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 مرداد و اسناد تازه ٢٨ کودتاي 
 

 گفتگوي تلويزيون کانال جديد با کاظم نيکخواه
 

 ٨ صفحه  

هاي  از دادخواست خانواده
ي شصت  جانباختگان دهه

 قويا حمايت مي کنيم
 

هاي پنجاه نفر از جان باختگان دهه شـصـت در      بنا به گزارش سايت بيداران خانواده
هـائـي      شان نزد اين سايت محفوظ است، در تداوم تالش ها که نام تهران و شهرستان

ـه گـزارشـگـر ويـژه                     که براي دادخواهي در ايران انجام مي دهنـد، دادخـواسـتـي را ب
 اند.   سازمان ملل براي وضعيت حقوق بشر در ايران سپرده

 در بخشي از اين نامه مي خوانيم:  

 بازنشستگان از سراسر کشور
 

 صبح، مقابل مجلس شوراي اسالمي ۱۰مرداد،  ۳۱

فــراخــوان بــه تــجــمــع ســراســري         
مـرداد اولـيـن         ۳۱  بازنشستگان روز

فراخوان سراسري آنها در سـال جـديـد      
اسـفـنـد سـال        است. ششماه قـبـل در     

ده هزار نفر از بازنشـسـتـگـان در        ٩٥ 
مقابل مجلس تـجـمـع کـردنـد و بـا               
شــعــارهــاي "يــه اخــتــالش کــم بشــه           

 ٤ مشکل ما حل ميشه"، "خط فقـر      
ـلـيـون"،                 ميليون حـقـوق مـا يـک مـي
"معلم، بـازنشـسـتـه، کـارگـر اتـحـاد              
اتحادٰ"، "معيشت منزلت حق مسلـم    
مــاســت"، "بــيــمــه کــارآمــد، درمــان          
ـقـر       رايگان است" به زندگي زير خط ف

و بيحقوقي و شرايط غير انساني کـه  
 بر آنها حاکم شده اعتراض کردند.

حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري         
حمايت قـاطـع خـود را از فـراخـوان                
بازنشستگان و خواسـت هـاي بـحـق         
ـقـر،                   آنها بـراي حـقـوق بـاالي خـط ف
درمـان رايــگـان، آزادي اعـتـراض و             

مـعـلـمـان      کـارگـران و     تشکل، آزادي  
زنداني از جمله اسماعـيـل عـبـدي و         
ــردن                 ــتــي ک ــي ــان دادن بــه امــن ــاي پ
اعتراضات اعالم ميکنـد. خـواسـت       
هاي بـازنشـسـتـگـان خـواسـت هـاي             
اکثريت عظيم مردم اسـت. جـا دارد        

که کارگـران و مـعـلـمـان و خـانـواده                
ـه       هايشان، زنان و دانشجويان فـعـاالن
در تجمع بازنشستگان شرکت کـنـنـد    
و به هر طريق ممکن بـا آنـهـا اعـالم         

مـرداد     ۳۱ همبستگي کـنـنـد. روز         
فرصتي است که صف عـظـيـمـي از         
ـه     مردم به ميدان بيايند و اين روز را ب
روز باشکوهي در مبارزه براي رفـاه و    

 آزادي و عدالت تبديل کنند.
  

 حزب کمونيست کارگري ايران
اوت   ۴ ، ۱۳۹۶ مرداد  ۱۳ 

 ۲۰۱۷ 

 ۲ صفحه  

گوشمالي احمدي نژاد و درماندگي 
 حکومت

 

 خليل کيوان

      
زنان ترکيه نبايد در مبارزه خود تنها      ∗∗∗∗

 بمانند

خانم موگريني و رابطه سياست و ديانت     ∗∗∗∗

 در اسالم

 موسيقي ممنوع، نوحه بخوانيد!    ∗∗∗∗

براي اولين بار مردم دشتستان مانع      ∗∗∗∗

 شروع پروژه رژيم شدند

 زنجيره انساني مردم گناوه    ∗∗∗∗
 

 بهروز مهرآبادي

 ٦ و    ٥ صفحه  


ر��ان در ه��� ا� �� ���� � 

 شهال دانشفر
 ۷ صفحه  



  2  ۱۳۹۶مرداد  ١٣ انترناسيونال 

 

اخيرا دولت آمريکا   سيما بهاري:   
 ٢٨ اسناد تازه اي در مورد کودتاي           

مرداد در ايران که توسط سازمان              
سيا و دخالت مستقيم سفارت                   
آمريکا انجام شد را علنا منتشر               
کرده است. اين اسناد جنبه هاي تازه          
اي از اين رويداد را  فاش ميکند. چه          
چيز تازه اي در اين اسناد هست که              
قبال فاش نشده است؟  کال اين                    
اسنادي که منتشر شده از نظر                     
تاريخي به چه درد ميخورد؟ آيا همان       
اطالعات قبلي است يا جنبه هاي            

 تازه اي در خود دارد؟ 
اول بگويم که در     کاظم نيکخواه:    

آمريکا و برخي کشورهاي ديگر                
قانوني هست که هر سي سال يک بار          
اسناد طبقه بندي شده و مخفي                  
وزارت خارجه اين کشور را علنا                 
منتشر ميشود. دولت آمريکا حدود       

مرداد    ٢٨ سي سال بعد از کودتاي          
اسنادي را در      ١٩٨٥ يعني در سال      

مرداد منتشر      ٢٨ رابطه با کودتاي       
کرد و در آن اعتراف کرد که سفارت            
اين کشور و سازمان سياي آمريکا            
مستقيما در کودتا عليه دولت                  
مصدق نقش داشته است. ولي بخش       
زيادي از اطالعات مربوط به اين              
کودتا در اسناد قبلي حذف شده بود.         
اسامي افراد و ديپلماتها و                          
شخصيتهاي ايراني که با سازمان             
سيا همکاري ميکردند و پول                     
ميگرفتند، و يک سري مراودات و             
مکالمات و نقشه ها و توطئه ها با             
سران ارتش و غيره حذف شده بود.              
مثال اسمي از آخوندهايي نظير آيت          
اهللا کاشاني و بهبهاني و امثالهم برده        
نشده بود. اما در اسناد جديد                      
جزئيات بيشتري فاش شده و براي             
نمونه با فاکت روشن ميشود که                 
سفارت آمريکا به شخص کاشاني و         
بهبهاني پولهاي گزافي پرداخت کرد        
و آنها را خريد و اين دو آخوند تبديل             
شدند به مخالفين مصدق و در کودتا       
عليه مصدق نقش فعال ايفا کردند.          
در اسناد جديد گرچه هنوز هم، در              
مواردي اطالعات را حذف کرده اند          
اما، از اين نوع اطالعات کم نيست.         
به هرحال، بحث بر سر يک رويداد                
مهم تاريخي است که سالهاي زيادي        

 -بيش از شصت سال      -از آن  گذشته    
و نوشته هاي زيادي در مورد آن                  

منتشر شده، افراد زيادي در مورد آن         
سخن گفته اند که خيلي هايشان                
مستقيما درگير بوده اند، و در نتيجه         
اطالعات کمي وجود دارد که نا                 
معلوم باشد. در نتيجه، اسناد جديد         
اهميت سياسي جدي اي ندارد. دنيا          
ميداند که اين کودتا بود و توسط               
دولت آمريکا و سازمان سياي                   
آمريکا انجام شد و اينها در سرنگون         
کردن دولت مصدق مستقيما دست        
داشتند، و حتي خيلي جزئياتي در            
اين مورد که عکس العمل دولت               
مصدق و شخص مصدق چه بود،              
جبهه ملي چه کرد، حزب توده چه               
نقشي داشت، آخوندها و اوباش و              
اراذل چگونه پول گرفتند و بعنوان               
مردم دست به تظاهرات زدند و غيره،        
همه اينها بارها فاش شده است.                 
بنابرين، مشکلي براي دسترسي به           
اطالعات اساسي در مورد اين جريان      
وجود نداشت و براي موضعگيري در        
مورد آن مشکل جدي اي وجود                  
نداشته است. اما براي درس آموزي          
از رويدادهاي تاريخي و ثبت در                 
تاريخ، اين اسناد جديد مهم اند. چون        
جزئيات بيشتر و قابل استناد و قابل         
اتکايي را روشن ميکند و اجازه                 
ميدهد که رويدادها را بررسي کرد و          
از مراودات و مناسبات افراد از                 
جريانات مختلف و نقش آنها در اين          
مقطع تاريخي شناخت بدست اورد.        
نقش دولتها و سياستمداران و افراد را       
روشن ميکند. و اينها بدرجه زيادي          
مهم است. به اين دليل و داليل ديگر         
انتشار اين اسناد اهميت دارد و اين           
مهم است که اين اسناد دقيق تر                  

 بررسي و به آنها پرداخته شود.
وقتي که در مورد      سيما بهاري:    

مرداد صحبت ميکنيم ميدانيم       ٢٨ 
که جريانات اپوزيسيون مختلف مثل     
ملي اسالمي ها و جبهه ملي ها و             
مصدقي ها کعبه آمالشان مصدق و       
جنبش ملي کردن صنعت نفت است.      
از آن طرف طيف ديگري از                          
ناسيوناليستها يعني سلطنت طلبان      

مراد   ٢٨ و مشروطه خواهان رويداد       
و سرنگوني دولت مصدق را يک "قيام    
ملي" ميخوانند. ميخواهم نظر شما       

 را در اين مورد بدانم.
اين کامال قابل     کاظم نيکخواه:     

فهم است که جرياناتي مثل سلطنت         

طلبان به خيابان کشيدن يک مشت           
اوباش و اراذل شناخته شده با پول را            
نامش را "قيام ملي" بگذارند.  براي           
اينکه رژيم شاه با اين حرکت و توطئه         
توانست از سرنگوني قطعي نجات           
پيدا کند و خودرا سرپا نگه دارد. ولي        
اين مساله تغييري در اين حقيقت              
نميدهد که اين جريان يک کودتاي              
آمريکائي بود. اين قابل انکار از                
جانب هيچکس نيست. االن که                 
اسناد و شواهد رسمي از جانب خود          
کودتاگران رو شده است ديگر انکار           
آن به يک مضحکه ناجور تبديل                  

 ميشود. 
اينکه جريانات ديگر                           

مرداد را      ٢٨ ناسيوناليست مساله      
کامال از طرف ديگري مورد تقديس        
قرار ميدهند انهم قابل فهم است.               
جبهه ملي اساسا با همين حرکت              
شکل گرفت. در صحنه سياسي نقش      
بازي کرد، مطرح و شناخته شد. و              
بعد کنار زده شد. به همين دليل اين            

 جنبه هم قابل درک است.  
واقعيت اينست که مصدق يک          
چهره از جنبش ملي اسالمي بود.             
جنبشي که بعدا خميني را بيرون داد.        

