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  در سوك مادر عالم تاج كالنتري نظري

  
 مـادر فـدايي،     1390 بهمن   21با تاثر و تاسف فراوان روز جمعه        
خانم كالنتري، مـادر فـدايي      .  خانم عالم تاج كالنتري درگذشت    

ــدايي    ــواهر ف ــي و خ ــژن جزن ــق بي ــهيد رفي ــهيد رفانش ــا ش  ق
وران زنـدگي    كالنتـري بـود كـه در د         و منوچهر  )سعيد(مشعوف

ش، بـراي آزادي و     انش همواره در كنار فرزنـد و بـرادر        تالطم ا پر
زندگي زنده ياد رفيق عالم تاج كالنتـري        . عدالت مبارزه مي كرد   

ايـن مـادر    . سرشار از انسانيت، فداكاري و مسئوليت پذيري بـود        
فداكار به خاطر مقاومت در برابر مستبدان و چپاولگران و به ويژه 

 او در مقابل رژيم استبدادي مذهبي واليت فقيـه     تسليم ناپذيري 
او هرگز به نظام جهل و      . شخصيتي قابل احترام براي همكان بود     

ــشگي       ــدافع همي ــداد و م ــن ن ــالمي ت ــوري اس ــت جمه جناي
  .آزاديخواهان بود

فقدان مادر عالم تـاج كالنتـري را از جانـب خـودم و رفقـايم در         
ادهـاي جزنـي،   سازمان چريكهـاي فـدايي خلـق ايـران، بـه خانو       

كالنتري، قريشي و به مادران و پدران فدايي، به تمامي خـانواده            
هاي شهداي راه آزادي، به فعاالن جنـبش فـدايي و بـه زنـان و                

  .مردان آزاديخواه ايران تسليت مي گويم
  مهدي سامع

  1390 بهمن 23يكشنبه 
 
 

  »مي شويمتحد و متشكل م هي فقتي والي مذهبي استبدادمي رژي سرنگوني و برامي شمارانيما ب«

 »ي زنده باد آزاد،ي مرگ بر خامنه ا،يكتاتوريمرگ بر د«

 
  ........يادداشت سياسی

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

  
قشه هايي كه بـراي بقـاي    بهمن در مورد شرايطي كه واليت اش در آن قرار دارد و ن14ولي فقيه نظام  در نماز جمعه روز   

سعي مي كنند بـا هـزار   . نبايد القاء بحران كرد«:استبداد ديني طراحي كرده، تصوير نسبتاً روشني ارايه داد و منجمله گفت   
  »چه بحراني؟ كدام بحران؟. وسيله اثبات كنند كه در ايران بحران هست

 22در مورد تظاهرات شكست خورده حكـومتي در روز           بهمن، با يك نعل وارونه       26سيد علي خامنه اي در روز چهارشنبه        
آنهايي كه در مغزهاي الكلي و آفت ديده خود خياالتي در سر مي پروراندند، متوجه شدند كـه در ايـران چـه                       «:بهمن گفت 

  . »خبر است
  

ي بردن به ايـن  به راستي در ايران چه خبر است و كدام بحران موجوديت واليت خامنه اي را به لرزه انداخته است؟ براي پ                   
  .كه در ايران چه خبر است و كدام بحران موجوديت رژيم را تهديد مي كند به بررسي چند خبر مي پردازم
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اگر همه اتهاماتي كـه بـه وي نـسبت        . آستانه اعدام قرار دارد   پور، به جرم طراحي برنامه اينترنتـي در         سعيد ملك   :خبر اول 
ست نيست و از حكومت دروغ و جهل حرف راست شـنيدن بعيـد اسـت، ايـن                  داده شده را درست فرض كنيم، كه البته در        

آيا صدور حكـم اعـدام بـراي سـعيد ملـك پـور            . جوان ايراني موفق به طراحي يك برنامه براي سايتهاي سكسي شده است           
 و آقـازاده    نشاندهنده قوانين قرون وسطايي حكومت نيست؟ رژيمي كه خود مرَوِج فحشا و اعتياد است، حكومتي كه آقاهـا                 

هايش به عياشي، چپاول و جنايت مشهور عام و خاص است، به چه منظور مي خواهد اين جوان با استعداد ايراني را اعـدام                     
تبليغ عليه نظام از « بيدادگاه انقالب اسالمي را به عهده دارد، او را به اتهام            28كند؟ جالد مقيسه كه نقش قاضي در شعبه         

دم خـروس از زيـر   . به اعدام محكوم كرده اسـت » ن، توهين به مقدسات، توهين به رهبري      طريق طراحي سايتهاي مستهج   
باب طبع اراذل و اوباش مدافع علـي  » طراحي سايتهاي مستهجن«اتهامي كه با چاشني     . عباي اين جنايتكار بيرون مي زند     

نند تا به جوانان ايراني پيام دهند كه سعيد ملك پور را مي خواهند قرباني ك. است» توهين به رهبري«خامنه اي مي شود، 
مي خواهند به جوانان ايران پيام دهند كـه خامنـه اي            . به رهبر نظام و مرجع خود خوانده شيعيان جهان نبايد توهين كرد           

نكته جالب اين است كه همزمـان بـا   . تلقي مي شود و حكم آن اعدام است» مفسد في االرض«مقدس است و توهين به او     
كم اعدام سعيد ملك پور به دايره اجراي احكام اين خبر هـم منتـشر شـد كـه خامنـه اي بـه اعـضاي مجلـس             فرستادن ح 

  .فرمايشي خبرگان گفته است كه ُغر و ُلند و شكوه و شكايت شما را تحمل نمي كنم
 ايـن همـان     .مـي دانـد   » مغزهاي الكلـي و آفـت ديـده       «اين دو پديده از جمله اخباري است كه تجزيه و تحليل آن را كار               

به همين منظـور اسـت كـه يكـي از     . است كه ولي فقيه آن را ضامن امنيت واليت اش مي داند     » الَنصر به الرُعب  «سياست  
تـرين رهبـري در دنيـاي معاصـر           تـرين و بـر      جمهوري اسالمي ايران از نعمت حكيم       «:سركردگان سپاه مدعي مي شود كه     

 بهمـن در  26وابط عمومي كل سپاه پاسداران است كه روز چهارشـنبه  اين حرف رمضان شريف، مسئول ر    . »برخوردار است 
  . مطرح كرد و سايت سپاه در استان فارس آن را منتشر كرده است» بصيرت سايبري«همايش 

  
 بهمن از پيشرفتهاي جمهوري اسالمي بسيار گفت بدون آن كه بـه فقـر و                14خامنه اي در سخنراني روز جمعه       : خبر دوم 

يـك  طـي    بهمـن،    28اما وزير اطالعات حيـدر مـصلحي، در روز پنجـشنبه            . روپاشي اقتصاد كشور بپردازد   فالكت مردم و ف   
تالشـهاي  «سخنراني كه سايت مشرق، از جبهه پايداري انقالب اسالمي آن را منتـشر كـرد، فاجعـه تالشـي اقتـصاد را بـه                 

توان  ترين آنها مي  اند كه از جمله مهم  اط انجام دادهريزيهايي در اين ارتب آنها برنامه «:مربوط مي داند و مي گويد» دشمنان
به تالش براي بر هم ريختن تعادل جامعه با ايجاد شوكهاي كاذب به خصوص در زمينه اقتصادي، از جمله در زمينـه ارز و                        

يليـاردي سـكه    از خوديها نيز در اين مقوله دچار چالش و اشتباه شدند و رفتنـد م  سكه اشاره كرد كه با كمال تاسف برخي      
  ».توجهي به اين موضوع دامن زدند خريدند و تحت تاثير اين القاء قرار گرفتند و بعضي از خوديها با بي

را به » خوديها«بوده كه برخي از » شوك كاذب«تا اين جا معلوم  شد كه از نظر وزير اطالعات رژيم، بحران ارز و سكه يك               
» خوديهـا «گر اين حرف حيدر مصلحي را بپذيريم بايد نتيجه بگيريم كـه             ا. سكه سوق داده است   » ميلياردي«سمت خريد   

اندوختگي دارند يا دچار حماقت شده و پول خود را بر باد داده اند و يا از جمله افرادي هـستند كـه وزيـر                         » ميلياردها«كه  
 انديش، منحط اخالقي،     تطلب، مصلح   بصيرت، مطرود، فرصت      خواص بي «اطالعات با استناد به سخنان ولي امرش آنان را          

دشـمن در كنـار خانـه    «مي نامد كه از طريق آنها، بازهم به گفته حيدر مصلحي   » ...ترسو، فاقد شجاعت، مردود و        دنياگرا،  
  .كرده است» مسئوالن النه

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

زنـيم   دانم چه شد اين را گفتم و وقتي يك ذره ناخن مي گويد كه نمي مستند اين حرفت چه بوده و داليلتان را بگوييد، مي         
اطرافيان بايـد مراقـب باشـند       .  گونه القائات را داشته باشند      كنند اين   هاي مختلف سعي مي     بينيم كه دشمنان با واسطه        مي

  » .ديديم يك آدم خودي اين حرف را زد.  گونه مباحث دارند  اينزيرا دشمنان طراحيهاي جديدي در
اين آقايي كه مصاحبه مي كند اسد اهللا عـسگر اوالدي، ريـيس اتـاق بازرگـاني ايـران و چـين اسـت كـه مـصاحبه اش در                              

عمـر  وي از سرمايه داران شريك در قدرت اسـت كـه در   . منتشر شده است» پانا«خبرگزاري حكومتي كانون دانش آموزي  
اكنون اين كارگزار هميشه در خـدمت رژيـم از طـرف    . جمهوري اسالمي همواره و به طور كامل در خدمت رژيم بوده است      

  كننـد ايـن   هاي مختلف سعي مـي  دشمنان با واسطه «زني مي شود و معلوم مي شود كه   » يك ذره ناخن  «وزارت اطالعات   
 را تكذيب نكرده و فقط بنا بر آن چه مصلحي مي گويد، او نمي داند   عسگراوالدي حرف خود  . »گونه القائات را داشته باشند    



 ٤

 40ماه بـا وجـود نوسـانات نـرخ ارز       كه تورم دي     با بيان اين  رييس اتاق بازرگاني ايران و چين      . چرا اين حرف را زده است     
  .»ر در كشور قحطي داريم ماه ديگ6 توماني و وضعيت فعلي توليد تا 1600با واردات دالر «:درصد است، اعالم كرده كه

ايجاد مـي   » شوك كاذب «حرف عسگراوالدي يك حرف اقتصادي است و حيدر مصلحي نمي تواند با بيان اين كه دشمنان                 
  .كنند اين حقيقت را كتمان كند كه حكام ايران كشور را ويران كرده اند

  
 هـزار ميليـارد تومـان    350ميليارد تومـان بـه    هزار 60 و با بر آمد احمدي نژاد اندوختگي از 1384در كشوري كه از سال      

. افزايش پيدا كرده، افزايش نرخ تورم و سقوط ارزش ريال يك امر محتوم است كه با بگير و ببند نمي توان آن را مهار كرد                         
ناميده مي شـود،    » ريل گذاري جديد  «و يا   » اصول گرايي «احمدي نژاد يكي از مجريان سياست راهبردي خامنه اي كه به            

اين سياست راهبردي خامنه اي است كه فاجعه وجود جمهوري اسالمي را اكنـون بـيش از پـيش برجـسته كـرده و                    . است
  .اكثريت مردم  با گوشت و پوست خود آن را لَمس مي كنند

  
جنگ نرم، آرام و «:او مي گويد. دشمنان مربوط كند» جنگ نرم«حيدر مصلحي بيهوده كوشش مي كند تا اين فاجعه را به  

 سر و صدا و بدون احساس جنگ عليه جبهه خودي است، پايدار است، هـدفهاي متعـددي دارد و در واقـع يـك هـدف                بي
در كنـار  «دشمنان مردم  .  »آفرين است   آفرين، تضاد آفرين و ياس        ساز است و آسيب       اي است، مخاطب      ندارد، سيال و ژله     
مردم در . ام و در راس آن ولي فقيه نظام است كه دشمن مردم استنكرده اند و اين خود مسئوالن نظ  » خانه مسئوالن النه  

خامنه اي مي خواهد با تقلب آن چه در ايران .  بهمن، اين دشمن را با تجهيزات اش در شهرهاي بزرگ ايران ديدند           25روز  
مـد كـشور چگونـه     بهمن در خيابانهاي فقط شهر تهران نـشان داد كـه درآ      25اما لشگر كشي روز     . مي گذرد را پنهان كند    

ميدان فردوسي تا ميدان انقالب، تقاطع خيابان انقالب و جمـالزاده، اطـراف ميـدان آزادي،      وقتي در تهران    . هزينه مي شود  
ميدان و خيابان ولي عصر، هفت حوض نارمك، ميدان امام حسين، خيابانهاي اطراف دانشگاه تهران، خيابان كارگرشـمالي،                  

 خيابان شيراز، تخت طاووس و ميدان ونـك، چهـار راه كـالج، خيابـان اسـكندري، خـوش                    خيابان فتحي شقاقي، ستارخان،   
شمالي، شهرك اكباتان، خيابان شريعتي، سه راه نواب، هفت حوض، جمال زاده، شهرآرا، وحيديه، تسليحات، دماوند، ميدان 

 وسيله دشمنان خـارجي، فقـط   تجريش و پارك وي در حالت جنگ غير نرم قرار داشت، صحبت از جنگ نرم عليه نظام به        
  .مي شود» مغز الكلي و آفت ديده«اين خبري است كه هركسي آن را بيان كند متهم به داشتن . يك شيادي است

  
امسال منتشر شد حرفهاي زيادي  بهمن 24اي مفصل با روزنامه شرق كه دوشنبه  در مصاحبههاشمي رفسنجاني : خبر سوم

 ميان خود بزرگ بينيهاي او، مواردي وجود دارد كـه بـراي شـناخت موقعيـت و نقـش               در ميان سخنان مبهم و از     . مي زند 
معموال . من عضو جامعه روحانيت مبارز بودم. گونه تشكيل شد اصال كارگزاران اين «:او مي گويد. خامنه اي قابل توجه است

   خواستيم نامزد كنـيم، جلـسه       ي تهران را مي    ها  وقتي كه نماينده  . زدند، البته براي تهران     آنها در انتخابات حرف اول را مي      
درخواسـت  . دكتر حبيبي از طرف جمعـي از مـديران پيـام آوردنـد            .  نفر را تعيين كرديم    30اي در دفتر من تشكيل شد و        

كردند كه نصف نصف باشد، نپذيرفتند و پنج نفر از نيروهاي راديكال كه معتدل هم هستند مثال آقايان محجـوب، كمـالي،                      
 كـردم كـه در جلـسات     من ديگـر وقـت نمـي     .  را قبول كردند   -كه اينها از راديكالهاي تند نيستند     -مجيد انصاري       دعايي و 

 گروهي كه همسو با جامعه روحانيت بودند، گفتند كه ما راي داريم و چـرا  9آن . آمدند گاهي به دفتر من مي      . شركت كنم 
آقـاي نـاطق نـوري      . كنيم  پس رد كردند و گفتند كه قبول نمي       . شوندخودشان نامزد   . بياييم اينها را در فهرست قرار دهيم      

  .پذيرند، من گفتم كه برويد و از مقام رهبري بپرسيد پيش من آمدند و گفتند نمي
من با رهبري تلفني صحبت كردم و گفتم كه اگر ايـن پـنج           . رفتند و از آقا پرسيدند و ايشان هم با نظر آنها موافقت كردند            

خواهم اين اختالف به      د، يك عده از اعضاي داخل دولت مصمم هستند كه خودشان فهرست بدهند و من نمي               نفر را نپذيرن  
كننـد، چـرا    آيند رقابت مي حاال ديگران مي. شود، اجازه دهيد متحد باشيم   كند و تضعيف مي     روحانيت ضرر مي  . وجود بيايد 

. خواهـد بيايـد     روند؟ گفتم چرا، گفتند كه حاال هر كسي مي          نفر به مجلس نمي    270ايشان گفتند مگر    . ما اين كار را كنيم    
رهبـري دسـتور دادنـد كـه وزرا حـق      .  شان خيلي جا افتاد اي كه دادند، بيانيه   اولين بيانيه . گونه شكل گرفت    كارگزاران اين 

 مـا فهرسـت     وزرا پيش من آمدند و گفتنـد كـه اگـر رهبـري ناراضـي هـستند،                . ندارند در انتخابات نامزد و فهرست بدهند      
گيرنـد نبايـد خودشـان بياينـد كـه مجلـس              چون وزرا از مجلس راي مي     . آقا گفتند معاونان بمانند، وزرا نباشند     . دهيم  نمي
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خودشان آمدند و در . تماس گرفتند و گفتند كه آن هم باشدحتي گفتند شـهردار تهـران هـم باشـد و خودشـان             . بسازند
  ».نصف مجلس را هم گرفتندانتخابات هم موثر بودند و تقريبا نزديك 

 به دنبال پروژه يكدست سازي و يا ريـل  1375اين بخش از حرفهاي رفسنجاني نشان مي دهد كه خامنه اي از همان سال    
خامنه اي تا جايي كه تيغ اش مي بريده و در يك مسير مرحله به مرحله اين سياست را . گذاري جديد در واليت بوده است

ايـن كـه خامنـه اي پـس از كنـار       . نوبت تعيين تكليف با اكبر هاشمي رفسنجاني فرا رسيده است         اكنون  . دنبال كرده است  
گذاشتن او از رياست مجلس خبرگان بتواند رفسنجاني را از رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف كند و يـا نتوانـد،                

. است، هيچ تغييري نمـي دهـد  » تخواص بي بصير«در اين حقيقت كه نقشه ولي فقيه حذف رفسنجاني به عنوان يكي از        
  . خبر را همه شنيده 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، يـك بحـران عميـق و                            

او . مهـار كنـد   » قـانون «را خامنه اي نمي تواند با اتكـا بـه           اين بحران   . گسترده سراسر حاكميت و جامعه را فراگرفته است       
عوامل خارجي البته ايـن وضـعيت را تـشديد       . استفاده كند » غير قانوني «مجبور است براي امنيت واليت اش از شيوه هاي          

  . مي كند، اما عامل اصلي بحران و دشمن اصلي مردم، در تهران است كه بر تخت سلطنت مطلقه تكيه زده است
  
  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabarad@iran-nabard.co  
  

  .............سرمقاله

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

  
 جنـاح بنـدي درونـي    پس از برداشتن شكافها و تركهاي متعدد در سر و اندام، سرانجام باند واليت، اصـلي و قُدرتمنـدترين       

 "نظـام "اين تحول بنيادي در ساختار سياسـي  . دستگاه قُدرت جمهوري اسالمي، با صدايي مهيب و كر كننده متالشي شد      
بسا موثق تر از هر شاهد ديگر، نشان داد كه درخت بي كفايتي و كوته بيني جانشين آيت اهللا خُميني به بار نشسته و دامن 

  .  آن در حال انباشته شدن است از محصوالت مسموم"نظام"
  

  فرمان تسليم از فراز سواري رايگان
كه تشكُل انتخاباتي راست سنتي آرايش خود براي كسب ُكرسيهاي مجلس نُهم را اعـالم كنـد، رهبـر            چند روز پيش از آن    

توطيـه دشـمن در كـار    "جمهوري اسالمي به گونه غيرمنتظره اي تريبون نمازجمعه را در اختيار گرفت تا ضمن يـادآوري            
با توجه به آنچه . "كسي آب به آسياب دشمن نريزد" شوند و "تسليم" بعد از اين هشدار دهد كه "بازندگان"، به "انتخابات

دلل                   خنان در صحنه سياسي جمهوري اسالمي روي داد و علت تذُكرات پيشگيرانه وي را مـكه در خالل هفته بعد از اين س
كه خود سرنخ ماجرا را در   گرفت كه يا آقاي خامنه اي تحليل دورانديشانه اي از موضوع داشته يا اين           كرد، مي توان نتيجه   

  . دست دارد و به جهتي كه آنها را مي كشاند، آگاه است
 قوي ترين ويژگي رهبر جمهوري اسالمي نيست، بنابراين مي توان از اين ُنقطه              ،از آنجا كه دور انديشيدن در سخن و عمل        

كـه   حـدس ايـن   . ت كرد كه او در برابر واُكنش ُشركايش به اُفتادن در چاهي كه برايشان كنده بود، گارد مـي گرفـت                    حرك
 روبـرو  "جبهه متحـد اُصـولگرايان  " و همدستانش در "آقا"آقايان كني، عسگراوالدي، الريجاني و باهنر چگونه با خرابكاري         

ل بـه    را با ساز و ده     "جريان انحرافي "ي كه   "بي بصيرت " "رهبر" سنتي،   راست. خواهند شد، به استعداد زيادي نياز ندارد      
تخت صدارت نشانده بود را روي دوش خود از ميدان مين آن كم و بيش بيرون آورد و اينك بايد درمي يافت كه تمام مدت 

  . سواري رايگان داده است
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  نتيجه گيري واژگون از ارزيابي درست

زُرگ  "نظام"ايديولوژيك –ه سياسيبي ترديد براي اين پاي تـر يعنـي،    ، نجات آقاي خامنه اي تابعي از حفظ يك منفعـت بـ
 هم هنوز موفق نشده اند وابستگي موجوديت نظام واليـت           "رهبر"اگرچه حتي پادوهاي    . قُدرت سياسي در اصل بوده است     

آنها پس از مرگ آيـت  . دميك ابدا مطرح نيستفقيه به ولي فقيه حاضر را اثبات كنند اما براي راست سنتي اين سووال آكا      
اهللا خُميني، منافع و سرنوشت خود را با موجوديت جانشين او گره زده اند و بنابراين به صورت عملـي بـا او در يـك قـايق                         

  . نشسته اند
                    ل چاكران ثروت و    با اين حال، آنگونه كه به نظر مي رسد، ابعاد دغلبازي و ناسپاسي آيت اهللا خامنه اي حتي از آستان تحم

آنها بسيار دير دريافته اند كه پروسه رانده شدن شان به حاشـيه قُـدرت كـه بـه        . آستان بوسان قُدرت نيز تجاوز كرده است      
امنيتي آغاز گرديد، از يك ارزيابي استراتژيك سرچـشمه         – و در آن هنگام، به سود گرايش نظامي        82گونه مشخص از سال     

راست سنتي مي پنداشـت كـه از        . است جايي طبقاتي در ساختار قُدرت جمهوري اسالمي         مي گيرد كه خود محصول جابه     
امنيتي اش از يك سو و ضربه سهمگين جنبش اجتماعي بـر            -هم پاشيده شدن ائتالف آقاي خامنه اي و سوُگليهاي نظامي         

ايـن يـك ارزيـابي      . رت خواهـد بـود    موقعيت واقعي و توهم ذهني او، ُفرصتي گرانبها براي بازسازي موقعيت آن در هرم قُد              
  .  راست سنتي، راهكارهاي به ُكلي واژگون و نادرستي از آن استخراج كردند"شيوخ"درست از توازن موجود بود كه 

 را كاهش يا تغيير مـسير  "رهبر" دولت بر امنيتي–در همان حال كه آنها در نقش سوپاپ اطمينان، فشار فراكسيون نظامي  
هر گاه آنها قصد بركشيدن جايگاه خود و بهـره          .  ي تحليل رفته را تقويت مي كردند       "مقام عظما "گونه فعال   مي دادند، به    

. گيري از كشمكشها را داشتند، در اين صورت تاكتيك مزبور فقط مي توانست نيمي از رويكرد در مجموع را تشكيل بدهـد             
بات با آقاي خامنه اي و بيت او به سمت شناسايي منـافع             نيم ديگر، حركت در جهت كسب امتياز از شريك و هدايت مناس           

در دستور كار داشتن اين بخش به ويژه از آن رو اهميت داشت كه راست سنتي براي بازسازي جايگاه خـود در       . متقابل بود 
پوشـي  ساختار قُدرت جمهوري اسالمي، به چيزي بيشتر از به جريان انداختن يك پروسه مكـانيكي بـا ايـن يـا آن چـشم                         

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

  مجلس خبرگاندست در دست به سوي ذبح شرعي خود در 
بركناري آقاي هاشمي رفسنجاني از رياست مجلس خبرگان، مستقل از اهميت سياسي صرف آن، مي تواند به گونه نمادين             

آيت . فاي يك نقش موثر در توازن موجود را نشان دهد       ژرفاي ورشكستگي سياسي راست سنتي و درماندگي عملي آن از اي          
اهللا ها رفسنجاني و كني، دو رهبر و وزنه ي اصلي اين جناح بندي، دست در دست ديگر و با توافُق اعالم شده، ُنفوذ جنـاح                

 . كردندخود در مجلس خبرگان را به سود منافع آقاي خامنه اي در اين اُرگان كليدي، به طور مصلحت آميز ذبح شرعي
 تحرُك براي مجلـس خبرگـان از طريـق انـسداد      امكانشايد پندار رهبران راست سنتي از اين جابه جايي، به وجود آوردن             
بر اين اساس، گرفتن دستاويز مزبور از دست طيف آيت . زاويه فشاري بود كه رياست آقاي رفسنجاني بر آن ايجاد كرده بود    

 اهـرُم مـوثري در دسـت ايـن جنـاح در      رگان در تعادل ُقوا را بهبود بخشد و آن را بـه اهللا خامنه اي، مي توانست وزن اين اُ  
  .  بدل سازد"رهبر"كشمكشهاي آتي و ُكنترُل جاه طلبيهاي 

او پـس از  . اين احتمال را افشاي مخالفت شديد آقاي خامنه اي با دخالت مجلس خبرگان در قلمرو خود تقويت مـي كنـد                    
مزبور كه دستاورد مهمي چون كنار گذاشته شدن رقيب مزاحم اش از رياست آن داشـته بـود، ايـن           آخرين نشست مجلس    

 نبوده و فقط مي تواند در واُكنش به حركـت راسـت             ابتدا به ساكن  بي ترديد، اين يك رويكرد      . مخالفت را ابراز داشته است    
   . وضعيت جديد به رخ وي صورت گرفته باشد–گويا-سنتي براي كشيدن 

آنهـا  . تاكتيك راست سنتي در جهت گُشودن حساب به اعتبار مجلس خبرگان، تنگناي سياسي آن را بيشتر آشكار ساخت                  
 مي دانستند كه تجسم اين مجلس به عنوان يك وزنـه        "خيمه نظام "به ظاهر مي بايست بهتر از هر فراكسيون ديگري زير           

چه، راست  . زيابي خيالي و آرزومندانه از جايگاه و موقعيت واقعي آن نيست          متقابل در برابر آقاي خامنه اي، بيشتر از يك ار         
از دادن اختيـار    .  براي بي اختيار ساختن و آلت دست كردن اين اُرگـان گـام برداشـته اسـت                 "رهبر" پا به پاي      خود سنتي

ي شده و تبديل به ماشـين   به واسطه شوراي نگهبان تا منحرف كردن آن از وظايف پيش بين "رهبر"ُگزينش اعضاي آن به     
، همه جا آقايان مال و مكالهاي راست سنتي فعاالنه براي تغيير لي مطلقهديكته نويسي و اجراي تحميالت و خواسته هاي و

  . كاربري مجلس خبرگان دست به كار بوده اند
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ن اُرگان براي بهبود موقعيت خـود  كه تصميم مي گيرند از اي     ژرفاي اشتباه محاسبه آنها زماني قابل اندازه گيري مي شـود           
 جا به !  استفاده كنند و يورش خود را با يك عقب نشيني جانانه و ُكرنش طوالني در برابر وي آغاز مي كنند"رهبر"در برابر 

جايي آيت اهللا ها كني و رفسنجاني، موقعيت ضعيف راست سنتي و مشروط بودن حيات سياسي آن بـه كُـنش و واكُـنش                         
به پشتوانه اين توازن است كه راه براي تغيير فرم يافتن           . كرد آشكار   "آقا" را بيش از همه براي خود        " معظم مقام"مستقل  

سـاكتين  " و سخنگويان راست سنتي به       "بودا" سنگ شده    "مجسمه"آيت اهللا مهدوي كني از يك بازيگر فعال سياسي به           
  . هموار گرديد"فتنه

   
  يك مجسمه محترم 

او در  كـه    زمان كوتاهي پس از آن    .  است كه آقاي مهدوي كني از كاركرد و جايگاه كنوني خود ارايه داده است              اين تعريفي 
م شـد، مـي بايـست در مـي يافـت كـه نقـش               راس يك كارناوال زنگوله دار و باشكوه وارد مانژ سيرك انتخابات مجلس نُهـ

نتي در حقيقـت       .  در نظر گرفته نـشده اسـت       "ه بودا مجسم"پدرخوانده پيشتر واگُذار گرديده و براي او رلي جز           راسـت سـ
  . ُطعمه اي بود كه براي سر گرفتن نمايش جلوي شير افكنده مي شد

 خود براي تعيين تركيب اُرگان مجلس را تشكيل داد، به گونه غير منتظـره اي در                 "جبهه"همزمان با آن كه راست سنتي       
اين در حالي بود كه انتظار داشت يا به توافُق رسيده بـود كـه آقـاي              . ر گرفت  ذوب شدگان واليت قرا    "جبهه"برابر تشكيل   

خامنه اي نيات خود را از كانال آنها پيگيري كند و به اين منظور بهترين صندليها را براي فرستادگان و عوامـل وي و بيـت        
و با فـشار بيرونـي از طريـق يـك          بدين ترتيب، ظرف سياسي آن براي شركت در بازي قُدرت، از يك س            . اش رزرو كرده بود   

 روبرو شد و از طرف ديگر زير هجوم موريانه هايي همچون آقايان واليتي      "جبهه پايداري "نُسخه جعلي راست سنتي به نام       
 قرار گرفت كه وظيفـه پوكانـدن   "جمعيت ايثارگران " و   "جمعيت رهپويان "و حداد عادل و محفلهاي اندروني واليت مانند         

  . پيش مي بردندآن از درون را
 و مكالها بر سر خود نهـاده بودنـد، بـا    "م ُقهي حوزه علم  نيدرسجامعه م " و   " مبارز تيجامعه روحان "ابعاد ُكاله گُشادي كه     

 زمين خود فقط نقشي حاشيه اي ايفا مي كردند -به ظاهر-آنان در . انتشار ليست نامزدهاي تشكُل آنها بازتاب بيروني يافت
     نتي  . نوان زايده اي از فراكسيون آقاي خامنه اي فضاي تحرك مي يافتند        و در عمل فقط به ع سوايي بار تر براي راست سـر

اين واقعيت بود كه آنها اشتباه كُرنش در مجلس خبرگان را اينجا نيز تكرار كرده و براي گرفتن امتيازهاي موهوم از رقيب،                      
ان راست سنتي، آقاي باهنر، در توجيه اين دون مايگي عذر آورده كه يكي از رهبر. اعضاي خود را زير پاي آن ُقرباني كردند  

  .  بوده است"مصلحت" به "كوتاه آمدن" و بنابراين "حتي براي بر هم زدن كل بازي پاي كار بودند"رقبا 
  

  برآمد
ك سو، تجزيه شتابان اين     از ي . پايان كار راست سنتي، آن گونه كه تا كنون بود و در مكاني كه قرار داشت، فرا رسيده است                  

جريان كه در ليستهاي انتخاباتي گوناگون اعضاي آن به نمـايش درآمـده، انتهـاي يـك دوره از حيـات سياسـي اُليگارشـي          
  . روحانيون و پشتيبانان طبقاتي آنها با اين مضمون و در اين شكل را ُگواهي مي دهد

ب تعظيم، اين مولفه سنتي قُدرت كه از آغاز شكل گيري نظام             و شي  "مصلحت انديشي "از سوي ديگر، با هر درجه از توان         
جمهوري اسالمي در اتحاد با ولي فقيه، شريك منافع حكومت بوده است، مي بايست دريابد كه دوران طـوالني مـاه عـسل                       

ير ديگـري را    سپري گرديده و راه ولي فقيه حاضر از آنها جدا شده است و آنها نيز اكنـون ناچارنـد راه خـود گيرنـد و مـس                          
  . امتحان كنند

 به طور   "نظام"پايه هايي كه قُدرت     . با اين همه، ريزش يك پايه اصلي قُدرت، هرگز به معناي تقويت آن در مجموع نيست               
تا هنگام نگارش (باند واليت  . فراگير و هژموني آقاي خامنه اي به طور ويژه بر آن اُستوار است، در حال متالشي شدن است                 

  .  دسته بندي منشعب شده است13به ) اين مطلب
به گونه مهارناپـذيري ژرفـش       توزيع آن،    "مهندسي" براي اداره قُدرت و      آيت اهللا خامنه اي   طرحهاي كالن   نتايج فاجعه بار    

