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يورش وحشيانه بـه خـانـواده هـاي         
 زندانيان سياسي در مقابل زندان اوين

بنابه گزارشات رسيـده از مـقـابـل         
زندان اوين مـامـوريـن زنـدان اويـن بـه             
دستور قاضي کشـيـک ولـي فـقـيـه بـه              
خانواده هاي که در مقابل زنـدان اويـن       

تجـمـع اعـتـراضـي بـرپـا کـرده بـودنـد                   
ــا هـــل دادن و                        ــردن و بـ يـــورش بـ
برخوردهاي وحشـيـانـه قصـد مـتـفـرق            

خانواده ها نسبت . کردن آنها را داشتند
به عمل وحشيانه آنها مقاومت کـردنـد   
و اقدام به سـر دادن بـانـگ اهللا اکـبـر                

 .نمودند

شهريور از ساعت  ٢ روز دوشنبه 
نـفـر از        ١٥٠ هشت صبح بـيـش از         

خانواده هاي دستگير شـدگـان اخـيـر         
. در مقابل زندان اوين تجـمـع کـردنـد      

خانواده ها کـه خـبـر دفـن پـنـهـايـي                 
تعدادي از زندانياني سـيـاسـي را در          
بهشت زهـرا شـنـيـده بـودنـد بسـيـار                 
نگران بـوده و خـواهـان مـالقـات بـا               

مامـوريـن زنـدان      .  عزيزان خود بودند
صبح کارت هاي مـالقـات      ٩ ساعت 

را آوردند که به بسياري از خانواده ها 
صـداي  .  اجازه مالقات داده نشده بود
فـريـاد   .  اعتراض خانواده ها بلند شـد 

ميزدند که چه بـاليـي سـر زنـدانـيـان             
. چــرا جــواب نــمــيــدهــيــد     .  آورده ايــد  

اکنون دو هفته است که حـتـي هـمـان       
ماس هاي تلفني کـه از درون زنـدان         

وقـتـي   .  گرفته ميشد، قطع شده اسـت 

مــامــوريــن زنــدان بــه خــانــواده هــا             
ميگفتند که تا عزيزان آنها دادگاهي 
نشوند مالقات نخواهد بود، خانـواده  
ــاه و                  ــدام دادگ ــد ک ــن ــت ــگــف هــا مــي
دادگاهـهـاي فـرمـايشـي آنـهـا را بـه                 

مـامـوريـن زنـدان       .  سخره ميگرفتـنـد  
ــرتضــوي و                    ــه م ــا را ب ــواده ه ــان خ
ساالرکيا حواله ميـدادنـد و خـانـواده         
ها آنها و خامنه اي و مقامات رژيـم    

. را مورد لعن و نفرت قرار مـيـدادنـد     
تعـدادي از خـانـواده هـا کـه ديـدنـد                  
مالقـاتـي نـدارنـد بـه سـمـت دادگـاه                 

در مـقـابـل دادگـاه         .  انقـالب رفـتـنـد      
انقالب نيز تـعـدادي از خـانـواده هـا              

خانواده هـا اعـالم کـرده          .  جمع بودند
اند که تا آزادي عزيزان خود از زنـدان    

 . به تجمعاتشان ادامـه خـواهـنـد داد        
بنا به گزارش هاي منتـشـر شـده روز        

شـهـريـور نـيـر تـعـدادي از               ١ گذشته 
خانواده هـاي دسـتـگـيـر شـدگـان در              
مقابل اوين تجمع داشتند و خـواهـان   

در ايـن    .  مالقات عزيزان خود بـودنـد  
روز مامورين زندان اوين بـه دسـتـور        
قاضي کشيک به سمـت خـانـواده هـا         
يورش بردند و آنها را مجبور کـردنـد     

اما خانواده با .  که محل را ترک کنند
شــعــار دادن بــا مــامــوريــن مــقــابلــه          

مـامـوريـن و نـگـهـبـانـان             .  ميکردند
زندان خانواده ها را به سـمـت پـايـيـن        
زندان هل دادند و تـهـديـد کـردنـد و              
گفتند اجازه نداريد بـه مـقـابـل درب           
بياييد و گـرنـه شـمـا نـيـز بـازداشـت                 

اما خانواده ها بازهم بـه  .  خواهيد شد
تجمع خود ادامه داده و بـا اعـتـراض      

کارگران پرريس در تـاريـخ    : توضيح
با حکم هيئت تشـخـيـص     ٣١/٦/٨٧ 

اداره کار سـنـنـدج از کـار خـود اخـراج               
شدند اما با اعتراض و پـيـگـيـري ايـن            
کارگران هيئت حل اخـتـالف اداره کـار          
سنندج به اتفاق آرا راي به ابقا بکار آنان 

با حذف قيد موقت از قرار دادهـايشـان     
داد و ديوان عدالت اداري هم اين راي را 

 .تاييد کرد
با اين حال تا کنون اين کارگران بـر    
سـرکــارهــاي خــود بــاز نــگــشــتـه انــد و             

طـبـق بـرخـي       .  اسـت    جمهوري اسالمي در تدارک سفر احمدي نژاد به نيويورک براي شرکت در اجالس سازمـان مـلـل     
دفتر حفاظت منافع رژيم در واشنگتن در صدد است کـه از طـريـق البـي هـاي جـمـهـوري اسـالمـي در                           شواهد موجود 

 .ساکن آمريکا را فراهم کند" مورد اعتماد"امکان ديدار احمدي نژاد جنايتکار با شماري از ايرانيان  ،آمريکا
حمدي نژاد به همراه خامنه اي در راس ماشين جنايت جمهوري اسـالمـي قـرار      ا

يورش وحشيانه به خانواده هاى زندانيان 
 سياسى در مقابل اوين

اخير هر روزه در مقابل اوين و  نخانواده هاى دستگير شدگا
 دادگاه انقالب تجمع ميکنند

 تمامى دستگير شدگان اخير و همه زندانيان سياسى بايد از زندان آزاد شوند 

مصاحبه با شريف ساعد پناه از نماينده 
 هاى کارگران پرريس 

فرداى کارگر ايران   درد امروز من کارگر پرريس، درد
 خودرو است

 اوضاع سياسى ايران
 ١ميزگرد پرسش شماره 

 احمدى نژاد به نيويورک در باره سفر 
 اين مظھر جنايت، قتل، شکنجه

 !و تجاوز بايد دستگير و محاکمه شود 

     
 فراخوان خانواده هاى جان باختگان دهه شصت        

 ٢صفحه           

مصاحبه نشريه پرسش با منصور حکمت در مورد اوضاع سياسي ايران در 
انجام گرفته که در آن منصور حـکـمـت  در رابـطـه بـا بـحـران                      ١٩٨٨ دسامبر 

حکومت اسالمي بحث ميکند و استدالل مـيـکـنـد  کـه چـرا ايـن رژيـم قـادر                        
نخواهد بود به شيوه اسالمي حکومت کنـد و دالئـل پـايـه اي بـحـران و سـيـر                       
تاريخي جريانات اسالمي و همچنين گرايشهاي سياسي را بشيوه اي گويا بيـان  

در اين نوشته به مسائل مختلف ديگري از جمله آلترناتيوهائي که بعـد  .  ميکند
شدت بحران حکـومـتـي    .  از جمهوري اسالمي شانس  ماندن دارند اشاره ميکند

جمهوري اسالمي در چند ماهه اخير تاکيدي بر متد درست و سير رويدادهـائـي   
 .است که در اين مصاحبه پيش بيني شده است 

 ٣صفحه 

 ٢صفحه 

 ٢صفحه 

 ٦صفحه 

 ٥صفحه  
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ــاي                 ــواده هـ ــانـ ــي از خـ ــعـ ــمـ جـ
جانباختگان دهه ي شصت با انـتـشـار      
اعالميه اي مشترك از مـردم دعـوت         
كرده اند تا در تاريخ شش شهـريـورمـاه    
با حضـور در گـورسـتـان خـاوران يـاد                 
جانباختگان کشتارهاي سـي سـالـه ي        
حــاکــمــيــت اســالمــي را در خــاوران             

مـتـن ايـن فـراخـوان بـه             .  گرامي دارند
 :شرح زير است

سي و يـک سـال از مصـادره ي              "  
نظام اسالمي حـاکـم     .  انقالب ميگذرد

در تمامي اين سـي و يـک سـال بـدون               
وقفه به سرکـوب، زنـدان، شـکـنـجـه و             
اعــدام مــخــالــفــيــن مشــغــول بــودهــو         

دستگاه سرکوب ضد انـقـالبـي      .  هست
ــري از               ــذي ــرپ ــي ــاث ــدون ت ــمــيــت ب حــاک

جـنـاحـهـاي        » خانوادگي   « اختالفات 
حاکم که گـاه بسـيـار هـم پـرسـروصـدا              
شده، در مسير ضـد انـقـالبـي و ضـد              
مــردمــي راه خــود را رفــتــه و ابــزاري             

فراجنـاحـي در جـهـت حـفـظ نـظـام و                   
امـا در    .  سرکوب مخالفين بوده اسـت   

روند اين سي و يک سـال دو نـوبـت در          
کشتار و شکنجه ي مـخـالـفـيـن روي            

يـکـي در     .  اسالف خود را سـفـيـد کـرد      
کـه بـا بـهـانـه ي جـنـگ                   ۶۰ دهه ي     

توانست در يورشي ده سـالـه، و نـقـطـه          
، مـخـالـفـيـن را قـتـل             ۶۷ اوج آن سال 

عام و قلع و قمع کـنـد و يـکـي در دو             
زماني کـه مـردم بـه خـاطـر            :  ماه اخير

عميق شدن شکاف جنـاحـهـا، پـس از         
ــاي                ــاده ــري ــد ف ــن ــوانســت ســي ســال ت
فروخورده ي خـود را بـه خـيـابـانـهـا و                
پشت بامها ببرند و خواسـتـار بـازپـس       

 .گيري انقالبشان شوند
سي سال پس از حاکميت اسالمي 
به رغم تعميـق شـکـافـهـاي جـنـاحـي،             
دستگاه سرکوب باز هم همان کـاري را    
با مخالفين ميکند که سي سال پـيـش   

سرکوب، زندان، شکنـجـه،    :با آنها کرد

تجاوز جنسي، اعدام، مضحکـه هـاي     
اما ايـن  ...  اعترافگيري و پرونده سازي

بار به واسطه ي اينکه هدف حاکـمـيـت    
بيشـتـر ارعـاب مـخـالـفـيـن بـود، در                  
وحشــيــگــري و شــکــنــجــه هــاي قــرون          
وســطــايــي گــوي ســبــقــت از تــمــامــي          

 .اسالف فاشيستش ربود
اگــر خــبــر کشــتــارهــاي دهــه ي            

شــصــت و بــه ويــژه کشــتــار جــمــعــي              
کـمـتـر بـه گـوش             ۶۷ زندانيان در سال 

جــهــانــيــان رســيــد و بســيــاري از                    
و    » مدافع حقـوق بشـر       « سازمانهاي 

خـفـقـان    "  مدافع دموکراسي   " دولتهاي 
گرفته بـودنـد، ايـن بـار بـه واسـطـه ي                  
فريادهاي رسـاي مـردم، خـبـررسـانـي             
مــردمــي، فشــار افــکــار عــمــومــي و           
نيروهاي مترقي در اقصا نقاط جهـان،  
هيچ قدرتي قادر نيست فرياد مردم را   
ناديده بگيرد، حتي عناصـري از خـود       

