
   اعالميه کميته مرکزی سازمان پيرامون      
  

                           !  دادگاه فرمايشي فعالين آارگري شهر سقز
  

 سران رژيم اسالمي آه در برابر پايداري فعالين آارگري شهر 
سقز در برگزاري مراسم مستقل اول ماه مه امسال و در دفاع از 

يت گسترده داخلي و بين حق بيان  و انديشه و تشكل شان و حما
دادگاه فرمايشي , المللي از اين آارگران به مخمصه افتاده اند 

براي محاآمه اين آارگران را به وسيله اي فرسايشي براي 
فرسودن مقاومت اين آارگران و پراآندن حمايت هاي گسترده 

آن ها دريافته اند آه .  داخلي وبين المللي از آنان تبديل آرده اند 
دگاه نمايشي فعالين آارگري شهر سقز از تنبيه چند فعال آه دا

آارگري در يك شهر فراتر رفته و  در برابر دادگاه محكوميت 
افكار عمومي از آارگران و آزادي خواهان ايراني و ميليون ها 
آارگر از اتحاديه   هاي آارگري آشور هاي مختلف جهان قرار 

 آارگران و معلمان و آ ن  هم در شرايطي آه جنبش. گرفته است 
پرستاران رو به اوج گذاشته و ضرورت حمايت از فعالين 
آارگري شهر سقز در دفاع از حق تشكل و بيان  انديشه براي 
اعتراض به شرايط تحمل ناپذتر موجود در ميان بخش هاي 
مختلف آارگري احساس شده  و   دريافته اند آه آن ها در اين 

نند  به حمايت ميليون ها نفرازهم مبارزه تنها نيستند و ميتوا
. طبقه اي هايشان   درآشور هاي مختلف جهان تكيه آنند 

حمايتي آه تا آنون درتاريخ جنبش آارگري ما بي سابقه بوده 
وتا  محكوميت اين دادگاه فرمايشي  و اعزام ناظران بين المللي  
 از وآالي اتحاديه هاي جهاني و سراسري  آارگري  به اين دادگاه
و دفاع از خواست فعالين آارگري  شهر سقز و اعالم هم بستگي 
با اين آارگران و  با حضور مستقيم در آنار آنها به پيش رفته 

تا همين جا هم  معلوم است آه آاراگران ما در اين آارزار . است
پيروزي آه   جز . جهاني در دفاع  از حقوق شان پيروز شده اند

شهرسقز وجلب  حمايت موثر داخلي و با پايداري فعالين آارگري 
ولي نبايد گذاشت . بين المللي  از اين آارگران امكان پذير نبود 

آه  سران رژيم اين شكست خود را به وسيله اي براي انتقام 
. جويي از فعالين آارگري شهر سقز و آارگران ايران تبديل آنند

يشه مترصد فرصتند تا آب ها دشمنان زخم خورده اي آه مثل هم
از آسياب بيافتد و  با رذالت خاص شان  دستاورد هاي اين 

  .                                                             پيروزي آارگران ايران را باز پس بگيرند
 سازمان ما ضمن همكاري با تمامي اقداماتي آه در داخل و خارج 

 فعالين آارگري شهر سقز صورت مي آيرد از آشور در حمايت از
بر آن است آه اين آارزار بايد تا عقب نشاندن آامل رژيم ضد 
آارگري جمهوري اسالمي از تعقيب اين فعالين آارگري و محسن 

  .     حكيمي عضو آانون نويسندگان ايران همچنان دنبال گردد
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   ....انتخابات افغانستان              
  

درست سه سال بعد از سرنگوني رژيم طالبان اينك قرار است 
انتخابات . اولين انتخابات رياست جمهوري در آشور برگزار گردد

ازين نوع در تاريخ آشور ما ميتوانست اميدبخش و هيجان برانگيز 
ساالري و  نقدر از جنايتباشد اما مردم ما در طي اين سه سال آ

سياست ها و ساخت و پاخت هاي دستگاه حاآم به ستوه آمده 
 . اند که هيچگونه اميدي به نتيجه مثبت از اين انتخابات ندارند

همانگونه آه تجربه دو لويه جرگه و ملوث شدن آن با شرکت 
خاينان جهادي نشان داد، انتخابات نيز در جو رعب و وحشت و 

 کارت رای دهی، انتخاباتي دروغين و تقلب ميليونها
ای که ديده بان حقوق  اي بيش نخواهد بود مسئله غيرعادالنه

بشر، ملل متحد و رسانه های معتبر دنيا نيز بر آن صحه گذاشته 
صرفنظر از اينکه منابع متعدد خارجی امريکا و زلمی خليلزاد . اند

خابات کنونی با را گرداننده اصلی انتخابات ميدانند، از نظر ما انت
توجه به نکات زير تمسخر دموکراسی بشمار رفته و به هيچوجه 

  : نميتواند آزاد و عادالنه تلقی شود
انتخابات در حالي برگزار ميگردد آه در آشور فساد،   

رشوه، بروآراسي، قاچاقاق مواد مخدر، اختطاف اطفال، ستم بر 
تفنگ و تروريزم بر سر آن در طواف بيداد ميكند و سايه .... زنان و 
تفنگ و پول و تهديد هر حكم را به آرسي مينشاند و . است

  . حرف اول و آخر را ميزند
وقتي . ترين مشكل به شمار ميرود عدم امنيت عمده  

رئيس جمهور آشوري بوسيله باديگارد هاي خارجي حفظ گردد، 
تم پس توده هاي راي دهنده را آي از شر جنگ ساالران س

  پيشه حفظ خواهد آرد؟ 
ائتالف «آله فعلي که در دست  پليس و اردوي نيم  

قرار دارد طبيعتا در خدمت تجارت هرويين و ديگر » شمال
  . جنايتهاي آن ميباشد

 عسكر تازه وارد امريكايي فقط مصروف جنگ با ١١٠٠  
تروريست هاي طالبي، القاعده و باند گلبدين خواهد بود زيرا آه 

ولي . آش هم اند وه تروريست غير از افغانها، امريكاييهرسه گر
ائتالف «نيروهاي امريکايي و آيساف هيچگونه آاري عليه 

 قانوني و -انجام نميدهند زيرا جنايتکاران باند فهيم » شمال
  ! شرکاء صرفا افغانها را ترور ميکند و نه امريکايي ها را

نيت  نيروي آيساف حتي قادر به حفظ ام۶٠٠٠حدود   
  . در شهر آابل نيست

ساالران و ايادي  بوسيله جنگ» آمسيون انتخابات«  
 آانديد رياست جمهوري ١٨شان اشغال گرديده و نتيجتا بين 

چهره هاي کريه و کثيفي از جمله احمدشاه احمدزي، حفيظ 
منصور، لطيف پدرام، عبدالهادی دبير، قانوني، دوستم و محقق 

ر تبهکاريها و ميهنفروشي هاي نيز به چشم ميخورند آه بخاط
 ادعانامه از ١۵٠بيش از . شان بايد به محاآمه آشانيده شوند

سوي قربانيان، عليه اين افراد ارايه گرديد ولي کمسيون انتخابات 
آمسيون انتخابات به يكي از . کوچکترين وقعي به آنها ننهاد

صالح اصول قانون انتخابات آه جنايت آاران را براي آانديد شدن نا
ميداند، پا گذاشت و بدينترتيب با هموار ساختن راه براي شرکت 

 تن آه ١٨تعدادي از اين . آشامان، انتخابات را آلوده ساخت خون
دست شان به خون آغشته نيست، آنقدر موضع سازشكارانه 
دارند آه به نظر ميرسد اساسا در پي آسب شهرت بوده اند تا 

  . توقع کسب راي توده ها
ني که حق و ظرفيت نمايندگي از اکثريت زنان نام ز  

ستمکش کشور را داشته باشد، در ليست کانديدها ديده 
  . نميشود

شفيقه حبيبي که بوسيله غرب منحيث نماينده زنان افغان و 
مدافع حقوق بشر جار زده ميشود، گذشته از رگه هاي 

اش در حدي سقوط ميکند که معاونيت دوستم را  پرچمي
لي که او را بيشتر از هر وقت ديگر بدنام نموده و در ميپذيرد، عم

مقابل کليه زنان داغديده افغانستان از دست دوستم و ساير 
حرکت ننگين امروزي شفيقه حبيبي، صحت . جالدان قرار داد

داوري سالها قبل ما در مورد ماهيت مشکوک وي را ثابت 
  . ميسازد

 موضعگيري خانم مسعوده جالل نيز با رشته هاي جمعيتي و
هاي سازشکارانه در قبال بنيادگرايان هرگز نميتواند نماينده زنان 

گي راستين زنان ما را بزرگ  نمايند. آشور ما محسوب گردد
زناني چون ماللي جويا ميتوانند داشته باشند آه آفن به تن 

جنسيت . ي ما هستند صداي راستين زنان و مردان تير خورده
معيار اساسي . ه ارزشي نداردرئيس جمهور آينده هيچگون

العلل فاجعه  موضعگيري قاطعانه عليه بنيادگرايي است آه علت
  . جاري در افغانستان به شمار ميرود

حتي پاي گلبديني ها از شرکت در انتخابات قطع   
عبدالستار سيرت آه متاسفانه از وي به مثابه . نشده است

ه ميشود به مثابه نماينده تكنوآراتهاي مدافع دموآراسي نام برد
شرمي را به جايي ميرساند آه گلبديني  عامل حزب اسالمي بي

  . گزيند پليدي چون قاضي امين وقاد را به سمت معاونش برمي
باور کردني نيست اما واقعيت تلخ است که حتي   

لطيف پدرام شکنجه گر مشهور خاد و نماينده خاص برهان الدين 
دموآراسي و حتي سکيوالريزم رباني نيز با ماسك حقوق زنان و 

ولي در اصل نماينده جناحي از بنيادگرايان طرفدار ايران، خود را 
اي از رسانه هاي جهاني  عجيب تر اينکه پاره! کانديد نموده است

وي شايد با چهره پودر . هم برايش سخاوتمندانه تبليغ ميکنند
لي خبر جهان را به آساني بفريبد و اش مردم بي  زده و نكتايي

 جهادي اين روشنفكر وجدان باخته -مردم ما هيچگاه تاريخ خادي 
  . را فراموش نميتوانند

اين مهم نيست که او و امثالش به هيچوجه راي قابل توجهي 
مهم اينست که چنانچه گفتيم انتخابات با حضور . آورند نمي

يکچنين عوامل رسواي رژيم ايران، مردم ما را نااميد و متنفر 
  . ميسازد

ما به . حذف فهيم از معاونيت کرزي ارزش زيادي ندارد  
موقع يادآور شديم که اعطاي لقب مارشال به فردي چنين کوچک 

اي که باشد توهين به  و با لکه هاي خون در آستين به هر بهانه
و مهمتر اينكه اگر فهيم را آنار گذاشت، در مقابل . مردم ماست

