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  برگزاری پرشور ھمايش

  رستاخيز سياھکل وسومين سالگرد چھل
   آمريکا–در واشنگتن 

  
همايش چهل وسومين سالگرد رستاخيز سياهكل و بنيانگذاري سازمان چريكهاي فدايي خلق، در ميان استقبال پرشور هم                 

خنان   .  برگزار شد آمريكا–در واشنگتن )  فوريه15( بهمن 26ميهنان، دوستان و هواداران سازمان روز شنبه       همايش بـا سـ
  : رفيق جديدي پس از خوش آمدگويي به حضار در سخناني گفت. كوتاه رفيق ليال جديدي، مجري برنامه آغاز شد

  !خانمها، آقايان، دوستان و رفقا"
  .گذارمبه شما خوش آمد مي گويم و حضورتان در اين همايش را كه به همه مشتاقان عدالت و آزادي تعلق دارد، ارج مي 

ما امشب يك خاطره مشترك را به ياد مي آوريم، بخشي پرافتخار از تاريخ فالت سرخ ايران و جستجوي سلـسله وار و بـي                      
  . پايان مردمان آن براي بهروزي

اين نقاط روشن در سياهي استبداد نكبت زايي به ضخامت و گستره اي چند صدساله، حلقه هاي وصلي است كه ديـروز را              
گذشته را به آينده پيوند مي دهد و امكان مي دهد شـهامت و دليـري جداگانـه افـراد و جمعهـا، در چـارچوبي                          به امروز و    

اجتماعي ديده شود و ايستادگي و قيامهاي پراكنده در دورانهاي مختلف و با فاصله هاي كم و زياد، شناسـه تـاريخي پيـدا                        
  . كند و به خرد بيدار و وجدان آگاه يك ملت تبديل شود

صلهاي دوران ساز در تاريخ پرفراز ونشيب ما همچون سياهكل، پلي هستند كه از روي آن نه فقط آرزوهـا و اميـدهايي     سرف
كه گذشتگان به افق روشن داشتند، بلكه همه انگيزه ها، دالوري، ايستادگي و پاكبازيهاي آنها هم به اكنـون، بـه معاصـران           

  . منتقل مي شود
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 هرچند با تحسين و ستايش يا نوستالژيك    - رويدادها هم يك مرور مجرد حوادث گذشته         از اين نظر، بزرگداشت اين دست     
 نمي تواند باشد، بلكه تكيه بر ارزشهايي است كه با آنها خلق شده و هم اكنون و همينجا به زندگي و پيكار اكنون ما غنـا             -

  . مي بخشد

ز واقعيت كنوني ماسـت، اگـر در حاشـيه سـهمگين آن             آري، اگر انحطاط و استبداد و رذالت جمهوري اسالمي يك چهره ا           
فرصت طلبي، ياس، نعلين و چكمه ليسي و منفعت جويي رخ مي نمايد، در مقابل، هويت ديگري، معرفتي ديگرگونه نيز بر            
اين خاك وجود دارد كه ارجمندترين ويژگيهاي فرهنگي و تاريخي ما را همچون پرچمي در توفـان برافراشـته اسـت و بـه                        

  . ات و آرزوهاي انساني و شريف، سيمايي سياسي و رزمنده مي دهدتفكر
بنابراين پيام همايش امروز هم مي تواند اين باشد كه ايران برهوت سياسي و انساني واليت فقيه نيست و جامعه اي كه اين    

  . دستگاه مستبد و فاسد بر آن فرمان مي راند، صد البته بي ريشه و بي تكيه گاه نيست
بـه پـا    ... اين پرچمهاي برافراشته گواه زندگي آنهاست       . راهاني و يارانش به خاك افتادند اما مرگ را شكست دادند          صفايي ف 

خيزيم و با يك دقيقه سكوت، ياد انگيزه بخش همه جانباختگان راه آزادي و عـدالت و همـه زنـدانيان سـربلند سياسـي را              
  ".گرامي بداريم

  .  با مضمون بزرگداشت سياهكل و شهداي فدايي پخش گرديدسپس يك كليپ ويديويي
رفيق ميرهاشمي با طرح سووال در باره . در بخش بعد، رفيق زينت ميرهاشمي،سخنران اصلي مراسم، در جايگاه قرار گرفت           

ن علت شكل گيري قيام سياهكل و شيوه مبارزه مسلحانه، به ريشه ها و بايـدهاي سـياهكل پرداخـت و تولـد جنـبش نـوي              
  . كمونيستي را كمترين دستاورد آن دانست

عضو كميته مركزي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران به ميزان تاثير و نفوذ شگرف جنبش فداييان اشاره كرد و در ايـن                      
  . رابطه از تالش مستمر رژيم جمهوري اسالمي و مراكز و زيرمجموعه هاي امنيتي اش براي جلوگيري از آن ياد كرد

اهنامه نبرد خلق بر ضرورت بزرگداشت رستاخير سياهكل در كادر وظايف مبارزاتي امروز تاكيد كرد و آن را نشانه سردبير م
او همچنين در اين رابطـه ويژگيهـاي مبـارزاتي و انقالبـي خيـزش               . زنده بودن و ادامه حيات آرمانهاي جنبش ارزيابي كرد        
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سخنان رفيق ميرهاشمي بارها بـا تـشويق حـضار      . نوني محك زد  سياهكل را برشمرد و تجارب آن را در چارچوب شرايط ك          
  .  همراه گرديد

  .مشروح اين سخنراني به صورت جداگانه در ويژه نامه منتشر شده است
پس از يك استراحت كوتاه و پذيرايي با چاي و شيريني، بخش دوم همايش آغاز گرديد كه به پيامهاي رسـيده اختـصاص                        

 شرق  -، حزب دموكرات كردستان     )داخل(تكشان كردستان، جمعي از دانشجويان كمونيست        زحم ەداشت و از سوي كومل    
 منتـشر   "نبـرد خلـق   "متن كامل پيامها در شـماره آينـده         . ، ارسال گرديده بود   )داخل(، جمعي از فعاالن سازمان      )آمريكا،  

ان و سـازمان مجاهـدين خلـق        در جلوي سن همچنين دو دسته گل زيبا كه از سوي شوراي ملي مقاومت ايـر               . خواهد شد 
  .   ايران به همايش تقديم شده بود، ديده مي شود

  .  بود كه مورد استقبال قرار گرفت"آفتابكاران جنگل"بخش بعدي برنامه، هنرنمايي الهه و برداشت خالقانه او از سرود 
 ديـدگاه هـاي آنـان، بـه         سپس رفقا زينت ميرهاشمي و منصور امان با حضار و به گفت وگـو پرداختنـد و ضـمن شـنيدن                    

  . پرسشهاي مطرح شده نيز پاسخ گفتند
بعد از آن، رفيق فريدون رمضاني از كارگاه هنر ايران، با ترانه سرودهاي خاطره انگيز خود ميهمانان را به ادامه جشن دعوت 

برخي شركت كننـدگان    رفيق فريدون همچنين ترانه هايي را به زبانهاي كردي و تركي اجرا كرد كه با رقص پرنشاط                  . كرد
  .نيز همراهي مي گرديد

 .   همايش واشنگتن، با اجراي دسته جمعي سرود انترناسيونال با موفقيت به پايان رسيد
 

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.co  
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  بررسی مسائل روز در فراسوی حماسه سياھکل
  زينت ميرهاشمي

  
صميمانه از شما تشكر مي كنم كه با حضورتان در اين بزرگداشت ما را همراهي ... سالم مي كنم به همگي و درود بر شما 

  . مي كنيد
، سياهكلمين سالگرد حماسه از رفقاي برگزار كننده برنامه تشكر مي كنم كه اين افتخار را به من دادند كه در چهل و سو

  .  خود را از قفس تن رها نمودند كه براي شكستن قفس ظلم،از فدائياني سخن گويم
ستار .  داد نور انداخت و جان خودش را در اين راه فدابه ياد ستار بهشتي، كارگر وبالگ نويسي كه با قلم خود بر تاريكيها

  » ظلم را مي شكنيم يا از قفس تن رهايي مي يابيمما پا در اين ميدان نهاديم، يا قفس«:بهشتي گفت
  

، عزم جزم تني چند از مبارزان انقالبي در كشور ما حاكم بود، چهل و سه سال پيش در شرايطي كه اختناق و سركوب
  .  رستاخيز سياهكل را آفريدندمبارزان راه آزادي حماسه واين . كردند و تصميم گرفتند كه بر تاريكي شب غلبه كنند

. فقط حمله به يك پاسگاه كوچك تصور كرد در شهرك سياهكل اتفاق افتاد را نبايد 1349 بهمن سال 19اما آن چه در 
اما همين اقدام كوچك در شرايطي اتفاق افتاد كه در حقيقت قلب ...درست است كه رويداد حمله به يك پاسگاه كوچك بود
 حس كرد و براي همين شخصاً بر سركوب اين مبارزان نظارت مي ديكتاتوري را نشانه گرفت و درد آن را شاه به خوبي

  .كرد
 در شرايط خفقان و سكون و در اوج نااميدي مردم و زيرا .صحبت مي كنيم رستاخيز سياهكل براي همين است كه ما از

ايران را جزيره نيروهاي روشنفكر، اين رويداد سكوت را شكست و رژيم ديكتاتوري شاه را كه در اوج قدرت نمايي بود و 
يعني عده اي از نيروهاي انقالبي با دست زدن به عمل مسلحانه رژيم را به چالش . ثبات مي ناميد، به مبارزه طلبيد

اما چرا عمل مسلحانه؟ و آن شرايط چه بود؟ اين جويندگان شادي، اين شيفتگان . طلبيدند و راه را به مردم نشان دادند
رمز و راز پيدايي اين جاودانگان تاريخ است . ا براي سربلندي نور و ايمان جانبازي كردندآفتاب، اين شيفتگان عدالت، چر

  . كه كسي را در برابر خود بي تفاوت نمي گذارد
  

. اسخ به شرايط روز متولد شدبا حماسه سياهكل جنبش نوين كمونيستي و مستقل  از همه قطبهاي جهاني وقت و در پ
و امروز هم مي .... از نسترن آل آقا، پويان، مهرنوش و مرضيه تا بيشماران . ايي پيوستندمرد به جنبش فد  زن وناهزار

بينيم هستند كساني كه خودشان را به گونه اي به اين نام پر افتخار وصل كرده اند و عليرغم زير پا گذاشتن جوهر آرمان 
  . ات گذشته خود نان مي خورند و بر بستر خاطرنام فدايي را با خود حمل مي كننداين رفقا، همچنان 

 بهمن و به ويژه نزديكي با روزشمار انقالب ضد ديكتاتوري شاه ، در باره جنبش فدائي، 19همه ساله شاهديم به مناسبت 
رويداد سياهكل، بنيانگذاران و رهبران اين جنبش مانند رفقا اميرپرويز پويان، مسعود احمد زاده، بيژن جزني، حميد اشرف 

قلم به مزدان وزارت اطالعات جمهوري . ر صفايي فراهاني  بسياري از افراد با گرايشهاي متفاوت مي نويسندو علي اكب
افزايش حجم نوشتاري در مورد اين موضوع دليل . اسالمي هم خود را از نوشتن در اين مورد بي نصيب نمي گذارند

  . كتاتوري در تاريخ معاصر ايران استمحكمي بر اثرگذاري اين رويداد در مبارزه رهايبخش مردم عليه دي
  

رويداد سياهكل، برآمد عملي شدن ادعاهاي نسلي بود كه مصمم بودند نه تفسيرگر شرايط زمان باشند بلكه، تالشگر راه 
 ريز و درشت عواملرضا خجسته و افرادي همچون محمود نادري و ودند امروزه اگر انها تفسيرگر فقط ب. رهايي باشند
  .  نمي كردندمصرفاك كردن جايگاه آنها در تاريخ ات جمهوري اسالمي وقت و پولشان را براي پوزارت اطالع
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حاال واقعا اين جوانان چه كاري كردند كه امروز ماركهاي خشونت طلب، عقب افتاده، بي مطالعه، دنباله رو كاسترو و چه 
يكي از نمونه هاي جديد، چرنديات قلم زن .  زده مي شود سال به انها43از اين چرنديات بعد از .... گوارا، عاشق اسلحه و 

  . نشريه به اصطالح انديشه پويا است
. در اين نشريه نوشته است» فدائيان جهل«حتما اين روزها ديديد و خوانديد كه فردي به نام رضا خجسته مطلبي با عنوان 

اين .  جعل كننده تاريخ شبيه همان كتاب نادري استمطلب اين. برخورد او به پويان موجي از تنفر را به وجود اورده است
تاريك انديشان اطالعاتي وظيفه شان اين است كه بعد از اعدام و قتل عام مخالفان و دگرانديشان، انديشه و آرمانهاي انها را 

  . شط نيرومند تاريخ را نمي توان زير سياه قلم مرتجعان دفن كرد. اين خيال خام است. از تاريخ محو كنند
چرايي و پيدايي حماسه سياهكل با پايان طپش قلب آغاز كنندگان آن در جوخه هاي اعدام از طپش باز نايستاد و انقالبي 

به گمان من تا ديكتاتوري است و مبارزه عليه آن وجود دارد و تا تحقق . را در نورديد و همچنان يكي از مباحث روز است
اسي، عدالت اجتماعي و سوسياليزم، حماسه سياهكل از جمله دستاورد و تجربه هاي شعارهايي مانند آزادي، برابري، دموكر

  .  زنده براي پيش برندگان اين آرمانها خواهد داشت
ما كمونيستهاي آگاه خود را پاسدار آرمانهاي رفقاي شهيد فدايي كه همانا مبارزه براي استقالل، صلح، دموكراسي، عدالت 

مي دانيم و معتقديم كه جنبش فدايي ويژه گيهايي داشت كه هنوز مي توانيم از آن اجتماعي و سوسياليسم است، 
  . بياموزيم و به كار ببنديم

  
بايد به . از ويژه گيهاي بارز و مشخص اين رويداد، كه امروزه روي آن تاكيد مي كنيم اين است كه مبارزه آري، تسليم نه

سرنگوني آري، تسليم به قانون اساسي و واليت فقيه . نان چشم دوختجنبشهاي مردمي، مبارزات كارگري و دانشجويي و ز
  . و به هر نوع حركتي كه در خدمت طوالني تر كردن رزيم واليت فقيه باشد، نه مي گوئيم. نه

  . خوب براي عيني كردن دستاوردها و تجاربي كه از اين رويداد ما آموخته ايم به شرايط روز اشاره مي كنم
تضاد عمده و كانون ستيز در جامعه ايران كه از خصلت و ماهيت مناسبات اقتصادي و قدرت سياسي ناشي مي از ديدگاه ما 

اين تضاد به طور ممتد در رويارويي مردم و . شود، تضاد بين مردم و قدرت سياسي يعني استبداد مذهبي واليت فقيه است
  . رصت و امكاني بيايند نظراتشان را نشان مي دهنداگر مردم ف.  جنبشهاي اجتماعي با رژيم خود را نشان مي دهد

  
و ساخت و پاختهاي بين المللي به شكل سوداگري، جلب حمايت انحصارات نئوليبرالي » آزادي تجارت«رژيم ايران مدافع 

اقتصاد شبه دولتي، ويژه خواران، رانت خواران و آقازاده ها ، تسلط سپاه پاسداران بر . فساد در حكومت بيداد مي كند. است
  . از ويژه گيهاي جمهوري اسالمي است... اقتصاد و 

بهتر بكويم حذف يارانه ها، تالش براي عضو جراحي اقتصاد كه با احمدي نژاد كليد خورد، سياست هدفمندي يارانه ها يا 
  . شدن در سازمان جهاني تجارت و در آخر صحبتهاي حسن روحاني در داووس را مي توان نام برد

  
جمهوري اسالمي يك رژيم ديكتاتوري مذهبي است كه با سركوب در داخل و صدور بنيادگرايي و ايجاد تنش و بحران در 

اين رژيم در منطقه سياستي جنگ طلبانه و مانعي براي برقراري صلح و آرامش .  جا بماندمنطقه تا كنون توانسته است بر
دخالتهاي رزيم در عراق دفاع او از ديكتاتور نوري المالكي و قتل عام و كشتار اعضاي سازمان مجاهدين در كمپهاي . است

  . جه و يا محروم كردن آنها از مداوا و بهداشتكشتار زندانيان سياسي چه با اعدام و چه در زير شكن.. اشرف و ليبرتي و 
  . همه اينها نشان دهنده وضعيت بحراني رزيم است كه براي حفظ خود دست به هر كاري مي زند

در مقابل بحران موجود و يا بحران سرنگوني ، رزيم و خامنه اي در راس آن تالش مي كنند بحران را به سود خود مديريت 
اين . ي و گزينش احمدي نژآد و چينش مقامهاي امنيتي و نظامي در دولت او در اين جهت بودسياست يكدست ساز. كنند

  .  اتفاق افتاد88قيام سال . سياست شكست خورد
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فعاليت اتمي براي رسيدن به سالح اتمي، تحريمهاي بين المللي به دنبال قطعنامه هاي شوراي امنيت، و دشوار تر شدن 
همه اينها رويدادهايي بود كه برامد آن روي كار آمدن حسن روحاني و تن ... ه آن بر نفت و وضعيت رژيم به توجه به تكي

  . دادن خامنه اي به وارد كردن بعضي مغلوب شدگان از قدرت بود
  

 ماه جرعه هايي از جام زهري است كه به خامنه اي خورانده شده و همچنمان ادامه 6توافق ژنو و بيانيه امضا شده براي 
  .  داشتخواهد

خامنه اي تالش مي كند مردم را در . اين رويدادها نشان مي دهد كه قدرت حاكم نمي تواند به شكل گذشته حكومت كند
او مي خواهد كه در باال .  پايين سركوب كند، فشار و سركوب را بر زندانيان افزايش دهد و شكاف در باال را ترميم نمايد

  .  سازش با هم بكشاند اما توانايي و اتوريته چنين كاري را نداردباندهاي مختلف را براي حفظ نظام به
  . بر همين منظر چشم انداز نه كاهش بحران در باال و سازش باندهاي حكومتي بلكه گسترش شكاف خواهد بود

من زده حركتهاي تيم ظريف و حسن روحاني شكاف را دا. به عنوان نمونه مي بينيم نتيجه توافق ژنو شكاف را بيشتر كرد
  . است

  . رويدادهاي درون هرم قدرت بازتابي از تمايالت و خواسته هاي مردم در برابر حكومت است
  سوالهايي مانند 

  آيا اين رژيم چه با روحاني و چه احمدي نژآد و چه هاي ديگر آيا ديكتاتوري است
  

  در مقابل ديكتاتوري بايد مبارزه كرد يا تعامل كرد 
زه را به وجود مي آورد و حتا شيوه مبارزه را تحميل مي كند يا مبارزه است كه ديكتاتوري به ديكتاتوري است كه مبار

  وجود مي آورد 
  آيا ديكتاتوري و يا حكومتگران بازتوليد خشونت مي كنند و يا مبارزه عليه ديكتاتوري است كه خشونت توليد مي كند 

  تجاعي آن از بين برودسرانجام آيا بايد رژيم سرنگون شود و تمامي قوانين ار
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  آيا اين رژيم ظرفيتهايي تن دادن به يك انتخابات آزاد زير نظر سازمان ملل را دارد يا نه 
  ذهن همگي شما مي گذرد سري سوالهاي ديگري كه در و البته يك 

  
  . در پاسخ به اين سوالهاست كه صف بنديهاي سياسي و عملي شكل مي گيرد

يت فقيه تمامي خواسته هاي اجتماعي و انساني را بي رحمانه و در شكل خشن سركوب در شرايطي هستيم كه رزيم وال
  . در برابر اين ديكتاتوري وحشي، جنبش ضد ديكتاتوري وجود دارد. مي كند

  . در برابر جمهوري اسالمي، جمهوري دموكراتيك مي تواند وجود داشته باشد
  ز دولت برابري مي كند در برابر حكومت ديني، حكومتي الئيك و جدايي دين ا

  . در برابر اقتدار ولي فقيه، آزادي، دموكراسي و مشاركت مردمي در امر سرنوشت خود برابري مي كند
  

در تقابل و رويارويي . مفاهيمي كه در باال شمرده شد هنگامي كه به عمل اجتماعي تبديل شوند، دو جبهه ايجاد مي كند
مي توان به تالش براي سعادت مردم و تكامل جامعه . راه سومي پيدا نمي توانند بكننداين دو جبهه انسانهاي مبارزه و آگاه 

اين حركت مي تواند البي گري براي جمهوري اسالمي، چشم بستن بر . كمك كرد و يا در خدمت قدرت حاكم حركت كرد
جلوه دادن ايراني ديگر با . ..نقض حقوق بشر و كشتار زندانيان سياسي، نقض حقوق اقليتهاي مذهبي و كشتن آنها، و 

حسن روحاني و يا بهتر بگويم آنچه كه دوست داريم باشد با حسن روحاني از رويا به تصوير بكشيم  و يا اين كه 
ناسازگاريهاي مردم با ظلم، جهل و تاريكي را به نيروي مادي براي تغيير و تحول دموكراتيك و توسعه اي پايدار تبديل 

  . كنيم
  

كشمكش باندهاي حكومتي . تحول دموكراتيك كه به بهبود جامعه ايران كمك كند از دل اين رژيم برنمي آيدهيچ تغيير و 
بر همين منظز همه باندهاي حكومتي در سركوب . ، مال مردم نيست اگر چه نشات گرفته از تضاد مردم با حكومت است

  .  مردم با هم مشترك المنافع هستند
كه براي سرنگوني رزيم . سي چپ، خود را جزيي از جنبش آزاديخواهي بيشماران مي دانيمو ما به مثابه يك جريان سيا

  .استبدادي مذهبي واليت فقيه و تحقق يك جمهوري مستقل، دموكراتيك و غير ديني تالش مي كنيم
ما .  كنيماديكاليزه كردن جنبش كارگري، دانشجويي و حركتهاي زنان، جنبشهاي مردمي براي سرنگوني كمك ميرما به 

  . به تمامي شگردهايي كه به ماندگاري رژيم كمك كند جواب منفي مي دهيم
بديهي است ما از . هر چشم اندازي كه در افق تحوالت آتي باشد، ما براي پيشبرد امر انقالب دموكراتيك تالش مي كنيم

يم كه در خدمت تحقق انقالب اما يك لحظه ترديد نمي كن. هر روزنه و شكافي در درون هرم قدرت سود مي جوئيم
از اين نظر ما مدافع ايجاد جبهه همبستگي و مدافع اتحاد و همكاري بين نيروهاي . دموكراتيك در اين مرحله هستيم

  . به همين دليل ما از هر جنبش دموكراتيك عليه نظام موجود حمايت مي كنيم. جمهوريخواه هستيم
  .شد را ادامه مي دهيمبدين ترتيب راه بزرگي كه از سياهكل آغاز 

  پيروز باشيد
  
  متن سخنراني زينت ميرهاشمي در مراسم گراميداشت حماسه سياهكل*
  

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

www.iran-nabard.com  
www.jonge-khabar.com  
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        هاي فدايي خلق ايرانهاي فدايي خلق ايرانهاي فدايي خلق ايرانهاي فدايي خلق ايرانككككبيانيه سازمان چريبيانيه سازمان چريبيانيه سازمان چريبيانيه سازمان چري

     ل ل ل ل ككككسياهسياهسياهسياه     و سومين سالگرد حماسه و رستاخيز و سومين سالگرد حماسه و رستاخيز و سومين سالگرد حماسه و رستاخيز و سومين سالگرد حماسه و رستاخيز مناسبت چهل مناسبت چهل مناسبت چهل مناسبت چهلبهبهبهبه
  

چهل و سه سال از آن هنگام كه در شب تيره و تاريك ايران زمين، آذرخش يك اقدام كوچك نظامي، سراسر فالت ميهن 
 گروه كوچك چريكي با حمله به پاسگاه ك كه ي بود1349 بهمن سال 19در شامگاه . در بندمان را درنورديد مي گذرد

آنها كه در شرايط سكون و اختناق خون جديدي در رگهاي جنبش . ل حماسه اي شگرف آفريدكژاندارمري شهرك سياه
آزاديخواهي مردم ايران روان كردند و با پيكار بي امان خود ديكتاتوري شاه را به چالش كشيدند، برخالف فرصت طلبان 

انستند كه برداشتن قدم اول هر راه سترگ مستلزم پرداخت هزينه كالن است و چنين بود كه شاه براي سياسي مي د
  . مقابله با شورشگراني كه ديكتاتوري او را به سخره گرفته بودند، فرمان سركوبي از زمين و آسمان را صادر كرد

مايي به شهادت رسيدند و رفقا غفور حسن  بهمن، رفقا مهدي اسحاقي و محمد رحيم س19طي پيكارهاي حماسي پس از 
پور اصيل، علي اكبر صفايي فراهاني، احمد فرهودي، جليل انفرادي، محمدعلي محدث قندچي، ناصر سيف دليل صفايي، 

، هادي فاضلي، عباس دانش بهزادي هادي بنده خدا لنگرودي، شعاع الدين مشيدي، اسكندر رحيمي مسچي، محمد
  .  اسفند همان سال به جوخه هاي اعدام سپرده شدند26هوشنگ نيري در سپيده دم روز  و اسماعيل معيني عراقي

دامه صورت گرفت، هرگز نتوانست بر عزم ا تن از رزمندگان فدايي كه با هدف قدرت نمايي 13اعدام دسته جمعي 
سرنوشت ساز چريكها،  آغاز شد خللي ايجاد كند، بلكه ُغرِش رعدآساي مبارزه 1349 بهمن 19دهندگان راهي كه از 

