
 زنـده باد سوسياليسم ، صلح ، استقالل ، آزادي ، دموكراسي و عدالت اجتماعي

 كارگران جهان 
شور  متـحد شـويد

خل ك
 دا

4شماره    داخل كشور-نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران  1387 شهريور 10يكشنبه  

 سرمقاله

 فاجعه ملي و وظايف ما 

   تابستان امسال مصادف است با بيستميـن سـالـگـرد            

، در اين واقعه بنيادگرايي اسـالمـي بـراي           “                     فاجعه ملي “           

حفظ و بقاء خود تمامي قواعد بازي را به كناري نهـاد و              

اي كه در طي تابستان و پايـيـز          فاجعه.   چهره عريان نمود  
 در پشت درهاي بسته زندانهاي رژيـم جـمـهـوري           67

اسالمي رقم خورد، هزاران تن از بهترين فرزندان خلق را          

تاريخ يكصد ساله ايران به نـدرت        .   به كام نيستي كشاند   

عـلـيـرغـم     .   اي را در اين ابعاد شاهد بـوده اسـت           فاجعه
گستردگي ابعاد فاجعه متأسفانه هنوز برخوردي شايسته و        

متناسب با ابعاد فاجعه در تـمـامـي           

هاي اجتماعي صورت نگرفـتـه     عرصه

 :در اين شماره 
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 !آباد خاوران لعنت
ها و روستاهاي كشورمان در نقاطـي پـرت           ها و شهرستان        در اكثراستان 

كه صدها و هزاران تن از دالور دختران و         .   اند هايي شناسايي شده  “         آباد لعنت“       
ايـن بـخـون      .   پسران، زنان و مردان اين مرز و بوم را در خود جاي داده اند             

گان خشم سرگوبگران جمهوري اسالمي براي خود هيچ نخواستند جـز            خفته
هاي  خواه، اين انسان پيشگان تباهي ولي شب.   بهروزي و سعادت خلق خويش    

باورمند به اتهام جرمي ناكرده و تنها به اين دليل كه آنان فدائي اكثـريـتـي،               
، مـجـاهـد، فـرقـان،          اي  آذري، چريك فدائي، راه كاركري، توده      16اقليتي،  

آرمان، وحدت كمونيستي، پيكاري، امتي، هوادار شـريـعـتـي، رنـجـبـري،                 
گرا، بهائي، كـرد،   اي، كرد دمكرات، ملي  كنفدراسيوني، سازمان انقالبي، كومله 

هاي مرگ كشانده و به سـوي   بودند، به پاي جوخه. . .     تركمن، بلوچ، عرب و   
تريـن   ترين اين گورها و بزرگ     مهم.   جمعي رهسپارشان نمودند   گورهاي دسته 

“     گورستان سرخ خاوران“     باشد،  شان نيز مي  ترين كه معروف “           آبادها لعنت“     اين  
كه هرسال در اولين جمعه شهريور ميزبان مادران و         .   در نزديكي تهران است   

 . باشد  مي67سال “     فاجعه ملي“    ها و ياران جانباختگان بي مزار  خانوده

 67هاي تابستان و پاييز سال  عامران و عامالن اصلي اعدام
توان افراد زيـر     هاي مستقيم و مرتبط بودند، مي     از افراد رده باالي آن زمان كه در كشتار و قتل عام زندانيان داراي مسئوليت         

 :را نام برد
 )4صفحه (                

 فاجعه ملي از ديدگاه آماري
هاي علمي نگاهي آماري به اين رويداد تاريخي          ملي برآن شديم، بعنوان آغازي براي پژوهش             در بررسي ابعاد فاجعه   

تر از خود    هاي آن نيزبمراتب ناقص  كامل نبوده وداده67هاي موجود از جانباختگان فاجعه ملي  هرچند ليست. داشته باشيم 
 )5صفحه (            .باشد  انجام چنين ادعايي مي ليست  براي

 1332 مرداد 28كودتاي 
چرا كه  . هاي زيادي در بين فعالين سياسي ايران دارد          سال هنوز انگيزه   55 پس از    32 مرداد   28     پرداختن به كودتاي    

آمدهاي بعدي آن نقش مهمي در حيات سياسي كشورمان ايفاء نمود و هنوز هم اين                       علل وقوع اين رخداد و پي       
 )9صفحه (             . تأثيرگذاري متوقف نگشته است

 مراسم بزرگداشت بيستمين سالگرد فاجعه ملي
نيروهاي .  به پيشواز اين روز رفته بود       67    ظاهراً امسال جمهوري اسالمي خيلي زودتر از خانواده هاي جانباختگان              

امنيتي رژيم از هفته ها قبل با احضار و دستگيري و تهديد فعالين خانواده هاي و ياران جانباختگان، آنها را از برگزاري                         
 )11صفحه (       .مراسم بزرگداشت براي عزيزان خويش و حضور در خاوران برحذر داشته بودند

 67هاي شهريور سال  نظري به محاكمه و اعدام     
از پنج شهريور ماه  محاكمه و اعدام زندانيـان  .    توجه كميسيون مرگ به زندانيان چپ معطوف گرديد        67    در شهريور ماه سال     

هاي فدائي، فدائيان اكثريت، اقليت، حزب تـوده،       زندانياني كه عمدتاً از چريك    .   كمونيست و چپ در زندان گوهردشت شروع شد       
 )2صفحه (                                 . بودند... سازمان پيكار، كومله، حزب كمونيست و
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 .است

      پيĤمد فاجعه بحدي گسترده بود كه اپوزيسيون ايران پس از گذشت بـيـسـت سـال         

بازماندگان فاجعه ملي و نيروهاي سياسي اگر .   هنوز نتوانسته از زير سايه ترس آن بدر آيد       

توانستند نيروي خود را باور كنند، از تمام توان بالقوه و بالفعل خود استفاده مـطـلـوب                   مي

هاي امنيتي رژيم در داخـل و خـارج        اي كه ارگان بعمل آورند، اگر در دام تشتت و تفرقه 

توانسند اقدامات مؤثري در كاستن از ابعـاد فـاجـعـه و                آمدند، مي  اند گرفتار نمي   گسترده
اگر در اين راستا خرد جمعي و اتـحـاد   .   انعكاس آن در افكار عمومي جهانيان داشته باشند   

 را بـه     60توانستيم سران رژيم و عامالن فاجعه ملي و كشتارهاي دهه            عمل داشتيم، مي  

المللي به پـاي مـيـز         اتهام نقض حقوق بشر و جنايت عليه بشريت از طريق مجامع بين      
متأسفانه در اين رابطه وكالء مستقل و فعالين حـقـوقـي آزاديـخـواه          . محاكمه بكشانيم 

 . اند كشورمان نيز قصور غير قابل بخششي داشته

صـرف  .   داري غرب در برابر اين فاجعه سكوت معناداري داشـتـنـد                 كشورهاي سرمايه 

اي در ايـن      ي آنان به فاجعه    توجه توانست توجيهي براي بي    اعزام چند هيئت سياسي نمي    
مگر آنكه قبول كنيم جمهوري اسالمي درحال اجراي مأموريتي بود كه همان            .   ابعاد باشد 

ولي بدتـر ازآن    .   كشورهاي امپرياليستي در كنفرانس گوادلوپ برعهده آنان گذاشته بودند     

آميز كشورهاي سوسياليستي بود كه فريب ضدامپرياليسم ارتجاعي رژيـم            سكوت حماقت 
جمهوري اسالمي را خورده و همچنان اميدوار به بقاي اين رژيم در اردوي ضدامپرياليسم        

  .سياست سكوت در برابر اين فاجعه را پيش گرفتند

المللي انعكاس  ما نه تنها در ابعاد سياسي نتوانستيم ابعاد فاجعه را در سطح ملي و بين          
دهيم، بموقع از دامنه شدت آن بكاهيم و با عامالن جنايت برخورد افشاگرانه و حـقـوقـي     

متأسفانه ادبيات و هنر ما نيز نتوانست وظيفه خود را متناسب با ابعاد فاجـعـه اداء           .   نمائيم

تر دهها شعر، سرود، قصـه و      براي وقايعي بمراتب كوچك50-40هاي  اگر در دهه.  نمايد

شد، انتظار منطقي براي اين فاجعه در اين ابعاد گسترده بمراتب خيلـي   نمايشنامه خلق مي 

هرچند صدها اثر هنري و ادبي توسط هنرمندان گمنام در گوشه و كـنـار     . باشد بيشتر مي 

آوري و ارائـه       ميهنمان ساخته و پرداخته شده است، كه نيازمند همتي خالق براي جمـع     

 .باشد آنها مي
 نبايد به گذشت زمان و فراموشـي  60     عامرين و عاملين فاجعه ملي و كشتارهاي دهه  

هاي مبارزه براي اپوزيسيون و خصوصاً چپ  يكي از عرصه.   ها دلخوش باشند   تاريخي توده 

المللي و    ايران مبارزه براي باز شدن پرونده حقوقي اين جنايت ضد بشري در مجامع بين             
بايد عرصه را چنان بر جنايتكاران تنگ كرد كه مـجـدداً      .   دادگاههاي حقوق بشري است   

اگر آنها از اين تهلكه به سالمت عبور كنند مطمئن باشيـم  .   هوس چنين حماقتي را نكنند    

ولي اگر بتوانيم حتي پاي يكي از اين جنايـتـكـاران    .   كه از تكرار آن ابائي نخواهند داشت  

هاي جنايت عليه بشريت بكشانيم، آنوقت آسوده خاطر خـواهـيـم             ضد بشري را به دادگاه    
 .شد كه هزينه مبارزه سياسي پايين آمده است

 60هاي جانباختگان فاجعه ملي و كشتارهاي دهه          ما معتقديم اقدامات حقوقي خانواده    

تـنـظـيـم     .   تواند گام بزرگي در اين راستا بـاشـد         به همراه نيروهاي سياسي كشورمان مي     

هـاي   دعاوي حقوقي عليه سران رژيم و عامالن اين جنايات، برگزاري مراسم و آكسيـون             

تر سالگردهاي فـاجـعـه       گسترده در داخل كشور و سطح جهاني، برگزاري هرچه با شكوه    
ملي، گردآوري آثار ادبي و هنري و خاطرات رهايي يافتگان و انتشار آن در گستره ملي و                  

جهاني مي تواند موضوعي براي همكاري مشترك نيروهاي اپوزيسيون داخـل و خـارج                

هاي عيني مبارزه است كه نهـادهـايـي بـراي اقـدام                ما معتقديم در عرصه   .   كشور باشد 

نه در پشت ميزها و جـلـسـات        .   اي براي مبارزه متحد، خلق خواهد شد    مشترك و جبهه  
 .      پالتاكي

بـه  1367هاي جانباختگان سال         در بيستمين سالگرد فاجعه ملي از مدتها پيش خانواده        

تر ايـن مـراسـم         رزمان آن عزيزان تصميم به برگزاري هرچه با شكوه  همراه ياران و هم   

رزمـان   با مشاركت در برگزاري بيستمين يادمان فاجعه ملي ياد عزيزان و هـم     .   اند گرفته
خود را گرامي داشته و عزم خود را براي اقدامي مشترك جهت پيگرد حقـوقـي عـلـيـه                     

 . جنايتكاران جكهوري اسالمي اعالم داريم

 ���� ��� ١ادا�� ���
 67هاي شهريور سال  نظري به محاكمه و اعدام

 
از .    توجه كميسيون مرگ به زندانيان چپ معطوف گرديد        67    در شهريور ماه سال     

پنج شهريور ماه  محاكمه و اعدام زندانيان كمونيست و چپ در زندان گـوهـردشـت                 
هاي فدائي، فدائيان اكثريت، اقليـت، حـزب      زندانياني كه عمدتاً از چريك. شروع شد 

در اين محاكـمـات كـذائـي       .  بودند... توده، سازمان پيكار، كومله، حزب كمونيست و 
 :  يافتند  عام زندانيان چپ توجيه ايدئولوژيك مي بازجويان با سؤاالت زير براي قتل

 ،“    آيا شما مسلمانيد؟“   
 ،“  آيا به خدا ايمان داريد؟“   
 ،“  خوانيد؟ آيا قرآن مي“  

 ، “  خوانيد؟ آيا هر روز نماز مي“  
 ، “  دهيد با يك مسلمان هم بند شويد و يا يك غير مسلمان؟ آيا ترجيح مي“  

اي را داير بر اينكه به خدا به پيامبر، به قرآن و به روز رستاخيز                آيا حاضريد زير ورقه   “   
 “  ايمان داريد امضاءكنيد؟
      و پر معناتر از همه 

