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 يرهاشمي منتيز: ريدبسر

  ي، زينت ميرهاشميدي جداليل، هي پوجعفرمنصور امان، : هيات دبيران

 مان، زينت ميرهاشمي، آناهيتا اردوان، جعفر پويه، مهدي سامعمنصور ا  ليال جديدي،:هيريرتحهيات 
  

  شماره ويژه بزرگداشت حماسه سياھکل و اج�س شورای عالی سازمان
  

  :در اين شماره می خوانيد
  . برگزار شدراني خلق ايي فدايكهاي اجالس شوراي عالي سازمان چرنيهفتم*

  .2ص...ا برگزار كرد مركزي منتخب شوراي عالي سازمان اجالس خود ركميته
  3ص...اهكلي سزي سالگرد حماسه و رستاخني چهل و دومداشتي گرامشيگزارش هما*
  7ص... )مادر پرتوي (بيرنگتسليت به مناسبت درگذشت خانم مليحه *
  راني خلق ايي فدايكهاي سازمان چراميپ*
    8ص...اهكلي سزي سالگرد حماسه و رستاخني مناسبت چهل و دومبه
  10ص...هي پوجعفر -ي  كنونطي ما در شرافي و وظايي، جنبش فدانوزده بهمن*
  17ص...ستي كموناني از دانشجوي جمعاميپ*
  18ص... در كلناهكلي مراسم بزرگداشت حماسه سبه،  تهران1391 بهمن 19 در 33 از قطعه اميپ*
  18ص...ان در مازندرراني خلق ايي فدايكهاي از فعاالن سازمان چري، از جانب جمع"شورش" اميپ*
  19ص... از جوانان هواداري جمعاميپ*
  20ص... محكوم استيبرتي به زندان موسوم به ليستيحمله ترور*
  20ص... با حكومت عراقي در هماهنگي به دستور خامنه ايبرتي به لي موشكتكارانهيحمله جنا*
  24ص... صالح كهندلياسي سي دختر زندانا،ي از پريدلنوشته ا*
  25ص...يقربابه جوز - تداوم*
  26ص...يرهاشمي منتيز -1391 در بهمن راني كارگران و مزدبگي اعتراضي از حركتهايبرخ*
   مافي و وظاي كنونطيشرا*

  34ص...راني خلق ايي فدايكهاي چرسازماني  عالي اجالس شوراني سازمان به هفتمي سخنگوياسي سگزارش
  53ص... خبرهايفراسو*
  59ص... در اسفند ماهيي  فدايشهدا*
  59ص...يريانتشارات تصو*
 

  »مي شوي متحد و متشكل مهي فقتي والي مذهبي استبدادمي رژي سرنگوني و برامي شمارانيما ب«

 »ي زنده باد آزاد،ي مرگ بر خامنه ا،يكتاتوريمرگ بر د«
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  .برگزار شدچريكهاي فدايي خلق ايران مين اجالس شوراي عالي سازمان هفت
  .زمان اجالس خود را برگزار كردكميته مركزي منتخب شوراي عالي سا

   
هفتمـين اجـالس    ) 2013 فوريه   13 و   12،  11برابر با    ( بهمن 25 و   24،  23اي   طي روزه  راني خلق ا  يي فدا يكهاي چر سازمان

 ره و خـاط اديـ  سكوت به احترام و در بزرگداشت قهي دقكي سازمان با يبا حضور مسئوالن، كادرها و اعضا شوراي عالي خود را     
  .آغاز كردي شهدا و جانباختگان  راه آزادي مردم ايران   جنبش پيشتاز فدايي و به ياد همه انيدانشهدا و زن

قبل از ورود به دستور كار اجالس، شركت كنندگان در شوراي عالي تصميم گرفتند كه در محكوميـت تهـاجم تروريـستي بـه           
  . زندان موسوم به ليبرتي اطالعيه اي منتشر كنند

  دادمورد بحث قـرار  را دستور اجالس كه از طرف دبيرخانه سازمان پيشنهاد شده بود اين اطالعيه شورا عالي   با تهيه و تصويب   
  .دانو به شرح زير تصويب رس

   سخنگوي سازمان در مورد تحوالت سياسيگزارش سياسيبحث و بررسي * 
  ائيهاي هر بخش و بررسي نقاط قوت و ضعف و نيز مشكالت و نارسگزارش بخشهاي مختلف تشكيالت* 
  انتخاب كميته مركزي سازمان* 
  

چالشهاي حكومت و تجزيـه و   كشور، يدادهاي خود را كه به مجموعه روياسي سازمان، گزارش س  ي بخش، سخنگو  نيدر نخست 
  .تحليل شرايط كنوني، قيامهاي بهار عربي، جنبشهاي برآشفتگان و اشغال وال ستريت و وظايف ما اختصاص داشت را ارايه داد

 ني مـضام رامـون يپ.  رساندبي سازمان را به تصو ي سازمان پس از گفت و گو و تبادل گسترده آرا، گزارش سخنگو            ي عال يشورا
 يك ماه قبل از برگزاري اجالس در اين گزارشمتن  و  بحث و تبادل نظر شده بود     زي ماهانه سازمان ن   ناري سم 35طي   سند   نيا

  .اختيار رفقاي تشكيالت قرار گرفته بود
  .  ماهنامه نبرد خلق كه در اول اسفند امسال منتشر خواهد شد، درج مي شود332ن كامل اين گزارش در شماره مت
  

 مسئوالن مربوطـه  توسط سازمان در فاصله دو نشست  ي نهادها و ارگانها   تيفعالگزارش   ي، عال ي شورا در دومين بخش اجالس   
كيد شركت كنندگان  بر فعاليت در داخل ايران و فعاليتهاي تبليغاتي و توجه ا رابطه، نيدر هم. گرفت قرار يمورد بررسارايه و 

 ي سـازمان، راهكارهـا  يرونـ ي بتيـ  گونـاگون فعال ي نقاط قوت و ضعف در جنبه هـا  ي موضوع كي با تفك  نشست. روشنگرانه بود 
  . كردي آن را جمع بنديي را به بحث گذاشت و مفاد اجرايالتي تشكي و ارتقا كوششهاتيتقو
كـه نـاظر بـر    ششمين اجالس خـود را   مصوبه  ي عال يشورا.  سازمان بود  ي مركز تهي، انتخاب كم  اجالسند دستور كار     ب نيآخر

  .ديبرگزو بر معيار نصف به اضافه يك  ي مخفيري گي را با راي مركزتهي كمي اعضابود را دوباره تائيد و  نهاد نيگسترش ا
  . داداني خود پابه كار  وناليود انترناسبا سر روز كار فشرده 3طي  سازمان ي عالي شورانشست

  
 ي قرارهاراموني پد،ي نشست برگزار گرداني درنگ پس از پاي جلسه خود كه بني در نخست،ي عالي منتخب شوراي مركزتهيكم

،  نبـرد خلـق    دبيـران  اتيـ  ه ي اعـضا   و  سازمان، ي سامع را به عنوان سخنگو     ي مهد قي رف  كرد و   اتخاذ يماتي تصم ي عال يشورا
  . را منصوب كرديي و اجرايالتيشك تيمسئوالن ارگانها دبيرخانه و مسئول

   
  راني خلق ايي فدايكهاي سازمان چررخانهيدب

  2013 فوريه 14 برابر با 1391 بهمن 26پنجشنبه 
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  گزارش همايش گراميداشت چهل و دومين سالگرد حماسه و رستاخيز سياهكل

  

  
 سـالگرد  دومين و چهل بزرگداشت مراسم ،2013 فوريه 9 با برابر 1390 بهمن 21 شنبه روز ظهر از بعد نيم و چهار ساعت از

   .شد برگزار آزاديخواه ايرانيان شركت با) آلمان (كلن در سياهكل رستاخيز
  
 حـضار  بـه  ايـران،  خلـق  فدايي چريكهاي سازمان جانب از بايقره فرنگيس رفيق برنامه ابتداي در

 يـك  آزادي راه شـهداي  همـه  و فدايي پيشتاز جنبش ايشهد به احترام براي و گفت آمد خوش
   .كرد اعالم سكوت دقيقه

  .شد پخش آزادي سيماي هاي ساخته از ديگري نماهنگ و "آزادي" نام با نماهنگي آن از پس
 عـالمي  كـامران  و اردوان آناهيتـا  رفقا سپس

 اطـالع  بـه  را مراسـم  بـه  رسيده پيام 4 نژاد
 چهـار  ايـن  متن. شد روبرو حضار ستقبالا با كه رساندند كنندگان شركت

   .آمد خواهد گزارش اين پايان در پيام
  

 پيـام  از بخـشهايي  خوانـدن  بـا  را برنامه بعدي قسمت جديدي ليال رفيق
 سـپس  و كرد آغاز مناسبت همين به ايران خلق فدايي چريكهاي سازمان

 رفيـق . كنـد  شـروع  را خـود  سخنراني كه كرد دعوت پويه جعفر رفيق از
 گيـري  شـكل  بـه  منجـر  كـه  شـرايطي  بـه  خـود  سخنراني در پويه عفرج

   بررسي در و پرداخت شد خلق فدايي چريكهاي
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 شـرايط  در دمكراتيـك  انقـالب  تحقـق  و ديكتـاتوري  ضد مبارزه كه گرفت نتيجه آن نظري هاي پايه و فدايي جنبش عملكرد
   .گرفت شكل فدايي جنبش آن اساس بر كه كند مي پيروي قانونمنديهايي همان از اساس، در كنوني

  
 نبـرد  ماهنامـه  332 شماره در پويه جعفر رفيق سخنراني كامل متن
  .شود مي درج شد، خواهد منتشر امسال اسفند اول در كه خلق

  
  

 احمد ياد زنده هاي سروده از يكي سحر رفيق سخنراني، پايان از پس
 دعـوت  قهـوه  و چـاي  صـرف  به را حضار آن از پس و خواند را شاملو

  .كرد
 اطـالع  بـه  زيـر  شـرح  بـه  را برنامه ادامه سحر رفيق آنتراكت، از پس

  :رساند حضار
 گيـسو  رفيـق  چـپ،  و انقالبـي  هنرمند موسيقي برنامه ابتدا، در"

 بـا  گـو  و گفـت  و بحـث  نوبـت  آن از پس و شود مي اجرا شاكري
 و اسـت  جديدي ليال و ميرهاشمي زينت پويه، جعفر رفقا شركت

  ".كرد خواهد اجرا برنامه هنر، كارگاه از فريدون فيقر پايان، در
 شـد،  روبرو پرشور استقبال با كه گيسو رفيق هنري برنامه از پس
 گفتگو و بحث برنامه پويه جعفر و ميرهاشمي زينت جديدي، ليال

 يـا  و سـوال  طرح به حضار از تعدادي بخش اين در. كردند آغاز را
   .پرداختند نظر ارايه
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   زنداني يك كه كرد اعالم همچنين جديدي ليال

 تـصوير  مترقـي،  هنرمنـدان  از يكي همچنين و كرده تقديم مراسم اين به را خود هنري آثار از يكي زندان، از شده رها سياسي
 دسـته  نيز ايران مقاومت ملي شوراي جانب از. است داشته تقديم برنامه اين به را شاملو احمد ياد زنده از اي شده كاري كنده

  .بود شده اهدا مراسم به زيبايي گل
  
  
  
  
  
  
  
  

 و يـاد  نشدني، فراموش سرودهاي ترانه اجراي با رمضاني فريدون رفيق. داشت اختصاص ايران هنر كارگاه به برنامه سوم بخش
   .داشت گرامي را فدايي پيشتاز جنبش آفرينان حماسه خاطره

 همراهي و رمضاني فريدون رفيق اجراي با انترناسيونال سرود با سياهكل حماسه و رستاخيز سالگرد دومين و چهلمين همايش
  .رسيد پايان به حضار پرشور

   .شد خواهد منتشر آينده در و شده فيلمبرداري برنامه اين تمامي از كه است ذكر قابل
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  ايران خلق فدايي چريكهاي سازمان دبيرخانه
  2013 فوريه 18 - 1391 بهمن 30 دوشنبه
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  )مادر پرتوي (بيرنگليت به مناسبت درگذشت خانم مليحه تس
  

سن در ) مادر پرتوي (بيرنگ خانم مليحه 1391 دي 29با تاسف بسيار روز جمعه 
خانم مليحه رهبري زني مبارز و جسور و مادر .  سالگي در تهران درگذست96

 در دوران رژيم گذشته كه زنده ياد رفيق. رفيق مبارز محمد علي پرتوي بود
محمد علي پرتوي در ارتباط با سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران دستگير 
شده بود، مادر پرتوي در كنار ديگر مادران و خانواده هاي شهدا و زندانيان 

  .سياسي فعاليت مي كرد
مادر پرتوي فرزند آقاي علي بيرنگ ملقب به كاظم اف، كه در كتب مربوط به 

تنها زنده ياد رفيق محمد علي پرتوي . د، بودانقالب مشروطيت از وي ياد مي شو
 به دست مزدوران استبداد 60فرزند پسر اين مادر جسور در سالهاي دهه 

نازلي، فرزند دختر مادر پرتوي نيز . مذهبي حاكم بر ايران به شهادت رسيد
  .سالها در زندانهاي رژيم جمهوري اسالمي تحت آزار و شكنجه قرار داشت

 را به خانواده اين مادر بيرنگ جانب رفقايم در سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران، درگذشت خانم مليحه از جانب خودم و از
  .مبارز و به ويژه به نازلي پرتوي و به همه آزاديخواهان ايران تسليت مي گويم

  .يادش هرگز فراموش نخواهد شد
  مهدي سامع

 2013 ژانويه 21 -1391 بهمن 2دوشنبه 

  
  

   چريکھای فدايی خلق ايرانن سازماھایآدرس
  در شبکه جھانی اينترنت

تحليل مسائل روز، ،  راديو پيشگامو فراسوی خبر،، اخبار نشريه نيرد خلق
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  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com  
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   خلق ايرانپيام سازمان چريكهاي فدايي

   رستاخيز سياهكل  به مناسبت چهل و دومين سالگرد حماسه و
  
  ».توالي چشم اندازهاي بي بازگشت است. تاريخ توالي فصول نيست«

  اميرپرويز پويان
  

تاريخ معاصر ايران سرشار از رويدادهايي است كه تاثير شگرف بـر رونـد سياسـي اجتمـاعي          
راي مردم پيروزيهـاي نـسبي بـه همـراه داشـته و             اين رويدادها گاهي ب   . جامعه داشته است  

 بـه   1332 مرداد سـال     28كودتاي امپرياليستي   .  است دربرداشتهش آزاديخواهي مردم    بجن  براي ي شكستهاي سخت  زماني نيز 
 تلخ همراه با دوراني از سكون و خفقان براي مردم كستي روبرو نشد، شدورهعلت آن كه با واكنش مناسب نيروهاي سياسي آن 

 يك گروه از جوانان انقالبي با اقدام جسورانه خود به آن         1349 بهمن سال    19 سال بعد در شامگاه      17. و جامعه به وجود آورد    
 بهمن  19گروه پيشتاز و انقالبي كه در       . كودتاي ننگين پاسخ دادند و بدين ترتيب تاريخ سياسي ايران وارد دوران جديدي شد             

  قيام ردند، جنبش نويني را پايه گذاري كردند كه تا        برك سياهكل در استان گيالن حمله        به پاسگاه ژاندارمري شه    1349سال  
  . جنبش آزاديبخش مردم ايران به ثبت رساندتاريخ  شگفت انگيزترين حماسه ها را در 1357بهمن سال 

دي و ديكتـاتوري در  بـين آزا جديـدي  سياسي    از نظر نظامي كوچك قطب بندي      ياتيبدين ترتيب در آن روز تاريخي و با عمل        
حماسـه و رسـتاخيز   .  و سـرنگوني ديكتـاتوري شـاه منجـر شـد     1357 بهمن سال 21 قيام كه سرانجام به شكل گرفتجامعه  

. كشيده ايران مي تپيد بند   به آزاديخواهانه جواناني بود كه در سر شور رهايي داشتند و قلبهايشان براي مردم               خيزشسياهكل  
رگذارترين نيرو در صحنه ي جانشان پذيرا شدند پس از مدتي كوتاه به تاث كردن اقدام خود را با فدااين نيروهاي اندك كه هزينه

ي پيرامـون  هاسياسي كشور پس از نيرو   جنبش   به پرنفوذترين    1357 بهمن سال    قيام و در آستانه     ندسياسي كشور تبديل شد   
  .فرا روييدندخميني 

  
يعني قدرت مطلق شاه و ضعف مطلق مردم        » مطلق«اقدامي براي غلبه بر دو       مرداد و    28حماسه سياهكل پاسخي به كودتاي      

فدايي شهيد رفيق امير پرويز پويان با خالقيت بي نظير اين دو مطلـق را در مقابـل همگـان قـرار داد و حماسـه آفرينـان              . بود
  .دست به عمل زدندكرده بود، جان مردم ايران را فرسوده ذهن و سياهكل با عمل خود براي درهم شكستن اين دو مطلق كه 

 فـراز و نـشيبهاي       در با اين عمليات جنبش نوين و پيشتاز چريكهاي فدايي پس از سالها كار تداركاتي اعالم موجوديت كـرد و                  
 بهمن كه به يك سازمان تـوده  قياميها و خطاها به حيات رزمنده و مداخله گر خود تا            ي برخي كمبودها، نارسا    با وجود  سخت و 
  .  يگاه گسترده تبديل شد، ادامه داداي با پا

رفقا مهدي اسحاقي و محمد رحيم سـمايي طـي          . رژيم شاه در واكنش به رستاخيز سياهكل، به سركوب بي محابا متوسل شد            
 بهمن به شهادت رسيدند و رفقا غفور حسن پور اصيل، علي اكبر صفايي فراهاني، احمـد فرهـودي، جليـل                     19عمليات پس از    
علي محدث قندچي، ناصر سيف دليل صفايي، هادي بنده خدا لنگرودي، شعاع الدين مشيدي، اسكندر رحيمي، انفرادي، محمد

 26محمدهادي فاضلي، عباس دانش بهزادي و هوشنگ نيري در بيدادگاههاي نظامي ارتش شـاه بـه اعـدام محكـوم و در روز                      
  .اسفند همان سال به جوخه هاي اعدام سپرده شدند

  
» . چگونه بودن را دانستن، از آگاهي به چرا بودن برمي خيزد«:قاله اي در ستايش زنده ياد صمد بهرنگي نوشترفيق پويان در م

را در مبـارزه    » چگونه بـودن  «آگاهي داشتند،   » چرا بودن «واقعيت اين است كه اولين دسته از شهداي قهرمان فدايي چون به             
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يـد ايـن   ي نياز دارند و نه به تا»شريعت سازي تئوريك«هاي خود نه به پيگير آموختند و نشان دادند كه براي عملي كردن ادعا        
از آن زمان كه پرچم مبارزه بـا ديكتـاتوري و           . داخلي يا جهاني و فقط الزم است كه هزينه ادعاها پرداخت شود           » قطب«يا آن   

 ايـران تحـت حاكميـت اسـتبداد     براي رهايي به وسيله رزمندگان دلير فدايي برافراشته شد تا اكنون كه در هر گوشـه و كنـار                
ارزه پيگير با استبداد و ستم را ادامه مي دهند، نظريـه پـردازان فرومايـه بـا سـرهمبندي                    بمذهبي، زنان و مردان بيشمار راه م      

درصدند تا پيكار تاريخي مردم ايـران بـراي آزادي را بـه             » خشونت گريزي «مشتي اراجيف بزك شده تحت عنوان عوامفريبانه        
 و ستمگران سوق داده و از همين منظر رستاخيز سياهكل به طور خاص و پيكارهاي بي                 خودكامگاناي ننگين با    مسير سازشه 

اين نظريه پردازان كه خشونت حاكمان را حق        . جلوه دهند » نابخردانه و بي حاصل   « به طور عام عملي       را امان پيشتازان فدايي  
بـه  «را » شوريدن عليه بيدادگري و سـتمكاري «يه جهاني حقوق بشر كه      قلمداد مي كنند، حتي به مقدمه اعالم      آنها  » قانوني«

مگر پيشتازان فدايي چيـزي بـه جـز ايـن مـي             .  وفادار نيستند  ، كند ارزش گذاري مي  است  » ناگزير«كه  » عنوان آخرين تدبير  
ارزه بـ  عمل نمي كند، مارزه مسالمت آميز بسته شده و ديكتاتوري حتي به قوانين خود هم      بگفتند كه وقتي همه راهها براي م      
   ؟است، ناگريز و يا ضروري است» شوريدن عليه بيدادگري و ستمكاري«مسلحانه كه به بيان اين اعالميه 

 اجرا مي كرد جامعه ما هرگز شاهد چنان مبـارزه پيگيـر و              ، بود امضا كرده كه  را  اگر رژيم شاه مفاد اعالميه جهاني حقوق بشر         
 را مـسدود  مـسالمت آميـز  اكنون هم كه استبداد مذهبي همه راههاي مبـارزه     .  نمي شد  اي  پر هزينه  همزمانسرنوشت ساز و    

 براي خواسته هاي انساني را بي رحمانه سركوب مي كند، شوريدن عليه اين رژيم سفاك بـه امـري نـاگزير      حركتيكرده و هر    
 همـان اسـت كـه    مـي كننـد    بيـان هـشتي   ي كه امروز جوانان انقالبي همچون زنده ياد ستار ب         هايجوهر حرف . تبديل شده است  

ما را بگيريد، ببنديد، شكنجه دهيد، احكام «:ستار بهشتي گفت.  مي گفتند1357 تا 1349پيشتازان مبارزه انقالبي در سالهاي 
 يكبار آزاده مردن بهتر از صـدها      ! ديگر هراسي بر دل نيست، اصال قرار نيست كه هراسي مانده باشد           . زندان و اعدام صادر كنيد    

يـك بـار    . مردم ايران هرروز روزي صدها بار، از خفت فقر، فحشا، اعتياد، فالكت مـي ميرنـد               . سال با خفت زندگي كردن است     
  .مردانه مردن بهتر از صد سال در خفت زيستن است

  
  سيصد گل سرخ و يك گل نصراني،

  ما را ز سر بريده مي ترساني؟
  ابروي كشيده تو را سنجيديم،

  برقش ديديمشمشير نشان دادي و 
  تا ظن نبري كه ما به خود لرزيديم،

  گر ما ز سر بريده مي ترسيديم،
  در كوچه عاشقان نمي گرديديم

  در مجلس عاشقان نمي رقصيديم،
  » . يا قفس ظلم را مي شكنيم يا از قفس تن رهايي مي يابيم،ما پا دراين ميدان نهاديم

  
  .مي شودو در تاريخ ثبت ل و چنين است كه شهادت ستار بهشتي هم به حماسه تبدي

 واقعيتهاي سخت همواره بر روياهاي سراب گونه غلبـه مـي كنـد و ناگزيرهـا بـا آگـاهي و       ايم،به همان گونه كه ما بارها گفته  
  . جسارت گريزها را به سايه مي راند

 باشد بـه قـوت خـود         و تبعيض وجود داشته    گرياين اولين و مهمترين درس حماسه سياهكل است كه تا وقتي استبداد، ستم            
  .باقي خواهد ماند
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 و در آغاز چهل و سومين سال حيات خـود يـاد و خـاطره                1357سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در سالگرد انقالب بهمن          
پاي چوبه هـاي دار و در   همه ي زنان و مردان جنبش پيشتاز فدايي كه طي چهل و دو سال گذشته در پيكارهاي بي امان در                   

 را گرامـي مـي   جان باختنـد ياباني و منطقه اي با ستمگران و در راه هدفهاي سترگ جنبش نوين كمونيستى ايران                رزمهاي خ 
زمين كه براى آزادى، دموكراسى، نابودى ستم جنسى، مذهبى و ملى، صلح و پيـشرفت،   ما به تمامى زنان و مردان ايران        . دارد

 زندانيان سياسي و عقيدتي درود مى فرستيم و خاطره تمامى كـسانى كـه          دولت مبارزه مى كنند و به      عدالت و جدايى دين از      
   .  را گرامى مى داريمبر سر پيمان گذاشتنددر راه تحقق خواستهاى ترقيخواهانه مردم ايران جان 

  
ايـت  رعكـار بـر    ما از خواست كارگران براي حق اعتصاب و حق ايجاد تشكلهاي مستقل كارگري و نظارت سازمان بين المللـي    

 اقـدام  هـان خوا مـا   . و همبستگي خود را با مبارزه كارگران و مزدبگيـران اعـالم مـي كنـيم        كردهحقوق كارگران ايران حمايت     
مـا خواسـتار آزادي تمـامي    . بيدرنگ بين المللي براي بازديد از زندانهاي واليت خامنه اي و مالقات با زندانيان سياسي هستيم      

   .سنگسار، قصاص، قطع اعضاي بدن و اعدام در ايران هستيم يدن مجازاتهاي وحشيانه زندانيان سياسي و عقيدتي و برچ
  

 را به تحـريم گـسترده       ميهنآموزان، زنان، جوانان و روشنفكران        ما كارگران، مزدبگيران، كارمندان، معلمان، دانشجويان، دانش      
 آينده برگزار شود و اتحاد و مبـارزه بـراي ايجـاد             انتخابات فرمايشي رياست جمهوري اسالمي كه قرار است در خرداد ماه سال           
ايجاد يك جمهوري سكوالر، دموكراتيك و مستقل        جبهه همبستگي به منظور سرنگوني رژيم استبدادي مذهبي واليت فقيه و            

   .خوانيم فرا مي
  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  )2013فوريه  4( 1391 بهمن 16 شنبه دو
  

  
  

  *دايي و وظايف ما در شرايط كنونينوزده بهمن، جنبش ف
  جعفر پويه

  
  .سالم، درود فراوان مرا به پاس حضورتان در اين مراسم و مكان بپذيريد

سالگرد بنيانگذاري سازمان پر افتخار چريكهاي فدايي خلق ايران را به كادرها، اعضا، هواداران و دوستداران سازمان، همچنـين                  
  . شاد باش مي گويمي تالشگران راه آزادي، دموكراسي و سوسياليسمِ ه همهبه فعاالن جنبش كمونيستي ايران، ب

  
در اين چهار دهه سازمان چريكهاي فدايي خلق با فراز و           .  بهمن در سياهكل مي گذرد     19ساز   چهل و دو سال از حماسه تاريخ      

خسارات جاني جبران ناپذيري بـر ايـن        مبارزه روياروي و بي امان در سالهاي اول هر چند           . فرودهاي بسياري رو برو بوده است     
  .جنبش وارد كرد، اما باعث عمق يابي ريشه هاي آن گرديد و در جامعه استبداد زده ما فدايي پاي سفت كرد

. تهور، شجاعت و دالوري چريك فدايي، بارقه اميدي شد براي مردمي كه در چنگال عمله هـاي اسـتبداد حـاكم اسـير بودنـد                        
به آرامش گورستاني دست پخت پادو هاي امپرياليسم جهاني كـه بـا تكيـه بـر تجـارب سـركوب و              شجاعت فدايي و ضربه آن      

  .اسلحه هاي آنان در كشور ما حاكم كرده بودند، خط بطالني بود بر افسانه شكست ناپذيري اين جزيره آرامش
 رشد غير سرمايه داري در برنامـه         واقعن موجود، كشف عناصري از راه       خيانت تاريخي حزب توده و دنباله روهاي سوسياليسمِ       

براي عبور از اين دره . اصل چهار ترومن كه به اصالحات ارضي شاه معروف بود، چپ ايران را با شكستي استراتژيك رو برو كرد          
 تازه نفس باقي مانـد،  تبي اعتمادي و ياسي كه اين عمل خائنانه مرتكب شده بود، تنها راهي كه براي نيروي جوان و پر شهام      
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به همـين دليـل بـا تـداركي همـه      . اثبات غلط بودن درك قدرت مطلق بودن شاه، و قابل شكست بودن سد اختناق حاكم بود            
جوانان غرور آفرين تازه نفـس      . جانبه ابتدا با عنصر ترس مستولي بر جامعه و جريانهاي موجود و سرگردان تصويه حساب كرد               

چـشم اميـدي بـه هـيچ  نيـروي           .  سخت، راهي جز اتكاء به نيروي خود ندارند        به درستي دريافتند كه براي عبور از اين گردنه        
  .خارجي نبايد داشت و بايد استقالل در تئوري و عمل را سرلوحه خود قرار داد

اين پاسخي درخور به آناني بود كـه توجيـه   .  رسيد"ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري بقا  "تدبير و تدبر چريكهاي فدايي به       
و كرنش در برابر عمله هاي استبداد را راز بقاي خود مي خواندند و اين چنين زلت و زبوني خود را تئـوريزه كـرده و         بي عملي   

  .عملن از نظر سياسي به مرده اي متحرك تبديل شده بودند
وري بقـا و بـه    را بـا رد تئـ  ت مبارزه مسلحانه، و ماندن و حفظ نيرو به هر قيمـ     تفدايي، جبن و زبوني ورشكستگان را با ضرور       

اينگونه عمل انقالبي با پذيرش همـه       . د توجيه هاي بي شرمانه آنان را پشت سر نهادن         ي  استقبال خطر رفتن، پاسخ داده و همه      
بـوي بـاروت و گـوگرد جانـشين عطـر و            . ريسكها و پرداخت هزينه هايش جايگزين حرافيهاي پوچ و جلسات خلـسه آور شـد              

  .  هاي تيمي به كافه و تريا و كلوپهاي شبانه ارجحيت پيدا كردو خانه. اودكلنهاي وارداتي گرديد
نوزده بهمن نشانه استقالل تئوري و عمل جنبش فدايي است كه در تاريخ مبارزاتي مردم ايران همچون در شاهوار مي درخشد 

  .خواهند ماندو برپا كنندگانش اسطوره هايي شدند كه براي هميشه بر تارك تاريخ اين ميهن استوار و پابرجا 
 مرداد از يك طرف عليه دولت ملي مصدق و از سوي 28كودتاي . اجازه بدهيد نگاهي كوتاه به شرايط آن زمان جامعه بيندازيم

بي عملي چـپ در برابـر ايـن كودتـا           .  ايراني طراحي شده بود    هديگر براي منكوب كردن چپ و كمونيستها و نيروهاي ترّقيخوا         
، روز  نپس از موفقيت كودتا گرا    .  جامعه ايران معنا مي دهد     هبه نابودي خود و نيروهاي ترّقيخوا     عملن همدستي با آن و كمك       

 منتقد خود را نيز تحمل نمي كرد و بدون اجازه او نبه روز دايره آزادي هاي سياسي محدودتر شد، تا جايي كه شاه حتا نزديكا
حاكم كردن يـك آرامـش گورسـتاني و    .  خوردن هم نداشتو ساواك جهنمي اش هيچ كدام از پيراموني هايش حتا جرات آب   

نابودي همه نيروهاي سياسي و فعاالن اجتماعي، شاه را متوهم كرد كه براي هميشه آناني كه دشـمنان خـود مـي ناميـد را از        
زب ايران ح(به همين دليل اقدام به برپايي حزب رستاخيز كرد و همان دو حزب بله قربان گو . صفحه روزگار حذف كرده است  

در شرايطي كـه هـر نيـروي سـازمان يافتـه سياسـي و               . را نيز منحل و در حزب دست ساز خود حل كرد          ) نوين و حزب مردم   
منتقدي به شديدترين وجه ممكن سركوب شده بود، هر حرف و سخني در راستاي چاپلوسي و تعريـف و تمجيـد از آنچـه در                     