  . را به كابوس ماندگار تبديل كرد» جزيره آرامش«روياهاي كوته فكرانه ديكتاتوري براي تثبيت 
نظام ديكتاتوري، «: ادواردو گاليانو، نويسنده مترقي اوروگوئه در وصف شرايطي كه ديكتاتورها ايجاد مي كنند مي نويسد

دستگاه حاكم آدم را كر و الل مي كند، از گفتن و شنيدن باز مي دارد و . ردرسوا و بدنام است اما انسان به آن خو مي گي
  )1358 كتاب هفته، اسفند 28شماره . (».نسبت به چيزهايي كه ديدنش ممنوع است نابينا مي كند

» قدرت مطلقِ «ستمگرانه وجود داشت و حماسه سياهكل با بر هم زدن تعادل 1349 بهمن 19 پيش از يچنين شرايط
محكومان، فرسودگي ديكتاتوري را عريان كرد و پس از آن بود كه هر قدرت نمايي بي خردانه » ضعف مطلقِ«مان و حاك

ترين و پيشروترين زنان و مرداني كه قلبشان براي آزادي و سعادت  آگاه. شاه، او و رژيمش را بيشتر در بحران فرو مي برد
به همين دليل شاه در . ه با رستاخيز سياهكل آغاز شده بود برخاستندمردم ايران مي طپيد، به حمايت از جنبش نويني ك

  . و در برخي موارد به تصريح، ترس خود را از چريكها بروز مي دادخفاموارد بسيار به تلويح و در 
تا آخرين كردني نيست، حتي زنها عزم و اراده آنها اصال ً باور «:خاطراتش از قول محمد رضا شاه مي نويسد اسداهللا علم در

» نفس به جنگ ادامه مي دهند ، مردها قرص سيانور در دهانشان دارند و براي اين كه دستگير نشوند خودكشي مي كنند
  ) 146امير اسداهللا علم، من و شاه، يادداشتهاي محرمانه دربار سلطنتي ايران، ص(

 :او مي گويد. خاطراتش تشريح كرده استترس شاه از رفيق حميد اشرف را پرويز ثابتي، رئيس امنيت داخلي ساواك در 
حميد اشرف كه در اين زمان هم . چريكهاي فدايي خلق پس از هر تلفاتي كه مي دادند دو باره تجديد سازمان مي كردند«

رهبري سازمان و هم فرماندهي عمليات را به عهده داشت، فرد بسيار شجاع و ورزيده اي بود كه در برخي عمليات ترور 
ما در گزارشها براي شاه به نام حميد . ت كرده و چندين بار توانسته بود از صحنه درگيري و محاصره فرار كندشخصاً شرك

ازمان اشاره مي كرديم و در نتيجه هر وقت عواملي از اين سازمان دستگير و يا در درگيريها كشته ساشرف به عنوان رهبر 
  ).248در دامگه حادثه، ص (» .مي شدند، شاه مي پرسيد با حميد اشرف چه كرده ايد

 به گوشه اي 1341 خرداد سال 15حماسه سياهكل همچنين موجب برانگيختن كينه و نفرت روح اهللا خميني كه پس از 
 مسئول اتحاديه انجمنهاي اسالمي 1350 ارديبهشت 6او در يك َفخر فروشي بي مقدار در پاسخ به نامه . خزيده بود گرديد

بايد حادثه سازيها و شايعه پردازيهايي را كه در ممالك اسالمي براي « : نوشت1350 ارديبهشت 28در اروپا، در تاريخ 
موضع خميني آن قدر » .نظير حوادث تركيه و حادثه سياهكل. تحكيم اساس حكومت استعماري است بررسي دقيق كنيد
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گان اتحاديه انجمنهاي اسالمي در اروپا به ، ار»اسالم مكتب مبارز«ننگين بود كه وقتي اين پيام در همان زمان در نشريه 
، نهضت امام خميني، )زيارتي( سيد حميد روحاني. (سانسور شد» نظير حوادث تركيه و حادثه سياهكل«چاپ رسيد، جمله 

  )487- 486، جلد سوم، ص 1374انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي، چاپ دوم پائيز 
ه جنبش فدايي طي ئالتانيسم به تخطررد و كالن او شد كه با نيرنگ و شامواضع ارتجاعي خميني ميراث جانشينان ُخ

 سال از حماسه سياهكل، قلم به 43بيهوده نيست كه پس از گذشت . سالهاي پيش از به قدرت رسيدن خميني مي پردازند
فدايي را در دستور جيف سخيف و رذيالنه، حمله و هجوم به اصطالح نظري به جنبش پيشتاز امزدان خامنه اي با مشتي ار

 سركوبهاي گسترده نتوانست انجام دهد، نظريه پردازان دون مايه جمهوري  كه ساواك شاه باكاري .كار خود گذاشته اند
 با سرهمبندي مشتي اراجيف بزك شده تحت عنوان  كنند تالش ميآنها.  پي گرفته انداسالمي به فرموده نهادهاي امنيتي

پيكار تاريخي مردم ايران براي آزادي را در چارچوب نظرات ارتجاعي خميني محدود كرده و » خشونت گريزي«عوامفريبانه 
آخرين . با شيوه نرم افزاري مبارزه عليه استبداد مذهبي را به مسير سازشهاي ننگين با خودكامگان و ستمگران سوق دهند

با » انديشه پويا«مجله  12شماره مي در نمونه اين گونه نظريه پردازي سخيف را مي توان در نوشته رضا خجسته رحي
محتوي بي مقدار پيرامون . ، مشاهده كرد»پرويز پويان خاطرات كاسترو را خوانده بودر فدائيان جهل، اي كاش امي«عنوان 

 محمد ملكي، اولين  هم دكترآننويسنده سابقه در مورد . اين مقاله به اندازه كافي مقاالت افشاگرانه منتشر شده است
 از من يمي رضا خجسته رحينگار جوان آقا  روزنامه« : را اين گونه معرفي كرده استران وي دانشگاه ته پيشينرييس

 شدن، به چند سئوال او پاسخ ي اسالمه و بستن دانشگاهها با بهانيمناسبت سالگرد به اصطالح انقالب فرهنگه خواست تا ب
ه جوان است و ك از او ندارم يا گله. ر نامها منتشر شديي با تغيسته و حتك ما سروپا شيتگوار انجام شد و گفكنيا. ميگو
 تير 3شنبه كيعليه وضعيت موجود، به نقل از ادوار نيوز، (» . اهل بقاه روزنامياستهاي سهقي نام و نان و در مضيايجو

1386(  
جوهر و درون مايه انديشه   و بي بنيه بودنجهلني و خامنه اي به علت همچون خمينظريه پردازان جمهوري اسالمي 

و » حديث«، اين جاعالن حكام نظام ديني. هايشان نمي توانند حقايق تاريخي كه بر خالف منافع آنان است را تاب آورند
  تاريختالشند درساده لوحانه  هزينه هاي كالن  با صرف،»روايات«

شده و غير اما واقعيت ثبت .  نويسي كنند وارونهن خميني راز به قدرت رسيدجنبش پيشتاز فدايي طي سالهاي پيش ا
 گفتماني كه با حماسه سياهكل آغاز شد، نقش مسلط و بي بديل در عرصه هاي سياسي و اجتماعي در :قابل انكار اين است

مبودها، كو  نارساييها، انحرافها، خطاها ، باوجود برخي1357 بهمن 22 تا 1349طي سالهاي اين جنبش . آن دوران داشت
  . مونيستى در خاورميانه تبديل شدكى از قدرتمندترين سازمانهاى كپايگاه گسترده اجتماعي و به ي  نيرومند با  جريانكبه ي

  
  وطنانهم

حيات خود، ياد و سال  چهارميندر آغاز چهل و  و 1357سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در سالگرد انقالب بهمن 
پاي  ارهاي بي امان در كسال گذشته در پيو سه ه طي چهل كدان دلير جنبش پيشتاز فدايي خاطره همه ي زنان و مر

به شهادت رسيدند را گرامي مي  مونيستى ايران كجنبش نوين سترگ چوبه هاي دار و در رزمهاي خياباني، در راه هدفهاي 
  .دارد

  
بودى و نا  صلح و پيشرفت، عدالت، جدايى دولت از دينراسى،كه براى آزادى، دموكزمين  ما به تمامى زنان و مردان ايران 

را شهداي كمپ اشرف و زندان ليبرتي  ياد و خاطره  و درود مى فرستيم،نندك مبارزه مى ستم جنسى، مذهبى و ملى
  . گرامى مى داريم

 در زندانهاي واليت سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران با ستايش از مقاومت زندانيان سياسي، به زنان و مردان دليري كه
  . ننگين خامنه اي و در زير شكنجه هاي وحشيانه براي آزادي پايداري مي كنند، درود مي فرستد
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 خود را با خانواده هاي شهدا و زندانيان سياسي، همبستگيمجاهدان ساكن در ليبرتي و ما با ستايش از مقاومت و پايداري 
درنگ از جانب دولت عراق به    حقوق زنان و مردان ساكن در زندان ليبرتي بيخواستار آن هستيم كه و  اعالم مي كنيمآنها

در مبارزه براي تثبيت حقوق مجاهدان شهر اشرف ما در كنار همه ي تالشگران و فعاالن حقوق بشر . رسميت شناخته شود
  .قرار داريم

  
گرفته، خواستار آزادي تمامي زندانيان ما ضمن محكوم كردن احكام اعدام كه به ويژه در ماههاي اخير شتاب بيشتري 

 ما خواستار  .سنگسار، قصاص، قطع اعضاي بدن و اعدام در ايران هستيم سياسي و عقيدتي و برچيدن مجازاتهاي وحشيانه 
  . جمهوري اسالمي و مالقات با زندانيان سياسي هستيم رژيمدرنگ بين المللي براي بازديد از زندانهاي اقدام بي

  
زه به حق كارگران، مزدبگيران و كاركنان شركتهاي دولتي و خصوصي عليه نظام حاكم و سرمايه داري لگام ما از مبار

ما از خواست . گسيخته كه تعرض به سطح زندگي و معيشت مردم را به گونه بي سابقه اي گسترش داده، حمايت مي كنيم
كار بر چگونگي جاري  ري و نظارت سازمان بين المللي كارگران ايران براي حق اعتصاب و حق ايجاد تشكلهاي مستقل كارگ

  .شدن حقوق كارگران ايران حمايت مي كنيم
  

ما از مبارزه زنان ايران براي لغو تبعيض جنسيتي و از مبارزه مليتهاي ساكن ايران براي رفع تبعيض ملي و از مبارزه 
  .اقليتهاي مذهبي براي لغو تبعيض مذهبي حمايت و پشتيباني مي كنيم

  
امروز ديگر همگان مي دانند كه ادعاي رژيم مبني بر مستقل شدن در انرژي و دستيابي به تكنولوژي اتمي بهانه اي براي 

در شرايطي كه خامنه اي در مقايل تحريمهاي جهاني به شدت تضعيف و مجبور به عقب . دستيابي به سالح اتمي است
از اين عقب نشيني خواستار اتخاذ مواضع قاطع در مقابل رژيم ايران نشيني در مورد پروژه اتمي شده، ما ضمن استقبال 

از اين رو ما خواستار . عقب نشيني خامنه اي را تنها با قاطعيت مي توان به يك مسير بدون بازگشت تبديل كرد. هستيم
به داليل گوناگون اقتصادي گرچه سازمان ما بنا . توقف كامل تمامي عمليات و اقدامات رژيم ايران در زمينه اتمي مي باشيم

و زيست محيطي مخالف استفاده از انرژي اتمي است، اما معتقديم كه مردم ايران در يك شرايط دمكراتيك و با توجه به 
  .طرح آزادانه نظرات كارشناسانه در اين زمينه بايد در مورد استفاده و يا عدم استفاده از انرژي اتمي تصميم گيري كنند

  
بايد سرنگون شود تا مردم ايران در يك با همه دسته بنديها و باندهاي دروني آن  رژيم واليت فقيه ريم كهما بر اين باو
 بتوانند با ايجاد مجلس موسسان، قانون اساسي  داخلي و بين دولتي خارجيي، تحت نظارت نهادهاي مردمانتخاب آزاد

  :چنين است زادشرط اوليه تحقق يك انتخابات آ. جديد را تدوين و تصويب كنند
 يشه، آزادي اندان، قلم وين حد و مرز ب بدوي آزاد آزادي تبليغات و اجتماعات، فعاليت سياسي، تشكيل احزاب وآزادي

انحالل شوراي نگهبان و  لغو شكنجه و اعدام، ، هرگونه سانسور، آزادي زندانيان سياسي و عقيدتيي و نفياطالع رسان
     . و راي سازي در استانداريها، فرمانداريها و بخشداريهابرچيده شدن شعبه هاي دستكاري آرا

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران استفاده از تمامي اشكال مبارزه به شمول قيام مسلحانه مردمي را حق مسلم مردم مي 
ران و نيروهاي ك، روشنفآموزان، زنان، جوانان  ارمندان، معلمان، دانشجويان، دانشكارگران، مزدبگيران، كداند و از اين رو 

 جمهوري الئيك، كايجاد ي ايران را به اتحاد و مبارزه به منظور سرنگوني رژيم استبدادي مذهبي واليت فقيه و  ترقيخواه
  . خواند   و مستقل فرا ميكراتيكدمو

  
  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
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   رزمنده فدايی١٥مختصری از زندگی شرح 
  

  علي اكبر صفايي فراهاني
او پـس از    .  در تهران به دنيـا آمـد       1318رفيق علي اكبر صفايي فراهاني در سال        

تحصيالت ابتدايي وارد هنرستات صنعتي شد و در خالل تحصيل در يك چاپخانه  
  . هم كار مي كرد

رفيق صفايي در هنرستان با رفيق سعيد كالنتري آشنا شد و به همـراه او و رفقـا                  
  . صادقي نژاد و جليل انفرادي، گروه كوهنوردي كاوه را تشكيل داداسكندر

 بـه تـدريس در شـهر سـاري     1342او كه بعد گذراندن دوره هنرسـتان در سـال      
اشتغال يافته بود، همزمان با آن به تحـصيل در دانـشكده علـم و صـنعت تهـران                   

 رفيـق   در همين دوره بود كه با     . پرداخت و با مدرك مهندسي فارغ التحصيل شد       
  . عباس مفتاحي نيز آشنا شد

با گروه رفيق جزنـي در      ) مشعوف(از طريق رفيق كالنتري     ) 1345(سه سال بعد    
ارتباط قرار گرفت و بعد از ضربه خوردن گروه، براي آموزش و كـسب تجربـه بـه                  

  . فلسطين رفت
 برجسته سازمان آزاديـبخش فلـسطين   رفيق صفايي به دليل تواناييهاي عملي و نظري به زودي در زمره يكي از فرماندهان    

 نفـري را بـه عهـده        150او با نام مستعار ابوالعباس، از فرماندهي يك پايگاه چريكي تا مسووليت يك واحد نظـامي                 . درآمد
  . داشت

 با هدف تشكيل يك گروه چريكي به ايران برگشت و پس از آنكـه دريافـت حميـد اشـرف و رفقـاي ديگـر                          1348در سال   
يـك سـال بعـد،    . هدافي مشابه سازماندهي كرده اند، براي تهيه اسلحه و تداركات به فلسطين مراجعـت كـرد               گروهي را با ا   

فرمانده صفايي فراهاني به همراه رفيق محمد صفاري آشتياني در ايران بود و پروژه بنيان گذاري جنبش نوين كمونيـستي                    
 براي تداركات و عمليـات شناسـايي در دو          49در شهريور   پس از چند ماه شناسايي، تيم كوه        .  مي توانست جرقه زده شود    

  . دسته به سمت جنگلهاي شمال به حركت درآمد
رفيق صفايي فراهاني چند روز بعد از عمليات حمله به پاسگاه سياهكل و نبردهاي قهرمانانه متعاقب آن بـا ارتـش شـاه، در     

نگ نيري به روستاي چهـل سـتون وارد شـده بـود، بـه      حالي كه به همراه رفيق جليل انفرادي براي نجات جان رفيق هوش  
رفقا در حاليكه مـسلح بودنـد، حاضـر بـه شـليك بـه روي افـراد           . تحريك كدخدا توسط عده اي از عوامل وي دستگير شد         

  . غيرنظامي مزبور نشدند
يتگـر آمـاج گلولـه       در ميدان تير چ    1349 اسفند   26سينه پر از عشق فرمانده علي اكبر صفايي فراهاني در صبح زمستاني             

  . هاي مزدوران رژيم شاه شد
  

  هوشنگ نيري
او فعاليـت   .  در شهرستان الهيجـان بـه دنيـا آمـد          1327رفيق هوشنگ نيري در سال      

، از دوره سربازي و زماني كه به عنوان سپاهي          1346سياسي تشكيالتي خود را از سال       
  . دانش در يكي از روستاهاي خرم آباد تدريس مي كرد، آغاز نمود

رفيق نيري كه در ارتباط با رفيق صفايي فراهاني فعاليت مي كرد، بخشي از مـسووليت      
  . سازماندهي و تهيه امكانات و تداركات را برعهده داشت
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رفيق هوشنگ نيري در جريان حمله به پاسگاه سياهكل زخمي و چند روز بعد در يك خانـه روسـتايي همـراه رفقـا علـي                          
  .  اسفند تيرباران شد26او در .  انفرادي دستگير شداكبرصفايي فراهاني و جليلي

  

  شجاع الدين مشيدي
دوران تحصيل .  در بر گرفت1321هر رشت زادگاه رفيق مشيدي بود كه او را در سال ش

 با رتبه ممتاز كنكـور      1340در سال   ابتدايي و متوسطه را به شتاب پشت سر گذاشت و           
وارد دانشگاه پلي تكنيـك شـد و بـه دليـل فعاليـت پيگيـر در جهـت حقـوق صـنفي،                       

  . اينده خود برگزيدنددانشجويان او را به عنوان نم
 در رشته برق با تيتر آكادميك مهنـدس فـارغ التحـصيل             1344رفيق مشيدي در سال     

 با گروه رفيق جزني     1346سال بعد از پايان تحصيالت در رشته برق، در سال            دوشد و   
 بـه  49او در سـال  . در ارتباط قرار گرفت و فعاليت سياسي تشكيالتي خود را آغاز كـرد        

 اسفند در ميـدان  26 بهمن دستگير و در 12عضويت تيم شهر گروه جنگل درآمد و در        
  . را فداي آزادي مردم ايران كردتير چيتگر جانش 

  

  جليل انفرادي
رفيق جليل از .  در شيراز و در يك خانواده زحمتكش كارگري به دنيا آمد1319در سال 

 سالگي پا به دنياي كار گذاشت تا با شانه هـاي كـوچكش سـهمي را در معـاش         14سن  
 "جنـرال اسـتيل   "او كه بعدها به عنـوان جوشـكار در كارخانـه            . خانواده به عهده بگيرد   

اشتغال داشت، با رفيق اسكندر صادقي نژاد آشنا شد و به همراه او سنديكاي فلزكاران و                
  . مكانيكها را پايه گذاري كرد

رفيق جليل كه كوهنوردي زبده بود، بـه همـراه رفقـاي ديگـرش در گـروه كوهنـوردي                   
  . هور است مش"پناهگاه كارگر"، پناهگاهي در قله توچال ساخت كه به نام "كاوه"

 سال بعد در ارتباط با گروه 4 با گروه رفيق جزني آشنا شد و 1344رفيق جليل در سال 
كـه بـراي نجـات      او چند روز پس از عمليات سياهكل، در حـالي           . او از نخستين اعضاي گروه جنگل بود      . جنگل قرار گرفت  

  . سفند سرودخوانان جان بر سر عهد نهاد ا26 نيري از كوه پايين آمده بود، دستگير و در هوشنگ رفيق زخمي، جان
  

  ناصر سيف دليل صفايي
 در سنگسر متولد شد اما بعدها خانواده او به بندر تـركمن مهـاجرت كـرد او                  1322در سال   

 با رتبه اول كنكـور در       1340در سال   . تحصيالت ابتدايي خود را در همين شهر به پايان برد         
يك شد و از همان آغاز به فعاليتهاي صنفي روي آورد           استان مازندران، وارد دانشگاه پلي تكن     

  . كه در همين رابطه مسووليت كتابخانه دانشگاه به عهده او گذاشته شد
 با گـروه رفيـق   1346 سال بعد در رشته مكانيك فارغ التحصيل شد و در سال        5رفيق ناصر   

تداركات براي آغـاز    مسووليت اصلي او در اين دوره،       . جزني آشنا و همكاري خود را آغاز كرد       
 به عضويت تـيم شـهر گـروه جنگـل           1349او در همين رابطه در سال       . مبارزه مسلحانه بود  

 اسـفند از خـون خـويش        12 بهمن همين سال به اسارت دشمن درآمـد و در            12در  . درآمد
  . پرچم مبارزه و ايستادگي برافراشت
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  احمد فرهودي
از پايان تحصيالت در همين شهر       در ساري چشم به جهان گشود و پس          1320در سال   

 ارتباط برقـرار  1346با گروه رفيق احمدزاده در سال . در اداره دارايي به كار مشغول شد      
سه سال بعد در تيمي متشكل از رفقا حميـد تـوكلي، كـاظم              . كرد و به فعاليت پرداخت    

  . سالحي و احمد زيبرم عمليات مصادره بانك ونك را اجرا كرد
 بـه گـروه جنگـل پيوسـت و پـس از عمليـات پاسـگاه                 1349همـن   رفيق فرهودي در ب   

سياهكل، او به همراه چهار تن ديگر از رفقاي تيم كوه در حالي كه به يك انبـار ذخيـره               
 ساعت نبرد 48رفيق فرهودي بعد از     . آذوقه مراجعه كرده بود، به محاصره دشمن درآمد       

 26 به اسـارت آنهـا درآمـد و در           دليرانه با مزدوران شاه و در انتهاي توان جسماني خود         
  . اسفند تيرباران شد

  

  غفور حسن پور اصيل
تحـصيالت ابتـدايي و دبيرسـتان    .  در الهيجان به دنيا آمد1321رفيق غفور در سال     

 وارد دانـشگاه پلـي تكنيـك        1341خود را در همين شهر گذراند و سـپس در سـال             
. دانشجويي و تشكل آنها بـود     تهران شد و از سازمان دهندگان اصلي مبارزات صنفي          
 نيز با درجه مهندسـي      1346سه سال بعد او به گروه رفيق جزني پيوست و در سال             

  . شيمي و پتروشيمي از دانشگاه فارغ التحصيل شد
، با پـشتكار و شـجاعت بـي         1346پس از ضربه خوردن گروه جزني در زمستان سال          

رفيق غفور .  كادر رهبري گروه جنگل درآمدمانند، گروه را بازسازي كرد و به عضويت
او .  شناسايي شد و تحت تعقيب ساواك قـرار گرفـت          1348حسن پور اصيل در سال      

 پس از دستگيري يك از اعضاي محفلي كه با آن رابطه داشت، بـه          1349در دي ماه    
 اسفند با سر افراشته پا به ميدان آخرين نبردش          26چنگ دستگاه امنيتي افتاد و در       

  . اشتگذ
  

  عباس دانش بهزادي
 در شهرستان بم به دنيا آمد و پـس از پايـان دوره دبيرسـتان بـراي                  1321در سال   

ادامه تحصيل وارد دانشگاه دامپزشكي تهران شد و به همراه رفيق محدث قنـدچي،              
  . از فعالين صنفي اين دانشگاه بود

او پـس از    . درآمدرفيق عباس در زمره اولين كساني بود كه به عضويت گروه جنگل             
 به محاصره دشمن درآمـد امـا   "كاكو"عمليات سياهكل، در محل انبار آذوقه در قله   

  .توانست حلقه محاصره را بشكند
 اسفند در انتهاي توان جسمي خود دستگير شـد و           8رفيق عباس دانش بهزادي در      

  .  روز بعد در ميدان چيتگر به قلمرو جاودانگي ياد و نام پا نهاد18
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  دهادي فاضليمحم
 زمان ورود 1341سال .  چشم به جهان گشود1323، در سال )استان فارس (در فيروزآباد   

چهـار  . او به دانشگاه پلي تكنيك بود، جايي كه فعاليت صنفي و سياسي خود را آغاز كرد               
 در تمـاس بـا گـروه    1346سال بعد در رشته مهندسي برق فارغ التحصيل شد و در سال           

در همين سال در عمليات مصادره بانك ايـران انگلـيس شـركت             . رفترفيق جزني قرار گ   
  . كرد

 بهمـن   12او در   .  در تيم شهر گروه جنگل سـازماندهي شـد         1349رفيق فاضلي در سال     
 اســفند فــدايي وار، 26 در محـل كــارش در وزارت آب و بــرق دسـتگير شــد و در   1349

  . همانگونه كه زيسته بود با سر افراشته جان سپرد
  

  مدعلي محدث قندچيمح
با مهاجرت خـانواده بـه تهـران، دوره هـاي           .  در تبريز پا به جهان گذشت      1324سال  

 وارد دانشگاه دامپزشـكي  1342دبستان و دبيرستان را در اين شهر گذراند و در سال    
او يكي از فعالين شناخته شده صنفي و سياسي ايـن دانـشگاه بـود و در جريـان            . شد