اما جدا از ايـنـکـه        .  حاکميت اسالمي

چه کساني از ايـن فـريـادهـا حـمـايـت                
ميکنند، مـاهـيـت ايـن فـريـادهـا بـا                 
فريادهاي بريده شده ي دهه ي شـصـت     

هـمـه ي آنـان خـواسـتـار             : تفاوتي ندارد
اما به رغم تـمـامـي      .  آزادي و عدالتند

اين فريادها و فشار افـکـار عـمـومـي،        
ماشين سرکوب نظام اسـالمـي هـمـان       
کاري را با مردم معترض ميکـنـد کـه      

. دهه ي شـصـت بـا مـخـالـفـيـن کـرد                   
بنـابـرايـن نـظـام اسـالمـي و مـاشـيـن                   
ســرکــوبــش در مــقــابــل تــمــامــي مــا            
ايستاده است، ما همه از يـک خـانـواده      

دردها و آرزوهايمان مشترک اسـت  .  ايم
 .و همه فريادي مشترک برآورده ايم

ما خانـواده هـاي کشـتـه شـدگـان             
دهه ي شصت در طي اين سالها تحـت  
سخت ترين شرايط بوده ايم و ميدانـيـم   
اگر اين روال ادامه يابد آنچه که بـه مـا     
رفته است به خانواده هاي کشـتـارهـاي    

عـزيـزانـمـان را          .اخير نيز خواهد رفـت 
. ربودند، شکنجه دادند و اعدام کردنـد 

نه از زمان مـحـاکـمـه ي آنـهـا اطـالع              
داشــتــيــم و نــه کســانــي کــه آنــهــا را                
محاکمه کردند ديديم و نه جرم آنهـا را    

بــعــد از اعــدامشــان نــه         .  فــهــمــيــديــم 

وصيتنامه يي از آنها دريافت کرديم و   
نه جنازه اشان را، و نه محـل دفـنـشـان       

پس از مدتها جستـجـو   .  را ميدانستيم
گفتند که عزيـزانـمـان را در گـورهـاي            
فردي و يا دسته جمعي در خاوران و يـا  
قبرستانهاي مشابه در شـهـرسـتـانـهـا،         

امروز مـخـالـفـيـن تـوي         .  دفن کرده اند
تظـاهـرات بـا بـاتـوم وگـلـوـلـه کشـتـه                    
ميشوند و يا در زنـدانـهـاي رسـمـي و            
غيررسمي با وحشيانه ترين شـکـنـجـه       
ها و تجاوز جنسـي روبـرو هسـتـنـد و            
اگر شانس بياوريم شايد بتوانيم جـنـازه   

 . هاي آنان را تحويل بگيريم
درطي اين مدت ما خانواده ها را   
نيز همانند عزيزانـمـان مـورد اذيـت و           

مــا را از ادامــه           .  آزار قــرار دادنــد       
از کــار   .  تــحــصــيــل مــحــروم کــردنــد        

اخراجمان کردند و راه هرگونه تـرقـي و       
خـانـواده   .  پيشـرفـت را بـرمـا بسـتـنـد             

هايمان پاشـيـده شـد و در ايـن مـيـان                 
کسانـي سـکـتـه کـردنـد و يـا ديـوانـه                    

عده زيادي مجبور به مهاجـرت  .  شدند
از مملکت خود شده و در غربت دچـار    

بـه  .  افسردگي، فقـر و بـيـمـاري شـدنـد            

اين جـانـيـان در مـقـابـل چشـم              .  دارد
مردم جهان فرمان به گـلـوـلـه بسـتـن           
معترضيـن در خـيـابـانـهـا را صـادر                

اينها کساني هستنـد کـه کـه        .  کردند
در کهريـزيـک، قـرارگـاه مـرگ بـر پـا                
کردند و زندانيان اعم از زن و مـرد را      
مـورد شــکــنــجــه و تــجــاوز جــنــســي          

احـمـدي نـژاد و        .  وحشيانه قرار دادند
مسـئـول قـتـل نـداهـا و              خامنـه اي      

سهراب ها و بيش از يکـصـد نـفـر از         
مردم نـاراضـي در دو مـاه گـذشـتـه                 

کساني کـه نـمـايشـات ضـد          .  هستند
انساني اعتراف گيري راه مي اندازنـد  

بـه جـهـانـيـان        " دادگاه"و آنرا تحت نام 
مــعــرفــي مــي کــنــنــد، کســانــي کــه           
ــال               ــان در ســـي سـ ــشـ ــتـ ــيـ ــمـ ــاکـ حـ

مصداق کامل جنايت عـلـيـه       گذشته
بشــريــت اســت و بــايــد دســتــگــيــر و           

ميكـروفـون دادن در       .  محاکمه شوند
سازمان ملل به جنـايـتـكـاري نـظـيـر          

 .احمدي نژاد شرم آور است
پرونده جنايات احـمـدي نـژاد کـه         
امروز در همه جا منعکس شده اسـت  

رئـيـس     -عـمـر الـبـشـيـر           از جنايات 
کــه دادگــاه بــيــن         -جــمــهــور ســودان  

المللي الهه حـکـم بـازداشـت وي را             
اگر بيشتر نباشد، کـمـتـر       ،صادر کرد

احمدي نژاد نبايد در سازمـان  .  نيست
ملل امکان سخنرانـي داشـتـه بـاشـد          
بلکه، بايد حکم جلب و بازداشـت وي    

تا به جنايات بـي شـمـار         صادر شود 
اگـر  .  او و حکومتش رسـيـدگـي شـود      

قتل و شكنجه و و تـجـاوز جـنـايـت              
است و عامالنش بـايـد پـاسـخـگـوي           

استثنايي در ايـن     ،اعمال خود باشند
 .مورد نبايد وجود داشته باشد

  
تشکـيـالت خـارج کشـور حـزب            
کمونيست کارگري ايران در اعتـراض  
به سفر احمدي نژاد به نـيـويـورک يـک         
کارزار جهاني را اعالم مي کند و بـه    

حكومت  اين ترتيب اعتراضات عليه
اســالمــي را گســتــرش      جــنــايــتــکــار    
ما اطـمـيـنـان داريـم کـه           .  خواهد داد

مردم آزاده جهان که در دو مـاه اخـيـر      
موجي از همبستگي عظيـم جـهـانـي       
را با مردم ايران به نمايش گـذاشـتـنـد     
از اين کارزار بين المللي قويا حمايت 

نبايد اجـازه دهـيـم کـه           .  خواهند کرد
صداي رساي مردم ايران براي بـه زيـر     
کشيدن اين رژيم جـنـايـتـکـار کـه در           

اعتراضات اخير طنين انـداز شـده از       
سوي مراجع بين المللي ناديده گرفتـه  

نبايد اجازه دهـيـم کـه داغ غـم           . شود
عزيزان از دست رفته در نزد خـانـواده     
هايشان و همه مردم ايران بـا حضـور       
احمدي نژاد در نـيـويـورک مـورد بـي            

اين خانواده هـا و      .  توجهي قرار گيرد
همه مردم بپاخاسـتـه ايـران از مـردم           

كــه در بــرابــر        جــهــان انــتــظــار دارنــد    
 ،مصالح حقير دولتها و مجامع آنـهـا  

همانطور که تا کنون نشـان داده انـد،       
تمدن و انسانيت را نمايندگي كنند و   
يکبار ديگر اعالم کـنـنـد كـه وجـدان          
بشــري بــا مصــالــح ايــن دولــتــهــا و             
مجامعشان به هيچـوجـه هـمـسـويـي         

  .ندارد
همـه شـمـا مـردم آزاديـخـواه در               
سراسر جهان را فرامي خوانيم که کـه    
در اعتراض به حضـور احـمـدي نـژاد           

بميدان بيائيد و از مـبـارزات مـردم            
در نـيـويـورک بـا         .  ايران حمايت کننـد 

تظاهرات وسيع و گسـتـرده        برگزاري 
در مقابل مقـر سـازمـان مـلـل و در              
ديگر نقاط دنيا با انجام راهپيـمـايـي    
هاي بزرگ در شهر هاي مـخـتـلـف و         
برگزاري ميتينگ در مـقـابـل دفـاتـر        
سازمان ملل و يا سـفـارتـخـانـه هـاي         
جمهوري اسالمي يـکـصـدا خـواهـان          
محاکمه سران جمـهـوري اسـالمـي و         
آزادي فوري کليه زنـدانـيـان سـيـاسـي         

 .يدشو
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ميگفتند شما حق اين برخورد با مـا    
عزيـزان مـا بـايـد فـورا از              .  را نداريد

در اين روز همـانـنـد    .  زندان آزاد شوند
روزهــاي ديــگــر در مــقــابــل دادگــاه           
انقالب نيز تـعـدادي از خـانـواده هـا              

آنها با دفـتـر حـيـدري       .  تجمع داشتند
فر که قاضي پرونده دستـگـيـرشـدگـان      

اخيـر اسـت تـمـاس گـرفـتـنـد ، امـا                    
جوابي به آنها داده نشد و آنـهـا را بـه          

ــد            ــه دادن و .  تشــکــيــل دادگــاه احــال
ميگفتنـد ايـنـجـا جـمـع نشـويـد تـا                  
خودمان با شـمـا تـمـاس بـگـيـريـم و               
خانواده ها اعالم مـيـکـردنـد مـا تـا             
عزيزانمان از زنـدان آزاد نشـونـد بـه               

 . تجمعاتمان ادامه خواهيم داد
ــراي آزادي              ــارزه ب ــه مــب ــت ــي ــم ک
زندانيان سياسي براي آزادي فـوري و      
ــامـــي                  ــمـ ــيـــد و شـــرط تـ بـــدون قـ
دستگيرشدگان و زنـدانـيـان سـيـاسـي         
مبارزه مـکـنـنـد و هـمـه انسـانـهـاي                
آزاديخواه را به مبارزه اي قـدرتـمـنـد         
براي رها کردن اين عـزيـزان از زنـدان        

بــايــد وســيــعــا بــه        .  فــرا مــيــخــوانــد    
تــجــمــعــات هــر روزه خــانــواده هــاي           

بـايـد در و       .  دستگير شدگان پيوسـت 
ديوار را با شعار زنداني سياسـي آزاد    
بايد گردد پر کرد و در تـظـاهـراتـهـاي      

 شبانه و در
محالت اين خـواسـت را فـريـاد          
بايد اخبار درون زندانها را وسيعا .  زد

همه جـا انـکـعـاس داد و بـا صـفـي                  
متحد تمام امکـانـات خـود را بـراي           
آزادي تمامي زنـدانـيـان سـيـاسـي از             

 . زندان بکار برد

ــراي آزادي              ــارزه ب ــه مــب ــت ــي ــم ک
 زندانيان سياسي
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مباني بحران فعلي حاکمـيـت    :پرسش

ات    اسالمي در ايران چيست؟ ارزيابـي 
از جايگاه اين بحران چيست؟ بحـرانـي   
ديگر يا بحران آخر؟ آيـا رژيـم از ايـن            
بحران جـان سـالـم بـدر خـواهـد بـرد؟                

شهريور، خـرداد   ١٧ چگونه؟ با تکرار 
؟ کـدامـيـک؟      " جامعـه مـدنـي     " يا  ٦٠ 

