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ـ  فور 7( بهمـن    18  بعد از ظهـر روز شـنبه         ) 2015 هي

 در  اهكلي سالگرد حماسـه سـ     ني چهل و چهارم   ادماني
  .برگزار شد) آلمان(شهر كلن 

  
 ي از شهدا  ييرهاي سالن، آرم سازمان، تصو    يوارهاي د بر

ـ  سـازمان و ن    انگذاراني رهبران و بن   اهكل،يحماسه س   زي
  .د نصب شده بوراني مردم ايزشهاي از خييعكسها

  
 كـامران  قي آغاز برنامه رف   در

 نـــژاد بـــا خـــوش يعـــالم
:  بـه حـضار گفـت      ييآمدگو

 اهكليبهمن آمد و گاه سـ     "
 ي تا مـا را بـه نقطـه ا         ديرس

ـ  كه همـه چ    ييدور، جا   از  زي
  .آنجا آغاز شد، ببرد

  
 كـه  ي سال بعد، هنوز افق   44

 ي بـه سـو    ارانشي و   ييصفا
آن قامت برافراشتند، در برابر   

ــشت اقان گــسترده اســت و م
 شي و عدالت را به خو     يآزاد

  . خوانديم
  
 يي فدا يكهاي پر شور چر   ادي

ـ  دار ي مـ  يخلق را گرامـ     م،ي
ـ  كه ا  يهمچون مشعل   راه  ني

 ي را نـور و گرمـا مـ        يطوالن
 ينام شان را صدا مـ     . بخشد

 كـه   ي چونان صاعقه ا   م،يزن
ـ بر جان و تن رهزنـان ام         دي

  ".دي آيفرود م
  

 آمانــدا ســحر قيــ رفســپس
 قـه ي را بـا دق    شيدورسو هما 

 ســـكوت بـــه پـــاس   يا
 گروه جنگـل    ريرزمندگان دل 

و همه جانباختگان پاكباز راه     
 و بـه    ي و دادگر  ييسرخ رها 

 ســربلند  انياحتــرام زنــدان 
  . آغاز كردياسيس
  

ـ  از اعـالم برنامـه،       پس  كي
 ي از ســرودهاپيــ كلويديــو

 ريســازمان همــراه بــا تــصاو
  اهكلي سزي رستاخيشهدا

 

  
  .پخش شد

ـ  خلـق ا   يي فـدا  يكهـا يسـازمان چر   هياني ب سپس  راني
 نژاد خوانده شد و به دنبـال        ي كامران عالم  قيتوسط رف 

 سازمان،  ي مركز تهي عضو كم  ،يدي جد الي ل قيآن از رف  
ـ  نبرد خلـق و مـسوول راد       هي نشر راني دب اتيعضو ه   وي

  . خود را شروع كندي دعوت شد كه سخنرانشگاميپ
  
 يو چه م   ميكه هست " با عنوان    ي در سخنران  الي ل قيرف
 سـازمان بـه   ياسـتها ي سراموني پ ي به سواالت  "م؟ييگو

ـ  رف ني ا يمتن كامل سخنران  .  پاسخ گفت  ليتفض  در  قي
  .نبردخلق منتشر خواهد شد

  
 ري امقي تنفس اعالم شد و آنگاه رف      قهي دق 30 از آن    بعد

ـ  از حضار دعوت كـرد بـا قرائـت شـعر، ب            يميابراه  اني
  ايخاطره 

 
ـ  روز، در ا ني به مناسبت ا   ييطرح نكته ها    شي همـا ني

  .مشاركت كنند
  
 شـده بـه   مي تقـد ي سـه نقاشـ    ني قسمت همچن  ني ا در

 تي قراراني از داخل اي ارساليامهاي و پ ي معرف شيهما
ـ " از جانـب     ي ارسـال  يامهايپ. شد  باناني از پـشت   يجمع

ـ "،  "ييجنبش فدا  ـ  كمون اني از دانـشجو   يجمع ، "ستي
ـ  خلق ايي فدايكهاي از فعاالن سازمان چر    يبرخ"  راني

 از رفقـا از     ي برخـ  ات و اشعار و خاطر    امي و پ  "در تهران 
ـ در ا .  قرائت شد  رانيا ـ    ني ـ  دو و  ني قـسمت همچن  ويدي

  . پخش شدپيكل
  
ـ  است كـه رف    ي، قصه رقص قاسم آباد    "زن و كار  "  قي

  . آن را اجرا و بازگو كرديربابه در قسمت بعد
  

ـ  آغاز شـد كـه رف      ي از آن بخش هنر    پس ـ  فر قي  دوني
 بــه ي ترانــه ســرودهارانيــ هنــر ا از كارگــاهيرمــضان

ـ پا.  را اجـرا كـرد  يادمانـدن ي ـ  اني  سـرود  ني مراسـم طن
  . حضار بوديي با همصداوناليانترناس

  
ــ از گراي اجتمــاعياســي از فعــاالن سيتعــداد  يشهاي

ـ  ي شـورا  ي از اعـضا   يمختلف، شمار   مقاومـت و    ي مل
 ي آن در برنامه حضور داشـتند و دسـته گلهـا           رخانهيدب
ــايز ــوييب ــب ش ــيرا از جان ــازمان  ي مل ــت، س  مقاوم

ـ  خلـق ا   بخشي و ارتش آزاد   راني خلق ا  نيمجاهد  راني
 . شده بودميبه مراسم تقد

 در شـبكه    جي مراسم پرشـكوه بـه تـدر       ني كامل ا  لميف
 . قرار داده خواهد شدنترنتي ايجهان

 راني خلق ايي فدايكهاي سازمان چررخانهيدب
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 چھل و چھارمين سالگرد رستاخيز سياھکل برگزار شد
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 يـك   1349 بهمن سـال     19در شامگاه   

گــروه چريكــي بــه پاســگاه ژانــدارمري 
) در اســتان گــيالن(شــهرك ســياهكل 

حمله كرده و با اين عمل انقالبي، تولـد         
جنبش نوين كمونيستي و جنبش پيشتاز      

  .فدايي را اعالم كردند
اين اقدام جسورانه و بـن بـست شـكن،          
آذرخـشي روشـنايي بخـش در شـبانگاه     

ديكتاتوري بـود كـه توانـست       تيره و تار    
ضربه اي جدي به فـضاي اختنـاق وارد         

  . كند
ــات     ــه عملي ــنش ب ــاه در واك ــم ش رژي
. سياهكل، به سركوب گسترده روي آورد

رفقـا مهـدي اسـحاقي و محمـد رحــيم     
 بهمـن  19سماعي طي عمليات پـس از    

به شهادت رسيدند و رفقـا غفـور حـسن     
پور اصيل، علي اكبر صـفايي فراهـاني،        

ــد فر ــرادي،  احمـ ــل انفـ ــودي، جليـ هـ
محمدعلي محدث قندچي، ناصـر سـيف    
دليل صفايي، هادي بنده خدا لنگرودي،      
شعاع الدين مـشيدي، اسـكندر رحيمـي        

اسـماعيل  مسچي، محمدهادي فاضلي،    
عباس دانـش بهـزادي و      معيني عراقي،   

هوشنگ نيري در بيدادگاههاي نظـامي      
 اســفند 26بـه اعــدام محكـوم و در روز   

خه هاي اعدام سـپرده     همان سال به جو   
  .شدند

مشعلي كه مبارزان انقالبي در سياهكل      
برافروختنــد و پــژواك پيكــاري كــه    
پيشتازان جنبش فدايي آغاز كردند، آگاه      
ترين و پيشرو ترين زنان و مردان ايران        
زمـــين كـــه قلبـــشان بـــراي آزادي و 
سوسياليسم مي طپيد را به گرد سازمان        

ادامه چريكهاي فدايي خلق ايران كه در       
  . راه سياهكل به وجود آمد، متحد كرد

اسداهللا عَلم در خـاطراتش از قـول شـاه      
عزم و اراده آنها اصال ً باور       «: مي نويسد 

كردني نيست، حتي زنها تا آخرين نفس       
به جنگ ادامه مي دهند، مردهـا قـرص         
سيانور در دهانشان دارند و براي اين كه        

» .دستگير نشوند خودكـشي مـي كننـد        
 اســـداهللا علـــم، مـــن و شـــاه، اميـــر(

ــار ســلطنتي  يادداشــتهاي محرمانــه درب
  )146ايران، ص

با رستاخيز سياهكل و عملكـرد جنـبش        
فدايي، يك قطـب بنـدي سياسـي بـين       
جنــبش آزاديخــواهي و ديكتــاتوري بــه 

سـازمان چريكهـاي فـدايي      . وجود آمـد  
 سـال مبـارزه انقالبـي و بـا      7خلق طي   

ه پرداخت هزينه هاي سـنگين در مبـارز       
بي امان با ساواك شاه، توانست پا برجـا         
بماند و با وجـود كمبودهـا و اشـتباهات          
اش به يك جنبش اجتمـاعي بـزرگ در         

 فرا رويد و اين     1357آستانه قيام بهمن    
درحالي بود كه در تمام طول ايـن دوره         

زيــر شــديدترين ضــربات دشــمن قــرار 
داشت و تمامي رهبران و بنيانگذاران آن      

 امان به شهادت رسيده     در پيكارهاي بي  
  .بودند

  
خميني جالد از همان ابتدا با فرومـايگي    
در مقابل جنبش پيشتاز فدايي به موضع       

 6او در پاسـخ بـه نامـه         . گيري پرداخت 
 مـــسئول اتحاديـــه 1350ارديبهـــشت 

انجمنهاي اسـالمي در اروپـا، در تـاريخ         
ــشت 28 ــت1350 ارديبه ــد «:  نوش باي

ايي را كـه  حادثه سازيها و شايعه پردازيه   
در ممالك اسالمي براي تحكيم اسـاس      
حكومت استعماري است بررسـي دقيـق       
ــه   ــه و حادث ــر حــوادث تركي ــد، نظي كني

موضــع خمينــي آن چنــان » ..ســياهكل
ننگين بود كه وقتي اين پيـام در همـان         

، »اسالم مكتـب مبـارز  «زمان در نشريه   
ارگان اتحاديـه انجمنهـاي اسـالمي در        

نظير حوادث  «ه  اروپا به چاپ رسيد، جمل    
. حـذف شـد  » تركيه و حادثـه سـياهكل   

، نهـضت   )زيـارتي (سيد حميد روحـاني     (
ــشارات مركــز اســناد   ــي، انت ــام خمين ام

، 1374انقالب اسالمي، چاپ دوم پـائيز       
  )487-486جلد سوم، ص 

  
 و تحميل جمهوري    1357با قيام بهمن    

اسالمي به مردم، اين دشمني در شـكل        
ــراي    ــه ب ــي وقف ــسترده و ب ــالش گ  ت

مخدوش كردن سيماي درخشان جنبش     
پيشتاز فدايي توسـط نهادهـاي امنيتـي        

  . جمهوري اسالمي ادامه يافت
با ايـن وجـود، تـالش خمينـي و ادامـه            
دهندگان راه او هرگز نتوانسته واقعيت را  
زير انبوه چرنـدياتي كـه تحـت عنـوان          

منتـشر  » بررسي تـاريخي  «و  » تحقيق«
مي شـود، پنهـان كنـد و افـزون بـرآن،        
مبارزه انقالبي عليه اسـتبداد و سـتم در         
ايران و در گوشه و كنار جهان نشان مي   
دهد كه سياهكل نه يك تـك نمونـه و          
بي ارتباط با شرايط جامعه، بلكه پاسخي       
ــق   ــراي درهــم شكــستن قــدرت مطل ب

مـا  . باالييها و ضعف مطلق پايينيها بـود      
سيماي حماسه آفرينـان سـياهكل را در        

 1388در ســال قيامهــاي مــردم ايــران 
مــشاهده كــرديم و ديــديم كــه چگونــه 

  .تكثير شد» آفتابكاران جنگل«
  

  !زنان و مردان ايران زمين
كشور ما در يكي از حساس ترين و البته    
بحراني ترين لحظات تـاريخ خـود قـرار         

رژيم حاكم بر ايران بار اين بحران       . دارد
را بر دوش مردم ستمديده كشور ما قرار        

  .داده است
اي براي حفظ واليت ننگين اش      خامنه  

حربـه اي جـز ســركوب مـردم ايــران و    
  . صدور تروريسم و بنيادگرايي ندارد

در حالي كه رژيم ناتوان از تامين اوليـه         
ترين نيازهاي مردم است و در حالي كه        
ايران داراي فُرصتهاي بـي نظيـر بـراي         
استفاده از انرژي سالم و غيـر فـسيلي و          

امنـه اي زيـر     ذحائر عظيم گاز اسـت، خ     
پوشش توليد انرژي هسته اي، ميلياردها      
دالر صرف پروژه جنـگ افـزار اتمـي و          