بزُرگترين بازنده شكست يكدست سازي، آقاي خامنه . مي يابد و آثار آن از سر تا بدنه ي دستگاه قُدرت را در نور ديده است
  . اي است و همو ست كه با هر انشعاب يا جراحي تازه زير خيمه اش، عميق تر در بحران آتوريته فرو مي رود
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  ويژه چهل و يكمين سالگرد حماسه و رستاخيز سياهكل
  

   گزارش دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

از ساعت چهار بعد از ظهر روز     

 برابـر   1390 بهمـن    15شنبه  

ــا  ــه  فور4ب ــم 2011ي ، مراس

ــين   ــل و يكم بزرگداشــت چه

سالگرد رستاخيز سـياهكل در     

بــا شــركت ) هلنــد(آمــستردام

  .ايرانيان آزاديخواه برگزار شد
  

در ابتداي برنامه رفيق جعفـر      
افتخــار دارم از «: پويــه گفــت

جانــب رفقــايم در ســازمان   
چهل و يكمـين سـال بنيانگـذاري        .ارج بگذارم چريكهاي فدايي خلق ايران، به شما خوش آمد بگويم و حضور گرامي تان را               

ي كادرها، اعضا، هواداران و دوستداران سازمان، همچنين به خـانواده بـزرگ               سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران را به همه       
جنبش پيشتاز فدايي، به كارگران و مزدبگيران ايران، به دختران شيردل ميدان دار و پسران قدرتمند حاضر در خيابانهـاي                    

ي كوشندگان و تالشگران راه آزادي و دموكراسي، تبريك مـي             ميهن در نبرد روياروي با ديو استبداد واليت فقيه و به همه           
  ».گويم

متن سخنان رفيق جعفر . جعفر پويه در پايان سخنانش براي احترام به همه شهداي راه آزادي يك دقيقه سكوت اعالم كرد   
  .ضميمه است

  .تايش شهداي حماسه سياهكل پخش شدپس از آن يك نماهنگ در س
   

رفيق ليال جديدي برنامه را با خواندن بخشهايي از پيام سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران به همين مناسبت ادامـه داد و                      
  .سپس از رفقا زينت ميرهاشمي و مهرداد قادري دعوت كرد كه سخنراني خود را شروع كنند

   
وي .  قيامهاي خاورميانه و شمال آفريقا كه به بهار عرب مشهور اسـت، متمركـز بـود   سخنان زينت ميرهاشمي بر جنبشها و   

خيزشها و جنبشهاي زنان، مردان و جوانان در مصر، تونس، سـوريه، بحـرين يـا يمـن بـدون شـك تجربيـات                        «: تاكيد كرد 
جنـبش در اسـتفاده از       در ايـران و تجـارب        88گرانبهايي براي جنبش اجتماعي مردم ما دارد؛ همانگونـه كـه خيرشـهاي              

  ».تكنولوژي روز و شبكه هاي اجتماعي، الهام بخش مبارزان اين كشورها بوده و هست
بهـار  "بررسي تجارب   « :وي در پايان و در مورد درسهاي اين خيزشها براي مردم ايران، بحث خود را چنين جمعبندي كرد                 

جنبش اجتماعي ما نيز با حكومتي درگير       .  آموز باشد   مي تواند مفيد و درس     88 به ويژه به دليل كاستيهاي خيزش        "عرب
طرح هر خواسته اي خارج از كورس  . ا.رژيم ج .  تن دهد  "پايين"بود و هست كه نه مي تواند و نه مي خواهد به خواستهاي              

  .اصلي را مترداف با تغيير كورس به طور كلي و افتادن خود به بيرون از مدار آن ارزيابي مي كند
 از تدقيق اين صف آرايي، مفهوم سياسي آن و نتايج عملي كـه از آن مـي بايـست بـراي                      88است كه خيزش    اين در حالي    

جنبش با وجود دالوري و شهامت بي مانند اعضا و پيشتازانش قادر به ايـن كـار نـشد چـون            . پراتيك روزانه بگيرد، باز ماند    
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ما از آن مهمتر در داخل نيز با نيروي مخربي دست وپنجـه             اعالوه بر آنكه از بيرون زير فشار بي امان حكومت قرار داشت، 
  .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 تغيير، با تمام توان براي منصرف كردن توده هـاي معتـرض از     
 براي خراب كردن آن بر سـر حاكمـان          "نظام"كز فساد و جلوگيري از ترسيم نقشه حركت به سوي خيمه            نشانه گرفتن مر  

  .تالش مي كردند و البته هنوز هم مي كنند
 و از نفي و تحقير مبارزه و مقاومت "ظرفيتهاي قانون اساسي" تا تبليغ موهوماتي مثل    "دوران طاليي امام  "از اشاعه خرافه    

  ."آقا" و وضعيت روحي "نظام" تا تعيين بايد و نبايدهاي جنبش توده اي براساس گنجايش "لبيخشونت ط"زير عنوان 
  »!اين برنامه را به مصر و تونس ببريد و ببينيد چه كساني هنوز در حال فرمانروايي خواهند بود

 كه پيرامون جنبشهاي    رفيق مهرداد قادري، مسئول روابط خارجي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران، سخنران بعدي بود             
وي در بيانات خود به سابقه اين جنبشها پرداخت و نتيجه گرفت كه تئـوري  . برآشفتگان و اشغال وال استريت صحبت كرد    

  .راهنما، سازماندهي و رهبري، چالشهاي اين جنبشها است
   

وال و يـا ارايـه نظـرات خـود          پس پايان سخنرانيها، ليال جديدي اعالم كرد كه در اين بخش حضار مي توانند بـه طـرح سـ                   
جمعـي از   «رفيق ليال همچنين در اين بخـش پيـام          . بحث و گفتگو در اين قسمت به شكل فعال جريان پيدا كرد           . بپردازند

  .را قرائت كرد» فعاالن سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در داخل كشور
را به » پيام جمعي از دانشجويان كمونيست«و » ان مبارزيكي از جوان«در پايان بخش اول برنامه، رفيق فرنگيس بايقره پيام 

بـا گذشـت دو سـاعت از برنامـه،     . اطالع حضار رساند و س از آن نماهنگ ديگري در مورد جنبش پيشتاز فدايي پخش شد     
  . دقيقه استراحت اعالم و با چاي، قهوه و شيريني از شركت كنندگان در مراسم پذيرايي شد30براي 

دبيرخانه كميته مركزي «با پخش يك نماهنگ از ساخته هاي سيماي آزادي شروع شد و پس از آن پيام          بخش دوم برنامه    
به مراسم چهل و يكمين سالگرد حماسه سياهكل توسط رفيق كامران عالمي نـژاد قرائـت                » كومه له زحمتكشان كردستان   

واالتي از سخنرانان مطرح شـد و تعـدادي از          در اين قسمت نيز س    . سپس ليال جديدي ادامه بحث و گفتگو را آغاز كرد         . شد
  .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، هواداران سـازمان مجاهـدين خلـق در هلنـد و               
اخل كشور به خاطر اهداي دسته گلهاي زيبا به اين مراسم تشكر          جمعي از فعاالن سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در د         

  .كرد
طي سخنان كوتـاه  ) ايتاليا(در ادامه برنامه رفيق ماركو ورو جو، عضو كميته مركزي و دفتر سياسي حزب احياي كمونيستي   

توري و بـا سـازمان   كه توسط ليال جديدي به فارسي ترجمه مي شد، همبستگي خود را با مبارزه مردم ايـران عليـه ديكتـا                   
  .چريكهاي فدايي خلق ايران اعالم كرد

رفيق فريدون رمضاني با اجراي ترانه سرودهاي فراموش نشدني، ياد . بخش سوم برنامه به كارگاه هنر ايران اختصاص داشت
سـه  همايش چهلمـين و يكمـين سـالگرد رسـتاخيز و حما    . و خاطره حماسه آفرينان جنبش پيشتاز فدايي را گرامي داشت  

  .سياهكل با سرود انترناسيونال با اجراي رفيق فريدون رمضاني و همراهي حضار به پايان رسيد
قابل ذكر است كه از تمامي اين برنامه فيلمبرداري         . متن كامل پيامهاي ارسالي به اين گردهمايي ضميمه اين گزارش است          

  .شده و در آينده منتشر خواهد شد
   خلق ايراندبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي
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  سخنان جعفر پويه در آغاز برنامه 

  
  ي حضار گرامان،ي خانمها و آقاز،ي عزيرفقا

  سالم
 تـان را ارج     ي و حـضور گرامـ     مي به شما خوش آمد بگو     ران،ي خلق ا  يي فدا يكهايازمان چر  در س  مي دارم از جانب رفقا    افتخار
 كادرهـا، اعـضا، هـواداران و        ي  را بـه همـه     رانيـ  خلـق ا   يي فـدا  يكهـا ي سازمان چر  يانگذاري سال بن  نيكميچهل و   . بگذارم

 ردلي بـه دختـران شـ      ران،ي ا رانيگ به كارگران و مزدب    ،يي فدا شتازيپ به خانواده بزرگ جنبش      نيدوستداران سازمان، همچن  
 كوشندگان  ي  و به همه   هي فق تي استبداد وال  وي با د  ياروي در نبرد رو   هني م يابانهاي دار و پسران قدرتمند حاضر در خ       دانيم

  .مي گوي مكي تبر،ي و دموكراسيو تالشگران راه آزاد
  !زي و دوستان عزرفقا

 مـا،  هني حـاكم بـر مـ   يخي به زانو در آوردن استبداد تـار يد برا صد ساله خو   كي در تالش    راني مردم ا  يخواهي آزاد جنبش
 يهـا ي سـال، رشـادتها و جانباز      كـصد ي نيـ  وقفه ا  ي و ب  نيدر نبرد سهمگ  .  است دهي را به خود د    ياري و رزمندگان بس   رانيدل

 يرانيدل.  است به آن ني معاصر كشور ما مزخي است كه تاردهي رسثبت به خواهي توسط رزمندگان سلحشور آزاديزيافتخار آم
از انقـالب  . دنـد ي مـا تـدارك د    ي را سـربلند بـرا     ي خانه را روشن كردند، و رسم سـترگ جانبـاز          ستادند،يكه در برابر تندر ا    

 در اهكل،ي در سـ 49 بهمـن  ي اسـطوره هـا  زي روزها مصادف است با رستاخ     نياما ا . مي ا دهي گفته اند و شن    اري بس تيمشروط
 انيـ  مـا بن   هني را در مـ    يديـ  حماسـه جد   ،ي فراهـان  يي اكبر صـفا   ي عل ،يي فدا قيرف ي گروه جنگل به فرمانده    ي روز نيچن

از بهمـن  .  دادنيـ  آذيي فداكي پژواك مسلسل گروه جنگل، دهه پنجاه را به نام آتشزنه چر     ،يي صفا قيبا فرمان رف  . گذاشت
 يقهرمانانه آنان خود را معنا م     امي و در ق   ونددي پ ي مردم م  ياي به در  يي كه اسطوره فدا   ستي ن يادي ز ي زمان 57 تا بهمن    49

 خي تـار گـر ي بـار د 60 بهمن 19 گذرد كه در ي نميزي چي بهار آزادنياما از ا.  كندي را جاكن مي پهلو يكتاتوريبخشد و د  
 سازمان  تي شان در مركز   ي با رفقا  راه هم يي و آذر رضا   ي اشرف رجو  ،ياباني خ ي كند و فرمانده موس    ي م ني چهره خون  هنيم

 دي پلوي و نقاب از چهره دسندي نوي با خون خود مگري را بار د خي تار ستند،ي ا ي در برابر تندر سركوب م     راني خلق ا  نيمجاهد
  . سازندي دارند و شقاوت او را بر همگان آشكار مي سركوبگر و تاراج برنده انقالب بهمن بر مني ا،ينيخم
 او انجـام  مي و توسط رجاله ها و ارازل رژينيدستور خم به ياسي ساني كه قتل عام زندان67 وري بهمن تا مرداد و شهرني ا از
 ي و سـرفراز   ي رسـم جانبـاز    نيا.  غلطند ي به خاك م   يخواهي به جرم آزاد   راني از فرزندان مردم ا    يشماري تعداد ب  رد،ي گ يم
 ي مـ هني مـ وريـ  جوانـان غ انـه ي تازري را زهي فقتي والمي رژگري بار دراني ادم مري كه جنبش اجتماع  1388 تا بهمن    رانيدل
  . و تا هم اكنون ادامه داردابدي ي ادامه مرد،يگ

 از حضور ي قدرداني آنان، براي واال و انساني عهد با آرمانهادي تجدي جانباخته سرفراز، براراني احترام به آرمان همه دليبرا
  .مي سكوت كنقهي دقكي و ميزي كنم، برخي تك تك ما، از شما درخواست مي زنده آنها در قلبهاشهيهم
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  پيام سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  به مناسبت چهل و يكمين سالگرد حماسه و رستاخيز سياهكل
  

 يـك  1349 بهمن سـال  19در . چهل و يك سال از حماسه و رستاخيز سياهكل مي گذرد          
دسته پارتيزاني به فرماندهي رفيق علي اكبر صفايي فراهاني به پاسگاه ژانـدارمري شـهرك              

 بن بست   با اين حركت  . كردند سياهكل در منطقه الهيجان حمله كرده و آن را خلع سالح            
با برافروختن مشعل آزاديخواهي در شب تيره ديكتـاتوري         بي  جنبشي نوين و انقال    ،شكنانه

  .متولد شد
 رفقا رحيم سـماعي و      ،در جريان نبردهاي پس از حماسه سياهكل كه تا اوايل اسفند همان سال ادامه داشت، فدائيان دلير                

ي شـاه در مقابـل      بـي دادگاههـاي نظـامي ديكتـاتور       . مهدي اسحاقي به شهادت رسيدند و تعدادي نيز به اسارت درآمدنـد           
 در  . كـرد   تن از برجسته ترين فرزندان انقالبي ميهن مـا را بـه اعـدام محكـوم                13 ،عمليات جسورانه رزمندگان دلير فدايي    

 رفقا غفور حسن پور اصيل، علي اكبر صفايي فراهاني، احمد فرهودي، جليل انفرادي، محمدعلي               1349 اسفند   26 سحرگاه
ي، هادي بنده خـدا لنگـرودي، شـعاع الـدين مـشيدي، اسـكندر رحيمـي مـسچي،                   محدث قندچي، ناصر سيف دليل صفاي     

شـهداي رسـتاخيز سـياهكل      . محمدهادي فاضلي، عباس دانش بهزادي و هوشنگ نيري به جوخه هاي اعدام سپرده شدند             
  .  ادامه دادند اسفند26 با پيكارهاي خونين و با قبول هزينه هاي آن تا سپيده دم روز  راراهي كه آغاز كننده آن بودند

  
ايجـاد كـرد و     حـاكم   مود   شور و شوق جديدي در شرايط ركود و َخ         ،حماسه سياهكل و شكل گيري چريكهاي فدايي خلق       

  .ديري نپائيد كه جنبش پيشتاز فدايي به يك نيروي قدرتمند و پرنفوذ در صحنه سياسي ايران تبديل شد
 صحنه سياسي ايران را به كلي دگرگون كرده و اين پيام روشن را ،لرزمندگان دلير فدايي با اقدام جسورانه خود در سياهك        

به گوش همگان رساندند كه دوران مكتب سازان بي عمل و الف زنان بزدل به پايان رسيده و تنهـا كـساني مـي تواننـد بـا          
عمـل انقالبـي انجـام     مردم و مهمتر از آن نقش پيشتاز جنبش آزاديخواهي مردم ايران را داشته باشند كه به طـور واقعـي                     

  .دهند
پژواك پيكار پيشتازان جنبش فدايي به سرعت بخشهاي وسيعي از جامعه ايران را برگرفت و ديري نپائيد كـه آگـاهترين و             

  . به گرد جنبش پيشتاز فدايي جمع شدند،پيشروترين زنان و مرداني كه قلبشان براي آزادي و سوسياليسم مي طپيد
 كه نظام شاهنشاهي سرنگون 1357 بهمن 22 تا 1349 بهمن 19انقالبي رزمندگان فدايي از حماسه سياهكل و فعاليتهاي 

طي اين مدت در حـالي كـه     .  تعيين كننده در حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران داشت           ي عميق و  شد، تاثير 
رهبـران و بنيانگـذاران آن و       به شهادت رسـيدن تمـامي       باوجود  دشمن قرار داشت و      زير شديدترين ضربات     جنبش فدايي 
يـك   بـه  1357حيات خود ادامـه داد و در آسـتانه انقـالب بهمـن     نارساييها، انحرافها، خطاها و كمبودها، به      عليرغم برخي   

 در .پايگاه گسترده اجتماعي و به يكى از قدرتمندترين سازمانهاى كمونيستى در خاورميانه  تبـديل شـد        نيرومند با    جنبش
 در دانشگاه تهران، بيش از صـد هـزار        1357 بهمن سال    19 در   سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران      ي علني اولين گردهماي  

  . بهمن همان سال حدود دويست هزار تن شركت داشتند21و در راهپيمايي روز  تن
رخاطراتش از قول   اسداهللا عَلم د  .  شاه را به تعجب واداشته بود      ، روحيه رزمندگي و فداكاري چريكهاي فدايي خلق       درخشش 

عزم و اراده آنها اصال ً باور كردني نيست، حتي زنها تا آخرين نفس به جنگ ادامه مـي دهنـد،                     «:محمد رضا شاه مي نويسد    
امير اسـداهللا علـم، مـن و شـاه،          (»مردها قرص سيانور در دهانشان دارند و براي اين كه دستگير نشوند خودكشي مي كنند              

  )146طنتي ايران، صيادداشتهاي محرمانه دربار سل
او در پاسـخ بـه   . همچنين خميني جالد از همان ابتدا با فرومايگي در مقابل جنبش پيشتاز فدايي به موضع گيري پرداخت          

بايـد حادثـه    «: نوشـت  1350 ارديبهشت   28 مسئول اتحاديه انجمنهاي اسالمي در اروپا، در تاريخ          1350 ارديبهشت   6نامه  
نظيـر  .  كه در ممالك اسالمي براي تحكيم اساس حكومت استعماري است بررسي دقيق كنيد  سازيها و شايعه پردازيهايي را    

اسـالم  «موضع خميني آن قدر ننگين بود كه وقتي اين پيام در همان زمـان در نـشريه    » ...حوادث تركيه و حادثه سياهكل    
حذف » حوادث تركيه و حادثه سياهكلنظير «ارگان اتحاديه انجمنهاي اسالمي در اروپا به چاپ رسيد جمله     » مكتب مبارز 
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، 1374انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي، چاپ دوم پائيز ، نهـضت امـام خمينـي،     )زيـارتي (سيد حميـد روحـاني    .(شد
  )487-486جلد سوم، ص 

  
 ختهيس عنـان گـ  سميـ براليل- بودن نولي بدي چپ و بي كه به نابوديينهايسيو تئور دربار خامنه اي    معركه گيران   امروز نيز   

 امـا ايـن تالشـهاي    . مخـدوش كننـد   را 1357 تـا    1349جنبش فدايي در سـالهاي      مي كوشند تا سيماي       آورده اند،  مانيا
مذبوهانه كه آبشخور آن نهادهاي امنيتي جمهوري اسالمي است، هرگز نتوانسته واقعيت را زير انبوه چرنـدياتي كـه تحـت                  

در مقابل تحريف تاريخ به وسيله نهادهاي امنيتي، بـراي مـا          . هان كند منتشر شده، پن  » بررسي تاريخي «و  » قيقحت«عنوان  
ارزش و اهميت گراميداشت حماسه سياهكل نه از سر يادآوري رويدادي كه بـه تـاريخ پيوسـته و يـا برگـزاري يـك آئـين                          

ان و مرداني كـه در  مذهبي، مكتبي و ملي و يا روياهاي نوستالژيك، بلكه به اين خاطر است كه رستاخيز امروز و حماسه زن           
، ادامه بالفصل حماسـه سـياهكل       براي آزادي پيكار مي كنند    .........ايران، تونس، مصر، ليبي، سوريه، واشنگتن، مادريد، رم و        

  .  است
 1389 و در قيامهـاي بهمـن و اسـفند سـال             1388جوانان ايـران در سـال       قيام  ما سيماي حماسه آفرينان سياهكل را در        

 پايه هـاي اسـتبداد مـذهبي و سـلطنت مطلقـه خامنـه اي را بـه لـرزه                    خود خيزشهاي حماسي ا كه با    آنه. مشاهده كرديم 
، »زنده بـاد آزادي «و » مرگ بر خامنه اي «،  »مرگ بر اصل واليت فقيه    «،  »مرگ بر ديكتاتور  « با فرياد    ، آنهايي كه  ندددرآور

 درون نظام واليت ازتغيير و تحول    دل به   فرصت طلبان   برخالف سازشكاران و    ، آنها كه    اقتدار ولي فقيه را به سخره گرفتند      
رستاخيز سـياهكل را بـه روز    حماسه سازي   ندادند و بر طناب دار بوسه زدند، درس         قارت  نبستند، آنهايي كه تن به ح     فقيه  
  .كردند

ال اسـتريت  ما درس به روز شده حماسه سياهكل را در قيامها و جنبشهاي سُترگ خاورميانه و در جنبش عظـيم اشـغال و                    
  . ديديم و هم از اين رو بود كه بدون شك و ترديد خود را در كنار همه اين قيامها، خيزشها و جنبشها تعريف كرديم

  
   !هموطنان

. در سال گذشته تحوالت مهمي در عرصه داخلي و بين اللملي به وقوع پيوست و سيماي جديدي در جهان ما ترسـيم شـد   
در ايران، تحوالت در كشورهاي خاورميانه كه به بهار عربي مشهور شـده و جنـبش                ) انقالبيبحران  (ادامه بحران غيرقانوني    

 وجـود    بـه  برآشفتگان و اشغال وال استريت در كشورهاي پيشرفته صنعتي، تعادل جديدي بين ستمديدگان و ستمكـشان               
  .آورده است

  
  يرقانوني و چالشهاي رژيم واليت فقيهغادامه بحران 

  .دهاي موجود در جامعه در سه موئلفه اصلي در ابعاد غير قابل قياس با گذشته شدت گرفتدر عرصه داخلي تضا
 تا پايان اسفند همان سـال مـا         1389 بهمن سال    25از  . تضاد بين توده هاي مردم و حاكميت روز به روز تشديد شد            -الف

شهاي پراكنده در هرگوشه ايران به وقوع      پس از آن هم جنب    . شاهد چهار قيام گسترده عليه رژيم ستمگر واليت فقيه بوديم         
دم مي زند و بـراي مهـار       » فتنه«خامنه اي در كابوس قيامهاي مردمي در هر فرصتي كه به منبر مي رود از خطر                 . پيوست

 خامنه اي بـا سـركوبي وحـشيانه توانـسته    . خيزشهاي مردمي  به شديدترين و بي رحمانه ترين سركوبيها متوسل مي شود          
خيزشهاي بهمن و اسفند سال گذشته جنبشهاي گسنرده را مهار كند، اما نتوانسته و نخواهـد توانـست آتـش                     پس از    است

انجام صدها حركت اعتراضي كارگران ايـران در     . خشم و نفرت مردم را مهار كرده و جامعه را به رِكود و خمودي سوق دهد               
 فقر هردم افـزايش يابنـده اكثريـت مـردم و انباشـت              بحران اقتصادي گسترده،  . سال گذشته اين حقيقت را نشان مي دهد       

عيتي به وجودآورده كه بيش از هركس خامنه اي و ايادي او از آن با خبر و براي جلوگيري از برُوز آن چـاره                        ضنارضايتيها و 
  .انديشي مي كنند

» خواص بي بصيرت«لي فقيه و تضاد بين و. در عرصه درون هرَم قدرت و ثروت نيز تضادها در ابعاد كالن افزايش يافت      -ب
كه در كشاكش پنهان و آشكار خامنه اي و رفسنجاني خود را نشان مي دهد، منجر به حذف رفسنجاني از رياست مجلـس                       

هم اكنون نقشه خامنه اي ايـن اسـت كـه    .  اقتصادي موسوم به دانشگاه آزاد شد    كارتلخبرگان و كوتاه كردن دست وي از        
اگر خامنه اي بتواند در چنين امري موفق شود،      . ست مجمع تشخيص مصلحت نظام بركنار كند      هاشمي رفسنجاني را از ريا    

خوان الي زخم واليـت بـاقي       تنين امري ناكام بماند، اس    چبه دوران شراكت رفسنجاني در قدرت خاتمه داده است و اگر در             
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 اول براي خامنـه اي كـه سياسـت          هرچند كه زيان راه حل    . مانده است و در هر دوحالت واليت فقيه تضعيف مي شـود           
  .تمركز قدرت در دست اراذل و اوباش مطيع و گوش به فرمان را برگزيده، كمتر خواهد بود

در سال گذشته و در ادامه كشمكش براي اشغال كرسيهاي مجلس آينده ارتجاع، تضاد بين ولـي فقيـه و گماشـته اش بـه                     
، بـا  آغاز شـد مهرِه چيني در مجلس ارتجاع كه با بركناري وزير اطالعات        خيز باند احمدي نژاد براي      . شكل حادي بروز كرد   

پس از اين رويـداد خامنـه   .  دش  روزه احمدي نژاد منجر11رو و اين مساله به اعتصاب بواكنش شديد و قاطع خامنه اي رو    
ردانه واليتش انتظـار نداشـت      او به هيچ وجه از عزيزد     . اضافه كرد » خواص بي بصيرت  «و  » فتنه«را به   » انحراف«اي پديده   

  . كه اين گونه نافرماني كرده و به گماشته ياغي تبديل شود
به چالش امنيتـي      اسفند 12ي روز   انتخاباتنمايش  در مورد   امسال   شهريور   9 روز چهارشنبه     در  فطر دي در نماز ع   يخامنه ا 

 اسـت و ملـت و       يريـ گ  هان در حال شكل    ج خي از تار  ي در منطقه، مقطع مهم    ي علت حوادث جار   به«:رژيم پرداخت و گفت   
 اختالف و خ،ي كننده تارنيي مقطع تعني باشند و اجازه ندهند در ااري كامالً هوشدي حساس، بااري بسطي شرانيمسئوالن در ا

 و همه ياسيمسئوالن مختلف، منبرداران و فعاالن س...... شودي و نظام اسالمراني بزرگ ملت ا  في وظا يفايكدورت، مانع از ا   
 مراقـب   ارانه،ي كننـد و هوشـ     ي پاسـدار  ي الهـ  ي از انتخابـات بـه عنـوان نعمتـ         دي با مردم حرف بزنند با     توانند ي كه م  يسانك

  ». دشمنان باشنديها  و تالشيتيامن  ضديها چالش
تبـديل واليـت بـه شـركت        «براي نظام واليت فقيه، هر تصوير و تـالش بـراي            » ريل گذاري جديد  «خامنه اي با مهندسي     

َخراطي كردن اليه بااليي رژيم، نظامي امنيتي . نجا كه قدرت داشته باشد با آن مبارزه مي كندآ را بر نمي تابد و تا »سهامي
كردن ارگانهاي قدرت و برگماري افراد گوش به فرمان و كوتوله هاي سياسي در نهادهاي نظام، يـك سياسـت راهبـردي و                 

  . امنه اي استيرقابل تغيير براي تضمين امنيت سلطنت مطلقه خغ
  
در عرصه جهاني تضاد بين جمهوري اسالمي و كشورهاي بزرگ و بعضي از كشورهاي ديگر در سـال گذشـته تـشديد                        -پ

ادامه فعاليت رژيم براي دستيابي به سالح اتمي، صـدور          . . روبرو شد  ي با چالش جد   5+1 ي مماشات كشورها  استيو س . شد
 به كشورهاي خاورميانه و خرايكاري در روند صلح         »بنيادگرايي اسالمي «ا صدور   تروريسم به خارج از مرزهاي ايران همراه ب       

در اين جدال همواره اتحـاد عمـل و   . بين فلسطين و اسرائيل مولفه هاي تشديد تضاد بين رژيم ايران و جامعه جهاني است      
 داشته كه به طور متحد عليه همسويي علني و غير علني بين واليت خامنه اي و جناح جنگ طلب و افراطي اسرائيل وجود  

  .صلح و همزيستي در منطقه تالش مي كنند
اگر . طي سالهاي حيات جمهوري اسالمي، كشورهاي امپرياليستي به اشكال مختلف به رژيم ايران كمك و ياري رسانده اند                 

ها براي كنتـرل و سـركوبي   ، اگر اين رژيم به پيشرفته ترين تكنولوژي       ببرد ورشي ي مجاز يبه شبكه ها  امروز رژيم مي تواند     
 يبانيو بـدون دانـش و پـشت   مبارزه مردم دست پيدا كرده است، اين به خاطر كمكهاي بيدريغ كشورهاي بزرگ غربي بوده               

را نمي  سطح  ني در ا  ي مجاز ياجازه گسترش سركوب در فضا    ، امكانات و توانائيهاي رژيم ايران به هيچ وجه           آنها يكيلجست
ارزه و مقاومت مردم ايـران عمـل   ب اقتصادي و اجتماعي به رژيم ايران نيز به همين گونه عليه م      ساير كمكهاي سياسي،  . داد

كافي است در ُگنجاندن نام سازمان مجاهدين خلق ايران در ليست تروريستي اياالت متحـد آمريكـا و اتحاديـه            . كرده است 
متاسفانه دولت آمريكا .  ايران صورت گرفته است   اروپا تامل كنيم كه فقط و فقط براي خوش آيند استبداد مذهبي حاكم بر             

و اين نامگذاري گرديده، و با وجود راي يك دادگاه فدرال در آمريكا، هنوز غعليرغم احكام دهها دادگاه در اروپا كه منجر به ل
  . بر اين نامگذاري كثيف پافشاري مي كند

 به  آن فراهم آورده،ي در عراق براكايجنگ اشغالگرانه آمركه رژيم ايران با استفاده از سياست مماشات و به ويژه با شرايطي 
در شرايط كنوني ادامه اين سياستها به مرز تحمل كـشورهاي           . سياستهاي مخرب و ماجراجويانه خود ادامه داده و مي دهد         

يـم ايـران   بزرگ و جامعه جهاني رسيده و هم از اين رو است كه فشار و اعمال تحريم، هرچنـد بـه صـورت محـدود، بـر رژ             
 نـه  - تـاكنون اعـالم كـرده انـد    5+1همان گونه كه سران كشورهاي -هدف اين فشارها و تحريمها . افزايش پيدا كرده است  

در حالي كه احتمال جنگ نظامي در چشم انداز قابل ارزيابي، به طـور مثـال تـا                  . آن است » تغيير رفتار «كه  » تغيير رژيم «
 -ويـران –رگزار مي شود، وجود ندارد، و در شرايطي كه خامنه اي بر سياست ايـران  يك سال ديگر كه انتخابات در آمريكا ب 

 در اين رابطه موضع ما روشن و شفاف .كن خود ادامه مي دهد، چشم انداز تضاد بين رژيم و جامعه جهاني تشديد آن است           
 و در   مي هست رانيدر ا خارجي   ينظام و هرگونه دخالت     ما به طور قاطع مخالف مماشات     . است و بارها بر آن تاكيد كرده ايم       
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فجايعي مـي   ول  ئ مس ، آن يزا  و بحران  ، ماجراجويانه   طلبانه جنـگ  يهااسـت يسجمهوري اسالمي را به خـاطر     حال   نيع
  .دانيم كه به مردم ايران تحميل شده و خواهد شد

مردم و نيروهاي سركوبگر و فقدان تعادل ناپايدار بين ارزيابي ما از سه مولفه اي كه به طور مختصر شرح داديم چنين است 
اين بحران ادامه داشته و در ابعاد كالن تعميق پيـدا           .  پايان يافتن بحران غير قانوني نيست      داليلقيامهاي گسترده خياباني    

ه را انتخاب نكرد و تسليم يمودَخنيز مسير  بر شكاف دروني خود غلبه كنند و پائينيها   نمي توانند باالئيها  هنوز  . كرده است 
 دم مـي    »انحراف« و   »فتنه«توده ها هنوز در تب و تاب تغيير هستند و ولي فقيه و كارگزارانش به طور مداوم از خطر                    . اند

  . زنند
  

  ، جنبش برآشفتگان و اشغال وال استريتبهار عرب
پليس بن علي،  ساله تونسي در اعتراض به تعرض 26، محمد بوعزيز، جوان )1389 آذر 26 (2010 دسامير سال 17در روز 