  هيچکدام؟
رژيـم اسـالمـي       :منصور حکمت 

حکـومـت   .  اساسا با بحران متولد شد
اسالمي با مشـخـصـات تـاريـخـي و             
فرهنگي جامعـه قـرن بـيـسـتـم ايـران              

بـه مـردم ايـران        .  تناقض ماهوي دارد
نميتوان به شيوه اسـالمـي حـکـومـت          

اين منشاء همه بحرانهـاي رژيـم     .  کرد
 .اســالمــي از آغــاز تــا امــروز اســت          

پيدايش رژيم اسالمي در ايران حاصل 
پيروزي سياسي جنـبـش اسـالمـي در         

از جـنـبـش اسـالمـي در            .  ايران نـبـود  
اي بيـش بـاقـي       پوسته ٥٧ آستانه سال 
سـال قـبـل از آن يـک              ٧٠ .  نمانده بود

تـر     تر، مذهبي جامعه به مراتب سنتي
تــر، در انــقــالب              مــانــده      و عــقــب    

مشروطيت دست رد به سينـه حـرکـت      
مذهبي زده بود و دخالت مستـقـيـم و      
علني مذهب در حکومت را نپذيرفته 

آنچه اين مُرده سياسي را از گـور    .  بود
بيرون کشيد و اينطور به زندگي مـردم  
ايران تحميل کرد، شرايط ويژه خيـزش  

و بــخــصــوص اوضــاع و احــوال              ٥٧ 
اسـالمـيـون در مـتـن          .  المللي بـود  بين

انـقـالب   .  جنگ سرد به قدرت رسيدند
در يک کشور حوزه نفوذ آمـريـکـا، بـا         

آمـريـکـايـي، بـا           يک رژيم پليسـي پـرو    
محاسبه هر ناظري ميرفت که به يـک    

امـا  .  حکومت چـپـگـرا شـکـل بـدهـد           
بــراي قــدرتــهــاي غــربــي ايــن امــري             

بخصوص در ايـران، بـا       .  ممنوعه بود
الجيشي بر فراز منابـع   آن اهميت سوق

نفتي خليج فارس و در هـمـسـايـگـي            
واضــح اســت کــه بــا شــروع          .  شــوروي

تالطم سياسي در ايران اسالميون هـم    
مانند بقيه جريانات فعال مـيـشـدنـد،       
اما آنچه آنها را به مرکز جنگ قـدرت  
کشيد و نهايتا قدرت را در کـف آنـهـا      
قــرار داد، پــديــد آمــدن يــک ائــتــالف           

المللي براي انتقال قدرت بـه   عظيم بين
جريان اسـالمـي در مـقـابـل چـپ، و                 
الجـــرم کـــرنـــش لـــيـــبـــرالـــيـــســـم و            
ناسيوناليسم در داخل کشـور بـه ايـن          

از يـک آخـونـد عـامـي و              .  جريان بـود 
مرتجع و عمدتا ناشناخته يـک رهـبـر        

بحث مـن ايـن نـيـسـت کـه               .  ساختند
" توطئه غـرب   " پيدايش رژيم اسالمي 

مـنـظـورم    .  بـود  "کار آمريکـائـيـهـا    " يا 
به نظـر مـن     .  ابدا تئوري توطئه نيست

رژيم اسالمي بر دو رکن اسـاسـي بـنـا       
اول عـــنـــصـــر شـــرقـــزدگـــي و            .شـــد
" چـپ " ستيزي که خميره مشترک  غرب

خلقي، جامعه روشنفکري و جـنـبـش        
و دوم تــوان     .  اســالمــي در ايــران بــود      

تبليغاتي و ديپلوماتيک دول غربـي و    
هايشان، براي چهره سـاخـتـن از         رسانه

جريان اسالمي و رهبرانـش و اِعـمـال        
 .نفوذ به نفع آن در صـحـنـه داخـلـي             

انــقــالب ايــران مــقــارن شــروع عصــر          
اي و غــلــبــه بــازار          مــديــاي مــاهــواره  

المللي توليد افکـار بـر بـازارهـاي          بين
بــه نــظــر مــن غــرب         .  داخــلــي اســت   

هــاي مــوجــود      تــوانســت از بــيــن داده      
دنــيــاي ســيــاســي ايــران، يــک نــيــروي          
مرتجع دست راستي نوين بسازد و بـه  
عنوان رهبر به يک اپوزيسيون فلکـزده  

افق که دنبـال يـک راه شـرقـي در              و بي
مقابـل رژيـم بـه اصـالح غـربـي شـاه                  

و نهايـتـا هـم خـود         .  ميگشت بفروشد
دولت آمريکا بود که آدم فـرسـتـاد تـا         
ارتش رژيم شاه را به حمايت از جـريـان   

بـه ايـن اعـتـبـار          .  اسالمي جلب کـنـد  
رژيم خميني از روز سـر کـار آمـدنـش         

ــود            ــرده بـ ــالـــت .  عـــمـــرش را کـ رسـ
اش سـرکـوب انـقـالب بـه نـام              تاريخي

اي کـه در ايـن            انقالب بود و به درجـه 
امر توفيق مييافت، بـه هـمـان درجـه           
فلسفه وجودي خـود را نـيـز تـخـريـب             

ــا         .  مـــيـــکـــرد  حـــکـــومـــت اســـالم بـ
مشخصـات زيسـتـي و فـرهـنـگـي و                

 ٥٧ وجـودي جــامــعــه ايــران در ســال            
ايــران در مــغــز        .خــوانــايــي نــداشــت    

. استخوان خود يک جامعه غربي است
زدگــي نــه فــقــط        زدگــي و شــرع       شــرق

امروز، بلکه در هـمـان بـيـسـت سـال               
قبل، در ميان مردم شهرنشيـن نشـان     
عقب ماندگي و تحجر بود و استهـزاء  

تـريـن و        شـخـصـيـت       آخوند بي.  ميشد
و اگـر    .  منفورترين تيپ اجتماعي بود

يادتان باشد، خود رژيـم اسـالمـي در          
ابتدا نه به عنوان حکومت آخوندها و   
خميني بلکه به عنوان حکومت جناح 
نـمــازخــوان جــبــهـه مــلـي و بـا قصــد               
برقراري يک نظام پارلمـانـي پـا پـيـش          

وقتي معلوم شـد کـه دولـت           .گذاشت
بازرگان از کنترل جنبش مردم کـه بـه       
خيال پيروزي انقالب هنوز حقشـان را    
ميخواستند ناتوان است، خمـيـنـي از      
قم به تهران آمد، بازرگان برکنار شد و 

اي که  مذهبي، به شيوه  -رژيم آخوندي
  .گذاري شد اکنون سرِ کار است، پايه

رژيم اسـالمـي، بـه عـنـوان يـک                
وصله ناجور بر پيکر جامعه، سرِ کـار    
آمــد تــا انــقــالبــي کــه رژيــم شــاه در               
سرکوبش مانده بود را خفه کند و چپ 

اسالميـون در ايـن حـرکـت            .را بکوبد
اما ساخـتـن يـک دولـت         .  موفق شدند

. متعارف و ماندگار امر ديگري است
رژيم اسالمي بـنـا بـه مـاهـيـت خـود                

مـردم  .  نميتواند چنيـن دولـتـي بـاشـد         
ايران، جامعه ايران، بنا بـر عـادات و         

اش يک حـکـومـت     مشخصات وجودي
نسـل مـا و       .  اسالمـي را نـمـيـپـذيـرد          

نسـلــي کــه بـخــصــوص امــروز پـا بــه              
عرصـه دخـالـت در زنـدگـي جـامـعـه                 
ميگذارد، اسالم و حکومت ديـنـي را     

  .نميپذيرد
اگر مـن بـر اسـالمـيـت رژيـم بـه                
ــحــران ســيــاســي                 ــنــوان اســاس ب ع

اش تـاکـيـد مـيـکـنـم، بـه ايـن                   دائمي
هـاي وسـيـع       معني نيست که فقر توده

مــردم، شــکــاف عــمــيــق طــبــقــاتــي،          
بيحقـوقـي سـيـاسـي فـرد و اخـتـنـاق                  
ســيــاســي و تــوحــش و ســرکــوبــگــري          

روزه رژيم علل اصلي انزجـار مـردم      هر
امـا انـزجـار      .  از اين حکومت نـيـسـت   

مردم از دولت، مشخصه همه جوامـع  
استبدادي و هـمـه رژيـمـهـاي وحشـي             
دست راستي است کـه مـمـکـن اسـت          
بعضا ثبات هم داشـتـه بـاشـنـد و يـا               

هـايـي کـم و بـيـش             الاقل در طي دوره
رژيـم  .  طوالني بحران نداشـتـه بـاشـنـد       

اسالمي، به دليل ناخوانـايـي عـمـيـق        
حکومت ديني با جامعه معـاصـر در     
ايـــران، تـــا چـــه رســـد بـــه دنـــيـــاي                

داري آسـتـانـه قـرن بـيـسـت و                 سرمايه
يکم، نميـتـوانـد حـتـي بـه انـدازه يـک                 

پليسـي ثـبـات       "متعارف"ديکتاتوري 
  .و تعادل داشته باشد

بيش از نـيـم جـمـعـيـت ايـران را                  

جواناني تشکيل ميدهند که در رژيـم    
انـد و       اسالمي چشم به حيات گشـوده   

بسيار طبيعي است کـه آنـچـه را کـه             
ميبينند با زنـدگـي مـتـعـارف مـردم             

ايـن نسـل     .  زمانه خود مقايسه کنـنـد  
ايـن  .  جمهوري اسالمي را نميـخـواهـد   

نسل جنگ خود را با رژيـم اسـالمـي        
اين جنگ تازه دارد آغـاز  .  نکرده است

مردم، مردم اين نسل، حـکـم   .  ميشود
اين پيام را هـمـه   .  اند به رفتن رژيم داده

جدل جناحهاي حـکـومـتـي       .  اند گرفته
در رژيم، ديگر بر سـر مسـائـل قـديـم            
نظير اقتصاد دولـتـي يـا خصـوصـي،          
مکتب يا تخصص، رابطـه بـا غـرب،        
توسعه طلبي اسالمي يا اسالم در يک 

بـلـکـه صـاف و         .  کشور غيره نـيـسـت     
ســاده بــر ســر اســتــراتــژي بــقــاء رژيــم           

آيا رژيـم  .  اسالمي در اين شرايط است
اي سازش و تـعـديـل،     ميتواند با درجه

به عنوان يک جمهوري اسـالمـي نـوع        
را مـبـنـاي      "  قـانـونـيـت    " دوم که نوعي

کار خود قرار داده است، بر عمر خـود    
بيافزايد، که اين خط خاتميون اسـت،    

اي بـراي     و يا اينکه هر تعديل به روزنه
گسترش تحرک مردم عليه کليت رژيم 
منجر ميشود و لذا بايد زد و مـانـد،       

اي و مـخـالـفـان            که اين خط خـامـنـه     
به نظر من هـيـچـيـک از       .  خاتمي است

اين دو استراتژي حاصلي براي ايـنـهـا      
هر نوع سازش رژيم، واقـعـا بـه      .  ندارد

ناسازگاري بيشتـر مـردم و گسـتـرش           
مبارزه براي آزادي و سـرنـگـونـي کـل          

از سوي ديـگـر دوره       .  رژيم ميانجامد
گــذشــتــه و چــنــيــن        "  زدن و مــانــدن     " 

