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 14ولي فقيه نظام  در نماز جمعه روز 
بهمن در مورد شرايطي كه واليت اش 
در آن قرار دارد و نقشه هايي كه براي 
بقاي استبداد ديني طراحي كرده، تصوير 
نسبتاً روشني ارايه داد و منجمله 

سعي مي . نبايد القاء بحران كرد«:گفت
كنند با هزار وسيله اثبات كنند كه در 

چه بحراني؟ كدام . تايران بحران هس
  »بحران؟

سيد علي خامنه اي در روز چهارشنبه 
 بهمن، با يك نعل وارونه در مورد 26

تظاهرات شكست خورده حكومتي در 
آنهايي كه در «: بهمن گفت22روز 

مغزهاي الكلي و آفت ديده خود 
خياالتي در سر مي پروراندند، متوجه 

  . »شدند كه در ايران چه خبر است
ر ايران چه خبر است و كدام به راستي د

بحران موجوديت واليت خامنه اي را به 
لرزه انداخته است؟ براي پي بردن به 
اين كه در ايران چه خبر است و كدام 
بحران موجوديت رژيم را تهديد مي كند 

  .به بررسي چند خبر مي پردازم
  

پور، به جرم طراحي  سعيد ملك :خبر اول
عدام قرار برنامه اينترنتي در آستانه ا

اگر همه اتهاماتي كه به وي نسبت . دارد
داده شده را درست فرض كنيم، كه 
البته درست نيست و از حكومت دروغ و 
جهل حرف راست شنيدن بعيد است، 
اين جوان ايراني موفق به طراحي يك 
برنامه براي سايتهاي سكسي شده 

آيا صدور حكم اعدام براي سعيد . است
وانين قرون ملك پور نشاندهنده ق

وسطايي حكومت نيست؟ رژيمي كه 
خود مرَوِج فحشا و اعتياد است، 
حكومتي كه آقاها و آقازاده هايش به 
عياشي، چپاول و جنايت مشهور عام و 
خاص است، به چه منظور مي خواهد 
اين جوان با استعداد ايراني را اعدام 
كند؟ جالد مقيسه كه نقش قاضي در 

ب اسالمي را به  بيدادگاه انقال28شعبه 
تبليغ عليه «عهده دارد، او را به اتهام 

نظام از طريق طراحي سايتهاي 
مستهجن، توهين به مقدسات، توهين 

به اعدام محكوم كرده » به رهبري
دم خروس از زير عباي اين . است

اتهامي كه با . جنايتكار بيرون مي زند
» طراحي سايتهاي مستهجن«چاشني 

ش مدافع علي باب طبع اراذل و اوبا
توهين به «خامنه اي مي شود، 

سعيد ملك پور را مي . است» رهبري
خواهند قرباني كنند تا به جوانان ايراني 
پيام دهند كه به رهبر نظام و مرجع خود 
. خوانده شيعيان جهان نبايد توهين كرد

مي خواهند به جوانان ايران پيام دهند 
كه خامنه اي مقدس است و توهين به 

تلقي مي شود و » سد في االرضمف«او 
نكته جالب اين . حكم آن اعدام است

است كه همزمان با فرستادن حكم 
اعدام سعيد ملك پور به دايره اجراي 
احكام اين خبر هم منتشر شد كه خامنه 
اي به اعضاي مجلس فرمايشي خبرگان 
گفته است كه غُر و لُند و شكوه و 

  .شكايت شما را تحمل نمي كنم
ديده از جمله اخباري است كه اين دو پ

مغزهاي «تجزيه و تحليل آن را كار 
اين همان . مي داند» الكلي و آفت ديده

است كه » النَصر به الرُعب«سياست 
ولي فقيه آن را ضامن امنيت واليت 

به همين منظور است كه . اش مي داند
يكي از سركردگان سپاه مدعي مي شود 

 جمهوري اسالمي ايران از نعمت«:كه
ترين رهبري در دنياي  ترين و بر حكيم 

اين حرف . »معاصر برخوردار است
رمضان شريف، مسئول روابط عمومي 
كل سپاه پاسداران است كه روز 

 بهمن در همايش 26چهارشنبه 
مطرح كرد و سايت » بصيرت سايبري«

سپاه در استان فارس آن را منتشر كرده 
  . است

  
 خامنه اي در سخنراني روز: خبر دوم

 بهمن از پيشرفتهاي جمهوري 14جمعه 
اسالمي بسيار گفت بدون آن كه به فقر 
و فالكت مردم و فروپاشي اقتصاد كشور 

اما وزير اطالعات حيدر . بپردازد
 بهمن، 28مصلحي، در روز پنجشنبه 

يك سخنراني كه سايت مشرق، از طي 
جبهه پايداري انقالب اسالمي آن را 

صاد را به منتشر كرد، فاجعه تالشي اقت
مربوط مي داند و » تالشهاي دشمنان«

ريزيهايي در اين  آنها برنامه «:مي گويد
اند كه از جمله مهم  ارتباط انجام داده

توان به تالش براي بر  ترين آنها مي  
هم ريختن تعادل جامعه با ايجاد 
شوكهاي كاذب به خصوص در زمينه 
اقتصادي، از جمله در زمينه ارز و سكه 

 از  رد كه با كمال تاسف برخياشاره ك
خوديها نيز در اين مقوله دچار چالش و 
اشتباه شدند و رفتند ميلياردي سكه 
خريدند و تحت تاثير اين القاء قرار 

توجهي  گرفتند و بعضي از خوديها با بي
  ».به اين موضوع دامن زدند

تا اين جا معلوم  شد كه از نظر وزير 
 يك اطالعات رژيم، بحران ارز و سكه

بوده كه برخي از » شوك كاذب«
را به سمت خريد » خوديها«
اگر . سكه سوق داده است» ميلياردي«

اين حرف حيدر مصلحي را بپذيريم بايد 

كه » خوديها«نتيجه بگيريم كه 
اندوختگي دارند يا دچار » ميلياردها«

حماقت شده و پول خود را بر باد داده 
ير اند و يا از جمله افرادي هستند كه وز

اطالعات با استناد به سخنان ولي 
بصيرت،  خواص بي«امرش آنان را 

 انديش،  طلب، مصلحت مطرود، فرصت 
ترسو، فاقد  منحط اخالقي، دنياگرا، 

مي نامد كه از » ...شجاعت، مردود و 
طريق آنها، بازهم به گفته حيدر 

دشمن در كنار خانه مسئوالن «مصلحي 
  .كرده است» النه

يك «:وزير اطالعات در ادامه مي گويد
كند و صحبت از  آقايي مصاحبه مي
كند و وقتي كه مي  قحطي در كشور مي

گوييم مستند اين حرفت چه بوده و  
دانم  گويد كه نمي داليلتان را بگوييد، مي

چه شد اين را گفتم و وقتي يك ذره 
بينيم كه دشمنان با  زنيم مي ناخن مي

  كنند اين  ميهاي مختلف سعي واسطه 
اطرافيان . گونه القائات را داشته باشند

بايد مراقب باشند زيرا دشمنان 

 گونه مباحث  طراحيهاي جديدي در اين
ديديم يك آدم خودي اين حرف . دارند
  » .را زد

اين آقايي كه مصاحبه مي كند اسد اهللا 
عسگر اوالدي، رييس اتاق بازرگاني 

ر ايران و چين است كه مصاحبه اش د
خبرگزاري حكومتي كانون دانش آموزي 

وي از سرمايه . منتشر شده است» پانا«
داران شريك در قدرت است كه در عمر 
جمهوري اسالمي همواره و به طور 

اكنون . كامل در خدمت رژيم بوده است
اين كارگزار هميشه در خدمت رژيم از 

» يك ذره ناخن«طرف وزارت اطالعات 
ود كه زني مي شود و معلوم مي ش

هاي مختلف سعي  دشمنان با واسطه «
 گونه القائات را داشته  كنند اين مي

عسگراوالدي حرف خود را . »باشند
تكذيب نكرده و فقط بنا بر آن چه 
مصلحي مي گويد، او نمي داند چرا اين 

رييس اتاق بازرگاني . حرف را زده است
 كه تورم دي  ايران و چين با بيان اين

 درصد 40انات نرخ ارز ماه با وجود نوس 
با واردات دالر «:است، اعالم كرده كه

 6 توماني و وضعيت فعلي توليد تا 1600
  .»ماه ديگر در كشور قحطي داريم

حرف عسگراوالدي يك حرف اقتصادي 
است و حيدر مصلحي نمي تواند با بيان 

ايجاد » شوك كاذب«اين كه دشمنان 

مي كنند اين حقيقت را كتمان كند كه 
  . ايران كشور را ويران كرده اندحكام

 و با بر آمد 1384در كشوري كه از سال 
 هزار 60احمدي نژاد اندوختگي از 

 هزار ميليارد 350ميليارد تومان به 
تومان افزايش پيدا كرده، افزايش نرخ 
تورم و سقوط ارزش ريال يك امر 
محتوم است كه با بگير و ببند نمي توان 

ژاد يكي از احمدي ن. آن را مهار كرد
مجريان سياست راهبردي خامنه اي كه 

ريل گذاري «و يا » اصول گرايي«به 
اين . ناميده مي شود، است» جديد

سياست راهبردي خامنه اي است كه 
فاجعه وجود جمهوري اسالمي را اكنون 
بيش از پيش برجسته كرده و اكثريت 
مردم  با گوشت و پوست خود آن را 

  .لَمس مي كنند
لحي بيهوده كوشش مي كند حيدر مص

دشمنان » جنگ نرم«تا اين فاجعه را به 
جنگ نرم، «:او مي گويد. مربوط كند
 سر و صدا و بدون احساس  آرام و بي

جنگ عليه جبهه خودي است، پايدار 
است، هدفهاي متعددي دارد و در واقع 

اي است،  يك هدف ندارد، سيال و ژله 
آفرين،  ساز است و آسيب  مخاطب 

.  »آفرين است د آفرين و ياس تضا
در كنار خانه مسئوالن «دشمنان مردم 

نكرده اند و اين خود مسئوالن » النه
نظام و در راس آن ولي فقيه نظام است 

 25مردم در روز . كه دشمن مردم است
بهمن، اين دشمن را با تجهيزات اش در 

خامنه اي . شهرهاي بزرگ ايران ديدند
در ايران مي مي خواهد با تقلب آن چه 

اما لشگر كشي روز . گذرد را پنهان كند
 بهمن در خيابانهاي فقط شهر تهران 25

نشان داد كه درآمد كشور چگونه هزينه 
ميدان وقتي در تهران . مي شود

فردوسي تا ميدان انقالب، تقاطع خيابان 
انقالب و جمالزاده، اطراف ميدان آزادي، 
ميدان و خيابان ولي عصر، هفت حوض 

مك، ميدان امام حسين، خيابانهاي نار
اطراف دانشگاه تهران، خيابان 
كارگرشمالي، خيابان فتحي شقاقي، 
ستارخان، خيابان شيراز، تخت طاووس 
و ميدان ونك، چهار راه كالج، خيابان 
اسكندري، خوش شمالي، شهرك 
اكباتان، خيابان شريعتي، سه راه نواب، 
هفت حوض، جمال زاده، شهرآرا، 

تسليحات، دماوند، ميدان وحيديه، 
تجريش و پارك وي در حالت جنگ 
غير نرم قرار داشت، صحبت از جنگ 
نرم عليه نظام به وسيله دشمنان 

اين . خارجي، فقط يك شيادي است
خبري است كه هركسي آن را بيان كند 

مغز الكلي و آفت «متهم به داشتن 
  .مي شود» ديده

  4بقيه در صفحه 

  ......يادداشت سياسي 

  خبري كه خامنه اي آن را سانسور مي كند؛ بحران در تار و پود نظام
  مهدي سامع

 

بر خالف ادعاهاي ولي فقيه نظام، يك بحران عميق و گسترده سراسر 
اين بحران را خامنه اي نمي تواند با . امعه را فراگرفته استحاكميت و ج

او مجبور است براي امنيت واليت اش از شيوه . مهار كند» قانون«اتكا به 
 .استفاده كند» غير قانوني«هاي 
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پس از برداشتن شكافها و تركهاي 
متعدد در سر و اندام، سرانجام باند 
واليت، اصلي و قُدرتمندترين جناح 
بندي دروني دستگاه قُدرت جمهوري 
اسالمي، با صدايي مهيب و كر كننده 

اين تحول بنيادي در . متالشي شد
 بسا موثق تر از "نظام"ساختار سياسي 

خت بي هر شاهد ديگر، نشان داد كه در
كفايتي و كوته بيني جانشين آيت اهللا 

 از "نظام"خُميني به بار نشسته و دامن 
محصوالت مسموم آن در حال انباشته 

  . شدن است
  

فرمان تسليم از فراز سواري 

  رايگان
كه تشُكل انتخاباتي  چند روز پيش از آن

راست سنتي آرايش خود براي كسب 
كُرسيهاي مجلس نُهم را اعالم كند، 

هبر جمهوري اسالمي به گونه ر
غيرمنتظره اي تريبون نمازجمعه را در 

توطيه "اختيار گرفت تا ضمن يادآوري 
، به "دشمن در كار انتخابات

 بعد از اين هشدار دهد كه "بازندگان"
كسي آب به آسياب " شوند و "تسليم"

با توجه به آنچه كه در . "دشمن نريزد
 در خالل هفته بعد از اين سخنان

صحنه سياسي جمهوري اسالمي روي 
داد و علت تذكُرات پيشگيرانه وي را 
مدلل كرد، مي توان نتيجه گرفت كه يا 
آقاي خامنه اي تحليل دورانديشانه اي 

كه خود سرنخ  از موضوع داشته يا اين
ماجرا را در دست دارد و به جهتي كه 

  . آنها را مي كشاند، آگاه است
دن در سخن و از آنجا كه دور انديشي

 قوي ترين ويژگي رهبر جمهوري ،عمل
اسالمي نيست، بنابراين مي توان از اين 
نُقطه حركت كرد كه او در برابر واكُنش 
شُركايش به اُفتادن در چاهي كه 
. برايشان كنده بود، گارد مي گرفت

كه آقايان كني،  حدس اين
عسگراوالدي، الريجاني و باهنر چگونه 

 و همدستانش در "آقا"با خرابكاري 
 روبرو "جبهه متحد اُصولگرايان"

. خواهند شد، به استعداد زيادي نياز ندارد
ي "بي بصيرت" "رهبر"راست سنتي، 

ل  را با ساز و ده"جريان انحرافي"كه 
به تخت صدارت نشانده بود را روي 
دوش خود از ميدان مين آن كم و بيش 
بيرون آورد و اينك بايد درمي يافت كه 

  . مام مدت سواري رايگان داده استت
  

نتيجه گيري واژگون از ارزيابي 

  درست
–بي ترديد براي اين پايه سياسي

، نجات آقاي خامنه "نظام"ايديولوژيك 
تر  اي تابعي از حفظ يك منفعت بزُرگ

. يعني، قُدرت سياسي در اصل بوده است

 هم هنوز "رهبر"اگرچه حتي پادوهاي 
گي موجوديت موفق نشده اند وابست

نظام واليت فقيه به ولي فقيه حاضر را 
اثبات كنند اما براي راست سنتي اين 

آنها . سووال آكادميك ابدا مطرح نيست
پس از مرگ آيت اهللا خُميني، منافع و 
سرنوشت خود را با موجوديت جانشين او 
گره زده اند و بنابراين به صورت عملي 

  . با او در يك قايق نشسته اند
ين حال، آنگونه كه به نظر مي رسد، با ا

ابعاد دغلبازي و ناسپاسي آيت اهللا خامنه 
اي حتي از آستان تحمل چاكران ثروت 
و آستان بوسان قُدرت نيز تجاوز كرده 

آنها بسيار دير دريافته اند كه . است
پروسه رانده شدن شان به حاشيه قُدرت 

 و در 82كه به گونه مشخص از سال 
–سود گرايش نظاميآن هنگام، به 

امنيتي آغاز گرديد، از يك ارزيابي 
استراتژيك سرچشمه مي گيرد كه خود 
محصول جابه جايي طبقاتي در ساختار 

راست . استقُدرت جمهوري اسالمي 
سنتي مي پنداشت كه از هم پاشيده 
شدن ائتالف آقاي خامنه اي و 

امنيتي اش از يك -سوُگليهاي نظامي
ش اجتماعي سو و ضربه سهمگين جنب

بر موقعيت واقعي و توهم ذهني او، 
فُرصتي گرانبها براي بازسازي موقعيت 

اين يك . آن در هرم قُدرت خواهد بود
ارزيابي درست از توازن موجود بود كه 

 راست سنتي، راهكارهاي به "شيوخ"
ُكلي واژگون و نادرستي از آن استخراج 

  . كردند
  

سوپاپ در همان حال كه آنها در نقش 
–اطمينان، فشار فراكسيون نظامي

 را كاهش يا "رهبر" دولت بر امنيتي
تغيير مسير مي دادند، به گونه فعال 

 ي تحليل رفته را تقويت "مقام عظما"
هر گاه آنها قصد بركشيدن . مي كردند

جايگاه خود و بهره گيري از كشمكشها 
را داشتند، در اين صورت تاكتيك مزبور 

يمي از رويكرد در فقط مي توانست ن
نيم ديگر، . مجموع را تشكيل بدهد

حركت در جهت كسب امتياز از شريك 
و هدايت مناسبات با آقاي خامنه اي و 
بيت او به سمت شناسايي منافع متقابل 

در دستور كار داشتن اين بخش به . بود
ويژه از آن رو اهميت داشت كه راست 
سنتي براي بازسازي جايگاه خود در 

ار قُدرت جمهوري اسالمي، به ساخت
چيزي بيشتر از به جريان انداختن يك 
پروسه مكانيكي با اين يا آن چشم 

 يا وعده و سفته بي محل "رهبر"پوشي 
  . وي نياز دارد

  
دست در دست به سوي ذبح 

  مجلس خبرگانشرعي خود در 
بركناري آقاي هاشمي رفسنجاني از 
رياست مجلس خبرگان، مستقل از 

اسي صرف آن، مي تواند به اهميت سي
گونه نمادين ژرفاي ورشكستگي سياسي 
راست سنتي و درماندگي عملي آن از 
ايفاي يك نقش موثر در توازن موجود 

آيت اهللا ها رفسنجاني و . را نشان دهد
كني، دو رهبر و وزنه ي اصلي اين 
جناح بندي، دست در دست ديگر و با 

نُفوذ جناح خود در تواُفق اعالم شده، 
مجلس خبرگان را به سود منافع آقاي 
خامنه اي در اين اُرگان كليدي، به طور 

 .مصلحت آميز ذبح شرعي كردند
شايد پندار رهبران راست سنتي از اين 

 امكانجابه جايي، به وجود آوردن 
تحرُك براي مجلس خبرگان از طريق 
انسداد زاويه فشاري بود كه رياست 

. ني بر آن ايجاد كرده بودآقاي رفسنجا
بر اين اساس، گرفتن دستاويز مزبور از 
دست طيف آيت اهللا خامنه اي، مي 
توانست وزن اين اُرگان در تعادل قُوا را 

 اهرُم موثري در بهبود بخشد و آن را به
دست اين جناح در كشمكشهاي آتي و 

  .  بدل سازد"رهبر"كُنترُل جاه طلبيهاي 
ا افشاي مخالفت شديد اين احتمال ر

آقاي خامنه اي با دخالت مجلس 

. خبرگان در قلمرو خود تقويت مي كند
او پس از آخرين نشست مجلس مزبور 
كه دستاورد مهمي چون كنار گذاشته 
شدن رقيب مزاحم اش از رياست آن 
داشته بود، اين مخالفت را ابراز داشته 

ابتدا بي ترديد، اين يك رويكرد . است
 نبوده و فقط مي تواند در كنبه سا

واكُنش به حركت راست سنتي براي 
 وضعيت جديد به رخ –گويا-كشيدن 

  . وي صورت گرفته باشد
تاكتيك راست سنتي در جهت گُشودن 
حساب به اعتبار مجلس خبرگان، 
تنگناي سياسي آن را بيشتر آشكار 

آنها به ظاهر مي بايست بهتر از . ساخت
 "خيمه نظام"زير هر فراكسيون ديگري 

مي دانستند كه تجسم اين مجلس به 
عنوان يك وزنه متقابل در برابر آقاي 
خامنه اي، بيشتر از يك ارزيابي خيالي و 
آرزومندانه از جايگاه و موقعيت واقعي 

 پا به  خودچه، راست سنتي. آن نيست
 براي بي اختيار ساختن و "رهبر"پاي 

رداشته آلت دست كردن اين اُرگان گام ب

از دادن اختيار گُزينش اعضاي آن . است
 به واسطه شوراي نگهبان تا "رهبر"به 

منحرف كردن آن از وظايف پيش بيني 
شده و تبديل به ماشين ديكته نويسي و 

لي اجراي تحميالت و خواسته هاي و
، همه جا آقايان مال و مكالهاي مطلقه

راست سنتي فعاالنه براي تغيير كاربري 
  .  خبرگان دست به كار بوده اندمجلس

ژرفاي اشتباه محاسبه آنها زماني قابل 
اندازه گيري مي شود كه تصميم مي 
گيرند از اين اُرگان براي بهبود موقعيت 

 استفاده كنند و "رهبر"خود در برابر 
يورش خود را با يك عقب نشيني جانانه 
و كُرنش طوالني در برابر وي آغاز مي 

ي آيت اهللا ها كني و  جا به جاي!كنند
رفسنجاني، موقعيت ضعيف راست سنتي 
و مشروط بودن حيات سياسي آن به 

 "مقام معظم"كُنش و واكُنش مستقل 
 آشكار "آقا"را بيش از همه براي خود 

به پشتوانه اين توازن است كه راه . كرد
براي تغيير فرم يافتن آيت اهللا مهدوي 

ه كني از يك بازيگر فعال سياسي ب
 و "بودا" سنگ شده "مجسمه"

ساكتين "سخنگويان راست سنتي به 
  . هموار گرديد"فتنه

   
  يك مجسمه محترم 

اين تعريفي است كه آقاي مهدوي كني 
از كاركرد و جايگاه كنوني خود ارايه 

كه  زمان كوتاهي پس از آن. داده است
او در راس يك كارناوال زنگوله دار و 

ك انتخابات باشكوه وارد مانژ سير
مجلس نُهم شد، مي بايست در مي 
يافت كه نقش پدرخوانده پيشتر واگُذار 

مجسمه "گرديده و براي او رلي جز 
راست .  در نظر گرفته نشده است"بودا

سنتي در حقيقت ُطعمه اي بود كه براي 
سر گرفتن نمايش جلوي شير افكنده 

  . مي شد
 "جبهه"همزمان با آن كه راست سنتي 

د براي تعيين تركيب اُرگان مجلس خو
را تشكيل داد، به گونه غير منتظره اي 

 ذوب شدگان "جبهه"در برابر تشكيل 
اين در حالي بود كه . واليت قرار گرفت

انتظار داشت يا به تواُفق رسيده بود كه 
آقاي خامنه اي نيات خود را از كانال 
آنها پيگيري كند و به اين منظور 

ا براي فرستادگان و بهترين صندليها ر
. عوامل وي و بيت اش رزرو كرده بود

بدين ترتيب، ظرف سياسي آن براي 
شركت در بازي قُدرت، از يك سو با 
فشار بيروني از طريق يك نُسخه جعلي 

 "جبهه پايداري"راست سنتي به نام 
روبرو شد و از طرف ديگر زير هجوم 

  موريانه هايي همچون آقايان واليتي و 
  4ر صفحه بقيه د

  

  .....سرمقاله 

 ي، ژرفش بحران آتوريته خامنه اي كار راست سنتانيپا
  منصور امان

 

ه اي است و همو ست بزُرگترين بازنده شكست يكدست سازي، آقاي خامن
كه با هر انشعاب يا جراحي تازه زير خيمه اش، عميق تر در بحران آتوريته 

 . فرو مي رود
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   در  تضادتشديد

 هرم قدرت
 

   زينت ميرهاشمي
 

  بهمن30... فراسوي خبر

 

هر چقدر به نمايش انتخابات مجلس نزذيك مي 
شويم، تضاد بين باندهاي حكومتي شدت بيشتر 

روند شدت گيري تضادها و عميق تر . مي گيرد
شدن شكاف در هرم قدرت، بر عدم موفقيت 
سياست يكدست سازي خامنه اي صحه مي 

نقش احمدي نژاد به عنوان مهره گزينشي . ذاردگ
ولي فقيه، در اين شرايط شدت بخشيدن به 
شكاف بين باندهاي حكومتي و چندپاره شدن آن 

اين وضعيت رابطه بين طبقات اجتماعي  . است
 .با قدرت حاكمه را هرچه بيشتر تشديد مي كند

 

گرماي آتش پنهانِ زير خاكستر، نه نقطه وحدت 
كه گرم كننده تنور جنگ نگاهبانان حكومتيان بل

 .دلسوز ديكتاتوري واليت فقيه است

 

انتخابات مجلس اگر براي شوريدگان بر جمهوري 
اسالمي، يك شعبده بازي بي خاصيت است، ولي 
براي صحنه گردانان نمايش انتخابات، جدالي 

زيرا هر كدام خود را براي پارو زني . جدي است
ناسب تر مي كشتي زهوار در رفته حكومت م

اين امر را مي توان از صحبتهاي خامنه اي . دانند
تاكيد مي كند تا مهره » شور انتخابات«كه بر 

صحنه چرخانان بازي . هاي ديگر حكومت ديد
اين بار حتا جنگچوياني كه براي شراكت در 
قدرت حاضر به بي رنگ كردن هر جه بيشتر 
دكور اصالخات خود بودند را هم وارد بازي 

دست يازي سپاه پاسداران بر شريانهاي . ندنكرد
اقتصادي، چنگ اندازي سريع و صريح بر قدرت 

سپاه پاسداران با چتر . سياسي را طلب مي كند
حمايتي ولي فقيه، با شناخت باال بودن درجه 
شيب سقوط حكومت، بازيگران را اصلي  فرعي 

بر همين . كرده و به نفع خود زمان را مي خرد
تخاباتي قوق، وسيله اي براي منظر نمايش ان

 .تصفيه سازي است

 

آخوند ذوالنور جانشين پيشين نماينده ولي فقيه در 
سپاه، جريان احمدي نژاد را به تومور سرطاني 
تشبيه كرده كه براي از بين بردن آن نياز به 

 .شيمي درماني است

 

خبرگزاري حكومتي فارس وابسته به سپاه 
با درچ حرفهاي  بهمن 28پاسداران، روز جمعه 

آخوند ذوالنور، غده سرطاني را چنين وصف 
چون اين غده به نخاع و مغر چسبيده عمل «:كرد

جراخي آن خطرناك است و بايد شيمي درماني 
 .»شود
 

 29همچنين رسانه هاي حكومتي روز شنبه 
بهمن اعالم كردند كه آقاي محمدي معاون 
نظارت و هماهنگي بر سياستهاي اقتصادي 

بر اساس اين خبر . ژاد استعفا داده استاحمدي ن
اين كناره گيري به دستور خامنه اي صورت 

 .گرفته است

  

 

  2بقيه از صقحه 
در شمي رفسنجاني ه: خبر سوم

اي مفصل با روزنامه شرق  مصاحبه
امسال  بهمن 24كه دوشنبه 

منتشر شد حرفهاي زيادي مي 
در ميان سخنان مبهم و از . زند

اي او، ميان خود بزرگ بينيه
مواردي وجود دارد كه براي 
شناخت موقعيت و نقش خامنه اي 

او مي . قابل توجه است
گونه  اصال كارگزاران اين «:گويد

من عضو جامعه . تشكيل شد
معموال آنها . روحانيت مبارز بودم

زدند،  در انتخابات حرف اول را مي
  وقتي كه نماينده. البته براي تهران

يم نامزد  خواست هاي تهران را مي
 اي در دفتر من  كنيم، جلسه
  30تشكيل شد و 

دكتر حبيبي . نفر را تعيين كرديم
از طرف جمعي از مديران پيام 

درخواست كردند كه نصف . آوردند
نصف باشد، نپذيرفتند و پنج نفر از 
نيروهاي راديكال كه معتدل هم 
هستند مثال آقايان محجوب، 

-مجيد انصاري  كمالي، دعايي و 
نها از راديكالهاي تند كه اي
من ديگر .  را قبول كردند-نيستند

 كردم كه در جلسات  وقت نمي
گاهي به دفتر من . شركت كنم

 گروهي كه 9آن . آمدند مي 
همسو با جامعه روحانيت بودند، 
گفتند كه ما راي داريم و چرا 
بياييم اينها را در فهرست قرار 

پس . خودشان نامزد شوند. دهيم
گفتند كه قبول رد كردند و 

آقاي ناطق نوري پيش . كنيم نمي
پذيرند، من  من آمدند و گفتند نمي

گفتم كه برويد و از مقام رهبري 
  .بپرسيد

رفتند و از آقا پرسيدند و ايشان هم 
من با . با نظر آنها موافقت كردند

رهبري تلفني صحبت كردم و 
گفتم كه اگر اين پنج نفر را 

اخل نپذيرند، يك عده از اعضاي د
دولت مصمم هستند كه خودشان 

خواهم  فهرست بدهند و من نمي
. اين اختالف به وجود بيايد

كند و تضعيف  روحانيت ضرر مي
. شود، اجازه دهيد متحد باشيم مي

آيند رقابت  حاال ديگران مي
. كنند، چرا ما اين كار را كنيم مي

 نفر به 270ايشان گفتند مگر 
د روند؟ گفتم چرا، گفتن مجلس نمي

. خواهد بيايد كه حاال هر كسي مي
. گونه شكل گرفت كارگزاران اين

  اي كه دادند، بيانيه اولين بيانيه
رهبري دستور . شان خيلي جا افتاد

دادند كه وزرا حق ندارند در 
  . انتخابات نامزد و فهرست بدهند

  
وزرا پيش من آمدند و گفتند 
كه اگر رهبري ناراضي هستند، 

آقا . دهيم ما فهرست نمي
فتند معاونان بمانند، وزرا گ

چون وزرا از مجلس . نباشند
گيرند نبايد خودشان  راي مي

حتي . بيايند كه مجلس بسازند
گفتند شهردار تهران هم باشد 
و خودشان تماس گرفتند و 
. گفتند كه آن هم باشد

خودشان آمدند و در انتخابات 
هم موثر بودند و تقريبا نزديك 

  ».نصف مجلس را هم گرفتند
ين بخش از حرفهاي ا

رفسنجاني نشان مي دهد كه 
 1375خامنه اي از همان سال 

به دنبال پروژه يكدست سازي 
و يا ريل گذاري جديد در 

خامنه اي . واليت بوده است
تا جايي كه تيغ اش مي بريده 
و در يك مسير مرحله به 
مرحله اين سياست را دنبال 

اكنون نوبت تعيين . كرده است
هاشمي تكليف با اكبر 

. رفسنجاني فرا رسيده است
اين كه خامنه اي پس از كنار 
گذاشتن او از رياست مجلس 
خبرگان بتواند رفسنجاني را از 
رياست مجمع تشخيص 
مصلحت نظام حذف كند و يا 
نتواند، در اين حقيقت كه نقشه 
ولي فقيه حذف رفسنجاني به 

خواص بي «عنوان يكي از 
است، هيچ تغييري » بصيرت
خبر را همه شنيده . دنمي ده

اند و گوشها فقط براي تاريخ 
  . اجراي آن تيز شده است

  
آن چه از تجزيه و تحليل باال 
مي توان نتيچه گرفت اين 
است كه بر خالف ادعاهاي 
ولي فقيه نظام، يك بحران 
عميق و گسترده سراسر 
حاكميت و جامعه را فراگرفته 

اين بحران را خامنه اي . است
» قانون«اتكا به نمي تواند با 

او مجبور است براي . مهار كند
امنيت واليت اش از شيوه 

استفاده » غير قانوني«هاي 
عوامل خارجي البته اين . كند

وضعيت را تشديد مي كند، اما 
عامل اصلي بحران و دشمن 
اصلي مردم، در تهران است 
كه بر تخت سلطنت مطلقه 

  . تكيه زده است
  
  
  
  

 ي، كار راست سنتانيپا

ژرفش بحران آتوريته 

  خامنه اي 
  3بقيه از صفحه 

حداد عادل و محفلهاي اندروني واليت مانند 
 "جمعيت ايثارگران" و "جمعيت رهپويان"

قرار گرفت كه وظيفه پوكاندن آن از درون را 
  .پيش مي بردند

 تيجامعه روحان"ابعاد ُكاله گُشادي كه 
 و "م ُقهي حوزه علمنيدرسجامعه م" و "مبارز

مكالها بر سر خود نهاده بودند، با انتشار 
ليست نامزدهاي تشُكل آنها بازتاب بيروني 

 زمين خود فقط -به ظاهر-آنان در . يافت
نقشي حاشيه اي ايفا مي كردند و در عمل 
فقط به عنوان زايده اي از فراكسيون آقاي 

رسوايي . خامنه اي فضاي تحرك مي يافتند
ين واقعيت بود كه بار تر براي راست سنتي ا

آنها اشتباه كُرنش در مجلس خبرگان را اينجا 
نيز تكرار كرده و براي گرفتن امتيازهاي 
موهوم از رقيب، اعضاي خود را زير پاي آن 

يكي از رهبران راست سنتي، . قُرباني كردند
آقاي باهنر، در توجيه اين دون مايگي عذر 

حتي براي بر هم زدن كل "آورده كه رقبا 
كوتاه " و بنابراين "بازي پاي كار بودند

  .  بوده است"مصلحت" به "آمدن
  

  برآمد
پايان كار راست سنتي، آن گونه كه تا كنون 
بود و در مكاني كه قرار داشت، فرا رسيده 

از يك سو، تجزيه شتابان اين جريان . است
كه در ليستهاي انتخاباتي گوناگون اعضاي 

يك دوره از آن به نمايش درآمده، انتهاي 
حيات سياسي اُليگارشي روحانيون و پشتيبانان 
طبقاتي آنها با اين مضمون و در اين شكل را 

  . گُواهي مي دهد
مصلحت "از سوي ديگر، با هر درجه از توان 

 و شيب تعظيم، اين مولفه سنتي "انديشي
قُدرت كه از آغاز شكل گيري نظام جمهوري 

يك منافع اسالمي در اتحاد با ولي فقيه، شر
حكومت بوده است، مي بايست دريابد كه 
دوران طوالني ماه عسل سپري گرديده و راه 
ولي فقيه حاضر از آنها جدا شده است و آنها 
نيز اكنون ناچارند راه خود گيرند و مسير 