اما در همين برهه كـساني بـه زرق و بـرق    . تبداد حاكم معني نمي دادجامعه مي گذشت، چيزي بجز آب ريختن به آسياب اس      
. بازار بنجل هاي امپرياليستي كه در اثر غارت نفت برپا شده بود، بيش از اندازه بها داده و از آن تعريـف و تمجيـد مـي كردنـد       

  .د دارندحتا همين امروز نيز بسياري با بي شرمي به ديكتاتور مدرن و مستبد پيشرو بودن او تاكي
                     ژانـدارمي منطقـه بـر       در چنين حالتي كه حتا امپريالستها نيز از داشتن پادو قدرتمندي به خود مي باليدند و او را تـا سـرحد 

در چنـين سـكوتي اسـت كـه     . كشيده بودند، طبيعي است كه شكستن اين آرامش گورستاني بايد معناي بسياري داشته باشد             
ده صفايي فراهاني از فراز جنگلهاي سياهكل عبور كرده و در پهنه فالت ايران آواي فصل                پژواك مسلسل فدايي به فرمان فرمان     

  .تغيير و تولد جرياني نوين را طنين انداز مي كند
 ضيا ظريفي به درستي تحليل  كردند كه براي شكستن اين آرامـش، وارد كـردن يـك              – پويان و جزني     –دو گروه احمد زاده     

همـان  . چنين عمل جسورانه اي نيازمنـد افـرادي دليـر و شـجاع بـود     . داري همگاني را باعث شودضربه كاري كافي است تا بي    
عنصر فدايي در برابر انبار مهمات رژيـم شاهنـشاهي، ارتـش تـا دنـدان                . شهامت و شجاعتي كه چريك فدايي به آن شهره شد         

 جان خويش نداشت كه آنرا آغشته به عطر    مسلح، ساواك بي رحم و وجدان و ديگر نيروهاي سركوبگر رژيم پهلوي چيزي بجز             
يعني نياز بود كه چريك فدايي چون ققنوس تن به آتش بسپرد تـا   . باكي با ايماني راسخ به ميانه ميدان آورد        دلپذير تهور و بي   

  . از خاكستر او نوزادي متولد شود كه آزادي و عدالت را سرلوحه خود قرار دهد
قيامهاي خونباري كه . ام تهيدستان، درس تاريخي فدايي از گذشته خونبار ميهن خود بودسنت مبارزه جويي، دليري و تهور قي

اما فدايي اين ناگفته ها را كـه نـسلها پـشت هـم      . هرچند سركوب شدند و سالهاي بسيار سعي كردند تا نامي نيز از آنان نماند             
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رست از موقعيت روز و بهره برداري از سنت مبارزاتي فرو سينه به سينه منتقل شده بود را تكيه گاه خود قرار داد و با برآورد د           
  .عملي كه جانمايه آن شجاعت، شهامت و دليري بود.  براي يك زندگي بهتر و انساني تر، دست به عمل زدندستا

يدستان يعني يك تنه در برابر تندر ايستادن، خانه را روشن كردن و در نهايت جان بر سر پيمان خود نهادن، سنت مبارزاتي ته
فرق اين سنت با آناني كه براي نگهباني از وضعيت موجود و حفظ موقعيت و مال و منال با تن پوشي از . و فرزندان اعماق است

 تئـوري مـي     شـان   همان انگلهايي كه براي دريـوزگي     . جنس دروغ دست به هر دغل و ريايي مي زنند، از زمين تا آسمان است              
اينان شهامت و شجاعت را . ره مي گيرند، چون در برابر قهرمانان مردم احساس عجز ميكنند      بافند و دليري و شهامت را به سخ       

چون خود از آن بي بهره . طلسمي مي پندارند كه كساني براي عوض كردن وضعيت خفت بار موجود با آن پاي سفت كرده اند       
  . اند، در برابر اين تهور و دليري احساس شرم مي كنند و سرافكنده اند

  
آنان مي دانند پيوستن اين عنصر به درياي مـردم طوفـاني برپـا              . واك و همدستان بين المللي او از اين در شاهوار هراسانند          سا

به همين دليـل بـراي جلـوگيري از ارتبـاط           . خواهد كرد كه نه آنان و نه اربابانشان نخواهند توانست در برابر آن مقاومت كنند              
اينگونه در پيماني نانوشته، همه چاكران و آستانبوسان .  آنان، راه قتل درماني را پي گرفتندچريك فدايي با مردم و سازماندهي    

تا اينگونه راه .  جهاني به سركردگي شاه كمر به قتل چريكهاي فدايي بستند و هر كدام را كه يافتند به قتل رساندندمامپرياليس
ك فدايي را غير توده اي و يا جدا از توده بررسي كردن، همصدا با دم و به زبان ديگر عمل چري   . ارتباطي آنان با مردم را ببندند     

كاري كه بسياري كردند و با چشم پوشي دم و دستگاه سـركوب نـسبت بـه                 . دستگاه سركوب شاه و ار بابهاي او معنا مي دهد         
يعنـي كـاري كـه      . با مردم ندارد  آنان، كاغذهاي زيادي  سياه كردند تا اثبات كنند كه عمل فدايي جدا از توده است و پيوندي                   

آنان مكمل همديگر اند،   . ساواك و تمام دستگاه سركوب شاه در عمل انجام دادند را آنها تئوريزه كردند تا مكمل يكديگر شوند                 
  .چه دانسته به اين عمل دست زده باشند، چه نادانسته

و اباطيلي از اين دسـت كـه   ... راه گاندي و ماندال و همچنانكه اين روزها تئوري سازان مبارزه بي خشونت با سر گرفتن تئوري           
هيچ ربطي نه به ماندال دارد نه به گاندي، زلت و خفتي را تئوريزه ميكنند كه به عمر سركوب و طوالني شدن اسـتبداد حـاكم              

  .مي انجامد
  

، بكلي مذموم است؟ اگر نه       در سياهكل آغاز شد    49 بهمن   19اما پرسش اساسي اينجاست، آيا سنت مبارزاتي فدايي، آنچه در           
  چرا؟

 سالها بر عليه مشي فدايي تئوري بافته و تالش كردند تا حساب خود را با آنان سوا كننـد، از                     همذموم نيست، زيرا همه آناني ك     
و به همين دليل منتقدين آن نيز . يعني هنوز اين سنت مشروعيت زاست. ناچاري اقدام به برگزاري بزرگداشت اين روز ميكنند

همچنين ياوه هاي دستگاه دروغ پراكني رژيم واليت فقيه و . نمي توانند از بهره اي كه اين بزرگداشت دارد، چشم پوشي كنند        
دشمنان قسم خورده مردم ايران، دايم براي بدنام كردن فدايي تالش مي كنند، كتاب چـاپ ميكننـد، سـند سـازي ميكننـد،                        

  .بوليت فدايي در عمق جامعه، آنان را وادار به اين كاري نمي كندسمينار برگزار ميكنند؛ هيچ دليلي به جز مق
 دهـه هنـوز    4اما اين مشروعيت و مقبوليت از كجا مي آيد؟ چه چيزي در اين عمل متهورانه نهفته است كه پـس از بـيش از                         

  درخشان و پر َتال لو است؟
ي رژيم آخوندي نيز نتوانـست كـوچكترين سـندي     سال هيچ كس حتا دشمنان قسم خورده و دم و دستگاه تبليغات   42در اين   

هرچند تالش زيادي كردند و حتا تا پاي سند سازي پيش رفتند، امـا بـاز   . براي وابستگي فدايي به خارج كشور دست و پا كند  
  .هم تيرشان به سنگ خورد

هرچند آثار تئوريك بزرگان و . دفدايي دنباله رو هيچ جرياني نبو. ديگر اينكه تئوري و عمل چريك فدايي متعلق به خودش بود
اما او برداشت خود را از اين نظريه ها كرده و با تحليل خود از اوضـاع  .  را راهنماي عمل خود داشتنظريه پردازان سوسياليسمِ  

  .ايران، دست به عمل زد
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  .پس عدم وابستگي سياسي و تشكيالتي و عدم دنباله روي، مشخصه اول فدايي است
هرچند كمبود هم داشـت،     . ريك فدايي كه به توليدات نظري خود متكي بود و در اين راه تالش بسيار كرد               و دوم استقالل تئو   

  .اما هرچه بود حاصل تالش خودش بود
اما توجه كنيم كـه در سـالهاي جهـان دو           . ممكن است اآلن دوستاني بگويند استقالل تئوريك بر استقالل سياسي ارجح است           

ط كشي هاي آن موقع كه الزمه موفقيت را حمايت يكي از دو قطب جهاني مي دانستند، ابتـدا                   قطبي و اردو گاهي و خط و خ       
يعني بند ناف ارتزاق و خط گرفتن از ديگران را قطع كـرد، سـپس بـه دنبـال راه                    . بايد با اين طرز تفكر تسويه حساب مي شد        

چنـين  . نقالبي نيازمنـد تئـوري انقالبـي هـستي        با تصويه حساب با اين طرز تفكر است كه از آن پس براي عمل ا              . چاره گشت 
نيازي است كه سالها رفقا جزني و ضيا ظريفي را درگير كرد و سپس جريان مسعود احمدي زاده و پويان نيز از همـين مـسير                   

جح به اين دليل من استقالل سياسي را در آن سالها بر استقالل تئوريك ار.  اي به هم وصل شدندهحركت كردند كه تا در نقط
 تا پس از مدتها بررسي و مطالعه به نتايجي برسد كه حاصل آن              تكردم تا بتوانم توضيح دهم كه چه ضرورتي فدايي را وا داش           

امـا بـاور كنيـد در آن سـالها و در آن             . حماسه سياهكل و نام پر افتخار فدايي است كه تا امروز براي ما همچنان گرامي اسـت                
.  مي خواست كه راه خود را بروي و دست رد به سينه هر دو سوي ايـن مـاجرا بزنـي                     كشاكش و تبليغات جنگ سرد، دل شير      

كاري كه تنها از عهده جسارت و شجاعت چريك فدايي بر آمد كه دست به آن زد و از ثمـره آن اكنـون بـسياري بـدون آنكـه        
ان، بخـشي كـوچكي از حاصـل آن         حد اقل همين اعاده حيثيت چپ و بازگشت سربلند آن به جامعه ايـر             . بدانند بهره مي برند   

  .است
با اين استقالل نظري و كنكاش تئوريك و روي پاي خود ايستادن بودن كه بر خالف تئوريهاي دهن پركين كه بـا اسـتناد بـه               

تـضاد  " برآورد ميكرد؛ فدايي تضاد اصلي را     "تضاد بين كار و سرمايه    "متون كالسيك ماركسيستي، تضاد اصلي جامعه ايران را         
با اين پـشتوانه فـدايي   .  برآورد كرده و شكستن ديوار سكوت و خفقان را در دستور خود قرار داد"ادي و ديكتاتوري شاه   بين آز 

ـ                          لبا چشم پوشي بر بسياري از دست بستگي هاي پيش روي اش، براي رسيدن به يك جبهه وسيع از نيروهاي مبـارز در مقاب
گ شاه و ارباب هايش را باعث شده بود و به همين دليل با تمـام تـوان               اين حركت اصولي ترس بزر    . ديكتاتوري تالش مي كرد   

كمك دستگاه سركوب شاه و يا چشم پوشي نسبت به جريانهايي . مانع ارتباط فدايي با اجتماع و ديگر نيروهاي موجود مي شد    
ه اي برآورد مي كردند، به ايـن       كه منتقد پر و پا قرص فدايي بودند و يا با آن خط و خط كشي داشتند و عمل آنان را غير تود                      

  .دليل بود
ايـن  . هرچند فدايي همه تالش خود را در داخل و خارج كشور كرد تا بتواند چنين كاري را به سامان برساند، امـا موفـق نـشد         

يعني چنين بحرانـي در درون تـشكيالت هـيچ    . عدم موفقيت به معناي دست بسته شدن تشكيالت و يا بحران دروني آن نبود 
البته رهبري قدرتمند رفقايي همچون حميد اشرف .  به مشكلي اساسي بدل نشد و آنرا درگير كشاكشي از اين دست نكردوقت

اما با همه اين احوال صدمات جبران ناپذير ساواك و سركوبگري دستگاه شاه با همكاري ار بابهـاي بـين                . را نبايد ناديده گرفت   
 خود را نشان داد و مشخص شد، سازمان از داشتن رهبري آب ديده و قدرتمند بي 57المللي اش در سالهاي بعد از قيام بهمن 

ايـن كمبـود   .  رو يا روي توسط ساواك و اربابهايش به قتل رسيده انـد هبهره شده و بيشترين عناصر سر جنبان فدايي در مبارز 
 دچار بحران دروني شـد و شـروع بـه بهـم     بزرگ كار خود را كرد و آنچه دشمنان فدايي در انتظارش بودند روي داد و سازمان        

اما يك خط اصولي در داخل فدايي همچنان به حيات خود ادامه داد و با تحليل درست، همه تالش خود را بكار                 . ريختگي كرد 
و همچنـان بـر ادامـه ايـن راه     . گرفت و با همه دشمني ها و نامردمي ها پرچم ارغواني چريك فدايي را برافراشته نگـاه داشـت   

  .ولي اصرار دارداص
  .اجازه بدهيد نگاهي به اوضاع كنوني بيندازيم تا بتوانيم با توجه به آن موقعيتي كه در آن هستيم را بهتر دريابيم

براي اينكار يك نگاه كلي به اوضاع داخلي كشور و اوضاع بين المللي مي اندازم تا سپس بتوانيم به شرايط كنوني بيشتر نزديك 
 .شويم
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  .ي منطبق برهم روبروست ر رژيم جمهوري اسالمي با دو بحران عمدهدر داخل كشو
بحران داخلي قدرت كه به درگيري بين باندهاي رژيم انجاميده و اين جريانات به شدت تالش مي كنند تـا بـا خـارج                 - 1

ز جنبش واليت علي خامنه اي پس ا    . كردن رقيب خود از دايره قدرت و يا حذف فيزيكي آنها، به تصاحب آن بپردازند              
به همين دليل حتا پـادوي بركـشيد او بـه مـسند             .  بكلي همان ته مانده مشروعيت خود را نيز از دست داده است            88

به زبـاني سـاده تـر رژيـم جمهـوري           . رياست جمهوري، يعني احمدي نژاد نيز تره اي براي حرفهاي او خرد نمي كند             
زي اين مشروعيت به ضد خود تبـديل شـده و بكلـي در              اسالمي با بحران مشروعيت روبروست و تالش آن براي بازسا         

چشم مردم، رهبر و واليت فقيه آن به باز دارنده اصلي و ضد منافع مردم و مانع و سـد اصـلي آزادي و ترقـي تبـديل                    
  .شده است

اين موج  بحران اقتصادي و ناتواني از مديريت اين بحران، عملن پايوران رژيم را فشل كرده و تمام اركان آن در مقابل                      - 2
جهل و شيادي او .  خميني بدهكار نيست"اقتصاد مال خر است"ديگر كسي گوشش به نظريه . عظيم درمانده شده اند

پيش بـردن طـرح هدفمنـدي       . اين روزها بيش از هميشه با دزدي و اختالسهاي عظيم پايوران رژيم هويدا شده است              
اد بانك جهاني و صندوق بين المللي پول است، اين چـشم  يارانه ها يا همان قطع سوبسيد كاالهاي اساسي، كه پيشنه     

انداز را براي رژيم متصور شده است كه شايد به دليل همين خوش رقصي ها، جريانات جهاني همسو با آنها، به كمك                      
اما اين برنامه به شدت ضد مردمـي بـه تخريـب اقتـصاد     . شان بيايند و آنها را براي مدتي بيشتر در قدرت حفظ كنند         

در چنين شرايطي هيچ قـدرت خـارجي هرچنـد اگـر           . ور منجر شده و بحران بيكاري و معيشت را دامن زده است           كش
به زبـان ديگـر رژيـم در    . بخواهد هم نخواهد توانست از رژيم حمايت كند و براي تعديل اين بحران به كمك آن بيايد             

 .ه غرق شدن سريعتر آن خواهد انجاميديك بن بست خود ساخته گرفتار شده و دست پاي بيشتر در اين مرداب ب

  
خـواهي   پافشاري رژيم بر اين بحران براي باج. اما در عرصه بين المللي بحران اتمي رژيم به يك معضل بزرگ تبديل شده است  

ه اين بحران به همرا. و تالش آن براي سود جستن از امكاني خطرناك براي تضمين امنيت خود، تا كنون راه بجايي نبرده است   
دخالت رژيم در كشورهاي ديگر منطقه با صدور تروريست و كمك مالي و نظامي به جريانهاي بحران زايي همچون حـزب اهللا                       
لبنان، مالكي و مقتدا صدر در عراق، حماس در فلسطين و جريانهـاي تروريـست در افغانـستان و جريانهـاي مـشابه در ديگـر                          

اكنون ديگر درخواست رژيم براي تضمين امنيت . لمللي را به همراه آورده استبرهم منطبق شده و تحريمهاي بين ا.... كشورها
ي غرق لخود از جانب آمريكا كه روزي خواسته اصلي بود، به كناري رفته و رژيم با بي خردي در كالفي از بحران هاي بين اَلمل          

  .شده است
دور تروريسم سعي داشت تا خود را تنهـا جريـان مـدعي    بهار عربي در منطقه نه تنها رژيم واليت فقيه را كه با صرف پول و ص 

رهبري مسلمانان منطقه به قبوالند، به كناري زده و امروز در اين كشاكش رژيم در جبهه مخالف و سركوبگر مردم قرار گرفته                      
رژيم، ام القراي   اين وضعيت نه تنها آنرا در منطقه منزوي كرده بلكه مي رود تا برعكس همه الف و گزافهاي سردمداران                    . است

رو گرداني حماس، عدم استقبال . مسلمانان جهان ناميدن تهران، به مركز سركوب و ضديت با ترقي خواهي منطقه تثبيت شود
مرسي از خواهش و درخواست هاي پشت سرهم رژيم براي يك گوشه چشم، صداي بلند رهبران مردم تونس بر عليه رژيـم، و                

د در سوريه، بحراني شدن رابطه با تركيه و كشورهاي شمالي و جنوبي و همـه و همـه گويـاي    از همه بدتر همكاري با رژيم اس  
  .كه به بحران بين المللي تحريم و بحران اتمي اضافه مي شود. موقعيت رژيم در منطقه است

ردن فعـاالن    عـام، سـركوبي و زنـداني كـ         موضوع حقوق بشر و سركوبي مطبوعات، اعدامهاي علني و برپايي چوبـه دار در مـال               
به جرياني در جهان كنوني دامن زده كه عدم مشروعيت رژيم           ... كارگري، فعاالن مدني و حقوق بشري و وكالي دادگستري و           

امروز ديگر در كمتر كشوري است كه نمايش مشمئز كننده قتل و . واليت فقيه در افكار عمومي بين المللي را باعث شده است         
چوبه دار در مال عام يا سركوبي ظالمانه فعاالن سياسي اجتمـاعي، در تلويزيونهـا نمـايش داده                  كشتار مردم، قطع دست و پا و        

  .نشود و افكار عمومي آنها با اين شيوه ارعاب و  آدمكشي ضد انساني آشنا نباشد
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. نش را گرفته فايق بيايددر يك نگاه اجمالي اينگونه مي توان گفت كه رژيم قادر نبوده بر بحران انقالبي يا غير قانوني كه گريبا

براي حل و فصل يا تعديل      . ناتواني از حل و فصل علل بحران همچنان آن را چون آتشي زير خاكستر گداخته نگه داشته است                 
امـا  . اين بحران، ضروري است كه خامنه اي راه توافق با رقباي خود در داخل و گفتگو و تعامل با جامعه جهاني را پيش بگيرد                       

 خوبي مي داند هر گونه عقب نشيني او كه الزمه اين توافق و تعامل است، به فروپاشـي و يـا سـقوط قـدرت اش                           خامنه اي به  
بنابراين نه تنها از چنين كاري پرهيز مي كند، بلكه در داخل راه قبض قدرت و در خارج راه انزواي بيشتر را بر . خواهد انجاميد

 به فزوني خواهد گذاشت و گراني و بيكاري بيش از اينكه هست خواهد شـد؛   در چنين حالتي بحران اقتصادي رو     . خواهد گزيد 
به همين دليل آنچه در چشم انداز پديـد  . در چنين صورتي بحران معيشت كارد را به استخوان اقشار فرو دست خواهد رسانيد             

 سردمداران امنيتي و نظامي     به جهت نيست كه بعضي از     . خواهد آمد چيزي غير از قيام تهيدستان و يا شورش همگاني نيست           
رژيم از هم اكنون درمورد بحران معيشت و اعتراض اقشار فرو دست هشدار مي دهند و در حال آمده باش و تدارك سـركوبي                        

  .آن هستند
  

  خوب در چنين حالتي وظيفه ما چيست، و چه بايد كرد؟ 
و در خيابانها، و تسلط بر گفتمان جاري و هـدايت آن،   به ما ثابت كرد كه در صورت غيبت سازمانيافته نيروهاي پيشر  88 قيام  

 و نيروهاي وابسته به باندهايي از رژيم كه پوزيشن اپوزيسيوني به خود گرفته اند، بر اين امـواج             لبجريانهاي به ظاهر اَصالح ط    
ه رژيم بود كه به ظاهر انحراف و يا به شكست كشاندن اين قيام و منزوي كردن نيروهاي راديكال آن، خواست. سوار خواهند شد

 را  88اما وجه ديگر اين قيام راديكاليزم قدرتمند جوانان داخل كشور است كه مـدعيان رهبـري قيـام                   . موفق به آن شده است    
اين راديكاليسم قدرتمند و پر انرژي، نيروي تغيير و بالقوه و آماده بـراي  . خانه نشين و آنها را از كرده خود نادم و پشيمان كرد     

  .ات پيشرو در دل جامعه هستند كه بايد براي سازماندهي آنان اقدام كردجريان
  

خوب بگذاريد هم  اينجا بازگشت كنيم به حماسه نوزده بهمن سياهكل و شرايط آن دوران؛ فدايي با تحليل درست از شـرايط                       
فدايي انتظـار  . ه و دست به عمل زد بر آورد كرد "تضاد آزادي و ديكتاتوري   "آن روز، تضاد اصلي را برخالف مدعيان آن روزگار          

داشت با شكسته شدن سد خفقان اقدام به سازماندهي توده اي كـرده و بـا كمـك جريانهـاي ديگـر يـك جبهـه وسـيع ضـد                          
امـا بـه دليـل سـركوب     . ديكتاتوري سازمان داده و با عقب نشيني رژيم شاه، راه را به سوي دموكراتيزه كردن قدرت بـاز كنـد             

  .ري يا ناتواني و بدنامي ديگر نيروها اين امر ممكن نشدگسترده و عدم همكا
تضاد كار "  و دموكراسي و تحليلهاي پر طمطراق كه تضاد اصلي را امروز هم بر خالف همه الف و گزافهاي مدعيان سوسياليسمِ

 اصـلي جامعـه ايـران     با مد و تشديد تاكيد مي كننـد، تـضاد  "رژيم سرمايه داري جمهوري اسالمي" مي دانند و بر    "و سرمايه 
  . است"تضاد بين استبداد واليت فقيه و آزادي"

  .  سال است34هرگونه تحليل ديگري در اين ميانه به معني عدم درك درست از رژيم جمهوري اسالمي پس از 
، تخم  از سوي ديگر عده اي زبون با طرح تئوري مبارزه ضد خشونت و پيشنهادهايي همچون مبارزه مدني و با حداقل خسارت                    

آنها بيش از اينكه نگران خشونت از سوي قدرت حاكم بر عليه مـردم باشـند، دايـم بـه                    . ياس و را در جامعه پراكنده مي كنند       
فعاالن سياسي و اجتماعي نصيحت مي كنند كه در برابر قهر سركوب راه مدارا و ماليمت پيش گيرند و اينگونه روز بروز ارازل                       

مـضموم بـودن جـسارت و تهـور و داد     . كاري كه انجام مي دهند، پر رو تر و جسور تر مي كننـد    و اوباش سركوبگر رژيم را در       
 عملن رشادت و دالوري جوانان و مـردم بـه جـان             "واي بر مردمي كه نياز به قهرمان داشته باشد        "سخن دادن در مورد اينكه      

اين اعمـال  . بگران را خشونت گرايي معنا مي كنندرشادت جوانان عليه سركو. آمده را تخطئه كرده و آنرا به تمسخر مي گيرند         
اينان رشادت تاريخي و دليري و قهرماني هاي . هيچ معناي ديگري جز كمك به سركوبگران و آب به آسياب آنان ريختن ندارد      

رزه مـردم را  اين سم هاي صفوف مبا. فرزندان مردم را خشونت و غير متمدنانه مي نامند تا جبن و زبوني خود را توجيه نمايند            



 ١٦

اين موريانه هاي موذي ريشه هاي تاريخي توانايي ها، دليري و رشادتهاي مردم را بايد زدود و حساب آنان را در . بايد چاره كرد
  .كنار دست سركوبگران محاسبه كرد

اج و تخـت رژيـم       ايراني، كار را بجايي رسانده است كه مدعيان تـ          هاينان از يك طرف و عدم همبستگي در اپوزيسيون ترّقيخوا         
به دليل بعضي از بي پرنسيپيها اسـت كـه بـاقي مانـده هـاي جريانهـاي خـائف          . گذشته بار ديگر سر بلند كنند و مدعي شوند        

چقدر عرق .  گذشته و رهروان راه رشد غير سرمايه داري، نيز شمايل گردان اين فسيلهاي رانده شده به زباله دان تاريخ شده اند
  ! و جريانهايي واقعي است را نمي شود باور كردشرم بر چهره چنين كسان

درك نادرست از تضاد اصلي جامعـه ايـران و كـشاكش هـايي در بعـضي مواقـع بـس كودكانـه،                       : اما هم اينقدر مي توان گفت     
  . اپوزيسيون را در حالتي قرار داده كه شاهد آن هستيم

ي دهد تا يكي از قدرتمندترين تشكلهاي اپوزيسيون ايران را          به دليل همين گونه رفتار است كه آمريكا و اروپا به خود جرات م             
اين دست درازي به اپوزيسون ايران، مدتها حتا بسياري         . در زد و بند با رژيم آخوندي در ليست سياه تروريستي خود قرار دهد             

دوم خرداديهـا در ايـن كـار    هرچند بعضي از آنها نيز همدست دار و دسـته  . از نيروهاي به ظاهر مخالف رژيم را نيز بر نياشفت    
اما پس از مدتها جنگ حقوقي و درگيري در كريدورها و داالنهاي قـضايي ايـن كـشورها، نقـاب از چهـره بنـد و بـسط                            . بودند

هرچند اين كارزار طوالني نيروي بسياري را كه مي توانست صرف سازماندهي و مبارزه در كشور شود را در جايي   . برداشته شد 
 ربوده شـده را بيـرون   ي ما به همگان نشان داد كه در صورت خواستن حتا مي توان از دهان اژدها نيز طعمه               ا. ديگر صرف كرد  

اگر اين پيروزي مي تواند سدها و موانع بسياري را از پيش پاي اپوزيسون ايراني بردارد؛ اما وارد كردن ضربه ديگري به                       . كشيد
ي در نزديكي بغداد كه از كمترين امكانات رفاهي برخوردار نيـست، همـين              ساكنان كمپ اشرف در عراق و تبعيد آنان به زندان         

كمپي كه تنها به پاس آزاد زنـان و مردانـي كـه سـاكن آن      (اي كه به كمپ ليبرتي شد،         امروز شنيديد كه در حمله تروريستي     
اقات چـه چيـزي را نـشان    اين اتف. شش تن شهيد و حدود صد تن به شدت زخمي شده اند     )  هستند اين نام برازنده اش است     

  مي دهد؟ اين دد منشي ها چه چيزي را ثابت ميكند؟
اگر كسي تا كنون نفهميده، حـاال       . بله، همه اينها نشان مي دهند كه تاوان استقالل و روي پاي خود ايستادن هنوز گران است                

دست رد به سينه همه مدعيان رهبري ديگر بايد بفهمد كه همه اينها يعني مستقل بودن، يعني روي پاي خود ايستادن، يعني 
  . و سردمدارا بودن زدن

به داليلي بسيار واضـح نمـي تـوان چـشم           . بله تاوان استقالل گران است؛ اما ما چاره اي به جر ايستادن روي پاي خود نداريم               
ور كه قطع شـود،  بند ناف اميد به خارج كش . اين همان حرف برپا كنندگان حماسه سياهكل است       . اميدي به هيچ جايي داشت    

ايـن شـابك راهنمـاي سـياهكل     . ايستادن روي پاي خود و وارد شدن به فاز انقالب، نيازمند تئوري همان موقعيت خاص است     
دست روي دست گذاشتن و عكس العملي برخورد كـردن راه بجـايي             . جامعه آبستن حوادث بسياري است    . هنوز كار ساز است   

  .ايران تضاد بين مردم و رژيم واليت فقيه استتضاد اصلي امروز در جامعه . نمي برد
 در يك جبهه وسيع با تاكيد بر تضاد اصلي و بر عليه رژيـم واليـت فقيـه           هراه چاره كنوني ما گرد آوري همه نيروهاي ترّقيخوا        

امـروز  شهامت و شجاعت، دليري در انديشه و عمـل  . هنوز شيوه عمل بديع برپا كنندگان حماسه سياهكل كار ساز است       . است
. زد و بندهاي پشت پرده و سازش و بند و بست و بازيهاي تهوع آور براي آناني كه شايسته آن انـد                     . هم مي تواند به كار ما آيد      

مشكل اصلي و مانع عمده در راه ترقـي و دمـوكراتيزه كـردن              . انديشه پوياي فدايي همگان را به صداقت انقالبي فرا مي خواند          
بـا دمـوكراتيزه كـردن جامعـه و         . اين مانع عمده را بايد قبل از هر چيزي از پيش پاي برداشت            . ستكشور، امروز واليت فقيه ا    

در جامعـه اي بـدون هـر گونـه سـازماندهي و       . پلوراليسم آن امكان اظهار وجود براي همه نيروها و جريانات فراهم خواهد شد            
 هم اكنون تنها خـاك پاشـيدن بـه چـشم        سياليسمِتشكيالت سراسري، با كمترين آموزش، سر دادن شعارهاي دهن پركن سو          

نفع اين شعارهاي   .  و سپس انقالب كردن، بي عملي به نفع واليت فقيه است           "خود سازمان يابي كارگري   "مردم و انتظار براي     
 در تالش صد ساله مردم ما براي آزادي و عدالت و جامعه اي دموكراتيـك . باالي سقف را بيش از همه قدرت سركوبگر مي برد    

بايـد ديكتـاتوري و     . بايد اين سد را شكست، بايد جنبش اجتماعي را از اين مرحله عبور داد             . مراحل اوليه خود فريز شده است     
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بدون اين اتفاق، ستمكاران گذشته اين استبداد بـار ديگـر پـر رو و    . استبداد تاريخي را براي هميشه به زباله دان تاريخ فرستاد         
تنها آزادي و دموكراسي مي تواند اين مرض تاريخي، ايـن اسـتبداد مـسلط               .  و مدعي خواهند شد    طلبكار سربلند خواهند كرد   

. درس تاريخي فدايي براي چنين كار ستاني امروز هم كارساز است. دشده بر روح و روان جامعه را براي هميشه بروبد و برانداز 
نـاتوان از تعـديل   .  داخلي و بين المللي دست و پا مي زنـد زير بار كوهي از بحران. رژيم جمهوري اسالمي غرق در بحران است  

تنها در يك همدستي همگاني . بايد اين بحران انقالبي را به شرايط انقالبي فرا روياند. بحران انقالبي، اپوزيسيون نظاره گر است    
. ليري و تهور چاره ساز نيست     النصر بالرعب رژيم را هيچ طلسمي به جز رشادت، د         . مي توان ترس از سركوب را از جامعه زدود        