سياستي از پيش محکوم به شکـسـت   
  .است

روند برچيدن رژيم اسـالمـي آغـاز      
در ايـن مسـيـر اتـفـاقـات             .  شده اسـت 

هـاي     گوناگـونـي رخ مـيـدهـد و دوره             
کـودتـا، ضـد      .  مختلفي طي مـيـشـود   

هاي فلج سياسـي رژيـم و        کودتا، دوره
هـاي     گشايش سيـاسـي عـمـلـي، دوره         

امـا يـک     .  بگير و ببنـد و رجـزخـوانـي        
چيز به نظر من مسلم است، و آن ايـن      
است که نقطه تعادل جديدي که در آن     
جامعه با رژيم اسالمـي حـاکـم بـر آن           
نوعي ثبات نسبي و روال مـتـعـارف          

. بخود بگيرد وجـود نـخـواهـد داشـت         
اين چرخ، از هر طرف که بچرخد، قـدر  

  .نميايستد مسلم از حرکت باز
 

سرنوشت خاتمي را چـگـونـه         :پرسش 
ميبينيد؟ آيا خاتمي گـوربـاچـف ايـن         

  رژيم است؟
اين که جـايـگـاه       :منصور حکمت

گورباچف در رونـد تـحـوالت شـوروي         
بـه  .  چه بود خود جاي بحث جدي است

نــظــر مــن مــقــايســه ايــران امــروز بــا            
شوروي آن روز مـقـايسـه مـحـدود و                

بـه نـظـر مـن خـاتـمـي              .  فرمالي اسـت 
شخصيت گـذرايـي در تـاريـخ جـاري              

اوضاع، از هر طرف  .ايران خواهد بود
که بچرخد، از خاتمي و پديده خاتـمـي   

خـاتـمـي فـقـط در يـک             .  فراتر مـيـرود  
حالت ميتواند اهميت ديرپاتري پـيـدا   
کند و آن در صـورتـي اسـت کـه يـک                
جمهوري اسـالمـي از نـوع دوم، يـک               
جمهـوري اسـالمـي تـعـديـل شـده بـه                 
عنوان نظام ديرپا و ماندگار، امـکـان     

و ايـن يـک غـيـر           .  وجود داشته بـاشـد    
بـادکـنـک را      .  ممکـن تـاريـخـي اسـت         

ــمــيــتــوان کــمــي ســوراخ کــرد            هــر .  ن
ســوراخــي در رژيــم اســالمــي يــعــنــي          

  .انفجار و نابودي است
ســرنــوشــت اپــوزيســيــون    :پــرســش

طرفدار رژيم و نيروهايي که هر روز به 
صف اپوزيسيون پرتاب مـيـشـونـد را         
در تحوالت کنوني و موقعيتـشـان در     
تــحــوالت فــردا را چــگــونــه ارزيــابــي           

  ميکنيد؟
در روند اوضـاع     :منصور حکمت
هـاي زيـادي        پـيـچ     سيـاسـي آتـي تـنـد         

طـرفـداران امـروز رژيــم        .  خـواهـد بـود     
. بــارهــا رنــگ عــوض خــواهــنــد کــرد        

نتيجه اين پشتک و واروها البته انـزوا    
شان به سياسـت واقـعـي در         ربطي و بي

  .جامعه خواهد بود
تاريخچه و اهداف فعـلـي    :پرسش

") جامعه مدنـي (" جنبش قانونگرايي 
کنوني را چـگـونـه مـيـبـيـنـيـد؟ ايـن                   
جنبش امروز داراي چه جايگـاهـي در     
تحوالت اجتماعي است؟ چگونه بايـد  

  به اين جنبش برخورد کرد؟
به نظر مـن کـل        :منصور حکمت

اين مبحث جامـعـه مـدنـي در ايـران            
امروز يک روش خجوالنه، نيمه مجـاز  
و خانگـي انـتـقـاد رژيـم اسـالمـي بـا                 

بســيــارنــد  .  هــدف تــعــديــل آن اســت         
کسانـي کـه بـا مشـقـت زيـاد سـعـي                   
ميکنند بـه ايـن مـبـحـث يـک رنـگ                

نميـدانـم   .  عميق فلسفي تاريخي بزنند
تاريخ روسيه با کلمات گالسنوسـت و    
پرسترويکا چه کرد و امروز چنـد نـفـر      
حتي يک سطر از آن کتابهاي قـطـور و     

طمطراق در شرق و  هاي پر اظهار فضل
غرب دربـاره ايـن مـقـوالت را بـيـاد                 

جامعه مـدنـي هـم مـانـنـد آن               .  دارند
کلمات يک اسم رمز و لـفـظ مـخـفّـفـه         
است براي خواست تعديل، براي سخن 
گفتن از يک جمهوري اسالمي کـمـتـر      

پاسخي است از يـکـسـو در          .  فقاهتي
گـري اسـالمـي جـنـاح             مقابل افراطـي 

مسلط و از سـوي ديـگـر در مـقـابـل               

 اوضاع سياسى ايران
 ١ميزگرد پرسش شماره 

 ٤صفحه  
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. سکوالريسم و سرنگوني طلبي مردم
وقتي تاريخ جـامـعـه از ايـن مـرحلـه               
عبور کند، که بزودي مـيـکـنـد، ايـن          

مـايـه      عبارت، همراه شـيـفـتـگـان بـي        
اش، به فراموشي سپرده خواهد  وطني
  .شد

پــروســه بــزيــر کشــيــدن        :پــرســش
جمهوري اسالمي بـه نـظـر شـمـا چـه               
اَشکالي به خود خواهد گرفت؟ کسـب  
قدرت سياسي يـا جـابـجـايـي قـدرت             
ســيــاســي؟ انــقــالب؟ انــتــخــابــات يــا         
سناريويي ديـگـر؟ کـدام سـنـاريـوهـا              

  ممکنند؟ ارزيابي شما چيست؟
بـه نـظـر مـن          :منصـور حـکـمـت      

جمهوري اسالمي نهايـتـا بـا خـيـزش          
اي قـهـرآمـيـز          انقالبي مردم و به شيوه

رژيم اسالمي نـه  .  سرنگون خواهد شد
بخودي خود مضمحل ميشود، نه بـه    
زبان خوش کنار ميرود و نه ميـتـوانـد    

. به تدريج به چيز ديگري تبديـل شـود    
اما اين سرنگونـي  .  بايد سرنگون شود

نه ايسـتـگـاه اول در سـيـر تـحـوالت                  
. سياسي آتي است و نه ايستگـاه آخـر    

به اين معني که در سير بـاال گـرفـتـه         
اي که بـه سـقـوط رژيـم          بحران سياسي

اســالمــي مــنــجــر مــيــشــود، نــقــطــه          
ها و رويدادهايي از نـوعـي کـه         عطف

: شما اسم برديد وجود خـواهـد داشـت     
حکومت نظامي، کودتاي بخشهـايـي   

هـايـي بـه       از خود حکومت، انتخابات
قصد آرام کردن مردم و دسـت بـدسـت      
کــردن قـــدرت مــيـــان جــنـــاحــهـــا،              

هاي نظامي داخلي و غـيـره،        درگيري
اما اين مراحل ناگزير بايـد بـه رفـتـن         

از سـوي    .  رژيم اسالمي مـنـجـر شـود      
ديگر سقوط رژيم هـنـوز بـه مـعـنـاي           
آغــاز يــک دوره بــا ثــبــات ســيــاســي             

پيدايش حکومت بعـدي  .  نخواهد بود
بــه نــظــر مــن يــک رونــد بــه مــراتــب               

تر و کِشدارتر و چه بسـا حـتـي       پيچيده
ــم               ــان ســقــوط رژي دشــوارتــر از جــري

  .اسالمي خواهد بود
با توجه به سير تـحـوالت    :پرسش

ــدام                   ــظــر شــمــا ک ــه ن ــمــاعــي ب اجــت
آلترناتيوهاي حکومتي مـحـتـمـلـنـد؟       
حــکــومــت کــارگــري يــا حــکــومــت            
ســلــطــنــتــي پــادشــاهــي؟ جــمــهــوري         
دمکراتيک يا جمهوري دمکراتيک يـا  

  جمهوري دمکراتيک اسالمي؟
بـايـد پـرسـيـد         :منصور حـکـمـت     

کدام حکومت بـه عـنـوان حـکـومـت             
هـر کـدام از       .  ايران شانس ماندن دارد

اين اَشکال ممکن اسـت در سـيـر پُـر           

پيچ و تابي که اوضاع سـيـاسـي ايـران       
اي از آن        در پــيــش دارد، در گــوشــه         

اگــر  .کشــور پــهــنــاور آزمــوده شــود          
حکومت کارگري در تـهـران سـرِ کـار         
بيايد، چه بسا آمريـکـا در جـنـوب و           

اي    مذهبيون در شرق کشور براي دوره
پادشاهي و حکومت اسالمي خود را   

اما به نظر من حـکـومـت      .  داير کنند
کارگري، يک جمهوري سوسياليستي، 
بيـشـتـريـن شـانـس را بـراي پـيـروزي                  
نهايي و يکپارچه کـردن قـدرت خـود          

حکومت مذهبي، از هـر نـوع،       .  دارد
از هم اکنون سـقـط شـده      . رفتني است

است و در متن انزجار مردم از ديـن و    
از اسالم، در هـيـچ شـکـلـي مـانـدنـي             

حـکـومـت پـادشـاهـي فـقـط             .  نيـسـت  
ميتواند به عنوان عروسک غرب، تازه 
اگر غرب اصال تمايلي بـه ايـن مـدل          
داشته باشد، به ضرب بمب و مـوشـک   

در يـک    "  قطعنامـه سـازمـان مـلـل         "و 
. گوشه مملکت سـر کـار آورده شـود           

حکومت پارلـمـانـي مـدل غـرب، تـا             
ــالم و                    ــه اسـ ــايـ ــي سـ ــي کسـ ــتـ وقـ
ناسيوناليسم و شرق زدگي را از سر آن 

تـريـن مـدل         مردم کم نـکـرده، ذهـنـي        
اين تصوير کـه اوبـاش       .  سياسي است

سياسي پس مانده دو رژيـم پـلـيـسـي          
سلطنتي و اسالمي از فردا ابزار قـتـل   
و شکنجه را آويزان ميکنند و پاپيـون  
ميزنند و به مجلس ميـايـنـد تـا راي         

کـنـنـد،    "  اوبسـتـراکسـيـون    " بـدهـنـد و        
در ايــران، عــنــصــر       .  فــکــاهــي اســت   

پيشرو، عنصر انساندوسـت، عـنـصـر       
مساوات طلب و آزاديـخـواه، عـنـصـر        
آزادانديش و مدرن، بايد ارتجاع را بـا  

ايـن  .  اِعمال قدرت از ميدان بِدَر کـنـد    
فقط از کمونيسم و کارگران برميايـد،  
اين يعني حکومت کـارگـري، يـعـنـي        

  .يک جمهوري سوسياليستي
ــرســش  ــر             :پ ــظــر شــمــا ســي ــه ن ب

ــاوت             ــف ــروهــاي مــت ــي ــاســبــات ن مــن
اپــوزيســيــون چــگــونــه خــواهــد بــود؟         
کمونيستها؟ مجاهدين؟ لـيـبـرالـهـاي      
ــبــان در چــه                 ــطــنــت طــل مــلــي، ســل
مــنــاســبــاتــي قــرار خــواهــد گــرفــت؟         