گونه فرق ماهوي با فهيم خليلي و ضيا مسعود را برگزيد آه هيچ
رها . کارنامه پر از جنايت خليلي به همگان معلوم است. ندارند

کردن يک جنايتکار همين سه ماه قبل از چنگ قانون، تازه ترين 
ضيا مسعود هم صرفنظر از . داغ ننگ بر پيشاني خليلي است

دست داشتن در قاچاق سنگ هاي قيمتي به همکاري ولي 
به » سی آی ای«ن پنجصدهزار دالر ارسالی مسعود، به از راه زد

از » جنگهاي ارواح«آتاب (احمد شاه مسعود هم متهم است 
  ). استيو آول

اين مسئله را که چنانچه مكررا هشدار داده بوديم که فهيم و 
باند تبهكارش مارهاي آستين اند و با امتياز دادنها هارتر ميشوند، 

. حذف معاونيتش ثابت کردآقاي فهيم با علنا تهديد کرزي پس از 
  . آقاي کرزي ازين سيلي ها توسط خودش فراوان خواهد خورد

جابجايي هاي فوق غير از اينکه جنگ ساالر زدگي سيستم را از 
بين نميبرد، از هم اکنون ترکيب نامردمي و ضد دموکراتيک کابينه 

  . آينده آقاي کرزي را نشان ميدهد
 نيز به مثابه زنگ خطري اعالم حمايت رباني و سياف از کرزي

است که ملوث بودن حاکميت آينده آقاي کرزي به مکروب 
اگر اينان عناصر ذخيره امريکا . بنيادگرايي را نمايان ميسازد

نباشند درينصورت همانند فهيم و ديگران به مار هاي آستين به 
  . مراتب زهرآگين تر براي کرزي مبدل خواهند شد

آه (يون آمك خارجي  بل٣با وجود سرازير شدن   
 بليون آمك خارجي به عراق ناچيز ٢۶هرچند در مقايسه با 

اي جدي از بازسازي در آشور نميتوان  هيچگونه نشانه) است
به گفته وزير پالن با اين مقدار پول افغانستان ميتوانست . ديد

اما قسمت اعظم آمكها بوسيله جنگ ساالران به . دگرگون گردد
ضافه به چنگ آوردن ميليونها دالر از درک جيب زده شده که به ا

قاچاق مواد مخدر، به قدرت هايي بدل شده اند آه در زير نظر 
نيرو هاي آيساف و امريكا آزادانه به هر خيانت و جنايتي دست 
ميزنند و ناگفته پيداست که تقلب در انتخابات براي آنان مثل آب 

  . خوردن است
رف بخشش ميكند، قانوني سياف يك ميليون دالر به وزارت معا

 ميليون ١٢يك ميليون به رئيس معارف فراه ميفرستد، محسني 
اين ! دالر از جيب شخصي خود براي اعمار مدرسه هديه ميدهد

همه پولهاي هنگفت، آه زير نام آمك به معارف باال و پايين 
. ميشوند اصال براي مبارزات انتخاباتي به مصرف ميرسند

ا دالر در کشوري بي نوا مثل افغانستان جنگساالران با بليونه
  . ميتوانند به انجام هر خيانت در انتخابات موفق شوند

  
شرافتي   اسماعيل در هرات، پستي و بي،يکي از سر خاينان -

 بودنشان  باآره  را به حدي ميرساند آه زنان را بخاطر تصديق
 

  2صفحه     1383 مهر  19يکشنبه  )                    راه کارگر (  کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران خبری-  سياسینشريه



  . ...انتخابات افغانستان        
 
  

اين توهين جانفرسا در هيچ . مورد معاينه قرار ميدهد
  . ثال نداردنقطه دنيا م

، قصه )٢٠٠۴ اکتوبر ۴(بر اساس مجله امريکايي نيشن 
هولناک گروهي از زنان افغان رد مرز شده توسط رژيم 
ايران که اول در چنگال اهريمني اسماعيل گرفتار آمده و 
عصمت همه شان برباد ميرود و سپس در بارگاه به 
اصطالح کمسيون حقوق بشر خانم سيما سمر به مثابه 

اي مطرود و منفور به بيشرمانه ترين صورت به متاع ه
حراج گذاشته ميشوند، تا اگر مرداني بيايند و آنان را 
تصاحب کنند، قلب و وجدان هر فرد شرافتمند را به 

  . سختي ميفشرد
آيا از زنان ما در جهنمي اينچنين سوزان و خردکننده 

اي دلگرمي  انتظار داشت که با حال و حوصله و ذرهميتوان 
  پاي صندوق راي رفته و انتخابات را جدي بگيرند؟ 

اوضاع از هر نظر در افغانستان قسمي فاجعه   
بار است که الظواهري به درستي به خود حق ميدهد 
اعالم نمايد آه افغانستان از تروريست هاي القاعده و 

بيند آه  ه به روشني ميالقاعد. ياران افغان شان است
سياست هاي امريكا در افغانستان روبه شكست بوده و 

متمرکز است که جمعي » ائتالف شمال«قدرت در دست 
در آخرين تحليل از برادران هم ايدئولوژي و هم عقيده آنان 

القاعده شاهد است آه امريكا و . محسوب ميشود
تكيه بر متحدانش نه با تكيه بر مردم افغانستان بلكه با 

را » جنگ عليه تروريزم«ي آنان، »ائتالف شمال«برادران 
  . به پيش ميبرد

 تن از آارآنان انتخابات و ٣٠تا حال حدود   
او هايي آه مصروف آار مثمر براي مردم بودند  جي اني

بيم از آن . توسط طالبان جان شانرا از دست داده اند
ري راه ميرود آه در روزهاي انتخابات آشت و خون بيشت

در هيچ نقطه دنيا مردم بخاطر صرفا راي دادن جان . بيفتد
  . شانرا به خطر نمي اندازند

انتشار دهها نشريه در آشور امر مثبت است   
اما اين آميت فاقد ارزش است وقتي زير تهديد جنايت 

هيچيك از . ساالران حاآم نتوانند آزادانه بنويسند
بسيار ماليم مطبوعات آنوني جرئت ندارد برخوردي 

انتقادي به قهرمان ملي آاذب و حتي شخص فهيم 
. داشته باشند چرا آه خطر تهديد و ترور را بدنبال دارد

هنوز مخفي انتشار ميبابد چون از سكيوالريزم » پيام زن«
و » ائتالف شمال«حرف ميزند و صريحا به افشاي جنايات 

خان اله  سكيوالريزم آه امان. احمد شاه مسعود ميپردازد
حدود نود سال قبل آنرا در پيش گرفت، امروز به يك تابو 

هجوم . بدل گشته و مطبوعات آزاد از ذکر آن وحشت دارند
تروريست هاي فهيم و قانوني و سياف و شرکا به خانه 
آقاي مبارز به علت اندک اظهارات او عليه جنگ ساالران 

درين . نشانه آوچكي از فقدان آزادي بيان در آشور است
حال چگونه ميتوان از نقش بزرگ و مثبت رسانه هاي آزاد 

  در جريان انتخابات صحبت کرد؟ 
. نتيجه انتخابات از همين حاال معلوم است  

اين پيشبيني پيغمبرانه نيست، . آرزي برنده خواهد بود
چون مردم در شرايطي آه بنابر ضعف جنبش دموکراسي 

اطع و طلبانه، آانديدي دموآرات، استقالل طلب، ق
وجود ندارد مجبور اند بين وي و جنايتكاران يکي را  مردمي

جنگ ساالران تبهکار با تمام تقلب کاري و . انتخاب آنند
استفاده از زور قادر نخواهند بود آنقدر آراي مردم را غصب 

تعداد . آنند که از پيروز شدن کرزي جلوگيري بعمل آرند
ف تمام اندآي آه راي خواهند داد، کرزي را با وص

اشتباهات و سازش هايش با خاينان، نااميدانه بر جنگ 

بنا پيروزي آقاي آرزي افتخاري . ساالران ترجيح خواهند داد
مردم ما در عالم ياس و درد به اميد اينكه . برايش نخواهد داشت

  . اينبار کرزي قاطع عمل خواهد آرد به وي راي خواهند داد
ازهم کساني ما را متهم به بر پايه آنچه برشمرديم ممکن است ب

ولي اين انتقادگران نميتوانند توضيح دهند که . کنند» بدبيني«
از اوضاع نه بر پايه واقعيات بلکه بر پايه » راوا«کدام تحليل 

در گذشته غلط از » راوا«استوار بوده و کدام پيشبيني » بدبيني«
 را چون شهامت مبارزه با تلخترين شرايط» راوا«آب درآمده اند؟ 

دارد ازينرو از افشاي سياهي ها هرقدر هم تلخ و دهشتناک ابا 
ما بايد از شناخت و تصوير و تحليل فاجعه نترسيم و . نمي ورزد

دچار خودفريبي هم نشويم تا قادر به پيکار برضد تيره بختي و 
  . عوامل آن باشيم

ما ايمان کامل داريم که با پيشرفت مبارزه نابود کننده عليه 
رايان، روز هاي درخشان آزادي و بازسازي و نيز انتخابات بنيادگ

  . ي ما فرا خواهد رسيد اصيل در وطن ويرانه
  

  )راوا(جمعيت انقالبي زنان افغانستان       
  

   2004اکتبر اول                                
  
  

  

  *با ما ارتباط بگيريد   *
 
  هفته نامه سر دبير 

                               
 arash.k@rahekargar.net       

  
   روابط عمومی سازمان

                                    
public@rahekargar.net 

  
سازمان  تلفن عمومي   

  
                  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  

   
 سايت راديو صدای کارگران ايران      
       
      www.sedayekargaran.com  
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   .....حكومت نگروپونته در عراق   
  

           
  

نگروپونته به پستهاي مختلفي گمارده شد، اما از همه جنجال 
وي در آنجا آمك به . برانگيزتر دوران خدمتش در هندوراس بود

آونتراها را آه عليه دولت نيكاراگوئه ميجنگيدند به عهده گرفت و 
در همين دوره به دولت . ميليونها دالر به آنان آمك رساند
سياسي آمك آرد و معروف هندوراس در قلع و قمع شخصيتهاي 

است آه با آمك او نزديك به يكصد و هشتاد نفر از معروفترين 
 . آنان به قتل رسيدند

بنابه نوشته محقق آمريكايي شادوفسكي در مجله گلوبال 
جورج بوش، نگروپونته را به علت تجربيات فراوانش در "ريسرچ، 

گسترش . زمينه اطالعات و سرآوب به عراق فرستاده است
قاومت در غالب شهرهاي عراق موجب نگراني دولت م

بمبارانهاي . آمريكاست و بايد به هر شكل از آن جلوگيري شود
  .هوايي شهرها روش تازه اي است آه اآنون به آار ميرود

