين گزارش مهم

شانزدهمين سال ياد ياران و تاکيد حول دا د خواهی خواست 
خانواده های اعدام شده گان و اينکه کشتارزندانيان سياسی دو 

» جنايت عليه بشريت «  را، می بايد ا ز مصاديق ۶٧ و ۶٠تابستان 
ی   در اين زمينه يعنی گنجاندن تعريف حقوقی و سياس!ناميد

: آزاديهای فردی و اجتماعی و زدودن تمامی آزادی ها از جمله 
دستگيری ، زندان ، شکنجه ، قتل ، نابودی ، نسل کشی و هر نوع 
اقدامات ضد انسانی که در ملتقای زير گرفتن حقوق انسانها ، جای 

 بطوريکه در ٠گيرد تا به امروز تعاريف چندی رسميت يافته است 
 مقوله ۶ از مصوبه شماره ٣ه نورنبرگ ، بند مرحله اول اسناد دادگا

  : را چنين تعريف می کند » جنايت عليه بشريت « 
قتل ، نابودی ، تقليل انسان ها به وضعيت بردگی، کوچ اجباری و « 

هراقدام غير انسانی ديگری که برعليه مردم غيرنظامی ، پيش يا 
سی ، نژادی پس از جنگ ، و نيز آزار و اذيت انسان ها به دليل سيا 

، مذهبی ، چه اين اقدامات نقض قانون ملی کشوری که اين 
دقيقا بر  ) ١(» اقدامات در آن صورت می گيرند ، باشند يا نباشند 

اساس چنين تعريفی بود که سران آلمان نازی و ژاپن ميلتاريست 
جنايت «  وزين پس برای اولين بار مقوله ٠محکمه و مجازات شدند 

  !!رد گفتمان قضائی و جنائی شدوا» عليه بشريت 
» قصاب ليون «  از طرفی در دادگاه کلوس باربی نازی ، مشهور به 

جنايت عليه « ، ديوان عالی فرانسه ، تعريفی تازه ا ز ١٩٨۵در سال 
اقدامات غيرانسانی « : به دست داد ، بر پايه اين تعريف » بشريت 

 قراری بر تری و آزا ر و اذيتی که به نام دولت ، که سياست بر
ايدئولوژيک را مضمون کار خود قرار داده ، به شيوه ای سازمند نه 
تنها بر عليه افراد به خاطر تعلق نژادی يا مذهبی آنان بلکه هم 
چنين برعليه کسانی که با اين سياست مخالفند ، حال اين 
مخالفت هر شکلی که داشته باشد ، صورت می گيرد ، جنايت 

ده و بنابراين مشمول مروز زمان نمی شوند عليه بشريت تلقی ش
   )٢ ) ( ١٩٨۵ دسامبر ٢٠حکم صادره در داد گاه جنائی ليون ، » 

آيا نظام غيرانسانی و آزادی ُکش :        پرسش اين است 
جمهوری اسالمی ، که به نام يک نظام آسمانی و يک ايدئولوژی 

استهای برتر ، همه آن چند هزارتن جان های عاشق را که با سي
رژيم ا ز بنياد مخالف بودند و به همين دليل يا دستگير شدند ، يا در 
درون زندانها ا ز بين برده شدند و يا در صحنه جامعه با کشتار 
صيادان انزلی ، کردستان ، ترکمن ها ، آذربايجان ، يورش به اعراب 
جنوب ايران ، سرکوب دانشگاهها ، تهاجم به کارخانجات و کشتن 

ن ، تهاجم به اجتماع زنان ، ترورهای خارج از کشور ، قتل کارگرا
  ! های زنجيره ای ، آدم ربائی ها که يا ُمثله شده و ا ز پای درآوردند
«         همه اين اعمال سرکردگان رژيم اسالمی ، می بايد تجلی 

شيوه « از جانب نظامی شمرده شود که به » جنايت عليه بشريت 
ک فرزندان برومند کشورمان در تمامی طول برعليه يکاي» سازمند 

 سال حاکميت سياه ، با فتاوی سردمداران رژيم و عوامل کارگزار ٢۵
  !آنان بخدمت گرفته شده است

 وسعت کارمان ـ بر پايه همين گزارش ـ در شانزدهمين سالگرد  
 ، بار ديگر نشان ميدهد که درآستانه فرا رسيدن ۶٧قتل عام کشتار 

هرتابستان ، آستين ها را باال می زنيم و به صحنه می آييم و 
تحرکاتی را به ثبوت می رسانيم ، پس آنگاه برای تجديد قوا تا 

ويی به ديگر وظايف خويش درگير کارها تابستانی ديگر برای پاسخگ
  !می گرديم 

وقتی تجديد آرايش ما در صحنه :   امروز بحث اساسی اين است 
رودررويی با رژيم در برابر افکار عمومی جهان و مجامع حقوقی بين 
المللی ، به اين حد رسيده که بخشا سخنرانان مان تعدادی از 

دوست جوامع ميزبان فعالين عفو بين الملل و چهره های انسان
  هستند و امروز اپوزيسيون آزاديخواه ايران ، هر پنج قاره جهان را 
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  ادامه از صفحه         
  

   !٠٠٠و ما هنوز درکاريم ولی          
  
  

برای افشاء جنايات اين رژيم آدم کش ، زير پوشش فعاليت های 
  عرضی  چرا نبايد از پراکندگی درآييم و حرکات ت٠خود در می نوردد 

مان را کانونی کنيم ؟ چرا به صفتی عمل نماييم ، که خود کنيم و 
  خود بشنويم ؟ 

   اگر بقولی تدارک کميته داد خواهی و سازماندهی دادگاه بين 
المللی برای محاکمه سران نظام ، خواست ديرپا و جمعی خانواده 

 بايد در تمامی طول سال ٠های اعداميان و ما تلقی می گردد
ای شاخص زندانيان سياسی رها شده از اعدام های سال چهره ه

 ـ که هر کدام از آنان به نوعی ، صحنه گردان ، يادمان ها و ۶٧
تجمعات شانزدهمين سال بوده اند ـ با حفظ باورها و انگاره های 
ذهنی و عقيدتی خويش ، بعنوان شاهدين و شاکيان حقيقی و 

 اعداميان درخارج حقوقی و به همراه نمايندگان خانواده های
» ياد ياران « ازکشور گرد هم آيند و با قدرت جمعی برسر ميثاق 

  ! پشتوانه فراخوان عامی را فراهم آورند
که از طرف منيره » کميته حقيقت ياب «     آنچه که امروز به مثابه 

برادران در مصاحبه ها ، نشست ها به دفعات صحبت به ميان آمده 
دادخواهی و «  رضا معينی ، به عنوان  آنچه را که محمد٠است 

 همه و همه در ٠اعالم می دارد » خواست خانواده های اعداميان 
متشکل از نماينده گان » بنيادی « يا » نهاد « کالبد سازمان يابی 

خانواده ها و خود زندانيان سياسی با پشتوانه و معتقد به کار 
تا اين ! دجمعی و از طريق تدارک مجمع عمومی فراهم می آي

« نشود و فعاليت متشکل و سازمان يافته به مانند تجربه تشکيالت 
برای پوشش سراسری » بنياد پژوهشهای زنان خارج از کشور 

بخشيدن به کار دادخواهی که عاجل ترين وظيفه اين مرحله کار 
محسوب می گردد ، تدارک نبينيم و براين پراکندگی ها فائق نياييم 

يچ در پيچ رها شده خواهيم ماند ، بايد بر اين همواره در کالفی پ
  !پراکندگی کارغلبه نمود

    در راستای تاسيس چنين نهادی ، همه فعالين سازمان ها ، 
تشکل های فرهنگی و اجتماعی و کانون های اخص زندانيان 
سياسی ، سازمان ها ، احزاب ترقيخواه و آنانی که با تماميت اين 

 تکليف کرده اند در داخل و خارج ، اقدام شما نظام تا به امروز تعيين
   ٠را مورد پشتيبانی و حمايت همه جانبه قرار خواهند داد