  .  رفيق عباس دانش بهزادي آشنا شدهمين فعاليتها نيز با
 با مدرك دكترا فارغ التحـصيل شـد و دو سـال             1347رفيق محدث قندچي در سال      

  .بعد به گروه جنگل پيوست و در تيم كوه مسووليت گرفت
 سـاعته بـا نيروهـاي       48رفيق محمدعلي محدث قندچي پس از يك پيكـار قهرمانـه            

وپتر، پس از شـليك آخـرين گلولـه     دشمن مجهز به سالحهاي نيمه سنگين و هلي ك        
  .   جان بر سر عهد گذاشت1349 اسفند 26خود به اسارت درآمد و در 

  

  بنده خدا لنگرودي) كامران(هادي 
تحصيالت ابتدايي و متوسطه را در همين شهر به         .  در لنگرود متولد شد    1319در سال   

 تكنيـك بـه      بـه تهـران رفـت تـا در دانـشگاه پلـي             1342پايان برد و سپس در سـال        
او به سرعت وارد فعاليتهاي صنفي و سياسي شد و در سـال  . تحصيالت خود ادامه دهد   

 به دليل شركت فعال در يـك اعتـصاب دانـشجويي، از دانـشگاه اخـراج و بـراي                  1346
  . مجازات بيشتر، به سربازي اجباري به عنوان سپاهي دانش فرستاده شد

او .  ي ملحق و در تيم كوه سازماندهي شد به گروه رفيق جزن1348رفيق هادي در سال 
جزو دسته اي بود كه تحت فرماندهي رفيق علي اكبر صفايي فراهاني، دوره شش ماهه               

  .  آموزشي را گذراند–شناسايي 
 بهمن براي آگاه كردن رفيق ايرج نيري از شناسايي شدن و خطر دسـتگيري               19او در   

رفيق . ري در محاصره دشمن قرار داشت     اين در حالي بود كه خانه رفيق ني       . نزد او رفت  
  .  اسفند سينه پر از مهرش، آماج كين دشمن شد26هادي پس از درگيري مسلحانه با مزدوران شاه، به اسارت درآمد و در 
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  عراقياسماعيل معيني 
بعـد از بـه پايـان بـردن تحـصيالت ابتـدايي و              .  در اراك چشم به جهان گشود      1321در سال   

 سال بعد در رشـته مهندسـي        4 به دانشگاه پلي تكنيك رفت تا        1341متوسطه خود، در سال     
 آغاز شد و 1346همكاري رفيق اسماعيل با گروه رفيق جزني از سال . برق فارغ التحصيل شود

رفيـق اسـماعيل معينـي       .  به عضويت تيم شهر گروه جنگـل درآمـد         1349سال  در ادامه، در    
 26بازداشـت شـد و در       ) شـركت سـهامي تلفـن     ( بهمن در محل كار خود       12عراقي در ضربه    

  . اسفند اين نهال رشيد آزادي بر خاك افتاد
  

  اسحاقيمهدي 
 وارد دانشگاه شيراز    1345 در تهران متولد شد و در سال         1324مهدي اسحاقي در سال     رفيق  

يم تا حماسه  در تيم جنگل سازماندهي شد و همراه اين ت1349رفيق اسحاقي در شهريور . شد
در  رفيـق رحـيم سـمايي        همـراه بـا   اسحاقي  فيق   ر . بود گلهاي شمال نسياهكل در شناسايي ج   

   .حماسه سياهكل به شهادت رسيدپس از نبردهاي قهرمانانه 
  

  محمدرحيم سمايي
 42 تـا    39الهاي  دوران پر جنب و جوش سياسي بـين سـ         .  در تهران متولد شد    1326در سال   

در اين زمان او در دبيرسـتان تحـصيل مـي           . سرآغاز گرايش او به سوي فعاليتهاي سياسي بود       
 وارد دانشگاه پلي تكنيك شد، اين فعاليتها سمت و سـوي            1345هنگامي كه در سال     . كرد

رفيق رحيم در سازماندهي مراسم تـوده اي درگذشـت غالمرضـا تختـي،        . روشن تري يافت  
 و اعتراض گسترده خياباني به گران شـدن بهـاي بلـيط    47ه اسراييل در سال تظاهرات علي 

  . اتوبوس واحد در همين سال نقش به سزايي داشت
 در تيم كوه گروه جنگل سازماندهي شد و مسووليت بخشي از 1349رفيق سماعي در سال 

مانـدهي  او از اعضاي دسته شش نفره اي بود كه تحـت فر      . تداركات گروه را به عهده گرفت     
  .  آموزشي را گذراند–رفيق علي اكبر صفايي فراهاني، دوره شش ماهه شناسايي 

 نفـر از رفقـا بـه        5، پس از عمليات سـياهكل، بـه همـراه           1349رفيق رحيم در اول اسفند      
رفيق محمدرحيم سمايي بعد از يك رشته نبردهاي دالورانه، از تن           . محاصره دشمن درآمد  

  .  دشمن زدخود سالحي ساخت و به صفوف
  

  اسكندر رحيمي مسچي
 در الهيجان پا به دنيا گذاشت و همانجا نيز تحصيالت ابتدايي و متوسطه را بـه                 1326در سال   
، زماني كه دوره سربازي اجباري را مي گذراند، به عضويت گروه رفيق 1346در سال  . پايان برد 

  . فومن به كار مشغول شدرفيق اسكندر سپس به عنوان آموزگار در شهرستان . جزني درآمد
 بهمـن   12 هنگامي بود كه او به فعاليت در تيم شهر گـروه جنگـل پرداخـت و در                   1349سال  

  . همان سال دستگير شد
 اسفند در ميدان تيرباران با خون خود بـر عهـدش بـا خلـق مهـر      26رفيق اسكندر رحيمي در    

 .گذاشت
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  در شعر فارسیسياھکل 
  

   49سياهكل 

  احمد شاملو

  
  هاي سبز  مردان از راهكوره

  . آيند زير مي به
  ئي  عشق را چونان خزه

  كه بر صخره 
  ناگزير است 

  آرند  هاي خويش مي بر پيكره
  . شان هاي و زخم را بر سينه

  شان عاطفه و نفرت است  چشمان
  شان   خندان◌ٔ هاي اراده و دندان

   معلّقِ ماه است ◌ٔ دشنه
  . ندر شبِ راهز

  از انبوهيِ عبوس 
  سياهي  به

  برند  نقبي سرد مي
  جا كه آلش و اَفرا بيهوده رسته است  آن(

  و رستن 
  ست  ئي وظيفه

  كه خاك 
  دهد  كشان انجام مي خميازه

  اگرچند آفتاب 
  با تيغِ براقش 

  هر صبح 
  كند؛  بند ناف گياهي نو رسته را قطع مي

  روزگاري  و به
  كه شرف 

  ست  نُدرتي
  انگيز  بهت

  كه نه آسايشِ خفتگان 
  كه سكون مردگان را 

  .) كند آشفته مي
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  بايد خامشي بگزيني  تو مي

  جز دروغت اگر پيامي  به
  تواند بود  نمي

  اما اگرت مجال آن هست 
  آزادي  كه به

  ئي كني  ناله
  فريادي درافكن 

  تمامي  و جانت را به
  ! ي پرتاب آن كن پشتوانه

  
  رودخانه پويان

  سعيد سلطانپور
  

  ست خون گوزن، جنگل پويان ديگري
  بعد از صداي پويان

  ور ي خون شعله بعد از حريق سوخته
  بعد از حريق توفان

  بعد از صداي جنگل
  ايران
  ديگر

  .ست ي خونيني مانند رودخانه
  راند هاي سختي مي بر صخره

  ريزد هاي رنج فرو مي قلهاز 
  خواند تنگي مي هاي دل در دره

  و زخم تابناك شهيدان را
  ريز با كاكلي شكافته و خون
  بر سنگ و صخره كوبان

  هاي گلگون در خاك
  .گرداند مي
  ي سوزان پاي رودخانه هم
  بايد

  مثل حريق توفان
  بر فرق كوه و دشت برانم

  .زخم برادران شهيدم را
  بايد
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  افشان  خونهائي مثل ستاره
  .روي فالت سوگوار بگردانم

  بايد بغرم از جگر و
  چون شير

  هاي خونين با يال
  .هاي خشم بمانم در بيشه

  رگبارهاي آتش، افروخت
  و استخوان و خون
  در خانه و خيابان

  .آتش گرفت
  سوخت

  هاي جوان قلب گوزن
  - قلب انفجار -

  هاي آتش و خون در چشمه
  .خفت

  بادي هراسناك برآمد
  ي خونين قلب هزار چشمه

  در جنگل سياهكل
  .آشفت

  جنگل شكافت
  ي خونين و پانزده ستاره

  هاي سوزان برخاست از نهفت با نعره
  و بر مدارهاي گريزان چرخيد

  چرخيد روي جنگل و
  توفيد روي شهر

  بر فرق شب شكفت
  با كاكلي شكافته

  راند مي
  بر سنگ و صخره

  رود
  هاي من و نعره

  .آلود وني خ پيچيده روي قله
  گان شكسته ي دل هاي حزب سوخته گل

  مردان خشم و خوف
  گان نشسته هاي پيكر در خون شعله خون

  وحشت فرو نهيد و فراز آئيد
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  هاي قرمز شبگير بنگريد از قله
  هاي قرمز شبگير بنگريد از قله

  هاي خنجر با شاخ
  هاي خشم با چشم

  ي خون روئيده بر كرانه
  .جنگل گوزن

  
  نگلی ھاافزوده ای بر ج

  خسرو گلسرخي
  

  گويي درخت هاي سياهكل
  تا دشت و شهر ريشه دوانده ست

  كه غرش سالح و جوشش خون شهيد
  .هر دو فزوني مي گيرد

  بذري كه كوك و عم اوغلي پاشيدند
  كنون نهال مي شود

  .كنون نهال ها
  بنگر كه كوه و شعر

  باشب آذين مي گردد
  .با قامت بلند بپا خاستگان

  و اخوردگان
  تند ياوهگف

جاني جبار با صد هزار گزمه و خنجر مسلح 
  است

  .جز صبر و انتظار ، رهي نيست
  اما

  همچون من به كار، تو اي بيدار
  بر بام شب بايست، نظر كن

  دريايي از درخت سترگ و مسلح است
  .كاينك به سوي مكبث مي آيد
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  سوگنامه
  بياد رزمندگان سياهكل

  محمد رضا شفيعي كدكني
  

  ر از سوگ، سيه پوشانندموج موج خز
  بيشه دلگير و گياهان همه خاموشانند
  بنگر آن جامه كبودان افق، صبحدمان
  روح باغ اند كزين گونه سيه پوشانند

  كه در اين دشت مالل! چه بهاريست خدارا 
  الله ها آيينه ي خون سياووشانند

  آن فروريخته گلهاي پريشان در باد
  كز مي جام شهادت همه مدهوشانند

  مشان زمزمه نيمه شب مستان بادنا
  تا نگويند كه از ياد فراموشانند

  گرچه زين زهر سمومي كه گذشت از سر باغ
  سرخ گلهاي بهاري همه بي هوشانند
  !باز در مقدم خونين تو، اي روح بهار

 بيشه در بيشه درختان، همه آغوشانند
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  گزارش تحليلی رفيق حميد اشرف از عمليات سياھکل
  

نوشته زير بخشي از يك جزوه دروني نوشته رفيق حميد اشرف است كه يكسال پس از عمليات سياهكل، در سـال              : توضيح
 بـه صـورت   "تحليل يك سال مبارزه چريكـي در شـهر و كـوه   " زير نام 57اين جزوه پس از قيام   .  نوشته شده است   1350

  .   يك كتاب انتشار يافتمستقل در
  
در نيمه اول دي ماه يكي از كادرهاي گروه جنگل كه افسر وظيفه بود و به همين دليل وظايف گروهي اش بـه ديگـران                         ... 

اين رفيق غفور حسن پور بود و اطالعات وسيعي نسبت . داده شده بود، به عللي غير از ارتباط با گروه جنگل دستگير گرديد
پس از بيست   . وچك ما داشت  به افراد گروه ك   

روز شكنجه كه باالخره منجر بـه شـهادت او          
ايـن  . اعترافـاتي كـرد   ) 1(در زير شكنجه شد   

اعترافات سرنخ دستگيري سـاير افـراد گـروه         
آنها كه انتظار فاش شدن اسرار را    . جنگل شد 
كامال تصور مي شد كه چون رفيق       (نداشتند  

گير نامبرده در ارتباط با فعاليتهاي گروه دست      
نشده، لذا موردي ندارد كه مسايل مربوط بـه      
گروه را مطرح سازد كه اين اشتباهي بـزرگ          
بود و الزم بود رفقـايي كـه بـه هـر نحـو در                
معرض خطر قرار داشتند، سريعا مخفي مـي        

، بدين ترتيب در شهر غافلگير شـده و         )شدند
  .دستگير شدند

به هر حال انتظار بـيش از حـد و عـدم يـك              
در اين روز، حمله تدارك .  بهمن نتايج مخرب خود را به بار آورد13زير زميني شهري در آن موقع در تاريخ سازمان محكم 

 ساعت سه نفر در گيالن و پـنج نفـر در تهـران دسـتگير           24در فاصله   . شده سراسري سازمان امنيت به گروه ما شروع شد        
، به طوري كه از كل كادرهاي شهري گروه جنگل فقط پنج شدند و در روزهاي بعد دو تن ديگر در تهران بازداشت گرديدند

در اين زمان دسته كوهستان كه با يك عنصر شايسته از گروه احمدزاده به        . نفر باقي ماندند و شبكه شهري ما از هم پاشيد         
ه اتوموبيـل رو  نام رفيق فرهودي تقويت شده بود و تعدادشان به نه نفر رسيده بود، از منطقه شرقي مازندران از طريق جـاد       

مـستقر شـده و آمـاده عمليـات       ) كوهستانهاي ديلـم  (به منطقه سياهكل منتقل شده بودند و در ارتفاعات جنوبي سياهكل            
  .بودند

 بهمن در جنگلهاي جنوبي سياهكل با رفقاي دسته كوهستان تماس گرفتيم و ضربه هـاي وارده را بـه اطـالع            16در تاريخ   
و ) 2) (نيـري ] ايـرج [رفيق  ( هنوز از دستگيري رفيقي كه در كوهپايه هاي سياهكل معلم بود             نه ما و نه آنها    . آنها رسانديم 

البته اين رفيق اطالع نداشـت كـه دسـته كوهـستان در آن              . محل انبارك آذوقه را در آن منطقه مي دانست، مطلع نبوديم          
بنابراين رفقـاي كـوه تـصميم    . اهد شدموقع در سياهكل موضع گرفته است، لذا مطرح ساختيم كه او به زودي دستگير خو            

  .گرفتند كه يكي از افراد خود را نزد او بفرستند و او را فراري دهند
 بهمن كه براي حمله به پاسگاه ژاندارمري انتخاب شده بود، رفيق هادي بنده خدا از كوه پايين آمد تا در دهكده 19در روز 

 از خطري كه او را تهديد مـي كنـد مطلـع اش سـاخته و او را فـراري      شاغوزالت معلم جوان دهكده، رفيق نيري را ببيند و  
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به هر حال رفيق . دهد، غافل از آنكه ضربه از شهر به آنجا هم سرايت كرده است و ژاندارمري خانه نيري را در محاصره دارد
يي كه در ارتفاعات    هادي بنده خدا در دهكده شاغوزالت پس از يك درگيري مسلحانه به دست دشمن اسير مي شود، رفقا                 

بودند، با صداي تيراندازي از واقعه مطلع مي شوند و قرار مي شود طبق طرح قبلي حمله را شروع كنند و ضـمنا موجبـات                         
  .رهايي رفيق زنداني را فراهم آورند

بـه   لونـك،  – بهمن آنها از مواضع خود خارج شدند و پس از تصاحب يك اتوبوس كوچك در جاده سياهكل                19در شامگاه   
در اين حمله تمام موجودي سالحهاي پاسگاه       . سياهكل حمله كردند، هدف اصلي پاسگاه ژاندارمري و پست جنگلداري بود          

در اين عمل معاون پاسگاه سياهكل و فـرد ديگـري   .  و برنو و مسلسل بود، تصاحب گرديدM1 قبضه تفنگ  9كه عبارت از    
ضمنا رفيق زنداني در پاسگاه نبـود و همـراه   (نوبي عقب نشيني كردند     كشته شدند و رفقا بدون دادن تلفات به ارتفاعات ج         

  ).رييس پاسگاه به رشت برده شده بود
آنها دليرانه  .  فاصله اي بود كه دسته كوهستان مورد حمله متمركز نيروهاي دشمن قرار گرفت             49 اسفند   8 بهمن تا    19از  

  .شمن را از پاي درآوردند نفر افسر و درجه دار و سرباز د60نبرد كردند و بيش از 
  

  چرا دسته كوهستان به اين سرعت متالشي گرديد؟
هركس بنوعي اين شكست را توجيه و تحليل كرده است، ولي بسياري مسايل براي كساني كه اين شكست را مـورد بحـث                       

ـ     . قرار داده اند، روشن نبوده است     ي قـبال الزم  در اينجا كوشش مي شود كه علل اصلي و فرعـي شكـست بررسـي شـود، ول
  .ميدانم كه مسايلي را عنوان سازم

ما بيـشترين كوشـش را      . گروه با توجه به اين موضوع كه ممكن است در هر لحظه از عمل نابود شود، كار خود را آغاز كرد                    
لهـا   مـاه در كوهـستانها و جنگ       5رفقاي ما   . به راستي در اين كار موفق شديم      . براي مخفي ماندن فعاليتهايمان كرده بوديم     

بدون گذاردن كوچكترين رد پايي به شناسايي پرداختند و كادرهاي شهري و ارتبـاطي مـا نيازمنـديهاي تـداركاتي آنهـا را            
ما خود اين را نيك مي دانستيم و قبال يكبـار تجربـه   . تامين مي نمودند، ولي عمر فعاليتهاي قبل از عمل بايد محدود باشد  

يـك گـروه بايـد از طرفـي بـراي        . ؛ تضاد بين مدت زمان تدارك و كيفيت تدارك        در اينجا تضادي مطرح است    . كرده بوديم 
شروع به عمل دست به تداركاتي بزند كه بدون آنها نمي تواند عمل كند و طبعا هر قدر اين تداركات بهتـر صـورت گيـرد،                          

زمان تدارك براي گروه هاي     موفقيت عمل بيشتر است، و از طرفي بايد اين كار را در مدت زمان محدودي انجام دهد، زيرا                   
ابتدايي بي تجربه خود يك عامل منفي مي باشد، چرا كه زمان به دستگاه هاي پليسي امكان رديابي و وارد سـاختن ضـربه    

ما اين تضاد را درك مي كرديم، ولي هيچ معادله اي در دست نداشتيم كه بر طبق آن . به گروه يا تيم بي تجربه را مي دهد
  .ا تعيين كنيمزمان شروع عمل ر

لذا تمايل به شروع عمل با امكانات بيشتر ما را از دست زدن به عمل در راس موقعي كه از قبل پيش بينـي كـرده بـوديم،                           
بازداشت و همين باعث شد كه زمان به سود دشمن و به زيان ما كار كند و ما در شهر ضربه بخوريم، پيش از آنكه دست به 

  .عمل زده باشيم
عامل زمان فقط قبل از شروع عمل براي گروه يا تيم يك عامل منفي محسوب مي شود، زيرا كه : ن سازيم كهبايد خاطرنشا

ولي مسلما پس از دست زدن به عمل و جـذب تجـارب حاصـل از    . گروه يا تيم هيچ تجربه عيني از برخورد با دشمن ندارد        
شت، بلكه از آنجا كـه آينـده از آن انقالبيـون اسـت،              عمل و استحاله چريكي گروه، عامل زمان ديگر نقش منفي نخواهد دا           

  .زمان به عاملي مثبت بدل مي گردد
بنظر من عواملي كه دست به دست هم دادند و موجبات نابودي كامـل دسـته كـوه را فـراهم سـاختند، عمـدتا خطاهـاي                           

 بزرگ استراتژيك گرديد كه      نظامي، فرماندهي دسته كوهستان مرتكب يك اشتباه       –تاكتيكي بودند، ولي از لحاظ سياسي       
  :علل تاكتيكي شكست دسته كوه عبارت بودند از. ذيال بدين موارد مي پردازيم

  تاخير در شروع عمليات. 1
  عدم يك سازمان زير زميني محكم با كادرهاي مخفي در شهر. 2
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  عدم يك سيستم ضد اطالعاتي دقيق و حساب شده. 3
  ل و نظر با گروه جنگلهاي ديگر از لحاظ عمعدم هماهنگي گروه. 4
  عدم قاطعيت افراد كوه در برخورد با حوادث. 5

به طوري كه چهار نفرشان توسط روستاييان ناآگاه دستگير شدند و اين رفقا به خاطر طرز تفكر ذهني خود و به خاطر اين                       
آنها فكر مي كردند كه به هيچ وجه به هيچ روستايي . كه مبادا يك روستايي آسيب ببيند، با آنها رفتار خشن نظامي نكردند

آنهـا از ايـن   . قتي دهقانان درصدد دستگيري آنان برآمدند، مسلحانه اقدام نكردند     لذا و . در هيچ شرايطي نبايد آسيبي برسد     
در مرحله ابتدايي جنگ چريكي نيات سياسي دسته كوچك چريكي بر           ": اصل كه خود بدان آگاهي داشتند غافل شدند كه        

   ".روستاييان روشن نبوده و آنها بر طبق روابط جاري عمل مي كنند
در اوايل، ماليمت   . كي و قدرت است كه ضامن حفظ و بقاي چريك است نه ماليمت و مالطفت او               نشان دادن قاطعيت چري   

به حساب ضعف گذاشته مي شود، چريك بايد با قدرت تمام و خشونت كامل، موجوديت خودش را اثبـات كنـد، آنگـاه بـا                         
تنها به اين صورت است كه دهقانـان        .  دهد استفاده از اين قدرت برنامه هايي به سود دهقانان و به زيان دشمنان آنها انجام              

  .به قدرت و نيت چريك پي مي برند و از او حمايت مي كنند
  

  مهمترين دليل شكست دسته كوهستان 
دسته كوهستان مي بايست متكي به خود باشد و بـدون تكيـه بـر    . اما علت اصلي شكست دسته كوهستان چيز ديگري بود  

تغيير در طرح استراتژيك دسته "اين علت اساسي . د، به حركت و مبارزه خود ادامه دهدشهر با تداركاتي كه از قبل شده بو
: افراد دسته كوهستان در هفته هاي آخر برنامه شناسايي خود، در مباحثات خود به اين نتيجه رسيده بودند كـه                   .  بود "كوه

   "عمليات بايد طوري تنظيم شود كه بر منطقه تحت عمل تأثير بگذارد"
تاثير ايـن تغييـر     .  را مي گرفت   "تئوري تاثيرات سراسري عمليات   " جاي   "تئوري تاثيرات منطقه اي عمليات    "رتيب  بدين ت 

استراتژيك بر حركات تاكتيكي اين بود كه رفقاي كوه پس از اولين ضربه، ديگر نمي بايست به سرعت منطقه را ترك مـي                       
 دقيق تاكتيكي مي پرداختند تـا بتواننـد ضـربات بعـدي را در               كردند، بلكه مي بايست در منطقه مي ماندند و به شناسايي          

  . همان منطقه وارد سازند تا تداوم ضربات بر منطقه تاثير گذارده و خلق منطقه را به مبارزه بكشانند
، در "حركـت مـداوم  "انعكاس عمل اين تغيير در برنامه استراتژيك بدين صورت بود كه رفقا با فراموش كردن اصل اساسي       

 روز از منطقه شناسايي تاكتيكي نمايند و سپس منطقه را به سمت شـرق            30قه باقي ماندند و قرار گذاشتند كه مدت         منط
با استفاده از انبارهاي آذوقه بدون گذاشتن ردپا از منطقه دور شوند و پـس از پيوسـتن نفـرات جديـد از شـهر                 . ترك كنند 

 روزه، يك سـري عمليـات بـه منظـور تـاثير             20به شناسايي تاكتيكي     ديلمان بازگشته با اتكا      –مجددا به منطقه سياهكل     
البته آمادگي منطقه الهيجان به علت تضادهاي شـديد بـين چايكـاران و سـازمان                . بخشي در منطقه الهيجان انجام دهند     

ط مناسبي را چاي، بين دامداران و اداره منابع طبيعي و بين بوروكراسي و متنفذين از يك طرف و خلق از طرف ديگر شراي             
  .ارايه مي كرد

از طرف ديگر فرماندهي دسته كوهستان هيچگاه پيش بيني نمي كرد كه دشمن چنين نيـروي عظيمـي را بـراي نـابودي                       
فرماندهي دسته كوه در نهايـت انتظـار داشـت كـه نيروهـاي گروهـان ژانـدارمري                  .  نفري كوه گسيل دارد    8دسته كوچك   

تاده شوند و هرگز تصور نمي كرد كه هنگ ژاندارمري گيالن و تمام نيروهاي پليس و الهيجان در مرحله اول به ميدان فرس
در حاليكـه عمـال چنـين شـد و سـپهبد         . ارتش در منطقه بسيج شوند و با استفاده از ده ها هلي كوپتر به جستجو پردازند               

غالمرضـا بـرادر   . ا رهبري مي كرداويسي، فرمانده ژاندارمري كل شخصا در سياهكل ستاد عمليات تشكيل داده و عمليات ر   
افراد هنگ ژاندارمري گيالن تمام خطوط مراصالتي منطقـه را          . شاه هم براي بازرسي و سركشي به سياهكل اعزام شده بود          