  . ديگري را امتحان كنند
با اين همه، ريزش يك پايه اصلي قُدرت، 

.  نيستهرگز به معناي تقويت آن در مجموع
 به طور فراگير و "نظام"پايه هايي كه قُدرت 

هژموني آقاي خامنه اي به طور ويژه بر آن 
باند . اُستوار است، در حال متالشي شدن است

 13به ) تا هنگام نگارش اين مطلب(واليت 
  . دسته بندي منشعب شده است

آيت اهللا طرحهاي كالن نتايج فاجعه بار 
 "مهندسي"ت و  براي اداره قُدرخامنه اي

به گونه مهارناپذيري ژرفش مي توزيع آن، 
يابد و آثار آن از سر تا بدنه ي دستگاه قُدرت 

بزُرگترين بازنده شكست . را در نور ديده است
يكدست سازي، آقاي خامنه اي است و همو 
ست كه با هر انشعاب يا جراحي تازه زير 
خيمه اش، عميق تر در بحران آتوريته فرو 

  . دمي رو

خبري كه خامنه اي آن را سانسور 

  نظاممي كند؛ بحران در تار و پود
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چهل و يك سال از حماسه و رسـتاخيز          
 بهمـن سـال     19در  . سياهكل مي گذرد  

 يك دسته پارتيزاني به فرماندهي      1349
رفيق علـي اكبـر صـفايي فراهـاني بـه           
پاسگاه ژاندارمري شهرك سـياهكل در       
منطقــه الهيجــان حملــه كــرده و آن را 

بـا ايـن حركـت بـن        . كردند خلع سالح   
با بي  جنبشي نوين و انقال   بست شكنانه،   

برافروختن مشعل آزاديخـواهي در شـب       
  .تيره ديكتاتوري متولد شد

ــه   ــس از حماس ــاي پ ــان نبرده در جري
سياهكل كه تا اوايل اسفند همان سـال        

 رفقـا رحـيم     ،ادامه داشت، فدائيان دليـر    
سماعي و مهدي اسـحاقي بـه شـهادت         
. رسيدند و تعدادي نيز به اسارت درآمدند      

ي شـاه   بي دادگاههاي نظامي ديكتـاتور    
در مقابل عمليـات جـسورانه رزمنـدگان        

 تـن از برجـسته تـرين        13دلير فـدايي،    
فرزندان انقالبي ميهن مـا را بـه اعـدام          

 اســفند 26 ســحرگاه در . كــردمحكــوم
 رفقا غفور حسن پور اصيل، علـي        1349

اكبر صفايي فراهـاني، احمـد فرهـودي،        
ــدث    ــدعلي مح ــرادي، محم ــل انف جلي

ي، هادي  قندچي، ناصر سيف دليل صفاي    
بنده خدا لنگرودي، شعاع الدين مشيدي،   
اسكندر رحيمـي مـسچي، محمـدهادي       
فاضلي، عباس دانش بهزادي و هوشنگ 
. نيري به جوخه هاي اعدام سپرده شدند      

شهداي رستاخيز سياهكل راهي كه آغاز     
كننده آن بودند را با پيكارهاي خونين و        
با قبول هزينه هاي آن تا سپيده دم روز         

  .  ادامه دادند اسفند26
  

حماســـه ســـياهكل و شـــكل گيـــري 
 شـور و شـوق      ،چريكهاي فـدايي خلـق    

حـاكم  جديدي در شرايط ركود و خَمود        
ايجاد كرد و ديـري نپائيـد كـه جنـبش           
پيشتاز فدايي به يك نيروي قدرتمنـد و        
پرنفوذ در صحنه سياسي ايـران تبـديل        

  .شد
رزمندگان دلير فدايي با اقـدام جـسورانه        

ل، صحنه سياسي ايـران     خود در سياهك  
را به كلي دگرگـون كـرده و ايـن پيـام            
روشن را به گوش همگان رسـاندند كـه      
دوران مكتب سـازان بـي عمـل و الف          
زنان بزدل به پايان رسيده و تنها كساني     
مي توانند با مردم و مهمتر از آن نقـش          
پيشتاز جنبش آزاديخواهي مردم ايران را    

عمـل  داشته باشند كه بـه طـور واقعـي          
  .انقالبي انجام دهند

پژواك پيكار پيشتازان جنبش فدايي بـه       
سرعت بخشهاي وسيعي از جامعه ايران      
را برگرفت و ديري نپائيد كه آگـاهترين        
و پيشروترين زنان و مرداني كه قلبشان       
براي آزادي و سوسياليسم مي طپيد، بـه        

  .گرد جنبش پيشتاز فدايي جمع شدند

انقالبـي  حماسه سـياهكل و فعاليتهـاي       
 تـا  1349 بهمـن  19رزمندگان فدايي از  

 كه نظـام شاهنـشاهي      1357 بهمن   22
 تعيـين  ي عميـق و سرنگون شـد، تـاثير    

كننــده در حيــات سياســي، اجتمــاعي و 
طـي ايـن    . فرهنگي جامعه ايران داشت   

مدت در حالي كـه جنـبش فـدايي زيـر           
شديدترين ضربات دشمن قرار داشـت و       
ــامي    ــيدن تم ــهادت رس ــه ش ــاوجود ب ب
ــرغم    ــذاران آن و علي ــران و بنيانگ رهب
ــا و   ــا، خطاه برخــي نارســاييها، انحرافه
كمبودها، به حيات خـود ادامـه داد و در          

 بــه يــك 1357آسـتانه انقــالب بهمـن   
ــا   ــد ب ــبش نيرومن ــسترده   جن ــاه گ پايگ

ــدترين  ــه يكــى از قدرتمن اجتمــاعي و ب
ــه    ــستى در خاورميان ــازمانهاى كموني س

  ي علنـي  اولـين گردهمـاي    در  . تبديل شد 
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايـران در       

 در دانـــشگاه 1357 بهمـــن ســـال 19
ــن و در   ــزار ت ــيش از صــد ه ــران، ب ته

 بهمـن همـان سـال    21راهپيمـايي روز  
  .حدود دويست هزار تن شركت داشتند

 روحيـه رزمنـدگي و فـداكاري        درخشش 
 شاه را به تعجب     ،چريكهاي فدايي خلق  

رخاطراتش از  اسداهللا عَلم د  . واداشته بود 
عزم و  «:قول محمد رضا شاه مي نويسد     

اراده آنها اصال ً باور كردني نيست، حتي        
زنها تا آخرين نفس به جنگ ادامه مـي         
دهند، مردها قرص سيانور در دهانـشان       
دارند و براي ايـن كـه دسـتگير نـشوند           

امير اسـداهللا علـم،     (»خودكشي مي كنند  
من و شاه، يادداشتهاي محرمانـه دربـار        

  )146طنتي ايران، صسل
همچنين خميني جالد از همان ابتـدا بـا    
ــشتاز   ــبش پي ــل جن ــايگي در مقاب فروم

او در  . فدايي به موضع گيـري پرداخـت      
ــه   ــه نام ــخ ب ــشت 6پاس  1350 ارديبه

مسئول اتحاديه انجمنهـاي اسـالمي در       
ــاريخ  ــا، در ت  1350 ارديبهــشت 28اروپ

بايــد حادثــه ســازيها و شــايعه «:نوشــت
 كـه در ممالـك اسـالمي        پردازيهايي را 

براي تحكيم اساس حكومت اسـتعماري     
نظيـر حـوادث    . است بررسي دقيق كنيد   

ــياهكل  ــه س ــه و حادث ــع » ...تركي موض
خميني آن قدر ننگين بود كه وقتي ايـن   

اسـالم  «پيام در همان زمان در نـشريه        
ارگان اتحاديه انجمنهـاي    » مكتب مبارز 

اسالمي در اروپا به چـاپ رسـيد جملـه          
» حوادث تركيه و حادثه سياهكل    نظير  «

، )زيـارتي (سيد حميد روحـاني   .(حذف شد 
نهضت امـام خمينـي، انتـشارات مركـز         
اسناد انقالب اسالمي، چـاپ دوم پـائيز        

  )487-486، جلد سوم، ص 1374
  

امروز نيز معركه گيران دربار خامنه اي و 
تئوريسينهايي كه به نابودي چـپ و بـي      

گسيخته ليبراليسم عنان   -بديل بودن نو  
ايمان آورده اند، مي كوشند تـا سـيماي         

ــالهاي   ــدايي در س ــبش ف ــا 1349جن  ت
امــا ايــن  .  را مخــدوش كننــد 1357

ــشخور آن   ــه آب ــه ك تالشــهاي مذبوهان
ــالمي   ــوري اس ــي جمه ــاي امنيت نهاده
است، هرگز نتوانسته واقعيت را زير انبوه       

و » قيـق حت«چرندياتي كه تحت عنوان     
 پنهـان   منتشر شـده،  » بررسي تاريخي «

در مقابل تحريف تاريخ بـه وسـيله        . كند
ــا ارزش و    ــراي م ــي، ب ــاي امنيت نهاده
اهميت گراميداشت حماسه سياهكل نـه      
از سر يادآوري رويدادي كـه بـه تـاريخ          
پيوسته و يا برگزاري يك آئين مـذهبي،        
مكتبي و ملي و يا روياهاي نوستالژيك،       
بلكه به اين خـاطر اسـت كـه رسـتاخيز         

 زنـان و مردانـي كـه در         امروز و حماسه  
ــي، ســوريه،   ــصر، ليب ــونس، م ــران، ت اي

براي آزادي  .........واشنگتن، مادريد، رم و   
، ادامه بالفـصل حماسـه      پيكار مي كنند  
  .  سياهكل است

ما سيماي حماسه آفرينـان سـياهكل را        
 و  1388در قيام جوانان ايـران در سـال         

 1389در قيامهاي بهمن و اسفند سـال        
آنها كـه بـا خيزشـهاي       . مشاهده كرديم 

حماسي خود پايه هاي استبداد مذهبي و     
سلطنت مطلقـه خامنـه اي را بـه لـرزه           

مرگ بـر   «ند، آنهايي كه با فرياد      ددرآور
ــر اصــل واليــت «، »ديكتــاتور مــرگ ب

زنـده  «و  » مرگ بر خامنـه اي    «،  »فقيه
، اقتدار ولي فقيه را به سخره       »باد آزادي 

 و  گرفتند، آنها كه برخالف سازشـكاران     
فرصت طلبان دل به تغييـر و تحـول از          
درون نظام واليت فقيه نبستند، آنهـايي       
كه تن به حقارت ندادند و بر طنـاب دار          

حماســه ســـازي  بوســه زدنــد، درس   
  .رستاخيز سياهكل را به روز كردند

ما درس به روز شده حماسه سياهكل را        
در قيامها و جنبشهاي ستُرگ خاورميانـه    

ل وال اسـتريت  و در جنبش عظيم اشـغا    
ديديم و هم از ايـن رو بـود كـه بـدون             
شك و ترديد خود را در كنار همـه ايـن           
  . قيامها، خيزشها و جنبشها تعريف كرديم

  
  ! هموطنان

ــي در   ــته تحــوالت مهم ــال گذش در س
عرصه داخلي و بـين اللملـي بـه وقـوع           
پيوست و سيماي جديدي در جهـان مـا         

ادامــه بحــران غيرقــانوني . ترســيم شــد
در ايـران، تحـوالت در      ) ران انقالبي بح(

كشورهاي خاورميانه كه به بهـار عربـي        
ــبش برآشــفتگان و   مــشهور شــده و جن
اشـــغال وال اســـتريت در كـــشورهاي 
پيشرفته صـنعتي، تعـادل جديـدي بـين       

 وجود آورده    به ستمديدگان و ستمكشان  
  .است

  
يرقـــانوني و غادامـــه بحـــران 

  چالشهاي رژيم واليت فقيه
 تـضادهاي موجـود در   در عرصه داخلـي   

جامعه در سه موئلفه اصلي در ابعاد غيـر         
  .قابل قياس با گذشته شدت گرفت

تـضاد بـين تـوده هـاي مـردم و            -الف
 25از  . حاكميت روز به روز تـشديد شـد       

 تا پايان اسفند همـان      1389بهمن سال   
سال ما شاهد چهار قيام گـسترده عليـه         

پـس از  . رژيم ستمگر واليت فقيه بوديم  
 جنبشهاي پراكنـده در هرگوشـه       آن هم 

خامنـه اي در    . ايران بـه وقـوع پيوسـت      
كابوس قيامهاي مردمي در هر فرصـتي       

دم » فتنـه «كه به منبر مي رود از خطر        
مي زند و براي مهار خيزشهاي مردمـي         
ــرين    ــه ت ــي رحمان ــديدترين و ب ــه ش ب

خامنـه اي   . سركوبيها متوسل مي شـود    
  پـس   است با سركوبي وحشيانه توانسته   

از خيزشهاي بهمن و اسفند سال گذشته       
جنبــشهاي گــسنرده را مهــار كنــد، امــا 
نتوانسته و نخواهد توانست آتش خشم و   
نفرت مردم را مهار كرده و جامعه را بـه          

انجام صدها  . رِكود و خمودي سوق دهد    
حركت اعتراضي كارگران ايران در سال      
. گذشته اين حقيقت را نـشان مـي دهـد    

رده، فقـر هـردم     بحران اقتـصادي گـست    
افزايش يابنده اكثريت مـردم و انباشـت        

عيتي بـه وجـودآورده كـه       ضنارضايتيها و 
بيش از هركس خامنه اي و ايـادي او از    
آن با خبر و براي جلـوگيري از بـرُوز آن     

  .چاره انديشي مي كنند
  
در عرصه درون هرَم قدرت و ثروت  -ب

. نيز تضادها در ابعاد كالن افزايش يافت      
خـواص بـي    «بـين ولـي فقيـه و        تضاد  

ــصيرت ــان و  » ب ــشاكش پنه ــه در ك ك
آشكار خامنـه اي و رفـسنجاني خـود را          
ــذف     ــه ح ــر ب ــد، منج ــي ده ــشان م ن
رفسنجاني از رياست مجلس خبرگـان و       

 كارتــلكوتــاه كــردن دســت وي از   
. اقتصادي موسوم بـه دانـشگاه آزاد شـد       

هم اكنون نقشه خامنه اي اين است كه        
ز رياست مجمـع    هاشمي رفسنجاني را ا   

اگر . تشخيص مصلحت نظام بركنار كند    
خامنه اي بتواند در چنين امـري موفـق         
شود، بـه دوران شـراكت رفـسنجاني در         

نـين  چقدرت خاتمه داده است و اگر در        
خوان الي زخـم    تامري ناكام بماند، اسـ    

ــر    ــت و در ه ــده اس ــاقي مان ــت ب والي
. دوحالت واليت فقيه تضعيف مـي شـود   

اه حل اول براي خامنه هرچند كه زيان ر  
  اي كه سياست تمركز قدرت در دست 
  6بقيه در صفحه 

   

  پيام سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

 به مناسبت چهل و يكمين سالگرد

   حماسه و رستاخيز سياهكل
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پيام سازمان 

  چريكهاي فدايي

  خلق ايران

به مناسبت چهل و 

 يكمين سالگرد

حماسه و رستاخيز 

  سياهكل
  5بقيه از صفحه 

  

اراذل و اوباش مطيع و گوش به فرمان         
  .را برگزيده، كمتر خواهد بود

در سال گذشـته و در ادامـه كـشمكش          
براي اشـغال كرسـيهاي مجلـس آينـده      

و گماشـته   ارتجاع، تضاد بين ولي فقيـه       
خيز بانـد   . اش به شكل حادي بروز كرد     

ــي در    ــرِه چين ــراي مه ــژاد ب ــدي ن احم
مجلس ارتجـاع كـه بـا بركنـاري وزيـر         

، بـا واكـنش شـديد و      آغاز شد اطالعات  
رو و اين مـساله بـه       بقاطع خامنه اي رو   

  روزه احمـدي نـژاد منجــر  11اعتـصاب  
پس از اين رويداد خامنه اي پديده       .  دش
خواص بـي   «و  » فتنه«را به   » انحراف«

او به هيچ وجـه از      . اضافه كرد » بصيرت
عزيزدردانه واليتش انتظار نداشـت كـه       
اين گونه نافرماني كـرده و بـه گماشـته          

  . ياغي تبديل شود
ــر در روز   ــد فط ــاز عي ــه اي در نم خامن

در مـورد   امـسال    شـهريور    9چهارشنبه  
ــاتي روز  ــايش انتخاب ــه 12نم ــفند ب  اس
به «:اخت و گفت  چالش امنيتي رژيم پرد   

علت حوادث جـاري در منطقـه، مقطـع         
ــال    ــان در حـ ــاريخ جهـ ــي از تـ مهمـ

گيري است و ملت و مـسئوالن در        شكل
اين شرايط بسيار حـساس، بايـد كـامالً         
هوشيار باشـند و اجـازه ندهنـد در ايـن           
مقطع تعيـين كننـده تـاريخ، اخـتالف و          
كدورت، مانع از ايفـاي وظـايف بـزرگ         

مي ملــــت ايــــران و نظــــام اســــال
مسئوالن مختلـف، منبـرداران و      ......شود

ــه   ــساني ك ــه ك ــاالن سياســي و هم فع
توانند با مـردم حـرف بزننـد بايـد از             مي

انتخابات به عنوان نعمتي الهي پاسداري      
هـاي    كنند و هوشيارانه، مراقـب چـالش      

ــد ــالش ض ــي و ت ــمنان  امنيت ــاي دش ه
  ».باشند

ريـل گـذاري    «خامنه اي بـا مهندسـي       
اليـت فقيـه، هـر      بـراي نظـام و    » جديد

تبديل واليت به   «تصوير و تالش براي     
نجا آرا بر نمي تابد و تا  » شركت سهامي 

كه قدرت داشته باشد با آن مبـارزه مـي     
خَراطي كردن اليه بـااليي رژيـم،       . كند

نظامي امنيتي كردن ارگانهاي قـدرت و       
برگماري افراد گوش به فرمان و كوتوله       
هاي سياسي در نهادهـاي نظـام، يـك         

يرقابل تغيير بـراي  غياست راهبردي و    س
تضمين امنيت سلطنت مطلقه خامنه اي      

  . است
  

در عرصــه جهــاني تــضاد بــين     -پ
جمهوري اسالمي و كشورهاي بـزرگ و   
ــال    ــر در س ــشورهاي ديگ ــضي از ك بع

و سياسـت مماشـات     . گذشته تشديد شد  
 با چالش جـدي روبـرو       5+1كشورهاي  

ادامه فعاليت رژيم بـراي دسـتيابي       .. شد
به سالح اتمي، صدور تروريسم به خارج       
ــدور    ــا ص ــراه ب ــران هم ــاي اي از مرزه

 بــه كــشورهاي »بنيــادگرايي اســالمي«
خاورميانه و خرايكاري در روند صلح بين 
فلسطين و اسرائيل مولفه هـاي تـشديد        
تضاد بين رژيم ايـران و جامعـه جهـاني       

در اين جدال همواره اتحاد عمـل       . است
ــين و همــسويي علنــي و غيــر ع لنــي ب

واليت خامنه اي و جناح جنگ طلـب و         
افراطي اسرائيل وجود داشته كه به طور       
متحد عليه صلح و همزيستي در منطقـه    

  .تالش مي كنند
طي سالهاي حيات جمهـوري اسـالمي،       
ــكال    ــه اش ــستي ب ــشورهاي امپريالي ك
مختلف به رژيم ايـران كمـك و يـاري          

اگر امروز رژيم مي تواند بـه       . رسانده اند 
 هاي مجازي يورش ببرد، اگر اين       شبكه

رژيم به پيشرفته ترين تكنولوژيها بـراي       
كنترل و سركوبي مبـارزه مـردم دسـت         
پيدا كرده است، اين به خاطر كمكهـاي        
بيدريغ كشورهاي بزرگ غربـي بـوده و        
بدون دانش و پشتيباني لجستيكي آنهـا،       
امكانات و توانائيهاي رژيم ايران به هيچ       

كوب در فـضاي    وجه اجازه گسترش سر   
سـاير  . مجازي در اين سطح را نمـي داد  

كمكهاي سياسي، اقتصادي و اجتمـاعي      
به رژيم ايران نيز به همين گونـه عليـه          

ارزه و مقاومت مردم ايران عمل كرده       بم
ــام  . اســت ــدن ن كــافي اســت در گُنجان

سازمان مجاهدين خلق ايران در ليـست       
ــا و     ــد آمريك ــاالت متح ــستي اي تروري

 تامل كنيم كه فقط و فقط       اتحاديه اروپا 
براي خوش آيند استبداد مذهبي حـاكم       

متاسـفانه  . بر ايران صورت گرفته اسـت     
دولت آمريكا عليرغم احكام دهها دادگاه      

و اين نامگـذاري    غدر اروپا كه منجر به ل     
گرديــده، و بــا وجــود راي يــك دادگــاه 
فدرال در آمريكا، هنوز بر اين نامگذاري       

  . كثيف پافشاري مي كند
ــت    ــتفاده از سياس ــا اس ــران ب ــم اي رژي
مماشات و به ويژه با شرايطي كه جنگ        
اشــغالگرانه آمريكــا در عــراق بــراي آن 
فراهم آورده، بـه سياسـتهاي مخـرب و         
. ماجراجويانه خود ادامه داده و مي دهـد       

در شرايط كنوني ادامه اين سياستها بـه        
مرز تحمل كـشورهاي بـزرگ و جامعـه       

ين رو است كـه     جهاني رسيده و هم از ا     
فشار و اعمال تحريم، هرچند به صورت       
محدود، بر رژيم ايران افزايش پيدا كرده       

-هدف اين فـشارها و تحريمهـا        . است
 5+1همان گونه كه سـران كـشورهاي        

تغييـر  « نـه    -تاكنون اعـالم كـرده انـد      
در . آن اسـت » تغييـر رفتـار   «كه  » رژيم

حالي كه احتمال جنگ نظامي در چشم       
ارزيابي، به طور مثال تا يـك       انداز قابل   

سال ديگر كه انتخابات در آمريكا برگزار     
مي شود، وجود ندارد، و در شرايطي كـه        

 -ويـران –خامنه اي بر سياسـت ايـران        
كن خود ادامـه مـي دهـد، چـشم انـداز         
تضاد بين رژيم و جامعه جهاني تـشديد         

 در اين رابطه موضع ما روشـن  .آن است 
تاكيد كـرده  و شفاف است و بارها بر آن     

ما به طور قاطع مخالف مماشـات و        . ايم
هرگونه دخالت نظامي خارجي در ايـران       
هــستيم و در عــين حــال جمهــوري    
اسالمي را به خـاطر سياسـتهاي جنـگ         
طلبانه، ماجراجويانه  و بحـران زاي آن،        
مسئول فجايعي مي دانيم كه بـه مـردم         

  .ايران تحميل شده و خواهد شد
  

فه اي كه بـه طـور       ارزيابي ما از سه مول    
مختصر شرح داديم چنين اسـت تعـادل        
ناپايدار بين مردم و نيروهاي سركوبگر و      

 داليـل فقدان قيامهاي گسترده خياباني     
. پايان يافتن بحران غير قـانوني نيـست       

اين بحران ادامه داشته و در ابعاد كالن        
هنـوز باالئيهـا    . تعميق پيدا كرده اسـت    

 بر شكاف دروني خـود غلبـه        نمي توانند 
كننــد و پائينيهــا نيــز مــسير خَمــودي و 

تـوده هـا    . تسليم را انتخاب نكـرده انـد      
هنوز در تب و تاب تغيير هستند و ولـي          
فقيه و كـارگزارانش بـه طـور مـداوم از           

  . دم مي زنند» انحراف«و » فتنه«خطر 
  

بهار عرب، جنبش برآشـفتگان و      

  اشغال وال استريت
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تونسي در اعتراض به تعرض پليس بـن        
علي، خود را به آتش كشيد و شعله هاي  
برافروختــه شــده از گوشــت و پوســت و 
استخوان او بـه خـرمن خـشم و نفـرت           
مردم تونس جرقه زد و ديري نپائيد كـه         
زنان و مردان تونسي و به ويژه جوانـان         

انقالب ياسـمين، رژيـم بـن علـي را          با  
سرنگون و گام اول براي تحقق خواسته       

  .هاي خود را پشت سرگذاشتند
پس از آن، ديكتاتوري حسني مبارك بـا    
قيامهــاي مــردم مــصر و در كــانون آن 

، التحريــرتحــصن شــبانه روزي ميــدان 
قيام مردم ليبي و به ويـژه       . سرنگون شد 

خيزش مردم بن غازي كه منجر به آزاد        
 در ادامه خـود و بـا      ،سازي اين شهر شد   

دخالت نظامي نـاتو سـقوط ديكتـاتوري        
در روزهاي  . معمر قذافي را در پي داشت     

گذشته علـي عبـداهللا صـالح، ديكتـاتور         
يمن نيز سرانجام تسليم اراده مردم شـد        
و بــا عــذرخواهي از رفتــار ســركوبگرانه 

هـم اكنـون    . خود، كشور را تـرك كـرد      
نطقه در سـوريه    كانون اصلي تحوالت م   

و در قيام پرشـور و مـداوم مـردم عليـه            
پيـروزي  . ديكتاتوري بشار اسد قرار دارد    

مردم سوريه در مبارزه عليه ديكتـاتوري       
ــد، موقعيـــت ژئوپوليتيـــك   ــشار اسـ بـ
خاورميانه و به ويژه رژيـم ايـران را بـه           
كلي دگرگون خواهد كرد و هـم از ايـن          
زاويه است كه خامنه اي در يك موضع        

 ننگين و ارتجاعي، حركت انقالبي  گيري
مردم سوريه را وابسته بـه غـرب اعـالم      

در استراتژي دفاعي رژيم جمهوري  . كرد
آن گونه كه سركردگان رژيـم      -اسالمي  

بارها به روشني بيان كرده انـد، سـوريه         
جزيي از عمق استراتژيك نظام واليـت       

بدون اين عمق اسـتراتژيك،     . فقيه است 
فاده بهينه از حزب    خامنه اي قادر به است    

اهللا در لبنان كه يك خطر بالفعل بـراي         
  .اسرائيل است، نخواهد بود

قيامهــا، جنبــشها و خيزشــهاي ضــد    
ديكتــاتوري در كــشورهاي خاورميانــه و 
شمال آفريقا بر تمامي تحوالت سياسـي    

گذاشـته و مهمتـرين تـاثير    اثر  جهان ما   
جهــاني آن فروپاشــي نظــم مبتنــي بــر 

جنـگ جهـاني اول     تقسيم بندي پس از     
  . است

  
تحوالت سياسـي در كـشورهاي عربـي        
همچنان ادامه دارد و مردم كـشورهايي       
كه ديكتـاتوري را سـرنگون كردنـد، بـا          

از يك  . چالشهاي جديدي روبرو شده اند    
ــالمي   ــادگراي اس ــاي بني ــرف نيروه ط
تالش مي كننـد تـا از نارضـايتي تـوده           
هاي محروم، ضعف ساختارهاي مدني و      

سياسي ناشي از   - فرهنگي عقب ماندگي 
ــافع    ــت من ــاتوري، در جه ــالها ديكت س
اجتماعي و طبقاتي خـود بهـره بـرداري         
كنند و از طرف ديگر، مداخله آزمندانه و        
البتــه موذيانــه كــشورهاي امپرياليــستي 
منجر به تضعيف نيروهـاي دمكراتيـك،       
عدم اتحاد اين نيروها و شكاف در درون      

بـا ايـن    . جنبش دمكراتيك شـده اسـت     
جــود و عليــرغم همــه ايــن چالــشها و و

ــشتت   ــا وجــود ضــعف و ت نگرانيهــا و ب
نيروهاي دمكراتيك و پيشرو، تحـوالت      
موسوم به بهار عرب يك گام بزرگ بـه         
جلـو در مبــارزه آزاديخواهانـه و عــدالت   

كافيست به . طلبانه مردم خاورميانه است
تغيير ادبيات سياسـي پـس از تحـوالت         

جه كـرد تـا     خاورميانه و شمال آفريقا تو    
بــه گــستردگي تــاثير خيزشــهاي مــردم 

پـس از شـروع بهـار       . خاورميانه پي برد  
بـه  » قيـام «و  » انقـالب «عرب كلمات   

. طور گسترده وارد ادبيـات سياسـي شـد     
ــن تحــوالت، ديكتاتورهــا و   ــيش از اي پ
حاميان بين المللي آنها به بهانه مخالفت    
با خشونت كـه در حقيقـت چيـزي جـز           

ب ديكتاتورها نبـود،    تائيد خشونت از جان   
حركتهاي مردمي و قيامهاي توده اي را       
نفي و با نظريه پردازيهاي سـخيفانه راه        

. اكجاآباد اعالم مي كردند ن هانقالب را را  
طُرفه اين است كه پس از اين تحوالت        
و با توجه به بعضي از رويدادهاي تلخ در   
كشورهايي كه ديكتاتورهـا را سـرنگون       

ريه پردازان كوتـه    ضي از نظ  عكرده اند، ب  
فكر، اين بار از موضع به اصطالح چـپ         
ــي    ــاع از ب ــع دف ــت از موض و در حقيق

ي و سكون در مقابل ديكتاتورهـا،       تحرك
اين تحوالت را يا به كلي مردود اعـالم         
مــي كننــد و يــا نقــشه اطاقهــاي فكــر 
ــي   ــابي م ــستي ارزي ــشورهاي امپريالي ك

  .كنند
جـه عملـي نظـرات      ينقطه مشترك و نت   

هاي امپرياليــسم قبــل از ايــن تئوريــسين
تحوالت با نظريات بـه اصـطالح چـپ         
پس از اين تحوالت، دعـوت مـردم بـه          
سكون و بي عملي در مقابـل مـستبدان         

اولي با حربه مخالفت با خشونت و   . است
. انقالب و دومي با دستاويز نتايج انقالب      

مردم (»الشعب يريدو اسقاط نظام   «شعار  
  دست رد ) سرنگوني نظام را مي خواهند

  7بقيه در صفحه 
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  .....پيام سازمان 
  6بقيه از صفحه 

بــر ســينه مماشــاتگران زد، و ادامــه    
ــصر و     ــر م ــدان تحري ــوالت در مي تح
تالشهاي نيروهاي اجتماعي مترقـي در      
تونس و ادامه قيـام در سـوريه، افـشاگر          
نظرات سخيف ايدئولوگهاي دسـته دوم      

  .شده است
  

پيرامــون تحــوالت خاورميانــه و شــمال 
ل ملل متحـد در     آفريقا اظهار نظر دبيرك   

 دي در كنفرانس بيروت     25روز يكشنبه   
ــه    ــذار ب ــالحات و گ ــوان اص ــت عن تح
دمكراسي، بيان كننـده عمـق و وسـعت        
اين قيامها و مـسير برگـشت ناپـذير آن          

  .است
ــود     ــخنراني خ ــون در س ــي م ــان ك ب

ــت ــدن آرام  «:گف ــر از وزي ــاي تغيي باده
 يي كه در تـونس       شعله. نخواهند گرفت 

. ش نخواهـد شـد    برافروخته شـد، خـامو    
ــري و   ــك نف ــت ت ــه، حاكمي نظــم كهن
انحصار در سـرمايه و قـدرت، خـاموش         
كردن رسانه ها و محروميت از آزاديهاي   

مـردم  . پايه اي در حال فروريختن است     
كـافي اسـت،   : به همه اينها مـي گوينـد    

وقايع چـشمگير سـال     ....ديگر بس است  
گذشته منطقه را دگرگون كرد و جهـان        

 داستاني بود كه توسـط      اين. را تغيير داد  
مردم نوشته شد، اما ايـن داسـتان تـازه          

  ».آغاز شده است
ــت     ــز موفقي ــد رم ــل متح ــل مل دبيرك
دمكراسي را در چهار محور خالصه كرد       

. اصالحات بايد واقعي باشد   :اول«:و گفت 
اغلب، ظاهر آن با دمكراسي آرايش مي       
شود اما در باطن، بدون محتوي و بدون        

  .ه مردم استانتقال قدرت واقعي ب
گفتگوها بايـد جـامع و دربرگيرنـده        :دوم

ــا كــساني كــه  . همــه باشــد ــد ب مــا باي
اختالفات قومي و اجتماعي را دامن مي       

ما بايد بـراي    . زنند، به مخالفت برخيزيم   
  .ترويج كثرت گرايي با همديگر كاركنيم

زنان بايد در كـانون آينـده منطقـه         :سوم
ند و زنان در خيابانهـا ايـستاد  . قرار گيرند 

آنها اكنون محق . خواستار تغييرات شدند 
هستند كه سرميز گفتگوها بنشينند و در       
تصميم گيـري و اختيـارات حكـومتي از         

ــند   ــوردار باش ــي برخ ــوذ واقع ــيچ . نف ه
دمكراسي ارزشمندي نمي توانـد بـدون       

  .حضور زنان وجود داشته باشد
ما بايد به صـداي جوانـان توجـه         :چهارم
  ».كنيم

استاني كـه نوشـتن آن      اين اظهارات و د   
در خيابانها صورت مي گيرد، نشان مـي        
دهد كه بهار عرب تاثير جدي در حركت  
سياسي جهان، در روانشناسي مردم و در       
موضع گيريهاي مسئوالن مراكز قـدرت      

  .جهاني به جاي گذاشته است
  

در ســال گذشــته همچنــين جنــبش    
محرومان و سـتمديدگان در كـشورهاي       

برآمد جديـدي را    پيشرفته سرمايه داري    
طـي سـه دهـه گذشـته،       . به ثبت رساند  

ليبـرال و گـذار     -توسعه سرمايه داري نو   
به رابطه  » پول-كاال-پول«آن از رابطه    

كه تحليلگـران اقتـصادي     » پول-پول«

آن را گاپيتاليسم كـازينويي مـي نامنـد،         
زندگي توده هاي مـردم را بـه فالكـت          
ــام آور   ــاهش سرس ــشانده و باعــث ك ك

در بحـران  . ردم شده است  قدرت خريد م  
مالي چند سال گذشته هـزاران ميليـارد        
دالر  از جيــب مــردم بــه كيــسه ُگــشاد 
. بانكهــا و انحــصارات مــالي واريــز شــد