      چنين بنيادی می تواند ، امر دادخواهی خانواده های اعداميان 
را که تا به امروز بارها به نهادهای حقوق بين الملل طرح شده ، با 

   ٠سرسختی دنبال نمايد 
 با تدارک سازماندهی کنفرانسهای ساالنه ، هر   چنين نهادی

سال در يک کشور ، در کنار زنجيره ای کردن خط اعتراضات ، 
قصاص ، . پيرامون محکوميت هر نوع دستگيری ، زندان ، شکنجه 

سنگسار ، اعدام ، همواره محاکمه سران رژيم را بر جسته کرده و 
  . کار خود قرار دهدتدارک بر پايی دادگاه بين المللی را در دستور 

     ما بايد به سردمداران اين نظام آدمُکش از صدر تا ذيل نشان 
 اين کار شدنی ٠دهيم که هنوز در کاريم و عقب نمی نشينيم 

   ٠است 
  

  !! ما باز هم در اين زمينه سخن خواهيم گفت         83مهر      
  

com.ri@yahooamirjavahe      
  
   -- --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- - -- -- --- -- -- --- -- ---- -- -- -- ---  

 بهروز فراهانی ، گزارش مجله آرش ـ پاريس ) ٢و١: (  ماخذ 
 
  
  
  
   

  نسبت) سوئيس (سنديكاي آارگري برن
         به دستگيري تعدادي از فعالين آارگري 

  !در ايران اعتراض آرد
 

   !آقاي خاتمي رئيس جمهور جمهوري اسالمي ايران
  

ازه ترين اقدام بر عليه به ت» SMUV«سنديكاي آارگري برن
رهبران سنديكائي در ايران، آقايان محمد صالحي، جالل حسيني، 

به اعتقاد ما، . برهان ديوانگر و محمد عبدي پور اعتراض مي آند
اين چهار نفر آه از فعالين سنديكائي در ايران هستند، برخالف نظر 
 رژيم ايران با سازمانهاي غيرقانوني سياسي همكاري نداشته و

محمد صالحي يكي از . براي ما چهره هاي شناخته شده اي هستند
اين افراد است آه به عنوان يكي از رهبران سنديكائي شناخته شده 

 . مدت ده ماه را در زندان سپري ساخته است2001است و در سال 
به نظر مي رسد آه اين عده صرفا به خاطر فعاليت سنديكائيشان و 

 مه، روز جهاني آارگر تحت پيگرد قرار سازماندهي مراسم اول ماه
گرفته و در تجمع پنجاه تن از آارگران آه قصد بر گزار نمودن 

 ماه بدون 12جشن اول ماه مه را داشتند بازداشت گرديده و تا 
  .اعالم جرم در بازداشت قرار داشته اند

ما آامال متاسفيم آه همكاران ما، به خاطر حق شناخته شده بين 
ما اين . در ايران مي بايستي تحت پبگرد قرار گيرندالمللي شان 

اقدام را نقض دمكراسي و حقوق بشر مي دانيم، چرا آه اين افراد 
تنها به دليل اين آه خواهان اجراي حقوق سنديكائي و حقوق بشر 

 آپريل قصد تماس با هيئت 29بوده اند و در شرايطي آه آنها در 
  .اشت شده اندرا داشته اند بازد» ICFTU«نمايندگي

عاليجناب، ما اين اقدام آشور شما را محكوم نموده وياد آور مي 
 سازمان بين المللي 98 و 87شويم آه، شما بر خالف آنوانسيون 

آشور شما . و سازمان ملل متحد است عمل نموده ايد)  ILO(آار 
 موظف است آه قوانين و پرنسيپ هاي مورد ILOبه عنوان عضو 
ما از شما مي خواهيم . موده و به آنها گردن نهدتوافق را رعايت ن

آه تمامي فعالين سنديكائي و به ويژه آساني را آه قصد اجراي 
قوانين شناخته شده  ملي و بين المللي را داشته اند آزاد نموده و 

  .حقوق سنديكائي و دمكراسي را در ايران تضمين نمائيد
يچ قيد و شرطي و با ما اميدواريم آه همكاران سنديكائي ما بدون ه

چرا آه آنها فقط قصد داشتند مراسم . اعاده حبثيت از آنان آزاد شوند
  .اول ماه مه را جشن به گيرند

  
  با احترامات فائقه

   ) دبير سنديكاي آارگران برن(رودي آلر
  به خانم ميشل آالميره، عضو هيئت دولت سوئيس: آپي

         به سفارت جمهوري اسالمي ايران در برن 
  ----------------------------------------------------------  
  

    به نقل از سايت اتحاد کار-- مرضيه دانش: برگردان      
  

 اتحاديه کارگری 46 ،  سايت راه کارگرنين به گزارشهمچ* 
در امريکا ، جمعی از کارگران ايران خودرو ، و کانون 

نيه هايی ، حمايت خود را نويسنده گان ايران نيز با صدور بيا
 مه سقز اعالم از کارگران بازداشتی مربوط به پرونده اول ماه

  .داشته اند 
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  ادامه از صفحه يک 
  

   داريوش همايوندر پاسخ به
 
 

هايی آه  های هنوز له نشده و يا د برای يادآوری و تلنگر به حافظه
گوييم آه آوتاه  خوره فراموشی به جانشان نيافتاده است می

 سازمان ملل از طرف حكومت ٥٩٨مانی پس از پذيرش قطعنامه ز
اسالمی، طرح از قبل آماده شده آشتار زندانيان سياسی در 

های چندين  جوانی جان. های سراسر آشور به اجرا درآمد زندان
های هزاران هزار بر  هزار طی چند روز گرفته شد و استخوان

 به فرمان خمينی .های لعنت آبادهای اسالمی شيار شد خاآپشته
و همراهی و توافق پايوران حكومت خداساالر خاطره عظيم ملتی 

 شهريور هويت و شخصيتی يافت آه امروزه هنجار ١٠پرپر شد و 
 .جنايت است

های اخيرزنده داشت و يادمان اين جنايت هولناك از چنان  در سال
های فكری درگير  گستردگی برخوردار شده است آه تمامی نحله

 .ومت را ناچار به موضعگيری آرده استبا حك
از جمله آسانی آه در شانزدهمين سالگرد جنايت بزرگ نظرات 
طيفی از جناح سلطنت ايران را نمايندگی ميكند، آقای داريوش 

ای با   آيهان لندن در مقاله١٠٢٢همايون هستند آه در شماره 
راست از نگاه معروفترين نظريه پرداز " پيروزی خشم و آين"عنوان 

به بهانه پرداختن به آن آشتار بزرگ افق فكری و نگاه قدرت مدار 
 .اند خويش را به نمايش گذاشته

و »  بوده است٥٧ حقيقت انقالب ٦٧شهريور «به باور آقای همايون 
هزاران جوان در خون تعميد يافته از دم شمشير انقالب خويش «

دو نيروی  زورآزمايی نابرابر ٦٧شهريور «چرا آه » اند گذشته
سياسی بود آه اگر چه ماموريتشان متفاوت بود، در خصلت 

دژخيم و قربانی به آسانی . انقالبی خود تفاوتی با هم نداشتند
توانستند جای خود را با هم عوض آنند اگر يكی دست باالتر  می

 ».آرد نيافته بود، ديگری به پيشدستی همان را می
 ٦٧شده فاجعه ملی شهريور ای آمياب و آمتر ديده  ايشان با آينه

با شرآت فعال و آگاهانه همدستان «دانند آه  را رويدادی می
در قلمرو فكری " قربانی و جانی. "به قوع پيوسته است» فاجعه

آقای همايون هر دو از يك قماش هستند، فقط ديگری آمی زودتر 
اين آه آقای داريوش همايون به عنوان . به خط پايان رسيده است

ز پيگير از جوانی و دوران معاونت آقای منشی زاده و يك مبار
های  محور چالش) آپی وطنی حزب نازی(فرماندهی سومكا 