 روز حكومت نگروپونته بيش از پنج 70در مدت 
 ."هزار نفر در عراق آشته شده اند

پس از ترك پل برمر و ورود نگروپونته شيوه تبليغات و به آارگيري 
آلمات در خبرها تغيير آرده، در اين مدت آلمات نيروهاي 

آمتر به آار برده . . . اشغالگر، بمباران هوايي، شكنجه اسيران و 
در مطبوعات آشورهاي عربي نيز لحن اخبار تغيير آرده، . ميشود

بيشتر از حقايق امور اطالع داده گاها در مطبوعات اروپايي 
مطبوعات و سخنگويان رسمي در آشورهاي عربي . ميشود

آنچنان اظهار ميكنند آه گويا عراق تحت اشغال آمريكا نيست و 
همه چيز آرام و به شيوه اي دموآراتيك در حال بهبودي است 
تنها گروههاي خرابكار و تروريست هستند آه آرامش مردم را 

 .  موجب قتل و آشتار فرزندان مردم ميشوندبرهم ميزنند و
در اين اوضاع خفقان زده آه هيچ صدايي برنميآيد، نگروپونته 
حكومت خونين خود را همانگونه آه در ويتنام و هندوراس انجام 

وي براي بهتر به انجام رسانيدن ماموريت . داد، به پيش ميبرد
ه آار قرار سرآوبگرانه خود در عراق روشهاي زير را در سر لوح

 : داده است
ــ ميكوشد تا حضورش را آسي متوجه نشده، در مطبوعات و 1

ديگر رسانه هاي جمعي به اظهارنظر نميپردازد و عكسي از وي 
دستورات و خواسته هاي خود را . در جايي مشاهده نميشود

براي مشاوران آمريكايي وزيران عراقي ارسال ميدارد، هر وزير 
در مورد وزارت نفت به گونه . كايي داردعراقي يك مشاور آمري

ديگري است، زيرا اين وزارتخانه تا نود درصد توسط خود آمريكاييها 
 . اداره ميشود

 مصاحبه مطبوعاتي تاآنون شرآت  ــ برعكس پل برمر در هيچ2
 . نكرده و خود را آامال از انظار مخفي نگهداشته است

ستاني نزديك نموده ــ خود را به مراجع مذهبي شيعه بويژه سي3
و مبلغ پانصد ميليون دالر براي تعمير خرابيهاي شهر نجف در 

شرط وي اين بوده آه اينان . اختيار اين مراجع قرار داده است
هيچگونه نزديكي با مقتدا صدر نداشته باشند و حتي االمكان 

اين سياست اآنون در . بكوشند وي و اطرافيانش را منزوي آنند
  .حال انجام است

ــ توجيه عالوي نخست وزير و وزير دفاع عراق مبني بر تهديد 4
مخالفان اشغالگران در شهرهاي مختلف عراق، و اين در حالي 
ست آه خود اينان نيرويي براي مقابله ندارند و آمريكاييها با 

 . بمبارانهاي هوايي به جنگ مردم ميروند

اقعي را از ــ اخراج نمايندگان رسانه هاي خارجي آه خبرهاي و5
عراق مخابره ميكردند، همچون الجزيره، العربيه و بعضي 

 . مطبوعات بين المللي ديگر
ــ آمك فراوان به مطبوعات و نويسندگان جهان عرب تا اينگونه 6

نيروهاي " خرابكاري"وانمود آنند آه بيشتر قربانيان در نتيجه 
، بن مخالف آمريكا است و اينكه اينان وابسته به گروه زرقاوي

الدن و يا ساير گروههايي آه مخلوق خود آمريكاييها هستند، 
ه عليرغم آن همه ادعاي قابل يادآوري است آ. (ميباشند

آمريكاييها مبني بر وجود القاعده و زرقاوي در عراق، تاآنون حتي 
يك نفر از اين دو گروه دستگير نشده و اين بسيار شك برانگيز 

 ) مترجم. است
وي مبني بر همكاري با بخشي از بعثي هاي ــ واداشتن عال7

سابق به هدف ايجاد تفرقه در ميان نيروهاي مقاومت عراقي تا از 
اين راه بتوانند از فشار جنگ عليه آمريكاييها بكاهند و هم اينكه 
دست اسرائيلي ها را براي پيشبرد آارهايشان در عراق باز 

 . گذارند
آه توسط برمر " حزب بعثمبارزه و ريشه آني "ــ انحالل هيئت 8

در آن مدت هزاران بعثي و صدها . و چلبي تشكيل يافته بود
دانشمند عراقي ترور شدند، هم اآنون تصميم بر اين است آه 
مسئوالن عاليرتبه حزب بعث شناسايي و نابود شوند و با بقيه 

  . آاري نداشته باشند
ــ هماهنگي روزانه و دائمي ميان نگروپونته و فرماندهي 9

نيروهاي نظامي آمريكا براي بمباران شهرها و مناطقي آه آنان 
در آنجاها مخفي شده " زرقاوي و القاعده"تشخيص دهند عوامل 

البته هدف از اين بمبارانها تنها به خاطر سرآوب مردم است . اند
 .تا از پشتيباني مقاومت دست بردارند

گر با ــ منع رفت و آمد سربازان آمريكايي در خيابانها م10
پشتيباني تانك در زمين و هلي آوپتر در هوا، تا از اين راه از 

 . آشته شدن آنان جلوگيري به عمل آيد
ــ درخواست از واشنگتن براي آمك بيشتر مالي به مطبوعات 11

نان تبليغاتشان  بنابه نوشته ي نيويورآر تا آ. (در آشورهاي عربي
وليت بيشتر را عليه مقاومت ملت عراق بيشتر آنند و مسئ

ماندن آمريكاييها را به گردن آنان بيندازند، هم اآنون اين 
مطبوعات نامي از قواي اشغالگر نميبرند بلكه نيروهاي ائتالف و 

 .) جاي آن را گرفته است. . . و " هم پيمان"
ــ سكوت مطلق در مورد دخالت گسترده اسرائيل در عراق و 12

 .منع نشر هرگونه خبري در اين مورد
اهر آرام، پنهان آاري به دور از انظار از مشخصات اصلي ظ

وي در ماموريت هاي سابق خود در ويتنام و . نگروپونته است
آشورهاي آمريكاي التين هميشه اين ظاهر موقر ديپلماتيك خود 
را حفظ مينمود و سياست سرآوب مخالفان را از درون پيش 

 تا عناويني گفته ميشود آه وي شخصا از بوش ميخواهد. ميبرد
نمايندگي اياالت متحده، نماينده حكومت نظامي و از : همچون

اين قبيل عناوين را ملغي نموده و به جاي آن از آلمه سفير 
اياالت متحده در عراق استفاده نمايد آه مورد قبول بوش واقع 

 . شود
هم اآنون تمام ساختمانهاي اصلي و بزرگ دولتي عراق شامل 

افه آاخ رياست جمهوري صدام حسين در  وزارتخانه به اض23
دو هتل بزرگ شهر بغداد، رشيد و . اختيار نگروپونته قرار دارد

تعداد شش هزار آارمند در . منصور نيز در اختيار سفارت قرار دارد
اين اماآن مشغول به آارند و قرار است تا پايان سال جاري تعداد 

ند آه غالب اينان آساني هست. آنان به هشت هزار برسد
 . دوراني از آموزش را در اسرائيل گذرانده اند

در مورد نيروهاي مسلح آمريكا قرار است تعداد آنان تا دويست 
نفر بر  هزار نفر افزايش يابد، هم اآنون ماهانه يك هزار و پانصد

دولت آمريكا به دنبال مزدوراني است . تعداد آنان افزوده ميشود
بيشتر اينان از آشورهاي . آه حاضر به خدمت در عراق باشند

 . اروپاي شرقي هستند
 آه  نگروپونته ميكوشد تا در مطبوعات جهان اينگونه انعكاس يابد

. عراق داراي دولت، نخست وزير و رئيس جمهوري مستقل است
بر همين اساس از آنان خواسته شده تا هر چه بيشتر ظهور 

يه و علني يافته، با مطبوعات مصاحبه و به آشورهاي همسا
 . اروپا سفر آنند

نگروپونته آوشش فراواني به آار برده تا چهره هاي بدنام 
همچون چلبي و اطرافيانش و ساير آساني آه وابستگي آنان به 
آمريكاييها بر همگان محرز بوده به عقب رانده شوند تا موجبات 

  .  شود" ناپديد"نفرت از آمريكا 
                                             **************  
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  پيرامون ايران  از یگزارش                 
  

  شتارمراسم شانزدهمين سالگرد ک      
   زندانيان سياسی در خاوران         

  
  

  ِدار بلند شت سرز گگفت  آن يار ک
  که  اسرار هويدا می کرد  جرمش اين بود                    
  
  

شانردهمين سالگشت شهادت ستاره های تابناک آزادی خواهی و 
سوسياليسم در ايران با شکوه تر از هميشه در خاوران بر گزار 

امسال مراسم با شور و هيجان خاصی برگزار گرديد و دليل . شد
ن بود، جوانان در گروه های پنج يا عمده آن نيز حضور جوانا

 پارک  نفری و يا همراه خانواده هايشان در جای جایشش 
  .گورستان ، ديده می شدند

 دور نان شروع به دور زدن در پياده روبعد از مدتی جوا
گورستان کردند، انگار با اين کار می خواستند به نوعی انسجام 

در اين حرکت هر لحظه بر تعداد آنان . و سازمان دهی برسند
خواندن سرودهای ملی و آزادی خواهانه  افزوده می شد و با

 اين جمعيت هيجانی دو چندان به حرکت خود می بخشيدند، در
  .قابل مالحظه افراد شناخته شده نيز وجود داشتند 

جای جای گورستان گلباران شده بود و بر سر مادران شهيدان گل 
امسال بر خالف سالهای پيش سخنرانی تدارک ديده . می ريختند

نشده بود البته در حاشيه مراسم از دکتر رئيس دانا دعوت به 
  .ندسخنرانی شد که ايشان آمادگی نداشت

حضور ،  استقبال و دلگرمی مردم در برگزاری اين مراسم نشان 
داد که آنچه ما در داخل شهرها از روی آوردن مردم به 
سوسياليسم و آزادی خواهی استنباط می کنيم واقعيتی عينی در 
جامعه ما است که با شتابی رضايتبخش در ذهن پيشگامان، 

  .انديشمندان و کارگران رسوخ می کند
 اينکه کارگران وروشنفکران در اين محيط همديگر را پيدا بويژه

می کنند و بعدها به سادگی يکديگر رااز دست نمی دهند و به 
زيرا در جامعه کنونی . سمت کارکردهای آگاهانه حرکت می کنند

ما که بدليل سرکوب های شديد امنيتی امکان يافتن روابط استوار 
درت ايجاد بسترهای مناسب و آگاه و توانمند که در دراز مدت ق