گـرفـت و      خواند و روزه مي    ايد، كه پدر در آن نماز مي       اي بزرگ شده   آيا در خانواده  “     
 .“  خواند؟ قرآن مي

الملل و محققين تاريخ معاصـر    و سازمان عفو بين    67     به ادعاي بازماندگان واقعه     
دار هم بود، حكم ارتداد      كشورمان، تنها يك جواب غلط به سؤال آخر كه بسيار معني          

توان  چرا كه طبق موازين فقهي تنها كسي را مي        .   را براي سؤال شونده در پي داشت      
مرتد شناخت، كه در يك خانواده معتقد مسلمان و در سايه پدري كه بطور مـرتـب                  

بـا زنـان     .     گرفته بزرگ شده باشـد  خوانده و در ماه رمضان روزه مي      نماز و قرآن مي   

از همين رو زنان .   شد عمل مي“     توبه يا مرگ زير شالق  “     كمونيست نيز بعنوان مرتد     
هايي از طرف    اعتراض.   دادند آوردند يا زير شالق جان مي      كمونيست يا بايد اسالم مي    

گيرد و حتي بعضي از زندانيان اعتصاب غذاهـم   زندانيان به اين محاكمات صورت مي 
شوند و چه بسا زيـر شـالق كشـتـه          اين زندانيان با تنبيه شالق روبرو مي.   كنند مي

از جمله كسانـي هسـتـنـد كـه          “     جليل شهبازي“   و “     كهن سرور درويش“   .   شوند مي
 .گونه جان باختند اين

 هزاران نفر از بهترين فرزندان خلـق در پـي ايـن          67     در تابستان و پاييز سال     
محاكمات كذائي، با سؤاالتي واهي و تن دادن به تعزيراتي غيـرانسـانـي بـه پـاي                 

شـان   هاي دار رفته و بدست عوامل جمهوري اسالمي دفتر پر افتخار زنـدگـي               چوبه
 .بسته شد

 .يادشان گرامي راهشان پر رهرو باد

 
 
 
 
 

 ام در خلوت روشن با تو گريسته

 گان براي خاطر زنده

 ام و در گورستان تاريك با تو خوانده

 زيباترين سرودها را 

 گان اين سال زيرا مرده

 .اند گان بوده ترين زنده عاشق

 احمد شاملو
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 گان در خون غلتيده گل زار سرخ خاوران بياد جاودانه
 “خاوران تنها گورستان دسته جمعي ايران نيست؛ شناخته ترين آنهاست”

 
فشارد، چنان احساسي از     نهي انبوهي از غم وجودت را مي             پا كه در خاكش مي    

عمق فاجعه مغز   . گردد كه كلمات را توان بيان نيست       غم و اندوه  بر تو مستولي مي       
پاها را ياراي   . توان نمود  سوزاند، اين همه وحشيگري را باور نمي         استخوانت را مي  

 پيش رفتن نيست، چرا ؟
ي وجود عزيزاني است كه هر يك روزي               هر جا كه قدم مي گذاري ذره ذره         

حماسه آفرين اين خاك خون آلود بودند كه به جفاي تير ناجوانمردانه قدرت طلبان               

مزار هيچ عزيزي در اينجا مشخص نيست، تازه        . اند معتصب بي آزرم به خاك افتاده     
با هزار احتياط و پريشاني گامهاي        . باشد  نيز مي   60اينجا مزار جانباختگان سال       

 ، واي   67خسته و درد آلودت را پيش مي گذاري، كمي ان ورتر مزار سربداران سال               
 ... !!!چه 

    جنگ پايان يافته، زندانها مملو از نيروهاي انقالبي است كه طي ساليان دراز در               
ترين  اند كه مشكل   ها آنچنان ورزيده و آبديده شده        زندانها زير شديدترين شكنجه    

حكمرانان سفاك رژيم جمهوري اسالمي با درك اين واقعيت كه با           . كارها را قادرند  
جمله كوچك . چاشني بغض و كينه نيز آكنده بود، تصميم به قساوتي تاريخي گرفتند

، چه كساني؟ اسراي جنگي، اوباشان و قداره كشان، خائنان           “بايد اعدام شوند  ”بود،  

شان تمتم شده    نه، فرزندان راستين وطن كه چه بسا دوران محكوميت        . بخاك وطن 
خوار به  كاروان مرگ بدست دژخيمان خون. بود يا جند صباحي بيش از آن نمانده بود

اما غافل از   . هاي جوان شبانه روز در كارند      افتد وتبرهاي تيز براي قطع شاخه      راه مي 
هزاران نفر . توان ساخت ها را با قطع شاخسارهايش نابود نمي آن كه جنگل انبوه توده

در مدتي اندك بطور مخفيانه، تنها به جرم ابراز عقيده و درخواست آزادي، برابري و                

هايي چون   ت شوند و فوج فوج در برهو        حقوق انساني خويش به دار آويخته مي         
غافل از اينكه حماسه ياد و داد        . شوند، تا از شرشان خالص شوند       خاوران دفن مي  

 .خويش خواهد گشت  گان اسطوره اي، سينه به سينه در ميان خلق اين بخون خفته
هنگامي كه مادران داغديده و سرگردان، باقلبهايي بريان و چشماني گريان،                   به

شان در    گرفتند، نازنين فرزندان     پشت درهاي زندان سراغ عزيزانشان را مي            
هايي كه به تيغ بولدوزرها لحافي از خاك بر            آب و سبزه، در مغاك      هايي بي  بيابان

تا بزعم خصم آزادي اثري از آن       . شدند ها نهان مي   روي و تنشان مي ريخت، ازچشم    
تا . همه همت و حميت، فداكاري، ايمان و اعتقاد و انسان دوستي و حق طلبي نماند               

سند و مدركي از آن همه جور و ستم، فساد و تباهي، خشونت و بيداد، فرومايگي و                   

 :طلبان نيĤموختند كه اما آن تباهي. پستي، كشتار و توحش بدست نيايد
  

 حديث نيك و بد ما نوشته خواهد شد         زمانه را سندي و دفتري و ديواني است 
 “پروين اعتصامي”

 
شان،        همه ساله در شهريور ماه بپاس حرمتشان و براي بزرگداشت ياد و خاطر              

خواهيم  مي. آئيم تا با آرمانهاي وااليشان تجديد پيمان كنيم         در خاوران گرد هم مي    
هايشان را چنان بلند و رسا        ها و ظلم ستيزي    ها، مظلوميت  عهد بنديم كه جانفشاني   

 .طلب از اين صدا درهم دريده شود خواهيم سرود كه پرده سياه تاريخ نويسان تباهي

 )اكثريت(اعالميه هيئت سياسي ـ اجرايي سازمان فدائيان خلق ايران 

 باختگان و در گراميداشت خاطره جان

 1367ضرورت پيگيري حقوقي فاجعه ملي 

در بيستمين سالگرد فاجعـه مـلـي      )   اكثريت( هيئت سياسي ـ اجرايي سازمان فدائيان خلق ايران         

كشتار زندانيان سياسي ايران به دستور رهبري وقت جمهوري اسالمي، در برابر خاطره مردان و                

بيستمين سالگـرد آن    .   زناني كه آن روزها جان بر سر آرمانهاي خويش نهادند سر فرود مي آورد     

جنايت هولناك مناسبتي است براي آن كه دگربار بر ضرورت پيگيري حقوقي پرونده قتـل عـام        

همان گونه كه در سالهاي گذشته نيـز  .    تأكيد كنيم1367زندانيان سياسي ايران در تابستان سال  

 در زندانهاي ايران رخ داد، مصداق بارز جنايت عـلـيـه              1367اعالم كرديم، آنچه از اوايل مرداد       

 .بشريت و قابل پيگيري در مراجع حقوقي بين المللي است

 و ساير ايرانيان آزاديخـواه  1367سازمان ما از همه ابتكارها و اقدامهاي بازماندگان جان باختگان   

. و جوياي عدالت براي دادخواهي بابت كشتار زندانيان سياسي دگرانديش ايران حمايت مي كنـد              

ما آماده ايم تا همراه با همه كساني كه در اين راه مي كوشند به كشف حقيقت درباره فـاجـعـه                       

دستوردهندگان و مجريان كشتار بايد شناسايي شوند و مورد بازخواست .    ياري رسانيم  1367ملي  

 .قرار گيرند

ما معتقديم تفاوتهاي ديدگاهي و سياسي ميان ايرانيان خواهان اجراي عدالـت، نـبـايـد مـانـع                     

 . در زندانهاي ايران شود1367همكاري آنان در امر مهم پيگيري حقوقي جنايت هولناك 

. ، بازماندگان زندانيان به قتل رسيده انـد   1367شاكيان خصوصي پرونده كشتار زندانيان در سال     

ما با وقوف به دشواريهاي كالن براي پيگيري اين جنايت در سطح بين المللي و لزوم وجـود و         

اقدام شاكيان خصوصي به اين منظور، آماده ايم خانواده هاي قربانيان را در مراجعه بـه مـراجـع              

اين مراجع زماني كه با انبوه دادخواهي هـاي     .   حقوقي ذيصالح در سطح بين المللي ياري رسانيم       

بازماندگان همراه با نام و نشان مشخص اشخاص حقيقي به قتل رسيده در زندانهاي ايران روبرو        

اقـدام خـانـواده      .   شوند، بايد رسيدگي به اين دادخواستهاي شاكيان را در دستور كار خود بگذارند        

هاي زندانيان جان باخته در پيگيري حقوقي دادخواست خود، به اين ابتكار ملي خصلت الزام آور               

براي مراجع حقوقي مي دهد و اقدام مزبور را از يك ابتكار صرفاً سياسي به اقـدامـي حـقـوقـي                 

 .تبديل مي كند

 خواهـان  1367سازمان عفو بين الملل در بيانيه اخير خود به مناسبت بيستمين سالگرد اعدامهاي  

عفو بين الملل تأكيد كرده اسـت در      . اند بازخواست از كساني شده است كه مسئول اعدامها بوده 

 فاحش حقوق بشر، صرف نظر از زمان ارتكاب آنها، هيچ مصـونـيـتـي از                 اين گونه موارد نقض   

عفو بين الملل همچنين از حكومت فعلي ايران خواسته است از           .   مجازات نبايد وجود داشته باشد    

حضور بازماندگان قربانيان در گورستان خاوران به منظور يادآوري اين سالگرد و دادخواهي بـراي        

الملل افزوده كه نگران آن است مقامات ايران مانع برگزاري            عفو بين .   عزيزانشان، جلوگيري نكند  

هاي اعتراضي شوند يا آنها را پراكنده كنند، و به حكومت ايران يادآور شده است كـه  � گردهمايي

كننـد اجـازه      آميز تجمع مي المللي متعهد است به كساني كه به صورت مسالمت بنا به قوانين بين 

 .دهد نظرات خود را بدون واهمه از دستگيري ابراز كنند

موضعگيري عفو بين الملل نشانگر توجه فزاينده نهادها و سازمانهاي بين المللي به جنايات روي               

اين حساسيت افكار عمومي جهان به فاجعه مـلـي     .    است 1367داده در زندانهاي ايران در سال       

 سال گذشته در داخل و خارج از ايران 20 در ايران، دستاورد تالش هموطناني است كه در   1367

بابزرگداشت خاطره جانباختگان كشتار زندانيان سياسي توسط جمهوري اسالمي مانع فرامـوشـي            

گرد آمدن خانواده هاي زندانيان به قتل رسيده بر مزار عزيزانشان و     .   اين جنايت هولناك شده اند    

مراسم گوناگوني كه هر سال در گوشه و كنار جهان برگزار مي شود، مانع از آن شده اسـت كـه              

اين پرونـده   .    دست يابد  67رژيم جمهوري اسالمي به هدف خود مبني بر بستن پرونده قتل عام             

 .كماكان باز است و تا پاسخگويي عامالن فاجعه در دادگاه ذيصالح باز خواهد ماند

 67گرامي باد ياد و خاطره جانباختگان فاجعه ملي 

 

 )اكثريت(هيئت سياسي ـ اجرايي سازمان فدائيان خلق ايران 

  1387 شهريور 7

 1367گان فاجعه ملي  گرامي باد بيستمين سالگرد جانباخته
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 براي پيگرد حقوقي جنايتكاران متحدانه عمل كنيم