خود را به آتش كشيد و شعله هاي برافروخته شده از گوشت و پوست و استخوان او به خرمن خشم و نفـرت مـردم تـونس      
جرقه زد و ديري نپائيد كه زنان و مردان تونسي و به ويژه جوانان با انقالب ياسمين، رژيم بن علـي را سـرنگون و گـام اول              

  . سرگذاشتندبراي تحقق خواسته هاي خود را پشت
، سـرنگون   التحريـر كانون آن تحصن شبانه روزي ميـدان        و در   مردم مصر   ديكتاتوري حسني مبارك با قيامهاي       ،پس از آن  

 در ادامـه خـود و بـا دخالـت     ،قيام مردم ليبي و به ويژه خيزش مردم بن غازي كه منجر به آزاد سازي اين شـهر شـد              . دش
در روزهاي گذشـته علـي عبـداهللا صـالح، ديكتـاتور يمـن نيـز                .  داشت يرا در پ   ي معمر قذاف  يكتاتوريسقوط د نظامي ناتو   

هم اكنون كانون اصلي تحوالت . سرانجام تسليم اراده مردم شد و با عذرخواهي از رفتار سركوبگرانه خود، كشور را ترك كرد
پيروزي مردم سوريه در مبارزه عليـه       . منطقه در سوريه و در قيام پرشور و مداوم مردم عليه ديكتاتوري بشار اسد قرار دارد               

ديكتاتوري بشار اسد، موقعيت ژئوپوليتيك خاورميانه و به ويژه رژيم ايران را به كلي دگرگون خواهد كرد و هم از اين زاويه          
در .  مردم سوريه را وابسته بـه غـرب اعـالم كـرد    حركت انقالبي، ارتجاعيخامنه اي در يك موضع گيري ننگين و است كه  

 از عمق يي جزهي كرده اند، سوراني بيبه روشنبارها  ميآن گونه كه سركردگان رژ- ي اسالمي جمهورمي رژي دفاعيتژاسترا
 از حـزب اهللا در لبنـان كـه    نهي قادر به استفاده به  ي خامنه ا  ك،ي عمق استراتژ  نيبدون ا .  است هي فق تي نظام وال  كياستراتژ

  . نخواهد بود، استلي اسرائي خطر بالفعل براكي
اثر جهان ما   تمامي تحوالت سياسي    قيامها، جنبشها و خيزشهاي ضد ديكتاتوري در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا بر              

  . گذاشته و مهمترين تاثير جهاني آن فروپاشي نظم مبتني بر تقسيم بندي پس از جنگ جهاني اول است
  

رهايي كه ديكتاتوري را سرنگون كردند، بـا چالـشهاي   تحوالت سياسي در كشورهاي عربي همچنان ادامه دارد و مردم كشو    
از يك طرف نيروهاي بنيادگراي اسالمي تالش مي كنند تا از نارضايتي توده هـاي محـروم، ضـعف         . جديدي روبرو شده اند   

سياسي ناشي از سالها ديكتاتوري، در جهت منافع اجتماعي و طبقاتي خود بهره -ساختارهاي مدني و عقب ماندگي فرهنگي
برداري كنند و از طرف ديگر، مداخله آزمندانه و البته موذيانه كشورهاي امپرياليستي منجر به تضعيف نيروهاي دمكراتيك، 

با اين وجود و عليرغم همه اين چالشها و نگرانيهـا و          . عدم اتحاد اين نيروها و شكاف در درون جنبش دمكراتيك شده است           
 پيشرو، تحوالت موسوم به بهـار عـرب يـك گـام بـزرگ بـه جلـو در مبـارزه                    و تشتت نيروهاي دمكراتيك و      ضعف با وجود 

كافيست به تغيير ادبيات سياسي پس از تحـوالت خاورميانـه و شـمال              . آزاديخواهانه و عدالت طلبانه مردم خاورميانه است      
و » انقـالب «كلمـات   پـس از شـروع بهـار عـرب          . آفريقا توجه كرد تا به گستردگي تاثير خيزشهاي مردم خاورميانه پي برد           

پيش از اين تحوالت، ديكتاتورهـا و حاميـان بـين المللـي آنهـا بـه بهانـه                   . به طور گسترده وارد ادبيات سياسي شد      » قيام«
مخالفت با خشونت كه در حقيقت چيزي جز تائيد خشونت از جانب ديكتاتورها نبود، حركتهاي مردمي و قيامهاي توده اي          

ُطرفه اين است كه پس از اين تحـوالت و    . اكجاآباد اعالم مي كردند   ن ه سخيفانه راه انقالب را را     را نفي و با نظريه پردازيهاي     
ضي از نظريه پردازان كوتـه فكـر،        عبا توجه به بعضي از رويدادهاي تلخ در كشورهايي كه ديكتاتورها را سرنگون كرده اند، ب               

ي و سكون در مقابل ديكتاتورها، اين تحوالت را يا تبي حركاين بار از موضع به اصطالح چپ و در حقيقت از موضع دفاع از    
  .به كلي مردود اعالم مي كنند و يا نقشه اطاقهاي فكر كشورهاي امپرياليستي ارزيابي مي كنند

جه عملي نظرات تئوريسينهاي امپرياليسم قبل از اين تحوالت با نظريات به اصطالح چـپ پـس از ايـن    ينقطه مشترك و نت   
اولي با حربه مخالفت با خشونت و انقالب و دومي بـا            .  مردم به سكون و بي عملي در مقابل مستبدان است          تحوالت، دعوت 



 ١٥

ــالب  ــايج انق ــتاويز نت ــعار . دس ــقاط  «ش ــدو اس ــشعب يري دسـت رد بـر   ) مردم سرنگوني نظـام را مـي خواهنـد      (»نظامال
هاي اجتماعي مترقي در تونس و ادامه قيام در سينه مماشاتگران زد، و ادامه تحوالت در ميدان تحرير مصر و تالشهاي نيرو           

  .سوريه، افشاگر نظرات سخيف ايدئولوگهاي دسته دوم شده است
  

 تحت  روتيدر كنفرانس ب   دي   25در روز يكشنبه     ملل متحد    ركلياظهار نظر دب  پيرامون تحوالت خاورميانه و شمال آفريقا       
  .عت اين قيامها و مسير برگشت ناپذير آن استبيان كننده عمق و وس ،يعنوان اصالحات و گذار به دمكراس

 كه در تونس برافروختـه شـد،        يي  شعله . آرام نخواهند گرفت   دني از وز  ريي تغ يبادها«: گفت خود ي مون در سخنران   ي ك بان
 از  تيـ  و قدرت، خاموش كردن رسانه ها و محروم        هي و انحصار در سرما    ي تك نفر  تينظم كهنه، حاكم  . خاموش نخواهد شد  

 سال ري چشمگعيوقا.... بس است  گري است، د  يكاف: ندي گو ي م نهايمردم به همه ا   .  است ختني در حال فرور   ي ا هي پا ياهيآزاد
 داستان تازه آغـاز     ني بود كه توسط مردم نوشته شد، اما ا        يداستاناين  .  داد رييگذشته منطقه را دگرگون كرد و جهان را تغ        

  ».شده است
اغلـب،  .  باشـد  ي واقعـ  ديـ اصالحات با :اول«:كرد و گفت   را در چهار محور خالصه       ي دمكراس تي ملل متحد رمز موفق    ركليدب

  . به مردم استي و بدون انتقال قدرت واقعي شود اما در باطن، بدون محتوي مشي آرايظاهر آن با دمكراس
بـه   زننـد،    يدامـن مـ    را   ي و اجتمـاع   ي كه اختالفات قوم   ي با كسان  ديما با .  همه باشد  رندهي جامع و دربرگ   ديگفتگوها با :دوم

  .مي كاركنگري با همديي كثرت گراجي تروي براديما با. برخيزيممخالفت 
آنهـا اكنـون محـق      .  شـدند  راتيي و خواستار تغ   ستادندي ا ابانهايزنان در خ  . رندي منطقه قرار گ   ندهي در كانون آ   ديزنان با :سوم

 ي دمكراسچيه.  برخوردار باشندي از نفوذ واقعيت حكوماراتي و اختيري گمي و در تصم  نندي گفتگوها بنش  زيهستند كه سرم  
  . داشته باشدد بدون حضور زنان وجوتواندي  نميارزشمند

  ».مي جوانان توجه كني به صداديما با:چهارم
اين اظهارات و داستاني كه نوشتن آن در خيابانها صورت مي گيرد، نشان مي دهد كه بهار عـرب تـاثير جـدي در حركـت                          

  .انشناسي مردم و در موضع گيريهاي مسئوالن مراكز قدرت جهاني به جاي گذاشته استسياسي جهان، در رو
  

در سال گذشته همچنين جنبش محرومان و ستمديدگان در كشورهاي پيشرفته سرمايه داري برآمد جديـدي را بـه ثبـت              
كـه  » پول-پول«به رابطه   » ولپ-كاال-پول«ليبرال و گذار آن از رابطه       -طي سه دهه گذشته، توسعه سرمايه داري نو       . رساند

تحليلگران اقتصادي آن را گاپيتاليسم كازينويي مي نامند، زندگي توده هاي مردم را بـه فالكـت كـشانده و باعـث كـاهش                       
در بحران مالي چند سال گذشته هزاران ميليارد دالر  از جيـب مـردم بـه كيـسه     . سرسام آور قدرت خريد مردم شده است 

 نتوانـستند و در حقيقـت   20دولتهـاي بـزرگ سـرمايه داري و گـروه كـشورهاي      . ت مالي واريز شـد گُشاد بانكها و انحصارا 
همـه هزينـه بحرانهـاي بـزرگ از حـساب مـردم       . نخواستند كه بر رفتار انحصارات مالي كنترل و نظارت موثر اعمال كننـد         

اولـين  .  چپاول تـوده هـاي محـروم زدنـد         برداشته شد و سهامداران و مديران انحصارات سرمايه داري تا توانستند دست به            
 در جنبـشهاي گـسترده اجتمـاعي بـا شـعار         آن واكنش در مقابل اين ستمگري بي حد و مرز در سياتل بروز كرد و پس از               

 نتوانـستند و نمـي      گونـاگون فوروم اجتماعي جهان و فورومهاي تابعه آن بـه علـل            . ادامه يافت » جهاني ديگر ممكن است   «
پس از آن در سال گذشته . هبري اين جنبشها را به عهده گرفته و به ارايه راه حلهاي ريشه اي بپردازندخواستند كه نقش ر

جنبش برآشفتگان از مادريد در اسپانيا شروع شـد و بـه     . ما شاهد جنبشهاي جديدي در كشورهاي پيشرفته صنعتي بوديم        
د كه هزاران تن از محرومان آمريكايي جنبش اشغال         سرعت در برخي از كشورهاي اروپايي گسترش پيدا كرد و ديري نپائي           

آينده  رامونيپ.  و پرفراز و نشيبي پاگذاشته است      راه دشوار در   تيجنبش اشغال وال استر   . وال استريت را پايه ريزي كردند     
مقـدور   كه يي مربوط به آن تا جاي وجود دارد كه بحثهاينظرات گوناگون اين جنبش و سياستهاي راهبردي و كاربردي آن         

 انتخاب راه سوسياليسم است و يـك نظـام          ،از نگاه ما راه مقابله با بربريت      . شده و مي شود    نبرد خلق منتشر      نشريه  در بوده
نظـامي  «:سوسياليستي به گُمان ما و به همـان گونـه كـه در منـشور سـازمان چريكهـاي فـدايي خلـق ايـران آمـده اسـت            

و مبتني بر دخالت مـستقيم مـردم در امـور           ) ولت  از مذهب و ايدئولوژي     جدايي د (دموكراتيك، پلوراليستي، سكوالريستي    
سازمان مخالف هرگونه سوسياليسم غير دموكراتيك، مخالف تلفيـق         . خودشان و شناسايي حق تعيين سرنوشت مردم است       

 دخالـت در   مخـالف هرگونـه    حزب كمونيست با دولت، مخالف هرگونه سوسياليسم سركوبگرانه، اراده گرايانـه و خودكامـه،             
  ».زندگي خصوصي افراد جامعه و مخالف سوسياليسم متكي بر كيش شخصيت است
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  ! زمينآموزان، زنان، جوانان و روشنفكران ايران كارگران، مزدبگيران، كارمندان، معلمان، دانشجويان، دانش

ن و مردان فـدايي كـه طـي          خاطره تمامي زنا   ،سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در آغاز چهل و دومين سال حيات خود            
به شهادت رسـيدند     چهل و يك سال گذشته در رزم بي امان با ستمگران، در راه هدفهاي سترگ جنبش كمونيستى ايران                   

، روشنفكران و فعاالن سياسي كه زير فـشار و شـكنجه دژخيمـان خامنـه اي     زنان، جوانانرا گرامي مي دارد و به كارگران،  
  .ستدمقاومت مي كنند درود مي فر

دولت مبارزه مى   پيشرفت، عدالت و جدايى دين از ،زمين كه براى آزادى، دموكراسى، صلح ما به تمامى زنان و مردان ايران 
كنند درود مى فرستيم و خاطره تمامى كسانى كه در راه تحقق خواستهاى ترقيخواهانه مردم ايران جان باختند را گرامـى                     

  .همبستگي مي كنيم اعالم  جهل و تبعيضفقر، ان عليه استبداد، با مبارزه مردم ايرما  . مى داريم
  

آزادي بدون حد و مرز بيان و انديشه، آزادي اطالع رساني و نفي هرگونه سانسور،       سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران براي       
 و برابـري كامـل زن و   آزادي زندانيان سياسي و عقيدتي و لغو شكنجه و اعدام، رفع تمامي اشكال تبعيض جنسيتي از زنان    

مرد در تمامي عرصه هاي حيات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و قضايي، برخورداري اقوام و مليتهاي ساكن ايـران از حقـوق       
 مبـارزه مـي كنـد و از همـه       لغو هرگونه تبعيض مذهبي    و   مساوي و بدون تبعيض در همه ي پهنه هاي دولتي و اجتماعي           

جلوگيري از نابودي طبيعت و خواسته ها و از تالش مدافعان بهبود محيط زيست براي جنبشهاي اجتماعي براي تحقق اين 
  . حمايت مي كندحفاظت و بهسازي محيط زيست بر اساس توسعه پايدار

كـار بـر    ما از خواست كارگران ايران براي حق اعتصاب و حق ايجاد تشكلهاي مستقل كارگري و نظارت سازمان بين المللي   
مـا از    .يران حمايت مي كنيم و همبستگي خود را با مبارزه كارگران و مزدبگيران ايـران اعـالم مـي كنـيم                  حقوق كارگران ا  

 از همه ي سنديكاها و اتحاديه هاي كارگري در سراسر جهان مي  ويون حقوق بشر ملل متحد، از سازمان جهاني كار        يسكم
  .به حقوق كار و دستگيري فعاالن كارگري محكوم كنندخواهيم كه رژيم حاكم بر ايران را به خاطر نقض قوانين مربوط 

  
حد به منظور جلوگيري از نقض حقوق بشر در ايران و بازديد آقـاي احمـد                تشوراي امنيت ملل م   ما خواستار اقدام بيدرنگ     

  . هستيم و مالقات با خانواده شهدا و زندانيان سياسي ژيم جمهوري اسالمي از زندانهاي رشهيد 
م زنان و مردان ساكن در كمپ اشرف حمايت كرده و هرگونه جابجايي اجباري و اخالل در حـل مـسالمت   ما از حقوق مسل 

آميز مساله پناهندگي آنان و غارت اموال آنها از جانب دولت نوري المالكي را محكوم كرده و خواستار دخالت شوراي امنيت 
، »آزادي«ان كمپ اشرف به زنـداني موسـوم بـه كمـپ             انتقال ساكن . ملل متحد براي حل مسالمت آميز اين مساله هستيم        

حكومتي كه با توپ، تانك و هواپيماهاي آمريكايي به قدرت          . نقض آشكار حقوق بشر و قوانين و ميثاقهاي بين المللي است          
ي كنـد،  رسيده و رژيم ايران نيز به طور روزمره و برنامه ريزي شده و به اشكال مختلف آشكار و پنهان در امور آن دخالت م 

، حقوق خَدشه ناپذير هزاران زن و مرد ايراني را براي تحقق سياسـتهاي خامنـه         »حق حاكميت «نمي تواند و نبايد به بهانه       
  .اي پايمال كند

  
مـا  .  و استفاده از تمامي اشكال مبارزه را حق مسلم مردم ايران مـي دانـد      همگانيسازمان چريكهاي فدايي خلق ايران قيام       

عمـل و   مخفـي   مقاومت، تشكيل هسته هاي كوچك رسانه اي و خبر رساني، ايجاد كميتـه هـاي                مخفي   ايجاد هسته هاي  
براي هماهنگي مبارزه كارگران، كارمندان و  مزدبگيران، دانـش آمـوزان،            مناسب و عملي     اشكال را   ....شوراهاي هماهنگي و  

يم نمايش انتخابات ضد دمكراتيك و فرمايشي مجلس ما با تحر . مي دانيم دانشجويان و جوانان، زنان، روشنفكران و معلمان        
 بـه اتحـاد و مبـارزه     اسفند امسال به صحنه آورده شود، زنان و مردان آزاديخواه ايران زمين را       12ارتجاع كه قرار است روز      

  . يمخوان ايجاد يك جمهوري الئيك، دموكراتيك و مستقل فرا مي براي سرنگوني رژيم استبدادي مذهبي واليت فقيه و 
  

  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
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  تاثيرات بهار عرب بر جببش اجتماعي مردم ايران 
  زينت ميرهاشمي

  
سخنراني به نوشتار درآمده رفيق زينت ميرهاشمي در مراسم گراميداشت چهـل و يكمـين سـالگرد رسـتاخيز و حماسـه                      (

  ) 2012 فوريه 4، 1390  بهمن15 هلند، –سياهكل در آمستردام
  

  با درود به دوستان و رفقا 
قبل از شروع صحبتم قسمتي از بيانيه سازمان چريكهاي فدايي خلق به مناسبت چهل و يكمين سـالگرد تولـد سـازمان را                       

سي را اين قسمت از بيانيه نشان دهنده آن است كه ما با كدام نگاه استراتژيك مسايل روز و تحوالت سيا    . يادآوري مي كنم  
  . 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 
نظامي دموكراتيك، پلوراليستي، سكوالريستي    «:به همان گونه كه در منشور سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران آمده است            

و مبتني بر دخالت مستقيم مردم در امور خودشان و شناسايي حق تعيين سرنوشت          )  از مذهب و ايدئولوژي    جدايي دولت   (
سازمان مخالف هرگونه سوسياليسم غير دموكراتيك، مخالف تلفيق حزب كمونيست با دولت، مخـالف هرگونـه                . مردم است 

لـت در زنـدگي خـصوصي افـراد جامعـه و مخـالف              سوسياليسم سركوبگرانه، اراده گرايانه و خودكامه، مخالف هرگونـه دخا         
  ».سوسياليسم متكي بر كيش شخصيت است

  
پس .  دقيقه مطرخ كنم   15من قرار است كه همه صحبتهايم را در         . با تاكيد بر اين مواضع به رويدادهاي منطقه مي پردازم         

  .الن به گفتگو بنشينيمبه طور خيلي مختصر به موضوع مي پردازم و مشتاقم تا در قسمت بعد با دوستان در س
  . صحبتهايم را به دو محور تقسيم كرده ام

   بررسي آثار بهار عرب بر موقعيت منطقه اي و بين المللي رژيم جمهوري اسالمي،-1
تاثير پيروزي جنبشهاي ضـد ديكتـاتوري       .  تجربيات جنبشهاي ضد ديكتاتوري اعراب براي جنبش اجتماعي مردم ايران          -2

 ديكتاتور  4صر و ليبي و يمن بر جنبش ضد ديكتاتوري مردم ايران، با توجه به اينكه طي اين زمان،                   در كشورهاي تونس، م   
  جان سخت سرنگون شدند و متقابال تاثيرات جنبشهاي اجتماعي مردم ايران بر بهار عرب

  
  : در رابطه با قسمت اول

بعـد از  .  در منطقه و در روابط بين المللي استتوليد بحران، صدور بحران و سياست تنش آفريني از جمله راهكارهاي رژيم       
در اين دوران، بنيادگرايي اسالمي به عنوان آلترنـاتيو از يـك طـرف در               . جنگ سرد شاهد رشد بنيادگرايي اسالمي هستيم      
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در مقابل نيروهاي دموكراتيك، سكوالر و چپ رشـد و نمـو            برابر امپرياليسم و سيستم كشورهاي غربي و از طرف ديگـر           
  .  كردپيدا

امپرياليستها در دوران جنگ سرد از بنيادگرايـان اسـالمي بـه عنـوان ابـزار سـركوب عليـه رشـد كمونيـسم و جنبـشهاي                           
در . رهائيبخش استفاده كردند تا جايي كه به ساختن تشكلهايي از اين گونه كمك كردند و يـا خودشـان آنهـا را سـاختند                        

.  المي كه ساخته خود امپرياليسم بود، تبديل به خطري بـراي آن شـد             پروسه رويدادهاي پس از جنگ سرد، بنيادگرايي اس       
  . در مقابل، نيروهاي سكوالر چپ و دموكرات مورد سركوب قرار گرفتند

  
بنيادگرايي اسالمي حاكم بر ايران، طي سه دهه بـا  . بينادگرايي اسالمي واليت فقيه در چنين شرايطي رشد و نمو پيدا كرد          

پوليستي و كمك به نيروهاي ارتجاعي مثل حزب اهللا لبنان و مجلس اعالي انقـالب اسـالمي عـراق،    پز ضد امپرياليستي، پو 
تالش كرد كه در غياب نيروهاي دموكرات، خود را به عنوان يك قدرت الترناتيو در برابر امپرياليسم و فرهنـگ                   ... حماس و   

د، از ابزار تروريسم و هزينه كردن پول هنگفتي كـه از            اين بنيادگرايي در راستاي عملي كردن مقاصد خو       . غربي جا بياندازد  
  . 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 كـشورها، از يـك             
ه اي حركت مي كرد كه بازيگر اصلي در تحـوالت  طرف مانع تحوالت دموكراتيك در منطقه مي شد و از طرف ديگر به گون     

  .  يك نمونه آن تاثير مخرب رژيم ايران بر رويدادهاي عراق بعد از سرنگوتي صدام حسين است. منطقه باشد
  

اما تحوالتي كه با نام بهار عرب شكل گرفت با گزينه هاي سياسي غير از بنيادگرايي اسالمي و واليـت فقيـه شـكل گرفتـه         
در . كه سران اين جنبشها از همان ابتدا مرزهاي خودشان را با بنيانگذاران رژيم واليت فقيـه مـشخص كردنـد   طوري  . است

يعني بنيادگرايي اسالمي از نوع ايران      . بطن تحوالت اين كشورها، برآمدهايي حاصل شد كه با نظام واليت فقيه زاويه دارند             
اين وضعيت بنيـادگرايي  . سياسي اجتماعي در منطقه ايجاد مي كنداين خود وضعيت جديدي را در توازن       . به وجود نيامد    

  .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 اسـد در چـشم انـدازي نـه چنـدان دور،          

همچنين حمايت مستقيم ولي فقيه از بـشار اسـد و تاييـد كـشتار مـردم در      .  وارد خواهد شدضربه اساسي ديگري به رژيم 
  . سوريه چهره ضد بشري رژيم واليت فقيه را هر چه بيشتر در ميان مردم منطقه نشان داد

همين طـور   . دخالت در بحران اعراب و اسرائيل يكي از شريانهاي حياتي براي بقاي جمهوري اسالمي در سه دهه اخير بود                  
پـس مـشخص   . كه مي دانيم گذرگاه استراتژيك رژيم براي دخالت در اين بحران و تغذيه از آن، سوريه و بشار اسـد اسـت                     
  . است كه با سقوط بشار اسد، بكي از شاهرگهاي اساسي رژيم براي توليد بحران در منطقه قطع خواهد شد

ي بنيادگرايي حاكم بر ايران كه توليد بحران جهـت  ايجـاد   از اين قسمت صحبت اين طور نتيجه مي گيرم كه سياست اصل 
اين كه اين شكست قطعي است و يـا         . كشورهاي جماهير اسالمي بود با تحوالت منطقه و بهار عرب به شكست كشيده شد             

  .قابل بازسازي مساله ديگريست كه بحث جداگانه مي طلبد
  

  تاثيرات تضعيف رژيم در منطقه را چگونه مي شود ديد
تشديد رقابتهاي منطقه اي به زيـان جمهـوري         .  نمونه هايي از تضعيف موقعيت رژيم بعد از اين رويدادها اشاره مي كنم             به

  . جبهه گيري كشورهاي مهم منطقه مثل عربستان سعودي و تركيه عليه رژيم شكل گرفته است. اسالمي شده است
  ايجاد سپر موشكي ناتو در تركيه 

  ژيم به سوريه در تركيه توقيف محموله هاي سالح ر
  افشاي توطئه ترور سفير عربستان در واشنگتن 

  پيشنهاد عربستان به هند و اروپا براي جايگزيني نفت جمهوري اسالمي 
  تحريم بانك مركزي رژيم توسط 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 



 ١٩

  سازمان ملل محكوميت رژيم در شوراي حقـوق بـشر و مجمـع عمـومي             
  

در پي اين موقعيت يعني صعيف شدن وضعيت رژيم در منطقه، رويارويي كشورهاي غربي با رژيم وارد مرحله ديگري شده                    
  . است

بحران هسته اي، توسعه طلبي منطقه اي جمهوري اسالمي و وضعيت حقوق بشر   . منمونه اي از اين شرايط را اشاره مي كن        
قبل از اين شـرايط بـر اسـاس غالـب بـودن      . اينها مواردي است كه بعد از اين تحوالت به نقطه اي جدي تر رسيده است           . 

ي سه دهه به مـردم  پس مي توان گفت سياست مماشات با رژيم كه ط       . سياست مماشات از اين موارد چشم پوشي مي شد        
بنابرين انقالبهاي خاورميانه و شـمال آفريقـا نقـش    . ايران ضربه وارد كرده است با رويدادهاي فوق ضربه جدي خورده است 

هرچند كه خامنه اي با طرح بيداري اسالمي در صـدد اسـت كـه از ايـن شـرايط بهـره                      . مهم در تضعيف رژيم داشته است     
  .برداري كند

  ضد ديكتاتوري اعراب براي جنبش اجتماعي مردم ايران تاكنون چه بوده است؟اما درسهاي قيامهاي 
خيزشها و جنبشهاي زنان، مردان و جوانان در مصر، تونس، سوريه، يمن و بحرين بـدون شـك تجربيـات گرانبهـايي بـراي             

 در اسـتفاده از      در ايـران و تجـارب جنـبش        1388جنبش اجتماعي مردم ما دارد، همانگونه كه خيرشها و قيامهـاي سـال              
  .  تكنولوژي روز و شبكه هاي اجتماعي، الهام بخش مبارزان اين كشورها بوده و هست

  
  داشتن استراتژي

مهمترين تجربه اين است كه براي تحقق مطالبات، بايد استراتژي داشت و به عبارت ديگر براي اين سؤال كه راه پيـشروي                    
  . قعيت چيست بايد جواب روشني داشتبه سوي تبديل كردن خواسته ها و نيازها به وا

آنها به سرعت دريافتند كه مهمترين مانع .  جواب داد"اسقاط نظام"جنبش اعتراضي در تونس و مصر به اين سؤال با شعار          
براي انجام تغييرات، رژيمهاي بن علي و مبارك است و انجام هر دگرگوني و هر اصالحي، مستلزم يك اصالح كلـي يعنـي،                       

  .  سيستم فاسد و مستبد آنهاستبرچيده شدن
  

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

يروي ايجاد شبكه هاي اجتماعي، اعتراضهاي خياباني، اشغال مناطق مركزي شهرها و خنثي سازي ن. بگذارند و به كار گيرند
  سركوب

  
  روانشناسي

آنها اگـر نـسبت بـه آنچـه كـه      . اما مهمتر از تاكتيكها به طور مجرد، روحيه و رفتار كساني است كه آن را به كار مي گيرند    
انجام مي دهند، تصور درستي نداشته باشند، يا تاكتيكها با تصورات شان سازگاري نداشـته باشـد، در عمـل هـم نخواهنـد                      

  . ندتوانست آن را جلو بر
مردم معترض بايد بدانند كه براي چه هدفي به خيابان مي آيند، طلب اين يا آن خواسته از حكومت؟ تغييرات براي بهبـود          

و انتظار چه چيز را     ) چه هزينه اي را بايد بپردازند     (براي آن چكار بايد بكنند      ... موقعيتهاي مشخص؟ سرنگوني حكومت؟ و      
  .داشته باشند

ري در شرايط موجود و هر اصالح در آن، هر چند بـه صـورت جزيـي بـراي حكومـت وزن و جايگـاه       وقتي تقاضاي هر تغيي   
براندازي دارد و به همين صفت هم با آن برخورد مي كند، متوقف كردن يا منجمد كردن سطح مبـارزه بـه سـقف تحمـل                          

  . به هدر مي دهدحكومت، در عمل نيروي اجتماعي كه در صحنه حاضر شده را منفعل كرده و انرژي آن را 
  

 تعيين كرده بود و به همين دليل نيز تصور      "اسقاط نظام "جنبش اجتماعي در تونس و مصر، هدف خود، استراتژي خود را            
روشني از نوع واكنش حكومت به خواسته خود داشت و مي توانست سازماندهي، آرايش و درجه خشونتي كه بـا آن روبـرو                  

  . ليل خشونت حكومت و درجه سركوب هرگز نتوانست آن را غافلگير و شوكه كندبه همين د. مي شد را پيش بيني كند
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رژيم بشار اسد و هزينه بااليي كه طلب مي كند، يك نتيجه            تداوم جنبش مردم سوريه با وجود خشونت افسار گـسيخته          
  .    فراخوانده شده اندي مستقيم شفافيت ميدان نبرد و چگونگي صف بندي نيروها از نگاه مردمي است كه به حضور در آن

  
   در مقايسه با تحوالت كشورهاي عربي1389نقاط ضعف جنبش سال 

  .   مي تواند مفيد و درس آموز باشد1388به ويژه به دليل كاستيهاي خيزش » بهار عرب«بررسي تجارب 
. تـن دهـد  » پـايين «ي  جنبش اجتماعي ما نيز با حكومتي درگير بود و هست كه نه مي تواند و نه مي خواهد به خواسـتها                    

رژيم جمهوري اسالمي طرح هر خواسته اي خارج از مدار اصلي را مترداف با تغيير آن به طور كلي و افتادن خود به بيرون                        
  . از مدار آن ارزيابي مي كند

ـ                1388اين در حالي است كه خيزش        راي  از تدقيق اين صف آرايي، مفهوم سياسي آن و نتايج عملي كه از آن مي بايست ب
جنبش با وجود دالوري و شهامت بي مانند اعضا و پيشتازان اش قادر به اين كار نشد، چـون        . پراتيك روزانه بگيرد، باز ماند    

عالوه بر آن كه از بيرون زير فشار بي امان حكومت قرار داشت، اما از آن مهمتر در داخل نيز با نيروي مخربي دست و پنجه 
  .  ه آن از نظر محتوايي با اقدامات شكلي حكومت برابري مي كردنرم مي كرد كه تاثير بازدارند

تركيبي از دوستان نادان، متحدان مشروط و دشمنان زيرك، با تمام توان براي منصرف كردن توده هاي معتـرض از نـشانه      
ان تـالش  براي خراب كردن آن بر سر حاكمـ » نظام«گرفتن مركز فساد و جلوگيري از ترسيم نقشه حركت به سوي خيمه            

  . مي كردند و البته هنوز هم مي كنند
و از نفي و تحقير مبارزه و مقاومت » ظرفيتهاي قانون اساسي«تا تبليغ موهوماتي مثل » دوران طاليي امام «از اشاعه خرافه    

 از ،»آقا«و وضعيت روحي » نظام«تا تعيين بايد و نبايدهاي جنبش توده اي براساس گنجايش » خشونت طلبي «زير عنوان   
  .نكات بازدارنده جنبش اجتماعي مردم ايران به شمار مي رود

  !اين برنامه و اين ديدگاهها را به مصر و تونس ببريد و ببنيد چه كساني هنوز در حال فرمانروايي خواهند بود
  .بيشتر از وقت تعيين شده صحبت كردم و سپاسگزارم كه به صحبتهايم گوش كرديد