اين امر شدني نيست مگر با گرد آمدن همه نيروهاي صادق، راستين و  . بايد همĤنجايي بود كه نياز است     . بايد به قلب حادثه زد    
بايد بار ديگر نور اميـد را بـا مـشعل           .  در سياهكل اميدوار كند    49 بهمن   19انقالبي در جبهه اي كه مردم را بار ديگر همچون           

روياهاي ما رنگ حقيقت خواهند يافـت، اگـر فرزنـد           . تيي فروزان به تاريك خانه رژيم جهل و جنايت واليت فقيه در انداخ            ها
براي برانداختن اين ستم، بـراي ادامـه        . امروز مشكل اساسي ما و مردم ايران ولي فقيه و نظام ستمگر اوست            . زمانه خود باشيم  

رسالت آن، براي هم نوايي با صداي رساي فرمانده فراهاني كه از سياهكل مي آيد تا راه  راه انقالب مشروطه و به انجام رساندن        
 سياهكل همگان را به همبستگي و همدستي در يك جبهـه            ز حماسه تاريخ سا   دتاريخي او را به انجام رسانيم، فدايي در سالگر        

  .وسيع فرا مي خواند
  بايد كه دوست بداريم ياران را

  وشيمبايد كه چون خزر بخر
  بايد كه قلب ما

  سرود و پرچم ما باشد
  بايد كه سرزند

  طليعه خاور
  از چشم هاي ما

  بايد كه در سپيده البرز
  نزديكتر شويم

  بايد يكي شويم
  اينان هراسشان ز يگانگي ماست

  سربلند باشيد
  
  كلمتن سخنراني رفيق جعفر پويه در مراسم بزرگداشت چهل و دومين سالگرد حماسه و رستاخيز سياه*
  

  مراسم به رسيده پيامهاي
  

  كمونيست دانشجويان از جمعي پيام
  )گوته ("رود مي پيكار به آنها به رسيدن براي روز هر كه است آزادي و زندگي ي شايسته كسي فقط"

 پي در و كردند كشف را زندگي معناي كه است انسانهايي آفرين غرور و سركش لذت سرشار، ذوق نمود سياهكل، رستاخيز
  .رفتند آزادي و زندگي براي پيكار به سرخ گل عطر
  برابري براي مبارزه باد زنده و گرامي آنها ياد

  كمونيست دانشجويان از جمعي
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  تهران 1391 بهمن 19 در 33 قطعه از پيام

  كلن در سياهكل حماسه بزرگداشت مراسم به
 
  

  مظلومانه چه.. بودند خفته خاك در غريبانه چه
  بگيرم عكس كه گشتم مي آشنا نامي دنبال به 

  ...بودند مانده نشان و نام بي سنگها از بسياري
  ...بود سهمگين و طوفاني سكوت آن پشت در اما

   شده سيماني نشانِ بي خاكهاي زير از پرصالبتي صداهاي
  ميريم نمي هرگز و ايم زنده ما كه زدند مي فرياد

  كنم نگاه باز تا برداشتم گام و يافتم قدرتي
   بيابم اييآشن بلكه
   يكسو از توفنده و پرخروش فريادهاي موج ولي

   كرد دگرگونم باز مظلوميت شان و غريبي اوج و
   شد سرازير اشك چشمانم از و

   .شماست با ام انديشه و جان
  .شنيدم را بودن شان زنده فرياد و صدا كه آنها تمام و من

  گرم درودهاي با
  سرخ شقايق33
  

  مازندران در ايران خلق فدايي چريكهاي سازمان فعاالن از يجمع جانب از ،"شورش" پيام
  بهار پيك پانزده
  خورشيد ي تكه پانزده
  سرخ الله پانزده
  كوه ي صخره پانزده

  سبالن و سهند و دماوند از
  خزر موجِ پانزده
   سرخ الله پانزده
  عشق شعله پانزده
  رفيق پانزده
  چريك پانزده
  فدائي پانزده
   آذرخش پانزده

  آسمان ظلمت در دندتابي
   بهمن شب سرماي بر زدند شعله
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  خلق آزادي كهكشان در شدند خاموش و
  شد زاده و خنديد سياهكل و

   شد جاودانه
  سياهكل حماسه

  يلداييم بلند خواب در هنوز و بهمن رسيد
   زمستان در بهار رسيد آري

  بهمن نوزده رسيد
   پرواز فصل

  سياهكل رستاخيز با
  "شورش" نداي و

  گي آزاده و حق منا به
  ...سياهكل حماسه ياد با سازيم گرم محفل كه داشت برآن را ما سرمايش و آمد بهمن

  زدند خلق خفته فرو خشم خرمن بر جرقه و تابيدند آذرخش چون بهمن گسترده ظلمت در كه دالوري رفيقان
  .كرد بيدار را خلق چريكها رزم و جنگل آتش هاي شعله

 ما بيدار قلب به بخشي مسرت اميد و شادي خلق، رشيد فداييان آن خاطره و ياد هنوز ياهكلس حماسه از سالها گذشت با
  .سازد مي ديروز از به را امروز راه و بخشد مي خلق فدايي چريكهاي

 سوي به استوار گامهاي با جانباختگان رهنمون و خود بيدار ذهن و سالح و راسخ عزم بر تكيه و رفيقان ياري با كه آنيم بر
 تا كه رفيقان خون به كنيم مي ياد سوگند و بشتابيم اسالمي جمهوري فاشيستي نظام و كاپيتاليسم و امپرياليسم نابودي

  .ننشينيم پاي از و بمانيم بيدار مهم اين كاميابي
  جنگم مي بيداري در و و بيدارم هوشيارم

  تفنگم و چكش و داس عاشق و چريكم
  مانم يم سازمان با خود عهد بر ام زنده تا

  فشنگم آخرين تا ظلمت به بندم مي رگبار
  "شورش مازندران در ايران خلق فدايي چريكهاي سازمان فعاالن از جمعي جانب از

  

  هوادار جوانان از جمعي پيام
  
  سياهكل، پيروز قيام سالگرد دومين و چهل در

   .آزادي بخش نويد اختران پرفروغ درخشش باد پاينده و گرامي
  !آفريدند اميد كه رادمرداني دالورانه حماسه باد ياد

 هاي پايه لحظه هر و است جاودان و پاينده! ميرد نمي كه اميدي
  !لرزاند مي دنيا اين جاي جاي در را و ديكتاتوري استبداد

 و اريكت شب در مبارزه چراغ كردن روشن براي آزادي، به اميد كردن زنده خاطر به شان خاطره و ياد باد زنده و آنان بر درود
  .سرزمينمان تاريخ ي زده استبداد
  ايران خلق فدايي چريكهاي سازمان هواداران جوانان از جمعي
  1391 بهمن
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  حمله تروريستي به زندان موسوم به ليبرتي محكوم است
ــالي ســازمان   هفتمــين اجــالس شــوراي ع
چريكهـــاي فـــدايي خلـــق ايـــران حملـــه 
تروريــستي مــزدوران خامنــه اي بــه زنــدان 

 ليبرتي را به شـدت محكـوم مـي          موسوم به 
اين تهاجم جنايتكارانه كـه بـا شـليك         . كند

دهها موشك و خمپاره از فاصله نزديك و به         
ــدس   ــستي ق ــروي تروري ــل ني وســيله عوام
صورت گرفته، بدون مشاركت و يـا حـداقل         
اطالع دولت عراق و شخص نـوري المـالكي         

  . نمي توانست عملي شود
 منجر بـه    حمله وحشيانه به ساكنان ليبرتي    

  . مجاهد خلق و مجروح شدن بيش از صد تن شده است6شهادت 
هفتمين اجالس شوراي عالي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران شهادت اين مجاهدان پايدار را به خانواده آنان، بـه سـازمان                     

  .مجاهدين خلق ايران و به همه آزاديخواهان تسليت مي گويد
  . متحد مي خواهيم كه يك كميته تحقيق براي بررسي اين جنايت ضد بشري تشكيل دهدما مصرانه از دبيركل سازمان ملل 

ما خواستار آن هستيم كه شوراي امنيت ملل متحد با يك تصميم عاجل، دولت عراق را ملزم به رعايت حقوق انساني سـاكنان          
  .ليبرتي، به ويژه تامين امنيت آنها نمايد

وق بشر مي خواهيم كه اين جنايت ضد انساني در مورد ساكنان بي دفاع زندان موسوم بـه            ما از پايبندان به اعالميه جهاني حق      
  . ليبرتي را محكوم كنند

سكوت پيرامون اين عمل وحشيانه به مفهوم رضايت خاموش از آن و در عمل تقويت سياست سركوب خونين مخالفان و صدور 
يبرتي دفاع از حقوق بشر و بخشي از مبارزه عليه استبداد مـذهبي و    دفاع از حقوق ساكنان ل    . تروريسم دولتي به شمار مي رود     

  .تالش براي آزادي است
  

  شركت كنندگان در هفتمين اجالس شوراي عالي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
  )2013 فوريه 11 (1391 بهمن 23دوشنبه 

 

  

   حكومت عراقحمله جنايتكارانه موشكي به ليبرتي به دستور خامنه اي در هماهنگي با
مقاومت ايران اطالعات جديدي از درون رژيم ايـران دربـاره حملـه جنايتكارانـه موشـكي بـه ليبرتـي، نحـوه تـصميم گيـري،                  

  :هماهنگيها با دولت عراق و چگونگي اجراي طرح عملياتي بدست آورده كه خالصه آن به شرح زير است
  
. الي امنيت رژيم ماليان به دستور شخص خامنـه اي اتخـاذ گرديـد      تصميم به حمله در اوايل بهمن ماه در جلسه شوراي ع           -1

  .اجراي عمليات و هماهنگي با دولت عراق، به عهده نيروي تروريستي قدس و سفارت رژيم در بغداد گذاشته شد
بـا  در جلـساتي  » كتائب حزب اهللا درعراق   «و  » جهادي«سركرده گروههاي   ) پاسدار سرتيپ عبدالرضا شهاليي   (حاج يوسف    -2

  .ابومصطفي شيباني، ابوآال و ابو مهدي مهندس تروريستهاي شناخته شده رژيم آخوندي در عراق، حمله را طراحي كرد
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او آدمكشان و تروريستهاي صـادراتي بـه        . پاسدار شهاليي بيش از دو دهه از سركردگان نيروي تروريستي قدس بوده است             -3
 2011اكتبـر  11وزارت خزانـه داري آمريكـا در اطالعيـه    . مين آموزش مي دهـد عراق را در پادگان حزب اهللا در جليل آباد ورا  

شهاليي يكي از مقامات نيروي قدس سپاه پاسداران است كه هماهنگي طرح سوء قصد به جان عادل الجبير، سفير  «اعالم كرد   
ليه منافع كشورهاي ديگر در داخل      عربستان در اياالت متحده، در حين اقامت وي در اياالت متحده، و نيز انجام حمالتي را  ع                 

  .»اياالت متحده و در كشوري ديگر بر عهده داشت
هماهنگي حمله موشكي به ليبرتي با حكومت عراق و ارگانهاي امنيتي و نظامي ذيربط، از جمله دفتر نظامي نخست وزير و  -4

كردگان نيروي قدس و ماموران ايـن نيـرو در          وزارت كشور، توسط پاسدار دانايي فر سفير رژيم آخوندي در بغداد و يكي از سر              
  .سفارت انجام شد

  
طبق طرح عملياتي،كليه امور پشتيباني از جمله انتقال مهمات و نقل و انتقال تيمها با استفاده از امكانـات وزارت كـشور و                     -5

سـوي دفتـر نخـست    مشخصات داخلي كمپ لييرتي و مختصات جغرافيايي نقاط تجمع ساكنان، از . پليس عراق صورت گرفت   
  .وزيري در اختيار پاسدار شهاليي قرار گرفت تا شليكها حتي المقدور دقيق انجام گيرد

  
برخالف عمليات تروريستي كه پشتيباني دولتي ندارد، هيچ سالح و يا موشك دست ساز در ايـن عمليـات بـه كـار گرفتـه                -6

ك پرتاب شده است كه حمل و نقل آنها امكانـات زيـادي مـي               نشده و همه موشكها فابريك بوده و با النچرها و سكوهاي فابري           
به همين دليل و مخصوصاً به خاطر در اختيار داشتن مختصات دقيق جغرافيايي ليبرتي، داخل كمپ بـرخالف عمليـات          . طلبد

  .تروريستي معمول كه خطاي شليك در آنها زياد است، همه موشكها به داخل محوطه كوچك ليبرتي اصابت كرد
و ماموران فني سپاه قدس تشكيل شده بود و با نفرات » كتائب حزب اهللا«وه عمل كننده از جوخه هاي آدمكشي و ترور       گر -7

اين جوخه هاي ترور و آدمكشي را رژيم آخوندي بوجود آورده و در هماهنگي با نخـست وزيـري                   . نفر بودند 40پشتيبان جمعا   
  .هدف قرار مي دهندعراق سوژه هاي مورد نظر رژيم ايران در عراق را 

  
پاسدار شهاليي در گزارشي كه پـس از ايـن حملـه جنايتكارانـه بـه تهـران ارسـال كـرد نوشـت، موشـكها بـا اسـتفاده از                                -8

آمبوالنسهاي دولتي و با اسكورت دو خودروي پليس فرودگاه به منطقه شليك منتقل و در چادرهايي كه از شب قبل در محل                      
  .نصب شده بود پنهان شد

ين گزارش يكي از مشكالت جدي اين بود كه مردم و آن دسته از نيروهاي عراقي كـه در جريـان طـرح قـرار نداشـتند                           طبق ا 
  .متوجه موضوع بشوند و اجراي عمليات نا ممكن و يا با اخالل مواجه شود

ين دوربينهـا تـا چنـد       ا. مسير حركت خودروها و منطقه شليك كامال در زير دوربينهاي مراقبتي فرودگاه بغداد قرار داشت               -9
دوربينهـاي فرودگـاه جزئيـات نقـل و انتقالهـاي           . كيلومتر اطراف فرودگاه را پوشش مي دهند و هر تحركي را زيركنترل دارند            

موشكها و گروه عملياتي و خودروهاي پليس و خودروهاي حامل موشكها را تماما ضـبط كردنـد و فـيلم آن در دفتـر نخـست                          
  .وزيري عراق موجود است

 موشـك  100طبق طرح اوليه، قرار بـر ايـن بـود كـه عمليـات در دو مرحلـه، توسـط دو گـروه و از دو نقطـه جمعـا بـا                             -10
  .موشك شليك كرد و سپس بدون مشكل محل را ترك كرد40گروه اول همان گروهي است كه . ميليمتري انجام شود107

  
 را انجام دهد تا در زماني كه ساكنان ليبرتـي بعـد از   موشك ديگر60گروه دوم، مي بايد ساعتي پس از حمله اول شليك           -11

  .موشك باران اول مشغول نقل و انتقال شهيدان و مجروحان هستند، تلفات هر چه بيشتري از آنها بگيرد
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اما شماري از افراد گروه دوم در حين جابجايي، توسط سربازان و افسران عراقي كه در جريان اين جنايـت تروريـستي نبودنـد                        
 موشك بجا مانده از اين گروه متعاقباً توسط نيروهـاي عراقـي          60. ير شدند و اجراي مرحله دوم حمله غير ممكن گرديد         دستگ

  .دستگير شدگان همان روز با مداخله شتابان نخست وزيري عراق آزاد شدند. رؤيت و جمع آوري گرديد
يـك گـروه تروريـستي      » كتائب حزب اهللا  « مي دانند    رژيم آخوندي و دولت عراق براي رد گم كردن و از آنجائي كه همه              -12

ساخته و پرداخته رژيم آخوندي است كه در هماهنگي با دفتر مالكي عمل مي كند به يك صحنه سازي جديد دست زدند و با      
تالش كردند دسـتهاي خـونين خـود را از ايـن جنايـت      » جيش المختار«علم كردن يك گروه خود ساخته جديد تحت عنوان       

 فوريه مسئوليت حمله به ليبرتي را 9سركرده موجوديت تروريستي جديد، آخوند واثق البطاط، روز .  و تميز جلوه دهندبشويند
است كه توطئه هاي كثيف و خونين خامنـه اي  » كتائب حزب اهللا«اسم ديگري براي همان » جيش المختار«اما  . بعهده گرفت 

  .و مالكي را در عراق پيش مي برد
  

بهمـن اعـالن موجوديـت و اعـالم     16 روز قبل از حملـه موشـكي بـه ليبرتـي در روز     5 كه جيش المختار تنها  جالب اين  -13
ارتش مختار پشتيبان حكومت مركزي در جنگ با فساد و مفسدان و رويارويي با سازمانهاي تروريستي ماننـد القاعـده و                     «:كرد

  )خبرگزاريها و رسانه هاي عراقي(» .ارتش آزاد است
اعالن اين موجوديت از سوي رسانه هاي آخوندي به ويژه سپاه پاسداران و سايت سركرده سابق سپاه پاسـداران مـورد                     متعاقباً  

  .استقبال قرار گرفت
به گزارش تلويزيون عراقي الرافدين چند ساعت پس از اين اعالن موجوديت، گروهي از تروريستهاي مـالكي تحـت نـام ارتـش             

  .د يك رژه نظامي برگزار كردند كه نيروهاي ارتش و پليس امنيت آنرا تامين مي كردندمختار در باشگاه صناعه در بغدا
به نوشته رسانه هاي معتبر عربي مانند الحيات و الشرق االوسط و ايالف، اسم مختار براي اين موجوديت تروريستي اشاره          -14

ارتش مختار به هدف حمايت دولت عراق بـراي         «: فوريه در اين باره نوشت     11الشرق االوسط   . سمبليك به شخص مالكي است    
اين روزنامه مي افزايـد در شـعارهايي كـه اخيـراً بـراي حمايـت از مـالكي در بغـداد توسـط             . »كنترل امنيتي ايجاد شده است    

ايـن گـروه رهبـران مخـالف در عـراق، ماننـد       . توصيف مي كننـد  ” مختار زمان “گروههاي وابسته به او داده مي شود مالكي را          
  .راقيه و سازمان دهندگان تظاهرات ضد مالكي را به تصفيه فيزيكي تهديد كرده استالع

مالكي در يك اقدام فريبكارانه و مسخره دستور دستگيري آخوند بطاط را صادر كرد اما بنا به گزارش رسانه هاي عربي از               -15
 تن از محافظانش از عراق خـارج        6بطاط به همراه    واثق ال ) فوريه10(و تلويزيون رافدين عراق     ) فوريه11(جمله الشرق االوسط    

شده و به سوريه رفته اند و ارگانهاي امنيتي عراق هم در مرز كامال در جريان اين تردد بودند و هيچ مشكلي براي آنهـا ايجـاد                        
  .نكردند

لـي عليـه حملـه    با توجه به همين واقعيتهاست كه رژيم آخوندي و حكومت عراق در وحـشت از محكوميتهـاي بـين المل              -16
. جنايتكارانه به ليبرتي كه هر روز باالتر مي گيرد، به فاصله گرفتن از از اين جنايت و تكذيب نقش و دخالت خود مي پردازنـد                      

در » يك مدرسه ايرانـي «بهمن در جريان افتتاح  23كار به آنجا رسيد كه حتي پاسدار دانايي فر سفير ماليان در عراق در روز              
ما حمله به كمپ ليبرتي را محكوم مي كنيم و اين تالشـي اسـت بـراي دامـن زدن بـه      «: ري كل العراق گفت كربال به خبرگزا  

  .»بحران و ايجاد يك موج تبليغاتي كه هدف از آن متهم كردن ايران در اين حادثه است
  

 ايران در رسـانه هـاي عراقـي         اما روز بعد خبرگزاري سپاه پاسداران، اظهارات دانايي فر را پس گرفت و ادعا كرد سخنان سفير                
 و گـو بـا      فر سفير جمهـوري اسـالمي ايـران در بغـداد در گفـت               حسن دانايي «: خبرگزاري پاسداران نوشت  . تحريف شده است  

نمـايي ايـن گروهـك بـراي          مظلـوم   . . . . خبرنگار خبرگزاري فارس، حمله اخير يك گروه ناشناس به كمپ موقـت ليبرتـي را              
حمله اي كه اخيراً در كمپ ليبرتي صورت گرفت، مشكوك است و ما معتقديم    : ف خواند و اظهارداشت   بازگشت به اردوگاه اشر   



 ٢٣

 نمايي در مقابل سازمانهاي حقوق بشر، نقش داشته  عوامل داخلي خود گروهك نفاق در سازماندهي اين حمله به منظور مظلوم
  .»اند
  

اي است  مساله » حمله اخير به كمپ ليبرتي در عراق«اعالم كرد  بهمن در تهران     24وزارت خارجه ماليان روز سه شنبه        -17
 نماييها براي بـه تـأخير        اين اقدامات و مظلوم   . . . در داخل خاك عراق رخ داده و هيچ ارتباطي به جمهوري اسالمي ندارد            «كه  

 تالش مـي كننـد ايـن توافـق          با سازمان ملل براي انتقال مجاهدين به خارج از عراق است و مجاهدين            » انداختن اجراي توافق  
  .حاصل نشود

وزارت خارجه عراق نيز زير ضرب محكوميتهاي گسترده بين المللـي، درحـالي كـه فراخوانهـاي جهـاني بـراي بازگـشت                        -18
كمـپ موقـت   «:بهمن در يك اطالعيه مملـو از دروغ اعـالم كـرد           23مجاهدان از ليبرتي به اشرف باالتر مي گيرد، روز دوشنبه           

از سوي يك طرف ناشناس در معرض يك اقدام تروريستي قرار گرفت و شنبه شـب            ” مجاهدين خلق “ه به اعضاء    الحريه مربوط 
اين در حاليست كه وزارتخارجه عراق به خوبي مي داند . » گلوله خمپاره مورد هدف قرار گرفت25 اين كمپ با 2013 فوريه 9

وزارت خارجـه  . رت رژيم و در نخست وزيري عـراق نشـسته انـد       آمران جنايت، در فاصله چند صد متري اين وزارتخانه در سفا          
 گلوله خمپاره صحبت مي كند كه كارشناسان نظامي عراقي بعد از مشاهده محل، تصريح كردند حمله بـه            25عراق درحالي از    

ايي  محل اصابت موشك را در داخل كمپ ليبرتـي مـشاهده و شناسـ   38ميليمتري صورت گرفته و آنها     107وسيله موشكهاي   
  .كردند

  
مقامـات مـسئول دولتـي بـراي شناسـايي جنايتكـاراني كـه ايـن عمـل تروريـستي و                     «: وزارت خارجه عراق افزوده است     -19

وعـده  . »جنايتكارانه را طراحي و اجرا كردند و براي ارجاع آنها به دادگاه و مجازات عادالنه، انجام تحقيقات فوري را آغاز كردند   
ومت عراق، در مورد جنايتي كه خود بيشترين نقش را در آن داشته است، هيچ كودكي را نمـي                   تحقيق و محاكمه ازجانب حك    

  . نيز به بوته فراموشي سپرده شده است1390 فروردين 19 و 1388 مرداد 7 و 6تحقيقات درباره جنايت هاي . فريبد
  :با اين همه اگر دولت عراق راست مي گويد و در اين جنايت دست نداشته است -20
 سال و نيمه مجاهدان اشرفي پايان دهد و به هياتهاي تحقيق بين المللـي و نـاظران و خبرنگـاران و وكـال        4 به محاصره      -اوال

  .اجازه ورود به ليبرتي را بدهد تا از نزديك آثار جنايت را مشاهده كنند
  .مالت مشابه در آينده تامين كند با بازگرداندن ساكنان ليبرتي به اشرف، امنيت ساكنان را در مقابل تكرار ح-ثانيا

  
  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

  )1391 بهمن 25 (2013 فوريه13
  

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

com.radiopishgam.www  

 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com  
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  دلنوشته اي از پريا، دختر زنداني سياسي صالح كهندل
صالح كهندل زنداني سياسي زنـدان رجـايي شـهر كـرج كـه بـه اتهـام هـواداري از سـازمان                       

 سال زندان محكوم شـده اسـت، بـا وجـود مـشكالت حـاد جـسمي و                   10مجاهدين خلق به    
ان، از اقدامات درمـاني و اعـزام بـه    از سوي بهداري زند » مشكوك به سرطان خون   «تشخيص  

  . بيمارستان جهت آزمايشات تجويز شده محروم بوده است
يي كه در اختيار خبرگزاري هرانا قرار گرفتـه           پريا كهندل، دختر اين زنداني سياسي طي نامه       

دارم چرا كه پدرم به من آموخت كه چگونه ايـن             و من اين رنگ را دوست مي      “:گويد  است مي 
  . ”دهد او استاد تغيير رنگهاي زندگيست چرا كه رنگ نگاه من به زندگي را او تغيير داده و مي! غيير دهمرنگها را ت

  : خوانيد متن كامل اين نامه را در زير مي
  شوم   اي از برق اميد در چشمان پدرم آواز آسمانها مي  هاي مورب زندان براي ديدن لحظه  من آن سرودم كه از پشت ميله

اي ديوارهـاي   مقدار خار به شما پيوسـت، آه   اي سيمهايي كه غرور كاذب بي  آه …گ راهروهاي طوالني و پيچ در پيچ      اي تن   آه  
   …دوزند دوختند و مي از كساني كه به شما چشم مي. بلند با يادگاريهاي حك شده در دلهايتان

  ! شناسيد؟  مرا مي
  ها و نوشته ها را با شعر ام، من همانم كه تاريكي راهرو  ما بزرگ گشتهاي شما هستم، كه در زير سايه تاريك ش  من مسافر هفته

ام تفريحم دويـدن در ميـان گـرد و خاكهـاي             من آن مسافرم كه در كودكي      . ام در ذهن و وجودم نقاشي كردم        هاي كودكانه 
   …اي مدفون اشك در ظلماتها و شاديه  هايم از براي سخنان اطرافيانم از روي درد، خنده سالن مالقات بوده و خنده

   …!هاي گرد و خاك گرفته گوهردشتم  من آن صداي مبهم از پشت شيشه
   …شوم اي از برق اميد در چشمان پدرم آواز آسمانها مي  هاي مورب زندان براي ديدن لحظه  من آن سرودم كه از پشت ميله

قادر بـه متوقـف كـردن آن نيـستم، ولـي بـراي        و من … پياپي…گذرند چه سخت و چه آسان   ها مي    روز … بگذريم …من آن 
 تغييري تهـي از اشـك و       … تغييري از جنس دل كندن، دل بريدن، تنهايي و         …كه پدر گفت   من تغييرم، همان  ! تغييرش چرا 

   … من تغيير اشك به لبخندو تغيير لبخند به رنگ، رنگي با يادگاريها و سوغاتيهاي زندان…غم و سرشار از غرور و افتخار
دارم چرا كه پدرم به من آموخت كه چگونه اين رنگها را   و من اين رنگ را دوست مي…گونه خاطراتم رنگ زندان گرفت  و اين 

  ! تغيير دهم
  . دهد او استاد تغيير رنگهاي زندگيست چرا كه رنگ نگاه من به زندگي را او تغيير داده و مي

  . داني اين دنيا پر است از رنگهايي كه بايد تغيير يابند كه مي  چه سردر گمي زيبايي وقتي… چه جالب…بازي با رنگها
  . ريزد  ارزش زندان مي  من آن اشكم، اشك مقدس و با ارزشي كه از چشمهاي هزاران نفر هر روز بروي كف پوشهاي بي

   …دانمها بگذارم  دانم چه نامي براي اين نمي  نمي… اين…شايد چيزي براي اين
من صـدايم و لبخنـد،   . گونه شدم هاي زندان اين   داني من تغييرم و با تو از پشت ميله          انم كه مي  د  شايد چيزي نباشم، ولي مي    

   … من صدايم…من نقاشي پدرم در زندان
   …خواند آواز تغييرش را صدايي كه آواز خواندن را از تو ياد گرفت و براي تو نوشت و تنها براي تو مي

  ! ت از خود بپرسي كه من كيستم و از جنس كيستم؟اي وطنم شايد با كنار آمدن اين كلما  آه
  . من برگرفته از پدرم

همان اشكي كه پرم   من روزي بوسه اسارت خواهم شد بر دستان پاك آزادي و روزي خنده خواهم شد اشكي از جنس عدالت،             
  . براي تو بازيهاي كودكانه مرا با زندان قسمت كرد

   …ترين وطنم ايران زيباو روزي پرواز خواهم كرد بر آسمان سرخ 
   91 بهمن 7 … ساله خوش الحان بهاران پدر15پري 
  1391 بهمن 10سايت هرانا : منبع
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  تداوم
  

  گذشته سالها از قيام سياهكل
  بر پا خاستگانِ از دل جنگل

  بر پا خاستگان در راه نماندند
  شعله ور كردند آتشي از زير خاكسترِ خيانت به كارگر

  گل را باغرشي چون رعدشكافتند دل سياهي جن
  در مقابل توپ و تانك دشمن
  زنده نگه داشتند عزم كارگر

  يكه و تنها در مقابل سرمايه داري
  قهرمانانه ايستادند همچون كوه

  كردند جاودانه آرمانهاي خلق در بند 
  گشودند بندهاي رهائي

  به پرواز در آمدند
   قفسازهمانند كبوتر صلح رها شده 

  ز اسارترها ا پرواز كردند؛
  دشمن مي داند، زنده هستند هميشه آنها 

  اين است درد دشمن
  بعد از زدن تير در جان فدائيان خلق
  آنها جاودانه اند و از پاي نمي نشينند

  سر افراز و جاودانه
  هميشه سبز و بالنده

  فرياد كنيد ؛ يك يك نام آنها
  حضور دارند در ميان ما آنها

  بايد كه اين خشم فرو خورده
  ره سر گشايددوبا

  بايد كه اين پرچم سرخ
  باشد بر افراشته در دست كارگر

  اينك پيام آنها برما
  اي خلق ستم ديده برپا ، برپا اي زحمتكشان،

  همراه و همقدم با هم
  همراه با كارگران

  گر برپا نخيزي در اين زمان
  رها كجا شوي زِجور سرمايه داران

  تنها تواني جهاني از نو ساختن كجا،
  اشد اتحاد ميان كارگران و زحمتكشانگر نب
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  آن زمان كه خروشيد خلقي
  به سر خواهد آمد شب تيره

  همه ابر سياه از پس اين
  يك فصل تازه تاريخ

  به آغوش مي كشيم بهار را
  سرافراز و جاودانه مي مانيم

  هميشه سبز و بالنده مي مانيم
  هميشه بر افراشته مي داريم

 .ي پرچم سرخ رهايي ضد سرمايه دار

  

  .......كارگران و مزدبگيران
  

  1391 بهمن در راني كارگران و مزدبگي اعتراضي از حركتهايبرخ
  يرهاشمي منتيز:مي و تنظيگردآور

  
 آذوحبه گزارش   . زدند اعتصاب    دي دست به   30از روز شنبه     زي مناطق ده گانه  تبر     ي شهردار يهاونيرانندگان كام تعدادي از   *

  .  است از رانندگاني اخراج برخزيها و نيها از طرف شهرداروني  رانندگان كامي اجتماعنيتام مهيقطع بعلت اين اعتصاب 
  
در مقابل دفتر مركزي ايـن       بهمن،   1 روز يكشنبه    كارگران اخراجي شركت پيمان كاري جهاد نصر در اعتراض به اخراج خود           *

  .شركت در سنندج دست به تجمع زدند
ك به ايجاد تشكلهاي كارگري، در نتيجه اين اعتـراض، كارفرمـا نـاگزير شـد در جمـع                    هماهنگي براي كم   ◌ٔ به گزارش كميته  