 هاي عامران و عامالن اصلي اعدام

 67 تابستان و پاييز سال 
 

هاي      از افراد رده باالي آن زمان كه در كشتار و قتل عام زندانيان داراي مسئوليت
 :توان افراد زير را نام برد مستقيم و مرتبط بودند، مي

 
 اهللا خميني؛ رهبر جمهوري اسالمي اهللا روح آيت* 
 اي؛ رئيس جمهور وقت و رهبري فعلي اهللا سيد علي خامنه آيت* 
اهللا علي اكبر هاشمي رفسنجاني؛ رئيس مجلس شوراي اسالمي و فرمانده قوا  آيت*   

 در زمان جنگ رئيس مجلس خبرگان و شوراي مصلحت نظام
 اهللا سيد كاظم موسوي اردبيلي؛ رئيس قوه قضائيه آيت* 
 ها ؛ دادستان كل انقالب كشور حجت االسالم موسوي خوئيني* 
 حجت االسالم شيخ صادق خلخالي ؛ حاكم شرع دادگاه انقالب* 
 شهري ؛ وزير اطالعات حجت االسالم محمد ري* 
 حجت االسالم علي فالحيان ؛ قائم مقام وزير اطالعات* 
 دكتر حسن حبيبي ؛ وزير دادگستري * 
 اسداهللا الجوردي ؛ رئيس زندان اوين* 
 حصار، سرپرست فعلي روزنامه كيهان حسين شريعتمداري؛ از مسئوالن زندان قزل* 
 عباس عبدي ؛ معاون دادستان انقالب كشور* 
 حجت االسالم جعفر نيري ؛ رئيس كميسيون مرگ* 
 حجت االسالم مرتضي اشراقي ؛ دادستان كميسيون مرگ* 
 حجت االسالم ابراهيم رئيسي ؛ معاون دادستان و عضو كميسيون مرگ * 
حجت االسالم مصطفي پورمحمدي ؛ نمايند وزارت اطالعات در كميسيون مرگ           *   

 و وزير كشور كابينه احمدي نژاد
 حجت االسالم مبشري ؛ حاكم شرع زندان اوين و جانشين نيري در محاكمات * 
 آيت اهللا عباس واعظ طبسي ؛ توليت آستان قدس رضوي* 
 اي ؛ حاكم شرع السالم محسني اژه حجت* 
 رحيم صفري ؛ فرمانده سپاه در جنوب* 
 حجت االسالم ابوالحسن شيرازي ؛ امام جمعه مشهد* 
  اوين و عضو هيئت علمي دانشگاه بهشتي7فاضل ؛ سربازجوي شعبه * 
 موسي واعظي ؛ از مسئوالن وزارت اطالعات در زندان اوين* 
 209زاده ؛ مسئول حفاظت دادستاني و مسئول تيم ضربت در بـنـد      محمد شريف*   

 زندان اوين
 مجتبي حلوائي ؛ معاونت انتظامي زندان اوين* 
 راوندي ؛ از حكام شرع دادگاههاي اوين* 
 زاده ؛ مدير داخلي زندان اوين حسن* 
 فاتحي ؛ مسئول اطالعات كرج* 
 نادري ؛ دادستان كرج* 
 حجت االسالم سيد حسين مرتضوي ؛ رئيس وقت زندان اوين* 
ها وزير دادگستري  حجت االسالم اسماعيل شوشتري ؛ رئيس وقت سازمان زندان        *   

 كابينه رفسنجاني و خاتمي
 ؛ رئيس زندان گوهردشت) معروف به ناصريان( اي  محمد مغيثه* 
 داود لشكري ؛ مسئول انتظامي و امنيتي زندان گوهر دشت* 

 اظهارات و نظرات مقامات

 ها  جمهوري اسالمي در باره اعدام
 

هاي مختـلـف آن       شنيدن اظهار نظر مقامات جمهوري اسالمي كه از قضا به طيف          
 :منتسب هستند، خالي از لطف نيست

در “                  ها طلب اصالح“    رئيس سابق زندانها، رئيس فراكسيون      (   مجيد انصاري؛   

 )   مجلس پنجم و ششم، از گردانندگان مجمع روحانيون مبارز

اي از زندانيان در زندان تشكيالت داشتند، كه پس از عمليـات مـرصـاد                 عده“           
 “   .اينان كه تعداد بسيار كمي بودند پس ازعمليات اعدام شدند. كشف شد

 )وزيرخارجه وقت، مشاور رهبري( علي اكبر واليتي؛ 

در ايـن  . كردند ها و سقوط رژيم تالش مي زندانيان اعدامي براي قتل شخصيت“         

بايد كشته شوند و اين قـانـون     ) كنند اقدام به مبارزه مسلحانه مي(كشور كساني كه  

اند، كه سـعـي      اند مجاهدين خلق بوده  اعدام شده67زندانياني كه در سال    . . .   است،  
هـاي   ساير اعدام شدگان نيز به قتل شخصيـت .   داشتند به داخل ايران پيشروي كنند     

 “   .اند سياسي اعتراف كرده

الملل قـوه     معاون سابق وزير امور خارجه و معاون بين       (   محمد جواد الريجاني؛    

 )قضائيه
چند نوع “      سي كه پرسيده بود بي  بي 2        وي در مصاحبه با جواب خبرنگار كانال        

 :دارد اظهار مي“    وجود داشته است؟) بس قتل عام پس از آتش(اعدام از اين نوع 
هزار نفر دو هزار نفر چيز زيادي ... كنم زياد باشد،  دانم، فكر نمي من دقيقاً نمي“         

 “   .دهيم نيست، ما دو ميليون افغاني و بيش از نيم ميليون عراقي را غذا مي

 )قائم مقام سابق رهبري(اهللا منتظري؛   آيت

مـطـالـب را      “      :   نويسد      وي ضمن انتقاد از نحوه محاكمات در خاطرات خود مي         
خواندم بعد يك نسخه از آن را هـم    )   نيري، اشراقي، پورمحمدي و رئيسي    (   برايشان  

االن دهه محرم است يك مقدار دست نـگـه           “    :   به آنها دادم و شفاهي به آنها گفتم       
شما يك عده از آنها را كه در زندان .   اگر امام اصرار دارند“      : بعد به آنها گفتم“    . داريد

كنند و تبليغ و فعاليت دارند، مجدداً با روش صحيح بازجويي كنيد و آنها               شيطنت مي 

شـان   را درست محاكمه كنيد و پس از محاكمه اگر محكوم به اعدام شدنـد، اعـدام           
گويد كسي را كه به پنج سال زندان محـكـوم    در اين صورت الاقل كسي نمي     .   كنيد

 “   .شده است، جمهوري اسالمي اعدام كرده است
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 فاجعه ملي از ديدگاه آماري
 

هاي علمي   ملي برآن شديم، بعنوان آغازي براي پژوهش              در بررسي ابعاد فاجعه    
هاي موجود از     هرچند ليست . نگاهي آماري به اين رويداد تاريخي داشته باشيم            

تر از خود ليست   هاي آن نيزبمراتب ناقص  كامل نبوده وداده67جانباختگان فاجعه ملي 
ها   نفري كه خانم   4485از اينرو با استناد به ليست       . باشد انجام چنين ادعايي مي     براي

بعلت . ايم اند، نوشته كوتاه زير را تهيه كرده تهيه نموده“      آذركاله -آزاده، بنفشه -بتول“       
 به تعداد 4485ايم جامعه آماري را از  ها در موارد مشخص مجبورشده ناقص بودن داده

بطور مثال براي بررسي سن اعدام شدگان، تنها سن            . موارد مشخص تقليل دهيم    
اين موضوع  .  نفر در دست بود كه درصدها براين اساس محاسبه گرديده است            2355

توان  خطاهايي را بدنبال خواهد داشت، ولي نتيجه ارائه شده را با كمي اغماض مي                
 .پذيرفت

 
 :جنسيت* 

 %07/11  -   نفر  497: زن    
 %93/88  - نفر  3989: مرد   
 %100  -  نفر 4486: جمع 
 

     بطوريكه در جدول باال مشخص است، اگر در حاكميت جمهوري اسالمي زنان              
هاي سياسي   اند الاقل در حيطه زندان و اعدام        هاي سياسي نبرده   سهمي از مديريت  
در اين خصوص كارنامه اين رژيم از رژيم پهلوي درخشانتر            . اند سهم بسزائي داشته  

 .  است
 
 :هويت سازماني* 

 %  72/79   -نفر  1526      :      مجاهدين خلق         
 %21/7   - نفر  138      :   حزب توده         

 %90/5   -  نفر  113                    :  فدائيان اكثريت      
 %57/1   -   نفر  30: راه كارگر                                     
 %  20/1   -   نفر  23: فدائيان خلق                                 
 %15/1   -   نفر  22: حزب دمكرات كردستان                    
 %04/1   -   نفر  20: فدائيان اقليت                                
 %89/0   -   نفر  17: پيكار                                          
 %15/0   -     نفر  3: كومله                                         

 %15/1   -   نفر  22: هاي چپ                           ديگر گروه
 %100  - نفر 1914: جمع                                           

 
     از آنجائيكه در ليست موجود، هويت سازماني اعدام شدگان غير مجاهد                    

ها، به جز چند مورد مشخص نبود، لذا از ليست اعدام شدگان تهران و كرج                شهرستان
هرچند كه اين نتيجه گيري دقيقاً      . ايم باشد استفاده نموده   كه نسبتاً كامل و مستند مي     

تواند  قابل تعميم نيست ولي با توجه به آمار باالي جانباختگان در تهران و كرج مي                 
كه مالحظه   در اين آمار همانطوري     . نمونه قابل استنادي براي كل كشور باشد          

هاي چپ و     درصد ديگر از سازمان    20 درصد اعدام شدگان مجاهد و        80نمائيد،   مي
 .باشند تعدادي از نيروهاي الئيك و ملي مي

    رژيم اسالمي در شرايطي اقدام به كشتار ضدانساني زندانيان دربند كرد كه چند               
متحد نگذشته    صادره از سوي شوراي امنيت سازمان ملل       598روزي از قبول قطعنامه     

) قصرشيرين(اي را از منطق غرب       بود، مجاهدين با عملياتي بنام فروغ جاويدان حمله       
 به داخل كشور براي تغيير رژيم شروع كردند

 :سن* 
 %40/3  -     نفر  80 :  12 – 20
 %38/89  - نفر  2105 :  21 – 35
 %22/7 -   نفر  170:   به باال36

 %     100  - نفر  2355:  جمع      
عام جوانان    اي براي قتل     ملي توطئه   فاجعه.     آمار گوياتر از هر تحليلي است         

هاي راديكال  گرفته     هاي اعتراض و حركت    تا براي چندين دهه ريشه    . دگرانديش بود 
بررسي تاريخ سياسي بيست سال گذشته كشورمان حاكي از موفقيت جمهوري            . شود

كينه جمهوري اسالمي به نيروهاي        . هايش دارد  برد  سياست    اسالمي در پيش   
. حد و مرز بود كه به كودكان و نوجوانان خردسال نيز رحم نكرد              دگرانديش چنان بي  

 .خوريم  ساله برمي12 -15 كودك و نوجوان زير 5در ميان اعدام شدگان به اسامي 
 
 :آمار مناطق* 

%                                     78/56  - نفر  1965:  تهران و كرج                                    
 %        76/3  -   نفر  130:  شرقي، غربي و اردبيل                آذربايجان

 %60/2  -     نفر  90:  زنجان، همدان و قزوين                       
 %79/1  -    نفر  62:  كردستان، كرمانشاه و ايالم                   
 %60/10  -  نفر  367:  گيالن، مازندران و گلستان                    

 %68/4 - نفر  162          :     :خراسان
 % 05/2  -    نفر  71:  سمنان، مركزي و قم                          
 %61/3  -  نفر  125:  اصفهان و چهارمحال                          
 %40/5  -  نفر  187:  خوزستان و لرستان                             
 % 66/7  -   نفر  265:  فارس و بوشهر                                  
 % 07/1  -    نفر  37:  هرمزگان، كرمان و سيستان و بلوچستان     
 %100 - نفر 3461:  جمع                                             

 
 :زنان در مناطق* 

%                                     39/55  - نفر  221         :   تهران و كرج              
 %        75/1  -     نفر  7         :   شرقي و غربي    آذربايجان

 %50/1  -     نفر  6:  همدان و قزوين                               
 %51/3  -    نفر  14:  كرمانشاه و ايالم                               
 %03/13  -    نفر  52:  گيالن، مازندران و گلستان                   
 % 26/2  - نفر  9: خراسان                                         
 % 25/1   -     نفر  5:  سمنان و مركزي                              
 %51/4  -   نفر  18:  اصفهان                                        
 %52/6  -   نفر  26:  خوزستان و لرستان                            
 % 28/10  -    نفر  41:  فارس                                          
 %100 -  نفر 399:  جمع                                            