  . بسيار دشوار است. جهت حرکت های عظيم مردمی را دارد
برگزاری اين قبيل مراسم از اين وجه بسيار مهم و در خور توجه 

  .است
توجه و عالقه مردم در شرکت و برگزاری شانزدهمين سالگشت 
بر ما مسلم می کند که سر زمين ما يکی از کانون های اصلی و 

 بويژه در امپرياليستیدر مبارزات آزادی خواهانه و ضد اثر گذار 
  .عصر جهانی سازی و سلطه گری خواهد بود

صفا و صداقت آرمانجويانه خورشيدهای درخشانی که در بستر 
خاک خفته اند و مقاومت، مداومت و تالش بازمانده گان دوره 

مبارزاتی و نسل جوان که به آنها می پيوندند، چه های مختلف 
 دهد که نسبت در داخل و چه در خارج از ايران به ما اجازه نمی

 يک زندگی شرافتمندانه و عادالنه که بتواند الگوی به تحقق
  . يد باشيمامخوبی برای خلق های خاورميانه باشد نا

  
      رها دانا  :از                    

  
  

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

 

 
  

یاد آوری خاطراتم با همرزم عزیزم کاظم خوشابی دو گانه در من 
احساسی با شکوه در عين حال غمگين . وجود می آورد به 

کننده ، احساسی با شکوه از آنرو که زندگی و مبارزه ی کاظم 
و غمگين از این رو که در " چراغ آویخته بر تاریخ است " همچون 

  . بين ما نيست و هميشه با یاد و خاطره اش زندگی می کنيم 
 انفرادی من را همراه  بعد از طی دوران باز جویی و65اوایل سال 

 3عده ای دیگر از زندانيان که نماز نمی خواندند به سالن 
 3 سالن 62من را به اطاق . آموزشگاه اوین منتقل کردند

فرستادند، پس از استقرار ، در ميان افراد این اطاق چهره کاظم 
با موی کامًال سفيد که با جوانی صورتش تناسبی نداشت جلب 

  . اطاق محيطی صميمی و قابل اطمينان بودمحيط. نظر می کرد 
دوران بازجویی و اطالع من از شخصی که در ارتباط با کاظم بود 

کاظم می خواست در مورد آن . سبب نزدیکی من به کاظم شد
شخص اطالعاتی داشته باشد، به تدریج نزدیکی و دوستی من 

 با روزی نيم 3اطاقهای دربسته سالن . و کاظم بيشترشد
اخوری، موجب شده بود که مدت زیادی را با رفقای ساعت هو

 ترتيب خاطرات و صحبت من  به. هم بند به صحبت بنشينيم
  .هایی را که با او داشتم بيان خواهم کرد

در یکی از این روزها کاظم نحوه ی دستگيری و بازجویی خود را 
  .به شرح زیر برایم تعریف کرد
  :دستگيری و بازجویی

یی  و دستگير می شود، بدليل اینکه از کاظم سرقرار شناسا
قبل شناسایی شده و اطالعاتش را بازجوها می دانستند، فشار 
روی اقرار به روابط متمرکز می شود، شکنجه و شالق کف پا 
برای به اقرار واداشتن کاظم موثر واقع نمی شود وادامه می 
یابد، کاظم  برای اعتراض به این روند دست به اعتصاب غذا می 

بازجوها . اعتصاب غذا هفت روز به طول می انجامد. زند 
مستقيمًا او را پيش حاکم شرع مستقر در اوین می برند و می 

 600گویند که او اطالعاتش را نمی گوید، حاکم شرع حکم به 
  ضربه شالق می دهد، 

کاظم همچنان مقاومت می کند و در ادامه تصميم می گيرد که 
تا حسرت حرف زدن را به دل بازجوها به زندگی خود پایان دهد 

  غذاخوریی برای اقدام نمی یابد قاشق بگذارد، چون وسيله ا
 که با توجه به د ویش را ميزنخود را شکسته و با آن رگ دست خ

بعد از . کندی قاشق ، اینکار به سختی و با درد انجام ميگيرد 
مدتی نگهبان  از چشمی متوجه ميشود و با برداشتن پتو  از 

در  که –روی کاظم و دیدن خون و اظالع بازجوها او را به درمانگاه 
   می برند و با ریختن مواد ضد-واقع آن هم شکنجه گاه بود 

 ، حتی بدون بی حسی موضعی شروع به بخيه عفونی کننده
زدن دست کاظم ميکنند که او درد و عذاب آن را با نفرت عميق 

  .ميکرد  ينسبت به رژیم و بازجوها یادآور 
استقامت و پایداری کاظم که موجب خشم بازجوها و نشان 

این . ناتوانی آنها بود موجب ادامه زدن ضربه به کف پا می گردد
این اعتصاب غذا . بار رفيق دست به اعتصاب غدای مجدد می رند

 روز آخر آن اعتصاب غذای خشک 3 به طول می انجامد که  روز34
  . بوده است

 روز فقط با چایی که صبح ها و بعد از 21کاظم می گفت که 
ظهرها می دادند به عنوان اعتصاب تر برای مقاومت در مقابل 
بازجوها و اعتراض به شکنجه اقدام کرده و در سه روز آخر از 

 کاظم تعریف می کرد که .گرفتن چای هم خود داری کرده است
آنقدر جسمش ضعيف شده بود که هنگام استحمام قادر به 
ایستادن زیر دوش نبوده و از قسمت پائين دوش استفاده می 

 روز اعتصاب غذا و سه روز آخر آن اعتصاب غذای 24. کرده است
خشک بازجوها را به استصال و شکست کشانده و بدون آنکه 

ود برسند کاظم را به یک سلول آنها موفق شوند به مقصود خ
بازجوها عمدًا او را به آن . می برند که زندانيان دیگری آنجا بودند

  سلول می برند زیرا یکی از زندانيان تجربه ی پزشکی و 
  
  

 ! رفيق کاظم خوشابی ياد جاودان باد
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   ... رفيقياد جاودان باد               
  
  

درمانگاهی داشته است و مسئوليت مراقبت از کاظم را بعهده 
بدليل اعتصاب غذای طوالنی  معده رفيق را با کمی . می گيرد

 روز 3که به تدریج به مقدار آن افزوده می شد، به مدت خرما 
فعال می کنند و کاظم مجددًا سالمتی خود را با تالش دیگری 

  .افراد در بند باز می یابد
  : اطاق در بسته 

بعد از دوران بازجویی زندانيان را در اطاقهای در بسته قرار می 
 3 سالن 62 اطاق –دادند  من و کاظم هم در یکی از این اطاقها 

  هوا خوری محدود، شرایط سخت و سه بار . با هم بودیم
دستشویی و حمام، برای اینکه تعداد زندانيان در اطاق          

زیاد بودند و تعداد دوش ها و زمان محدود، همه ی امکانات برای 
نظافت و بهداشت سازماندهی شده بود و مسئوليتی برای 

در طول روز . دپيشبرد هماهنگ آن داوطلب یا انتخاب می شدن
کالسهایی تشکيل می شد که زندانيان دانش خود را به یکدیگر 
منتقل می کردند، در این شرایط بود که کاظم معلم زبان 

منوچهر ( انگليسی من شد و دوره ای هم بارفيق شهيد دیگری 
شاگرد کاظم بودیم و این رابطه تا آخرین روزهای ) سرحدی زاده

  . دسته جمعی ادامه داشت و قبل از اعدامهای 67سال 
در این اطاقهای دربسته بود که به غير از ورزشهای معمول دسته 
جمعی یک حرکت دو نفره ورزشی را هميشه عصر در ساعت 

همگام غدا . معين و در وسط اتاق با کاظم انجام می دادیم
سفره عمومی برای اطاق پهن می شد و خيلی وقتها من و 

ن بار که با او هم غذا شدم یعنی کاظم هم غذا می شدیم، اولي
رضا : "باید در یک ظرف غذا می خوردیم، کاظم برای شروع گفت

و این کلمه را با آهنگ خاصی بيان می کرد، ابتدا فکر " بریمان؟" 
کردم او کرمانشاهی است وقتی از او پرسيدم گفت که 

هنوز به یادگار از " بریمان" خوزستانی است، و این کلمه ی 
  .يه کالم من شده استکاظم تک

  :باز شدن اطاقهای دربسته
 اطاقهای دربسته باز شد و بند بصورت عمومی در 65در سال 

آمد و زندانيان وقت بيشتری را باهم  جریانی های خود می 
معموًال . گذراندند و رابطه ی من و کاظم هم چنان حفظ شده بود

و برای  بچه ها قبل از مالقات به وضع ظاهری خود می رسيدند 
اصالح موی سر خود به هم کمک می کردند، موهای کاظم را 
من کوتاه می کردم و در همين دوره بود که کاظم گفت چند 

باالخره در این دوران . خواهرو برادر دارد و شغل آنها چيست
وضعيت زیر حکمی ها یکی پس از دیگری مشخص می شد، به 

ظم این بود که اگر کاظم حکم ابد داده شد و موضوع مهم برای کا
مادرش متوجه بشود خيلی ناراحت خواهد شد و تصميم گرفت 
در مالقات به زبان انگليسی وضعيت محکوميتش را به برادرانش 

گاهی در زمان مالقات نزدیک به هم قرار می گرفتيم و من . بگوید
  .هنوز مادر کاظم را به خاطر دارم
  :اطاق دربسته تنبيهی

 عده ای از زندانيان بصورت تنبيهی به سالن یک 65در اواخر سال 
فرستاده شدند ، در این سالن دوباره مدتی در اطاق دربسته 

کاظم یک دوره مسئول اطاق شد و باید تمام امور مربوط . بودیم
.  را تنظيم می کرد) زندانبانان( به اطاق و ارتباط اطاق با بيرون 

کاظم یکی .  ترتيب سرود می خواندندگاهی شبها افراد اطاق به
از سرودهای انقالبی را هميشه در نوبت خود برای بچه ها  می 
خواند، متاسفانه در حال حاضر آن سرود را بياد ندارم، در یکی از 
شبها بچه های اطاق ترانه سرود می خواندند نگهبان امر به 
سکوت کرد، یکی دو نفر با دور شدن نگهبان همچنان ادامه 
دادند، نگهبان بر گشت و پرسيد چه کس فریاد می زند؟ کسی 
جواب نداد، پرسيد مسئول اطاق کيست؟ و از کاطم خواست که 
بگوید چه کسی بود، وقتی کاظم حرفی نزد او را از اطاق بيرون 
برد، همه ی افراد اطاق ضمن اینکه برای کاظم ناراحت بود 

د و زندانبان با مطمئن بودند که او کسی را معرفی نخواهد کر
سر پا نگهداشتن کاظم به مدت چند ساعت او را به اطاق باز 

  .گرداند
  :325 و انتقال به بند 3جدا کردن ابدی ها از بند 

 زندان تصميم گرفت که بند زندانيانی را که حکم ابد 66در سال 
من و کاظم همراه دیگر رفقایی . داشتند از دیگر زندانيان جدا کند