دولتهاي بـزرگ سـرمايه داري و گـروه         
 نتوانــستند و در حقيقــت 20كــشورهاي 

نخواستند كه بر رفتار انحـصارات مـالي        
همـه  . كنترل و نظارت موثر اعمال كنند     

هزينه بحرانهاي بزرگ از حساب مـردم       
برداشــته شــد و ســهامداران و مــديران  
انحــصارات ســرمايه داري تــا توانــستند 
. دست به چپاول توده هاي محروم زدند      

اولين واكنش در مقابل ايـن سـتمگري        
بي حد و مرز در سياتل بروز كرد و پس          

 در جنبشهاي گسترده اجتماعي بـا        آن از
ادامـه  »  استجهاني ديگر ممكن  «شعار  

ــت ــان و . يافـ ــاعي جهـ ــوروم اجتمـ فـ
 گونـاگون فورومهاي تابعه آن بـه علـل        

نتوانــستند و نمــي خواســتند كــه نقــش 
رهبري اين جنبشها را به عهده گرفته و        
. به ارايه راه حلهاي ريـشه اي بپردازنـد        

پـس از آن در سـال گذشـته مـا شـاهد      
ــشورهاي   ــدي در كـ ــشهاي جديـ جنبـ

ــوديم ــنعتي بـ ــبش. پيـــشرفته صـ  جنـ
برآشفتگان از مادريـد در اسـپانيا شـروع         
شد و به سرعت در برخي از كـشورهاي         
اروپايي گسترش پيدا كرد و ديري نپائيد       
كه هزاران تـن از محرومـان آمريكـايي         
جنبش اشغال وال استريت را پايه ريزي       

جنبش اشغال وال استريت در راه    . كردند
. دشوار و پرفراز و نشيبي پاگذاشته است      

ينده اين جنبش و سياسـتهاي      پيرامون آ 

ــرات    ــاربردي آن نظـ ــردي و كـ راهبـ
گوناگوني وجود دارد كه بحثهاي مربوط      
به آن تا جايي كه مقدور بوده در نـشريه   

از نگاه . نبرد خلق منتشر شده و مي شود
 انتخــاب راه ،مــا راه مقابلــه بــا بربريــت

ــام    ــك نظـ ــت و يـ ــسم اسـ سوسياليـ
سوسياليستي به گُمـان مـا و بـه همـان        

نه كه در منشور سـازمان چريكهـاي        گو
نظـامي  «:فدايي خلق ايران آمـده اسـت      

دموكراتيك، پلوراليستي، سكوالريـستي    
و ) جدايي دولت  از مذهب و ايدئولوژي      (

مبتني بر دخالت مستقيم مـردم در امـور    
خودشـــان و شناســـايي حـــق تعيـــين 

سـازمان مخـالف    . سرنوشت مردم است  
هرگونه سوسياليـسم غيـر دموكراتيـك،       

خالف تلفيق حزب كمونيست با دولت،      م

مخــــالف هرگونــــه سوسياليــــسم   
سركوبگرانه، اراده گرايانـه و خودكامـه،       
ــدگي    ــت در زن ــه دخال ــالف هرگون مخ
خـــصوصي افـــراد جامعـــه و مخـــالف 
سوسياليسم متكي بر كـيش شخـصيت       

  ».است
  

كارگران، مزدبگيران، كارمندان، معلمان،    
زنان، جوانـان   آموزان،    دانشجويان، دانش 

  !و روشنفكران ايران زمين
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايـران در       
آغاز چهل و دومين سـال حيـات خـود،          
خاطره تمامي زنان و مردان فـدايي كـه         
طي چهل و يك سال گذشته در رزم بي   
ــدفهاي    ــتمگران، در راه ه ــا س ــان ب ام

بــه  ســترگ جنــبش كمونيــستى ايــران 
د و بـه    شهادت رسيدند را گرامي مي دار     

كارگران، زنان، جوانـان، روشـنفكران و        
فعاالن سياسي كه زير فشار و شـكنجه        
دژخيمان خامنه اي مقاومت مـي كننـد        

  .درود مي فرستد
  

زمـين   ما به تمامى زنان و مردان ايـران        
ــلح،   ــى، ص ــراى آزادى، دموكراس ــه ب ك

دولـت   پيشرفت، عدالت و جدايى دين از       
 مبارزه مـى كننـد درود مـى فرسـتيم و          

خاطره تمامى كسانى كـه در راه تحقـق    
خواستهاى ترقيخواهانه مردم ايران جان     

ما با مبـارزه     . باختند را گرامى مى داريم    
مردم ايران عليه استبداد، فقـر، جهـل و         

  .تبعيض  اعالم همبستگي مي كنيم
  

سازمان چريكهـاي فـدايي خلـق ايـران      
بــراي آزادي بــدون حــد و مــرز بيــان و 

ــشه، آزادي اطــ ــي اندي الع رســاني و نف

هرگونه سانسور، آزادي زندانيان سياسي     
و عقيدتي و لغو شـكنجه و اعـدام، رفـع      
تمامي اشكال تبعيض جنسيتي از زنان و    
برابري كامل زن و مرد در تمامي عرصه 
هاي حيات سياسي، اقتصادي، اجتماعي     
و قضايي، برخورداري اقـوام و مليتهـاي        
ساكن ايران از حقوق مـساوي و بـدون         
تبعيض در همه ي پهنه هـاي دولتـي و       
اجتماعي و لغو هرگونه تبعيض مـذهبي       
مبـارزه مــي كنـد و از همــه جنبــشهاي   
اجتماعي براي تحقق اين خواسته هـا و        
از تالش مدافعان بهبود محـيط زيـست        
ــت و   ــابودي طبيع ــوگيري از ن ــراي جل ب
حفاظت و بهـسازي محـيط زيـست بـر          

  .اساس توسعه پايدار حمايت مي كند
  

 از خواست كارگران ايران بـراي حـق        ما
اعتصاب و حق ايجاد تشكلهاي مستقل       
كارگري و نظارت سازمان بـين المللـي        

كار بر حقوق كارگران ايران حمايت مي        
كنــيم و همبــستگي خــود را بــا مبــارزه 
كارگران و مزدبگيران ايران اعـالم مـي        

 ما از كميسيون حقوق بـشر ملـل          .كنيم
كـار و از همـه      متحد، از سازمان جهاني     

ي سنديكاها و اتحاديه هاي كارگري در  
سراسر جهـان مـي خـواهيم كـه رژيـم           
حاكم بر ايران را به خاطر نقض قـوانين         
مربوط به حقوق كار و دستگيري فعاالن    

  .كارگري محكوم كنند
  

ما خواستار اقدام بيدرنگ شوراي امنيـت   
حد به منظور جلوگيري از نقـض       تملل م 

 بازديد آقاي احمد    حقوق بشر در ايران و    
ژيم جمهـــوري  شـــهيد از زنـــدانهاي ر

اسالمي و مالقات بـا خـانواده شـهدا و          
  . زندانيان سياسي هستيم

  
ما از حقوق مسلم زنان و مردان سـاكن         
در كمپ اشرف حمايت كرده و هرگونـه        
ــل    ــالل در ح ــاري و اخ ــايي اجب جابج
مسالمت آميز مـساله پناهنـدگي آنـان و     

انب دولـت نـوري     غارت اموال آنها از ج    
ــتار   ــرده و خواس ــالكي را محكــوم ك الم
دخالت شوراي امنيت ملل متحـد بـراي        
. حل مسالمت آميز ايـن مـساله هـستيم        

انتقال ساكنان كمپ اشـرف بـه زنـداني     
، نقض آشـكار  »آزادي«موسوم به كمپ   

حقوق بشر و قـوانين و ميثاقهـاي بـين          
حكومتي كه با توپ، تانك     . المللي است 

آمريكايي به قدرت رسيده  و هواپيماهاي   
و رژيم ايران نيز به طور روزمره و برنامه     
ريزي شده و به اشكال مختلف آشكار و        
پنهان در امور آن دخالت مي كند، نمـي         

، »حق حاكميـت  «تواند و نبايد به بهانه      
حقوق خَدشه ناپذير هـزاران زن و مـرد         
ايراني را براي تحقق سياستهاي خامنـه       

  .اي پايمال كند
  
زمان چريكهـاي فـدايي خلـق ايـران      سا

 و استفاده از تمامي اشكال      همگانيقيام  
مبارزه را حق مـسلم مـردم ايـران مـي           

مــا ايجــاد هــسته هــاي مخفــي  . دانــد
مقاومت، تشكيل هـسته هـاي كوچـك        
رسانه اي و خبر رسـاني، ايجـاد كميتـه          
هاي مخفي عمل و شوراهاي هماهنگي      

اشــكال مناســب و عملــي بــراي  را ....و
هنگي مبارزه كارگران، كارمنـدان و       هما

مزدبگيران، دانش آموزان، دانشجويان و     
جوانان، زنان، روشنفكران و معلمان مي      

ما با تحريم نمايش انتخابات ضد      . دانيم
دمكراتيك و فرمايشي مجلـس ارتجـاع       

 اسفند امـسال بـه      12كه قرار است روز     
ــان و مــردان     ــود، زن ــحنه آورده ش ص

 را بــه اتحــاد و آزاديخــواه ايــران زمــين
مبارزه براي سرنگوني رژيـم اسـتبدادي       

ــه و   ــت فقي ــذهبي والي ــك  م ــاد ي ايج
جمهوري الئيك، دموكراتيك و مستقل     

  . خوانيم فرا مي
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 15از ساعت چهار بعد از ظهر روز شنبه 

، 2011 فوريه 4 برابر با 1390بهمن 
مراسم بزرگداشت چهل و يكمين 
سالگرد رستاخيز سياهكل در 

با شركت ايرانيان ) هلند(آمستردام
  .آزاديخواه برگزار شد

  
: در ابتداي برنامه رفيق جعفر پويه گفت

افتخار دارم از جانب رفقايم در سازمان «
اي فدايي خلق ايران، به شما چريكه

خوش آمد بگويم و حضور گرامي تان را 
چهل و يكمين سال .ارج بگذارم

بنيانگذاري سازمان چريكهاي فدايي 
ي كادرها، اعضا،  خلق ايران را به همه

هواداران و دوستداران سازمان، همچنين 
به خانواده بزرگ جنبش پيشتاز فدايي، 

 به به كارگران و مزدبگيران ايران،
دختران شيردل ميدان دار و پسران 
قدرتمند حاضر در خيابانهاي ميهن در 
نبرد روياروي با ديو استبداد واليت فقيه 

ي كوشندگان و تالشگران راه  و به همه
  ».آزادي و دموكراسي، تبريك مي گويم

جعفر پويه در پايان سخنانش براي 
احترام به همه شهداي راه آزادي يك 

متن سخنان . م كرددقيقه سكوت اعال
  .رفيق جعفر ضميمه است

پس از آن يك نماهنگ در ستايش 
  .شهداي حماسه سياهكل پخش شد

   
رفيق ليال جديدي برنامه را با خواندن 
بخشهايي از پيام سازمان چريكهاي 
فدايي خلق ايران به همين مناسبت 
ادامه داد و سپس از رفقا زينت 
ميرهاشمي و مهرداد قادري دعوت كرد 

  .ه سخنراني خود را شروع كنندك
   

سخنان زينت ميرهاشمي بر جنبشها و 
قيامهاي خاورميانه و شمال آفريقا كه به 
. بهار عرب مشهور است، متمركز بود

خيزشها و جنبشهاي «: وي تاكيد كرد
زنان، مردان و جوانان در مصر، تونس، 
سوريه، بحرين يا يمن بدون شك 
تجربيات گرانبهايي براي جنبش 

جتماعي مردم ما دارد؛ همانگونه كه ا
 در ايران و تجارب جنبش 88خيرشهاي 

در استفاده از تكنولوژي روز و شبكه 
هاي اجتماعي، الهام بخش مبارزان اين 

  ».كشورها بوده و هست
وي در پايان و در مورد درسهاي اين 
خيزشها براي مردم ايران، بحث خود را 

بررسي تجارب « :چنين جمعبندي كرد
 به ويژه به دليل كاستيهاي "هار عربب"

 مي تواند مفيد و درس آموز 88خيزش 
جنبش اجتماعي ما نيز با حكومتي . باشد

درگير بود و هست كه نه مي تواند و نه 
 تن "پايين"مي خواهد به خواستهاي 

طرح هر خواسته اي . ا.رژيم ج. دهد
خارج از كورس اصلي را مترداف با تغيير 

و افتادن خود به كورس به طور كلي 
  .بيرون از مدار آن ارزيابي مي كند

 از 88اين در حالي است كه خيزش 
تدقيق اين صف آرايي، مفهوم سياسي 
آن و نتايج عملي كه از آن مي بايست 
. براي پراتيك روزانه بگيرد، باز ماند

جنبش با وجود دالوري و شهامت بي 
مانند اعضا و پيشتازانش قادر به اين كار 

ون عالوه بر آنكه از بيرون زير نشد چ
فشار بي امان حكومت قرار داشت، اما از 
آن مهمتر در داخل نيز با نيروي مخربي 
دست وپنجه نرم مي كرد كه تاثير 
بازدارنده آن از نظر محتوايي با اقدامات 

  .شكلي حكومت برابري مي كرد
تركيبي از دوستان نادان، متحدان 

با تمام مشروط و دشمنان زيرك تغيير، 
توان براي منصرف كردن توده هاي 
معترض از نشانه گرفتن مركز فساد و 
جلوگيري از ترسيم نقشه حركت به 

 براي خراب كردن "نظام"سوي خيمه 
آن بر سر حاكمان تالش مي كردند و 

  .البته هنوز هم مي كنند

  
 تا "دوران طاليي امام"از اشاعه خرافه 

نون ظرفيتهاي قا"تبليغ موهوماتي مثل 
 و از نفي و تحقير مبارزه و "اساسي

 تا "خشونت طلبي"مقاومت زير عنوان 
تعيين بايد و نبايدهاي جنبش توده اي 

 و وضعيت "نظام"براساس گنجايش 
  ."آقا"روحي 

  
اين برنامه را به مصر و تونس ببريد و 
ببينيد چه كساني هنوز در حال 

  »!فرمانروايي خواهند بود
ئول روابط رفيق مهرداد قادري، مس

خارجي سازمان چريكهاي فدايي خلق 
ايران، سخنران بعدي بود كه پيرامون 
جنبشهاي برآشفتگان و اشغال وال 

وي در بيانات . استريت صحبت كرد
خود به سابقه اين جنبشها پرداخت و 
نتيجه گرفت كه تئوري راهنما، 

سازماندهي و رهبري، چالشهاي اين 
  .جنبشها است

پس پايان سخنرانيها، ليال جديدي  
اعالم كرد كه در اين بخش حضار مي 
توانند به طرح سوال و يا ارايه نظرات 

بحث و گفتگو در اين . خود بپردازند
. قسمت به شكل فعال جريان پيدا كرد

رفيق ليال همچنين در اين بخش پيام 
جمعي از فعاالن سازمان چريكهاي «

را » رفدايي خلق ايران در داخل كشو
  .قرائت كرد

   
در پايان بخش اول برنامه، رفيق 

يكي از جوانان «فرنگيس بايقره پيام 
پيام جمعي از دانشجويان «و » مبارز

را به اطالع حضار رساند و » كمونيست
س از آن نماهنگ ديگري در مورد 

با . جنبش پيشتاز فدايي پخش شد
 30گذشت دو ساعت از برنامه، براي 

الم و با چاي، قهوه و دقيقه استراحت اع
شيريني از شركت كنندگان در مراسم 

  .پذيرايي شد

  
بخش دوم برنامه با پخش يك نماهنگ 
از ساخته هاي سيماي آزادي شروع شد 

دبيرخانه كميته «و پس از آن پيام 
» مركزي كومه له زحمتكشان كردستان

به مراسم چهل و يكمين سالگرد 
حماسه سياهكل توسط رفيق كامران 

سپس ليال . مي نژاد قرائت شدعال
جديدي ادامه بحث و گفتگو را آغاز 

در اين قسمت نيز سواالتي از . كرد
سخنرانان مطرح شد و تعدادي از حضار 
نيز به طرح نظرات خود و يا نقد نظرات 

  .سخنرانان پرداختند
   

پس از پايان اين بخش از گفتگوها، 
رفيق ليال از شوراي ملي مقاومت ايران، 

ران سازمان مجاهدين خلق در هوادا
هلند و جمعي از فعاالن سازمان 
چريكهاي فدايي خلق ايران در داخل 

كشور به خاطر اهداي دسته گلهاي زيبا 
  .به اين مراسم تشكر كرد

در ادامه برنامه رفيق ماركو ورو جو، 
عضو كميته مركزي و دفتر سياسي 

طي ) ايتاليا(حزب احياي كمونيستي
توسط ليال جديدي به سخنان كوتاه كه 

فارسي ترجمه مي شد، همبستگي خود 
را با مبارزه مردم ايران عليه ديكتاتوري 
و با سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 

  .اعالم كرد
   

بخش سوم برنامه به كارگاه هنر ايران 
رفيق فريدون رمضاني . اختصاص داشت

با اجراي ترانه سرودهاي فراموش 
اسه آفرينان نشدني، ياد و خاطره حم

. جنبش پيشتاز فدايي را گرامي داشت
همايش چهلمين و يكمين سالگرد 
رستاخيز و حماسه سياهكل با سرود 
انترناسيونال با اجراي رفيق فريدون 
رمضاني و همراهي حضار به پايان 

  .رسيد
  متن كامل پيامهاي ارسالي به اين 

  
. گردهمايي ضميمه اين گزارش است

تمامي اين برنامه قابل ذكر است كه از 
فيلمبرداري شده و در آينده منتشر 

  .خواهد شد
دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلق 

  ايران
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  سخنان جعفر پويه

   در آغاز برنامه
  

  ي حضار گرامان،ي خانمها و آقاز،ي عزيرفقا
  سالم
 يكهاي در سازمان چرمي دارم از جانب رفقاافتخار

 و مي به شما خوش آمد بگوران،ي خلق اييفدا
 نيكميچهل و .  تان را ارج بگذارميحضور گرام

 خلق يي فدايكهاي سازمان چريانگذاريسال بن
 كادرها، اعضا، هواداران و ي ه همه را برانيا

 به خانواده بزرگ نيدوستداران سازمان، همچن
 راني به كارگران و مزدبگ،يي فداشتازيپجنبش 

 دار و پسران داني مردلي به دختران شران،يا
 در نبرد هني ميابانهايقدرتمند حاضر در خ

 ي  و به همههي فقتي استبداد والوي با ديارويرو
 ،ي و دموكراسيگران راه آزادكوشندگان و تالش

  .مي گوي مكيتبر
  !زي و دوستان عزرفقا

 صد كي در تالش راني مردم ايخواهي آزادجنبش
 يخي به زانو در آوردن استبداد تاريساله خود برا

 را ياري و رزمندگان بسراني ما، دلهنيحاكم بر م
 وقفه ي و بنيدر نبرد سهمگ.  استدهيبه خود د

 افتخار يهايا و جانباز سال، رشادتهكصدي نيا
 ثبت به خواهي توسط رزمندگان سلحشور آزاديزيآم

 به آن ني معاصر كشور ما مزخي است كه تاردهيرس
 خانه را ستادند،ي كه در برابر تندر ايرانيدل. است

 را سربلند يروشن كردند، و رسم سترگ جانباز
 اري بستياز انقالب مشروط. دندي ما تدارك ديبرا

 روزها مصادف است نياما ا. مي ادهينگفته اند و ش
 در اهكل،ي در س49 بهمن ي اسطوره هازيبا رستاخ

 قي رفي گروه جنگل به فرماندهي روزنيچن
 يدي حماسه جد،ي فراهانيي اكبر صفاي عل،ييفدا

 قيبا فرمان رف.  گذاشتاني ما بنهنيرا در م
 پژواك مسلسل گروه جنگل، دهه پنجاه را ،ييصفا

 49از بهمن .  دادني آذيي فداكيچربه نام آتشزنه 
 يي كه اسطوره فداستي نيادي زي زمان57تا بهمن 

 قهرمانانه آنان امي و در قونددي پي مردم ميايبه در
 را ي پهلويكتاتوري بخشد و ديخود را معنا م

 ي نميزي چي بهار آزادنياما از ا.  كنديجاكن م
 هني مخي تارگري بار د60 بهمن 19گذرد كه در 

 ،ياباني خي كند و فرمانده موسي مني خونچهره
 شان در ي با رفقاراه هميي و آذر رضاياشرف رجو

 در برابر راني خلق اني سازمان مجاهدتيمركز
 با خون گري را بار دخي تارستند،ي ايتندر سركوب م

 ،يني خمدي پلوي و نقاب از چهره دسندي نويخود م
 يم سركوبگر و تاراج برنده انقالب بهمن بر نيا

  . سازنديدارند و شقاوت او را بر همگان آشكار م
 كه قتل عام 67 وري بهمن تا مرداد و شهرني ااز

 و توسط رجاله يني به دستور خمياسي سانيزندان
 يشماري تعداد برد،ي گي او انجام مميها و ارازل رژ

 به يخواهي به جرم آزادرانياز فرزندان مردم ا
 يو سرفراز ي رسم جانبازنيا.  غلطنديخاك م

 دم مري كه جنبش اجتماع1388 تا بهمن رانيدل
 انهي تازري را زهي فقتي والمي رژگري بار درانيا

 و تا ابدي ي ادامه مرد،ي گي مهني موريجوانان غ
  .هم اكنون ادامه دارد

 جانباخته راني احترام به آرمان همه دليبرا
 واال و ي عهد با آرمانهادي تجديسرفراز، برا

 زنده شهي از حضور همي قدردانين، برا آنايانسان
 ي تك تك ما، از شما درخواست ميآنها در قلبها

  .مي سكوت كنقهي دقكي و ميزيكنم، برخ
  
  
  

  
سخنراني به نوشتار درآمده رفيق (

زينت ميرهاشمي در مراسم 
گراميداشت چهل و يكمين سالگرد 
رستاخيز و حماسه سياهكل در 

، 1390 بهمن 15 هلند، –آمستردام
  ) 2012 فوريه 4
  
  

  با درود به دوستان و رفقا 
قبل از شروع صحبتم قسمتي از 
بيانيه سازمان چريكهاي فدايي خلق 
به مناسبت چهل و يكمين سالگرد 
. تولد سازمان را يادآوري مي كنم

اين قسمت از بيانيه نشان دهنده آن 
است كه ما با كدام نگاه استراتژيك 
مسايل روز و تحوالت سياسي را 

  . بررسي مي كنيم
در بيانيه آمده است كه؛ از نگاه ما 
راه مقابله با بربريت، انتخاب راه 
سوسياليسم است و يك نظام 
سوسياليستي به گُمان ما و به همان 
گونه كه در منشور سازمان 
چريكهاي فدايي خلق ايران آمده 

نظامي دموكراتيك، «:است
جدايي (پلوراليستي، سكوالريستي 

و ) هب و ايدئولوژيدولت  از مذ
مبتني بر دخالت مستقيم مردم در 
امور خودشان و شناسايي حق تعيين 

سازمان . سرنوشت مردم است
مخالف هرگونه سوسياليسم غير 
دموكراتيك، مخالف تلفيق حزب 
كمونيست با دولت، مخالف هرگونه 
سوسياليسم سركوبگرانه، اراده 
گرايانه و خودكامه، مخالف هرگونه 

زندگي خصوصي افراد دخالت در 
جامعه و مخالف سوسياليسم متكي 

  ».بر كيش شخصيت است
  

با تاكيد بر اين مواضع به رويدادهاي 
من قرار است كه . منطقه مي پردازم

 دقيقه 15همه صحبتهايم را در 
پس به طور خيلي . مطرخ كنم

مختصر به موضوع مي پردازم و 
مشتاقم تا در قسمت بعد با دوستان 

  . گفتگو بنشينيمدر سالن به
صحبتهايم را به دو محور تقسيم 

  . كرده ام
 بررسي آثار بهار عرب بر موقعيت -1

منطقه اي و بين المللي رژيم 
  جمهوري اسالمي،

 تجربيات جنبشهاي ضد -2
ديكتاتوري اعراب براي جنبش 

تاثير پيروزي . اجتماعي مردم ايران
جنبشهاي ضد ديكتاتوري در 

يبي و كشورهاي تونس، مصر و ل
يمن بر جنبش ضد ديكتاتوري مردم 
ايران، با توجه به اينكه طي اين 

 ديكتاتور جان سخت 4زمان، 
سرنگون شدند و متقابال تاثيرات 
جنبشهاي اجتماعي مردم ايران بر 

  بهار عرب
  

  : در رابطه با قسمت اول
توليد بحران، صدور بحران و 
سياست تنش آفريني از جمله 

طقه و در راهكارهاي رژيم در من
بعد از جنگ . روابط بين المللي است

سرد شاهد رشد بنيادگرايي اسالمي 
در اين دوران، بنيادگرايي . هستيم

اسالمي به عنوان آلترناتيو از يك 
طرف در برابر امپرياليسم و سيستم 
كشورهاي غربي و از طرف ديگر در 
مقابل نيروهاي دموكراتيك، سكوالر 

  . و چپ رشد و نمو پيدا كرد
امپرياليستها در دوران جنگ سرد از 
بنيادگرايان اسالمي به عنوان ابزار 
سركوب عليه رشد كمونيسم و 
جنبشهاي رهائيبخش استفاده كردند 
تا جايي كه به ساختن تشكلهايي از 
اين گونه كمك كردند و يا خودشان 

در پروسه رويدادهاي . آنها را ساختند
پس از جنگ سرد، بنيادگرايي 

ه ساخته خود امپرياليسم اسالمي ك
.  بود، تبديل به خطري براي آن شد

در مقابل، نيروهاي سكوالر چپ و 
  . دموكرات مورد سركوب قرار گرفتند

  
بينادگرايي اسالمي واليت فقيه در 
. چنين شرايطي رشد و نمو پيدا كرد

بنيادگرايي اسالمي حاكم بر ايران، 
طي سه دهه با پز ضد امپرياليستي، 

ي و كمك به نيروهاي پوپوليست
ارتجاعي مثل حزب اهللا لبنان و 
مجلس اعالي انقالب اسالمي 

تالش كرد كه در ... عراق، حماس و 
غياب نيروهاي دموكرات، خود را به 
عنوان يك قدرت الترناتيو در برابر 
امپرياليسم و فرهنگ غربي جا 

اين بنيادگرايي در راستاي . بياندازد
ابزار عملي كردن مقاصد خود، از 

تروريسم و هزينه كردن پول 
هنگفتي كه از فروش نفت به دست 

  . مي آورد، استفاده كرد
بر همين منظر رژيم به عنوان كانون 
بينادگرايي اسالمي، با هزينه كردن 
بسيار و خريدن سران يك سري 
كشورها، از يك طرف مانع تحوالت 
دموكراتيك در منطقه مي شد و از 

ركت مي طرف ديگر به گونه اي ح

كرد كه بازيگر اصلي در تحوالت 
يك نمونه آن تاثير . منطقه باشد

مخرب رژيم ايران بر رويدادهاي 
عراق بعد از سرنگوتي صدام حسين 

  .  است
  

اما تحوالتي كه با نام بهار عرب 
شكل گرفت با گزينه هاي سياسي 
غير از بنيادگرايي اسالمي و واليت 

طوري كه . فقيه شكل گرفته است
ن اين جنبشها از همان ابتدا سرا

مرزهاي خودشان را با بنيانگذاران 
. رژيم واليت فقيه مشخص كردند

در بطن تحوالت اين كشورها، 
برآمدهايي حاصل شد كه با نظام 

يعني . واليت فقيه زاويه دارند
بنيادگرايي اسالمي از نوع ايران به 

اين خود وضعيت . وجود نيامد 
جديدي را در توازن سياسي 
. اجتماعي در منطقه ايجاد مي كند

اين وضعيت بنيادگرايي اسالمي را از 
خطر بالفعل به خطر بالقوه در روابط 

  .بين المللي تبديل مي كند
با توجه به شكل گيري جنبش و 
قيام مردمي در سوريه و سرنگوني 
احتمالي بشار اسد در چشم اندازي 
نه چندان دور، ضربه اساسي ديگري 

همچنين . خواهد شدبه رژيم وارد 
حمايت مستقيم ولي فقيه از بشار 
اسد و تاييد كشتار مردم در سوريه 
چهره ضد بشري رژيم واليت فقيه 
را هر چه بيشتر در ميان مردم 

  . منطقه نشان داد
دخالت در بحران اعراب و اسرائيل 
يكي از شريانهاي حياتي براي بقاي 
جمهوري اسالمي در سه دهه اخير 

ور كه مي دانيم گذرگاه همين ط. بود
استراتژيك رژيم براي دخالت در اين 
بحران و تغذيه از آن، سوريه و بشار 

پس مشخص است كه با . اسد است
سقوط بشار اسد، بكي از شاهرگهاي 
اساسي رژيم براي توليد بحران در 

  . منطقه قطع خواهد شد
از اين قسمت صحبت اين طور 
نتيجه مي گيرم كه سياست اصلي 

دگرايي حاكم بر ايران كه توليد بنيا
بحران جهت  ايجاد كشورهاي 
جماهير اسالمي بود با تحوالت 
منطقه و بهار عرب به شكست 

اين كه اين شكست . كشيده شد
قطعي است و يا قابل بازسازي 
مساله ديگريست كه بحث جداگانه 

  .مي طلبد
  10بقيه در صفحه 

  در گراميداشت چهل و يكمين سالگرد

  رستاخيز و حماسه سياهكل
  

  يران بش اجتماعي مردم انتاثيرات بهار عرب بر ج
 زينت ميرهاشمي
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تاثيرات بهار عرب بر 

جببش اجتماعي مردم 

  ايران

  9بقيه از صفحه 

تاثيرات تضعيف رژيم در منطقه 

  را چگونه مي شود ديد
به نمونه هايي از تضعيف موقعيت رژيم 
. بعد از اين رويدادها اشاره مي كنم

تشديد رقابتهاي منطقه اي به زيان 
جبهه . جمهوري اسالمي شده است

طقه مثل گيري كشورهاي مهم من
عربستان سعودي و تركيه عليه رژيم 

  . شكل گرفته است
  ايجاد سپر موشكي ناتو در تركيه 

توقيف محموله هاي سالح رژيم به 
  سوريه در تركيه 

افشاي توطئه ترور سفير عربستان در 
  واشنگتن 

پيشنهاد عربستان به هند و اروپا براي 
  جايگزيني نفت جمهوري اسالمي 

رژيم توسط تحريم بانك مركزي 
  آمريكا و كشورهاي ديگر 

تحريم نفت و نيز بانك مركزي از طرف 
  اتحاديه اروپا 

  گزارش آژانس بين المللي اتمي
تعيين كميسر ويژه حقوق بشر سازمان 

  ملل متحد براي ايران 
محكوميت رژيم در شوراي حقوق بشر و 

  مجمع عمومي سازمان ملل 
  

در پي اين موقعيت يعني صعيف شدن 
ت رژيم در منطقه، رويارويي وضعي

كشورهاي غربي با رژيم وارد مرحله 
  . ديگري شده است

نمونه اي از اين شرايط را اشاره مي 
بحران هسته اي، توسعه طلبي . كنم

منطقه اي جمهوري اسالمي و وضعيت 
اينها مواردي است كه بعد . حقوق بشر 

از اين تحوالت به نقطه اي جدي تر 
اين شرايط بر قبل از . رسيده است 

اساس غالب بودن سياست مماشات از 
پس مي . اين موارد چشم پوشي مي شد

توان گفت سياست مماشات با رژيم كه 
طي سه دهه به مردم ايران ضربه وارد 
كرده است با رويدادهاي فوق ضربه 

بنابرين انقالبهاي . جدي خورده است
خاورميانه و شمال آفريقا نقش مهم در 

هرچند كه . ته استتضعيف رژيم داش
خامنه اي با طرح بيداري اسالمي در 
صدد است كه از اين شرايط بهره 

  .برداري كند
  

اما درسهاي قيامهاي ضد ديكتاتوري 
اعراب براي جنبش اجتماعي مردم ايران 

  تاكنون چه بوده است؟
خيزشها و جنبشهاي زنان، مردان و 
جوانان در مصر، تونس، سوريه، يمن و 

ك تجربيات گرانبهايي بحرين بدون ش
براي جنبش اجتماعي مردم ما دارد، 
همانگونه كه خيرشها و قيامهاي سال 

 در ايران و تجارب جنبش در 1388
استفاده از تكنولوژي روز و شبكه هاي 
اجتماعي، الهام بخش مبارزان اين 

  .  كشورها بوده و هست
  

  داشتن استراتژي
مهمترين تجربه اين است كه براي 

لبات، بايد استراتژي داشت و تحقق مطا
به عبارت ديگر براي اين سؤال كه راه 
پيشروي به سوي تبديل كردن خواسته 
ها و نيازها به واقعيت چيست بايد جواب 

  . روشني داشت
جنبش اعتراضي در تونس و مصر به 

 جواب "اسقاط نظام"اين سؤال با شعار 
آنها به سرعت دريافتند كه . داد

 انجام تغييرات، مهمترين مانع براي
رژيمهاي بن علي و مبارك است و 
انجام هر دگرگوني و هر اصالحي، 
مستلزم يك اصالح كلي يعني، برچيده 

  . شدن سيستم فاسد و مستبد آنهاست
  

  تاكتيكها
آنها چون استراتژي روشني داشتند، 
توانستند در ميدان عملي مبارزه هم 
تاكتيكهاي سازگار با آن را ابداع كنند، 

. آزمايش بگذارند و به كار گيرندبه 
ايجاد شبكه هاي اجتماعي، اعتراضهاي 
خياباني، اشغال مناطق مركزي شهرها و 

  خنثي سازي نيروي سركوب
  

  روانشناسي
اما مهمتر از تاكتيكها به طور مجرد، 
روحيه و رفتار كساني است كه آن را به 

آنها اگر نسبت به آنچه . كار مي گيرند
، تصور درستي كه انجام مي دهند

نداشته باشند، يا تاكتيكها با تصورات 
شان سازگاري نداشته باشد، در عمل 

  . هم نخواهند توانست آن را جلو برند
مردم معترض بايد بدانند كه براي چه 
هدفي به خيابان مي آيند، طلب اين يا 
آن خواسته از حكومت؟ تغييرات براي 
بهبود موقعيتهاي مشخص؟ سرنگوني 