شديدا كنترل مي كردند و منطقه را به محاصره درآورده بودند و يك گردان ارتشي از پادگان منجيل به سمت منطقـه بـه                        
  .حركت درآمده بود
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بدين ترتيب بود كه دسته كوهستان پس از حمله به پايگاه سياهكل به ارتفاعات جنوبي عقب نشيني كـرد و طبـق برنامـه                    
] ايـرج [ كه با كمك "كاكوه" روزه را بايد از انبارك آذوقه واقع در قله          20طبعا آذوقه   . شروع به شناسايي و گشت زني كرد      

به طوري كه اكنون مي دانيم، نيري دستگير شده بود          .  بود تأمين مي كردند    نيري، معلم روستايي دستگير شده ايجاد شده      
 بسيج كرده و با استفاده      "كاكوه"و تحت شكنجه محل انبار را به دشمن گفته بود و دشمن عمده نيروي خود را در حوالي                   
آذوقه به محل آمـده بودنـد، بـه      از همه نوع تجهيزات باالخص هلي كوپتر، چهار نفر از رفقاي كوه را كه به منظور برداشت                  

موقعيت طبيعي نيز مناسب نبود، به علت زمستان، درختان جنگلي برگ نداشتند و از نظر نظامي اين يك          . محاصره درآورد 
  .عامل منفي براي چريك كوه محسوب مي شد و امكان استفاده از هلي كوپتر را به دشمن مي داد

مركز دشمن پيكار كردند و آنگاه كه مهمات شان به پايان رسيد، دو نفرشـان      ساعت با قواي مت    48فداييان كوهستان مدت    
با دست زدن به عمل فدايي، با انفجار نارنجك خودشان را با چند تن از عوامل دشمن نـابود سـاختند و دو نفـر ديگـر كـه                     

 اسـفند  8كه چند روز بعد در يكي از افراد توانست از محاصره خارج شود    . رمقي در تن نداشتند، به اسارت دشمن درآمدند       
 نفر به اسارت دشمن درآمدند  7 نفري كوهستان،    9بدين ترتيب از دسته     . در حوالي يك روستا به طور نيمه جان يافته شد         

 نفر دستگير شدند 17 نفري جنگل در كوه و شهر جمعا        22در مجموع از افراد گروه      .  تن در جنگل به شهادت رسيدند      2و  
 تـن از گـروه      5 توسط عوامل امپرياليسم در ايران تيرباران شدند و فقط           49 اسفند   27 نفر در تاريخ     13 نفر،   17كه از اين    

 به انتقام اعدام رفقاي خود، رييس اداره دادرسي ارتش رژيم را 50 فروردين 18اين عده در تاريخ . جنگل زنده و آزاد ماندند
دند و حكم اعدام را در سحرگاه همـان روز در مـورد او بـه اجـرا     در يك محكمه انقالبي محاكمه و او را به مرگ محكوم كر       

  .درآوردند
  

  تجارب عمليات سياهكل 
  :از تجارب دسته كوهستان ميتوان نتايج زير را گرفت

  توانند مبارزه مسلحانه را تدارك و آغاز كنند هاي كوچك ميگروه. 1
نفي است، الزم اسـت در يـك لحظـه مناسـب عمـل              عامل زمان قبل از شروع عمليات حساب شده نظامي، يك عامل م           . 2

  آغازشود
  در آغاز گروه بايد به خود متكي باشد و با اتكا خودش عمل را شروع كند. 3
هرچـه  "سازماندهي شهري بايد بر تمام قواعد فن پي ريزي شود و حتماً كادرهاي اساسي بايد حرفه اي و مخفي باشند                     . 4

  "كادر حرفه اي بيشتر، بهتر
ي كه شناسايي و اطالعات شان زياد است، نقاط خطر محسوب مي شوند و حتما بايـد از دسـترس پلـيس خـارج           عناصر. 5

  شوند
  بايد از هر وسيله اي براي وصول به هدف سود جست و از رمانتيسم انقالبي پرهيز كرد. 6
عايت اصـل تحـرك مطلـق       در عمليات چريكي كوه بايد روي عكس العمل نظامي تمركز يافته دشمن حساب كرد و با ر                . 7

  .اقدامات دشمن را بي ثمر گذاشت
  .سه اصل طاليي چريكي، تحرك مطلق، عدم اطمينان مطلق و هوشياري مطلق را بايد هميشه و همه جا رعايت كرد. 8

*****  
  :مادر رفيق شهيد غفور حسن پور هنگامي كه خبر تيرباران فرزندش را به او رساندند، چنين گفت) 1 (
پسر من و نظاير پسر مـن  . يران همچون درخت تناوري است كه ريشه هاي قطورش در دل خاك وطن جاي دارد     انقالب ا "

تنها شاخه هاي اين درخت هستند و دشمن تنها ميتواند شاخه هاي اين درخت را بزند ولي ريشه همچنان پابرجاست و بـا   
م دلگير نيستم، اميـد مـن بـه شـاخه هـاي جديـد       پس من از مرگ فرزند . زدن هر شاخه، شاخه هاي بسيار خواهند روييد       

  ".است
 .او در زير شكنجه شديد محل انبار واقع در قله كاكوه سياهكل را گفت و بعدها در دادگاه به حبس ابد محكوم شد) 2 (
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  نخستين مراسم علنی بزرگداشت رستاخيز سياھکل
  مهدي سامع

است كه به مناسـبت چهلمـين سـال         ) 1 ("گزارشي از چند ماه پرتالطم    " سامع به نام     مهدينوشته زير بخشي از مقاله      * 
  .  نگاشته شده است"اخبار روز"تولد سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران براي وبگاه 

  
 مهمترين پروژه ما برگزاري مراسم گرامي دشت رستاخيز سياهكل بود كه اعالم كرده بـوديم در                  بهمن 19 تا   12در فاصله   

آن زمان كه ما اين .  بهمن در زمين فوتبال دانشگاه تهران تجمع مي كنيم و سپس اقدام به راهپيمايي خواهيم كرد19روز 
فكـر كـنم روز   . ايت از دولت موقت اعالم نكرده بـود  بهمن را به عنوان روز حم19مراسم را اعالم كرديم، هنوز خميني روز    

.  بهمن در حمايت از دولت موقت اعالم راهپيمايي كـرد          19 بهمن بود كه خميني دولت موقت را اعالم كرد و براي روز              17
فقط به هر حال ما در شرايط دشواري قرار گرفته بوديم و به هر صورت سازمان تصميم گرفت كه مراسم را برگزار كند ولي 

  . تجمع و راه پيمايي را به يك روز ديگر موكول كند

تقسيم كار كرده بـوديم كـه دوبـاره كـاري           . در تدارك برگزاري مراسم يادمان حماسه سياهكل با تمام نيرو كار مي كرديم            
  . نددانشجويان هوادار، خانواده ها و رفقاي آزاد شده از زندان نيروي اصلي در اين كارزار تداركاتي بود. نشود

اما با آمدن خميني اين خانه كه نزديـك         . قبل از آمدن خميني به ايران، خانه زنده ياد آقاي شانه چي يكي از مراكز ما بود                
  . محل استقرار خميني بود، تبديل به محل تجمع اطرافيان او شده بود

يم اطرافيان خميني چه نظري      بهمن محسن شانه چي به من گفت براي شام بريم خانه ما و در ضمن ببين                19شب قبل از    
در همان خانه بود كه براي چند دقيقه آقاي احمد سالمتيان را ديديم كه با توپ پر به كمونيسم                   . در مورد حركت ما دارند    

وي با تاكيد مي گفت كه . حمله كرد و در ضمن بشارت داد كه با طلوع خميني عصر جديدي در تاريخ بشر آغاز خواهد شد
پس از رفتن او چند نفري كه مانده بودند و اسامي آنان را به خاطر نمي آورم، گفتند شما مراسم را بـه                   . نيدمراسم را لغو ك   

  . طور مختصر برگزار كنيد و پس از مدتي به صف تظاهرات در حمايت از دولت بازرگان بپيونديد
قبـل از شـروع برنامـه، مـن و     .  اطراف آن پر شده بود بهمن خيلي زود زمين چمن داشگاه تهران و خيابانهاي      19صبح روز   

مراسم برگزار خواهد شد و راهپيمـايي       . مهدي فتاپور ديداري داشتيم و در اين ديدار تصميم سازمان را مهدي به من گفت              
صحنه من مسوول . ضمنا برنامه عمل سازمان را قرار شد در اين گردهمĤيي اعالم كنيم.  بهمن موكول خواهد شد21به روز 
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بودم و فريبرز سنجري و زنده يادان محسن شانه چي و قاسم سيد باقري مسوول ارتباطات و تنظيم برنامـه هـا، زنـده يـاد                  
رضي تابان، تعدادي از رفقاي دختر و تعدادي از دانشجويان مسوول انتظامان اطـراف تريبـون و زنـده يـاد رضـا نعمتـي و                          

از اين رفقا محسن، قاسم، رضي و رضا در . گاه و خيابانهاي اطراف آن بودندتعدادي ديگر مسوول انتظامات زمين چمن دانش
  .مبارزه عليه رژيم جمهوري اسالمي به شهادت رسيدند

چنـدين شـعر خوانـده      . در اين گردهمĤيي كه عكسهايي از آن هم موجود است، تني چند از خانواده شهدا سخنراني كردند                
باالخره من برنامه عمل سازمان را قرايـت كـردم كـه بـا اسـتقبال        . ار پخش مي شد   شد و البالي اين برنامه ها، سرود و شع        

به نظر من اگر سازمان روي جوهر و مضمون اصلي آن برنامه ايستادگي مي كرد، وضع ما امروز متفاوت              . جمعيت روبرو شد  
از رسانه هاي .  سازمان را منتشر گردند    روزنامه ها فرازهايي از برنامه عمل     . ما جمعيت را صد و پنجاه هزار اعالم كرديم        . بود

  .خارجي خبرگزاري فرانسه و راديو بي بي سي را به يادم مانده كه اين گردهمايي را منعكس كردند
براي اولين بار بود كه سازمان حـضور علنـي و رسـمي خـود را     . استقبال گسترده از اين گردهمايي براي ما غير مترقبه بود    

 بهمـن دعـوت بـه     21ي برخي از برنامه ها اعالم كرديم كه گردهمايي پايـان مـي يابـد و بـراي                   پس از اجرا  . نشان مي داد  
  .راهپيمايي كرديم كه از دانشگاه تهران آغاز مي شود

  

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

  .مايران را به شدت محكوم مي كني

  

  سياست پرداخت صدقه و تحقير مردمسبد کا/ يا ادامه 
  جعفر پويه

 
هاي جاهالنه رهبر و ولي فقيه رژيم جمهوري اسالمي اسـت،           اد ورشكسته ايران كه نتيجه سياستهاي غلط و جاه طلبي         اقتص
د تورمي دست و ركو همچنان در گرداب ،ن پركن حسن روحانيقرا مي رود و بر خالف شعارهاي دهروز بيشتر به قهه روز ب

  .پا مي زند
 ديگر طرفهاي غلط اقتصادي پايوران رژيم و فساد گسترده غالب بر پيكره آن از تحريمهاي اقتصادي از يك طرف و سياست   

 بيـشترين هزينـه را   ،در ايـن وانفـساي بحرانـي    .  كه نفس اقتصاد بيمار كشور به شماره افتاده اسـت          جايي رسانده ه  كار را ب  
 بيـشتر از خـط فالكـت    ر نيست و ايـن روزهـا   تا جايي كه ديگر حرفي از خط فق ، كم درآمد مي پردازند    مزدبگيران و اقشار  

  . جامعه به آن گرفتارنديينير پااقشاصحبت مي شود كه اكثريت 
، همـان انـدك    اجرايي شدهدفمندي يارانه هاسياستهاي ديكته شده بانك جهاني و صندوق بين المللي پول كه تحت نام ه      

كـن گرانـي همچنـان       كارد فقر به استخوان بسياري رسيده است و سيل بنيـان          . وان مردم را نيز به فنا داده است       توش و ت  
 بلكه در مقايسه با افزايش قيمـت كاالهـاي اساسـي          ، در حاليكه درآمد اكثريت جامعه نه تنها افزايش نيافته         ،پيش مي تازد  

و ترس و وحشت رژيـم از قيـام         خط فالكت نيز بي رنگ مي شود        اين است كه    . نمي دهد هم  كفاف زندگي بخور و نمير را       
 از دسـت  ردمي كه ديگر چيزي ندارند تـا كابوس به ميدان آمدن م. دگير مي   شكل ه ها ن و كارد به استخوان رسيد     گاگرسن

. نداخته است را به فكر چاره اوت ملي آنان چپاولگران ثر وبدهند، خواب از چشم حاكمان ام القراي مسلمين ربوده و دزدان       
 رديف شده در پـشت       امنيتي هاينوكراتك دسته حسن روحاني و لشگر ت      به اين دليل است كه بر خالف جار و جنجال دار و           

 پـيش    پوپوليست رهبر رژيـم را     ي پادو ، همان راه محمود احمدي نژاد     ، باندهاي دوم خردادي    او و رفسنجاني به انضمام     سر
  .ن اقشار جامعه را راه فرار يافته اندگرفته اند و صدقه دادن به تحتاني تري
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   صدقه اي احمدي نژاداقتصادتكرار علت 

امـا چـرا    . صدقه دادن دولت محمود احمدي نژاد اسـت       رعيت نوازي و     براي اقشار كم درآمد همان سياست        كاال اعالم سبد 
   عمل مي كند؟همان راه را پيش گرفته و اينگونه و حرافيها همه انتقادها باروحاني 

گرسنه، دولت را وادار كرده تا مردم ي بايد گفت كه ترس از قيام و به ميدان آمدن هح و توجير ابتدا و بدون هر گونه توضيد
 كه  كساني،اين عمل. اهدباج داده و اينگونه اندكي از فشار وارد شده به آنها بكبه بخشي از اقشار كم درآمد و يا بسيار فقير   

ه د را با چند كيلو برنج و روغن و قند شكر مي فريبد و حداقل براي آنان اين اميـد را زنـد                 شبها سر گرسنه زمين مي گذران     
بـراي   آنهـا را      مي كند   دولت سعي   اينگونه .بخشش خواهد كرد  به آنها   از چندي دولت اندكي مواد خوراكي        مي كند كه هر   

 اما آيا براستي دولت .دماينره اي به حال خود  فرصتي براي دولت ايجاد مي شود تا فكر و چا،ديگر از سوي . كندمدتي آرام
يا كاسه ديگري نيز زير      ،فكر چاره اند و راهكاري براي حل و فصل مشكل دارند          حسن روحاني و رژيم جمهوري اسالمي به        

  ست؟انيم كاسه 
كل ركود تورمي شكه براي حل م مبني بر اينزارش صد روزه و تكرار آنها در مصاحبه هاي مختلف اشگادعاهاي روحاني در 

 ه هايي كه از نظر علمـي      ف هيچ كدام از مول     دولت او به   زيرا. هاي اساسي برداشته، حرف مفتي بيش نيست      اقتصاد كشور گام  
درت در كشور، هرگـز امكـان        بلكه به علت ساختار مافيايي ق      ،تنها نزديك نشده  نه    است ضروري  مقابله با اين وضعيت    براي
 ادامـه  ،با اين حساب از همـان ابتـداي كـار   .  پاي بگذارد، كه خط قرمز قلمداد مي شود هاده بتواند در بعضي از محدو ندارد

نام ( بازار محور مي نامند را اقتصاد   دولت روحاني آني بانك جهاني و صندوق بين المللي پول كه اعضاديكته شدهسياست 
يـست  آن نه تنهـا رقـابتي ن  پيرو سياست حاكم بر ايران  زيرا اقتصاد ،، با موانع اساسي روبرو بوده است     )ليبراليسم - وديگر ن 

در چنـين وضـعيتي كـه    .  حاكمان بالمنازع آن هستند، پنهان از بيت رهبر و سپاه پاسداران بلكه انحصاري است و دستهاي    
ي و  مي توانند مناقـصه هـا و مزايـده هـاي دولتـ           قانوني بدون هيچ تشريفات     "رهبر"  به سپاه و امپراتوري اقتصادي وابسته    

   زد؟ خصوصيحكومتي را مال خود كنند، چگونه مي شود حرف از رقابت و يا مشاركت بخش
جز صدقه دادن ه مي ماند و راهي ب  فاسد رژيم در در همان ابتداي كار در گل سياست و اقتصاد   است كه دولت روحاني    اين

  .براي فرار از زير بار اعتراضات گسترده نمي يابد
  

   گرسنگانتحقير

كاال نيز شـيوه اي را پـيش     هاي رفسنجاني است، در توزيع سبد     التذ وارث به حق احمدي نژاد و تابع ر        ت روحاني كه  اما دول 
 مزدور ويترين تبليغاتي  كه خبرنگارانچندش آوردر اين نمايش  . ان دهد مي گيرد تا هرچه بيشتر خود را حق به جانب نش          

كنـد و شايـسته     بيكاري و فقر را تحقيـر مـي  ردم به جان آمده زير با   ين مي كنند، دولت تا آنجا كه مي تواند مر         ياش را تز  
 اين  كه ريشان خودشان را نيز در مي آورد      جايي مي رسد كه صداي هم     ه  كار اين تحقير ب   . همان اندك صدقه نيز نمي داند     

  .اندازه از بي شرمي را تاب نياورده به آن اعتراض مي كنند
 گرمـي، دو بـسته پنيـر        900 مرغ منجمد، دو بطري روغن مايع        ج هندي، دو عدد    كيلو برن  10شامل  سبد كاالي دولت كه     

اعالم توزيـع سـبد كـاال در ابتـدا بـدون هـيچ       .  شكل ممكن توزيع شدين عدد تخم مرغ مي باشد، به بدتر18 گرمي،  400
 كرد تنها كساني از      اما دولت به سرعت اعالم     . كه به چه كساني تعلق مي گيرد و به چه كساني نه            بودن  مشخص محدوديتي

هاي طويـل   حـال در صـف    .  هزار تومـان باشـد     500 اين هديه يا صدقه دولت برخوردار مي باشند كه درآمد ماهيانه آنها زير            
 توانـد از سـبد كـاال برخـوردار          مقابل مراكز توزيع چگونه مي شود فهميد كه چه كسي با موازين دولت مطابقت دارد و مي                

عدم برنامه مشخص دولت براي شناسايي افراد شـامل       .  بر اين مراكز غالب مي شود      ي عجيب  اين است كه هرج و مرج      !؟شود
عـده  .  تبديل به يك هرج و مرج تمام عيـار مـي شـود        درست، اين صدقه و همچنين به ظاهر عدم برنامه ريزي براي توزيع          

و مرج منجر به مرگ بعضي از افراد         هرج   ،در بعضي از مراكز   . بسياري زير دست و پا مي مانند و زخمي و مجروح مي شوند            
 تا ، توانش بيشتر بوده وكس زور و خورد پرداخته اند و هر بعضي از افراد براي دسترسي به كاال به زد   . سالخورده شده است  

اينجاست كه .  بلكه حق و حقوق آنان را نيز پايمال كرده است،آنجا كه توان داشته نه تنها به ضرب و شتم ديگران پرداخته        
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  آنـان  خبـري هاي در فـيلم و عكـس  آب و تـاب  با   شود و اين صحنه هاي منزجر كننده      قش خبرنگاران مزدور برجسته مي      ن
اينكه دولت روحاني در تحقير مردم دست احمدي نژاد          تا به ديگران چه چيزي را ثابت كنند؟       مي شوند   بازتاب وسيع داده    

  را از پشت بسته است؟
. شيده اسـت   انديـ  ولت تدبير و اميد، تـدبير ديگـري        زيرا د  ،داشتند، چندان كار ساز نشد    شه اي   هايشان چنين اندي  اگر بعضي 
آنهاست كـه   چماق  ُقلگو و همسايه     اين افراد زور   به آنان كمك كند، اما      دولت مي خواهد   وانمود مي كند    به مردم  اوست كه 

مـشكالت  اين اسـت كـه بـراي      . نجام دهد خوبي ا ه  كند و نمي گذارد كه دولت كارش را ب         حق او خانواده اش را پايمال مي      
ماره يـك   به عنـوان مـتهم شـ      كه   و دولت    هشد مهم است، مسبب ديگري تراشيده       مردمي كه همان اندك كمك سبد كاال      

  .خارج مي شودرس ول همه اين نابسامانيهاست، از تيرومس
  

ارد به استخوانش رسـيده و دسترسـي بـه    در زير بار بيكاري و گراني ك   كه ترين اقشار جامعه  ، فقير دستان مزدور ه  دوربين ب 
 عقـب افتـاده   د روز است را گله هايي بي فرهنگ، وحشي و   سبد كاال برايش همچون رها شدن از زير بار گرسنگي براي چن           

 بـه زد و خـورد مـي    ،دنـ  حق همنوع و همسايه خـود را پايمـال مـي كن          ، مي رسد  شاند كه وقتي دست   ناي نمايش مي ده   
چنين .  دن نيز هراسي به خود راه نمي دهآنهاد و حتا از مرگ نورده و ناتوان را زير دست و پا له مي كنافراد و سالخ ،دنپرداز

نمايشي از مردمي كه در يك هرج و مرج و بي برنامگي دولتي و حكومتي گرفتار است، مي تواند به سود چه كساني تمـام                         
 مي توانـد چـه پيـامي را منتقـل     ،ندشورهاي تهيه مي كنشود؟ چنين ويتريني كه آنان براي جامعه جهاني و مردم ديگر ك      

  د؟نماي
 به فكر مردم است، براي آنان تهيه كمك بالعوض و رايگان ديده است، اما اين خـود                  دولت باشد كه    يك پيام مي تواند اين    

ي بي شرمي كه از  زه. ايستادن در صف را هم ندارندصبر و تحملحتي  ،ه تنها عقب افتاده بلكه آشوبگرندتند كه ن آنان هس 
  . و رژيم واليت فقيه بيش از اين هم انتظار نمي روديفرهنگ آخوند

  كاال، شانه هاي تخم مرغ را به سوي مردمي كه تجمع كرده اند پرتاب مـي                وزيع فردي كه در يكي از مراكز ت        فيلم مشاهده
انديشان ر دگريهاي فاشيستي براي تحق حكومترفتارشود، تنها مي تواند كند و تخم مرغها روي سر و صورت مردم پهن مي 

گرفتار فقـر و   چه كسي به اين بي شرمان اجازه داده تا با مردم . و بس آوردياده  تعريف مي شدند را ب  "دشمن"  كه نيو آنا 
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 به آنـان   آنكه محترمانه در بسته بندي مناسب را به جاينه رفتار كنند و سهميه كاالهاي اختصاص داده شده        اينگوبيكاري  
  د؟ن بر سر و رويشان خرد كن پرت يانسوي شا به د، اينگونهنبدهويل تح

 چنين تبليغـات     تاثير تحتكه   كرده اند    ردم ديگر كشورها را همچون خود تصور      دولت حسن روحاني و رژيم واليت فقيه م       
شان بلند مـي     شانند، صداي بعضي از همري    نك مي   هشاهدمرا كه    به همين دليل بازخورد آن    . گيرند  قرار منزجر كننده اي  

 اين همه شناعت رژيم واليت فقيـه  لدر مقاب چون جامعه بين الملل ،دازه از تحقير را صالح نمي دانند       اين حد و ان    كهشود  
كند مي تواند با يك عذر خواهي سـر و   هرچند روحاني فكر مي.  متعجب مي شود ودهنه  و دولت حسن روحاني انگشت ب     

كنـد كـه     برمال ميت فقيه راي رژيم وال هاي و همه دار و دستهن ماهيت او، دولت رنگي    ،بهم آورد، اما اين عمل    را  ته ماجرا   
   .از پشت مي بندند ر راگ و تحقير آنان دست يكديفرودستان عليه منافع اقدامدر بي شرمي و 

 كاركشته امنيتي رژيـم اسـت را      عناصر ي از  علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه يك          ،روحاني بعد از عذر خواهي    
روحاني مي گويـد  با اين حساب . مامور ساماندهي وضعيت توزيع سبد كاال و ايجاد وحدت مديريت و اطالع رساني مي كند            

ايجاد هرج و مرج و حيف و ميل بخش زيادي از كاالها .  كاالها نداشته است برنامه اي براي توزيع درستچي ابتدا دولت ه  از
چـه كـسي   .  و كـساني جـان خـود را از دسـت داده انـد      اندتحقير شده مردم.  افتاده است اتفاق  عمدي  اين بي برنامگي   در

  پاسخگوي اين اتفاقات است؟ 
آيا كسي مي پذيرد چنين عمل غير انساني اي با يك عذر خواهي سردستي رفع و رجوع شود كـه بـسياري از آن بـا آب و                       

  تاب سخن به ميان مي آورند؟
  .مي رودگذاريد از جهت ديگري به اين وضعيت نگاه كنيم تا ببينيم كه عملكرد دولت روحاني به كدام سو و جهت ب

  
  رياضت اقتصادي براي فرار از بحران

اما عملكرد او و تيم دولت در . كند كه اقتصاد كشور گرفتار در ركود تورمي است هرچند روحاني در سخنرانيهايش اقرار مي
 از  رااگر چنين بود، دولت مي بايست تمام اقالم سبد كاال. ندرون رفت از اين وضعيت باز ك     سوي ب   راه را به   جهتي نيست تا  