 ميليارد تومـان از اداره امـور آب و اداره راه و سـاختمان               9كارگران حضور يابد و علت اخراج را نداشتن بودجه و طلبكار بودن             
  .اعالم كرد

  
 تجمـع  ي شهردارني ايدر واحد موتوره و   دياز كار كش  دست   بهمن   2دوشنبه  روز    شوشتر   ي شهردار فيكارگران بخش تنظ  *

  .ندكرد
 فـشار  ليـ  و به دل   كرده افتي ماه خود را در    بهشتي حقوق ارد  شي روز پ  50به گزارش خبرگزاري حكومتي فارس، اين كارگران        

  .به اعتصاب و اعتراض زدند معوق دست ي و عدم پرداخت حقوقهاياقتصاد
  
اين شهر  ندهي دفتر نما،ي از پنج نوبت در محل فرماندارشي ب»پوشش گستر اردكان«انه  كارخي از كارگران زن اخراج    يجمع*

  . شهر اردكان تجمع و تحصن كردندي اسالميشورادفتر و در مجلس 
 بزرگ اردكان   ي از كارخانه ها   يكي زن كارگر از     45 شيهشت ماه پ   بهمن،   2به گزارش خبرگزاري حكومتي مهر، روز دوشنبه        

 ي پاسـخگو ي آنها، هنـوز كـس  يكاري مدت از بني اغلب آنها سرپرست خانوار بوده اند اما اكنون بعد از گذشت ا      اخراج شدند كه  
  .ستيمشكالت آنها ن

 زنـان   ي كارخانه پوشش گستر اردكان درباره مشكالت به وجود آمده برا          ي سرافراز از كارگران اخراج    جهي گزارش،خد ني ا هيبرپا
 ي صـندل كيـ  روكـش فابر دي با هدف تول 1380كارخانه پوشش گستر اردكان در سال       :داشت اظهار   يدي واحد تول  نيشاغل در ا  
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 لي امسال تعطرماهي ت20 كارخانه در نيا . كار خود را آغاز كردي و مردان اردكاننان نفر از ز400 ي اشتغال براجاديخودرو و با ا
  .و ورشكسته اعالم شد

  
كـشنبه  يروز  از   هفت تپه    شكري بر شركت ن   يكارگران ن *
 آزاد  هيـ اتحاد بـه گـزارش      .دنديدست از كار كش    بهمن   1

 هفـت   شكريـ  بر شركت ن   ي كارگر ن  1500 ،رانيكارگران ا 
 سـه مـاه دسـتمزد و بـا          افـت يتپه در اعتراض به عدم در     

دسـت بـه     مـشاغل    ي طـرح طبقـه بنـد      يخواست اجـرا  
اعتصاب زدند و در ادامه اين حركـت اعتراضـي روز سـه             

ن دسـت بـه تجمـع در مقابـل           كارگرا ني ا  بهمن 3شنبه  
 ي بـه خواسـتها    يدگي زدند و خواهـان رسـ      تيريدفتر مد 

  .خود شدند
 بـه . ي تجمـع كردنـد     جمهور استيدر مقابل نهاد ر    بهمن   3در روز سه شنبه      »بر ي  ن «يكارگران فصل همزمان تعداد زيادي از     

 يشت صنعت كارون شوشتر كه به كار تخصص        ك يدو هزار كارگر فصل   :  تجمع گفت  ني از كارگران حاضر در ا     يك ي لنا،يگزارش ا 
 از موعـد خـود      شي پـ  ي اجـرا نـشدن بازنشـستگ      ني مشاغل و همچنـ    يبند   طرح طبقه  ي اشتغال دارند خواستار اجرا    ي ن دنيبر

  .هستند
 از شي بي و در تابستان در گرماي گل والاني در ميعي باز طبي بر كشت صنعت كارون شوشتر در زمستان در فضايكارگران ن

  .كار هستنده رجه مشغول ب د50
 پا، دني انگشتان دست، بردني همانند برياديه است كه با حوادث زم با َقي ندنيكار ما بر: گفت از كارگران معترض     گري د يكي
 از  ياديـ  تعـداد ز   ي حـوادث بـرا    نيـ ا.  مثـل گـراز همـراه اسـت        ي وحـش  واناتي همانند حمله ح   يعي كمر و حوادث طب    سكيد

  . نكرده استتي از آنان حماي شدند و كسكاري از كار بتياده و پس از مصدومهمكارانمان اتفاق افت
  
تجمع رژيم در مقابل مجلس  بهمن 3سه شنبه  و خوزستان روز     يمخابرات استان خراسان رضو   زن و مرد     از كارگران    يجمع*

 ده ماه است ؛ آن نوشته شده بود   يو كه ر  د دردست داشتن  ي مخابرات استان خوزستان پالكارد    كاركنانبه گزارش ايلنا،     .  كردند
 به وضـع اشـتغال   يدگي كه در دست داشتند خواستار رسيي در پالكاردهازي ن ي استان خراسان رضو   كاركنان .ميا  حقوق نگرفته 

  .خود بودند
  
. كردنـد دست به اعتصاب و تجمع اعتراضي زدند و در مقابل شهرداري تجمع             در هفته اول بهمن     رانندگان شهرداري شوشتر    *

  .اعتراض دارند به وضعيت حقوق و مزايا و حق بيمه خود  ورانندگان شهرداري شوشتر بيش از دو ماه است حقوق نگرفته
  
 اسـت يدر مقابـل سـاختمان ر      بهمـن بـراي دومـين روز         4در روز چهارشـنبه      كشت و صنعت كارون شوشتر       يكارگران فصل *

  .وستندي از كارگران به آنها پيدي گروه جدبه گزارش ايلنا در اين روز .  تجمع كردندمي رژيجمهور
 در تهران بـه     ي شب گذشته را با سخت     كه نيبا ا « :اعالم كردند كه   معترض كه خود را از شوشتر به تهران رسانده اند،            كارگران

مع  جواب قانع كننده، به تجكي افتي و دري به مشكالتمان توسط مسئوالن ارشد دولتيدگي در صورت عدم رس،ميصبح رساند
  » .ميده يخود ادامه م

 از  تـن  500 تعداد   لنا،ي گزارش ا  به. خود شد  روز   نيسوموارد   بر شوشتر    ي كارگران ن  ي اعتراض تجمع بهمن   5در روز پنجشنبه    
سه روز   در مجتمع كشت و صنعت كارون شوشتر اشتغال دارند از بامداد             شكر ي ن دني كه به كار بر    ي كارگر فصل  2000مجموع  
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 اسـت ي از موعـد در مقابـل نهـاد ر         شي پـ  ي مـشاغل و بازنشـستگ     ي بنـد    نشدن طبقه  ي به اجرا  تهران سفر به     بهمن با  3شنبه  
  . كردندجمع تيجمهور

  
 شركت ني گسترده در ايهايكارسازي آبادان در واكنش به اخراج و بشگاهيپاالدر  كارگران شركت ساختمان نصب     صدها تن از    *
 تجمع كردند و    شگاهي پاال ي در مقابل درب اصل     بهمن، 5، در روز پنجشنبه     قه خود  معو ي حقوق و دستمزدها   افتي عدم در  زيو ن 
 ،ي تجمع اعتراضني ايريبا شكل گبه گزارش ويسايت پيام، .  به اعتراض برخاستندد خوشتي و معي نابسامان زندگطي شراهيعل

 ميـ  رژ ي انتظام يروي از ماموران ن   ياديشمار ز 
 لبـاس   سركوب و مامورانژهي و يهاگانيشامل  
 يرهايهـا و مـس    اباني حـضور در خ    بـا  يشخص

 آبــادان ضــمن ممانعــت از شگاهيــاطــراف پاال
، كارگران معتـرض    آن مسير هرگونه تردد در    

را مورد هجوم خود قرار دادنـد و بـه ضـرب و     
 شــمار انيــ منيــدر ا. شــتم آنــان پرداختنــد

 بـه محـل تجمـع      ميـ  رژ يروهـا ي از ن  يادتريز
 يري شـدند و ضـمن دســتگ  ليكـارگران گـس  

 از آنـان، كـارگران را بـه زور متفـرق            يتعداد
  .نمودند

  
كـــارگران شـــركت ســـاختمان نـــصب در *

 و 7 در روزهــاي شــنبه  آبــادانپااليــشگاه 
كـارگران  به گـزارش سـايت پيـام،        .  تجمع نمودند  شگاهي پاال ي در اعتراض به اخراج خود، در مقابل درب اصل          بهمن، 8يكشنيه  

 از كـارگران  تيـ ن بـه حما ي معوقـه، همچنـ    ي بر بازگشت به كار و پرداخت حقوقها       يمبنمعترض عالوه بر طرح مطالبات خود       
  .  خود شدندي همكاران زنداني شركت پرداخته و خواستار آزادني ايبازداشت

  
 بـه جمـع   تهران هفت تپه با سفر به شكري ن»بر ين« كارگر 700 از مجموع تن 300 بهمن حدود 7روز شنبه   ، ايلنا گزارش به*

 و هـر روز در      برنـد  ي بهمن در تهران به سر مـ       3 كه از بامداد سه شنبه       وستندي بر كشت و صنعت كارون شوشتر پ       يان ن كارگر
  .كنند ي تجمع مي جمهوراستي نهاد راختمانمقابل س

  
ه ها و مطالبات خود در مقابـل ادار       خواسته يريگيجهت پ  بهمن، 7در روز شنبه     شركت جهاد نصر كردستان،      يكارگران اخراج 

  .كار سنندج تجمع كردند
 تجمع كننده اعالم كردند كه روز بعد در مقابل  كارگراني، كارگري تشكلهاجادي كمك به اي براي هماهنگي  تهيكمبه گزارش 

 نكننـد آنجـا را تـرك نخواهنـد     افتي اخراج را دري كتبي  كه نامهيشركت جهاد نصر تجمع خود را ادامه خواهند داد و تا زمان      
 ي نامـه رسـم  ي  و بدون ارائـه  ي به صورت دسته جمع    شي پ ي شركت چند  ني نفر از كارگران ا    110 به ذكر است كه      الزم. نمود

  .اخراج شدند
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 در اعتراض كند ي متي فعالراني اي اسالمي نظر راه آهن جمهورري ترابر سبز كه ز  ني شركت تام  يمانكاريكارگران پ جمعي از   *
 ماه شروع به كـار  نيو عدم پرداخت حقوق خود در دوم   )  پژوهان صنعت  شيپو (ي قبل يمانكاري حساب شركت پ   هيبه عدم تسو  

  . زدندي اعتراض صنفكيدست به  بهمن، 8در روز يكشنبه  ،ي فعليمانكاريشركت پ
.  حساب نكرده اسـت    هي مجموعه بود هنوز با كارگران تسو      ني ا ي قبل مانكاري پژوهان صنعت كه پ    شي، شركت پو   ايلنا  گزارش به  

 ماه شروع به كار خود توان پرداخت حقوق كارگران را        ني مجموعه است در دوم    ني ا دي جد مانكاري ترابر سبز كه پ    نيشركت تام 
  . مشكل برخورده استهندارد و ب

  
 از بـاز  »كيـ دوو الكترون« اسـتمرار ممانعـت شـركت    ي انتخاب در پـ ي گروه صنعت  يكارگران سابق و فعل    تن از    1500حدود  *

  . در تهران تجمع كردندي بهمن در مقابل سفارت كره جنوب8يكشنبه موعه، روز  مجنيپرداخت مطالبات ا
 نيـ  از ا  شي است كـه پـ     ي در قبال تعهدات   ي مسئوالن كشور كره جنوب    ◌ٔ  نشدن وعده  ي عمل لي تجمع به دل   نيابه گزارش ايلنا،    

  . انتخاب داده بودندي حل مشكالت به گروه صنعتيبرا
  
 زدند ي ماهشهر دست به تجمع اعتراضي در مقابل فرماندار بهمن،9در روز دوشنبه  امامر  بنديمي از كارگران پتروشتن 600*

  . شدندمي انعقاد قرار داد مستقو يمانكاري پي شدن كامل شركتهادهيو خواهان بر چ
نـه اعتـراض   طور متحد بر دامه  بي در حاليمي نشده پتروشتي وضعلي تبدكارگران، اين   راني آزاد كارگران ا   هياتحادبه گزارش   

 هفتـه  ي طـ شانيـ  آنان در مجتمعهاگاهي ماهشهر دست به تجمع زدند كه اعتراضات گاه و ب   يخود افزودند و در مقابل فرماندار     
 مختلف يمدت سه سال بخشهاه  و بگري بار ددي جدي در اقداميمي پتروشتيري در بر نداشته است و مدي اجهي گذشته نتيها

  . واگذار كردمكوي فريمانكاري به شركت پ راايمي بسباران و كيدر مجتمعها
  
 اعتراضـي    تحـصن   بهمن دست به   9ي در روز دوشنبه     اريدر چهارمحال و بخت   ،   فالت كوهرنگ  يي غذا عيكارگران شركت صنا  *

  . و بازگرداندن آنها شدندي خواستار لغو احكام اخراج كارگران اخراجزده و
 اخـراج مكـرر كـارگران توسـط     زيـ  و نمه،يه موقع حقوق خود، مشكل ب      متحصن به پرداخت نشدن ب     كارگرانبه گزارش ايسنا،    

  . اعتراض كردندي شركت خصوصني ارانيمد
  
 با حضور در محل استانداري تهران، خواستار مجوز براي برگزاري تجمع اين كـارگران در                انكارگرتن از   نمايندگان سي هزار    *

  .  شدندرژيم بهمن در مقابل وزارت كار 28روز 
گيرد كه پـس از        ش اتحاديه آزاد كارگران ايران، خواست صدور مجوز براي برگزاري تجمع كارگري در حالي صوت مي                گزار به

يكي از مهمترين خواسـتهاي  .  داده نشده استنانروز از تحصن آنان در مقابل مجلس هنوز هيچ پاسخ روشني به آ  40گذشت  
ر اساس تورم واقعاً موجود و تأمين سبد هزينه يك خانوار چهـار نفـره        كارگران در طومار اعتراضي، افزايش حداقل دستمزدها ب       

  . بوده است
  
جمهـوري    براي هفتمين روز مقابل ساختمان رياست بهمن   9در روز دوشنبه    كارگران شركت كشت و صنعت كارون شوشتر        *

هفـت تپـه هـم بـه ايـن تجمـع            بر مجتمع كـشت و صـنعت          سه روز است كه كارگران ني     ،  ايلنابه گزارش   . ايران تجمع كردند  
  . اند پيوسته
 تـن  2700 بر كشت و صنعت كارون شوشتر و هفت تپه شوش بـه   ي گزارش،تعداد كارگران شاغل در دو شركت ن       ني ا براساس

  . خود هستندي مطالبات قانونريگي پشي كه از شش سال پرسد يم
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در هـاي خـود در مقابـل اسـتانداري خوزسـتان              انوادهكارگران شركت قند و تصفيه شكر اهواز براي دومين روز متوالي با خـ             *
اين كارگران خواستار دريافت حقوق معوقه خـود هـستند   به گزارش ايلنا، . تجمع كردند  بهمن   9 و دوشنبه    8روزهاي يكشنبه   
  . ماه پرداخت نشده است 25   كه در مواردي تا 

  
 سـازه از مجموعـه      مـن يحل سـازان، عمـران ذوبـان و ا         سـا  يمانكـار ي پ ي از كارگران شركتها   تن 800بهمن،   9 دوشنبه   روز*

 در مقابـل  ي و هر كدام دست به تجمع اعتراضـ دنديطور همزمان دست از كار كش   ه   ب »شركت فراساحل « يمانكاري پ يشركتها
  . شدندخود خود زدند و خواهان پرداخت دستمزد مهر ماه ي مجموعه هاينيكارگز

 بـا حـضور در      يمانكـار ي پ ي شـركتها  ن مسئوال ،ي اعتصاب و تجمع اعتراض    نيدنبال ا ه   ب ران،ي آزاد كارگران ا   هياتحادبه گزارش   
 آنـان هـم قـادر بـه پرداخـت      جـه ي به آنان نـداده اسـت در نت  ي پولچي ه»شركت صدرا« كارگران اعالم كردند از آنجا كه      انيم

 ادامـه دادنـد و پـس از         ي ساعت كـار   ناي به اعتصاب و تجمع خود تا پا       ي كارگران اعتصاب  حال نيا با   ستنديدستمزد كارگران ن  
  . داده شود عازم منازل خود شدندشاني به خواستهاي پاسخ روشنكه ني شركت بدون ايليتعط

 مستقر اسـت شـامل      رهي جز نيشركت صدرا كه در ا    .  آن دولت است   ي است كه سهامدار عمده      ي بزرگ ي صنعت ي رهي جز صدرا
 صـدرا  ي سـاز يشركت كـشت .  صدرا و شركت فراساحل است     ي ساز ي كشت ي جداگانه به نام شركتها    تيريدو بخش مجزا با مد    

  . استي دري بر روي و گازينفت يها و شركت فرا ساحل سازنده سكوهايسازنده كشت
  
 در مقابـل سـاختمان    بهمـن 3شـنبه   روز سـه از تپه و كشت و صنعت كارون شوشتر كه   اعتراضي كارگران ني بر هفت    تجمع*

هـاي مـسئوالن دولتـي      بهمن با توافقاتي ميان نمايندگان كارگران و وعـده  9ود عصر روز دوشنبه جمهوري آغاز شده ب     رياست
  .خاتمه يافت

 بر در مقابل سـاختمان  ي ني از كارگران معترض، پس از گذشت هفت روز از تجمع كارگران فصل          يكي گفته   بهبه گزارش ايلنا،    
  .مي مطالباتمان اعتماد كنيري گي پي براي جمهوراستي ر مسئوالن دفتري به وعده هامي ناچار شد،ي جمهوراستير
  
  . دست به اعتصاب زدند بهمن9 روز دوشنبه ، كارگران شركتهاي زيرمجموعه صدرااعتصاب تن 800*

 به» شركت فراساحل«كارگران شركتهاي پيمانكاري ساحل سازان، عمران ذوبان و ايمن سازه از مجموعه شركتهاي پيمانكاري    
هاي خود زدند و خواهـان     كارگزيني مجموعهبل دست از كار كشيدند و هر كدام دست به تجمع اعتراضي در مقا  طور همزمان   

  .شان شدند پرداخت دستمزد مهر ماه
  
 توضـيح  بهمن ماه در مقابل كانون بازنشستگان ذوب آهـن تجمـع و خواهـان                9روز دوشنبه   اصفهان  بازنشستگان ذوب آهن    *

 آنجا را   هاي شيشه بازنشستگان با مشاهده بي اعتنايي مسئوالن به دفتر كانون حمله كرده             ، خبر رانايآژانس  به گزارش   . شدند
  . پراكنده شدندپليسشكسته و بعد با دخالت 

  
در اعتـراض بـه    بهمـن،  10روز سه شنبه  توسعه اسكان شرق   ي تن از كارگران شاغل در شركت ساختمان ساز        500 از   شيب*

  .  شركت تجمع نمودندني و در مقابل ادنديمعوقه خود دست از كار كشعدم پرداخت سه ماه حقوق 
ـ            رغميـ  عل زي ن نيكارگران معترض كه قبل از ا     به گزارش وبسايت پيام،       و عـدم   يي اعتنـا  ي تجمعـات مكـرر خـود، همـواره بـا ب

 را شي شده خوماليت پا حقوق و مطالباي بار به طور متحدانه ترني شركت روبرو شده بودند، اي و كارفرماتيري مدييپاسخگو
 مربوطه را با پرتاپ سنگ و چوب مـورد تعـرض            ي شركت و نواح   تيريخواستار شدند و ضمن ابراز خشم و تنفر خود، دفتر مد          

  .  قرار دادندشي خونانهيخشمگ
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 ي واقع در شرق تهـران مـ  سي پرددي شهر جدي ساختمانيالزم به ذكر است كه شركت توسعه اسكان شرق عهده دار پروژه ها  
  .باشد

  
 روز ماه گذشـته خـود از   6 ي مطالبات صنف  افتي اهواز در اعتراض به عدم در      ي كارگران قطار شهر   شود ي كه گفته م   ي حال در*

 ماه حقـوق كـارگران خبـر        كي مجموعه از پرداخت     ني عامل ا  رياند، مد    خود را آغاز كرده    ياعتراض صنف  بهمن،   11چهارشنبه  
  .داد

 ميـ  اظهار داشتك در رابطه با مطالبات معوقه كارگران قـصد دار          لنايگو با ا   و    اهواز در گفت   ي شركت مترو  رعاملي مد ،ييهالكو
  .مي حساب كنهي مجموعه تسوني كارگران ايكه تا اول مهر با تمام

ر  ديروز- شـبانه وقفـه  ي انجام كار بلي گروه از كارگران به دلنيا.  اهواز مشغول كار هستندي كارگر در پروژه مترو  800حدود  
  . هستنديتر ي تر و تخصص   مشاغل سختي داران،ي زمريز
  
 در مقابل در اين روز كارگران.  بهمن وارد پنجمين روز خود شد14در روز شنبه  اهواز يكارگران قطار شهراعتصاب و تجمع *

  .تجمع كردند تشانيكارگاه محل فعال
و خواستار پرداخت معوقـات خـود از    خود را شروع كردند  بهمن حركت اعتراضي   10به گزارش ايلنا، كارگران از روز سه شنبه         

  .دشدن) سونيشركت ك( پروژه ني احداث اي مجرمانكاريپ
  
 شيدر اعتراض به عدم افـزا   بهمن   14شنبه   بندر امام از صبح روز       يمي شركت بسباران در مجتمع پتروش     يمانكاريكارگران پ *

  . خود دست به اعتصاب زدنديدستمزدها
 ي هـا  نـده ي مجتمع بسباران از كارگران خواستند تـا نما        ن اعتصاب مسئوال  نيدنبال ا ه   ب ؛راني آزاد كارگران ا   هياتحادبه گزارش   

 كه با ي كارگران و در جلسه اي از سوگانندي نماي كنند اما با معرفي معرفتيري به مدشاني به خواستهايدگيخود را جهت رس
 كـارگران مـورد   گاننـد ي برگـزار شـد نما  مكوي فريمانكاريو شركت پ   مجتمع بسباران، حراست     ن تن از مسئوال   نيشركت چند 

  .دي از كار خود معلق گردزادهي آنان به نام فرزاد علي هاندهي از نمايكي واقع شدند و يمي پتروشن مسئوالديتهد
  
 و  رئـيس از  ن  به گزارش ايلنا تجمع كنندگا    . تجمع كردند مقابل مجلس    بهمن در    15در روز يكشنبه    آهن      ذوب بازنشستگان*

 از بازنشـستگان    حمايـت  مصوبه مجلس در خـصوص ادغـام صـندوق           اجراي مجلس خواستند، تا دولت را مجاب به         نمايندگان
  . ، كنداجتماعي تأمينصنعت فوالد در سازمان 

  
د كـارگران    آزا هياتحادبه گزارش   . دست به اعتصاب زدند    بهمن   15يكشنبه   روز نورد لوله صفا     ان كارخانه كارگرتن از    1200*
 نيـ  كارفرما صورت گرفت اي كارگر كارخانه نورد لوله صفا كه با وعده ها       1200 اعتصاب   اني ماه از پا   كي پس از گذشت     ؛رانيا

 بهمن هم ادامـه     16 اين اعتصاب در روز دوشنبه       . كارفرما دست به اعتصاب زدند     يدنبال خلف وعده ها   ه   و ب  گريكارگران بار د  
  . روز در اعتصاب بودند8ه در ماه گذشته هم كارگران اين كارخان. داشت

  
» فراسـاحل « شركت يمانكاري پي سازه از مجموعه شركتهامني ساحل سازان، عمران ذوبان و ا   ي شركتها يمانكاري پ انكارگر*

  . بهمن به اعتصاب خود ادامه دادند15در ادامه حركت اعتراضي خود در روز يكشنبه 
به كارگران گفته ) روز اول اعتصاب بهمن،9( شركت دوشنبه هفته گذشته     ني ا نمسئوال؛  انري آزاد كارگران ا   هياتحادبه گزارش   

  .ميستي شما ني فعال قادر به پرداخت دستمزدهازي نداده است ما نيبودند از آنجا كه شركت صدرا به ما پول
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يم فلزي كه حاصل زحمت چند صد متاسفانه سازه عظ:  اتحاد اظهار داشتتي مجموعه در همان روز به ساني از كارگران ايكي
  .كارگر فرا ساحل صدرا بود به قعر دريا رفت و سرنوشتي مانند حقوق آنها پيدا كرد

  
 يدست به تجمع اعتراض بهمن 17سه شنبه  شهر سنندج روز     لي كاران اتوموب  ري مسكن تعم  ي تعاون ي از اعضا  تن 150حدود  *

  . كردستان زدنديدر مقابل استاندار
 آنـان در    يهـا يريگي تجمع زدنـد كـه پ      ني دست به ا   ي مسكن در حال   ي تعاون ني ا ياعضا،  راني آزاد كارگران ا   هيداتحابه گزارش   
  . در بر نداشته استي اجهي ماه گذشته تا كنون نتني در چنديمراجع قانون

 يرويـ  اطالعـات ن   نا به خواست تجمع كنندگان، مامور     ي استاندار ن مسئوال ي توجه ي تجمع و ب   ني گزارش با شروع ا    ني بر ا  بنا
 به يدگي دهند اما كارگران تجمع كننده بر رساني تجمع كنندگان از آنان خواستند به تجمع خود پا اني با حضور در م    يانتظام

 به تجمـع  نده،ي تا دوشنبه آ   شاني به خواستها  يدگي بر رس  ي مبن نا مامور ني پس از وعده ا    تاي خود اصرار كردند و نها     يخواستها
  . دادندانيخود پا

  
 بهمن 18در روز چهارشنبه  ماه حقوق افتيدر6اعتراض به عدم   باز نشسته آموزش پرورش دشتستان دراني از فرهنگيجمع*

  . شهرستان تجمع نمودندني اي درب فرمانداريجلو
 ي جار بازنشستگان مردادماه سالي و برخوري بازنشستگان ماه مهر، شهر؛ اظهار كردندنا،معترض سايت اتحاد جنوب،  گزارشبه

  . نكرده اندافتي تا كنون حقوق و پاداش خود را درياز زمان بازنشستگ
  
 بهمن در اعتراض به خلف وعده كارفرما در 15 كشنبهي كارگر كارخانه نورد لوله صفا كه از عصر روز 1200دنبال اعتصاب  ه  ب*

 كارخانه تا عصر روز سـه شـنبه   نيران ا كارگ، معوقه آغاز شده بود ي پرداخت دستمزدها  ي توافق شده برا   يعمل به جدول بند   
  .  به اعتصاب خود ادامه دادندماه بهمن 17

 از دسـتمزد معوقـه      مـاه  كيـ  كارخانه با وعـده پرداخـت        ن اعتصاب مسئوال  ني با شروع ا   راني آزاد كارگران ا   هي گزارش اتحاد  هب
 يطـور متحدانـه ا    ه   ب يد اما كارگران اعتصاب    دهن اني بهمن، از آنان خواستند به اعتصاب خود پا        18كارگران در روز چهارشنبه     

 همـان لحظـه بـه    زيـ  شد ما نزي و پول به حساب مان واردي صورت گرفته عمل كردياعالم كردند هر لحظه كه شما به توافقها   
  . دادمي خواهانياعتصاب خود پا

 كارخانه نورد لوله صفا بـه  ي، كارفرماشانه هاي تحقق خواستي آنان برايستادگي گزارش با تداوم اعتصاب كارگران و ا ني بر ا  بنا
 به اعتصاب خود زي كرد و كارگران نزي از دستمزد معوقه آنان را به حساب شان وارماه كي بهمن 18 شنبه چهارناچار عصر روز 

  .ازگشتند بشاني داده و بر سر كارهاانيپا
  
 كارفرما تا ي كار از سويليبهمن و تعط 9شنبه  شركت فرا ساحل در روز دو      يمانكاري كارگر پ  800دنبال اعتصاب و تجمع     ه  ب*

 وعـده  ي بهمن، كارفرما به كارگران اعتصاب15 كشنبهي كارگران در روز ني بهمن و سپس ادامه اعتصاب و تجمع ا14روز شنبه   
وز چهارشنبه  كه چنانچه رماتومي اولتني با ازي بهمن دستمزد معوقه آنان را پرداخت خواهد كرد و آنان ن 18 روز چهارشنبه    ادد

  . دادنداني اعتصاب را از سر خواهند گرفت به اعتصاب خود پاگريدستمزدشان پرداخت نشود بار د
 نشده بود آنان بنا زي به حساب كارگران وارياز آنجا كه پول آبان 18چهارشنبه  روز صبح ،راني آزاد كارگران اهي گزارش اتحاد  به

ـ .  صبح دست به تجمع زدند و خواهان پرداخت دستمزد معوقه خود شـدند         كه قبال داده بودند از اول      يماتوميبر اولت  دنبـال  ه ب
 صبح دستمزدشان پرداخت    9 مجموعه شركت فراساحل به كارگران اعالم كردند تا          يمانكاري پ ي شركتها گانندي تجمع نما  نيا

  .خواهد شد



 ٣٣

 و آنـان بـر سـر    ديـ  گردزيـ  حـساب شـان وار   دستمزد معوقه كارگران بـه كماهي صبح 9 ساعت  دني گزارش با فرا رس    ني بر ا  بنا
  . بازگشتندشانيكارها

  
 اسـت ي مجتمع كشت و صنعت كارون شوشتر و هفت تپـه در مقابـل نهـاد ر                بر ي هفت روزه كارگران ن    ي تجمع اعتراض  ي پ در*

 14 گذشـت   پـس از   يدي دو واحد تول   ني ا ندگاني بهمن ادامه داشت، نما    9 بهمن تا شامگاه روز دوشنبه       3روز   كه از    يجمهور
  .به تهران آمدند بهمن 23در روز دوشنبه  گري دولت بار ديها  وعدهيريگ ي پي براشان، يروز و مرتفع نشدن مشكالت صف

 مانـدن  جـه ي نت ي با ب؛ خبر گفت  ني كارگران مجتمع كشت و صنعت كارون شوشتر با اعالم ا          ندگاني از نما  يك، ي لناي گزارش ا  به
روز طبق توافـق بـا   ام به كارگران داده بودند، ي مطالبات صنفافتي در خصوص در ي جمهور تاسي كه مسئوالن نهاد ر    ييها  وعد
 آمده و با حضور در دفتر نهـاد         تختي موضوع شده بودند به پا     ني به ا  يدگي مامور رس  و كارگران انتخاب    ي كه از سو   يندگانينما

  .ما داده شده بود روز تجمع كارگران به ني كه در اخرمي شديي قولهاري گي پي جمهوراستير
  
 شهر ني ايني خماباني خيكي طرح ترافيدر اعتراض به اجرا بهمن، 23دوشنبه   سنندج روز ي از رانندگان تاكسياديتعداد ز*

  .تجمع كردند
 و  كردنـد    قـشر قلمـداد      نيـ  را ظلـم بـه ا      يركارشناسي غ يكي طرح تراف  ي تجمع اجرا  ني در ا  ي تاكس رانندگان،   فارس  گزارش به

 را  اباني خ ني ا ي در ابتدا  يي نصب شده راهنما   ي تابلو رانندگان . طرح شدند  ني ا ي مربوطه در اجرا   ن مسئوال دنظريجدخواستار ت 
  .از جا درآوردند

  
بعد  بهمن، 24سه شنبه  روز راحمدي و بوهيلوي كهگي اداره كل راه و شهرسازي شركتيروي ن230 از مجموع   نن 100 از   شيب*