 انتقال -  بند قدیمی های اوین– 325اشتند به بند که حکم ابد د
رفيق کاظم که سبعيت این رژیم را کامًال  حس کرده . داده شدیم

بود می دانست که آنها بعد از حکم هم زندانی را رها نخواهند 
کرد و به این دليل هميشه آماده تغييرات و حوادث پيش بينی 

  "ماده بودهميشه باید آ: " نشده بوده و توصيه می کرد
در این بند همچنان زندگی روزانه زندان را می گذراندیم با خواندن 

که قبًال توسط ( زبان انگليسی و بعد آمدن کتابهای مورد دلخواه 
و مطالعه و دست نویس ) زندانيان در این بند جاسازی شده بود

کردن آنها برای انتقال به بندهای دیگر و ورزش های دسته 
ر این بند کاظم دوره ای مسئول ورزش بند جمعی صبحگاهی، د

شد و در حياط زندان و قبل از صبحانه ورزش دسته جمعی را 
به یاد می آورم که کاظم به توصيه ی برادرش که . اداره می نمود

به او گفته بود به دليل نشستن مداوم و برای جلوگيری از 
م بيماریهای استخوانی گردن و کمر نرمش گردن و شنا را انجا

  .دهيد، انجام می داد و به دیگران نيز توصيه می کرد
زندانبان از هر وسيله ای برای آزار زندانی استفاده می کرد یک 
دوره از خمير دندان محروم بودیم و مدت زمانی از داشتن آب گرم 
در همين زمان بود که من و کاظم در مورد شيوه ی صحيح 

یک شيوه داشت و با مسواک زدن بحث می کردیم و او اصرار به 
. تواضع و حوصله و روی خوش سعی می کرد مرا متقاعد کند

رفيق .امکانات دندان پزشکی زندان محدود بود و متقاضی زیاد 
کاظم گفته بود که اسمش را در نوبت بند بنویسيم، با آنکه 
مراجعه به دندان پزشک برای او ضروری بود او باحجب و حيای 

 و در آخر مراجعه به دندان پزشک خاصی پيگير نوبتش می شد
  .درمانگاه  زندان شامل افرادی کمتر از انگشتان یک دست شد

  : و کشتار زندانيان سياسی67تابستان 
 بعد از پذیرش قطعنامه و نوشيدن جام زهر، 67 در تابستان سال 

روزنامه ها قطع . زندانبان تلویزیون اطاقها را به بيرون انتقال داد
شد، بتدریج از ارتباط زندانيان داخل بند با بيرون جلوگيرش شد و 
حتی برای جلوگيری از تماس با دیگر بندها از بردن زندانيان به 

ی شد، تا اینکه بدنبال آن مالقاتها  کامًال قطع بهداری خود دار
 اوین در یک خالء اطالعاتی و با مراقبت و 325زندانيان بند .گردید

برنامه دقيقی نگهداری می شدند که مسئوليت آن با وزارت 
گاهی به صورتی حساب شده . اطالعات مستقر در اوین بود

 بند القا می اطالعات غلط و گمراه کننده توسط خود زندانبان به
زندانيان در یک حالت خوشحالی ناشی از شکست رژیم . شد 

. در جنگ و پایان آن به سر می بردند، جو مثبتی در بند حاکم بود
انتقال زندانيان مجاهد از بند تحت عنوان جدا کردن بند نماز 

اکثریت به اتفاق زندانيان در آن . خوانها و بی نمازها انجام گرفت
دی زندانيان را منطقی تر از تصور اعدام آن همه فضا، تصور آزا

کسی به اعدام فکر نمی . زندانی در آن شرایط می دانستند
با اطالعات غلطی که زندانبان می ( کرد، همه فکر می کردند

که افراد هم بندشان را به زندان یا بند دیگری انتقال داده ) داد
 رسيد 325 من تاریخ دقيق روزی که نوبت به چپ های سال .اند

 نفر از زندانيان را به بيرون 24را به خاطر ندارم ولی یک روز صبح 
کمال صدر، : صدا کردند، اشخاصی که یادم مانده عبارت بودند از 

عليرضا تشيد، حسين صدرایی، کاظم خوشابی، کامبيز گل 
چوبيان، منوجهر سرحدی زاده، مصطفی حقيقی، محمد رضا 

د، غالمرضا رئيس دانا ، منصور دریا باری، سيف اهللا عياثون
، غالمحسين صباغپور، سعيد حدادی )دالل زاده( جهانگيری 

 نزدیک بهداری می 209بترتيب افراد را به اطاقی در بند .. مقدم
و بعد اشراقی  و مسئول " نيری" بردند که در آن حاک شرع

مانند * وزارت اطالعات اوین و بازجوها به ترتيب پشت یک ميز 
در سر ميز حاکم شرع نشسته بود وقتی شخص . ودندنشسته ب

وارد اطاق می شد چشم بند او را بر داشته و از او پرسيده می 
شد که مسلمان است یا نه؟  نماز می خواند یا نه؟ خدا را قبول 

بعد از این متهم را بيرون آورده و بر مبنای جوابی که  دارد یا نه؟
من بعد از کاظم . اندندداده بود او را به یک سمت سالن می نش

رفتم وقتی از دادگاه بيرون آمدم مرا به " تفتيش عقاید" به دادگاه 
. سمت دیگری نشاندند از یر چشم بندرفقای دیگر را می دیدم 

کاظم خوشایی را از روبرو دیدم چهار زانو نشسته بود و دو 
بعلت نزدیکی و دوستی که . ساعدش روی زانوانش قرار داشت

" م از خطوط چهره اش می توانستم بفهمم که در این با او داشت
باصطالح دادگاه  تمامی نفرتش را به رژیم جمهوری اسالمی و 
سر سپردگان آن نشان داده است و این آخرین باری بود که 

    .کاظم را دیدم
  

   !یادش گرامی باد                   
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       "رضا نجاتی" متن سخنرانی   
  در مراسم  67از بازمانده گان قتل عام   
  تورنتودانشگاه  دراختگانيادمان جانب   

  
   =با ياد آن همه جانهای بی قرار  =    
  
  
باتشکر از حضار محترم و برگزار کنندگان مراسم گراميداشت یاد   

و خاطره گردن فرازانی که به دست حکومت فقها به خاک 
  . افتادند

همانطور که ميدانيم قتل عام زندانيان سياسی، هر چند اولين و 
آخرین کشتار مخالفان سياسی در رژیم استبدادی وضد 
دمکراتيک جمهوری اسالمی نبود، اما خشن ترین و ظالمانه ترین 
چهره  نمای یک فاشيسم مذهبی بود که به زندانی و شکنجه 

نان رااعم از این آ. کردن مخالفان سياسی و عقيدتی اکتفا نکرده
که در انتظار محاکمه بودند ، یا به حبس محکوم شده بودند و یا 
حتی دوره محکوميتشان را به پایان برده و بالتکيف در زندان نگه 
داشته ميشدند، به جرم پاینبدی به نظر سياسی خود یا 
مسلمان بودن در عرض چند هفته به فجيح ترین شکلی قتل 

  . عام کرد
 اسالمی که از ابتدای به قدرت رسيدن، هيچگونه رژیم جمهوری

حقوق به رسميت شناخته شده مردم ایران را رعایت نکرده 
است ، طبيعی است که با نيروهای سياسی داخل زندان به 
مراتب سبعانه تر و با خشونتی لجام گسيخته تر برخورد خواهد 

این افسار گسيختگی و عدم رعایت حداقل حقوق انسانی . کرد
راد در بند، تمامی مراحل زندگی فرد دستگير شده را در بر اف

به طور مشخص، نحوه دستگيری افراد به شکل آدم .  ميگرفت
هيچکدام  از دستگيریها با حکم و اعالم آن . ربایی صورت ميگرفت

  .به متهم صورت نگرفته بود
افراد را به اتهام  مواد مخدر یااعمال ) 1983 (62بعد از سال 
ت دستگير کرده و با این اتهام تمرکز و تسلط فرد منافی عق

 صبح از خانه 8من ساعت . دستگير شده را به هم ميریختند 
بيرون رفتم، منتظر تاکسی بودم که یک ماشين شخصی مرا به 

چند قدم جلوتر شخص دیگری دست . عنوان مسافر سوار کرد
راننده بعد از مقداری طی مسير، ناگهان ) ظاهرًا مسافر( بلند کرد

در اول . خوب مواد مخدر هم که مصرف ميکنی: عنوان نمود که 
تصور کردم که با مسافر جدید صحبت می کند بعد متوجه شدم 
که با من است وقتی ميخواستم به او بفهمانم که اشتباه گرفته 
است ماشين به یک مسير فرعی حرکت کرد تا من خواستم از 

را به داخل ماشين پرت کرد در کنار پياده شوم با ضربه محکمی م
و شخص به ظاهر مسافر کنار من با اسلحه کمری در حالی که 
سرم را با دست پائين نگه داشته بود مرا تهدید نمود که تکان 

و به این ترتيب تا مدتی من نميدانستم واقعًا اینها پی . نخوردم 
 به هویت سياسی من برده اند یا واقعًا اشتباه گرفته اند و امکان

  . پایان یافتن مسئله وجود دارد
در دوران بازجویی انواع و اقسام شکنجه ها را اعمال ميکردند 
مثًال در مورد زنده یاد منصور قماشی جدا از شالق زدن، آویزان 

نوع خاصی از شکنجه را به کار بردند که ... کردن، بی خوابی 
 دو نوع منحصر به فردی بود و آن اینکه به پشت او نشسته و با

دست بسيار استادانه کليه های او را در دست فشرده بودند و او 
ميگفت که در د ناشی از فشار دادن کليه ها بسيار بيشتر و 
وحشتناک تر از شالق زدن کف پا بوده است یا فشار عاطفی و 
خانوادگی که گاهی با دستگيری وابستگان متهم صورت می 

  . گرفت
م دسترسی به کتب و مطبوعات نداشتن   امکانات  مطالعه و عد

عدم ) کاغذ و قلم( مجاز، محروم بودن از وسيله نوشتاری 
برخورداری از فضای مناسب،  قرار دادن تعداد زیادی زندانی در 

مدت طوالنی زجر یک اطاق که خوابيدن و زندگی کردن را برای 
آئور ميکرد، عدم برخورداری از مالقات، هوا خوری، بهداری و 

امکانات پزشکی، ادامه این همه تضييفات و عدم رعایت وسایل و 
حقوق انسانی برای رژیم ضد انسانی جمهوری اسالمی کفایت 

  رژیم فقها کشتار تعداد کثيری از ) 1988 (1367نکرد و در سال 

   

              
  

  .زندانيان سياسی را برنامه ریژی و اجرا نمود
 بندی که من در آن دوران محکوميت خود را ميگذرندم، به  در
ت اینکه اکثر زندانيان با محکوميت باال در آن زندگی ميکردند، عل