عقيدتی و فكری شان را عليه چپ وانقالب قرار داده اند با سابقه 
فكری ايشان خوانايی آامل دارد و پيگيری ايشان در اين زمينه 

هر گاه سخن از ايشان با جعلی آگاهانه به عمد ! ستودنی است
اند هر آس تاريخ نداند  چپ گفته اند آن را معادل استالينيسم گرفته

آند استالين ادعايی آقای همايون سلطنت طلبان را قلع و  فكر می
با اين شيوه استدالل و . قمع آرده است و نه متفكران بزرگ چپ را

توان به آقای همايون يادآور شد آه تاريخ  منطق چوبين می
 مروج سنت پسر آشی و برادرآشی بوده و هر چه پادشاهی

ايم، جفت جفت چشم  پادشاه در تاريخ شاهنشاهی ايران داشته
آقای همايون به بهانه . اند ها از سرها برپا ساخته درآورده و مناره

آنند آه با گيوتين تحليل شان  برخورد با هر رويداد تاريخی تالش می
همايون است و تعرض به حريم اين البته حق آقای . سر چپ رابزنند

اين حق جايز نيست، اما با دفاع از حقوق بشر و ادعای 
ايشان در . خواهی آقای همايون در تعارض قرار ميگيرد دموآراسی

 حتا واژگان ارتجاعی خمينی را ادبيات ٦٧بررسی فاجعه شهريور 
طلبانه  بهای پوشيدن ردای فرصت« را ٦٧دانند و آشتار  چپ می
ببينيم اين . آنند ها ارزيابی می ز طرف چپا» اسالمی
خواهی اعتبارطلبانه ايشان آه خود را مدافع حقوق بشر  رجعت
همفكران و مريدانشان آه وی را " فرخنده"نا" تالش"دانند و  می

دهند تا چه ميزان با واقعيت  تبلور دمكراسی خواهی ايران جلوه می
 زير پرچم ريزان گويی ايشان از جوانی و عرق. منطبق است

ترين  و نه آنكه در يكی از مهم. اند دمكراسی خواهی سينه زده

های تاريخ ايران آه به آينه و خون آغشته است به عنوان  دوره
 و آخرين وزير اطالعات و – حزب رستاخيز –معاون تك حزب حاآم 

سخنگوی دولت آموزگار مبلغ فرهنگ تك صدايی و تك حزبی بوده و 
هر آس عضو "وری پردازان اصلی آن مبلغ نظر به عنوان يكی از تئ

. اند بوده" اش را بگيرد و گورش را گم آند حزب ما نيست گذرنامه
ايشان با نگاهی مقصرتراش به تاريخ، عرصه مخالفت با انديشه 

 .اند چپ را به دشمنی با آن تنزل داده
شما آه اتهام به آارگيری ادبيات چپ از دهان ! آقای همايون

گوييد خمينی رج زده  ايد، چرا نمی پيراهن عثمان آردهخمينی را 
اهللا خمينی از  حزب. است و از روی دست شما تقلب آرده است

ايد، سبز شده  بذری آه شما بر روی زمين تك حزبی جامعه پاشيده
ها گفتند، خمينی روح خدا؛  شما گفتيد، شاه سايه خدا؛ آن. است

ها گفتند،  سايه خدا؛ آنشما گفتيد، حزب فقط رستاخيز به رهبری 
آقای همايون، حزب اهللا ادامه . اهللا حزب فقط حزب اهللا، رهبر فقط روح

خمينی از زهدان سلطنت متولد شده و . همان رستاخيز شماست
مولود تمام و آمال نظام پادشاهی ايران است آه شما از تئوری 

ه تمام گذشته و حال شما دلبستگی ب. ايد پردازان برجسته آن بوده
 .گذارد تك فردی و تك شخصيتی شما را به نمايش می

ای از  ی شخصی داريم و نه آينه آقای همايون، با شما نه مسئله
اما جامعه ايرانی با . آنيد آن دست آه شما با خود حمل می

دگرگشت فكری و پس از دو تجربه مرگبار سلطنت ومذهب روبه 
. ا ناسازگار استای حرآت ميكند آه با عاليق و انتخاب شم آينده

 به بهانه دفاع از حقوق ٦٧اگر تحليل شما بر سر فاجعه شهريور 
 مرداد در گذشته ٢٨تان مانند آودتای  بشر را با ديگر موارد داوری

ايران مورد مداقه قرار دهيم، چندان متعجب نخواهيم شد تك پا 
بودن تحليل شما در مورد آن اقدام شوم آه فرايند روند دمكراسی و 

دصدايی در ايران را متوقف آرد، بيشتر به لجبازی يك چن
خواه وامانده از قدرت شباهت دارد تا نگاهی هوشمندانه )ه(مشروط

در جايی آه وزارت امور خارجه آمريكا، مجری . به يك رويداد تاريخی
 ايران – آودتا –اصلی طرح آودتا، رسما به دخالت در امور داخلی 

در دوره جنگ سرد، تنها ويژه ايران معترف شده است و اين اتفاق 
جان . شود نبوده است، اسب تحليل شما به سمتی ديگر هی می

 آه تئوری قدرت ٦٧مايه آخرين تحليل شما در مورد فاجعه تابستان 
ها  آنيد، آن است آه اگر چپ تان به آن را تبليغ می و دلبستگی
و . توانست جايشان با جانی عوض شود گرفتند می قدرت می

اين . زدند ها نيز البته مانند استالين دست به آشتار می پچ
پرستانه  توان به يك پيشگويی خرافه انگاری تحليل گونه را می ساده

ترين شكل آن يك پيش فكر در عرصه نظری مورد  و يا در بهترين
اما آقای همايون شما آه در اين مورد آارنامه . بررسی قرار داد

شما در هرم قدرت بوديد . ايد  دريافت آردهها قبل تان را سال رفوزگی
ترين  آارنامه شما آغشته به خون شريف. و جنايت اتفاق افتاد

 .فرزندان اين ملك بالخيز است
شما هر چه ديوار آينه است بر سر چپ قدرت نگرفته و هميشه 

خانواده سياسی آه هميشه در صف اول . آنيد خون داده آوار می
م دو حاآميت رفوزه شيخ و شاه قرار عدالت خواهی، مورد تهاج

به راستی آقای همايون چرا دلتان از اين آشتار خنك . داشته است
ی غيرقابل درك را در " معرفت"احساسی و بی شده است و اين بی

نكند به جهت تكميل آار ناتمامی . چه معنايی بايد جستجو آرد
ماجرای . باشد آه تاريخ خونبارمان به تباهی آن شهادت داده است

خواهان اين  آن جا آه خوب. ايد های اوين را آه فراموش نكرده تپه
ها را بايد در ارقام آشته شدگان و  آيا تفاوت. ملك را سر بريديد

تعداد صفرها و اين آه چه آسی بيشتر آشته است، جستجو آرد 
و نه نفس جنايت؟ آقای همايون لطفا به ما نگوييد خمينی بيشتر از 

آخر . ها فرانخوانيد  را به مهمانی و ضيافت قصابما. شاه آشت 
 .ها ملكه زيبايی انتخاب آنيم قرار نيست ميان آن

طنز تاريخ و گزندگی آن شايد در درستی اين گفتار نهفته باشد آه 
تواند سيستم جنايت را در خفا و اسارت خطا نگاه  هيچ چيز نمی

 نفس جنايت مرور زمان و فرسايش تاريخ و ارقام جنايت از. دارد
آشی   سال پس از تپه٣٠ و ٦٧ سال پس از شهريور ١٦. آاهد نمی

شاهانه الزم است تكرار آنيم آه بررسی جنايت شامل مرور زمان 
. توان شماره آرد ها نمونه از اين دست را می ده. نخواهد گشت

ماندگان آشتار سياه شهريور  آقای همايون ما جان بدربردگان و زنده
  ثال حق داريم يقه محمد خاتمی وزير ارشاد وقت در  به عنوان م٦٧
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   داريوش همايوندر پاسخ به  
  