مرداد   ٢٨ در سالهاي حول و حوش          
، يک کشاکشي بين مصدق       ٣٢ سال  

و رژيم شاه بوجود آمد. ميشود گفت         
که جسارت ميخواست که کسي               
جلوي شاه بايستد. گرچه آن موقع              
رژيم پهلوي خودرا تثبيت نکرده بود و       
در بحران بسر ميبرد. نکته مهم و              
اساسي اينست که اگر به دوره                      
تاريخي اي که داريم از آن صحبت              
ميکنيم دقت کنيد، يعني از بعد از           
جنگ دوم جهاني، و در دهه پنجاه و           
شصت قرن بيست ميالدي، در                  
کشورهاي متعددي و متفاوتي                
جنبشهاي ضد استعماري عليه                
سياستهاي دولت انگلستان و                    
دولتهاي استعماري ديگر جريان               
داشت. اين جنبشها رهبران خودرا            
داشتند. مثال در مصر عبدالناصر          
رژيم سلطنتي دست نشانده انگلستان      
را سرنگون کرد و يک جمهوري اعالم         
کرد و سيستم تازه اي را پايه ريزي                
کرد. در الجزاير جنبش ضد سلطه             
گري فرانسه برهبري بن بال جريان               
يافت و تحوالت زيادي به نفع مردم            
در اين کشور به اجرا گذاشته شد. در           

عراق عبدالکريم قاسم رژيم سلطنتي       
را سرنگون کرد و جمهوري اعالم کرد        
و رفرمهاي متعددي را به اجرا                    
گذاشت. اينها و خيلي جنبشهاي             
ديگر تحوالتي است که در سالهاي           
دهه پنجاه و اوايل دهه شصت يعني          
در همان دوره اي که مصدق سرکار             
بود و مبارزه ميکرد جريان يافته               
است. مصدق يک هزارم همين                   
رهبراني که اسم بردم در ايران تحولي          
را ايجاد نکرد و اصال نقشه و برنامه           
سياسي راديکال و عميقي در دستور        
خود نداشت. نه جسارت براي مقابله        
اساسي با رژيم شاه را به خود داد. نه            
به خود جرات داد که مردم را با تمام            
لحظات اين جنبش درگير کند.                 
مصدق ميخواست با رژيم سلطنتي         
کنار بيايد، سازش کند اما دست              
انگلستان را از مساله نفت کوتاه                
کند. اين کل ماموريتي بود که                  
مصدق براي خود قائل بود. مساله و        
مشغله مصدق تنها و تنها مساله            
نفت بود. يعني اگر رژيم شاه قبول               
ميکرد که امتيازات شرکت نفت              
انگلستان محدود شود، نه حتي قطع       
شود و دربار اختيارات را به عهده               
بگيرد، ماموريت مصدق تمام                 
ميشد. خود مصدق بارها اين را               
گفته بود که نه مشکلي با دربار                  

 داشت نه با شاه.  
يعني در فضايي که در دنيا عليه       
استعمار انگلستان و قدرتهاي بزرگ        
ديگر وجود داشت، جبنش ضد                 
استعماري در ايران هم شکل گرفت.          
مردم وسيعا از اين جنبش حمايت             
کردند، اما مصدق زياد عالقه اي به         
اينکه مردم را درگير مبارزه عليه              
حکومت شاه و براي سرنگوني                   
سلطنت کند نشان نداد. مصدق                
خواستي را به نفع مردم مثل آزادي            
هاي سياسي، رفع تبعيض عليه                
زنان، خواستي عليه زندانها، عليه            
سرکوب، خواست مشخصي عليه          
فقر و هيچ چيز ديگري را به نفع مردم          
طرح نکرد و دنبال نميکرد. هيچ                
خواست و پالتفرم و برنامه اي در اين          

 رابطه نداشت.  
مصدق به راس جنبش ملي               
کردن نفت رانده شد و خوب ايستاد.           
اما حتي موقعي که عليه او داشتند          
کودتا ميکردند و خبر داشت و مطلع        

شده بود، عکس العمل قاطعي نشان        
نداد و فلج و زمين گير شده بود.                  
چونکه کال از نظر سياسي در بن                  

 بست بود.  
در مورد مصدق      سيما بهاري:      

صحبت کرديد. وقتي که در مورد             
مصدق صحبت ميشود عده اي او را        
قهرمان، مرد تاريخ، قائد اعظم،              
رهبر ملي و امثال اينها مينامند. و         
يک عده اي هم او را خائن ميخوانند.          
شما گفتيد که باالخره بدرجه اي                  
مصدق جسارت نشان داد، اما چه            
چيز ديگري شما در مورد مصدق             

 ميگوييد؟
بنظرم مصدق    کاظم نيکخواه:       

يکي از رهبران و چهره هاي شاخص           
جبنش ملي اسالمي بود که با                   
مساله نفت خيلي برجسته شد، جلو          
آمد، شناخته شده بود، و توانست              
بدرجه اي جلوي دخالتگري دولت              
انگلستان بايستد. اما همانطور که          
اشاره کردم در مقايسه با رهبران                 
سياسي در کشورهاي ديگر حتي              
جسارت زيادي هم از خود نشان نداد.       
بهرحال جسارت شايد يک مقداري            
اخالقي باشد. اما اين جسارت                  
نداشتن به دليل نداشتن برنامه                   
سياسي پيشرو و راديکال و عميق             
بود. مصدق قصد نداشت تحولي در        
جامعه ايجاد کند. اوضاع را عوض         
کند. مثل مصر و عراق و کشورهاي        
ديگر دربار را کنار بزند. سيستم                 
سرکوب و سلطنت را عوض کند.              
انگلستان را بيرون کند. مردم                     
ميليوني از او حمايت ميکردند. چون      
از اوضاع ناراضي و خشمگين بودند.      
از فقر، از سرکوب، از تبعيض و                  
فساد و غيره. جنبش ملي کردن نفت        
به همين دليل وسيعا مورد حمايت           
مردم بود. اما مصدق در اين زمينه          

 هم، ترديدهاي زيادي نشان داد.  
در نتيجه به نظر من؛ مصدق نه          
قهرمان و نه رهبر سياسي پيشروي            
نسبت به زمانه خودش هست. اما به        
همين درجه اي که تالش کرد مساله          
ملي کردن نفت را پيش ببرد و جلوي          

 مرداد و اسناد تازه ٢٨ کودتاي 
 

 گفتگوي تلويزيون کانال جديد با کاظم نيکخواه
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دخالتگري سياسي استعمار                     
انگلستان را محدود کند، جهت                
گيري جدي اي را پيش برد. اما گفتم          
اين در دوره اي که جنبشهاي                       
اعتراضي، آزاديخواهانه، ضد                  
استعماري و مردمي در کشورهاي          
مختلف جريان داشت و حکومتهاي        
خودکامه و ارتجاعي و سلطنتي را به       
زير کشيده بود، و در ايران هم مردم             
ميخواستند از دخالتگري و سرکوب       
دربار و زمينداران و دولتهاي                      
استعماري خالص شوند، مصدق            
حرکت جدي اي را نمايندگي نکرد و          
چيزي به مردم نداد و به همين دليل             
بدرجه اي فلج شده بود. نتوانست                
تحوالت را پيش بيني کند، نيروي            
مردم را بسيج کند و سازمان بدهد و          
گامهاي جدي اي به جلو بردارد.  در            

 اين زمينه ها کامال ناتوان بود.   
در مورد نقش آيت     سيما بهاري:    

اهللا ها و آخوندهايي مثل کاشاني و           
بهبهاني چه ميگوييد؟ چون وقتي که       

مرداد صحبت ميشود     ٢٨ در مورد   
همه جا با اسامي اين دو هم روبرو               
ميشويم. نظر شما در اين مورد                  

 چيست؟
اتفاقا يکي از      کاظم نيکخواه:      

جنبه هايي که در اسناد جديد منتشر    
شده قابل توجه است اسم بردن از                  
همين دو آخوند است. در اين اسناد با        
جزئيات نشان داده ميشود که چطور        
سفارت آمريکا به کاشاني که آيت             
اهللا پرنفوذي در آن دوره بود پولهاي             
کالني داد و او را خريد و براي کودتا            
به خدمت گرفت. همينطور در مورد        
بهبهاني هم فاکتهاي زيادي هست از       
پول دادن به او و وابستگيش به                     
سفارت آمريکا. اين دو، فعاالنه در           
خدمت کودتاي آمريکائي قرار                 
گرفتند و براي تثبيت رژيم شاه و                  
سرنگوني مصدق تالش و فعاليت           
کردند. از اين نظر، اين اسناد بسيار           
آموزنده است و نشان ميدهد که                 
آخوندهاي کله گنده اي مثل کاشاني        
و بهبهاني چه نقش مخربي در                    
خدمت کودتاي سيا و دولت آمريکا         
ايفا کردند. اينها دو آخوند مرتجع             
بودند که اجير شدند و خريده شدند              
توسط سفارت آمريکا. توسط سفير        
آمريکا بنام هندرسون به اينها                    
پولهاي ميليوني داده شد و اينها هم          
فعاالنه همکاري کردند و شروع                 
کردند به فتوا و فراخوان دادن و عليه           
مصدق و به نفع سلطنت فعاليت                
کردن و مردم را تحريک کردن. و به               

اين شکل کمک کردند به سرنگوني            
مصدق و بازگشت محمد رضا شاه          

 پهلوي به قدرت.
اين دو آيت اللهي       سيما بهاري:     

که اسم برديد کمک کردند به بازگشت        
سلطنت. ولي يک آيت اهللا ديگر بنام          
خميني در راس جنبشي خودش را            
قرار داد که شعار ميداد شاه بايد برود        
و نهايتا هم، شاه را سرنگون کرد.                
داستان چيست؟ اينها را شما چطور          

 توضيح ميدهيد؟ 
سوال جالبي     کاظم نيکخواه:         

است. ببيند ما داريم از يک جنبش            
اجتماعي، از يک رگه سياسي                     
صحبت ميکنيم که ما اسم آنرا                  

اسالمي ميگذاريم،    –جنبش ملي     
که هم ناسيواليست هستند و هم                
مذهبي و اسالمي. اگر به تحوالت           

مرداد تا    ٢٨ سياسي کل اين دوره، از      
در ايران نگاه کنيم، مي         ٥٧ انقالب  

بينيم که چهره ها و رهبران همين                 
جنبش صحنه سياسي ايران را در              
دست خود دارند. براي مثال سران و           
شخصتهاي جبهه ملي يک سري در          
خدمت رژيم شاه قرار گرفتند و يکي          
مثل بختيار سعي کرد در اوج انقالب       
مردم اوضاع را کنترل کند و رژيم شاه         
را نگه دارد. يک بخش از جبهه ملي           
چي ها به خميني پيوستند و به                    
جمهوري اسالمي خدمت کردند و            
حتي بعضا به سران جمهوري                      
اسالمي تبديل شدند. مثل طالقاني،     
مهدي بازرگان، فروهر، سنجابي و           
حتي خود خميني هم به نحوي سابقه         
اش به جبهه ملي برميگردد. سران            
جمهوري اسالمي خيليهايشان سران      
و شخصيتها و اعضاي جبهه ملي            
بودند و از آن آبشخور آمده بودند.                
عده اي هم در قالب جبهه ملي دوم و           
غيره به اپوزيسيون ضد جمهوري              

 اسالمي پيوستند.  
منظورم اينست که کل اين                 
جريانات يک بسته سياسي و طبقاتي       
واحد را نشان ميدهد. که اسمش                
جنبش ملي اسالمي است. اين يک          
جنبش طبقاتي واحد است که نه با             
دربار و سلطنت مشکل دارد، نه با             
جمهوري اسالمي مشکل دارد. نه با       
اسالم و ارتجاع اسالمي مشکل               
دارد. به اين دليل است که ما، هم                
مصدق را در اين جنبش مي بينيم             
که با شاه در مي افتد، اما در عين              
حال با سلطنت مماشات ميکند و            
مثل مصر و عراق و جاهاي ديگر              
سرنگوني سلطنت را دنبال نميکند و،      