  پيروز باشيد 
  

   نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريدبراي اشتراك

nabarad@iran-nabard.com  
  

  آلمان-همايش چهل و يكمين سالگرد رستاخيز سياهكل در مونيخ

  
به دعوت كانون ايرانيان آزاديخواه مونيخ، هم ميهنان، دوستداران و پشتيبانان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايـران در ايـن    

  . ستاخيز سياهكل را گرامي بدارندشهر گردهم آمدند تا ر
 فوريه با خوش آمدگويي و قرائت بيانيه كانون ايرانيان آزاديخواه مـونيخ آغـاز               18 بهمن، برابر با     29اين همايش روز شنبه،     

  :در اين بيانيه آمده است. گرديد
  
  بر سينه ات نشست"

  زخم عميق كاري دشمن
  اما،

  اي سرو ايستاده نيافتادي
  .ه ايستاده بميرياين رسم توست ك

  
  !دوستان محترم، خانمها و آقايان، حضار گرامي

  .كنيم كه دعوت ما را پذيرفتيد و در برنامه گراميداشت حماسه سياهكل شركت كرديد، از همه شما تشكر مي از اين
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 مـين   41 و همچنـين   سازمان چريكهاي فدايي خلق ايـران      مين سال بنيان گـذاري      41كانون ايرانيان آزاديخواه مونيخ     
 از اسـتبداد و     عـاري سالروز حماسه سياهكل را به مردم ايران، انقالبيون مبارزي كه در هر جا و هر زمان براي يـك جامـه                      

  .گويد  كنند و تمامي شهداي راه آزادي تبريك مي استثمار مبارزه مي
 از  يف رجـوي و آذر رضـاي       خيابـاني، اشـر      فرمانـده موسـي    ، بهمن همچنين مصادف با روز شهادت مجاهدين خلق        19روز  

است كه به دجاليت خميني نـه گفتنـد، در مقابـل ايـن دزد                1360اعضاي مركزيت سازمان مجاهدين خلق ايران در سال         
  .يادشـان پايـدار بـاد    . و با خون خود به عهد خود با خلق و انقالب وفادار ماندند              شقاوت او را آشكار كردند     ،انقالب ايستادند 

ال گذشته شاهد فداكاري و مبارزه بي امان فرزندان خود عليه استبداد و بـراي نيـل بـه يـك جامعـه          تاريخ ايران در صد س    
از ستار خان و باقر خان تا ميرزا كوچك خان جنگلي، از مصدق تا فدايي خلق بيژن                 . از هر گونه ستم و استثمار است      عاري  

براي خلـق يـك جامعـه آزاد و دموكراتيـك مبـارزه      جزني و مجاهد خلق حنيف نژاد و موج عظيم كساني كه در اين سالها         
  .  راه انقالب را به پيش برده اند و از هيچ چيز دريغ نكرده اند،كردند

ــاد    ــرو بــ ــر رهــ ــشان پــ ــد و راهــ ــدالت و آزادي جاويــ ــيفتگان عــ ــان و شــ ــه ايرانيــ ــب همــ ــان در قلــ    !يادشــ
  ".پس بپا خيزيم و با يك دقيقه سكوت ياد آنها را گرامي بداريم

  
فر پويه، عضو كميته مركزي سازمان چريكهايي فدايي خلق ايران سخنران اين مراسم بود كـه پيرامـون چگـونگي    رفيق جع 

 كپـي  بهمـان  و فالن و كوبا يا و التين آمريكاي از فدايي كه گويند مي بسيار": شكل گيري سازمان و شاخصهاي آن گفت      
 باشد،  داشته آگاهي فدايي ادبيات با اندكي كسي اگر. بفريبد تواند نمي هم را گويندگان خود حتا كه حرفهايي كرد؛ برداري

 خـود،  مطالعه با خود، انديشه با فدايي كه داند مي باشد، خوانده را فدايي سالهاي آن وزن سنگين توليدات اندك همان اگر
 بـراي  او. شود كار به دست بايد كه رسيد نتيجه اين به جامعه اجتماعي و اقتصادي روابط جوانب همه بررسي و ممارست با

 سـد  از گـذر  بـراي  مبـارزه،  راه كردن باز براي او .نكنند چه و بكنند چه كه گويد نمي ديگران به بافد، نمي تئوري ديگران
  ".كند مي عمل به اقدام و رسد مي نتيجه به كند، مي تالش ديكتاتوري يخ شكستن براي حاكم، استبداد

 مبارزه جهاني براي عدالت و آزادي با يكـديگر پرداخـت و تجـارب بهـار اجتمـاعي      رفيق پويه همچنين به ارتباط گردانهاي 
 هـر  در مردم جنبش دستاوردهاي": او تاكيد كرد. عرب و جنبش وال استريت را از نگاه جنبش اجتماعي ايران بررسي كرد       

 و  باشيم ارتباط در يكديگر اب كه ماست ي همه حق اين. است همگان به متعلق و است امروزي بشريت دستاورد گوشه، كنار
  ".كنيم همگامي و همراهي درخواست حمايت براي و بياموزيم يكديگر از. بگذاريم اشتراك به هم با را خود تجربيات

رفيق پويه همچنين در بخش ديگري از اين همايش با شركت كنندگان به گفتگو پرداخت و به شماري از پرسشهاي حضار           
  .پاسخ داد

  
ري، هنرمند معترض، ميهمان ديگر اين همايش بود كه با رنگين كمان ترانه هاي زيبا و پر شـور خـود بـه                       خانم گيسو شاك  

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

 سـرود ميهنـي   –يق فريدون از كارگاه هنر ايران، صداي سرخ و آشناي سازمان، بخش دوم هنـري همـايش را بـا ترانـه           رف
رفيق فريدون پس از اجراي     .  و در حالي كه شركت كنندگان يكصدا او را همراهي مي كردند، آغاز كرد              "آفتابكاران جنگل "

  . گاه هنر برنامه خود را به پايان بردچند ترانه سرود خاطره انگيز با معرفي آثار جديد كار
در انتهاي همايش، سرود انترناسيونال به طور دسته جمعي خوانده شد و به اين ترتيب يك شب فراموش نشدني بـا توشـه                    

  .     هايي براي فردا به پايان رسيد
  

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

com.radiopishgam.www  
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  بهمن تجلي اراده مردم

  جعفر پويه
 
سخنراني به نوشتار درآمده رفيق جعفر پويه در مراسم گراميداشت چهل و يكمين سالگرد رستاخيز سياهكل و بنيانگذاري (

  )  آلمان–سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در مونيخ 
  

  !سالم دوستان و رفقا
ــم    ــع ش ــه در جم ــحالم ك ا خوش

اين كه دور هم جمع شده      . هستم
مـن  . ايم، بايد دليلي داشته باشـد     

فكر مي كنم آنچه مـا را بـه ايـن           
گــرد آمــدنها ترغيــب مــي كنــد،  
نيازي است كه در درون ما وجـود   
دارد، يعني گرايش به جمع دروني 
ما براي معنا كردن حضور خويش      
و ديدن رفقا و همراهـان و تبـادل      

 در  نظر و گپ و گفتـي كـه مـا را          
. انديشه و ايمان ثابت قدم تر كند      

انسان موجودي اجتماعي اسـت و      
هر كس به فراخور حال و وضعيت       
خود، در جمعهايي كه هـم راسـتا        
با اوست، خويشتن خويش را معنا      

شايد هم ما نياز داريم تا درون خود را با ياد و نام كساني صيقل دهيم كـه الگوهـايي شايـسته بـراي اسـتواري و                           . مي كند 
  .و براي اين كار چه كساني بهتر از بهمن سازان و اسطورهاي ماه بهمن. ايستادگي در زندگي و مبارزه هستند

  راستي چرا ماه بهمن در تاريخ معاصر كشور ما اين قدر سرنوشت ساز بوده است؟
  

تيم .  را بر مي آشوبد پژواك مسلسل اسطوره هاي فدايي در سياهكل، خواب جزيره آرامش شاه و امپرياليستها           49در بهمن   
  .جنگل دل به دريا مي زند و در سياهكل عصر نويني در مبارزه عليه ظلم و ستم را بنياد مي نهد

  .ها درهم كوبيده مي شود و بساط آن جمع مي گردد  استبداد شاهنشاهي تاريخي ميهن، در قيام مسلحانه توده57بهمن 
  .  شوم و سياه و نكبت بار.استبداد مذهبي حاكم در همين ماه متولد مي شود

 مركزيت مجاهدين خلق تا آخرين نفر و آخرين گلوله در برابر عوامل استبداد جديد كه تالش مي كند پايه هـاي        60بهمن  
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
 جنبش اجتماعي با برآمدي بلند مي جنبد و سعي         89ن تالش مردم براي منكوب كردن ديو استبداد، در بهمن           در تازه تري  

 گوياي زاويـه يـابي درسـت ايـن     "مرگ بر اصل واليت فقيه    "شعار  . مي كند تا بساط استبداد مذهبي حاكم را درهم بكوبد         
جديد در تاريخ خاورميانه شد، همچون همتايان حركت در تشخيص مشكل و معضل كنوني است؛ تالشي كه آغازگر عصري 

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

در بهمن است؛ بهمن ماه جادويي، ماه تاريخي و ماه نشانه گذاري در شايد به همين دليل است كه گردهم آيي امروز ما هم 
از . پس چرا ما در اين ماه گردهم نياييم و قصد خود براي آنچه در انديشه داريم را با يكديگر تبادل نكنـيم    ! تاريخ معاصر ما  



 ٢٣

 خـود را صـيقل نـرنيم و        انديشه هـاي خـود نـدهيم و اراده        تكرار گذشته و فروغ تابان حركات تـاريخي جـاني تـازه بـه              
  پردازشي نو نكنيم تا براي ادامه راه مصمم تر باشيم؟

 و حماسه سازي از يك عده كه در تاريخي دور حركتـي انجـام         شايد كساني بگويند، برگزاري اين گونه مراسم و بزرگداشت        
 گونه اي مراسم تكراري و يـا سـنتي   داده اند، مي تواند چه مشكلي از امروز ما حل كند؟ بگويند، اين بزرگداشتها تبديل به             
  .شده است كه خود را در تكرارش معنا مي كند و گرنه چيز تازه نمي تواند داشته باشد

 براي امروز چه دارند، درسـهاي آن قيـام تـاريخ سـاز            49 بهمن   19ببينيم حماسه سازان    . بگذاريد از هم اينجا شروع كنيم     
 تكرار به دست مي آوريم؟ آنوقت مي شود بهتر در مورد چيزي صـحبت كـرد    براي امروز ما چيست؟ و ما چه چيزي از اين         

  .كه دليل گردهمايي امروز ما در اينجاست
  

  سياهكل حركتي نوين
از زاويه هاي گوناگون هم بـسياري بـه آن   . به تكرار هم شنيده ايد. داستان نوزده بهمن در سياهكل را همه شما شنيده ايد       

امـا همـه آنهـا در يـك     . انـد   و دشمن درباره آن نظر داده اند و در رد و تاييد آن بسياري نوشته            و بارها دوست  . پرداخته اند 
 هـيچ  49آنها در صداقت و عمل انقالبـي آتـش افـروزان بهمـن     . مورد، يعني دوست و دشمن در يك مورد اتفاق نظر دارند 

  .در استقالل نظري و عملي آنها هيچگونه ابهامي وجود ندارد. شكي ندارند
  .پس عده اي انقالبي صادق با تحليل خود از موقعيت جامعه به اين نتيجه 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 تحليل خود اسـت                    

يعني، . ي حرفي تازه و تقريبن از مشكالت بسيار بزرگ آن روزگار بوددقت كنيم در موقعيت جهان دو قطبي، استقالل نظر      
  .به استقالل نظري 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

 همه نيروهاي موجود، حتا منتقدان نزديك به خود را هم منكوب كرده و هيچ صدايي 32 مرداد 28تاي رژيم برآمده از كود
جزيره آرامش نامي است كه شاه به آرامش گورستاني حاكم به           . در جامعه به اعتراض نمي تواند و اجازه نمي يابد بلند شود           

  .دست ساواك و حمايتگران خارجي اش داده است
بـدتر از آن، در سـالهاي       .  مرداد باعث شكست استراتژيك كمونيستها و انقالبيون در كشور شد          28 در   بي عملي حزب توده   

بعد اين حزب نه تنها موضعي درست در برابر كودتاچيان نگرفت، بلكه با حمايت از اصالحات سياسـي اجتمـاعي شـاه كـه                        
  . دنبال آن افتاد ترومن بود، راه رشد غير سرمايه داري را كشف و به 4همان اجراي اصل 

در چنين فضايي كه نفس كشيدن ممكن نيست، عده اي از جوانان پر شور دست به كار شدند، مگر طرحي نو در اندازنـد و      
 احمدي زاده در تدارك بودند و هنـوز تـالش           -گروه پويان   . بيژن جزني و رفقايش لو رفتند و به زندان افتادند         . كاري كنند 

. پور باز مانده گروه جزني، دست به تجديد سـازماندهي زد    غفور حسن . ژيك راه خود را رفع كنند     مي كردند تا موانع ايديولو    
بازگـشت صـفايي فراهـاني از       . جنگلي شمال از مازندران به سوي گيالن روانه شد        –تيمي براي شناسايي منطقه كوهستاني    

وقتي صفايي متوجه مي شود كه . ل تزريق كرداي به رگهاي گروه جنگ جبهه فلسطين با نظريات و تجربيات تازه، خون تازه  
  .به فلسطين مي رود و با دست پر براي گروه باز مي گردد. گروه تداركات وسيعي ديده و تقريبن آماده كار است

احمد زاده با گروه جنگل ارتباط مي يابد و پروسه همكاري و ادغـام دو گـروه آغـاز مـي                   –در همين بازه زماني، گروه پويان     
مانده حميد اشرف كسي است كه بيشترين تداركات گروه را انجام مـي دهـد و تقـريبن نـامي از او در هـيچ كجـا          فر. گردد

اتفاقي ناخواسته، يعني لـو رفـتن       . همه چيز دور از چشم ساواك و جاسوسهايي كه همه جا پراكنده، انجام مي شود              . نيست
رد و در سياهكل حمله به پاسگاه ژانـدارمري بـراي آزادسـازي             يكي از افراد گروه تداركات، گروه جنگل را به عمل وا مي دا            

اولين گلوله شليك شده آنچنان پژواكي مي گيرد كه صدايش تا آن سوي كشور شـنيده                . رفيق دستگير شده آغاز مي شود     
  .آغاز عصر پيكار تا به آخر رقم مي خورد و چريك فدايي خلق متولد مي شود. مي شود

خـون  . ابش مي گيرد كه همه اقشار اجتماع به ويژه جوانان و انقالبيون را خيره خـود مـي كنـد          بلور شفاف فدايي آنچنان ت    
. تازه، در رگ انقالب جاري مي شود و آغاز برنامه ريزي و شكل گيري تيمهاي مختلف در هر گوشه و كنار ديده مـي شـود      

ات شكل گرفته تحـت تـاثير آن گـواه صـادقي     ادبي. عمل انقالبيون سياهكل در سرتاسر بدنه جامعه خود را بازتاب مي دهد     
در تـاتر، از سـاعدي و       . در شعر، شاملوي عزيز و سلطانپور، گلسرخي و بسياري ديگر را مي شود نام بـرد               . است بر اين مدعا   
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ــه   ناصر رحماني نژاد و سـلطانپور، در ادبيـات داسـتاني كمتـر              ــاثير حماس ــه تحــت ت ــسنده اي در آن سالهاســت ك نوي
  .نيز به همين گونه اند... موسيقي، فيلم و . سياهكل نباشد

اينجاست كه سياهكل نشانه هويت يك نسل مي شود و در بررسي آثار توليد شده در                . اينجاست كه حماسه معني مي دهد     
  .آن سالها نمي شود اين موضوع را ناديده گرفت

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

اين است كه به هيچ وجه نمي شود از برابر ياد و خاطره اين حماسه گذشت و كاله را براي     . پرداخت هزينه آن با تمام توان     
  .اداي احترام از سر برنداشت

رگويان و حرافان، اين فدايي است به زبان ديگر، در برابر بي عملي گوشه نشينان پر حرف، در برابر ياس و زمين گير شدن پ
بوي باران، دمـاغ    . كه با تمام توان دل به دريا مي زند و شب سياه حاكم را با درخشش آتش مسلسل خود آتشين مي كند                     

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           
  . يه شماري مي كنندانقالب ثان

فدايي براي آزادي، فدايي براي رفاه، فدايي براي زندگي اي بهتر دل به دريـا زده   . با اين همه اما، فدايي عاشق زندگي است       
بحث اين كه تشكلهاي اجتماعي بايـد       . تالش مي كند تا جوانان و بيش از همه كارگران را تشويق به سازمانيابي كند              . است

اما ساواك و دستگاههاي حمايتگر ديكتاتوري شاه، همه تالش خود را به كـار مـي                .  باشد، آغاز مي گردد    ادامه راه سياهكل  
قتل به محض تشخيص چريك، گلوله باران كردن آنها در خيابان، نابود سازي . گيرند تا ارتباط فدايي با جامعه را قطع كنند

ه هر شكل ممكن نسل انقالبيون از جان گذشته را بركنند، شايد خانه هاي تيمي با ساكنان آن در دستور قرار مي گيرد تا ب
  .آرامشي به خواب آشفته اربابانشان بدهند

اين است كه از مقطعي تاريخي به بعد، ديگر ساواك و دستگاه تحت كنترل امپرياليستها عالقه اي بـه دسـتگيري چريكهـا               
است كه رهبران و تيوريسينهاي زنداني آنان را در تپه هاي اويـن  اين  . آنها وظيفه دارند تا ريشه آشوب را بخشكانند       . ندارند

به گلوله مي بندند و پس از مدتي خانه مركزيت سازمان كه در تدارك برگزاري جلسه اي مهم بود را زير ضرب مي گيرند و 
ن فدايي را به گلولـه  هرچند ساواك و دستگاه تعقيب و مراقبت امپرياليستي تن و جا. همه ساكنان آن را به قتل مي رساند     

مي بندند، اما با انديشه فدايي، با حماسه فدايي، با 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

تشخيص خود به اين نتيجه مي رسد كه براي شكستن يخ استبداد و گذر از زمستان حاكم، گرماي مسلسل و                    اگر فدايي با    
تن در برابر طوفان استبداد سپر مي كند تا خانـه را روشـن              . جانفشاني مي تواند نويد بهار دهد، پس دست به كار مي شود           

ين و يا كوبا و فالن و بهمان كپي برداري كرد؛ حرفهايي كـه              از سوي ديگر، بسيار مي گويند كه فدايي از آمريكاي الت          . دارد
اگر كسي اندكي با ادبيات فدايي آگاهي داشته باشد، اگر همان اندك توليدات             . حتا خود گويندگان را هم نمي تواند بفريبد       

ا ممارست و بررسي همه سنگين وزن آن سالهاي فدايي را خوانده باشد، مي داند كه فدايي با انديشه خود، با مطالعه خود، ب
او براي ديگران تئوري نمي بافـد،       . جوانب روابط اقتصادي و اجتماعي جامعه به اين نتيجه رسيد كه بايد دست به كار شود               

به ديگران نمي گويد كه چه بكنند و چه نكنند، او براي باز كردن راه مبارزه، براي گذر از سد استبداد حاكم، براي شكستن 
او هزينه عمل خود را مـي پـردازد، بنـابر ايـن          . الش مي كند و به نتيجه مي رسد و اقدام به عمل مي كند             يخ ديكتاتوري ت  

 به بعد با تبديل بـه شـدن بـه بزرگتـرين سـازمان سياسـي چـپ                57ثمره آن را نيز بايد خود برداشت كند كه در سالهاي            
 تيوري برخواسته از دل جامعه ايرانـي، بـراي عبـور از    راهنماي فدايي در عمل در آن سالها. خاورميانه به آن دست مي يابد    

  .بحران و رسيدن به 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 تعهـد                      

  .نتيجه بررسيهاستبه آنچه است كه بايد انجام شود و 
 است، اما جنـبش     "راي من كو؟  "اگر چه شروع اين جنبش با       .  را بار ديگر مرور كنيم     89جنبش اجتماعي مردم در بهمن      
جوانان ايراني با شهامتي بي نظير دل به دريا مي زنند و در برابر موج سركوب وحشت بار  . به سرعت راه خود را باز مي كند       

ارزش اين شعار .  را فرياد مي كنند"مرگ بر اصل واليت فقيه"ك صدا پا بر زمين مي كوبند و حاكم، تن سپر مي كنند و ي     
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سازشكاري و عدم قاطعيت رهبران ادعـايي از نفـس بيفتـد،      پس از دوره كوتاهي است كه مي رود تا جنـبش بـه دليـل               
 زمـين سـفت كـرده و خواسـته خـود را      پاي بر. آنان راه خانه نشيني را نشان مي دهند، اما جنبش به خانه نمي رود    . است

اين راديكاليسم حاكم بر جنبش است كه بارهـا سـوژه بحـث و گفتگـو قـرار گرفتـه و مـورد شـماتت                  . راديكال تر مي كند   
 سال سركوب و قتل و جنايت بار ديگر خواهان   31يعني، اگر رهبران ادعايي جنبش سبز پس از         . سازشكاران قرار مي گيرد   

ام خود مي شوند، اگر آنها دنبال ظرفيتهاي مغفول مانده قانون اساسي مي گردند، اما جنـبش خـود را          بازگشت به دوران ام   
عكـس و  . يك مرحله ارتقاء مي دهد، كف خيابان را تصاحب مي كند و خواهان برچيدن بساط رژيم واليت فقيه مـي شـود          

 همـراه  "مرگ بر خامنـه اي ". تد و لگد مال مي شود     تصوير و بيلبردهاي خامنه اي به عنوان نماد اين رژيم به زير پا مي اف              
 شعار اصلي مي گردد، معلوم است در چنين وضعيتي آنان كـه خواهـان اصـالح رژيـم واليـت فقيـه و                       "مرگ بر ديكتاتور  "

آنـان حاضـر بـه پرداخـت هزينـه چنـين            . بازگشت به دوران خميني هستند، حاضر به پذيرش چنين شـعارهايي نيـستند            
از اين به بعد آنها به طور خود بـه خـودي ديگـر نـه رهبـران       . د يا به زبان ديگر، اين شعارهاي آنان نيست        شعارهايي نيستن 

آنها نه . جنبش با آنان و خواسته هايشان تسويه حساب كرده است. عملي و نه رهبران اجرايي و ادعايي اين جنبش نيستند        
  .هايي هستندتنها پيشاپيش جنبش نيستند، بلكه در عمل مخالف چنين شعار

  
تظاهرات اعتراضي همراه با شعارها به وسيله تلفن و دوربينهـاي كوچـك فـيلم               . با اين همه اما جنبش كار خود را مي كند         

با ديدن واقعيت جاري در خيابانهاي كشور، جهان . برداري و عكاسي مي شود و به سرعت به سراسر جهان مخابره مي گردد
آناني كه پيشتر اكثريت مردم ايران را دنباله رو خاتمي و حاال حامي احمدي نژاد مي . يرددر برابر وضعيتي جديد قرار مي گ

دانستند، آنهايي كه هر ايراني را يك احمدي نژاد معرفي مي كردند، با مشتهاي گره كرده دختران و زناني روبرو شدند كـه                 
از پس حجابهاي تا ديـروز      ! شگفتا. دم را رهبرانند  در عين زيبايي، دلير و پرشهامت ميدانداري مي كنند و صفهاي بزرگ مر            

دليري آنان چشم مردمان را خيره مي كنـد و بـر آنـان سـيل     . هايي عيان مي شود كه دل جهاني را مي ربايد  مسلط، چهره 
عي، اما رهبران همين جهان متمدن و مد. اين گونه افكار عمومي جهاني به حمايت از آنان مي پردازد    . آفرين روانه مي شود   

نه تنها حتا در حرف به حمايت از آنان بر نمي خيزند، بلكه در عمل چشم بر رذالتهاي رژيم در گلوله باران كردن تن نازنين 
رسوايي از پرده برون افتادن كهريزك و اوين و تخريب و نابود سازي امـوال عمـومي توسـط عوامـل                     . اين جوانان مي بندند   

  . و چشم بر همه اين بي شرافتيها و رذالتها فرو مي بندندحكومت هم اندكي آنان را نمي آزارد 
جنبش مردم ايران بايد . اين درس حماسه بهمن است كه استقالل جنبش از قدرتها بايد بيش از گذشته مد نظر قرار بگيرد   

ار اجتماعي خود را    از سياهكل بياموزد و بيش از گذشته بر نيروي خود متكي باشد و در برابر قهر حاكم، قهر انقالبي و اقتد                    
جنبش بايد بتواند در مقابل رژيم كه براي سركوبي مردم از هيچ رذالتي چشم پوشـي نمـي كنـد، چـاره               . به نمايش بگذارد  
  .مقتضي بينديشد

  
  بهار عربي و جنبش مردم ايران

 خاورميانه گذشـت نيـز   آنچه در كشورهاي عربي منطقه. از هم اينجا نقبي به بهار عربي بزنيم تا ببينيم در آنجا چه گذشت   
آنچه در آن سر جهان كنـوني اتفـاق        . ما بخشي از جهان تك قطبي كنوني هستيم       . مي تواند درسهايي براي ما داشته باشد      

كوچك . مفهوم جهان وطني، امروز بيش از هميشه در دسترس قرار گرفته است. مي افتد، به گونه اي به ما هم ارتباط دارد
خبار، ارتباطات سريع و جهاني شدن اقتصاد توانسته است ما را در موقعيت كنـوني در جهـاني                  شدن جهان، سرعت انتقال ا    

  .قرار دهد كه مي رود كه مرزها به قراردادهايي صوري تبديل شود و از حيض انتفاع ساقط گردد
نوين امكان پـذير مـي   اين همه به مدد ارتباطات    . توفان بر آمده از تونس به سرعت طومار رژيم بن علي را درهم مي پيچد              

  .اين همان چيزي است كه جنبش اجتماعي مردم ايران با استفاده درست و بهينه از تكنولوژي به جهان عرضه كرد. شود
سرعت عمل در دادن اخبار و نقل و انتقال نيروهاي ميداني در برابر پليس و گيج كردن آنها و از حركت انداختن شان، اين                      

جنـبش بـا اسـتفاده      . م دارد كه نسبت به پليس و دستگاه اطالعاتي دست بـاال را داشـته باشـد                ارمغان را براي جنبش مرد    
  .درست از تكنولوژي توانست با سرعت نيروهاي خود را جابجا كرده و پليس و نيروي سركوبگر را جا بگذارد

يه آنان بهـم ريختـه و       اين سرعت منجر به فلج سازي پليس و نيروي سركوب مي شود، با فشل شدن نيروي سركوب، روح                 
نيروي سركوبگر منكوب شده و بي روحيه هرگـز نخواهـد   . توان عملياتي شان روز به روز و ساعت به ساعت كاهش مي يابد 
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ايـن آن اتفـاقي اسـت كـه در          . به سرعت فرو خواهد ريخت    توانست در برابر روحيه كوبنده نيروهاي انقالب دوام آورد و          
  .علي را سرنگون كندتونس توانست به سرعت رژيم بن 

تمركز يك بخش عظيم نيرو در مركز و عمليـات روان و            . تجربه اين عمل در ميدان تحرير مصر به گونه اي ديگر تكرار شد            
عدم تمركز نيرو و نـاتواني در  . جاري نيروهاي اجرايي در ديگر مناطق، نيروهاي پليس را به چندين قسمت تقسيم مي كند  

اين درحالي است بخش متمركـز در ميـدان         .  نيروي سركوب را وادار به عقب نشيني مي كند         نشان دادن قهر دندان شكن،    
عدم توانمندي نيروي پلـيس  . تحرير هر روز قدرتمند تر از گذشته در ميدان پا سفت مي كند و بر خواسته خود اصرار دارد        

ازش با پافشاري نيروي حاضر در ميدان،       آغاز چانه زني و س    . براي سركوبي اين حجم عظيم مردم، حكومت را فلج مي سازد          
اين آن اتفاقي است كـه در مـصر   . رو به روز پايه هاي حكومت را بيشتر لرزان مي كند تا جايي كه به ريزش آن مي انجامد       

  .افتاد
يم، اگر بخواهيم جنبش مصر و تونس را با جنبش مردم ايران مقايسه كنيم و تفاوتها و شباهتهاي آنها را نشانه گـذاري كنـ             

اما به طور كلي مي توان اين گونه گفت كه اگر در ايران رهبـران جنـبش مـي                   . مي توانيم به موارد بي شماري اشاره كنيم       
خواهند چهره رژيم را بزك كنند و به دوران خميني باز گردند، اگر آنان به دنبال اصول مغفول مانده قـانون اساسـي رژيـم            

واليت فقيه استوار است دنبال تضمين آزاديهاي سياسي و اجتماعات مي گردنـد،  هستند و در قانون اساسي اي كه بر اصل       
به زبان ساده، مردم مـصر و تـونس   . اما در مصر و تونس هيچ كسي سخني كمتر از رفتن رژيم مبارك و بن علي نمي گويد      

واهان اصالح رژيم موجود و دست به انقالب زدند، درحالي كه رهبران جنبش در ايران بدون توجه به خواسته هاي مردم، خ
  . ادامه آن بودند

 رژيم و نماد آن است؛ قانون اساسـي اي          "مرگ بر قانون اساسي   "، به معني    "مرگ بر اصل واليت فقيه    "اين است كه شعار     
آناني كه خواهان قانوني شدن جايگاه واليت فقيه و محدود شدن اختيارات        . كه هيچگونه امكان اصالحي در آن وجود ندارد       

  . است را برتابند"مرگ بر واليت فقيه" كه به معناي شعار "مرگ بر خامنه اي"ن هستند، هرگز نمي توانند شعار آ
يعني، عدم مرزبندي قاطع با سركوبگران و پايبندي به قوانين همين رژيم موجود، و عدم درخواست سرنگوني آن باعث مي               

پادوهـاي مزدبگيـر ايـن دم و        . كان سركوب آن آسان تر گـردد      شود تا جنبش حاضر در ميدان چند تكه شده و در عمل ام            
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 

ر كهريزك دست به اين است كه اينان نيز در عمل چيزي از آنها كه د. سركوبگران تغيير دهند و يا حداقل از نفس بيندازند
آن جنايات هولناك زدند، كم ندارند، از قماش آنان هستند و در جنايات شان شريكند، هرچند امروز قيافه حـق بـه جانـب             

  . گرفته و دريده و وقيح خود را صاحب حق بدانند
اتور سـتيزي و  اگر قيام مردم ايران با قيامهاي كشورهاي عربي منطقه خاورميانه يـك وجـه مـشترك داشـته باشـد، ديكتـ                  

به نتيجه رسيدن قيام مردم تونس و مصر كفه ترازو را در منطقه عليه رژيم واليت فقيـه و بـه نفـع               . آزاديخواهي آنان است  
رژيم جمهوري اسالمي بر خالف ادعاهاي تا كنوني كه خود را مدافع قيام مردم منطقه مي ناميد و آنهـا           . مردم سنگين كرد  

بيهـوده  . م مي كرد، در عمل عليه اين قيامها شعار داد و تا آنجا كه مي توانست، خود را افشا كردرا الگو برداران از خود اعال    
نبود كه رهبر مسلمانان تونس به طور رسمي اعالم كرد كه هيچ وجه مشتركي با رژيم واليت فقيـه نـدارد و در مـصر نيـز                           

اما موضعگيري عليه مردم در سوريه و پـشتيباني تمـام عيـار از رژيـم بـشار اسـد و                     . ده نمي شود  نشاني از رد پاي رژيم دي     
هاي مردم وجوه     حمايت مادي و تسليحاتي از آن براي سركوب قيام مردم، اثبات كرد كه ديكتاتورها در مخالفت با خواسته                 

 سوريه عليه رژيم جمهوري اسـالمي و رهبـران آن           افشاي اين اعمال جنايتكارانه باعث شد كه مردم       . مشترك فراواني دارند  
  .موضع بگيرند و 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
ندن اتفاقي است كه در همين بازه زماني خودنمـايي          خيزش حاشيه نشينان و رنگين پوستان مورد تبعيض قرار گرفته در ل           

اين خيزش مردمي به علت سردرگمي فراخوان دهندگان و ناتواني آنان در هدايت جمعيت، به سرعت از كنترل     . كرده است 
جا ماندن پليس به علت سرعت عمل ميدان داران، باعث شد          . خارج شده و به غارت مغازه ها و خانه هاي مردم كشيده شد            