 را گرفته و بپرسيم تا اين لحظه چرا آالمی از آن ذبح ٦٧سال 
انسانی بر زبان نرانده است و دروغ جامعه مدنی و مدنيت را آشكار 

دهيد از شما به عنوان وزير اطالعات و  آقای همايون اجازه می. آنيم
سخنگوی دولت و معاونت تك حزب موجود در جامعه آن روز ايران آه 

تان را در پوشش دموآراسی خواهی امروزتان پنهان  آينه تاريخی
ايد، سوال آرده و بپرسيم چرا شما آه از پيروزی آينه و خشم  آرده
ايد، هيچ  گوييد و از تداوم آن آه ساليان دراز با خود حمل آرده می
 گوييد؟ نمی
 جا آه به امضاآنندگان اين متن آه برخی تجربه دو زندان شاه تا آن

و شيخ را دارند و از شاهدان زنده آن جنايت هولناك هستند 
گوييم آه حداقل در مورد ما به تاريخ راست  گردد، به شما می برمی
 در -توانستند دژخيم و قربانی به آسانی می"گوييد آن جا آه  نمی

خوانی و  وحدت"با پيام .  عوض آنند جای خود را با هم- ٦٧سال 
تان نا سازگاراست شما سالها برای مقابله با  مشروطه" همرايی

خواهی  چپ جامعه را با مذهب واآسينه آرديد و امروز رجعت
 .آنيد تان را بر سر ديگران آوار می شگفت و ناخردمندی تاريخی

ايت هم آقای همايون ما نه تنها در حال حاضر بلكه در زمان وقوع جن
ما اعدام را . مان دور بوديم از آينه مورد اشاره شما نسبت به قاتالن

آنيم آه تمام به قدرت رسيدگان  يك پديده شوم تاريخ ارزيابی می
. اند مان از جمله شما با دست و دلبازی آن را خرج آرده تاريخ ميهن

 با امكانی آه برايتان فراهم گرديد از ٥٩آقای همايون شما در سال 
دست صادق خلخالی به سالمتی گذشتيد امروز آه همفكران 

اند و مسابقه قدرت را از شما  خلخالی و خمينی فرادست شده
شديد، با منطق  ها می اند اگر گرفتار سيستم جهنمی آن برده

ايد؟ آقای  شد آه بدان استناد آرده خودتان بايد با شما آن می
ت رسيدنتان ﴿فرادست همايون به راستی در فردای احتمالی به قدر

شدن دوباره﴾ با مخالفين فكری تان چه خواهيد آرد؟ با شيوه 
. بايد همه را از دم تيغ بگذرانيد. استدالل و تئوری قدرت مدارشما 

مگر خود را خارج از اين قانونمندی ارزيابی آرده و اين قاعده راتنها 
 شما در آزمون قدرت يك بار. برای ديگران به رسميت بشناسيد

ما اميدواريم آموختن از تاريخ را فقط به ديگران . مردود شده ايد
توصيه نكنيد و سرمنشا اين تداوم آينه در فكر و حوزه انديشه قديم 

وگرنه حكايت ما، . شما آه سياهی و چماق تبلور آن بوده نباشد
   .حكايت ديگر است
 مهدی اصالنی - زهرا استرم - مژده ارسی -سودابه اردوان 

 - منصور تبريزی – محمدعلی پيمان –يون ايوانی  هما–
 - فرخ ذاآرزاده - محمود خليلی - ناصر خداپناهی -فريبا ثابت 

 اسماعيل -الهی   احمد فتح- شهاب شكوهی -مينا زرين 
 - مهران ناظمی– سياوش محمودی - احمد موسوی -محمدی 

  .  قلی يعقوبی-جعفر يعقوبی 
  
  ************************* **********  
  
   گزارش مراسم شانزدهمين سالگرد يادمان  

                                                                                                   در پاريس         67آشتار تابستان         
  اي دوست 

               اي برادر 
                         اي همخون 

     وقتي به ما رسيدي                                 
     تاريخ قتل عام گلها را بنويس                                            

  
به مناسبت شانزدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسي و 

 جمعي از ايرانيان آزاده مقيم پاريس 67عقيدتي در تابستان سال 
امبر در  مراسمي آه به دعوت انجمن دفاع از  سپت18درروز شنبه 

  . زندانيان سياسي و عقيدتي در ايران برگزار شد شرآت آردند 

      در آغاز نماينده انجمن باحترام تمامي جان باختگان راه آزادي و 
عدالت اجتماعي يك دقيقه سكوت اعالم آرد و سپس چنين ادامه 

  داد   
ا ياد يار از دست رفته مان مسيح         مراسم يادمان امسال را ب

راستي مبارآه آغاز مي آنيم           وهفته پيش نيز يكي از با 
سابقه ترين مبارزان جنبش آارگري و اتحاديه اي ايران يعني آلبرت 

سهرابيان را نيز از دست داديم       ما در گذشت او را به همه ياران 
  و همقطاران او تسليت ميگوئيم    

 سپس گزارش يك سال ترور و سرآوب جمهوري اسالمي را      و
به حاضران ارائه داد    و آنگاه سخنان آ قاي علي اصغر حاج سيد 

   توسط  سخنگوي - اداي دين به جان باختگان - جوا دي با عنوان
انجمن قرائت شد آ قاي حاج سيد جوادي در بخشي از سخنان 

  خود چنين گفت     
 توحشي آه به دست جانيان واليت فقيه به در جنايت پر از خون و

 1367جان وهستي صدها جوان زنداني بيگناه در فاجعه سال 
صورت گرفت همه انگشت ها به درستي به سوي آمران و عامالن 
حاآم نشانه مي رود، اما پرونده جنايتي به اين وسعت از خشونت 
ر و بيرحمي ناقص مي ماند اگر ريشه ها و علل تصميم اين آشتا

وحشتناك را در نيابيم و از خود نپرسيم آه چه مقدمات و چه 
  حوادثي اتخاذ چنين تصميم شيطاني را موجب شد                
      پس ازآن نوبت به سخنراني آقاي متين دفتري تحت عنوان 

جنايت عليه بشريت رسيد   آقاي متين دفتري با بررسي حقوقي 
مود آه ما در دادخواهي نه تنها جنا يات جمهوري اسالمي  تاآيد ن

 و ديگر 60 بلكه  بايد تمامي اعدامهاي سالهاي 67آشتار سال 
آشتار هائي آه توسط جمهوري اسالمي صورت گرفته است را 

  بايد مورد تاآيد قرار دهيم     
      سخنران بعدي آقاي خسرو عبدالهي بود آه با بررسي جنايات 

ستاهائي آه توسط جمهوري رژيم در آردستان  وبر شمردن رو
اسالمي ويران واهالي  آنها قتل عام شدند  بطور ويژه به آالبد 

شكافي قتل عام وچگونگي از دم تيغ گزراندن پير و جوان در  دهكده  
  قارنا پرداخت      

     بخش بعدي برنامه ميز گرد  جنايت رژيم جمهوري اسالمي 
هين هيرمند پور حقوقدان عليه بشريت  بود  در اين ميز گرد خانم ش

موارد حقوقي و قضائي آه ميتوان به استاد آنها اعمال جمهوري 
اسالمي را جنايت عليه بشريت ناميد بر شمرد و سپس گزارشي 
از فعاليت تا آنوني آميته موقت تدارك براي برسميت شناساندن 

   به مثابه جنايت عليه بشريت به حاضرا ن ارائه داد   67آشتار سال 
اي مهران مصطفوي مواردو شقوق  مختلفي آه در همين رابطه اق

در آشورهاي گوناگون بويژه در آ مريكاي التين بكار گرفته شده 
  است  تشريح نمود   

خانم فريبا ثابت زنداني سياسي و از ديگر شرآت آنندگان در ميز 
  گفت مبشران اين رژيم با آتش 67گرد  ضمن تشريح آشتار سال 