     مقايسه دو جدول باال نشانگر توزيع درصد زنان اعدامي در مناطق نسبت به كل               
درحالي كه در   . در تهران و كرج اختالف محسوسي را شاهد نيستيم         . باشد كشور مي 
در ايالم نسبت . هاي شمالي تفاوت زياد است ها ايالم، كرمانشاه، فارس و استان استان

 از 7دركرمانشاه اين نسبت . است%)84/36(19 به 7زنان اعدامي به كل اعدام شدگان 
 (154 از    24، در خوزستان     )08/17 (240 از    41، در استان فارس       %) 07/17(41

. رسد مي) 17/14 (367 از    52هاي شمالي اين نسبت به           و در استان   %) 58/15
شرقي با كاهش اين نسبت         هاي خراسان،قزوين و آذربايجان      همچنين در استان   

يم و در استانهايي چون زنجان، قم، مركزي، اردبيل، سيستان و بلوچستان،                 مواجه
ايم يا در ليست مشخص       هرمزگان و چهارمحال و بختياري اعدامي زن يا نداشته           

 .    نشده است

 داري و ارتجاع حاكم رفع ستم جنسي، در گرو مبارزه عليه سرمايه



شور
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 دا
  داخل كشور-نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران 

 1387 شهريور 10يكشنبه 

6صفحه   - 4شماره    

 اعتصاب در ايران خودرو

زندگي شايستـه   “                 از اوايل تيرماه كارگران ايران خودرو با خواست افزايش حقوق و با شعار              
با پيوسـتـن   .   دست به اعتصاب زدند“             اضافه كاري اجباري لغو بايد گردد“           و “                           حق مسلم ماست  

كـارگـران بـا پـخـش          .   تـر گشـت      كار به اعتصاب دامنه آن گسترده       هاي عصر و شب     شيفت
هايي در بين همكاران خود آنها را تا دستيابي به حقوق واقعي به ادامه اعتصاب دعـوت     اطالعيه
هـاي     هاي مطرح شده در اين اطالعيه شامل مواردي چون؛ آزادي تشـكـل                خواست.   نمودند

ها، لغو قراردادهاي موقت، شركت نمايندگـان         كارگري، لغو اضافه كاري اجباري، افزايش حقوق      
بـدنـبـال    .   بود... آور و  كارگران در كميته طبقه بندي مشاغل و تشخيص كارهاي سخت و زيان 

اي در سطح كارخانه بـه تـهـديـد كـارگـران             اين اقدام حراست كارخانه نيز با پخش اطالعيه 
، اعـتـصـاب    1387 تيرماه 10هاي كارگران در   ولي  نهايتاً با پذيرش بعضي از خواست.  پرداخت

 .كارگران ايران خودرو موقتاً با موفقيت به پايان رسيد

 تپه  اعتصاب كارگران هفت

اي مديرعامل شركت شركت كشت و صنعت نـيـشـكـر                     بدنبال درخواست مهلت دوهفته   
هاي كارگران اعـتـصـابـي،         هفت تپه از كارگران اين شركت براي پرداخت مطالبات و خواست     

نمايندگان كارگران اين شركت براي اجتناب از تفرقه در بين كارگران با هشيـاري الزم  بـا                  
تپه پس از     بازگشت موقت كارگران بر سركارهاي خود موافقت نموده و اعتصاب كارگران هفت     

رفت هيئت مديره نه تـنـهـا از اجـراي                متأسفانه همانطوريكه انتظار مي   .   دو ماه خاتمه يافت   
هاي متعلق به شركت نيـز    تعهدات خود امتناع نموده بلكه در اين مدت مبادرت به فروش زمين     

در اين شرايط نماينده شوش اظهار داشته است كه مشكالت كارگران هفت تـپـه            .   كرده  است  
در پي اين روند كارخانه در شرايط ملتهبي قرار داشته و هرآن احتـمـال               .   باشد  غيرقابل حل مي  

 .تر وجود دارد  شروع مجدد اعتصابات كارگري در ابعادي گسترده

 اعتصاب در كارخانه الستيك البرز

 كارگر دارد به دليل پرداخت نشدن مطالبات كـارگـران و             1200    كارخانه الستيك اليرز كه     
هاي كارگران بود، كـه اواخـر        توقف توليد از زمستان گذشته به مدت چند ماه صحنه اعتصاب   

فروردين ماه به اوج خود رسيد و نهايتاً با مداخله جنجالي عوامل انتظامي و دستگيري كـوتـاه              
 .مدت گروهي از كارگران پايان يافت

 دست به اعـتـصـاب    87 تير ماه كارگران اين كارخانه براي سومين بار از شروع سال             22    از  
ماه نعدادي از كارگران در طول اعتصاب، هيچ كدام از      زدند وعليرغم پرداخت حقوق ارديبهشت    

 . كارگران حاضر به شكستن اعتصاب خود نشدند

 كارگران زير آوار

 كارگر ساختـمـانـي كـه       20اي در سعادت آباد تهران بيش از    طبقه7با فرو ريختن ساختمان   
علت فرو ريختن اين ساختمان عدم رعـايـت          .   مشغول تخريب آن بودند زير آوار جان سپردند       

از صدقه سر جمهوري اسالمي   مـافـيـاي مسـكـن و            .   استانداردهاي فني اعالم شده است 
مستغالت براي كسب سودهاي نجومي، جان و مال ساكنين و كارگران را به گروگان گرفـتـه                  

 .است

 افزايش تعداد كارگران موقت

     عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر از افزايش تعداد كارگران قرارداد موقت خبـر داده و            
 درصد از كارگران به صورت قـراردادي  50هاي بزرگ توليدي بيش از     در كارگاره :   اظهار داشت 
فاصله مزدي كارگران با سبد هزينه خانوار كـارگـري     :   وي همچنين اعالم كرد   .   شاغل هستند 

 .شود   درصد برآورد مي50

 اعتراض فدراسيون اتحاديه هاي كارگري پاكستان

بنمايندگي از فدراسيون اتحاديه هاي كارگري سراسر پاكستان و صدها هزار عضو آن، ما قويـا                
ما از كارزار كـانـون      .   تاييد حكم اعدام معلم فعال اتحاديه اي، فرزاد كمانگر، را محكوم ميكنيم           

مبني بر بازنگري نسبت به اين پرونده از طريق يك دادگاه عادالنه طبـق               EIمعلمان ايران و    
من همچنين از مقامات مسئول تقاضا ميكنم كـه    .   قوانين بين الممللي و ايران حمايت ميكنيم    
 .بيدرنگ اين حكم اعدام را كاهش دهند

 آزادي كارگران تركيه

 نيروهاي امنيتي تركيه به منازل اعضـاي هـيـات      2007 نوامبر19     در پي يورش نيمه شب  
ي اعضـاي هـيـات          كه منجر به دستگيري كليـه )   تومتيز(   مديره سنديكاي حمل ونقل تركيه    

گيري متحد كـارگـران      كمپين بين المللي آزادي كارگران زنداني در تركيه موضع        .   مديره گرديد 
 روز بالتكليفي و در مـجـمـوع        150 كارگر زنداني بعد از 7آزادي . نمايش گذاشت  جهان را به 

دادگاهي كه در اين تاريـخ  .   آمد اين اقدام متحدانه بود   پي2008 ژوئن 6 روز زندان در روز 200
با حضور ناظرين كارگري از كشورهاي انگليس، آلمان، ايران و هلند در آنكارا تشكيل گـرديـد،    

اي پليس دال بر محكوميت كارگـران زنـدانـي         صفحه5000نتوانست دليلي به استناد گزارش  
ارائه نمايد و نهايتاً كارگرانزنداني در ميان استقبال صدها نفر از معترضين به محاكمه كـه در                   

 . خارج از دادگاه اجتماع كرده بودند، آزاد گرديدند

 اي براي توهين و تخريب بيشتر خانواده  اليحه

كه در ميان (  ”          اليحه حمايت از خانواده   ”              مجلس هشتم، تصميم دارد تا اليحه اي را به نام           
اين اليحه كـه    .   به تصويب برساند)   شهرت يافته  ”          اليحه ضدخانواده ”          فعاالن جنبش زنان به     

متأسفانه به تصويب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم رسيده، هر روز بيم آن مي رود كه         
 . در صحن علني مجلس به تصويب قطعي برسد

نمايد، نافي حقـوق      شرط تمكن مال مرد از تعدد زوجات حمايت مي               اين اليحه ارتجاعي به   
باشد، ازدواج  موقت مردان متأهل را منع ننموده و الزامي بـراي ثـبـت                   زنان در امر طالق مي    

ازدواج موقت هم قيد نكرده است، حق زنان براي اشتغال بدون قيـد شـرط را بـرسـمـيـت                        
 .است  شناسد، براي مهريه تنها پشتوانه زنان ماليات تعيين كرده  نمي

     اين اليحه بر خالف نام آن و تبليغات رژيم نه تنها در حمايت از خانواده نبوده بـلـكـه بـا         
“                ناپايداري “        و “         تزلزل“       تاييد قوانين عقب مانده و غيرانساني، كانون خانواده ها را به سمت   

 . هرچه بيشتر سوق مي دهد

 آمريكا در حال تكميل محاصره دريايي ايران است

فارس تعداد ناوهاي تهاجمـي       با ورود سه گروه ديگر از ناوهاي تهاجمي آمريكا به منطقه خليج           
 2003كه از زمان جنگ با عراق در سـال    .   آمريكا در نزديكي سواحل ايران به پنج گروه رسيد   

اي   ناو و زير دريايي هستـه       بر، رزم    ناو موشك  40اكنون در  اين منطقه      .   سابقه است   ميالدي بي 
 .باشند  اي مي  وجود دارند كه برخي مجهز به سالح هسته

 ها خاتمه دهيد   گيري  ها و انتقام  به اعدام

 ماه گـذشـتـه    8در طي .        ماشين اعدام جمهوري اسالمي راه افتاده و مدام قرباني مي گيرد          
 نفر اعـدام  29در ماه گذشته در يك روز .    نفر را اعدام كرده است 200جمهوري اسالمي حدود    

 سال به اعدام محكوم شده بودند، در بوشهـر بـه     18به دنبال آن دو نوجوان كه در زير   .   شدند
هم اكنون نيـز  . آخرين مورد، اعدام يعقوب مهرنهاد و عبدالناصر طاهري است  .   دار آويخته شدند  

سه فعال كرد به نامهاي فرزاد كمانگر، فرهاد    .   عده اي از فعالين كرد در آستانه اعدام قرار دارند         
ما ضمن محكوم نـمـودن ايـن اقـدامـات              .   اند  وكيلي و علي حيدريان به اعدام محكوم شده       

خواه و بشردوست براي توقف ماشين اعدام جمـهـوري            بار خواهان اتحاد نيروهاي آزادي      جنايت
 .اسالمي هستيم

 اي براي توهين وتخريب بيشتر خانواده  اليحه

كه در ميان (  ”          اليحه حمايت از خانواده   ”              مجلس هشتم، تصميم دارد تا اليحه اي را به نام           
اين اليحه كـه    .   به تصويب برساند)   شهرت يافته  ”          اليحه ضدخانواده ”          فعاالن جنبش زنان به     

متأسفانه به تصويب كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم رسيده، هر روز بيم آن مي رود كه         
 . در صحن علني مجلس به تصويب قطعي برسد

نمايد، نافي حقـوق      شرط تمكن مال مرد از تعدد زوجات حمايت مي               اين اليحه ارتجاعي به   
باشد، ازدواج  موقت مردان متأهل را منع ننموده و الزامي بـراي ثـبـت                   زنان در امر طالق مي    

ازدواج موقت هم قيد نكرده است، حق زنان براي اشتغال بدون قيـد شـرط را بـرسـمـيـت                        
 .است  شناسد، براي مهريه تنها پشتوانه زنان ماليات تعيين كرده  نمي

     اين اليحه بر خالف نام آن و تبليغات رژيم نه تنها در حمايت از خانواده نبوده بـلـكـه بـا         
 ”          ناپـايـداري  ”          و  ”          تزلزل”          تاييد قوانين عقب مانده و غيرانساني، كانون خانواده ها را به سمت  

 . هرچه بيشتر سوق مي دهد

 