  .صدور بنيادگرايي كرده و مي كند
ــي در   ــته تحــوالت مهم ــال گذش در س
عرصه داخلي و بـين المللـي بـه وقـوع           
پيوست و سيماي جديدي در جهـان مـا         

مواضـع مـا پيرامـون ايـن        . ترسيم شـد  
 شـوراي عـالي     تحوالت در بيانيه پاياني   

سازمان كه به زودي تشكيل مي شـود،        
  .اعالم خواهد شد

  

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايـران در       
آغاز چهل و پنجمين سال حيـات خـود         
ياد و خاطره همه ي زنان و مردان دليـر     
جنبش پيشتاز فـدايي كـه در زنـدانهاي         

پاي چوبـه هـاي دار، در     شاه و شيخ، در     
دفهاي ستُرگ  و در راه ه    پيكار با دشمن    

بـه شـهادت     جنبش كمونيـستي ايـران      
  . رسيدند را گرامي مي دارد

ــاعي   ــاي اجتمـ ــارزه نيروهـ ــا از مبـ مـ
كارگران، معلمان و استادان، پرستاران،     ((

ــنفكران،   ــشجويان، روش ــدان، دان كارمن
هنرمندان، كاركنان رسانه هـاي جمعـي       

براي آزادي، دموكراسـي و عـدالت       ...) و
زنـان و مردانـي   حمايت كرده و خـاطره      

كه در راه تحقق خواستهاي ترقيخواهانه   
مردم ايران به شهادت رسيدند را گرامي       

   . مي داريم
  

ما از مبارزه به حق كارگران، مزدبگيران       
و كاركنان شركتهاي دولتي و خصوصي      
عليه نظام حاكم و سـرمايه داري عنـان         
گسيخته كه تعرض به سـطح زنـدگي و         

سـابقه اي   معيشت مردم را گسترش بي      

مـزد عادالنـه و     . داده، حمايت مي كنيم   
ــاد   زنـــدگي انـــساني، اعتـــصاب، ايجـ
تـشكلهاي مــستقل كـارگري و نظــارت   

ــين المللــي  ــر حقــوق  ســازمان ب كــار ب
كارگران، حق مسلم نيروهاي كار ايـران     
است و ما به طور پيگيـر از آن حمايـت           

   .مي كنيم
  

ما به همه ي زندانيان سياسي و عقيدتي   
زمـين   مي زنان و مردان ايـران       و به تما  

كــه بــراي آزادي، دموكراســي، نــابودي 
ستم جنـسي، مـذهبي و ملـي، صـلح و           

دولـت   پيشرفت، عدالت و جدايي دين از       
مبارزه مـي كننـد، درود مـي فرسـتيم و        
خاطره تمامي كساني كـه در راه تحقـق    
خواستهاي ترقيخواهانه مردم ايـران بـه       

  .شهادت رسيدند را گرامي مي داريم
   

خواست اوليه و مقدم مـردم ايـران كـه          
همه ي شيفتگان آزادي در راه آن پيكار        
مي كنند، سرنگوني رژيـم     
حاكم با همه دسته بنديها     
و باندهاي دروني آن و بـه    
سرانجام رسـاندن انقـالب    
دمكراتيك و استقرار يـك     
نظام دمكراتيك و عرفـي     

بــراي  . در ايــران اســت  
ــت   ــن خواسـ ــق ايـ تحقـ

يــران اسـت كــه مــا از  تـاريخي مــردم ا 
آلترناتيو شوراي ملي مقاومت پـشتيباني      
كرده و به سـهم خـود در ايـن ائـتالف            

تالشـهاي  . دمكراتيك مداخله مي كنيم   
مذبوحانه براي درهم شكستن اتحاد مـا       
در ايــن شــورا چــه آگاهانــه و از جانــب 
نهادهاي امنيتي جمهوري اسالمي و چه      
ناآگاهانه و غـرض ورزانـه، نمـي توانـد          

لي در عزم ما براي ادامـه راهـي كـه           خل
بدون تزلـزل و فرصـت طلبـي انتخـاب          

  . كرده ايم، ايجاد كند
سازمان چريكهـاي فـدايي خلـق ايـران      
همه ايرانيـان آزاديخـواه را بـه اتحـاد و        
مبارزه براي ايجاد جبهه همبـستگي بـه        
منظور سرنگوني رژيم استبدادي مذهبي     

ايجــاد يــك جمهــوري  واليــت فقيــه و 
، دموكراتيك و مستقل فرا مـي       سكوالر

  .خواند
  سازمان

   چريكهاي فدايي خلق ايران
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  بيانيه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

    بهمن19به مناسبت 

 چهل و چهارمين سالگرد حماسه و رستاخيز سياهكل
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  پيام جمعي از 

  دانشجويان كمونيست
  

  گلوي مرغ سحر را بريده اند و هنوز
  درين َشط شََفق

  آواز سرخ او
  ...جاري است

  
  !ياد حماسه ي لشگر ستارگان سرخ زنده باد

 آنها كه با عمل خود ورود مسلم شان به تاريخ را 
  .اعالم كردند

ي با اين اميد كه در ادامه با شناخت و عمل، براي آزاد
  .بكوشيم

  جمعي از دانشجويان كمونيست
 1393 بهمن 16
  

   فعاالن  پيام

  چريكهاي فدايي خلق ايران سازمان

  در تهران

  
 ..بگذار بر زمين خود بايستيم

 برخاكي از براده هاي الماس و رعشه ي درد
 بگذار سرزمين ام را

 زير پاي خود احساس كنم
 و صداي رويش خود را بشنوم

 ي خون رارپ رپه ي طبل ها
 درچيتگر

 ونعره ي ببرهاي عاشق را
  در ديلمان

  
در چهل و چهار سال پيش عزم راسخ و عشق به خلق            
و آزادي كه چون شراره اي رهايي بخش در قلب هاي          
فدايي و راه سرخ فدايي جريان داشت چرخهاي بنيـان          

جـاني دوبـاره    را  آزادي   برانداز انقالب خلـق در مـسير      
بهايشان سرشـار از عـشق بـه        قل انسانهايي كه    .بخشيد

 برابـري   هخلق و خشم از ستم و جور ظالمان و ايمان ب          
  .بودخواهي 

تاريخ  شعله هاي خشم خلق با مشعل مردان ديلمان در    
 .آزاديخواهي توده هاي دربند جاودانه شد

جنگــل ديلمــان از چريكهــايي كــه از ســياهي زمــان 
اينك ما نسلي هـستيم      و. مسيري روشن ترسيم كردند   

و بركشيده از آن ريشه ها كه از خاك برون جهيديم  سر
پاي در مسيري نهاديم كه بـا خـون           مشعلي فروزان  با

ايران را سراسر سـياهكل     « تا  سرخ فدايي ترسيم شده     
  .»مي كنيم

 
  پاينده باد راه فدايي
 زنده باد سوسياليسم

  برافراشته باد پرچم سرخ سچفخا
  
  ) كوتاه شدهاين پيام اندكي(

  
  

  
  

   اميدپيام
  با درودي بي پايان

چهل و چهارمين زاد روز حماسه ي سياهكل را به بـار            
بانيـان جنـبش چـپ مـسلحانه ي          آوران آن حماسه و   

ايران و پي ريزان و پيروان سازمان چريكهـاي فـدايي           
خلق ايران تبريك گفته و شادباشـي ديگـر كـه هنـوز             
دست از جان شاه نشسته بـه جـان شـيخ افتادنـد و از               

 تا اين بهمن و بهمن      57وزهاي نخست بهمن    همان ر 
هاي ازين پس، به هرگونه سـازش خائنانـه و عافيـت            
طلبانه با حاكميت مـستبد و مرتجـع واليـت فقيـه، از             
صندوق راي گرفته تا اصالح طلبي خود فريب و مردم          

  .فريب نه گفته اند و خواهند گفت
و در ميانه ي اين تاريكي و هياهو كـه دزد هـم فريـاد      

 سر مي دهد، هستند چراغ افـروزان و         "د را بگيريد  دز"
مشعل به دستاني كه تا پاي فداي همه چيـز، توانـسته           
اند دزد و شركاء و نوچه هايش را نشان دار و وادار بـه              

  . پس نشيني كنند
 

 روزها گر رفت گو رو ، باك نيست
  تو بمان اي آنكه چون تو پاك نيست
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 )كي كوتاه شدهاين پيام اند( 

=======================  

  پيام جمعي از

  پشتيبانان جنبش فدايي
  به مناسبت چهل و چهارمين سالگرد رستاخيز سياهكل

   
رد در ايـن وادي خـاموش و        كه مي گفت حركت م     آن

  سياه 
  رم كندبرود َش

  
چهل و چهارمين سالگرد حماسه سياهكل را با درود به      

هـاي سـتم و اسـتبداد را        همه ي آزاديخواهان كه كاخ    
  .نشانه گرفته اند، گرامي مي داريم

راهي كه با سياهكل آغاز شد ادامه دارد و تـا پيـروزي             
  .نهايي ادامه خواهد يافت

  

ــا   ــق م ــت خل ــارگران و  مقاوم ــسترده ك ــارزه گ و مب
عليه نظـام ارتجـاعي حـاكم و ايـستادگي          زحمتكشان  

  زندانيان سياسي در شكنجه گاههاي جمهوري اسالمي 
  

نشان مي دهد كه پرچم قيام بـراي رهـايي همچنـان            
  . برافراشته است

  
  درود بر شهداي حماسه سياهكل
  جمعي از پشتيبانان جنبش فدايي

 1393 بهمن 14
-----------------------------------  

   دهيسپ آوران اميپ به ميتقد

  اهكليس جامگان سرخ

   !است هجرت وقت دمان دهيسپ
   .مارهه است بوده نگونهيا

  سواران كوچ هنگام
  زيكر يبارش ريز در
  دشنام و دشنه و غيت
  دشمن انهيتاز ضرب با

  .رديگيم كه است زمانه قلب
  
  فراخي وسعت در

  مهاجر مرغكان كوچ هنگام
  عاشق مرغكان آن
   ايگو

  .شوديم ريتحق ديخورش
  
  نيخون ي دهيسپي آر

   !است عاشق مرغان صادق صبح آغاز
  دم دهيسپي آر
    :زنديم اديفر

  بگشا خود ي خفته ناز به چشم
  را مهاجر مرغكان پرواز

  را مسافر عاشقان آن
  چشمت روشن قاب در
   !كن ثبت لحظه كي

  فروزان مهر چگونه بنگر
  موجها مواج ي كجاوه بر بنشسته

  عاشقان خون با
   !زنديم رنگ شفق به

  .است دمان دهيسپ ي هنگامه
  .بگشا خود ي خفته ناز به چشم

  1371 بهمن
   هاييايك اهللا فتح

  يامھای رسيده به مراسم بزرگداشتپ
 ن سالگرد حماسه و رستاخيز سياھکلچھل و چھارمي 
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ــيح نبــرد خلــق   ( مــتن : توض

ســخنراني رفيــق جديــدي از   
گفتاري بـه نوشـتاري ويـرايش       

  ) گرديده
  

سالم مي كنم و خوش آمد مـي گـويم          
به همه شما دوستان، رفقا و يـاران كـه          

مــين 44امــشب در مراســم بزرگداشــت 
ســالگرد حماســه و رســتاخيز ســياهكل 
حضور داريد و با حضورتان به آن گرمي        

ين سپاســگزارم از همچنــ. بخـشيده ايــد 
رفقاي برگزار كننده اين مراسم، به ويژه       
به خاطر افتخاري كه به مـن دادنـد تـا           

نكتـه  . اينجا باشم و با شما صحبت كنم      
ديگري را هم مي خواستم يادآوري كنم       
و آن اينكه رفيق ربابه امسال هم ماننـد         
هر سال، ميز كتـاب پـر بـاري تـدارك           

ر اميدوارم و خـواهش مـي كـنم د      . ديده
 دقيقه تنفسي كه داريم، از ميز كتاب        30

  . سازمان ديدن كنيد
  

  
 فدايي 15صحبتهاي خودم را با درود به       

 سـال پـيش در جنگلهـاي        44خلق كه   
سياهكل آتش افروختند، خانه را روشـن       
ــه     ــه هم ــپردند و ب ــان س ــد و ج كردن
جانباختگاني كـه در سراسـر جهـان بـه          
ويژه در وطنمان ايران براي سعادت بشر      

 براي آزادي و عدالت مبارزه كرده اند،        و
  . آغاز مي كنم

اجازه بدهيد سه نكته را ابتـدا يـادآوري         
ــاره    ــن در ب ــه م ــه اول اينك ــنم؛ نكت ك
ديدگاهها و تحليلهاي سازمان پيرامـون      
رويـدادهاي داخلـي و خـارجي صــحبت    
نمي كـنم، بـه ايـن دليـل كـه بـزودي             
نشست شـوراي عـالي سـازمان برگـزار         

 گزارش سياسـي آن بـه       خواهد شد و در   
طور مشروح در ايـن بـاره توضـيح داده          
مي شود كه اميدوارم سـريعا بـه دسـت          