آس آبادان و قتل عام تماشاچيان بيگناه آار خود را زدن سينما ر
 و سوزاندن زنان نگون – شهر نو –آغاز آردند و با به آتش آشيدن 

بخت مبارزه با فحشارا شروع آردند  آردستان و ترآمن صحرا را در 
بهار آزادي به خون آشيدند و              زندانهاي آشور را به حمام 

ر يك يورش و با همدستي همه هاي خون تبديل آردند و د
جناحهاي رژيم جنايتي آفريدند        و هنوز هم ادامه دارد       و 

 با توجه به اينكه همه جنايات رژيم را 67گفت به نظر من قتل عام 
بازتاب ميدهد تمرآز روي آن ما را به اهدافمان براي دادگاه بين 

  المللي نزديك تر ميكند      
ني زنداني سياسي و شرآت آننده در ميز گرد      آقاي مهدي اصال

به تشريح اين جنايت در زندان گوهر دشت پرداخت  و با تاآيد بر 
ويژگي آشتاري آه در زندان گوهر دشت صورت آرفت مشاهدات 

  خود را با حاضران در ميان گذاشت      
   آقاي بهروز فراهاني  نماينده انجمن و گرداننده ميز گزد  با تاآيد 

بر اهميت اقدام در جهت برسميت شناساندن جنايات جمهوري 
اسالمي به مثابه جنايت عليه بشريت  از تمامي حاضران 

  درخواست آرد آه به اين حرآت بپيوندند     
 ايران  – دقيقه 55بخش پاياني برنامه  نمايش فيلم مستند 

   به آارگرداني جمشيد گلمكاني بود –مقاومت مردم زير اختناق 
  . ا  دامه داشت 12 شب آغاز و تا ساعت  8ن برنامه از ساعت اي
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  ادامه از صفحه یک 
  

  قدرت مردم در عصر امپرياليسم          
  

 در آشور ما هند ميان دولت و ملت فرق ميگذارند و اين فرق را به 
مردم به دولت به عنوان مسئول زندگي خود . وضوح ميشود ديد

اين " مه آلود"علت دمكراسي گسترده و مينگرند، اما در آمريكا به 
رابطه ميان دولت و مردم در . فرق را ميشود به گونه اي ديگر ديد
رسانه هاي جمعي هاليوودي . اين آشور بسيار پيچيده و نازيباست

اينگونه به مردم باورانده اند آه آنان در حصار قرار دارند و تنها حامي 
شند آه دشمناني خطرناك مردم اين گونه مياندي. آنان دولت است

اين دشمن اگر آمونيسم . هميشه آنان را مورد تهديد قرار ميدهند
نباشد نيكاراگوئه، اگر نه آوبا، القاعده و به هر حال دشمني آماده 

نتيجه اينكه ملت آمريكا با داشتن بزرگترين . تهاجم به آنان است
 آه خود زرادخانه هاي اتمي و سايتهاي دفاعي الكترونيكي ــ ملتي

براي اولين بار بمب اتمي را عليه ديگران به آار گرفته، آري اين ملت 
ارتباط . ــ در ترسي دائمي به سر ميبرد و از سايه خود نيز ميترسد

و وابستگي ملت آمريكا به دولت، نه به خاطر رفاه، فرهنگ و 
  .بهداشت و امكانات زندگي، بلكه به خاطر رعب و وحشت است

ز اين ترس مصنوعي در جهت مقاصد خود دولت آمريكا ا
سوءاستفاده نموده و ملت را واميدارد تا به هر جنايتي در حق 

اين حالت همچنان ادامه دارد، درجات ترس و . ديگران دست بزنند
وحشت مردم و وابستگي آنان به همراه اعالم وضعيت فوق العاده 

يننده خارجي از ديد يك ب. زرد، نارنجي و قرمز باال و پايين ميشود
اين درهم . ديدن فرق ميان مردم و دولت آمريكا آار آساني نيست

تنيدگي و اختالط ملت ــ دولت موجب آوار عظيم ضدآمريكايي در 
حكومت آمريكا به بهترين نحوي از اين اوضاع . جهان شده است

: و شما به طور طبيعي ميبينيد آه ميگويند. سوء استفاده مينمايد
ادامه . . . و " آنان از آزادي ما بيزارند" " ما نفرت دارند؟چرا ديگران از"

اين سياست توسط دولت آمريكا موجب عزلت بيشتر مردم آمريكا از 
  . ديگر ملل شده و وابستگي آنان را باز هم به دولت تشديد ميكند

توسط سياستمداران آمريكايي " خطر خارجي"به آارگيري 
ين ميان بسياري پيدا شده اند آه قرنهاست آه ادامه دارد، اما در ا

به بي پايگي اين سياست پي برده اند و مشغول در پيش گرفتن  
  . راه ديگري هستند

پيش از شروع جنگ نامشروع و تجاوزآارانه آمريكا عليه عراق، در 
انجام " انستيتوي بين المللي گلوب"يك راي گيري آه به وسيله 
 در روز پانزدهم فوريه . درصد بود11گرفت، نسبت موافقان جنگ 

 بيش از ده ميليون در سراسر اروپا و آمريكا به خيابانها 2003سال 
با وجود . ريخته و عليه جنگ نامشروع آمريكا به تظاهرات پرداختند

اين حكومتهاي بعضي از اين آشورها آه قاعدتا ميبايست دمكرات 
 و به بوده و به آراء ملت خود گردن ميگذاشتند، عكس آن عمل آرده

در اينجا اين سئوال مطرح ميشود آه . جنگ عليه عراق دست زدند
   اند؟" دمكرات"اين آشورها همچنان 

  آيا شما احساس ميكنيد آه اين دولتها در برابر ملتهاي خود
  مسئوليت دارند و يا اينكه ملتها مسئول اعمال دولتهاي خود

  هستند؟
نگ با تروريسم و حال اگر به مطلب باال انديشيده ايد، منطق ج

دو طرف مردم را واميدارند تا بهاي . منطق تروريسم، همسان است
ملت آمريكا را وادار " سازمان القاعده. "ترور و تروريسم را بپردازند

آرد تا بهاي خطاي دولتشان را در مورد ملتهاي فلسطين، 
در اينجا فرق اين است آه . افغانستان، عراق و عربستان بپردازند

ي عراق، عربستان و افغانستان روساي منتخب نداشتند آشورها
" انتخاب"اما آمريكا رهبر انتخابي دارد و جورج بوش به وسيله مردم 

همچنين روساي آشورهاي ايتاليا، اسپانيا و نخست . شده است
وزير انگلستان منتخب مردم بوده اند، آيا آنان در مورد شرآت در 

  تند؟ جنگ آراي مردم خود را در نظر گرف
چه آسي تصميم ميگيرد آه جنگ عادالنه و يا ناعادالنه ! خدايا
 وقتي يك هواپيماي مسافربري ايران بر فراز 1990در سال . است

خليج فارس بر اثر اصابت موشكهاي آمريكا سقوط آرد و مسافران 
همگي آشته شدند در آن روزها جورج بوش پدر اظهار داشت آه 

و من از آسي عذرخواهي نخواهم براي من اين امر مهم نيست 

وقتي رهبر يك آشور قدرتمند اينگونه غيرمسئوالنه با حوادث . آرد
برخورد ميكند، ما بايد بپذيريم آه در عصر بربريت سرمايه و 

  . امپرياليسم زندگي ميكنيم
در اين عصر به چه معناست؟ اصال معنايي دارد و " قدرت مردم"پس 

  د و به حساب ميآيند؟ يا مردم و قدرتشان وجود دارن
در زمان فعلي فرض بر اين است آه ميليونها انسان با رفتن به پاي 

راي دادن بايد به . صندوقهاي راي حقوق خود را به نمايش ميگذارند
آيا ميليونها انساني آه به پاي . مثابه اعمال قدرت مردم باشد

صندوقهاي راي ميروند، به واقع به دولت مورد دلخواه خود 
ترسي پيدا ميكنند؟ و آيا اين دولتهاي انتخابي خواسته هاي دس