 اخبار و رويدادهاي مهم ايران و جهان در دو ماه گذشته

 از مبارزه كارگران براي تشكيل سنديكاهاي مستقل كارگري حمايت كنيم



شور
خل ك

 دا
  داخل كشور-نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران 

 1387 شهريور 10يكشنبه 

7صفحه   - 4شماره    

 انتخابات كانون نويسندگان

دار، بازرسان و منشي كانون نويسنـدگـان               انتخابات چهارمين دوره هيئت دبيران، صندوق     
 با قرائت 18/4/87هاي مكرراز برگزاري مجمع عمومي حضوري، در تاريخ       -پس از جلوگيري  

وسـيلـه     آوري شده بود، بـه    و شمارش آراي اعضاي كانون كه با پست سفارشي ارسال و جمع           
ناصـر  :   هيئت نظارت بر انتخابات و در جمع مشورتي كانون به انجام رسيد و به ترتيب آقايان               

دانا، جاهد جهانشاهي و اكبر معصوم بيگـي بـه             اشرف درويشيان، فريبرز رئيس     زرافشان، علي 
علي نوذري، رضا خنـدان       سمت اعضاي اصلي هيئت دبيران و آقايان محسن حكيمي، حسين         

الـبـدل     عنوان اعضـاي عـلـي         طرف به   زاده و آقاي يوسف بني      مهابادي، خانم فرخنده حاجي   
دبيران و آقايان حسن اصغري و محمد شريف بعنوان بازرس مالي و آقاي عليرضا ثقفي         هيئت
عراقي منشي هيئت دبيران كانون نويسندگان ايران انـتـخـاب              دار و خانم منيژه نجم      صندوق
 .گرديدند

 نگاران  برگزاري انتخابات انجمن صنفي روزنامه

با برگزاري مجمع عمومي انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران، اعضاي هـيـات مـديـره و                    
ها كريم ارغنده     در اين انتخابات به ترتيب آقايان و خانم       .   بازرسان جديد انجمن انتخاب شدند    

پور، ماشاءاهللا شمس الواعظين، بهروز گرانپايه، علي مزروعي، عذرا فراهـانـي، ابـوالـحـسـن                  
مختاباد و ايرج جمشيدي با بيشترين آرا به عنوان اعضاي هيات مديره و دلبر توكلي، مهـرداد       

 خدير و فرزام شيرزادي نيز به عنوان بازرس انتخاب شدند

 تشكيل شوراي ملي صلح

با حضور اعضاي هيئت موسس در تهران نخستين نشست خـود را      “           شوراي ملي صلح“                
، “                         راه هاي مختلف گريز از جنگ“           در نخستين نشست شورا مسائلي چون   .   برگزار نمود 

راهكارهاي دستيابي بـه    “           و نيز “                       تاثيرات تحريم اقتصادي در عرصه هاي مختلف اجتماعي       “           
همچنين در اين نشست .   مورد بحث و بررسي اعضاي هيات موسس قرار گرفت “                       صلح پايدار 

ما موسسـيـن   “           :   در اين متن آمده است.   به امضاي صلح طلبان ايراني رسيد“                      لوح صلح “           متن  
شوراي ملي صلح براي تحقق صلح پايدار و براي غلبه بر فضاي جنگ، تنـش و تـحـريـم                  
تالش مستمري را آغاز ميكنيم، چراكه توسعه، آزادي و رفاه ملت ايران در گـرو ثـبـات و                      

ما در اين راه به هـمـه افـراد و        .   آرامش كشور، منطقه و حركت به سوي صلح جهاني است         
 .“          جريانهاي صلح طلب دست ياري ميدهيم تا با يكديگر صلح و حقوق بشر را محقق سازيم

توان در ليسـت    هاي مختلف با گرايشات سياسي متفاوت را مي         هرچند نام افرادي از طيف    
هيئت مؤسس مشاهده نمود، ولي تكذيب حضور توسط بعضي از كساني كه اسامي آنـان در                 
ليست مذبور آمده بود، ازجمله علي اشرف درويشيان و عدم دعوت از آقاي رئـيـس دانـا و                 

را تـنـگ     “                      نه به جنگ  “           بخصوص ناصر زرافشان از فعالين ضدجنگ و باني كارزار جهاني           
در عين حال از هراقدامي براي صلح و دوري از جنگ كـه در           .   بينيم  برانگيز مي   نظرانه و شبه  

 .كنيم  وهله نخست زندگي كارگران و زحمتكشان را به آتش خواهد كشيد، استقبال مي

 زندان براي عابد توانچه از فعالين چپ دانشجوي

 ماه زندان به اتهام شركـت  8ي         دادگاه تجديد نظر بدون حضور عابد توانچه حكم صادره 
احتمال افـزايـش     .    را براي وي تأييد نمود86يا قصد شركت در مراسم روز دانشجو در سال          

 . ماه ديگر به اين مدت بخاطر توهين به رهبري و اغتشاش وجود دارد32

  دانشجويان زنداني5آزادي 

     احمد قصابان، مجيد توكلي و احسان منصوري، سه دانشجويعضو انـجـمـن اسـالمـي                  
دانشگاه اميركبير، كه در پي انتشار مشكوك چند نشريه حاوي مطالبي موهن بازداشت شـده      

 ماه با استفاده از امكان آزادي مشروط از    15 مر داد، ساعت پس از       23بودند، چهارشنبه شب،    
همچنين محمد هاشمي، دبير تشكيالت دفتر تحكيم وحدت و بـهـاره    .   زندان اوين آزاد شدند   

“                       اقدام عليه امنيت ملي“           تير ماه به اتهام 23هدايت، دبير كميسيون زنان تحكيم كه در  
 .بازداشت شده بودند، پس از يكماه  با قرار كفالت آزاد شدند

 عفو بين الملل خواهان مجازات عامالن قتل عام زندانيان سياسي در ايران شد 

 منتشـر كـرده،     67     عفو بين الملل در اعالميه اي كه در آستانه ي سالگرد قتل عام سال     
هاي گـروهـي و        بيست سال پس از اين كه مقامات وقت ايران موجي از اعدام   :   نوشته است 

الملل فراخوان خود را بـراي    آغاز كردند، عفو بين1988شتابزده و عمدتا پنهاني را در سپتامبر    
در مـورد    .   كنـد  اند تجديد مي  بوده ”          قتل عام زندان  ”          به محاسبه كشاندن كساني كه مسئول       

هاي فاحش حقوق بشري از اين قبيل، صرف نظر از زمان ارتكاب آنها، هيچ مصونيتـي                  نقض
 “          .از مجازات نبايد وجود داشته باشد 

 اعتصاب غذاي زندانيان كرد 

     فعالين سياسي و مدني كرد در زندانهاي كشور در يك اقدام شجاعانه و در دفاع از حقوق            
 شهريور اقدام به اعتصاب غذاي      4انساني همه دربنديان و براي توقف اعدامها از روز دوشنبه           

نامحدود نموده اند، اعتصابي كه در ششمين روز تعداد زيادي از فعالين سياسي و مدني كـرد              
 .را با خود همراه كرده است

 المپيك پكن 

 ميليارد دالر هزينه و     40     پس از صرف هفت سال زمان و          
هاي فراوان بيست و نهميـن دوره بـازي            پس از كش وقوس   

 60سـران    .   هاي المپيك پكن با مراسم آتش بازي آغاز شـد          
 هزار تماشگر حاضـر در اسـتـاديـوم            90كشور جهان بهمراه    

همراه با ميلياردها بيننده تلويـزيـونـي بـطـور        “              آشيانه پرنده “         
مستقيم شاهد هنر نمائي هزاران رقصنده دختر و پسر چـيـنـي             

مراسم  افتتاحيه و نمايش تمدن چين، مدعيان  تـمـدن           .   بودند
 .  نظم برنامه و حركات دقيق همه گزارشگران را به تحسين واداشت. برتر را مات كرد

 رشته ورزشي به رقابت 28 كشور جهان در 200 هزار ورزشكار از 11 در اين دوره از بازي ها      
هاي المپيك، جمهوري اسالمي بـا ارائـه           حضور ايران در رقابت     در چهاردهمين .   اند پرداخته

ها با قهرمانـي   اين رقابت.   نمايشي ضعيف تنها موفق به كسب يك مدال طال و يك برنز شد         
 .چين خاتمه يافت

 ها حذف نام نلسون ماندال از ليست تروريست

     سناي آمريكا در اقدامي رياكارانه با حذف نام نلسون ماندال رهبر مبارزه سياسي و نظامي               
مردم آفريقاي جنوبي عليه رژيم استعماري آپارتايد، ثابت كرد كه اين قدرت امپريـالـيـسـتـي        

آورند كـه    آنهابه روي خود هم نمي    .   گيرد چه كسي تروريست است     آمريكاست كه تصميم مي   
هاي رژيم نژادپرستي گذراند كـه هـمـواره           سال از زندگي خود را در زندان       27نلسون ماندال   

 .هاي آمريكايي و انگليسي بوده است مورد حمايت امپرياليست

 جنگ روسيه وگرجستان

     بدنبال يورش نيروهاي نظامي كرجستان با همكاري كارشناسان نظامي آمريكا به شـهـر          
تسخينوالي مركز منطقه خودگردان اوستياي جنوبي، و درهم كوبيدن اين شهر، نزديـك بـه                

بان روسي كشته و صدها ساختمان از جمله بيمارستان شهر بـا        صلح 15دوهزار غيرنظامي و    
 تانك و دهها نفربـر  350 هزار سرباز و     9متعاقباً روسيه با اعزام بيش از       .   خاك يكسان گرديد  

زده  بانان روسي وارد اين منطـقـه آشـوب       زرهي براي تأمين امنيت مردم غيرنظامي و صلح       
در اقدامي تحريك آميز، آمريكا دو هزار نيروي گرجي مستقر در عراق را براي كمـك         .   گرديد

 .به نيروهاي نظامي گرجستان به اين كشور باز گرداند
ها به شهر      با تسخير شهر تسخينوالي مركز اوستياي جنوبي و كشيده شدن دامنه درگيري         

. ها، نيروهاي گرجستان اوستياي جنوبي را تـرك كـردنـد        گوري در نزديكي منطقه درگيري    
 هاي بـيـن   درپي واكنش تند روسيه و احتمال برافروخته شدن آتش جنگ در منطقه، تالش       

حمله گرجستان به اوستياي جنوبي موجـب آن     .   بس شروع گرديد   الملي براي برقراري آتش   
گشت كه مقامات روسي تمايل خود مبني بر بركناري ساكا شويلي، رئيس جمـهـور شـديـداً        

اين جنگ كه در واقع نبردي است بين روسيه و آمـريـكـا         .   طرفدار آمريكا را كتمان ننمايند    
 -كـنـد      كه از نزديكي اوستياي جنوبي عبـور مـي           -براي بدست گرفتن جريان نفت خزر       

هزار غير نظامي شده 100 الي 40خانماني   غيرنظامي و بي2000شدگان حدوداً     موجب كشته 
ها كاهش يافته و روسيه نيز پس از امضـاي     هرچند با خروج گرجستان دامنه درگيري   .   است

رسد كه ايـن   قرارداد آتش بس شروع به خروج نيروهاي شده خود كرده است، ولي بنظر نمي  
غربي كه تفليس را به درياي سياه         –ازجمله جاده شرقي      كشور تمامي مناطق متصرف شده    

بـا ايـن     .   تخليه نمايـد   كند و پايگاه هوايي را كه در اختيار دارد، را به اين زودي             متصل مي 
همه خطر تشديد جنگ هنوز رفع نگرديده با تصويب استقالل اوستياي جنوبي و آبخازيـا در            

 . ها به آبخازستان نيز وجود دارد پارلمان روسيه احتمال سرايت درگيري
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 اعدام ها به روايت زندانيان سياسي
هايي تاريخي داشت اما ازنظر عملي خيلي غير   پيش زمينه67هاي تابستان       اعدام

ناگفته . مترقبه و ناگهاني آغاز شد و زندانيان به هيچ عنوان از موضوع خبرنداشتند               
نماند كه عرض و طول اين فجايع وحشتناك بيش از دو ماه نبود در ماه مرداد                     

اعدام شدند و درشهريور ماه نوبت زندانيان چپ و               “ مجاهدين خلق ”زندانيان  
اين روند اول در زندانهاي گوهر دشت و اوين اتفاق           . كمونيست به اجرا گذاشته شد    

 .افتاد و پروسه مشابه آن نيز در شهرستان ها به راه افتاد 
 

 محاكمه و اعدامهاي مرداد ماه
به .      مرداد ماه روزهاي محاكمه و اعدام اعضاي سازمان  مجاهدين خلق بود               