هم خميني را در اين جنبش مي                  
بينيم. هم طالقاني را، هم بازرگان، و         
هم بقيه سران حکومت اسالمي را.           
به سابقه هرکدام از سران و دست                  
اندرکاران جمهوري اسالمي که نگاه        
کنيد، متوجه ميشويد که يک ربطي         
به جبهه ملي دارند. اينجا نميشود            

 همه را اسم برد.  
بعضي ها مثل سنجابي و                  
بازرگان و فروهر و امثالهم نتوانستند       
تا به آخر با جمهوري اسالمي بمانند.        
چون خميني زيادي به سمت اسالم             
ميکشيد و به جناح اسالمي بيشتر          
عالقه نشان ميداد تا به جناح                     
ناسيوناليست. و جناح هاي سنتي           
جبهه ملي را عقب زد و حتي برخي            

 را مثل فروهر ترور کرد. 
يعني اينها عليرغم همه                     
اختالفاتشان منشائشان يکي است.      
يک جنبش اند. يک گرايش طبقاتي و        
اجتماعي هستند که هم اسالمي              
است و هم مذهبي و هم با سلطنت و           
زمين داري و ارتجاع مشکلي ندارد.       
آبشخورشان يکي است. قهرمانانشان    
يکي است. سنت سياسي شان يکي         

مرداد همينگونه عمل      ٢٨ است. در    
عمل کردند. از نظر       ٥٧ کردند که در     

سياسي عده اي اين طرف رفتند و              
 عده اي آن طرف.  

اما نتيجه اي که گرفته ميشود           
اينست که جبهه ملي و حرکت                   
مصدق ربطي به زندگي مردم                     
نداشت. يا بهتر است بگويم ربطي به          
بهبود زندگي مردم نداشت. از                    
هيچکدام از اين شاخه هاي جنبش           
ملي و جبهه ملي و حتي از خود                   
مصدق شما يک کلمه در مورد اين             
که فقر در آن جامعه بايد ريشه کن               
شود نميشنويد. يا در مورد آزاديهاي       
سياسي و يا رفع تبعيض و امثال                
اينها. مصدق حرفش اين بود که                
قانون اساسي اجرا شود. اين ربطي به         
کارگر، معلم، پرستار و مردم عادي          
ندارد. او با مذهب و اسالم و آخوند             
نقد و اعتراضي ندارد. يا چيز زيادي          
در مورد زندگي مردم نميگويد. اما         
مردم خيلي ها فکر ميکنند که                 
مصدق جنسش با بقيه سران جبهه            
ملي و جمهوري اسالمي فرق                     
ميکرد. اما در واقع از نظر سياسي           

 اينگونه نبود.  
مرداد   ٢٨ در مورد   سيما بهاري:   

نميشود حرف زد و در مورد حزب              
توده چيزي نگفت. مثال گفته ميشود      
که حزب توده ميتوانست جلوي                 

کودتا را بگيرد، اما نگرفت.                      
ميگويند در جنبش ملي نقاق                   
انداخت و امثال اينها. نظر شما در             

 اين مورد چيست؟
بنظرم انتقادات   کاظم نيکخواه:     

زيادي به حزب توده ميشود داشت.          
اما اين نوع انتقادات و اتهامات                
چندان بجا و وارد نيست. حزب توده           
پرنفوذ ترين جريان در ميان مردم               
بود. حزب توده هم عليرغم اينکه              
خودش را چپ و به نحوي کمونيست          
ميداند و ميدانست، در واقع جناح            
چپ همان جنبش ملي و جبهه ملي           
بود. رسما گفته نميشد که جزو جبهه         
ملي است اما همان خط و جهت                
گيري و سياست اساسي را داشت.             
حزب توده در ارتش، در ميان                      
معلمان، در ميان کارگران و بخشهاي   
مختلف مردم نفوذ زيادي داشت.            
چون درون ارتش نيرو داشت بارها به          
مصدق هشدار داد که دارند توطئه           
ميکنند و نقشه کودتا دارند. مصدق       
اما نگران  وسردرگم بود. تنها ابزاري         
که مصدق عمال امکان داشت که             
بتواند از آن عليه کودتاگران استفاده          
کند حمايت توده اي و حرکت توده اي         
و مردمي بود. ميبايست مردم را به         
خيابان ميکشيد. اگر اين کار را                 
ميکرد بنظرم براحتي ميتوانست             
جلوي چند هزارتا مزدور خودفروخته       
را بگيرد. اما مصدق نميخواست             
رژيم شاه سرنگون شود. نگران بود که        
چپ جلو بيايد. بيشتر از انگلستان و         
آمريکا نگران دخالت شوروي بود.            
حتي به نحوي گفته بود که ترجيح               
ميدهد که آمريکا و انگليس در ايران        
حاکم باشند تا شوروي نفوذ داشته             
باشد. به همين دليل هرچه به او در               
مورد کودتا هشدار دادند او به                    
آرامش دعوت کرد و از دخالت مردم        
جلوگيري کرد. از به خيابان آمدن و يا         
اقدامات مسلحانه عليه کودتاچيان و   
توطئه گران جلوگيري کرد. تا لحظه          
آخر تا موقعي که در خانه اش را زدند          
و او را بيرون کشيدند او دستور                    
حرکت و قيام و مقابله با مزدوران را           
نداد. بنابرين بسيار بي انصافي است        
که کسي بخواهد حزب توده را متهم         
به شکست مصدق و پيروزي کودتا           

 بکند.     
اما ايرادات جدي ديگري به                
حزب توده وارد است. بنظرم اگر حزب       
توده يک حزب مستقل سياسي بود و         
آنطور که ميگفت مساله اش کارگران   
و مردم بودند، اين امکان و قدرت را           

داشت که مستقل از مصدق عمل             
کند و دست به حرکت و اقدام بزند.              
حتي در ارتش. بعضي گزارشها                 

درصد ارتش وابسته به        ٨٠ ميگويد  
حزب توده بودند. که شايد اين حد               
اغراق باشد. اما بهرحال نشان                    
ميدهد که نفوذ زيادي در ارتش                 
داشته است. اما حزب توده به دليل            
اينکه گوش بفرمان مصدق و سفارت      
شوروي بود ساکت و بي حرکت ماند         
و منتظر دستور شد. تا اينکه ضربه          
خورد. شکست خورد. مورد حمله            
قرار گرفت. بيشترين تلفات کودتاي        

مرداد، مربوط به حزب توده بود.        ٢٨ 
چونکه گوش بفرمان مصدق و دولت        
شوروي بود و سياست مستقل  و                
مردمي اي را دنبال نميکرد. نه اهل           
انقالب کردن بود. نه اهل بسيج مردم        

 بود. نه اهل حرکت مستقل بود.  
مرداد   ٢٨ مقصر اصلي کودتاي    

روشن است که همانهايي هستند که         
کودتا کردند. رژيم شاه، سازمان سيا،      
دولت آمريکا، آخوندهاي اجير شده          
اي مثل کاشاني و غيره و غيره. ولي          
اگر بخواهيم به جبهه مقابل نگاه                
کنيم ناتواني، بي تصميمي و بن                 
بست و سردرگمي سياسي مصدق           

 عامل اصلي پيروزي کودتا بود.  
االن که داريم در        سيما بهاري:      

مرداد صحبت ميکنيم         ٢٨ مورد   
ببينم تاثيرات اين رويدادها در                   
اوضاع سياسي کنوني ايران چيست.       

مرداد چه    ٢٨ فکر ميکنيد کودتاي      
تاثيري بر تحوالت بعدي جامعه ايران      

و سرنوشت و         ٥٧ و مثال انقالب         
شکست آن و روي کار آمدن جمهوري        

 اسالمي داشت؟  
بنظرم کودتاي    کاظم نيکخواه:       

مرداد و جنبش ملي کردن نفت و      ٢٨ 
رويدادهاي مربوط به آن تاثير زيادي         
در تحوالتي که اشاره کرديد داشت.          

مرداد در واقع سياست        ٢٨ کودتاي  
چند دهه بعد در ايران را بشدت تحت         
تاثير قرار داد. تمام جريانات                      

 ٢٨ اپوزيسيون بشدت تحت تاثير            
مرداد بودند. يک فضاي ضد                      
آمريکائي گري در جامعه حاکم شد.        
مردم و بويژه قشر متوسط و                        
روشنفکر ديدند که دولت مصدق را          
آمريکا بدست يک مشت اراذل                   
سرنگون کرد، شاه را سرکار آوردند،           
يک ديکتاتوري سرکوبگر ضد                   
مردمي را سرکار آوردند. اين باعث          
شد که ضد آمريکائي گري به سنت و         
هويتي اساسي براي تمام شاخه هاي         
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اپوزيسيون ايران تبديل شود.                     
"مصدقي" بودن به هويت تمام شاخه         
هاي اپوزيسيون تبيدل شد. حتي چپ       
آن جامعه طرفدار مصدق بود. هنوز         
هم تمام چپهايي که ما آنها را چپ               
سنتي ميناميم مثل فدايي و امثال         
آنها قهرمانشان مصدق است. و                
بسيار به او افتخار ميکنند و او را               
تقديس ميکنند. همين باعث شد که       
چهره ها و شخصتيها و رهبران جبهه         

مرداد جان      ٢٨ ملي که از کودتاي         
سالم بدر بردند، در سياست ايران                
نقش ايفا کردند، جلو آمدند، مثل             
خميني، مثل بازرگان، مثل طالقاني      
و خيلي از ديگر سران جمهوري                   
اسالمي که سابقه شان به جبهه ملي         
ميرسيد. اشاره کردم که حتي چپ آن         
دوره ايران، از اين سنت مايه گرفته             
بود و نتوانست نقد و سياست و جهت         
گيري مستقلي داشته باشد، و از اين         
جريانات فاصله بگيرد، و بعنوان               
نماينده کارگر و معلم و مردم به                   
جامعه نگاه کند و موضع سياسي            
بگيرد و برنامه سياسي داشته باشد.         
کل جريانات سياسي ايران تحت تاثير      

مرداد و سنت جبهه              ٢٨ کودتاي    
 ملي بودند.  

 ٥٧ به همين دليل وقتي انقالب         
شد، که حرکت مردمي بود که                    
ديکتاتوري شاه را نميخواستند،               
ميخواستند از شرش خالص شوند،        
بازهم، دولت آمريکا دست برد به               
همين انبان جنبش ملي اسالمي،            
خميني را از نجف بردند به پاريس و             
داستانهاي بعدي پيش آمد که با او            
سازش کردند، ارتش را به سازش با            
خميني کشاندند و خميني را به جلو           
حرکت مردم سوق دادند. اگر ميراث         

مرداد نبود خميني قادر نميشد          ٢٨ 
به راس انقالب بيايد و مسير انقالب         
مردم را عوض کند و انقالبيون را قلع         
و قمع کند، حمام خون راه بيندازد و             
کشتارهاي دهه شصت و سال شصت       
و هفت را راه بيندازد و کال حکومت           
اسالمي را سرکار نگه دارد. بنظر              

مرداد، کامال در        ٢٨ من، ميراث     
تاثير داشت، نه      ٥٧ شکست انقالب    
. اين را ميشود      ٥٧ در خود انقالب      

کامال با جزئيات بيشتري نشان داد.        
و بعد همانطور که اشاره کردم سران            
جمهوري اسالمي همه شان به نحوي        
تاريخشان به جبهه ملي وصل                   

مرداد.   ٢٨ ميشود و سنت مصدق و      
 و نتيجه همين شد که شاهدش بوديم.  