توليـد داخـل كـشور را        تاين عمل مي توانست هم به توليد داخلي كمك كند و محـصوال            . كردمي  توليدات داخلي تامين    
اما آيا دولت چنين كـرد؟ اگـر نـه    . ي نيز معنا پيدا مي كرد به توليد كننده داخل دولت كمك، از جانب ديگرمصرف نمايد و 

  چرا؟
 هزار ميليارد تومان 117 درآمد دولت بالغ بر سال جاري، تا پايان  طبق اخبار منتشره از سوي منابع حكومتي،اينبه غير از 

اين حساب دولـت در ايـن       با  .  هزار ميليارد تومان مي باشد     170 دولت   سال جاري اين درحالي است كه بودجه      . خواهد بود 
حـال دولـت    .  يعني چيزي حدود يك سوم بودجه ساالنه را كسر دارد          . هزار ميليارد تومان كسر بودجه دارد      53 حدود   سال

 و اين    جز اينكار ندارد    نيز هيچ راهي  در عمل    جز قرض از بانك مركزي جبران كند؟      ه  چگونه مي تواند اين كسر بودجه را ب       
گرانـي    افت ارزش پول به دليل رشـد نقـدينگي، تـورم و   لاز دالي سكناس بدون پشتوانه كه يكي      نيز مساوي است با چاپ ا     

 يك سوم بودجه ساالنه خود را مجبور است اسكناس بدون پـشتوانه چـاپ               ،گرفتار ركود تورمي است   كه  حال دولتي   . است
 ي كـه دولتـ . وسه و ريش پهـن اسـت   حكايت ك قطور دقي به  اين وضعيت   .  قرض از بانك مركزي است      آن بزند كه نام ديگر   

  ! اسكناس بدون پشتوانه چاپ مي زند، استمدعي تالش براي مهار ركود تورمي
 هزار ميليارد توماني بسته     50جالب است كه طبق گفته منابع رسمي رژيم، بودجه سال آينده نيز با كسر بودجه اي حدود                  

هـاي نفتـي و پـولي       ي كم كردن تحريم   ر پرونده اتمي برا   حال تصور كنيد كه در عمل اگر عقب نشيني سريع د          . شده است 
ولت نتواند هزينه هـاي   اگر د. خوانده خدا بر روي زمين استبرداشته نشود، چه آخر و عاقبتي در انتظار رژيم نماينده خود        

 كـه   جاري خود كه همان حقوق و دستمزد كاركنان دولت است را پرداخت نمايد و فكري به حال مبلـغ نقـدي يارانـه هـا                        
ناكي قرار دارد كه چشم انداز آن براي بسياري از پـايوران رژيـم روشـن          اخت مي شود نكند، در بن بست وحشت       ماهيانه پرد 

  .است
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 ابالغيه اي كه توسط همه رسـانه هـاي   در  بهمن30 رهبر و ولي فقيه رژيم در روز چهارشنبه ،اين است كه علي خامنه اي   
 تا سياستهاي كلي اقتـصاد مقـاومتي را بـي درنـگ و بـا                ددهيه دستور مي    ي قضا مجلس و قوه   به دولت،    ،منتشر شده رژيم  

نظـيم  اين سياستها در مجمع تشخيص مصلحت نظام تحت سرپرستي رفسنجاني تدوين و ت            . زمانبندي مشخص اجرا كنند   
ال حاضر از طريـق     كاالهاي اساسي، به ويژه آن دسته از كاالهاي اساسي كه در ح           توليد  بر اساس اين سياستها،     . شده است 

  .دوواردات تامين مي شود، بايد افزايش يابد و مبادي واردات اين كاال نيز بايد متنوع ش
دولت درآمدهاي خود را از ماليات افزايش دهد و سهمي از درآمدهاي نفتي كه به صندوق توسـعه                   همچنين مقرر شده كه   

 جايي كه وابستگي بودجه ساالنه به درآمدهاي نفتي به صفر  هر سال نسبت به سال قبل افزايش يابد تا،ملي واريز مي شود
  .برسد

ن دريافت مجمع تشخيص مصلحت نظـام تحـت سرپرسـتي رفـسنجاني و علـي خامنـه اي                   واتهر ماجرا مي    انكه از ظا  نآنچ
تـصادي خـود    به اوضاع اقد به حدي كه رژيم بتوانهاپرونده اتمي تا برداشتن تحريم  دريافته اند كه حتا در صورت توافق در         

به همين دليل دستور اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي يا همان سياست رياضت .  راه درازي در پيش است    ،سر و ساماني بدهد   
  . كه الزمه قطع سوبسيد كاالهاي اساسي و آثار مخرب تحريمهاست اند اقتصادي را در پيش گرفته

  
  افسانه ماليات به جاي درآمد نفت

 توضيح آن فقط مي تواند ش دست پخت مجمع تشخيص مصلحت نظام آنقدر تناقض وجود دارد كهبا اين همه اما در اين آ
 زيرا آنها از يك طرف دسـتور       . باشد  از وضعيت كنوني كشور    را تصويب كرده اند     آنكس يا كساني كه آن     ناداني و عدم درك   

 "مبادي واردات ايـن كاالهـا     متنوع شدن   "  و از سوي ديگر خواهان     "توليد كاالهاي اساسي بايد افزايش يابد     "مي دهند كه    
 هو گرن . ليد داخلي بتواند جاني بگيرد    اگر توليد كااليي بايد افزايش يابد، پس بايد واردات آن به حداقل برسد تا تو              . شده اند 

 توليد ه معني ورشكستگي و تنوع مبادي واردات بهاي قدرتمند خارجي را نداشته قدرت رقابت با كمپانيتوليد كننده داخلي
 رژيـم   اقتصاد مقاومتي رهبـر  كه در تنظيم سياستهاي  ستهاي خارجي و داللهاي داخلي آنها     توسط شركت  داخلي   گانكنند

  . سهم آنان نيز در نظر گرفته شده استتوسط رفسنجاني،
صـد  ش كه روحـاني در گـزار    همچنان."دولت درآمدهاي خود را از ماليات افزايش دهد" دستور مي دهد      ابالغيه همچنين

 بـوده كـه در   6 منفـي  91سال  رشد اقتصادي كشور در را تاييد مي كنند،خود اشاره كرده و منابع مختلف نيز به آن      روزه  
حال در كشوري كه رشد اقتصادي آن منفـي اسـت،       . است  كه همچنان به قوت خود باقي       است واقعيت بسيار بيشتر از اين    

  فزايش دهد؟دولت چگونه مي تواند درآمد مالياتي خود را ا
ه و وزارت اطالعـات   يا زير مجموعه بيت رهبر هستند يـا توسـط سـپا    ده سودر بسياري از شركتها و موسسات       از سوي ديگ  

 موسسات   در اختيار   نيز بخش عظيم ديگري  . ليات نمي شوند   كه هيچ كدام از آنها مشمول حسابرسي و ما         تصاحب شده اند  
 كـه نـه تنهـا ماليـات نمـي            مشابه اسـت    اقتصادي هايكارتلوي و ديگر    اقتصادي با پوشش ديني همچون آستان قدس رض       

 بـه   ندجز جيب مزدبگيراني كه دولت به راحتي مي توا        ه  با اين حساب ب   .  بلكه از دولت حق و حساب نيز مي گيرند         ،پردازند
بازاريان عزيز؟ گ بزران مي شود؟ د ماليات بپردازند و دولت حريف ش ديگري هستند كه مي توانن، چه كسان آن دست ببرد  

 پرداخت  به شان بلكه هيچ دولت ديگري در رژيم جمهوري اسالمي قادر به وادار كردن،حسن روحانيدولت نه تنها  كهآنها 
  . ماليات نيست
سال نـسبت   هر ،سهمي از درآمدهاي نفتي كه به صندوق توسعه ملي واريز مي شود" :داده دستور  خامنه اي  از سوي ديگر  

   ".زايش يابدبه سال قبل اف
 علي. و نمي تواند مشكالت خود را از اين راه حل و فصل كند          روش و انتقال پول نفت درمانده      ف دركه دولت     حال  همان در

احتمـال اينكـه خامنـه اي و دار و دسـته     . مي دهـد   به صندوق توسعه ملي  درآمدهاي نفتي   واريز فرمان افزايش خامنه اي   
 كـو فـروش     هو گرن .  بعيد نيست  ،چار توهم شده باشند   و خيال بسر مي برده و يا د       رفسنجاني در مجمع تشخيص در خواب       

  كنند؟ نفت و انتقال پول به داخل كه براي آن تعيين تكليف مي
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 از آن مي رودو قطع اميد كرده و اينگونه به پيشدرت خارجي ق6يد خامنه اي از توافق اتمي با هرچند مي توان گفت كه شا
 مي داند با فساد گسترده اي        همچنين مي شود گفت كه خامنه اي       .ندات شكست مذاكرات را آماده ك     تا از هم اكنون مقدم    

 هيچ تعهدي به اجراي وظايف خود ندارند، نمـي تـوان حريـف بحرانـي شـد كـه       هك كه دامنگير رژيم اش است و با كساني 
  در نده مقدمه چيني مي كند مگر اينكه بتواند       بنابراين از هم اكنون براي چند سال آي       . گير كرده است  نياقتصاد كشور را زم   

زيـرا  .  همچنين قطع اميد از حـسن روحـاني و تـيم اقتـصادي او نيـز معنـا مـي دهـد            عمل اين. دراز مدت بر آن فايق آيد     
ه يين كرده و براي اجرا به رهبر ارا اين سياستهاي اقتصادي را تدو،رفسنجاني كه يكي از حاميان پر و پا قرص روحاني است   

  .اده استد
  

  در انتها

گزافـه هـايي همچـون راي مـردم و          . حسن روحاني نيز همچون مشابه هاي تا كنوني خود دلقكي بيش نيست           براي اساس   
 اوامـر الزم     و  دسـتور  . ديگر ابالغ مي شود    ت كه از جاي    زيرا او مجري سياستهايي اس     ،تخاب آزاد آنها پشيزي ارزش ندارد     ان

به همـين   . كند  چيزي است كه ماهيت رياست جمهوري در رژيم واليت فقيه را بيان مي             االجرا و گوش به فرمان بودن آن      
 زبـان بـازي و فريـب        با  بتواند هرچنداو  . نژاد انجام مي داد    يشابه به همان اعمالي است كه احمد      علت عملكرد او چيزي م    

  .تادبه زودي از بام فلك به زير خواهد اف شاشت رسوايي ط  را بفريبد، اما مردممدتي
 
  

  چالشھای معلمان در بھمن ماه
  فرنگيس بايقره

  از كمبود معلم و كالس درس تا دو پاره كردن مدرسه براي فرار از مشكالت
يك  دانش آموز در شهرستان ميناب و شرق آن مشغول به تحصيل هستند كه     7000 هم اكنون بيش از      - بهمن   1تابناك،  

 ديگـر، كـالس درس در كـانكس يـا           يـك چهـارم   واجـه هـستند و در        آنها با كمبود يا نداشتن ساختمان آموزشي م        چهارم
  .ساختمانهاي فرسوده و كلنگي برگزار مي شود و ناگفته پيداست چه پتانسيل بااليي از خطر آفريني در آنها نهفته است

 كارايي عجيب و غريب و به كارگيري معلمان در چند نوبت نيز            طرحهايشدت مشكالت به اندازه اي است كه ديگر اجراي          
خود را از دست داده است، از يكسو برخي مدارس مجبورند در دو نوبت پذيراي دانـش آمـوزان يـك مقطـع باشـند، مـثالً                           

از سوي ديگر، جور نبود معلم بـه      . صبحها كالس اول تا سوم و عصرها كالس چهارم تا ششم تا همه به كالس درس برسند                
  .روز كاري شان از صبح آغاز مي شود و تا حوالي غروب ادامه داردتعداد كافي را بايد معلماني بكشند كه در عمل 

ست كه بدانيم كالس درسي در انباري برگزار مي شود، نه مي توانيم از ديدن كنتور برق فشار قوي نيبا اين تفاسير، عجيب 
 جاي سووال مي ماند كه    در كالس گاليه سر دهيم، نه مي توانيم بر معلماني كه منطقه را ترك مي كنند خرده بگيريم، نه                  

چرا نماينده مردم منطقه در شوراي اسالمي همه تالش خود براي جلب توجه مسووالن و حل مشكالت را در تذكر و نطـق       
  .د وزارت آموزش و پرورش از راه برساما البد مي توانيم منتظر بمانيم تا واكنش... پيش از دستور ديده و 

  
  بدتعطيلي پنجشنبه مدارس ادامه مي يا

 به گزارش واحد مركزي خبر، علي اصغر فاني در نشست دانشجويان پرديسهاي باهنر و خواجه نـصيرالدين                  -بهمن  1معلم،  
 براي توازن بين ساعات حضور دانش آموز، ميـزان يـادگيري، محتـواي درسـي و اهـداف آمـوزش و              ": طوسي كرمان گفت  

  ".اندپرورش، الزم است تا تعطيلي پنجشنبه هاي مدارس باقي بم
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ايـن  ": وي افـزود . فاني گفت اين وزارت خانه پژوهشهايي را در اين زمينه براي بهتر شدن كيفيت آموزشي انجام مي دهـد             
 ساعت تغيير كنـد، كـه ايـن تغييـر منجـر بـه          8 ساعت به    6تعطيلي باعث شد كه در بعضي از دبيرستانها ساعات درس از            

  ".ش شده استخستگي دانش آموزان و ضربه زدن به كيفيت آموز
 هزار پروژه نيمه تمام در آموزش و پرورش خبر داد و گفت پيشنهاد شده اسـت  6وزير آموزش و پرورش همچنين از وجود        

  .كه تكميل پروژه هاي نيمه تمام توسط خيرين انجام شود
   

   ماهه در پرداخت اضافه تدريس5نارضايتي معلمان از تعويق 
ي معلمان از پرداخت نشدن اضافه تـدريس، يعنـي اضـافه كـار بـسياري از معلمـان از        دبير كل كانون صنف    - بهمن   3ايلنا،  

  .ابتداي ارديبهشت ماه خبر داد
ل  مـاهي كـه از ابتـداي سـا         4اضافه تدريس بسياري از معلمـان در ارديبهـشت مـاه و             ": اسماعيل عبدي در اين باره گفت     

پرداخت نشده كه اين موضوع به نارضـايتي جـدي در ميـان             هاي مهر، آبان، آذر و دي       تحصيلي جديد مي گذرد، يعني ماه     
  ".آنان دامن زده است

معوقه اضافه تدريس معلمان بيشتر مربوط به شهرستانهاي استان تهران است اما در بيـشتر اسـتانها اضـافه         ": وي ادامه داد  
ز همكـاران بايـد اضـافه تـدريس         تدريس وجود دارد، چرا كه به دليل كمبود نيروي انساني در بسياري از دروس، تعدادي ا               

  ".داشته باشند
حقوق معلمان با نرخ واقعـي تـورم متناسـب نيـست،     ": اين فعال صنفي معلمان با اشاره به شرايط نامناسب اقتصادي افزود      

  ".بنابراين آنان براي گذران زندگي و تامين امرار معاش به اضافه تدريس مجبور مي شوند
 معلمان در آموزش و پرورش عنوان حق التدريس دارد كه وابسته بـه فـيش حقـوقي و                   اضافه تدريس ": عبدي تصريح كرد  

  ". هزار تومان متغير است12 هزار تومان تا ساعتي 8حكم كارگزيني است و از ساعتي 
بخش قابل توجهي از معوقات معلمان بايد در هفته هاي اخير پرداخت ": دبير كل كانون صنفي معلمان در پايان تاكيد كرد     

  ".شود تا معلمان مشكالت معيشتي شان را حل كنند
  

  حضور مستمر روحانيون در مدارس، توهين به معلمان است: فعال معلمان
 سيستم آموزش و پرورش ايران با مشكالت جدي از قبيل كمبود بودجه و كمبود مربيـان بهداشـت و   - بهمن 3خط صلح،   

كه به تازگي بين اداره ي كل آموزش و پرورش شهر تهران و حوزه ي  ورزش مواجه است؛ با اين وجود طبق تفاهم نامه اي           
علميه ي تهران منعقد شده، آموزش و پرورش متعهد شده است كه از اين پس هزينه هاي روحاني حاضر در مدرسه را هم                   

  .متقبل شود و يك رديف بودجه براي اين امر اختصاص دهد
  .، حول موضوع اين تفاهم نامه، گفتگويي داشته ايم)تهران( ايران با اسماعيل عبدي، دبير كل كانون صنفي معلمان

آقاي عبدي، آموزش و پرورش يك نهاد آموزشي است، شما تا چه حـد اعتقـاد داريـد كـه در سيـستم آمـوزش و                           : پرسش
   هم گنجانده شود؟ پرورش ايران بايد آموزشهاي مذهبي

  
 هـاي    كـشور مـا و در مـدارس، از اوايـل انقـالب بـه سـمت گفتمـان                   ببينيد، با توجه به اين كه رويكرد آموزشي در        : پاسخ

 بسيار زيادي از جمله درس بينش اسالمي و ديني و آموزش قـرآن كـريم در آن            هاي درسي   ايدئولوژيك رفت و درون مايه    
ه قـصد  گنجانده شد و همين طور در مقاطعي از آموزش و پرورش، معاونت پرورشي قرار داده شد، حاكميـت نـشان داد كـ                

دارد اين گفتمان ايديولوژيك را در مدارس ايجاد كند و به هر حال كارشناسيهايي كه خودشان هم انجام دادند، بيـانگر آن                      
 موفق نبودند و حتي در حال حاضر برآورد مـي شـود كـه دانـش آمـوزان در مـدارس، در             است كه در اين فرايند آن چنان      

 اعتقادي و بحث دين گريزي، نه تنها بهتر نـشدند كـه شـرايط بـدتري هـم پيـدا         مقايسه با قبل از انقالب، نسبت به مباني       
  .كردند
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بـه نظـر شـما ايـن        . ما ساعتهاي پرورشي، ديني، بينش اسالمي و درسهاي اين چنيني در آموزش و پرورش داريم              : پرسش

ر پيـدا كننـد؟ آيـا اساسـا         درسها چه كمبودي دارد كه باعث مي شوند زمينه ساز اين شود كه روحانيون در مدارس حـضو                 
  لزومي دارد كه اين مساله اتفاق بيفتد و در واقع به شكل ارتباط روحانيون با دانش آموزان به طور مستقيم برسيم؟

  
به دليل اين كه در سطح كشور، روحانيت، چيزي حدود هفتـاد يـا هـشتاد             . كنم كه اين نياز وجود ندارد       من فكر مي  : پاسخ

هاي نماز جمعه و جرايد و نـشريات        ه در كشور ما وجود دارد، پايگاه      ارد، بيش از يازده هزار امام زاد      هزار مسجد در اختيار د    
 هستند كه روحانيون مي توانند از طريق آن تبليغ كنند و هم چنين با توجه به رديف بودجه هايي كه براي تبليغ                    مختلفي

 و حتي فضاي مجازي، تبليغ خود را انجام دهنـد؛ كمـا     رسانه ي ملي  در حوزه اختصاص داده مي شود، مي توانند از طريق         
 به دليل اين كه موفق نبودند، نبايـست بياينـد و مـستقيم وارد آمـوزش و           اين كه اين كار را هم دارند انجام مي دهند ولي          

  . پرورش شوند
  

 وارد مـدارس     ا به عنوان يك كمـك مربـي       با توجه به اين طرح، آيا روحانيون به عنوان معلم شناخته مي شوند و ي              : پرسش
  خواهند شد؟

  
 را  ناها و معلم     شكل مستمر، خانواده     نخير، در هر مدرسه، روحانيون به شكل ثابت در مدارس تعريف مي شوند و به              : پاسخ

  در اي را فراهم كند تا روحاني به شـكل مـستمر            بايد تحت پوشش قرار دهند و آموزش و پرورش تعهد مي دهد كه زمينه               
از طرف  .  محسوب مي شود   انكه اين به نظر من توهين به معلم        را توجيه كند     ان و معلم  نا ها، دانش آموز    جلسات، خانواده   
اي و به شكل سنتي اجرا نمي كنند و فقط حالت نظـارتي                كه شما پرسيديد، نقش معلم را به شكل واژه            ديگر طبق سوالي  

  .دارد و اين يك توهين آشكار است
  

  بازنشستگان آموزش و پرورش در مقابل ساختمان مجلستجمع 
 بهمن ماه جمعي از بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش تهـران در اعتـراض بـه اجـرا     6 صبح روز يكشنبه  - بهمن   6ايلنا،  

نشدن بخشي از مواد حمايتي فصل دهم قانون خدمات كشوري در مورد افـزايش حقـوق و مزايـا، در مقابـل درب شـمالي                       
  .ان مجلس تجمع كردندساختم

درخواسـت بازنشـستگان آمـوزش و    ": فاطمه يعقوبي، يكي از بازنشستگان حاضر در اين تجمع در مورد علت تجمـع گفـت           
 اين مواد قانوني در مـورد بازنشـستگان آمـوزش و            86 قانون خدمات كشوري است كه از سال         64و  65پرورش اجراي ماده    

 قانون كشوري تاكيد دارد مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان بازنشسته          64 فصل آخر ماده  . پرورش اجرايي نشده است   
بايد با توجه به شاخص هزينه زندگي در اليحه بودجه ساالنه پيش بيني و بـه تـصويب مجلـس شـوراي اسـالمي برسـد و                           

  ".بازنشستگان آموزش و پرورش از اين موضوع مستثني نيستند
افـزايش حقـوق بازنشـستگان آمـوزش و       ": تگان آموزش و پرورش تهـران تـصريح كـرد         نورتاج رضايي يكي ديگر از بازنشس     

اين در حاليست كه هر سال ما بازنشستگان مطابق تورم حقوق نمـي  . پرورش بايد هر ساله بر مبناي تورم افزايش پيدا كند      
  ".گيريم

كفاف معاش زندگي آنان را نمـي   92درصدي حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش در سال جاري 18به گفته وي، افزايش    
 93او در خاتمه از رييس مجلس و ساير نمايندگان مجلس شوراي اسالمي درخواست كرد، در تـصويب بودجـه سـال                     .دهد

  .كشور به موضوع افزايش حقوق و ساير مطالبات بازنشستگان آموزش و پرورش توجه ويژه اي داشته باشند
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   معلم خوزستاني2اعدام 
 زنداني هادي راشـدي و هاشـم شـعباني پـس از مـدتها      ان معلم- بهمن 11هرانا، / ر ايرانشر و دمكراسي د   فعالين حقوق ب  

تحمل شكنجه هاي جسمي و روحي توسط بازجويان وزارت اطالعات و وادار كردن آنان به اعترافـات دروغـين عليـه خـود                     
  ندبراي توجيه صدور و اجراي احكام قرون وسطايي و غير انساني، اعدام شد

بازجويان و شكنجه گران وزارت اطالعات و قوه قضاييه ولي فقيه آخوند علي خامنه اي حتي حق آخرين ديدار و مالقات با                      
  .خانواده هايشان را از آنها سلب نمودند و پيكر اين جانباختگان را هم به خانواده هاي آنها هنوز تحويل نداده اند

، يـك سـازمان غيـر    )گـو   و به معناي گفـت  ("الحوار"فرهنگي  - مووسسه علمي  نژاد از اعضاي    هادي راشدي و هاشم شعباني    
 همايش و شبهاي شعر به زبان عربي و كالسهاي آموزشي و هنري براي جوانان 1384 تا 1382دولتي بودند كه در سالهاي 

  .كرده است برگزار مي ) خلفيه(عرب شهر رامشير 
 به تبعيض عليه مردم عرب و امنيتي شدن فـضاي  1384دمي ارديبهشت فعاليتهاي اين موسسه در پي اعتراضات وسيع مر       

نزديك به بيست عضو    . منطقه، غيرقانوني اعالم شد و مووسسان و اعضا و وابستگان به آن، تحت تهديد و خطر قرار گرفتند                 
تـرين   حـت شـديد  هـا ت خفي وزارت اطالعـات در اهـواز ماه   دستگير و در بازداشتگاه م1389و فعال اين مووسسه در بهمن       

  .هاي روحي و جسمي قرار گرفتند تا به انجام عمليات مسلحانه اعتراف كنند  شكنجه
  
   آموزش و پرورش93هزار ميليارد تومان كمبود در بودجه  2

 ميليـارد بـراي   120 عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي با اشاره به تصويب اعتبـار       - بهمن   18پانا،  
 ميليارد 400 هزار و 2براي اينكه نيازهاي آموزش و پرورش به طور كامل تامين شود، بايد ": هاي آموزشي گفتسرانه واحد

  ".تومان به اين رقم اضافه مي شد
 ميليارد تومان 400 هزار و 2براي اينكه نيازهاي آموزش و پرورش به طور كامل تامين شود، بايد ": جبار كوچكي نژاد افزود

درصـد اسـت، بنـابراين ايـن رقـم افـزايش       18اين وزارتخانه اضافه مي شد چرا كه افزايش حقوق كارمندان  ديگر به بودجه    
در حقيقـت بودجـه     . درصد بودجه آن سهم پرداخت حقوق و مزايا مي شود، نـاچيز اسـت             98بودجه براي وزارتخانه اي كه      

  ". ميليارد تومان كمبود دارد400 هزار و 2آموزش و پرورش 
 ميليـارد تومـان بـراي    10و  ميليارد تومان بـراي فعاليتهـاي قرآنـي         10كي نژاد در بودجه آموزش و پرورش،        به گفته كوچ  