براي آن چكار بايد بكنند  ... حكومت؟ و
و انتظار ) چه هزينه اي را بايد بپردازند(

  .چه چيز را داشته باشند
وقتي تقاضاي هر تغييري در شرايط 
موجود و هر اصالح در آن، هر چند به 
صورت جزيي براي حكومت وزن و 
جايگاه براندازي دارد و به همين صفت 
هم با آن برخورد مي كند، متوقف كردن 

 منجمد كردن سطح مبارزه به سقف يا
تحمل حكومت، در عمل نيروي 
اجتماعي كه در صحنه حاضر شده را 
منفعل كرده و انرژي آن را به هدر مي 

  . دهد
  

جنبش اجتماعي در تونس و مصر، هدف 
 "اسقاط نظام"خود، استراتژي خود را 

تعيين كرده بود و به همين دليل نيز 
ت به تصور روشني از نوع واكنش حكوم

خواسته خود داشت و مي توانست 
سازماندهي، آرايش و درجه خشونتي كه 
. با آن روبرو مي شد را پيش بيني كند

به همين دليل خشونت حكومت و درجه 
سركوب هرگز نتوانست آن را غافلگير و 

  . شوكه كند

تداوم جنبش مردم سوريه با وجود 
خشونت افسار گسيخته رژيم بشار 

ي كه طلب مي اسد و هزينه باالي
كند، يك نتيجه ي مستقيم شفافيت 
ميدان نبرد و چگونگي صف بندي 
نيروها از نگاه مردمي است كه به 

  .   حضور در آن فراخوانده شده اند
  

نقاط ضعف جنبش سال 

 در مقايسه با تحوالت 1389

  كشورهاي عربي
به ويژه » بهار عرب«بررسي تجارب 

 1388به دليل كاستيهاي خيزش 
  .  مي تواند مفيد و درس آموز باشد

جنبش اجتماعي ما نيز با حكومتي 
درگير بود و هست كه نه مي تواند و 
نه مي خواهد به خواستهاي 

رژيم جمهوري . تن دهد» پايين«
اسالمي طرح هر خواسته اي خارج 
از مدار اصلي را مترداف با تغيير آن 
به طور كلي و افتادن خود به بيرون 

  . آن ارزيابي مي كنداز مدار 
 1388اين در حالي است كه خيزش 

از تدقيق اين صف آرايي، مفهوم 
سياسي آن و نتايج عملي كه از آن 
مي بايست براي پراتيك روزانه 

جنبش با وجود . بگيرد، باز ماند
دالوري و شهامت بي مانند اعضا و 
پيشتازان اش قادر به اين كار نشد، 

ون زير چون عالوه بر آن كه از بير
فشار بي امان حكومت قرار داشت، 
اما از آن مهمتر در داخل نيز با 
نيروي مخربي دست و پنجه نرم مي 
كرد كه تاثير بازدارنده آن از نظر 
محتوايي با اقدامات شكلي حكومت 

  .  برابري مي كرد
تركيبي از دوستان نادان، متحدان 
مشروط و دشمنان زيرك، با تمام 

دن توده هاي توان براي منصرف كر
معترض از نشانه گرفتن مركز فساد 
و جلوگيري از ترسيم نقشه حركت 

براي خراب » نظام«به سوي خيمه 
كردن آن بر سر حاكمان تالش مي 

  . كردند و البته هنوز هم مي كنند
دوران طاليي «از اشاعه خرافه 

تا تبليغ موهوماتي مثل » امام
و از نفي » ظرفيتهاي قانون اساسي«

ر مبارزه و مقاومت زير عنوان و تحقي
تا تعيين بايد و » خشونت طلبي«

نبايدهاي جنبش توده اي براساس 
و وضعيت روحي » نظام«گنجايش 

، از نكات بازدارنده جنبش »آقا«
اجتماعي مردم ايران به شمار مي 

  .رود
اين برنامه و اين ديدگاهها را به 
مصر و تونس ببريد و ببنيد چه 

فرمانروايي كساني هنوز در حال 
  !خواهند بود

بيشتر از وقت تعيين شده صحبت 
كردم و سپاسگزارم كه به 

  .صحبتهايم گوش كرديد
  پيروز باشيد 

  
  

  

پيام جمعي از 

  دانشجويان كمونيست
انسان كاملي كه مطلقا آزاد است و از آنچه 
هست به طور قطعي و تمام خوشنود است و 
با اين خوشنودي ذات خود را كمال و تحقق 

ي بخشد؛ بنده ايست كه بندگي خود را به م
خدايگان و . (طور جدلي رفع كرده باشد

  ) هگل-بنده
حماسه ي سياهكل تجلي خودآگاهي و 
نبردي است به سوي گسستن بندهاي 
اسارت و بندگي؛ عمل كساني است كه 
خودمختار از حقيقت پيروي كردند و ضرورت 

آنها با آگاهي به . عمل انقالبي را دريافتند
عمل راستين كه هدفش دگرگوني جهان و 
نفي وضع كهنه است به ساختارها و نهاد 
هاي زور و اجبار يورش بردند؛ بنابراين تا 
زماني كه انسان تحت انقياد و ستم باشد و 
مسير صلح آميز را با خشونت سد كنند، بايد 

ما برابري و . اين مسير با خشونت باز شود
لكه مي آزادي را درخواست نمي كنيم، ب

ستانيم؛ لذا ما امروز نيازمند انقالبي 
  .قهرآميزيم

درود بر حماسه آفرينان سياهكل و تمامي 
آناني كه در راه رسيدن به كليت انساني و 

  .حقيقت مبارزه مي كنند
  جمعي از دانشجويان كمونيست ايران

  1390بهمن 
  

  پيام يكي از جوانان مبارز
سياهكل، روشنايي راه مبارزه ي 

بي شك . واهانه ي ملت ايران استآزاديخ
پيام اصلي و بارز ترين عنصر اين قيام، 
شجاعت و اصل نترسيدن از زور و ظلم و به 
مبارزه طلبيدن ديكتاتوري به عنوان يك 

اين پاك ترين لحظه حيات . نظام است
زماني كه فرد بي هيچ ترس و ! انسانيست

پروا در برابر يك نظام و يك ساختار عظيم 
ري، استوار و ثابت قدم، قد علم مي ديكتاتو

نمايد و كل موجوديت آن را مورد تهديد قرار 
  .مي دهد

امروز وظيفه نسل من دريافتن پيام اين قيام 
است كه رعشه بر اندام فاسد هر رژيم 

نترسيدن از زور و به . ديكتاتوري مي افكند
مبارزه خواندن ظلم استبداد را به ضعف و 

  .نابودي سوق مي دهد
ان كه قدم در اين راه روشن مي گدارند، در آن

مبارزه پيروزند و در تاريخ خوشنام و ماندگار، 
چنان كه سياهكليان اين گونه پيروز و 

  .ماندگار شدند
امروز . دوره ترس و مبارزه در نهان گذشت

بايد آشكارا تمام ظلم را به مبارزه خواند 
 را در جاي جاي اين "من نمي ترسم"وشعار 
  .وم فرياد زدمرز و ب

من به عنوان يك جوان در ايران، به عنوان 
يك فرد در برابر اين نظام جنايتكار 
ديكتاتوري فرياد برمي آورم كه از رژيم ظلم 
و زور نمي ترسم و به پشتوانه گنجينه 
سياهكل، آشكارا اين رژيم فاسد و منحط را 

  .به مبارزه مي خوانم
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پيام جمعي از فعاالن 

سازمان چريكهاي فدايي 

  خلق ايران در داخل
با درودهاي انقالبي به رفقاي فدايي و انقالبيون و 

  آزاديخواهان و برابري طلبان
امروز چهلمين سالگرد آغاز جنبشي است كه درخت 
تناور آن با خون برجسته ترين كمونيستها آبياري 

ستبداد، جنبشي كه در شب ياس و نااميدي ا. شد
در . چشم انداز آزادي و رهايي را ممكن ساخت

دوراني كه بسياري از فعاالن سياسي خود را با 
اتحاد شوروي سابق و يا چين تعريف مي كردند و 
يا به آمريكا و رژيم شاه اميدوار بودند، رزمندگان 
سياهكل قدرت توده ها را برگزيدند، بر حاكميت 

. ا پيام اميد دادندديكتاتوري خروشيدند و به توده ه
آنها پيشاهنگان نسلي شدند كه چند دهه در مبارزه 
براي رهايي به شيخ و شاه نه گفتند و از سياهكل تا 
خاوران با جسم و جان خود در راه رهايي توده ها 

  .هزينه پرداختند
در دوره . امروز هم پيام سياهكل براي ما زنده است

 تبليغ ياس اي كه واژه ها لوث مي شوند، در دوران
و در شرايطي كه عده اي زير عنوان اپوزيسيون مرز 
بين خلق و ضد خلق را مخدوش مي كنند و براي 
دوران سياه خميني حسرَت مي خورند و جنايات 
خميني و خميني صفتان را به گردن ماركس و لنين 
و يا چه گوارا و حميد اشرف مي اندازند، يا از آمريكا 

انه مي كنند و با كاسه درخواست دخالت بشردوست
ليسي قدرتمندان، فعاالن انقالبي را سكتاريسم مي 
نامند، آري درست در چنين زماني، پيام رزمندگان 

  .سياهكل زنده است
عافيت طلبان شبه روشنفكر و مزدوران ارتجاع و 
امپرياليسم تالش مي كنند تا جريان فدايي را فقط 

 براي اما. و عصيان كور تعريف كنند» سالح«با 
جنبش فدايي سالح يكي از وسايل مبارزه و 

اين . عمليات مسلحانه يكي از اشكال مبارزه بود
شكل مبارزه نيز پس از مطالعه دقيق شرايط و جمع 
بندي تجربيات جنبشهاي جهاني و داخلي و فاصله 

رزمندگان فدايي با . گرفتن از رفرميسم اتخاذ شد
ه جديت و فداكاري و با غريو مسلسل حماس

سياهكل را آفريدند و بر سكوت مرگبار مهر پايان 
سالح چريكهاي فدايي خلق وسيله اي براي . زدند

. پيشبرد انديشه هاي آنان يعني آزادي و برابري بود
آنها خط مشي خود را به طور مستقل و در مرزبندي 
قاطع با شرق و غرب انتخاب كردند و با عزم جزم 

  .شاهي بپاخاستندبراي برچيدن بساط استبداد ستم 
امروز هم ما نياز به مرزبندي قاطع و بي شكاف با 
رژيم حاكم و باندهاي دروني آن داريم تا بتوانيم با 
طرد رفرميسم و عافيت طلبي و با شعار مرگ بر 
ارتجاع، مرگ بر امپرياليسم راه رهايي توده ها را 
هموار كنيم و توده ها را براي تحقق خواسته 

سياهكل ما جايي است كه . مهايشان بسيج كني
رفرميسم و مماشات و عافيت طلبي در آن جايي 

سياهكل ما انقالبي است و سياهكل ما . ندارد
سياهكل ما آرمان توده ها يعني . راديكال است

  .آزادي، رهايي و برابري است
   

  مرگ بر ارتجاع، مرگ بر امپرياليسم
  زنده باد انقالب، زنده باد سوسياليسم

عاالن سازمان چريكهاي فدايي خلق جمعي از ف
  ايران در داخل

  1390بهمن 
  
  

  

پيام دبيرخانه كميته 

مركزي كومه له 

زحمتكشان كردستان 

به مراسم چهل و 

  يكمين سالگرد 

  حماسه سياهكل
  

رفقا و دوستان شركت كننده در 
همايش بزرگداشت جنبش 

  سياهكل
ما نيز به همراه شما يادمان 

ه جنبشي را كه با حمله ب
پاسگاهي در سياهكل آغاز شد، 

بي شك اين . گرامي مي داريم
روز سرآغاز جنبش چريكي 
برعليه استبداد و رژيم ستم 

اين حركت نشانه بروز . شاهي بود
اراده اي انقالبي در برابر 
سازشكاريهاي حزب توده و 
سكون و سكوت حاكم در آن 

با هر ارزيابي انتقادي . دوران بود
ركت داشته كه امروزه از اين ح

باشيم، اما گماني نيست كه 
شكلگيري چريكهاي فدايي خلق 
در آن دوران حكايت از مبارزه 
جويي و تغييرات در فضاي 
سياسي آن دوران دارد و به مثابه 
پديده اي مبارزه جويانه و انقالبي 

  .ارزيابي مي شود
كومه له كه در مقاطع حيات 
انقالبي سازمان چريكهاي فدايي 

 هم پيمان شما خلق دوست و
بوده است، هميشه با ديده احترام 
و متحد به جنبش چريكي 
نگريسته و ياد شهداي فدايي را 

كردستان . گرامي داشته است
ايران دربرگيرنده آرامگاه دهها 
شهيد فدايي است كه براي دفاع 
از مبارزه برحق مردم كردستان، 
براي دفاع از آزادي و عدالت و 

تان، براي رهايي مردم كردس
ما در اين فرصت . جانباخته اند

ضمن گراميداشت خاطره شهداي 
سياهكل و همه رفقاي چريك 
فدايي، بار ديگر بر اتحاد خود با 
همه آزاديخواهان و مبارزين 
رهايي انسان تاكيد مي ورزيم و 
اتحاد بزرگ نيروهاي چپ و 
دمكرات و سكوالر را در اين 
برهه زماني از حيات سياسي 

روري و حياتي مي يران را ضا
  .دانيم

  
دبيرخانه كميته مركزي كومه له 
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به دعوت كانون ايرانيان آزاديخواه  
مونيخ، هم ميهنان، دوستداران و 
پشتيبانان سازمان چريكهاي فدايي 
خلق ايران در اين شهر گردهم آمدند 

  . امي بدارندتا رستاخيز سياهكل را گر

 بهمن، 29اين همايش روز شنبه، 
 فوريه با خوش آمدگويي و 18برابر با 

قرائت بيانيه كانون ايرانيان آزاديخواه 
در اين بيانيه آمده . مونيخ آغاز گرديد

  :است
  بر سينه ات نشست"

  زخم عميق كاري دشمن
  اما،

  اي سرو ايستاده نيافتادي
  .اين رسم توست كه ايستاده بميري

  
دوستان محترم، خانمها و آقايان، 

  !حضار گرامي
كه دعوت ما را پذيرفتيد و در  از اين

برنامه گراميداشت حماسه سياهكل 
 شركت كرديد، از همه شما تشكر مي

  .كنيم
 41كانون ايرانيان آزاديخواه مونيخ 

مين سال بنيان گذاري سازمان 
و  چريكهاي فدايي خلق ايران

سه  مين سالروز حما41همچنين 
سياهكل را به مردم ايران، انقالبيون 
مبارزي كه در هر جا و هر زمان براي 

 از استبداد و استثمار عارييك جامه 
كنند و تمامي شهداي راه  مبارزه مي

  .گويد  آزادي تبريك مي
 بهمن همچنين مصادف با 19روز 

 فرمانده ،روز شهادت مجاهدين خلق
 خياباني، اشرف رجوي و آذر  موسي
 از اعضاي مركزيت سازمان يرضاي

 1360مجاهدين خلق ايران در سال 
است كه به دجاليت خميني نه گفتند، 
 ،در مقابل اين دزد انقالب ايستادند

و با خون  شقاوت او را آشكار كردند
خود به عهد خود با خلق و انقالب 

  .يادشان پايدار باد. وفادار ماندند
تاريخ ايران در صد سال گذشته شاهد 

اري و مبارزه بي امان فرزندان فداك
خود عليه استبداد و براي نيل به يك 

از هر گونه ستم و عاري جامعه 
از ستار خان و باقر خان . استثمار است

تا ميرزا كوچك خان جنگلي، از 
مصدق تا فدايي خلق بيژن جزني و 
مجاهد خلق حنيف نژاد و موج عظيم 
كساني كه در اين سالها براي خلق 

آزاد و دموكراتيك مبارزه يك جامعه 
 راه انقالب را به پيش برده اند ،كردند

  . و از هيچ چيز دريغ نكرده اند
يادشان در قلب همه ايرانيان و 
شيفتگان عدالت و آزادي جاويد و 
   !راهشان پر رهرو باد

پس بپا خيزيم و با يك دقيقه سكوت 
  ".ياد آنها را گرامي بداريم

  
 مركزي رفيق جعفر پويه، عضو كميته

سازمان چريكهايي فدايي خلق ايران 
سخنران اين مراسم بود كه پيرامون 
چگونگي شكل گيري سازمان و 

 مي بسيار": شاخصهاي آن گفت
 و التين آمريكاي از فدايي كه گويند

 برداري كپي بهمان و فالن و كوبا يا
 گويندگان خود حتا كه حرفهايي كرد؛

 كسي اگر. بفريبد تواند نمي هم را
 داشته آگاهي فدايي ادبيات با ندكيا

 توليدات اندك همان اگر باشد،
 را فدايي سالهاي آن وزن سنگين
 با فدايي كه داند مي باشد، خوانده
 با خود، مطالعه با خود، انديشه

 روابط جوانب همه بررسي و ممارست
 اين به جامعه اجتماعي و اقتصادي

 كار به دست بايد كه رسيد نتيجه
 نمي تئوري ديگران يبرا او. شود
 چه كه گويد نمي ديگران به بافد،

 كردن باز براي او .نكنند چه و بكنند
 استبداد سد از گذر براي مبارزه، راه

 ديكتاتوري يخ شكستن براي حاكم،
 و رسد مي نتيجه به كند، مي تالش
  ".كند مي عمل به اقدام

رفيق پويه همچنين به ارتباط 
 عدالت گردانهاي مبارزه جهاني براي

و آزادي با يكديگر پرداخت و تجارب 
بهار اجتماعي عرب و جنبش وال 
استريت را از نگاه جنبش اجتماعي 

: او تاكيد كرد. ايران بررسي كرد
 هر در مردم جنبش دستاوردهاي"

 امروزي بشريت دستاورد گوشه، كنار
 اين. است همگان به متعلق و است
 در يكديگر با كه ماست ي همه حق

 هم با را خود تجربيات و باشيم ارتباط
 يكديگر از. بگذاريم اشتراك به

 درخواست حمايت براي و بياموزيم
  ".كنيم همگامي و همراهي

رفيق پويه همچنين در بخش ديگري 
از اين همايش با شركت كنندگان به 
گفتگو پرداخت و به شماري از 

  .پرسشهاي حضار پاسخ داد
خانم گيسو شاكري، هنرمند معترض، 

يهمان ديگر اين همايش بود كه با م
رنگين كمان ترانه هاي زيبا و پر شور 

او . خود به مراسم رنگ و نور داد
پيش از آغاز برنامه خود، شمعهايي را 
به ياد فرمانده صفايي فراهاني و 
يارانش برافروخت و ياد و نام شعله 
هاي هميشه تابان سياهكل را گرامي 

  . داشت
 هنر ايران، رفيق فريدون از كارگاه

صداي سرخ و آشناي سازمان، بخش 
 –دوم هنري همايش را با ترانه 

 و "آفتابكاران جنگل"سرود ميهني 
در حالي كه شركت كنندگان يكصدا 
. او را همراهي مي كردند، آغاز كرد

رفيق فريدون پس از اجراي چند ترانه 
سرود خاطره انگيز با معرفي آثار 

را به جديد كارگاه هنر برنامه خود 
  . پايان برد

  
در انتهاي همايش، سرود انترناسيونال 
به طور دسته جمعي خوانده شد و به 
اين ترتيب يك شب فراموش نشدني 
با توشه هايي براي فردا به پايان 

  .     رسيد
  

     
  

همايش چهل و يكمين سالگرد رستاخيز 

 آلمان-سياهكل در مونيخ
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سخنراني به نوشتار درآمده رفيق جعفر (
پويه در مراسم گراميداشت چهل و 
يكمين سالگرد رستاخيز سياهكل و 
بنيانگذاري سازمان چريكهاي فدايي 

  )  آلمان–خلق ايران در مونيخ 
  

  !سالم دوستان و رفقا
اين . خوشحالم كه در جمع شما هستم

كه دور هم جمع شده ايم، بايد دليلي 
 من فكر مي كنم آنچه ما را .داشته باشد

به اين گرد آمدنها ترغيب مي كند، 
نيازي است كه در درون ما وجود دارد، 
يعني گرايش به جمع دروني ما براي 
معنا كردن حضور خويش و ديدن رفقا و 
همراهان و تبادل نظر و گپ و گفتي كه 
ما را در انديشه و ايمان ثابت قدم تر 

است و انسان موجودي اجتماعي . كند
هر كس به فراخور حال و وضعيت خود، 
در جمعهايي كه هم راستا با اوست، 

شايد . خويشتن خويش را معنا مي كند
هم ما نياز داريم تا درون خود را با ياد و 
نام كساني صيقل دهيم كه الگوهايي 
شايسته براي استواري و ايستادگي در 

و براي اين كار . زندگي و مبارزه هستند
 بهتر از بهمن سازان و چه كساني

  .اسطورهاي ماه بهمن
راستي چرا ماه بهمن در تاريخ معاصر 
كشور ما اين قدر سرنوشت ساز بوده 

  است؟
  

 پژواك مسلسل اسطوره 49در بهمن 
هاي فدايي در سياهكل، خواب جزيره 
آرامش شاه و امپرياليستها را بر مي 

تيم جنگل دل به دريا مي زند و . آشوبد
صر نويني در مبارزه عليه در سياهكل ع

  .ظلم و ستم را بنياد مي نهد
 استبداد شاهنشاهي تاريخي 57بهمن 

ها درهم  ميهن، در قيام مسلحانه توده
كوبيده مي شود و بساط آن جمع مي 

  .گردد
استبداد مذهبي حاكم در همين ماه 

  . شوم و سياه و نكبت بار. متولد مي شود
 مركزيت مجاهدين خلق تا 60بهمن 

رين نفر و آخرين گلوله در برابر آخ
عوامل استبداد جديد كه تالش مي كند 
پايه هاي خود را تحكيم بخشد، مي 
ايستند و اين گونه هشدار مي دهد كه 
بين جبهه انقالب و ضد انقالب جديد 

  .تنها شمشير داوري مي كند
در تازه ترين تالش مردم براي منكوب 

 جنبش 89كردن ديو استبداد، در بهمن 
اجتماعي با برآمدي بلند مي جنبد و 
سعي مي كند تا بساط استبداد مذهبي 

مرگ بر "شعار . حاكم را درهم بكوبد
 گوياي زاويه يابي "اصل واليت فقيه

درست اين حركت در تشخيص مشكل 
و معضل كنوني است؛ تالشي كه 
آغازگر عصري جديد در تاريخ خاورميانه 

  شد، همچون همتايان قبلي خود يعني، 

  
انقالب مشروطيت و جنبش ملي كردن 
نفت كه الگويي شد تا خاورميانه خوني 
تازه در رگهاي خود ببيند و دست به 
حركاتي بزند كه سالها كسي حتا خواب 

  .آن را نيز نمي ديد
شايد به همين دليل است كه گردهم 
آيي امروز ما هم در بهمن است؛ بهمن 
ماه جادويي، ماه تاريخي و ماه نشانه 

پس چرا ما ! اري در تاريخ معاصر ماگذ
در اين ماه گردهم نياييم و قصد خود 
براي آنچه در انديشه داريم را با 

از تكرار گذشته و . يكديگر تبادل نكنيم
فروغ تابان حركات تاريخي جاني تازه 
به انديشه هاي خود ندهيم و اراده خود 
را صيقل نرنيم و پردازشي نو نكنيم تا 

   مصمم تر باشيم؟براي ادامه راه
  

شايد كساني بگويند، برگزاري اين گونه 
 و حماسه سازي از  مراسم و بزرگداشت

يك عده كه در تاريخي دور حركتي 
انجام داده اند، مي تواند چه مشكلي از 
امروز ما حل كند؟ بگويند، اين 
بزرگداشتها تبديل به گونه اي مراسم 
تكراري و يا سنتي شده است كه خود را 

كرارش معنا مي كند و گرنه چيز در ت
  .تازه نمي تواند داشته باشد

ببينيم . بگذاريد از هم اينجا شروع كنيم
 براي امروز 49 بهمن 19حماسه سازان 

چه دارند، درسهاي آن قيام تاريخ ساز 
براي امروز ما چيست؟ و ما چه چيزي از 
اين تكرار به دست مي آوريم؟ آنوقت 

 صحبت مي شود بهتر در مورد چيزي
كرد كه دليل گردهمايي امروز ما در 

  .اينجاست
  

  سياهكل حركتي نوين

داستان نوزده بهمن در سياهكل را همه 
. به تكرار هم شنيده ايد. شما شنيده ايد

از زاويه هاي گوناگون هم بسياري به 
و بارها دوست و دشمن . آن پرداخته اند

درباره آن نظر داده اند و در رد و تاييد 
اما همه آنها در . اند ري نوشتهآن بسيا

يك مورد، يعني دوست و دشمن در يك 
آنها در صداقت و . مورد اتفاق نظر دارند

 49عمل انقالبي آتش افروزان بهمن 
در استقالل نظري و . هيچ شكي ندارند

  .عملي آنها هيچگونه ابهامي وجود ندارد
پس عده اي انقالبي صادق با تحليل 

ه اين نتيجه خود از موقعيت جامعه ب
رسيده اند كه بايد دست به كار شوند و 

  .مي شوند
داشته هاي ما از حركت سياهكل، 
صداقت، انقالبي، تحليل مشخص از 
اوضاع مشخص، و عمل به نتيجه 

دقت كنيم در موقعيت . تحليل خود است
جهان دو قطبي، استقالل نظري حرفي 
تازه و تقريبن از مشكالت بسيار بزرگ 

  يعني، به استقالل نظري . دآن روزگار بو

  
بايد بيشتر تكيه كرد و به آن بيش از 

  .بقيه ارزش گذاشت و پرداخت
  

بگذاريد مختصر نگاهي به شرايط آن 
روزگار بيندازيم تا به تحليل آنها از 

  .شرايط روز خود نزديك تر شويم
 32 مرداد 28رژيم برآمده از كودتاي 

همه نيروهاي موجود، حتا منتقدان 
ك به خود را هم منكوب كرده و نزدي

هيچ صدايي در جامعه به اعتراض نمي 
جزيره . تواند و اجازه نمي يابد بلند شود

آرامش نامي است كه شاه به آرامش 
گورستاني حاكم به دست ساواك و 

  .حمايتگران خارجي اش داده است
 مرداد باعث 28بي عملي حزب توده در 

 و شكست استراتژيك كمونيستها
بدتر از آن، در . انقالبيون در كشور شد

سالهاي بعد اين حزب نه تنها موضعي 
درست در برابر كودتاچيان نگرفت، بلكه 
با حمايت از اصالحات سياسي اجتماعي 

 ترومن 4شاه كه همان اجراي اصل 
بود، راه رشد غير سرمايه داري را كشف 

  . و به دنبال آن افتاد
ن در چنين فضايي كه نفس كشيد

ممكن نيست، عده اي از جوانان پر شور 
دست به كار شدند، مگر طرحي نو در 

بيژن جزني و . اندازند و كاري كنند
. رفقايش لو رفتند و به زندان افتادند

 احمدي زاده در تدارك -گروه پويان 
بودند و هنوز تالش مي كردند تا موانع 

غفور . ايديولوژيك راه خود را رفع كنند
مانده گروه جزني، دست به پور باز  حسن

تيمي براي . تجديد سازماندهي زد
جنگلي –شناسايي منطقه كوهستاني

شمال از مازندران به سوي گيالن روانه 
بازگشت صفايي فراهاني از جبهه . شد

فلسطين با نظريات و تجربيات تازه، 
اي به رگهاي گروه جنگل  خون تازه

وقتي صفايي متوجه مي . تزريق كرد
وه تداركات وسيعي ديده و شود كه گر

به فلسطين مي . تقريبن آماده كار است
رود و با دست پر براي گروه باز مي 

  .گردد
احمد –در همين بازه زماني، گروه پويان

زاده با گروه جنگل ارتباط مي يابد و 
پروسه همكاري و ادغام دو گروه آغاز 

فرمانده حميد اشرف كسي . مي گردد
 گروه را است كه بيشترين تداركات

انجام مي دهد و تقريبن نامي از او در 
همه چيز دور از چشم . هيچ كجا نيست

ساواك و جاسوسهايي كه همه جا 
اتفاقي . پراكنده، انجام مي شود

ناخواسته، يعني لو رفتن يكي از افراد 
گروه تداركات، گروه جنگل را به عمل 
وا مي دارد و در سياهكل حمله به 

اي آزادسازي رفيق پاسگاه ژاندارمري بر
اولين گلوله . دستگير شده آغاز مي شود

شليك شده آنچنان پژواكي مي گيرد 
كه صدايش تا آن سوي كشور شنيده 

آغاز عصر پيكار تا به آخر رقم . مي شود
مي خورد و چريك فدايي خلق متولد 

  .مي شود
بلور شفاف فدايي آنچنان تابش مي 
گيرد كه همه اقشار اجتماع به ويژه 

انان و انقالبيون را خيره خود مي جو
خون تازه، در رگ انقالب جاري . كند

مي شود و آغاز برنامه ريزي و شكل 
گيري تيمهاي مختلف در هر گوشه و 

عمل انقالبيون . كنار ديده مي شود
سياهكل در سرتاسر بدنه جامعه خود را 

ادبيات شكل گرفته . بازتاب مي دهد
ر اين تحت تاثير آن گواه صادقي است ب

در شعر، شاملوي عزيز و . مدعا
سلطانپور، گلسرخي و بسياري ديگر را 

در تاتر، از ساعدي و . مي شود نام برد
ناصر رحماني نژاد و سلطانپور، در ادبيات 
داستاني كمتر نويسنده اي در آن 
سالهاست كه تحت تاثير حماسه 

نيز ... موسيقي، فيلم و . سياهكل نباشد
  .به همين گونه اند

. ينجاست كه حماسه معني مي دهدا
اينجاست كه سياهكل نشانه هويت يك 
نسل مي شود و در بررسي آثار توليد 
شده در آن سالها نمي شود اين موضوع 

  .را ناديده گرفت
  

چه چيزي باعث اين اتفاق است؟ باز 
مي گرديم به سوال اول بحث، صداقت، 
استقالل نظري و عمل انقالبي به 

خت هزينه آن با تمام تحليل خود و پردا
اين است كه به هيچ وجه نمي . توان

شود از برابر ياد و خاطره اين حماسه 
گذشت و كاله را براي اداي احترام از 

  .سر برنداشت
به زبان ديگر، در برابر بي عملي گوشه 
نشينان پر حرف، در برابر ياس و زمين 
گير شدن پرگويان و حرافان، اين فدايي 

توان دل به دريا مي است كه با تمام 
زند و شب سياه حاكم را با درخشش 

بوي . آتش مسلسل خود آتشين مي كند
باران، دماغ گوشه نشينان و توجيه 
كنندگان جبن و ذلت را مي آزارد اما 
جوانان ميهن را به شوق مي آورد و آنها 
براي پيوستن به صف انقالب ثانيه 

  . شماري مي كنند
اشق زندگي با اين همه اما، فدايي ع

فدايي براي آزادي، فدايي براي . است
رفاه، فدايي براي زندگي اي بهتر دل به 

تالش مي كند تا جوانان . دريا زده است
و بيش از همه كارگران را تشويق به 

بحث اين كه تشكلهاي . سازمانيابي كند
اجتماعي بايد ادامه راه سياهكل باشد، 

اما ساواك و . آغاز مي گردد
 حمايتگر ديكتاتوري شاه، دستگاههاي

همه تالش خود را به كار مي گيرند تا 
قتل . ارتباط فدايي با جامعه را قطع كنند

به محض تشخيص چريك، گلوله باران 
كردن آنها در خيابان، نابود سازي خانه 
هاي تيمي با ساكنان آن در دستور قرار 
مي گيرد تا به هر شكل ممكن نسل 

ا بركنند، شايد انقالبيون از جان گذشته ر
آرامشي به خواب آشفته اربابانشان 

  .بدهند
  13بقيه در صفحه 

  

  بهمن تجلي اراده مردم
 

  جعفر پويه
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  بهمن تجلي

   اراده مردم
  

  12بقيه از صقحه 
اين است كه از مقطعي تاريخي به بعد، 
ديگر ساواك و دستگاه تحت كنترل 
امپرياليستها عالقه اي به دستگيري 

آنها وظيفه دارند تا ريشه . چريكها ندارند
اين است كه . آشوب را بخشكانند

رهبران و تيوريسينهاي زنداني آنان را 
ن به گلوله مي بندند و در تپه هاي اوي

پس از مدتي خانه مركزيت سازمان كه 
در تدارك برگزاري جلسه اي مهم بود 
را زير ضرب مي گيرند و همه ساكنان 

هرچند ساواك . آن را به قتل مي رساند
و دستگاه تعقيب و مراقبت امپرياليستي 
تن و جان فدايي را به گلوله مي بندند، 

سه فدايي، با اما با انديشه فدايي، با حما
فرهنگي كه نماد يك نسل از انقالبيون 
شده است، چه خواهند كرد؟ اين 
ماندگاري را با هيچ ابزاري نه ساواك و 
نه وزارت اطالعات و نه هيچ سركوبگر 
ديگري نخواهد توانست از دل مردم 

  .بزدايد
اگر فدايي با تشخيص خود به اين 
نتيجه مي رسد كه براي شكستن يخ 

گذر از زمستان حاكم، گرماي استبداد و 
مسلسل و جانفشاني مي تواند نويد بهار 

تن در . دهد، پس دست به كار مي شود
برابر طوفان استبداد سپر مي كند تا 

از سوي ديگر، بسيار . خانه را روشن دارد
مي گويند كه فدايي از آمريكاي التين 
و يا كوبا و فالن و بهمان كپي برداري 

ا خود گويندگان را كرد؛ حرفهايي كه حت
اگر كسي اندكي با . هم نمي تواند بفريبد

ادبيات فدايي آگاهي داشته باشد، اگر 
همان اندك توليدات سنگين وزن آن 
سالهاي فدايي را خوانده باشد، مي داند 
كه فدايي با انديشه خود، با مطالعه خود، 
با ممارست و بررسي همه جوانب روابط 

به اين اقتصادي و اجتماعي جامعه 
. نتيجه رسيد كه بايد دست به كار شود

او براي ديگران تئوري نمي بافد، به 
ديگران نمي گويد كه چه بكنند و چه 
نكنند، او براي باز كردن راه مبارزه، 
براي گذر از سد استبداد حاكم، براي 
شكستن يخ ديكتاتوري تالش مي كند 
و به نتيجه مي رسد و اقدام به عمل مي 