دوم اينكه، من در صحبتهايم     . تان برسد 
طيف وسيع تري را در نظـر گرفتـه ام و         
مخاطبهايم عالوه بر شما كـه در اينجـا         
حــضور داريــد، هموطنــان ديگــري نيــز 

يا هستند كه به برخي از سوالها، انتقادها       
و سر  . ابهاماتي كه دارند، پاسخ مي دهم     

آخر بايد بگويم، رفقا زمـان كمتـري بـه      
 و من بـا مقـداري چانـه         ندمن داده بود  

بـا ايـن حـال      . زني به آن اضافه كـردم     
براي اينكه بتوانم از وقتم خوب استفاده       
كنم، صحبتهايم را به سه بخش تقسيم       

  .كرده ام
ــه  : بخــش اول  ــا ب ــدي م ــاع و پايبن دف

ــا راه   سوس ــوان تنهـ ــه عنـ ــسم بـ ياليـ
  خوشبختي انسانها

در باره مـا و ائـتالف مـا در          : بخش دوم 
  شوراي ملي مقاومت 

  و سر آخر در باره ما و فعاليتهاي مان در 
  

  
سازمان چريكهـاي فـدايي خلـق ايـران      

  .است
  

سوسياليسم و دفاع و پايبندي ما      
  به آن

 بنـد اسـت   12منشور سازمان مـا داراي    
اين تاكيد دارد كه ما يك      كه بند اول بر     

ــستيم و   ــستي هــ ــازمان كمونيــ ســ
ــه    ــاتيو جامع ــا آلترن ــسم را تنه سوسيالي

  . سرمايه داري مي دانيم
گفتــه مــي شــود كــه كمونيـــسم و     
سوسياليسم در دنياي امروز ديگر مطرح      
نيستند، كمونيسم امتحان خـود را پـس        
داده و مردم اتحاد جماهير شوري سابق       

ي و در صـف     از ديكتاتوري و جيره بنـد     
ايستادن براي تهيه نيازهاي خود گريزان 

  . شده اند
بحثهاي زيادي در مورد فروپاشي اتحـاد    
جماهير شوروي شده، در همان موقـع و        

  . سالها بعد و هنوز هم جريان دارد
 سـال   25با فرو ريخـتن ديـوار بـرلين،         

ــايت و    ــان از رض ــا و آلم ــيش آمريك پ
ــد . خوشــحالي در پوســت نمــي گنجيدن

ــب غــرب و  ــراي تخري ســرمايه داري ب
چهره سوسياليسم تالش مـي كردنـد و        
تصور مي كردند آن فجايعي كه سيستم       
ــارگران و  ســــرمايه داري بــــراي كــ
زحمتكشان بـه بـار آورده را حـاال مـي           

البتـه مـسوول    . توانند سرپوش بگذارنـد   
استالين هم بود كه دستگاه     وضع موجود   

بوروكراسي ممتاز بـر پـا كـرد، انقـالب          
كبير اكتبـر را لگـد مـال كـرد و حـزب             
ــون    ــسل از انقالبي ــك ن ــشويك و ي بل

  .سوسياليست را از بين برد
  در همين دوران و با پايان جنگ سرد 

  

  
پايـان  "نظريه پردازاني مثـل فوكويامـا       

او مـي گفـت،   .  را اعـالم كردنـد   "تاريخ
 دمكراسـي پيـروز شـده اسـت و          ليبرال

البتـه  (ديگر آلترنـاتيوي در برابـر نـدارد         
بـه قـول    . بعدها حرفش را عـوض كـرد      

پايان فوكوياما بـه جـاي      ": ادوارد سعيد 
يك نظريه پـرداز ديگـر،      ). "پايان تاريخ 

دهكـده  "مارشال مـك لوهـان، نظريـه     
 همـين   را مطرح كـرد و تقريبـاً      "جهاني

هـان بـا    او گفـت، ج   . نظر را تكرار كـرد    
وجود وسايل ارتباط جمعي يك دهكـده       
كوچك است كه سرچشمه اطالعات آن      
غرب است و حكومت واحـد جهـاني بـا          

فرهنگ ليبرال دمكراسي بـر آن حـاكم        
  . خواهد بود

يك نمونه ديگه ساموئل هانتينگتون بود   
نظـم  " و بعد هـم      "برخورد تمدنها "كه  

 را مطرح كرد و گفـت، نـه      "نوين جهان 
 تمدنها خواهند بود كـه در       طبقات، بلكه 

مقابل هم قـرار مـي گيرنـد و پيـروزي           
غرب را هم در اين برخوردها پيـشگويي       

او در واقع دستورالعمل مي داد كـه     . كرد
در پرانتز آقـاي    . چگونه غرب پيروز شود   

گفتگــوي "خــاتمي هــم از همانجــا   
  . را مطرح كرد"تمدنها

خب، حـاال ببينـيم چـه شـد و غـرب و             
 بـه خيـال خـود روي       سرمايه داري كـه   

مــزار سوسياليــسم مــي رقــصيدند و    
  .پايكوبي مي كردند، چه كردند

ــسين و   ــد يلت ــت فاس اول اينكــه حكوم
سپس جنگ در دوران بوش، جريانهـاي       
وابسته به آمريكا در لهـستان و چـك و          
برخي ديگر از كشورهاي بلـوك شـرق،        

  تهاجم مالي صندوق بين المللي پول و 
  

  
  . گرفتشكل... بانك جهاني و 

همين امروز بحران اقتصادي در سراسـر    
اتحاديه اروپا همچنـان در حـال شـدت         
يــافتن اســت و آثــار آن بــر كــشورهاي 
بلوك شرق سابق به مراتـب دهـشتناك     

بيـزنس  "بنا بـه گـزارش      . تر بوده است  
ــومبرگ ــال جــاري،   "بل  در نــوامبر س

ــعيت    ــدترين وض ــور ب ــشورهاي مزب ك
ابري، اقتصادي را داشته اند و رشـد نـابر        

ظهور فقر، فساد و جنايت و بهره برداري   
جنسي از زنان در شرق اروپا، سرسام آور  

  .بوده است
  6بقيه در صفحه 
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  5بقيه از صفحه 
 "چهره هاي شاخص ميليـاردر    "گزارش  
 حـاكي از آن   2014 در سـال     "بلومبرگ

است كه ثروت چهارصد نفـر از متمـول         
 92ترينها در سال گذاشـته در مجمـوع         

ميليــارد دالر افــزايش يافتــه و حــاال در 
 تريليـون دالر ثـروت      4مجموع بيش از    

مجموع ثروت اين چهارصـد نفـر       . دارند
ليد ناخالص داخلي آلمان كـه   بيشتر از تو  

چهارمين اقتصاد بزرگ جهان است، مي      
  . باشد

، از بحـران مـالي   "فـوربس "به گزارش   
 كه چند تريليون دالر بـراي       2008سال  

نجات بانكها به سيستم مالي تزريق شد       
، ثـروت چهارصـد نفـر از        2014تا سال   

ــر هــم  ثروتمنــدان آمريكــايي از دو براب
 تريليـون  29/2 بـه  27/1بيشتر شـده از     

  .رسيده
بلـومبرگ همينطـور گـزارش مـي كنـد      

وارن "بسياري از سيستم ثروتمند شدن      
 آمريكايي، دومين فـرد ثروتمنـد        "بافت

كاري كـه  . جهان، كپي برداري كرده اند  
بافت مي كند اين اسـت كـه موسـسات      
سنتي مثل راه آهـن يـا توليـدات مـواد           
غذايي را مي خرد و بعد شروع مي كنـد          

معني آن  . ن هزينه توليد آنها   به كم كرد  
هم اخراج كارگران و يا كاهش حقوق و        

  .مزايا آنان و شرايط ناامن كاري است
اليگارشي مـالي همـه ثـروت خـود را از       
غارت دسترنج زحمتكشان كه خيلـي از        
آن حتي از مرزهـاي قـانوني گذشـته و          
حتي جنايتكارانه اسـت، بـه دسـت مـي          

يستم آورد؛ يعني با كالهبرداري، چون س     
سرمايه داري به آنها اين فرصت را مـي         

  . دهد
ــه ســقوط   طبقــه حاكمــه در واكــنش ب
اقتصادي، به ميليتاريـسم و تهـاجم بـه          
حقوق دمكراتيك كارگران و زحمتكشان    
ــاخص آن   ــه شـ ــت كـ روي آورده اسـ
رياضتهاي اقتصادي است كه بعـضي از       
ايـن كــشورها ماننــد يونـان را بــه مــرز   

  . ورشكستگي كشانده
 سـال بـا شـواهدي از        25س از   اكنون پ 

ــسته اي،    ــالحهاي ه ــاي س ــل ابق قبي
ــصاحب   انباشــت نامحــدود ســرمايه و ت
ــسم     ــر، تروري ــاي ويرانگ ــود، جنگه س
سازمانيافته و رو به گسترش بـا ابعـادي         

ــد  ــپتامبر 11ماننـ ــزايش 2001 سـ ، افـ
بيماريهايي مانند ايدز، گرم شدن زمـين،       
بي آبـي، بحـران اقتـصادي، قحطـي و          

نند آن، به اين نتيجه مـي       گرسنگي و ما  
توان رسيد كه كره زمين و سـاكنان آن         

  . با تهديدهاي جدي روبه رو هستند
سرمايه داري هيچ پاسـخي بـراي ايـن         
بحرانها ندارد و زحمتكشان جهـان بايـد        
بين اين سيستم و سوسياليـسم انتخـاب       

ستمديدگان خود  ": به قول انگلس  . كنند
ي با جسم و جان اين خسرانها را حس م        
   ".كنند و مي دانند عليه چه بايد بجنگند

براي همين هم به ويـژه در مـاه هـاي            
اخير شاهد اعتراضهاي گسترده اي عليه      

ميليونها نفـر   . رياضت اقتصادي بوده ايم   

به خيابانها آمدند و اعتـراض كردنـد، در         
ايتاليا، اسپانيا، بلژيـك، حتـي آمريكـا و         

  .، كوباني و پاريس"سيريزا"پيروزي 
ما در ايران اكثريت مردم كه نيروهاي و ا 

كار را تـشكيل مـي دهنـد، هـم تحـت            
ــي   مناســبات ســرمايه داري اســتثمار م
شوند و هم عوارض ناشي از رژيم قرون        
وسطايي واليت فقيه را بر دوشهاي خود       

موسـسه شـفافيت بـين      . حمل مي كنند  
 175، در بـين     2014المللي در گـزارش     

 136تبه  كشور مختلف دنيا ايران را در ر      
جهاني از لحاظ شـاخص فـساد اداري و         

بـراي مثـال    . اقتصادي قـرار داده اسـت     
 دو 1392حجــم قاچــاق كــاال در ســال 

  .برابر كل بودجه كشور بوده است
بله ما براي سوسياليسم مبارزه مي كنيم       
و آنرا تنها راه رهايي بـشريت و رسـيدن    

  . به سعادت و عدالت مي دانيم
ــد  ــازمان2بن ــشور س ــ":  من ــام ي ك نظ

سوسياليـــستي، نظـــامي دموكراتيـــك، 
جدايي دولت  (پلوراليستي، سكوالريستي   

ــدئولوژي ــذهب و اي ــر ) از م ــي ب و مبتن
دخالت مستقيم مردم در امور خودشان و       
شناسايي حـق تعيـين سرنوشـت مـردم         

ــت ــه  . اسـ ــالف هرگونـ ــازمان مخـ سـ
سوسياليسم غيـر دموكراتيـك، مخـالف       
تلفيق حزب كمونيست با دولت، مخالف      
هرگونه سوسياليـسم سـركوبگرانه، اراده      
ــه   ــه و خودكامــه، مخــالف هرگون گرايان
دخالت در زندگي خصوصي افراد جامعـه   
و مخالف سوسياليسم متكـي بـر كـيش        

  ".شخصيت است
حال ما چگونه گامهايي به سمت آن بـر      
مــي داريــم؟ چــه برنامــه هــايي بــراي  
ساختن سوسياليسم رهـايي بخـش كـه        

   باشد، داريم؟بايد از پايين به باال
نخستين گام را ما سـرنگوني جمهـوري        
اسالمي و برقراري دولتـي دمكراتيـك،       

به باور ما در . الييك و مستقل مي دانيم 
چنين شرايطي است كه امكان سـاختن       
سوسياليسم از پايين به باال ممكن مـي        

  .گردد
حاال چگونه به اين شرايط مـي رسـيم؟         
براي اين كار بايـد دسـت بـه اقـداماتي           

مـا براسـاس    . عملي، واقعي و جـدي زد     
مهمترين وظايفي كه جنبش انقالبي در      
برابر خود دارد، حركت و همپيمان خـود        

ــيم  ــي كن ــايف، . را انتخــاب م ــن وظ اي
سرنگوني جمهـوري اسـالمي بـا تمـام         
ــسيج،    ــي آن و ب ــديهاي درون ــته بن دس
ــاتيو    ــك آلترن ــي ي ــازماندهي و معرف س