  مردم را به اجرا درميآورند؟ 
در مورد انتخابات آمريكا، آيا انتخاب آنندگان آمريكايي داراي اختيارات 

 آاخ سفيد  حقيقي اند؟ فرض را بر اين گذاريم آه جان آري وارد
را با ديگران در اين صورت بخشي از نهنگان سرمايه جاي خود . شود

عده اي  از اينكه از اين پس چهره هاي ديك .  آرد عوض خواهند
چيني، رامسفلد و جان اشكرافت را نخواهند ديد و از دزديهاي 

اما فكر . وقيحانه شان خبري دريافت نخواهند آرد متاثر خواهند شد
بدون بوش روبرو " سيستمي بوش زده"نميكنيد آه ما دوباره با 

  خواهيم بود؟ 
صاحبان قدرت حقيقي، مديران بانكها و شرآتهاي بزرگ تغيير 

آنان به هر دو . نخواهند آرد، در هر حال آنان آاري به انتخابات ندارند
از بخت بد بايد . طرف دست اندرآار  انتخابات آمك خواهند آرد

گفت آه ارزش گذاري انتخابات منحصر به رقابت ميان تعدادي افراد 
ان اينكه چه آساني بهتر امور امپراتوري را شده است، مبارزه مي

سيستم سياسي در آمريكا به گونه اي است آه . اداره خواهند آرد
تنها آساني ميتوانند به رياست جمهوري برسند آه منافع 
شرآتهاي نظامي و صنعتي را در نظر بگيرند و تعجب انگيز نخواهد 

 جمهوري بود آه هم اآنون بحث عمده ميان دو آانديداي رياست
را بهتر پيش " تروريسم"اين است آه آدام يك ميتوانند مبارزه با 

درگذشته نه چندان دور بيل آلينتون نيز سياست مشابهي را . ببرند
دنبال ميكرد با اندآي تاخير و تسريع، وي نيز خواستار ادامه 

 اسرائيل و عراق و سايرين  بود، بمباران  سياستهاي بوش در مورد
  . رهاي او بودسودان از آا

پس عليرغم وجود اتهامات  گوناگون در ظاهر، آنان در پشت پرده 
با اين حساب اگر مردم آمريكا جان آري را انتخاب . توافق آامل دارند

آردند، در آن صورت  رئيس جمهوري خواهند داشت تحت نام جان 
آري بوش، در حقيقت جاي اختيار حقيقي نيست، اختيار موجود 

مانند اينكه شما هر آدام از مواد پاك آننده ايووري و چنين است، ه
" پروآتور اند گامبل"تايد را آه انتخاب آنيد وابسته به شرآت 

  . ميباشد
 اين است آه از اين دو يكي هم ممكن  فرقي آه ميتوان ذآر آرد

جنبش ضدجنگ در اياالت متحده . است آمتر قساوت داشته باشد
ته است دروغ و تبليغات فريبكارانه به شكل خارق العاده اي توانس

اين نه فقط خدمت ارزنده اي به مردم .  مردم افشا نمايد دولت را نزد
اما اگر جنبش . آمريكاست بلكه خدمتي به همه مردم جهان است

ضدجنگ در آمريكا از جان آري پشتيباني نمود، بسياري گمان 
، خواهند برد آه با شرآت سازمان ملل متحد در آشور عراق

آيا امپرياليسم اگر . امپرياليسم آمريكا عملكرد بهتري خواهد داشت
به جاي آشتار مستقيم مردم عراق توسط سربازان آمريكايي، 
دست به دامان سربازان پاآستاني، هندي و يا هر آشور ديگري 

شما فكر ميكنيد آه مردم عراق . بشود، وضعيت بهتر خواهد شد
تهاي آمريكايي، شرآتهاي اگر مشاهده آنند آه به جاي شرآ
در غارت آشورشان سهيم ... ديگري از فرانسه، آلمان، روسيه و
آيا به نظر شما اين گونه بهتر يا . شده اند، خوشحال خواهند شد

بدتر است و يا اين آه امپرياليستي هشيار و يا آمتر هشيار 
حاآميت داشته باشد؟ آيا اين تنها راه باقيمانده است؟ از طرح 

  .ت شاق خود عذر ميخواهمسئواال
حقيقت اين است آه دموآراسي انتخابي به وسيله اي براي بهره 

اين نوع دموآراسي . برداري و سوءاستفاده تبديل شده است
ميدان بسيار محدود و تنگي را در برابر ما ميگشايد و بدتر اين آه 
همگان باور آرده ايم آه تنها اختيار ما همين است، بحران 

  . مدرن به واقع بسيار عميق استدموآراسي
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  قدرت مردم در عصر امپرياليسم          
  

در عرصه جهاني و به دور از وجود دولتهايي آه فاقد قدرت حقيقي 
» قانوني«سياسي اند، ارگانهاي مختلف تجارت جهاني با ابزارهاي 

و قراردادهاي مختلف با بسياري از آشورها، به درستي سيستم 
آنان بدون هيچ قيد و بندي . بق را تحميل نموده اندآلونياليسم سا

سرمايه هاي خود را وارد و خارج آرده و به دلخواه خود سياستهاي 
اقتصادي خود را در اين آشورها به اجرا ميگذارند و با تهديد و تطميع 

اين شرآتها با . هر گونه سياستي آه مايل باشند به اجرا ميگذارند
عادن، آب و برق و با شرآت سازمان تسلط بر منابع طبيعي، م

تجارت جهاني هرگونه قوانين را آه به نفع آنان باشد در اين 
آشورها به تصويب ميرسانند تا به سير سرمايه گذاري آنان آسيبي 

بدين وسيله آنان با آمال قساوت پتك سنگين خود را بر . وارد نيايد
و اينها همه . دسر ملتهاي اين جوامع فرود آورده و نابودشان ميكنن

در نتيجه . انجام ميگيرد» تعديل اقتصادي«تحت عنوان برنامه هاي 
اين به اصطالح اصالحات و تعديالت، هزاران موسسه توليدي آوچك 
و بزرگ به ورشكستگي دچار آمده و موجب بيكاري و آوارگي 
ميليونها نفر و خانواده هاي آنان شده است و اين رشته سر دراز 

  .دارد
ما در «:در لندن چنين مينويسد» اسپكتيتر« ميان مجله در اين

عصري زندگي ميكنيم آه سعادت، خوشبختي و امنيت به باالترين 
و ميليونها انسان در سراسر جهان » .مرحله خود رسيده است

آجا زندگي ميكنند؟ و اسمشان «آيست؟ » ما«: سئوال ميكنند آه
  »چيست

ريق مذاآره با حكومتها تغييرات ريشه اي تحت هيچ شرايطي از ط
تنها ملتها از طريق متحد شدن و دست به . انجام نخواهد شد

دست هم دادن است آه ميتوانند تغييرات را بر دولتها تحميل آنند و 
  .آن هم در پشت مرزهاي ملي و ميان همه ملتها

منظور ! چه راههايي براي اعتراض در برابر ملتها وجود دارد؟ مقاومت
قط اعتراض نيست، منظور من تحميل اين اعتراضات بر من در اينجا ف
امپرياليستها اسلحه هاي مختلفي را عليه مردم به . حاآمان است

آار ميگيرند، آنان براي باز آردن بازارها از دفترهاي چك و موشكهاي 
  .آروز بهره ميبرند

در بسياري آشورهاي فقير امپرياليستها با موشك هاي آروز وارد 
در .  چنان آه در عراق و افغانستان عمل آردندنميشوند، آن

بسياري از آشورها آنان به وسيله بيكار آردن مردم، گران آردن 
قبضهاي آب و برق، باال بردن اجاره مسكن، موجب بي خانماني، 
بيكاري و گرسنگي و آوارگي ميليونها انسان در اين آشورها 

ي، پليس، ابزار آنان در اين آشورها، دولتهاي محل. ميشوند
اين سياست فقير آردن امپرياليستها در . دادگستري، و زندانهاست