ينه عمل خود را مي پردازد، او هز. كند
بنابر اين ثمره آن را نيز بايد خود 

 به بعد 57برداشت كند كه در سالهاي 
با تبديل به شدن به بزرگترين سازمان 
سياسي چپ خاورميانه به آن دست مي 

راهنماي فدايي در عمل در آن . يابد
سالها تيوري برخواسته از دل جامعه 

رسيدن به ايراني، براي عبور از بحران و 
  .آزادي، عدالت و سوسياليسم است

  

  درسهايي براي امروز

درسهايي كه حماسه سياهكل براي 
امروز ما دارد، مراجعه دوباره به روش 
آنان براي عمل انقالبي، صداقت در 

عمل و تعهد به آنچه است كه بايد 
  .انجام شود و نتيجه بررسيهاست

 را 89جنبش اجتماعي مردم در بهمن 
اگر چه شروع اين .  مرور كنيمبار ديگر

 است، اما "راي من كو؟"جنبش با 
جنبش به سرعت راه خود را باز مي 

جوانان ايراني با شهامتي بي نظير . كند
دل به دريا مي زنند و در برابر موج 
سركوب وحشت بار حاكم، تن سپر مي 
كنند و يك صدا پا بر زمين مي كوبند و 

ياد  را فر"مرگ بر اصل واليت فقيه"
ارزش اين شعار پس از دوره . مي كنند

كوتاهي است كه مي رود تا جنبش به 
دليل سازشكاري و عدم قاطعيت رهبران 

آنان راه . ادعايي از نفس بيفتد، است
خانه نشيني را نشان مي دهند، اما 

پاي بر زمين . جنبش به خانه نمي رود
سفت كرده و خواسته خود را راديكال تر 

يكاليسم حاكم بر اين راد. مي كند
جنبش است كه بارها سوژه بحث و 
گفتگو قرار گرفته و مورد شماتت 

يعني، اگر . سازشكاران قرار مي گيرد
 31رهبران ادعايي جنبش سبز پس از 

سال سركوب و قتل و جنايت بار ديگر 
خواهان بازگشت به دوران امام خود مي 
شوند، اگر آنها دنبال ظرفيتهاي مغفول 

 اساسي مي گردند، اما مانده قانون
جنبش خود را يك مرحله ارتقاء مي 
دهد، كف خيابان را تصاحب مي كند و 
خواهان برچيدن بساط رژيم واليت فقيه 

عكس و تصوير و بيلبردهاي . مي شود
خامنه اي به عنوان نماد اين رژيم به 
. زير پا مي افتد و لگد مال مي شود

مرگ بر " همراه "مرگ بر خامنه اي"
 شعار اصلي مي گردد، معلوم "اتورديكت

است در چنين وضعيتي آنان كه خواهان 
اصالح رژيم واليت فقيه و بازگشت به 
دوران خميني هستند، حاضر به پذيرش 

آنان حاضر به . چنين شعارهايي نيستند
پرداخت هزينه چنين شعارهايي نيستند 
يا به زبان ديگر، اين شعارهاي آنان 

نها به طور خود به از اين به بعد آ. نيست
خودي ديگر نه رهبران عملي و نه 
رهبران اجرايي و ادعايي اين جنبش 

جنبش با آنان و خواسته هايشان . نيستند
آنها نه تنها . تسويه حساب كرده است

پيشاپيش جنبش نيستند، بلكه در عمل 
  .مخالف چنين شعارهايي هستند

  
با اين همه اما جنبش كار خود را مي 

تظاهرات اعتراضي همراه با شعارها . كند
به وسيله تلفن و دوربينهاي كوچك 
فيلم برداري و عكاسي مي شود و به 
سرعت به سراسر جهان مخابره مي 

با ديدن واقعيت جاري در . گردد
خيابانهاي كشور، جهان در برابر 

آناني كه . وضعيتي جديد قرار مي گيرد
پيشتر اكثريت مردم ايران را دنباله رو 

اتمي و حاال حامي احمدي نژاد مي خ
دانستند، آنهايي كه هر ايراني را يك 
احمدي نژاد معرفي مي كردند، با 
مشتهاي گره كرده دختران و زناني 
روبرو شدند كه در عين زيبايي، دلير و 
پرشهامت ميدانداري مي كنند و 

! شگفتا. صفهاي بزرگ مردم را رهبرانند
از پس حجابهاي تا ديروز مسلط، 

هايي عيان مي شود كه دل جهاني  چهره
دليري آنان چشم مردمان . را مي ربايد

را خيره مي كند و بر آنان سيل آفرين 
اين گونه افكار عمومي . روانه مي شود

اما . جهاني به حمايت از آنان مي پردازد
رهبران همين جهان متمدن و مدعي، 
نه تنها حتا در حرف به حمايت از آنان 

، بلكه در عمل چشم بر بر نمي خيزند
رذالتهاي رژيم در گلوله باران كردن تن 

رسوايي از . نازنين اين جوانان مي بندند
پرده برون افتادن كهريزك و اوين و 
تخريب و نابود سازي اموال عمومي 
توسط عوامل حكومت هم اندكي آنان 
را نمي آزارد و چشم بر همه اين بي 

   .شرافتيها و رذالتها فرو مي بندند
اين درس حماسه بهمن است كه 
استقالل جنبش از قدرتها بايد بيش از 

جنبش مردم . گذشته مد نظر قرار بگيرد
ايران بايد از سياهكل بياموزد و بيش از 
گذشته بر نيروي خود متكي باشد و در 
برابر قهر حاكم، قهر انقالبي و اقتدار 
. اجتماعي خود را به نمايش بگذارد

در مقابل رژيم كه جنبش بايد بتواند 
براي سركوبي مردم از هيچ رذالتي 
چشم پوشي نمي كند، چاره مقتضي 

  .بينديشد

  

بهار عربي و 

جنبش مردم 

  ايران

از هم اينجا نقبي به 
بهار عربي بزنيم تا 
ببينيم در آنجا چه 

آنچه در . گذشت
كشورهاي عربي 
منطقه خاورميانه 
گذشت نيز مي تواند 
درسهايي براي ما 

ما . باشدداشته 
بخشي از جهان تك 
قطبي كنوني 

آنچه در آن . هستيم
سر جهان كنوني 
اتفاق مي افتد، به 
گونه اي به ما هم 

مفهوم . ارتباط دارد
جهان وطني، امروز بيش از هميشه در 

كوچك شدن . دسترس قرار گرفته است
جهان، سرعت انتقال اخبار، ارتباطات 
سريع و جهاني شدن اقتصاد توانسته 

ما را در موقعيت كنوني در جهاني است 
قرار دهد كه مي رود كه مرزها به 
قراردادهايي صوري تبديل شود و از 

  .حيض انتفاع ساقط گردد
توفان بر آمده از تونس به سرعت طومار 

اين . رژيم بن علي را درهم مي پيچد
همه به مدد ارتباطات نوين امكان پذير 

اين همان چيزي است كه . مي شود
جتماعي مردم ايران با استفاده جنبش ا

درست و بهينه از تكنولوژي به جهان 
  .عرضه كرد

سرعت عمل در دادن اخبار و نقل و 
انتقال نيروهاي ميداني در برابر پليس و 
گيج كردن آنها و از حركت انداختن 
شان، اين ارمغان را براي جنبش مردم 
دارد كه نسبت به پليس و دستگاه 

. ا داشته باشداطالعاتي دست باال ر
جنبش با استفاده درست از تكنولوژي 
توانست با سرعت نيروهاي خود را 
جابجا كرده و پليس و نيروي سركوبگر 

  .را جا بگذارد
اين سرعت منجر به فلج سازي پليس و 
نيروي سركوب مي شود، با فشل شدن 
نيروي سركوب، روحيه آنان بهم ريخته 
و توان عملياتي شان روز به روز و 

. اعت به ساعت كاهش مي يابدس
نيروي سركوبگر منكوب شده و بي 
روحيه هرگز نخواهد توانست در برابر 
روحيه كوبنده نيروهاي انقالب دوام 

اين . آورد و به سرعت فرو خواهد ريخت
آن اتفاقي است كه در تونس توانست به 

  .سرعت رژيم بن علي را سرنگون كند
 تجربه اين عمل در ميدان تحرير مصر

تمركز يك . به گونه اي ديگر تكرار شد
بخش عظيم نيرو در مركز و عمليات 
روان و جاري نيروهاي اجرايي در ديگر 
مناطق، نيروهاي پليس را به چندين 

عدم تمركز نيرو . قسمت تقسيم مي كند
و ناتواني در نشان دادن قهر دندان 

  شكن، نيروي سركوب را وادار به عقب 
  14بقيه در صفحه 
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  اراده مردم

  
  13بقيه از صقحه 
اين درحالي است بخش . نشيني مي كند

متمركز در ميدان تحرير هر روز 
قدرتمند تر از گذشته در ميدان پا سفت 
. مي كند و بر خواسته خود اصرار دارد

عدم توانمندي نيروي پليس براي 
سركوبي اين حجم عظيم مردم، 

ه زني آغاز چان. حكومت را فلج مي سازد
و سازش با پافشاري نيروي حاضر در 
ميدان، رو به روز پايه هاي حكومت را 
بيشتر لرزان مي كند تا جايي كه به 

اين آن اتفاقي . ريزش آن مي انجامد
  .است كه در مصر افتاد

اگر بخواهيم جنبش مصر و تونس را با 
جنبش مردم ايران مقايسه كنيم و 

 گذاري تفاوتها و شباهتهاي آنها را نشانه
كنيم، مي توانيم به موارد بي شماري 

اما به طور كلي مي توان . اشاره كنيم
اين گونه گفت كه اگر در ايران رهبران 
جنبش مي خواهند چهره رژيم را بزك 
كنند و به دوران خميني باز گردند، اگر 
آنان به دنبال اصول مغفول مانده قانون 
اساسي رژيم هستند و در قانون اساسي 

ه بر اصل واليت فقيه استوار است اي ك
دنبال تضمين آزاديهاي سياسي و 
اجتماعات مي گردند، اما در مصر و 
تونس هيچ كسي سخني كمتر از رفتن 

به . رژيم مبارك و بن علي نمي گويد
زبان ساده، مردم مصر و تونس دست به 
انقالب زدند، درحالي كه رهبران جنبش 

ي در ايران بدون توجه به خواسته ها
مردم، خواهان اصالح رژيم موجود و 

  . ادامه آن بودند
مرگ بر اصل "اين است كه شعار 

مرگ بر قانون "، به معني "واليت فقيه
 رژيم و نماد آن است؛ قانون "اساسي

اساسي اي كه هيچگونه امكان 
آناني كه . اصالحي در آن وجود ندارد

خواهان قانوني شدن جايگاه واليت 
ختيارات آن فقيه و محدود شدن ا

مرگ "هستند، هرگز نمي توانند شعار 
مرگ " كه به معناي شعار "بر خامنه اي

  . است را برتابند"بر واليت فقيه
يعني، عدم مرزبندي قاطع با 
سركوبگران و پايبندي به قوانين همين 
رژيم موجود، و عدم درخواست 
سرنگوني آن باعث مي شود تا جنبش 

در حاضر در ميدان چند تكه شده و 
. عمل امكان سركوب آن آسان تر گردد

پادوهاي مزدبگير اين دم و دستگاه 
  اصالحات چي در خارج كشور نيز سعي 

كردند تا با بند و بسط با مراكز قدرت، 
سير جريان را به ضرر مردم و به نفع 
سركوبگران تغيير دهند و يا حداقل از 

اين است كه اينان نيز در . نفس بيندازند
 آنها كه در كهريزك عمل چيزي از

دست به آن جنايات هولناك زدند، كم 
ندارند، از قماش آنان هستند و در 
جنايات شان شريكند، هرچند امروز 
قيافه حق به جانب گرفته و دريده و 

  . وقيح خود را صاحب حق بدانند

اگر قيام مردم ايران با قيامهاي 
كشورهاي عربي منطقه خاورميانه يك 

باشد، ديكتاتور وجه مشترك داشته 
به . ستيزي و آزاديخواهي آنان است

نتيجه رسيدن قيام مردم تونس و مصر 
كفه ترازو را در منطقه عليه رژيم واليت 

رژيم . فقيه و به نفع مردم سنگين كرد
جمهوري اسالمي بر خالف ادعاهاي تا 
كنوني كه خود را مدافع قيام مردم 

از منطقه مي ناميد و آنها را الگو برداران 
خود اعالم مي كرد، در عمل عليه اين 
قيامها شعار داد و تا آنجا كه مي 

بيهوده نبود . توانست، خود را افشا كرد
كه رهبر مسلمانان تونس به طور رسمي 
اعالم كرد كه هيچ وجه مشتركي با 
رژيم واليت فقيه ندارد و در مصر نيز 
. نشاني از رد پاي رژيم ديده نمي شود

يه مردم در سوريه و اما موضعگيري عل
پشتيباني تمام عيار از رژيم بشار اسد و 
حمايت مادي و تسليحاتي از آن براي 
سركوب قيام مردم، اثبات كرد كه 

هاي  ديكتاتورها در مخالفت با خواسته
. مردم وجوه مشترك فراواني دارند

افشاي اين اعمال جنايتكارانه باعث شد 
كه مردم سوريه عليه رژيم جمهوري 

مي و رهبران آن موضع بگيرند و اسال
آنان را همدستان پليس و نيروي 

  .سركوبگر رژيم اسد بنامند
  

  قيام برآشفتگان ادامه راه

پس از اندك زماني از بهار عربي، قيام 
  . برآشفتگان شروع مي شود

خيزش حاشيه نشينان و رنگين پوستان 
مورد تبعيض قرار گرفته در لندن اتفاقي 

ازه زماني خودنمايي است كه در همين ب
اين خيزش مردمي به علت . كرده است

سردرگمي فراخوان دهندگان و ناتواني 
آنان در هدايت جمعيت، به سرعت از 
كنترل خارج شده و به غارت مغازه ها و 

جا ماندن . خانه هاي مردم كشيده شد
پليس به علت سرعت عمل ميدان 
داران، باعث شد كه در عمل نتواند 

به . قابل توجهي بزنددست به عمل 
همين علت شيوه دغلكاري را پيش 

عدم حضور پليس و فقر فراوان . گرفت
جوانان حاشيه نشين نيز مزيد بر علت 
شد و جاذبه مغازه هاي گران قيمت و 

آتش . غارت آنان وجه غالب گرديد
زدنهاي مشكوك و وحشت آفرينيهاي 
سازمانيافته از عواملي بود كه چهره اين 

  . شت كردخيزش را ز
اندكي پيش از اين خيزش، اسپانيا 

مردمي كه . صحنه كشاكش شده بود
تحت فشارهاي اقتصادي قرار داشتند، 
سعي كردند به شيوه ميدان تحرير به 
خيابان آيند و تا دستيابي به خواسته 

اين . ندهاي خود، به خانه باز نگرد
حركت به سرعت خود را تكثير كرد و از 
قاره اروپا عبور كرده و در آمريكايي 

جنبش اشغال وال "شمالي تحت نام 
.  رنگي ديگر به خود گرفت"استريت

تمركز نيرو در مناطق ضروري، سرعت 
عمل در تماسها و نقل و انتقال سريع 
نيرو و بيش از همه ابتكار عمل فزاينده 

هبران آن، باعث شد تا در هم انديشي ر
اين جنبش بيش از همه مورد توجه قرار 

گيرد و خواسته هاي فرودستان جامعه را 
  .بازتاب دهد

پيوستن اقشار گوناگون به اين جنبش و 
پافشاري بر خواسته هاي خود و شيوه 
هاي بديع ميدان داري و مبارزه رو يا 
. روي، از دستاوردهاي اين جنبش بود

 گردش در آمريكا، حركت مزبور پس از
نيرومند تر به اروپا بازگشت و در تمام 
مراكز كشورها و شهرهاي بزرگ آنها 
تشكلهايي بزرگ و تحصنهايي بلند 

  .مدت شكل داد
آنچه در اين مدت گذشت، نشان داد كه 
برخالف مدعياني كه با داد و هوار پايان 
عصر انقالبها را اعالم كرده بودند، نه 

امري كنوني، بلكه تنها انقالب هنوز 
تنها راهكاري است كه مي تواند براي 
رسيدن به آزادي و به زير كشيدن 
ديكتاتورها و مستبدان به كار گرفته 

شهامت و شجاعت نه تنها كهنه . شود
نشده و حماقت نيست بلكه جوهره 
انساني كساني است كه ظلم را برنمي 

  .تابند و عليه ظالم قيام مي كنند
 

  شهروندان جهان

اتفاقات خاورميانه عربي و جنبش 
برآشفته گان در اشغال وال استريت در 
جهان كنوني نه تنها به ما مردم ايران 
مربوط است، بلكه به همه مردم جهان 

دستاوردهاي جنبش مردم . ارتباط دارد
در هر كنار گوشه، دستاورد بشريت 
. امروزي است و متعلق به همگان است

يكديگر در ي ماست كه با  اين حق همه
ارتباط باشيم و تجربيات خود را با هم 

از يكديگر بياموزيم . به اشتراك بگذاريم
و براي حمايت درخواست همراهي و 

  .همگامي كنيم
جهان كنوني، به يمن حضور ارتباطات، 

در . جهاني بي مرز و كوچك شده است
چنين جهاني همه موضوعاتي كه مربوط 
به مردم، همه معضالت و ستيز و 

در . دستاوردها به همديگر مربوط اند
چنين وضعيتي اين ما هستيم كه از 
جنبش بهار عربي مي آموزيم و به آنها 

ما از جنبش اشغال وال . مي آموزانيم
استريت مي آموزيم و به آنها مي 

اين كه حد و اندازه آن چه . آموزانيم
اندازه و چه مقدار است، مهم نيست؛ 

 ارتباط مهم اين است كه با يكديگر
داريم و اين امر مهم جهاني كنوني را 
به خوبي درك مي كنيم و به اين 

  .ضرورت پاسخ مي گوييم
 هنوز زنده 49حماسه سياهكل در بهمن 

آرمانهاي خود را در جنبشهاي . است
خواسته . مختلف جهان باز مي تاباند

هاي به حق و شيوه دست يابي به آن را 
 كند در عمل، تيوري و تجربه مكرر مي

و راهنمايي است براي امروز ما كه در 
چنين وضعيتي با درك ضرورتها اقدام 

اين كه در . به پاسخگويي به آن كنيم
اين راه چه اندازه موفق مي شويم، در 
مرحله بعدي قرار دارد؛ مهم تالش براي 
پاسخگويي به ضرورت است و اقدام به 

  .انجام وظيفه انقالبي و آزاديخواهي
ردم، ماه انقالب و خيزش، بهمن، ماه م

ماه عمل انقالبي و ماه تولد چريك 
  !فدايي خلق بر شما مبارك باد

  

  در سوك 

مادر عالم تاج 

  كالنتري نظري
  
  
  

  
  

 21با تاثر و تاسف فراوان روز جمعه 
 مادر فدايي، خانم عالم 1390بهمن 

خانم .  تاج كالنتري درگذشت
كالنتري، مادر فدايي شهيد رفيق 

 شهيد ان و خواهر فداييبيژن جزني
  و منوچهر)سعيد( مشعوفقارف

كالنتري بود كه در دوران زندگي 
ش همواره در كنار فرزند و تالطم اپر

ش، براي آزادي و عدالت انبرادر
زندگي زنده ياد . مبارزه مي كرد

رفيق عالم تاج كالنتري سرشار از 
انسانيت، فداكاري و مسئوليت 

به خاطر اين مادر فداكار . پذيري بود
مقاومت در برابر مستبدان و 
چپاولگران و به ويژه تسليم ناپذيري 
او در مقابل رژيم استبدادي مذهبي 
واليت فقيه شخصيتي قابل احترام 

او هرگز به نظام . براي همكان بود
جهل و جنايت جمهوري اسالمي تن 
نداد و مدافع هميشگي آزاديخواهان 

  .بود
  

 را از فقدان مادر عالم تاج كالنتري
جانب خودم و رفقايم در سازمان 
چريكهاي فدايي خلق ايران، به 
خانوادهاي جزني، كالنتري، قريشي 
و به مادران و پدران فدايي، به 
تمامي خانواده هاي شهداي راه 
آزادي، به فعاالن جنبش فدايي و به 
زنان و مردان آزاديخواه ايران تسليت 

  .مي گويم
  

  مهدي سامع
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به رسميت شناختن آب از سوي سازمان 
 اصول پايه ايملل به عنوان يكي از 

 و ثمره تالش  مهميگام حقوق بشر،
 كه براي اجرايي  بودافراد بيشماري

شدن اهداف مترقي هزاره سازمان ملل 
  كه درييكي از اهداف. تالش كردند

 پنجاه و از سوي، 2000سپتامبر سال 
ل به پنجمين مجمع عمومي سازمان مل

 انسانهايي شمارتصويب رسيد، كاهش 
قادر به فراهم  2015بود كه تا سال 

به آب داشتن و يا دسترسي آب كردن 
 بهزيستيآشاميدني و امكانات اوليه 

نشست جهاني "سازمان ملل در . نيستند
، اعالم كرد كه 2003سال   در"آب تازه

براي اصالح وضعيت آب آشاميدني، 
تم تخليه امكانات آب رساني و سيس

 دالر برآورد ميليارد 20 ساليانه ،فاضالب
 شده و بر اساس اين تخمين، هزينه

دستيابي به هدف هزاره سازمان ملل 
  دالرميليارد 180  بهپيرامون آب،

كه ا از آنج.  نياز داردسرمايه گذاري
ميزان سرمايه گذاري موجود در حال 

 دالر است، از ميليارد 80حاضر فقط 
 تجاري آب دعوت شركتهاي خصوصي

 بودجه كسري ميليارد 100شد تا 
 بدين. سرمايه گذاري را جبران كنند

 دعوت از شركتهاي خصوصي  و باوسيله
آب در كشورهاي صنعتي پيشرفته تحت 

  ياپوشش به ظاهر اهداف بشردوستانه
كمك و حمايتهاي ترقي خواهانه، 

 اهداف مترقي سازمان ملل وضوعم
مناسب و هر چقدر هم - پيرامون آب

  مزبور،زيرا، دعوت.  شد بي معني-مفيد
شركتهاي خصوصي آب را به اصلي 

پروژه اصالح  نفع برندگان از ترين
وضعيت دسترسي به آب و امكانات الزم 

در حالي كه امكانات . ل مي كنديبدت
مذكور قبأل همگاني بوده ولي توسط 

عنوان كااليي جهت ه همين شركتها ب
يه به بازار سودآوري و انباشت سرما

  . ه استعرضه گرديد
اروپا نيز بعد از اين حركت يه اتحاد

 در بازنگري خود پيرامون ،بيشرمانه
اهداف پيشنهادي سازمان ملل در رابطه 

 كرد كه تاكيد، 2010 با آب در سال
جهت دستيابي به چنين اهدافي به 
شريكهايي قوي و با نفوذ مانند 
سازمانهاي جوامع مدني و بخش 

 با يه اروپااتحاد. احتياج استخصوصي 
كيد بر مشاركت قوي و پرثمر ات

شركتهاي خصوصي در واقع راه را 
، "سويز"جهت دخالت شركتهايي مانند 

مي كند و   باز"آب توماس" و "ويوليا"
بار ديگر بر موضع خود مبني بر اعمال 

و خصوصي تي ليبراليس-سياستهاي نو
 آب در  در رابطه باسازي هر چه بيشتر

در حال حاضر، . هان، صحه مي گذاردج

اروپا موضع غالب مي يه موضع اتحاد
 سازمان قطعنامهباشد كه در مقايسه با 

سياه بيشتري  ملل، لكه هاي ننگين و
آب "نقش محوري اصول . در بر دارد

 و "عنوان يكي از اصول حقوق بشره ب
ضرورت برابري انسانها در دسترسي و "

 و امكانات دستيابي به اين منبع طبيعي
 اروپا يه، با پيشنهاد اتحاد"وابسته به آن

كه در حقيقت به معناي تجديد حيات 
 كردن آب و ابزاري تالش در جهت

تبديل آن به كااليي جهت سودآوري و 
ه انباشت سرمايه در جهان مي باشد، ب

از محتوي تهي طور كلي بي معنا و 
درستي ه پيشنهاد اتحاديه اروپا ب. گرديد

ليبرالي مي باشد -ه جهان نونشاندهند
كه بر پايه كميابي و نابرابري مواد اوليه 

 نابرابري وجود. بنيان گذارده شده است
اقتصادي اجتماعي در همه مراحل 

له اي است كه ازندگي انسان مس
در تحليل ) اروپا اتحاديه(موضع غالب 

نهايي ناديده مي گيرد و در واقع حاضر 
. آن نيستاقرار به  به آشكارا گفتن و

تبعيض طبقاتي كه نه تنها جهان را به 
له آب ادو طبقه متضاد پيرامون مس

 دسترسي دارند و  آب بهآنهايي كه(
تقسيم كرده، بلكه اين ) آنها كه ندارند

له بر اساس تفكيك جنسيتي نيز امس
شكاف طبقاتي با . شكل گرفته است

امر خصوصي سازي آب در جهان 
د كه البته تر و بحراني تر مي شو عميق

، كانون اصلي نظام حاكم بر "تبعيض"
 و  بيشترجهان، جهت دستيابي به سود

  .تر است انباشت سرمايه فزون
  

موضع غالب در رابطه با آب 

  له اي است؟افاقد چه مس
وضعيت نامساعد آب رابطه اي 
تنگاتنگ با موضوعات بيشمار اقتصاد 
سياسي از جمله فقر، تقسيم ثروت، 

شكاف .  رشد دارد، پيشرفت ورفاه
 گذشت نزديك به با وجودطبقاتي 

شصت سال از پروسه اعمال 
سياستهاي حمايت كننده و سياستهاي 

 پيشرفتهاي با وجودترقي خواهانه، 
گسترده در عرصه علم و تكنيك، در 
همه كشورهاي جهان تعميق يافته 

يك سوم انسانهاي جهان در فقر . است
به ز دسترسي  و ا به سر مي برندمطلق

آب آشاميدني سالم و كافي كه اساس 
. و شالوده حيات و زندگيست، محرومند

هاي اوليه نفر براي رفع حداقل نياز هر
شامل آب آشاميدني، سيستم تخليه 
فاضالب و ديگر امكانات بهداشتي به 

اين . نياز دارد ليتر آب 40 تا 20دستكم 
ميزان براي هر فرد ساكن كشور آلمان 

ساكن آمريكا بيش از  ليتر و براي 130
  .  ليتر در روز مي باشد200

بر اساس گزارش سازمان ملل، عدم 
دسترسي به آب سالم و ديگر امكانات 
بهداشتي پيرامون آن يكي از مهمترين 
داليل تشديد بحران سالمتي انسانها 

 884. شمار مي روده در جهان ب
يك نفر از هر (ميليون نفر در جهان 

سي به آب از عدم دستر) هشت نفر
 ميليارد 2.6آشاميدني سالم و بيش از 

از ) چهل درصد از جمعيت جهان(نفر 
 به امكانات بهداشتي  نداشتندسترسي

ساالنه .  رنج مي برنددر رابطه با آب،
 ميليون نفر در جهان از بيماريهاي 3.5

وابسته به آب، جان خود را از دست مي 
دومين و مهمترين عامل مرگ و . دهند

 ، پنج سالرمير ميان كودكان زي
بيماري اسهال به دليل عدم دسترسي 
به آب آشاميدني سالم، فقر بهداشت و 
امكانات نامناسب سرويس دهي آب و 
شرايط نامساعد سالمتي و تغذيه 

 1.5ساالنه نزديك به . ناكافي است
 ابتال به در اثر  در جهانميليون كودك

 اسهال جان خود را از دست بيماري
هر بيست دقيقه، يك كودك . مي دهند

در جهان به دليل بيماريهاي وابسته به 
آب ناسالم مانند اسهال، وبا، ديسانتري 
يا اسهال خوني، حصبه، كرم گينه و 

  . جان مي سپاردهپاتيت
بيش از چهل درصد از جمعيت جهان 
در مناطقي زندگي مي كند كه دچار 

ر ب. يم تا شديد آب استبحرانهاي مال
 ، نزديك بهاساس تحقيقات انجام شده

 يش ازيعني ب دوسوم از جمعيت جهان،
 مجبور 2025 نفر تا سال ميليارد 5.5

به زندگي در مناطقي خواهند شد كه 
قرن . تحت تاثير بحران آب قرار دارد

گذشته استفاده از آب رشدي شش 
درصدي داشته است كه اين ميزان دو 

. خ رشد جمعيت جهان استبرابر نر
كه  آبهاي زيرزميني بسيار بيشتر از اين

 ذخيره شوند، در بسياري مناطق امجددا
. جهان مورد مصرف قرار مي گيرند

بدين ترتيب، جهان با بحران پايين 
آمدن سطح آبهاي زير زميني 

تحقيقات پيرامون آب . روبروست
 ميليون نفر در 135تخمين مي زند كه 

 به دليل ابتال به 2020تا سال  جهان
 آب آشاميدني ناشي ازبيماريهاي 

ناسالم، جان خود را از دست خواهند 
اين ميزان باالتر از نرخ مرگ و . داد

مير تخمين زده در صورت همه گير 
. شدن بيماري ايدز در جهان مي باشد

البته، بخش وسيعي از ميزان مرگ و 
مير بيماران مبتال به ايدز كه سيستم 

دنشان بسيار ضعيف مي باشند ايمني ب
به دليل ابتال به بيماريهاي عفوني مي 
باشد كه به استفاده از آب ناسالم، 

  .نسبت داده مي شود
  

  زنان و آب

اگرچه عدم دسترسي به آب و امكانات و 
سرويسهاي مربوط به آن، همه عرصه 
هاي زندگي زنان و مردان را تحث تاثير 

يشتر از  اما وضعيت زنان ب،قرار مي دهد
مردان به دليل كمبود آب، بيماريهاي 
ناشي از آن و كمبود امكانات و 

زيرا . سرويسهاي آبرساني بحراني است
زنان در بسياري از جوامع در سراسر 
جهان مسوول فعاليتهايي مانند آشپزي، 
شستشو، پاكيزه كردنِ خانه و رسيدگي به 
اعضاي خانواده و مسايل بهداشتي آنان 

 وسيله، از زنان و دختران بدين. هستند
ليت جمع آوري و ووانتظار مي رود كه مس

انتقال آب براي مصرف خانگي را هم به 
 ،براي ميليونها زن در جهان. عهده بگيرند

شركتهاي خصوصي آبرساني مانند 
 وجود ندارد كه به آنها بگويد "ويال"
بفرماييد اين هم آب سالم، مطمين و "

ايست زمان و  برعكس، آنها مي ب"!تازه
انرژي زيادي را صرف جمع آوري آب 

اين معضل، فرصت و شانس زنان . كنند
در بهره بردن از تحصيالت، دستيابي به 
كار با دستمزد و يا داشتن فرصت كافي 

ه براي فعاليتهاي ديگر و تفريح را ب
. صورت قابل توجه اي كاهش مي دهد

زنان و دختران مذكور روزانه مسافتهاي 
ه تا پانزده كيلومتري را بيشتر طوالني د

اوقات با پاي پياده، چه هوا سرد باشد يا 
، مسير خطرناك باشد  باردار باشند يا نه،نه

آنها در معرض آزار . ، طي مي كننديا ايمن
 جنسي، ابتال به -و اذيتهاي فيزيكي

بيماريهاي گوناگون به دليل درارتباط قرار 
گرفتن با آب ناسالم، حمله حيوانات 

حشي و مشكالت فيزيكي به دليل حملِ و
آنها اميدوارند . قرار مي گيرند سنگين آب

 در غير ،كه آب سالم و امن پيدا كنند
اينصورت، خطر بيماري و مرگ، زندگي 
اعضاي خانواده و كودكان آنان را تهديد 

، زنان در عموميطور ه ب. خواهد كرد
جنوب آفريقا مسافتهاي طوالني كه 

 ماه دارد را راهپيمايي شباهت به سفر به
كرده و در بسياري مواقع شانزده بار در 
روز فاصله خانه تا محل آب آشاميدني را 
جهت فراهم كردن آب براي خانواده خود 

زنان براي اين فعاليتها . طي مي كنند
دستمزدي دريافت نمي كنند كه سبب 

 به درآمد ملي در ابعاد عظيمي خسارت
  . مي شود

 2004گان آب سال گزارش مصرف كنند
   :كيد مي كند كهاتاز جمله 

زنان فقير روستايي در كشورهاي -
 هشت ساعت در روز جهت جمع پيراموني،

آوري آب كار مي كنند و در هر سفر بيش 
 كيلو آب را بر سر خود حمل و 20از 

  .تحمل مي كنند
  16بقيه در صفحه

  

 )بخش پاياني(اري بر دوش زنان، حقوق بشر و سود شركتها  ـ بآب
  )Zuhal Yeşilyurt Gündüz(زحل ايشيليورت گوندوز : نويسنده
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دادگاه " ي انحرافشينما

 "اختالس بزرگ
 يدي جداليل

 
  فراسوي خبر اول اسفند

اختالس " ي و انحرافيشي پرده دادگاه نمانينخست
 يالي سرشي  كه بخش دوم از سه نما"بزرگ

 از شي بهمن و پ22 تظاهرات شيحكومت بعد از نما
 ي دهد، روي ملي را تشكيشي انتخابات فرماشينما

 .صحنه رفت
 دادستان تهران، در ،يآباد  دولتي جعفرعباس

 كرد دي تاكيا  صفحه220 خواست فريمقدمه ك
 فيمتهم رد" ،يرخسروي امديآفر كهچهار فرزند مه

 اول في ردي قربانگر،ي و به زبان د"اول پرونده
 و ي ارتباطات نامشروع اقتصادقيپرونده،از طر

 ي مختلف و برخي بانكهارانيمد"پرداخت رشوه به 
 كي دهه به كي در كمتر از "يياجرا يها تگاهدس
.  شدندلي تبد" در كشوريقطب اقتصاد"

 كرد دي تاكزي تهران ني دادستانندهي نما،يفراهانيآقا
شركت توسعه " عامل ري مد،يرخسرويكه ام

 رهي مداتي هسيي و ر"اي آررمنصوري اميگذار هيسرما
 ي، در سالها"راني فوالد اي صنعتيگروه مل"شركت 