دستور ايت اهللا خميني براي محاكمه كميسيوني متشكل از نماينده وزير اطالعات،             
قاضي شرع و دادستان ايجاد شده بود و در راس اين گروه جعفر نيري بود كه                       

كوپتر بين زندان گوهردشت و اوين رفت و آمد               ايشان دوبار در هفته با هلي        
كميسيون ”نامد و نيز به       مي“ كميسيون مرگ ”اين گروه را اپوزيسيون      . كردند   مي

در “ نيري”روز شنبه كميسيون به سرپرستي        . هم معروف است     “ هوا برد مرگ   
مجاهدين از  زنان مجاهد شروع       ”محاكمه دوباره   . زندان گوهردشت مستقر گرديد   

ي مجاهد به جاي منافق به كار برده          به هنگام سئوال اگر از دهان متهم كلمه        . شد
يعني نفس تلفظ كلمه مجاهد  به عنوان          . گرديد   شد در جا اعدامش صادر مي       مي

شد كه نتيجه و عواقب كار طرف معلوم بود، و يا  وابستگي  و سر موضع محسوب مي
آيا حاضريد طناب اعدام بگردن يك منافق بياندازيد؟ آيا حاضريد در راه اسالم و                  

ها بار اعدام را به دنبال       جمهوري اسالمي روي مين برويد؟ پاسخ منفي به اين سوال         
 .داشت و همين  پروسه در اوين و يا ساير زندانها نيز ادامه داشت 

 

  كشتار زندانيان سياسي ايران67تابستان 
 صادره از سوي خميني با چنان          67مدارانه تابستان     آميز و دين         فتواي جنون 

سفاكي و ددمنشي و قساوت همراه بود كه جان هزاران دگرانديش دربند را كه                   
با كشتار زندانيان    . بهترين و عزيزترين فرزندان اين خاك وبوم بودند را گرفت              

ترين صفحات تاريخ سياسي و اجتماعي كشورمان ورق         سياسي دربند يكي از خونين    
 نفر اعالم   2500گان را بيش از       الملل رقم كل اعدام شده      سازمان عفو بين  . خورد

 .كرده و قربانيان را زندانيان عقديتي خواند
        رژيم اسالمي در شرايطي اقدام به كشتار زندانيان دربند گرفت، كه چند روزي 

مجاهدين خلق  . گذشت متحد نمي   شوراي امنيت سازمان ملل    598از قبول قطعنامه    
به داخل كشور براي    ) قصرشيرين(اي را از غرب    با عملياتي بنام فروغ جاويدان حمله     

 .تغيير رژيم را شروع كرده بودند
ها قلع و قمع نيروهاي سياسي داخل كشور و                    هدف اصلي رژيم از اعدام      

كميسيوني . اهللا منتظري تحقق پيدا كرد      پاكسازي دروني رژيم بود كه با عزل آيت        
االسالم  االسالم نيري و حجت     اهللا اشراقي، حجت   مركب از آيت  ) كميسيون مرگ (

دستور كار كميسيون نابودي دشمنان      . شود مبشري به دستور خميني تشكيل مي       
هاي تفتيش عقايد شكل       دادگاه. اسالم براي جلب رضاي خداوند متعال است          

. گردد اي احكام محارب با خدا و مرتد صادر مي        دقيقه2-3و در محاكمات .  گيرند مي
همين كميسيون  . گيرد ريزي دقيق و حساب شده انجام مي       تمامي امور با يك برنامه    
. عام زندانيان سياسي را تدارك ديد      هاي كشور فعال بود و قتل      مرگ در تمامي زندان   

شدند، كساني بودند كه دوران      نخستين كساني كه به كميسيون مرگ فراخوانده مي       
در . به ندرت كساني از اين دام رهايي يافتند         . شان كم يا تمام شده بود       محكوميت

. شود  ساله هم ديده مي60-70 ساله و زنان و مردان 12گان كودكان  بين اعدام شده
گري  واين نشان از اوج وحشي     . در مواردي تمام اعضاي خانواده يكجا اعدام شدند        

 .رژيم جمهوري اسالمي داشت

 ها و فعالين سياسي نظر برخي ازشخصيت

 67هاي سال  در مورد اعدامها و قتل عام
 

 محمد شالگوني

 نيز بايد بگويم كه اصال رژيم را خطري تهديد               67      در مورد كشتار سال       
جالب اين است كه در      . ترسيدند منتهي چون جنگ را باخته بودند و مي        . كرد    نمي

گويند از كشتار خبر نداشتند كه به نظرم درغ            طلبان حكومتي مي   اين مورد اصالح  
اندركاران رژيم در    اگر ما در خارج خبردار شديم ممكن نيست كه دست           . گويند مي

خبر بمانند و     ي بزرگتر از آن بود كه اينان بي            فاجعه. داخل خبردار نشده باشند    
كوشند كشتارهاي دهه    آنها هنوز هم مي    تر از همه اين است كه بعضي از          شرمانه بي
ي  اين جا يادآوري كنم كه كشتارهاي دهه       .  را مسكوت بگذارند يا توجيه كنند       60
ي زيادي از معتقدان به       عده. شود  فقط به كشتار فعاالن سياسي خالصه نمي         60

رحمانه كشتند يا شكنجه كردند كه مخصوصاً از شهداي             مذاهب ديگر را نيز بي     
تاكيد ( در يك كالم بدون دفاع آزاديها و حقوق افراد انساني    .... بهائيان بايد ياد كرد  

محال است بر آزادي و دموكراسي و نظام ) مي كنم، منظورم همه افراد انساني است 
 .اجتماعي قابل تحمل دست يابيم

 فرزانه عظيمي

هاي جنگ فقط شكست      در شرايطي صورت گرفت كه رژيم در ميدان        67    كشتار  
. توانست هر روز خبر از پيروزي برد دشمنان را به مردم بدهد              كرد و نمي   تجربه مي 

هاي بيروني   جام زهري كه چيزي به سر كشيدنش نمانده بود، دليلي شد تا شكست             
ديگر التيام دهد و چه چيزي سهل تر از انهدام يكباره همه                 “   پيروزيهاي“ را با    

آنچه كه روشن است حكم اين اعدامها را خميني شخصاً صادر يا            . در بند “   دشمنان“ 
حداقل تاكيد كرده است و در همان زمان نيز اين حكم از سوي بعضي از رهبران                   

شد مورد   اهللا منتظري كه هنوز جانشين خميني محسوب مي           رژيم از جمله آيت    
ولي ظاهراً اكثريت سردمداران فعلي حكومت با اين حكم         . اعتراض قرار گرفته است   

 .اند و نتيجه اين حكم غيرانساني مرگ هزاران انسان فرهيخته بود موافقت داشته
 هلمت احمديان

 نفر از زندانيان    5000 كه در طي كمتر از دو ماه بيش از             67     جنايات تابستان   
كشي بدون اما و اگر است كه رژيم را            سياسي را به كام مرگ فروبرد، يك نسل         

بخاطر آن و به خاطر همه جناياتي كه در طي عمرش انجام داده بايد به محاكمه                   
قتل عام زندانيان سياسي در اين سال از طرف حكومتي كه جام زهر شكست . كشاند

در جنگ ايران و عراق را سر كشيده بود و همچنين از مبارزات و اعتراضات زندانيان       
به ستوه آمده بود، يكي از جناياتي بود كه بايد پرونده آن در سطح بين المللي در                    
رديف قتل عام مخالفين در كامبوج، قتل عام مخالفان سياسي در اندونزي از طرف               

“  انفال“ رژيم سوهارتو، در سطح جناياتي كه حكومت صدام بر عليه كردها موسوم به 
 .مرتكب شد، قرار گيرد ... و 

 بهزاد كاظمي

رژيم . ها، علت ديگري نيز داشت          كشتار هزاران نفر از زندانيان سياسي در زندان       
ها و احزاب اپوزيسيون چپ و        ماليان توانسته بود در خارج از زندان كليه سازمان          

بقاياي متشكل اغلب اين گروها به خارج از ايران رفته          . مجاهدين را متالشي بسازد     
در . دست جالدان رژيم به فعاالن اين گروهها نمي رسيد             . و پناهنده شده بودند    

هاي مختلف زنده    زندان اما هنوز تعداد زيادي از رهبران، اعضا و فعاالن سازمان             
با اين كه تعداد زيادي از زندانيان نسبت به رهبري، برنامه و سازماندهي    . مانده بودند 

هاي خود پايبند  شان انتقاداتي داشتند، اما هنوز بر سر اهداف و آرمان ها و احزاب گروه
اين “  جمهوري اسالمي   “   سران  . بوده و بر سر مبارزه با اين رژيم پيمان بسته بودند           

بنابراين، از سوي   . را به خوبي مي دانستند و حاضر به پذيرش هيچ خطري نبودند             
 . اهللا خميني دستور اجراي اين جنايت تاريخي صادر گشت آيت
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 1332 مرداد 28كودتاي 
 

هاي زيادي در بين   سال هنوز انگيزه55 پس از   32 مرداد   28     پرداختن به كودتاي    
آمدهاي بعدي آن نقـش      چرا كه علل وقوع اين رخداد و پي       .   فعالين سياسي ايران دارد   

مهمي در حيات سياسي كشورمان ايفاء نمود و هنوز هم اين تأثيـرگـذاري مـتـوقـف         
شناخت چرايي اين حادثه تاريخي شاه كليدي براي درك بسـيـاري از              .   نگشته است 

بطور مثال جمهوري اسالمي خود مولود . باشد مسائل سياسي و اقتصادي كشورمان مي
ها حول شوروي  احداث كمربند سبز امپرياليست   مرداد و سياست28بالواسطه كودتاي 

 .سابق است
نفت كشورمان عامل اصلي كـودتـا           بدون شك نفت و ستيز براي مديريت صنعت       

هاي  داري از ميان شعله اي نوين براي جهان سرمايه  از طرفي ديگر زايش سركرده    .   بود
ها را براي داشتن دستي باالتـر در انـرژي بـا           جنگ جهاني دوم، چالش امپرياليست   

داري تبـديـل     اي حياتي براي بقاي نظام سرمايه      نفت به ماده  .   نمود يكديگر تشديد مي  
سوسياليستي را در اين معادله ناديـده گـرفـت،        توان وجود همسايه اما نمي. گشته بود 

بخصوص اگر وجود حزب توده را كه هر روز بر قدرت و نفوذش در ميان كارگـران و                 
هر چند در ايام    .   گشت، به اين پارامتر اضافه كنيم      زحمتكشان و روشنفكران افزوده مي    

نمود، اما در صورت دوام  كودتا نظام حاكم را خطري از جانب نيروهاي چپ تهديد نمي   
بود، خطـر    شرايط دمكراتيك كه با ادامه حكومت دكتر مصدق چنين امكاني ميسر مي           

شد و حكومت ايران را با چالشهايـي     اي نه چندان دور به فعل تبديل مي        سرخ در آينده  
 .كرد جدي روبرو مي

    ملي كردن صنعت نفت وقتي از افزايش سهم به نهضتي براي كسب مديريت آن               

هاي ظاهري امپرياليسم آمريكـا بـا         ها و همراهي   عليرغم تضاد امپرياليست  .   فرا روئيد 
مـنـد بـودنـد،        هاي نفتي هم بهره انگليس كه از حمايت كنسرن  –جبهه واحد آمريكا   

توانست به ايران محدود نگـشـتـه و          چرا كه اين روند بغايت خطرناك مي      .   مواجه شد 
 دامن آنها را در عراق، كويت،

امري كه تنها به مسئله نفت خـاتـمـه    .  عربستان، اندونزي و آمريكاي التين نيز بگيرد    
مندي از دمكراسي در حيات سياسي در اين كشورهـا   نيافته و به مسائل سياسي و بهره 

واحد امپرياليستي در مقابله بـا نـهـضـت             از اين روست كه شاهد جبهه     .   روئيد فرا مي 
كودتاهاي بعدي در گواتماال، اندونزي، شيلي گـواهـي          .   دمكراتيك مردم ايران بوديم   

 .براين ادعاست
ها براي دستيابي به اهداف خويـش بـا گـذشـتـه               هاي امپرياليست       اگر چه روش  

هايي چون انقالبات مخملي  هايي عمده دارد و كودتا نقش اصلي خود را به شيوه تفاوت
اما كودتاي ونزوئال، يورش به افغانستان و .  و رنگي، تحريم اقتصادي و غيره داده است 