  . كرده و در دفتر استاندار تجمع كردندراهپيمايي ي به سمت استاندارياره كل راه و شهرساز در مقابل ادجهينت ياز تجمع ب
 پرداخـت نـشدن حقـوق و مطالبـات     هيـ لوي كهگي اداره كل راه و شهرسـاز ي و خدماتيمانيكارگران پ اعتراض  ، ايلنا گزارشه  ب

  .اند   نكردهافتي خود را درياي از هفت ماه حقوق و مزاشيكارگران باين . استشان  معوقه
  
 در مقابـل   تهمـن،  24ن در روز سـه شـنبه         مـسك  يهـا  ي تعـاون  يكالهبـردار به علت    شهرستان سنندج    لي اتومب ركارانيتعم*

  . برگزار كردندزيآم   استان تجمع اعتراضيدادگستر
 ركاراني نوبت تعم  بار  نيا .كند ي سر و صدا م    يا    مسكن در كشور هر بار از نقطه       يهاي تعاون ي كالهبردار ي، ادعا  فارس  گزارش هب

  . كردستان تجمع كنندي دادگستري بهانه جلوني شهرستان سنندج بود كه به هملياتومب
   

در مقابـل   بهمـن    24در روز سـه شـنبه        ماه حقوق معوقه خود      2 عدم پرداخت    لي سازه به دل   مايكارگران شاغل در شركت ن    *
  . شركت تجمع كردندنيدفتر ا

 شـهر سـنندج در   ي واحـد  1728 شركت در پروژه     ني ا ي، كارگر ي تشكلها جادي كمك به ا   ي برا ي هماهنگ  ي  تهيكمبه گزارش   
  .است تي ساخت مسكن مشغول به فعالنهيزم
  
 ي طـ زيـ  وزارت اطالعـات ن  يريـ گي در مقابل وزارت كار، دفتر پ      ي تجمع كارگر  ي تهران با برگزار   يدنبال مخالفت استاندار  ه  ب*

  . دفتر احضار كردني به احاتي توضي پاره اي آنان را براي محمدني پرو زاده ومي با جعفر عظي تلفنيتماس
 وزارت اطالعات حاضر    يريگي در دفتر پ   بايد روز بعد   دو نفر    ني ا ،راني آزاد كارگران ا   هياتحاد بهمن   24روز سه شنبه     گزارش   هب

  .شوند
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به گزارش  . كردند بهبودي تجمع    -بان آزادي كارگران درمقابل وزارت كار درخيا     تن از    400 حدود   ، بهمن 28روز شنبه   صبح  *
پيـدا  محـل حـضور    صورت گسترده دره هم ب لباس شخصيها همزمان نيروهاي سركوب انتظامي و، راني آزاد كارگران ا   هياتحاد

  .كردند
  بهمـن كـارگران بـه      28اصفهان براي شركت در تجمـع        يك فعال كارگري گفت عده اي از كارگران به طورجداگانه از اراك و            

خواستند به كارگران تجمع كننده در مقابل وزارت كار بپيوندند، نيروي سركوبگر مانع پيوسـتن                موقعي كه مي  و  تهران آمدند   
  آنها به تجمع كنندگان شد 

  
 هزار نفـره در محوطـه   30 ي مختلف امضا كننده طومار اعتراضي از كارگران كارخانه ها   تن 50حدود   بهمن   30روز دوشنبه   *

 ني كـار و تـام     ني دستمزدها و اصالحات در قـوان      شي آن بر خواستار افزا    ي برپا كردند و ط    يرت كار تجمع اعتراض   ساختمان وزا 
  . شدندياجتماع

 هـزار  ياعتـراض سـ  :  آن نوشته شـده بـود  ي در دست داشتند كه روي پالكاردكارگران ران،ي آزاد كارگران ا  هياتحادبه گزارش   
  . ي اجتماعني كار و تامني در قوانيا و اصالحات ضد كارگر دستمزدهشيكارگر به عدم افزا

 دهند اما آنان با اني حراست وزارت كار از كارگران تجمع كننده خواستند به تجمع خود پانا ماموري تجمع كارگرنيبا شروع ا  
 تجمع خود ادامه به  سرپرست وزارت كاري عباسي از شخص آقاي جواب روشنافتي خود اعالم كردند تا دري بر خواستها  ديتاك

  . خواهند داد
  
در اعتراض به عـدم پرداخـت دو مـاه     بهمن 30روز دوشنبه كارگران شركت لوازم خانگي آردل   ،  آژانس ايران خبر  به گزارش   *

سـر   خاطر نداشتن مواد اوليـه در وضـعيت بحرانـي بـه    ه حقوق معوقه كارگران اين شركت و وضعيت نابسامان اين شركت كه ب    
  . اين شركت دست به تجمع اعتراضي زدندبرد، در  مي
  
  

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

  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم

  

  شرايط کنونی و وظايف ما
  عالي شوراي اجالس هفتمين به سازمان سخنگوي سياسي گزارش

  ايران خلق فدايي چريكهاي سازمان
  

  مقدمه

 سياسي تحوالت سمينار، 35 طي ما تاكنون تاريخ آن از. شد برگزار 1388 سال آبان در سازمان عالي شوراي اجالس ششمين
 مدت، اين در. ايم كرده اعالم را سازمان رسمي مواضع هايي بيانيه در بار چندين و كرده بررسي را جهاني و اي منطقه داخلي،
 و نبرد ايران سايتهاي در و شود مي نوشته خلق نبرد ماهنامه دبيران هيات ياعضا توسط كه »خبر فراسوي «ستون در روزانه
 فشرده گزارش، اين. است شده بيان داخلي عمدتاً رويدادهاي مهمترين مورد در سازمان مواضع گردد، مي منتشر خبر جنگ
  .است گذشته ماه 38 طي ما سازمان طرف از شده مطرح نظرات
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. است شده بيان شفاف طور به كنوني بحران از رفت برون راه و كشور بر حاكم شرايط مورد رد ما ديدگاههاي گزارش اين در
 و آمريكا به مربوط تحوالت نيز و خاورميانه كشورهاي و آفريقا شمال در سياسي تحوالت مورد در ما مواضع و تحليل همچنين
 گرديده بيان روشن اما مختصر شده، ناميده تستري وال اشغال جنبش و برآشفتگان جنبش عنوان تحت كه اروپا اتحاديه

  .است
 طي را خود صعودي سير زمين ايران مردان و زنان قيامهاي شد، مي برگزار سازمان عالي شوراي اجالس ششمين كه هنگامي

 راعاشو روز در 88 دي 6 در و گرفت اوج ايران مردم خيزشهاي سال، همان بهمن تا 1388 آبان از پس ماههاي طي. كرد مي
 از حمايت در جديد خيزشهاي و جنبشها كه 1389 بهمن 25 تا آن از پس. فرا روئيد راديكال و اي توده گسترده قيام يك به

 مي سركوب سرعت به كه پراكنده اعتراضهاي شاهد ما گرفت، شكل باره دو »عرب بهار «به موسوم عربي كشورهاي تحوالت
 طي. است كرده پيدا گسترش كارگري جنبش عرصه در ويژه به ايران در ضياعترا حركتهاي گذشته سال دو در. بوديم شد،
 دبيرخانه كه گرفته صورت مزدبگيران و كارگران جانب از اعتراضي كوچك و بزرگ حركت 700 حدود در گذشته ماه 35

 قيامها و خيزشها بر افزون فاصله اين در. است كرده منتشر را آن جمعبندي و فهرست مه ماه اول آستانه در سال هر سازمان
   .است داشته وجود ايران كنار و گوشه در اعتراضي حركت صدها بزرگ، شهرهاي در
 كشمكشها و تضادها اين دامنه و يافته افزايش حدت و شدت با قدرت هرم در دروني تضادهاي شده ياد زماني فاصله در

 آن به حتي و كند مداخله مخفي يا و علني طور به آنها ارمه براي روزانه طور به بوده مجبور رژيم فقيه ولي و يافته گسترش
 درون تضادهاي از هيچيك فقيه، ولي تالشهاي همه با. بزند خائن مارك زنند، مي دامن تضادها اين به كه اش ايادي از دسته
   .كرد پيدا اي سابقه بي افزايش كه نيافت، كاهش فقط نه قدرت هرم

   چيست؟ وضعيت اين قبال در ما وظايف باالخره و كرد؟ تعريف بايد چگونه را رايطش اين چيست؟ شرايط اين بروز ريشه
  .دهيم مي پاسخ سوالها اين به زير در
  

  ايران مردم جنبش در و قدرت هرَم درون در سياسي تحوالت سير

 مناسبات در ادغام رايب رژيم تالش. است پيراموني كشور يك در داري سرمايه مناسبات ايران، بر حاكم اقتصادي مناسبات:1
 اساسي كاالهاي برخي و انرژي حاملهاي بر ها يارانه اندك حذف آن آخرين كه يافته جديدي ابعاد روز هر جهاني ليبراليسم- نو

 واليت و مذهبي استبداد كشور، سياسي روبناي ديگر، جهت از. است فرودست اقشار ويژه به مردم، معيشت و زندگي به مربوط
 ادغام روند دارد تمايل اسالمي جمهوري. است جامعه امور تمامي در كلي طور به و دولت در مذهب كامل ادغام با همراه فقيه

 همخواني اقتصادي زيربناي با سياسي رژيم كه حالي در برد، پيش خود سياسي روبناي حفظ با را امپرياليستي جهاني بازار در
   .شود مي حاد نهايبحرا و چالشها به منجر همواره امر اين و نداشته

  
 را خود سياسي نظر از بايد ناچار به بازگرداند، وسطا قرون به را اقتصادي مناسبات تواند نمي ايران بر حاكم نظام كه جا آن از
 تالزاما و امر اين مقابل در تاكنون آن به وابسته نهادهاي و فقيه ولي. كند همساز امپرياليستي جهاني بازار در ادغام الزامات با

 اسالمي بنيادگرايي و تروريسم صدور به توسل و اتمي سالح به دستيابي و سياسي انقباض راه و كرده مقاومت آن از ناشي
 به اتكا. است كرده تعريف »واليت در جديد گذاري ريل «اي خامنه را حل راه اين. اند برگزيده را نظام امنيت تضمين براي

 قدرت هرم درون مناسبات در كه كرده ايجاد را امكان اين فرصت، يك مثابه به فقيه ولي براي خام نفت فروش از ناشي درآمد
 اين. كند ايجاد ايران مردم زيان به عميقاً البته و نسبي تعادل يك اقتصادي بزرگ قدرتهاي با اقتصادي مناسبات در و ثروت و

 ولي اقتدار سود به خورد، كليد »واليت در ديدج گذاري ريل «راهبرد نژاد احمدي گزينش با كه 1384 سال تا نسبي تعادل
 هرم درون در نسبي تعادل خوردن هم به و رفت پيش به نژاد احمدي طريق از كه اقتصادي سياست. كرد مي عمل فقيه

 103 در«. انجاميد سرمايه صاحب گروهبنديهاي بين در تضاد تشديد به جهاني، قدرتهاي با حاكميت مناسبات در و قدرت
 دولت نفتي درآمدهاي مجموع و... است رسيده دالر ميليارد 116 و هزار از بيش به ايران نفتي درآمدهاي مجموع تهگذش سال
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 شهريور 14 مهر، حكومتي خبرگزاري نفت، وزارت اسبق معاون تركان، اكبر(» .است بوده دالر ميليارد 531 از بيش دهم و نهم
  )منبع همان(» .است شده كشور خارج از كاال واردات صرف نفتي درآمد از ردال ميليارد 483 «ساله 7 دوران همين در) 1391

  
 نقدينگي آور سرسام افزايش به كه شده هزينه چنان آن مجريه، قوه بر نژاد احمدي رياست سال هفت طي كالن درآمد اين

 پيدا بالمنازع تسلط كشور صاداقت كليدي بخشهاي و حياتي شريانهاي بر امنيتي نهادها و بسيج سپاه، همزمان و شده منجر
 تومان ميليارد هزار 387 حدود به ،84 سال پايان در تومان ميليارد هزار 68 حدود از نقدينگي ميزان «فاصله اين در. اند كرده

 1384 سال تا انقالب از پس سالهاي فاصله در كه را قدرت هرَم درون باندهاي وضعيت اين*. »رسيد 91 تابستان ابتداي در
  .است انداخته هم جان به كردند، مي غارت را مردم متحدانه طور به و بردند مي سهم كشور منابع از مندي بهره در

 و درون داري سرمايه جناحهاي تضاد سياسي، انقباض با همراه) تحريم علت به (خام نفت فروش از ناشي درآمد كاهش
 روبناي مرحله به مرحله و نسبي تطبيق مدافع گرايش نتيجه در و) كالن دزديهاي افشاي (كرده تشديد را قدرت پيرامون
) نفت درآمد و ترور صدور اتم، (فقيه ولي فرصتهاي گذشته سال يك طي. است يافته بيشتري عمل ميدان بنا، زير با سياسي

  .است كرده پيدا جدي كاهش اقتصادي مناسبات با سياسي رژيم تضاد مهار براي
  
 اساسي قانون در تضاد اين. است حقوقي قدرت و واقعي قدرت بين تضاد اسالمي، جمهوري رساختا درون در ديگر چالش:2

 بر حاكم نظام در گرچه. دهد مي نشان را خود گردد مي بر »انتخابات «به كه اصولي و »فقيه واليت اصل «بين تقابل در رژيم
 از مردم منتخب «عنوان به را فردي بازي، عبدهش همين خروجي اما نيست، بازي شعبده يك از بيش انتخابات هرگونه ايران

 احمدي بين تضاد. افتد مي كشاكش به است »واسطه با منتخب «كه فقيه ولي با كه گذارد مي نمايش به »مستقيم راي طريق
 اقتدار كه شرايطي در. شود مي ناشي تضاد همين از اي خامنه با جمهوري رياست منصب در فقيه ولي گماشته نقش در نژاد
 هرم درون جدالهاي كنترل به قادر ديگر اي خامنه و شده شكسته درهم 1388 سال در ايران مردم قيام توسط فقيه ولي

 از و كشاند او رخ به را تضاد اين اسالمي، جمهوري حيات طول در گيري موضع ترين سابقه بي در نژاد احمدي نيست، قدرت
 خاطر به دوره دو هر در نژاد احمدي كه اين در. گفت سخن فقيه ولي »سطهوا با انتخاب «مقابل در خود »مستقيم انتخاب«

 و شدت اما ندارد، وجود ترديدي شد، خارج راي صندوق از فقيه ولي امر تحت امنيتي- نظامي هاي نهاد و اي خامنه پشتيباني
 بي اندام عرض چنين براي را شرايط ،1388 سال در ايران مردم خيزشهاي ويژه به و جامعه درون تضادهاي گرفتن حدت
   .است آورده وجود به نشده، شنيده و ديده خاتمي و رفسنجاني اي، خامنه رياست دوران در هيچگاه كه اي سابقه

  
 و تعادل به بازگشت «و »قانوني و شفاف آزاد، انتخاباتي «برگزاري خواستار 1391 دي 4 در رفسنجاني هاشمي اكبر علي

 گسترش نتيجه «را دمكراسي نيز 1391 بهمن 3 در وي. شد »اساسي قانون و انقالب به دارانوفا و دلسوزان حذف از پرهيز
 1391 دي 19 در اي خامنه علي ديدگاه، اين با تقابل در. دانست »امروزي جوامع قطعي سرنوشت و اطالعات انفجار و آگاهيها

 انتخابات نگويند هي. نكنند كمك دشمن به باشد حواس شان  كنند، مي هايي  توصيه انتخابات به راجع كه كساني آن«:گفت
  «.باشد آزاد بايد

 برهه اين در فرسوده انقالبيون«:نوشت اي خامنه از نيابت به اي مقاله در آذر 18 شنبه روز شماره در شريعتمداري كيهان
 چنين افزايش از هدف يو. كنند وارد »رهبري به  اي جانبه همه فشار ،كشور اوضاع هدفمند مهندسي با دارند قصد حساس

 با مذاكره آغاز با موافقت و اي خامنه سوي از »انقالبي مواضع از كشيدن دست و نشيني عقب زهر، جام نوشيدن «را هايي فشار
  .است كرده اعالم آمريكا
 »سهامي شركت به واليت تبديل «براي تالش و تصوير هر فقيه، واليت نظام براي »جديد گذاري ريل «مهندسي با اي خامنه

 كردن امنيتي نظامي رژيم، بااليي اليه كردن خراطي. كند مي مبارزه آن با باشد، داشته قدرت كه آنجا تا و تابد نمي بر را
 غيرقابل و راهبردي سياست يك نظام، نهادهاي در سياسي هاي كوتوله و فرمان به گوش افراد برگماري و قدرت ارگانهاي
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 واقعي قدرت سود به حقوقي قدرت و واقعي قدرت تضاد مهار براي و اي خامنه مطلقه سلطنت امنيت تضمين براي تغيير
  .است خودش
 رئيس و است رياستي كشور سياسي نظام فعلي، شرايط در«:گفت سخنراني يك در 1390 مهر 24 يكشنبه روز اي خامنه
 احساس دور، احتماالً آينده در روزي اگر اما است، موثري و خوب شيوه كه شود مي برگزيده مردم مستقيم انتخاب با جمهور

 اگر. »ندارد وجود فعلي كار و ساز تغيير در اشكالي هيچ است، بهتر مجريه قوه مسئوالن انتخاب براي پارلماني نظام كه شود
 -  است بعيد بسيار كه - بردارد اسالمي جمهوري در مقام دومين بودن انتخابي حذف جهت در گامي چنين بتواند اي خامنه

 مسير در و حقوقي قدرت و حقيقي قدرت تضاد يعني اسالمي، جمهوري در موجود تضاد حل جهت در اساسي گام يك اين
 بتواند كه است آن از تر ضعيف نظام فقيه ولي كه رسد مي نظر به. است »اسالمي عدل حكومت «به اسالمي جمهوري تبديل
  .نيست قدرت هرم درون تضادهاي مهار به قادر كه است همين براي و بردارد را دشواري و سخت گام چنين

  
 بكشاند مردم ميان به را اختالفها بخواهد كه هركسي انتخابات، روز تا امروز از«:گفت اي خامنه 1391 آبان 10 چهارشنبه روز

 روز پايان در و ساعت 36 از پس. »است كرده خيانت كشور به قطعاً  كند، استفاده اختالفات جهت در آنها احساسات از و
 اسالمي جمهوري رهبر كه دارد اطمينان نوشت؛ اي  خامنه علي به خطاب نه طلبكارانه اي نامه در نژاد احمدي پنجشنبه،

 رئيس از نامه اين در همچنين وي. است مخالف جمهوري رئيس اختيارات كردن »مخدوش «با و بوده اساسي قانون »پاسدار«
 اطمينان نوشت؛ داري معني جمله با و كرده ياد »رهبري مقام از پس اسالمي جمهوري در مقام ترين باال «عنوان با جمهوري

 روز در همچنين نژاد احمدي. دارد تاكيد »ملت منتخب جمهوري رييس رفيع جايگاه از صيانت «بر  اي خامنه علي كه دارد
 علي مقابل، در و پرداخت الريجاني انبرادر عليه افشاگري به مجلس، جايگاه گرفتن سخره به با 1391 بهمن 15 يكشنبه

 روساي اي، خامنه سياه يكشنبه در ترتيب بدين. دانست آميز توطئه و مافيايي را نژاد احمدي رفتار مجلس، رئيس الريجاني،
  .گرفتند قرار خيانتكاران اول رديف در رژيم قوه دو

 و او مقام خود ابلهانه و پوچ پردازيهاي نظريه در اي نهخام دربار بگيران مزد كه است رفته دست از موقعيت همين ترميم براي
 مصباح تقي محمد آخوند 1391 تير 11 يكشنبه روز مثال براي. كنند مي تعريف مسلمان پيامبر حد در را فقيه ولي جايگاه
 كه چرا كرد پيدا آسمانها و زمين روي بر توان  نمي عنوان هيچ به رهبري معظم مقام همانند«:گفت اي خامنه مورد در يزدي
 خبرگزاري كه صحبتهايش ادامه در يزدي مصباح حال همين در. »است اجدادشان و) ع(اطهار ائمه از اي  برجسته نمونه ايشان
 هنوز چرا كه است تاسف جاي«:گويد مي و كند مي شكايت و شكوه فقيه ولي بودن منفرد از داده، بازتاب را آن فارس

  .«بشناسيم و كرده درك درستي به را رهبري معظم مقام ،)ره (امام جانشين نتوانستيم يا و بشناسيم را امام نتوانستيم
 امام«:گويد مي اسالم پاسدار با مصاحبه در تهران موقت جمعه امام منصب در اي خامنه سرسپرده آخوندهاي از ديگر يكي
 به... است پاكي گوهر اي خامنه آقاي«:كه كند مي اضافه صديقي كاظم آخوند. »اند ديده رهبر براي گويي دعا حال در را زمان

  .«نشناخته ولي است، داشته تشرف حضرت خدمت مكرر دليل همين
  
 ليبراليستي-نو مناسبات و امپرياليستي جهاني سيستم و جهاني جامعه با تضاد ايران، بر حاكم نظام براي چالش سومين:3

. دارد قرار جهاني روندهاي با تناقض در آن ايدئولوژيك و سياسي لتخص به بنا ايران در سياسي قدرت. است جهان بر حاكم
 كه واقعيت اين در اسرائيل، طلبان جنگ با همسويي و جنگي شرايط در جهاني قدرتهاي با ايران بر حاكم نظام همسوئيهاي

 طي گرچه. دهد نمي ييريتغ شود، تبديل جهاني نظام ارگانيك اندام يك به تواند نمي اسالمي جمهوري هنگام به نا سيستم
 مي رژيم امروز اگر و اند رسانده ياري و كمك رژيم اين به مختلف اشكال به امپرياليستي كشورهاي ايران، رژيم حيات سالهاي

 به كند، پيدا دست مردم مبارزه سركوبي و كنترل براي تكنولوژيها ترين پيشرفته به و برده يورش مجازي هاي شبكه به تواند
 و امكانات آنها، لجستيكي پشتيباني و دانش بدون. است بوده غربي بزرگ كمپانيهاي و كشورها بيدريغ ايكمكه خاطر

   .داد نمي را سطح اين در مجازي و حقيقي فضاي در سركوب گسترش اجازه وجه هيچ به ايران رژيم توانائيهاي
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 كرده عمل ايران مردم مقاومت و مبارزه عليه نهگو همين به نيز ايران رژيم به اجتماعي و اقتصادي سياسي، كمكهاي ساير
 تامل اروپا اتحاديه و آمريكا متحد اياالت تروريستي ليست در ايران خلق مجاهدين سازمان نام گنجاندن در است كافي. است
 و ناچار به آمريكا دولت و اروپايي دولتهاي. گرفت صورت ايران بر حاكم مذهبي استبداد آيند خوش براي فقط و فقط كه كنيم
   .دادند مماشاتگرانه و غيرعادالنه نامگذاري اين لغو به تن آمريكا و اروپا در دادگاه دهها احكام علت به فقط

  
 به آورده، فراهم آن براي عراق در آمريكا اشغالگرانه جنگ كه اي ويژه شرايط و مماشات سياست از استفاده با ايران رژيم

   .دهد مي و داده ادامه دخو ماجراجويانه و مخرب سياستهاي
 تحريم، اعمال و فشار كه است رو اين از و شده نزديك رژيم خارجي طرفهاي تحمل مرز به كنوني شرايط در سياستها اين

   .است كرده پيدا افزايش ايران رژيم بر محدود، صورت به هرچند
 از خارج در اسالمي گرايي بنياد و تروريسم هتوسع و اتمي سالح به ايران رژيم دستيابي غربي، كشورهاي براي اصلي مساله

  .دارد قرار اتمي سالح ساخت از رژيم برداشتن دست خواست بر تحريمها اساس. است ايران مرزهاي
  

 »رفتار تغيير «كه »رژيم تغيير «نه -اند كرده اعالم تاكنون 5+1 كشورهاي سران كه گونه همان- تحريمها و فشارها اين هدف
 كه كشورهايي در طلبانه هژموني راهبرد از برداشتن دست اتمي، سالح از برداشتن دست معني به فتارر تغيير. است آن

 گرايي بنياد و تروريسم صدور سياست به دادن پايان لبنان، و سوريه عراق، در ويژه به و هستند مسلمان آن شهروندان اكثريت
  .است جهان كنار و گوشه در تروريستي عمليات قطع و اسالمي
 نمي نظر تجديد خود محاسبات در تنها نه ما«:گفت رژيم مسئوالن با ديدار در 1391 مرداد 3 شنبه سه عصر اي، خامنه
 فشارهاي«:گفت و كرد اعتراف تحريمها تاثير به وي. »دهيم مي ادامه ملت نظر مورد راه به بيشتر اطمينان با بلكه كنيم،

 بدون خاتمي رياست دوره به فقيه ولي. »شود گرفته ناديده نبايد كه است واقعيتي «غربي كشورهاي »و پيچيده روزافزون
 به دوره آن در شد، امريكا و غرب از گويي تملق به آميخته ما مسئوالن ادبيات كه اي دوره آن در«:گفت و پرداخت او نام بردن

 ميدان وارد شخصاً شدم مجبور من كه ندآمد جلو قدر آن آنها گرفت، انجام كه هايي نشيني عقب و غربيها با همراهي واسطه
  .«شوم

 همراه اينها با هم بعضيها و راديوها ما، دشمنان امروز«:گفت بجنورد در 1391 مهر 19 چهارشنبه روز در اي خامنه بعد مدتي
 تشديد ار آن ولي است داشته وجود اوايل از. نيست ديروز و امروز مال تحريم. كنند مي بزرگ را تحريم مساله و شوند مي

  «.گويند مي دروغ شود؛ مي برداشته تحريمها بردارد دست اي هسته انرژي از ايران ملت اگر كه كنند مي وانمود... اند كرده
 حرفهاي از 1391 آبان 22 دوشنبه شماره در اسالمي جمهوري روزنامه اما داند، نمي »بزرگ «را تحريمها مساله اي خامنه

  قطعنامه تا بدهند قطعنامه ما عليه قدر آن «و است »پاره ورق «ملل سازمان هاي قطعنامه بود گفته كه نژاد احمدي محمود
 خور در كه آن ادبيات نوع بر عالوه مهم، و حساس موضوعات درباره «گفتن سخن نوع اين و كرده انتقاد »شود پاره دانتان
 شرايط به سرانجام «كه دانسته »اي واقعه دنشمر كوچك اصوالً «را »نيست اسالمي جمهوري نظام رسمي مقام يك جايگاه
 قيمت «و كرده پيدا »افزايش برابر 5 حدود كوتاهي زمان مدت در «ريال با دالر برابري كه شرايطي است؛ شده »منجر امروز
 گريبان وناكن آن عوارض كه كند مي  تحميل مردم بر آوري سرسام گراني و  برد مي باال خود دنبال به را خدمات و كاالها تمام
 مي نشان است، ماجراجوئيهايش و فقيه ولي آن اول مسئول كه تحريمها تاثير به آشكار اعتراف چنين. »است گرفته را همه
  .دارد جدي مخالفان نيز قدرت هرَم درون در دهد، مي ادامه مردم منافع خالف بر را آن خامنه كه سياستي دهد

  
 كرده موافقت  سازي غني تعليق با كاربران اكثر آن در كه نظرسنجي يك تايجن سيما و صدا »خبر شبكه «سايت پيش چندي
  .كرد منتشر را بودند

  :بود گذاشته خواهي نظر به را زير گزينه سه سايت اين
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  تحريمها تدريجي لغو مقابل در سازي غني از پوشي چشم -1
  هرمز تنگه بستن در ايران جويانه تالفي اقدام -2
  اي هسته حقوق حفظ براي جانبه يك تحريمهاي برابر در مقاومت -3

 سايت از مزبور نظرسنجي رسيد، درصد 63 به وقتي و بود افزايش به رو اول لحظات همان از اول گزينه به دهندگان راي شمار
  .شد حذف سيما و صدا به وابسته
 سازي غني  تعليق درباره نجينظرس جايگزين سيما و صدا خبر شبكه سايت در كه ديگري نظرسنجي در كه اينجاست جالب
 مخالفت اعالم هرمز تنگه بستن براي مجلس نمايندگان از برخي طرح با كنندگان شركت از درصد 89 اول، ساعت در شد،

  .كردند
 جنگ به دستيابي براي اي بهانه اتمي تكنولوژي به دستيابي و انرژي در شدن مستقل ادعاي كه دانند مي همگان ديگر امروز
 به بنا گرچه و ايم شده اتمي زمينه در ايران رژيم اقدامات و عمليات تمامي كامل توقف خواستار بارها ما. است ميات افزار

 شرايط يك در ايران مردم كه معتقديم اما هستيم، اتمي انرژي از استفاده مخالف محيطي زيست و اقتصادي گوناگون داليل
 تصميم اتمي انرژي از استفاده عدم يا و استفاده مورد در بايد كارشناسانه اتنظر آزادانه طرح به توجه امكان با و دمكراتيك

  .كنند گيري
 ابزارهاي دادن دست از و شدن سالح خلع معني به ها خواسته اين به دادن تن او، مشاوران و اي خامنه نگاه از و مقابل در

 بدون پذيرند مي را منطقه در ما هژموني غربي كشورهاي كه گفت الريجاني علي پيش چندي. است نمايي قدرت براي موثر
  )مضمون به نقل. (باشيم داشته را آن ابزار كه كنند قبول آنكه

 روندهاي با تناقض در داشته، طرف دو براي كه كالني منافع باوجود ايران، بر حاكم نظام هنگام به نا موجوديت كالم، يك در
   .است كنوني جهان در موجود

  
 جمهوري براي. است مردم هاي توده و حاكم رژيم بين تضاد ايران، جامعه در چالش و تضاد ترين عمده و ترين اساسي: 4

 تقابل ايران، جامعه در ستيز اصلي كانون كه واقعيت اين در باشيم، قايل سياسي خصلت هر و طبقاتي ماهيت هر اسالمي
 و مردم بين سياسي نظر از ستيز كانون اين ما گمان به. دهد نمي تغييري هيچ است حاكم رژيم و مردم بين ناپذير آشتي

  .است فقيه واليت مذهبي استبداد
  .است پايدار توسعه تحقق و مردم زندگي بهبود راه در عمده مانع ايران بر حاكم مذهبي استبداد
 و زندگي سطح به تعرض دستمزد، سطح بودن پائين. است شده گراني و بيكاري گسترش باعث اقتصادي كمرشكن بحران

 سفره و برده فقر خط زير به را كار نيروهاي از زيادي بخش اوليه كاالهاي تصاعدي شدن گران و مزدبگيران و كارگران معيشت
 واحدهاي از بسياري شدن تعطيل و تورم آور سرسام رشد نقدينگي، افزايش. است كرده تر خالي را مزدبگيران و كارگران
  .است كشانده بار فاجعه وضعيت به را كشور اقتصاد ورزي،كشا و صنعتي هاي عرصه در توليدي

. است تر عميق سقوط حال در روز به روز نيز آن زيرساختارهاي و اجتماعي عرصه در زندگي سطح و كيفيت حال، همين در
  :كرد مشاهده خوبي به زير واقعيتهاي در توان مي را وضعيت اين بارز هاي نمونه

  
   شوند، مي آلوده هواي ربانيق ايراني هزار 45 ساالنه -
 28 ساالنه و سپارد مي جان ها  جاده در نفر يك دقيقه 19 هر در است، جهاني ميانگين برابر 20 ايران در رانندگي سوانح نرخ -