 راني از مدي ارتباط با بعضيبرقرار" قي از طرتهگذش
، دست به " و اشخاص صاحب نفوذيبانك

 . زده استيسوواستفاده مال
 ختهي سوال برانگني است كه در ذهن انسان اروشن

 وجود داشته است تا در يطي شود كه چه شرايم
 ارديلي سه م،ي و خصوصي به هفت بانك دولتكينزد

ه به نام دالر اختالس شود؟ گذشته از آن، آنچ
 ي شود، داراي خوانده م"اي منصور آرريگروه ام"

 مله هست كه از جزي ني ترني سنگي ماليپرونده ها
 ي امضاديشا.  باشدي مي اموال دولتدي در خريتبان
 ي كه خواستار همكاريي نامه هاي پايي مشايآقا

 گروه ني به اي دولتي شركتهايوزرا جهت واگذار
 از آن، ريغ. وش كند رشتري را بهياست، سر نخ قض

 ي نژاد، دست نشانده ولي بغل احمدري زيپرونده ها
 آور سرسام ارقام ي شك حاوي كه بزي نهيفق

 تواند ي مزي است ني خامنه ااراني اقوام و يهايدزد
.  درجه اول باشدني متهمافتني ي براييراهنما

 مجلس ارتجاع، احتمال زد و ندهي نماازدهي شتر،يپ
 را " صاحبان قدرت و ثروتني ب"في كثيبندها

 از يمطرح كرده بودند كه از بخت بد، نام برخ
 . مزبور شدستي ارتجاع هم شامل لندگانينما

 حكومت ،ي المللني بتي گزارش سازمان شفافطبق
 ني از فاسدتريكي نژاد ي در دوره دولت احمدرانيا

 كشور 180 اني در مي و مالي اداريدستگاه ها
 گري و دراني مدي ماليهااختالس. جهان بوده است

 ي اداري وجود رشوه در دستگاه ها،يفعاالن اقتصاد
 رشوه نظر از ي نظارتي ، سالمت دستگاه هايو دولت

 اني در مي و فساد مالراني كاركنان و مديريپذ
 است كه در يي از جمله شاخصهاي دولتيمقامها

 سازمان در نظر ني ساالنه اي گزارش هاميتنظ
 . شوديگرفته م

 كه نخست هي فقي حكومت ولي فساد مالوندهپر
 هي فقي و به دستور ولياسي و سپس سياقتصاد

 همواره راني مردم اي شد، برايدوباره اقتصاد
 باور نخواهد كرد كه چكسيه.  خواهد ماندياسيس

 ي به مجلس خبرگان رهبري كه حتهي فقي وليعبا
 ني دخالت نكند، خارج از اشي در كارهادي گويم

 يشي و نمايغاتي محاكمه تبلنيا.  باشدياللجنزار م
 اني از توجه به مجري انحراف افكار عموميبرا

 ني فساد است و بدون شك سرانجام متهمياصل
 همانند زكي با سرنوشت شكنجه گران كهرزي نيفعل

 .خواهد بود

اري بر دوش زنان، حقوق  ـ بآب

 بشر و سود شركتها 
  

  15بقيه از صقحه 
در دوره تحصيل در آفريقا در دوران  نفر ، يك هر ده دخترزا-

خونريزي ماهانه در دوران بلوغ به دليل نبود آب سالم و خصوصي 
بودن امكانات آب، سر كالس حاضر نمي شود و يا ترك تحصيل 

  . مي كند
روزانه شش هزار دختر و پسر به علت بيماريهاي وابسته به آب -

ين عضو خانواده جان خود را از دست مي دهند كه زنان اصلي تر
  . جهت رسيدگي به وضعيت كودكان و بزرگساالن بيمار هستند

يك زن در محله هاي فقير كشور كنيا دست كم پنج برابر بيشتر -
  . از يك زن در آمريكا براي يك ليتر آب هزينه پرداخت مي كند

از مشاركت زنان در نهادهاي تصميم گيري به دليل جلوگيري 
عيت زنان را بيش از پيش بحراني معضل تبعيض جنسيتي، وض

اين در حاليست كه زنان نسبت به مردان نسبت به نبود . مي كند
بحران آب در زندگي . آب سالم، كافي و ايمن، آسيب پذيرترند

ت مي توان ازنان آنچنان نقش مهمي بازي مي كند كه به جر
ه كه آب ب گفت كه حقوق زنان در عرصه هاي مختلفت تا زماني

ي از اصول حقوق بشر به رسميت شناخته نشود، با عنوان يك
  .تهديد روبروست

  
  برآمد

اگرچه وضعيت آب در جهان در شرايط كنوني بسيار بحراني و 
مردم در برخي . ناگوار است، اما همه چيز از دست نرفته است

مواقع عليه خصوصي سازي آب و منافع شركتهاي جهاني به 
آب در برخي كشورها مانند مبارزه بر مي خيزند و خصوصي سازي 

امكانات آبرساني در . هلند، نروژ و اروگويه ممنوع گشته است
برخي كشورها از جمله بوليوي كه به جنگهايش موسوم به 

 معروف است، از انحصار شركتهاي خصوصي بيرون "جنگ آب"
اما اينها با توجه به . آمده و به بخش همگاني برگردانده شده است

سوي سياستهاي خصوصي سازي ه  پايان ب بيپيشروي و رشد
  . فقط استثنا محسوب مي شود

-كه سياستهاي نو تبعيض طبقاتي و تبعيض جنسيتي تا هنگامي
 آبرساني كه كه امكانات ليبراليستي ادامه داشته باشد، تا هنگامي

پيش تر به بخش عمومي تعلق داشت به انحصار شركتهاي بزرگ 
مردم ساكن . خصوصي سپرده شود، پايان نخواهد گرفت

 در زندگي مملو از رنج كمبود آب و  فقير و پيرامونيكشورهاي
امكانات آبرساني و مرگ و مير به دليل ابتال به بيماريهاي مربوط 

زنان و دختران مجبور به . ندبه آب آلوده نگاه داشته مي شو
راهپيماييهاي طوالني مدت براي دستيابي به آب و حمل 

 مي سطلهاي سنگين آب در زمان برگشت به محل سكونت خود
هراس از آلوده بودن آب همواره بر زندگي اين زنان و . شوند

اين در حاليست كه مردم به مصرف بي . دختران مستولي است
اي آب آشاميدني و آلوده كردن محيط رويه آب و خريداري بطريه

. زيست با ميزان بسياري بااليي از پالستيك مبادرت مي ورزند
دهه ها پيش كسي باور نمي كرد كه انسان روزي مجبور به 

معلوم نيست شركتهاي بزرگ چه فرصتها و . خريداري آب شود
د به انحصار خود نامكانات همگاني و طبيعي ديگري را مي خواه

 به ما بفروشند؛ دوباره ،دست آوردن سود بيشتره  و براي بدر آورند
  دور، اكسيژني كه تنفس مي كنيممهار و دست يازيدن بهبه يقين 
  !نيستاز ذهن 

چنين دنيايي بي شك مكان فالكت و محنت مطلق انسان خواهد 
در چنين جهاني وظيفه انسان براي ادامه حيات، عمومي . بود

 دادن و تقسيم برابر و كافي آب سالم و كردن آب و در اختيار قرار
اين مهم، بدون آگاه . تازه براي همه افراد جامعه و زمين است

 بازار يهاه آمادگي يافتن جهت رد كردن انگار شدن انسانها و
آب . جهاني سازي سرمايه و مبارزه با آن ممكن نخواهد بود

ست و بنابراين نمي بايست  مقدس است، يك حق عمومي
  .رددخصوصي گ

  
شماره (بخش نخست اين نوشته در شماره پيشين نبرد خلق * 

  انتشار يافته است) 1390 بهمن ،319
   

  

 ...  امامي امقوا
 

 هي پوجعفر
  بهمن14 نهيآد...  خبر يفراسو

  
 يي مقوايني ساعت پس از ظهور خم24 تنها

در فرودگاه، بهشت زهرا و مدرسه رفاه، 
 يي مقوايني كه خمييسراسر جامعه از طنزها

 مراسم دهه يو ابتكار جهالت بار ستاد برگزار
شدت و .  دهد، پر شديفجر را هدف قرار م

 بود كه نه ي جوانان به حدي طنزهايگزندگ
 جرات مي رژيغاتي و دستگاه تبلونيزيتنها تلو

 افتند،ي مسخره را نشي نمانينشان دادن ا
 ي برايي رواهيبلكه بازخورد آن در جامعه، س

 .ر آوردآنان به با
 ساخته شده نشان از ي طنزهاي كليبررس

 آن انگذاري و بنمي مردم از رژينفرت عموم
 ياي روزها در درني كه ايمي دارد؛ رژينيخم

 زند و ي دست و پا مي و اقتصادياسيفساد س
 ي فاسد و تبهكار آن سقوط ارزشهاورانيپا

 چشم شي خود را در پي و اسالميفرهنگ
 . كننديمردم تماشا م

 و با زبان اشاره يي قرار دادن امام مقوازياودست
 به تمسخر گرفته شده را در شكل و ينيخم

از . دي دي شود به خوبينوع ساختن طنزها م
 يروح من" تا " امامي امام، مقوا ايمقوا ا"

 ي كاملن مشخص م" مقوايمقوا، بت شكن
 مي رژانگذاري بندان،ي منيكند كه مضحكه ا

.  استيني خمهللا روح ا،ي اسالميجمهور
 كه "دهه فجر" يهرچند ابتكار ستاد برگزار

 يني خمني جانش،ي خامنه اياز امربران عل
 و كوته يني دهد كه خودبياست، نشان م

 ي رسانده كه گردانهايي او كار را به جايفكر
 ي احترام به تكه اي را وادار به اداينظام

 ،يي رضا حاج بابادي كند و حميكاغذ و مقوا م
 جامانده از مراسم استقبال آن زشآمو ريوز

 جا گرفتن در كنار ي برايني خميروزها
 . شناسدي او سر از پا نمييماكت مقوا

 ي مجازي در فضاي است كه كسلي دلني ابه
با دو متر ":  پرسدي كند و مي طرح ميسووال

 " توان ساخت؟يمربع مقوا، چند امام كامل م
گار  آب نزنيد راه را، ن": سدي نوي ميگريو د

با ":  دهد كهي خبر مي و كس" ...ه،يمقواي
 تهران متاسفانه با ي بودن هوايتوجه به باران

 ". امام پاره شدشي پي لحظاتم،يخبر شد
 سقوط ارزش ي روزهاني است در ايهيبد

 آن با دالر به حدود ي كه نرخ برابريپول مل
 يكاري و فقر و بي گرانده،يدو هزار تومان رس

 سرسام آور يم با قبضها كند، مردي مداديب
 وراني كه پايبرق و گاز روبرو هستند، در حال

 و اختالس غرق شده اند ي در فساد، دزدميرژ
 در گورستان يني خموغ كه درييو در روزها

 شود كه گفت، ي آورده ماديبهشت زهرا به 
 كه فقط دي مقدار نباشنيدلخوش به ا"

 م،يكني مي آب و برق را مجانم،يسازيمسكن م
 ني دلخوش به ام،ي كني ميوبوس را مجانات

 زي با دستاونگونهي، مردم ا" ...ديمقدار نباش
 ساخت دستگاه ييقرار دادن ماكت مقوا

 انگذاري و بنمي با رژ،ي خامنه ايعل يغاتيتبل
 . كنندي حساب مهيآن تسو
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كارگران كارخانه شيشه ايمني طوس *

 ماه 18در مشهد به علت عدم دريافت 
بهمن در مقابل 9حقوق، روز يكشنبه 

  .استانداري خراسان تجمع كردند
كنندگان خواستار  به گزارش ايسنا، تجمع

پيگيري مسئوالن مربوطه جهت پرداخت 
همچنين . حقوق معوقه خود شدند

ه تعدادي از بازنشستگان اين كارخان
مدعي بودند كه حقوق بازنشستگي خود 

  .اند را دريافت نكرده
  
 بهمن، كارگران 17روز دوشنبه  *

متروي مهرآباد با خاموش كردن 
به . دستگاهها دست به اعتصاب زدند

گزارش كميته هماهنگي، اين كارگران 
 ايستگاه مختلف مشغول ساخت 5كه در 

 5تونل براي مترو هستند، در اعتراض به 
 خود دست از كار ◌ٔ وق معوقهماه حق
  .كشيدند

 ايستگاه 5بعد از چند ساعت كارگران هر 
در يكي از ايستگاهها جمع شدند و به 

نهايت با   در . اعتصاب خود ادامه دادند
شورش  دخالت حراست و نيروهاي ضد

كارگران ايستگاههاي مختلف را مجبور 
  كردند كه به ايستگاههاي خود برگردند،

بهمن، كارگران مترو  23روز يكشنبه 
 بهمن در پي 17مهرآباد كه از تاريخ 

اعتصاب به مرخصي اجباري فرستاده 
شده بودند، به محل كار خود بازگشتند 
اما كارفرما آنها را دو باره به مرخصي 
اجباري فرستاد و اعالم كرد كه تا تاريخ 

  . بهمن كار را شروع نخواهد كرد29
  
 بهمن، كارگران 17روز دوشنبه *

قراردادي نواحي و مناطق مختلف 
شهرداري رشت به استانداري گيالن 

اين . واقع در خيابان معلم رشت رفتند
كارگران نسبت به عدم امنيت شغلي و 
بي ثباتي كارشان و عدم تجديد 
قراردادهايشان با شركتهاي خدماتي 

  . طرف قرارداد اعتراض كردند
به گزارش فعاالن كارگري ضد سرمايه 

ن، بيشتر اين كارگران داري گيال
زحمتكش خدمات شهري با شركتهاي 
خدماتي مانند شهرباران، نيل آبي، 

طرف قرارداد و ... زرجوب، نور تابان و 
اين كارگران در . مورد استثمار هستند

ازاي اضافه كاري نه اضافه كار مي 
گيرند نه بن كارگري نه پاداش و نه 

  .ساير مزايا
  
 18ه شنبه به گزارش ايسنا، روز  س*

بهمن جمعي از بهداشت كاران زن در 
اصفهان با تجمع در مقابل مجلس 
خواستار تبديل وضعيت از پيماني به 

  .رسمي شدند
  
  
 بهمن، كارگران 23روز يكشنبه *

شهرداري تبريز در اعتراض به عدم 
حذف شركتهاي پيمانكاري، در مقابل 
ساختمان فرمانداري تبريز دست به يك 

  .تجمع زدند
 گزارش ايلنا، در اين تجمع كارگران به

خواستار تعيين تكليف وضعيت 

استخدامي خود و پاسخ قاطع مسئوالن 
مطابق قانون در . در اين زمينه شدند

مشاغلي كه ماهيت مستمر دارند بايد 
نسبت به عقد قرارداد مستقيم با كارگر 
اقدام كرد تا امنيت شغلي كارگر تامين 

  شود
  
، كارگران صنايع  بهمن24روز دوشنبه *

 در اعتراض به عدم 2 و 1فلزي شماره 
پرداخت دستمزدهاي خود، خيابان هفده 
شهريور را به مدت چهار ساعت مسدود 
كردند و جلوي تردد خودروها در اين 
مسير كه به بازار آهن منتهي مي شود را 

به گزارش اتحاديه آزاد كارگران . بستند
، ايران، به دنبال اين حركت اعتراضي

نيروهاي پليس امنيت و گارد ويژه در 
محل حاضر شدند و تالش كردند با 
تهديد و امنيتي خواندن اقدام كارگران، 
آنان را وادار به عقب نشيني و باز كردن 
خيابان كنند اما كارگران با اظهار اين كه 
هيچكس در اين مملكت به ما جواب 
نمي دهد و به داد ما نمي رسد به تجمع 

  . ود ادامه دادنداعتراضي خ
به گفته كارگران، خريداران جديد 
كارخانه مرتبط با پرونده اختالس سه 
هزار ميليارد توماني هستند و مالك قبلي 
نيز حاضر به پذيرش هيچ مسئوليتي 

كارگران اين كارخانه ها اعتقاد . نيست
دارند معامله كارخانه صوري بوده است و 
مالك قبلي، مسئول اصلي وضعيت 

  .  در اين كارخانه هاستحاضر
  
كارگران كارخانه چيني اسپيدار، روز *

 بهمن، در اعتراض به عدم 24دوشنبه 
پرداخت دستمزدهاي خود، از شهر 
صنعتي كاوه دست به راهپيمايي به 
سمت شهر ساوه زدند و در نتيجه اقدام 
آنان جاده قديم ساوه تهران مدتي 

  . مسدود شد
ان ايران، به گزارش اتحاديه آزاد كارگر

به دنبال اين حركت اعتراضي از سوي 
كارگران، فرمانده انتظامي شهرستان 
ساوه در ميان آنان حاضر شد و با قول 
رسيدگي به خواستهاي كارگران از آنها 
خواست نمايندگان خود را به فرمانداري 

  .ساوه بفرستند
 كارگر رسمي چيني اسپيدار از مرداد 140

مزدها و عيدي ماه سالجاري تاكنون دست
و پاداش سال گذشته خود را دريافت 
نكرده اند و شكايت آنها به نهاد رياست 
جمهوري و اداره كار استان مركزي و 
ديگر نهادهاي مسئول نتيجه اي نداده 

  .است
 بهمن تعدادي از 29روز شنبه *

پرستاران بيمارستان فوق تخصصي قلب 
تهران در اعتراض به نحوه محاسبات 

  .نه خود دست به تجمع زدندعيدي ساال
به گزارش ايلنا، پرستاران معترض اعالم 

ما پرستاران به جهت اين كه : كردند
هنوز به صورت شركتي فعاليم و همانند 
پرستاران دولتي از حقوق مزاياي دولتي 
برخوردار نيستيم در نتيجه نسبت به 

 350پرداخت عيدي خود بر مبناي دولتي 
و خواستار هزار تومان معترض بوده 

دريافت عيدي همانند سالهاي گذشته بر 
  .مبناي دو پايه حقوق هستيم

شايان ذكر است اين تحصن توسط 
پرستاران غير شيفت صورت گرفت 
وهيچ مشكلي در ارائه خدمت رساني 

  .پرستاران شيفت بيماران ايجاد نشد
  
 بهمن، جمع كثيري از 29روز شنبه *

كارگران شركتي سازمان حمايت 
كنندگان و توليد كنندگان در مصرف 

مقابل معاونت توسعه مديريت و سرمايه 
انساني رياست جمهوري دست به تجمع 

  .اعتراض آميز زدند
به گزارش ايلنا، اين كارگران به عنوان 

شناس جهت رسيدگي به  بازرس و كار
تخلفات اقتصادي و تنظيم بازار استان 

اند كه به دليل  تهران مشغول به كار بوده
 اخير هيات وزيران ◌ٔ م اجراي مصوبهعد

مبني بر تبديل وضعيت قرار داد كارشان 
از حالت شركتي به قرار داد مستقيم و 
نيز نارساييهايي از قبيل تاخير چند ماهه 
در دريافت حقوق مزايا دست به تجمع 

  .زدند
  
 بهمن تجمع كارگران 29روز شنبه *

كارخانه لوله سازي خوزستان وارد 
كارگران براي . خود شدپنجمين هفته 

بيست و نهمين روز  در مقابل استانداري 
خوزستان تجمع كرده و خواهان پرداخت 

روي يكي . حقوق عقب افتاده خود شدند
از پالكاردهاي كارگران نوشته شده 

پنج كليه مربوط به كارگران لوله «:بود
  ».سازي خوزستان به فروش مي رسد

  
 29ه كارگران نساجي مازندران روز شنب*

بهمن دراعتراض به پرداخت نشدن 
ماه حقوق معوقه و همچنين حل و 13

فصل نشدن بازنشستگي آنها، جلو 
استانداري مازندران دست به تجمع 
اعتراضي زدند ، كارگران نساجي شماره 

 مازندران عليرغم همه تهديدات 2 و 3
نيروهاي امنيتي هرهفته جلو فرمانداري 

عتراضي يا استانداري دست به تجمع ا
مي زنند و يك ماه پيش نيز همراه با 
خانواده هايشان جلو استانداري تجمع 

يكي . كرده و جاده را نيز بستند
ازكارگران اين كارخانه گفت اين قدر 
وعده و وعيد دروغ و پوشالي به ما داده 
اند كه ما ديگر تا حقوق خود را دريافت 
نكنيم ازتجمعات مستمر خود دست 

  .برنخواهيم داشت
  
 بهمن، تعدادي از 29روز شنبه *

كارگران شركت مهندسي و ساخت 
 در -ساپتا-پستهاي فشار قوي و صنعتي 

اعتراض به پرداخت نشدن 
دستمزدهايشان در داخل ساختمان 
شركت واقع در خيابان خرمشهر در 

  . تهران تجمع كردند
به گزارش كارگران نيروگاه هاي ايران، 

 شركت با در اين تجمع مدير عامل جديد
اعالم اين كه شركت نقدينگي و پول 
كافي در اختيار ندارد از كارگران 

 ماه طلب 11 تا 3معترضي كه بين 
دارند، خواست در صورت ناراضي بودن 

  .شركت را ترك كنند
  

  اعتصاب لوكوموتيورانان
اعتصاب برخي از لوكوموتيورانان در راه 
آهن شمال شرق در اعتراض به 

حقوقي خود طي در مشكالت معيشتي و 
ماه بهمن باعث ايجاد اختالل در حركت 
قطارها و تاخيرهاي چندساعته قطارهاي 

  .مسافربري شد
به گزارش رسانه هاي حكومتي، برخي 
لوكوموتيورانان پس از حركت قطارها در 

برخي از ايستگاههاي بين راهي با خروج 
ي قطار  از قطار باعث توقف چند ساعته

  .شوند مي
 اخباري در خصوص اعتصاب در پي درج

آهن  لوكوموتيورانان برخي از خطوط راه 
كشور، يك منبع آگاه به ايلنا خبر 

كاركنان معترض خواستار آن هستند :داد
كه نسبت به احكام حقوقي و دستمزد 

  .آنان بازنگري صورت بگيرد
بهمن سايت قانون، 13به گزارش روز  

ها و  اعتصاب برخي لوكوموتيوران
ن قطارها موجب شده تا مهماندارا

 5مسافران شاهد تاخيرهاي گاه تا 
رييس قطار خط . ساعته نيز باشند

 ساعت تاخير 3مشهد كه با -تهران
ايستگاه را ترك كرد به خبرنگار قانون 
گفته كه او و همكارانش جندين ماه 
حقوق و مطالبات معوقه دارند كه 

 نقل ريلي تاكنون  و شركتهاي حمل 
ده و به همين دليل پاسخگوي آن نبو

آنها در اعتراض به اين موضوع به 
صورت كامل در محل انجام وظيفه خود 

  .شوند حاضر نمي
بنا به همين گزارش در مسيرهاي 

-ساري و تهران-اهواز، تهران-تهران
مشهد بيشترين تاخيرها وجود داشته 

اهواز -اي كه قطار تهران گونه  است، به
صد به  ساعت تاخير به سوي مق3نيز با 

اين تاخيرها شامل . راه افتاده است
قطارهاي عادي و غزال بوده و 
شركتهايي چون پلور سبز، بنياد و 

. اند وانياريل بيشترين تاخيرها را داشته
هيچ مقام مسئولي حاضر نشده بابت اين 

نظمي و تاخير پاسخگوي مسافران  بي
باشد و تنها جوابي كه در پاسخ به 

ده، آماده نبودن اعتراض مسافران داده ش
  .قطارها بوده است

  
  تعدادي از كارگران زنداني

مهدي فراحي شانديز، معلم و فعال 
  كارگري،

ميثم نجاتي عارف، فعال كارگري و 
  دانشجوي دانشگاه آزاد كرج

صديق كريمي، از اعضاي اتحاديه آزاد 
  كارگران ايران

شيث اماني، از اعضاي اتحاديه آزاد 
  كارگران ايران

 مددي، از اعضاي سنديكاي ابراهيم
كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران 

  و حومه
علي نجاتي، از اعضاي سنديكاي 

  كارگران نيشكر هفت تپه
بهنام ابراهيم زاده، فعال كارگري و 

  حقوق كودك
مهرداد امين وزيري، عضو كميته 
هماهنگي و از فعاالن كارگري شهر 

  سنندج
رضا شهابي كارگر زنداني، عضو 

مديره و مسئول مالي سنديكاي  ئتهي
  كارگران شركت واحد

علي اخوان، از ياران كانون مدافعان 
  حقوق كارگر

  صديق كريمي، 
  شاهرخ زماني، 

  علي اخوان، 
  نيما پور يعقوب، 

  ساسان واهبي وش، 
  محمد حسيني،

سركوب، آزار، پرونده سازي، 
دستگيري، شكنجه و محاكمه 
 فعاالن كارگري در ايران را به

  .شدت محكوم مي كنيم
  

برخي از مهمترين حركتهاي اعتراضي 

  1390كارگران و مزدبگيران در بهمن 
 زينت ميرهاشمي: گردآوري و تنظيم
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رسول بداقي، معلم زنداني در زندان 
رجايي شهر توسط آموزش و پرورش 

سايت . اخراج شدكاربراي هميشه از 
كلمه گزارش داده كه رسول بداقي در 
پيامي كوتاه از زندان رجايي شهر در اين 
باره و ديگر محدوديتها براي معلمان 

اينجانب ضمن اعالم كرده؛ كشور 
 محكوم كردن احضارها، تهديدها،

اخراجها و ارعاب معلمان ايران به ويژه 
كشور معلمان اعضاي كانونهاي صنفي 

اعالم مي كنم كه جمهوري اسالمي 
نظام تعليم و تربيت كشور را به سوي 
نابودي و بي هويتي هدايت كرده و 
آينده اي تاريك را براي جوانان و 

 .نوجوانان كشور رقم مي زند
 رسول ؛در همين گزارش آمده است

ي معلم زنداني و عضو سازمان بداق
معلمان ايران كه بيش از دو سال نيم 
است زنداني است و حتي يك روز هم از 
. حق مرخصي استفاده نكرده است

همچنين اين زنداني سياسي كه اين 
روزها درد شديدي دارد و بايد بيرون از 
زندان درمان شود با مخالفت مسووالن 

اني قضايي براي استفاده از مرخصي درم
 .روبه رو است

همچنين اواخر دي ماه  وسايل همسر 
 ،آقاي بداقي در زندان به سرقت رفت

شهر هيچ  چرا كه مسووالن زندان رجايي
اي اعم از كيف و موبايل را از   وسيله

خانواده هاي مالقات كنندگان تحويل 
 به همين دليل همسر آقاي .گيرند نمي

بداقي كه از راه دور يعني اسالم شهر 
آيد،  هران براي مالقات به كرج ميت

اش را   مجبور شده موبايل و كيف دستي
در جايي بيرون از زندان بگذارد كه در 
نتيجه همه وسايلش به سرقت رفته 

 .است
 رسول بداقي، معلم و عضو هيات مديره

ي كانون صنفي معلمان ايران، در  
او در . بازداشت شد1388شهريورماه 11

 حضور وكيلش ارديبهشت به علت عدم
خرداد در ماه در دادگاه شركت نكرد و 

وي به همراه عيسي سحرخيز و داوود 
شهر منتقل  سليماني به زندان رجايي

 .شد
اين معلم دربند به اتهام اقدام عليه 

سال  5سال زندان و  6امنيت ملي به 
محروميت از فعاليتهاي اجتماعي 

 .محكوم شده است
اهللا كه عبد به گزارش كلمه در حالي

مومني معلم زنداني به دليل مشكالت 
جسماني زياد نياز به انتقال به 
بيمارستان دارد تا تحت نظر پزشك 
متخصص قرار گيرد اما تاكنون با انتقال 
 وي به بيمارستان موافقت نشده است و

خانواده اين معلم دربند بسيار نگران 
 .وضعيت سالمت او هستند

  
با ابراز فاطمه آدينه وند همسر مومني 

نگراني از وضعيت سالمت همسرش به 
در طول دو سه ماه “:مي گويد“ جرس”

اخير همسرم دل دردهاي شديدي مي 
 چند بار ،گيرد و بدنش هم كهير مي زند

به بهداري زندان منتقل شده اما فقط 
داروهاي مسكن مي دهند و بعد از 
. مدتي دوباره اين ناراحتيها بر مي گردد

خواست مي كنم ن درمن از مسئوال
ايشان را اصال تحت الحفظ به 
بيمارستان منتقل كنند تا متخصص 
ايشان را معاينه كند و علت اين 
مشكالت و ناراحتيهايش تشخيص داده 

  . شود تا وضعيت حادتري پيدا نكند
كه در  اكثر زندانيان سياسي در حالي

حال گذراندن احكام ناعادالنه و 
 شرايط دليله  ب،غيرقانوني خود هستند

نامناسب زندان و عدم امكانات غذايي و 
بهداشتي مناسب به مشكالت جسماني 
 متعددي مبتال شده اند كه بايد سريعاً

تحت رسيدگي پزشكي در خارج از 
متاسفانه به دليل بي . زندان قرار گيرند

ن، توجهي به عمد يا غير عمد مسئوال
شاهد از دست دادن عزيزاني بوديم كه 

ي پزشكي به موقع مي با اندك رسيدگ
. شد از فاجعه مرگ آنها جلوگيري كرد

در كنار دردي كه اين زندانيان بيمار 

تحمل مي كنند، خانواده هاي نگران 
آنان هستند كه هر روز با پرونده 

ن پزشكي عزيزان خود به مسئوال
قضايي مراجعه مي كنند اما كوچكترين 

ن نشان داده واكنشي از سوي مسئوال
ي به كوچكترين مسائل نمي شود، حت

 .انساني و اخالقي نيز پايبند نيستند
همسر مومني با اشاره به پيگيريهاي 

دوباره چهارشنبه “:خود ادامه مي دهد
نامه نوشتم و به دادستاني تحويل دادم، 
انشاهللا كه موافقت كنند و بگذارند جهت 
. درمان به مرخصي استعالجي بيايد
ثه دندانهايش هم خراب شده است و ل

هايش عفونت كرده و اميدوارم 
ن صداي ما را بشنوند و با مسئوال

مرخصي استعالجي همسرم موافقت 
 “.كنند

  
پس از  1388 عبداهللا مومني سي خرداد

انتخابات رياست جمهوري در نمايش 
حاميان (ساختمان ستاد شهروندان آزاد 

) مهدي كروبي، از نامزدهاي انتخابات

 نمايشي بازداشت شد و در دادگاههاي
به تحمل چهار سال و يازده ماه حبس 

 .محكوم شد
همسر سخنگوي سازمان دانش 
آموحتگان ادوار تحكيم وحدت خاطر 

چند وقت پيش هم در ”:نشان مي كند
مالقات كابيني زمان مالقات را پنج 
دقيقه كم كردند و يك جر و بحثي 

خوب پنج دقيقه هم براي ما . پيش آمد
ينيم خيلي كه كل هفته هم را نمي ب

عيد پارسال تا عيد  ما تقريبا از. است
فطر امسال فقط دو بار مالقات حضوري 
داشتيم االن هم كه مي بينم اين حق را 

 اصال درخواست .به ما نمي دهند
خود . مالقات حضوري هم نمي دهم

آقاي مومني هم مي گويند شما 
درخواست مالقات به اين آقايان ندهيد 

 در طول هفته كه !چون به ما نمي دهند
از او بي خبر هستيم و در بعضي از 
روزهاي مالقات، متوجه مي شوم كه 

خب شرايط زندان . روحيه كسلي دارد
است آن هم با اين مشكالت متعدد 

االن نزديك  . ناراحت كننده استواقعاً
به دو سال است كه به مرخصي نيامده 

 “.اند
بچه هايم هم خيلي از ”:وي مي افزايد

ضعيت ناراحت هستند و خسته اين و
بچه هايم دوست دارند پدرشان . شده اند

را ببينند و هر ماه بعد از كلي معطلي 

فقط بيست دقيقه از پشت شيشه مي 
هر دو هم محصل . توانند او را ببينند

هستند و نمي توانند هر هفته براي 
قدر به آنها  اين. ديدن پدرشان بيايند
يط زندان  ديدن محفشار آمده كه اصالً

برايشان عذاب آور شده و نمي خواهند 
هميشه با خودم مي گويم . به آنجا بروند

انشاهللا كه دل اينها به رحم بيايد و 
حداقل يك مرخصي بدهند تا اين بچه 
ها مدتي با پدرشان بگذرانند اما باز مي 

 “.گويم از اينها نبايد انتظار داشت
  نامه 1389مومني در تابستان 

طاب به علي خامنه اي رهبر سرگشاده خ
او در آن نامه . جمهوري اسالمي نوشت

به شرح شكنجه هاي در دوران انفرادي 
پرداخت، شكنجه هايي چون فرو بردن 
سر در كاسه توالت تا شكنجه هاي 

روحي و رها كردن او در  جسمي و
اما به . سلول انفرادي به مدت طوالني

جاي رسيدگي و بررسي اين نامه همانند 
 احضار شد و دوباره اومه هاي ديگر نا

 .تفهيم اتهام شد

همسر عبداهللا مومني در پايان گفته 
ن باز درخواست مي از مسئوال”:است

كنم يا مرخصي استعالجي به همسرم 
بدهند يا حتي تحت الحفظ به 
بيمارستان منتقلش كنند تا تحت درمان 
قرار گيرد و وضعيتش از اين بدتر نشود 

و اين . ران نباشدكه ديگر قابل جب
اميدواري را دارم كه انشاهللا موافقت 

  .خواهند كرد
  

روز پنجشنبه  اخبار منتشر شده،طبق 
محمد توكلي دبير كانون  بهمن 20

صنفي فرهنگيان كرمانشاه به حراست 
 .آموزش و پرورش احضار شد

 هرانا از كرمانشاه، در پي گزارشبنا به 
اعتصاب معمان كرمانشاه در طي دو 

ه گذشته و عقب نشيني رياست كل هفت
به ، محمد توكلي آموزش و پرورش

 . حراست آموزش و پرورش احضار شد
 باسابقه و اعضايمحمد توكلي، يكي از 

كوشنده ي شوراي مركزي كانون 
صنفي معلمان كرمانشاه است كه از 
گذشته تاكنون، در تالشهاي صنفي اين 