ـيـه فشـار و                   ـيـکـه قـوه قضـائ در حـال
حمالت سنگيني را بر احمدي نـژادي  
و حلقه دوستـانـش وارد کـرده اسـت،           
اصالح طلبان هـم بـا سـکـوت از آن             
استقبال کرده اند. حـملـه بـه احـمـدي           
نژاد خاصيت هايي براي هر دو جنـاح  
دارد. براي يک جناح مزاحـمـي وقـت       
نشناس، دردسر سـاز و غـيـر قـابـل              
پيشبيني بـايـد مـهـار شـود و بـراي               
جناحي ديگر، او و بـانـدش بـخـاطـر            
اتخاذ سياست هايي در دوره هشـت        
ساله ريـاسـت جـمـهـوري اش، بـايـد                
مســئــول مــعــضــالت و مشــکــالت        
کشور مـعـرفـي شـونـد. بـهـانـه ايـن                   
حمـالت هـم، اخـتـالـسـي اسـت کـه                 
احمـدي نـژاد و دوسـتـانـش در دوره                
هشت ساله رياست جمهـوري داشـتـه      
اند. حاال يادشان افتاده است که او در 
 دوره صدارتش "اختالس" کرده است!

اختالس يک ويژه گي مشـتـرک هـمـه       
جناح هاي حـکـومـت و شـخـصـيـت            
هاي آن است. بارها دست يکديگر را  
رو کرده اند. پديده آقازاده ها مـربـوط    
به همه جناح هاست. بتـازگـي سـر و         
کله ژن خوب ها هم پيدا شـده اسـت.       
در ادبيات روزمره، واژه اختالس يـک    
صفت عام بـراي هـمـه دسـتـجـات و             
باندهاي رژيم و جزء ذاتي حـکـومـت      
بحسـاب مـي آيـد. در ايـران کسـي                 
نيست که نداند دست يافتن به پسـت    
حکومتي بـه مـعـنـي بـهـره بـردن از                
ـيـازات ويـژه و از جـملـه، دسـت                  امت
يافتن به منابع مالي و ثـروت اسـت.     
اتــهــام اخــتــالس امــا در دعــواهــاي          
حکومتي، اسم رمز و دريچه ورود بـه  
جدال هاي سياسي و جناحي اسـاسـي   
تر و تصويه حساب هاي بنيادي تـري  
است. چند دهه است کـه پـي در پـي           
اختالسي برمال شده  و مـعـلـوم شـده       
است که باالترين مقامات حکومتي 
ـيـم در آن                 ـق مستقيم و يا غـيـر مسـت
دست داشته اند. در انتخابات رياست  
جمهوري اخير شاهد بوديم که چگونه 
ـيـن هـا از اخـتـالس                در مقابـل دورب
يکديگر رونمايي کردنـد. اگـر بـحـث          

رسيدگي به اختالس مطرح باشـد در    
آنصورت بايد همه سران حکومتي را 
مورد رسـيـدگـي قـرار داد. در پـس                 

کـه     -اتهام اخـتـالس احـمـدي نـژاد            
تصـويـه حسـاب         -واقعي هم هسـت   

 هاي سياسي ديگري رقم مي خورد. 
احمدي نژاد در مدت صدارت هشـت  
ساله اش دستش در خزانه مـمـلـکـت       
بوده  است. آن دوره، مصادف با گران  
شدن بي سابقه بهاي نفت شد. در طي  
دوره اي که احـمـدي نـژاد بـر کـرسـي             
رياست جمهـور تـکـيـه زده بـود، در              
آمدي برابر با هفتصد ميليارد دالر و 
به عبارتي برابر با نيم قرن فروش نفت 
در دوران پيش از آن، به خزانـه کشـور     
سرازير شد. اختالس در آن دوره سر به 
فلک کشيد. دوره اي که همه جناح ها  
غرق دالرهاي نفتـي بـودنـد و حـمـام            
اختالس ميگرفتند. همـه بـانـدهـا و          
دستجات حـکـومـتـي از ايـن خـوان             
يغما سود بردند. طبعا، آنهـا کـه جـا         
ـنـد و           پاي محکمتري در نـظـام داشـت
ـيـار       بويژه دولت و يا اسلحه را در اخـت
ـيـشـتـري بـردنـد. هـر              داشتند، سهم ب
ـيـول                    بانـدي بـه فـراخـور حـال خـود ت
اقصادي برپا کرد. اسکله هاي قاچاق  
يکي از مظـاهـر اخـتـالس ايـن دوره            
ـفـهـيـم           بود. کسي هم در اين رابـطـه ت
اتهام نشد و محاکمه نگرديد. طبعـا،  
دار و دسته احمدي نژاد هم خـودشـان     
را بستند و از خزانه مملکت براي جـا  
پا سفت کردن و تحـکـيـم مـوقـعـيـت          
خود سود بردند. عده اي زيادي را در    
مشاغلي که گفته ميشود چندان هـم  
ضروري نبـوده  انـد، بـا ايـن پـولـهـا                  
استخدام کردند و يـا خـريـدنـد و دور           
خود جمع کردند. عليرغم اين، امروز  
ـنـدي         احمدي نژاد و تيم او در صـف ب
هاي حکومتي موقعيت و جـايـگـاه        
ـقـط مـايـه              قابل توجهي ندارنـد. او ف
دردسر براي رژيم و مضحـکـه اي در       
فضاي سياسي کشور است.  بـه هـر          
حال تصميم گرفته اند که به سکوت و 
اطاعت وادارشان کنند و حـتـي اگـر          
ـتـه و قـربـانـي شـان              الزم شد فراتر رف

 کنند.
گفته مي شـود کـه احـمـدي نـژاد بـا               
دسترسي به اسناد وزارت اطـالعـات     
به اسرار مگوي حکومت دست يافته 
است. اکنون بنظـر مـيـرسـد کـه ايـن             
اسناد در دست وي، وسـيلـه اي بـراي        
گرو کشي سياسي شده است. احمدي  
نژاد و باند او، عليرغم سرسپردگي بـه  
نــظــام اســالمــي، بــاورهــاي ويــژه اي          
دارند؛ بشدت خرافي اند، غيـر قـابـل      
پيش بيني و غير قابل کنترل اند و تـا  
حدي هم سرکش هستنـد. ايـن بـراي         
خامنه اي دردسرساز شـده اسـت. بـا         
همه اين توصيفات احـمـدي نـژاد در        
ـبـه        ـنـجـشـن مراسم تنفيذ روحاني که پ

مرداد برگزار شد، دعوت شـده و     ١٢ 
حضور يافت. اين مساله نشـان مـي        
دهد که سياست هويج و چماق را بـه      
او يادآوري مي کنند و خـاطـر نشـان        
ميکنند کـه اگـر قـرار اسـت عضـو                
باشگاه باقي بماند، بايد ترمز خود را   
بکشد. قصد حذف او را ندارند. مـي      
خواهند ساکت و محارش کنند. اگـر   
با قوه قضائيه و خامنه اي راه بيـايـد،   
اتفاق عجيبي برايش رخ نـخـواد داد.     
اتــهــام اخــتــالس در خــدمــت ايــن              
سياست قرار دارد. بايد رام و مـطـيـع       

 شود. 
رجزخواني هاي بقايي پس از آزادي از 
زندان و تهديدات مشائي و بگم بـگـم   
احمدي نژاد را کسي جدي نمي گيرد. 
بشارت قريب الوقوع بودن سرنگونـي  
حکومت توسط مشـائـي، در کـنـار         
حمله به آخوندها و گوشمالي آنهـا در    
خيابان، گسترش علني بي حجابي و   
همچنين اعتراضات وسيع کـارگـري     
اما، بيش از پيش وضـعـيـت در هـم         
ريخته صفوف حکومت را نشان مـي  
دهد. مردم در پس گوشمالي احمـدي   
ـيـش    نژاد و تيم او، تضعيف بيش از پ
حکومت و و پـايـان کـارش را مـي               

 بينند.  

 به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

گوشمالي احمدي نژاد و 
 درماندگي حکومت

 

 خليل کيوان
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ـه              مسئول سـيـاسـت خـارجـي اتـحـادي
اروپا براي شرکت در مراسم تـحـلـيـف       
حسن روحاني شرکت به تهران ميرود. 
ويکيپيديا درباره فدريکا مـوگـريـنـي       
نوشته است: تحصـيـالت خـود را در           
ـه سـيـاسـي در دانشـگـاه               رشته فلسـف
ــده و عــنــوان                  ــنــزا رم  گــذران ــي ســاپ

رابطه سياست و ديانـت  «نامه او  پايان
 است. بوده »در اسالم

پايان نامه خانم موگريني حتمـا نـمـره      
خوبي گرفته اسـت. او پـس از پـايـان              
مضحکه انتخابات رئيس جمهـور در    

ارديـبـهـشـت پـيـام داد:              ۲۹ ايران در 
ــار در                    ــا شــور بســي ــران ب "مــردم اي

گـيـري سـيـاسـي کشـورشـان               تصمـيـم  
جـمـهـور       شرکت کردند. من به رئـيـس   

ـفـويـض اخـتـيـار                روحاني بـراي ايـن ت
اکنون هـم      گويم".   قدرتمند تبريک مي

با شرکت در مراسم تـحـلـيـف رئـيـس         
جمهوري اسالمي با حجاب اسالمـي  
حمايت سـيـاسـت خـود را از ديـانـت               

 اسالمي نشان داده است.  
 ۲۹ "انتخابات" نـامـيـدن مضـحـکـه             

ارديبهشت که در آن کـانـديـداهـايـش          
توسط شوراي نگهبان منتـخـب ولـي      
فقيـه تـعـيـيـن مـيـشـونـد، احـزاب و                   
سازمانهاي سياسي سـرکـوب شـده و        
وجود ندارند، نيمي از جمعيت يـعـنـي    
زنان حق کانديد شـدن نـدارنـد و ...،               
تبريک گفتن به رئيس حکـومـتـي کـه       
ـفـر اعـدام شـدنـد،           در دولتش هزاران ن
صدها رهبر جنبش کارگري و فعـاالن  

کمپين هاي اجتماعي زنداني شـدنـد،     
دستمزد کارگران و سـطـح مـعـيـشـت         
مردم به چندين برابر پائين تـر از خـط       
فقر تنزل يافت، اگر بـخـاطـر وقـاحـت          
بيش از حد و شيادي خانم موگـريـنـي     
نباشد بدون شک نـاشـي درک درسـت          
ايشان از رابطه سياسـت و ديـانـت در          
اسالم است. ائتالف سياست و ديانـت   
جمهوري اسالمي توانستـه اسـت کـه        
بزرگترين جنايات و غـارتـگـري هـاي       
تاريخ بشـر را سـازمـان دهـد. خـانـم                
ـه حســن                     مـوگـريـنـي بـا پـيـام خـود ب
روحاني، با حجاب اسالمـي خـود در       
سفر به ايران نه تنها حمايت خود را از   
اين ائتالف ضد بشري اعالم داشـتـه،     
ـه زنـان      بلکه به مردم ايران بخصوص ب
تـوهــيــن مــي کــنـد. مــنــظــور خــانــم             
موگريني از رابطه سياست و ديـانـت       
چيزي بجز شراکت و سهمبري سرمايه 
ـه اروپـا در چـپـاولـگـري              داران اتحادي

 حکومت اسالمي نيست.
ــلــه             ـه گـزارش خــبـرگــزاري دويــچــه و ب
"موگريني هـدف از ايـن سـفـر را از                  
ـه اروپـا از مـرم             جمله حمايت اتـحـادي
ايران عنوان کـرد." در پـاسـخ ايشـان               
بايد گفت مردم ايران به حمايت امثـال  
شما احتياج ندارند، شما به حمايت از   
جنايتکاران حـاکـم بـر ايـران خـاتـمـه                
دهيد، در مقابل مبارزات مردم ايـران  
عليه نظام اسالمي سد ايجاد نکنيـد،  
ـه دان           ـه زبـال ما خودمان اين رژيم را ب

 خواهيم انداخت.