   .ها در نظر گرفته شده استاردوگاه
  

  درصد مطالبات بازنشستگان فرهنگي توسط دولت 50پرداخت تنها 
درصـد   50صـفهان از پرداخـت تنهـا     مدير عامل كانون بازنشستگان فرهنگي و وظيفه بگيـران اسـتان ا        - بهمن   27فارس،  

  .مطالبات بازنشستگان فرهنگي توسط دولت خبر داد
مجيد روستايي با اشاره به اينكه طي سالهاي گذشته دولت نسبت به بازنشستگان فرهنگي بي مهري و بـي تـوجهي كـرده                     

  ".ت هزار بازنشسته فرهنگي بدهكار اس700 تا كنون به 1386دولت از سال ": است، اظهار داشت
وي با بيان اينكه البته در حال حاضر تعدادي از اين بازنشستگان فوت كرده اند، بدون اينكـه مطالبـات و معوقـات خـود را                      

 ميليارد تومان بوده، پس از گذشت       830بدهي دولت به بازنشستگان فرهنگي يك هزار و         ": دريافت كنند، خاطر نشان كرد    
  ".ان فرهنگي به صورت قطره چكاني از سوي دولت پرداخت شده است درصد از مطالبات بازنشستگ50 سال تنها 6

روستايي با بيان اينكه مجلس شوراي اسالمي مصوب كرده است كه مطالبات بازنشستگان بـا اسـتفاده از فـروش سـهام در             
سته روش پرداخت مطالبات به اين صورت صحيح نيست، چرا كه سهام شركتهاي ورشكـ             ": بورس پرداخت شود، تاكيد كرد    

  ".براي مطالبات اين افراد مورد استفاده قرار مي گيرد
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  ايرانشرايط کنونی وضعيت کارگران در 
  

  كاي در آمرراني در جلسه كانون دوستداران فرهنگ ايرهاشمي منتي زيمتن سخنران
  

  تشكر مي كنم كه اين فرصت را به دوستداران فرهنگ ايرانخدمت همه شما سالم عرض مي كنم و از مسئوالن كانون 
  ت كنم مورد وضعيت كارگران در ايران صحبدر من دادند تا 

سياست بيان «نظريه پردازان اردوي چپ گفته اند كه . من سخنم را بر اين پايه آغاز مي كنم كه اقتصاد امري سياسي است
 سرمايه ان و مناسبات حاكم بر آن و تنظيم مناسبات بين نيروي كار و صاحبصنعتچگونگي توليد و . »فشرده اقتصاد است

  . مي دهدنشانرا  خود گوناگوندر شكل قانون و نهادهاي 
فراموش نكرده و نمي كنيم 

در مورد اقتصاد خميني كه 
  جمله دقيق او كه . چه گفت

 با كاركنان پخش داري ددر
 بيان 58 وري شهر17 در ويراد

  .كرد چنين است
  
 كه دم از اقتصاد ييآنها«
 زي همه چيربناي و ززنند يم

 ني از باب ادانند يرا اقتصاد م
 يعني دانند ي انسان را نمكه

 كه انسان كنند ي ماليچه، خ
 است كه يواني حكيهم 

! همان خورد و خوراك است
 نيمنتها خورد و خوراك ا

 يربناي كه زيينهايا. وانندي اما هر دو حخورد؛ ي او كاه مخورد؛ ي چلوكباب منيا.  داردي فرقكي گري دواناتي با حوانيح
 همه يربنايز.  اقتصادش استي فدازشي هم همه چوانيح. دانند ي مواني انسان را حنهاي ادانند ي را اقتصاد مزيهمه چ

  ».  اقتصادش استزشي همه چيربناي االغ هم ز.زشيچ
  

 را برگرفته از پيامهايي كه امام زمان از طريق چاه جمكران براي خوداقتصادي احمدي نژاد راهبردهاي بعداً هم ديديم كه 
  .او مي فرستاد مي دانست 

برنامه «:، نقل قولي از امام اول شيعيان به اين شكل آورده كه93ر مقدمه طرح پيشنهادي بودجه سال دهم حسن روحاني 
  .  ».، مال اندك را افزايش مي دهد و برنامه ريزي نادرست، مال فراوان را نابود مي كند)اقتصادي(ريز درست 

ردها دالر از ثروت ملي و  مواردي كه اگر بخواهم به  ميليابا چپاول... با واقعيت امروز ايراناين سه جمله را مقايسه كنيد
  . هزار من كاغذ هم بيشتر مي شود7 من كه 70فاكتهاي ان فقط مروري كنم مثنوي نه 

براي اين كه بتوانم خالصه و در عين حال روشن نظرم را در مورد موضوع مورد بحث بيان كنم بايد در ابتدا موضوع پس 
  . نمقسمت ك مورد بحث را به دو
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  در مورد كارگراناول 
  براي نيروهاي كارشرايط در مورد دوم 

  
  ؟ چه كسي در ايران كارگر هستند

ما بايد در وضعيت كنوني كه البته جنبه ... كار مي كنند كارگر هستند؟ به گمان من نهكارخانهآيا فقط كساني كه در 
  اشيمبتصوير روشن تر و واقعي تر از نيروي كار داشته ...جهاني دارد

همه كساني با فروش نيروي كار خود زندگي مي ....بر اين اساس و بر اساس ديدگاه بسيار از نظريه پردازان جامعه شناسي 
به بيان ديگر نيروهاي كار يدي و . كنند و فاقد سرمايه به معني دقيق آن هستند جز نيروهاي كار به حساب مي آيند

  .فكري در عرصه توليد، مبادله و خدمات
  . پرستاران و غيره نيروي كار هستند اين اساس نه فقط كارگران توليدي كه كاركنان پخش خدمات، معلمان، بر

  بر اساس آمار حكومتي در ايران...اگر اين تعريف را مبنا قرار دهيم
 ت عنوان تن اعالم شده كه تح هزار 300 ميليون و 23 تعداد كساني كه مشغول كار هستند و يا متقاضي كار  90در سال 

 هزار نفر نيز بيكار 800 ميليون و 2 شاغل و تن هزار 800 ميليون و 20 از اين تعداد .  نام برده مي شودجمعيت فعال
  . سال به باال است10اين آمار كساني را شامل مي شود كه سن انها . هستند

  .  مليون16ساس يك ارزيابي اوليه حدود ير ا. از اين تعداد كساني كه جمعيت فعال هستند، اكثريت آن نيروي كار هستند
توجه داشته . تن كار مي كنند كه رقم بسيار پائيني است 22 ايراني 100 از هر حدوداً....اگر اين امار را مينا قرار دهيم

  . است45باشيد كه اين رقم در تركيه در حدود 
 مشابه اش در سطح بسيار پائيني قرار داره و از همين چند رقم نتيجه مي گيريم كه اشتغال در ايران نسبت به كشورهاي

  .بيكاري پنهان و آشكار يك معضل كه نه، يك فاجعه است
  

  اما در مورد شرايط

درآمد اصلي دولت از نظر . مناسبات اقتصادي در كشورما، در اساس مناسبات سرمايه داري در يك كشور پيراموني است
  . غير نفتي نسبت به واردات غير متناسب و البته به زيان صادرات استارزي از فروش نفت خام تامين مي شود و صادرات

به طور مثال صنايع . در مجموع كشور ايران از نظر توليدي بسيار ضعيف و اين ضعف روز به روز افزايش پيدا كرده است
 100گفت كه حدود  هزار كارگر و كاركن داشت اكنون به زحمت مي توان 500نساجي ايران كه در ابتداي انقالب بيش 

  است....هزار تن در ان اشغال دارند و ايران وارد كننده كاالي نساجي از كشورهاي تركيه، پاكستان، هند و
عدم سرمايه گذاري براي گسترش صنعت و اشتغال .... و توليد در ايران رشد كندصنعت اصلي كه اجازه نمي دهد مشكل

سال يا توسط عناصر شريك در هرم قدرت دزديده شده و يا صرف جنگ،  35بخش عمده درآمد ارزي كشور در اين . است
  . اسالمي شده است و صدور بنياد گراييسركوبي، توسعه تروريسم

  
  براي مثال

 تا 30، بودجه تمامي نهادهاي نظامي و امنيتي كه به حفظ ديكتاتوري مربوط مي شود به طور متوسط 93در  بودجه سال 
  . ه است درصد افزايش پيدا كرد50

، بودجه مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك اين مجمع، شوراي نگهبان، محلس، 93در بودجه سال 
سپاه پاسداران، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، سازمان بسيج، وزارت اطالعات، نيروي انتظامي، 

  . زايش پيدا كرده است درصد اف50 تا 30وزارت امور خارجه و ارتش، از 
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با توجه به اين كه اين ديكتاتوري بر يك انقالب مردمي . يك ديكتاتوري مذهبي حاكم استاز نظر قدرت سياسي در ايران 
و البته عليه زحمتكشان به كار سوار شد، بسياري از مفاهيمي كه به زندگي زحمتكشان بر مي گردد را براي اعمال قدرت 

هاي اجرايي حكومت هستند كه خودشان را نماينده كارگران دانسته و سعي مي كنند فعاليتهاي بخش كساني .گرفته است
  . كارگري را به سمت حفظ نظام سوق دهند

زندگي نيروهاي كار عقب راندن بشهاي توده اي كارگري  از بروز جنجلوگيريتهاي جمهوري اسالمي براي يكي از سياس
رژيم از طريق پس گيري حقوق و دستاوردهاي . شتن گامهايي به سمت جلو است پيشرفت و توسعه بستگي به بردا.است

به قول معروف كالهت را . تاكنوني مردم، سعي مي كند آنها را حداكثر براي حفظ آنچه كه در دست دارند فعال نگاه دارد
 موجود دانستن را تقويت مي كند و اين سياستها همواره روحيه محافظه كارانه و قدر وضع.  فعالً ِبچسب تا آن را باد نبرد

اين گفتمان را جا مي اندازد كه حركت به سمت جلو يك فرصت به قدرت حاكم براي خراب كردن شرايط حال است و 
بنابرين بايد به گونه اي حركت شود كه آب از آب تكان نخورد و در نهايت تغيير وضع موجود با صالحديد قدرت حاكم 

 اين گونه تفكر براي حفظ شرايط موجود و يا در نهايت تغيير جزيي آن آشتي طبقات و نزديك پايدارندگان. خواهد بود
شوراهاي اسالمي كار و ساير نهادهايي كه به قدرت وابسته . كردن منافع نيروي كار با صاحبان سرمايه را تجويز مي كند

  . هستند، همين نقش را بازي مي كنند
  

  صيف به طور خالصه و در ساده ترين تو

 مليون از نيروهاي كار كه فاقد هرگونه سرمايه 16 با يك فاجعه بيكاري روبرو هستيم و ثانياً زندگي حدود ما در ايران اوالً
 به گفته رسانه هاي .هستند، با فروش نيروي كار آنان به ارزان ترين صورت و در مواردي در حد برده داري اداره مي شود

 ني آنها كفاف تامي كنند و دستمزدهاي مي خط فقر زندگريموالن قانون كار كشور ز درصد كل مش90حداقل «حكومتي 
   )1392 بهمن 19خبرگزاري حكومتي مهر، شنبه (» . دهدي را نمي خانوار كارگرانهي ماهي هانهيهز

حق اوليه ترين حقوق اين نيروي كار كه در حقيقت مي توان آن را نازل ترين حقوق انساني هم دانست، يعني حق كار، 
حق داشتن دستمزد متناسب، حق بيمه بيكاري و بيمه بهداشت، حق آموزش، داشتن يك قانون كار مدافع حقوق كارگران، 

به طور كامل ناديده ..........قوق مساوي با مردان براي زنان و از حبرخورداريحق ايجاد تشكل مستقل، حق اعتصاب، حق 
  گرفته مي شود 

من زياد وقت شما را نمي گيرم و به چند مورد از چگونگي پايمال كردن اين حقوق توسط صاحبان قدرت و ثروت مي 
  .پردازم

  
   پيشروحق برخورداري از قانون كار

 به سود توسعه اي پايدار و دموكراتيك در جامعه نقش داشته باشد كه منافع قانون كار و تمامي مواد آن هنگامي مي تواند
چگونگي نقش آفريني قانون كار در رابطه نيروي كار و مالكان سرمايه بنا به درجه پيشرفت سرمايه . نيروي كار را دربرگيرد

ل از دولت در تاثيرگذاري بسيج داري از يك سو و از سوي ديگر تشكل يابي، قدرت اتحاديه و سنديكاهاي كارگري مستق
  . نيروهاي كار بستگي دارد

 يعني در شرايط سركوب و 69قانون كار فعلي به دست پايوران رژيم و بدون مشاركت نمايندگان واقعي كارگري در سال 
ر اساس ب. همين قانون هم تا كنون به طور كامل اجرا نشده است. خشونت ديكتاتوري واليت فقيه به تصويب رسيده است

اين قانون در .  درصد از مواد اين قانون مرتبط با كارگران و مزدبگيران اجرا نشده است60گفته و گزارشهاي منابع كارگري 
طبيعي است كه آن . وضعيتي به تصويب رسيد كه رژيم با شعارهاي فريب كارانه، خود را مدافع مستضعفان اعالم مي كرد

  . اران تحميل شده طي اين مدت قدرت اجرايي پيدا نكندموادي كه در آن شرايط به فاَنونگذ
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به طور كلي . از هنگام تصويب قانون كار تا كنون در چند نوبت بخش هايي از كارگران از شمول قانون كار حذف شدند
 بخش كارگاههايي كه ده نفر و كمتر كاركن دارند از شمول قانون كار حذف شدند و مي دانيم كه اكثريت نيروهاي كار در

  .  نفر و كمتر به كار اشتغال دارند10توليد در كارگاههاي 
بر همين اساس اليحه اصالح قانون كار يك اليحه دولتي است كه تغيير را نه به سمت رعايت منافع نيروهاي كار و ترقي 

  . آنها بلكه به سمت سودآوري بيشتر براي كارفرما و استثمار بيشتر براي نيروي كار مد نظر دارد
اليحه اصالح قانون كار كه توسط دولت احمدي نژاد به مجلس فرستاده شده عليرغم اعتراض فعاالن كارگري همچنان 

  . مانند يك تهديد باالي سر كارگران است و طبق معمول بايد در مجلس تعيين تكليف شود
  

   مستقل تشكلايجاد اعتصاب و حق حق 

 كار است و به ايجاد تشكلهاي كارگري غير دولتي ملتزم است اما در حالي كه جمهوري اسالمي عضو سازمان جهاني
وجود فعاالن كارگري و سنديكايي . هميشه مانع ايجاد تشكلهاي مستقل و يا همايشهاي كارگري غير فرمايشي بوده است

  . ت اسماهيت ضد كارگري رژيمدر زندان و محكوم كردن آنها به حبسهاي طوالني و شكنجه و فشار نشان دهنده 
امروزه اما تشكلهاي دولتي فاقد اعتبار در . در مقابل تشكل هاي مستقل، رژيم از ابتدا تشكلهاي وابسته به خود را ايجاد كرد

  . بين اكثريت كارگران است
  

  حق برخورداري از دستمزد متناسب

 41بر اساس ماده .  استرانيزدبگ و همخوان كردن آن با نرخ تورم، خواست عادالنه و بر حق كارگران و مهيارتقا دستمزد پا
تا . ردي حداقل دستمزد  قرار گشي افزاهي پادي باي نرخ تورم اعالم شده از طرف بانك مركز،ي اسالميقانون كار جمهور

  . نداشته استي همخواني اعالم شده تورم توسط بانك مركزو ي دستمزد با نرخ رسمشي افزاچگاهيكنون ه
تشكيل دهنده دولت او در آغاز كار  همه ي آمارهاي دولت احمدي نژاد، از جمله عدد در حالي كه حسن روحاني و تيم 

مربوط به نرخ تورم  را غير واقعي و حتا دروغ اعالم كردند، اما ميليونها كارگر و مزد بگير بر اساس همان داده هاي آماري 
ك مي شويم كه سرنوشت شكايت كارگران در  نزدي92در حالي به پايان سال . غلط به فقر و تنگدستي بيشتر دچار شدند

  . با نرخ تورم، سرانجامي پيدا نكرده است92رابطه با ناهمخواني مزد سال 
خبرگزاري حكومتي مهر .  هزار تومان است2بر اساس حداقل دستمزد براي سال جاري، دستمزد يك ساعت كار كمتر از 

 حقوق زاني منارزان تري و نيتومان در حال حاضر كمتر  هزار2 رقم«: بهمن اعالم كرد كه19طي گزارشي در روز شنبه 
اغلب .  كارگران نداردي ماليازهاي ها، نرخ تورم و ننهي با هزمطابقت وجه چي است كه به هراني كار در ايروي به نيپرداخت

 نهي تا بتوانند هززندردا پي مي سومي در طول شبانه روز به مشاغل دوم و حتاً هستند ناچاريتي وضعني كه دچار چنيافراد
  » . كنندني خود را تامي زندگيها

در اين شورا سه جانبه گرايي به هيچ وجه رعايت نشده و .  به تصويب مي رسددر شوراي عالي كارهر سال حداقل دستمزد 
ماينده كارگران و يا خانه كارگر كه به عنوان نسران شوراي اسالمي كار . همواره نماينده واقعي كارگران حضور نداشته اند

براي حفظ موقعيت و منافع خود مصلحت را بر منافع كارگران و مزدبگيران ترجيح مي دهند و در نهايت معرفي مي شوند، 
دولت به عنوان بزرگ سرمايه دار براي حفظ نظم سرمايه داري انگلي موجود با توسل به اين گونه تشكلها سياست خود را 

  . پيش مي برد
را يكي از مهمترين » افزايش مزد كارگران بر اساس نرخ تورم و مطابق قانون كار«تبليغات انتخاباتي اش، حسن روحاني در 

 درصد افزايش پيدا 40 درصد به حساب آيد و  دستمزد برابر با آن يعني 40اگر نرخ تورم . برنامه هاي خود اعالم كرده بود
 سالهاي پيش تا كنون  همچنان بر زندگي كارگران سنگيني خواهد كند باز هم فقر ناشي از فاصله نرخ تورم و دستمزد در

  .اگر چه اين شعار انتخاباتي روحاني فقط مصرف قبل از رسيدن به جانشيني احمدي نژاد را در بر داشت.  كرد
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 ماه 12 طي دستمزد كارگران و مزدبگيران. در اقتصاد بحراني نرخ تورم اول سال با نرخ تورم پايان سال تفاوت زيادي دارد
سال با توجه به باال رفتن نرخ تورم در شكل غير متعارف، در عمل به قدرت خريد آنها اضافه نمي شود و برعكس قدرت 

در حقيقت با توجه به افزايش نرخ تورم و عدم افزايش دستمزد پايه بر اساس نرخ تورم، . خريد را به شدت كاهش مي دهد
  .ابددستمزد واقعي روز به روز كاهش مي ي

 
  در پايان

با اين حال . من فقط به سه مورد از حقوق مسلم كارگران و مزدبگيران كه پايمال مي شود به طور تيتر وار اشاره كردم
براي گام برداشتن در جهت عدالت در پايان به اين نكته تاكيد مي كنم كه . صحبت هايم طوالني شد و شما را خسته كردم

ك نه تالش براي حفظ وضعيت موجود بلكه تالش براي دگرگون كردن اين شرايط ضروري اجتماعي و توسعه اي دموكراتي
. تعداد حركتهاي اعتراضي كارگري بيش از هر هنگام بي شمار است. هر روزه شاهد اعتراضهاي كارگري هستيم. است

 جنبش كارگري قدم بر مي وابستگان خانه كارگر و شوراهاي اسالمي كار كنار پايوران حكومت براي تدافعي نگاه داشتن
تبديل اين جنبش به يك جنبش تعرضي براي تغيير شرايط كار، امنيت كار، افزايش دستمزد و رساندن آن به يك . دارند

  . مي تواند دستاوردهايي براي كارگران و مزدبگيران در بر داشته باشد... دستمزد واقعي و 
ه نيروي كار ، ايجاد تشكلهاي مستقل كارگري، حق اعتصاب و دخالت ملزم كردن حكومت به رعايت كنوانسيونهاي مربوط ب

حركتهاي اعتراضي گسترده نمايندگان منتخب نهادهاي كارگري مستقل در تعيين دستمزد و اصالح قانون كار، مي تواند با 
  .ميسر شود

  

 
   چريکھای فدايی خلق ايران سازمانھایآدرس

  در شبکه جھانی اينترنت
تحليل مسائل روز، ،  راديو پيشگامو فراسوی خبر،، اخبار نشريه نيرد خلق

  ن و جھانرويدادھای روز ايرا و ديدگاھھا
www.iran-nabard.com  

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  

  
  
  

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

www.iran-nabard.com  
www.jonge-khabar.com  
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  مراسم گراميداشت سی و پنجمين سالگرد قيام بھمن و
  حماسه سياھکل چھل وسومين سالگرد
   آلمان- در مونيخ 

  
به مناسبت فرا رسيدن چهل وسومين سالگرد حماسـه سـياهكل مراسـمي توسـط كـانون                 )  فوريه 15( بهمن   26روز شنبه   

  .همبستگي ايرانيان مونيخ در مركز شهر مونيخ برگزار شد
تصويرهايي كه هر يـك  .  تصاوير پانزده فدايي به خون خفته همراه با پانزده شمع روشن روي ميز قرار داشت              در اين مراسم  

  يادآور شور و عشق و اميد به رهايي كارگران و توده هاي تحت ستم ايران بودند و خاطره مقاومت و ايثار انقالبي 

  
 هر انسان آزاديخواه و مبارز و حتي عابران رهگذر را نيـز تحـت               فداكارترين نسل مبارز ميهنمان را به نمايش مي گذاشتند،        

  .تاثير قرار مي داد
همچنـين  . در طول اين برنامه يك ساعت و نيمه، منشور سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران به زبان آلماني پخش گرديـد                   

   كرد و به برنامه جلوه ديگري مي داد توجه عابران را به سوي ما جلب مي... طنين سرودهاي كوهستان، بالچاو، چه گوارا و
  .در پايان با درود به ياد و خاطره تابناك رفقاي فدايي، سرود آفتابكاران جنگل به صورت دستجمعي خوانده شد

 كانون همبستگي ايرانيان مونيخ
  

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

com.radiopishgam.www  
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  تگري چاچهي و پارک دری آزاددانيمين سالگرد حماسه سياھکل در در مچھل و سو:گزارش تصويری
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  به مراسم يادمان حماسه سياهكل پيامها
  

 ستي كموناني از دانشجويجمعپيام 
  وحشت فرو نهيد و فراز آييد

  از قله هاي قرمز شبگير بنگريد
  از قله هاي قرمز شبگير بنگريد

  با شاخ هاي خنجر
  با چشم هاي خون

  روييده بر كرانه ي خون جنگل گوزن
   رفيق سعيد سلطانپور 

  
  رستاخيز سياهكل، 

  گذر  رودخانه ها در شب ارتجاع
   درياي بي قرار وخيزيدن
  گرامي باد

  ستي كموناني از دانشجويجمع
 1392 بهمن 19
  

   از داخل كشورپيام جمعي از فعاالن سازمان چريكهاي فداي خلق ايران
  به مراسم سالگرد رستاخيز سياهكل

   
  دگر صبح است و پايان شب تار
  دگر صبح است و بيداري سزاوار

  
كهـن  «ه به خونِ پيشتازان فدايي برآمد و بـا شـعارِ          رّش خوشه هاي عصيان خلقي بود كه از حنجره َتفت         حماسه سياهكل ُغ  

  .زمان را لرزاند "انبوه ناكسان"، پايه هاي ظلم »دنياي ستم، اليق انهدام است
ن يـ ست بدون ا يشاهنگ قادر ن  يپ«: رستاخيز سياهكل مشعلِ شب شكنِ پيشتاز بزرگ انقالب، بيژن جزني بود كه مي گفت             

 ،هـا  آن چه بر آهن سرد توده     . ج كند يتوده ها را در راه انقالب بس      ,  باشد يداري و پا  يكه خود مشعل سوزان و مظهر فداكار      
.  حاصل رنج و مـشقّت تـوده اسـت   ي و جانبازيازخودگذشتگ. شاهنگ استي آتش سوزان پ،در دوره خمودي موثر مي افتد   

 بـه  يشاهنگ، متّكي پيشور انقالب.  كشديشاهنگ زبانه ميانعكاس خشم فروخورده توده است كه به صورت آتش از درون پ      
كشانديانفجار م ره شده توده را بهي ذخين سبب است كه سرانجام انرژيست و به ا توده ايمصالح ماد «.  