به خاطر ميآورم که خبر . در آن شرایط وضعيت خاصی داشت
قبول قطعنامه پذیرش صلح را از تلویزیون بندشندیم و بعد از آن 
سریعًا تلویزیون ها را از اتاقها بردند، بعد از آن مطبوعات را قطع 

اری و بيرون از بند رفتن بسيار سخت و کردند و بعد رفتن به بهد
تمام کانالهای خبری که زندانيان ميتوانستند از بيرون . کنترل شد

خود وزارت اطالعات مسئوليت . اطالع داشته باشند مسدود شد
مستقيم برخورد با این بند را پذیرفته بود و عمًال مدیر زندان و 

  . قات قطع شدسازمان زندانها در آن نقشی نداشت و در آخر، مال
طبعًا زندانی ها بر اساس آخرین خبر وضعيت خود راتحليل و 

شادی ناشی از پذیرش قطعنامه و پایان جنگ، . ارزیابی ميکردند
وضعيت اقتصادی بد رژیم در ادامه جنگ، تظاهرات  ضد جنگ و 
شعارهای ضد جنگ  در حمله های موشکی عراق به شهر ها و 

 رژیم باخوردن جام زهر، پس گرفتن شعار های جنگ طلبی
مواردی واقعی بودند که به تفکر زندانی سمتگيری مثبت و در 
ادامه این تفکردیدن وضعيت بسيار نزدیک، برای رهایی از زندان 

در این شرایط گروه ، گروه از صبح زود زندانيان را صدا کرده و . بود
 اینها را از بند بيرون ميبردند و به زندانيان اینطور القا ميکردندکه

ميخواهند به زندان دیگری منتقل کنند و یا ميخواهند بند کسانی 
با توجه به اینکه این . که نماز ميخوانند از بند بی نمازها جدا کنند

موارد سابقه داشت و از آنجا که هيچگونه ارتباطی با بيرون نبود 
که بتوان به صحت یاعدم صحت آن پی برد، این کار برای زندانيان 

از بند خارج کردند، بعد ابتدا نيروهای مجاهدین را . ل قبول بودقاب
  .نوبت به نيروهای چپ رسيد

 نفر از زندانيان را خواند اسامی 24صبح زود نگهبان بند اسامی 
برخی از آنها عبارت بود از کمال صدر، عليرضا نشيد، حسين 
صدایی، کاظم خوشابی، منوچهر سرحدی زاده، سيف اهللا 

نصور دالل زاده جهانگير، کامبيز گل چوبيان ، حسين غياثوند، م
قلم بر، عليرضا دریا باری، مصطفی حقيقت، سعيد حدادی 

  ...مقدم، غالمحسين صباغ پور و 
از همان ابتدا با القا اینکه ميخواهند بند نماز خوانها را از بی 

 بردند، جلو بند به 209نمازها جدا کنند ما را به صف به داخل بند 
 با چشم بندما را نگهداشتند، هنوز اگر نگویيم خوش بينی صف و

ولی بدبينی هم وجود نداشت، طوری که هم بندی کنار من که 
دکتر بند هم بود و ميدانست من ناراحتی گوارشی دارم به من 

رضا قرص هایت را آورده ای؟ ممکن است چند روزی " گفت 
 و آمد بودند ماموران زیادی در این محوطه در رفت:" عالف شویم

یک به . و با خشونت مراقب بودند که زندانيان با هم صحبت نکنند
یک افراد را صدا کردند و بعد از دقایق بر ميگشتند و به امر 

هيچگونه امکان تماس . زندانيان در یک طرف راهرو قرار ميگرفتند 
  .تا این که نوبت من شد. نبود تا بتوانيم بفهميم که چه ميگذرد

را با خود به نزدیک در اتاقی برد، در را باز کرد و وقتی ماموری م
که من وارد شدم گفت چشم بندت را بردار و بنشين، چشم بند 

" ال" را برداشتم و روی صندلی نشستم، رو به روی من ميز 
ابتدای ميز نيری حاکم شرع و دو پاسدار . بزرگی قرار داشت

 بعد از او مسئوالن باالی سرش ایستاده بودند بعد از آن رازینی،
. زندان و در ادامه بازجوها و روی ميز در مقابل آنها پر از پرونده 

  :رازینی پرسيد
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   ....رضا" متن سخنرانی   
  

 بعد پرسيد خدا را -تو مسلمان هستی ؟ من پاسخ دادم بله 
نماز ميخوانی؟ گفتم بعضی :  گفت –قبول داری؟ من گفتم بله 

عزیر  اوگفت ميدانی اگر مسلمان باشی و نماز نخوانی ت-اوقات
دارد، در همين زمان که صحبت ميگرد نيری یک ورقه به دست 

او را ببرید و رو به من کرد و گفت : پاسدار کنار ميزش داد وگفت
و ) نام جریان سياسی که به آن تعلق داشتم را ذگر کرد.. ( اتهام

پذیرش خدا؟ و در لحن او سئوالش این حس القا ميشد که حرف 
  . مرا باور نکرده است

باره چشم بند زده و از اتاق باصطالح دادگاه توسط دو پاسدار دو 
در . به هوا خوری های کوچک سربندهای انفرادی هدایت شدم

آنجا یک صندلی گذاشته بودند،  ورقه را به من دادند و گفتند این 
هواخوری باميله های آهنی مشبک . ورقه را پر کن و رفتند

ا نگاه کردم، دستخطی ورقه ر. مسدود ميشد و آسان پيدا بود
  کپی شده، نوشته بود 

در کمال ) چند نقطه که متهم اسم خود را بنویسد( اینجانب 
صحت و سالمت اعالم می نمایم که مسلمانم و توحيد، معاد و 

) جایی خالی که متهم بنویسد( نبوت را قبول دارم و نمازهای 
  .خود را ميخوانم

. از را پر نکردماسمم را در جای خالی نوشتم ولی جای نم
پاسدارها بر گشتند برگه را دیدند گفتند که چرا پر نکردی االن 
وضعيت طوری نيست که بخواهی ادا در بياوری ، لحن 
آنهااحساس غریب در من ایجاد کرد که نمی توانستم آن را برای 

 دقيقه بيشتر فرصت ندارم 5خود توضيح دهم، باالخره گفتند که 
 دوباره رفتند و من نوشتم، سعی می که برگه را تکميل کنم،

پاسدارها برگشتند و برگه را . کنم نمازهای یوميه  خود را بخوانم
گرفتند و من را با خود به راهرو برگزداندند و در طرف دیگری 

و بعد ما را . نشاندند که تعداد کمتری از زندانيان نشسته بودند
د دیگری انتقال که تعدادمان کمتر بود به اسامی خواندند و به بن

بعد از مدتی هنوز بحث بين زندانيان باقی مانده وجود .دادند
داشت که دیگر زندانيان را کجا برده اند؟ و آنها در کجا هستند؟ 
مفهوم این دادگاه و این جابه جایی چيست؟ تااین که مالقاتی 
ها دو باره شروع شد و زندانيان باقی مانده و در زندان اوین از 

ده هایی که به مالقات آمده بودند متوجه شدند که طرف خانوا
  .رفقا و هم بندی های دیگرشان اعدام شده اند

تاثير این روندهای متناقض شدید، تصور عقب نشينی رژیم و 
آزادی زندانيان و اعدام ناباورانه این همه انسانهای شرافتمند 
موجب در هم ریختگی روحی و روانی یازماندگان شد به طوری 

در برخی موارد کف مقاومت تا پذیرش همکاری با رژیم پائين که 
  .آمد

جمهوری اسالمی ایران امروز بزرگترین زندان دانشجویان و 
قتل خانم زهرا کاظمی در . روزنامه نگاران در جهان است

بازداشتگاه رژیم تازه ترین نمونه جنایات پایان ناپذیر این رژیم 
دو گانه او بدل به یک واقعه خونریز ميباشد که به دليل تابعيت 

بين المللی شده و امکان یاد آوری واقعيت خشن، بی قانونی و 
سرکوب لجام گسيخته در جمهوری اسالمی را در برابر افکار 

شاهدان زنده و خانواده های .  عمومی جهان قرار داده است
سند داد خواست جنایت عليه بشریت ) 1988 (67کشتار سال 

ه ميتواند برای تدارک یک دادگاه بين المللی به شمار ميروند ک
برای محاکمه سران جنایتکار رژیم جمهوری اسالمی در خدمت 

  . مجامع حقوق بشری و سازمان ملل قرار گيرد
  
  

  با یاد همه آن جانهای بيقرار       
                               

    یادشان پایدار ، و نامشان ماندگار باد              
  

                            

                              
            

                                   
  
  
  سراسری پرستاران اعتراض * 
  

 مهرماه پرستاران 19تجمع و تحصن : دبير آل خانه پرستار گفت 
 آه در مقابل مجلس برگزار شود ، رو به روي سازمان به جاي اين

 .مديريت در ميدان بهارستان برگزار خواهد شد
علي : در گفت وگو با خبرنگار ايلنا گفت " محمد شريفي مقدم " 

رغم پي گيري هاي فراوان در خصوص تحقق مطالبات پرستاران ، 
متاسفانه نتيجه عملي بدست نيامد ؛ هر چند بسياري از اين 

 .خواسته ها مطالبات ومشكالت مردم هم هست
 حداقل با آمبود نيروي پرستار آه فاصله زيادي با: وي افزود 

هاي دنيا دارد ، تمام مردم دچار مشكل مي شوند و فشار زيادي 
 .را در بيمارستان ها بايد تحمل آنند

تامين حداقل امكانات زندگي ، حقوق اوليه و : وي تصريح آرد 
بديهي هر قشري است آه متاسفانه قشر زحمت آش پرستار 

معاش از اين حقوق اوليه محروم است ، به طوري آه براي امرار 
 . شيفت است3 يا 2مجبور به آار در 

تجربه نشان داده است آه : وي در ادامه اظهار داشت 
 ساعت در روز است 12پرستاراني آه ساعت آار آن ها بيش از 

 برابر دارد و اين در حالي است آه اآثر 3، ضريب خطايي معادل 
پرستاران ما به صورت مداوم از بخشي به بخش ديگر آار مي 

اين موضوع ، پرستاران را : شريفي مقدم خاطر نشان آرد  .آنند
در مدت زماني آوتاه مستهلك آرده ، خطا هاي شغلي را باال 

 .برده و در نهايت سالمتي جامعه را به خطر مي اندازد
بحث تبعيض در ميزان : دبير آل خانه پرستار اظهار داشت 

 دريافتي ها مورد ديگري است آه پرستاران به آن معترض
هستند ؛ چرا آه در بعضي از ارگان ها ف آارمندان دولت آه به 