خانم موگريني و رابطه سياست و ديانت در 

 اسالم

در حالي که اردوغان بدنـبـال مـحـکـم        
کردن پايه هـاي حـکـومـت اسـالمـي             

مرداد زنـان   ۷ خويش است، روز شنبه 
ـه خـيـابـان آمـدنـد تـا                    در استـانـبـول ب
اعتراض خود را به حـمـالت سـازمـان       
يافته نيروهاي اسـالمـي عـلـيـه زنـان             
ـقـت      اعالم کنند. اين اعتراض در حقـي
متوجه دولت ترکيه بود که با سياسـت  
هاي خود از حمالت وحشيانه به زنـان    
و همچنين دگرباشان جنسي حـمـايـت    
ميکند. تظاهرکننـدگـان فـريـاد مـي           
زدند: "مـا اطـاعـت نـخـواهـيـم کـرد،               
ساکـت نـخـواهـيـم شـد و نـخـواهـيـم                   
ترسيد. ما از طريق مقـاومـت پـيـروز        
خواهيم شد." اين تظاهرات در حـالـي       
انجام شد که در يک سال گذشته دولـت  

ـه کـودتـا              ـه بـهـان فاشيستي اردوغان ب
ــاي                    ـه آزادي ه ــود را بـ ــمــالت خ ح
ـه          اجتماعي و سياسي و بـخـصـوص ب
حقوق زنان افزايش چشـمـگـيـري داده         

نفر دستـگـيـر     ۱۸۰۰۰ است. بيش از  
ـه و        ۶۰ و زنداني شده، بيش از      نشـري

روزنامه و دهـهـا فـرسـتـنـده راديـو و                
ـفـر    تلويزيون تعطيل شده و دهها هزار ن
از کار اخراج شده اند. به خيابان آمـدن     
زنــان در اســتــانــبــول نشــان داد کــه               
ـه         مرعوب سياست هاي سـرکـوبـگـران
دولت اردوغان نشده و به مبارزه عليـه  
ســيــاســت هــاي زن ســتــيــزانــه دولــت          
اسالمي ترکيه ادامه مي دهند. مردم  
ترکيه در همسايگـي خـود وضـعـيـت          
مردم ايران و از جمله زنان را زير سلطـه  

حکومت اسالمي مي بينند و حاضـر  
نيستند که پايه هاي چنين حکومـتـي   

 در ترکيه مستحکم شود.  
ـه            تظاهرات شنبه گذشته با شـعـار " ب
لباس من کاري نـداشـتـه بـاش" آغـاز           
شــد امــا در واقــع ايــن تــظــاهــرات                
اعتراضي بود عليه سياست هـاي زن      
ستيزانه اي که دولت ترکيه قصـد دارد    
به انجام برساند. زنان در صـف مـقـدم       
مبارزه با سياست هاي اسالمي دولت 
ترکيه قرار دارنـد. ايـن مـبـارزه بـايـد                
مورد حمايت جهاني قرار گيرد. زنـان     
ترکيه نبايد در مبارزه سخـتـي کـه در        

 مقابل روي خود دارند، تنها بمانند.

 زنان ترکيه نبايد در مبارزه خود تنها بمانند

يک بازيکن بسکـتـبـال از تـيـم مـلـي              
اخراج شد. جـرم مـحـمـد حسـن زاده               
گوش دادن به موزيک قـبـل از اجـراي        
ـه بـوده اسـت. مـحـمـد رضـا                   ـق مساب
ــي              مشــحــون مــديــر تــيــم هــاي مــل
بسکتبال ميگويد: "براي روشن شـدن      
اذهان عمومي ميگويم بازيکنـي کـه     

ـه سـرش در              ۳  ـق دقيقه قبل از مسـاب
موبايلش باشد، جايي در تـيـم مـلـي         

 ندارد".
اذهان عمومي را بهـتـر از ايـن نـمـي            
شود درباره اين واقعه روشن کرد. ايـن     
يک نمونه کوچک از هـزاران واقـعـه اي        
ـفـاق مـي            است که هر روز در ايـران ات
افتد. کارگزاران جـمـهـوري اسـالمـي           

ـه                  تحمل اين را نـدارنـد کـه جـوانـان ب
موسيقي گوش کنند. مـوزيـک و هـر        
پديده اي که رنگـي از شـادي داشـتـه           
ـه هـاي نـظـام اسـالمـي را                 باشد، پـاي

 ۳۸ متزلزل مي کنـد. امـا در طـول             
سال تالش هاي حـکـومـت اسـالمـي        
براي مغزشويي جوانان، قدغـن کـردن     
موزيک و جايگزين کردن آن با نوحه و   
ـفـايـده بـوده اسـت.               مرثيه خوانـي، بـي
ـه عـقـب           مردم جمهوري اسالمي را ب
رانــده انــد و روي آوري بــه مــوزيــک                
بخصوص در مـيـان جـوانـان هـر روز            
بيشتر ميشود. به اخراج اين بـازيـکـن     
ـه            تيم بسکتبال بخـاطـر گـوش دادن ب
موزيک، اعتراضات زيادي از جمله از 

سوي ساير بازيکنان بسـکـتـبـال شـده        
است. اين اعتراضات بايـد گسـتـرش       
يابد. دست اوباش اسالمي را نه تنهـا   
از دخالت در امور شـخـصـي مـانـنـد         
ـلـکـه بـايـد از             گوش دادن به موزيک ب
دخالت در همـه امـور اجـتـمـاعـي از             
جمله ورزش کوتاه کرد. در سالن هـاي   
ورزشي در ايران هم بايد مانـنـد هـمـه       
جاي دنيا نواهاي شاد موسيقي بـايـد     
ــي               ــگــون ــداز بــاشــد. ســرن طــنــيــن ان
ـقـي و                  حکومتـي کـه دشـمـن مـوسـي
ورزش اســت، شــادي ايــن نــواهــا را             

 بيشتر خواهد کرد.

 موسيقي ممنوع، نوحه بخوانيد!

 بهروز مهرآبادي
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در هفته هاي گـذشـتـه اظـهـارات        
ــن از ســرکــردگــان جــمــهــوري                دو ت
اسالمي در مورد يک موضـوع واحـد     

 ۶۷ يعني کشتارهاي تابسـتـان سـال        
 بحث برانگيز شد.  

ــر               ــان وزي ــالحــي ــي ف ــکــي عــل ي
اطالعات دوران فسنجاني که خود را   
ـقـد     متکي بر خدايش مي داند و معـت
است بـايـد بـا  قـدرت "عـمـل" و يـا                      
درستتر گفته باشـيـم جـنـايـت کـرد و             
ديگري احمد خاتمي که مـي خـواهـد      
با برقراري يک جهنم واقعي براي مردم 

 ايران "جاده صاف کن بهشت" باشد.
ـه بـا             علي فالحيـان در مصـاحـب
دهباشي با خونسردي يک جالد گفـت  

ـه دسـتـور امـام           ۶۷ که در تابستان  "ب
همه سر موضعي ها حـتـي آنـهـا کـه            
روزنامه اي هـم پـخـش کـرده بـودنـد               
ـه گـفـت                 اعدام شدند " او بـي شـرمـان
"اصل بر اعـدام بـود چـرا کـه اگـر از                   
زندان بيرون مي آمدند عليه نظام مي 

 جنگيدند".
احمد خاتمي نيـز خـواهـان مـدال         
دادن بــه کســانــي شــده کــه در ســال               

ـفـر         ۱۳۶۷  به فرمان خميني هـزاران ن
 از زندانيان سياسي را اعدام کردند.

علي فالحيان و احـمـد خـاتـمـي            
دارند صراحتا از جناياتي دفـاع مـي       
کنند که بدرست هوالکاست اسالمـي  
ــن                   ــتــه اســت. ســرآغــار اي ــرف ــام گ ن

نيـسـت    ۶۷ هوالکاست البته تابستان 
است. زماني کـه    ۶۰ خرداد  ۳۰ بلکه 

جمهوري اسالمي شمشيرها را از رو     
ــع                   بســت و بــه دســتــگــيــري  وســي
کــمــونــيــســتــهــا، رهــبــران شــوراهــاي       
کــارگــري، فــعــالــيــن ســازمــان هــاي          
سياسى و مردم معتـرض پـرداخـت و        
آنها را پس از محاکمه در دادگاههاي 

 صحرايي وحشيانه به قتل رساند.
ـه نـظـر مـي              در نگاه اول چنـيـن ب
رسد که اظهارات عـلـي فـالحـيـان و            
احمد خاتمي نشانه اعتماد به نفـس و    
اقتدار رژيـم اسـالمـي اسـت کـه ايـن               
چنين بي محابـا از يـکـي از فـجـيـع               
ـه             ترين کشتارهاي دهـه هـاي گـذشـت
دفاع مي کنند. امـا حـقـيـقـت چـيـز               

 ديگريست. 
اگر احمـد خـاتـمـي ازدادن مـدال            
افتخار به عاملين قتل عام زنـدانـيـان      

سياسي صـحـبـت مـي کـنـد از ايـن                
روست که جـامـعـه نـام عـامـلـيـن آن               
کشتارها را بعنوان جاني و جـالد در        
سينه خود ثبت کرده است و خـواهـان       
محاکمه آنهاست.  اگـر فـالحـيـان از            
"اصل اعدام براي حفـظ نـظـام" دفـاع           
مي کند چـون مـي دانـد حـکـومـت               
اسالمي چنان مورد نفـرت و انـزجـار        
عــمــومــي اســت کــه اگــراز اعــدام و             
کشتار دست بردارد بساطش از سـوي  
مردم معترض درهم کوبـيـده خـواهـد       

 شد.
فاجعه کشتارهـاي دهـه شـصـت         
گريبـان جـمـهـوري اسـالمـي را رهـا                
نخواهد کرد چرا که در ايران جنـبـشـي    
وجود دارد که براي روشن شدن ابـعـاد     
اين جنايات و محاکـمـه عـامـلـيـن و           
آمرين اين کشتارها و جـلـوگـيـري از           
تکرار چنين جناياتي کل نظام را زيـر      

 فشار خود قرار داده است.
ــش                 ــب ــن ــش، ج ــب ــن ــن ج ــام اي ن

 ۶۰ دادخواهي از کشـتـارهـاي دهـه             
است. اين جنبش از يکطرف داسـتـان     

ناپذير خانواده هـايـي    درد و رنج وصف
است که براي دادخواهي فرزندان خـود  
مــورد ســتــم و تــعــديــات گــونــاگــون           
حکومت اسالمي قرار گرفته اند تا به 
سکوت وادار شوند و از سـوي ديـگـر        
گوياي مقاومت و پايداري تـحـسـيـن       
برانگيز اين مادران و خانواده ها بـراي    
پيگيري دادخواهي اعـدام شـدگـان و          
ناپديد شـدگـان اسـت. ايـن جـنـبـش                  
ـه خـانـواده هـاي                ـقـط ب امروز ديگر ف

محدود نيـسـت    ۶۰ جانباختگان دهه 
 بلکه به مراتب گسترده تر است.   