كشانيد و رهگـشاي  » سرانجام انرژي ذخيره شده توده را به انفجار    «در رستاخيز سياهكل بود كه      » شور انقالبي پيشاهنگ  «
  .ترزم خونيني شد كه همچنان بر ستيغ مبارزه شب سوز چريك فدايي خلق، نورافشان اس

بخش -ر و مشعلي نوين در شريان مبارزه اين زمانه زبانه مي كشد و روشنايي      رَآموزه رستاخيز سياهكل، چون شعله يي پرَش      
  . مسيري است كه گذرگاه آزادي خلق را ترسيم مي كند
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سلفگان و فرومايگان و دست پروردگان زبون ارتجاع، اين خيال خام را در سر مي پروراندند كه گر بشكنند يك شاخه سرو                       
  .تنومندي،  ز رستن بازمي دارند درخت زنده ايمان خلقي را، و چه ياوه مي انديشيدند

لي در پي آنند كه انفعال را تئـوريزه كننـد،            تمام نيروي خود را به كار گرفته اند و با جنجالي پوشا            انسالهاست فرصت طلب  
        گ تاريخ پيكار براي رهايي انسان از چنگال تباهي، زبانه مي كشد و هرگـز               ولي غافلند كه شعله هاي انقالب، پيوسته، در ر

  .سرِ بازايستادن ندارد
 قيـام سـياهكل در جنـبش        ها و رجاله هاي رژيم، جنـبش پيـشتاز فـدايي، كـه بـا              غم توطئه ها و ترفندهاي تئوريسين     ر به

كمونيستي و انقالبي ميهنمان، چنان اختري تابناك درخشيد تا تحقّق سوسياليسم و سيادت طبقه كارگر، همچنان، پويا و                  
تا زماني كه بازار ديكتاتوري ولي فقيه و نظام منفور سرمايه گرم است، جنبش پيشتاز فدايي . ماندگار، نورافشان خواهد ماند

  .»ويرانه مي كنيم افسون خائنان«:صد غرور و شور، فرياد برمي آورد نشست و با از پاي نخواهد
  

  .زنده باد انقالب، زنده باد سوسياليسم، در اهتزاز باد پرچم گلگون فدايي
   از داخل كشور چريكهاي فدايي خلق ايرانجمعي از فعاالن سازمان

 1392 بهمن 18
  

   شرق آمريکاتهکمي - حزب دموکرات کوردستان مپيا

   سياھکلعهمناسب گراميداشت چھل و سومين سالگرد واق به
 
   جنبش سياهكل  ساله43رامي باد ياد گ

 ! رفقاي مبارز فدايي
  !  آزاديههمرزمان را

  ! هزنان و مردان آزداديخوا
ل و مغز  و از دديدن جنبش سياهكل را آفره آزادي كهااران ر فداكهسومين سال يادوار ايم تا چهل و هدر اين مكان گرد آمد

   .تولد شد را گرامي بداريم م ايران چريكهاي فدايي خلقآنان سازمان مبارز
 

  دوستان 
 سال براي 43 در اين ه كساني كه مبارزان و جانباختگان سياهكل و همه شرق آمريكا، به كميت- حزب دموكرات كوردستان

  . كند اند، اداي احترام مي ه مبارز كرده استبدادي واليت فقيه سال35نگال استبداد پهلوي دوم و رژيم رهايي از چآزادي و 
 تا خواستاران هرفت آزادي از سركوب دانشجويان چپ و ملي گه و وقايع ناگوار براي مبارزان را1332بعد از كودتاي شوم 

  و" شاهيه شدهاصالحات ديكت" سالهاي هستان در آه ك، ملت كورده خصوصهاي تحت ستم در ايران و بحقوق ملي مليت
 . و زنداني شدنده دستگير، شكنج،)كوردستان ايران( در شرق كوردستان مبارزين حزب دموكرات ، دهها تن از1338در 

،  ايران، بررسي تجربيات چينه تود ملي ايران و حزبه، شكست روشهاي مسالمت آميز جبه42 خرداد 15سركوب وقايع "
 " شماري از گروههاي ماركسيستي و اسالميشكل گيري ...گوارا و فانون ه آثار مائو، جياب، چهنام، كوبا، الجزاير و ترجمويت

   ". و نبرد چريكي مي دانستنده رهايي را جنگ مسلحانهنها رات" ه كرا رقم زد
 در حزب دموكرات كوردستان رد، مطالبات ملي خلق كوه به مبارزان همين خط مشي آميخت47-1346 در سالهاي هالبت
هاي بلند و غارهاي دل كوهها، مشغول  ههاي عيمق و صخرهميان در  روستاها، مزارع در كوهستانها وه ما18 مدت نيز

، در -  را بر هم زدنده آرام شاه جزيره ك-   رهبران و پيشمرگان اين جنبش نيزه عمده ك اي بودنده مسلحان-مقاومت مدني
   .ان خودشان را فداي تحقق آزادي و حقوق ملت كورد نمودند، يادشان گرامي بادسيار نابرابر، جر سركوبي شديد و باث
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 مبازارت مناطق گيالن و سياهكل از ه به با توج صفايي فراهاني و ياران فداكارش علي اكبرهتداوم چنين وقايعي بود ك در
هاي  ه داراي دره سياهكل كه و جغرافياي منطقنگل جنبش ج تاه گرفتحيدر خان ديلمي، حاج قاسم و ميرزا احمد مجتهد

هاي صعب البور مي باشد و در مقابل يورش سالحهاي سنگين دشمنان  هاي بزرگ و جنگلهفراوان و كوهستاني و صخر
همچنين براي رهايي فدايي خلق، هادي بند . تر ارزيابي كردند ه قابل استفاددمان ايرانكنندگان حقوق مرمال يآزادي و پا

تفنگ، مسلسل و "فدايي، با هاي  تن از رزمندگان دانشگاهي چريك13،  ژاندرمري سياهكلها لنگرودي در زندان پاسگاخد
  .  كردنده حمله پاسگاه ب"ستينارنجكهاي د
 هموريت دادن ب، با ما شده آرامش با چالش مواجهين شكل جزير سال، براي دومين بار بد4 در مدت ه ك- هحكومت شا

 11ن خلق شهيد و يا و بيسواد، دو تن از فدايهن ناآگاياي روستا ازهاي سنگين و با استفاد قواي نظامي با سالحه"برادرش"
   .سياهكل هواخ فرزندان آزاديگرامي باد ياد. شان را ستاندندجان   شدند و تيرباران،1349 اسفند 26 در هتن دستگير شدند ك
و از  ، روحمههاش دار ه، با دست شاخهروح جنگل سيا/ ه آدمهروبرو، روبرو، قتلگا  /هپشت سر جهنم/ پشت سر، پشت سر

  / ...ه گن، پلنگ زخمي مي مير مي مونم، جغدا تو گوش من ميه لحظهتا ي/ ه گيرمن مي
اي  هها، تعطيلي يك هفت از دانشجويان چپ گرا در دانشگاه نفر50دستگيري بيش از "، پيامد آن عمليات ناموفق نظامي

ها هاي انقالبي و برخي از ناآراميهاي گروه فعاليت، شتابدانشگاهها، غير قانوني كردن كنفداسيون دانشجويان خارج از كشور
كشيدن تابلوي از بيژن جزني در "، خلق آثار هنري نقاشي -1360بهمن سال  در – آمل هو واقع  ،"در دانشگاههاي تهران

 با "گنجشكك اشي مشي هگوزنها و سرودن تران" فتن مسعود كميايي در فيلم، الهام گر"1350 در سال زندان عشرت آباد
هاي  ه، ترانه آن منطق" زردههاي سينگنجشك"اد ابولحسن صبا و آوازهاي ي است"هزرد ملج" آواز هتاثير پذيري از قطع

   . بود"مردابخورشيد در " در فيلم " داريوش اقباليجنگل با صداي" و " با صداي فرهاد مهردادهجمع" ماندني
 رژيم جمهوري اسالمي  سال است با35 آن تالش و فداكاريها را ارج مي نهيم،  در شرق آمريكا، سال43 بعد از هاكنون ك

 مليت موجود 6ل خونهاي فراوان آزاديخواهان از  مستبدتر از قبه با اين سلطهدر مبارز.  هستيمهج فقيهي مواهواليت مطلق
هاي گوناگون توسط  ه شيوه ب مذهبيهايها و اقليتكها، كوردها، عربها، بلوچها و توركمنفارسها، تور: نيدر ايران يع

  .  استه شدهامنيتي ريخت  سپاهي، سركوبگران نظامي،
  و موج1357 و جنبش عظيم مدني سال ههاي نامبرد جنبشهي دليران درسهاه به، با توج مذهبياستبداداين براي رهايي از 

 كنندگان و اجرا گذاران  احترام معتقدان و مبارازان خواهان آزادي، دموكراسي وه الزم است هم،1388 سبز سال يا جنبش
  .Ĥفرينمبي، مبازاتمان را گرمي بخشيم و اميد بيشتري هاي گوناگونه شيو، با همرزمي جمعي و حقوق بشرهدر عمل ب

    . از دست رفتگان آزادي و حقوق انساني گرامي بادهياد هم
   ء شرق آمريكاه كميت- كوردستانحزب دموكرات 

  2014 هي فوري15
  

  کومله زحمتکشان  کردستانپيام 
  اين ذرە ذرە گرمی خاموش وارما يک روزی بی گمان

  زند  زجای  و خورشيد  می شود سر می

   

  گرامی باد ياد ھميشه جاويد سياھکل و فرزندان راستين خلق

  بادست توانا و تدبير انديشه پوي2ا١٣٤٩ بھمن ماە سال ١٩در چھل وسومين سال رستاخيز حماسه سياھکل، که در 

دارد که نيروھ22ای پي2شگام و ازاد ان22ديش   ش2يفتهگان ازادی و ع22دالت برپاش2د، ج2ان خل2ق و فرزان22داپي2شرو بھت2رين و

را برای بازس2ازی وتول2دی ن2وين مھي2ا  وچپ  باھم فکری وھمکاری و عبور ھوشيارانه از بحران کنونی چپ خود

  .دکنن
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  ھمک22اری ب22اهگون22رھرا ب22رای  م22ادگی خ22ودآ وج22اودان در ک22ومله زحمتک22شان کردس22تان  دراي22ن يادم22ان ت22اريخی م22ا

  .داريم نيروھای مترقی دراين  راستا اع7م می

 که خ22ود ثم22رە خ22ون اي22ن اس22ت  م22ذھبی و س22رکوب ازاديھ22ای م22ردم درک22شورمارتدوران کن22ونی  دوران س22ياە توت22الي

  .بود فدائيان راستين و ھمه نيروھای ازاديخواە وعدالت محور در قيام بھمن ماە پنجا وھفت

دھای مردم2ی وانق7ب2ی م2ردم در نخ2ستين روزھ2ای زمام2داری حکوم2ت ارتج2اعی م7ھ2ای ورآ د ست باز پسگيری

  .دارد  ومليتاريز کردن واستثمار غير اخ7قی ونا انسانی ادامه وتاکنون با سرکوب، کشتارآغاز ايران

 تح2ت س2تم  ھ2ایو ملت ھ2او خلق ھا جنب2ش و مقاومت رشک برانگيز اينیھای مردمی واجتماعی از سوي جنبشسرکوب

و مطلب2ات برح2ق  اھ خواس2ت توانمند ومردمی است که بتواند رھبری وم2ديريتودر ايران خواھان ايجاد يک الترناتي

  .ول ومترقیئت مسوليتی تاريخی است بر گردن نيروھای مسس، اين خوادمردم را انجام دھ

ی و بي22داری را برافروختن22د  حماس22ه س22ازان س22ياھکل در تاري22ک  ت22رين  دوران ديکت22اتوری ش22اە پ22رچم  ھوش22يار

  .درا فدا کردن  جان خوده ودر اين راە سخاوتمنداندوسرودی ازادی را سردادن

ھای ازادە ونيروھ2ای مترق2ی تعھ2دی ن2ا شک2ستنی ايج2اد ک2ردە اس2ت  که در ط2ول ت2اريخ  ان2سانی اين قيام برای ھ2مه

  . استی دمکراسی وسوسياليزم نوينبرای يک لحظه ھم  نبايد ازان غفلت کرد ، که ھمانا  کوشش برای ازاد

  و  جاويد باد  حماسه  سياھکل زندە

  و ابدی  باد ياد جان باختگان  فدائی سياھکل زند

  کومله زحمتکشان  کردستان 

 ٢٠١٤ فوريه ١٣
  

  در کوچه باغھای سياھکل
   :او هم اكنون مقيم هلند است.  دانش آموز و ساكن سياهكل بوده است1349 كه در سال  روايتي از پروين،

  
 صبح زود با دوستم به 1349 بهمن 20روز 

اين بار . م رفتيمطرف دبيرستان دخترانه شهرا
هاي سياهكل، از بازار شهر نه از كوچه باغ

برف .  ديشب خبر بگيريمرفتيم تا از حادثه مي
سنگيني باريده بود و شهر نيمه تعطيل، آبستن 

خبر كوتاه بود و كسي براي . حوادث بود
هاي پرسشگر و نگران مردم پاسخ درستي نگاه

  .نداشت
مده آگويند ياغيها   پاسگاه حمله شده، مي به-

  !بودند رفيقشان را نجات دهند
  

نرسيده به مدرسه ما، در جاده ديلمان شاليزارهاي . گان نظامي شده بوددر مدتي كوتاه، سياهكل تبديل به يك پاد
ي وارد و هايي تبديل شده بود كه نيروهاي ارتشي و ساواكي را با لباس شخص اي بودند كه به فرودگاه هليكوپتر  خشكيده
داد،    مي" قرمه سبزياش بوي  كله"هاي قديم و هر كسي را كه اي  توده. ها شروع شده بوددستگيري. كردند خارج مي



 ٤٧

 را زخمي كرده و تحويل ژاندارمري داده بودند، به عنوان "ياغيان و خرابكاران"زن و مرد روستايي كه . كردند دستگير مي
  .قهرمان در تلويزيون سكه طال گرفتند

  
هاي حاكم ليه خانمده و ناراضي كه به مبارزه عآروستاييان به جان . اي اطراف بودسياهكل مركز فئودال نشين روستاه

مده آ به وجود "انقالب سفيد"ي بعد از هابا امنيت نسبي كه در سال. شدند ي ناميده م"ياغي"خاستند، در سياهكل   برمي
ها در ذهن   شد، اما اين اتفاق اوضاع را تغيير داده بود و دوباره خاطره  نيز كم كم به فراموشي سپرده مي"ياغي"بود، كلمه 

مقرشان در فشتال . كرد  گويي مي را باز"حيدرخان و باقر خان"هاي    حمله"هر كسي از ظن خود". شد مردم مرور مي
كشيدند و  كردند، خانه و اموال اربابان را به آتش مي نجا به سياهكل حمله ميآبود و از )  كيلومتري سياهكل6دهي در (

  .سوخت  با هم مي"تر وخشك "گاهي 
  

  ياغي يا قهرمان؟

ل ب، برخي ديگر كه از َق"شستند  غم دل مي"ديدند كه  ري از اربابان داشتند، اين ياغيان را قهرماناني ميكساني كه دل پ
اما آنچه كه پر واضح . انداختند  سايش مردم را به خطر ميآديدند كه امنيت و  ويرانگراني مينان را آخوردند،  اينان نان مي

  .برد نهايت استفاده را مي  اده بود و دولت نيز از اين نارضايتي همگاني بود امنيت و آسايش رواني همگي به مخاطره افت
 مرور با. تبليغات يك جانبه رژيم باعث شده بود كه مردم قصه را باور كنند.  انگار تاريخ بازسازي شده بود1349در بهمن 

ي داشت و جوانان دانشجوي سياهكلي هاي ديگري هم اضافه شد، راديو عراق پرده از حقيقت برمزمان بر اين داستان، روايت
  .آوردند  هاي جديدي را با خود به ارمغان مي  قصه

.  بود و طعم تلخ حمله قزاقان دولتي رضاه شاه را به ده فشتال چشيده بود"حيدر خان"مادرم زماني عروس 
  .) بودشاليزارها پر از خون شده.( "بيجار سرون خون شو... حمله كردند، كشتند و بردند ":گفت مي

او كه . مپول هوا كشته بودندآدستگير و پس از سه سال زندان با اش را    ساله19شوهر . اموالشان را هم به غارت برده بودند
، از آن دوران ترس و وحشت، داد هنوز تازه عروسي بيش نبود و چند ماهي بود كه كودك پسري را درون خودش رشد مي

  .ها داشتحكايت
كرد و دكتر حشمت كه با سربلندي طناب دار را در الهيجان به گردن خود  زا كوچك خان مي اد ميرها مادر ي در آن روز

پناه داده بود و به ) دهي نزديك به لونك ("ساالاكو"اش   گفت مادر شوهرش در فرار ميرزا به او در خانه مي. آويخته بود
به اون مي گن زن، نه به اين (  ."اي الكو اونه گوان زن، نه":گفت با غرور مي. هنگام رفتن نيز راه بلدي را همراهش كرده بود

  .)ها را زخمي كرده و تحويل داده بودندمردي كه چريك دختر؛ اشاره به زن و
 گفت اگر شاه طوري شود، قتل و غارت همه جا را مي دانستند، پدرم مي اما پدرم و كساني ديگر شاه را مظهر امنيت مي

هاي زراعي تقسيم شده را پس نستند تا بلكه آنها بتوانند زميندا  كه اين ياغيان را فرستاده اربابان ميروستايياني بودند. گيرد 
  .بگيرند

ها را با خشك ساليها و قحط ساليهاي ناشي از كم آبي، برادر كُشيها و دختر كشي. كردند ه گذشته نگاه ميآنها با وحشت ب
هر . االي سر نداشتنداييان، حاال ديگر زمين در مالكيت خودشان بود، و ارباب بخيلي از اين روست. آوردند  تلخي به ياد مي

هاي سنگين بانكي براي آن پرداخت ودند و تا پايان عمرشان بايد وامهاي خود آباد كرده را از اربابان خريده بچند كه زمين
  .كردند مي

هر چند كه كار سنگين و . شان به ارمغان آورده بودكانل آبي كه از سد سپيدرود در منطقه روان بود، آسايش خاطري براي
 بود و نان و پنيري در "كاچي به از هيچ چي"اما . سختي زندگي به ويژه كمر زنان برزگر و چايكاران را خم كرده بود

  را"مصدقي"دوره . دادند  توسط روشنفكران ترجيح مي"زادي و استقاللآ"منيت را به وعده زندگي بهتر در آسايش و ا
جوانان را از اين راه بر حذر . ديده بودند و به تجربه دريافته بودند كه با سياست در افتادن مساوي با مرگ و نابودي است

  .رفتند اما جوانان راه خود را مي. داشتند مي
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  "كتابخانه ما"

اجراي سياهكل جان هاي كوچكي شكل گرفته بود، پس از مطالعاتي كه مدتي بود در بين گروههاي روشنفكري و م هسته
  مده بود، كتابخانهآك معلم ادبياتمان كه از الهيجان از سال پيش به كم.  بودم11ها كالس  ن روزآ. اي به خود گرفتند  تازه
  .شدند  دست به دست مي"گذرد در آمريكاي التين چه مي"ل احمد و آكتابهاي صمد، . در مدرسه ايجاد كرده بوديماي 

ها  نگران معلمم بودم، روز. ها را به بهانه برف سنگين تعطيل كرده بودند   بهمن مدرسه20 آن روز آيد، به نظرم يادم نمي
هاي من هم شروع شد، اما نه در ژاندارمري بلكه در اداره آموزش ها كه باز شدند، بازجويي  مدرسه. خبر بوديم بود كه از او بي

خوانم، از كجا و از چه كسي كتاب براي  هايي مي چه كتابيدندپرس مي. و پرورش و با حضور رئيس اداره كه يك زن بود
  .گيرم و با چه كساني در ارتباط هستم كتابخانه مدرسه مي

ياد گرفته بودم كه بايد دوستانم را لو ندهم و كم .  را خوانده بودم"جميله بوپاشا"اي در بازجويي نداشتم، كتاب   تجربه
كردم كه همه مشكالت  كر ميف. ها را به تنهايي پذيرفتم تا معلمم را از زير فشار خارج كنم كتابمسئوليت خريد. حرف بزنم

! و امان خواهد بودو اگر آنها را برداريم كشور امن . هاي مدرسه چيده شده است  ن چند كتابي است كه در قفسهآبر سر 
  .فهميدم ، نمي"ه يا جنگلراه كنار جاد"روم  نها را كه از چه راهي به فشتال ميآدليل كنجكاوي 

  
  پس از حمله

 را در نطفه خفه كرده "غائله"دولت اعالم كرد كه .  شهر به حالت عادي بر گشت"خرابكاران" ◌ٔ با دستگيري باقي مانده
  .رفت كه به حماسه تبديل شود غافل از آنكه غائله مي. است

 بعد از حمله به "ها كچري"نيده بوديم كه ش. ودها و رشادت اين جوانان صحبت دوست و دشمن شده ب يشرح دالور
مردمي كه . تش روشن كرده بودندآ "لونك"ته و در راه، كنار آبشار هاي ديلمان رفسگاه و نجات دوستشان به طرف جنگلپا

 دانم شعله نان چقدر درست بود، اما ميآدانم سخن  نمي. تش باقي استآگفتند كه هنوز خاكستر   بودند ميبه لونك رفته
  .زادي و عدالت اجتماعي در دل ما روشن كردند، هنوز هم شعله ور استآي آتشي كه آنان براي ها 

هايم  كفش"كردم  كردم و شعر سهراب را زمزمه مي  نگاه مي"درفك"هاي   رفتم به قله ها كه از اين راه به مدرسه مي روز
ها به   تر و كار در كارخانه  ر دانشگاه و با مطالعات عميقچون د.  هر چند كه طول اين رويا كوتاه بود"...كو؟ بايد امشب بروم

  .دانستند خيل كساني پيوستم كه مبارزه مسلحانه را مردود مي
هاي مدرسه ديگر رنگ روزنامه  ديوار.  تهي شده بود"ظاله"هاي كتابخانه مدرسه از كتاب. رسيد ميسال تحصيلي به پايان 

شبي را كه مجبور شدم سياهكل را ترك كنم و . نمونه مدرسه بودم مردود كردندمرا هم كه شاگرد . ديواري به خود نديد
  .برم گاه از ياد نمي  براي ادامه تحصيل به تهران بروم، هيچ

به . ديگر سياهكل زادگاهم نبود. توانستند اندوه دلم را بشويند هايم نميشست اما اشك  باريد و شهر را مي باران تندي مي
  .ها در پيش رو داشتها در پشت سر و داستان   و قصهتاريخ پيوسته بود

در اولين ساعت معلم نگاهي كرد و . ها از سال تحصيلي گذشته بود كه وارد دبيرستاني در تخت طاووس تهران شدم روز
  "اسمت چيست؟. خب محصل جديد هم كه داريم":گفت

  "رشتي هم كه هستي؟":خنديدند ها  ن لهجه شمالي گفتم، معلم و به همراهش بچهآوقتي نامم را با 
اما پر از جايم بلند شدم و با نگاهي خشمگين، . ن خواهم بودآم، باقي سال را موجب خنده اين و فكر كردم اگر كوتاه بياي

  ".كنم يم و به سياهكلي بودنم افتخار ميآ از سياهكل مي":غرور گفتم
  .عاتي در مدرسه نبض كالس را در دست گرفته بوديمطولي نكشيد كه با ايجاد هسته مطال. خنده بر لبانشان خشكيد

هاي البرز به ياد سياهكل با   بر قله. كردم  تحمل مي"هاي نشابوركوچه باغ"كل را با زمزمه شعرهاي هاي دوري از سياهسال
  .خوانديم كه ديگر به سرودي تبديل شده بود   را مي"رعنا"رفقاي دانشكده علوم اجتماعي ترانه 
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  يتدرختان، تسل
  خرت باشدآجنگل، غمان ِ 

  .……من اندوه ِ بزرگت را پذيرايم
  بازگشت

  
 بهمن هشتمين سالگرد قيام سياهكل را در 19. با خيزش مردم به سياهكل باز گشتم تا شاهد حماسه ديگري باشم

 سري به مدند و حتماًآ  به ديدن سياهكل مي"توريستهاي سياسي"از اقصا نقاط كشور . فتيمدبيرستان مشير جشن گر
  ".روزي لونك زيارتگاه مردم خواهد شد":انگار پيش بيني دوستي به حقيقت پيوسته بود. زدند لونك مي

نجا موجي از آاي سياهكل دستگير شده بودند، در زادي زندانيان سياسي به ويژه كساني كه در رابطه با ماجرآدر پيشواز 
  ".كنيم ايران را سراسر سياهكل مي":گفتند همه مي. ي گوراباز الهيجان تا بازك. درياي انساني به وجود آمده بود

رام نداشتند، اما بزرگان سياهكلي با قلبي پر از اميد و چشمي نگران، نگران آنان شهر سرمست از پيروزي خواب و جوا
نها در آگذاشت  ي نمها، كه همواره دوستيشان را با مالكان ثابت كرده بودند، خوندآنگراني برگشت . راهاي ديگر بودندماج

 خبر از   و ما بي"!!ها؟؟ خوندآخواد شاه بشه،  ر شاه بره، كي مياگ":پرسيدند بزرگان با احتياط مي. شادي جوانان سهيم شوند
  .گرفتيم هاي اجتماعي را به پشيزي نمين سيستمآ بوديم و پيچيدگيهاي انسانها و به تبع "اراده خود"حور بازي تاريخ مس

ها كه ما چپ. گاه ژاندارمري حركت كرديمد از شنيدن خبر سقوط تهران و پيروزي انقالب به طرف پاس بع1357 بهمن 20
تر از همه بار ديگر به پاسگاه سياهكل حمله كرديم، اين بار با  تر و زود دانستيم جلو خود را ميراث دار قيام سياهكل مي

  .رزوهاي بلند در سر پرورانديمآديم و كيل داشوراي شهر تش. حمايت مردم بدون اسلحه و سرود خوانان
    به سياهكل بازگشتم معلم1358پاييز . هاي قبل از انقالب روياي از بين بردن تبعيض عليه زنان شاليكار را داشتمسال

. كرديم كاشتيم و وجين مي  مي"بج"من و ديگر رفقا به همراه زنان شاليكار در شالي . همان مدرسه خودمان شده بودم
  .رفتيم يدن چاي هم به كمكشان ميبراي چ