  . انقالبي و دموكراتيك است
  

  در شورا ائتالف 
از همين روست كه مـا وارد ائـتالف در          

هـر گونـه    . شوراي ملي مقاومت شـديم    
تحول دمكراتيك در سياسـت و اقتـصاد     
به نفع ما است، زيرا در چنـين شـرايطي     
كه اكنـون در جامعـه وجـود دارد، نمـي      
توان بي واسـطه سوسياليـسم را برقـرار         

  . كرد

مي پرسند چرا بـا مجاهـدين؟ چـرا بـه           
ــاد   ــاي اتح ــپ و  ج ــازمانهاي چ ــا س ب

ماركسيست، با مجاهدين، يك سـازمان      
با ايديولوژي اسالمي و مذهبي ائـتالف       
كرده ايد؟ در پاسخ مي گـويم برويـد از          
مجاهدين بپرسيد چـرا بـا يـك نيـروي          

  . كمونيست متحد شده اند
براي ما مالك در انتخاب همپيمـان در        
مبارزه عليه رژيم جمهـوري اسـالمي و        

وكراتيــك در ايــران، بــراي تغييــرات دم
ايديولوژي و جهان بيني افراد و گروهها       
نبوده و نيست، بلكـه برنامـه سياسـي و          

  .جهت گيري اجتماعي آنهاست
ما در ائتالف با شـوراي ملـي مقاومـت          
ــا هــدف ســرنگوني جمهــوري   ــران ب اي
اسالمي، انتقال قدرت به مردم از طريق       

  .تاسيس مجلس مووسسان قرار داريم
كمونيستها هرگز از اتحـاد بـا نيروهـاي         

مردم ايران  . مترقي و مبارز نهراسيده اند    
همواره آرزو مي كننـد و كـرده انـد كـه       

  نيروهاي سياسي با هم متحد شوند
انتقاد مـي شـود شـما در شـوراي ملـي            

  . مقاومت در اقليت هستيد
اين يك واقعيت است كه ما در شـوراي         

 نمـي   ملي مقاومت در اقليت هستيم، اما     
شود شركت در هر ائتالفي را به داشـتن   

ــن . اكثريــت در آن مــشروط كــرد در اي
صورت مثل داستان برخي دوستان مـي       
شود كه هـر ائـتالف، جبهـه، همكـاري      
نزديك و حتي اتحـاد عمـل مقطعـي را          
مشروط بـه پذيرفتـه شـدن سياسـت و          

نتيجه عملي را هم . برنامه خود مي كنند 
ــاطلي از ائت  ــيم، دور ب ــي بين ــا و م الفه

نزديكيهاي ناپايـدار، پراكنـدگي عملـي،       
ناتواني در اقدام جمعي و مشغول شـدن        

  . به خرده كاري
شكل گيري توازن اقليت و اكثريت يك       
امر دلبخواهي نيست، بلكه برآمد واقعيت  

مهم اين است كه اكثريـت      . عيني است 
حقوق اقليت را به رسميت بشناسد و بـه      

ــرات   ــي، نظ ــتالف سياس ــژه در ائ  و وي
ديدگاه هاي اقليت در تصميمها منعكس      

  . شود
پرسيده ميشود چـرا بـا نيروهـاي چـپ          
متحد نمي شويد، و من هم مي پرسم از      
. كدام سازمانهاي چپ حـرف مـي زننـد        

آيا آنها توانـسته انـد در اتحـادي پايـدار      
  باشند 

البته ما در اكسيونهايمان با ديگر نيروها       
ي همواره اتحاد عمل داريـم، اكـسيونها      

مشترك عليـه اعـدام و بـراي زنـدانيان          
رفقاي ما ايـن    . سياسي ترتيب مي دهيم   

كار را كرده اند و خود مـن هـم همـين            
  . همكاريها را داشته ام

در اينجا خاطره اي را تعريف كـنم كـه          
براي خودم بسيار خوب و آموزنده بوده و   

  . ائتالف در شورا را مفهوم بخشيده
 90 - 80 همانطور كه مي دانيد در دهه     

ــاي  ــي  "چريكه ــبخش مل ــه آزادي جبه
عليـــه ) FMLN ("فارابونـــدو مـــارتي

ــردي   ــه نب ــسالوادر دســت ب حكومــت ال
حكومـت الـسالوادر    . مسلحانه زده بودند  

در دست هشت خانواده ثروتمنـد بـود و         
مردم اين كـشور در بـدترين نـوع فقـر           

دولتهـاي آمريكـا و     . زندگي مي كردنـد   
خانواده ايتاليا نيز به حكومت اين هشت       

  . كمكهاي بسياري مي كردند
ــاي   ــط رفقـ ــالها، توسـ ــين سـ در همـ
السالوادري سفري ترتيب داده شده بـود       
تا به اين كشور بـرويم و گـزارش تهيـه         

گروه سفر كننده به ويژه از رفقاي       . كنيم
ايتاليايي و آمريكايي تشكيل شده بود تا       
ــردم   ــان، مـ ــشاهدات شـ براســـاس مـ
ــه    ــد ك ــاه كنن ــود را آگ ــشورهاي خ  ك

كمكهاي دولتهـاي شـان چگونـه عليـه      
بعد از سه روز . مردم فقير به كار مي رود  

اقامـت در ســان سـالوادر و مالقــات بــا   
خانواده مبارزيني كـه كـشته يـا مفقـود          
شــده بودنــد و مــسوولين دفــاتر حقــوق 
بشري در آنجا، به مناطقي كـه چريكهـا    
از دست دولت آزاد كرده بودنـد رفتـيم؛         

سـن  " و "گـل سـن مي  "مناطقي ماننـد    
در آنجــا بــا   . "الرس" در "حــوزه دو 

تعدادي از فرمانـدهان فارابونـدو مـارتي        
ديدار و گفتگو كرديم كه گـزارش آن را         

 فرسـتادم و    "نبرد خلـق  "براي ماهنامه   
  . در چند شماره نيز به چاپ رسيد

نكته جالب اين بود كه در ايـن منـاطق          
ــاني و . آزاد شــده مــدارس و مركــز درم

دسـت كليـسا اداره مـي       غذايي همه به    
يكي از اين روزها ما بـه كليـسايي         . شد

رفتـيم و بـا خـواهر روحـاني و دختـران      
جواني كه معلم بودنـد، ديـدار و گفتگـو          

يكي از رفقـا سـوالي از خـواهر         . كرديم  
روحاني كرد كه براي همه ما هـم ايـن          

او پرسـيد، شـما     . پرسش وجـود داشـت    
مسيحي هستيد و چطـور اسـت كـه بـا           

رابونـدو مـارتي كـه كمونيـست        جبهه فا 
هستند، چنين همكاري نزديكي داريـد؟      
آنها ماركسيست هستند و شما مسيحي،      

  . اين با هم جور در نمي آيد
خواهر روحاني در پاسخ گفت، مبارزه مـا   
عليه اين حكومت سـتم گـر اسـت كـه           
مردم اين كشور را به چنين زندگي رقت        

در اين مبـارزه آنهـا      . باري كشانده است  
تـــرين و نزديكتـــرين دوســـتان و   به

همپيمانان ما هـستند، زيـرا مـا اهـداف          
  . مشتركي داريم 

پاسخ او براي ما بسيار آموزنده بود و بـه       
 همانطور كه پيشتر گفتم     -ما نشان داد    

 در اين مبـارزه ايـديولوژي و جهـاني          -
بيني دو طرف مطرح نيست، بلكه برنامه       
هاي سياسي و جهت گيريهاي اجتماعي      

اين به خود مـن هـم       .  اهميت دارد  آنان
براي درك ائتالف مـا در شـوراي ملـي          

  . مقاومت كمك كرد
اين را هم الزم است بگويم كـه همـين       

، "سالوادر سـانچز سـرن  "چند ماه پيش   
نامزد فارابونـدو مـارتي، ريـيس جمهـور      

مارسـيو  "البته قـبال هـم      . السالوادر شد 
برنـده انتخابـات   .  از جبهه چـپ   "فونس

  شده بود
  

  7بقيه در صفحه 
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  6بقيه از صفحه 
  

  پاسخ به چند سووال
در قسمت سوم صحبتهايم به برخـي از        
ــووتفاهمات و   ــا، سـ ــووالها، انتقادهـ سـ

  . ابهاماتي كه وجود دارد مي پردازم
 چرا شما خودتان را سازمان چريكهاي      -

  فدايي خلق بشمار مي آوريد؟
پاسخ ساده و روشن و مختصر اين است        
 كه مـا خودمـان را سـازمان چريكهـاي         

فــدايي خلــق مــي دانــيم، بــراي اينكــه 
ولي براي توضـيح بيـشتر بايـد        . هستيم

بگويم، از زماني كـه فعاالنـه تيـشه بـه           
ريــشه ســازمان زده مــي شــد، يعنــي از 
اكثريت گرفته تـا جريـان گـاپيلون و از          
درگيري صرافي پاريس تا انشعابات ريـز     

تا جاييكه برخي حتـي     ... و درشت ديگر    
ايـران را هـم   سه واژه چريـك، خلـق و    

حذف كردند يا اسلحه و نقشه ايران را از 
، ...روي آرم ســازمان برداشــتند و غيــره 

صريح بگويم كه ما جرياني بوديم كه از        
تاريخ، سنت مبارزاتي و فرهنگ انقالبي      

  . فدايي دفاع كرديم
زماني كـه عـده اي از همـان مـدعيان،         
خودشان و ديگران را به محفل بـازي و         

سي و به تمسخر گـرفتن      تحقير كار سيا  
ــه    ــشاندند و خالص ــي ك ــه انقالب روحي
خودشان را از شر مبارزه جدي و پيگير و  
كار تشكيالتي و جمعي و مشكالتي كه       
طبعا دارد راحت كردند، ما به انـسجام و         
كــار تــشكيالتي و حفــظ ارزشــهاي    

  . مبارزاتي ادامه داديم
از سوي ديگر، در حالي كه در جنبشهاي 

هـاني از پـس از پايـان    انقالبي و چپ ج 
جنگ سرد با نوعي ركود و سكون روبرو      
هستيم و به ارزشـهاي انقالبـي تهـاجم         
مي شود، ما از پاي ننشستيم و همچنان        
با برخوردي مصمم و سازش ناپذير ايـن     
سنت و فرهنگ را حفظ كرديم و ادامـه         

  .داديم
  
   شما از نام شهدا استفاده مي كنيد-

 كنـيم، بـه     وقتي از رفقاي شهيد ياد مي     
خاطر اين است كه از بخـشي از تـاريخ          
. افتخار آميز وطنمان صحبت مي كنـيم      

ما مي خواهيم اين تاريخ و آموزه هـاي         
انقالبي آن به نسلهاي بعدي انتقال داده       

ما سياسـتهاي خودمـان را داريـم،        . شود
برنامه هـاي خودمـان را داريـم و كپـي           
ــه     ــمن اينك ــيم، ض ــي كن ــرداري نم ب

ي مان را خودمـان مـي       مسووليت كارها 
  . پذيريم

 گفته مي شود، شما جمهوري اسالمي       -
  .را آورديد

به نظر مـن بيـشتر شـايد مـي خواهنـد            
بگويند ما شاه را برديم، كـه مـسووليت         

در . اش را با كمال ميل قبول مي كنـيم        
ــستيم     ــي توان ــر م ــصورت، اگ ــر اين غي
جمهوري اسالمي را بياوريم، خودمان را      

  ! مي آورديم

حـال، مرزبنـدي سـازمان مـا بـا          در هر   
ارتجاع اسـالمي و بـه ويـژه خمينـي از           

رفيـق  . همان دهه پنجاه مـشخص بـود      
جزني نسبت به مواضـع او هـشدار داده         

و تازه مواضـع خـصمانه خمينـي و         . بود
دارودسته نسبت به كمونيستها و به ويژه       
سازمان ما هم پيش و هم بعـد از قيـام           

  . روشن است
قع ما در جريان قيام    از اين گذشته، در وا    

ــشكيالتي را   ــي و ت ــوان سياس ــين ت چن
نداشتيم كه مانع اين انحراف بـه سـوي         

تعـادل قـوا بـه      . ارتجاع مذهبي بـشويم   
زيان ما بود، ما از زير سركوب وحـشيانه        
ــي   ــديم، ول ــي آم ــرون م دوران شــاه بي
خميني هم مرحمت شاه و هم تبليغات و 

  .پشتيباني امپرياليستي را داشت
ــازه اگــر  آن زمــان همــه ســازمانهاي ت

ــي   ــي شــدند، نم ــع م موجــود هــم جم
توانستند جلوي اين موج را بـه ويـژه بـا        

  .دروغهاي خميني در پاريس بگيرند
اما تا جايي كه به سـازمان مـا بـر مـي             
گردد، وقتي رفرانـدوم غيـر دمكراتيـك        