هــاي    هــا و رو در رويــي            هــمــســويــي 
محتمل از چه نوع و در چه ارتـبـاط و     

  بر سر چه مسائلي خواهد بود؟
به نظر من نبايد  :منصور حکمت

نيروهاي سياسي ايـران را بـر حسـب            
شـــان     هـــاي امـــروزي       گـــروهـــبـــنـــدي

بــنــدي کــرد، يــا حــتــي صــرفــا            دســتــه
. نيروهاي تحزب يافتـه را نـگـاه کـرد          

يافـتـه يـک       حزب سياسي نوک سازمان
بـر بسـتـر يـک         .  جنبش سياسي اسـت   

جنبش سياسي واحد، مـثـال جـنـبـش        
کمونيستـي، سـوسـيـال دمـکـراسـي،            
جنبش استقالل طلبي و غيره، احزاب 

تـرکـيـب    .  گوناگون شکـل مـيـگـيـرنـد        
حزبي جامعه بسـيـار مـتـغـيـر اسـت،            
احزاب ميايند و ميروند، حـال آنـکـه        

هـا بـر        بـنـدي     جنبشهايي که اين حزب
انــد ديــرپــاتــر و             آنــهــا بــنــا شــده          

به نظر من سـه جـنـبـش        .ترند تاريخي
سياسي اصلي در آيـنـده ايـران نـقـش            

ــازي خــواهــنــد کــرد            اول، .  اصــلــي ب
کمونيسم کارگري، کمونيسم کارگـري  
ايران را بايد در جنبش عمل مستقيـم  
کارگري و بخصوص جنبش شـورايـي     
کارگران ايران و در حزب کـمـونـيـسـت      

کـمـونـيـسـم      .  کارگـري جسـتـجـو کـرد         
کارگري به نـظـر مـن در يـک تـالقـي               
اجـتـمـاعـي، جـنــبـش زنـان و بـخــش                 
مهمي از حـرکـت تـجـدد طـلـبـانـه و                 
جنبش خالصي اخالقي، کـه جـوانـان        
عنصر فعاله اصلي آن در ايران امـروز  

بـه  .  هستند، را با خود خواهـد داشـت    
نظر من کمونـيـسـم کـارگـري شـانـس            
زيادي براي تبديل شدن به يک حـرکـت   
اجــتــمــاعــي بســيــار قــوي در ســيــر              

. تــحــوالت جــاري و آتــي ايــران دارد           
جــنــبــش دوم، جــنــبــش نــاســيــونــال            
رفرميـسـم ضـد غـربـي ايـران اسـت،                
بخش اعظم گروههاي موسوم به چپ، 
يعني گـروهـهـايـي مـانـنـد شـعـبـات                 
مختلف فدايي، حزب توده و شـاخ و        

اش، راه کــارگــر و           بــرگــهــاي بــعــدي    
هــاي    امــثــالــهــم بــا هــمــه مــرزکِشــي        

شان به اين سنت تعلق دارنـد   سازماني
امـا ايـن احـزب        .  و نه سنت کمونيسم

. نيروي اصلي اين جـنـبـش نـيـسـتـنـد          
بخش اصلي جامـعـه روشـنـفـکـري و           
ادبي و دانشگاهي ايران، بـخـشـهـايـي      
از خــود حــرکــت اســالمــي، بــخــش             
وسيعـي از الـيـت سـيـاسـي و اداري                 
جــامــعــه بــه ايــن طــيــف و ايــن افــق              

يـک قـطـب      .  اجتمـاعـي تـعـلـق دارنـد          
پرست، بـا     گريز، سنت گرا، تجدد دولت

ايـن   .نيم نـگـاهـي بـه تـعـديـل ثـروت              
طيف اساسا رسوبات سياسـي نـاشـي      
ــي                 ــان اصــل از اضــمــحــالل دو جــري
اپوزيسيون سنتي ايران، يعـنـي حـزب      

. توده و جبهه ملي را در بر مـيـگـيـرد    
زده، به نظر مـن   اين ناسيوناليسم شرق

يک سنگر اصلي مقاومت نظم کـهـنـه    
پس از سقوط رژيم اسـالمـي خـواهـد         
بود اما از نظر داشتن داعـيـه قـدرت        
در ايران به نـظـر مـن کـمـتـر از هـمـه                 

اين يـک جـريـان پـخـمـه،           .  شانس دارد
و .  افق و ماهيتا اپوزيسيوني اسـت  بي

باالخره، جنبش سوم، ناسـيـونـالـيـسـم       
کنسرواتيو و طرفدار غرب اسـت، کـه     

اين جنبش نـه  .  رژيم شاه سمبل آن بود
فقط سلطنت طـلـبـان، بـلـکـه تـعـداد             
زيادي از محافـل وابسـتـه بـه جـبـهـه              
مـلــي و جــريــانــات جــمــهـوريــخــواه و           

. را در بر ميگـيـرد  "  ليبرال" موسوم به 
اين قطبي است که از نظر اقـتـصـادي      
بشدت دست راستي و ضد کارگـر، از    
نظر سياسي عظمت طلب و مستبد و 
از نظر فـرهـنـگـي رو بـه غـرب و تـا                  

جامعه محصـول  .  حدودي تجدد طلب
دست اينها در بهترين حـالـت چـيـزي         

. شبيه ترکيه از آب در خـواهـد آمـد             
جدال اجتماعي در ايران بـه نـظـر مـن         

در .  نهايتا ميان اين سه قـطـب اسـت       
بندي من جنبش اسـالمـي      اين تقسيم

را نشمردم، چون به نظـر مـن عـمـرش         
هـاي اسـالمـي         تمام شده و دارودسـتـه  

اي از جـريـان دوم،            خود را در گـوشـه    
زده خـواهـنـد       يعني ناسيوناليسم شرق

از طرف ديگر از لـيـبـرالـيـسـم           .  يافت
اسمي نبردم، چون به نظر من در ايران 

. مدتهاست جنبش لـيـبـرالـي نـداريـم          
جريانات و کساني که در اپـوزيسـيـون    
ايران معموال ليبرال اطالق ميشـونـد،   
نه فقط سر سـوزنـي بـه لـيـبـرالـيـسـم                
ربطي ندارند، بلکه عمـل سـيـاسـي و         
ديدگاههايشان صد و هشـتـاد درجـه          
خالف لـيـبـرالـيـسـم اسـت و از نـظـر                  
پــالتــفــرم اقــتــصــادي و ســيــاســي و             
فرهنـگـي خـويـش، حـتـي بـا راسـت                 

سنخـي بـيـشـتـري         افراطي در اروپا هم
به همين ترتيب يک قطب مهـم  .  دارند

ــال                ــنــي ســوســي ــع ــاي غــرب، ي ــي دن
دمکراسي، نيز بنا به داليل تـاريـخـي    

. ازاء ايــرانــي نــدارد       مــخــتــلــف مــابــه  
جنبشي از نوع سوسـيـال دمـکـراسـي        

  .در ايران نداريم
به هر رو سه جنبشي کـه شـمـردم      
از نظر سياسي اسـاسـا از هـم جـدا و             

در درون هر طـيـف شـاهـد       .  مستقلند
هـا و       گـيـري دوري و نـزديـکـي              شکل
هـاي   عمل ها و اتحاد ها و جبهه وحدت

سازماني خواهيم بود، اما ميـان ايـن     
سـه جــنـبــش فصـل مشــتـرک زيــادي             

اخــتــالفــات بــه شــدت      .  وجــود نــدارد  
  .عميق، عقيدتي و ماهوي است

به نـظـر شـمـا نـيـروهـاي               :پرسش
ــه               ــجــاي صــحــن ــورژوازي غــرب ک ب
تحوالت احتمالي فردا در ايـران قـرار       
خواهند گـرفـت؟ آيـا غـرب در قـبـال               
تحوالت راديـکـال آتـي از جـمـهـوري             
اسالمي دفاع خواهد کرد؟ آيا تـوافـق     
يکساني بـر سـر فـرداي ايـران وجـود                
خــواهــد داشــت؟ آيــا کــنــفــرانــس                 

  گوادالوپ تکرار خواهد شد؟

بـه نـظـر مـن          :منصـور حـکـمـت      
ــي بـــه شـــدت                   ــتـــهـــاي غـــربـ دولـ

هـم  .  پراگماتيستي عمل خواهند کـرد 
جانب دولت موجود را ميگيرند و هم 
بـه آلــتــرنــاتـيــوهــاي احــتـمــالــي چشــم          

آل بـراي       در يک شرايط ايـده .  ميدوزند
غرب، رژيم اسالمي بايد جاي خود را 

کـارهـاي غـيـر مـذهـبـي               به محافـظـه  
امـا اگـر ايــن       .  طـرفـدار غـرب بـدهــد        

انتخاب باز نباشد، خواهند کوشيد از 
شرايط موجود بيشترين امکانـات را    

تـا وقـتـي خـاتـمـي           .  بدسـت بـيـاورنـد      
هست از خاتمي حمايت مـيـکـنـنـد و        
اگر مسجل شد رژيم رفتني اسـت، او    

ــداخــت                 ــد ان ــار خــواهــن ــن . را هــم ک
امــکــانــات غــرب بــراي دخــالــت در           
فضاي سـيـاسـي ايـران بـه نـظـر مـن                   
کامال بسـتـگـي بـه سـرعـت رشـد و                  
قدرت جنبش مردم بـراي سـرنـگـونـي        

هر چـه جـنـبـش مـردم          .  خواهد داشت
دارتر باشد، فضـا بـراي      تر و جهت قوي

تحميالت سياسي دول غـربـي کـمـتـر        
دنيا خيـلـي عـوض شـده         .  خواهد بود

قدرتهاي غربي اهـرمـهـاي سـه       .  است
دهه قبل را براي دخـالـت در اوضـاع          

  .سياسي جوامع ديگر ندارند
 - ١٣٧٧ دي  - ١ پرسش شماره 

 ١٩٩٨ دسامبر 

خاوران و گورستانهاي مشابه در سايـر  
نقاط ايران کرده و به آزار خـانـواده هـا        

 درطي اين سالها پرداخته اند،
بازگرداندن حقوق شهرونـدي  .    ۱۰ 

خانوادهها و متوقـف کـردن هـرگـونـه          
محدوديت و محروميت اجـتـمـاعـي،       
سياسي، فـرهـنـگـي و اقـتـصـادي در              

 و... مورد آنان
پذيرش و حـفـظ گـورسـتـان        .    ۱۱ 

خاوران و گورستـانـهـا و يـا قـبـرهـاي              
مشابه در ساير نقاط کشور به عـنـوان   
سندي تـاريـخـي از جـانـب نـهـادهـاي               

 محلي و بين المللي
 ۱۳۸۸ مرداد  ۲۶ 
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شهريور ماه ده هـا   ١ روز يكشنبه 
نفر از خانواده هاي بازداشـت شـده هـا        
با وجود داشتن روزه و گرماي زياد در   
مقابل زنـدان اويـن تـجـمـع كـردنـد و                  
خواهان مالقات و آزادي عزيزان خـود    