 4لحاظ تحصيالت و سختي آار بسيار آمتر از پرستاران هستند ، 
 برابر آن ها حقوق دريافت مي آنند ؛ مثال آارمندان سازمان 5تا 

 هزار تومان دريافتي دارند ، در حالي آه يك 500مديريت حدود 
 . تومان حقوق مي گيرد هزار145پرستار ليسانسيه 

حتي بسيار از آارآنان وزارت بهداشت و درمان : وي تصريح آرد 
 برابر حقوق پرستاران ، البته نه 3هم گاهي دريافتي هايي تا 

تحت عنوان حقوق دارند آه اين موضوع بي انگيزگي و نااميدي را 
شريفي مقدم در خاتمه يادآور  .در قشر پرستار افزايش مي دهد

 11جهت آن آه شوراي عالي نظام پرستاري در جلسه به : شد 
مهرماه خود تمامي راه ها را طي آرد و رايزني ها را با تمام 
مسوولين انجام داد و به نتيجه اي نرسيد ، تصميم به برگزاري 

 مهرماه گرفت و خانه پرستار نيز ضمن حمايت آامل 19تجمع در 
در اين تحصن و قاطع از اين تصميم ، شوراي مرآزي خود را 

  .شرآت خواهد داد
 

  موج اعتراضات صنفی * 
  

پايان تعطيالت تابستانى و آغاز سال تحصيلى : روشنگرىسليت 
 ف در اين زمينه ظر.  همراه شده اندبا موجى از اعتراضات صنفى

 تحصن دانشجويان سبزوار، تحصن پرستاران، هفته گذشته
 و اعالم خوددارى از رفتن به  و مریوانتحصن معلمان اردبيل

در تازه . افته استآالس هاى درس به مدت يك هفته انتشار ي
ترين نمونه روزنامه ايران ارگان دولت خاتمى خبر از تحصن دانش 
آموزان سه مدرسه راهنمايى پسرانه در يكى از نواحى لواسانات 

 گذشته در مقابل اداره آموزش و پرورش منطقه خود داده هفتهدر 
 روز از ١٣علت تجمع اين بوده آه پس از گذشت :"و آورده است
 هنوز هيچ معلمى براى اين دانش آموزان فرستاده سال تحصيلى

 ١٣نشده و يا اگر فرستاده شده تنها يك معلم به ازاى همه 
اين دانش آموزان قرار است تجمع .درس دانش آموزان بوده است

  . و پرورش شهر تهران ادامه دهندخود را مقابل اداره آموزش
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  اعتراض معلمان اردبيل *  

ر به مناسبت روز جهاني از آنجايي که در روز پنج اکتب : ایرانپيک 
معلم فرهنگيان استان اردبيل با دعوت کانون صنفي معلمين در 
جلوي حياط سازمان آموزش و پرورش استان تجمع کرده و 
خواستار ارتقا وضعيت معيشتي خويش بودند و خواهان رفع 
تبعيض با ساير کارکنان دولتي بودند در ادامه اعتراض خود از 

داري نموده و در دفتر هر مدرسه دست رفتن به سر کالسها خود
و اين تعطيلي به مدت يک هفته ادامه خواهد . از کار کشيده اند 

  يافت
  
  اعتصاب سراسری معلمان * 
  

 مهرماه برابر 13تجمع سراسرى معلمان ايران در روز : روشنگرى
با روز معلم در حالى برگزار شد و خبرهاى آن به شكل ناقص در 
 حالى انتشار يافت آه نتايج همايش تشكل هاى صنفى

فرهنگيان سراسر آشور انتشار نيافته و حتى خبر برگزارى چنين 
به . همايشى نيز در رسانه هاى رسمى آشور سانسور شد

دنبال برگزارى اين اجالس بيانيه اى از سوى تشكل هاى صنفى 
فرهنگيان صادر شد آه نسخه اى از آن به روشنگرى رسيده 

 . است
آنند آه به اعتراضات در اين بيانيه معلمان تاآيد و تصريح مى 

خود به صورت ادوارى تا زمان تحقق خواست ها و مطالباتشان 
 . ادامه خواهند داد

 :  معلمان به شرح زير است انجمن هاى صنفىبيانيهمتن 
  

بيانيه پايانى همايش تشكل هاى صنفى فرهنگيان 
  گيالن 83سراسر آشور مرداد 

 
 !همكاران گرامي، فرهنگيان فرهيخته 

حاصل فراموشى تعليم و تربيت فقط تيرگى فضاى فرهنگى و 
آموزشى نبود بلكه بيم آن مى رفت آه فرهنگ و فرهنگيان 
نسبت به تبعيض ها و بى عدالتى ها آرخت شده باشند و زنگ 
حق خواهى از زنگار سكوت، ديگر به صدا درنيايد و حجب و ايثار 

و رندان گمان در مرداب رآود و سكوت تعفن بگيرد و فاسد شود 
 . برند آه به پايان رسيد آار مغان

اما هرگز چنين نبود، در تنه سخت و خشكيده درختان، حيات در 
جوانه ها زدند و شكوفه ها شكفتند و نرم نرم به : جريان بود

گوش هايى آه " اعجب الكفار تبانه"حاصل نشستند بطورى آه
ند به ميل به شنيدن و چشم هايى آه تمايل به ديدن نداشت

اذعان و اعتراف و اظهار شگفتى برآمدند، اما افسوس آه زبان و 
. ها داستان هايى ديگر بود"هزار تو"عمل همراه نبودند و در 

آه خود " ارتقاى شغلى"اصرار بر اجراى طرح پر ايراد و اشتباه 
موجب نارضايتى شغلى شده است، عدم وجود يك تعامل 

 خواسته هاى بحق معقول و منطقى با تشكل هاى صنفى و
فرهنگيان در رفع تبعيض و اجراى عدالت، عدم وجود برنامه اى 
آارآمد براى بهبود وضع تعليم و تربيت فرزندان اين مرز و بوم، نگاه 
به آموزش و پرورش به عنوان بخش مصرفى و غيرمولد، عدم 
وجود اراده اى راسخ براى تغييرات مطلوب، دستگيرى دسته 

ت مرداد ماه همراه با ارعاب نمايندگان جمعى ميزبانان نشس
تشكل هاى صنفى آه در آالس هاى يكى از مدارس رشت 

همه و همه ... اسكان يافته و در همان حبس شده بودند و
داستان هزارتوهاى وزارت خانه اى است آه عمق تاريك آن را با 

 . هيچ منبع نورى نمى توان ديد
 خود شرح مفصلى دارد نمايندگان شما عليرغم تمام تنگناها آه

و در شرايطى ناهنجار در گيالن گرد هم آمدند و پس از بحث و 
 : تبادل نظر موارد ذيل را به تصويب رساندند

 
 13 تجمع در سازمان ها و ادارات آموزش و پرورش در روز -  1

 مهرماه مصادف با روز جهانى معلم 
  18هر  م21 تا 14 حضور در مدارس و عدم حضور در آالس از -  2
 تداوم تجمع يكشنه ها در مقابل سازمان ها و ادارات آموزش و -3

 پرورش تا توقف احضارها و آزادى همكاران دستگير شده 
 ارائه آليه خدمات و حقوق تعريف شده در قانون به فرهنگيان -4

 ) 41طبق ماده (مانند ساير آارآنان دولت 
 آبان و 16اى  حضور در مدارس و عدم حضور در آالس در روزه-5

  آذر 15
  استخدام معلمان حق التدريس -  6

  توقف پخش اخبار آذب توسط صدا و سيما در مورد فرهنگيان -  7
در خاتمه تشكل هاى صنفى آمادگى خود را جهت هر گونه 
مذاآره و تعامل براى حل معضالت فرهنگ و فرهنگيان در هر زمان 

ن امر با دورانديشى و و مكان اعالم داشته و اميدوارند آه متوليا
حسن نظر به پيشنهاد تشكل ها نگريسته، با فرهنگيان باب 
دوستى بگشايند تا در سايه آن از پرداخت هر گونه هزينه مادى 

 . و معنوى غيرضرور جلوگيرى گردد
ضمنا هيچ تشكلى به تنهايى حق لغو بيانيه را ندارد مگر با صدور 

 سراسر آشور در بيانيه اى از سوى تشكل صنفى فرهنگيان
 . صورت تحقق يافتن خواسته ها

 يزد به مدت يك سال به عنوان دبيرخانه تشكل 25/5/83از تاريخ 
 . هاى صنفى فرهنگيان سراسر آشور انتخاب مى شود

گرفته خواهد تصميات بعدى در گردهمايى بهمن ماه در مشهد 
 . شد

ن يزد  آانون صنفى غرهنگيا-) تهران(آانون صنفى معلمان ايران 
 آانون صنفى معلمان - آانون فرهنگيان استان اصفهان -

 آانون صنفى فرهنگيان -  آانون صنفى معلمان اردبيل - آرمانشاه 
 آانون صنفى معلمان - آانون صنفى معلمان اروميه -خراسان 

 آانون صنفى فرهنگيان -  گانون صنفى معلمان اردبيل - آرمانشاه 
 آانون صنفى معلمان -ميه  آانون صنفى معلمان ارو-خراسان 

 آانون صنفى فرهنگيان خمينى - آانون معلمان همدان -آاشان 
 آانون صنفى فرهنگيان -  آانون صنفى فرهنگيان شهرضا - شهر 
 جامعه فرهنگيان - جامعه فرهنگيان آستانه اشرفيه -تبريز 

 انجمن صنفى استان چهار - آانون فرهنگيان شيراز -اليگودرز 
 آانون فرهنگيان گيالن - آانون معلمان اله جيم -محال بختيارى 

   ، انجمن صنفى فرهنگيان بجنورد-) رشت(
 و آانون هاى صنفى فرهنگيان آردستان، آهكيلويه و بوير احمد، 

  . مشهد و گلستان گه از حضور آنها در جلسه جلوگيرى شد
  

  " خانه پرستار " مهم بيانيه * 
  

خانه پرستار به مناسبت تحصن :  خبرگزاری آار ايران-تهران
رای اعتراض به عدم تحقق مطالبات پرستاران نوزده مهرماه ب

  . ای صادر آرد  بيانيه
سازمان نظام پرستاری پس از يك : در اين بيانيه آمده است

وقفه و مستمر با استفاده از   سال و نيم تالش و پيگيری بي
های موجود سعی در حل مشكالت پرستاری از   تمام ظرفيت
مسئولين آرده و با مذاآره و رايزنی با تمام , طريق مكاتبه
  . های ممكن حجت را بر همگان تمام آرد  طی تمام راه
هايی   آانون, رسد  متاسفانه به نظر مي: افزايد  اين بيانيه مي

آگاهانه سعی در نارضايتی قشر پرستاران و يا به عبارتی 
  . مردم دارند

دريافتی آادر پرستاری در دنيا جزء : در اين بيانيه آمده است
زيرا مالك , باالترين حقوق آارآنان دولت استاولين و 
, تخصص, حساسيت, ها براساس سختی آار  پرداخت