جنـبـش دادخـواهـي بـخـشـي از              
جــنــبــش بــزرگــتــر مــردم ايــران بــراي           
دستيابي به حق و حقوق انساني خـود    
است. جمهـوري اسـالمـي عـلـيـرغـم             
سرکوب سيستماتيک و کشـتـارهـاي        
هولناک دهه شصت نـتـوانسـتـه اسـت        
صداي مردمي را که طالب عـدالـت،     
آزادي و انسانيت هستند را خـامـوش     
کند. کارگـران هـر روزه بـراي حـقـوق               
مسلم انساني خود مي جنگـنـد و از       
پاي نـمـي نشـيـنـنـد. زنـان آپـارتـايـد                  
جنسي اسالمي و حجاب اجـبـاري را     
پس مي زننـد. جـوانـان از اسـتـبـداد              
مذهبي به ستوه آمده اند. معـلـمـان و       

پرستان منزلت و معيشيت را طـلـب       
مي کننـد. جـنـبـش عـلـيـه اعـدام و                  
آدمکشي جمهوري اسالمـي هـر روز       
گسترش مي يابد. فرياد آزادي از هـر     

 سو بلند است...  
ايــن فشــارو اعــتــراض مــردمــي        
باعث شده است که نزاغ و درگيري در   
ميان حکومتيان باال بگيـرد. رئـيـس       
جمهورشان به رقيبان مـي گـويـد کـه           
"شما بلديد فقط اعدام و زندان کنيد".   
همديگر را به دزدي و فسـاد مـتـهـم             
مي کنند. کار به جايي رسـيـده اسـت       
که حتي همديگر را نمي توانند تحمل 

 کنند.
در چنين اوضاعي است که عـلـي   
فالحيان و احمد خاتمي زر اسـالمـي       
ـلـوک هـا نـمـي تـوانـنـد                 مي زنند. مف
جلوي دهان همپالگـي هـاي خـود را          
ـه لـب        بگيرند آنوقت براي مردم جان ب
رسيده کرکري مي خواننـد. مـردم در        
روز روشــن آخــونــد جــمــاعــت را در              
خيابان مورد حمله قرار مي دهـنـد و       
اين حضرات از پشت ميکروفون شاخ 
و شانه مي کشند. اينها نمي تـوانـنـد       
در پشت آن خنده هاي وقيح امـثـالـي      
نظير علي فالحيان ترس و نگرانـي را    
از صورت خود محـو کـنـنـد. ايـنـهـا             
ـه خـود بـالـيـدن              نمي توانند در پـس ب
امثالي نظير احمد خاتمـي ضـعـف و        
ناتواني خـود را پـنـهـان سـازنـد. بـي                 
جهت نيست که صفي از "دلـواپسـان"      
حکومتي تشکـيـل شـده اسـت. حـق             
ــحــار               ــاشــنــد. انــف ــواپــس ب دارنــد دل
اجتماعي در ايران هيج چيز از ايـنـهـا      

 باقي نخواهد گذاشت.
چه خوشاينـد خـواهـد بـود روزي            
که احمد خاتمي ها و علي فالحيانـهـا   
و همه سران حکومت در دادگـاهـهـاي    
عادالنه مردمي بدليل جنايت عـلـيـه    
بشريت محاکمه شوند. مردم ايران بـا     
خيزش و انقالب خود روزهاي نگراني 
دلواپسان حکومتي را کوتاه خواهـنـد   

 کرد. 

fb.com/wpiran/ 

و کابوس حکومت  ۶۰ کشتارهاي دهه 
 از جنبش دادخواهي

 حسن صالحي
مردم بخـش آبـپـخـش از شـهـرسـتـان               
دشــتــســتــان اجــازه نــدادنــد تــا پــروژه          
پتروشيمي در اين محـل آغـاز شـود.        
نعمت زاده وزيـر صـنـعـت، مـعـدن و             
رژيم که با هياتي براي که براي اجـراي    
نمايش کلنگ زدن احداث ايـن پـروژه       
به دشتستان رفته بود، ناچـار شـد کـه        
دم خـود را روي کـولـش گـذاشـتـه و                   
بسرعت از دشتستان خارج شـود. در       

درجــه بــاالي صــفــر        ۴۷ هــواي گــرم     
ـفـر از مـردم دشـتـسـتـان در                   هزاران ن
ــروژه                  ــداث پ ــراي اح ـه ب ــي کـ مــحــل
پتروشيمي در نظر گرفتـه شـده اسـت،        
اجتماع کردند. مردم بـا حـمـل دسـت          
ـه                    نوشتـه هـايـي اعـتـراض خـود را ب
احـداث پـروژه اي کـه جــز صـدمــات               
ـه غـارت           بيشتر محيط زيستـي، و ب
ـفـعـي بـراي           بردن منابع آب منطقـه، ن

 آنها ندارد، اعالم کردند. 
دولت در حـالـي قصـد تـاسـيـس ايـن              
پــروژه را دارد کــه نــتــوانســتــه اســت             
مجوزهاي محيط زيستي براي آن را     
تهيد کند. براي تامين آب مورد نـيـاز   
اين پروژه محلي در نظر گرفته نشده و   
طــبــيــعــي اســت کــه هــدف دســت               
اندرکاران ايـن پـروژه دسـت انـدازي و             
غارت منابع آبي محدودي اسـت کـه       
در حال حاضر نيازهاي حداقـل مـردم     
را تامين مي کـنـد. از طـرف ديـگـر             
براي پساب اين پروژه که حـاوي مـواد     
شيميايي و سموم خطرناک است، هيچ 

 فکري نشده است.  
مردم دشتستان اجـازه نـدادنـد، سـود           
ـه داران                 جويـي و غـارتـگـري سـرمـاي

اسالمي صدمات بيشتري به زنـدگـي   
آنها و به محيط زيست منطقه بـزنـد.     
حکومت اسالمي نشان داده است کـه  
کمترين اهميتـي بـري زنـدگـي مـردم            
قــايــل نــيــســت. احــداث پــروژه هــاي           
ـقـط بـراي         صنعتي توسط حکومت ف
ـفـاده از               چپاول منابع طـبـيـعـي، اسـت
نيروي کار ارزان و ثروت اندوزي و سـر    
پــا نــگــاه داشــتــن دســتــگــاه تــرور و              

 سرکوب است.  
نعمت زاده اعتراف کرد که براي اوليـن  
بار در عمر کاري خود شـاهـد چـنـيـن          
اعتراض و ممانعت از شروع عمليات 
اجرايي توسـط مـردم بـوده اسـت. او              
بايد مطمئن باشد که اين آخـريـن بـار        
ــردم                    ـه م ــاري کـ ــود. ک ــد ب ــخــواه ن
دشتستان آغاز کردنـد ادامـه خـواهـد         
ـه پـروژه هـاي رژيـم             يافت. مردم تجرب
بوده اند، که زندگي بسيـاري از مـردم       
را بـه نـابـودي کشـانـده اسـت. پــروژه                  
ابلهانه ايجاد جاده در مـيـان دريـاچـه           
ـه              اروميه، ايجاد سد گـتـونـد از نـمـون
ـه                   هاي ايـن پـروژه هـا اسـت. مـردم ب
درستي به جمهوري اسالمي و اهداف 
آن کمترين اعتمادي ندارند. ايجاد هـر   
ـه تصـويـب نـهـادهـاي            پروژه اي بايد ب
معتبر حمايت از محـيـط زيسـت در        
ايران و جهان رسيده باشـد. آغـاز ايـن         
پروژه ها بـايـد بـا تـائـيـد و تصـويـب                 
شوراهاي واقعـي و مـنـتـخـب مـردم             
انجام شود. در مقابل غارتگري هـاي     
حکومت اسالمي بايد ايستاد. کـاري   

 که مردم دشتستان کردند.

براي اولين بار مردم دشتستان مانع شروع 

 پروژه رژيم شدند

 زنجيره انساني مردم گناوه
ـه   دوستداران محيط زيست در گناوه ب
ـه   وضعيت نامناسب محل معدن زبال
اين شهر، اعتـراض کـردنـد. آنـهـا در             
ـه هـا يـک زنـجـيـره                 محل تخيله زبـال
انسـانــي تشــکــيــل داده و خــواســتــار          
خاتمه دادن به ايـن وضـعـيـت شـدنـد.           
اين محل در منطقه گردشگري شـهـر     
قــرار دارد. مــعــتــرضــيــن بــا حــمــل              
دستنوشته هايي بـا مضـمـون "گـنـاه             
طبيعت چيست؟ و اينجا هوا به ميـل  

ـه    تو نفس مي کشد" اعترضا خود را ب
 تخريب محيط زيست اعالم کردند.

مردم گناوه مي داننـد کـه جـمـهـوري          
اسالمي کمترين احساس مسئوليتـي  
ـه           در قبال تخريب محيـط زيسـت و ب
خطر افتادن زندگي انسانها نـدارد. بـا      
همبستگي، اعـتـراض و مـبـارزه بـا              
جمهوري اسالمي مي توان به فاجـعـه   
زيست محيطي که همه ما را تـهـديـد    

 مي کند، خاتمه داد.
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تجمع و راهپيمايي کارگران               
عضو پروژه مسکن سپيدار شرکت          
واحد در تهران با شعار "ملک نجومي        
تو، ما را بي مسکن کرده"، ادامه              
اعتراضات گسترده کارگران نيشکر        
هفت تپه و آزادي تمامي کارگران               
دستگير شده، مرخصي سه روزه                
محسن عمراني معلم زنداني در                
بوشهر بدنبال کارزاري با دو هزار                
امضا توسط معلمان، و اعتراض             
عليه امنيتي کردن مبارزات                     
کارگران، معلمان و مردم معترض،         
اعتراضات گسترده کارگري در                
کارخانجات مختلف از جمله سر              
تيترهاي مهم اخبار و مسائل                    

 کارگري در هفته گذشته است.  
"ملک نجومي تو ما را بي  

 مسکن کرده"
آبان تعدادي از رانندگان          ٩ روز   

شرکت واحد و خانواده هايشان در              
اعتراض به عدم تحويل منازل                   
مسکوني از سوي تعاوني مسکن،          
در مقابل اداره مرکزي شرکت واحد           
تجمع کردند. اعتراض کارگران                 
شرکت واحد به سردواندن مديران               

 ٣ و      ٢ پروژه هاي مسکن سپيدار           
درصد مبلغ خانه      ٧٠ است. کارگران   

ها را پرداخت کرده اند اما سالهاست         
که اين پرژه ها نيمه کاره رها شده اند.          