مامورين زندان اوين به دسـتـور   .  بودند
قاضي كشيك بـه سـمـت آنـهـا يـورش             
بردند و آنها را مجـبـور كـردنـد كـه از            
مقابل زندان اوين دور شوند كه صـداي  
ــلــنــد شــد                  ــواده هــا ب اهللا اكــيــر خــان
ومامورين با حمله كـردن و هـل دادن         
خانواده ها آنها را بـه قسـمـت پـايـيـن             
زندان اوين كشاندند و گـفـتـنـد ديـگـر           
حق آمدن و ايستادن در مقـابـل زنـدان      
را نداريد و گرنه شما را هـم بـازداشـت        
مي كنيم برويـد دادگـاه انـقـالب و از             
قــاضــي پــرونــده بــخــواهــيــد بــه شــمــا           
مالقات بـدهـد كـه خـانـواده هـا مـي                
گفتند شما حق نداريـد بـا مـا چـنـيـن             
رفتاري كنيد تا عزيزانمان آزاد نشـونـد   

ــاســــت                    ــر روز مــ ــار هــ  . ايــــن كــ
 

همچنين در مقابل دادگاه انقالب نـيـز   
نفر از خـانـواده هـا كـه              ١٠٠ بيش از 

بيشتر مادران بودند براي روشـن شـدن     
وضعيت عزيزانشان تجمع كردنـد امـا     

همانند روزهـاي گـذشـتـه هـيـچ كـس                
جوابگوي آنها نبود تعدادي از خانـواده  
ها با دفتر حيدري فر كه قاضي پرونـده  
بــازداشــت شــده هــاســت تــمــاس مــي          
گرفتند اما يا كسي جوابگو نبود و يـا  
به آنها مي گفتـنـد هـنـوز پـرونـده هـا              
تــكــمــيــل نشــده، بــازداشــت شــده هــا           
همچنان مهمان ما هستند برويد خانه 
مزاحم كار ما نشويد ما خـودمـان بـا        
شما تـمـاس مـي گـيـريـم تـعـدادي از                 
مادران که خواستار مالقات بـا حـداد     
بودند تنها جوابي كه به آنها داده مـي      
شد اين بود كه بـراي چـي ؟ حـالشـان             

و سريع تـلـفـن را بـه         . خوب خوب است
 . روي خانواده ها قطع قطع مي كـردنـد  

 
ليست جديـدي از اسـامـي دسـتـگـيـر              
ــه                  ــراي ارســال ب شــدگــان قــيــام کــه ب
سازمـانـهـاي حـقـوق بشـري و اطـالع                

 .عموم منتشر مي شود
سـالـه      ٢٨ عارف سلطان زاده   -١ 

مــرداد در      ٢٦ و مــتــاهــل دوشــنــبــه        
خيابان کريمخان بازداشـت و بـه اويـن          
 مــــــــــنــــــــــتــــــــــقــــــــــل شــــــــــده          

سعيد كرامتي شغل آزاد دوشنـبـه     -٢ 
مرداد در ونك بازداشت و به اويـن     ١٢ 

 مــــــــــنــــــــــتــــــــــقــــــــــل شــــــــــده          
ســالــه    ٢٣ ســامــان يــزدان پــنــاه           -٣ 

مرداد در ونك بازداشت و  ١٢ دوشنبه 
 بــــه اويــــن مــــنــــتــــقــــل شــــده                     

 ٢٦ انوش محمدي نـوري جـمـعـه           -٤ 
تير در ولي عصر بازداشت و بـه اويـن       
 مــــــــــنــــــــــتــــــــــقــــــــــل شــــــــــده          

 
سـالـه      ٢٦ ابوالفضـل خـانـمـرادي           -٥ 

ليسانس ايمني صنعـتـي پـنـجـشـنـبـه           
تـيـر در انـقـالب بـازداشـت و بـه                   ١٨ 

مـنـتـقـل شـده كـه در                ١٤٨ كالنتري   
كالنتري خانواده وي او را زخمـي و در      
حالي كه دست وي خـونـريـزي داشـتـه            
 ديده اند و سپس به اوين منتـقـل شـده     

سـالـه      ٣٠ محسـن شـكـوري راد            -٦ 
تـيـر      ١٨ ليسانس مكانيك پنجشنبه   

در اميرآباد بازداشت و به اوين منتقـل  
 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده 

ســالــه    ٢١ امــيــر ابــوالــحــســنــي         -٧ 
تـيـر در        ٨ دانشجوي عمران پنجشنبه 

تخـت طـاووس بـازداشـت و بـه اويـن                 
 منتقل شده

محمود ساالرکيا معـاون سـعـيـد       
مرتضوي جنايتکار عليه بشـريـت کـه      
از شکنجه گران معروف و از کسـانـي       
بود که در دوران قـاضـي نـاظـر بـودن              

زنــدانــي ســيــاســي اکــبــر           ٢ حــداقــل    
محمدي و ولي اهللا فيض مـهـدوي بـه        

او در طـي مصـاحـبـه           . قتـل رسـيـدنـد      
اخيرش که يک فرار به جلو مـي بـاشـد        
اعـــالم کـــرده کـــه قصـــد دارنـــد                     
دستگيرشدگان قيام مردم ايـران را بـه       

پـس از سـرکـوب        . محاکمـه بـکـشـانـد       
خونين مردم در خيابانها کـه بـدسـتـور       
علني ولي فقيه عـلـي خـامـنـه اي در            

خرداد ماه صادر شد و تا بـه حـال      ٢٩ 
منجر به جان باختن تـعـداد زيـادي از        
جوانان و هـزاران زخـمـي و اسـيـرشـده             

علي خامنه اي هـمـچـنـيـن در            .  است
سخنرانيهـاي بـعـدي خـود دسـتـگـيـر               
شدگان را اختشاشگر ناميد و بـا ايـن       
گفته، وي مجوز قتل در زير شـکـنـجـه     
هاي وحشيانه مانند تجاوز جنسي بـه    
زندانيان بي دفـاع و سـوزنـدن اجسـاد           
آنها ، گرفت اعترافات تلويزيوني ، بـر    
پا کردن دادگاههاي فرمايشي و غـيـره   

جـنـايـتـهـاي ذکـر شـده            . را صادر کـرد   
بصورت طراحي شده و سيسـتـمـاتـيـک      
در تمامي بازداشتگاهها و زنـدانـهـاي      

عـلـي خـامـنـه اي          .  رژيم بکار برده شد
همچنين با مـنـصـوب کـردن احـمـدي           
نژاد و رئيس قوه قضائيه و بکار گيـري  
نيروهاي انتظامي و نظامي که تـحـت     
فرمان او عمل مي کنند اين جنايتـهـا   
را پــيـش مـي بـرنــد، کــه تــا بــه حــال                  
مرتکب جنايات متعددي عليه مـردم    

مراجع بين المللي بـراي  .  ايران شده اند

پيشگيري از اينگونه جنايتها موظـف  
هستند که علي خامنه اي ولـي فـقـيـه       
رژيم و ساير همداستان وي را بـخـاطـر      
جنايت عليه بشريـت تـحـت پـيـگـردو           

 .مجازات کنند
فعالين حقوق بشـر و دمـکـراسـي         
در ايران،شکنجه هاي قرون وسطلـئـي،   
ــتـــــــرافـــــــات           گـــــــرفـــــــتـــــــن اعـــــ
تــــلــــويــــزيــــونــــي،مــــحــــکــــمــــات         
فرمايشي،يورش به خانواده هـا و بـي         
اطــالع نــگــه داشــتــن خــانــواده هــا را            
مــحــکــوم مــي کــنــد و از دبــيــر کــل              
سازمان ملل و کميسر عـالـي حـقـوق         
بشر خـواسـتـار ارجـاع پـرونـده نـقـض                 
حقوق بشر اين رژيم به شوراي امـنـيـت    

 .سازمان ملل مي باشد
 ٢٣ بـرابـر بـا         ١٣٨٨ اول شهريور 

٢ اوت                                                   ٠ ٠ ٨ 
 

گزارش فوق به سازمانهاي زيـر ارسـال     
 :گــــــــــــــــــــــــــــــــرديــــــــــــــــــــــــــــــــد  
 دفـــتـــر دبـــيـــرکـــل ســـازمـــان مـــلـــل         
 کــمــيــســاريــاي عــالــي حــقــوق بشــر             
 کمسيون حقـوق بشـر اتـحـاديـه اروپـا             
ــل                 ــلـ ــمـ ــن الـ ــيـ ــو بـ ــفـ ــان عـ ــازمـ  سـ

 سازمان ديدبان حقوق بشر
 

 ... يورش وحشيانه به خانواده هاى زندانيان
 ١از صفحه 

کشيـدن خـود در مـقـابـل اسـتـانـداري                 
کردستان بود کـه بـا هـوشـيـاري سـايـر              
 .همکاران جلوي اين اقدام وي گرفته شد

من در حال حاضر نميتوانـم پـيـش      
بيني کنم کارگران بـطـور انـفـرادي چـه            
اقداماتي ممکن است انجام بدهند اما 
بــحــث چــادر زدن کــارگــران بــه مــدت             
نامحدود به همراه خانواده هـايشـان در       
مقابل استانداري در ميان آنان مـطـرح     
است و اگر وضعيت موجود تداوم پـيـدا   

ــدامــات             ــد     کــنــد مــا شــاهــد اق شــدي
اعتراضـي از سـوي کـارگـران پـرريـس               

 .خواهيم بود
ما دو راه بيشتر نـداريـم يـکـي تـا            
جايي که ممکن است و بتوانيـم جـواب     
بگيـريـم از راه هـاي قـانـونـي پـيـگـيـر                     
مطالبات و خواسته هايمان خواهيم بود 
و در غــيــر ايــنــصــورت از راه اتــحــاد               
وهمبستگي کارگـران کـه بـارهـا آن را             
محک زده ايم و جـواب هـم داده اسـت              

دست به اقدامات اعتراضي شـديـدتـري    
 .خواهيم زد

در اين اواخر ما به هر دري زده ايـم  
بـه     اما متاسفانه جوابي نـگـرفـتـه ايـم         

همين دليل ناچاريم به همراه خانواده ها 
ــوطــه و                   ــو ادارات مــرب ــمــان در جــل ي
ــع                  ــمـ ــجـ ــه تـ ــت بـ ــداري دسـ ــانـ ــتـ اسـ

 .بزنيم  اعتراصي
اجراي يک راي بـه نـظـر مـن چـيـز               
زيادي نيست و من بعنوان يک هم طبقه 
اي از تمامي کارگران و همنوعان خـود    
خواهش مي کنم امروز بيشتر از ديروز 
به کمک هم بشتابـنـد، درد امـروز مـن           

فرداي کارگر ايـران       کارگر پرريس، درد

خودرو است، اگر فـراخـوان يـک تـعـداد          
کارگر را ديديم از آن غـا فـل نشـويـم،               
احساس وطيفه کنيم وخود را با او يـک    

 .بدانيم  تن واحد
آقاي ساعد پناه با تشکر از شرکت 
ــيــز                   شــمــا در ايــن مصــاحــبــه، مــا ن
اميداواريم هـر چـه زودتـر بـه شـرايـط                 
بشـدت غـيــر انســانـي کـه کـارفــرمــاي              
پرريس با همدستي اداره کار سننـدج و    
ساير نهادهاي مسئول اجراي راي ديوان 

شـمـا و خـانـواده هـايـتـان               عدالت، بـر    
بـي  .  تحميل کرده اند، پايـان داده شـود      

ترديد همانطور که خـودتـان نـيـز اشـاره          
کرديد اين امر فقـط از طـريـق تشـديـد            