عدم حضور پليس و فقـر      . به همين علت شيوه دغلكاري را پيش گرفت       . ه در عمل نتواند دست به عمل قابل توجهي بزند         ك
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آتش . مغازه هاي گران قيمت و غارت آنان وجه غالب گرديد      فراوان جوانان حاشيه نشين نيز مزيد بر علت شـد و جاذبـه             
  . ي بود كه چهره اين خيزش را زشت كردزدنهاي مشكوك و وحشت آفرينيهاي سازمانيافته از عوامل

مردمي كه تحت فشارهاي اقتصادي قرار داشتند، سعي كردند       . اندكي پيش از اين خيزش، اسپانيا صحنه كشاكش شده بود         
اين حركت به سرعت خـود را  . به شيوه ميدان تحرير به خيابان آيند و تا دستيابي به خواسته هاي خود، به خانه باز نگردند       

 رنگـي ديگـر بـه خـود         "جنبش اشغال وال اسـتريت    "كرد و از قاره اروپا عبور كرده و در آمريكايي شمالي تحت نام              تكثير  
تمركز نيرو در مناطق ضروري، سرعت عمل در تماسها و نقل و انتقال سريع نيرو و بيش از همه ابتكار عمل فزاينده           . گرفت

از همه مورد توجه قرار گيرد و خواسته هاي فرودستان جامعـه را     در هم انديشي رهبران آن، باعث شد تا اين جنبش بيش            
  .بازتاب دهد

پيوستن اقشار گوناگون به اين جنبش و پافشاري بر خواسته هاي خود و شيوه هاي بديع ميدان داري و مبارزه رو يـا روي،      
پـا بازگـشت و در تمـام مراكـز     حركت مزبور پس از گردش در آمريكا، نيرومنـد تـر بـه ارو        . از دستاوردهاي اين جنبش بود    

  .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 تنهـا                         

ه مي تواند براي رسـيدن بـه آزادي و بـه زيـر كـشيدن ديكتاتورهـا و        انقالب هنوز امري كنوني، بلكه تنها راهكاري است ك        
شهامت و شجاعت نه تنها كهنه نشده و حماقت نيست بلكه جوهره انساني كـساني اسـت كـه    . مستبدان به كار گرفته شود    

  .ظلم را برنمي تابند و عليه ظالم قيام مي كنند
 

  شهروندان جهان
ته گان در اشغال وال استريت در جهان كنوني نه تنها به مـا مـردم ايـران مربـوط                    اتفاقات خاورميانه عربي و جنبش برآشف     

دستاوردهاي جنبش مردم در هر كنار گوشه، دستاورد بشريت امروزي اسـت و  . است، بلكه به همه مردم جهان ارتباط دارد    
. د را با هم به اشتراك بگـذاريم ي ماست كه با يكديگر در ارتباط باشيم و تجربيات خو      اين حق همه  . متعلق به همگان است   

  .از يكديگر بياموزيم و براي حمايت درخواست همراهي و همگامي كنيم
در چنين جهاني همه موضوعاتي كه مربوط بـه  . جهان كنوني، به يمن حضور ارتباطات، جهاني بي مرز و كوچك شده است  

نين وضعيتي اين ما هستيم كه از جنبش بهار عربي          در چ . مردم، همه معضالت و ستيز و دستاوردها به همديگر مربوط اند          
اين كه حد و اندازه آن . ما از جنبش اشغال وال استريت مي آموزيم و به آنها مي آموزانيم. مي آموزيم و به آنها مي آموزانيم

نوني را به خوبي چه اندازه و چه مقدار است، مهم نيست؛ مهم اين است كه با يكديگر ارتباط داريم و اين امر مهم جهاني ك             
  .درك مي كنيم و به اين ضرورت پاسخ مي گوييم

خواسته هاي به   . آرمانهاي خود را در جنبشهاي مختلف جهان باز مي تاباند         .  هنوز زنده است   49حماسه سياهكل در بهمن     
ه در چنـين    حق و شيوه دست يابي به آن را در عمل، تيوري و تجربه مكرر مي كند و راهنمايي اسـت بـراي امـروز مـا كـ                           

اين كه در اين راه چه اندازه موفق مي شويم، در مرحلـه بعـدي       . وضعيتي با درك ضرورتها اقدام به پاسخگويي به آن كنيم         
  .قرار دارد؛ مهم تالش براي پاسخگويي به ضرورت است و اقدام به انجام وظيفه انقالبي و آزاديخواهي

  !البي و ماه تولد چريك فدايي خلق بر شما مبارك بادبهمن، ماه مردم، ماه انقالب و خيزش، ماه عمل انق
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  ستان به مراسم چهل و يكمين سالگرد حماسه سياهكلپيام دبيرخانه كميته مركزي كومه له زحمتكشان كرد

  
  رفقا و دوستان شركت كننده در همايش بزرگداشت جنبش سياهكل

بـي شـك ايـن روز    . ما نيز به همراه شما يادمان جنبشي را كه با حمله به پاسگاهي در سياهكل آغاز شد، گرامي مي داريم             
ايـن حركـت نـشانه بـروز اراده اي انقالبـي در برابـر        . ي بـود  سرآغاز جنبش چريكـي برعليـه اسـتبداد و رژيـم سـتم شـاه              

با هر ارزيابي انتقادي كه امروزه از اين حركـت داشـته   . سازشكاريهاي حزب توده و سكون و سكوت حاكم در آن دوران بود         
 فـضاي   باشيم، اما گماني نيست كه شكلگيري چريكهاي فدايي خلق در آن دوران حكايت از مبـارزه جـويي و تغييـرات در                     

  .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 خلق دوست و هم پيمان شما بوده اسـت، هميـشه بـا ديـده                  

كردستان ايران دربرگيرنـده آرامگـاه   .  استاحترام و متحد به جنبش چريكي نگريسته و ياد شهداي فدايي را گرامي داشته           
دهها شهيد فدايي است كه براي دفاع از مبارزه برحق مردم كردستان، براي دفاع از آزادي و عدالت و بـراي رهـايي مـردم                          

ما در اين فرصت ضمن گراميداشت خاطره شهداي سياهكل و همه رفقاي چريك فدايي، بار ديگر                . كردستان، جانباخته اند  
اد خود با همه آزاديخواهان و مبارزين رهايي انسان تاكيد مي ورزيم و اتحاد بزرگ نيروهاي چپ و دمكرات و سكوالر بر اتح 

  .را در اين برهه زماني از حيات سياسي ايران را ضروري و حياتي مي دانيم
  دبيرخانه كميته مركزي كومه له زحمتكشان كردستان

  1390 بهمن ماه 15 يا 2012 فوريه 4
 

  م جمعي از فعاالن سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در داخلپيا
  

  با درودهاي انقالبي به رفقاي فدايي و انقالبيون و آزاديخواهان و برابري طلبان
جنبشي كه در   . امروز چهلمين سالگرد آغاز جنبشي است كه درخت تناور آن با خون برجسته ترين كمونيستها آبياري شد                

در دوراني كه بسياري از فعاالن سياسي خـود را          . بداد، چشم انداز آزادي و رهايي را ممكن ساخت        شب ياس و نااميدي است    
با اتحاد شوروي سابق و يا چين تعريف مي كردند و يا به آمريكا و رژيم شاه اميدوار بودند، رزمندگان سياهكل قدرت تـوده              

آنها پيشاهنگان نسلي شدند كه چند دهـه    . پيام اميد دادند  ها را برگزيدند، بر حاكميت ديكتاتوري خروشيدند و به توده ها            
در مبارزه براي رهايي به شيخ و شاه نه گفتند و از سياهكل تا خاوران با جسم و جان خود در راه رهـايي تـوده هـا هزينـه                 

  .پرداختند
بليغ يـاس و در شـرايطي كـه    در دوره اي كه واژه ها لوث مي شوند، در دوران ت. امروز هم پيام سياهكل براي ما زنده است 

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 گـوارا و حميـد اشـرف مـي اندازنـد، يـا از آمريكـا                          

ه مي كنند و با كاسه ليسي قدرتمندان، فعاالن انقالبي را سكتاريسم مي نامنـد، آري درسـت                  درخواست دخالت بشردوستان  
  .در چنين زماني، پيام رزمندگان سياهكل زنده است

و عـصيان  » سـالح «عافيت طلبان شبه روشنفكر و مزدوران ارتجاع و امپرياليسم تالش مي كنند تا جريان فدايي را فقط با                
ايـن  . راي جنبش فدايي سالح يكي از وسايل مبارزه و عمليات مسلحانه يكي از اشـكال مبـارزه بـود                  اما ب . كور تعريف كنند  

شكل مبارزه نيز پس از مطالعه دقيق شرايط و جمع بندي تجربيات جنبشهاي جهاني و داخلي و فاصله گرفتن از رفرميسم   
سياهكل را آفريدنـد و بـر سـكوت مرگبـار مهـر      رزمندگان فدايي با جديت و فداكاري و با غريو مسلسل حماسه            . اتخاذ شد 

آنها خط مشي   . سالح چريكهاي فدايي خلق وسيله اي براي پيشبرد انديشه هاي آنان يعني آزادي و برابري بود               . پايان زدند 
خود را به طور مستقل و در مرزبندي قاطع با شرق و غرب انتخاب كردند و با عزم جزم براي برچيدن بساط استبداد سـتم                      

  .هي بپاخاستندشا
امروز هم ما نياز به مرزبندي قاطع و بي شكاف با رژيم حاكم و باندهاي دروني آن داريـم تـا بتـوانيم بـا طـرد رفرميـسم و             
عافيت طلبي و با شعار مرگ بر ارتجاع، مرگ بر امپرياليسم راه رهايي توده ها را همـوار كنـيم و تـوده هـا را بـراي تحقـق        
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. رفرميسم و مماشـات و عافيـت طلبـي در آن جـايي نـدارد          سياهكل مـا جـايي اسـت كـه        .خواسته هايشان بسيج كنيم   
  .سياهكل ما آرمان توده ها يعني آزادي، رهايي و برابري است. سياهكل ما انقالبي است و سياهكل ما راديكال است

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

  ن سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در داخلجمعي از فعاال
  1390بهمن 

 

  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 
  ) هگل- خدايگان و بنده. (شدو تحقق مي بخشد؛ بنده ايست كه بندگي خود را به طور جدلي رفع كرده با

حماسه ي سياهكل تجلي خودآگاهي و نبردي است به سوي گسستن بندهاي اسارت و بندگي؛ عمل كساني است كه 
آنها با آگاهي به عمل راستين كه هدفش دگرگوني . خودمختار از حقيقت پيروي كردند و ضرورت عمل انقالبي را دريافتند

تارها و نهاد هاي زور و اجبار يورش بردند؛ بنابراين تا زماني كه انسان تحت انقياد و جهان و نفي وضع كهنه است به ساخ
ما برابري و آزادي را درخواست . ستم باشد و مسير صلح آميز را با خشونت سد كنند، بايد اين مسير با خشونت باز شود

  .نمي كنيم، بلكه مي ستانيم؛ لذا ما امروز نيازمند انقالبي قهرآميزيم
  .ود بر حماسه آفرينان سياهكل و تمامي آناني كه در راه رسيدن به كليت انساني و حقيقت مبارزه مي كننددر

  جمعي از دانشجويان كمونيست ايران
  1390بهمن 

  

  پيام يكي از جوانان مبارز
  

 اين قيام، شجاعت بي شك پيام اصلي و بارز ترين عنصر. سياهكل، روشنايي راه مبارزه ي آزاديخواهانه ي ملت ايران است
اين پاك ترين لحظه حيات . و اصل نترسيدن از زور و ظلم و به مبارزه طلبيدن ديكتاتوري به عنوان يك نظام است

زماني كه فرد بي هيچ ترس و پروا در برابر يك نظام و يك ساختار عظيم ديكتاتوري، استوار و ثابت قدم، قد ! انسانيست
  .ا مورد تهديد قرار مي دهدعلم مي نمايد و كل موجوديت آن ر

نترسيدن از زور و . امروز وظيفه نسل من دريافتن پيام اين قيام است كه رعشه بر اندام فاسد هر رژيم ديكتاتوري مي افكند
  .به مبارزه خواندن ظلم استبداد را به ضعف و نابودي سوق مي دهد

 در تاريخ خوشنام و ماندگار، چنان كه سياهكليان اين گونه آنان كه قدم در اين راه روشن مي گدارند، در مبارزه پيروزند و
  .پيروز و ماندگار شدند

 را در جاي "من نمي ترسم"امروز بايد آشكارا تمام ظلم را به مبارزه خواند وشعار . دوره ترس و مبارزه در نهان گذشت
  .جاي اين مرز و بوم فرياد زد

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

  
  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabarad@iran-nabard.co  
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  اي رضا اولياثر هنرمند برجسته، آقا

   سالگردنيكمي مناسبت چهل و به

  اهكلي و حماسه سزيرستاخ
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  .......اقتصادي

  )2(خصوصي سازي متكي بر رانت، تحكيم استبداد
  شهره صابري

  
منتفي كرده و راه را حل رشد براي ملل  طي همه ي مرا،سرمايه داري« : مي نويسدتاريخ انقالب روسيهكتاب تروتسكي در 

از اين رو تكرار شكلهاي رشد در ملل مختلف به كلي منتفي است . استرا براي جهان شمولي و پايداري بشر هموار كرده 
كند كه پيش از موعد معيني چيزهاي آماده را اقتباس كند  سرمايه داري كشور عقب مانده از لحاظ تاريخي را وادار مي... 

  » . اين راه مراحل بينابين را از قلم بيندازدو در
  

 و مردم قابل احترام بود چپاولگرانكليسا براي .  بودغارتگراقوام از ستمگري فئودالها و كاستن كليسا نقش اروپا در  11قرن 
 مردم  فشار بر فئودالها و كليسا، در قرون وسطي،از آنپس  اما . و ديرهاي رهبانان مركز فعاليتهاي عمراني گرديده بود

اصالح طلبان در اواسط اين دوران تاريخ شاهد برآمد .  شدند روز به روز فقير تر ميرا آفزايش داده و در نتيجه مردماروپا 
  . شد پروتستانيسم  با پرچملوتر و كالون مذهبي مانند

ادي بزرگي مابين اروپا و خاور اين جنگها نه فقط موجب مبادالت اقتص«با شروع جنگهاي صليبي در اواخر قرن يازدهم كه 
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، بلكه تهيه ي خوراك و پوشاك و اسلحه براي اين جمع كثير موجب شد كه همه ي پيشه وران خاور 
ست آورند و به اختراعات صنعتي تشويق شوند و شهرها بيش از پيش با رشد تدريجي بورژوازي توسعه ده كار فراوان ب

 رستاخيز شهرها و پيروزي آزاديخواهان محلي كه شرط الزم براي پيشرفت صنعت و تجارت و اختراعات فني است از ،يابند
اف و فئودالها كمر خم كرده بودند و دهقانان  دهات همه در زير يوغ استبداد مطلق اشر.مشخصات ممتاز اين عصر است

تاريخ صنايع و (» .شدند وضعي مبهم و اسف انگيز داشتند بينوا و بي هنر و بي سواد كه به تدريج از چنگ فئودالها آزاد مي
  )، نويسنده پير روسو، ترجمه حسن صفارياختراعات

  
ل اوليه ي رشد آن، كه در واكنش به حرص و آز كليسا و به علت ظهور پروتستانيسم در سيستم سرمايه داري نوپا و مراح

فئودالها شكل گرفته بود پروتستانيسم به حافظ منافع بورژوازي، مساعد براي انباشت سرمايه و استثمار زيردستان توسط 
تكار و اگر زبر دستان زش«:گفت خواند و بيشرمانه مي  لوتر ستمكشان انقالبي را سگهاي هار مي.زبر دستان تبديل شد

ماموريت مردمان از پيش به «: كه يا يكي از عقايد كالون اين بود».بيدادگر هم باشند زير دستان نبايد بر ايشان عاصي شوند
ثروت . وسيله ي خداوند مقدر شده است و از اين رو انسان در هر مقامي كه باشد بايد در كارش به موفقيتهايي نائل آيد

تاريخ (».رده است و بهره كشي از كارگران مزدور نزد پيروان كالون امري خدا پسندانه بودبوژواها را خداوند به آنها سپ
 اما .اين مذاهب و اعتقادات بود كه سبب رشد و پيشرفت سرمايه داري در اروپا گرديد) مرتضي راوندي، تحوالت اجتماعي

 به عبارتي .يدايش اين مذاهب و افكار شد مناسبات توليدي بود كه سبب پ،طور كه در ابتدا آمد در تحليل غايي همان
  .علت شد توسط نظريه پردازاني كه درك مادي از تاريخ نداشتند، )مذهب و افكار و اعتقادات(چيزي كه معلول بود يعني 

  
در .  مذهب عامل پيدايش سرمايه داري استتا ثابت كند كه كرده تالشماكس وبر در پروتستانيسم و روح سرمايه داري 

 تكامل ،به طور كلي طرز توليد زندگي مادي«:نوشته است ماركس در مقدمه ي كتاب نقد اقتصاد سياسي قابل كارلنقطه م
  در توليد اجتماعي وسايل زندگي بين افراد روابط معيني ايجاد مي.كند اجتماعي، سياسي و فكري زندگاني را تعيين مي

وابط توليدي مي نامند كه متناسب با مرحله ي معيني از تكامل  اين روابط را ر.شود كه به اراده ي آنها بستگي ندارد
 مجموع اين روابط توليدي سازمان اقتصادي جامعه يعني پي و بنياني را تشكيل مي دهند .نيروهاي استحصالي مي باشد

  » . مي آوردگيرد و اشكال مختلف وجدان بشري را به وجود كه بر روي آن سازمان فوقاني قضايي، سياسي و فكري قرار مي
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آشنايي ملل غرب و شرق و  انجام گرفت سبب ارتباط 1096وقوع جنگهاي صليبي كه حركت اولين قشون آن در سال 
توسط دولت عثماني ارتباط غرب و ) استانبول ( با فتح قسطنطنيه .و ورود و صدور امتعه و محصوالت فكري به يكديگر شد

انان طماع غربي در جستجوي راههاي ديگر ارتباط سرزمينهاي ناشناخته را شرق دچار مشكل شد و سرمايه داران و بازرگ
 همچنين با ظهور مشكالت مالي در سيستم فئودالي حكومتهاي غربي به فكر تجاوز به كشورهاي شرقي و .كشف كردند

ن ارتباطات سراسر  هم براي تامين منافع فوري هم براي تامين مواد خام براي صنايع افتادند و اي،سرزمينهاي كشف شده
 بعدها نيز شيوه هاي .داراي كشمكش جهانيان را ناگزير به برخورد با يكديگر كه عامل پويايي و تكامل جوامع است نمود

به علت ، امپرياليسم فرهنگي در كنار شيوه هاي كهنه ي امپرياليسم در جهت به وجود آوردن فرهنگي يكدست و يكنواخت
 الزام ارتباط بين شرق و غرب را از زمان وقوع جنگهاي صليبي تا به امروز حفظ ،كسب سودبراي ، نياز به جوامع مصرفي

پايداري تكامل بشر هموار   بر اين اساس است كه به گفته ي تروتسكي سرمايه داري راه را براي جهانشمولي و.كرده است
مندرج در نبردخلق (قبليدر مطلب .  بيندازندكرد و باعث شد جوامع از لحاظ تاريخي عقب مانده مراحل بينابين را از قلم

گفته شد كه تضاد طبقاتي كه قوه ي محركه ي تاريخ و شكننده ي ديسپاتيسم است در جامعه ي ما به ) 318شماره 
 اما سرمايه داري جوامع . بر اين اساس لزومي بر گذراندن مراحل قبل از آن به داليل گفته شده نمي بينيم.وجود مي آيد

ده از حيث تاريخي به دليل جهش از فراز مراحل بينابين ماهيت و خصلتي متفاوت از سرمايه داري شكل گرفته عقب مان
  .در غرب دارد

  
برد و جهان را به سه  ايمانوئل والرشتاين از يك تقسيم كار جغرافيايي كار در ابتداي مراحل رشد سرمايه داري نام مي

  :كند كه از اين قرار است منطقه تقسيم مي
 كار در اين مناطق كار .كند  را استثمار ميمناطقمناطقي كه بر اقتصاد جهاني تسلط دارد و بقيه ي : مركزي منطقه ي - 1

  )مانند انگلستان در عصر ويكتوريايي(آزاد است 
ر در  كا.شود كند و به سختي استثمار مي  فراهم ميمركزيمناطقي كه مواد خام را براي مناطق :  منطقه ي پيراموني–2

  )كرده است مانند آفريقا كه برده توليد مي(اين مناطق كار اجباري است 
مانند موقعيت روسيه قبل از (مناطقي كه بين استثمار شدن و استثمار كردن قرار دارند :  منطقه ي نيمه پيراموني- 3

  .)1917انقالب اكتبر 
ان انتقال مازاد از قشرهاي پايين به باال از حاشيه به گويد كه ساختار سياسي كم تحركند ولي استثمار اقتصادي جري او مي

  : چيز ضرورت داشت3براي پيدايش سرمايه داري . مركز و از اكثريت به اقليت را تسريع مي كند
  . گسترش جغرافيايي از طريق اكتشاف و استثمار- 1
   تحول شيوه هاي متفاوت نظارت بر كار مناطق اقتصاد جهاني- 2
 و گسترش جغرافيايي ملتها ، اقتصاد جهاني تبديل شده بودندمركزي نيرومندي كه به دولتهاي  توسعه ي دولتهاي- 3

  .پيش نياز دو مرحله ي ديگر است
از جنگ جهاني دوم به بعد امپرياليسم خصوصا امپرياليسم فرهنگي مبارزه ي بي امان خود را عليه بيداري مردم و ساختن 

 برنامه هاي سرمايه داري آغاز كرده است بر اين مبنا مناطق پيراموني و نيمه فرهنگي يكدست و يكنواخت را مطابق با
 جهان به تقليد از نظام اقتصادي اين مناطق در صدد دگرگوني نظام مركزيپيراموني پيشين در حسرت بهشت مناطق 

يروزي طرح خصوصي سازي اقتصادي خود به نظام اقتصاد آزاد بر آمده اند كه بر اساس شرايط رشد اين جوامع شكست يا پ
 اما از آنجا كه مراحل رشد سرمايه داري در اين جوامع طي .و حركت به سمت اقتصاد آزاد موضوعي بحث بر انگيز است

از آنجا باز مناطق پيراموني و در برخي موارد نيمه   اين سيستم در اين جوامع خصلتي خود ستيز به خود مي گيرد و،نشده
ت برخي از مناطق نيمه پيراموني از امتيازات خود در ابتداي اين راه به خوبي استفاده نكرده زيرا ممكن اس(پيراموني 

در مرحله ي گسترش جغرافيايي شركت نداشته اند براي پيشبرد اهداف خود و انباشت سرمايه ناگزير به استثمار ) باشند
نحوه ي . را در اين جوامع سبب خواهد شد شديد توده هاي داخل جامعه هستند كه اين امر خود تضاد طبقاتي شديدي 

واگذاريها و عملكرد و جايگاه  سرمايه داري كشور هاي پيراموني و نيمه پيراموني در نظام جهاني سرمايه داري بسيار تعيين 
  .كننده هستند كه در شماره ي بعد به آن خواهم پرداخت
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  )يانيبخش پا(اري بر دوش زنان، حقوق بشر و سود شركتها  ـ بآب
 

  )Zuhal Yeşilyurt Gündüz(زحل ايشيليورت گوندوز : نويسنده
  مانتلي رويو: منبع

  آناهيتا اردوان: برگردان
 

افـراد   و ثمـره تـالش    مهـم يگام  حقوق بشر،اصول پايه ايبه رسميت شناختن آب از سوي سازمان ملل به عنوان يكي از         
سـپتامبر سـال     كـه در ييكي از اهـداف  .  سازمان ملل تالش كردند     كه براي اجرايي شدن اهداف مترقي هزاره        بود بيشماري

 انـسانهايي بـود كـه تـا سـال           شمار پنجاه و پنجمين مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد، كاهش             از سوي ،  2000
ل در  سـازمان ملـ   .  نيستند بهزيستيبه آب آشاميدني و امكانات اوليه       داشتن  و يا دسترسي    آب  قادر به فراهم كردن      2015

، اعالم كرد كه براي اصالح وضعيت آب آشاميدني، امكانات آب رساني و سيـستم               2003سال    در "نشست جهاني آب تازه   "
 شده و بر اساس اين تخمين، دستيابي به هدف هـزاره سـازمان ملـل    هزينه دالر برآورد   ميليارد 20 ساليانه   ،تخليه فاضالب 

 80كه ميزان سرمايه گذاري موجود در حال حاضر فقط ا از آنج.  نياز دارداريسرمايه گذ  دالرميليارد 180  بهپيرامون آب،
 سـرمايه گـذاري را جبـران    بودجـه  كسري ميليارد 100 دالر است، از شركتهاي خصوصي تجاري آب دعوت شد تا          ميليارد

هر اهـداف    دعوت از شركتهاي خصوصي آب در كشورهاي صنعتي پيـشرفته تحـت پوشـش بـه ظـا                   و با  وسيله بدين. كنند
هر چقدر هـم مناسـب و   -  اهداف مترقي سازمان ملل پيرامون آب  وضوع كمك و حمايتهاي ترقي خواهانه، م       يا بشردوستانه

پـروژه اصـالح وضـعيت     نفـع برنـدگان از     شركتهاي خصوصي آب را به اصلي ترين        مزبور، زيرا، دعوت .  شد  بي معني  -مفيد
ه در حالي كه امكانات مذكور قبأل همگاني بوده ولي توسط همين شركتها ب. ل مي كنديبدتدسترسي به آب و امكانات الزم 

  . ه استعنوان كااليي جهت سودآوري و انباشت سرمايه به بازار عرضه گرديد
 در بازنگري خود پيرامون اهداف پيشنهادي سازمان ملل در رابطـه بـا آب در                ،اروپا نيز بعد از اين حركت بيشرمانه      يه  اتحاد
 كرد كه جهت دستيابي به چنين اهدافي به شريكهايي قوي و با نفوذ مانند سازمانهاي جوامـع مـدني و                     اكيدت،  2010 سال

كيد بر مشاركت قوي و پرثمـر شـركتهاي خـصوصي در واقـع راه را جهـت                  ا با ت  يه اروپا اتحاد. بخش خصوصي احتياج است   
و بار ديگر بر موضع خود مبني بر اعمال سياستهاي مي كند   باز "آب توماس " و   "ويوليا"،  "سويز"دخالت شركتهايي مانند    

يـه  در حال حاضر، موضـع اتحاد     .  آب در جهان، صحه مي گذارد       در رابطه با   و خصوصي سازي هر چه بيشتر     تي  ليبراليس-نو
نقـش  . سـياه بيـشتري در بـر دارد     سازمان ملل، لكـه هـاي ننگـين و   قطعنامهاروپا موضع غالب مي باشد كه در مقايسه با          

ضرورت برابري انسانها در دسترسي و دسـتيابي بـه ايـن منبـع     " و "عنوان يكي از اصول حقوق بشر  ه  آب ب "ري اصول   محو
 ابـزاري  تـالش در جهـت     اروپا كه در حقيقت به معناي تجديد حيات          يه، با پيشنهاد اتحاد   "طبيعي و امكانات وابسته به آن     

از محتـوي   طور كلي بي معنـا و       ه  سرمايه در جهان مي باشد، ب     كردن آب و تبديل آن به كااليي جهت سودآوري و انباشت            
ليبرالي مي باشد كه بر پايه كميابي و نابرابري مواد اوليه -درستي نشاندهنده جهان نو   ه  پيشنهاد اتحاديه اروپا ب   . تهي گرديد 

است كـه موضـع غالـب    له اي  ا نابرابري اقتصادي اجتماعي در همه مراحل زندگي انسان مس         وجود. بنيان گذارده شده است   
تبعيض طبقاتي كـه    . اقرار به آن نيست    در تحليل نهايي ناديده مي گيرد و در واقع حاضر به آشكارا گفتن و             ) اروپا اتحاديه(

تقـسيم كـرده،   )  دسترسي دارند و آنها كه ندارنـد    آب  به آنهايي كه (له آب   انه تنها جهان را به دو طبقه متضاد پيرامون مس         
 شكاف طبقاتي با امر خصوصي سازي آب در جهان عميق   .  اساس تفكيك جنسيتي نيز شكل گرفته است       له بر ابلكه اين مس  

 و انباشـت     بيـشتر  ، كانون اصلي نظام حاكم بر جهان، جهت دستيابي بـه سـود            "تبعيض"تر و بحراني تر مي شود كه البته         
  .تر است سرمايه فزون

  
  له اي است؟اموضع غالب در رابطه با آب فاقد چه مس

، پيـشرفت و  رفـاه وضعيت نامساعد آب رابطه اي تنگاتنگ با موضوعات بيشمار اقتصاد سياسي از جمله فقر، تقسيم ثـروت،        
 گذشت نزديك به شصت سال از پروسه اعمال سياستهاي حمايـت كننـده و سياسـتهاي    با وجودشكاف طبقاتي  . رشد دارد 

يك سوم  .  تكنيك، در همه كشورهاي جهان تعميق يافته است         پيشرفتهاي گسترده در عرصه علم و      با وجود ترقي خواهانه،   
ز دسترسي به آب آشاميدني سالم و كـافي كـه اسـاس و شـالوده حيـات و       و ا به سر مي برندمطلقانسانهاي جهان در فقر    
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انات شامل آب آشاميدني، سيستم تخليه فاضالب و ديگر امكهاي اوليه  نفر براي رفع حداقل نياز     هر. زندگيست، محرومند 
 ليتـر و بـراي سـاكن        130اين ميزان براي هر فرد سـاكن كـشور آلمـان            . نياز دارد  ليتر آب    40 تا   20بهداشتي به دستكم    

  .  ليتر در روز مي باشد200آمريكا بيش از 
بر اساس گزارش سازمان ملل، عدم دسترسي به آب سالم و ديگر امكانات بهداشتي پيرامـون آن يكـي از مهمتـرين داليـل         

از عـدم  ) يك نفـر از هـر هـشت نفـر    ( ميليون نفر در جهان     884. شمار مي رود  ه  د بحران سالمتي انسانها در جهان ب      تشدي
 به امكانات    نداشتن از دسترسي ) چهل درصد از جمعيت جهان    ( نفر   ميليارد 2.6دسترسي به آب آشاميدني سالم و بيش از         

يون نفر در جهان از بيماريهاي وابسته به آب، جان خود را از دسـت                ميل 3.5ساالنه  .  رنج مي برند   بهداشتي در رابطه با آب،    
 بيماري اسهال به دليل عدم دسترسـي بـه آب   ، پنج سالردومين و مهمترين عامل مرگ و مير ميان كودكان زي    . مي دهند 

ساالنه . في است آشاميدني سالم، فقر بهداشت و امكانات نامناسب سرويس دهي آب و شرايط نامساعد سالمتي و تغذيه ناكا                
هر بيست دقيقه، يك  .  ابتال به بيماري اسهال جان خود را از دست مي دهند           در اثر   در جهان   ميليون كودك  1.5نزديك به   

كودك در جهان به دليل بيماريهاي وابسته به آب ناسالم مانند اسهال، وبا، ديسانتري يا اسهال خوني، حصبه، كرم گينـه و                      
  . جان مي سپاردهپاتيت

ـ .  از چهل درصد از جمعيت جهان در مناطقي زندگي مي كند كه دچار بحرانهاي ماليم تا شديد آب اسـت                    بيش ر اسـاس   ب
 مجبور به زندگي در 2025 نفر تا سال  ميليارد 5.5 يش از يعني ب   دوسوم از جمعيت جهان،    ، نزديك به  تحقيقات انجام شده  

ن گذشته استفاده از آب رشدي شش درصدي داشته است كـه            قر. مناطقي خواهند شد كه تحت تاثير بحران آب قرار دارد         
 ذخيره شوند، در بسياري     اكه مجددا  آبهاي زيرزميني بسيار بيشتر از اين     . اين ميزان دو برابر نرخ رشد جمعيت جهان است        

. سـت بدين ترتيب، جهان با بحران پايين آمدن سطح آبهـاي زيـر زمينـي روبرو              . مناطق جهان مورد مصرف قرار مي گيرند      
 آب  ناشي از  به دليل ابتال به بيماريهاي       2020تا سال     ميليون نفر در جهان    135تحقيقات پيرامون آب تخمين مي زند كه        

اين ميزان باالتر از نرخ مرگ و مير تخمين زده در صـورت همـه گيـر                . آشاميدني ناسالم، جان خود را از دست خواهند داد        
ه، بخش وسيعي از ميزان مرگ و مير بيماران مبتال به ايدز كـه سيـستم ايمنـي                  البت. شدن بيماري ايدز در جهان مي باشد      