کارگر شرکت واحد         ٢٦٠ بيش از      
منتظر تحويل اين خانه ها هستند.          
در اين حرکت اعتراضي کارگران با           
پالکاردهايشان و با شعارهايي چون؛       
"مدير نجومي برده، حق ما ها را                
خورده"، "کارگران بيدارند، از دزدي           
ها بيزارند"، "مدير بي کفايت، عامل       
بي مسکني است"،" ملک نجومي           
تو، ما را بي مسکن کرده"، " يک                 
مسکن مناسب، حق مسلم ماست"،     
" سنندجي تو خوابه ، مسکن ما رو           
آبه"، "مسکن ما را نديد، اين وضع            
ادامه دارد"، "سنندجي نجومي برده،       
حق ماها را خورده" اعتراض خود را          
به تبعيض و نابرابري، دزديها و بي             
تاميني خود اعالم داشتند.                      
شعارهاي کارگران واحد در اين روز،          

 فرياد اعتراض همه مردم بود.  
حقوقهاي نجومي، دستمزدهاي     
چند بار زير خط فقر و بي مسکني،           

بخش عظيمي از مردم جامعه را به            
خشم در آورده است. بويژه مشکل              
مسکن که بخش عظيم درآمد                   
خانواده ها را مي بلعد و بسياري از             
مردم ناتوان از تامين سرپناه را به                
حاشيه شهرها رانده است. دولت در           
قبال ايجاد تسهيالت براي تامين             
مسکن شايسته انسان براي مردم،           
مسئول است. کارگران شرکت واحد         
در تهران با شعار مسکن مناسبت            
حق مسلم ماست، فرياد اعتراض کل    

 جامعه بودند.
هزار کارگر   ٤ اعتصاب 

شاغل در گروه ملي صنعتي  
 فوالد اهواز

هزار کارگر شاغل در گروه ملي    ٤ 
صنعتي فوالد اهواز از بيست و نهم           

 ٤ تيرماه در اعتراض به عدم پرداخت        
ماه دستمزد و حق بيمه شان و با                   
خواست به راه افتادن توليد و حفظ              
اشتغالشان در اعتصاب به سر                   
ميبرند. به کارگران وعده داده شده             
بود که ظرف ده روز طلبهايشان                  
پرداخت ميشود که خبري نشد. در           
تجمع دهم مرداد اين کارگران راه                
اندازي توليد به برگزاري مجمع                  
عمومي شرکت که دو هفته ديگر              
خواهد بود، موکول شد و کارگران              
اعالم کردند که کارفرما با اين کار             
براي خود وقت مي خرد. اعتصاب           
بزرگ اين کارگران انعکاس گسترده          
اي داشته است. از جمله در عکس              
العمل به آن، ابوالحسن حسن زاده               
امام جمعه موقت اين شهر بخشي از         
نماز جمعه ششم مرداد را به اين                  
موضوع اختصاص داد و مقامات را      
نسبت به تبديل اعتراضات کارگران        
به "بحران" هشدار داد. اعتصاب               

 کارگران گروه ملي اهواز ادامه دارد.
آزادي موقت محسن  

 عمراني  
محسن عمراني از معلمان                

 ١٣ معترض در استان بوشهر که از           
ارديبهشت امسال در زندان به سر              
مي برد، به مدت سه روز به مرخصي        
آمد. او بعد از آزادي با بدست گرفتن          
دست نوشته اي با خواست آزادي                
فوري اسماعيل عبدي، بار ديگر              

حمايتش را از عبدي اعالم داشت.            
محسن عمراني پيشتر در حمايت از        
خواستهاي اسماعيل عبدي در                 
اعتراض به امنيتي کردن مبارزات          
کارگران، معلمان، و فعالين                       
اجتماعي و به زنداني شدن خودش از         

ارديبهشت ماه دست به         ٢٤ تا    ١٣ 
اعتصاب غذا زده بود. محسن                 
عمراني در دادگاه بدوي به سه سال              
زندان و دوسال انفصال از خدمت                
محکوم شده بود که بدنبال                          
اعتراضات به اين حکم و تالشهاي            
وکاليش، اين حکم در دادگاه تجديد         
نظر به يکسال حبس و دوسال انفصال        
خدمت تقليل يافت. در حمايت از             
محسن عمراني معلمان طوماري           
اعتراضي انتشار دادند که بيش از دو        
هزار نفر آنرا امضاء کردند. معلمان          
در اين طومار بر خواستهاي برحق             
خود و مبارزاتشان تاکيد کرده و به             
امنيتي کردن مبارزاتشان و محکوم       
کردن معلمان معترض به زندان                 

 اعتراض نمودند.  
گفتني است که اسماعيل عبدي      
از رهبران اعتراضات معلمان که               
بدنبال اعتراضاتي گسترده در پنجم         
تيرماه با قرار وثيقه به مرخصي آمده         

مرداد بدون قرار        ٥ بود، صبح روز        
قبلي بازداشت شد. اسماعيل عبدي       

سال حکم دارد. همچنين رضا               ٦ 
مسلمي از  معلمان استان همدان به           
يکسال حبس تعليقي به مدت پنج           
سال و طاهر قادرزاده از معلمان سقز          

روز حبس تعليقي محکوم            ٩١ به   
شده اند. کانون صنفي معلمان تهران        
طي بيانيه اي در اين هفته به اين                  
احکام اعتراض کرد. در بخشي از آن         
چنين آمده است:"متاسفانه در حالي        
فعاالن صنفي در شهرستانها ، با               
محکوميت هاي قضايي و فشارهاي     
امنيتي مواجه مي شوند و بايد                 
شرايط سخت و ناهنجار زندان را               
تحمل کنند که در کنار آن ، شاهد               
هستيم که چپاولگران اموال عمومي       
با وثقيه هاي ميلياردي از زندان آزاد          
شده و برخي از آنها حتي آزادانه به                
تهديد دستگاه قضايي هم مي                   
پردازند. در صورتيکه تنها جرم اين           
معلمان پيگيري مطالبات بر حق             

همکاران و تالش در جهت ارتقا و               
افزايش کيفيت اموزش عمومي بوده      
است." در اين بيانيه، معلمان بر حق           
پيگيري آزادانه مطالبات خود و                
پيگيري رفع اتهامات امنيتي از              
فعاليتهاي معلمان و دفاع از معلمان       
در بند  در سراسر کشور تاکيد کرده            

 اند.
از سوي ديگر در اين هفته                    
سنديکاي شرکت واحد طي اطالعيه      
اي صدور احکام قضايي براي                     
معلمان را محکوم و خواستار آزادي         
فوري و بدون قيد و شرط اسماعيل             
عبدي و محسن عمراني شده است.          
در اين اطالعيه سنديکاي واحد                
همچنين تداوم برخوردهاي امنيتي         
نسبت به ديگر کارگران از سنديکاها       
و ساير تشکل هاي مستقل کارگري         
از جمله احکام صادره عليه ابراهيم            
مددي، رضا شهابي و داود رضوي از        
اعضاي هيات مديره اين سنديکا را         
محکوم کرده و خواهان لغو احکام             
صادره عليه آنان و کليه فعالين                   
کارگري و توقف اذيت و آزار کارگران         

 و فعالين کارگري شده است.
يک موضوع مهم اعتراضات           
معلمان، کارگران و فعالين اجتماعي      
در دو ساله اخيراعتراض عليه                    
امنيتي کردن مبارزات بوده است.           
وسيعا از اين کارزار حمايت کنيم.             
اسماعيل عبدي بايد فورا آزاد شود.         
احکام امنيتي صادر شده براي                  
تمامي کارگران، معلمان و فعالين           

 اجتماعي بايد لغو شود
در ادامه مبارزات قدرتمند  

کارگران نيشکر هفت تپه،  
تمامي کارگران بازداشتي آزاد  

 شدند
روز هفتم مرداد کارگران نيشکر       
هفت تپه در هشتمين روز اعتصاب          
متحدانه خود، همچون روزهاي                
گذشته دست به تجمع در محوطه              
کارخانه زدند. بدنبال اين تجمع                  

اعتراضي قائم مقام شرکت سيامک        
نصيري افشار و مدير کارخانه مومن       
غريب با حضور در ميان کارگران              
خواهان انتخاب سه نفر نماينده از              
ميان کارگران براي مذاکره شدند. اما       
کارگران با اعالم اينکه همينجا                 
صحبتهايتان را بکنيد حاضر به                
انتخاب نماينده نشدند. آنها که هوا را     
پس ديدند، با دادن وعده آزادي                   
همکاران کارگران و پيگيري فوري            
وضعيت آنها از کارگران خواستند تا         
به اعتصاب و تجمع خود پايان                   
دهند. اما کارگران با ادامه                         
اعتراضشان اعالم کردند که تا آزادي       
و بازگشت به کار همکاران خود و               
رسيدگي به خواستهايشان، به                   
اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. در       
برابر پافشاري کارگران، قائم مقام             
مدير کارخانه با توجه به اهميت                 
روزهاي پنجشنبه و جمعه براي                  
کارگران به عنوان روزهايي که                    
مشمول مزاياي اضافه کاري                     
ميشود، کارگران اعتصابي را زير            
فشار گذاشته و اين دو روز را تعطيل          
اعالم کرد. اما کارگران قاطعانه               
ايستادند و به اعتصابشان ادامه               
دادند.  در همان روز در حاليکه                   
کارگران بازداشت شده، در دادگاه              
شوش محاکمه ميشدند، حضور             
تعداد کثيري از کارگران اين کارخانه         
در مقابل ساختمان دادگاه در حمايت       
از همکاران بازداشتي خود، آنهم در           
فضاي امنيتي موجود، صحنه                
زيبايي از اتحاد و همبستگي را به             

 نمايش گذاشت.
بدين ترتيب به دنبال تداوم                   
اعتصاب متحدانه کارگران شرکت         
نيشکر هفت تپه و پافشاري آنها  بر            
آزادي و بازگشت بکار همکارانشان،       
ظهر روز هفتم مرداد ده کارگر                    
بازداشت شده شرکت کشت وصنعت       
نيشکر هفت تپه در زندان دزفول به             
اسامي رستم و حميد عبدهللا زاده،            
احمد و يعقوب الکثير، عادل                     

 کارگران در هفته اي که گذشت
 شهال دانشفر
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سماعين، ابراهيم ظهيري، بهزاد               
نظري، صباح سواري و احمد مرادي         

ميليوني و در         ٢٠ با قرار کفالت         
ميان استقبال گرم جمعي از                        
همکارانشان آزاد شدند. اين کارگران        
در جريان اعتصاب بزرگ کارگران            
نيشکر هفت تپه به همراه خانواده                

نفر    ٥ هايشان دستگير شده بودند.          
ديگر از کارگران بازداشتي هفت تپه         
به اسامي رحيم چنانه، کاظم چناني،        
ياسر حميدي، احمد مرادي و يابر               
هويزه در همان روز چهارم مرداد که            
دستگير شده بودند، آزاد شدند.                 
سنديکاي نيشکر هفت تپه طي                
بيانيه اي ضمن گزارش اين خبرها از          
تمامي کارگران و نهاد ها و                          
تشکلهاي کارگري درداخل و خارج از       
ايران که طي اين مدت حمايتهاي              
خود را از آنان ابراز داشته اند، قدر                

 داني کرد. 
آزادي تمامي کارگران بازداشت       

شده هفت تپه يک موفقيت مهم در             
مبارزات اين کارگران است. اين                
موفقيت را به کارگران نيشکر هفت          
تپه و به خانواده هايشان و به همگان            
تبريک ميگويم. پرونده هاي امنيتي        
تشکيل شده براي کارگران بازداشتي        
هفت تپه بايد بسته شود. به رسميت          
شناختن سنديکاي نيشکر هفت تپه،      
پايان دادن به فضاي امنيتي اين                 
کارخانه، خاتمه دادن به تعقيب و                
تهديد کارگران معترض و پرداخت           
فوري طلبهاي کارگران شاغل و                 
بازنشسته و رسمي کردن قراردادهاي       
موقت از جمله خواستهاي فوري                
کارگران نيشکر هفت تپه است، از             
خواستها و مبارزاتشان قاطعانه               

 حمايت کنيم. 