هاي قبلي نيز در صورت لزوم به كاربسته خواهند  جنگ خليج فارس نشان داد كه شيوه
 .  شد

  شهريور روز جهاني صلح11اول سپتامبر 
 

     يازدهم شهريور مصادف است با روز جهاني صلح، به اين مناسبت بندي از بيانيه        
را همراه با شعري از برتولت بـرشـت بـا عـنـوان               “                 انجمن بدون مرز  “        ضد جنگ   

 .ايم اين انجمن آورده“        صعود صلح“       از بروشور “        ...ژنرال“         
 
ما معتقديم كه در وضعيت غير جنگـي  .   به نظر ما، جنگ اوج خشونت بشري است      “          

اين نيز  .   نيز فرودستان از حداقل زندگي و شرايط مساوي براي رشد برخوردار نيستند           
در چنين شرايطي ما .   كشد نوعي جنگ پنهان است كه ذات انساني را به نابودي مي 
هايي ضدجنگ اسـت،      گيري از حركتي كه در راستاي جلوگيري از جنگ و موضع         

حمايت كرده، در راستاي افشاي مواضع دروغين و ضدجنگ ساختار قدرت تـالش              
 www.bedoonemarz.com            “         . كنيم مي

 

 ...ژنرال

 

 ترين خودروست ژنرال، تانكت قوي
 اندازد و جنگلي را فرو مي

 كند هزاران نفر را له و لورده مي
 : اما يك عيب دارد

 .نياز به يك راننده دارد
 

 ات قوي است افكن ژنرال بمب

 كند و  تر پرواز مي از توفان سريع
 كشد از يك فيل بيشتر بار مي

 : اما يك عيب دارد
 .نياز به يك خلبان دارد

 
 هاي زيادي ها استفاده ژنرال از آدم

 .شود كرد مي
 تواند بكشد تواند پرواز كند و مي او مي

 :اما يك عيب هم دارد

 . تواند بينديشد مي

 برتولت برشت
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 آذر، ماه نرگس
 اشرف درويشيان علي

 
فروشي مي ايستد، آذر ماه است اما، هنوز خبري از نـرگـس                ي گل       پشت شيشه 

 .نه نرگس نيامده است. ها ميدود نگاهش با اشتياق روي گل. نيست
 .“        تقصير خودم بود عادتش داده بودم به گل نرگس“           
 “      ...تقصير من بود كه مي گفتم. نه“           
 “      كه مي گفتي چه؟“           
 “        .كه مي گفتم سال به دوازده ماه، در انتظار آخر پاييزم كه نرگس بيايد“           
گلي مثل خودت، هـم  .   و من از آن به بعد هر سال برايت گل نرگس مي خريدم       “            

 “      .نام خودت
 : مي رود توي گل فروشي.           پير مرد باور نمي كند كه نرگس هنوز نيامده

 “      آقا نرگس نيامده؟“           
فقط به عنوان يك مشتـري     .   به اسم و رسم، نه    .        گل فروش پيرمرد را مي شناسد     

ده سال است كه درست آخر پاييز به مغازه اش آمده و تا آخر زمستـان هـر       .   ده ساله 
 .صبح دو دسته گل نرگس خريده و رفته9هفته دوشنبه ها قبل از ساعت 

 “      آقانرگس آمده؟“           
 “      .نوبرانه است و كمي هم گران. بله آقا همين االن برايم آوردند“           
 “      .عيبي ندارد هر جور شده بايد گل نرگس تهيه كنم“           

در همان مسير ده ساله، .   راه مي افتد.        گل ها را مي گيرد و با تمام وجود مي بويد          
حاال ده سال   .   هايش، در ذهنش مرور كرده    –همان مسيري كه هزاران بار در تنهايي        

بـيـا   :    صبح به او تلفن زدند كـه     9روزي كه ساعت    .   از آن روز دو شنبه گذشته است      
 .چمدان نرگس را تحويل بگير

چيزي در .        با شنيدن خبر ناگهان روي خود خم شد و در خاليي بي انتها فرو رفت             
اي بي هوش و حواس افتاد و بعد آهسته  لحظه. سينه اش مثل كبوتري زخمي پرپر زد

 “      .بايد بروم و يادگاري هاي نرگس را بگيرم“      : از جا برخاست
فكر كرد كه نكند از     .   خون.        در چمدان را كه باز كرد پرتو سرخي از آن بيرون زد           
 .فوراًٌ درش را بست. چمدان سيالبي خونين راه بيفتد و همه جا را بپوشاند

 “      .اينجا قدغن است. چمدان را ببر خانه و آنجا بازش كن پيرمرد“      :     مأُمور گفت
 “      .ببينم... مي خواهم... خودش را“      :     بدون نگاه كردن به ماُمور گفت

زودتـر از    . اين جورچيزها كه ديدن نـدارد   .   خودش ديگر به درد ديدن نمي خورد     “           
 “      .ياال پير مرد. بدون شيون و زاري. بدون سروصدا! اينجا دور شو

داشتم ماُمـور دوبـاره            ده سال پيش موهايم سفيد نبود؛ اما وقتي چمدان را بر مي           
 “      .پيرمرد برو و پشت سرت را هم نگاه نكن“      : گفت

چمدان را كه برداشتم پشتم خمـيـد و     .        پس حتماً من همان لحظه پير شده بودم   
مگر من و نرگس چندسال اختالف  سني داشـتـيـم؟       .   زانو هايم بي حس شد ولرزيد     

از من هيجده سال كوچكتر بود و من در آن زمان كه چـمـدان   .   اش هيجده سال  همه
 .در دستم بود سي وهشت ساله بودم

     چمدان سنگيني نبود؛ اما مي ترسيدم كه خون از درزهايش سرازير بشود و بريـزد          
توي خيابان و راهش را بگيرد و برود و خودش را به مزار مادرش برساند و خـبـرش                    

 : كند و بگويد
 “      .ديگر نها نيستي مادر. مادر آخرش آمدم پيشت“            

چمدان در دست مـرد    . مرد و زني با چمدان.       صداي پاهايي از پشت سرم شنيدم 
 .زن مي گريست. بود

 :     مرد به من رسيد و پرسيد
 “      هيچ كس را نداشت؟ مادري، خواهري نداشت كه برايش گريه كند؟“            

فقط او   .   فقط من و او.   يعني بي كس بوديم.   نرگس من بي كس بود    .   نه“       :         گفتم
اي كه پدري عاشـق دخـتـر          تا به حال شنيده   .   عاشقش بودم .   را داشتم توي اين دنيا    

 “      خودش باشد؟
توي چمدان وسايل پسرمـان  “       :   زن گفت.   با چمدانشان.   ام مي آمدند       سايه به سايه  

 “      .امروز به ما دادند.است

     به چمدان كه نگاه كردم، ديدم بگويي نگويي خون زالل و جواني از آن نشـت                  
 .كرده

 “      .ممكن است خيابان را پر كند. زودتر ببريد خانه“      :      گفتم
 :        مرد به جمدان من اشاره كرد

 “         ها مادرها بايد باشند براي شيون مادرش كجاست؟ در اينجور وقت“           
 “      .گفتم كه بي كس هستيم“      :      گفتم

مثل اينكه درد خودشان كم بـود  .        ديدم مي خواهد چيزهاي بيشتري از من بپرسد       
 .كه مي خواستند درد ديگري را هم با خود به خانه ببرند

. نشستيم زير يك درخت سرو كه سر كشيده بود به آسـمـان             .        به پاركي رسيديم  
 .ي درخت گذاشتيم و نشستيم روي صندلي چمدان ها را پهلوي هم، كنار تنه

تـا  .   خون مي خواست و خون نبـود .   خون ريزي داشت.   مادرش سر زا مرد“       :        گفتم
بـا  .   در بغل خـودم   .   خودم بزرگش كردم  .   نرگس ماند ومن  .   برايش پيدا كنم مرده بود    

هنگام بحث با رفيقانم، روي زانويم مي نشسـت و           .   همه جا با من بود    .   ي شير  شيشه
گاهي با لحن كودكانـه اش       .   گوشش مثل يك ميكروفن، آنچه رامي گفتم مي قاپيد        

 “      .كم حرف بزن. آه، بابا جون ديگر خسته شدم“      : اعتراض ميكرد
چـون  .   بزرگتر كه شد، موهايش را از ته ميـزدم        .        موهايش را خرگوشي كرده بودم    
. دانست كه دختر اسـت      كسي نمي .   حمام عمومي .   مجبور بودم با خودم ببرمش حمام     

ها و   ي حرف  مجبور بود كه همه جا با من باشد و ناچار بود كه همه            .   الغر بود و نازك   
به كتاب عالقمند شد و زماني فرارسيد كه دزدكـي           .   هاي مرا با دوستانم بشنود     بحث

كرد و به خـانـه        اش را زير پيراهن پنهان مي      هاي مورد عالقه   دور از چشم من كتاب    
 .آورد مي

خب هميشه اينجور بوده، انسان وقـتـي     .       من با آن راه و رسم مبارزه موافق نبودم    
هـا   جواني.   كند يا به سختي مي پذيرد هاي جديدي را رد مي سنش باال مي رود، پديده   

هاي نو به نظرش     كتابها، آهنگ ها و انديشه    .   كند و شرو شورهاي خود را فراموش مي      
هـاي مـورد      ها و آهنـگ  درست همانطور كه كتابها، انديشه.   آيد عجيب و نامفهوم مي  

 .ي دوران جواني خودش براي پدر عجيب و نامفهوم بوده عالقه
 “        به مالقاتش رفته بودي؟“      :      مرد پرسيد
موهايش را خـرگـوشـي    .   پس از بردنش دوبار به مالقاتش رفتم.   دوبار.      رفته بودم 

مـي دانسـت     .   دزدكي.   نشانم داد.   اي مثل نخ زيلو، بسته بود   كرده بود و با نخ پوسيده     
خيلي اميدوار بود كـه    .   هايش بيندازد خواست مرا به ياد كودكي     شايد مي .   دوست دارم 
 :از من مداد رنگي خواست. آزاد بشود

 “      كنم پدر نقاشي مي“           
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گل ها . ي بعد يك جعبه ي مداد رنگي و يك دسته گل نرگس برايش بردم      جلسه
 “      بيرون پاييز است پدر؟“      : را كه ديد گفت

 “      .يك زمستان تاريخي.زمستان است عزيزم“           
 “         .ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد“      :      خنديد وگفت

 “         .گلي كه دوست داري. مي خواهم گل برايت بكشم“      :      بعد حرفش را عوض كرد
تابلو را “      : اش را نشانم داد و گفت      بار دوم كه ديدمش، باز آهسته موهاي خرگوشي

ام و    دوتا گل سرخ كشيـده    .   فكر مي كنم آزاد بشوم و با خودم بيارمش        .   تمام كردهام 
 “      .مي دانم. خيلي خوشت خواهد آمد. يك دسته گل نرگس كنارش
داشت از برنامه ها، اميدها و آرزوهايش بـراي آيـنـده             .        اميدوار بود كه آزاد بشود    

 . گفت كه وقت مالقات تمام شد مي
. خواستم چمدان را بلند كنم اما نتوانستـم .        بلند شديم و رفتيم به سوي چمدان ها       

: آن مرد هم موقع برداشتن چمدان مكث كرد و گفت         .   مثل آنكه به زمين چسبيده بود     
 “      !چمدان ها به زمين چسبيده اند! عجب“      

هـا   هاي سرو توي جان چـمـدان     يعني به همين زودي ريشه!  ريشه ها! ببين! آه“            
 “      !دويده؟ يعني درخت اين همه تشنه بوده؟

دنيا چه زود مـي  .   ايم و حرف مي زنيم هاست كه اينجا نشسته    ما سال “       :        مرد گفت 
 “      .گذرد

 “      البد“      :      گفتم
 :زن موقع خداحافظي گفت. ها جدا كرديم و راه افتاديم ها را از ريشه      چمدان

 “      .ريخت كاش مادر يا خواهري داشت كه برايش اشك مي“           

آهسته و بااحتياط درش را باز .      به خانه كه مي رسد، چمدان را مي گذارد كف اتاق
با دو گل سرخ كه تمام تابلو را پـر            .   بيند قبل از هر چيز، تابلو نقاشي را مي       .   مي كند 

كنار تابلو يك دسته گل نرگس خشكيده و دو تكه نخ زيلوي پـوسـيـده                 .   كرده است 
ناگهان دريايي از گل سرخ از تابلو سرازير مي         .   پيرمرد تابلو را بر مي دارد     .   افتاده است 