بدنشان بسيار ضعيف مي باشند به دليل ابتال به بيماريهاي عفوني مي باشد كه به استفاده از آب ناسـالم، نـسبت داده مـي             
  .شود

  
  زنان و آب

رصه هاي زندگي زنان و مردان را تحث تاثير قرار     اگرچه عدم دسترسي به آب و امكانات و سرويسهاي مربوط به آن، همه ع             
 اما وضعيت زنان بيشتر از مردان به دليل كمبـود آب، بيماريهـاي ناشـي از آن و كمبـود امكانـات و سرويـسهاي                          ،مي دهد 

زيرا زنان در بسياري از جوامع در سراسر جهان مسوول فعاليتهايي مانند آشـپزي، شستـشو، پـاكيزه                 . آبرساني بحراني است  
بدين وسيله، از زنان و دختران انتظار مي رود كه . كردنِ خانه و رسيدگي به اعضاي خانواده و مسايل بهداشتي آنان هستند     

 شـركتهاي  ،بـراي ميليونهـا زن در جهـان   . ليت جمع آوري و انتقال آب براي مصرف خانگي را هم بـه عهـده بگيرنـد           وومس
 برعكس، آنها مي "!بفرماييد اين هم آب سالم، مطمين و تازه" آنها بگويد  وجود ندارد كه به"ويال"خصوصي آبرساني مانند 

اين معضل، فرصت و شانس زنان در بهـره بـردن از تحـصيالت،      . بايست زمان و انرژي زيادي را صرف جمع آوري آب كنند          
ابل توجه اي كـاهش مـي       صورت ق ه  دستيابي به كار با دستمزد و يا داشتن فرصت كافي براي فعاليتهاي ديگر و تفريح را ب                

زنان و دختران مذكور روزانه مسافتهاي طوالني ده تا پانزده كيلومتري را بيشتر اوقات با پاي پياده، چه هوا سرد باشد  . دهد
 جنسي، ابـتال    -آنها در معرض آزار و اذيتهاي فيزيكي      . ، طي مي كنند   ، مسير خطرناك باشد يا ايمن      باردار باشند يا نه    ،يا نه 

يهاي گوناگون به دليل درارتباط قرار گرفتن با آب ناسالم، حمله حيوانات وحشي و مشكالت فيزيكي به دليل حملِ به بيمار
 در غير اينصورت، خطر بيمـاري و مـرگ، زنـدگي            ،آنها اميدوارند كه آب سالم و امن پيدا كنند        . قرار مي گيرند   سنگين آب 

، زنان در جنوب آفريقا مسافتهاي طوالني كه شباهت به عموميطور ه  ب.اعضاي خانواده و كودكان آنان را تهديد خواهد كرد
سفر به ماه دارد را راهپيمايي كرده و در بسياري مواقع شانزده بار در روز فاصله خانه تا محل آب آشاميدني را جهت فراهم               

 بـه   خـسارت ننـد كـه سـبب       زنان براي اين فعاليتها دستمزدي دريافت نمي ك       . كردن آب براي خانواده خود طي مي كنند       
  . درآمد ملي در ابعاد عظيمي مي شود

   :كيد مي كند كهاتاز جمله  2004گزارش مصرف كنندگان آب سال 
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در روز جهت جمع آوري آب كار مي كننـد و در هـر سـفر                 هـشت سـاعت     پيراموني،زنان فقير روستايي در كشورهاي      -
  . كيلو آب را بر سر خود حمل و تحمل مي كنند20بيش از 

در دوره تحصيل در آفريقا در دوران خونريزي ماهانه در دوران بلـوغ بـه دليـل نبـود آب سـالم و      ، يك نفر  هر ده دختر   زا-
  . خصوصي بودن امكانات آب، سر كالس حاضر نمي شود و يا ترك تحصيل مي كند

دهند كه زنان اصلي تـرين عـضو   روزانه شش هزار دختر و پسر به علت بيماريهاي وابسته به آب جان خود را از دست مي   -
  . خانواده 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 هزينـه پرداخـت           -
  . مي كند

عضل تبعيض جنـسيتي، وضـعيت زنـان را بـيش از پـيش              از مشاركت زنان در نهادهاي تصميم گيري به دليل م         جلوگيري  
بحـران  . اين در حاليست كه زنان نسبت به مردان نسبت به نبود آب سالم، كافي و ايمن، آسيب پذيرترنـد      . بحراني مي كند  

ت مي توان گفت كه حقوق زنان در عرصه هاي مختلفت تا اآب در زندگي زنان آنچنان نقش مهمي بازي مي كند كه به جر
  .عنوان يكي از اصول حقوق بشر به رسميت شناخته نشود، با تهديد روبروسته كه آب ب نيزما
  

  برآمد
مـردم در  . اگرچه وضعيت آب در جهان در شرايط كنوني بسيار بحراني و ناگوار است، اما همه چيـز از دسـت نرفتـه اسـت                       

 خيزند و خـصوصي سـازي آب در برخـي           برخي مواقع عليه خصوصي سازي آب و منافع شركتهاي جهاني به مبارزه بر مي             
امكانـات آبرسـاني در برخـي كـشورها از جملـه بوليـوي كـه بـه             . كشورها مانند هلند، نروژ و اروگويه ممنوع گـشته اسـت          

 معروف است، از انحصار شركتهاي خصوصي بيرون آمده و به بخش همگـاني برگردانـده                "جنگ آب "جنگهايش موسوم به    
  . سوي سياستهاي خصوصي سازي فقط استثنا محسوب مي شوده  بي پايان بپيشروي و رشده به اما اينها با توج. شده است

كـه امكانـات     ليبراليستي ادامه داشته باشـد، تـا هنگـامي        -كه سياستهاي نو   تبعيض طبقاتي و تبعيض جنسيتي تا هنگامي      
. ده شود، پايان نخواهـد گرفـت  آبرساني كه پيش تر به بخش عمومي تعلق داشت به انحصار شركتهاي بزرگ خصوصي سپر        

 در زندگي مملو از رنج كمبود آب و امكانات آبرساني و مرگ و مير به دليل ابتال به                    فقير و پيراموني   مردم ساكن كشورهاي  
زنان و دختران مجبور به راهپيماييهاي طوالني مدت براي دستيابي به . بيماريهاي مربوط به آب آلوده نگاه داشته مي شوند  

هـراس از آلـوده بـودن آب همـواره بـر      .  مي شوندل سطلهاي سنگين آب در زمان برگشت به محل سكونت خود          آب و حم  
اين در حاليست كه مـردم بـه مـصرف بـي رويـه آب و خريـداري بطريهـاي آب            . زندگي اين زنان و دختران مستولي است      

دهه ها پيش كسي باور نمي . ادرت مي ورزندآشاميدني و آلوده كردن محيط زيست با ميزان بسياري بااليي از پالستيك مب
معلوم نيست شركتهاي بزرگ چه فرصتها و امكانات همگـاني و طبيعـي             . كرد كه انسان روزي مجبور به خريداري آب شود        

مهـار و   به يقـين     به ما بفروشند؛     دوباره ،دست آوردن سود بيشتر   ه  د به انحصار خود در آورند و براي ب        نديگري را مي خواه   
  !نيستاز ذهن   دور، اكسيژني كه تنفس مي كنيمازيدن بهدست ي

در چنين جهاني وظيفه انـسان بـراي ادامـه حيـات،     . چنين دنيايي بي شك مكان فالكت و محنت مطلق انسان خواهد بود    
 ايـن   .عمومي كردن آب و در اختيار قرار دادن و تقسيم برابر و كافي آب سالم و تازه براي همه افراد جامعه و زمـين اسـت                         

 بازار جهاني سازي سرمايه و مبارزه بـا آن ممكـن   يهاه آمادگي يافتن جهت رد كردن انگار مهم، بدون آگاه شدن انسانها و   
  .ست و بنابراين نمي بايست خصوصي گردد آب مقدس است، يك حق عمومي. نخواهد بود

  
  انتشار يافته است) 1390 بهمن ،319شماره (بخش نخست اين نوشته در شماره پيشين نبرد خلق * 

   
  

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در 

  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم
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  .......كارگران و مزدبگيران
  

  1390برخي از مهمترين حركتهاي اعتراضي كارگران و مزدبگيران در بهمن 
  زينت ميرهاشمي: گردآوري و تنظيم

  
بهمـن در مقابـل     9 مـاه حقـوق، روز يكـشنبه         18خانه شيشه ايمني طوس در مشهد به علت عـدم دريافـت             كارگران كار *

  .استانداري خراسان تجمع كردند
همچنـين  . كنندگان خواستار پيگيري مسئوالن مربوطه جهت پرداخت حقـوق معوقـه خـود شـدند                به گزارش ايسنا، تجمع   

  .اند كه حقوق بازنشستگي خود را دريافت نكردهتعدادي از بازنشستگان اين كارخانه مدعي بودند 
  
بـه گـزارش كميتـه    .  بهمن، كارگران متروي مهرآباد با خاموش كردن دستگاهها دست به اعتصاب زدنـد 17روز دوشنبه   *

 مـاه حقـوق   5 ايستگاه مختلف مشغول ساخت تونل براي متـرو هـستند، در اعتـراض بـه           5هماهنگي، اين كارگران كه در      
  . دست از كار كشيدند خود◌ٔ معوقه

نهايـت بـا       در  .  ايستگاه در يكي از ايستگاهها جمع شدند و به اعتصاب خـود ادامـه دادنـد                5بعد از چند ساعت كارگران هر       
  شورش كارگران ايستگاههاي مختلف را مجبور كردند كه به ايستگاههاي خود برگردند، دخالت حراست و نيروهاي ضد

 بهمن در پي اعتـصاب بـه مرخـصي اجبـاري فرسـتاده شـده       17 مترو مهرآباد كه از تاريخ   بهمن، كارگران  23روز يكشنبه   
 بهمـن  29بودند، به محل كار خود بازگشتند اما كارفرما آنها را دو باره به مرخصي اجباري فرستاد و اعالم كرد كه تا تاريخ            

  .كار را شروع نخواهد كرد
  
ي و مناطق مختلف شهرداري رشت به استانداري گيالن واقـع در خيابـان               بهمن، كارگران قراردادي نواح    17روز دوشنبه   *

اين كارگران نسبت به عدم امنيت شغلي و بي ثباتي كارشان و عدم تجديد قراردادهايشان با شـركتهاي                  . معلم رشت رفتند  
  . خدماتي طرف قرارداد اعتراض كردند

 كارگران زحمتكش خدمات شهري بـا شـركتهاي خـدماتي           به گزارش فعاالن كارگري ضد سرمايه داري گيالن، بيشتر اين         
اين كارگران در ازاي اضافه كاري نه       . طرف قرارداد و مورد استثمار هستند     ... مانند شهرباران، نيل آبي، زرجوب، نور تابان و         

  .اضافه كار مي گيرند نه بن كارگري نه پاداش و نه ساير مزايا
  
ن جمعي از بهداشت كاران زن در اصفهان با تجمـع در مقابـل مجلـس خواسـتار      بهم18به گزارش ايسنا، روز  سه شنبه      *

  .تبديل وضعيت از پيماني به رسمي شدند
  
 بهمن، كارگران شهرداري تبريز در اعتراض به عدم حـذف شـركتهاي پيمانكـاري، در مقابـل سـاختمان                    23روز يكشنبه   *

  .فرمانداري تبريز دست به يك تجمع زدند
در اين تجمع كارگران خواستار تعيين تكليف وضعيت استخدامي خود و پاسخ قاطع مسئوالن در اين زمينه به گزارش ايلنا، 

مطابق قانون در مشاغلي كه ماهيت مستمر دارند بايد نسبت به عقد قرارداد مستقيم با كارگر اقدام كـرد تـا امنيـت                 . شدند
  شغلي كارگر تامين شود

  
 در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهاي خود، خيابـان هفـده   2 و 1ع فلزي شماره  بهمن، كارگران صناي24روز دوشنبه   *

شهريور را به مدت چهار ساعت مسدود كردند و جلوي تردد خودروها در اين مسير كه به بازار آهـن منتهـي مـي شـود را                           
 امنيت و گارد ويـژه در محـل         به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، به دنبال اين حركت اعتراضي، نيروهاي پليس            . بستند

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 اعتراضـي خـود                           

  . ادامه دادند
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اختالس سه هزار ميليارد توماني هستند و مالك قبلـي نيـز            به گفته كارگران، خريداران جديد كارخانه مرتبط با پرونـده      
كارگران اين كارخانه ها اعتقاد دارند معامله كارخانه صـوري بـوده اسـت و مالـك               . حاضر به پذيرش هيچ مسئوليتي نيست     

  . ه هاستقبلي، مسئول اصلي وضعيت حاضر در اين كارخان
  
 بهمن، در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهاي خود، از شـهر صـنعتي              24كارگران كارخانه چيني اسپيدار، روز دوشنبه       *

  . كاوه دست به راهپيمايي به سمت شهر ساوه زدند و در نتيجه اقدام آنان جاده قديم ساوه تهران مدتي مسدود شد
نبال اين حركت اعتراضي از سوي كارگران، فرمانده انتظامي شهرستان سـاوه در  به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، به د   

ميان آنان حاضر شد و با قول رسيدگي به خواستهاي كـارگران از آنهـا خواسـت نماينـدگان خـود را بـه فرمانـداري سـاوه                     
  .بفرستند

پاداش سال گذشته خود را دريافـت        كارگر رسمي چيني اسپيدار از مرداد ماه سالجاري تاكنون دستمزدها و عيدي و               140
  .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 پرستاران بيمارستان فوق تخصصي قلب تهران در اعتراض به نحوه محاسبات عيدي ساالنه 29روز شنبه *

  .تجمع زدندخود دست به 
ما پرستاران به جهت اين كه هنـوز بـه صـورت شـركتي فعـاليم و هماننـد            : به گزارش ايلنا، پرستاران معترض اعالم كردند      

 350پرستاران دولتي از حقوق مزاياي دولتي برخوردار نيستيم در نتيجه نسبت به پرداخت عيدي خود بـر مبنـاي دولتـي     
  .فت عيدي همانند سالهاي گذشته بر مبناي دو پايه حقوق هستيمهزار تومان معترض بوده و خواستار دريا

شايان ذكر است اين تحصن توسط پرستاران غير شيفت صورت گرفت وهيچ مـشكلي در ارائـه خـدمت رسـاني پرسـتاران                       
  .شيفت بيماران ايجاد نشد

  
د كننـدگان در مقابـل    بهمن، جمع كثيري از كارگران شركتي سـازمان حمايـت مـصرف كننـدگان و توليـ          29روز شنبه   *

  .معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري دست به تجمع اعتراض آميز زدند
شناس جهت رسيدگي به تخلفات اقتصادي و تنظيم بازار استان تهـران              به گزارش ايلنا، اين كارگران به عنوان بازرس و كار         

 اخير هيات وزيران مبني بـر تبـديل وضـعيت قـرار داد كارشـان از           ◌ٔ اند كه به دليل عدم اجراي مصوبه        مشغول به كار بوده   
  .حالت شركتي به قرار داد مستقيم و نيز نارساييهايي از قبيل تاخير چند ماهه در دريافت حقوق مزايا دست به تجمع زدند

  
ن بـراي بيـست و      كـارگرا .  بهمن تجمع كارگران كارخانه لوله سازي خوزستان وارد پنجمين هفته خود شد            29روز شنبه   *

روي يكـي از    . نهمين روز  در مقابل استانداري خوزستان تجمع كرده و خواهان پرداخت حقوق عقـب افتـاده خـود شـدند                    
  ».پنج كليه مربوط به كارگران لوله سازي خوزستان به فروش مي رسد«:پالكاردهاي كارگران نوشته شده بود

  
ماه حقوق معوقه و همچنين حل و فـصل         13تراض به پرداخت نشدن      بهمن دراع  29كارگران نساجي مازندران روز شنبه      *

 مازنـدران  2 و 3نشدن بازنشستگي آنها، جلو استانداري مازندران دست به تجمع اعتراضي زدند ، كارگران نـساجي شـماره          
 و يـك مـاه   عليرغم همه تهديدات نيروهاي امنيتي هرهفته جلو فرمانداري يا استانداري دست به تجمع اعتراضي مي زننـد    

يكي ازكارگران اين كارخانه گفـت ايـن   . پيش نيز همراه با خانواده هايشان جلو استانداري تجمع كرده و جاده را نيز بستند      
قدر وعده و وعيد دروغ و پوشالي به ما داده اند كه ما ديگر تا حقوق خود را دريافت نكنيم ازتجمعات مـستمر خـود دسـت     

  .برنخواهيم داشت
  
 در اعتـراض بـه   -ساپتا- بهمن، تعدادي از كارگران شركت مهندسي و ساخت پستهاي فشار قوي و صنعتي      29روز شنبه   *

  . پرداخت نشدن دستمزدهايشان در داخل ساختمان شركت واقع در خيابان خرمشهر در تهران تجمع كردند
 اين كه شركت نقدينگي و پول كافي به گزارش كارگران نيروگاه هاي ايران، در اين تجمع مدير عامل جديد شركت با اعالم   

  . ماه طلب دارند، خواست در صورت ناراضي بودن شركت را ترك كنند11 تا 3در اختيار ندارد از كارگران معترضي كه بين 
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  اعتصاب لوكوموتيورانان
ر ماه بهمن   اعتصاب برخي از لوكوموتيورانان در راه آهن شمال شرق در اعتراض به مشكالت معيشتي و حقوقي خود طي د                  

  .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 از                    

  .شوند ي قطار مي قطار باعث توقف چند ساعته
آهن كـشور، يـك منبـع آگـاه بـه ايلنـا خبـر                 ص اعتصاب لوكوموتيورانان برخي از خطوط راه        در پي درج اخباري در خصو     

  .كاركنان معترض خواستار آن هستند كه نسبت به احكام حقوقي و دستمزد آنان بازنگري صورت بگيرد:داد
شده تا مـسافران شـاهد      ها و مهمانداران قطارها موجب        بهمن سايت قانون، اعتصاب برخي لوكوموتيوران     13به گزارش روز      

 ساعت تاخير ايستگاه را ترك كرد بـه خبرنگـار   3مشهد كه با -رييس قطار خط تهران.  ساعته نيز باشند5تاخيرهاي گاه تا  
 نقل ريلي تاكنون پاسخگوي  و قانون گفته كه او و همكارانش جندين ماه حقوق و مطالبات معوقه دارند كه شركتهاي حمل 

  .شوند ليل آنها در اعتراض به اين موضوع به صورت كامل در محل انجام وظيفه خود حاضر نميآن نبوده و به همين د
گونـه    مشهد بيشترين تاخيرها وجود داشته است، بـه       -ساري و تهران  -اهواز، تهران -بنا به همين گزارش در مسيرهاي تهران      

اين تاخيرها شامل قطارهاي عادي و غزال    . ده است  ساعت تاخير به سوي مقصد به راه افتا        3اهواز نيز با    -اي كه قطار تهران     
هيچ مقام مسئولي حاضر نشده بابـت ايـن   . اند بوده و شركتهايي چون پلور سبز، بنياد و وانياريل بيشترين تاخيرها را داشته          

ن قطارهـا   نظمي و تاخير پاسخگوي مسافران باشد و تنها جوابي كه در پاسخ به اعتراض مسافران داده شده، آماده نبـود                     بي
  .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

  ي سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومهابراهيم مددي، از اعضا
  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

  ول مالي سنديكاي كارگران شركت واحدمديره و مسئ رضا شهابي كارگر زنداني، عضو هيئت
  علي اخوان، از ياران كانون مدافعان حقوق كارگر

  صديق كريمي، 
  شاهرخ زماني، 

  علي اخوان، 
  نيما پور يعقوب، 

  ساسان واهبي وش، 
  محمد حسيني،

  
  خودسوزي يك كارگر

بهمن  پس از اطـالع از آن  12ارشنبه ، بعد از ظهر روز چه)مزدا(مصطفي عليزاده، كارگر كارگاه صنعتي خودروسازي بهمن   
  .سپرد زد و جان  كه نامش در فهرست اخراجيهاي كارخانه قرار گرفته است، در محوطه كارخانه دست به خودكشي 
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 بهمنماه معلمان در چالشهاي 
  فرنگيس بايقره

  
ــدان   ــداني در زن ــم زن ــداقي، معل رســول ب
رجايي شهر توسط آموزش و پرورش براي     

ســايت كلمــه . اخراج شــداركــهميــشه از 
گزارش داده كه رسـول بـداقي در پيـامي          
كوتاه از زندان رجايي شهر در اين بـاره و          
ديگــر محــدوديتها بــراي معلمــان كــشور 

اينجانب ضمن محكوم كردن    اعالم كرده؛   
ــاب    ــا و ارع ــدها، اخراجه ــضارها، تهدي اح
معلمان ايران به ويـژه اعـضاي كانونهـاي         

ي كـنم كـه     كشور اعالم م  معلمان  صنفي  
جمهوري اسـالمي نظـام تعلـيم و تربيـت       

 .كشور را به سوي نابودي و بي هويتي هدايت كرده و آينده اي تاريك را براي جوانان و نوجوانان كشور رقم مي زند
 رسول بداقي معلم زنداني و عضو سازمان معلمان ايران كه بيش از دو سال نيم اسـت زنـداني             ؛در همين گزارش آمده است    

همچنين اين زنداني سياسي كه اين روزها درد شديدي دارد .  حتي يك روز هم از حق مرخصي استفاده نكرده استاست و
 .و بايد بيرون از زندان درمان شود با مخالفت مسووالن قضايي براي استفاده از مرخصي درماني روبه رو است

 شهر هيچ وسيله  چرا كه مسووالن زندان رجايي،رفتهمچنين اواخر دي ماه  وسايل همسر آقاي بداقي در زندان به سرقت        
 به همين دليل همسر آقاي بداقي كه از راه          .گيرند  اي اعم از كيف و موبايل را از خانواده هاي مالقات كنندگان تحويل نمي               

رون از زندان   اش را در جايي بي       آيد، مجبور شده موبايل و كيف دستي        دور يعني اسالم شهر تهران براي مالقات به كرج مي         
 .بگذارد كه در نتيجه همه وسايلش به سرقت رفته است

او در  . بازداشـت شـد   1388شـهريورماه   11ي كـانون صـنفي معلمـان ايـران، در              رسول بداقي، معلم و عضو هيـات مـديره        
د خـرداد وي بـه همـراه عيـسي سـحرخيز و داوو            در مـاه    ارديبهشت به علت عدم حضور وكيلش در دادگاه شركت نكرد و            

 .شهر منتقل شد سليماني به زندان رجايي
سال محروميت از فعاليتهاي اجتمـاعي محكـوم شـده           5سال زندان و     6اين معلم دربند به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به           

 .است
  

ن دارد تا كه عبداهللا مومني معلم زنداني به دليل مشكالت جسماني زياد نياز به انتقال به بيمارستا به گزارش كلمه در حالي
خانواده اين معلم دربنـد      تحت نظر پزشك متخصص قرار گيرد اما تاكنون با انتقال وي به بيمارستان موافقت نشده است و                

 .بسيار نگران وضعيت سالمت او هستند
در طول دو سه ماه اخيـر       “:مي گويد “ جرس”فاطمه آدينه وند همسر مومني با ابراز نگراني از وضعيت سالمت همسرش به              

 چند بار به بهداري زندان منتقل شده اما فقط داروهـاي            ،مسرم دل دردهاي شديدي مي گيرد و بدنش هم كهير مي زند           ه
ن درخواست مي كنم ايشان را اصال تحـت         من از مسئوال  . مسكن مي دهند و بعد از مدتي دوباره اين ناراحتيها بر مي گردد            

 معاينه كند و علت اين مشكالت و ناراحتيهايش تشخيص داده شود الحفظ به بيمارستان منتقل كنند تا متخصص ايشان را      
  . تا وضعيت حادتري پيدا نكند

ـ  ،كه در حال گذراندن احكام ناعادالنه و غيرقانوني خود هستند          اكثر زندانيان سياسي در حالي     دليـل شـرايط نامناسـب      ه   ب
 تحت رسيدگي دي مبتال شده اند كه بايد سريعاًزندان و عدم امكانات غذايي و بهداشتي مناسب به مشكالت جسماني متعد 

ن، شـاهد از دسـت دادن       متاسفانه به دليل بي توجهي به عمد يا غيـر عمـد مـسئوال             . پزشكي در خارج از زندان قرار گيرند      
در كنـار دردي كـه ايـن        . عزيزاني بوديم كه با اندك رسيدگي پزشكي به موقع مي شد از فاجعه مرگ آنها جلوگيري كـرد                 

ن يان بيمار تحمل مي كنند، خانواده هاي نگران آنان هستند كه هر روز با پرونده پزشـكي عزيـزان خـود بـه مـسئوال                        زندان
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ن نشان داده نمي شود، حتي به كوچكترين مـسائل          مسئوالقضايي مراجعه مي كنند اما كـوچكترين واكنـشي از سـوي            
 .انساني و اخالقي نيز پايبند نيستند

  
دوباره چهارشنبه نامه نوشتم و به دادستاني تحويل دادم، انـشاهللا           “: پيگيريهاي خود ادامه مي دهد     همسر مومني با اشاره به    

دندانهايش هم خراب شده است و لثه هايش عفونـت   . كه موافقت كنند و بگذارند جهت درمان به مرخصي استعالجي بيايد          
 “.مسرم موافقت كنندن صداي ما را بشنوند و با مرخصي استعالجي هكرده و اميدوارم مسئوال

حاميـان  (انتخابات رياست جمهـوري در سـاختمان سـتاد شـهروندان آزاد      نمايش  پس از    1388 عبداهللا مومني سي خرداد   
بازداشت شد و در دادگاههاي نمايشي به تحمل چهار سال و يازده ماه حبس محكوم               ) مهدي كروبي، از نامزدهاي انتخابات    

 .شد
چند وقت پيش هم در مالقات كابيني ”:حتگان ادوار تحكيم وحدت خاطر نشان مي كند     همسر سخنگوي سازمان دانش آمو    

خوب پنج دقيقه هم براي ما كه كل هفته هـم را نمـي              . زمان مالقات را پنج دقيقه كم كردند و يك جر و بحثي پيش آمد             
ي داشتيم االن هم كه مي بينم اين عيد پارسال تا عيد فطر امسال فقط دو بار مالقات حضور ما تقريبا از. بينيم خيلي است

خود آقاي مومني هم مي گوينـد شـما درخواسـت          .  اصال درخواست مالقات حضوري هم نمي دهم       .حق را به ما نمي دهند     
در طول هفته كه از او بي خبر هستيم و در بعضي از روزهـاي مالقـات،   ! مالقات به اين آقايان ندهيد چون به ما نمي دهند      

 . ناراحـت كننـده اسـت   خب شرايط زندان است آن هم با اين مشكالت متعدد واقعاً . روحيه كسلي دارد  متوجه مي شوم كه     
 “.االن نزديك به دو سال است كه به مرخصي نيامده اند

بچه هـايم دوسـت دارنـد پدرشـان را          . بچه هايم هم خيلي از اين وضعيت ناراحت هستند و خسته شده اند            ”:وي مي افزايد  
هر دو هم محـصل هـستند و        . بعد از كلي معطلي فقط بيست دقيقه از پشت شيشه مي توانند او را ببينند              ببينند و هر ماه     

 ديدن محيط زندان برايشان عـذاب آور        قدر به آنها فشار آمده كه اصالً       اين. نمي توانند هر هفته براي ديدن پدرشان بيايند       
انشاهللا كه دل اينها بـه رحـم بيايـد و حـداقل يـك مرخـصي       هميشه با خودم مي گويم      . شده و نمي خواهند به آنجا بروند      

 “.بدهند تا اين بچه ها مدتي با پدرشان بگذرانند اما باز مي گويم از اينها نبايد انتظار داشت
او در آن نامه بـه شـرح        .   نامه سرگشاده خطاب به علي خامنه اي رهبر جمهوري اسالمي نوشت            1389مومني در تابستان    
روحي  وران انفرادي پرداخت، شكنجه هايي چون فرو بردن سر در كاسه توالت تا شكنجه هاي جسمي و                شكنجه هاي در د   

 احـضار   اواما به جاي رسيدگي و بررسي اين نامه همانند نامه هاي ديگر             . و رها كردن او در سلول انفرادي به مدت طوالني         
 .شد و دوباره تفهيم اتهام شد

  
ن باز درخواست مي كنم يا مرخصي استعالجي به همـسرم بدهنـد يـا    از مسئوال”:ته استهمسر عبداهللا مومني در پايان گف   

حتي تحت الحفظ به بيمارستان منتقلش كنند تا تحت درمان قرار گيرد و وضعيتش از اين بدتر نشود كه ديگر قابل جبران 
  .و اين اميدواري را دارم كه انشاهللا موافقت خواهند كرد. نباشد
محمد توكلي دبير كانون صنفي فرهنگيان كرمانشاه به حراست آمـوزش و   بهمن 20روز پنجشنبه   شده،اخبار منتشرطبق  

 .پرورش احضار شد
 هرانا از كرمانشاه، در پي اعتصاب معمان كرمانشاه در طي دو هفته گذشته و عقب نشيني رياست كل آموزش گزارشبنا به 

 . ضار شدبه حراست آموزش و پرورش اح، محمد توكلي و پرورش
 باسابقه و كوشنده ي شوراي مركزي كانون صـنفي معلمـان كرمانـشاه اسـت كـه از گذشـته                    اعضايمحمد توكلي، يكي از     

 . همين امـر موجب بازداشت متعدد وي شده استوتاكنون، در تالشهاي صنفي اين نهاد، حضور چشمگيري داشته 
ماهه خود و در يك اقدام هماهنگ از         يل عدم پرداخت حقوق دو    الزم به يادآوريست، معلمان مدارس استان كرمانشاه به دل        

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 معلمان استان فورا پرداخت شد

 
بـه خبرگـزاري    استان اصـفهان  رانيبگ   فهي و وظ  يستگان فرهنگ  كانون بازنش  رعامليمديي،   روستا ديمج بهمن،   8روز شنبه   

 نيـ  تومـان از دولـت طلبكـار هـستند و ا    ارديلي م830 هزار و كي موجود در سطح كشور     يبازنشستگان فرهنگ :گفتفارس  
    هزار بازنشسته80 از شي در حال حاضر بكه نيبا اشاره به ا وي .گردد ي باز م1377 و 1376 ي دولت به سالهايبده
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 بازنشـسته وجـود دارد و    ي هزار فرهنگـ   50 حدود   زيدر سراسر اصفهان ن   :  در سطح كشور وجود دارد، اظهار داشت       يفرهنگ

  . هستندازمندي مسئوالن نيتهاي خود به حمايخوردگ   و ساليري افراد در زمان پنيا
 شدن ي نرخ تورم سبب خالشي افزاكه ني استان اصفهان با اشاره به ارانيبگ فهي و وظي كانون بازنشستگان فرهنگرعامليمد

 نرخ تـورم  شي براساس افزادي بازنشسته باانيهر ساله حقوق فرهنگ:  كردحي بازنشسته شده است، تصر اني فرهنگ يها  سفره
  . نشده استتي موضوع رعاني گذشته اي سالهاي داده شود اما طشيافزا

 انيـ  درصد بـوده امـا حقـوق فرهنگ        20 حدود   يجار  م در سال   نرخ تور  شي افزا يبراساس اعالم بانك مركز   :  داشت اني ب يو
  .ستي نرخ تورم نشي افزاي افراد بر مبناني حقوق اشي است و افزاافتهي شي درصد افزا10بازنشسته 

  

  زنان در مسير رهايي
  آناهيتا اردوان

  
  زنان فدايي : مداخله گر زنان

 كـه نقـش بـسيار قابـل        اسـت الت اجتماعي مملو از نام زناني       تاريخ مبارزات مردم ايران جهت دستيابي به دموكراسي و عد         
 پنجاه و بعد از آن بـسيار        هاما، در اين ميان نقش زن فدايي در ده        . ستايشي در ايجاد تحول و تغييرات اجتماعي داشته اند        

چريكهاي فدايي زنان بيشماري از طبقه زحمتكش و روشنفكر جامعه ايران با تشكيل سازمان . متفاوت، برجسته و بارز است
حماسـه هـايي كـه زنـان فـدايي از پايـداري در انديـشه، صـداقت، شـجاعت، از               . خلق ايران بـه جنـبش فـدايي پيوسـتند         

از تـاريخ   مل و تعمـق ا يك فصل قابل ت ،خودگذشتگي و عشق به زحمتكشان در تاريخ مبارزات مردم ايران به ثبت رساندند            
 طبقاتي قـد  مرزبندي زناني كه با درايت و . ما مي گشايد فرا روي نان ايران   جنبشهاي اجتماعي و همچنين تاريخ مبارزات ز      