و  مطرح شد، مـا مخالفـت        "آري يا نه  "
تعـدادي افــراد و  كـرديم، البتـه   تحـريم  

اي ديگـر هـم مثـل مـا تحـريم           جريانه
گفتيم بايد اول محتوي جمهوري  . كردند

اسالمي مشخص شـود، يعنـي مجلـس        
مووسسان تشكيل بـشود بـا نماينـدگان        
مردم و قانون اساسـي و ايـن رفرانـدوم          

  .  درصد راي دادند98. توهين است
بعد به جاي تشكيل مجلس مووسـسان       

 بيرون  "شوراي مشورتي "قانون اساسي، 
.  سازمان مـا مخالفـت كـرد       داده شد كه  

بعد گفتند به جاي مجلـس مووسـسان،        
... مجلس خبرگـان تـشكيل مـي شـود          

يعني گام به گام مراحل غير دمكراتيك       
طي شد و ما گام به گام مخالفت كـرده          

  . و توضيح داديم به مردم
  
.  گفته مي شـود، اوضـاع تغييـر كـرده       -

جوانان ديگه كارهاي چريكـي را قبـول        
  .ندارند
ما قبـول نـداريم كـه اگـر كـسي           خب،  

مبارزه مسلحانه را سازگار با شـرايط روز        
ــا   ــا ســازمان م ــابراين ب ــس بن ــد، پ ندان

مبارزه مسلحانه براي مـا     . مرزبندي دارد 
يك دگم نيست، يـك تاكتيـك و يـك          

همـانطور هـم    . شيوه براي مبارزه اسـت    
جامعه وقتي در مقابل قهر سازمان يافته       

وانـد بـراي    دولتي قرار مي گيرد، نمـي ت      
مـي  . انتخاب شيوه مبارزه محدود باشـد     

تواند از هر شيوه اي استفاده كنـد، اگـر          
اين شيوه ها از اعتـراض      . ضروري باشد 

و اعتصاب و نافرماني مدني شـروع مـي      
شود و مبارزه مسلحانه عالي ترين شكل       

آنچه ما مي گوييم ايـن اسـت     . آن است 
كه اين حق از ابتدا تا انتها بـه رسـميت           

اگـر بخـواهيم از هـر       . خته مي شود  شنا
شيوه اي از مبـارزه دگـم بـسازيم، ايـن           

  . غلط است
  

ــيط و  - ــودن از مح ــا دور ب  آي
جامعــه ســبب نــشده اطــالع و 
شناخت كمي از جامعـه ايـران       

  داشته باشيد؟
براي تمام گروه هـا و فعـاالن        
ــر دور   ــد، خط ــي در تبعي سياس
ــي   ــي و ذهن ــوالت عين ــادگي از تح افت

امـا در عـصر     . د دارد محيط طبيعي وجو  
ــاي    ــبكه ه ــت و ش ــات و اينترن اطالع
اجتماعي، مقداري از ايـن مـشكل حـل         

به اين وسيله نه تنها بهتر مي شود . شده
، بلكـه   با نيروهاي خـود تمـاس داشـت       

امكــان تبــادل خبــر و تجربــه هــم بــه  
جالـب  . صورت وسـيع تـري وجـود دارد     

اينجاست كه حتـي گـاهي مـا از درون          
مهمـاني  . ايران اطالعات بيشتري داريم   

ــران  ــتم از اي ــود و  . داش ــوان ب ــك ج ي
صادقانه بـاور داشـت كـه مـا در ايـران            

در ! كودكان كار و كارتن خـواب نـداريم    
اطر امكـان   واقع فعاالن در تبعيد بـه خـ       

دسترسي و آزادي بيشتري كه دارند، بـه      
اطالعات بيشتري هم دسترسي پيدا مي      

اما البته اين فقط اطالعات نيست،      . كنند
زيست تحـت شـرايط موجـود و تحـت          
حاكميت جمهوري اسالمي را هر چقـدر       
. هم بخوانيم و بدانيم، باز عينـي نيـست        

ولي ما نبايد حتما درد را حس كنـيم تـا           
  . راي درمانش تالش كنيمبتوانيم ب

  
 شما به مـردم مـي گويـد بجنگنـد و            -

كشته شوند، ولي خودتان خارج از كشور       
  .هستيد

ما هيچوقت مـردم را بـه كـشته شـدن           
ما آنهـا را بـه مبـارزه        . دعوت نكرده ايم  

براي زندگي بهتر و انساني تر فرا خوانده    
ــورد    ــن م ــرديم در اي ــالش ك ــم و ت اي

عين حـال مـا     در  . مسووالنه رفتار كنيم  
مردم را فريب هـم نمـي دهـيم و نمـي      
گوييم كه بدون پرداخت هزينـه، بـدون        
كوشش موثر فردي و دسته جمعي، مي        
توانند چيزي را تغييـر بدهنـد يـا اينكـه           
تغييرات فقط به صرف طرح درخواسـت       

  . آن به وقوع مي پيوندند
رفقاي ما فقط فراخوان مبارزه نداده اند،       

ران رژيم شـاه و     آنها خودشان هم در دو    
چه در دوره رژيم واليـت فقيـه پيـشتاز          

بسياري از ما بـه خـاطر       . مبارزه بوده اند  
ديدگاه و رويكرد سياسي خود به زنـدان        
رفته اند، شكنجه شده اند، جـان باختـه         
اند يا مجبور به ترك خانـه و كاشـانه و           

ما هم يكباره سر    . عزيزان شان شده اند   
  . ايماز خارج از كشور در نياورده 

  
 طرفداران شما در ايـران چـه كـساني      -

  هستند و چگونه در ارتباط هستيد؟
كــساني كــه نيروهــاي اجتمــاعي مــا را 
تشكيل مي دهند، همانهايي هستند كـه       
خواستهاي مشترك يا ما دارند، يعني به       
عدالت اقتصادي، دمكراسـي سياسـي و       
پيشرفت اجتماعي عالقمندند و دغدغـه      

ما مطرح مـي    آنچه كه   . خاطرشان است 
كنيم، در سطح جامعه تريبونهاي وسيعي   

  .دارد
ارتباطــات مــان در ســطح عمــومي و از 
. طريق امكانات علني صورت مي گيرد       

ــدت    ــاطر ش ــه خ ــه ب ــت ك ــديهي اس ب

سركوب، زندان، شكنجه، اعدام و غيـره،    
سازمان ما در باره مكانيسمهاي فعاليـت       
خود در رابطه بـا داخـل اطـالع رسـاني         

  . نمي كند
  
  . فعاليتهاي تبليغاتي تان كم است-

روشن است كه با اطالعات وسيعي كـه        
وجود دارد، هر سـطحي از تبليغـات بـاز          

ما از دستكم شـش راه  . هم كافي نيست  
براي تبليغات خود استفاده مي كنيم كه       

  : شامل
 ماهنامه نبرد خلـق، ارگـان سـازمان     -1

 مين شماره اش    356است كه ماه آينده     
 در حال حاضر مـا تنهـا       .منتشر مي شود  

سازماني هـستيم كـه نـشريه را غيـر از           
انتشار اينترنتي، به طور چاپي هم منتشر       

  و پخش مي كند
 كه تـازه تـرين      "ايران نبرد " سايت   -2

اخبار مربوط به سازمان و نيز تحليلهـاي     
ما از رويدادهاي روز را بي وقفه و روزانه       

  منعكس مي كند
ث  سايت رسمي سـازمان كـه مباحـ        -3

  تئوريك و تاريخي را منتشر مي كند
 كه رويـدادهاي    "جنگ خبر " سايت   -4

روز را منتشر مي كند و در طول روز، در          
ــود   ــي ش ــه روز م ــف ب ــاعات مختل . س

بخشهاي گونـاگوني هـم دارد از اخبـار         
زنان، كـارگري، هنـري ، ديـدگاه هـا و           

  غيره 
 راديو پيشگام كه برنامـه هـايي بـه          -5

 و خـارجي و     مناسبتهاي مختلف داخلـي   
همچنـين  . يا تحوالت روز ارايه مي كند     

به طور هفتگي گفتار هفتگي پخش مي       
  كند 

 و در نهايــت، كــار در شــبكه هــاي  -6
اجتماعي كه شامل صفحه انگليسي بـه       

   هم مي شود "ايران ريل نيوز"نام 
در مجموع كمتر نيرويي است كـه كـار         
. روزانه و زنده به حـد مـا داشـته باشـد            

كارهـاي مـستمر و بـي       همچنين جـزو    
وقفه ما سمينارهاي ماهانـه، شـركت در        
اكــسيونها و كنفرانــسهاي چــپ در حــد 

  . هم هست... امكانات مان و 
  

ــا يــك فراخــوان   در آخــر ســخنانم را ب
مندرج در گزارش سياسي شوراي عـالي       
سازمان كه بند آخـر منـشور سـازمان را       

  : هم شامل مي شود خاتمه مي دهم
ن جنبش كمونيـستي   ما از تمامي فعاال   "

ايــران كــه بــراي اســـتقالل، آزادي،    
دموكراسي، صـلح، سوسياليـسم مبـارزه       
مي كنند و از همـه ي پيـروان جنـبش           
پيشتاز فدايي دعوت مي كنيم كه بـراي        
گسترش و تقويت نقـش كمونيـستهاي       
ــد    ــك و ض ــالب دمكراتي ــران در انق اي
استبدادي مردم ايران متحـد و متـشكل        

يكهاي فـدايي   منشور سازمان چر  . شوند
ي  خلـق ايـران، پيـشنهاد مـا بـه همــه      

ــاد و     ــراي اتح ــران ب ــستهاي اي كموني
   ".همبستگي است

  

مرگ بـر ديكتـاتوري، مـرگ بـر        

 خامنه اي، زنده باد آزادي

  

  

  سخنرانی رفيق لي� جديدی در ھمايش 
  چھل و چھارمين سالگرد رستاخيز سياھکل
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سـازمان چريكهـاي فــدايي خلـق ايــران از روز    
بـه  ) 2015 فوريـه  8 (1393 بهمـن  19يكشنبه  

مدت چهار روز، هشتمين اجالس شوراي عـالي        
خود را با حضور مـسووالن، كادرهـا و اعـضاي           
سازمان با يك دقيقـه سـكوت بـه احتـرام و در         
بزرگداشت ياد و خاطره شهدا و زندانيان جنبش        

هدا و جانباختگـان راه  پيشتاز فدايي و همه ي ش   
   .آزادي مردم ايران آغاز كرد

شوراي عـالي پـس از انتخـاب ريـيس جلـسه،            
دستور كار پيشنهادي از طرف دبيرخانه سازمان       

 :را به شرح زير تصويب كرد
 

بحث و بررسي گـزارش سياسـي سـخنگوي     *
  سازمان در مورد تحوالت سياسي

* 

گزارش بخشهاي مختلف تشكيالت و بررسـي        
قـــوت و ضـــعف و نيـــز مـــشكالت و نقـــاط 

  نارساييهاي هر بخش
 

  انتخاب كميته مركزي سازمان *
   

ــزارش    ــازمان گ ــخنگوي س ــش اول، س در بخ
  .سياسي همراه با سه پيوست را ارايه داد

شوراي عالي سازمان پس از گفت و گو و تبادل          
گسترده آرا، گزارش سـخنگوي سـازمان را بـه          

دي اين  پيرامون سرفصلهاي كلي  . تصويب رساند 
 24سند، در سمينارهاي ماهانه سازمان نيز طي        

  .نشست بحث و تبادل نظر شده بود
متن كامل گزارش سياسي مصوب شوراي عالي       

 ماهنامه نبـرد خلـق كـه در اول          356در شماره   
   .اسفند ماه امسال منتشر مي شود، خواهد آمد

   
در دومــين بخــش، گــزارش فعاليــت نهادهــا و 

اصله دو نشـست توسـط      ارگانهاي سازمان در ف   
مسووالن مربوطـه ارايـه و مـورد بررسـي قـرار        

  .گرفت
بخشي از فعاليتهاي سازمان كه هر يك به طور         
كامل مورد بررسي قـرار گرفـت، بـه قـرار زيـر             

  است؛
   
  "نبردخلق" شماره ماهنامه 24انتشار  *
 

راديـو  " برنامـه توسـط   110اجـراي حـدود    *
  "پيشگام
 

ياسي اجتماعي بـا   تحليل س5انتشار هفتگي  *
 520 و در مجموع حدود      "فراسوي خبر "عنوان  

   خبري طي دو سال-نوشته تحليلي 
  
انتــشار بــه روز مهمتــرين اخبــار سياســي،  *

 در  "جنگ خبر "اقتصادي و اجتماعي در رسانه      
  سه نوبت روزانه

  
گردآوري و انتشار بيالن سـاالنه حركتهـاي    *

  اعتراضي كارگران و مزدبگيران
  

ي دو برنامــه بــه مناســبت ســالگرد برگــزار *
  رستاخيز سياهكل

  
ــي   * ــسات شــوراي مل ــال در جل شــركت فع

مقاومت ايران و مداخله فعال بـراي پيـشرفت و          
  استحكام اين شورا

  
شـركت اعـضا و فعـاالن سـازمان در دههـا       *

پيرامــون رويــدادهاي (تظــاهرات و گردهمــايي 
در اروپــا و آمريكــا و ) ايــران و ديگــر كــشورها