  .آشورهاي جهان سوم سالها است آه ادامه دارد
تا زماني نه چندان دور براي ملتها مشكل بود آه دشمنان 
امپرياليست خود را بشناسند و با آنها به مبارزه برخيزند، اما چندي 

سطوح محلي را در همه جا، در است آه اين مبارزه و مقاومت در 
خيابانها و در شهرهاي مختلف و آشورهاي مختلف به وضوح 

شايد فهم اين جمالت آه چگونه آنان با . ميتوان مشاهده نمود
امپرياليسم مبارزه ميكنند مشكل باشد، اما ميشود اين مبارزه را در 
ت جنوب افريقا، آرژانتين، عراق و حتي در خيابانهاي اروپا و اياال

  .متحده به وضوح ديد
فعاالن جنبش هاي اجتماعي به شكل جمعي و فردي، روزنامه 
نگاران، هنرمندان، فيلمسازان همه با هم اتفاق آرده اند تا بر 

  .تجاوزات امپرياليسم حدي گذاشته و آن را رسوا آنند
آنان توانسته اند به مردم به درستي توضيح دهند آه چگونه 

 شده آه آنان خانه، سرزمين، آار و آرامت نئوليبراليسم باعث آن
آنان با فعاليتهاي خود مسائلي . انساني خود را از دست بدهند

  .نامفهوم را براي مردم قابل فهم و درك نموده اند
اين خود پيروزي بزرگي براي گروه هاي سياسي است آه به 
اشكال مختلف براي خود يك استراتژي نيرومند مبارزه با 

انكار و «اين استراتژي اين است . م را به وجود آورده اندنئوليبراليس
  ».مبارزه با گلوباليزاسيون

به طور عموم دو نوع مبارزه و مقاومت در آشورهاي جهان سوم در 
نوع اول جنبشي است متعلق به دهقانان بي زمين : جريان است

در برزيل، جنبش مخالف سدسازي در هندوستان، زاپاتيستها در 
نبش ضد تعديل اقتصادي در آفريقاي جنوبي و صدها نوع مكزيك و ج

جنبشهاي اين چنيني آه در بسياري آشورها عليه دولتهاي ملي 
در حقيقت بايد گفت آه اين دولتها . خود به مبارزه مشغولند

اين جنبشها در . نمايندگان قانوني نئوليبراليسم جهاني هستند
ات ريشه اي در آشورهاي خود به طرز راديكال ميكوشند تغيير

  .ساختمان رشد اقتصادي خود به وجود آورند
جنبش ديگري نيز در بخشهايي از جهان در جريان است آه عليه 
. اشغال و سيستم آولونيالي باقيمانده از قرن گذشته ميباشد

ميتوان در فلسطين، چچن، تبت، آشمير و بعضي مناطق هند اين 
وشت براي خود مبارزه آنان براي حق تعيين سرن. مبارزات را ديد

  .ميكنند
آناني آه در قرن گذشته در افريقاي جنوبي عليه آپارتايد مبارزه 
آرده و پيروز شدند امروز با اختالف شديد بين فقر و ثروت در اين 

در . آشور و يا آشورهاي مشابه به مبارزات تازه اي روي آورده اند
 زده و بعضي از آشورها امپرياليستها مجددا دست به اشغال

  .مستقيما اين آشورها را به زير سلطه درآورده اند
. عراق نمونه آشكار چنين تجاوز نامشروع و ظالمانه اي است

دوباره . »آزادي«اشغالي در منتهاي قساوت و وحشگيري به نام 
. نويسي قانوني آه اجازه تسلط و غارت ثروتهاي ديگران را ميدهد

ق به وسيله شرآتهاي امروز ثروت و منابع طبيعي آشور عرا
آه » حكومت عراق«اشغالگران به تاراج ميرود و خيمه شب بازي 
  .دست نشانده امريكاست بر همگان آشكار است

بر همين اساس، سخيفانه است آه مقاومت ملي در عراق آه 
عليه اشغالگران امريكايي انجام ميگيرد، تحت عنوان تروريسم، 

آيا اگر آشور امريكا مورد . آنيممتمردين و يا طرفداران صدام محكوم 
تهاجم و اشغال آشوري قرار ميگرفت در آن صورت ما ميتوانستيم 
نيروهاي مقاوم و مخالف اشغال امريكا را طرفداران بوش بناميم و بر 

  آنان برچسب تروريسم و متمرد بزنيم؟
ملت عراق در جنگي عليه امپرياليسم شرآت دارند، لذا مبارزه آنان 

  .نيز ميباشدمبارزه ما 
جنبش مقاومت ملي در عراق همچون ساير جنبش ها در بسياري 
از مناطق جهان از طيفهاي مختلف تشكيل شده، ليبرال، بعثي، 
اسالمي، آمونيسم آه همگي در صف متحدي عليه اشغالگران 

طبيعي است آه عده اي نيز در . آشور خود متحدانه عمل ميكنند
. و حتي به جنايتكاري دست زننداين ميان به فرصت طلبي، رقابت 

آمك » ناب«اگر ما شرط را بر اين بگذاريم آه فقط به جنبشهاي 
اين به آن معنا نيست آه . آنيم، چنان چيزي وجود نخواهد داشت

ما حق انتقاد از اين جنبش را نداريم، بسياري از اينان فاقد 
اما . ديدگاهي دموآراتيك و عدم شفافيت در برنامه هستند

رين مشكلي آه اين سازمانها دارند تبليغات سوء و قلع و قمع بيشت
آنچه آه بر همه . شديد عليه آنهاست و ما بايد اين را در نظر آوريم

ما واجب است و قبل از هر چيز بايد بدان توجه آنيم، درخواست 
خروج اشغالگران آمريكايي از عراق است نه سرزنش مقاومان 

و مصرانه خروج نيروهاي آمريكايي و همه ما بايد متحدانه . عراقي
  . هم پيمانانشان را در درجه ي اول قرار دهيم

 اولين رودررويي مابين جنبشهاي عدالت خواهانه و 1999در سال 
براي . انجام گرفت" سياتل"نئوليبراليسم در آمريكا و در شهر 

بسياري از مبارزان آشورهاي جهان سوم آه تا آن زمان خود به 
 مبارزه با نئوليبراليسم را به دوش ميكشيدند، بسيار تنهايي بار

جالب بود آه ببينند آه از اين پس تنها نيستند و در آشورهاي 
اصلي سرمايه داري نيز ياراني دارند آه سرسختانه درگير مبارزه با 

  . نئوليبراليسم اند و با آنان در مبارزاتشان شريك اند
 برزيل بيست هزار نفر از فعاالن در شهر پورتو اليگره  2001در ژانويه 

مبارزات اجتماعي، شامل دانشجويان، فيلمسازان، روزنامه نگاران 
آه بعضي از اينان از بهترين هنرمندان و متفكران جهاني بودند گرد 
هم آمده تا به تبادل نظر پرداخته و براي سعادت و خوشبختي 

ن جهاني اين اولين تولد يك سازما. انسانها چاره انديشي آنند
عليه امپراتوري بود، سازماني منظم، رسمي و تشكيل شده از 

دنياي ديگري : "شعار آنان چنين بود. نيروي گسترده و عظيم مردم
  ". ممكن است

   2004سپتامبر                                    
  

  11صفحه     1383   مهر12  يکشنبه)                    راه کارگر (  کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران خبری- سياسیريهنش



  و گزارشات اخبار           
  

 !بزرگداشت حيدر خان مساوی با بازداشت* 
 

 برخورد با اعضای شورای مرکزی جمعيت اسالمی تهدید به
دانشجویان دانشگاه زنجان در صورت عدم انصراف از درخواست 

  !مجوز بزرگداشت حيدرخان عمواوغلو
 اقدام 2/3/83جمعيت اسالمی دانشجویان دانشگاه زنجان در تاریخ 

از ( "حيدرخان عمواوغلی"ت به درخواست مجوز برای بزرگداش
) ن جنبش کمونيستی ایران انقالب مشروطه و از بنيان گذارارهبران 