 فرهنگ  ،علم كردند و قدم در صحنه مبارزه علمي و عملي گذاشتند، نه تنها از زن بودن خود ناراحت نبودند، بلكه در عمل                     
  . كشيدند چالش پيش پا افتاده مسلط بر جامعه كه تعريفي به غايت ارتجاعي از زن ارايه مي داد را به

ش با سـنت و مـذهب       يعنوان يك زن كمونيست انقالبي در جامعه اي صورت پذيرفت كه همه عرصه ها             ه  تولد زن فدايي ب   
شاه، يك شاه تيوريـك بـود و        .  يك سايه بسيار غمگين مي انداخت      ،گره خورده بود و انعكاسهاي تحقيرآميزش بر زن بودن        

فرهنـگ  . طور پيچيده اي حيات افراد جامعه را تحت تاثير قـرار مـي داد       ه   كه ب  مذهب گرايي آنچنان بر جامعه غلبه داشت      
 و تمامي عرصه هاي اجتمـاعي را   آغاز مي شد   )شخص شاه ( قدرت سياسي     در خشك مردساالرانه و تبعيض از باالترين فرد      

نها و موسيقي تالش مي كرد تـا   داستا، توليد و ترويج فيلمها، سريالهابا ساختار سياسي ،در چنين جامعه اي . فرا مي گرفت  
را بـه عنـوان يـك پديـده          از نقش ابزاري زن به عنوان بار فرهنگي دهه ها مناسبات و روابط توليدي حاكم، پاسداري و آن                 

 نيز با توجه به ماهيت طبقاتي اش از يك انديشه به            ،دستگاه مخوف امنيتي سلطنتي، ساواك    . طبيعي به جامعه تزريق كند    
 بلكـه دسـتگاه طبقـه    ،هدف از اين تبليغات تنها نهادينه كردن انديشه زن ستيزانه نبود. ه حمايت مي كرد  غايت زن ستيزان  

در جامعه اي كه زنـان از فـرط   . حاكم تالش مي كرد تا از اين طريق سرمايه بيشتري را در دست طبقه حاكم متمركز كند      
ودند كه در دربار براي اربابان خود خوش رقصي مي كردند  ب نيزفقر و تنگدستي تن به هر تحقير جنسيتي مي دادند، زناني

  . و مدافعِ سرسخت فرهنگ مردساالرانه و منافع طبقاتي نظام حاكم بودند
 در خيابـان بـا     ،به ترويج آگـاهي مـشغول بـود       ... ، كارخانه ها و     هادر چنين شرايطي بود كه زن فدايي در مدارس، دانشگاه         

ايـن  . م بر مي داشت و تا پاي نثار جان با ماموران ساواك مبارزه مي كـرد گا  راست قامتيسيانوري زير زبان به مانند سرو 
 تعريف ديگري از زن به جامعـه ارايـه          ،زن فدايي بود كه با تفكري انساني، عزمي راسخ و قلبي سرشار از عشق به محرومان               

ن زن فدايي بود كه با مبارزه بي امـان خـود بـر              اي. داد كه آنتي تز تعريفي بود كه فرهنگ سنتي به جامعه حقنه كرده بود             
قبالً چنين اتفاقي در تاريخ مبارزات مردم ايـران نيفتـاده   . چهره كريه مذهب و سنتهاي عقب افتاده، سيلي محكمي نواخت         

 بـه   دقيقـاً .  عرصه مبارزه طبقاتي و جنسيتي بگذارند      بهصورت سازمان دهي شده و تشكيالتي پا        ه  گونه ب  بود كه زناني اين   
ن ا بعـد از قـدرت گيـري مرتجعـ    ، نقش چشمگيري كه در پي ريزي بناي انقالب داشـتند        ا وجود همين دليل، زنان فدايي ب    

 مـذهبي   -رژيـم اسـتبدادي   . مذهبي نيز مورد حمله قرار گرفتند، دستگير شدند، شكنجه شدند و به مسلخ فرستاده شـدند               
ه تاريخ سازاني مانند رفقا نزهت السادات روحي آهنگران، مرضيه حتي به گور آنان در قطعه سي و سه بهشت زهرا، جايي ك   
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نشان مي دهد كه هراس رژيم واليت فقيه از جـنس همـان             خـوبي  ه اين موضوع ب. حمله كردند آرميده اند،  ... اسكويي و 
ـ   ،هراس گزمه هاي ساواك است     نـبش  طـور كلـي در ج  ه  هراس از فراگير شدن آييني كه زنان فدايي در جنـبش زنـان و ب

  . انقالبي مردم ايران از فداكاري، عمل، حركت، آگاهي، مقاومت و تسليم ناپذيري به ثبت رساندند
 جنبش زنان ايران در راستاي رسيدن به رهايي و شكستن سد تبعيض طبقاتي و جنـسيتي،          مبارزات بديهي است كه تاريخ   

 رفيق صـبا    همچونعنوان فرمانده،   ه  ه توانستند حتي ب   جنبش فدايي، زناني را به جامعه ارايه داد ك        .امروز شروع نشده است   
بيژن زاده كه بعد از كشته شدن رفيق حميد اشرف، به سازماندهي مجدد سازمان پرداخت، توانمنديهاي خود را بـه اثبـات                   

ـ  ،طور مستقل با توسل به اراده خود و پراتيكـي كـه آزادانـه و آگاهانـه برگزيـده بودنـد                    ه  زنان فدايي ب  . برسانند صـورت   ه ب
آنها در ابتدا به عنوان يك فدايي، يك انسان و يك زن به زن ايراني اين پيام . سازمانيافته و جدي وارد مبارزه سياسي شدند

 وارد مبارزه سياسي و طبقاتي شود، بـا خطـرات   "جنسيت" مطرح نيست؛ انسان قادر است فراي   "جنسيت"ند كه   درا رسان 
سـت   ن فدايي در جنبش كمونيستي ايران نشاندهنده ارزشها و توانمندي زن ايراني           عملكرد ز . تضادها باشد مواجه و حالل    

  .  را بپردازدآن هزينه ، كه تا پاي نثار جاناستطور جدي تصميم مي گيرد وارد مبارزه شود و حاضر ه كه ب
 مـساله بـراي      كار سهل و آساني نيست و ايـن        كسبي شك، تصميم گرفتن پيرامون مشاركت در مبارزه سياسي براي هيچ          

 به شايستگيها و ارزشهاي انساني و زنانـه خـود           اتكازنان فدايي با    . تر است  تر و مشكل   طور تاريخي از مردان بغرنج    ه  زنان ب 
 نماد توانمندي زن در مبارزه ،زن فدايي. قادر شدند كه در يك سازمان به باالترين موقعيت رهبري و فرماندهي دست يابند            

فع تبعيض جنسيتي در تاريخ ايران است كه با تحليل درست از شرايط مشخص بـراي اولـين بـار                    طبقاتي و مبارزه جهت ر    
 مبـارزه عـرض انـدام     ميـدان طور مستقل دره در تاريخ ايران زناني بوده اند كه ب. قدم در ميدان مبارزه مسلحانه مي گذارد      

 كـه هزينـه مبـارزه را     گـردد  حاضـر  وبـارزه شـود  طور سازمان يافته وارد عرصه مه  زن ب   پديده كه  كرده بودند وليكن، اين   
ـ        . نمود مي يافت  بپردازد، براي نخستين بار بود كه در تاريخ مبارزات مردم ايران             عنـوان  ه  در اين فرايند بود كه زن فدايي ب

ايـران  محصول جنبش فدايي و با توسل به ارزشهاي انساني خود در تاريخ جنبش عدالت طلبانه مردم و برابري طلبانه زنان   
  . اين سد شكني مديون زنان فدايي مي باشدبه دليل تاريخ مبارزات مترقي مردم ايران . سد شكني كرد

 جامعه را به    ،زن، يك پتانسيل نهفته است كه اگر آگاه شود        . امروزه، زن در نظر و انديشه ساختار سياسي حاكم، فتنه است          
 زنان فدايي مي تواند زنان دوران ما را با سدشكنان تاريخي خـود              رو، مطالعه هستي اجتماعي    از اين . دموكراسي مي رساند  

آگاهي زنان ايراني از شخصيت زن فدايي و ارزشهاي مبارزاتي آنان سبب مـي شـود كـه فرهنـگ ارتجـاعي زن                       . آشنا سازد 
ـ      كلـي از دسـت   طـور ه ستيزانه كه رژيم بيش از سه دهه به نهادينه كردن آن تالش ورزيده، رنگ ببازد و كارايي خـود را ب

 ، موضـوع  بي ترديـد  .  عليه هستي ننگين رژيم، ياري مي رساند       جدياين مساله بي شك به مشاركت زنان در مبارزه          . بدهد
 بلكه زنان ميهن ما در فرايند آشنايي و مطالعه زندگي مبارزاتي زنـان فـدايي بـه ايـن     ،كپي برداري از جنبش فدايي نيست  
رداري از يك جهان بيني انقالبي و درك درست از شرايط است كه مي تـوان مناسـب                  مهم دست مي يابند كه تنها با برخو       

برآيند اين آگاهي، مـشاركت همـه جانبـه و مـصمم زنـان در مبـارزه عليـه                  . ترين و صحيح ترين تاكتيك مبارزه را برگزيد       
همانگونه كـه زن  .  استسيستم ديكتاتوري در كوتاه مدت و مبارزه جهت رفع تبعيض جنسيتي و طبقاتي در طوالني مدت        

 شكـستن سـد   ابـ و فدايي با توسل به ارزشهاي انساني، درك درست از شرايط، تاكتيك مبـارزه مـسلحانه را انتخـاب كـرد                 
  .  به خيابانها كشاند و خود در تاريخ جاودانه شد57 انبوهي از زنان را زمان انقالب ضد ديكتاتوري ،تاريخي

وسياليست بود كه براي جهاني عاري از بهره كشي انسان از انسان، براي سيادت طبقه                يك زن س   ، بر اينها، زن فدايي    افزون
از هم پاشيدن ماشين دولتي واليت فقيه بـراي زنـاني كـه بـه چنـين آگـاهي                   به يقين   . كارگر و سعادت انسان مبارزه كرد     

ست كه بـر انفعـال و      م و عمل انقالبي   زن فدايي نماد عل   . تر خواهد بود   طبقاتي و ارزشهاي انساني دست يابند، بسيار آسان       
 تحريـف زنـدگي مبـارزاتي       ، گذشت بيش از سه دهـه       وجود دقيقا به همين دليل است كه با      . فيسم خط بطالن كشيد   يپاس

  .دل مشغولي دستگاه تبليغاتي رژيم مي باشدهنوز  ،خصوص زنان فداييه رفقاي فدايي، ب
  !يادشان گرامي و راه سرخشان همواره پر رهرو باد

  
   مقابله با دشمن مشترك فوري برايفوروم زنان عرب بر اتحاد عملتاكيد 

 از همه تشكلها و سازمانهاي مـدافع حقـوق زنـان در كـشورهاي مختلـف      "فورم زنان عرب" – 2012 فوريه 2ديلي استار،  
   در واكنش به  "ن عربفورم زنا"  فراخوان.  عربي درخواست كرد تا عليه دشمن مشترك در شرايط بعد از انقالب متحد شوند

  



 ٤٣

  
ويژه مصر و تونس بعـد از سـرنگوني حكومتهـاي           ه  حق تعيين سرنوشت خود در كشورهاي عربي ب        از    زنان رديدنمحروم گ 

  .  گرديده استصادرخودكامه سابق 
  

  يك سال بعد از انقالب مصر زنان كجا هستند؟
انقـالب   سـالگرد    صن در خيابانهاي شهر به مناسـبت       با تح  قاهرهزنان دانشجو در دانشگاه      - 2012 فوريه   3اسوشيتدپرس،  

جنبش زنان مصر با توجه به نگرانـي زنـان مـصري پيرامـون              .  به وضعيت حقوق كنوني زنان در كشور اعتراض كردند         ،مصر
حقوق بشر به مـوازات گزارشـها پيرامـون تجـاوز جنـسي و يـورش                نقض  قيمت باالي مواد غذايي، محروميتهاي سياسي و        

  . وبي به اجتماعات اعتراضي زنان، تالش مي كند تا شرايط را به نفع خود تغيير دهدنيروهاي سرك
 سركوب وحشتناك، ميزان مشاركت زنان مصري در راهپيماييها و تظـاهرات افـزايش     باوجود گزارشها حاكي از آن است كه     

 به  نو تحص صري را جهت گردهمايي     در همين رابطه، سالگرد انقالب مصر، صد هزار م        . داشته و همچنان رو به فزوني دارد      
بيش از هشتصد و پنجاه زن و مرد مصري در تحصنها كـشته شـده انـد كـه بـيش از صـد نفـر از آنهـا در                              . خيابانها كشاند 

له نشان مي دهد كه مردم مصر، نه تنهـا بـا سـركوب    ااين مس.  به قتل رسيده اندتحصنهاي بعد از براندازي حسني مبارك،     
ارتش كه درصدد حفظ و تثبيت قدرت سياسي است، ميدان مبارزه بـراي دسـتيابي بـه رهـايي را رهـا             مستمر و تمام عيار     

 نفـر   1200 ارتش مصر براي بيش از       تشكلهاي اپوزوسيون اعالم كرده اند كه     .  شده است  رگير ت نكرده اند؛ بلكه مبارزه همه      
ـ . كيل داده اسـت   ت منصفه و وكيل مدافع تـش      ان، دادگاههاي بدون هي   ااز مخالفان و معترض    ن امحكومـ تـن از    ش از صـد     ب

 اجتمـاعي مـورد   تو عـدال  دستيابي به حقـوق حقـه      ه دليل تالش براي   كه ب  را زناني تشكيل مي دهند       بورزبيدادگاههاي م 
  .خشونت فيزيكي و جنسي قرار گرفته اند

  
  كشتار زنان توسط نيروهاي سركوبي دولت بشار اسد 

حقوق بشر اعالم مي كند كه نيروهاي سركوبگر دولت بـشار           سوريه اي مدافع    گروه  يك   - 2012 فوريه   3خبرگزاري آسيا،   
  .  يك كشتار دستجمعي در شهر حمص به قتل رساندند جريان غيرنظامي، شامل زنان و كودكان را در217اسد دست كم 

 كـه در مجمـوع، تعـداد     اند رسانده شدهبور به قتلزنفر ديگر در بخش ديگري از منطقه م 79بر اين، در همين روز افزوده  
 تـصوير انبـوه   "الجزيـره "در همين رابطه تلويزيون . دگرد تن بالغ مي كشته شدگان اين منطقه، تنها در يك روز به سيصد      

  . اجساد كشته شدگان را نشان داده است
ـ      صورت گرفت    اين كشتار در تهاجم سركوبگران به هزاران تن مردمي         ه مناسـبت  كه در شهرهاي مختلـف كـشور سـوريه ب

   . در شهر حماه گردهم آمده بودند1982 در قتل عام معروف سال گانگراميداشت جان باخت
بر اساس گزارش سازمان عفو بين الملل، تاكنون بيش از شش هزار نفر در طول ده ماه قيام مردم سوريه عليه دولت بـشار                        

  . اسد، توسط نيروهاي سركوب حافظ رژيمش، كشته شده اند
  

   تنها در يك روز در عراق سي و دو مرد و زن، دواعدام
ييد خبر به دار آويختن بيش از سـي عراقـي كـه    اسازمان عفو بين الملل ضمن ت  - 2012 ژانويه   24روزنامه اينترنتي اروپا،    

 يـك سـال     رشامل دو زن نيز مي شوند، عنوان كرد كه اين ميزان باالترين ميزان اعدام گـزارش شـده تنهـا در يـك روز د                        
  . ته مي باشدگذش

ايـن در حاليـست   .  نفر در عراق، اعدام شده اند1200، بيش از 2004 تنها در سال ،بر اساس سوابق سازمان عفو بين الملل   
 قابل مالحظه اي    سهم اما زنان،    ، واقعي اعدامها نيست    پيرامون ميزان  كه دولت نوري مالكي، حاضر به صدور گزارش مفصل        

  . ددر ليست اعدام شدگان داشته ان
  

  زنان همجنس گرا و كلينيكهاي درمان همجنس گرايي در كشور اكوادر
 كـه بـا اسـتفاده از    كلينيكهـاي  مجبور كردن دولت به بـستن  بامدافعان حقوق زنان اكوادر      - 2012 ژانويه   25سي ان ان،    
  . ، به پيروزي رسيدند هستند معالجه همجنس گراييمدعي  گوناگونشكنجه هاي
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 از تعـدادي  موفق بـه توقـف فعاليـت    ،"تغيير" به نام و سازمانهاي مدافع حقوق زنان با راه انداختن كمپيني          تالف تشكلها   ئا

 با توسل به شكنجه هاي فيزيكي، ، كه بر اساس شهادت زنان همجنس گرايي كه از آن فرار كرده انداستكلينيكهايي شده  
  . يير دهندرواني و بياني تالش داشتند تا گرايش جنسي قربانيان را تغ

درخواسـت  . بور، دولت اكوادر گمان مي برد كـه همجـنس گرايـي يـك بيمـاري جنـسي اسـت          زتالف م ئبر اساس گزارش ا   
تالف تشكلها و سازمانهاي مدافع حقوق زنان مبني بر توقف فعاليت كلينيكهاي مذكور تا كنون توسط هزاران نفر ئاينترنتي ا

زير بهداشت دولت كه خود از مدافعان حقوق همجنس گرايان مي باشد نيز در  فعاليتهاي و . از سراسر جهان امضا شده است     
 ناقربانيان به خبرگزاري سي . وي قول داده است كه دولت را به بستن همه كلينكها، وادار سازد. ثر بوده استواين مسير م  

 را از غذا خوردن و آب آشاميدن محروم ها دستبند به مدت زماني طوالني بسته اند، آنا ابراز كرده اند كه دستان آنان را ب       ان
  .  تا اعالم كنند دست از همجنس گرايي برخواهند داشتمي دادندساخته، كتك مي زدند، مورد تجاوز جنسي و تحقير قرار 

  

  فرهنگ و هنر

  ماهبهمن رويدادهاي هنري 
  ليال جديدي

  
  :سخن روز

نيروي تاريخي ايستاده اند؛ در كنار نيروهايي كه راه را به پيش مي  مفرهنگ پروران بايد بنگرند و دريابند كه در كنار كدا -
گشايند يا نيروهاي واپس گرا و محافظه كار؟ زيرا براي هنرمند كه انساني پرورده ي جامعه است، جايي بـراي بـي تفـاوتي           

كند و آن را بـه يـاري افـزار     هنرمند نبايد ناتواني، اشتباه يا سركشيها و هوسهاي روان خود را با هنر خويش توجيه              .نيست
هنرمنـدان در ايـن صـورت    . هنر به ديگري سرايت دهد و به جاي اكسير شفابخش، ترياق مخدر و يا زهر شهد آلود بـسازد     

 18 - 1868مـارس   (ماكسيم گوركي   ( دارند   ثردچار نوعي تبهكاري شده اند، زيرا آنها در پرورش وجدان جامعه دخالت مو            
  ) نويس انقالبي روس و از بنيانگذاران سبك رئاليسم سوسياليستي نويس و مقاله س، نمايشنامه  نوي داستان) 1936ژوئن 

  
  موسيقي و رقص

  
   و اسالم گرايانرقصنده مصري 

گرايان سلفي را خطري بزرگ براي همه مصريها برشمرد چرا كـه بـه گفتـه او     اسالمرقصنده معروف مصري،  ، يك"دينا"
 ".كافر مي نگرند له گردشگري ، هنر و دموكراسي را حرام مي دانند و به يك هنرمند به ديدهزيادي از جم آنها چيزهاي"

به ايـن   كرد، حتي در صورتي كه دولت اسالمي در مصر بر سر كار آيد و رقص را ممنوع كند، باز هم  تاكيدبا اين حال وي
در هر شرايطي از آن كناره گيري نخواهم   بنابراينمن حرفه ديگري غير از رقص نمي دانم،":د داد و افزودحرفه ادامه خواه

  ".كرد
 آينده چه پيش مي آيد، اسالم گرايان مي گويند در كار هنر دخالت نخواهند كـرد امـا هـيچ    نمي دانيم در": گفت"دينا"

مـان  تحميـل كننـد كـه در آن ز    شايد پس از به حكومت رسيدن، هنر را لغو و خواسته هاي خود را. تضميني وجود ندارد
  ".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 مردم 
  .خود عقب نشيني كرد اين كشور، از موضع

 
   هيوستن، خواننده سرشناس آمريكايي  درگذشت ويتني



 ٤٥

 90و  80 مريكـايي كـه در دهـه   ، خواننـده مـشهور پـاپ آ   "ويتني هيوستن"
ميالدي در اوج شهرت بود و صدها جايزه موسيقي را از آن خود كرده بود، در                

ــي در  ــز"هتل ــورلي هيل خــانم .  ســالگي درگذشــت48 آمريكــا و در ســن "ب
   .و الكل دست و پنجه نرم مي كرد  سالها با اعتياد به مواد مخدر"هيوستن"

خستين فعاليتهايش در عرصه موسيقي را نيوجرسي آمريكا متولد شد و ن او در
اما در نهايت صداي قـوي   همكاري با گروه كر كليسا آغاز كرد در كودكي و با

خواندن نتهاي بـاالي موسـيقي    انگيزش در و انعطاف پذير او و قابليت حيرت 
  .كرد اي منحصر به فرد و سرشناس تبديل وي را به خواننده 

همـسر  "  و "در انتظـار بـازدم    "،  " گـارد  بـادي "سه فيلم  در   "ويتني هيوستن "
 بـا  وي بـا صـداي   "بـادي گـارد  "هاي فيلم  ترانه  .نقش آفريني كرد "كشيش

  . هاي اين فيلم به فروش رفته است  ميليون نسخه از آلبوم ترانه44كنون  تا. استقبال جهاني روبرو شد
گرمـي را از آن    جمله دو جايزه امـي و شـش   آوري اش صدها جايزه موسيقي از  در دو دهه شهرت و نام"هيوستن" خانم

  .ميليون نسخه از آلبومهاي وي در سراسر جهان به فروش رفته است 170 بيش از .خود كرد
 
  

  سينما
  

  جمهوري اسالمي افتتاح سازمان سينمايي
حضور   داشت، باامروز معاونت سينمايي وزارت ارشاد را بر عهده  به رياست جواد شمقدري كه تا"سازمان سينمايي ايران"

  .وزير ارشاد در برج ميالد تهران افتتاح شد
با موسسه پژوهشي فرهنگ، هنر و ارتباطـات و پژوهـشكده هنـر و رسـانه در      به اين ترتيب از ادغام معاونت امور سينمايي

 كيفـي بـر    تاكيد كرد كه با تشكيل اين سازمان نظـارت شمقدري در مراسم افتتاح .شدسينمايي تشكيل  يكديگر، سازمان
اولـين اقـدام     وي همچنين گفـت، .فني، هنري و محتوايي ساخت فيلمها گسترش خواهد يافت توليدات سينمايي، مراحل

خواهد بود اما جزييات ديگري در اين باره عنوان   يا سازمان جهاني مالكيت معنوي"وايپو"اين سازمان پيوستن به سازمان 
   .نكرد

، "سينماي ايـران دولتـي شـود   "تشكيل اين سازمان گفت كه قرار نيست به اين ترتيب درباره  محمد حسيني، وزير ارشاد
  .ارايه كند  وزارت ارشاد مي خواهد به اين ترتيب خدمات بيشتري به سينماگرانبلكه

خانـه  "پـي جنجالهـاي بـر آمـده از انحـالل       اين در حالي است كه منتقدان نگران آن هستند كه تشكيل اين سـازمان در 
  .گشايي از مشكالت جامعه سينمايي ، بيشتر جنبه تبليغاتي داشته باشد تا گره"سينما

 
   ضدنژادپرستانهيپاس فعاليتها به  جورج لوكاسي بهدستاورد سينماي هجايز

 پوسـتان آمريكـا     پيـشرفت رنگـين  يانجمن مل  را از"پيشگام"   جايزه،"جنگ ستارگان" آثار ي، خالق سر"جورج لوكاس"
موضـوعات    مـردم نـسبت بـه   ي افـزايش آگـاه    در زمينه"جرج لوكاس"اين جايزه به پاس فعاليتهاي  .رددريافت خواهد ك

  .شود مي  اهداياجتماعي و نژادپرستانه به و
ويـژه در    بـه ه، پديد آورديساز فيلم  در عصريكه انقالبهستند تخيلي بسيار محبوبي -ي حماسي و علم"لوكاس"ي فيلمها

 .رود شـــــــمار مـــــــي  او از پيـــــــشتازان آن بـــــــه ويـــــــژه كـــــــهيهـــــــا زمينـــــــه جلـــــــوه 
 ي همكـار "اسـتيون اسـپيلبرگ  " بـا  "اينديانا جونز"  سينمايييشناس و ماجراجو همچنين در خلق شخصيت باستانوي 

كنندگان مـستقل صـنعت     سازترين كارگردانان و تهيه  يكي از پول2011 در سال   ميليارد دالر ثروت،1/3 او با . كرده است
  .خته شده است سازي شنافيلم
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 جشنواره برلين بدون فيلمهاي ايراني 
شصت و دومين دوره جشنواره برلين كه در كنار كن و ونيز، ضلع 

بـدرود  "سوم جشنواره هاي رده اول جهاني است، با نمايش فيلم          
اين فـيلم بـه انقـالب       .  افتتاح شد  "بنوآ ژاك " ساخته   "ملكه من 

ار از زاويه اي متفاوت بـه آن  فرانسه مي پردازد و سعي دارد اين ب 
نگاه كند؛ همه چيز در داخل كاخ ورساي مي گذرد و ما تنها اثـر       

  .انقالب را بر ملكه و مستخدمان او مي بينيم
  

خـرس  "جشنواره جهاني فيلم برلين كه سال گذشته مهمترين جايزه اش يعني،            
، امسال در    ساخته اصغر فرهادي اهدا كرد     "جدايي نادر از سيمين   " را به    "طاليي

حالي كار خود را آغاز مي كند كه هـيچ فيلمـي از سـينماي ايـران را در بخـش                     
بـه عنـوان داور بخـش       با اين حـال، اصـغر فرهـادي         . مسابقه خود نپذيرفته است   

  .مسابقه جشنواره برلين انتخاب شده است
  
  
  

 "مالگوسكا زوموفسكا" به كارگرداني "آنها"از جمله فيلمهاي شاخصي كه در روزهاي اول جشنواره به نمايش در آمد، فيلم  
 مي  "جيمز مارش " به كارگرداني    "رقاص سايه " و   "بريليانت مندوزو " به كارگرداني    "گروگان"،  "ژوليت بينوش "و با بازي    

  .جشنواره فيلم برلين تا نوزدهم فوريه ادامه داشت . باشد
  

 "آرتيست"جشنواره فيلم بفتا و درخشش فيلم صامت 
 هفـت جـايزه     "آرتيـست "فيلم صامت   . تبرترين و با شكوهترين مراسم سينمايي بريتانيا شب گذشته برگزار شد          ، مع "بفتا"

نامه نويسي، بازيگري مرد، موسيقي، طراحي لباس،  هاي كارگرداني، فيلم  در رشته "آرتيست". اين مراسم را از آن خود كرد
  ن فيلم داستان يك هنرپيشه فيلمهاي صامت است كه اضافه شدن  اي.فيلمبرداري و بهترين فيلم موفق شد كه جايزه بگيرد
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. صدا به سينما او را به وحشت از دست دادن كارش انداخته است   
 از فرانـسه    "ميشل آزاناويـسيوس  "نويسنده و كارگردان اين فيلم      

، آكادمي هنرهاي سينمايي و تلويزيوني بريتانياسـت      "بفتا". است
  . آن برگزار شدكه امسال شصت و پنجمين دوره

  
  
  
  

  مريل استريپ جايزه بهترين بازيگر زن در بفتا را گرفت
.  گرفـت "مريل اسـتريپ  "ي امسال را    "بفتا"جايزه بهترين بازيگر زن در      

، نخست  "مارگارت تاچر " نقش   "بانوي آهنين " در فيلم    "استريپ"خانم  
، "مـارتين اسكورسـيزي  "هرچنـد  . وزير پيشين بريتانيا را بازي كرده بود     

 حضور داشـت  "هوگو"كارگردان سرشناس سينما، در اين مراسم با فيلم     
و براي كارگرداني نامزد دريافت جايزه شده بود، اما جايزه اي كه به خانه           
برد براي دستاوردهاي سينمايي اش بود؛ جايزه اي كه پـيش از ايـن بـه                

ي استنل" و "آلفرد هيچكاك "،  "چارلي چاپلين "سينماگران بزرگي مانند    
  . اهدا شده بود"كوبريك

ي امسال، اصـغر فرهـادي، كـارگردان ايرانـي هـم بـراي فـيلم             "بفتا"در  
  . نامزد دريافت جايزه بهترين فيلم غير انگليسي زبان بود كه اين جايزه را به دست نياورد"جدايي نادر از سيمين"

پوستي كـه در آن زنـدگي مـي         "رسيد، براي فيلم     "پدرو آلمادوار " به   "بفتا"جايزه بهترين فيلم غير انگليسي زبان امسال        
  ."كنم

  
  نقاشي

  تابلوي دوقلوي موناليزا
 اسـپانيا  "پرادو"تابلوي نقاشي كه گفته مي شود نسخه اي قديمي تر از تابلوي مونا ليزاي لئوناردو داوينچي است، در موزه                 

و چنين قدمتي داشته باشد، اما زماني كه كار ترميم مسووالن موزه گفته اند، ابتدا تصور نمي كردند اين تابل. پيدا شده است
  . را بروي آن انجام مي دادند، متوجه اليه هاي پنهاني زير اليه اصلي شدند

پيدا شدن اين اثر هيجان انگيز، اطالعات قبلي ما را درباره           ": كه اولين بار اين خبر را منتشر كرد گفته است          "آرت"روزنامه  
   ".حول مي كندمعروفترين تابلو دنيا مت

به نوشته اين روزنامه، با پاك كردن اليه هاي سياه و روغن جـال              
 "تاسـكني "از روي اين تابلو، زمينه اصلي آن كه همان دشتهاي           
گروهـي از   . ايتاليا در تابلو داوينچـي اسـت، پديـدار شـده اسـت            

كارشناسان نيز فكر مي كنند زني كه در اين تابلو ديده مي شود،           
داشته است، اما سن زني كه در تابلوي اصـلي در   سال   20حدودا  

امـا عكـسبرداريهاي اشـعه اي       .  است، از اين بيشتر اسـت      "لوور"
  . نشان دادند كه اين اثر با تابلوي داوينچي هم دوره است

  .دگفته مي شود پس از ترميم، اين اثر به موزه لوور پاريس فرستاده مي شود تا در كنار همتاي خود به نمايش در بياي
  

  كتاب
  هدايت صادق جايزه برندگان

 52 ارسـالي،  قـصه  650 از جايزه اين اول مرحله در.شد اعالم هدايت صادق ادبي جايزه دوره دهمين برندگان اسامي
 .يافتند راه نهايي مرحله به قصه 29 آنها بين از سپس و شدند انتخاب داستان
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 "رابطـه  انحناي"داستان  خاطر به مربر حمزه به را هدايت صادق تنديس نهايت در داوران
 .دادند
 مي فقط "داستان خاطر به روانشاد آرام ،"بيدارم هنوز من" داستان خاطر به ايلخان مريم

 آغـوش  در خـرس "داسـتان   خـاطر  بـه  مقـدم  مجتبي و "بخورم قهوه فنجان يك خواستم
 .شدند افتخار لوح برنده "درخت
 تولـد  سـالگرد  يكصدمين مناسبت به و امسال هدايت جهانگير اش درزادهبرا توسط 1381 سال از هدايت صادق جايزه
 .شود مي برگزار هدايت صادق

  
  تاتر

  گورملي آنتوني تازه اثر ،"بازمانده"در  مرزها شكستن
 .كرد متحير را تماشاگران و شد اجرا لندن "باربيكن" تاالر در "گورملي آنتوني"  اثر"بازمانده"
 ديواري به رو كسي نمايش ابتداي در .شود مي اجرا ممكن شكل ترين انتزاعي به و ندارد تانيداس واقع در "بازمانده"