   فعال در برخي از اين حركتهامداخله
  
افــشاي سياســتهاي ســركوبگرانه رژيــم در  *

مناسبات با احزاب و جريانهـاي چـپ جهـاني و           
جذب پـشتيباني آنـان از حقـوق انـساني مـردم            

  ايران
  
سازماندهي چند بسيج مالي بـراي هميـاري    *

  مالي با جنبش نيروهاي كار ايران
فعاليـت مـستمر و مـوثر نهادهـا و اعـضاي       *

ازمان در شبكه هاي مجازي همچـون فـيس         س
   ... بوك، گوگل پالس، وايبر و

  
حفظ و تحكيم ارتباط با فعـاالن سـازمان در    *

در اين مورد شوراي عـالي نـسبت        . داخل كشور 
به بي تفاوتي به گرايشات خودبه خودي، روحيه        
مـاجراجويي، كنجكاويهـاي بـي مـورد و علنـي      

ف نمود كاري هشدار داده و بخش داخل را موظ    
كه در اين مورد ضوابط دقيقـي تنظـيم و اجـرا            

  .نمايد
شوراي عالي مسووالن آينده سازمان را موظـف       
ــرژي و    ــه از ان ــتفاده بهين ــراي اس ــه ب ــود ك نم
تواناييهاي نيروهاي سـازمان تـدبيرهاي الزم را       

  .مد نظر قرار دهد
   

 انتخـاب كميتـه     آخرين بند دستور كار اجالس،    
شـوراي عـالي، مـصوبه      . مركزي سـازمان بـود    

ششمين اجالس خود را كه نـاظر بـر گـسترش           
اين نهاد بـود، دوبـاره تاييـد و اعـضاي كميتـه             
مركزي را با راي گيري مخفي و با معيار پنجـاه    

  .درصد به اضافه يك برگزيد
نشست شوراي عالي سازمان چريكهاي فـدايي       

ر فـشرده، در روز    روز كـا   4خلق ايـران پـس از       
با ) 2015 فوريه   11 (1393 بهمن   22چهارشنبه  

  .سرود انترناسيونال به كار خود پايان داد
   

ــالي، در    ــوراي ع ــب ش ــزي منتخ ــه مرك كميت
نخستين جلسه خود كه بي درنگ پس از پايـان    
نشست برگزار گرديد، پيرامون قرارهاي شـوراي     
عالي تصميماتي اتخاذ كرد و سپس سـخنگوي        

 اعــضاي هيــات دبيــران نبــرد خلــق، ســازمان،
مـــسوول دبيرخانـــه و مـــسووالن ارگانهـــاي 

  .تشكيالتي و اجرايي را منصوب كرد
   

  دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
  2015 فوريه 18 - 1393 بهمن 29چهارشنبه 

  

  

  »هنوز هم مادر« 

  علي رسولي
 شليكي

 لرزه بر قامت ِ لبانش زد

 مادري گريست

 گيندخترك،خشم

بند ِ گيسوانش را به حادثه سردپ 
 نگاهش لغزيد

 بر تكه هاي مضطرب ِ سنگر

 لخته هاي عاصي ِ خون نشست

 .طلوع آرام آرام در عزم ِ پيكرش دميد
 

 ژنرالي

 ماشه ي تاريكي را كشيد

 از گذر ِ زود هنگام ِ گلوله

 سرودي بر لبان ِ يك رز

 بي اراده،غمگين 

 تيره گشت

 مادري لبانش لرزيد

 .ش جان باخت اچريك ِ دوم
 

 در عزم ِ سنگر

 نارنجكي رها نشد

 سوسوي ستاره اي بر سينه بازايستاد

 مارش ِ دنياي آسوده

 بر لبان ِ يك رز

 بي اراده،غمگين

 .تيره گشت
 

 مادري در انگشتش ماشه كاشت

 بر جبر ِ دستانش حلقه ي نارنجك بست

 ترانه ي سرخ ِ روئيا را بر سينه نهاد

  با بوي باروت و شورشتابوتي را

 . معطر كرد
  

--------------------------------------- 

  

  سوگنامه
  
  ياد رزمندگان سياهكله ب

  محمد رضا شفيعي كدكني

  
  موج موج خزر از سوگ، سيه پوشانند
  بيشه دلگير و گياهان همه خاموشانند
  بنگر آن جامه كبودان افق، صبحدمان

  انندروح باغ اند كزين گونه سيه پوش
  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
  نامشان زمزمه نيمه شب مستان باد

  تا نگويند كه از ياد فراموشانند
  گرچه زين زهر سمومي كه گذشت از سر باغ

  ي هوشانندسرخ گلهاي بهاري همه ب
  !باز در مقدم خونين تو، اي روح بهار

 بيشه در بيشه درختان، همه آغوشانند
  

  ھشتمين اج�س شورای عالی 
  سازمان چريکھای فدايی خلق ايران برگزار شد

  کميته مرکزی منتخب شورای عالی سازمان
   اج�س خود را برگزار کرد
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مقدمه، مروري بر مواضع : الف

  تاكنوني

هفتمين اجالس شوراي عالي سازمان 
از آن تاريخ .  برگزار شد1391در بهمن 

 تحوالت ، سمينار24تاكنون ما طي 
سياسي داخلي، منطقه اي و جهاني را 

در اين مدت، روزانه . بررسي كرده ايم
كه توسط » فراسوي خبر«در ستون 

نبرد  «اعضاي هيات دبيران ماهنامه
نوشته مي شود و در سايتهاي » خلق

منتشر مي » نگ خبرج«و » ايران نبرد«
گردد، مواضع سازمان در مورد مهمترين 

داخلي بيان به طور عمده رويدادهاي 
در گزارش سياسي به . شده است

هفتمين اجالس شوراي عالي سازمان، 
سير تحوالت سياسي در درون هرَم 

 مورد قدرت و در جنبش مردم ايران
  . بررسي قرار گرفت

در آن گزارش چهار تضاد و چالش مهم 
در جامعه ايران به تفصيل مورد تجزيه و 

اين چهار تضاد . تحليل قرار گرفت
  :عبارتند از

تضاد بين زير بناي اقتصادي با روي  -
  . بناي سياسي

در حالي كه زير بناي اقتصادي در ايران 
سرمايه داري در يك كشور پيراموني 

ت، روبناي سياسي آن قرون وسطايي اس
  . و متكي بر اصل واليت فقيه است

تضاد بين قدرت واقعي و قدرت  -
  . حقوقي

اين تضاد در قانون اساسي رژيم در 
و اصولي » اصل واليت فقيه«تقابل بين 

بر مي گردد خود را » انتخابات«كه به 
  . نشان مي دهد

تضاد با جامعه جهاني و سيستم  -
-اليستي و مناسبات نوجهاني امپري

  .ليبراليستي حاكم بر جهان
تضاد بين رژيم حاكم و توده هاي  -

اساسي ترين و عمده ترين  كه مردم
  . تضاد و چالش در جامعه ايران است

كانون اصلي ستيز در جامعه ايران، 
تقابل آشتي ناپذير بين مردم و رژيم 

استبداد مذهبي حاكم بر  .حاكم است
ر راه بهبود زندگي ايران مانع عمده د

  .مردم و تحقق توسعه پايدار است
  

در آن گزارش با توجه به شرايطي كه 
جامعه به طور كلي در آن قرار داشت 

تضادها و چالشهاي « :نتيجه گرفته شد
درون قدرت، كشاكشهاي حاكميت با 

 خشم، ،جامعه جهاني و مهمتر از همه
نفرت و فرياد اعتراض مردم نشان مي 

فقيه نتوانسته بحران دهد كه ولي 
فقدان قيامهاي . غيرقانوني را مهار كند

گسترده خياباني دليل پايان يافتن 
اين بحران . بحران غير قانوني نيست

ادامه داشته و در ابعاد كالن تعميق پيدا 
گرچه ما شاهد جنبشهاي . كرده است

اجتماعي در ابعاد كالن نيستيم و 
بخشهايي از جامعه از خيابان عقب 

يني كرده اند، اما رژيم پيروز نشده نش
توده ها هنوز در تب و تاب تغيير . است

هستند و چون آتش زير خاكستر در 
كمين فرصت مناسب هستند و ولي 
فقيه و كارگزارانش به طور مداوم از 

. دم مي زنند» انحراف«و » فتنه«خطر 
  . ».اين است تعريف ما از شرايط كنوني

فتيم كه بر اين پايه ما نتيجه گر
مهمترين و محوري ترين تكليف در 
مرحله كنوني مبارزه براي سرنگوني 
استبداد حاكم و مداخله براي تحقق 

  .انقالب دمكراتيك است
در آن گزارش ضمن تاكيد بر اين مساله 
كه ما خود را به عنوان يك نيروي 

پيوست (سوسياليستي تعريف مي كنيم 
 سرمايه« : كهگرديده، تاكيد )شماره يك

داري بودن مناسبات اقتصادي ايران 
نمي تواند بر اين واقعيت سرپوش 
بگذارد كه حاكميت در ايران بر اساس 
استبداد مذهبي و بر پايه واليت مطلقه 

اين شكل از . فقيه سازمان يافته است
حاكميت قرون وسطايي نه فقط با 
كارگران و مزدبگيران، كه با زير بناي 

اي رنگين قيامه. جامعه در ستيز است
، نياز 1388كمان بيشماران در سال 

طيف گوناگوني از نيروهاي اجتماعي، 
سياسي و فرهنگي جامعه ايران براي 
دمكراتيزه كردن حيات سياسي را به 

اعتراضهاي كارگري . همه نشان داد
 700طي سه سال گذشته كه بيش از 

حركت اعتراضي بوده، نياز به همين امر 
  .را بيان مي كند

 توجه به واقعيت عيني جامعه ايران، ما با
انقالب دمكراتيك را نخستين گام براي 
تحقق خواسته هاي عادالنه كارگران و 
مزدبگيران ايران مي دانيم و در شرايط 
كنوني براي سرنگوني رژيم استبدادي 
مذهبي واليت فقيه و تحقق يك 
جمهوري مستقل، دمكراتيك و غير 

 )انقالب سياسي دمكراتيك(ديني 
  .تالش مي كنيم

خواست اوليه و مقدم مردم ايران كه 
همه ي شيفتگان آزادي در راه آن پيكار 
مي كنند، سرنگوني رژيم واليت فقيه و 

اين . استقرار يك نظام دمكراتيك است
خواست تنها توسط اراده آزاد و عزم 
مردم ايران و نيروهاي ترقيخواه ميسر 

با سرنگوني رژيم حاكم، مردم . است
ان مي توانند در يك انتخابات آزاد، اير

بر اساس حق راي همگاني به ايجاد 
 اقدام كرده و يك نمووسسامجلس 

قانون اساسي جديد را تدوين و تصويب 
  .».كنند

 تاكيد 1382ما در شهريور ماه سال 
با هرگونه دخالت نظامي «: كرديم

خارجي و هرگونه جانشين سازي كه 
حقق اراده آزاد مردم ايران براي ت

» .حاكميت ملي را نفي كند، مخالفيم

گزارش سياسي، مصوب شوراي عالي (
در همين ) 1382 شهريور 28سازمان، 

سند وظايف ما در عرصه جهاني چنين 
فعاليت گسترده در «: اعالم شده است

خارج از ايران و استفاده از همه ي 
 -مراجع بين المللي(امكانات جهاني 

 نهادهاي - سازمانهاي اجتماعي-دولتها
بر اساس حفظ ...)  و-مدافع حقوق بشر

استقالل و رعايت موازين و اسلوبهاي 
شناخته شده بين المللي در جهت هرچه 
منفرد كردن استبداد مذهبي حاكم بر 
ايران و گسترش مبارزه مردم براي 

  ».سرنگوني رژيم
 ما در قطعنامه مصوب 1385در مهر ماه 

پنجمين اجالس شوراي عالي سازمان 
: ضمن تاييد مواضع باال تاكيد كرديم

استفاده از امكانات مذكور در صورتي «
كه به دخالت در امر انقالب مردم ايران 
و يا تن دادن به آلترناتيو سازيها براي 
آينده ايران و يا كمك به جنگ خارجي 

في استقالل به شمار مي منجر شود، نا
  ».رود

يد كامل موارد باال به مهمترين يبا تا
  .ه مي شودتتحوالت دو ساله اخير پرداخ

  
چند تحول مهم طي دوسال : ب

  گذشته

سال گذشته تحوالت مهمي در  طي دو
عرصه داخلي، منطقه اي و جهاني به 

 پيوسته كه بررسي همه آنها در عوقو
زارش در اين گ. اين گزارش نمي گنجد

تنها به انتخابات رژيم و برآمد حسن 
روحاني، مذاكرات اتمي، بحران 
اقتصادي و ظهور و صعود داعش 