ها و از خستگي خوابش  گذارد روي امواج گل پيرمرد سر مي.   شود و اتاق را پر مي كند    
 .برد مي

هاي رنگ باخته    برگ.   پيرمرد دو دسته گل نرگس خريده     .   آذر ماه .        آخر پاييز است  
هـاي   در گوشه وكنار، از كپه.   و نيمه جان درخت ها، سرتاسر پياده رو را پوشانده است          

 .رود هاي خشك، دود كم رنگ و سرگرداني به هوا مي برگ
از بـاال، از    .   زنگ را فشار مي دهد.   ي خاكستري خانه مي ايستد          پيرمرد كنار نرده  

 “      !پاييز آمده؟ چه زود! آه“      : گوييد كند و با ديدن پيرمرد مي ها زني در را باز مي روي پله
گوييم آنهـا   اين سال دهم است كه دارم به شما مي       “       :   گوييد      و با بي حوصلگي مي    

ده سال پيش براي دخترش نرگس اتفاقي افتاد و او هم از ايـنـجـا      .   از اينجا رفته اند  
 “      .اسباب كشيد و رفت

 .بندد      زن مي رود تو در را مي
مثل هر سال و مثل هـر سـال        .   ها گذارد كنار نرده   هاي نرگس را مي         پير مرد گل  

برد و با پشتي خميـده   ي پالتوش فرو مي براي فرار از باد پاييزي، صورتش را توي يقه        
 .شود دور مي

 
 100-99به نقل از آدينه شماره 

 ملي مراسم بزرگداشت بيستمين سالگرد فاجعه
 

هـاي       ظاهراً امسال جمهوري اسالمي خيلـي زودتـر از خـانـواده              
نيروهاي امنيتـي رژيـم از       .  پيشواز اين روز رفته بود  به67جانباختگان  

هاي و ياران    ها قبل با احضار و دستگيري و تهديد فعالين خانواده          هفته
جانباختگان، آنها را از برگزاري مراسم بزرگداشت براي عزيزان خويش و 

آنان طي روزهاي چهارشـنـبـه و      .   حضور در خاوران برحذر داشته بودند     
  شهريور با تماس تلفني و مراجعه حضوري و در مواردي         7 و 6پنجشنبه  

ها، مانع برگزاري مراسـم بـزرگـداشـت        نيز با يورش به مراسم خانواده     
 . عزيزان جانباخته گرديدند

 شهريور، صد ها نفـر از        8    عليرغم تهديدهاي رژيم بامداد روز جمعه       
مادران و خواهران؛ همسران و فرزندان و ديگر دوستان و وابسـتـگـان               

 به رسم هر ساله به سوي خـاوران        67جان باخته گان قتل عام شهريور       
 كيلومتر بعد از ورودي     2راه افسريه تا     جاده خاوران از سه   .   به راه افتادند  

گلزارا خاوران به اشغال نيروهاي نظامي و امنيتي و موتورسواران لبـاس            
ورودي خيابان منتهي به گلزار با نرده و جرثقيل و           .   شخصي درآمده بود  

ماموران امنيتي نه تنها مـانـع       .   هاي انتظامي مسدود گرديده بود     ماشين
گان در گلزار خاوران براي اداي احترام بـه   هاي جانباخته حضور خانواده 

ها نمودنـد   بلكه مبادرت به ضرب و شتم خانواده    .   فرزندان خويش شدند  
كردنـد   هايي را كه احساس مي   و با سنگ  و آجر و باتوم شيشه ماشين         
سركـوبـي كـه از        . اند، را شكستند براي حضور در مراسم خاوران آمده 

ها پيش تدارك ديده شده بود، حكايت از هراس و وحشت سـران              هفته
 .رژيم از طرح مجدد آن جنايت هولناك دارد

ها وقتي نتوانستند برسر مزار عزيزان خويـش در               تعدادي از خانواده  
هـاي گـل را        زهرا دسته   بهشت 33خاوران برسند، با حضور در قطعه       

شان، كه در دوران حكومت پهلوي جانباخته بـودنـد،            نثارياران فرزندان 
 . نمودند

 هاى جنون سال
  

 واى بر من
 سوزد اين تن من قرار مي چه بي

 از لهيب تند فاجعه
آلود اشك و آتش و  هاى تب از لحظه
 خون

 در آن تابستان
 شهريور

 .مردادماه جنون
 

 وقتى هزار هزار خواهر و برادرم
 بر سر دار شدند

 هاى انسانى و بادبادك
 هاى جهالت با دست

 .بر فراز سرم به جنبش در آمدند
 

 هاى جنون من سوختم در شعله
 من گر گرفته تنم از اژدهاى فسون
 ام در جنگل و رود جاى جاى گستره

 آلود هاى تب سوزم از لحظه مى
 اشك و آتش و خون

 ى بر ما....وا
 واى بر ما

 با كه گوييم
 بر ما چه رفته است

 هاى جنون؟ در اين سال

 
 
 

 نام بعضي نفرات 
 رزق روحم شده است 

 وقت هر دلتنگي
 سوي شان دارم دست

 بخشد  جرئتم مي
 .دارد روشنم مي

 نيما يوشيج
 
 
 
 
 

 ...در بارش تگرگ

 
 آنان كه جانتان را

از نور وشور و پـويـش و رويـش               
 اند؛ سرشته

 تاريخ سرفراز شمايان به هر بهار
 شود، در گردش طبيعت تكرار مي
 زيرا كه سرگذشت شما را، 

 به كوه و دشت
بر برگ گل، به خـون شـقـايـق،           “        

 “     اند  نوشته
 
 محمد رضا شفيعي كدكني 
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 زنــدانــي سـيـاسـي آزاد بــايــد گــردد

 !صمد جاودانه شد
رزم   سال از كشتار صدها يـار و هـم      20رويم، كه  پيشواز مي      امروز چهلمين سال فقدان صمد را در شرايطي به     

 بنا نهـاده  40اجتماعي توسط وي و يارانش در دهه      صمد و هزاران شاگرد مكتبي كه براي پاسداشت آزادي و عدالت          
 . هاي قبلي بود مكتبي كه  ادامه دهنده پوياي نسل. گذرد شده بود، مي

بپاس صداقت و تفكر .   ها و كودكان جاودانه است     سال صمد در قلب و ياد توده       40      اگر همچنان پس از گذشت      
مـبـارزيـنـي كـه در          .   اي را بنا نهاد كه نسلي از مبارزين و نويسندگان را تربيت نـمـود               صمد مدرسه .   پوياي اوست 

 .شمارند قلم كم  هاي نبرد سرآمد زمان خويش بودند و نويسندگاني كه در عرصه عرصه
 .        داريم  گرامي مي67     ياد او را در چهلمين سالگشت پيوستنش به ارس، همراه با جانباختگان فاجعه ملي سال 

 ياد ياران

 

 

 ياد باد

 اطالعيه برگزاري كنگره هشتم 

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 
 

. هشتمين كنگره سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در اوائل مردادماه بـرگـزار شـد               
مناسبت بـيـسـتـمـيـن        كنگره با ياد همه جانباختگان راه آزادي و عدالت و بويژه به           

، با يك دقيقه سكوت و درود به آنان، 1367سالگرد كشتار زندانيان سياسي در سال       
 .كار خود را آغاز كرد
هاي نمايندگي حزب دمكرات كردستان ايران، حزب دمـكـرات         در اين كنگره هيئت   
، ) اكـثـريـت   ( له كردستان ايران، سازمان فدائيان خلق ايـران     كردستان، حزب كومه  

هاي چپ ايران و تني چند از دوستان و ياران سـازمـان           شوراي موقت سوسياليست  
 .بعنوان ميهمان شركت داشتند

شركت كنندگان در اجالس طي سه روز به بررسي، بحث و گفتگو پيرامون اسـنـاد                
ها عمدتا حول گزارش سياسي، بحران اتمـي و            بحث.   ارائه شده به كنگره پرداختند    

هاي ائتالفي سازمان صورت گرفت و مشاركت فعال ميهمانان در مبـاحـث               سياست
 .اجالس چشمگير بود

كـه   ”    اندازها و سياست ما اوضاع سياسي، چشم”    سند سياسي گروه تدارك با عنوان      
گرفت، با اصالحاتـي بـه         هاي تاكنوني سازمان را دربر مي       رئوس مواضع و سياست   

ها، گروه تدارك سـنـدي بـا عـنـوان               در رابطه با اتحادها و ائتالف     .   تصويب رسيد 

كـنـگـره    .   ارائه كـرده بـود     ”    ها و وحدت چپ   ها، همكاري   قطعنامه درباره ائتالف  ”    
هاي جاري سازمان در زمينه غلبه بر پراكندگي چپ را تائيد نمود و با تصويب       تالش

سند پيشنهادي همراه با برخي تغييرات و اصالحات، پيگيري آن را مـورد تـاكـيـد                  
در جريان بحث و گفتگو پيرامون اين سند و بويژه در كميسيوني كه بـراي     .   قرارداد

هاي حـاضـر در      هاي نمايندگي سازمان تدقيق اين سند انتخاب شد، برخي از هيئت 
 .اجالس نيز شركت داشتند

بحث كوتاهي نيـز  .   در بخش پاياني كنگره، چند قرار سياسي و تشكيالتي صادر شد       
رفت از آن از طـرف غـالـب              هاي برون   پيرامون مسائل و مشكالت سازمان و راه      

بدين ترتيب كنگره هشتم سازمان پس از سـه روز           .   اعضاي سازمان صورت گرفت   
بحث و تصميم گيري در تمامي موارد در دستور اجالس، با انتخاب كميته مركـزي               

 .از ميان اعضاي متعدد داوطلب، به كار خود پايان داد
 .گزارش كامل روند كار كنگره به همراه مصوبات آن بزودي منتشر خواهد شد

 
 كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
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 )اكثريت(اطالعيه هيئت سياسي ـ اجرائي سازمان فدائيان خلق ايران 

 ! وزارت اطالعات به مراسم يادبود فاجعه ملي حمله كرد

 
 شهريور ماه تعدادي زيادي از مامورين وزارت اطـالعـات بـه           6چهارشنبه  

مراسمي كه در خانه يكي از خانواده هاي قربانيان فاجعه ملي كه به مناسبت              

بيستمين سالگرد كشتار زندانيان سياسي برگزار شده بود، يورش برده و مانـع          
آنها عكسها، تلفنهاي همراه و بـرخـي وسـائـل              .   برگزاري مراسم گرديدند  

شخصي شركت كنندگان را با خود برده، اسامي آنها را يادداشت كرده و بـا            
تهديد تلفني جلو مراسمي را كه روز پنجشنبه قرار بود در خانه يكي ديگر از               

وزارت اطالعات به خانواده ها گفتـه  .  خانوادهاي قربانيان برگزار شود، گرفتند 

است كه امسال به هيچوجه اجازه نخواهد كه در روز جمعه مراسم يادبود در              
 . خاورن برگزار شود

خانواده قربانيان فاجعه ملي همه ساله مراسم بزرگداشت عزيزان خود را در              
وزارت اطالعات و ارگانهاي سركوب رژيم پيـش از    . خاوران برگزار مي كنند 

برگزاري مراسم با خانواده شهدا تماس گرفته، آنها را تهديد و يا احضار مـي         

با اين وجود خانواده قربانيان فاجعه ملـي        .   كنند تا مانع برگزاري مراسم شوند     
بدون واهمه از اقدامات سركوبگرانه وزارت اطالعات، در خاوران گرد مي آيند 

 .و ياد عزيزان خود را گرامي مي دارند
وزارت اطالعات در سالهاي گذشته از خانواده ها مي خواست كـه مـراسـم         

در بيستمين سالگرد كشتار سـال    . گراميداشت را تنها در خانه ها برگزار كنند 

، ارگانهاي اطالعاتي هم مي خواهند مانع برگزاري مراسم در خـاوران            1367
اين امـر  .   گردند و هم جلو مراسمي را كه در خانه ها برگزار مي شود، گرفتند             

آنها حتي تحـمـل بـرگـزاري       . نشانگر هار شدن ارگانهاي امنيتي رژيم است 
 .  را در چهارديواري خانه ها را هم ندارند67مراسم گراميداشت كشتار سال 

ما با خانواده هاي قربانيان فاجعه ملي ابراز هـمـدردي كـرده و اقـدامـات                   

ارگانهاي امنيتي در جلوگيري از برگزاري مراسم بزرگداشت بيستمين سالگرد          
 .فاجعه ملي را محكوم مي كنيم
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