 همين ونهاد، حضور چشمگيري داشته 
ب بازداشت متعدد وي شده امـر موج

 .است
الزم به يادآوريست، معلمان مدارس 
استان كرمانشاه به دليل عدم پرداخت 

ماهه خود و در يك اقدام  حقوق دو
هماهنگ از رفتن به سر كالسهاي خود 
سرباز زدند و در پي اين اقدام رياست 
آموزش و پرورش مجبور به پذيرش 
خواسته هاي آنها شد و حقوق يك ماه 

 .علمان استان فورا پرداخت شدم
 

يي،  روستاديمج بهمن، 8روز شنبه 
 ي كانون بازنشستگان فرهنگرعامليمد

به  استان اصفهان رانيبگ  فهيو وظ
بازنشستگان :گفتخبرگزاري فارس 

 كي موجود در سطح كشور يفرهنگ
 تومان از دولت ارديلي م830هزار و 

 دولت به ي بدهنيطلبكار هستند و ا
 .گردد ي باز م1377 و 1376 يسالها
 در حال حاضر كه نيبا اشاره به اوي 

 در ي هزار بازنشسته فرهنگ80 از شيب
در : سطح كشور وجود دارد، اظهار داشت

 هزار 50 حدود زيسراسر اصفهان ن
 ني بازنشسته وجود دارد و ايفرهنگ

 يخوردگ   و ساليريافراد در زمان پ
 ازمندي مسئوالن نيتهايخود به حما

  .ندهست
 ي كانون بازنشستگان فرهنگرعامليمد

 استان اصفهان با اشاره رانيبگ فهيو وظ
 ي نرخ تورم سبب خالشي افزاكه نيبه ا

 بازنشسته اني فرهنگيها  شدن سفره
هر ساله حقوق :  كردحيشده است، تصر

 براساس دي بازنشسته باانيفرهنگ
 داده شود اما شي نرخ تورم افزاشيافزا
 تي موضوع رعانيا گذشته ي سالهايط

  .نشده است
براساس اعالم بانك :  داشتاني بيو

 يجار  نرخ تورم در سالشي افزايمركز
 درصد بوده اما حقوق 20حدود 

 شي درصد افزا10 بازنشسته انيفرهنگ
 افراد بر ني حقوق اشي است و افزاافتهي

 .ستي نرخ تورم نشي افزايمبنا

  بهمنماه معلمان در چالشهاي 
 فرنگيس بايقره
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  :سخن روز

فرهنگ پروران بايد بنگرند و دريابند  -
 نيروي تاريخي ايستاده مكه در كنار كدا

اند؛ در كنار نيروهايي كه راه را به پيش 
مي گشايند يا نيروهاي واپس گرا و 
محافظه كار؟ زيرا براي هنرمند كه 
انساني پرورده ي جامعه است، جايي 

 هنرمند نبايد .براي بي تفاوتي نيست
واني، اشتباه يا سركشيها و هوسهاي نات

روان خود را با هنر خويش توجيه كند و 
آن را به ياري افزار هنر به ديگري 
سرايت دهد و به جاي اكسير شفابخش، 
. ترياق مخدر و يا زهر شهد آلود بسازد

هنرمندان در اين صورت دچار نوعي 
تبهكاري شده اند، زيرا آنها در پرورش 

 دارند ثرمووجدان جامعه دخالت 
 18 - 1868مارس (ماكسيم گوركي (

 نويس، نمايشنامه  داستان) 1936ژوئن 
 نويس انقالبي روس و از  نويس و مقاله 

  )بنيانگذاران سبك رئاليسم سوسياليستي
  

  موسيقي و رقص
  

   و اسالم گرايانرقصنده مصري 
رقصنده معروف مصري،  ، يك"دينا"

گرايان سلفي را خطري بزرگ  اسالم
اي همه مصريها برشمرد چرا كه به بر

زيادي از جمله  آنها چيزهاي"گفته او 
گردشگري ، هنر و دموكراسي را حرام 

كافر  مي دانند و به يك هنرمند به ديده
كرد،   تاكيدبا اين حال وي ".مي نگرند

حتي در صورتي كه دولت اسالمي در 
مصر بر سر كار آيد و رقص را ممنوع 

د رفه ادامه خواهبه اين ح كند، باز هم
من حرفه ديگري غير از ":داد و افزود

در هر  رقص نمي دانم، بنابراين
شرايطي از آن كناره گيري نخواهم 

  ".كرد
آينده چه  نمي دانيم در": گفت"دينا"

پيش مي آيد، اسالم گرايان مي گويند 
 در كار هنر دخالت نخواهند كرد اما هيچ

شايد پس از به . تضميني وجود ندارد
ومت رسيدن، هنر را لغو و خواسته حك

تحميل كنند كه در آن  هاي خود را
  ".زمان كاري از دست ما ساخته نيست

چندي پيش يكي از اعضاي سلفيهاي 
تندروي مصري، ورزش فوتبال را حرام 
دانست اما پس از واكنش تند بسياري از 

خود عقب  مردم اين كشور، از موضع
  .نشيني كرد

 

ن،  هيوست درگذشت ويتني

  خواننده سرشناس آمريكايي 
، خواننده مشهور پاپ "ويتني هيوستن"

 ميالدي 90و  80 آمريكايي كه در دهه
در اوج شهرت بود و صدها جايزه 
موسيقي را از آن خود كرده بود، در 

 آمريكا و در سن "بورلي هيلز"هتلي در 

 "هيوستن"خانم .  سالگي درگذشت48
الكل و  سالها با اعتياد به مواد مخدر

   .دست و پنجه نرم مي كرد
نيوجرسي آمريكا متولد شد و  او در

نخستين فعاليتهايش در عرصه موسيقي 
همكاري با گروه كر  را در كودكي و با
اما در نهايت صداي  كليسا آغاز كرد

قوي و انعطاف پذير او و قابليت حيرت 
خواندن نتهاي باالي  انگيزش در 

نحصر اي م موسيقي وي را به خواننده 
  .كرد به فرد و سرشناس تبديل

بادي "سه فيلم در "ويتني هيوستن"
همسر "  و"در انتظار بازدم"، "گارد

هاي  ترانه  .نقش آفريني كرد "كشيش
 با وي با صداي "بادي گارد"فيلم 

 44كنون  تا. استقبال جهاني روبرو شد
 هاي اين  ميليون نسخه از آلبوم ترانه

  .فيلم به فروش رفته است
 در دو دهه شهرت و "هيوستن" نمخا
 آوري اش صدها جايزه موسيقي از  نام

گرمي را از  جمله دو جايزه امي و شش
ميليون  170 بيش از .آن خود كرد

نسخه از آلبومهاي وي در سراسر جهان 
  .به فروش رفته است

 

  
  سينما

  
 افتتاح سازمان سينمايي

  جمهوري اسالمي
  به رياست"سازمان سينمايي ايران"

امروز معاونت  جواد شمقدري كه تا
سينمايي وزارت ارشاد را بر عهده 

حضور وزير ارشاد در برج  داشت، با
  .ميالد تهران افتتاح شد

به اين ترتيب از ادغام معاونت امور 
با موسسه پژوهشي فرهنگ،  سينمايي

هنر و ارتباطات و پژوهشكده هنر و 
سينمايي  رسانه در يكديگر، سازمان

 شمقدري در مراسم افتتاح .شدتشكيل 
تاكيد كرد كه با تشكيل اين سازمان 
نظارت كيفي بر توليدات سينمايي، 

فني، هنري و محتوايي ساخت  مراحل
 وي .فيلمها گسترش خواهد يافت

اولين اقدام اين سازمان  همچنين گفت،
 يا سازمان "وايپو"پيوستن به سازمان 

خواهد بود اما  جهاني مالكيت معنوي
 ديگري در اين باره عنوان جزييات

   .نكرد
درباره  محمد حسيني، وزير ارشاد

تشكيل اين سازمان گفت كه قرار 
سينماي ايران "نيست به اين ترتيب 

 وزارت ارشاد مي ، بلكه"دولتي شود
خواهد به اين ترتيب خدمات بيشتري 

  .ارايه كند به سينماگران
اين در حالي است كه منتقدان نگران 

 تشكيل اين سازمان درآن هستند كه 

خانه "پي جنجالهاي بر آمده از انحالل 
، بيشتر جنبه تبليغاتي داشته باشد "سينما

گشايي از مشكالت جامعه  تا گره
  .سينمايي

 

 ي بهدستاورد سينماي هجايز

 يپاس فعاليتها به جورج لوكاس

  ضدنژادپرستانه
 آثار ي، خالق سر"جورج لوكاس"
 را "پيشگام"   جايزه،"جنگ ستارگان"
 پوستان   پيشرفت رنگينيانجمن مل از

اين جايزه  .آمريكا دريافت خواهد كرد
 در "جرج لوكاس"به پاس فعاليتهاي 

  مردم نسبت بهي افزايش آگاه زمينه

موضوعات اجتماعي و نژادپرستانه به 
  .شود مي  اهدايو

-ي حماسي و علم"لوكاس"ي فيلمها
 يبكه انقالهستند تخيلي بسيار محبوبي 

ويژه   بهه، پديد آورديساز فيلم در عصر
 ويژه كه او از يها در زمينه جلوه 

 .رود شمار مي پيشتازان آن به
همچنين در خلق شخصيت وي 
  سينمايييشناس و ماجراجو باستان

 "استيون اسپيلبرگ" با "اينديانا جونز"
 ميليارد 1/3 او با .  كرده استيهمكار

  از پول يكي 2011 در سال  دالر ثروت،
كنندگان  سازترين كارگردانان و تهيه

 سازي شناخته شده مستقل صنعت فيلم
  .است

   

جشنواره برلين بدون فيلمهاي 

 ايراني 
شصت و دومين دوره جشنواره برلين كه 
در كنار كن و ونيز، ضلع سوم جشنواره 
هاي رده اول جهاني است، با نمايش 

بنوآ " ساخته "بدرود ملكه من"فيلم 
اين فيلم به انقالب . فتتاح شد ا"ژاك

فرانسه مي پردازد و سعي دارد اين بار از 
زاويه اي متفاوت به آن نگاه كند؛ همه 
چيز در داخل كاخ ورساي مي گذرد و ما 
تنها اثر انقالب را بر ملكه و مستخدمان 

  .او مي بينيم
  

  
جشنواره جهاني فيلم برلين كه سال 
گذشته مهمترين جايزه اش يعني، 

جدايي نادر از " را به "س طالييخر"
 ساخته اصغر فرهادي اهدا "سيمين

كرد، امسال در حالي كار خود را آغاز 
مي كند كه هيچ فيلمي از سينماي 
ايران را در بخش مسابقه خود نپذيرفته 

به با اين حال، اصغر فرهادي . است
عنوان داور بخش مسابقه جشنواره 

  .برلين انتخاب شده است
مهاي شاخصي كه در از جمله فيل

روزهاي اول جشنواره به نمايش در آمد، 
مالگوسكا " به كارگرداني "آنها"فيلم 

، "ژوليت بينوش" و با بازي "زوموفسكا
بريليانت " به كارگرداني "گروگان"

 به كارگرداني "رقاص سايه" و "مندوزو
  .  مي باشد"جيمز مارش"

جشنواره فيلم برلين تا نوزدهم فوريه 
  .تادامه داش

  

جشنواره فيلم بفتا و درخشش 

  "آرتيست"فيلم صامت 

 

  
، معتبرترين و با شكوهترين "بفتا"

مراسم سينمايي بريتانيا شب گذشته 
 "آرتيست"فيلم صامت . برگزار شد

هفت جايزه اين مراسم را از آن خود 
هاي   در رشته "آرتيست". كرد

نامه نويسي، بازيگري  كارگرداني، فيلم
احي لباس، مرد، موسيقي، طر

فيلمبرداري و بهترين فيلم موفق شد كه 
 اين فيلم داستان يك .جايزه بگيرد

هنرپيشه فيلمهاي صامت است كه 
اضافه شدن صدا به سينما او را به 
وحشت از دست دادن كارش انداخته 

نويسنده و كارگردان اين فيلم . است
.  از فرانسه است"ميشل آزاناويسيوس"
 سينمايي و ، آكادمي هنرهاي"بفتا"

تلويزيوني بريتانياست كه امسال شصت 
  .و پنجمين دوره آن برگزار شد

  

مريل استريپ جايزه بهترين 

  بازيگر زن در بفتا را گرفت
ي "بفتا"جايزه بهترين بازيگر زن در 

خانم .  گرفت"مريل استريپ"امسال را 
 "بانوي آهنين" در فيلم "استريپ"

، نخست وزير "مارگارت تاچر"نقش 
هرچند . يشين بريتانيا را بازي كرده بودپ
، كارگردان "مارتين اسكورسيزي"

سرشناس سينما، در اين مراسم با فيلم 
 حضور داشت و براي "هوگو"

كارگرداني نامزد دريافت جايزه شده 
بود، اما جايزه اي كه به خانه برد براي 
دستاوردهاي سينمايي اش بود؛ جايزه 

ران اي كه پيش از اين به سينماگ
آلفرد "، "چارلي چاپلين"بزرگي مانند 

 اهدا "استنلي كوبريك" و "هيچكاك
  .شده بود

ي امسال، اصغر فرهادي، "بفتا"در 
جدايي "كارگردان ايراني هم براي فيلم 

 نامزد دريافت جايزه "نادر از سيمين
بهترين فيلم غير انگليسي زبان بود كه 

  .اين جايزه را به دست نياورد
 فيلم غير انگليسي زبان جايزه بهترين

 رسيد، "پدرو آلمادوار" به "بفتا"امسال 
پوستي كه در آن زندگي "براي فيلم 

  ."مي كنم
  

  20بقيه در صفحه 
  
  
  

  رويدادهاي هنري ماه
 ليال جديدي
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  رويدادهاي هنري ماه 
  

  19بقيه از صفحه 

  

 
  نقاشي

  

  تابلوي دوقلوي موناليزا
  

تابلوي نقاشي كه گفته مي شود نسخه 
اي قديمي تر از تابلوي مونا ليزاي 
لئوناردو داوينچي است، در موزه 

.  اسپانيا پيدا شده است"پرادو"
مسووالن موزه گفته اند، ابتدا تصور نمي 

 قدمتي داشته كردند اين تابلو چنين
  باشد، اما زماني كه كار ترميم را بروي 

  
آن انجام مي دادند، متوجه اليه هاي 

  . پنهاني زير اليه اصلي شدند
  

 كه اولين بار اين خبر را "آرت"روزنامه 
پيدا شدن اين ":منتشر كرد گفته است

اثر هيجان انگيز، اطالعات قبلي ما را 
مي درباره معروفترين تابلو دنيا متحول 

   ".كند
به نوشته اين روزنامه، با پاك كردن 
اليه هاي سياه و روغن جال از روي اين 
تابلو، زمينه اصلي آن كه همان دشتهاي 

 ايتاليا در تابلو داوينچي "تاسكني"
گروهي از . است، پديدار شده است

كارشناسان نيز فكر مي كنند زني كه در 
 سال 20اين تابلو ديده مي شود، حدودا 

ه است، اما سن زني كه در تابلوي داشت
 است، از اين بيشتر "لوور"اصلي در 

اما عكسبرداريهاي اشعه اي نشان . است
دادند كه اين اثر با تابلوي داوينچي هم 

  . دوره است
گفته مي شود پس از ترميم، اين اثر به 
موزه لوور پاريس فرستاده مي شود تا در 

  .كنار همتاي خود به نمايش در بيايد
  

  كتاب
  

  هدايت صادق جايزه برندگان
  

 جايزه دوره دهمين برندگان اسامي
 در.شد اعالم هدايت صادق ادبي

 قصه 650 از جايزه اين اول مرحله

 و شدند انتخاب داستان 52 ارسالي،
 مرحله به قصه 29 آنها بين از سپس

 .يافتند راه نهايي

 صادق تنديس نهايت در داوران

 هب برمر حمزه به را هدايت
 "رابطه انحناي"داستان  خاطر
 .دادند
 داستان خاطر به ايلخان مريم

 روانشاد آرام ،"بيدارم هنوز من"

 مي فقط "داستان خاطر به
 و "بخورم قهوه فنجان يك خواستم
 خرس"داستان  خاطر به مقدم مجتبي

 افتخار لوح برنده "درخت آغوش در

 .شدند
 1381 سال از هدايت صادق جايزه

و  هدايت جهانگير اش دهبرادرزا توسط
 سالگرد يكصدمين مناسبت به امسال

 .شود مي برگزار هدايت صادق تولد
  

  تاتر
  

در  مرزها شكستن

 آنتوني تازه اثر ،"بازمانده"

  گورملي
  

 "گورملي آنتوني"  اثر"بازمانده"
 و شد اجرا لندن "باربيكن" تاالر در

 .كرد متحير را تماشاگران
 به و ندارد انيداست واقع در "بازمانده"

 مي اجرا ممكن شكل ترين انتزاعي
 به رو كسي نمايش ابتداي در .شود

 ساخته صحنه جلوي در كه ديواري

 ديوار، شدن باز از پس و ايستاده شده

 در كه بينيم مي را نوازنده سي حدود
 مديون كه عظيم بسيار اي صحنه

 "باربيكن" تاالر صحنه زياد عمق
 و گيرند مي قرار خود جاي در ،است
 در رقصنده چند رفته رفته و نوازند مي

 ويديويي دوربين كمك به كه فضايي

 تر انتزاعي شكلي بزرگ، اي پرده و
 مي همراهي را موسيقي يايد، مي

 .كنند
 از است غريبي تركيب "بازمانده

 كه ويديوآرت و تاتر رقص، كنسرت،
 به ناممكن يكديگر از آنها كردن مجزا
 انگليسي تقدانمن  غالب.رسد مي نظر

 اين نقد كه شدند روبرو مشكل اين با
 چاپ موسيقي بخش در بايد را اثر

  !يتجسم هنرهاي يا رقص يا كنند،
  

  رويداد
  

 يادبود بناياحتمال جابجايي 

 از مركز شهر انگلس و ماركس

 برلين 
 آوريل در انگلس و ماركس مجسمه

 رهبر هونكر، اريش توسط 1986

 شد رداريپرده ب شرقي، آلمان وقت
 "پالتز الكساندر" بزرگ ميدان در و

 گرفت قرار شرقي برلين در مركز

 سوسياليستي نظام فروپاشي وجود با

 ديوار" سقوط ،"شرقي آلمان" در

 غرب و شرق شدن متحد و "برلين

 ماركس از بزرگي مجسمه هنوز آلمان،

 .سرپاست برلين قلب در انگلس و
   همجسم دارند قصد دولتمردان از برخي

  
   مقاومت اما كنند، دور آن محل از را
 .است باال آنها برابر در

  
   وزير دست راستي ،"رمزاور پتر"

 برلين شهر شوراي از آلمان، عمران

 يادبود بناي كه است كرده تقاضا

 دور شهر مركز از انگلس و ماركس
آلمان  شهرسازي و عمران وزارت .شود

 براي بزرگي پروژه مدعي است كه

 در برلين شرق قديمي ركزم نوسازي
 "رمزاور" آقاي نظر دارد و به دست
 به جا عظيم، پروژه اين اجراي براي
 انگلس و ماركس مجسمه جايي

 آلمان عمران وزير .دارد ضرورت

 از مجسمه اين كه نداشت خبر احتماال
 و است برخوردار ايويژه محبوبيت
مخالفت  از موجي با او پيشنهاد
 اجتماعي و سياسي محافل از بسياري

 شد خواهد روبرو
  

 كه است كرده پيشنهاد رمزاور آقاي
  به"دوقلو مجسمه"به  معروف بناي

 برلين در "فريدريكسفلد" گورستان

را  يادشده گورستان او .شود منتقل
 ناميده "سوسياليسم بقاياي انبار"

يادبود  بناهاي از برخي زيرا است،
 اين از ايگوشه به "شرقي آلمان"

 .است شده منتقل ستانگور

 عمران وزير پيشنهاد كه است آشكار

 شده مطرح سياسي نيت با آلمان
 كه دارند عقيده همفكرانش و او .است

 تاريك گذشته به انگلس و ماركس

 .دارند تعلق آلمان
  

 و سبزها دموكرات، سوسيال احزاب
 پيشنهاد رسمي طور به آلمان چپهاي

 ار آن كرده اند و رد را عمران وزير
 "گذشته فراموشي"براي  تالشي
 كه كنندمي يادآوري آنها .انددانسته

 آلمان تاريخ در تنها انگلس و ماركس

 با متفكر دو اين ندارند، اهميت
 بر بيستم قرن در خود بينيجهان
 باقي كنندهتعيين تاثيري جهان سراسر

 .گذاشتند

  
 و ماركس هاي مجسمه حالت در

 هايمجسمه بيشتر برخالف انگلس،
 يا ستون روي معموال كه "سياسي"

 برتري از نشاني هيچ دارند، قرار سكو

 كارل .شودنمي ديده قهرماني حس يا

 و نشسته لوحي روي آسوده ماركس
 ايستاده او كنار انگلس وفادارش يار

 . تاس
   

  

عدل ولي فقيه 

شكنجه گر 

  يزك را ركه

 تبرئه كرد
   
  زينت ميرهاشمي 

   

   بهمن25فراسوي خبر 
  

 بهمن، محسني اژه اي 24روز دوشنبه 
پرونده سعيد » نقض قرار تعقيب«از 

دادستان جمهوري . مرتضوي خبر داد
 بهمن، 25اسالمي، يك روز قبل از 

سالگرد كشتار مردم آزاديخواه در 
تظاهراتهاي خياباني، با اعالم رقع 
پيگيري پرونده مرتضوي در جنايات 
كهريزك، بار ديگر بي پايه بودن امر 
قضاوت و جايگاه آمران جنايت و 

  . شكنجه در هرم قدرت را نشان داد
  

در پي به قتل رساندن دستگير شدگان 
، در شكنچه 88خيزشهاي خياباني سال 

گاه كهريزك، با توجه به وابستگي 
برخي از خانواده هاي اين جانباختگان 
به حكومت، نام سعيد مرتضوي به 
عنوان متهم اصلي جنايات كهزيزك بر 
سر زبانها افتاد و رژيم مجبور به اجراي 
محاكمه اي نمايشي و معرفي تعدادي از 
كادرهاي دست چندم زندان به عنوان 

در پرونده مورد نظر . متهمان پرونده شد
 تن متهم بودند كه در حقيقت بايد 12

براي پنهان ماندن آمران و عامالن 
اين . اصلي در صندلي اتهام قرار گيرند

كه همه انگشتها به سمت در حالي بود 
سعيد مرتضوي نشانه مي رفت و در اين 
رابطه نيز گماشتگان ولي فقيه براي 
پنهان كردن نقش خامنه اي، مرتضوي 
را متهم به سرپيچي از فرمان ولي فقيه 

اكنون . براي بستن كهريزگ مي كردند
با قرار منع تعقيب سعيد مرتضوي، 
 پرونده وي بسته شده و بايد در انتظار

  . ترفيع درجه او باشيم
  

وقتي دادگاه در دستان خونين آمران 
جنايت است، نمي تواند جنايتكار را 
محاكمه كند و بر همين منظر تمامي 
آمران و عامالن قتل جوانان بايد در 
دادگاهي ذيصالح با حضور خانواده هاي 

بي گناه اعالم . قربانيان برگزار شود
ي كردن سعيد مرتصوي در اراده كسان

كه به دنبال عدالت هستند خللي ايجاد 
نمي كند و رنگي از پرونده مرتضوي و 

 بي رنگ  نقش او در سركوب مردم
  . نخواهد شد
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 تاريخ انقالب روسيهكتاب تروتسكي در 

 طي همه ي ،سرمايه داري« :مي نويسد
منتفي كرده و را مراحل رشد براي ملل 

راه را براي جهان شمولي و پايداري بشر 
از اين رو تكرار . استهموار كرده 

شكلهاي رشد در ملل مختلف به كلي 
سرمايه داري كشور ... منتفي است 

 يخي را وادار ميعقب مانده از لحاظ تار
كند كه پيش از موعد معيني چيزهاي 
آماده را اقتباس كند و در اين راه مراحل 

  » .بينابين را از قلم بيندازد
  

از كاستن كليسا نقش اروپا در  11قرن 
.  بودغارتگراقوام ستمگري فئودالها و 

 و مردم قابل چپاولگرانكليسا براي 
احترام بود و ديرهاي رهبانان مركز 

پس  اما . اليتهاي عمراني گرديده بودفع
 فئودالها و ، در قرون وسطي،از آن
را آفزايش  مردم اروپا  فشار بركليسا

 روز به روز فقير داده و در نتيجه مردم
در اواسط اين دوران تاريخ .  شدندتر مي

 اصالح طلبان مذهبي مانندشاهد برآمد 
  . شد پروتستانيسم  با پرچملوتر و كالون

 جنگهاي صليبي در اواخر قرن با شروع
اين جنگها نه فقط موجب «يازدهم كه 

مبادالت اقتصادي بزرگي مابين اروپا و 
خاور ميانه شدند و نه تنها مصنوعات و 
اكتشافات و كتب علمي و فلسفي 
دانشمندان شرق و متفكرين و فالسفه 
ي يوناني را به اروپاييان شناساندند، 

 اسلحه بلكه تهيه ي خوراك و پوشاك و
براي اين جمع كثير موجب شد كه همه 

دست ه ي پيشه وران خاور كار فراوان ب
آورند و به اختراعات صنعتي تشويق 
شوند و شهرها بيش از پيش با رشد 

 رستاخيز ،تدريجي بورژوازي توسعه يابند
شهرها و پيروزي آزاديخواهان محلي 
كه شرط الزم براي پيشرفت صنعت و 

ني است از تجارت و اختراعات ف
 دهات .مشخصات ممتاز اين عصر است

همه در زير يوغ استبداد مطلق اشراف و 
فئودالها كمر خم كرده بودند و دهقانان 
بينوا و بي هنر و بي سواد كه به تدريج 

شدند وضعي  از چنگ فئودالها آزاد مي
تاريخ (» .مبهم و اسف انگيز داشتند

، نويسنده پير روسو، صنايع و اختراعات
  )جمه حسن صفاريتر
  

به علت ظهور پروتستانيسم در سيستم 
سرمايه داري نوپا و مراحل اوليه ي رشد 
آن، كه در واكنش به حرص و آز كليسا 
و فئودالها شكل گرفته بود پروتستانيسم 
به حافظ منافع بورژوازي، مساعد براي 
انباشت سرمايه و استثمار زيردستان 

 لوتر .توسط زبر دستان تبديل شد
 تمكشان انقالبي را سگهاي هار ميس

اگر زبر «:گفت خواند و بيشرمانه مي
دستان زشتكار و بيدادگر هم باشند زير 

 يا ».دستان نبايد بر ايشان عاصي شوند
 يكي از عقايد كالون اين بود

ماموريت مردمان از پيش به وسيله «:كه
ي خداوند مقدر شده است و از اين رو 

د بايد در انسان در هر مقامي كه باش
ثروت . كارش به موفقيتهايي نائل آيد

بوژواها را خداوند به آنها سپرده است و 
بهره كشي از كارگران مزدور نزد پيروان 

تاريخ (».كالون امري خدا پسندانه بود
اين ) مرتضي راوندي، تحوالت اجتماعي

مذاهب و اعتقادات بود كه سبب رشد و 
 .پيشرفت سرمايه داري در اروپا گرديد

طور كه در  اما در تحليل غايي همان
 مناسبات توليدي بود كه سبب ،ابتدا آمد

 به .پيدايش اين مذاهب و افكار شد
عبارتي چيزي كه معلول بود يعني 

 توسط )مذهب و افكار و اعتقادات(
نظريه پردازاني كه درك مادي از تاريخ 

  .علت شدنداشتند، 
  

ماكس وبر در پروتستانيسم و روح 
تا ثابت كند  كرده تالشاري سرمايه د

 مذهب عامل پيدايش سرمايه داري كه
 ماركس در در نقطه مقابل كارل. است

مقدمه ي كتاب نقد اقتصاد سياسي 
به طور كلي طرز توليد «:نوشته است
 تكامل اجتماعي، سياسي ،زندگي مادي

 در .كند و فكري زندگاني را تعيين مي
 توليد اجتماعي وسايل زندگي بين افراد

شود كه به اراده  روابط معيني ايجاد مي
 اين روابط را .ي آنها بستگي ندارد

روابط توليدي مي نامند كه متناسب با 
مرحله ي معيني از تكامل نيروهاي 

 مجموع اين روابط .استحصالي مي باشد
توليدي سازمان اقتصادي جامعه يعني 
پي و بنياني را تشكيل مي دهند كه بر 

اني قضايي، سياسي روي آن سازمان فوق

گيرد و اشكال مختلف  و فكري قرار مي
  » .وجدان بشري را به وجود مي آورد

  
وقوع جنگهاي صليبي كه حركت اولين 

 انجام گرفت 1096قشون آن در سال 
آشنايي ملل غرب و شرق و سبب ارتباط 

و ورود و صدور امتعه و محصوالت 
 با فتح قسطنطنيه .فكري به يكديگر شد

توسط دولت عثماني ارتباط  ) استانبول(
غرب و شرق دچار مشكل شد و سرمايه 
داران و بازرگانان طماع غربي در 

جستجوي راههاي ديگر ارتباط 
 .سرزمينهاي ناشناخته را كشف كردند

همچنين با ظهور مشكالت مالي در 
سيستم فئودالي حكومتهاي غربي به 
فكر تجاوز به كشورهاي شرقي و 

 هم براي تامين ،سرزمينهاي كشف شده
منافع فوري هم براي تامين مواد خام 
براي صنايع افتادند و اين ارتباطات 
سراسر داراي كشمكش جهانيان را 
ناگزير به برخورد با يكديگر كه عامل 

 بعدها .پويايي و تكامل جوامع است نمود
مپرياليسم فرهنگي در نيز شيوه هاي ا

كنار شيوه هاي كهنه ي امپرياليسم در 
جهت به وجود آوردن فرهنگي يكدست 

به علت نياز به جوامع ، و يكنواخت
 الزام ارتباط ،براي كسب سود، مصرفي

بين شرق و غرب را از زمان وقوع 
جنگهاي صليبي تا به امروز حفظ كرده 

 بر اين اساس است كه به گفته ي .است
ي سرمايه داري راه را براي تروتسك

پايداري تكامل بشر  جهانشمولي و
هموار كرد و باعث شد جوامع از لحاظ 
تاريخي عقب مانده مراحل بينابين را از 

مندرج در (قبليدر مطلب . قلم بيندازند
گفته شد كه تضاد ) 318شماره نبردخلق 

طبقاتي كه قوه ي محركه ي تاريخ و 
جامعه شكننده ي ديسپاتيسم است در 

 بر اين اساس .ي ما به وجود مي آيد
لزومي بر گذراندن مراحل قبل از آن به 

 اما سرمايه .داليل گفته شده نمي بينيم
داري جوامع عقب مانده از حيث تاريخي 
به دليل جهش از فراز مراحل بينابين 
ماهيت و خصلتي متفاوت از سرمايه 

  .داري شكل گرفته در غرب دارد
  

اين از يك تقسيم كار ايمانوئل والرشت
جغرافيايي كار در ابتداي مراحل رشد 

برد و جهان را به  سرمايه داري نام مي
كند كه از اين  سه منطقه تقسيم مي

  :قرار است
مناطقي كه بر : مركزي منطقه ي -1

اقتصاد جهاني تسلط دارد و بقيه ي 
 كار در اين .كند  را استثمار ميمناطق

 انگلستان در مانند(مناطق كار آزاد است 
  )عصر ويكتوريايي

مناطقي كه :  منطقه ي پيراموني–2
 فراهم مركزيمواد خام را براي مناطق 

 .شود كند و به سختي استثمار مي مي

كار در اين مناطق كار اجباري است 
كرده  مانند آفريقا كه برده توليد مي(

  )است
مناطقي :  منطقه ي نيمه پيراموني-3

استثمار كردن كه بين استثمار شدن و 
مانند موقعيت روسيه قبل از (قرار دارند 

  .)1917انقالب اكتبر 
گويد كه ساختار سياسي كم  او مي

تحركند ولي استثمار اقتصادي جريان 
انتقال مازاد از قشرهاي پايين به باال از 
حاشيه به مركز و از اكثريت به اقليت را 

براي پيدايش سرمايه . تسريع مي كند
  :ضرورت داشت چيز 3داري 

 گسترش جغرافيايي از طريق -1
  .اكتشاف و استثمار

 تحول شيوه هاي متفاوت نظارت بر -2
  كار مناطق اقتصاد جهاني

 توسعه ي دولتهاي نيرومندي كه به -3
 اقتصاد جهاني تبديل مركزيدولتهاي 
 و گسترش جغرافيايي ملتها ،شده بودند

  .پيش نياز دو مرحله ي ديگر است
ني دوم به بعد امپرياليسم از جنگ جها

خصوصا امپرياليسم فرهنگي مبارزه ي 
بي امان خود را عليه بيداري مردم و 
ساختن فرهنگي يكدست و يكنواخت را 
مطابق با برنامه هاي سرمايه داري آغاز 
كرده است بر اين مبنا مناطق پيراموني 
و نيمه پيراموني پيشين در حسرت 

د از  جهان به تقليمركزيبهشت مناطق 
نظام اقتصادي اين مناطق در صدد 
دگرگوني نظام اقتصادي خود به نظام 
اقتصاد آزاد بر آمده اند كه بر اساس 
شرايط رشد اين جوامع شكست يا 
پيروزي طرح خصوصي سازي و حركت 
به سمت اقتصاد آزاد موضوعي بحث بر 

 اما از آنجا كه مراحل رشد .انگيز است
 ، نشدهسرمايه داري در اين جوامع طي

اين سيستم در اين جوامع خصلتي خود 
از آنجا باز  ستيز به خود مي گيرد و

مناطق پيراموني و در برخي موارد نيمه 
زيرا ممكن است برخي از (پيراموني 

مناطق نيمه پيراموني از امتيازات خود 
در ابتداي اين راه به خوبي استفاده 

در مرحله ي گسترش ) نكرده باشند
 نداشته اند براي جغرافيايي شركت

پيشبرد اهداف خود و انباشت سرمايه 
ناگزير به استثمار شديد توده هاي 
داخل جامعه هستند كه اين امر خود 
تضاد طبقاتي شديدي را در اين جوامع 

نحوه ي واگذاريها و . سبب خواهد شد 
عملكرد و جايگاه  سرمايه داري كشور 
هاي پيراموني و نيمه پيراموني در نظام 