  .پرداخته مي شود) 3ه پيوست شمار(
  
 اولين عقب نشيني ولي فقيه، -1

  تن دادن به روحاني

در دوره دوم رياست احمدي نژاد كه 
بحران درون هرَم قدرت شدت و حدت 

 اي به دنبال طراحي پيدا مي كرد، خامنه
. دو مسير دراز مدت و كوتاه مدت بود

مسير دراز مدت او حذف انتخابات براي 
خامنه اي روز . رياست جمهوري بود

 در يك 1390 مهر 24يكشنبه 
در شرايط فعلي، نظام « :سخنراني گفت

يس يسياسي كشور رياستي است و ر
جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده 

ه خوب و موثري است، مي شود كه شيو
دور  اما اگر روزي در آينده احتماال

احساس شود كه نظام پارلماني براي 
والن قوه مجريه بهتر است، وانتخاب مس

هيچ اشكالي در تغيير ساز و كار فعلي 
  ».وجود ندارد

 مهندسي انتخابات ،مسير كوتاه مدت
رياست جمهوري براي انتصاب فردي 

از  مناسب تر و گوش به فرمان تر
اين انتخاب را علي . احمدي نژاد بود

سعيدي، نماينده ولي فقيه در سپاه در 
، طي يك 1391 دي 20روز چهارشنبه 

تشريح سخنراني در اصفهان اين گونه 
ايران نقش مهمي در ظهور امام « :كرد

در انتخابات بايد درست به ...  زمان دارد
هدف زد و فردي را انتخاب نمود كه 

اي امام زمان حركت كند، دقيقاً در راست
...  نه اين كه نظام را به انفعال بكشاند

بايد در صندوقهاي راي كسي را انتخاب 
» .كنيم كه قدرت ايستادگي داشته باشد

خبرگزاري حكومتي مهر وابسته به (
  )سازمان تبليغات اسالمي

مسير دراز مدت نقشه خامنه اي با 
موضع گيريهاي مخالفان داخلي با 

با اين . جدي روبرو شده استچالشهاي 
حال اگر خامنه اي بتواند چنين گامي در 
جهت حذف انتخابي بودن دومين مقام 

 كه بسيار -در جمهوري اسالمي بردارد 
 اين يك گام اساسي در ،-بعيد است 

جهت حل تضاد موجود در جمهوري 
 قدرت حقيقي  بيناسالمي، يعني تضاد

و قدرت حقوقي و در مسير تبديل 
حكومت عدل «ري اسالمي به جمهو

به نظر مي رسد . خواهد بود» اسالمي
كه ولي فقيه نظام ضعيف تر از آن است 
كه بتواند چنين گام سخت و دشواري را 

 است كه قادر به ه همين دليلبردارد و ب
  .مهار تضادهاي درون هرم قدرت نيست

در مورد مسير كوتاه مدت نيز انتخاب 
 فرمان خامنه اي يك گماشته گوش به

در اوايل سال . تر از احمدي نژاد بود
 اكثر مفسران سياسي اين انتخاب 1392

  . را سعيد جليلي مي دانستند
ل اصلي خامنه اي اين بود كه كمش

سياست بي دنده و ترمز احمدي نژاد كه 
از سياست ريل گذاري جديد خامنه اي 
پيروي مي كرد و ريخت و پاشهاي بي 

 مالي و تحريم  در زمينهويدنده و ترمز 
نفتي و بانكي كه اثرات آن در يك سال 

 بارز شد، رياست جمهوري اوآخر 
تضادهاي درون باندهاي اصولگرا را 

  . تشديد كرده بود
جليلي براي بخشي از سپاه پاسداران 
فرد مناسبي نبود و شكاف بارز باندهاي 
درون بيت ولي فقيه هيچ درماني 

مناظره اول و دوم سرگرمي . نداشت
 براي مردم بود كه به ريش خامنه يجالب

اما در مناظره سوم پرده ها . اي بخندند
كمي باال رفت و اندكي از ناگفته ها از 

علي . زبان نزديكان خامنه اي گفته شد
ديپلماسي اين « :اكبر واليتي گفت

نيست كه در داخل كشور بگوييم ما 
ديپلماسي . اصولگراييم و انعطاف نداريم

. تي نشان دادن نيستخشونت و سرسخ
. ديپلماسي تعامل و بده بستان است

  شود كه آنها هرچه كه ما مي نمي 
! خواهيم بدهند و ما هيچ كاري نكنيم

  ديپلماسي بيانيه صادر كردن پشت 
  10بقيه در صفحه 

  

  گزارش سياسی سخنگوی سازمان چريکھای فدايی خلق ايران
 به ھشتمين اج�س شورای عالی
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  9بقيه از صفحه 
  

هيچ چيزي حاصل ... تريبون نيست 
نشده و مدام تحريمها ببيشتر شده و به 

جليلي » .مردم فشار بيشتري آمده است
اما به شيوه خامنه اي از سه جريان 

در مقابل خط » فتنه، انحراف و ترديد«
  .نام برد» اصيل انقالب«

 خرداد 22خامنه اي در روز چهارشنبه 
من درباره « :فتطي يك سخنراني گ

ها زده  بعضي حرفهايي كه در مناظره 
شد، حقايق و مطالبي دارم كه انشاء اهللا 

  ».بعد از انتخابات بيان خواهم كرد
ناهماهنگي درون باندهاي اصولگرا و 
عدم توافق روي سعيد جليلي براي 
خامنه اي مشكل اساسي ايجاد كرد و 
اين درحالي بود كه باند رفسنجاني به 

با اصالح طلبان اهنگي سوي هم
  .گام بر مي داشتحكومتي 

 اتوريته ولي فقيه را 1388قيامهاي سال 
خانه . در كف خيابانها درهم شكست

نشيني احمدي نژاد و ياغيگري او و 
باالخره افشاگري بي سابقه اش در 

) يكشنبه سياه خامنه اي(مجلس ارتجاع 
مجموعه . اين وضعيت را تشديد كرد

سياسي، اقتصادي، يك سلسله عوامل 
اجتماعي، منطقه اي و بين المللي و در 
راس آن تحريمها منجر به شكل گيري 
يك جريان جديد در درون هرَم قدرت و 
ثروت شد كه گرچه به ظاهر در چالش 

، اما در قرار داشتبا باند احمدي نژاد 
اصل به دنبال مشروط كردن قدرت ولي 
فقيه و مهار كردن زياده خواهي سپاه 

 .اسداران بودپ
كناره گيري عارف به سود حسن با 

 يك همكاري جديد شكل ،روحاني
 كه به اجزاي اين همكاري. گرفت

 ،سختي مي توان آن را ائتالف ناميد
 رفسنجاني، خاتمي، ناطق نوري، شامل
 از راست سنتي، روحانيت هاييبخش

 سرانجامسنتي، فرماندهان سابق سپاه و 
كروبي بخشي از طرفداران موسوي و 

رفسنجاني كه از در بيرون رانده . مي شد
، با استفاده از ضعف و شده بود

درماندگي ولي فقيه كه ناشي از 
 و در 1388قيامهاي مردم ايران در سال 

 از پنجره وارد شد  بود،1389پايان سال 
و اين همكاري را به طور آشكار با 

او قبل از اين جبهه . خاتمي شكل داد
رد صالحيت اش نه بندي فاش كرد كه 

با تصميم شوراي نگهبان، كه به علت 
دخالت وزير اطالعات و ترس از پيروزي 

 رفسنجاني با جبهه بندي. او بوده است
 اين پيام را براي خامنه اي فرستاد مزبور

كه حاضر نيست به سادگي در زير قطار 
اين در حالي . بي دنده و ترمز له شود

ستند از بود كه باندهاي درون بيت نتوان
ميان جليلي، قاليباف و واليتي بر روي 

كيهان . يك نفر به توافق برسند
شريعتمداري به شدت به اين 

ناهماهنگي تاخت و با اين وجود، مقاله 
  . هم كارساز نبود»آقا«ارگان بيت 

به نظر مي رسيد كه روحاني و قاليباف 
خامنه اي . به دور دوم راه خواهند يافت

 جمعه از برتري در آخرين ساعات روز
حسن روحاني و اختالف فاحش راي او 

او در . شدبا ديگر كانديداها مطلع 
روزهاي قبل، َلك و پيسي باندهاي 

 بدين .درون بيت را به چشم ديده بود
 شرايط در واليت خامنه اي به ترتيب

 قادر به ولي فقيهگونه اي رقم خورد كه 
مهندسي انتخاب مطلوب نشد و باند 

مايش انتخاباتي را به سود رفسنجاني ن
  . تحميل كردخود به ولي فقيه

 در هنگام راي خامنه ايعربده مستانه 
دادن كه خطاب به مقامات آمريكا گفت 

به درك كه انتخابات ما را قبول «
، طولي نكشيد كه به سرگيجه »نداريد

 به حسن ناچار گرديد اوتبديل شد و 
  . دهروحاني تن د

 و  كوشندگانبرخي ازالبته در بين 
تحليل گران سياسي اين نظر هم وجود 
دارد كه حسن روحاني انتخاب مطلوب 
خامنه اي است و تصادهاي اين دو باند 

بر مبناي . نمايشي و مهندسي شده است
 ولي دسيسه انتخاب روحاني ،اين نظر

فقيه به منظور فريب مردم و مهار 
  .بحران است

 د وجواما واقعيت اين است كه روحاني با
همه سوابقي كه در ساختار امنيتي رژيم 

 داشته، نمي توانست آنو در جنايتهاي 
خامنه . انتخاب مطلوب خامنه اي باشد

اي پس از آنكه دريافت قادر به تغيير 
يت نيست و از ترس تجديد عوض

، او را با نمره 1388قيامهاي سال 
درصد و  50كمي بيش از  (ناپلئوني

الم كرد تا  پيروز اع)درصد 51كمتر از 
 بر طبل توخالي نمايشات ربار ديگ

  .حماسي بكوبد
البته براي خامنه اي يك امكان وجود 
داشت كه از طريق اطاق تجميع آرا و 
يا به وسيله شوراي نگهبان تحت 
امرش، با باال بردن آراي باطله، 

اما در . انتخابات را به دور دوم بكشاند
 از اين ستون به آن ستون فَرَج«اين جا 

كارساز نبود و يك هفته پرتالطم » است
كه آبستن قيام ديگري بود، براي ولي 

از اين . بر داشت فقيه هزينه بسيار در
نظر، خامنه اي قبل از اعالم اولين نتايج 

، شكست را  شنبهصبحت چهار در ساع
پذيرفته و با تاكتيك فرار به جلو، به 
دنبال بهره برداري از جو به وجود آمده 

همزمان در . بود» حماسه«ميل براي تح
يك اقدام جنايتكارانه، زندان موسوم به 

را مورد حمله موشكي قرار » ليبرتي«
داد تا براي مزدوران خود قدرت نمايي 
كند و خسرانهاي ناشي از عقب نشيني 

  .اش را كاهش دهد
 كنيم كهمي در همين جا تاكيد 

 باندهاي درون هرَم خاستگاه رقابت
 مطالبات خامنه اي نه قدرت و ثروت با

 بلكه مشاركت در واليت ،مردمبرحق 
تقسيم قدرت و حفظ نظام و به منظور 
  . ثروت است

افراد امنيتي درون اين جريان، براي 
نمونه علي ربيعي، بارها گفته و نوشته 
 اند كه مردم به مرز عدم تحمل رسيده

 و واي به روزي كه گرسنگان و بي اند
به . سر دهندچيزان فرياد حق خواهي 

همين منظور اين جريان مي خواهد 
زياده طلبي سپاه را مهار كرده و در 
نوعي از سازش با غرب، تحريمها را به 

  .تدريج كاهش دهد
در عرصه منطقه اي و جهاني خواست 
اصلي جريان رفسنجاني مشاركت در 
ترتيبات امنيتي و نه كسب هژموني در 

ترس اين جريان از . خاورميانه است
جنگ نيست، چرا كه مي داند در چشم 
انداز قابل ارزيابي، جنگي در كار نيست؛ 

  . استتهيدستانترس آن از شورش 
سپاه حسين عاليي، از فرماندهان سابق 

كساني كه در تبليغات « :نوشت
پايان دادن به وضع «انتخاباتي خود به 

كيد كرده اند، از اقبال ات» موجود
بيشتري از سوي مردم برخوردار بوده اند 

مردم در انتخاب خود نشان داده اند ... 
 سال 8كه سياست خارجي كشور در 

گذشته را نپسنديده اند؛ سياستي كه 
امه تحريم عليه  قطعن4منجر به تصويب 

جمهوري اسالمي ايران شد كه در 
دوران جنگ تحميلي هم سابقه 

  )سايت سفير(» .نداشت
همين موقعيت و مواضع است كه 

پريشان را باندهاي طرفدار خامنه اي 
كيهان شريعتمداري در . كرده است

در مقاله 1391 آذر 18شماره روز شنبه 
انقالبيون فرسوده در اين « اي نوشت
اس قصد دارند با مهندسي برهه حس