اعتراضات از سوي کارگران پرريس و با 
حمايت سـايـر کـارگـران پـيـش خـواهـد               

اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران نـيـز          .  رفت
همچنان و بيش از پيـش در مـبـارزات        
پيش روي کارگران پـرريـس دوشـادوش        
آنان خواهد بود و با تمامـي امـکـانـات       
خود به به تالش خستگي ناپـذيـر شـمـا       
براي رسيدن به خواسـت هـايـتـان يـاري          

 .خواهد رساند
من هم از هـمـه     :  شريف ساعد پناه

زحمات شما در سـايـت اتـحـاد تشـکـر           
 .ميکنم

اتحاديه آزاد کارگران ايران سـي ام      
 ٨ مرداد ماه 

بازماندگان کشتارهاي اخير نيـز اجـازه     
نميدهند بـر مـرگ عـزيـزانشـان گـريـه              

. کنند و يا در بارهاشـان حـرف بـزنـنـد         
آنان را تهديد ميکنند و راه گـورسـتـان      

همـان کـاري را بـا          .  را بر آنها ميبندند
آنـهــا مــيـکــنــنــد کــه بــا بــازمــانــدگــان           

 . کشتارهاي دههي شصت کردند
حتي راه گورهايي که خـود بـه مـا        

زمـانـي   .  آدرس داده بـودنـد را بسـتـنـد         
زمـانـي ديـگـر       .  درب خاوران را بستند

بدون بهانه قبرها را زيرو رو کردند و بـه  
اجازه ندادنـد  .  جاي گورها نهال کاشتند

. حتي در خانه هايمان مراسم بـگـيـريـم      
ما و فرزندانمان را تـهـديـد ودسـتـگـيـر          

به مراسمي کـه در خـانـه هـاي           .  کردند
شخصي خود برگزار کرده بوديـم حـملـه      
کردند و خـانـواده هـا را تـحـت فشـار                 
گذاشتند کـه حـتـي در خـانـه هـا هـم                    

و مگر امـروز بـا     .  مراسم برگزار نکنند
 مردم معترض غير از اين ميکنند؟ 

بنابراين مـا عـده اي از خـانـواده               
هاي جانباختـگـان دهـه ي شـصـت از              
مردم آزاده و آزادي طلب ايـران دعـوت     

ميکنيم براي هـمـدلـي و هـمـدردي بـا             
بازماندگان کشتارهاي دهه ي شـصـت     
و بازماندگان کشتارهاي وقـايـع اخـيـر         

صـبـح در        ۹ روز ششم شهريورساعـت    
سالگرد بيست ويکمـيـن سـال کشـتـار          
جمعي زنـدانـيـان، در خـاوران گـردهـم               

ــنــد  ــراي طــرح            .  آي گــردهــمــايــي مــا ب
 :خواستهاي زير است

پي گرد و محاکمه ي مسببيـن  . ۱ 
کشتارهاي دهـه ي شـصـت، بـه ويـژه                 

و    ۶۷ اعدامهاي دسته جـمـعـي سـال           
سرکوب، کشتار، شکنجه و تـجـاوزات     

 حوادث اخير

اعالم اسامي دفن شدگان دهـه  .  ۲ 
ي شصت در گورستان خاوران و اعـالم    
اسامي کشته شدگان و زندانيان وقـايـع   

 اخير
آزادي بــدون قــيــد و شــرط                .  ۳ 

 تمامي زندانيان سياسي و عقيدتي
الغاي اعدام براي هر جـرمـي و     .  ۴ 

 شکنجه تحت هرعنواني
ــت        .  ۵  ــواسـ ــرخـ ــفـ ــيـ ــت کـ ــافـ دريـ

محکومين سياسي و اعدام شدگان در   
طي اين سي سال و افشاي علت اعـدام    

 آنان
دريافت وصـيـت نـامـه اعـدام            .  ۶ 

 شدگان
به رسميت شناختن محل دفـن  .  ۷ 

اعــدام شــدگــان ســي ســال حــاکــمــيــت          
اسالمي در تـهـران و شـهـرسـتـانـهـا و               
تحويل بدون قيد و شرط کشته شدگـان  
حوادث اخير به خانواده ها و اجـازه ي        
برگزاري مراسم در منازل و يا سر خـاک  

 اين کشته شدگان
اجازه ي گذاشتن سنگ بـرقـبـر    .  ۸ 

 کشته شدگان
پيگرد ومحاکمـه ي آمـريـن و          .  ۹ 

عاملين کساني که اقـدام بـه تـخـريـب            

 ...فراخوان خانواده هاى 
 ٢از صفحه 

 ...مصاحبه با شريف ساعد پناه 
 ٦از صفحه 

 ٤صفحه 
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کارفرماي پرريس بـا اعـمـال نـفـوذ در              
مـاه اسـت        ١٠ ادارات دولتي سـنـنـدج      

دستمزدهاي اين کارگران را نداده اسـت    
و آنان به لحاظ اشـتـغـال و اجـراي راي           
ديوان عدالت همچنان در بـالتـکـلـيـفـي       

در اين رابطه و مسائـلـي   .  بسر مي برند
که براي کـارگـران پـرريـس پـيـش آمـده              
است مصاحبه اي را با شـريـف سـاعـد         
پناه يکـي از نـمـايـنـده هـاي کـارگـران                 
پـرريـس و از اعضــاي هــيـئـت مـديــره                
اتحاديه آزاد کارگران ايـران انـجـام داده        
ايم که ذيال از نظر خواننـدگـان گـرامـي       

 ٣٠/٥/١٣٨٨ . ميگذرد
 

کـمـي در مـورد           آقاي ساعد پـنـاه  
زمينه ها و شرايطي که امروز کارگـران  
شرکت ريسندگي پرريس بـا آن مـواجـه        

 .هستند، توضيح دهيد
شرکت ريسندگي پرريـس سـنـنـدج       
در کمربندي بهشت محـمـدي از سـا ل          

بـا هـدف تـولــيــد نــخ طــبـيــعــي             ١٣٨٠ 
نـفـر پـرسـنـل           ٧٠ ومصنوعي با تعداد 

و در حـال حـاضـر             شروع بـکـار نـمـود      
نـفـر      ٤٠ تعداد پرسنل اين شـرکـت بـه          

 .کاهش پيدا کرده است
کــارفــرمــاي پــرريــس      ٨٥ در ســال     

شــروع بــه عــدم پــرداخــت بــمــوقــع                    
دستمزدهاي کارگران کرد و قراردادهاي 
کار را از يک سال به سه ماه کاهش داد   
و همين امر باعث شد آنزمان دست بـه    
اعتصاب بزنيم که با خشـونـت تـوسـط         
نيروهاي انتظامي مورد سـرکـوب قـرار      

 .گرفتيم
بدنبال سرکوب اعتصاب، کارفرما 
با قرار گرفتن در موقـعـيـت قـوي تـري          
اقدام به تغيير مديريت شرکت کرد و به 
فشارهاي خـود بـر کـارگـران افـزود تـا               

که هر روز با بهانه هاي مختلـف     جايي
کارگران را جريمه و در مواردي اقدام به 

از آن تاريخ کارفرما . اخراج آنان ميکرد
از يک سال به دو   قراردادهاي کار را نيز

ماه و يک ماه تقليل داد و هر زمان کـه    
ميخواست کارگران را به مرخصي هاي 
اجباري مي فرستاد و دستمزدها را نيـز  
 .با تعويق تا چهار ماه پرداخت ميکرد

ادامه اين وضعيت براي ما خـيـلـي    
سخت بود و بويژه بدليل عـدم پـرداخـت      
بموقع دستمزدها خانواده هاي ما تحت 

بـه  .  فشارهاي شديد مالي قرار داشتنـد 
همين دليل ما شهريور ماه سال گذشته 

بدنبال . بار ديگر دست به اعتراض زديم
اين اعتراض هيئت تشخيص اداره کـار  

نفر از ما داد  ٣٥ سنندج حکم به اخراج 
کــه بــا اعــتــراض مــا در هــيــئــت حــل              

 .اختالف اداره کار سنندج مواجه شد
در حال حاضر عليرغم صـدور راي    

بازگشت بکار با حذف قـيـد مـوقـت از         
قــراردادهــايــمــان تــوســط هــيــئــت حــل         
اختالف اداره کار سنندج در اواخر مهر 
ماه سال گذشتـه و تـايـيـد آن از سـوي                
ــا               ديــوان عــدالــت اداري، کــارفــرمــا ب
اســتــفــاده از نــفــوذ خــود در اداره کــار             
سنندج و دادگاهها شرايطـي را ايـجـاد        
کرده است که ما همچنان بـالتـکـلـيـف        
هستيم و نزديک يکسال است هيچگونه 

 .دستمزدي نگرفته ايم
آقاي ساعدپناه همچنان کـه  : سوال 

اشاره کرديد عليرغم صدور راي هيـئـت   
حل اختالف اداره کار سنندج مبني بـر    
بازگشت بکار شما و تائيد آن از سـوي      

ايـن راي هـنـوز           ديوان عـدالـت اداري،    
اجرا نشده و اداره کـار سـنـنـدج بـجـاي             
اجراي اين آرا، راي ديگري را بـه ضـرر         
شما بر روي راي ديـوان عـدالـت صـادر         
کرده و شما همچنان در بالتکليفي بسر 
مي بريد کمي بيشتر در مـورد رونـدي         
که از شهريور ماه سـال گـذشـتـه تـا بـه             
امروز طي کرده ايد، برايـمـان تـوضـيـح        

 .دهيد
ببينـيـد پـس از اعـتـراض مـا در                 
اواخر شهريور ماه سال گذشته به شرايط 
موجود در کـارخـانـه و عـدم پـرداخـت               

 ٣١/٦/٨٧ دستمزدهايمان، در تاريخ 
کارفرما با دستکاري و جـعـل قـرارداد        

نـفـر از مـا را           ٣٥ راي اخراج    هايمان،
هيئت تشخيص اداره کـار سـنـنـدج            از

 گرفت
ما نيز با بـرگـزاري ده هـا تـجـمـع               
اعتراضي وطرح شکايت مبني بر جعل 
قراردادهايمان از سوي کارفرما، مسئله 

و از طـريـق سـپـردن              را پيگيري کرديم
وکالتمان به مسـئـولـيـن اتـحـاديـه آزاد            
کارگران ايران در هيـئـت حـل اخـتـالف          
اداره کار سـنـنـدج، دادنـامـه اي را در              
اعتراض به راي هـيـئـت تشـخـيـص بـه            
هيئت حل اخـتـالف تسـلـيـم کـرديـم و                

مـورخـه      نهايتا تـوانسـتـيـم در جـلـسـه           
هيئت حل اخـتـالف اداره      ٢٨/٧/٨٧ 

کار سنندج، راي بازگشت بکار با حذف 
 .قيد موقت از قراردادهايمان را بگيريم

بدنبال صدور اين راي در هيئت حل 
اختالف اداره کار سنندج که به اتفاق آرا 
صادر شده بود کارفرما با مـراجـعـه بـه       
ديوان عدالت دستور توقيف اجراي راي 
را گرفت و با اعتراض ما به اين مسئله 
در ديوان عدالت که با وکالت آقاي دکتر 
بهراميان آنرا پيـگـيـري کـرديـم، ديـوان           