   شوند مي عضو نقص يا و زخمي تن هزار 300 و كشته رانندگي سوانح در ايراني هزار
 مصرف سو اثر بر تنها تن 650 و هزار 3 ساالنه و بوده معتاد مستقيم طور به انياير ميليون 10 حدود ايران جمعيت كل از -

  دهند مي دست از را خود جان كشور در مواد
   ميرند مي سوختگي اثر بر ايراني 635 و هزار 2 ساالنه -



 ٤٠

  كنند مي خودكشي ايران در تن 365 و هزار 3 ساالنه حكومتي، شده دستكاري آمار اساس بر -
  سپارند مي جان سرطان بيماري به ابتال دليل  به ايراني هزار 30 ساالنه -
 ميليون 12 حدود كه تهران مانند شهري در و است جهاني متوسط از كمتر سال10 مغزي سكته به ايرانيها ابتالي سن -

 پزشك به موقع هب مراجعه بيماران درصد 15 از كمتر كه دهد  مي رخ مغزي سكته مورد 200 تا 150 روزانه دارد، جمعيت
  دارند

  ...و
 صدور و اتمي پروژه صرف دالر ميلياردها ايران حكومت كنند، مي زندگي بحراني وضعيت چنين در مردم كه حالي در

 سازي باز براي شده ارائه كمكهاي عمده« :كه كند مي اعالم لبنان، اهللا حزب سركرده نصراهللا، حسن. كند مي بنيادگرايي
  .«است شده ارائه ايران اسالمي جمهوري سوي از لبنان،

  
. كند مي بنيادگرايي صدور و اتمي پروژه صرف دالر ميلياردها مردم، نيازهاي ترين اوليه تامين جاي به كشور بر حاكم رژيم

 كاربردي سياست هيچ بنيادگرايي و تروريسم صدور و اتمي سالح به دستيابي مردم، سركوب جز واليتش حفظ براي اي خامنه
  .ندارد ديگري

 شاهد ما گذشته سال 32 طي كه حالي در. است گذاشته ما كشور ستمديده مردم دوش بر را كنوني بحران بار حاكم رژيم
 ابعاد جنايت و سركوبي اخير سال سه در ايم، بوده است بشريت ننگ مايه كه بربرمنشانه پيگردهاي و هولناك كشتارهاي

  .است كرده پيدا تري گسترده
 تلقي امنيتي امر يك مثابه به باشد، داشته برآمد آن در بتواند اجتماعي نارضايتي از اي ذره كه رويدادي هر يهفق واليت براي
  .شود مي

 رژيم امنيتي چالش به مجلس انتخابات نمايش مورد در 1390 شهريور 9 چهارشنبه روز در فطر عيد نماز در اي خامنه
 مسئوالن و ملت و است گيري  شكل حال در جهان تاريخ از مهمي مقطع منطقه، در جاري حوادث علت به«:گفت و پرداخت

 كدورت، و اختالف تاريخ، كننده تعيين مقطع اين در ندهند اجازه و باشند هوشيار كامالً بايد حساس، بسيار شرايط اين در
 كه كساني همه و سياسي فعاالن و داران منبر مختلف، مسئوالن... شود اسالمي نظام و ايران ملت بزرگ وظايف ايفاي از مانع
 و امنيتي ضد چالشهاي مراقب هوشيارانه و كنند پاسداري الهي نعمتي عنوان به انتخابات از بايد بزنند، حرف مردم با توانند  مي

  «.باشند دشمنان تالشهاي
  

  كرد؟ تعريف بايد چگونه را شرايط اين

 خميني كه راهبردي سياست بتواند تا كرد ايجاد نظير بي رصتف يك اي خامنه براي عراق، در آمريكا اشغالگرانه جنگ:5
 در را همزمان كاربردي سياست چند اي خامنه. كند پيگيري را يابد دست آن به »كربال راه از قدس فتح «شعار با بود نتوانسته

 سازمان نابودي به آمريكا ترغيب لبنان، اهللا حزب تقويت عراق، در گسترده نفوذ آمريكا، با پنهاني همكاري داد، قرار كار دستور
 ولي. قدرت اركان كردن امنيتي-نظامي انجام سر و اتمي سالح ساخت براي تالش حاكميت، سازي يكدست خلق، مجاهدين

 يك در 1384 سال در و داد تشخيص فرد ترين مناسب را نژاد احمدي ،»واليت در جديد گذاري ريل «راهبرد اساس بر فقيه
 و دنده بي سياست و مجريه قوه بر نژاد احمدي رياست اول دوره. كرد خارج راي صندوقهاي از را او اي فهحر غير بازي شعبده

 نژاد احمدي به آشكارا اي خامنه جمهوري، رياست دوره پايان به مانده يكسال كه آورد وجد به را فقيه ولي چنان آن او ترمز
 براي امنيتي نهادهاي و بسيج سپاه، از استفاده با كه بود مصمم فقيه ليو. كند ريزي برنامه آينده سال 5 براي كه كرد اعالم

   .كرد چنين و كند ابقا را نژاد احمدي پسند، غرب »مناظره «با همراه »لوكس «نمايش يك در دوم بار
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 و كردند ديلتب خود ضد به را رود فرو واليت دشمنان چشم در خار مثل بود قرار كه بازي شعبده خود قيامهاي با مردم اما
 ،»ديكتاتور بر مرگ «فرياد با آنها. درآوردند لرزه به را اي خامنه مطلقه سلطنت و مذهبي استبداد هاي پايه و سلطان كاخ

   .گرفتند سخره به را فقيه ولي اقتدار ،»اي خامنه بر مرگ«
 قيامهاي. است حاكم قدرت و مردم بين ما جامعه در ستيز اصلي كانون و تحول گرانيگاه كه كرد ثابت ديگر يكبار خيزشها اين

 نظام درون در را تحولي و تغيير هر كانون فروشانه، فضل گوييهاي كلي با كه طلبان فرصت و سازشكاران ديدگاه برخالف مردم
 نه كه داد نشان گيرند، مي هيچ به خودفريبي يا و عوامفريبي با را جامعه انفجاري ظرفيت و كنند مي جستجو فقيه واليت
 علت به يا و سر حقارت از كه كساني گزافه هاي و الف به ايران مردم نه و دارد درون از پذيري تحول ظرفيت فقيه واليت رژيم

  .دهند مي اهميت ندارند، توجه جامعه بندي صف اساسي درونمايه به ناداني
 كه نقطه اين در. گرفت قرار سرنگوني هآستان در عيني نظر از رژيم و رسيد خود اوج به قيام) عاشورا روز (1388 دي 6 روز

 خامنه. بردند پناه نظام دامان به مردم اجتماعي جنبش ترس از حكومتي طلبان اصالح داد، نشان را خود رژيم فروپاشي خطر
 زلتزل از گيري بهره با و كرده استفاده سركوبگري ظرفيت تمامي از تا گرفت تصميم كه بود واقعيت اين به دقيق آگاهي با اي

 ساده كه 1388 سال بهمن 22 در. كند مهار را مردم قيامهاي اند، شده حذف حاكميت از كه طلباني اصالح جبهه در سخيفانه
 رژيم بودند، فقيه ولي وحشي و مسلح اما محدود طرفداران دست از صحنه گرفتن براي »تراوا اسب «روياي در انديشان
 منجمله و مختلف اشكال به و نداشت بازايستادن سر جنبش اما. كند مهار را مردم جنبش حداكثري، نظامي بسيج با توانست

  .يافت ادامه اي توده مداوم اما پراكنده اعتراضهاي با و دانشجويان حركتهاي با مزدبگيران، و كارگران اعتراضي حركات با
 سال اسفند و بهمن ماه شنبه سه رچها در گسترده خيزش چهار شاهد ما عرب، بهار به موسوم قيامهاي شدن ور شعله از پس

 قيام سازمان فقدان در و كروبي و موسوي خانگي حصر با كنندگان، قيام محاباي بي سركوب با اي خامنه. بوديم 1389
   .دهد شكل را سركوبگر نيروهاي و مردم بين ناپايدار تعادل يك و كرده مهار را مردم خيزشهاي توانست

  
 مزدبگيران و كارگران ويژه به و مردم توسط اعتراضي حركت صدها شد، گفته ابتدا در هك همچنان كنون تا آن پس از:6

   .است نكرده چرخش فقيه ولي سود به پايدار تعادل يك به و بوده شكننده نسبي تعادل اين دهد مي نشان كه گرفته صورت
 »فتنه از باالتر «و »فتنه «خطر مورد در روزانه كه است همين براي و بوده آگاه واقعيت اين به او سركوبي نيروهاي و اي خامنه
  .دهند مي هشدار

 بايد ما عزيز ملت«: گفت »ايران ملت روي پيش پيچيده هاي فتنه «به نسبت هشدار با بسيج، سركرده نقدي،  محمدرضا.
 ماست، روي پيش هآيند در كه هايي فتنه كه چرا كنند، رصد را حوادث دقت به نيز عزيز بسيجيان و باشند هشيار بسيار

 88 عميق فتنه با حتي آن پيچيدگي و است حقيقت به ها آن ترين شبيه آخرالزمان فتنه آخرين بدانيم بايد و است تر پيچيده
 ايسنا، خبرگزاري(» .بود خواهد متفاوت ديديم، 88 فتنه در آنچه با بعدي هاي فتنه جنس بدانيم بايد... نيست قياس قابل هم
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» .باشيد كشور در جديد فتنه گيري  شكل مراقب«:داد هشدار جمعه نماز هاي   خطبه در قم جمعه امام سعيدي، محمد  سيد.
 ممكن نشد، واقع موثر گرفت صورت خوار  روزه و نماز  بي اي  عده سوي از كه منافقين فتنه همچون اي توطئه وقتي«:افزود وي

 16 مهر، خبرگزاري(» .گيرد شكل خودي نيروهاي در موجود و گير  روزه و نخوا نماز افراد سوي از ديگري فتنه است
  )91 ارديبهشت

 بايد«:داشت اظهار است، راه در 88 سال فتنه از فراتر سناريويي اينكه بيان با سالك اي خامنه بيت امنيتي مقام سالك،  احمد.
 خواهد خنثي مردم پشتيباني و رهبري تدبير با ولي ستا جوشيدن حال در درون از جديد اي  فتنه كه چرا باشيم مراقب همه
  )91 مهر 17 رويش،(» .شد

 »رو پيش در فتنه «به اشاره با مرند شهرستان بسيجيان جمع در تبريز اهللا حزب انصار مسئول بجاني، اهللا روح االسالم  حجت.
 در خود ناكام برانداز و نرم كودتاي ناسيش آسيب در " اسرائيل و آمريكا" اكبر شيطان آن راس در و خارجي دشمنان«:گفت
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 و دادند قرار نظام روي در رو را متوسط باالي طبقه كه بود اين دشمن هاي غفلت از يكي كه رسيدند نتيجه اين به 88 فتنه
 فتنه زا مرحله اين در و كردند طراحي را اقتصادي توطئه 90 سال از ،92 سال در خود فتنه براي آنان. شوند موفق نتوانستند

 به داخلي گران فتنه و است شده شروع جديد فتنه. هستند اسالمي نظام برابر در متوسط زير قشر دادن قرار رو در رو دنبال به
 غير و عمدي كوتاهي با مسئولي هر كه كنم مي اعالم امروزم روشنگري در صراحت به بنده. كنند مي انگيزي فتنه آرامي

» .شد خواهد اسالم تاريخ ابدي ننگ لكه گردند، فتنه اين در دشمنان شدن تر موفق جبمو اش خواري غنيمت با اش، عمدي
  )91 آبان 2عماريون،(
 فتنه با رويارويي براي بايد«:كرد تاكيد بسيج، سازمان در فقيه ولي نمايندگي مسئول تويسركاني، محمدرضا االسالم  حجت.

  )91 دي 10 صراط،(» .باشيم آماده خورد، خواهد كليد جمهوري رياست انتخابات از پيش كه جديدي
 ايران در 88 فتنه از تر فزاينده يا مشابه 92 سال در جديدي فتنه«: گفت مجلس امنيت كميسيون سخنگوي حسيني،  نقوي.

  )91 دي 11 فارس، خبرگزاري(» .هستند ريزي برنامه حال در آن براي و است راه در اي فتنه چنين بله... است راه در
 كرد تصور توان  نمي«:كرد تاكيد كاشان در بصيرت تجلي همايش حاشيه در حكومتي، كارگزار يك نمين، سليمي  عباس.

 وجود متفاوت ابعادي با جديد هايي  فتنه بروز امكان بلكه داده، پايان دشمن آتي اقدامات تمام به مردم دي 9 حماسي حركت
  )91 دي 11فارس، زارخبرگ(» .طلبد مي را ملت هوشياري امر اين كه داشته

 فتنه ايجاد حال در تحريم و فشار بر تمركز با دشمن كه  اين به اشاره با سعيدي االسالم حجت سپاه، در فقيه ولي  نماينده.
 برخالف جديد فتنه. طلبد مي را مردم هوشياري آن با مقابله كه است تركيبي اي  فتنه آينده، فتنه«: كرد تاكيد است، جديدي

 در كه طلباني قدرت برخي نيز و نشين داخل و نشين خارج وطني انقالب ضد سپس و سلطه نظام آن اصلي محور قبلي، فتنه
 آشوبي تا شد خواهند بكار دست آنها همه آينده فتنه در و باشد مي بودند، ريزي برنامه حال در صحنه پشت قبل فتنه

  )دي 13 ايسنا، خبرگزاري(» .طلبد مي را مردم گذشته از بيش هوشياري مهم اين و كنند ايجاد را جديدي
 با وي. داد خبر »داخليها برخي سوي از جديد انگيزي  فتنه احتمال از «اي خامنه عالي مشاور و دستيار صفوي، رحيم  پاسدار.

 است ممكن«: داشت اظهار ،»آييم مي ميدان به دشمنان توطئه شكستن براي شود، نظام متوجه خطري اگر «اينكه بيان
  )91 بهمن 21 تسنيم، خبرگزاري(» .دهند سامان را جديدي فتنه بخواهند داخليها خيبر
 سه ساعت، دو«:گفت بجنورد در 1391 مهر 19 چهارشنبه روز در كند، نمي رها را او »فتنه «كابوس كه اي خامنه باالخره  و.

 مي خوشحال ابراز دنيا طرف آن آنها. ندزن مي آتش را زباله سطل چند و آيند مي تهران خيابان دو در اي عده يك ساعت
. »دادند اطالعيه بازاريها فورا كه كنند اغتشاش كه شدند خيابان وارد بازاري نام به اي عده يك تهران در... شد شلوغ كه كنند

 زرو در تهران مردم از تن هزار ده چند تظاهرات كند، مي ياد آن از مردم جنبش تحقير براي فقيه ولي كه »عده يك«
  .است تهران مركزي خيابانهاي در 1391 مهر 12 چهارشنبه

 قدرت هرم دروني تضادهاي بيشتر هرچه تشديد به منجر دارد، ادامه روزمره طور به ديگر اكنون كه ها »عده «همين مبارزه
 ،»بصيرت بي خواص «،»فتنه ساكتين «،»فتنه«. دهد مي قرار هم مقابل در را حكومت از بيشتري هرچه نيروهاي و شده

   .گذارد مي خود سرسپردگان دهان در حاكميت پيرامون و درون رقباي كردن خفه براي فقيه ولي كه القابيست... و »انحراف«
 و جمهوري رياست آتي انتخابات است، واليت در مشاركت آن هدف كه قدرت هرَم پيرامون و درون در تقابل عرصه مهمترين

 كه است روشن اكنون هم از. است فقيه ولي براي نژاد احمدي از تر فرمان به گوش شتهگما يك انتخاب تر، درست بيان به
 نمايش اين نيز ايران مردم و كند غلبه خود بست بن و بحران بر تواند نمي فرمايشي بازي شعبده اين با حاكم زده بحران رژيم

  .گرفت خواهند سخره به را انتخاباتي
 نقش ايران«:گفت اصفهان در سخنراني يك طي سپاه، در اي  خامنه نماينده يدي،سع علي 1391 دي 20 چهارشنبه روز

 امام راستاي در دقيقاً كه نمود انتخاب را فردي و زد هدف به درست بايد انتخابات در... و... دارد زمان امام ظهور در مهمي
 ايستادگي قدرت كه كنيم انتخاب را كسي راي صندوقهاي در بايد... بكشاند انفعال به را نظام كه اين نه كند، حركت زمان

  )اسالمي تبليغات سازمان به وابسته مهر حكومتي خبرگزاري(» .باشد داشته



 ٤٣

 مردم اعتراض فرياد و نفرت خشم، همه از مهمتر و جهاني جامعه با حاكميت كشاكشهاي قدرت، درون چالشهاي و تضادها
 بحران يافتن پايان دليل خياباني گسترده قيامهاي فقدان. كند مهار را ونيغيرقان بحران نتوانسته فقيه ولي كه دهد مي نشان
 ابعاد در اجتماعي جنبشهاي شاهد ما گرچه. است كرده پيدا تعميق كالن ابعاد در و داشته ادامه بحران اين. نيست قانوني غير

 تاب و تب در هنوز ها توده. است نشده وزپير رژيم اما اند، كرده نشيني عقب خيابان از جامعه از بخشهايي و نيستيم كالن
 خطر از مداوم طور به كارگزارانش و فقيه ولي و هستند مناسب فرصت كمين در خاكستر زير آتش چون و هستند تغيير

  .زنند مي دم »انحراف «و »فتنه«
 و خاورميانه رويدادهاي از يبخش بر گذاري بپردازيم، خود وظايف به كه آن از قبل اما. كنوني شرايط از ما تعريف است اين

  .كنيم مي جهان
  

  جديد چالشهاي و انقالب ادامه ديكتاتورها، سقوط عرب، بهار

 علي، بن پليس تعرض به اعتراض در تونسي ساله 26 جوان بوعزيز، محمد ،)1389 آذر 26 (2010 سال دسامير 17 روز در:7
 جرقه تونس مردم نفرت و خشم خرمن به او استخوان و پوست و گوشت از شده برافروخته هاي شعله و كشيد آتش به را خود

 تحقق براي اول گام و سرنگون را علي بن رژيم ياسمين، انقالب با جوانان ويژه به و تونسي مردان و زنان كه نپائيد ديري و زد
  .سرگذاشتند پشت را خود هاي خواسته

  
   .شد سرنگون التحرير ميدان روزي شبانه تحصن آن، كانون در و مصر مردم قيامهاي با مبارك حسني ديكتاتوري آن، از پس
 باشيم، جنبشها اين شاگردان بايد ما آري،«:نوشت تونس و مصر مردم قيامهاي پيرامون 2011 فوريه 19 لوموند در باديو آلن
 اند كرده احيا را سياست از چند فصولي است، نهفته نوآوريهايشان در كه يي ويژه نبوغ با آنها، چون. آنها براي ابله استاداني نه
 در: كرد مي گوشزد مدام »مارا «كه را اصل اين ويژه به. ندارند اعتباري ديگر كه شود مي خوانده ما گوش به مدتهاست كه

 جارو را غرب گستاخي شرق باد وقتي: مصر تونس،(» .هستيم مردمي قيام مديون را چيز همه ما رهايي، برابري، آزادي، زمينه
  )309 شماره خلق نبرد – هزارخاني منوچهر ترجمه باديو، آلن -اند رهايي براي الگو يك عرب مردم قيامهاي/ ندك مي
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 ناتو نظامي دخالت با و خود ادامه در شد، شهر اين سازي آزاد به منجر كه غازي بن مردم خيزش ويژه به و ليبي مردم قيام
 با و شد مردم اراده تسليم سرانجام نيز يمن ديكتاتور صالح، عبداهللا علي رژيم. داشت درپي را قذافي معمر ديكتاتوري سقوط

   .كرد ترك را كشور خود، سركوبگرانه رفتار از عذرخواهي
 اثر ما جهان سياسي تحوالت تمامي بر آفريقا شمال و خاورميانه كشورهاي در ديكتاتوري ضد خيزشهاي و جنبشها قيامها،

   .است اول جهاني جنگ از پس بندي تقسيم بر مبتني نظم فروپاشي آن جهاني تاثير مهمترين و گذاشته
  
 مارس از كه اسد بشار ديكتاتوري عليه مردم مداوم و پرشور قيام در و سوريه در منطقه تحوالت اصلي كانون اكنون هم:8

 بود، نشده ظاهر هنوز اسد شارب جنايتكار چهره و نشده آغاز سوريه مردم قيام كه 2011 فوريه در. دارد قرار شد، شروع 2011
 جويانه مسالمت آرامش از صحبت جا همه در. نداريم هم ترسي آن از ولي نيستيم، جنگ خواهان ما«:نوشت باديو آلن

 بايد همه اين با. اند دانسته ارتباط در جنبش نظر مورد انتخابي دموكراسي آرمان با را آرامش اين و. آساست غول تظاهرات
 ها، كشته اين موارد از بسياري در. شوند مي كشته روز هر باز و اند شده كشته هم نفر صدها ميان اين رد كه كرد تصديق
 ترين محروم به متعلق جوانان جز كسي چه ميان اين در و. اند بوده جنبش خود از حفاظت بعد و ابتكار شهيدان و مبارزان

 دموكراتيك نتيجه است گفته آليوماري خانم كه متوسطي تطبقا بايد است؟ گذاشته مايه خود هستي از مردم هاي اليه
 بي تعهد بركت به تنها قيام ادامه كننده، تعيين لحظه در كه بياورند ياد به دارد، بستگي آنها به فقط و آنها به كنوني مرحله

  )جا همان(» .است ناپذير اجتناب تدافعي قهر. شد ميسر محرومان صفوف مرز و حد
 ناگزير به سوريه مردم شد، مي كشيده خون به اسد بشار توسط سوريه مردم آميز مسالمت تظاهرات كه آن از پس ماه چند

 رژيم. است كرده پيدا اي گسترده ابعاد مبارزه اين بشار، ارتش از مهمي بخشهاي تدريجي شدن جدا با و برده سالح به دست
  .است داده قرار تهاجم مورد را آنان اردوگاههاي رديموا در و نكرده رحم نيز فلسطيني پناهندگان به حتي اسد بشار

 از بسياري كه شده آن سبب وضعيت اين. است كرده دگرگون را خاورميانه ژئوپوليتيك موقعيت آن آينده و سوريه مساله
 رژيم از ايران رژيم و روسيه كه است حالي در اين و شوند مي نزديك سوريه مردم جنبش به تزلزل و ترديد با غربي كشورهاي

 از هم و كرد خواهد دگرگون كلي به را اي خامنه واليت موقعيت اسد بشار سقوط. كنند مي حمايت كامل طور به اسد بشار
. كرد اعالم غرب به وابسته را سوريه مردم انقالبي حركت ارتجاعي، و ننگين گيري موضع يك در اي خامنه كه است زاويه اين
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 عمق از جزيي سوريه اند، كرده بيان روشني به بارها رژيم سركردگان كه گونه آن- اسالمي جمهوري رژيم دفاعي استراتژي در
 يك كه لبنان در اهللا حزب از بهينه استفاده به قادر اي خامنه استراتژيك، عمق اين بدون. است فقيه واليت نظام استراتژيك

 »مقاومت طاليي حلقه «را سوريه فقيه، ولي المللي بين ورمشا واليتي، اخيراً. بود نخواهد است، اسرائيل براي بالفعل تهديد
 خداي يا و ببرد پيش استوار مقاومت سياست كه اين براي منطقه در كليدي و اساسي بسيار نقش سوريه«:گفت و دانست
 مهر، گزاريخبر. (»شود مي محسوب ايران متحدين و ايران به حمله سوريه، به حمله دليل همين به. دارد شود، متزلزل نكرده

  )1391 بهمن 7 شنبه اسالمي، تبليغات سازمان به وابسته
   .دارد وجود جهاني ابعاد در گرايش دو سوريه مردم انقالب به برخورد در

 تعريف اسد بشار ضد جبهه در را خود مجموع در سوريه، انقالب و قيام درون چالشهاي و تهديدها ي همه وجود با گرايش يك
  كند مي

 مرزي نقاط ترين امن از يكي جوالن ارتفاعات كه اين باوجود و اسرائيل مقابل در اسد بشار موقعيت به توسل با ديگر گرايش
 جنبش اين كه است معتقد قيام، در كننده شركت نيروهاي تركيب به توجه با نيز و بوده گذشته دهه چند طي اسرائيل
  .كرد جلوگيري اسد بشار سقوط از صالحاتا از حمايت ضمن بايد بنابراين و بوده نيابتي و ارتجاعي

 از عمل و نظر در كنند، مي حمايت آن از كنند مي تعريف چپ را خود كه نيروهايي از بخشي متاسفانه كه ديدگاه اين
  .كند مي پشتيباني اسد بشار ديكتاتوري

 هر با ديكتاتوري ضد مبارزه نفي .كند عبور اسد بشار ديكتاتوري از كه است مترقي جايي تا نگرانيها و تهديدها چالشها،
  .است سوريه مردم سركوبگران جبهه در گرفتن قرار عمل در تحليلي،
 حمايت با كه المالكي نوري انحصارطلبي و ديكتاتوري عليه عراق مردم از توجهي قابل بخش سوريه، انقالب توسعه با همزمان
. هستند دولت اين سرنگوني خواستار اعتراضي حركتهاي سلسله يك در درآورده، خود انحصار به را قدرت ايران رژيم و آمريكا
 در كنوني دولت حفظ ايران رژيم براي. است كرده پيدا جديدي ابعاد نيز كردستان اقليم با المالكي نوري دولت بين تضاد
   .دارد قرار اسد بشار حفظ با پيوند

 بحران اين از بتوانيم ما اگر«:كند مي برمال گونه اين را پيوند ناي حسين، امام دانشگاه فرمانده جانشين شعباني، ناصر پاسدار
  مي من بگذارد، سر پشت را تحريمها اين نيز ايران و ثبات با عراق و باشد همين سوريه وضع آينده سال آذر تا و كنيم عبور
 و سوريه و ايران در وضعيت ديگر هما دو تا اگر. داريم بخشي الهام الملل بين نظام در قدرت ساختار مهندسي در ما كه گويم
  )1391 دي 25 دوشنبه قانون، روزنامه(» . كند مي همكاري به دعوت را ما غرب باشد، است حال كه گونه  همين عراق

  
 چالشهاي با كردند، سرنگون را ديكتاتوري كه كشورهايي مردم و دارد ادامه همچنان عربي كشورهاي در سياسي تحوالت:9

  .اند هشد روبرو جديدي
در ) 1391 دي 25 (2013 ژانويه 14 دوشنبه روز در تونسي هزاران تونس، انقالب اول مرحله پيروزي سالگرد دومين در

 مدافع و مترقي و دمكراتيك نيروهاي گسترده، تظاهرات اين در. زدند تظاهرات به دست ديكتاتوري مجدد ظهور با مخالفت
 محل همين در تونس مردم گسترده قيام پيش سال 2 كه بورقيبه حبيب باندر خيا داخلي وزارت مقابل در الئيك دولت

  .كردند اجتماع كرد، ميسر را علي بن رژيم سقوط
 وحشت، نه ترس، نه «،»مذهبي ديكتاتوري به نه «،»ديكتاتوري مجدد ظهور به نه«:مضمونهاي با پالكاردهايي تظاهركنندگان

  .داشتند دست در ،»است مردم به متعلق قدرت
 قاهره، شمول؛ به شهر چندين در مصر مردم از تن هزار صد چند مبارك حسني سرنگوني سالگرد دومين در مصر در

 »خواهند مي را رژيم سرنگوني مردم «شعار تظاهرات اين در. زدند تظاهرات به دست مورسي دولت عليه... و سوئز اسكندريه،
  .شد داده سر ينالمسلم اخوان جريان و مصر جديد دولت عليه بار اين
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 و اساسي قانون برانگيز بحث مواد تعديل مصر، وزير نخست قنديل، هشام دولت استعفاي خواستار معترضان العربيه، گزارش به
  .شدند قيمتها كنترل نيز

 دنبال به) مبارك سقوط روز ژانويه 25 (بهمن 6 جمعه روز در. شد درگير معترضان با قاهره تحرير ميدان در مصر پليس
 بعد روز از و كشتند سوئز در را تن 9 انتظامي و امنيتي نيروهاي زحمتكشان، و كارگران ويژه به مردم بين شديد رگيريد

   .كرد مستقر شهر اين در را خود نيروهاي تظاهرات، مهار در انتظامي و امنيتي نيروهاي ناتواني از پس مصر ارتش
  

 ويژگي اين. كنند مي مداخله اجتماعي جريان سه ايران، در كه مچنانه آفريقا، شمال و خاورميانه كشورهاي تحوالت:10
 و بنيادگرا نيروهاي ديگر، طرف از و است استبدادي آن حاكميت طرف يك از كه است جهان از بخش اين كشورهاي خاص

  .دارند اجتماعي پايگاه آن در مذهبي افراطي
 جهاني ليبراليسم-نو نظام در ادغام جريانها اين براي. است رياليستيامپ جهاني نظام طرفدار يا و وابسته نيروهاي اول جريان
  .است نهايي هدف

 شراكت ضمن جريانها اين. كنند مي دفاع دولت و دين كامل ادغام از كه است اسالمي افراطي و بنيادگرا نيروهاي دوم جريان
   .كنند خود نصيب را آن از سود بيشترين تا كوشند مي ديكتاتوري ضد مبارزه در نسبي
  .است پيشرو و خواه تحول چپ و الئيك ترقيخواه، دمكراتيك، نيروهاي سوم جريان

 با همزمان جريان سه اين ديكتاتورها سقوط از بعد و ديكتاتوري عليه مبارزه رشد پروسه در و مبارزه مختلف مقاطع در
 امپرياليسم به وابسته خود مبارك ديكتاتوري كه مصر در مثال براي. شوند مي هم با همسوييهايي داراي خود، كشاكشهاي

 قيام مهار و كنترل به قادر مبارك رژيم كه آن از پس. بودند هم كنار در و همسو هم با سوم و دوم جريانهاي ابتدا در بود،
 وطسق. شدند همسو جريان سه هر عمل در مبارك، بركناري براي مداخله و تحول عرصه به ارتش ورود با و نشد مصر مردم

 جريانات گيري قدرت با. كرد تفكيك هم از را جريان سه اين آن، از پس دوران به سرنگوني مرحله از انقالب گذار و مبارك
 نيروهاي جمهوري، رياست و گذاري قانون مجلس انتخابات پروسه در آنها نسبي صعود و) سلفيها و المسلمين اخوان (اسالمي

 همين در. كرد پيدا نمود بارز شكل به اساسي قانون به مربوط رفراندوم در همسويي ناي. شدند همسو هم با دوم و اول گروه
 همراه خود با را اوباما دولت ويژه به امپرياليستي، جهان از بخشي زيركانه مانورهاي با توانست المسلمين اخوان جريان زمان
  .كند يلتحم مصر، مردم از محدود اقليتي مثبت آراي با را اساسي قانون و كرده

 ماندگي عقب و مدني ساختارهاي ضعف محروم، هاي توده نارضايتي از تا كنند مي تالش اسالمي بنيادگراي نيروهاي
 مداخله ديگر، طرف از و كنند برداري بهره خود طبقاتي و سياسي منافع جهت در ديكتاتوري، سالها از ناشي سياسي- فرهنگي
 اين سازماندهي فقدان و اتحاد عدم دمكراتيك، نيروهاي تضعيف به منجر اليستيامپري كشورهاي موذيانه البته و آزمندانه

 و منسجم متحد، فراكسيون يك همچون اند نتوانسته هنوز نيروها اين. است شده دمكراتيك جنبش درون در شكاف و نيروها
   .كنند مداخله انقالب پيشرفت در سازمانيافته