ني سرمايه داري بسيار تعيين كننده جها
هستند كه در شماره ي بعد به آن 

  .خواهم پرداخت
  
   

  )2(نت، تحكيم استبدادخصوصي سازي متكي بر را
  

 شهره صابري

از جنگ جهاني دوم به بعد امپرياليسم خصوصا امپرياليسم فرهنگي 
مبارزه ي بي امان خود را عليه بيداري مردم و ساختن فرهنگي يكدست 
و يكنواخت را مطابق با برنامه هاي سرمايه داري آغاز كرده است بر اين 

 بهشت مناطق مبنا مناطق پيراموني و نيمه پيراموني پيشين در حسرت
 جهان به تقليد از نظام اقتصادي اين مناطق در صدد دگرگوني مركزي

نظام اقتصادي خود به نظام اقتصاد آزاد بر آمده اند كه بر اساس شرايط 
رشد اين جوامع شكست يا پيروزي طرح خصوصي سازي و حركت به 

 .سمت اقتصاد آزاد موضوعي بحث بر انگيز است
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  زنان فدايي : مداخله گر زنان

تاريخ مبارزات مردم ايران جهت 
دستيابي به دموكراسي و عدالت 

 كه استاجتماعي مملو از نام زناني 
نقش بسيار قابل ستايشي در ايجاد 
. تحول و تغييرات اجتماعي داشته اند

اما، در اين ميان نقش زن فدايي در 
 پنجاه و بعد از آن بسيار متفاوت، هده
زنان بيشماري از . سته و بارز استبرج

طبقه زحمتكش و روشنفكر جامعه ايران 
با تشكيل سازمان چريكهاي فدايي خلق 

حماسه . ايران به جنبش فدايي پيوستند
هايي كه زنان فدايي از پايداري در 
انديشه، صداقت، شجاعت، از 
خودگذشتگي و عشق به زحمتكشان در 
تاريخ مبارزات مردم ايران به ثبت 

 مل و تعمقا يك فصل قابل ت،رساندند
از تاريخ جنبشهاي اجتماعي و همچنين 

 ما فرا رويتاريخ مبارزات زنان ايران 
 زناني كه با درايت و .مي گشايد

 طبقاتي قد علم كردند و قدم مرزبندي
در صحنه مبارزه علمي و عملي 
گذاشتند، نه تنها از زن بودن خود 

هنگ  فر،ناراحت نبودند، بلكه در عمل
پيش پا افتاده مسلط بر جامعه كه 
تعريفي به غايت ارتجاعي از زن ارايه 

  . كشيدندمي داد را به چالش 
عنوان يك زن ه تولد زن فدايي ب

كمونيست انقالبي در جامعه اي صورت 
ش با سنت يپذيرفت كه همه عرصه ها

و مذهب گره خورده بود و انعكاسهاي 
 يك سايه ،تحقيرآميزش بر زن بودن

شاه، يك . يار غمگين مي انداختبس
شاه تيوريك بود و مذهب گرايي آنچنان 

طور پيچيده ه بر جامعه غلبه داشت كه ب
اي حيات افراد جامعه را تحت تاثير قرار 

فرهنگ خشك مردساالرانه و . مي داد
 قدرت  درتبعيض از باالترين فرد

 و  آغاز مي شد)شخص شاه(سياسي 
را مي تمامي عرصه هاي اجتماعي را ف

 ساختار ،در چنين جامعه اي. گرفت
 ، توليد و ترويج فيلمها، سريالهاباسياسي 

داستانها و موسيقي تالش مي كرد تا از 
نقش ابزاري زن به عنوان بار فرهنگي 
دهه ها مناسبات و روابط توليدي حاكم، 

را به عنوان يك پديده  پاسداري و آن
دستگاه . طبيعي به جامعه تزريق كند

 نيز با ،منيتي سلطنتي، ساواكمخوف ا
توجه به ماهيت طبقاتي اش از يك 
انديشه به غايت زن ستيزانه حمايت مي 

هدف از اين تبليغات تنها نهادينه . كرد
 بلكه ،كردن انديشه زن ستيزانه نبود

دستگاه طبقه حاكم تالش مي كرد تا از 
اين طريق سرمايه بيشتري را در دست 

 جامعه اي در. طبقه حاكم متمركز كند
كه زنان از فرط فقر و تنگدستي تن به 

  نيزهر تحقير جنسيتي مي دادند، زناني
بودند كه در دربار براي اربابان خود 
خوش رقصي مي كردند و مدافعِ 

سرسخت فرهنگ مردساالرانه و منافع 
  . طبقاتي نظام حاكم بودند

در چنين شرايطي بود كه زن فدايي در 
به ... خانه ها و ، كارهامدارس، دانشگاه

 در خيابان با ،ترويج آگاهي مشغول بود
 راست سيانوري زير زبان به مانند سروي

م بر مي داشت و تا پاي نثار گا قامت
. جان با ماموران ساواك مبارزه مي كرد

اين زن فدايي بود كه با تفكري انساني، 
عزمي راسخ و قلبي سرشار از عشق به 

به  تعريف ديگري از زن ،محرومان
جامعه ارايه داد كه آنتي تز تعريفي بود 
كه فرهنگ سنتي به جامعه حقنه كرده 

اين زن فدايي بود كه با مبارزه بي . بود
امان خود بر چهره كريه مذهب و 
سنتهاي عقب افتاده، سيلي محكمي 

قبالً چنين اتفاقي در تاريخ . نواخت
مبارزات مردم ايران نيفتاده بود كه زناني 

صورت سازمان دهي شده ه گونه ب اين
 عرصه مبارزه طبقاتي بهو تشكيالتي پا 

دقيقاً به همين دليل، . و جنسيتي بگذارند
 نقش چشمگيري ا وجودزنان فدايي ب

 ،كه در پي ريزي بناي انقالب داشتند
ن مذهبي نيز ابعد از قدرت گيري مرتجع

مورد حمله قرار گرفتند، دستگير شدند، 
. ستاده شدندشكنجه شدند و به مسلخ فر

 مذهبي حتي به گور -رژيم استبدادي
آنان در قطعه سي و سه بهشت زهرا، 
جايي كه تاريخ سازاني مانند رفقا نزهت 
السادات روحي آهنگران، مرضيه 

. حمله كردند آرميده اند، ... اسكويي و
خوبي نشان مي دهد كه ه اين موضوع ب

هراس رژيم واليت فقيه از جنس همان 
 هراس ،ي ساواك استهراس گزمه ها

از فراگير شدن آييني كه زنان فدايي در 
طور كلي در جنبش ه جنبش زنان و ب

انقالبي مردم ايران از فداكاري، عمل، 
حركت، آگاهي، مقاومت و تسليم 

  . ناپذيري به ثبت رساندند
 جنبش  مبارزاتبديهي است كه تاريخ

زنان ايران در راستاي رسيدن به رهايي 
عيض طبقاتي و و شكستن سد تب

جنبش .جنسيتي، امروز شروع نشده است
فدايي، زناني را به جامعه ارايه داد كه 

عنوان فرمانده، ه توانستند حتي ب
 رفيق صبا بيژن زاده كه بعد از همچون

كشته شدن رفيق حميد اشرف، به 
سازماندهي مجدد سازمان پرداخت، 
. توانمنديهاي خود را به اثبات برسانند

طور مستقل با توسل به ه بزنان فدايي 
اراده خود و پراتيكي كه آزادانه و آگاهانه 

صورت سازمانيافته و ه  ب،برگزيده بودند
آنها در . جدي وارد مبارزه سياسي شدند

ابتدا به عنوان يك فدايي، يك انسان و 
يك زن به زن ايراني اين پيام را 

 مطرح نيست؛ "جنسيت"ند كه درسان
 وارد "جنسيت"انسان قادر است فراي 

مبارزه سياسي و طبقاتي شود، با خطرات 
عملكرد . تضادها باشدمواجه و حالل 

زن فدايي در جنبش كمونيستي ايران 
 نشاندهنده ارزشها و توانمندي زن ايراني

طور جدي تصميم مي ه ست كه ب
 استگيرد وارد مبارزه شود و حاضر 

 را آن هزينه ،كه تا پاي نثار جان
  . بپردازد
ك، تصميم گرفتن پيرامون بي ش

مشاركت در مبارزه سياسي براي 
 كار سهل و آساني نيست و كسهيچ

طور تاريخي از ه اين مساله براي زنان ب
زنان . تر است تر و مشكل مردان بغرنج

 به شايستگيها و ارزشهاي اتكافدايي با 
انساني و زنانه خود قادر شدند كه در 
يك سازمان به باالترين موقعيت 

زن . رهبري و فرماندهي دست يابند
 نماد توانمندي زن در مبارزه ،فدايي

طبقاتي و مبارزه جهت رفع تبعيض 
جنسيتي در تاريخ ايران است كه با 
تحليل درست از شرايط مشخص براي 
اولين بار قدم در ميدان مبارزه مسلحانه 

در تاريخ ايران زناني بوده اند . مي گذارد
 مبارزه دان ميطور مستقل دره كه ب

 عرض اندام كرده بودند وليكن، اين
طور سازمان يافته وارد ه  زن بپديده كه

 كه  گردد حاضر وعرصه مبارزه شود
هزينه مبارزه را بپردازد، براي نخستين 
بار بود كه در تاريخ مبارزات مردم ايران 

در اين فرايند بود كه . نمود مي يافت
عنوان محصول جنبش ه زن فدايي ب

 و با توسل به ارزشهاي انساني فدايي
خود در تاريخ جنبش عدالت طلبانه 
مردم و برابري طلبانه زنان ايران سد 

تاريخ مبارزات مترقي مردم . شكني كرد
اين سد شكني مديون به دليل ايران 

  . زنان فدايي مي باشد
امروزه، زن در نظر و انديشه ساختار 

زن، يك . سياسي حاكم، فتنه است
 ،فته است كه اگر آگاه شودپتانسيل نه

از . جامعه را به دموكراسي مي رساند
رو، مطالعه هستي اجتماعي زنان  اين

فدايي مي تواند زنان دوران ما را با 
. سدشكنان تاريخي خود آشنا سازد

آگاهي زنان ايراني از شخصيت زن 
فدايي و ارزشهاي مبارزاتي آنان سبب 
مي شود كه فرهنگ ارتجاعي زن 

كه رژيم بيش از سه دهه به ستيزانه 
نهادينه كردن آن تالش ورزيده، رنگ 

طور كلي از ه ببازد و كارايي خود را ب
اين مساله بي شك به . دست بدهد

 عليه جديمشاركت زنان در مبارزه 
بي . هستي ننگين رژيم، ياري مي رساند

 كپي برداري از جنبش ، موضوعترديد
 بلكه زنان ميهن ما در ،فدايي نيست

ايند آشنايي و مطالعه زندگي مبارزاتي فر
زنان فدايي به اين مهم دست مي يابند 
كه تنها با برخورداري از يك جهان 
بيني انقالبي و درك درست از شرايط 
است كه مي توان مناسب ترين و 
. صحيح ترين تاكتيك مبارزه را برگزيد

برآيند اين آگاهي، مشاركت همه جانبه 
عليه سيستم و مصمم زنان در مبارزه 

ديكتاتوري در كوتاه مدت و مبارزه 
جهت رفع تبعيض جنسيتي و طبقاتي در 

همانگونه كه زن . طوالني مدت است
فدايي با توسل به ارزشهاي انساني، 
درك درست از شرايط، تاكتيك مبارزه 

 شكستن ابو مسلحانه را انتخاب كرد 
 انبوهي از زنان را زمان ،سد تاريخي

 به خيابانها 57وري انقالب ضد ديكتات
  . كشاند و خود در تاريخ جاودانه شد

 يك زن ، بر اينها، زن فداييافزون
سوسياليست بود كه براي جهاني عاري 
از بهره كشي انسان از انسان، براي 
سيادت طبقه كارگر و سعادت انسان 

از هم پاشيدن به يقين . مبارزه كرد
ماشين دولتي واليت فقيه براي زناني 

نين آگاهي طبقاتي و ارزشهاي كه به چ
تر  انساني دست يابند، بسيار آسان

زن فدايي نماد علم و عمل . خواهد بود
فيسم يست كه بر انفعال و پاس انقالبي

دقيقا به همين دليل . خط بطالن كشيد
 گذشت بيش از سه  وجوداست كه با

 تحريف زندگي مبارزاتي رفقاي ،دهه
 هنوز ،خصوص زنان فداييه فدايي، ب

دل مشغولي دستگاه تبليغاتي رژيم مي 
  .باشد

يادشان گرامي و راه سرخشان همواره 
  !پر رهرو باد

  
فوروم زنان عرب بر اتحاد تاكيد 

 مقابله با دشمن  فوري برايعمل

  مشترك
فورم " – 2012 فوريه 2ديلي استار، 
 از همه تشكلها و "زنان عرب

سازمانهاي مدافع حقوق زنان در 
ربي درخواست كرد كشورهاي مختلف ع

تا عليه دشمن مشترك در شرايط بعد از 
فورم " فراخوان. انقالب متحد شوند

 محروم در واكنش به "زنان عرب
حق تعيين سرنوشت  از  زنانرديدنگ

ويژه مصر و ه خود در كشورهاي عربي ب
تونس بعد از سرنگوني حكومتهاي 

  .  گرديده استصادرخودكامه سابق 
  

ب مصر يك سال بعد از انقال

  زنان كجا هستند؟
زنان  - 2012 فوريه 3اسوشيتدپرس، 

 با تحصن در قاهرهدانشجو در دانشگاه 
 سالگرد خيابانهاي شهر به مناسبت

 به وضعيت حقوق كنوني ،انقالب مصر
جنبش . زنان در كشور اعتراض كردند

زنان مصر با توجه به نگراني زنان 
مصري پيرامون قيمت باالي مواد 

نقض ميتهاي سياسي و غذايي، محرو
حقوق بشر به موازات گزارشها پيرامون 
تجاوز جنسي و يورش نيروهاي 
سركوبي به اجتماعات اعتراضي زنان، 
تالش مي كند تا شرايط را به نفع خود 

  . تغيير دهد
  باوجودگزارشها حاكي از آن است كه

سركوب وحشتناك، ميزان مشاركت 
زنان مصري در راهپيماييها و تظاهرات 
افزايش داشته و همچنان رو به فزوني 

در همين رابطه، سالگرد انقالب . دارد
مصر، صد هزار مصري را جهت 

.  به خيابانها كشاندنو تحصگردهمايي 
بيش از هشتصد و پنجاه زن و مرد 
مصري در تحصنها كشته شده اند كه 
بيش از صد نفر از آنها در تحصنهاي 

ل  به قتبعد از براندازي حسني مبارك،
  له نشان مي دهد كه ااين مس. رسيده اند

  23بقيه در صفحه 
  

  زنان در مسير رهايي
 آناهيتا اردوان
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  زنان در مسير رهايي 
  

  22بقيه از صفحه 
مردم مصر، نه تنها با سركوب مستمر و تمام عيار ارتش كه درصدد 
حفظ و تثبيت قدرت سياسي است، ميدان مبارزه براي دستيابي به 

تشكلهاي .  شده استرگير ترهايي را رها نكرده اند؛ بلكه مبارزه همه 
 نفر از 1200اي بيش از  ارتش مصر براپوزوسيون اعالم كرده اند كه

ت منصفه و وكيل مدافع ان، دادگاههاي بدون هيامخالفان و معترض
 را بورزن بيدادگاههاي مامحكومتن از ش از صد ب. تشكيل داده است

 دستيابي به حقوق ه دليل تالش برايكه بزناني تشكيل مي دهند 
  . اجتماعي مورد خشونت فيزيكي و جنسي قرار گرفته اندتو عدالحقه 

  
  كشتار زنان توسط نيروهاي سركوبي دولت بشار اسد 

حقوق سوريه اي مدافع يك گروه  - 2012 فوريه 3خبرگزاري آسيا، 
بشر اعالم مي كند كه نيروهاي سركوبگر دولت بشار اسد دست كم 

 يك كشتار  جريان غيرنظامي، شامل زنان و كودكان را در217
  . دستجمعي در شهر حمص به قتل رساندند

نفر ديگر در بخش ديگري از منطقه  79بر اين، در همين روز زوده اف
 كه در مجموع، تعداد كشته شدگان اين  رسانده شده اندبور به قتلزم

در همين رابطه . دگرد تن بالغ مي منطقه، تنها در يك روز به سيصد
 تصوير انبوه اجساد كشته شدگان را نشان داده "الجزيره"تلويزيون 

  . است
 صورت گرفت ار در تهاجم سركوبگران به هزاران تن مردمياين كشت

كه در شهرهاي مختلف كشور سوريه به مناسبت گراميداشت جان 
 در شهر حماه گردهم آمده 1982 در قتل عام معروف سال گانباخت

   .بودند
بر اساس گزارش سازمان عفو بين الملل، تاكنون بيش از شش هزار 

سوريه عليه دولت بشار اسد، توسط نفر در طول ده ماه قيام مردم 
  . نيروهاي سركوب حافظ رژيمش، كشته شده اند

  

   تنها در يك روز در عراق سي و دو مرد و، دو زناعدام
سازمان عفو بين الملل  - 2012 ژانويه 24روزنامه اينترنتي اروپا، 

ييد خبر به دار آويختن بيش از سي عراقي كه شامل دو زن اضمن ت
عنوان كرد كه اين ميزان باالترين ميزان اعدام گزارش نيز مي شوند، 

  .  يك سال گذشته مي باشدرشده تنها در يك روز د
، بيش از 2004 تنها در سال ،بر اساس سوابق سازمان عفو بين الملل

اين در حاليست كه دولت نوري .  نفر در عراق، اعدام شده اند1200
 واقعي اعدامها يزان پيرامون ممالكي، حاضر به صدور گزارش مفصل

در ليست اعدام شدگان داشته  قابل مالحظه اي سهم اما زنان، ،نيست
  . اند
  

زنان همجنس گرا و كلينيكهاي درمان همجنس گرايي در 

  كشور اكوادر
 مجبور بامدافعان حقوق زنان اكوادر  - 2012 ژانويه 25سي ان ان، 

 نجه هاي كه با استفاده از شككلينيكهايكردن دولت به بستن 
  . ، به پيروزي رسيدند هستند معالجه همجنس گراييمدعي گوناگون

تالف تشكلها و سازمانهاي مدافع حقوق زنان با راه انداختن كمپيني ئا
 از كلينيكهايي شده تعدادي موفق به توقف فعاليت ،"تغيير" به نام
 كه بر اساس شهادت زنان همجنس گرايي كه از آن فرار كرده است

توسل به شكنجه هاي فيزيكي، رواني و بياني تالش داشتند تا  با ،اند
  . گرايش جنسي قربانيان را تغيير دهند

بور، دولت اكوادر گمان مي برد كه زتالف مئبر اساس گزارش ا
تالف ئدرخواست اينترنتي ا. همجنس گرايي يك بيماري جنسي است

 تشكلها و سازمانهاي مدافع حقوق زنان مبني بر توقف فعاليت
كلينيكهاي مذكور تا كنون توسط هزاران نفر از سراسر جهان امضا 

فعاليتهاي وزير بهداشت دولت كه خود از مدافعان حقوق . شده است
وي قول . ثر بوده استوهمجنس گرايان مي باشد نيز در اين مسير م

قربانيان به . داده است كه دولت را به بستن همه كلينكها، وادار سازد
 دستبند به ا ابراز كرده اند كه دستان آنان را ب انناخبرگزاري سي 

 را از غذا خوردن و آب آشاميدن هامدت زماني طوالني بسته اند، آن
مي محروم ساخته، كتك مي زدند، مورد تجاوز جنسي و تحقير قرار 

  .  تا اعالم كنند دست از همجنس گرايي برخواهند داشتدادند
  

  بهار 

 .پيروز در راه است
 بهارهوشنگ 

 

تنها شرايطي كه مي تواند به جالدان خونريز حاكم بر 
ميهنمان كمك كرده و حاكميت آنها را دوام  بيشتر 
داده و از سقوط حتمي نجات دهد، رسيدن به 

اين جانيان با فريب و روشهاي . سالحهاي اتمي است
متاسفانه غرب هم به . كهنه هنوز جهان را مي فريبند

اي مانده گاري اين حكومت خريدن زمان كه اهرمي بر
  .سرا پا فساد و نامشروح  است، كمك كرده است

رژيم حاكم بر ايران تا به حال منافع بيشماري را از 
جيب مردم ايران به جيب دشمنان ظاهري اش كه در 
. عمل نقش دوست را بازي مي كنند ريخته است

دنياي غرب با چشم بستن به نابكاريهاي رژيمي كه 
 غارت كشور اسير ما را دنبال مي كند، تنها منافع و

جان و . ضربه هاي مهلكي به مردم ايران زده است
مال ملتها  و وحشيگري ستمگران و جانيان ضد  بشر 

مردم ايران در سه دهه . براي غرب هيچ  اهميتي ندارد
گذشته اين وضعيت را به خوبي و به وضوح  لمس 

 جانيان تمامي شعارها  و مواضع دروغين. كرده اند
حاكم بر ميهن ما هرگز حقيقي نبوده و تنها فريب و 
دجاليت اين كفتاران سيري ناپذير كه در ابعادي كالن 
همه ساختارهاي اساسي ايران را ويران كرده اند را 

  .نشان مي دهد
نظام ولي فقيه به درستي مي داند كه در پاي دار قرار 

 و سقوط گرفته و با تحوالت خاور ميانه و شمال آفريقا
چندين ديكتاتور، در وحشت از سرنگوني به سركوبي 

بحرانهاي . گسترده و تبليغات دروغين متوسل مي شود
همه جانبه، ريزش مهره هاي درشت رژيم و تنفر 
عمومي از حكومت، كابوس مرگ را باالي سر 

اكنون ديگر . حاكمان وقيح به گردش درآورده است
ان نظام، بي رنگ بلوفها و تهديدهاي تو خالي سركردگ

سردار منفور، محسن رضائي در مصاحبه ي . شده است
خود به اصطالح دست به روشنگري زد و مواضع 
دولت و دايناسورهاي لب گور را مورد انتقاد قرار داد 
كه؛ چرا مي گويند تحريمها  كارائي نداشته و از 

  پيشرفت در اقتصاد و شرايط عادي حرف مي زنيد؟ 
  

 مردم كه هر روز به مراتب بدتر از شرايط فاجعه بار
گذشته مي شود و نامه هاي كساني كه تا ديروز 
عصاي ولي فقيه بودند و اكنون درگوشه هاي 
زندانهاي خود ساخته فرياد بر مي آورند كه؛  اين 
قاتالن كه با ما اين گونه رفتار مي كنند، با دشمنان 

خامنه نامه هاي  روح اهللا زم به . نظام چه ها كاره اند
اي، نوريزاد و خزعلي و بسيار كسان ديگري كه مورد 
خشم خامنه اي قرار گرفته اند، براي ولي فقيه بسيار 

  .گران تمام مي شود
در چنين شرايطي تنها يك گزينه مي تواند به بقاي 

اين گزينه، رسيدن به بمب هسته اي . رژيم كمك كند
د و است كه رژيم فكر مي كند با اين حربه و با تهدي

  .باج خواهي، مي تواند بقاي خود را تضمين كند
تاريخ آموزگار خوبيست، اما مستبدان نمي تواند از آن 

شكوفه هاي . درس بگيرند، بهاران شادي در راه است
عشق و اميد در همه دلهاي مشتاقان آزادي در حال 

زمستان سرد با تمامي سختي اش . شكوفا شدن است
رتمند بهار با عظمت و نمي تواند از حضور تحول قد

  . گرمابخش و رويش شكوفه ها جلوگيري كند
اين هشدار به كساني است كه در عرصه جهاني هنوز 

از رژيم حاكم بر ايران حمايت مي كنند و مردم  
 . د داشتنروسياهي آنان را بياد خواه

  

  

   

  نبرد خلق

ارگان سازمان چريكهاي 

  فدايي

   خلق ايران 

  يرهاشمي منتيز: ريسردب

منصور امان، : راني دباتيه

 نتي ز،يدي جدالي له،يجعفر پو

  يرهاشميم

 ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

 ،يرهاشمي منتيمنصور امان، ز

 ه،ي اردوان، جعفر پوتايآناه

   سامعيمهد

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلــق ارگــان ســازمان چريكهــاي نبر

فدايي خلق ايران و بيان كننده نظرات       
اما بديهي است كه    . اين سازمان است  

ــالين   ــب فع ــاالت و مطال ــاپ مق از چ
سازمان و جنبش مقاومـت و صـاحب        
نظران و نيز ترجمه مطالبي كه حجـم        

دهـد و اطـالع از آن      نشريه اجازه مي  
ــد اســت، خــودداري نمــي  ــد مفي . كن

ــراد در     ــضاي اف ــا ام ــه ب ــالبي ك مط
شود، بيـان كننـده      نبردخلق چاپ مي  

ت نظرات خود آنان است كه ممكن اس 
با نظرات سازمان منطبـق، همـسو يـا         

سرمقاله نبردخلق  . اختالف داشته باشد  
بيان كننده نظـر    ) با نام و يا بدون نام     (

  .سازمان است
  

براي اشتراك نبرد خلق بـا آدرسـهاي        
  نبرد خلق تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              كانادا آمريكا و 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبار و گزارشهاي جنـبش كـارگران،        
مزدبگيــران و كــاركنلن ايــران، اخبــار 
تحوالت ايـران، عـراق ومـسائل بـين      
ــار و   ــه آن، اخبـ ــوط بـ ــي مربـ المللـ
ديدگاههاي جنبش زنان را هر روز در        

  .دسايت ايران نبرد بخواني
   

 در شبكه جهاني سازمانآدرس 

  اينترنت

نشريه نيرد خلق ، اخبار 

رويدادهاي روز ايران و جهان، 

  تحليل مسائل روز، ديدگاهها

راديو (بخش شنبداري 

  )پيشگام
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

  
عاليجناب بانكي مون، دبير كل ملل 

  متحد،
هم چنان كه اطالع داريد، در اواخر 

توافق نامه يي بين ) 2011(سال گذشته 
نماينده ملل متحد و دولت عراق به 
امضا رسيد كه موضوعش انتقال 
داوطلبانه ساكنان اشرف به كمپ ليبرتي 

هر چند در . در نزديكي بغداد بود
نتقال گفتگوهاي مربوط به اين ا

داوطلبانه، خود داوطلبان را شركت 
ندادند، ولي ساكنان اشرف روايتي از آن 
را كه آقاي كوبلر به آنها عرضه كرده 
بود پذيرفتند و حتي براي نشان دادن 
حسن نيت خود در همكاري با هر راه 
حل مرضي الطرفين و مسالمت آميز، با 
صرفنظر كردن از حق مسلم خود براي 

 سال 26 كه به مدت اقامت در مكاني
به طور قانوني در آن زيسته و به دست 
خود آن را از يك بيابان بي آب و علف 
به يك شهر سرسبز و مدرن تبديل 
كرده اند، اعالم كردند كه نخستين 

 تن از ساكنان به 400گروه مركب از 
همراه اموال منقول و اتوموبيلهايشان 
آماده حركت فوري به سوي كمپ 

از آن پس بود كه دولت . ليبرتي هستند
عراق ، زير فشار شديد رژيم حاكم بر 
ايران ، كارشكني در اجراي توافقنامه 
يي را كه خود با نماينده ملل متحد 
امضا كرده بود، شروع كرد و تا كنون با 
ايجاد انواع ممانعتها و محدوديتها، در 
راه نقض تعهدش آن قدر پيش رفته كه 

انتقال پروژه يي را كه قرار بود 
پناهجويان از يك محل اسكان به محل 
ديگر باشد، به يك برنامه انتقال اجباري 
مجرماني كه حق استفاده از اموال خود 
را ندارند به يك زندان تنگ، فاقد 
وسايل زندگي روزمره و تحت مراقبت 
شديد پليسي مجهز به انواع وسايل 
استراق سمعي و بصري تبديل كرده 

  .است
ي، عدم موضعگيري در چنين شرايط

يونامي و كميسارياي عالي پناهندگان 
مايه نگراني شديد ما امضاكنندگان زير 

اين سكوت به مثابه تأييد . مي باشد
نقض تعهدات توسط دولت عراق است و 
عدم موضعگيري صريح از سوي 

كميسارياي عالي پناهندگان به عنوان 
باالترين مرجع بين المللي دفاع از 

ن در مقابل شرايط حقوق پناهندگا
كنوني كمپ ليبرتي به معناي چراغ سبز 
براي به زندان فرستادن ساكنان اشرف 
و زمينه سازي براي كشتار بعدي 

  .آنهاست
با يادآوري اين كه در پشت تمامي اين 
نقض تعهدات ، رژيم ايران با هدف 
سوزاندن راه حل مسالمت آميز براي 
 اشرف قرار دارد، ما از شما مي خواهيم

ضمن محكوم كردن قاطع نقض 
تعهدات توسط دولت عراق و جلوگيري 
از ادامه و پيشرفت آن، راه حل مسالمت 
آميز را نجات دهيد و ترتيبي بدهيد كه 
درخواستهاي ساكنان اشرف براي 
حفاظت، امنيت و رفاه آنان تأمين شود و 
ملل متحد پس از كسب اطمينان از 

ما از . تضمينهاي الزم، آنها را اعالم كند
اجازه ندهيد از . شما مي خواهيم

ارگانهاي درگير ملل متحد در انتقال 
مسالمت آميز پناهجويان، براي تأييد 
ضمني يك فاجعه انساني سوء استفاده 

  .شود
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  خواننده: ـ مرتضي برجسته
بازيگر سينما و تأتر ـ : ـ شهرام بروخيم

  نويسنده و كارگردان
  شاعر و نويسنده: ـ جمشيد پيمان

  فيلمساز: ـ صدرالدين تام
  طنزپرداز: خرسنديـ هادي 

  نويسنده و نمايشگر تئاتر: ـ نادر خوشدل
  شاعر و نويسنده: ـ اسماعيل خويي

  شاعر و ترانه سرا: ـ شهريار دادور
  هنرمند سينماگر: ـ جواد دادستان

  نويسنده و پژوهشگر: ـ حسن داعي
  عكاس: ـ رضا دقتي

  نويسنده ،: ـ مهدي ذكايي
  نويسنده: ـ بهرام رحماني

  فعال حقوق بشر: عيـ كيوان رفي
  هنرپيشه تئاتر و سينما: ـ مهتاب رهبران

روزنامه نگار و برنامه ساز : ـ زاون
  تلويزيون

  نويسنده ـ كارگردان: ـ فريدون ژورك
آوازه خوان ـ شاعر و : ـ گيسو شاكري
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  موسيقيدان
نقاش مدرن و : ـ بهرام عاليوندي

  صاحب سبك
  شاعر: ـ ميرزا آقا عسگري
آوازه خوان ،استاد و : ـ هوشمند عقيلي

  مدرس موسيقي سنتي و آواز
  كارگردان تئاتر: ـ ناصر غفراني فر

آهنگساز و برنامه ساز : اثيانـ پرويز غي
  تلويزيون

  برنامه ساز تلويزيون: ـ بهراد فردي
نويسنده محقق در : ـ فرهنگ فرهي

  تاريخ و ادبيات و برنامه ساز تلويزيون
  طنزنويس: ـ حسين فرشيد

  فيلمساز: ـ فـرشيد فرشيدزاده
مفسر سياسي و برنامه : ـ حسين فرجي

  ساز تلويزيون
  و نقاشخوش نويس : ـ علي فالحي
  نويسنده: ـ علي فياض
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 -امين نيا     يحيي - علي رضا نابدل     -فلكي  

 -زاده    محمـدعلي تقـي    -چي   جعفر اردبيل 
 علي نقي   - اكبر مؤيد    -هريسي   اصغر عرب 

 فريدون نجف زاده - حسن سركاري -آرش 
 جليل انفرادي - علي اكبر صفايي فراهاني   -
 - هــادي فاضــلي  - اســكندر رحيمــي  -

ــي   ــي عراق ــماعيل معين ــاع-اس ــدين   ش ال
 - هــادي بنــده خــدا لنگــرودي -مــشيدي 

 محمـدعلي محـدث     -عباس دانش بهزادي    
 هوشنگ نيـري    -پور    غفور حسن  -قندچي  

 صبا بيژن زاده    - ناصر صيف دليل صفايي      -
 عبدالرضــا كالنتــر -دوان   بهنــام اميــري-

هـادي  ( احمد غالميان لنگرودي     -نيسانكي  
ــد - نظــام - محمدرضــا بهكــيش -)   حمي

ــاس -آزادي  ــر پنجــه- عب ــاهي   جعف  -ش
 جليـل   - جواد غفوريـان     -محمدعلي معتقد   

 علي خليقـي    - سعيد عقيقي    -نسب   خواري
 - تيمــور ســتاري - عبــدالرحيم صــبوري -

ــعيدي  ــصور سـ ــاهرخو -منـ ــال طـ  - اقبـ
 -داغـي     خسرو قـره   -الدين نگهداري    بهاء

 -الـديني     ناصـر نجـم    -سيروس فـردوس    
 -زاده   بي منصوره حبي  -آبادي   مجتبي خرم 

 تـا كنـون در مبـارزه عليـه          49طي سالهاي   
امپرياليـــسم و ارتجـــاع، در مبـــارزه عليـــه 
ــق   ــراي تحق ــي و ب رژيمهــاي شــاه و خمين

  .سي و سوسياليسم به شهادت رسيدنددموكرا
-------------  

  نقاش: ـ حجت كسرائيان
  خواننده: ـ فريده گل دره
  فيلمبردار: ـ وزير محمدي

   و خوانندهبازيگر سينما: ـ مرجان
  سينماگر: ـ حسين مهيني

نويسنده ـ محقق ـ : ـ بهرام مشيري
  برنامه ساز تلويزيون
  محقق و نويسنده: ـ عبدالعلي معصومي
موسيقيدان و فعال : ـ سيروس ملكوتي

  سياسي
  هنرپيشه تئاتر و خواننده: ـ ناهيد نعيمي

  شاعر و نويسنده: ـ اسماعيل نوري عال
  ده و مترجمنويسن: ـ منوچهر هزارخاني

خواننده اپرا و : ـ ناهيد همت آبادي
  نويسنده

  شاعر و نويسنده: ـ آريانه ياوري
 1390 آبان 27 -همبستگي ملي : منبع

نامه شماري از روشنفكران و هنرمندان 

  ايراني خطاب به آقاي بانكي مون