راي  ٨٧ /  ١١ /  ٢٦ عدالت در مورخه 
هيئت حل اختالف اداره کار سننـدج را    

با صدور ايـن راي از سـوي         .  تاييد کرد
ديوان، ما جهت اجراي راي به کارخـانـه   
مراجعه کـرديـم و کـارفـرمـا بـا بـهـانـه                  

روزهاي پايان سال و تعطيالت نـوروزي    
به ما اعالم کرد پس از تعطيالت عـيـد   

 .مراجعه کنيد
از آن تاريخ تاکنون بيش از پنج ماه 
ميگذرد اما متاسفانه راي اجـرا نشـده     
است و دليل اصـلـي آن عـدم تـمـکـيـن              
کارفرما به راي ديوان عدالت و اعـمـال     
نفوذش در اداره کار سـنـنـدج و ديـگـر            
 .ارگانهاي مسئول اجراي راي مي باشد

کمي بيشتر در اين مورد تـوضـيـح    
 دهيد؟

همانطور که در پاسخ سوال قـبـلـي      
گفتم کارفرما پس از صدور راي ديـوان    
عــدالــت از مــا خــواســت تــا پــس از                 
تعطيالت سال نـو بـر سـر کـارهـايـمـان              
مراجعه کنيم به هـمـيـن دلـيـل مـا در               

به هـمـراه مـامـور          ٨٨ / ١٦/١ تاريخ 
اجراي احکام جهت ابقا بکار اولـيـه بـه        

صـورت     و طـي      شرکت مراجع نموديـم 
جلسه اي با کارفرما مقرر گرديد وي در 
اسرع وقت نسبت به کارگيري ما اقـدام    
کند همچنين مقرر شد ما در اين مدت 
هر روز در محوطه کارخانه حضور پيدا 
کنيم تا بتدريج در کارهاي اولـيـه خـود      

 .مشغول بکار شويم
پس از گذشت سه روز از حضور ما 
در محوطه کارخانه، کارفـرمـا قـرارداد      
جديدي را که خـود تـنـظـيـم کـرده بـود                
جلوي ما گذاشت تا آنرا امضا کنيم اما 
ما آنرا قبول نکرده و اعالم کـرديـم مـا        
فقط خواهان اجراي راي ديـوان عـدالـت      
هستيم و طبق راي ديوان مـا کـارگـران        
دائمي محسوب مي شويم و فقط بـايـد   
به کار خود در اين کارخانه ادامه دهيـم  
نه اينکه قرار داد جديدي آنهم به دلخواه 

 .کارفرما با وي ببنديم
بدنبال اين مقاومت از سوي ما که 
فقط خواهان اجراي راي باالترين مرجع 

کارفرما شکايـتـي      قانوني کشور بوديم
را به اداره کار سنندج تسليم کرد و سـه    
روز پس از شـکـايـت نـيـز اقـدام بـه راه                

و در گيري با    انداختن دعوا با کارگران
آنان در محوطه کارخانه نمود و در ايـن  
رابطه نيز شکايـتـي را از کـارگـران بـه              

 .دادگاه برد
اداره کــار ســنــنــدج نــيــز پــس از               
شکايت کارفرما اقـدام بـه صـدور راي            
ديگري بر عليه ما کرد و با نـقـض راي     
ديوان عدالت کـه کـاري مـطـلـقـا غـيـر               
قانوني است حـکـم بـه مـوقـتـي کـردن                

اما کارفرما حـتـي   .  قراردادهاي ما داد
از راي نقض شده ديوان توسط اداره کار 
سنندج نيز تبعيت نميکند و با اعـمـال     
نفوذ در ادارات دولتي سنندج نه مـا را    
سر کار بر ميگرداند و نه دستـمـزدهـاي    

 .معوقه ما را پرداخت ميکند
ما در رابطـه بـا دسـتـمـزدهـايـمـان             
حکم توقيف دو تن نخ توليدي کارخانـه  
را گرفتيم و قرار بود شنبه گذشـتـه ايـن      
نخها براي پـرداخـت دسـتـمـزدهـايـمـان             

توقيف شود که کارفرما با اعمال نفـوذ  
در دادگاه از طريق سند سازي مبني بـر  
اينکه اين نخها مال کس ديگري اسـت    

 .جلو آنرا گرفت
آقـاي سـاعـدپـنـاه اشـاره بـه              :  سوال

ايجاد دعوا از سوي کارفرما با کارگران 
کرديد در اين مورد اگـر مـمـکـن اسـت          

 بيشتر توضيح دهيد ؟
منظور من از کارفرمـاي شـرکـت،      
آقاي امير اسفند ياري ميباشـد کـه در       

به سـنـنـدج       سال هاي قبل سالي دو بار
مي آمد ولي حاال در هفـتـه دو بـار بـه           

 .اينجا مي آيد
بــر    ١٦/١/٨٨ مــا از مــورخــه         

اساس صورتجلسه مامور اجراي احکام 
 ١٤ صــبــح الــي          ٦ هــر روز ســاعــت         

. ظهردرمحوطه کارخانه بسر ميـبـرديـم   
آقاي اسفنـديـاري    ٢٣/١/٨٨ اما روز 

درساعت شش صبح بـه طـرز تـوهـيـن            
آميزي تالش کرد مانع حضور کارگـران  
در محوطه کارخانـه شـود و بـا اعـالم             
اينکه من کاراته باز هسـتـم و اگـر در            
محوطه کارخانه حضور پيدا کنيد همه 
تان را مي کشم سعي در ايجاد رعب در 
ميان ما کرد و بالفاصله اقدام به کـتـک   
کاري من و يکي ديگر از کارگران نمود 
ما نيز با حفظ هـوشـيـاري از بـرخـورد            
فيزيکي با او پرهـيـز کـرده و اقـدام بـه              

مـتـقـابـال آقـاي        .  شکايت از وي کـرديـم  
اسفندياري نيز در جهت اجـراي کـامـل        
سناريوي خود، بطور مصـنـوعـي و بـا           
ايجاد ظـاهـري کـتـک خـورده از خـود،               
اقدام به شکايت از مـا کـرد و کـار بـه               

در دادگـاه    .  پزشکي قانوني کشيده شـد   
چون مسئله جزئي بود قاضي پرونده بـه  
هر دو طرف پيشنهاد سازش داد که بـا    
مخا لفت اسفندياري روبرو شد تا اينکه 
هفته گذشته دادگاه بطور نـابـاورانـه اي      
راي به نفع اسـفـنـديـاري داد و قـاضـي             

نفر از کـارگـران را      ١٨ دستور بازداشت 
صادر نمود که بـا مـخـالـفـت کـارگـران            
روبرو شد و آنان بـطـور يـکـصـدا اعـالم           
کردند هـمـگـي آمـاده رفـتـن بـه زنـدان                 

بدنبال اين عـکـس الـعـمـل از            .  هستند
سوي کارگران، قاضي ناچار گرديد براي 

نـفـر کـارمـنـد بـعـنـوان                ٣ تمامي آنان   
 .کفالت تا صدور راي نهايي قبول کند

آقاي ساعدپناه بـيـش از ده         : سوال 
ماه است کارگران پرريس هيچ حـقـوقـي    

شما عليرغم هزينه    . دريافت نکرده اند
هــاي شــکــايــات وگــرانــي ســرســام آور           
مايحتاج زندگي، چگونه در اين مـدت    
گذران زندگي خود و خانواده هايتـان را    

 تامين کرده ايد؟
کارگري که ده ماه در بالتـکـلـيـفـي      

بـوده اسـت،     .....  شکايـات و         وبدنبال
نمي تـوان گـفـت زنـدگـي کـرده، کـدام                  
زندگي ؟ زندگي ايي که در طول يکسال 
نه خبري از پوشاک نو، نه خوراکي و نـه    
تامين دوا ودرمان اش بوده، نبايد اسـم  

ما در طـول ايـن       .  آن را زندگي گذاشت 
و هم طـبـقـه هـايـمـان            ايام تنها به خود

در ايـن ايـام          . متـکـي بـوده وهسـتـيـم          
کارفرما با انواع ترفند ها و با زير فشار 
بردن کارگران از نظر مالي، تالش کـرده  
آنان را خسته کرده و اتحاد وهمبستگي 
آنان را از هم بپاشـد کـه خـوشـبـخـتـانـه             

در اين مدت هر کدام . موفق نشده است
از کارگران مبلغـي را کـه از اقـوام يـا               
دوستان خـود مـيـتـوانسـتـه انـد قـرض               

و بالفاصله آن   بگيرند، قرض گرفته اند
را بين همکارانشان که احتياجات مبرم 

 .تقسيم نموده اند  داشته اند
در ايــن مــيـان مـهــمـتــر از هـمــه،               
خانواده هايمان و احسـاس هـمـدردي و        
همبستگي آنـان بـا مـا در پشـت سـر                  
گذاشتن مشکالت کمر شکني بوده کـه  
کارفرما و ارگـانـهـاي دولـتـي بـرايـمـان             

خانواده هاي ما در اين .  ايجاد کرده اند
مدت به هر نوع بخور و نميري قنـاعـت   
کرده و ساخته اند و همين خود عـامـل     

مـا  .  مهمي در ايستادگي ما بوده است
درهمان اوايل يک فراخوان کمک مـالـي     

هر چند آنچنان که انتطار داشتيم   داديم
امـا بـهـرحـا ل            اين مسئله پيش نرفـت 

مبلغي که کفاف دو بار هزيـنـه رفـت و        
جـهـت تـجـمـع در          ( برگشت کارگران را   

به تهران ميداد از طـرف    )  مقابل ديوان
اتحـاديـه آزاد و ديـگـر هـم طـبـقـه اي                     

ما و خانواده هايمان .  کمک شد  هايمان
در اين مدت روزهاي بسيار سخـتـي را     
سپري کرده ايم کـه بـي اغـراق از تـوان             
انسان خارج است و من قادر به تصويـر  

اما بـا  .  کشيدن آن با قلم و کاغذ نيستم
اين حال ما ايستاده ايم و تا رسيـدن بـه     

 حق مان خواهيم ايستاد
آقـاي سـاعـدپـنـاه کـارگـران            : سوال 

براي رسيدن به خواست هايشان   پرريس
در مــقــابــل      ١٤/٥/٨٨ در مــورخــه     

استانداري دست بـه تـجـمـع زدنـد ايـن               
تجمع چه نتايجي را در بر داشـت و در        
هفته ها و روزهاي اينده کارگـران بـراي     
رسيدن به خواست هايشان چه اقداماتي 

 را در دستور خود قرار داده اند؟
اين تجمع منجر به برگزاري جلـسـه   
اي با شرکت کـارفـرمـا در اسـتـانـداري           
کردستان شد و توافقاتي نيز در آن بعمل 
آمد که هماننـد سـايـر تـوافـقـات و آرا               
صادر شده کارفرما با گردن کلـفـتـي از      

 .اجراي آنها سرباز زده است
اين شرايط و تداوم آن، وضعيت ما 
کارگران را در موقعيت بسيار غير قابل 
تحملي قرار داده اسـت بـطـوريـکـه هـر             
لحظه احتمال انجام اقدامات غير قابـل  
پيش بيني و غير قابل جبـران از سـوي       

بـه عـنـوان مـثـال          .  کارگران وجود دارد  
هفته گذشته يکي از کارگران بـا تـهـيـه       

ليتري بنزين در پي به آتـش   ٤ يک گالن 

 ...مصاحبه با شريف ساعد پناه 
 ١از صفحه 
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