 قاضات ماه از این درخواست ،این 4مود که اکنون پس از گذشت ن
این در حالی است که طبق آیين نامه .هنوز بی پاسخ مانده است

 .بدهد جواب کتبی هيات نظارت باید 
 تن از اعضای شورای مرکزی این تشکل به 2در پی این درخواست

غيررسمی به حراست دانشگاه فراخوانده شدندو در جلسه صورت 
ای با حضور خانم عباسی رئيس حراست دانشگاه زنجان ونماینده 
ای از وزارت اطالعات تهدید شدند که در صورت عدم انصراف از 
درخواست مجوز برنامه فوق الذکر موردپيگرد قرار خواهند 

الت در امور  مورد دخ2نکته جالب توجه این است که هر .گرفت
لغو مجوزانجمن اسالمی دانشجویان برای (داخلی دانشگاه زنجان

برنامه بزرگداشت خسرو گلسرخی ودخالت در جهت منصرف کردن 
از )جمعيت اسالمی دانشجویان از درخواست مجوز چنين کنگره ای

که شعار قانونگرایی ولزوم ; ! سوی وزارت اطالعات دولت خاتمی
تی خارج از دانشگاه در امور دانشگاه را عدم دخالت نهادهای امني

سر ميدهد صورت می گيردوعمال و نظرا ميتوان ادعا کرد که 
استقالل دانشگاه در تصميم گيریهایش در رژیم سلطنتی بيشتر از 

 رژیم جمهوری اسالمی است
 

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

 تحصن در دانشگاه گيالن رشت  * 
 
، دانشجويان    دانشگاه گيالن    گذشته، چهار شنبه : پيک ايران  

 ساعت ادامه 10در اين تجمع  که . در محوطه دانشگاه تجمع کردند
 آنان .   دانشجو شرکت داشتند 400 -500داشت   نزديک به  

در اين تجمع . خواستار رسيدگی به امور رفاهی  خود شدند  
همچنين  تصميم گرفته شد  تحصن ديگری  در  روز  شنبه در برابر 

گفته ميشود   نزديک به  . ساختمان مرکزی دانشگاه  برگزار  شود
 دانشجو  در اين رابطه دستگير گرديدند و   همچنين شايع است 10

که قبل از  بزگزاری تجعمع آينده  که مقامات سپاه گفته اند 
حرکت  از .دانشجويان به خوابگاه دانشجوئی  حمله  خواهند کرد

  .گزارشی بدست ما نرسيده است شنبه 
 

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

     مجلس  پرستاران مقابل تجمع* 
 
  

 (  آينده  يكشنبه  پرستاري  نظام  مديره  هيات اعضاي:   اعتمادروزنامه
  آند  برگزار مي  تجمع سالمي ا  شوراي  مجلس مقابل)  مهر 19
   هشت  ساعت  پرستاران  مطالبات  پيگيري  در خصوص  تجمع  اين
   نظام  سازمان آل  رييس  اساس بر همين.شود  برگزار مي صبح

 شد از   نيز ارسال  روزنامه  به  آه  سراسر آشور در نمابري پرستاري
   تجمع  تا در اين ت اس  خواسته  سازمان  اين  مديره  هيات  اعضاي آليه

  . باشند  داشته  حضور حتمي  اسالمي  شوراي  مجلس در مقابل
  
  - -- -- --- -- -- -- --- -- --- - -- -- --- -- -- --- -- --  
  

 ادامه تحصن دانشجويان موسيقي دانشگاه هنر  * 
 
  

 در جمعي از دانشجويان دانشكده موسيقي دانشگاه هنر تهران
مشكالت موجود از طريق هفتمين روز تحصن خود خواستار حل 

 .وزارت علوم شدند
، اين دانشجويان آه از )ايسنا(به گزارش سرويس صنفي خبرگزاري 

شنبه هفته گذشته در اعتراض به مشكالت آموزشي خود دست 
به تحصن زدند، امروز نيز با در دست داشتن پالآاردهايي آه در آنها 

 .دند به تحصن خود ادامه دادندمشكالت خود را عنوان آرده بو
وگو با ايسنا، در مورد اقدامات  يكي از دانشجويان متحصن در گفت

توجهي مسوولين دانشگاه به  به دنبال بي: امروز متحصنين، گفت
اي با  هاي متحصنين، دانشجويان خواستار تشكيل جلسه خواسته

 .حضور نماينده وزارت علوم، شدند
 تا زمان تشكيل جلسه حل مشكل وي تاآيد آرد آه اين تحصن

 .ادامه دارد
وگو با مسئوالن  گفتني است، تالش خبرنگار ايسنا جهت گفت

 .بجایی نرسيده است دانشكده موسيقي دانشگاه تهران ا
  

    --- -- -- --- -- -- -- --- -- --- -- -- -- --- -- -- ----  
 ، یزد  و  فالورجان  در اصفهان  تظاهرات ضد حکومتی * 
 
هاي به وجود آمده   نفر در ناآرامي300، حدود   گزارش داد»بازتاب«

 . شعبان، بازداشت شدند هاي نيمه در جشن
هاي به وجود  از اصفهان، در ناآرامي» بازتاب«بنا بر گزارش خبرنگار 
هاي اصفهان و يزد  شعبان در استان هاي نيمه آمده در حاشيه جشن

بهانه شرآت در آه پنجشنبه شب رخ داد، گروهي از افراد به 
هاي نيمه شعبان، اقدام به مصرف مشروبات الكلي در  جشن
 .ها و اخالل در نظم عمومي آردند خيابان

 نفر در ميدان انقالب اصفهان، 500همچنين پنجشنبه شب، حدود 
ها و  هاي بانك  با شكستن شيشهجوانان.  آردندظاهراتاقدام به ت

 نفر از مأموران 3هاي دولتي،  ختمانتخريب تعدادي از خودروها و سا
 .حاضر در محل را مجروح آردند

آنندگان  تجمع  نفر از 270 مأموران، حدود  با دخالتآنپس از 
 آزاد  تعداد زيادي از آنان"بازتاب "  به ادعای دستگير شدند آه

 .دستگير شدند نفر 15در شهر فالورجان نيز، .ندشد
 يزد با مصرف مردمخبر ديگري از يزد نيز حاآي است، شماري از 

.  در منطقه امام شهر يزد آردندنا آرامیمشروبات الكلي، اقدام به 
 نفر بود، به وسيله چماق و سنگ، 40اين افراد آه تعدادشان حدود 

حاضر در محل حمله و به يك سرباز  آرده ها اقدام به تخريب شيشه
 .و وي را مجروح آردند

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

  
  ممسنی نورآباد جنایت رژیم در * 
  

آموز بوده   دانش، یک شده در حوادث نورآباد ممسنيکشتهفرد 
است آه به گفته جانشين فرمانده انتظامي استان فارس بر اثر 

 . اصابت گلوله صورت گرفته است
بيش از : مينه فرماندار نورآباد ممسني همچنين اعالم آرددر اين ز

 درصد دستگيرشدگان وقايع روز سه شنبه نورآباد جز 90
 . اند گذاران نبوده سپرده

ذوالفقار «به گزارش ايسنا، پس از اعالم ورشكستگي صندوق 
 مقابل دادگستري مال باختگان،در ممسني، جمعي از » علي

رده و خواستار تعيين تكليف شهرستان نورآباد ممسني تجمع آ
 . هاي خود شدند سپرده

ر پي اين تجمع به گفته جانشين فرمانده انتظامي استان فارس د
آنندگان اقدام به سر دادن  نيز با پيوستن به صف تجمعتعدادي 

الحسنه  شعارهايي عليه نيروي انتظامي آردند و دفتر صندوق قرض
 .  را به همراه يك دستگاه اتوبوس به آتش آشيدندمذآور

 تن 47  تن زخمي و 13  يك تن آشته، شورشدر جريان اين 
ه شد ها نيز وخيم گزارش  ي از زخميشدند آه حال يك دستگير 

  .است 
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