اين بار .  را انتخاب كرده بودم كه قبل از انقالب ناكام ماندم"برزگر زنان"براي پايان نامه ليسانسم زندگي و شرايط كار 
وازهاي رنج و شاديشان آشالي در اين رابطه، هنگام كار در . مصمم بودم در باره شرايط كار و زندگي اين زنان تحقيق كنم

  .انديشيدم كه روزي در سياهكلي بدون نابرابري، زندگي خواهيم كرد كردم و به اين مي ا ضبط و ثبت مير
ها دوباره شروع شد اما اين بار در سطح بسيار  ها و فراراخراجها، دستگيري. كشيد و به خزاني تبديل شدزادي طولي نآبهار 

ام   مادرم از ترس دستگيري. تر پرتاب شدم ها بعد به جايي دورو سالبه تهران بار ديگر از سياهكل رانده شدم . گسترده تري
  . فاضالب كرد◌ٔ ها و ماحصل تحقيقاتم را روانه  تمام دستنوشته

هاي سياهكل را ام، قدم زدن در كوچه باغ  رزوي به حقيقت پيوستن روياهاي شبانهآها دور از سياهكل، در و من حاال فرسنگ
  .در انتظارم

  
  تابان؟به كجا چنين ش

  گون از نسيم پرسيد
   دل من گرفته زينجا-

  هوس سفر نداري
  ز غبار اين بيابان؟

  رزويم اماآ همه -
  چه كنم كه بسته پايم

  
  1389 اسفند 06 -  2011 فوريه 25بي بي سي جمعه :منبع
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  در مسلخ عشق جز نكو را نكشند
  
 44 از برجسته ترين كمونيستهاي ايران در سن رفيق دكتر تقى ارانى 1318 بهمن سال 14روز *

  .سالگي در زندان جان باخت
  

  
  
  
 كه در بيدادگاههاي رژيم شاه از اهداف جنبش رفقا خسرو گلسرخى و كرامت دانشيان 1352 بهمن 29در صبحگاه * 

رفقا خسرو و كرامت در وصيتنامه كوتاهشان خـود را فـدايي خلـق              .  مردم ايران دفاع كرده بودند، اعدام شدند       آزاديخواهانه
  .معرفي كردند

  
  
  
  
 
 در درگيرى مسلحانه با رفيق مصطفى شعاعيان مبارزه انقالبى 1354 بهمن سال 16روز *

  .مزدوران رژيم شاه به شهادت رسيد
  
  
 طـي يـك درگيـرى حماسـى بـا      مجاهد خلق احمـد رضـايى    1350 بهمن سال    11روز  *

  . وي اولين شهيد سازمان مجاهدين خلق ايران بود. مزدوران رژيم شاه به شهادت رسيد
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  مجاهد خلق موسى خيابانى و اشرف رجـوي    1360 بهمن سـال     19روز  
 تن ديگر از كادرها و اعضاى سازمان مجاهدين خلق ايران طي            17به همراه     

  .برد مسلحانه با مزدوران رژيم خمينى به شهادت رسيدنديك ن
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  مرغكان آزاد
  ناصر ناصري

  
  بر سر كاج بلند و سبز باغ همسايه ما 

  عطر آزادي خود را مي بويند  
  من به آزادي مرغان قفس مي انديشم  

  نه به پرواز و نگاه آنان  
  من به آن لحظه مي انديشم  كه در آن رخصت پرواز كبوترهاست   

  من به آن هلهله گنجشكان مي نگرم كه به هنگام غروب
  )ر گشودندپ(

  چشمها را به افق مي دوزم 
  كاش مردي به فراز كوه 
  با دو مشعل در دست  

  مثل خورشيدي در ظلمت قلب من
  ظاهر مي شد   

  ها را به افق مي دوزم چشم
  كاش دستي ز زمين مي روييد  

  و درخت دگري بر تن دشت سيه مي كاشت 
  ....كاش دستي ز  زمين مي روييد

   مرغان قفس من به آزادي
  .....مي انديشم

  
  

  ............فراسوي خبرها
  

  رابطه بيداد بيكاري با واردات كاالهاي بنجل
  ليال جديدي

   بهمن5شنبه ... فراسوي خبر
بدون شك آمارهاي واقعي بسيار افزون تر از .  ميليون برآورد كرده10 درصد و بيكاري را 40آمارهاي رسمي رژيم، تورم را 

در چنين شرايطي، فقيرترين بخشهاي جامعه در برابر درآمد ناچيز خود فقط به كاالهاي بنجل و يا فاسد . داين مي باش
بدين گونه نه تنها دسترنج زحمتكشان به هدر مي رود و يا سالمتي شان به . چين، هند و تركيه و غيره دسترسي دارند

   .نوان شهروند تحقير مي شوندخطر مي افتد، بلكه حقوق شان براي اشتغال، نقض گشته و به ع
در اين .  نفري در يك هفته را هم نمي دهد ياد شده است4به تازگي از توزيع سبد كااليي كه حتي كفاف نياز يك خانواده 

چندي پيشتر، آلوده . رابطه چنين احتمال داده مي شود كه اين سبد شامل برنج آلوده هندي در كيسه هاي ايراني است
محموله هاي برنج هندي كه با برچسب توليد داخلي به فروش رسيده بود، توسط سازمان حفظ نباتات، انجمن برنج بودن 

  .ايران، دانشگاه علوم پزشكي مازندران و بسياري از كارشناسان و محققان نيز تاييد شده بود
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نتشر مي شود كه صنعت مرغداري اين اين خبر در حالي م. سبد كاالي مذكور شامل مرغ وارداتي از تركيه نيز مي باشد
  . كشور در سال گذشته با بيماري همه گير آنفلوآنزاي مرغي روبرو بوده است

علي ربيعي، . اين نوع كاالها در همان هنگامي وارد كشور مي شود كه توليد داخلي زمينگير شده و بيكاري بيداد مي كند
اين در حاليست كه بخش چشمگيري از بيكاران . يون نفر اعالم كرده است ميل10وزير كار و رفاه اجتماعي، آمار بيكاران را 

  . به دليل عدم مراجعه به وزارت كار يا اشتغال در مشاغل كاذب، در اساس در آمار ديده نمي شوند
سجد مطابق اين گزارش، م.  درصد اعالم كرده است40مركز آمار وزارت كار، نرخ بيكاري را در برخي از شهرها فراتر از 

درصد چهارمين شهر كشور با باالترين ميزان بيكاري 43/ 4سليمان، شهري كه استخراج نفت در ايران از آنجا آغاز شد، با 
  .ناگفته نماند كه شمار بيكاران زن اگر چه مزد كمتري مي گيرند، به مراتب بيشتر از مردان بيشتر است. است

كاالهاي "ره بر اينكه كاهش بيكاري به رونق توليد و كم كردن واردات حسن روحاني در جريان مبارزات انتخاباتي با اشا
اينك اما او براي فروش همان اجناس بنجل، سبد .  نياز دارد، بر بي تدبيري رژيم مهر تاييد گذاشته بود"بنجل چيني

  . درست مي كند و بازار مي سازد
يراني، محصوالت بنجل كشورهاي ديگر به ايران وارد مي وي نمي گويد كه علت اينكه به جاي ايجاد كار براي شهروندان ا

  شود را بايد در منافعي كه از واردات نصيب غارتگران جمهوري اسالمي مي شود، جستجو كرد 
تا زماني كه دست اين دردانه هاي خامنه اي كه همچنين . اينها استخوان بندي رژيم جمهوري اسالمي را تشكيل مي دهند

  . در دست دارند از ثروت مردم كوتاه نشود، حرفها و قولهايي كه داده مي شود، به پشيزي نمي ارزدابزار سركوب را نيز
   

  در ھمبستگی با خانواده ھای کارگران زندانی
   زينت ميرهاشمي

   بهمن 14ي خبر دوشنبه فراسو
 بهمن، صف طويل متقاضيان چند عدد مرغ و تخم مرغ ژستهاي پوپوليستي احمدي نژادي را به دستور 13روز يكشنبه 

مني نظام سرمايه  كارگر معدن چادرملو در شهرستان اردكان دش28از طرف ديگر زنداني كردن . روحاني به نمايش گذاشت
  . داري گنديده واليت فقيه با كارگران را چه با رياست روحاني و چه با رياست احمدي نژاد را بازتاب مي دهد

   
 كارگر معدن چادرملو كه در شمار محرومترين بخش كارگران محسوب مي شوند با اشاره كارفرما توسط ماموران امنيت 28

فرماندار . زنداني اعتراض به ناامني كار و اخراج يكي از نمايندگان صنفي شان استجرم كارگران . رزيم دستگير مي شوند
تحريك كارگران به «:شهرستان اردكان در حمايت از كارفرماي معدن بي شرمانه در مورد اعتراض عادالنه كارگران مي گويد

  .»اعتصاب توسط عده محدودي صورت مي گيرد
حرف اين . قرار گرفته اند» تحريك«ه هزار كارگر را ناآگاه مي داند كه گويا مورد اين فرماندار سركوبگر دولت روحاني س

پايور رژيم، دستگيري و شكنجه كارگران تنها به جرم فعاليت صنفي و اخراج آنها به دليل شركت در اعتصاب و گردهمايي 
. قل به رسميت شناخته نمي شودمي دانيم كه در نظام جمهوري اسالمي حق اعتصاب و ايجاد تشكل مست. اعتراضي است

همبستگي عظيم كارگري در اين معدن در اعتراض به اخراج نماينده انتخابي خود، حركتي است كه در صورت تداوم چشم 
  . اندازهاي مثبت براي جنبش كارگري خواهد داشت

كميته دفاع از «ه اي به نام خانواده هاي فعاالن كارگري در مهاباد تا كنون دو اطالعيه منتشر كرده و از تشكيل كميت
اين كميته منتخب جمع كثيري از مردم مهاباد است كه به فراخوان خانواده هاي . خبر داده اند» فعالين كارگري مهاباد

  . كارگران زنداني پاسخ داده اند
   

كشور » انه اقتصاديآشپزخ« بهمن گفت كه 9در رويدادي ديگر معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت روحاني روز 
از برخوردهاي كارگزاران شوراي عالي كار و نمايندگان دولت در مقام كارفرماي بزرگ چنين بر مي آيد كه . تعطيل است
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دولت روحاني هم . ميزان حداقل دستمزد همانند گذشته زير خط فقر و ناهمخوان با نرخ واقعي تورم تعيين خواهد شد
پخش سبد كاال به قشر . را نخواهد داشت» آشپزخانه اقتصادي«ايي به راه انداختن مانند بقيه همقطاران خويش توان

  . محدودي در ازاي پرداخت مزد واقعي و توسعه عدالت اجتماعي فريب كارگران و در خدمت گسترش فقر است
  

  رستاخيز سياهكل، آتشي بر قلب استبداد كه همچنان شعله ور است
  ليال جديدي

   بهمن19شنبه ... فراسوي خبر
  يه جنگل ستاره داره... توي سينه اش جان جان جان

 بهمن سال 19آتش عشق به آزادي و عدالت كه رزمندگان فدايي در . چهل و سه سال از رستاخيز سياهكل مي گذرد
 در دل ديكتاتوري سياه رژيم شاه افروختند، همچنان تا سرنگوني استبداد مذهبي رژيم واليت فقيه افروخته خواهد 1349

وجود دستگاه كهنه و ارتجاعي جمهوري اسالمي و هزينه هاي كالن براي سركوب جنبش آزاديخواهي و حق طلبي . ماند
  .بهترين گواه بر اين امر است

ال پيش يك هسته چريكي به فرماندهي رفيق علي اكبر صفايي فراهاني به همراه ياران وي با حمله به چهل و سه س
رژيم شاه سراسيمه به مقابله و سركوب اين قيام . پاسگاه سياهكل و خلع سالح آن، آتش بر بنيان ديكتاتوري شاه افكند

  .را به جوجه هاي اعدام سپرد رزمنده فدايي 12 اسفند، رفيق صفايي فراهاني و 26پرداخت و در 
رستاخيز سياهكل در شرايطي همچون آذرخش درخشيد كه رژيم شاه با سركوب هرگونه اعتراض، مبارزات مردم ايران 

از همين رو . براي آزادي و عدالت را به ياس و نااميدي كشانده و فرصت طلبان را خاموش و بي عمل به جا گذاشته بود
  . توصيف كرد" سال عقب نشيني جنبش رهايي بخش ايران20قريب "م را پايان دادن به رفيق جزني اهميت اين اقدا

از آن تاريخ به بعد نام فدايي سمبل ايستادگي و شور مبارزه شد و سرانجام سيل بهمن، كاخ سلطنت را در كام كشيد و 
  . خودكامه را با خود برد

شاندن انقالب مردم ايران و سركوب مطالبات آنها بر تخت اين جنبش تحت حاكميت جمهوري اسالمي كه با به انحراف ك
نيروهاي انقالبي از همانجا كه رفقاي ما به خاك افتادند، پرچم آنها را بدوش . ظلم و ستم نشسته نيز همچنان ادامه دارد

و نمي توان منكر اين راهي است كه با فراز و نشيب و شكست و پيروزي همراه بوده و هست . گرفتند و راه را ادامه دادند
  . آن شد، اما تداوم يافته و در برابر رژيم مستبد و مذهبي واليت فقيه، مسير عدالت و آزادي را گشوده نگه داشته است

سياهكل آغاز حركتي بود در راه رهايي مردم ايران و آموزش آن پايداري و مقاومت، فداكاري و از خود گذشتگي است؛ 
  .ست خواهد دادسالحي كه سرانجام دشمن را شك

  !تا آخرين نفر، تا آخرين نفس، كوشيم و بشكنيم ديوار اين قفس: پيام مبارزين سياهكل همان راه ماست
  

  برای تقويت رژيم ضد کارگر» خانه کارگر«ت:ش 
   زينت ميرهاشمي

    بهمن21فراسوي خبر دوشنبه 
كارگران خودنمايي مي كند، دعوت روابط در حالي كه سياستهاي دولت روحاني در باره تعيين دستمزد پايه عليه منافع 

 بهمن، تاكيدي بر نقش ارتجاعي اين تشكل ضد كارگري 22» استكبار ستيز«عمومي خانه كارگر به شركت در راهپيمايي 
ولي فقيه و مزدورانش تالش مي كنند تا تلخي جرعه هاي زهري را كه نوشيده اند، با كشاندن عده اي به خيابانها و . دارد

  .ند ضد آمريكايي كمي شيرين كنشعارهاي
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ارتجاعي رژيم را كار كارگران دانسته و در » ارزشهاي«اين نهاد دولتي در بيانيه خود، كارگران را صاحب انقالب و دفاع از 
  . بهمن براي تقويت نظام دعوت كرده است22» استكبار ستيز«نهايت آنها را به شركت در راهپيمايي 

سران . ، اهداف كارگران نيست»خانه كارگر«زدبگيران و مطالبات آنها نشان مي دهد كه اهداف اعتراضهاي كارگران و م
خانه كارگر و منجمله محجوب جزيي از رژيم به حساب مي آيند و در تمامي اين سالها حامي منافع رژيم در تعيين 

كوب تشكلها و حركتهاي مستقل دستمزد پايه در شوراي عالي كار، در سركوب فعاالن كارگري و سنديكايي، در سر
. وظيفه خانه كارگر نه دفاع از كارگران بلكه دقيقا مانع تراشي براي تحقق و توسعه مطالبات كارگري است. كارگري بوده اند

  .خانه كارگر مي خواهد كارگران را به چرخ دنده رژيم تبديل كند
د بايد كارگران را براي برخورداري از دستمزدي عادالنه كساني كه مي خواهند از حقوق كارگران و مزدبگيران دفاع كنن

از قوانين كار رژيم تا همه سياستهاي اقتصادي و به . رژيم براي كارگران منفعتي ندارد» ضد استكبار«تظاهرات . بسيج كنند
طه با تعيين در راب1392 آذر 5معاون روابط كار وزارت تعاون روز سه شنبه . شمول سياستهاي روحاني ضد كارگري است

وي به خوبي آگاه » .افزايش دستمزد كارگران بر اساس نرخ تورم، مشكلي از كارگران حل نمي كند«: دستمزد پايه گفت
او مي . است كه حقوق كارگران با نرخ تورم كه در طول سال در حال افزايش است، هيچگاه نمي تواند خوانايي داشته باشد

قم نرخ تورم تغيير بدهيم بايد تورم به هر عددي كه رسيد دستمزد را هم بر اساس آن اگر بخواهيم دستمزد را با ر«:گويد
كار شايسته، دستمزد شايسته «مدل جديد بر اساس . وي بر مدل جديد براي تعيين دستمزد تاكيد مي كند. »تعيين كنيم

اين استدالل در رابطه . كند» ميلهزينه هاي كمتري به كارفرمايان و اقتصاد ملي تح«خواهد بود كه » و زندگي شايسته
  .چگونگي ارزشگذاري نيروي كار و دستمزد پايه با مقاوله نامه هاي سازماني جهاني كار در تضاد است

، 93در بودجه سال .  بهمن در مجلس به تصويب رسيد20در رويدادي ديگر اليحه بودجه دولت حسن روحاني روز يكشنبه 
مركز تحقيقات استراتژيك اين مجمع، شوراي نگهبان، محلس، سپاه پاسداران، بودجه مجمع تشخيص مصلحت نظام، 

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، سازمان بسيج، وزارت اطالعات، نيروي انتظامي، وزارت امور خارجه و 
  .ت درصد افزايش پيدا كرده اس50 تا 30ارتش، از 

ايه كارگران و مزدبگيران كه همه ساله توسط شوراي عالي كار تعيين مي شود در اين افزايشها در حالي است كه حقوق پ
در حقيقت دستمزد واقعي كارگران و مزدبگيران هر . حد ناچيزي افزايش پيدا كرده و هيچ خوانايي با ميزان تورم ندارد

ردم ايران نخواهد بود بلكه فقر و باالبردن بودجه نهادهايي كه بر شمردم نه تنها به سود م. ساله كاهش پيدا كرده است
  .ذتنگدستي را افزايش خواهد دا

بر همين منظر، تقسيم بندي بودجه ارائه شده چشم انداز بهبود وضعيت معيشتي و بهداشتي اكثريت مردم را نشان نمي 
  .ش مردم خواهد افتادبار افزايش بودجه ارتش و سپاه و نهادهاي نامبرده با توجه به وضعيت نابسامان اقتصادي بر دو. دهد

 دستگاهي كه در خدمت نظاميگري و ترويج دين 13با توجه به اقتصاد بيمار و بحران زده كنوني، باالرفتن بودجه ي 
كارگران و مزدبگيران با . حكومتي هستند، در ازاي فقدان بودجه كافي براي فرهنگ و بهداشت مردم صورت مي گيرد

  .ده هايي را مي پردازنفقيرتر شدن بهاي افزايش چنين بودج
  

  توافق ژنو؛ ترديدهاي نمايشي و هراس واقعي خامنه اي 
  منصور امان

   بهمن29سه شنبه ... فراسوي خبر
يك روز پيش از آغاز دور تازه مذاكرات هسته اي در وين، آيت اهللا خامنه اي از انتهاي بن بستي كه در آن بسر مي برد به 

 پشتيباني كند و "نظام"از مذاكره با طرف حسابهاي خارجي سخن درآمد تا به سبك موضعگيريهاي اخير خود، از يكطرف 
  . از طرف ديگر، در مقابل آن سد شده و نسبت به نتيجه مند بودش ابراز ياس نمايد
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رهبر خودكامه جمهوري اسالمي ناچار است در ابتداي هر دور مذاكره، به صورت آشكار و در برابر نگاه همگاني به طرفهاي 
  . كه از مذاكره كنندگان اعزام شده و تعهداتي كه آنها خواهند پذيرفت، پشتيباني مي كندخارجي تضمين دهد 

اين اجبار در شكل را مي توان نمادي از ناُگزيريهايي دانست كه آقاي خامنه اي در مضمون استراتژي و سياست جاري 
اندن كشور و خُشك شدن منابع تامين مالي او در حالي كه ناچار است پس از به ورشكستگي كش. خويش با آنها روبرو است

سياستهاي ماجراجويانه اش به عقب فرار كند و پروژه بمب هسته اي را كنار بگذارد، همزمان به شدت از گُسترش دامنه و 
  . آثار اين عقب نشيني هراسان است

مذاكرات عقب نشيني را ابراز  در "نظام"يكبار ديگر وحشت خويش از طرح دو تكيه گاه اصلي ) دوشنبه(او روز گذشته 
او شكايت كرد كه آمريكا قصد دارد پس از حل بحران هسته اي، موضوع حقوق بشر و توانايي موشكي و دفاعي . داشت
  .  را به ميان بياورد"ايران

يي است كه  مي نامد، در حقيقت سياست صدور تروريسم و بنيادگرايي و ابزارها"توانايي دفاعي"آنچه كه آقاي خامنه اي 
 "توان"رهبر جمهوري اسالمي با برابر دانستن اهميت اين . رژيم او با صرف هزينه هاي كالن در اين راستا ايجاد كرده است

، به درستي جايگاه پايمالي حقوق مردم ايران در حفظ ثبات و بقاي حكومت را نشان داده و بر "موضوع حقوق بشر"با 
  . قطه تاكيد كرده است از اين ُن"نظام"آسيب پذيري 

ناهمگوني آشكار در رويكردها و سخنان آقاي علي خامنه اي ريشه در اختالف گزاف بين اجبارات واقعي كه به آنها تن داده 
    .و تالش خيالي براي ُكنترُل پيامدهايش و محدود نگه داشتن آثار متقابل آن بر حوزه هاي ديگر قُدرت و قلمرو خود دارد

    
 

  شھداي فدايي در اسفند ماه
 - يفرهـود  احمـد    – علي اكبر صفايي فراهـاني       - مهدي اسحاقي    -رحيم سماعي   : فقار

 شاع الدين   - اسماعيل معيني عراقي     - هادي فاضلي    -رحيمي  اسكندر   -انفرادي  جليل  
 محمدعلي محدث قندچي - عباس دانش بهزادي - هادي بنده خدا لنگرودي      -مشيدي  

 - مـسعود احمـدزاده      - صـفايي    دليـل  ناصر صيف    - هوشنگ نيري    -ر   غفور حسن پو   -
 - غالمرضا گلـوي     - حميد توكلي    - مهدي سواالني    - مجيد احمدزاده    -عباس مفتاحي   

 علي رضا نابـدل  - مناف فلكي - عبدلكريم حاجيان سه پله - سعيد آريان -بهمن آژنگ  
 اكبر - اصغر عرب هريسي -  محمدعلي تقي زاده- جعفر اردبيل چي - يحيي امين نيا -
 قي پور رضا خل   مي ابراه – ي خرم آباد  ي مجتب – حسن سركاري    - علي نقي آرش     - ؤيدم
 احمـد غالميـان     - عبدالرضـا كالنتـر نيـسانكي        - بهنام اميـري دوان      - صبا بيژن زاده     -

 - جعفر پنجه شـاهي      - حميد آزادي    - گل مژده    داهللاي - محمدرضا بهكيش    -لنگرودي  
 تيمـور  -صـبوري   عبـدالرحيم   - خليقـي     علـي  - سعيد عقيقـي     - جليل خواري نسب     - جواد غفوريان    -محمدعلي معتقد   

ـ      - خسرو قره داغي     - بهاء الدين نگهداري     - اقبال طاهرخو    - منصور سعيدي    -ستاري    ناصـر نجـم     - ني سـيروس خـرده ب
 ارتجـاع، در    و تا كنون در مبارزه عليـه امپرياليـسم          49 طي سالهاي    - منصوره حبيبي زاده     - مجتبي خرم آبادي     -الديني  

 .مبارزه عليه رژيمهاي شاه و خميني و براي تحقق دموكراسي و سوسياليسم به شهادت رسيدند
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  انتشارات تصويری
  

  
  اهكلي سزي سالگرد رستاخني و نهمي سادماني لميف

  شماراني كمان بني رنگامي با قيدرهمبستگ
  يرهاشمي منتيز: سخنران

   ما و مواضعشماراني بزشي خاهكل،ي سزيرستاخ
   و منصور امانهيجعفر پو: ظر و تبادل نگفتگو

 راني هنر اكارگاه ي ماندنادي به يترانه سرودها: ي هنربرنامه

   بايد روي كامپيوتر ديدفيلم با سيستم آمريكا اين . ) دالر10( يورو7قيمت 

----------  
 

  
  

    در يک بستهDVDدو 
  ن، آلما– فيلم کامل يادمان چھلمين سالگرد رستاخيز سياھکل در ُکلن -١

  چھلمين سالگرد حماسه سياھکل در تلويزيونھای آسوسات، سيمای آزادی و تيشک- ٢
  مجموعه  ساعت در اين ٩

   د/ر ١٥ يورو يا ١٠: قيمت
  برای دريافت اين بسته با آدرس زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com 
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  اھكلي سزي سالگرد رستاخنيکميچھل و 
  تي عرب و جنبش اشغال وال استربھار  بایدرھمبستگ

  ی و مھرداد قادریرھاشمي منتيز: سخنرانان
   و تبادل نظربا سخنرانانگفتگو

 راني کارگاه ھنر ای ماندنادي به ی سرودھاترانه ی ھنربرنامه
   بايد روي كامپيوتر ديدفيلم با سيستم آمريكا اين . ) دالر10( يورو7قيمت 

  
  

  
  

  

  ی شماره نبرد خلق در يک سی د٣٣٣
   دEر١۵ يورو   ١٠قيمت 
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