  
 به موسوم تحوالت پيشرو، و دمكراتيك نيروهاي پراكندگي و ضعف وجود با و نگرانيها و چالشها اين همه عليرغم و وجود اين با
 ادبيات تغيير به كافيست. است خاورميانه مردم طلبانه عدالت و آزاديخواهانه مبارزه در جلو به بزرگ گام يك »عرب بهار«

 از پس. برد پي مناطق اين مردم خيزشهاي تاثير گستردگي به تا كرد توجه آفريقا شمال و خاورميانه تحوالت از پس سياسي
 در حكومتي طلبان اصالح نمونه براي (انقالبي ضد پردازان نظريه جانب از سالها كه »قيام «و »انقالب «كلمات عرب بهار شروع
 بين حاميان و ديكتاتورها تحوالت، اين از پيش. شد سياسي ادبيات وارد گسترده طور به بود، گرفته قرار تهاجم مورد) ايران

 و مردمي حركتهاي نبود، ديكتاتورها جانب از خشونت تائيد جز چيزي حقيقت در كه خشونت با مخالفت بهانه به آنها المللي
 از پس كه است اين ُطرفه. كردند مي اعالم ناكجاآباد راه را انقالب راه سخيفانه پردازيهاي نظريه با و نفي را اي توده قيامهاي

 پردازان نظريه از بعضي اند، كرده سرنگون را ديكتاتورها كه كشورهايي در تلخ رويدادهاي از بعضي به توجه با و تحوالت اين
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 اين ديكتاتورها، مقابل در سكون و حركتي بي از دفاع موضع از حقيقت در و چپ اصطالح به موضع از بار اين فكر، كوته
  .كنند مي ارزيابي امپرياليستي كشورهاي فكر اطاقهاي نقشه يا و كنند مي اعالم مردود كلي به يا را دگرگونيها

 اين از پس چپ اصطالح به نظريات با تحوالت اين از قبل امپرياليسم تئوريسينهاي نظرات عملي نتيجه و مشترك نقطه
 با دومي و انقالب و خشونت با مخالفت حربه با اولي. است مستبدان مقابل در عملي بي و سكون به مردم دعوت تحوالت،
 مماشاتگران سينه بر رد دست) خواهند مي را نظام سرنگوني مردم(»نظام اسقاط و يريد الشعب «شعار! انقالب نتايج دستاويز

 سوريه، در قيام ادامه و تونس در مترقي اجتماعي نيروهاي تالشهاي و مصر تحرير ميدان در انقالب و تحوالت ادامه و زد
  .است شده دوم دسته يايدئولوگها سخيف نظرات افشاگر
 توده و كرده دخالت جامعه امر در چپ و دمكرات مترقي، جريانات و افراد ميزان چه به كه دارد اين به بستگي عرب بهار آينده
 يك ديكتاتوري شرايط از عبور. آورند گرد دمكراسي و آزادي خواست ويژه به و مشخص هاي خواسته حول را مردم هاي

 واقعيت بايد. برد نخواهد جايي به راه بيني بد نه و بيني خوش نه تحوالت اين در. است آزادي براي همبارز مسير از مرحله
 در. است كرده ايجاد را پيشرو و مترقي نيروهاي حضور براي را عيني شرايط پرشتاب تحوالت. ديد را انكشاف حال در عيني
 كه سياسي جريانهاي و افراد از دسته آن و است هزينه پر برابري و آزادي و نداشته وجود پاستوريزه و لوكس انقالبهاي تاريخ،

 مورد در شده مطرح نگرانيهاي. باشند موثر انقالب حركت روند در توانند مي باشند، داشته را هزينه اين پرداخت آمادگي
 ديكتاتوري از رعبو مقابل در سدي كه كند مي كمك طلبي عدالت و خواهي دمكراسي جنبش به جايي تا كنوني تحوالت

 وضع تثبيت به فقط و فقط كند، مي خنثي را ديكتاتورها عليه مبارزه كه آينده مورد در نگرانيها از دسته آن. نكند ايجاد
  .است تحول و انقالب عليه ارتجاعي عملي خود جوهر در اين و رساند مي ياري موجود

  
 كنفرانس در 1390 دي 25 يكشنبه روز در متحد ملل يركلدب نظر اظهار آفريقا شمال و خاورميانه تحوالت پيرامون:11

  .است آن ناپذير برگشت مسير و قيامها اين وسعت و عمق كننده بيان دمكراسي، به گذار و اصالحات عنوان تحت بيروت
 شد، برافروخته تونس در كه يي  شعله. گرفت نخواهند آرام وزيدن از تغيير بادهاي«:گفت خود سخنراني در مون كي بان

 از محروميت و ها رسانه كردن خاموش قدرت، و سرمايه در انحصار و نفري تك حاكميت كهنه، نظم. شد نخواهد خاموش
 سال چشمگير وقايع... است بس ديگر است، كافي: گويند مي اينها همه به مردم. است فروريختن حال در اي پايه آزاديهاي

 شده آغاز تازه داستان اين اما شد، نوشته مردم توسط كه بود داستاني اين. داد تغيير را جهان و كرد دگرگون را منطقه گذشته
  «.است

 ظاهر اغلب،. باشد واقعي بايد اصالحات:اول«:گفت و كرد خالصه محور چهار در را دمكراسي موفقيت رمز متحد ملل دبيركل
  .است مردم به واقعي قدرت انتقال بدون و محتوي بدون باطن، در اما شود مي آرايش دمكراسي با آن

 مخالفت به زنند، مي دامن را اجتماعي و قومي اختالفات كه كساني با بايد ما. باشد همه دربرگيرنده و جامع بايد گفتگوها:دوم
  .كاركنيم همديگر با گرايي كثرت ترويج براي بايد ما. برخيزيم

 هستند محق اكنون آنها. شدند تغييرات خواستار و ايستادند اخيابانه در زنان. گيرند قرار منطقه آينده كانون در بايد زنان:سوم
 دمكراسي هيچ. باشند برخوردار واقعي نفوذ از حكومتي اختيارات و گيري تصميم در و بنشينند گفتگوها سر ميز كه

  .باشد داشته وجود زنان حضور بدون تواند نمي ارزشمندي
  «.كنيم توجه جوانان صداي به بايد ما:چهارم

 سياسي حركت در جدي تاثير عرب بهار كه دهد مي نشان گيرد، مي صورت خيابانها در آن نوشتن كه داستاني و هاراتاظ اين
  .است گذاشته جاي به جهاني قدرت مراكز مسئوالن گيريهاي موضع در و مردم روانشناسي در جهان،
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   ستريت وال اشغال جنبش و برآشفتگان خيزش

 سيستم« :كرديم اعالم پيشرفته داري سرمايه جوامع حاد بحرانهاي پيرامون سازمان يعاليشورا اجالس ششمين در ما:12
 برآمد بحران اين. زند مي پا و دست 1930 سالهاي در بزرگ ركود زمان از خود بحران ترين عميق گرداب در داري سرمايه

 به را آن ساختاري تضادهاي ،"مالي بخش بحران" فرم در كه است داري سرمايه نظم در ارزش توليد مكانيزم و مناسبات
   .است گذاشته نمايش

 داري سرمايه سازي بحران ظرفيت و منطقي بي همه از بيش حقيقي، اقتصاد به آن گسترش و دهنده تكان مالي بحران با
 ارزشي روز دچن عرض در تنها ، (IMF) پول المللي بين صندوق گفته به. است ساخته آشكار همگان ديدگان برابر در را خود

 هزار پنجاه را جهان سطح در شده نيست ارزش ميزان آسيايي توسعه بانك. گرديد نابود دالر ميليارد هزار يك از بيش با برابر
 جايگاه به را خود اخير، دهه دو در ويژه به سرمايه شده مستقل نوع مثابه به مالي سرمايه... است كرده برآورد دالر ميليارد
 بلكه، تجارت يا كااليي توليد بر نه سرمايه، از مشخص فرم اين. است كشيده بر داري سرمايه نظام كليت لبغا و محرك نيروي

 سرمايه كالسيك بازار زدن كنار با مالي بازار. است مبتني آورده، وجود به كه بهره وام، بورس، جانبي بازارهاي در پول توليد بر
 شود اشاره است كافي مركزي جايگاه اين درك براي. است گشته بدل داري ايهسرم ارزش توليد نظام اصلي موتور به صنعتي،

 در شده فروخته خدمات يا كاالها همه ارزش از بيشتر برابر سه جانبي، بازارهاي در فعال مووسسات هاي سپرده ارزش كه
 وجود به داري سرمايه مالي بخش كه است بورسي حبابهاي دايمي توليد و رونق منبع سرمايه، تورم اين. است جهان سراسر

 ششمين مصوب چپ، چالشهاي و داري سرمايه جهاني بحران پيرامون قطعنامه(» .آورد وجود به كه است ناچار و آورد مي
  )2009 اكتبر با برابر 1388 آبان ايران، خلق فدايي چريكهاي سازمان عالي شوراي اجالس

  
 جنبش. بوديم داري سرمايه كانوني كشورهاي در بسيار خيزشهاي و جنبشها شاهد ما بحراني وضعيت اين مقابل در:13

 دهه سه طي. رساند ثبت به گذشته سالهاي در را جديدي برآمد داري سرمايه پيشرفته كشورهاي در ستمديدگان و محرومان
 آن اقتصادي ليلگرانتح كه »پول- پول «رابطه به »پول-كاال-پول «رابطه از آن گذار و ليبرال- نو داري سرمايه توسعه گذشته،



 ٤٩

 مردم خريد قدرت آور سرسام كاهش باعث و كشانده فالكت به را مردم هاي توده زندگي نامند، مي كازينويي كاپيتاليسم را
. شد واريز مالي انحصارات و بانكها گشاد كيسه به مردم جيب از دالر ميليارد هزاران گذشته، سال چند مالي بحران در. شد

 و كنترل مالي انحصارات رفتار بر كه نخواستند حقيقت در و نتوانستند 20 كشورهاي گروه و داري يهسرما بزرگ دولتهاي
 سرمايه انحصارات مديران و سهامداران و شد برداشته مردم حساب از بزرگ بحرانهاي هزينه همه. كنند اعمال موثر نظارت
 بروز سياتل در مرز و حد بي ستمگري اين مقابل در واكنش اولين. زدند محروم هاي توده چپاول به دست توانستند تا داري
 و جهان اجتماعي فوروم. يافت ادامه »است ممكن ديگر جهاني «شعار با اجتماعي گسترده جنبشهاي در آن از پس و كرد

 راه ارايه به و گرفته عهده به را جنبشها اين رهبري نقش كه خواستند نمي و نتوانستند گوناگون علل به آن تابعه فورومهاي
. بوديم صنعتي پيشرفته كشورهاي در جديدي جنبشهاي شاهد ما گذشته سال دو طي آن از پس. بپردازند اي ريشه حلهاي
 نپائيد ديري و كرد پيدا گسترش اروپايي كشورهاي از برخي در سرعت به و شد شروع اسپانيا در مادريد از برآشفتگان جنبش

 و دشوار راه در ستريت وال اشغال جنبش. كردند ريزي پايه را ستريت وال اشغال جنبش اييآمريك محرومان از تن هزاران كه
 كه دارد وجود گوناگوني نظرات آن كاربردي و راهبردي سياستهاي و جنبش اين آينده پيرامون. گذاشت پا نشيبي و پرفراز

   .شود مي و دهش منتشر خلق نبرد نشريه در بوده، مقدور كه جايي تا آن به مربوط بحثهاي
 به سوسياليستي گزينه طرح و سوسياليستي گري مداخله مسير«:كرديم اعالم سازمان شورايعالي اجالس ششمين قطعنامه در

 پيامدهاي و كنوني بحران بر چيرگي براي كمونيستها مشخص جوييهاي چاره و عملي حلهاي راه و برنامه با مستقيم گونه
 داري سرمايه نظام عليه جامعه اكثريت طبقاتي مبارزه ي جبهه توانند مي زماني كمونيستها. است خورده پيوند آن بار فالكت

 تدبيرهاي و سياستها كه نكبتي از خروج براي روشني مسير زده فالكت اقشار و طبقات به باشند شده قادر كه دهند آرايش را
  )جا همان. (»دهند نشان كند، مي تحميل آنها به داري سرمايه نظم

 منشور در كه گونه همان به و ما گُمان به سوسياليستي نظام يك و است سوسياليسم راه انتخاب بربريت، با مقابله راه ما نگاه از
 و مذهب از دولت جدايي (سكوالريستي پلوراليستي، دموكراتيك، نظامي«:است آمده ايران خلق فدايي چريكهاي سازمان

 مخالف سازمان. است مردم سرنوشت تعيين حق شناسايي و خودشان امور در ممرد مستقيم دخالت بر مبتني و) ايدئولوژي
 اراده سركوبگرانه، سوسياليسم هرگونه مخالف دولت، با كمونيست حزب تلفيق مخالف دموكراتيك، غير سوسياليسم هرگونه
 شخصيت كيش بر تكيم سوسياليسم مخالف و جامعه افراد خصوصي زندگي در دخالت هرگونه مخالف خودكامه، و گرايانه

   «.است
  

  ما وظايف و مواضع

 اندازه به كس هر از «شعار تحقق و سوسياليسم براي و كند مي تعريف كار نيروهاي جبهه در را خود ما سازمان:14
   .كند مي مبارزه »نيازش اندازه به كس هر به و استعدادش

 جنبش برجسته تئوريسينهاي و رهبران هاي انديشه و ديدگاهها «شده، قيد سازمان منشور در كه گونه همان ما، نظر از
 ما جهت اين از. است »عمل رهنمود «بلكه ،»جامد شريعت «يك نه... و لنين انگلس، ماركس، جمله از و كمونيستي جهاني
 هاي انديشه تكامل مانع بزرگترين كه را تحجر و گرايي مطلق سازي، شريعت دگماتيسم، برداري، كپي انديشي، ساده هرگونه

 دستاوردهاي با هماهنگ و داده قرار توجه مركز را انسان بايد ما تئوريهاي و انديشه. كنيم مي رد است، انقالبي و ترقيخواهانه
 تنگناهايي و ضعفها چالشها، ناتوانائيها، محدوديتها، ناچاراً اش تئوري و انديشه در كه است واقف امر اين به سازمان. باشد علمي
 تواند مي بشريت فني و علمي دستاوردهاي به اكيد توجه و جامعه عيني پيشرفت با تطابق براي تالش در نهات كه دارد وجود
 مدافع تئوري، و انديشه در بنابراين و دارد آماده و حاضر پاسخ يك مسائل تمام براي كه ندارد اعتقاد سازمان. نمايد غلبه برآنها
 دنباله و تبعيت هرگونه عليه ما...باشد مي تئوري محك مثابه به اجتماعي لعم دقيق بررسي و پژوهش ، نقد تسامح، مدار،
 4 و 3 ،2 مواد(».كنيم مي مبارزه گيرند مي فاصله فني و علمي توسعه از همواره كه سنتي روشهاي و ارزشها نهادها، از روي

  )1376 ماه آبان ايران، خلق فدايي چريكهاي سازمان منشور
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 غلبه »تئوريك سازي شريعت «بر بايد اول گام در ايران كمونيستي جنبش در پراكندگي بر غلبه براي كه اعتقاديم اين بر ما
 هرگونه بر اول گام در مزدبگيران و كارگران رهايي راه عنوان به سوسياليسم به اعتقاد با فدايي پيشتاز جنبش بنيانگذاران. كرد

 رهنمود كه جاودانه، كيش يك نه... و لنين انگلس، ماركس، اههايديدگ آنها براي. كشيدند بطالن خط دگماتيك سازي آيين
  .كردند قاطع مرزبندي عمل و تئوري در سازي، حزب دگم با كه بود نگاه همين از و بود عمل

  
 قطب يك گيري شكل و ايران كمونيستي جنبش در پراكندگي بحران حل ما، گمان به ايم، كرده اعالم گذشته در كه همچنان

 داشته گر مداخله نقش كنوني عيني شرايط به توجه و نگري ژرف با بتواند كه ايران مردم بخش رهايي جنبش در كمونيستي
 ترديد بدون. است بهمن انقالب از پيش سالهاي طي فدايي پيشتاز جنبشي درونمايه به توجه و مضمون به تكيه گرو در باشد،

 حماسه از پس سالهاي در خلق فدايي چريكهاي كه كمبودهايي و خطاها ،انحرافها نارساييها، بررسي بدون توجه و تكيه اين
 با سوسياليسم و صلح آزادي، دشمنان و ارتجاعي نيروهاي. برد نخواهد جايي به ره داشتند، 1357 بهمن انقالب تا سياهكل

 گسيخته عنان ليبراليسم بودن بديل بي و چپ نابودي از دم رمالها و گيران معركه هاي شيوه با و مشمئز كننده جويي عربده
 پس پيچيده و حساس شرايط در كه است اين واقعيت. دهند جلوه بديل بي را ما كشور بر حاكم ديني نظام تا زنند مي جديد

 ضربات علت به چه ايران چپ جريانهاي كنون تا رسيد، قدرت به اي توده جنبش با مذهبي رژيم يك كه 1357 بهمن قيام از
  .اند شده رانده عقب به آن دروني ضعفهاي خاطر به چه و حكومت

 مي كه است راهي تنها جهان سطح در و ايران در جديد شرايط درك و فدايي پيشتاز جنبش گذشته تجربه از آموزي درس
  .دهد قرار خود واقعي جايگاه در را ايران كمونيستي جنبش تواند

 همه از و كنند مي مبارزه سوسياليسم صلح، دموكراسي، آزادي، الل،استق براي كه ايران كمونيستي جنبش فعاالن تمامي از ما
 و دمكراتيك انقالب در ايران كمونيستهاي نقش تقويت و گسترش براي كه كنيم مي دعوت فدايي پيشتاز جنبش پيروان ي

 ي همه  به ما پيشنهاد ايران، خلق فدايي چريكهاي سازمان منشور. شوند متشكل و متحد ايران مردم استبدادي ضد
  .است همبستگي و اتحاد براي ايران كمونيستهاي

  
 گوناگوني جريانهاي و محافل كه بوديم آن شاهد ممتد طور به ما عراق به آمريكا اشغالگرانه حمله از پس طي سالهاي:15

 تاريخ بسيار دموار در روسيه، رسمي خبرگزاري از تبعيت به جريانات اين از بعضي. كردند مي »خارجي جنگ خطر «از صحبت
 از استفاده با و پيچيده طراحي با اسالمي جمهوري اطالعات وزارت سازي گفتمان بخش! كردند مي تعيين هم را حمله دقيق

 قابل انداز چشم در و كنون تا ما. زد مي دامن جنگ خطر توهم به جهان، مردم عمومي افكار در خواهي صلح برحق خواست
 به توجه با را امكاني چنين كنوني پيچيده شرايط در هرچند بوديم، قايل كمي الاحتم خارجي حمله براي ارزيابي

 كشور و مردم براي بزرگ فاجعه يك به منجر اي خامنه اتمي پروژه. گرفت ناديده توان نمي اي خامنه واليت ماجراجوئيهاي
 و مردم سود به را آن و كنيم مي قبالاست مخرب پروژه اين از ايران حكومت نشيني عقب از ما لحاظ بدين و شود مي ايران
  .دانيم مي خانمانسوز جنگ يك از جلوگيري جهت در گامي و دانسته ايران كشور

  
 مردم آزاد اراده كه سازي جانشين هرگونه و خارجي نظامي دخالت هرگونه با«: كرديم تاكيد 1382 سال ماه شهريور در ما

 در) 1382 شهريور 28 سازمان، عالي شوراي مصوب سياسي، گزارش(» .لفيممخا كند، نفي را ملي حاكميت تحقق براي ايران
 امكانات ي همه از استفاده و ايران از خارج در گسترده فعاليت«: است شده اعالم چنين جهاني عرصه در ما وظايف سند همين
 رعايت و استقالل حفظ اساس بر ...)و -بشر حقوق مدافع نهادهاي -اجتماعي سازمانهاي - دولتها - المللي بين مراجع (جهاني
 مبارزه گسترش و ايران بر حاكم مذهبي استبداد كردن منفرد هرچه جهت در المللي بين شده شناخته اسلوبهاي و موازين

  «.رژيم سرنگوني براي مردم
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 استفاده« : يمكرد تاكيد باال مواضع تاييد ضمن سازمان عالي شوراي اجالس پنجمين مصوب قطعنامه در ما 1385 ماه مهر در
 يا و ايران آينده براي سازيها آلترناتيو به دادن تن يا و ايران مردم انقالب امر در دخالت به كه صورتي در مذكور امكانات از

  «.رود مي شمار به استقالل نافي شود، منجر خارجي جنگ به كمك
 رژيم با آنان مبارزه قبال در جهان كشورهاي كه صورتي در ايران مردم«: شده گفته همچنين سازمان عالي شوراي قطعنامه در

 ايران آينده نظام تعيين و اسالمي جمهوري تغيير امر كنند، مي تكليف تعيين آن با خود كنند، اتخاذ طرفي بي سياست حاكم
 فشار واستارخ ما رو اين از. باشد كننده كمك عامل عنوان به تواند مي فقط خارجي فشارهاي و است ايران مردم عهده به تنها

 حقوق مدافع نهادهاي -اجتماعي سازمانهاي - دولتها -المللي بين مراجع طرف از ايران رژيم بر ديپلماتيك و اقتصادي سياسي،
 و ديپلماتيك و سياسي چندگانه، مصارف داراي تكنولوژيهاي و نظامي هاي زمينه در ايران رژيم تحريم از و بوده... و -بشر

   .كنيم مي حمايت) دارد ربط مردم عمومي مايحتاج و دارو آذوقه، تهيه به كه مواردي در جز به (اقتصادي تحريم
 پشتيباني با رژيم. اند رسانده ياري ايران بر حاكم مذهبي استبداد به خود اقتصادي مراودات با كنون تا امپرياليستي كشورهاي

 مبادرت ايران مردم گسترده سركوب به ايران مردم ملي بعمنا دادن هدر با و امپرياليستي بزرگ كشورها اين اقتصادي و مالي
 مشروط را خود اقتصادي روابط تمامي ايران رژيم با معامله طرف كشورهاي كه هستيم آن خواستار ما رو اين از. است ورزيده

  .كنند ايران رژيم جانب از بشر حقوق رعايت به
  .دانيم مي تحريمها مورد در ويژه به كنوني، بار فاجعه وضعيت اول مسئول را ايران رژيم ما

 در المللي بين ميثاقهاي به آن تعهد و بشر حقوق رعايت به ايران رژيم كردن وادار جهت در المللي بين شرايط از استفاده
 ديگر وظايف جمله از بنيادگرايي و تروريسم صدور و اتمي سالح مورد در ماجراجويي از برداشتن دست و مردم حقوق مورد

   .ماست
  

 در ما تكليف ترين محوري و مهمترين. كند مي تعيين را ما وظايف آمد، چهار تا يك مواد در كه چالشهايي و تضادها:16
   .است دمكراتيك انقالب تحقق براي مداخله و تالش كنوني مرحله

 هدف به توانند ينم كمونيستها خود، سرنوشت در ها توده مستقيم مشاركت و دمكراسي تحقق بدون كه است اين واقعيت
 و خواهي دمكراسي گرفتن سخره به بدتر آن از و سياسي حيات كردن دمكراتيزه به توجهي بي. كنند پيدا دست خود نهايي

 كنوني شرايط در. است كرده وارد ايران كمونيستي جنبش به زيادي خسارتهاي دمكراتيك، جامعه يك در طبقاتي سازمانيابي
 مي ايجاب ايران مزدبگيران و كارگران منافع. دهد مي نشان را خود گذشته از بيش مراتب به نياز اين ديني استبداد وجود با و

 مدافع سياسي جريانهاي. بكوشند دمكراتيك انقالب يك تحقق براي اجتماعي نيروهاي ديگر با همراه و همسو كه كند
 ،»اكنون سوسياليسم «شعار با كه ديدگاهي. رندب مي سود جامعه سياسي حيات شدن دمكراتيزه از همه از بيش كار نيروهاي

 مدافعان. است انحرافي عميقاً ديدگاهي كند، مي موكول سوسياليسم تحقق به را مردم دمكراتيك هاي خواسته حداقل تحقق
   .رسند مي كار نيروهاي حذف به و شروع ايران مردم آزاديخواهي جنبش در كارگري غير نيروهاي حذف از ديدگاه اين
 استبداد اساس بر ايران در حاكميت كه بگذارد سرپوش واقعيت اين بر تواند نمي ايران اقتصادي مناسبات بودن داري ايهسرم

 مزدبگيران، و كارگران با فقط نه وسطايي قرون حاكميت از شكل اين. است يافته سازمان فقيه مطلقه واليت پايه بر و مذهبي
 نيروهاي از گوناگوني طيف نياز ،1388 سال در بيشماران كمان رنگين امهايقي. است ستيز در جامعه بناي زير با كه

 طي كارگري اعتراضهاي. داد نشان همه به را سياسي حيات كردن دمكراتيزه براي ايران جامعه فرهنگي و سياسي اجتماعي،
  .كند مي بيان را امر همين به نياز بوده، اعتراضي حركت 700 از بيش كه گذشته سال سه
 و كارگران عادالنه هاي خواسته تحقق براي گام نخستين را دمكراتيك انقالب ايران، جامعه عيني واقعيت به توجه با ما

 جمهوري يك تحقق و فقيه واليت مذهبي استبدادي رژيم سرنگوني براي كنوني شرايط در و دانيم مي ايران مزدبگيران
   .كنيم مي تالش) يكدمكرات سياسي انقالب (ديني غير و دمكراتيك مستقل،
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 استقرار و فقيه واليت رژيم سرنگوني كنند، مي پيكار آن راه در آزادي شيفتگان ي همه كه ايران مردم مقدم و اوليه خواست
 سرنگوني با. است ميسر ترقيخواه نيروهاي و ايران مردم عزم و آزاد اراده توسط تنها خواست اين. است دمكراتيك نظام يك

 يك و كرده اقدام موسسان مجلس ايجاد به همگاني راي حق اساس بر آزاد، انتخابات يك در توانند مي ايران مردم حاكم، رژيم
   .كنند تصويب و تدوين را جديد اساسي قانون

  
 سانسور، هرگونه نفي و رساني اطالع آزادي انديشه، و بيان مرز و حد بدون آزادي براي ايران خلق فدايي چريكهاي سازمان:17
 اجتماعي اقتصادي، سياسي، حيات هاي عرصه تمامي در مرد و زن كامل برابري و زنان از جنسيتي تبعيض اشكال تمامي رفع

 و اجتماعي و دولتي هاي پهنه ي همه در تبعيض بدون و مساوي حقوق از ايران ساكن مليتهاي و اقوام برخورداري قضايي، و
 بهبود مدافعان تالش از و ها خواسته اين تحقق براي اجتماعي جنبشهاي ههم از و كند مي مبارزه مذهبي تبعيض هرگونه لغو

  .كند مي حمايت پايدار توسعه اساس بر زيست محيط بهسازي و حفاظت و طبيعت نابودي از جلوگيري براي زيست محيط
  .يمكن مي مبارزه عقيدتي و سياسي زندانيان همه آزادي براي و هستيم اعدام مجازات و شكنجه مخالف ما
 ويژه گزارشگر بازديد و ايران در بشر حقوق نقض از جلوگيري منظور به متحد ملل امنيت شوراي بي درنگ اقدام خواستار ما

   .هستيم سياسي زندانيان و شهدا خانواده با مالقات و اسالمي جمهوري رژيم زندانهاي از بشر، حقوق
  

 عنان داري سرمايه و حاكم نظام عليه خصوصي و دولتي شركتهاي كاركنان و مزدبگيران كارگران، حق به مبارزه از ما:18
  .كنيم مي حمايت داده سابقه بي گسترش را مردم معيشت و زندگي سطح به تعرض كه گسيخته

 بر كار  المللي بين سازمان نظارت و كارگري مستقل تشكلهاي ايجاد حق و اعتصاب حق براي ايران كارگران خواست از ما
 مي اعالم ايران مزدبگيران و كارگران مبارزه با را خود همبستگي و كنيم مي حمايت كودكان كار لغو از و ايران كارگران حقوق
  .دانيم مي سهيم را خود حقوق اين تحقق براي تالشها همه در و كنيم

 مي جهان سراسر در كارگري هاي اتحاديه و سنديكاها ي همه از كار، جهاني سازمان از متحد، ملل بشر حقوق كميسيون از ما
 حاكم رژيم و كرده پشتيباني و حمايت كارگري مستقل تشكيالت ايجاد براي ايران مزدبگيران و كارگران مبارزه از كه خواهيم

  .كنند محكوم كارگري فعاالن دستگيري و كار حقوق به مربوط قوانين نقض خاطر به را ايران بر
  

 اجباري جابجايي هرگونه و كرده حمايت ليبرتي به موسوم زندان و اشرف كمپ در ساكن مردان و زنان مسلم حقوق از ما:19
 خواستار و كرده محكوم را المالكي نوري دولت جانب از آنها اموال غارت و آنان پناهندگي مساله آميز مسالمت حل در اخالل و

   .هستيم مساله اين آميز مسالمت حل براي متحد ملل امنيت شوراي دخالت
 به و شده ريزي برنامه و روزمره طور به نيز ايران رژيم و رسيده قدرت به آمريكايي هواپيماهاي و تانك توپ، با كه حكومتي

 تظاهرات طريق از عراق مردم از مهمي بخش جانب از اكنون و كند مي دخالت آن امور در پنهان و آشكار مختلف اشكال
 را ايراني مرد و زن هزاران ناپذير خَدشه حقوق ،»حاكميت حق «بهانه هب نبايد و تواند نمي شود، مي اعالم نامشروع روزمره

  .كند پايمال اي خامنه سياستهاي تحقق براي
  

 خود سرنوشت در مستقيم مشاركت و جامعه حيات كردن دمكراتيزه براي كنون تا مشروطيت انقالب آستانه از ايران مردم:20
 مي مبارزه آزادي تحقق براي خويش سترگ جنبشهاي با زمين ايران مردان و نزنا كه است سال صد از بيش. اند كرده مبارزه
  .كنند

 به  عدالت و آزادي راه در ستمگران، با امان بي رزم در گذشته سال صد يك از بيش در كه مرداني و زنان تمامي خاطره ما
 و فشار زير كه مدني و اجتماعي سياسي، عاالنف و روشنفكران جوانان، زنان، كارگران، به و داريم مي گرامي را رسيدند شهادت
  .فرستد مي درود كنند مي مقاومت اي خامنه دژخيمان شكنجه
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 مي مبارزه دولت  از دين جدايي و عدالت پيشرفت، صلح، دموكراسي، آزادي، براي كه زمين  ايران مردان و زنان تمامى به ما
  .كنيم مي همبستگي اعالم تبعيض و جهل فقر، ستبداد،ا عليه ايران مردم مبارزه با و فرستيم مي درود كنند

  
 ما. داند مي ايران مردم مسلم حق را مبارزه اشكال تمامي از استفاده و همگاني قيام ايران خلق فدايي چريكهاي سازمان:21

 و عمل مخفي هاي كميته ايجاد رساني، خبر و اي رسانه كوچك هاي هسته تشكيل مقاومت، مخفي هاي هسته ايجاد
 پرستاران، مزدبگيران، كارمندان، معلمان، كارگران، مبارزه هماهنگي براي عملي و مناسب اشكال را.... و هماهنگي شوراهاي

 در خود توانايي و سهم به و دانيم مي هنرمندان و معلمان فرهنگيان، روشنفكران، زنان، جوانان، و دانشجويان آموزان، دانش
  .كنيم مي تالش مسير اين
 آورده صحنه به 1392 خرداد 24 جمعه روز در است قرار كه فرمايشي و دمكراتيك ضد انتخابات بازي شعبده تحريم با ما