 اي صـحنه  در كـه  بينيم مي را نوازنده سي حدود ديوار، شدن باز از پس و ايستاده شده ساخته صحنه جلوي در كه
 رفته رفته و نوازند مي و گيرند مي قرار خود جاي در ،است "باربيكن" تاالر صحنه زياد عمق مديون كه عظيم بسيار
 همراهي را موسيقي يايد، مي تر انتزاعي شكلي بزرگ، اي پرده و ويديويي دوربين كمك به كه فضايي در رقصنده چند
 .كنند مي

 مـي  نظـر  بـه  ناممكن يكديگر از آنها كردن مجزا كه ويديوآرت و تاتر رقص، كنسرت، از است غريبي تركيب "بازمانده
 رقص يا كنند، چاپ موسيقي بخش در بايد را اثر اين نقد كه شدند روبرو مشكل اين با انگليسي نتقدانم  غالب.رسد

  !يتجسم هنرهاي يا
  

  رويداد

  از مركز شهر برلين انگلس و ماركس يادبود بناياحتمال جابجايي 
 ميـدان  در و شد رداريپرده ب شرقي، آلمان وقت رهبر هونكر، اريش توسط 1986 آوريل در انگلس و ماركس مجسمه

 گرفت قرار شرقي برلين  در مركز"پالتز الكساندر" بزرگ
 هنوز آلمان، غرب و شرق شدن متحد و "برلين ديوار" سقوط ،"شرقي آلمان" در سوسياليستي نظام فروپاشي وجود با

 دور آن محل از را مجسمه دارند قصد دولتمردان از برخي .سرپاست برلين قلب در انگلس و ماركس از بزرگي مجسمه
 .است باال آنها برابر در مقاومت اما كنند،

 انگلس و ماركس يادبود بناي كه است كرده تقاضا برلين شهر شوراي از آلمان، عمران وزير دست راستي ،"رمزاور پتر"
 شرق ميقدي مركز نوسازي براي بزرگي پروژه آلمان مدعي است كه شهرسازي و عمران وزارت .شود دور شهر مركز از

 انگلـس  و مـاركس  مجـسمه  جـايي  به جا عظيم، پروژه اين اجراي براي "رمزاور" آقاي نظر دارد و به دست در برلين
 او پيشنهاد و است برخوردار ايويژه محبوبيت از مجسمه اين كه نداشت خبر احتماال آلمان عمران وزير .دارد ضرورت

 شد خواهد روبرو ماعياجت و سياسي محافل از مخالفت بسياري از موجي با
 منتقـل  بـرلين  در "فريدريكـسفلد " گورستان  به"دوقلو مجسمه"به  معروف بناي كه است كرده پيشنهاد رمزاور آقاي
 بـه  "شـرقي  آلمـان "يـادبود   بناهاي از برخي زيرا است، ناميده "سوسياليسم بقاياي انبار"را  يادشده گورستان او .شود

 .است دهش منتقل گورستان اين از ايگوشه
 و ماركس كه دارند عقيده همفكرانش و او .است شده مطرح سياسي نيت با آلمان عمران وزير پيشنهاد كه است آشكار
 .دارند تعلق آلمان تاريك گذشته به انگلس
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 تالشـي  را آن كرده انـد و  رد را عمران وزير پيشنهاد رسمي طور به آلمان چپهاي و سبزها دموكرات، سوسيال احزاب

 اين ندارند، اهميت آلمان تاريخ در تنها انگلس و ماركس كه كنندمي يادآوري آنها .انددانسته "گذشته فراموشي"راي ب
 .گذاشتند باقي كنندهتعيين تاثيري جهان سراسر بر بيستم قرن در خود بينيجهان با متفكر دو
 قـرار  سـكو  يا ستون روي معموال كه "سياسي" هايمجسمه بيشتر برخالف انگلس، و ماركس هاي مجسمه حالت در

 وفـادارش  يـار  و نشـسته  لوحي روي آسوده ماركس كارل .شودنمي ديده قهرماني حس يا برتري از نشاني هيچ دارند،
 . تاس ايستاده او كنار انگلس

  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabarad@iran-nabard.co  
  

  وشنفكران و هنرمندان ايراني خطاب به آقاي بانكي موننامه شماري از ر
  

  عاليجناب بانكي مون، دبير كل ملل متحد،
توافق نامه يي بين نماينده ملل متحد و دولت عراق به امضا ) 2011(هم چنان كه اطالع داريد، در اواخر سال گذشته 

هر چند در گفتگوهاي مربوط به . زديكي بغداد بودرسيد كه موضوعش انتقال داوطلبانه ساكنان اشرف به كمپ ليبرتي در ن
اين انتقال داوطلبانه، خود داوطلبان را شركت ندادند، ولي ساكنان اشرف روايتي از آن را كه آقاي كوبلر به آنها عرضه كرده 

 با بود پذيرفتند و حتي براي نشان دادن حسن نيت خود در همكاري با هر راه حل مرضي الطرفين و مسالمت آميز،
 سال به طور قانوني در آن زيسته و به دست خود 26صرفنظر كردن از حق مسلم خود براي اقامت در مكاني كه به مدت 

آن را از يك بيابان بي آب و علف به يك شهر سرسبز و مدرن تبديل كرده اند، اعالم كردند كه نخستين گروه مركب از 
از آن پس . وبيلهايشان آماده حركت فوري به سوي كمپ ليبرتي هستند تن از ساكنان به همراه اموال منقول و اتوم400

بود كه دولت عراق ، زير فشار شديد رژيم حاكم بر ايران ، كارشكني در اجراي توافقنامه يي را كه خود با نماينده ملل 
 تعهدش آن قدر پيش رفته كه متحد امضا كرده بود، شروع كرد و تا كنون با ايجاد انواع ممانعتها و محدوديتها، در راه نقض

پروژه يي را كه قرار بود انتقال 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 

  .ل استراق سمعي و بصري تبديل كرده استانواع وساي
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عالي پناهندگان مايه نگراني شديد ما امضاكنندگان زير مي در چنين شرايطي، عدم موضعگيري يونامي و كميسارياي 
اين سكوت به مثابه تأييد نقض تعهدات توسط دولت عراق است و عدم موضعگيري صريح از سوي كميسارياي عالي . باشد

وان باالترين مرجع بين المللي دفاع از حقوق پناهندگان در مقابل شرايط كنوني كمپ ليبرتي به معناي پناهندگان به عن
  .چراغ سبز براي به زندان فرستادن ساكنان اشرف و زمينه سازي براي كشتار بعدي آنهاست

المت آميز براي اشرف قرار با يادآوري اين كه در پشت تمامي اين نقض تعهدات ، رژيم ايران با هدف سوزاندن راه حل مس
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 
اجازه ندهيد از . ما از شما مي خواهيم. از كسب اطمينان از تضمينهاي الزم، آنها را اعالم كندتأمين شود و ملل متحد پس 

  .ارگانهاي درگير ملل متحد در انتقال مسالمت آميز پناهجويان، براي تأييد ضمني يك فاجعه انساني سوء استفاده شود
  

  اسامي و امضاء
  وازنده پيانوآهنگساز و رهبر اركستر و ن: ـ آندرانيك آساطوريان

  شاعر و پيانيست: ـ فاروق اميري
  شاعر: ـ آبتين آينه

  نوازنده: ـ فرامرز اسماعيلي
  مجسمه ساز: ـ محمدرضا اوليا

  خواننده: ـ امير آرام
  شاعر و نويسنده: ـ جواد اسديان

  مهندس معمار ـ طراح و نقاش: ـ عبدالكريم اعظمي
  نقاش و خطاط: ـ داريوش ايلداري

  بازيگر تأتر ـ نويسنده ـ برنامه ساز تلويزيون: ـ هنگامه افشار
  آهنگساز و رهبر اركستر و نوازنده پيانو: ـ شاپور باستان سير

  فعال حقوق بشر: ـ احمد باطبي
  شاعر و نويسنده: ـ خسرو باقرپور

  خواننده: ـ مرتضي برجسته
  بازيگر سينما و تأتر ـ نويسنده و كارگردان: ـ شهرام بروخيم
  شاعر و نويسنده: نـ جمشيد پيما

  فيلمساز: ـ صدرالدين تام
  طنزپرداز: ـ هادي خرسندي

  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 ،: ييـ مهدي ذكا

  نويسنده: ـ بهرام رحماني
  فعال حقوق بشر: ـ كيوان رفيعي

  هنرپيشه تئاتر و سينما: ـ مهتاب رهبران
  روزنامه نگار و برنامه ساز تلويزيون: ـ زاون

  نويسنده ـ كارگردان: ـ فريدون ژورك
  آوازه خوان ـ شاعر و نويسنده و پژوهشگر: ـ گيسو شاكري



 ٥١

  ان ـ نمايشنامه نويس و پژوهشگركارگرد: ـ خسرو شهرياري
  آهنگساز و رهبر اركستر و نوازنده پيانو: ـ محمد شمس

  آهنگساز و موسيقيدان: ـ حميدرضا طاهرزاده
  نقاش مدرن و صاحب سبك: ـ بهرام عاليوندي

  شاعر: ـ ميرزا آقا عسگري
  آوازه خوان ،استاد و مدرس موسيقي سنتي و آواز: ـ هوشمند عقيلي

  كارگردان تئاتر:  فرـ ناصر غفراني
  آهنگساز و برنامه ساز تلويزيون: ـ پرويز غياثيان

  برنامه ساز تلويزيون: ـ بهراد فردي
  نويسنده محقق در تاريخ و ادبيات و برنامه ساز تلويزيون: ـ فرهنگ فرهي
  طنزنويس: ـ حسين فرشيد

  فيلمساز: ـ فـرشيد فرشيدزاده
  لويزيونمفسر سياسي و برنامه ساز ت: ـ حسين فرجي

  خوش نويس و نقاش: ـ علي فالحي
  نويسنده: ـ علي فياض

  نويسنده و مقاله نويس مطبوعات: ـ پرويز قاضي سعيد
  كارگردان و نويسنده: ـ منصور قدرخواه

  نقاش: ـ محمد قرباني
  نويسنده و فعال محيط زيست: ـ كريم قصيم

  بازيگر تئاتر،سينما و تلويزيون: ـ پرويز كاردان
  فعال حقوق بشر،: ليـ كيوان كاب

  شاعر: ـ زيبا كرباسي
  عكاس و فيلمساز: ـ رحيم كريمي

  شاعر و نويسنده: ـ رحمان كريمي
  نقاش: ـ حجت كسرائيان

  خواننده: ـ فريده گل دره
  فيلمبردار: ـ وزير محمدي

  بازيگر سينما و خواننده: ـ مرجان
  سينماگر: ـ حسين مهيني
  امه ساز تلويزيوننويسنده ـ محقق ـ برن: ـ بهرام مشيري

  محقق و نويسنده: ـ عبدالعلي معصومي
  موسيقيدان و فعال سياسي: ـ سيروس ملكوتي

  هنرپيشه تئاتر و خواننده: ـ ناهيد نعيمي
  شاعر و نويسنده: ـ اسماعيل نوري عال
  نويسنده و مترجم: ـ منوچهر هزارخاني
  خواننده اپرا و نويسنده: ـ ناهيد همت آبادي

   شاعر و نويسنده:ـ آريانه ياوري
  1390 آبان 27 -همبستگي ملي : منبع
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 .بهار پيروز در راه است
 هوشنگ بهار

 
تنها شرايطي كه مي تواند به جالدان خونريز حاكم بر ميهنمان كمك كرده و حاكميت آنها را دوام  بيشتر داده و از سقوط                 

. يـب و روشـهاي كهنـه هنـوز جهـان را مـي فريبنـد               اين جانيان با فر   . حتمي نجات دهد، رسيدن به سالحهاي اتمي است       
متاسفانه غرب هم به خريدن زمان كه اهرمي براي مانده گاري اين حكومت سرا پا فساد و نامـشروح  اسـت، كمـك كـرده                   

  .است
رژيم حاكم بر ايران تا به حال منافع بيشماري را از جيب مردم ايران به جيـب دشـمنان ظـاهري اش كـه در عمـل نقـش                    

دنياي غرب با چشم بستن به نابكاريهاي رژيمي كه تنها منافع و غارت كشور اسير ما    .  بازي مي كنند ريخته است     دوست را 
جان و مال ملتها  و وحشيگري ستمگران و جانيان ضد  بـشر  . را دنبال مي كند، ضربه هاي مهلكي به مردم ايران زده است 

تمامي .  گذشته اين وضعيت را به خوبي و به وضوح  لمس كرده اند             مردم ايران در سه دهه    . براي غرب هيچ  اهميتي ندارد     
شعارها  و مواضع دروغين جانيان حاكم بر ميهن ما هرگز حقيقي نبوده و تنها فريب و دجاليت اين كفتاران سيري ناپـذير                       

  .كه در ابعادي كالن همه ساختارهاي اساسي ايران را ويران كرده اند را نشان مي دهد
يه به درستي مي داند كه در پاي دار قرار گرفته و با تحوالت خـاور ميانـه و شـمال آفريقـا و سـقوط چنـدين                   نظام ولي فق  

بحرانهـاي همـه جانبـه، ريـزش     . ديكتاتور، در وحشت از سرنگوني به سركوبي گسترده و تبليغات دروغين متوسل مي شود      
اكنـون  . ي سر حاكمان وقيح به گردش درآورده استمهره هاي درشت رژيم و تنفر عمومي از حكومت، كابوس مرگ را باال          
سردار منفور، محسن رضائي در مصاحبه ي خود به . ديگر بلوفها و تهديدهاي تو خالي سركردگان نظام، بي رنگ شده است           

  اصطالح دست به روشنگري زد و مواضع دولت و دايناسورهاي لب گور را مورد انتقاد قرار داد كه؛ چرا مي گويند تحريمهـا                      
  كارائي نداشته و از پيشرفت در اقتصاد و شرايط عادي حرف مي زنيد؟ 

  
شرايط فاجعه بار مردم كه هر روز به مراتب بدتر از گذشته مي شود و نامه هاي كساني كه تا ديروز عصاي ولي فقيه بودند                         

 ايـن گونـه رفتـار مـي كننـد، بـا             و اكنون درگوشه هاي زندانهاي خود ساخته فرياد بر مي آورند كه؛  اين قاتالن كه با مـا                  
نامه هاي  روح اهللا زم به خامنه اي، نوريزاد و خزعلي و بسيار كسان ديگري كه مورد خـشم                    . دشمنان نظام چه ها كاره اند     

  .خامنه اي قرار گرفته اند، براي ولي فقيه بسيار گران تمام مي شود
اين گزينه، رسيدن به بمب هسته اي است كه رژيـم           . كنددر چنين شرايطي تنها يك گزينه مي تواند به بقاي رژيم كمك             

  .فكر مي كند با اين حربه و با تهديد و باج خواهي، مي تواند بقاي خود را تضمين كند
شكوفه هاي عشق و اميد در . تاريخ آموزگار خوبيست، اما مستبدان نمي تواند از آن درس بگيرند، بهاران شادي در راه است 

زمستان سرد بـا تمـامي سـختي اش نمـي توانـد از حـضور تحـول            . آزادي در حال شكوفا شدن است     همه دلهاي مشتاقان    
  . قدرتمند بهار با عظمت و 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  روسياهي آنان را بياد 
 .  داشتدنخواه

  
  

  هر روز فراسوي خبر را در سايتهاي ايران نبرد و جنگ خبر بخوانيد

www.iran-nabard.com  
www.jonge-khabar.com  
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  ............فراسوي خبرها

  ... امام يمقوا ا
  هي پوجعفر

  
   بهمن14 نهيآد...  خبر يفراسو

 ينـ ي كه خميي در فرودگاه، بهشت زهرا و مدرسه رفاه، سراسر جامعه از طنزهايي مقوايني ساعت پس از ظهور خم   24 تنها
 جوانـان  ي طنزهايشدت و گزندگ.  دهد، پر شدي مراسم دهه فجر را هدف قرار م      ي و ابتكار جهالت بار ستاد برگزار      ييمقوا

 بلكـه بـازخورد     افتند،ي مسخره را ن   شي نما ني جرات نشان دادن ا    مي رژ يغاتي و دستگاه تبل   ونيزيه تنها تلو   بود كه ن   يبه حد 
  . آنان به بار آوردي برايي رواهيآن در جامعه، س

 روزها در ني كه ايمي دارد؛ رژيني آن خمانگذاري و بنمي مردم از رژي ساخته شده نشان از نفرت عموم ي طنزها ي كل يبررس
 خـود را  ي و اسالمي فرهنگي فاسد و تبهكار آن سقوط ارزشها  وراني زند و پا   ي دست و پا م    ي و اقتصاد  ياسيساد س  ف يايدر

  . كنندي چشم مردم تماشا مشيدر پ
 شود بـه  ي به تمسخر گرفته شده را در شكل و نوع ساختن طنزها م   يني و با زبان اشاره خم     يي قرار دادن امام مقوا    زيدستاو

 نيـ  كند كـه مـضحكه ا  ي كاملن مشخص م" مقواي مقوا، بت شكنيروح من" تا " امامي امام، مقوا ايا ا مقو"از  . دي د يخوب
 ي كه از امربران عل"دهه فجر" يهرچند ابتكار ستاد برگزار.  استيني خمهللا روح ا،ي اسالمي جمهورمي رژ انگذاري بن دان،يم

 ي نظام ي رسانده كه گردانها   يي او كار را به جا     ي فكر  و كوته  يني دهد كه خودب   ي است، نشان م   يني خم ني جانش ،يخامنه ا 
 جامانده از مراسم استقبال آن آموزش ري وز،يي رضا حاج بابادي كند و حمي كاغذ و مقوا مي احترام به تكه ايرا وادار به ادا  

  . شناسدي او سر از پا نميي جا گرفتن در كنار ماكت مقواي برايني خميروزها
 يبا دو متر مربع مقوا، چند امام كامل مـ ":  پرسدي كند و مي طرح مي سووالي مجازي در فضاي است كه كس لي دل ني ا به

 بودن  يبا توجه به باران   ":  دهد كه  ي خبر م  ي و كس  " ...ه،ي آب نزنيد راه را، نگار مقواي      ": سدي نو ي م يگري و د  "توان ساخت؟ 
  ". امام پاره شدشي پي لحظاتم،ي تهران متاسفانه با خبر شديهوا

 و فقر و ي گرانده،ي آن با دالر به حدود دو هزار تومان رسي كه نرخ برابري سقوط ارزش پول ملي روزهاني است در ايهيدب
 و  ي در فـساد، دزد    ميـ  رژ وراني كه پا  ي سرسام آور برق و گاز روبرو هستند، در حال         ي كند، مردم با قبضها    ي م دادي ب يكاريب

دلخـوش  " شود كه گفـت،  ي آورده مادي در گورستان بهشت زهرا به يني خمغو كه دريياختالس غرق شده اند و در روزها  
 نيـ  دلخـوش بـه ا     م،ي كن ي م ي اتوبوس را مجان   م،يكني م ي آب و برق را مجان     م،يسازي كه فقط مسكن م    دي مقدار نباش  نيبه ا 

 و  ميـ  بـا رژ   ،ي خامنـه ا   يلـ ع يغـات ي ساخت دستگاه تبل   يي قرار دادن ماكت مقوا    زي با دستاو  نگونهي، مردم ا  " ...ديمقدار نباش 
  . كنندي حساب مهي آن تسوانگذاريبن
  

   كردتبرئه را زكي شكنجه گر كهرهي فقيعدل ول
   يرهاشمي منتيز
   

   بهمن25 خبر يفراسو
 ،ي اسـالم يدادستان جمهور.  خبر دادي مرتضودي پرونده سع»بينقض قرار تعق« از ي اژه اي بهمن، محسن24 دوشنبه  روز

 در ي پرونده مرتـضو يريگي با اعالم رقع پ،ياباني خي در تظاهراتهاخواهيبهمن، سالگرد كشتار مردم آزاد 25 روز قبل از    كي
  .  و شكنجه در هرم قدرت را نشان دادتي آمران جناگاهي و جاقضاوت بودن امر هي پاي بگري بار دزك،ي كهراتيجنا
 از ي برخي با توجه به وابستگزك،يشكنچه گاه كهر، در   88 سال   ياباني خ يزشهاي شدگان خ  ري به قتل رساندن دستگ    ي پ در

 بر سـر زبانهـا افتـاد و         زكي كهز اتي جنا ي به عنوان متهم اصل    ي مرتضو دي جانباختگان به حكومت، نام سع     ني ا يخانواده ها 
 . دست چندم زندان به عنوان متهمان پرونده شـد         ي از كادرها  ي تعداد ي و معرف  يشي نما ي محاكمه ا  ي مجبور به اجرا   ميرژ

 اتهام قـرار    ي در صندل  ي پنهان ماندن آمران و عامالن اصل      ي برا دي با قتي تن متهم بودند كه در حق      12در پرونده مورد نظر     
 هيـ  فقي گماشتگان ول  زين رابطه   ني رفت و در ا    ي نشانه م  ي مرتضو دي بود كه همه انگشتها به سمت سع       ي در حال  نيا. رنديگ
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ـ    يچيسرپا مـتهم بـه      ر ي مرتـضو  ،ي پنهان كردن نقش خامنـه ا      يبرا  ي مـ  زگيـ  بـستن كهر   ي بـرا  هيـ  فق ي از فرمان ول
  . مي درجه او باشعي در انتظار ترفدي بسته شده و باي پرونده و،ي مرتضودي سعبياكنون با قرار منع تعق. كردند

مـران و    آ ي منظـر تمـام    ني را محاكمه كند و بر هم      تكاري تواند جنا  ي است، نم  تي آمران جنا  ني دادگاه در دستان خون    يوقت
ـ .  برگـزار شـود    اني قربان ي با حضور خانواده ها    صالحي ذ ي در دادگاه  ديعامالن قتل جوانان با     دي گنـاه اعـالم كـردن سـع        يب

 و نقش او در سركوب ي از پرونده مرتضوي كند و رنگي نمجادي اي خللد كه به دنبال عدالت هستني در اراده كسانيمرتصو
  . رنگ نخواهد شديمردم  ب

  

   قدرتهرمدر  تضاد ديتشد
    يرهاشمي منتيز
  

   بهمن30...  خبريفراسو
رونـد شـدت    . رديـ  گ ي مـ  شتري شدت ب  ي حكومت ي باندها ني تضاد ب  م،ي شو ي م كي انتخابات مجلس نزذ   شي چقدر به نما   هر
.  گـذارد  ي صحه م  ي خامنه ا  ي ساز كدستي استي س تي تر شدن شكاف در هرم قدرت، بر عدم موفق         قي تضادها و عم   يريگ

 و ي حكـومت ي بانـدها ني بـه شـكاف بـ   دني بخشدت شطي شراني در اه،ي فقي ولينشي نژاد به عنوان مهره گز  ينقش احمد 
  . كندي مدي تشدشتري  با قدرت حاكمه را هرچه بي طبقات اجتماعني رابطه بتي وضعنيا. چندپاره شدن آن است

 تي واليكتاتورير جنگ نگاهبانان دلسوز د    بلكه گرم كننده تنو    اني خاكستر، نه نقطه وحدت حكومت     ري آتش پنهانِ ز   يگرما
  . استهيفق

 صـحنه گردانـان     ي بـرا  ي است، ول  تي خاص ي ب ي شعبده باز  كي ،ي اسالم ي بر جمهور  دگاني شور ي مجلس اگر برا   انتخابات
 ي زهوار در رفتـه حكومـت مناسـب تـر مـ            ي كشت ي پارو زن  ي هر كدام خود را برا     رايز.  است ي جد ي انتخابات، جدال  شينما

. ديـ  حكومـت د گـر ي دي كند تا مهره ها    ي م ديتاك»  انتخابات ورش« كه بر    ي خامنه ا  ي توان از صحبتها   ي امر را م   ني ا .دانند
 دكـور  شتريـ  رنـگ كـردن هـر جـه ب    ي شراكت در قدرت حاضر به ب      ي كه برا  ياني بار حتا جنگچو   ني ا يصحنه چرخانان باز  

 و  عي سـر  ي چنـگ انـداز    ،ي اقتـصاد  يانهاي پاسداران بر شـر     سپاه يازيدست  .  نكردند ياصالخات خود بودند را هم وارد باز      
 سقوط  بي با شناخت باال بودن درجه ش      ه،ي فق ي ول يتيسپاه پاسداران با چتر حما    .  كند ي را طلب م   ياسي بر قدرت س   حيصر

 ي اهلي قـوق، وسـ  ي انتخابـات شي منظر نمانيبر هم.  خردي كرده و به نفع خود زمان را مي  فرع ي را اصل  گرانيحكومت، باز 
  . استي سازهي تصفيبرا
  

 از  ي كرده كه برا   هي تشب ي نژاد را به تومور سرطان     ي احمد اني در سپاه، جر   هي فق ي ول ندهي نما نيشي پ ني ذوالنور جانش  آخوند
  . استي درمانيمي به شازي بردن آن ننيب

 را يد ذوالنور، غـده سـرطان      آخون ي بهمن با درچ حرفها    28 فارس وابسته به سپاه پاسداران، روز جمعه         ي حكومت يخبرگزار
  .» شودي درمانيمي شدي آن خطرناك است و باي عمل جراخدهي غده به نخاع و مغر چسبنيچون ا«: وصف كردنيچن

 ياسـتها ي بر سي معاون نظارت و هماهنگ  ي محمد ي بهمن اعالم كردند كه آقا     29 روز شنبه    ي حكومت ي رسانه ها  نيهمچن
  . صورت گرفته استي به دستور خامنه ايري كناره گني خبر انيبر اساس ا.  نژاد استعفا داده استي احمدياقتصاد

  

  "دادگاه اختالس بزرگ" ي انحرافشينما
  يدي جداليل

  
   خبر اول اسفنديفراسو
 شي حكومـت بعـد از نمـا       يالي سـر  شي  كه بخش دوم از سه نما       "اختالس بزرگ " ي و انحراف  يشي پرده دادگاه نما   نينخست

  . صحنه رفتي دهد، روي ملي را تشكيشي انتخابات فرماشي از نماشي بهمن و پ22تظاهرات 
 ديـ آفر  كـرد كهچهـار فرزنـد مـه    ديـ  تاكيا  صفحه220 خواست فري دادستان تهران، در مقدمه ك    ،يآباد   دولت ي جعفر عباس

 و  يوع اقتـصاد   ارتباطـات نامـشر    قي اول پرونده،از طر   في رد ي قربان گر،ي و به زبان د    " اول پرونده  فيمتهم رد " ،يرخسرويام
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ــه  قطـب  " كيـ  دهه بـه     كي در كمتر از     "يي اجرا يها  تگاهدس ي مختلــف و برخــي بانكهــارانيمــد"پرداخــت رشــوه ب
شركت " عامل ري مد،يرخسروي كرد كه امدي تاكزي تهران ني دادستانندهي نما،يفراهانيآقا.  شدندلي تبد" در كشور  ياقتصاد

 از  ته گذش ي، در سالها  "راني فوالد ا  ي صنعت يگروه مل " شركت   رهي مد اتيه سيي و ر  "اي آر رمنصوري ام يگذار  هيتوسعه سرما 
  . زده استي، دست به سوواستفاده مال" و اشخاص صاحب نفوذي بانكراني از مدي ارتباط با بعضيبرقرار" قيطر

هفت بانك  به كي وجود داشته است تا در نزد    يطي شود كه چه شرا    ي م ختهي سوال برانگ  ني است كه در ذهن انسان ا      روشن
 شـود،   ي خوانـده مـ    "اي منصور آر  ريگروه ام " دالر اختالس شود؟ گذشته از آن، آنچه به نام           ارديلي سه م  ،ي و خصوص  يدولت
 ي آقـا  ي امـضا  ديشـا .  باشـد  ي مـ  ي اموال دولتـ   دي در خر  ي تبان مله هست كه از ج    زي ن ي تر ني سنگ ي مال ي پرونده ها  يدارا
 شتريـ  را بهي گروه است، سر نخ قضني به اي دولتي شركتهايزرا جهت واگذار و ي كه خواستار همكار   يي نامه ها  ي پا ييمشا

 آور سرسـام  ارقـام  ي شـك حـاو  ي كه بزي نهي فقي نژاد، دست نشانده ولي بغل احمدري زي از آن، پرونده هاريغ. روش كند 
 نـده ي نماازدهيـ  شتر،يـ پ. باشد درجه اول  ني متهم افتني ي برا يي تواند راهنما  ي م زي است ن  ي خامنه ا  اراني اقوام و    يهايدزد

 از ي را مطرح كرده بودند كه از بخت بد، نام برخ" صاحبان قدرت و ثروتني ب"في كثيمجلس ارتجاع، احتمال زد و بندها 
  . مزبور شدستي ارتجاع هم شامل لندگانينما

 ي ادار ي دستگاه ها  نيدتر از فاس  يكي نژاد   ي در دوره دولت احمد    راني حكومت ا  ،ي الملل ني ب تي گزارش سازمان شفاف   طبق
 وجـود رشـوه در دسـتگاه    ،ي فعاالن اقتـصاد گري و د  راني مد ي مال ياختالسها.  كشور جهان بوده است    180 اني در م  يو مال 

 ي مقامهـا انيـ  در مي و فساد مال   راني كاركنان و مد   يري رشوه پذ  نظر از   ي نظارت ي ، سالمت دستگاه ها    ي و دولت  ي ادار يها
  . شودي سازمان در نظر گرفته مني ساالنه اي گزارش هامي است كه در تنظيي از جمله شاخصهايدولت

 ي شد، برا  ي دوباره اقتصاد  هي فق ي و به دستور ول    ياسي و سپس س   ي كه نخست اقتصاد   هي فق ي حكومت ول  ي فساد مال  پرونده
 يجلس خبرگان رهبـر  به م ي كه حت  هي فق ي ول ي باور نخواهد كرد كه عبا     چكسيه.  خواهد ماند  ياسي همواره س  رانيمردم ا 

 انحـراف افكـار     ي بـرا  يشيـ  و نما  يغاتي محاكمه تبل  نيا.  باشد ي لجنزار مال  ني دخالت نكند، خارج از ا     شي در كارها  دي گو يم
 زكيـ  با سرنوشت شكنجه گـران كهر      زي ن ي فعل ني فساد است و بدون شك سرانجام متهم       ي اصل اني از توجه به مجر    يعموم

  .همانند خواهد بود
 

 
  

  

   ماه در اسفند ييشهداي فدا
 : رفقا

 -  حميد توكلي - مهدي سواالني - مجيد احمدزاده - عباس مفتاحي - مسعود احمدزاده - مهدي اسحاقي -رحيم سماعي 
امين نيـا    يحيي- علي رضا نابدل - مناف فلكي - عبدلكريم حاجيان سه پله - سعيد آريان - بهمن آژنگ -غالمرضا گلوي  

 فريـدون  - حسن سركاري - علي نقي آرش - اكبر مؤيد -هريسي   اصغر عرب  -زاده   علي تقي  محمد -چي    جعفر اردبيل  -
 - اسـماعيل معينـي عراقـي        - هـادي فاضـلي      - اسكندر رحيمـي     - جليل انفرادي    - علي اكبر صفايي فراهاني      -نجف زاده   

 -پـور     غفـور حـسن    -چي   محمدعلي محدث قند   - عباس دانش بهزادي     - هادي بنده خدا لنگرودي      -الدين مشيدي    شاع
 احمد غالميان -  عبدالرضا كالنتر نيسانكي -دوان   بهنام اميري- صبا بيژن زاده - ناصر صيف دليل صفايي -هوشنگ نيري 

 جـواد  - محمـدعلي معتقـد   -شاهي   جعفر پنجه- عباس   - حميد آزادي    - نظام   - محمدرضا بهكيش    -) هادي  (لنگرودي  
 - منـصور سـعيدي   - تيمـور سـتاري   - عبدالرحيم صبوري - علي خليقي    -عيد عقيقي    س -نسب    جليل خواري  -غفوريان  

 -آبـادي     مجتبـي خـرم    -الـديني     ناصر نجم  - سيروس فردوس    -داغي    خسرو قره  -الدين نگهداري     بهاء -اقبال طاهرخو   
زه عليـه رژيمهـاي شـاه و     تا كنون در مبارزه عليـه امپرياليـسم و ارتجـاع، در مبـار    49 طي سالهاي    -زاده   منصوره حبيبي 

  .خميني و براي تحقق دموكراسي و سوسياليسم به شهادت رسيدند
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   چريکھای فدايی خلق ايران سازمانھایآدرس
  در شبکه جھانی اينترنت

تحليل مسائل روز، ،  راديو پيشگامو فراسوی خبر،، اخبار نشريه نيرد خلق
   ن و جھانرويدادھای روز ايرا و ديدگاھھا
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