  . شود  ماهيت و ريسك خطر شغل مربوطه تعيين مي
آار به جايی رسيده آه شغلی با , آند  اين بيانيه تصريح مي

ترين حقوق را در سطح آارآنان دولت   پائين, اين حساسيت
ن بيانيه با اشاره به آمبود نيروی در اي. آند  دريافت مي
اين قشر به دليل آمبود نيروی : آمده است, پرستاري

امان بر خود تحمل آرده و در نتيجه با اين   انسانی فشار بي
ها   بسياری از بيماران از دريافت حداقل مراقبت, وضعيت

ير و مرگ و مير پنهان ناپذ  های جبران  محروم و دچار خسارت
به جايی آار : آند  اين بيانيه خاطرنشان مي. شوند  مي

عالی نظام پرستاری آه بايد به   رسيده آه اعضای شواري
آنقدر , های آالن پرستاری بپردازند  گذاري  نقش سياست

عرصه را تنگ ديده آه خود وارد ميدان شده و با تحصن در 
مقابل مجلس شورای اسالمی قصد احراز حقوق پرستاران 

رفی جامعه در پايان اين بيانيه آمده است آه از ط. را دارند
پرستاری نيز بداند آه نمايندگان منتخب آنها دفاع از حقوق 
پرستاری را وظيفه خود دانسته و بر سر منابع پرستاری با 

  .هيچ آس معامله نخواهند آرد
  
  )کانادا (  در مونتريال و اتاوا  67فاجعه يادمان   *
  

ساعت شش بعد از ظهر روز شنبه دوم اکتبر مراسم يادمان 
 در 1367شانزدهمين سالگرد قتل عام زندان سياسي تابستان 

اين مراسم که تا پاسي از شب ادامه يافت . مونتريال برگزار شد
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در اين مراسم . بر پا شد» کانون خاوران مونتريال «به همت 
و » ندا«ينطور فريدون صبوري، حسن پويا، مسعود رئوف و هم

دو زنداني بازمانده از اين قتل عام دهشتناک تابستان » ناصر«
ساخته دلناز " گلزار خاوران" فيلم کوتاه .  سخنراني کردند1367

. هما عليزاده در اين برنامه آواز خواند. آبادي نمايش داده شد
شعر خواني و رقص از ديگر برنامه هاي ادبي وهنري اين مراسم 

 صبوري درباره لزوم و ضرورت برگزاري چنين مراسمي فريدون. بود
سخن گفت و در مورد محاکمه کردن آمران و عامالن اين کشتار 
وحشتناک که دست اندرکاران جمهوري اسالمي باشند تأآيد 

حسن پويا گزارش ويديويي تحليلي ارائه کرد با نگاهي . آرد
را بسيار متفاوت به واقعه قتل عام زندانيان سياسي که حاضران 

 .پرسش و پاسخ قسمتي از اين برنامه بود. تحت تأثير قرار داد
 پس از نيمروز 7 تا 4يادمان قتل عام زندانيان سياسي از ساعت 

با » انجمن فرهنگي ايرانيان اتاوا«يکشنبه سوم اکتبر به همت 
 .  برنامه هاي مشابهي در اين شهر نيز برگزار شد

 
 بانيان قتل عامبرگزاری سميناری برای یاد قر*
  )کردستان  ( ردم روستاهای قارنا و قالتانم
  

 اکتبر سميناری به 3روز یکشنبه : خبرگزاری کردستان شرقی 
مناسبت سالروز قتل عام وحشيانه مردم بی دفاع قارنا و قالتان 

این سمينار با مقدمه . در تاالر دیالوگ شهر سليمانيه برگزار شد
کوتاهی درمورد حادثه قتل عام،از طرف مجری برنامه آقای آرام 

ه احترام قربانيان این قتل عام و مدرسی و یک دقيقه سکوت ب
پس از شکستن . همه شهدای راه آزادی کردستان آغاز شد

سکوت با یک سرود، نماینده سازمان چاک که سمينار به اهتمام 
به دنبال، آقای . این سازمان برگزار شد،پيام سازمان را قرائت کرد

صالح الدین مهتدی ، بحثی پيرامون کشتار وحشيانه مردم بی 
ع روستاهای قارنا و قالتان ارائه داد و طی آن به بررسيزمينه دفا

های تاریخی این رویداد و پيشينه قتل عام و جينوساید ملت کرد 
به دنبال این بحث . توسط حکام مختلف در طول تاریخ پرداخت

سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان ایران توسط _ پيام کومله
ر شهر سليمانيه تقدیم آقای انور محمدی نماینده کومله د

سپس هنرمند نامدار کرد ناصر رزازی به این مناسبت .شد
به دنبال این سرود پيام خبرگزاری کردستان . سرودی تقدیم کرد
در پایان دقایقی از تصاویر مستند جنایات . شرقی خوانده شد

قارنا و قالتان نمایش داده شد که آقای محمد حسن خالی از 
این سمينار . این سمينار با خود آورده بودآلمان برای نمایش در

  . به کار خود پایان داد7 ساعت، غروب یکشنبه ساعت 3پس از 

بيانيه انجمن حمايت از حقوق کودکان به  *
  مناسبت روز جهانی کودک 

  
  ٢٠٠۴ اکتبر ٨ – ١٣٨٣ مهر ١٧جمعه 

روز حهانی کودک فرا رسيد و ما همچنان شاهد نابرابری، 
بهره کشی و ستم روزافزون بر کودکان در گوشه گوشه دنيا 

کودکان آفريقايی پيش روی جهانيان از گرسنگی . هستيم
می ميرند، کودکان آمريکای التين، اسير افزون طلبی و زياده 
خواهی های قدرتمندان هستند، کودکان عراقی در زير 

کمه های سربازان آمريکايی و انگليسی به بهانه رعايت چ
حقوق بشر و دموکراسی در اين کشور جان می دهند و 
گويا سرنوشت کودکان افغان تا آخر عمر با فقر، فالکت و بی 
خانمانی درآميخته است و اين گونه است و می بينيم 

  .چگونه استثمار کودکان همچنان ادامه دارد
شور ما در حالی فرا می رسد که در روز جهانی کودک در ک

سال گذشته دوازده هزار کودک معصوم بم، قربانی ندانم 
خانه های . کاری ها و سهل انگاری های بزرگتر ها شده اند

سست بنيادی که می توانست محکمتر از اين باشد و 
هزاران کودک می توانستند از زلزله مهيب و ويرانگر جان 

ه هايشان از نو ساخته می شد، سالم به در برند، اگر خان
اگر به عمران و مقاوم سازی در اين کشور به موقع بها می 
  .دادند و اگر حرمت حيات آدم ها محترم شمرده می شد

از سوی ديگر آمار کودک آزاری ها حکايت از آن دارد که اين 
پديده شوم هر ساله در کشور ما رو به افزايش است، ولی 

ناه امن قوانين ناقص جای مطمئن کودک آزار همچنان در پ
خود را دارد، سياست گذاری های نادرست در عرصه های 
اجتماعی سبب شده است که بيمارانی چون بيجه 

به راحتی به قتل ناجوانمردانه بيش از بيست و دو ) بسيجه(
  .کودک حاشيه نشين مبادرت ورزند

 و به چشم می بينيم که کودکان کار و خيابان عليرغم بودجه
آن ها " ساماندهی"هنگفتی که هر ساله صرف به اصطالح 

می شود همچنان و بيش از پيش آواره خيابان ها ی شهر 
هيچگونه . هستند و سرگذشت محتوم خود را می نگارند

آمار قابل قبول و راهگشای از کودکان کار شاغل در کارگاه 
  .های مخوف زير زمينی وجود ندارد
 دولتمردان ما نيز، مقاوله و اين درست در حالی است که

منع اشتغال کودکان و تالش برای "نامه صد و هشتاد و سه 
را نيز پذيرفته اند و متعهد به " محو بدترين اشکال کار کودکان

  .اجرای مفاد آن در کشور شده اند
انجمن حمايت از حقوق کودکان به عنوان يک نهاد مستقل 

کودکان و مردمی که سال هاست در زمينه احقاق حقوق 
برداشتن موانع پيش روی پيمان نامه جهانی حقوق کودک 
در کشور فعاليت می کند از مسئولين آينده و حال کودکان 
سرزمنيمان مصرانه و صادقانه می خواهد در جهت بهبود 
وضعيت کودکان و رشد همه جانبه آن ها گام های اصولی و 

  .اساسی بردارند
مايت از حقوق کودکان در آستانه روز جهانی کودک انجمن ح

ارز مسئولين و متوليان امور انتظار دارد به موارد زير جامه 
  :عمل بپوشانند

  اصالح همه جانبه روح قوانين به نفع کودکان. 1
اتخاذ تسهيالت عاجل و قابل دسترسی برای تحقق حق . 2

_ به ويژه در مورد کودکان کار_دسترسی کودکان به تحصيل 
  ." يل استکار کودکان تحص"چرا که 

توجه عملی و علمی به مصايب حاشيه نشينی برای . 3
کودکان، کشف علل، عوامل و پيامد های آن و اعمال 
راهکارهای جلوگيری از مهاجرت و توجه به ضرورت حضور 

نيروی انتظامی ويژه، (فعال تر نيروهای حامی کودکان 
در مکان ها و محله ) مددکاران و ساير نيرو های مناسب

آفرين، حمايت از نيرو های مردمی محله ای برای های خطر 
  .ايجاد هسته های خودياری

پذيرش نقش نظارتی و مشارکتی انجمن های غيردولتی . 4
مرتبط که سابقه ارائه داوطلبانه خدمات مناسب به کودکان 

  .را دارند
تعديل مجازات کودکان بزهکار و لزوم توجه به مجازات . 5

اولين بزه به منظور جلوگيری های جايگزين به ويژه در مورد 
از ورود آن ها به چرخه معيوب برچسب خوردن و در نتيجه 

  .ادامه بزهکاری
اصالح ساختار آموزش رسمی، گنجاندن دروسی نظير . 6

مهارتهای زندگی، شيوه زندگی سالم، پيش گيری از 
رفتارهای پرخطر در جهت جذب عاطفی بيشتر کودکان به 

  .در مدرسهفضای حمايتی و نه پادگانی 
ايجاد امکانات گسترده پيش دبستانی جهت جبران . 7

کمبودهای گوناگون آغازين ناشی از محروميت ها در کودکان 
  .، از سوءتغذيه تا کمبودهای عاطفی و شناختی

ايجاد يک شورای عالی امور کودکان با حضور سازمان . 8
های دولتی و غير دولتی مرتبط، به منظور تعيين اولويت ها ، 

ظارت دائمی بر پيشرفت حقوق کودکان و پايش آن به ن
  .صورت مستمر

  
   !ارک باد کودکان ايران زمين مبروز جهانی کودک بر      
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