کارزار عليه طرح بردگي  
 کارورزي

طرح کارورزي، طرح بيگاري             
کشيدن از نيروي جوان بيکار جامعه         
است. بر طبق اين طرح کارفرما                 
ميتواند در قبال پرداخت يک سوم              
حداقل دستمزد، تحصيلکردگان             

ساله را به عنوان          ٣٤ تا      ٢٣ سنين   
ماهه   ٦ الي    ۴ کارورز براي يک دوره       

به مدت دو سال با معافيت از                      
پرداخت سهم بيمه به کار گيرد و از              
کار آنها سود کالني به جيب زند. در           
اعتراض به اين طرح بردگي کاري هم        
اکنون کارزاري به راه افتاده است که            
دانشجويان و کارگران صف مهم آنرا         
را تشکيل ميدهند. از جمله در اين            
هفته نزديک به چهارصد نفر از چهره            
هاي شناخته شده اجتماعي طي               
بيانيه اي خواهان لغو طرح کارورزي          
شدند. امضاء کنندگان اين بيانيه             
ضمن اشاره به ابعاد تعرضي که بر              
اساس اين طرح به کارگران و کل                  
جامعه ميشود، خواهان لغو آن شده          
اند. در بخش پاياني اين بيانيه چنين         
آمده است:" در همراهي با                            

ي اقشار                اعتراضات گسترده       
مختلف، که آماج حمالت چنين               

هايي هستند، ما امضاکنندگان      طرح
طرح »اين بيانيه خواستار لغو                  

هستيم. همچنين از آحاد       «کارورزي
خواهيم تا نسبت به                جامعه مي   

هايي   تصويب و اجرا شدن چنين طرح      
خارج کردن    »تحت عنوان شعار            

اعتراض کنند.     «جامعه از بحران       
وسيعا به اين حرکت اعتراضي                   
بپيونديم. طرح کارورزي بايد لغو              

 شود.  

 

"ما امضاکنندگان زيـر از مـادران و          
هـــاي خـــاوران و ديــگـــر               خــانـــواده 

از  ۶۰   هاي جان باختگان دهه خانواده
سراسر ايران، عليه جمهوري اسالمـي  

کنيم. مـا شـاهـد        ايران اعالم جرم مي
ايــم کــه؛ مســئــوالن جــمــهــوري           بــوده

ـه قـدرت               اسالمي ايـران از ابـتـداي ب
رســيــدن، هــزاران تــن از فــرزنــدان و             
عزيزان ما را بدون هيچ نوع دادرسـي    

هـاي     عادالنه اعدام کـردنـد. در سـال        
روزي نبود که خبـر   ۱۳۶۴ تا  ۱۳۶۰ 

ـه صـورت فـردي و           اعدام عزيزي را ب
هـا،     گروهي نشنويم و اوج اين جنايت

قتل عام زندانيان سياسي در تابستان 
بود. چند روز پس از پـذيـرش     ۱۳۶۷ 

قطع نامه سازمان مـلـل مـبـنـي بـر             
پايان جنگ بين ايران و عـراق حـدود       

زنداني، بر مبـنـاي    ۴۵۰۰ تا  ۴۰۰۰ 
آمــارهــاي مــوجــود، اعــدام شــدنــد.         
تقريبا تمام اين زندانيـان پـيـشـتـر در          

ـه     دادگاه هاي انقالب به طور نـاعـادالن
به حبس محکوم شده بودنـد و دوران      

گذراندند و  حبس خود را در زندان مي
شان پـايـان      حتي تعدادي محکوميت

 شدند." يافته بود و بايستي آزاد مي
در بخش ديگري ار اين نـامـه ضـمـن       
اشاره به نوار منتظـري و تـايـيـد ايـن            
جنايات از جانب وي آمـده اسـت کـه        
اين کشتارها که به فرمان خمـيـنـي و      
از طريق سيستم قضائي و سـيـسـتـم         
اطالعاتي و امـنـيـتـي و بـا اطـالع                 
بــخــشــي از مســئــوالن جــمــهــوري            
اسالمي ايران صورت گرفـت، تـحـت      

تـوانـد مصـداقِ       المللي مي قوانين بين
 باشد.   «جنايت عليه بشريت»

ـه       در بخش پاياني اين نامه خـطـاب ب
ـه               عاصمه جهانـگـيـر ضـمـن اشـاره ب
اينکه جمهـوري اسـالمـي عـلـيـرغـم            

هـاي مـداوم خـانـواده هـا،               پيـگـيـري   
هـاي آنـهـا       ها و درخواست دادخواست

را بي پاسخ گذاشته است  چنين آمـده  
 است:

"ما به چنـيـن وضـعـيـتـي مـعـتـرض              
هستيم و انتظار داريم در حـالـي کـه          
مسئوالن جمهوري اسـالمـي حـقـوق       
ــاديــده                  ــي ن ــا را بــراي دادخــواه م

گــيــرنــد، از طــريــق نــهــادهــاي             مــي
المللي بر جمهوري اسالمي فشـار   بين

وارد شده تا شـرايـطـي بـراي امـکـان             
هـاي     طرح و پـيـگـيـري دادخـواسـت            

ــانــيــان قــتــل     هــاي ســيــاســي و          قــرب
ـفـان و                  فراقضـائـي و کشـتـار مـخـال
مــنــتــقــدان در ايــران در دادگــاهــي             

 عادالنه ميسر شود.
عالوه بـر آن سـرنـوشـت بسـيـاري از                 
بستگان ما نـامـعـلـوم اسـت. مـا از              

هـا بـي        چگونگي محاکمه و قـتـل آن    
اطالع هستيم و بسياري در گـورهـاي   
بي نام و نشـان فـردي و بسـيـاري در             

انـد.     گورهاي جمعي به خاک داده شده
ها به طـور مـداوم در زيـر           ما خانواده

فشارهاي مـامـوران امـنـيـتـي قـرار              
ـه هـر طـريـق                 داريم و مـي  خـواهـنـد ب

ممکن ما را از حضور در محل دفـن  
اعـدام شــدگــان، بــه ويــژه گــورســتــان           
خــاوران کــه بــه هــمــت مــادران و                  

هـاي خـاوران و بـا حـمـايـت                  خانـواده 
ـه يـکـي از           فعاالن مدني و سياسي ب

هاي نقض گستـرده و     ترين سمبل مهم
سيستماتـيـک حـقـوق بشـر در ايـران               
تبديل شده است، محروم کنـنـد. مـا       
ـه ايـن                 تقاضا داريـم کـه رسـيـدگـي ب
ــار                 ــور ک ــل، در زمــره دســت مســائ
گزارشگر ويـژه سـازمـان مـلـل بـراي               
وضعيت حـقـوق بشـر در ايـران قـرار              

 گيرد.
ما همچنين خواهان همکـاري بـيـش      
از پيش گروه کـاري نـاپـديـد شـدگـان           
قهري در پيگيري وضعيت انبوهي از 

مــان کــه سـرنــوشــت         کشـتــه شــدگــان   
 باشيم. نامعلومي دارند، مي

هـاي خـود        در انتها باز هم بر خواسته
هـا   سال است در پي آن ۳۵ که بيش از 

 هستيم، تاکيد مي نمائيم:
عزيزان ما به چه جرمي بازداشت  -۱ 

هاي مـخـفـي و بـدون          و چرا در دادگاه
 حضور وکيل محاکمه شدند.

آمران و عامالن کشتار زندانـيـان    -۲ 
شصـت چـه کسـانـي           سياسي در دهه

 هستند.
داليل اعدام زنـدانـيـان سـيـاسـي          -۳ 

شصت به طور عـلـنـي اعـالم و             دهه
اسامي و مشخصـات و چـگـونـگـي          

ها در سامانه اينترنـتـي    کشته شدن آن
 فوت شدگان کشور ثبت شود.

  محل دفـن اعـدام شـدگـان دهـه            -۴ 

شصت به طور دقيق و با مسـتـنـدات    
 ها اعالم شود. قابل قبول به خانواده

زندانيان سيـاسـي و       وصيت نامه -۵ 
ـه خـانـواده      هـا     ديگر وسايل زندانيان ب

 تحويل داده شود.
ـه گـذاري و            خانواده -۶  ها حـق نشـان

آراســتــن گــور عــزيــزشــان را داشــتــه           
 باشند.

هـا   ها بتوانند در گورستان خانواده -۷ 
و منازل، آزادانه مراسم يادبود برگـزار  

 کنند.
حــق مــا بــراي دادخــواهــي بــه               -۸ 

رسميت شناخته شود تا بتوانيم بـراي    
هـاي   روشن شدن موارد فوق، شکايت

قــانــونــي خــود را پــيــگــيــري و يــا                
هـاي جـديـد خـود را بـدون                 شکـايـت  

نـگــرانــي از پــيــگــرد و اذيــت و آزار              
نهادهاي امنيتي جمهوري اسـالمـي     

در       هـاي مـربـوطـه         ايران، به سازمـان 
داخل کشور تحويل دهيم و موارد را   

ي قابل انتـظـار در      تا رسيدن به نتيجه
 وضعيت موجود، پيگيري نماييم."

ـلـي عـلـيـه اعـدام از                کميته بين الـمـل
خواست خانواده هاي جـانـبـاخـتـگـان         
دهه شصت قويا حمايت مي کـنـد و       
همگان را به اعالم همبستگي با آنهـا  

 فرامي خواند.
شدگاني کـه خـواهـان         ي اعدام خانواده

امضاي اين دادخواست هستند، مـي  
توانند با نوشتن نام و نـام خـانـوادگـي       
خود و نسـبـت بـا فـرد جـانـبـاخـتـه،                  

هاي فرد جانباخته شامل: نـام      شناسه
ــام خــانــوادگــي، تــاريــخ تــولــد،               و ن
وابستگـي سـازمـانـي و عـقـيـدتـي،               
زمان و مـحـل بـازداشـت، مـحـل و               
حکم زندان، زمان و محل اعـدام (يـا      
هر نوع قتـل دولـتـي) و نـيـز مـحـل                 
خــاکســپــاري بــه ايــن  آدرس مــيــل             
«dadkhastma@gm

ail.com » .بفرستند 
لطفا خواست خود را بـراي مـحـفـوظ       

ها براي گيرنده اي ميل نـيـز    ماندن نام
 بنويسيد.
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