 يك ايجاد  و فقيه واليت مذهبي استبدادي رژيم سرنگوني براي مبارزه و اتحاد به را زمين ايران آزاديخواه مردان و زنان شود،
   .وانيمخ مي  فرا مستقل و دمكراتيك الئيك، جمهوري

  
  .رسيد سازمان عالي شوراي تصويب به آرا اتفاق به 2013 فوريه 12 شنبه سه روز جلسه در سند اين
  
 ميزان مركزي، بانك اطالعات طبق كه شود مي  مشاهده ،91 تا 58 سال از يعني انقالب، از پس هاي سال  در نقدينگي روند*

 در تومان ميليارد پانصد و هزار 387 رقم به ،58 سال ابتداي در تومان ميليارد 258 رقم از ها، سال  اين طول در شاخص اين
 مواجه تومان ميليارد 242 و هزار 387 معادل افزايشي با نقدينگي ها، سال  اين در يعني. است رسيده 91 سال تيرماه انتهاي

 مصرفي خدمات و كاالها  قيمت خصشا... است شده برابر 1503 سال، 34 تقريبا طي در نقدينگي ديگر، عبارت به. است بوده
  )1391 آبان 7 اقتصاد، دنياي از نقل به journalism آزادنگار.( است شده برابر 348 تقريبا زمان مدت همين در) تورم(
  
  

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

  ي هسته اتيري ها از مد"يخود"انتقاد 
   امانمنصور
   بهمن10...  خبريفراسو

 ي حتـ  انيـ  م ني در ا  ،يا در مورد محل و زمان مذاكرات هسته         ي خارج ي و ُشركا با طرفها    ي خامنه ا  ي باشك آقا  مي قا استيس
 ياسـ ي و س  ي با مشكالت اقتصاد   وستهي به گونه پ   "نظام"در همان حال كه     .  است دهي گرد ري فهم ناپذ  زي ارشد آن ن   وراني پا يبرا

 بـه بهبـود    ي زمـان كُمكـ    ديـ  دارند كه ترفنـد خر     دي شود، آنها ترد   ي خود روبرو م   يج از بحران در مناسبات خار     ي ناش يشتريب
  . شوديوب م مزبور محسطيشرا



 ٥٤

 انتقاد " به نام محل مذاكراتي فرعي موضوعي برجسته سازاي كردن ياصل" از ،ي منوچهر متكي خارجه مالها، آقانيشي پريوز
 از داالن پروسـه     ديـ  نبا ي موضع مهم و ملـ     كي به عنوان    ي و مهم مذاكرات هسته ا     يموضوع جد ": كرده است و خواستار شده    

  ". داده شود عبوريشي و نماي شكليها
 كيـ  ي رود، از سـو ي به شمار مـ ي وقت كُش استي به س  ي اسالم ي بر توسل جمهور   يديي كه همزمان تا   ي متك ي آقا ي ها ُگفته

د  ،ي ُقربان اوغلـ   دي جاو يآقا.  قرار گرفته است   يباني وزارت خارجه مالها مورد پشت     نيشيمقام پ  وزارت  يقـا ي سـابق آفر   ركُلي مـ 
 برخالف ي مذاكرات هسته اي در برُگزارري نُكته توجه داشته باشند كه تاخ  ني به ا  استن امر بهتر    مسووال":  دارد ديخارجه، تاك 

  ".ستي نراني اي اسالميگُذشته به سود جمهور
 دامن زده باشد، ي بحران هسته اي كنونتيري بودن مديي و عقالدي مفراموني پ" نظاممهيخ" ري تواند به پرسشها زي كه مآنچه

 كردند تـا سـپس      ي مالها را باز   ي باز قي دقا نيآنها تا آخر  .  خود است  يُگروه شش كشور مذاكره كننده به رفتار طرفها       واُكنش  
  .     شوديموكول م) هيفور( و به ماه بعد دهي ناممكن گردهي شده در ژانونيي مذاكرات تعيزارخونسردانه اعالم كنند كه برُگ

 ي غربـ يطرفهـا .  كرده انـد ي مي را بازفاني و همدستان در تمام مدت كارت حر       يمنه ا  خا ي كه آقا  دي نما ي م ني رو چن  ني ا از
 به سمت برنامه نفـت      ي و مال  ي نفت يمهاي گام به گام تحر    تي مالها در حال هدا    ي اتُم ي خُشكاندن منابع برنامه ها    يآنها كه برا  

 مهـا ي مـوثر تـر تحر     ي اثرگـذار  ي برا زي ن يشتري ب ي زمان كه فضا   دي خر ي برا "نظام" از تالش    ستي با يدر برابر غذا هستند، نم    
  . ناُخرسند بوده باشندادي زيلي كند، خي مجاديا

 او خطرنـاك    مي و تـ   ي خامنه ا  ي آقا ي از همه برا   شي تواند ب  ي م لي دل ني به هم  است،ي س ني حكومت از ا   وراني انتقادات پا  رشد
تهم كـردن منتقـد   )وزيرجان(الها  متي امنيعالي به شوراكي وبگاه نزدكي رابطه،  نيدر هم . باشد وارد كـردن  " بـه  ني، ضمن مـ

رتبط بـا آن،   يپرونده هسته ا":  كرده استدي، آنها را تهد "يناح و ج  ياسي س ي به دعواها  يموضوع هسته ا   ذاكرات مـكيـ  و م 
 يدم و مـسووالن ذ     خدشه به آن با سكوت مر      ي معظم انقالب بوده و تالش برا      ي مردم و رهبر   ي و مورد اجماع مل    يموضوع مل 

    ".ربط همراه نخواهد بود
 تـا آن جـا در دسـتگاه    يبمب هـسته ا .  نوع نخواهد ماند ني آن از ا   ني وزارت خارجه، آخر   نيشي دو مقام پ   ي انتقادها دي ترد يب

                       . استانهاي كردن زمي فقط در حال تقسي خامنه ايآقا.  كندني است كه منافع سهامداران را تام"مورد اجماع"قُدرت 
  

   نطنز، فرار به جلوساتي در تاسدي جديفوژهاياعالم نصب سانتر
  يدي جداليل

   بهمن14شنبه ...  خبريفراسو
اعـالم نـصب    .  اسـت  افتـه ي ديـ  و تهـاجم و تهد     ينـ ي خـود را در بحـران آفر       ي راه مقابله با بن بستها     هي فق تي وال مي رژ گري د بار

 كه ي خواهد داد، آنهم هنگامشي سه برابر افزااي را تا دو ومي اوراني سازي نطنز كه سرعت غنتساي در تاسدي جديفوژهايسانتر
  . نمونه آن استني تازه تررد،ي صورت گي هسته ايتهاي فعالراموني مذاكرات پ"يبه زود"قرار است 

 سازمان ملل متحد خوانده تي امني شوراي را ناقض قطعنامه هاي اسالمي جمهورري اقدام اخد،ي كاخ سفي سخنگو،ي كارنيج
 ي المللـ ني در جامعـه بـ  ميـ  رژشتري بي امر سبب انزواني كند كه اي گوشزد ميو.  كرده است في توص "زي آم كيتحر"و آن را    

  .خواهد شد
 هشدار داده كه كاي آمري سناتهي كمي متحده، در پاسخ به پرسشهااالتي دفاع اري پست وزي نامزد تصدگل،ي چاك هن،يهمچن

 ي مـ  ناني خواهد بود و اطم    "يپلماسي د ي برا يامكان" از دست دادن     ،ي الملل ني ب يها   به خواسته    ي اسالم ي جمهور يه توج يب
 از اقـدام  ي نخواهد كـرد، حتـ  ي پوش  چشميا  به سالح هسته راني امي رژ يابيدست از   يري جلوگ ي برا ي ا  نهي گز چيدهد كه از ه   

  .ينظام
 يديـ تهد" را ي بـه بمـب اتمـ      ي اسالم ي جمهور يابي دست گري نكرده و بار د    ي كوتاه زي ن كاي جمهور آمر  سيي معاون ر  دن،ي با جو
  ". نامحدود گشوده نخواهد ماندي زماني براك،يپلماتي پنجره دنيا":  شودي كند و متذكر مي اعالم م"كاي آمري ملتي امنيبرا
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 دي در مرحله مذاكرات را مورد تاكياز سي بودن توقف غن"يضرور" ه،ي خارجه روسري الوروف، وزي سرگي حتنهي زمني همدر
  .قرار داده است

  . شده بودومي اوراني سازي در چند قطعنامه خواهان توقف غنزي نتي امني، شورا5+1 افزون بر گروه شتر،يپ
  
 زمـان  وميـ  اوراني سـاز ي به غنـ دني از كارشناسان معتقدند سرعت بخشياري بسمز،ي در روزنامه لوس انجلس تا     ي به گزارش  بنا
 مـاه   12 كـه    ي فعل يفوژهاي با توان سانتر   سهي ماه در مقا   4 زمان را تنها     ني از آنان ا   يبرخ. اختن بمب را كوتاه تر خواهد كرد      س

  . زده اندنياست، تخم
 5+1ي كـشورها رايـ  را كمتـر خواهـد كـرد، ز   ي در مذاكرات هسته اشرفتي امكان پي اسالم ي اقدام جمهور  ني است كه ا   واضح

 اروپا هي اتحادي خارجاستي اشتون، مسوول سني حال، كاترنيبا ا.  از مذاكرات خواهند شد   شي اقدام پ  ني از ا  يخواهان خوددار 
  .  صورت خواهد گرفت"يبزود" دارد، معتقد است كه مذاكرات هده را برع5+1 مذاكره كنندگان گروه يكه سرپرست

 و تحـت    دي تهد ي اقدام كه برا   نيا. ندازدي ب ريتاخ مذاكرات را به     يبي كند به هر ترت    ي تالش م  ي اسالم ي است كه جمهور   واضح
 بارها به آن دست زده و مي است كه رژي صورت گرفته، اقدامفاني در برابر حرشتري قرار دادن و مذاكره با داشتن ابزار زور بريتاث

  . بوده استهودهي و بجهي نتيب
 شتريـ  ب ي روز هي و مـردم را بـه سـ        شتري ب ي چاره گ  ي خود را به ب    ،ياسي س يهاي باز ني با دست زدن به ا     ي اسالم ي جمهور ميرژ

  .    كنديمبتال م
  

   پنهان كردن فقري برابكارانهي فروهي ش»يكمك نقد«پرداخت 
   يرهاشمي منتيز

   بهمن15 كشنبهي ... خبريفراسو
 ياع اجتمـ  يبخشها (يبه افراد ) نيمقدار نامع  (ي بهمن، پرداخت كمك نقد    14 جلسه مشترك دولت و مجلس، شنبه شب         در

 هـزار تومـان     100 تـا    70 ني بـ  ي را به صورت احتمال    ي كمك نقد  ني فارس ا  ي حكومت يخبرگزار. دي رس بيبه تصو ) نامشخص
  .  زده استنيتخم

 كننـدگان آن،  بي پرداخـت شـود، از منظـر تـصو         ي بار و به عده ا     كي كه قرار است در هفته اول اسفند فقط          ي كمك نقد  نيا
  .  است» دم وارد شده كه بر مريي هانهي جبران هزيبرا«

 و  يغـ ي تـوان گفـت جنبـه تبل       ي ندارد و م   ي ارزش چي ه د،ي به مناسبت شب ع    متهاي در برابر باال رفتن ق     زي مبلغ ناچ  ني ا بيتصو
  . آن برجسته استبكارانهيفر
 حـداقل  ني ا،ي دولتي نهادهاي آماريبر اساس داده ها.  شودنيي تعدي كار باي عال ي اسفند ماه حداقل دستمزد توسط شورا      در

 شـده بـه   بي تـصو 90 سـال  انيـ  كـه در پا 91 سال يحداقل حقوق برا.  شودي مري كارگر و مزدبگ  ونيلي م 12دستمزد شامل   
 و ي كاالها و تورم، زندگمتي متعارف قري را باال نبرده بلكه با باال رفتن غان كارگردي نه تنها قدرت خر،ي كارگري نهادهايگواه

  .  است آنان فاجعه بار تر شدهشتيمع
 از يبرخـ .  خـورد دي كله،ي فقي دولت، مجلس و ولني ها در جلسات شبانه بارانهي مرحله دوم حذف ي زمان اجرا  گري د يي سو از

 ي سـركوب  يروهـا ين.  گوشزد كرده اند   ي جد ي ها را به عنوان خطر     ارانهي شدن فاز دوم حذف      يي عوارض اجرا  م،يكارشناسان رژ 
.  راه حلهاسـت نيـ  از ايكـ ي »يكمك نقد «بي منظر تصونيبر هم .  كرده اند  رح ط يتماع اج ي در رابطه با شورشها    ييراهكارها

 پـول آن را     ،ينـ ي زم بيهنـوز كـشت كـاران سـ        (ينـ ي زم بي با پخـش سـ     هي فق ي گماشته ول  ن،يشي پ ي انتخابات شياگر در نما  
 بـار بـا   ني كرد، اعالم شده اي كوچك و روستاها خود را فاتح انتخابات مهندس      ي در شهرها  ي تومان 50 يو اسكناسها ) طلبكارند
  . خواندي انتخابات فرا مشي نماي نان خور وابسته را به اجراي لشكردي از ابزار قانون، با دادن صدقه شب عاستفاده
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 حقوق خـود مـشاركت داشـته باشـند و حـق خـود و دسـتمزد عادالنـه                 نيي خواهند بر سرنوشت تع    ي م راني و مزدبگ  كارگران
 شـود و صـاحبان      ي مـ  نيي تع ي كه توسط قانون ضد كارگر     يمزد.  خواهند ي شان م  ي زندگ نهيبد هز همخوان با نرخ تورم و س     

 تي اكثر ي در زندگ  يريي تغ زي كمك ناچ  كي تواند با پرداخت     ي نم ، اندازند ي م ري حداقل را ماهها به تاخ     ني پرداخت هم  هيسرما
  . كندجاديمردم ا

  
   قدرتي باندهايري از درگيدي فاز جدي مرتضويريدستگ

  هي پوجعفر
   بهمن18چهارشنبه ...  خبر يفراسو

 مـه ي خريـ  در زختهيافسار گـس ) يجاني الري نژاد و عليمحمود احمد(ي خامنه ا تي وال يدو اسب گار  )  بهمن 15 (كشنبهي روز
 ياهال.   مقام عظما جر خوردتي والي نظام جا كن شد و قبامهي بپا كردند كه عمود خي و آنچنان گرد و خاكدنديچينظام بهم پ
 يي را خطاب قرار داده و نما گريكدي و آخوند پسند     كي رك ي نمانده با الفاظ   كاري ب د، همĤورد بودن  ني از ا  ي كه بخش  ييمجلس وال 

  . عموم گذاشتندي را به تماشاهي فقتيكامل از فرهنگ نظام وال
 از يكـ ي خـود از  وهيران بـه شـ   گماشته سابق رهبر در مسند دادسـتان تهـ  ي مرتضودي را سعيي آبرو ي معركه ب  ني ا هي ما دست

 سـاعات روز دو     ني آخـر  لي دل نيبه هم .  باشند، فراهم كرده بود    ي كه مورد وثوق مقام عظما م      يجاني الر ي اهللا آمل  تيفرزندان آ 
 به هنگـام خـروج از محـل كـار خـود         يمرتضو" است   يتي امن ي مقامات نظام  ه ب كي فارس كه نزد   يشنبه، به گزارش خبرگزار   

  ".اون دادستان تهران در هنگام بازداشت نامبرده در محل حضور داشته استبازداشت شده و مع
 ي در زمان تصدي در اموال دولتي قانونري به علت تصرف غيمرتضو" خبر داد كه "منابع آگاه" از قول ني همچني خبرگزارنيا
  ". بازداشت شده استي اجتماعني سازمان تاماستير

 يانـدك .  نـشده اسـت  ي مرتضودي سعهي مجلس عل  ي از سو  يتيشكا:  گفت زي ن يد مجلس آخون  سهيي ر اتي ه ي سخنگو همزمان
 سيـي  همچنـان ر ي مرتضودياز نظر دولت، سع ":  نژاد ادعا كرد   ي معاون اول احمد   ،يمي خبر، محمد رضا رح    نيپس از انتشار ا   

  ". استي اجتماعنيسازمان تام
قوه قضاييه بايد قوه قـضاييه  ": فرودگاه به خبرنگاران گفتقبل از سفر به مصر در   ) سه شنبه ( نژاد روز گذشته     ي احمد محمود

 تخلـف كـرده امـا    يفـرد .  چرا اينطور استدانم ينم"و ادامه داد . " نيستيملت باشد چون اين قوه يك سازمان ويژه خانوادگ       
  ". زشت استبسيار دستگير شده است و اين كار يشخص ديگر

 ي از مقامات سابق و كنـون ياري بسهي بر علهي و توطي و پرونده ساز زكيه كهر  كه به علت پرونده بازش در مورد دادگا        يمرتضو
 دانند كه يهمگان م.  بازداشت نشده استشي هاي و آدمكشاتي مجلس و دولت است، به علت جنا   ني موضوع كشاكش ب   م،يرژ

اما پرونـده   .  در امان بود   گردي پ  علت تا كنون از    ني بود، و به هم    يي و ابزار سركوب او در مقام قضا       ي آلت فعل خامنه ا    يمرتضو
 كـردن   شتري ب ي برا يري گ هي را به عهده دارند و ما      مي مختلف رژ  ي قوا استي كه فرزندان او ر    يالله  تي خانواده آ  هي او بر عل   يساز

 ي قابل چشم پوشگري است كه ديي خطاني در مورد آن اخطار داده بود، بزرگتري كه خامنه ام،ي رژي باندهاني بيريشعله درگ
  .ستين

 ژهيـ  سازمان و  كي هيقوه قضائ " نژاد كه    يگفته احمد .  انجام گرفته است   ي با چراغ سبز خامنه ا     ي مرتضو يري كه دستگ  يهيبد
 را ابـزار    ي اسـالم  ي جمهـور  مي اشاره دارد كه رژ    يي اهللا ها  تي بلكه به خانواده بزرگ آ     يجاني نه به خانواده الر    "ستي ن يخانوادگ

 كـشنبه ي رهبـر در روز      ي نژاد، گماشته عاصـ    يضربه محمود احمد  .  شود ي شامل م  زي را ن  ي ا  دانند و خامنه   ي خود م  تيحاكم
 قـدرت او را غـرق در فـساد و           ي ساز كدستي ي وارد نشد، بلكه افراد مورد اعتماد رهبر و ابزار مهندس          يجانيتنها به خانواده الر   

 را ي رهبر كساني چوب عبور كرد در اندرونهارا از چ روند تي ضربات مني نژاد ايدر صورت عدم كنترل احمد.  نشان داديتباه
  ".كنم ي مسئله را دنبال مني از سفر مصر بر گردم، حتماَ ايوقت" نژاد در فرودگاه داد ي كار را احمدني ايوعده ا. شامل شود
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 يديـ  فـاز جد    وارد ي مرتـضو  يري گذشته و با دسـتگ     ي و فحاش  ي افشاگر د،ي از تهد  مي قدرت رژ  ي باندها يري حساب درگ  ني ا با
 بـود  مي خواهي شاهد جدالندهي آيروزها.  كندزي داشت از آن پرهي تا كنون سعي بود كه خامنه ايزي همان چ  نيا. شده است 

  . كشانده استچي هاي آنرا به مرحله همه ند،ي بي كامل مف كه خود را در آستانه حذيتي امن-يكه باند نظام
  

   و محكوم است تي بشرهي علتينا جيبرتي به پناهندگان زندان ليتهاجم موشك
   يرهاشمي منتيز

   بهمن 22 كشنبهي خبر يفراسو
 مـورد تهـاجم موشـك و خمپـاره قـرار         يبرتي مسلح در زندان موسوم به ل      ري دفاع و غ   ي بهمن، مجاهدان ب   21 روز شنبه    بامداد

 از صد تن از ساكنان      شيح شدن ب   و مجرو  يبرتي از مجاهدان ساكن در ل     ي منجر به شهادت تعداد    انهي وحش ورشي نيا. گرفتند
 فراهم يبرتي به ساكنان لمي رژانهي وحشورشي ي را براطي همه شراه،ي فقتيال به دربار وي خوش خدمتي براي المالكينور. شد

  .  عراق شده استيمارستانهاي مانع رساندن مجروحان به ب،ي تهاجم ضد انساننينموده و پس از ا
   
 و فقدان بهداشـت و امكانـات        ي انسان ري غ طي به شرا  يبرتي صورت گرفت كه ساكنان ل     يطير شرا  روز شنبه د   تكارانهي جنا ورشي

 به يراني تن از زنان و مردان ا3100 يبرتيدر كمپ ل.  اعتراض نموده و خواستار بازگشت به شهر اشرف شده بودندي زندگهياول
 و نبـود  ي انـسان ريـ  عيطي در شـرا تيـ  كبرينـد قـوط   مانيي در بنگالهـا   ي خامنه ا  ي به خواسته ها   ميجرم مقاومت و عدم تسل    

 يمي مدافع حقوق بشر و شمار عظي المللني بي تا كنون مورد اعتراض نهادهاي ضد انسانطي شرانيا.  كنندي ميبهداشت زندگ
  .  قرار گرفته استي به شمول عراقي و جهانيراني اياز روشنفكران، احزاب و سازمانها

  
 خمپاره و موشك بـه  كي مجاهدان دست به شلري رزمندگان دلي نابودي براهي فقتي والتكاري جنامي كه رژ ستي بار ن  ني اول نيا

.  به قرارگاه اشرف انجام داده انـد       ي تهاجم موشك  ني چند راني حاكم بر ا   تكاراني جنا زيدر گذشته ن  . محل سكونت آنها زده است    
  .  نجات خود استي برارانيحشت مستبدان حاكم بر ا حكومت، نشان وي بحرانطيشرا بهمن در 21 روز شنبه انهيتهاجم وحش

 و دولت عراق دست به آن راني ا مي بشرت است كه رژ    هي عل تي دفاع جنا  ي موشك و خمپاره به محل استقرار مجاهدان ب        كيشل
  .  استتكاراني با جناي و همدستشتري كمك به كشتار بت،ي جنانيسكوت در برابر ا. زده و محكوم است

دفاع از .   مي كني متي حمايبرتي و آگاه از خواسته مجاهدان زندان لداري بي مدافع حقوق بشر و وجدانهايهادها با همه نهمراه
 به دني رسي و تالش براهي فقتي و استبداد واليكتاتوري دهي از مبارزه علي دفاع از حقوق انسانها و بخش      يبرتيحقوق ساكنان ل  

  .  استيآزاد
  

  57 تقُلبي خي تارمجازات
   امانرمنصو
   بهمن23  دوشنبه خبريفراسو

 ميـ  كـه رژ   يري آنها در حركت بـود، تـصو       شيشاپي كه پ  ي رسم غاتي و ترومپت تبل   رهي و نه دا   ي حرفه ا  ي كارناوال هوراكشها  نه
 اسـت كـه   ي حكومتري تصونيا.  دهدي مريي گذاشت را تغشي اش از خود به نمادني در سالگرد به قُدرت رس    ي اسالم يجمهور

 ني كه بر پا كرده، با آخري نظم اجتماعي خرابه هااني كشد و از مي مش به دوني شكست خورده اش را سنگيلوژويدي ابيصل
  . تپه جلجتا روان استيرمق به سو

 ي آرمانهـا ي روگاني راي پنداشت كه با سوارنگونهي ايني اهللا خمتي گر به نام آلهي سالخورده و حي مال كي همان هنگام كه     از
 آنهـا كنـد، پروسـه زوال        نيُگزي خود را بدون خسارت جـا      ي مذهب – ي تواند انگاشت استبداد   ي م يضد سلطنت  جنبش   يخيتار

  .  انداختاني به جرزي شده را نينظام كالش
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 بنـا كـرده انـد، تـا         شينهاي و جانش  يني اهللا خُم  تي كه آ  ي و عدالت، نظام   ي به آزاد  راني جامعه ا  ازي خواست و ن   ي ها رانهي و يرو
 از نكي ا57مولود تقلُب .  فرو رفته است يتي كفا ي و ب  ي انحطاط اخالق  ،ياسي س ي تبهكار ،يدام در باتالق فساد مال     بند ان  نيآخر

 قداره كـشان،  هي ساري شاه را خلق كرد، به قلعه و باروها پناه برده است و ز     مي رژ هي عل يهني م مي عظ زشي كه خ  يترس جامعه ا  
  .دي آساياوباشان و مداحان جان م

 ي سال پس از به پا داشته شدن جمهور        34امروز  . ستي آن ن  ياسي نظم، بسا بهتر از ساختار س      ني ا كيولوژيدي ا اني بن سرنوشت
 نيـ  اني بـ ي ُشعبده كردند، در برزخي با پوسته عرفيني نظم دكي و همدستانش در قالب يني خُمي همه آنچه كه آقا ،ياسالم

 اعتبـار فـرو     ي بـ  يانهاي و دولت، به هـذ     ني د يختگي درآم ازاتيمكان و امت   ا راموني درخشان پ  ي ها هيآ. دو به زانو درآمده است    
  .  استدهي ارزش و عامل شر بدل گردي منبع بكي، به )مي رژيقانون اساس( دو اضداد نيكاسته و سند جمع ا

 هي پا انهين مور  راه ببرد، در عوض اما موفق شد همچو        ياسي ساختار باثبات س   كي جادي مزبور اگر چه نتوانست به ا      يزي آم درهم
 و  دهيـ  حكومت بدل گرد   دهي زا اي كي به شر  تي روحان يدستگاه سنت .  را از درون خورده و هضم كند       يني نظام د  تي مشروع يها

 ي و بهره اقتصاد   ياسي خود در قدرت س    ژهي گرد منافع و   كي شده كه هر   مي تقس يناگون گو ي به شبكه ها   جي آن، به تدر   امديدر پ 
  .    گرفته اندكيولوژيدي و ايالتيآن، سامان تشك

 ري اسـت كـه تـصو   يخي شكست تاركي به مناسبت سالگرد چنگ انداختن مالها به قُدرت، صحنه عبرت آموز            ي حكومت شينما
  .   اش داغ شده استيشاني تاج به سر، بر پي دلقك- يول
  

  ي خامنه اي بشار اسد براكي استراتژارزش
   يرهاشمي منتيز

   بهمن 27 خبر يفراسو
 يكتاتوري دكي استراتژتي قرارگاه عمار، اهمسي رئي و سخن پراكنهي از سركردگان سپاه پاسداران در سوريكي دنيل رس قتبه

 ه،ي مشترك ارتـش آزاد سـور   ي مشترك ستاد فرمانده   هيانيبر اساس ب  .  دهد ي از هر هنگام نشان م     شي را ب  ي خامنه ا  ياسد برا 
  .  استدهي به قتل رسلي اسرائيي لبنان بود، توسط حمله هواي راههير سواز كه يحاتي در كاروان تسل»يحاج حسن شاطر«
   

ـ ي ااتيـ  هسي رئـ ي قدس، اعالم كـرده اسـت كـه و    يستي سركرده سپاه ترور   ني ا دني خبر به قتل رس    ديي با تا  ميرژ  سـتاد  يران
  .  لبنان بوده استيبازساز

 اسـتان  كيـ  و پنجم و ي را استان سهيسور» عمار«ه  قراركاسي طائب رئ ي بهمن، آخوند مهد   26 روز پنجشنبه    گر،ي د يي سو از
 آن، بـه  تيـ  و نقـش بـر اهم      ياسي در معادالت س   هي سور گاهي بر جا  دي طائب، با تاك   يپاسدار مهد .  دانست مي رژ ي برا كياستراتژ
 هي سور اگر دشمن به ما هجوم كند و بخواهد       «:دي گو ي م يو.  كند ي اعتراف م  سد در حفظ بشار ا    راني ا مي رژ مي مستق يدخالتها

 خوزسـتان را هـم      مي توان ي م مي را نگه دار   هي چون اگر سور   مي را نگه دار   هي است كه ما سور    ني با ا  تي اولو رد،ي خوزستان را بگ   اي
  » .مي نگه دارمي تواني تهران را هم نممي را از دست بدههي اما اگر سورميريپس بگ
صـدور  .  گـذارد ي صحه مـ ي مقابله با سرنگوني برامي رژ يها به خوزستان، بر راهكار    هي دادن سور  تي پاسدار طائب در اولو    حرف

از نظـر   .  جهـت حفـظ خـود اسـت        ميـ  رژ ياستهاي از س  يكي تنش در منطقه، همواره      جاديبحران به خارج از مرزها، مداخله و ا       
 ه،ير سور مداخله گرانه دياستهاي سدي با،ي و بحران حكومتتي عدم مشروعن مهار بحراي براي اسالم ي جمهور يتيطراحان امن 

 ي در ماههاوروي ونيلي م50 و ارديلي مكي به ارزش  هي به سور  يكمك اقتصاد .  گسترش داد  اني عر يرا در شكل  ... لبنان، عراق و  
 شي مـردم افـزا    هيـ  مشكالت اول  زستان كه در خو   يدر حال .  كند ي م دي بشار اسد، حرف طائب را تائ      يكتاتوري نجات د  ي برا رياخ
  . شودي منهيرپا نگهداشتن بشار اسد هز سي كشور براي درآمدهاافته،ي
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   ماهاسفنددر  يي  فدايشهدا
 حميد توكلي - مهدي سواالني - مجيد احمدزاده - عباس مفتاحي - مسعود احمدزاده   - مهدي اسحاقي    -رحيم سماعي   : رفقا

 - يحيي امين نيا - نابدل  علي رضا- مناف فلكي - عبدلكريم حاجيان سه پله - سعيد آريان   - بهمن آژنگ    - غالمرضا گلوي    -
 فريدون نجـف  - حسن سركاري - علي نقي آرش - اكبر مؤيد - عرب هريسي ر اصغ- محمدعلي تقي زاده -جعفر اردبيل چي   

 شـاع الـدين   - اسماعيل معينـي عراقـي       - هادي فاضلي    - اسكندر رحيمي    - جليل انفرادي    - علي اكبر صفايي فراهاني      -زاده  
 - هوشنگ نيـري  - غفور حسن پور - محمدعلي محدث قندچي - عباس دانش بهزادي  - لنگرودي    هادي بنده خدا   -مشيدي  

) هـادي  ( احمد غالميان لنگرودي - عبدالرضا كالنتر نيسانكي - بهنام اميري دوان - صبا بيژن زاده   -ناصر صيف دليل صفايي     
 جليل خواري   - جواد غفوريان    -دعلي معتقد    محم - جعفر پنجه شاهي     - عباس   - حميد آزادي    - نظام   - محمدرضا بهكيش    -

 بهـاء الـدين   - اقبـال طـاهرخو   - منصور سـعيدي  - تيمور ستاري - عبدالرحيم صبوري - يقي علي خل- سعيد عقيقي -نسب  
 طي سالهاي - منصوره حبيبي زاده - مجتبي خرم آبادي - ناصر نجم الديني - سيروس فردوس - خسرو قره داغي   -نگهداري  

 و خمينـي و بـراي تحقـق دموكراسـي و            هون در مبارزه عليه امپرياليـسم و ارتجـاع، در مبـارزه عليـه رژيمهـاي شـا                  تا كن  49
  . سوسياليسم به شهادت رسيدند
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  اھكلي سزي سالگرد رستاخنيکميچھل و 
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  ی و مھرداد قادریرھاشمي منتيز: سخنرانان
   و تبادل نظربا سخنرانانگفتگو
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