   فشار همه جانبه،هدفمند اوضاع كشور
وي هدف از . وارد كنند» اي به رهبري

نوشيدن «هايي را  افزايش چنين فشار
جام زهر، عقب نشيني و دست كشيدن 

 اي و  از سوي خامنه» از مواضع انقالبي
موافقت با آغاز مذاكره با آمريكا اعالم 

  .كرد
ريل «روژه خامنه اي همچنان بر پ

كه همان » گذاري جديد در واليت
است » قطار بي دنده و ترمز«حركت 

  سياستولي. پافشاري خواهد كرد
يكدست سازي شكست خورده و ديگر 

شكاف در درون هرم . قابل ترميم نيست
قدرت و ثروت عميق تر و گسترده تر از 
آن است كه خامنه اي بتواند آن را مهار 

 كه همه اين آن پديده ايست. كند
كساني كه به طور جدي براي سرنگوني 
استبداد مذهبي تالش مي كنند، از آن 

  . استقبال خواهند كرد
در شرايط كنوني دو صف بندي در 
درون هرَم قدرت شكل گرفته كه خامنه 
؛ اي قادر به مهار تضادهاي آنها نيست

واليت مشروطه « طرفداران رويارويي
تمداري و يا به گفته حسين شريع» فقيه

ذوب در مقابل » انقالبيون فرسوده«
  .»واليت مطلقه فقيه «شدگان در

 برخي از ،پس از اعالم پيروزي روحاني
چهره هاي شاخص اصولگرايان به 

د كه تنتضادهاي دروني خود پرداخ
  :چند مورد آن به قرار زير است

حبيب اهللا عسگراوالدي، دبيركل جبهه 
 بر با تاكيد ،پيروان خط امام و رهبري

اگر اصولگرايان « :گفتابعاد اختالفات 
كردند، مي  بر يك نامزد اجماع مي 

توانستند شانس بيشتري براي پيروزي  
در مورد ... در انتخابات داشته باشند 

گويم كه وي براساس  آقاي واليتي مي 
اخباري معتقد بود كه در بعضي از 
استانها راي اول را دارد كه البته اين 

من مي .  درستي نبوداخبار، اخبار
خواستم واليتي را ببينم و به او بگويم  

كه او راي بااليي ندارد و راي قاليباف از 
او باالتر است، اما نتوانستم وي را 

  )ايلنا (.».ببينم
 از متعلق به احمد توكلي» الف«سايت 

زاويه مماشات اصولگرايان در برابر 
اقدامات احمدي نژاد به تحليل انتخابات 

 خرداد 26 در روز يكشنبه خت وپردا
اصولگرا هيچ نسبتي با « :نوشت 1392

اما . نژاد نداشته و ندارد جريان احمدي 
چون اصولگرايان از ابتدا موضع خود را 
نسبت به اين گروه روشن نكردند، امروز 

 نژاد هم پاي اين جريان نوشته  احمدي
اصولگراها چوب مماشات با ... مي شود 

كساني در اين . خوردند نژاد را  احمدي
دوره از انتخابات حضور داشتند كه طي 

 سال حكومت اين دولت كمترين 8
به دهها . انتقادي به آن نداشتند

. مصلحت خودساخته سكوت كردند
طبيعي است كه مردم باور نكنند كه 

هاي شب انتخابات از روي صداقت  نقد
  ».باشد

تا آن جا پيش محمد كاظم انبارلويي 
زواي باند واليت را دستمايه رفت كه ان

در سرمقاله پيشبرد اختالف قرار داد و 
 1392 خرداد 27، دوشنبه »رسالت«

هاي مرجع در  گروه« :نوشت
اصولگرايان طي اين ده سال مقبوليت 
خود را در نزد مردم كاهش دادند و به 
تقويت گفتمان خود همت نگماردند و 

هاي مرجع  متاسفانه در اين دوره گروه
ليت خود را در نزد نخبگان و به مقبو

ويژه نامزدهاي مطرح هم از دست دادند 
و تالشها براي رسيدن به نامزد واحد به 

راي پايين مردم به اضالع . نتيجه نرسيد
چهارگانه اصولگرايان در حقيقت هم 
 عدم رضايت و هم نوعي تنبيه گروه

هاي مرجع و نخبگان اصولگرا از سوي 
ن يك نكته اي.  شود مردم تلقي مي

آموز است كه نبايد فراموش  عبرت 
  ».كرد

ول دفتر وسيد مصطفي ميرلوحي، مس
 در رابطه با تالش كني ،مهدوي كني

براي وحدت اصولگرايان و بي محلي 
آيت اهللا « :واليتي به نامه كني گفت

ه يبراي اين كه نظر خاتمه دهنده را ارا
بدهند، چند بار تماس گرفته بودند و به 

   اما آقاي واليتي ،مه هم نوشتندناچار نا
  11بقيه در صفحه 

  

   سخنگوی سازمان چريکھای فدايی خلق ايرانگزارش سياسی
 به ھشتمين اج�س شورای عالی
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  10بقيه از صفحه 
من حتي خودم .  ها را نپذيرفتند توصيه

 اما آقايان قطع كردند ،هم صحبت كردم
و بعد به پيغامها و تماسهاي ما هم 

آقايان نسبت به شخص ... جواب ندادند 
كني حتي گفته بودند  اهللا مهدوي  آيت 

، يعني اين طور "هرچي شما بفرماييد"
... ند هم اعالم تبعيت و پيروي كرده بود

بنده اطالعي ندارم از اين كه چرا بين 
جامعه مدرسين و جامعه روحانيت 

  ».اختالف افتاد و اكثريتي حاصل نشد
همچنين از زمان روي كارآمدن روحاني 

 برخي تعارفات نسيه، به باوجودتا كنون، 
 اصلي درون حطور نقد تضاد دو جنا

قدرت هرچه بيشتر تشديد شده و 
 قيمت نفت خام مذاكرات اتمي و سقوط

به همراه تحريمها و البته تاثير مبارزه و 
كنش توده هاي به جان آمده و كابوس 

اين تضاد را شديد تر كرده و » فتنه«
هيچ چشم اندازي براي تخفيف آن 

  .وجود ندارد
  

تالش روحاني براي استحكام 

  مواضع و پيشروي

روحاني در يكي از مهمترين 
  با جديدي در تقابلجبههصحبتهايش 

 14او روز يكشنبه  . باز كردباند رقيب
در اولين كنفرانس اقتصاد 1393دي 

 فساد همه جا ريشه دوانده«: ايران گفت
شود يك نهاد كار اقتصادي   نمي ...

گوييم    اما تا مي،بكند و ماليات ندهد
 بساطي ،فالن نهاد بايد ماليات بدهد

اقتصاد بايد از رانت  ... شود  درست مي
هاي  ا كند و همه دستگاهنجات پيد

شان به صورت  دولتي فعاليت اقتصادي 
يعني همه مردم باهم . شفاف بيان شود

از آمار و ارقام و طرحهاي اقتصادي در 
يك لحظه باخبر شوند، چون اينجا 

اساس  ... پسرخاله و پسرعمه نداريم
بحث سياست خارجي منافع است و نه 

آرمان ما به  ... اصول و آرمانها
ريفيوژ وصل نيست، بلكه آرمان به سانت

 »..مغز و قلب و اراده ما وصل است
باالخره اينكه روحاني براي حل بعضي 

 پيشنهاد همه ،مسايل سياسي اقتصادي
  .پرسي داد

 روزنامه ها و ،روز بعد از اين سخنراني
اني حفعاالن جناح مقابل به شدت به رو

مهمترين تيتر روزنامه . حمله كردند
 :ته به سپاه اين بود وابس»جوان«
و » ها عينيت آرمانهاست سانتريفيوژ«

آرمان ما نابودي «سركرده بسيج گفت 
  . است»كاخ سفيد و اسراييل

براي پيشروي نيز حكومتي طلبان  اصالح
بيشتر و به دست آوردن كرسي در 
مجلس ارتجاع به دنبال متحد كردن 
. خود براي انتخابات آتي مجلس هستند

اين جريان در روز هاي مختلف  گروه
 برگزار ييشاامسال هم دي 25پنجشنبه 

اي خواستار  با صدور بيانيهكردند و 

تضمين شرايط براي برگزاري «
  . شدند»انتخابات آزاد، قانونمند و رقابتي

گرچه در بيانيه اين همايش در مورد 
تعدادي رفع حصر حرفي زده نشده، اما 

خواستار رفع حصر  آن از سخنرانان
 موسوي، مهدي كروبي و ميرحسين

زهرا رهنورد، و همچنين آزادي زندانيان 
  .سياسي شدند

درون هرَم (همه اين پديده ها، در باال 
توده هاي جان به (ين يو در پا) قدرت

دهنده وضعيت خاصي  نشان) لب رسيده
» بحران غير قانوني«است كه آن را 

  .تعريف مي كنند
   

 مذاكرات اتمي، عقب نشيني -2

  ان نرمش قهرمانانهبا عنو

مهمترين مساله روي ميز حسن روحاني 
تحريمها است و از آن جا كه تحريمها 
در پيوند با پروژه اتمي رژيم قرار دارد، 
سوال مهم اين است كه آيا اين جريان 
در هماهنگي با غرب مي تواند خامنه 
اي را مجبور به نوشيدن كامل جام زهر 

  كند؟
موقعيت خامنه اي كه در ضعيف ترين 

قرار گرفته، اكنون به هيات مذاكره 
نرمش «كننده به ميزاني براي 

پروژه اتمي . اختيار داده است» قهرمانانه
زير نظر مستقيم خامنه اي و با شركت 
فعال سپاه پاسداران پيش رفته و 

 ،»توافق جامع«ين براي امضاي ابنابر
  . خامنه اي بايد عقب نشيني كند

اجالس ما در سند مصوب هفتمين 
 : اعالم كرديمسازمانشوراي عالي 

پروژه اتمي خامنه اي منجر به يك «
فاجعه بزرگ براي مردم و كشور ايران 
مي شود، و بدين لحاظ ما از عقب 
نشيني حكومت ايران از اين پروژه 
مخرب استقبال مي كنيم و آن را به 
سود مردم و كشور ايران دانسته و گامي 
 در جهت جلوگيري از يك جنگ

  ».خانمانسوز مي دانيم
 1392در جريان انتخابات سال 

مشخص شد كه اكثر كانديداها به 
شمول واليتي در سمت مشاور عالي 

 با پروژه اتمي رژيم كه ،خامنه اي
ول كامل و بي رقيب آن خامنه اي ومس

در اين زمان يك بار .  مخالفند،است
ديگر روشن شد كه اكثريت قاطع مردم 

خروجي اتمي مخالف و ايران با پروژه 
به » آري«واقعي از صندوقها نه 

به سياست اتمي » نه«روحاني، كه 
  .واليت خامنه اي بود

، ارگان »تهران امروز«روزنامه 
شهرداري تهران كه مدافع قاليباف 

 خرداد 26است، در سرمقاله روز يكشنبه 
 :نوشت» !ترين راي حالل «با عنوان 

 و آقاي جليلي شما به قول خودتان«
 تان، به تكليفتان عمل  حاميان دو آتشه

كرديد؟ فقط پرسش ما از شما اين است 
تان عمل كرديد كه  كه واقعا به تكليف

انتخابات رياست قوه اجرايي را به يك 
برادر ! ي تبديل كرديد؟ ارفراندوم هسته 

 هاي  گفته بودي كه پشت خيمه! گرامي
دشمن هستيم و نبايد از اين ده ضربه 

 اما نگفته بودي ،عقب بكشيمشمشير 
كه مصداق قرآن سر نيزه در اين 

! سازي چيست؟ آقاي جليلي شباهت 
پاس گل آقاي روحاني را شما زحمت 

  ».كشيديد
با روي كار آمدن حسن روحاني چرخ 

آثار . مذاكرات دوباره به گردش افتاد
تحريمها رژيم را به شدت تحت فشار 

البته برخالف برخي . قرار داده است
نه ا  هدف فشارها و تحريمه،نظرات

آن » تغيير رفتار« كه ،»تغيير رژيم«
اين موضوع بارها از جانب سران . است

 كشور بزرگ و به ويژه از طرف سران 6
تغيير رفتار . دولت آمريكا بيان شده است

به معني دست برداشتن از سالح اتمي، 
دست برداشتن از راهبرد هژموني طلبانه 

اكثريت شهروندان آن در كشورهايي كه 
مسلمان هستند و به ويژه در عراق، 
سوريه و لبنان، پايان دادن به سياست 
صدور تروريسم و بنياد گرايي اسالمي و 
قطع عمليات تروريستي در گوشه و كنار 

  . جهان است
 خامنه اي و ،در مقابل سياست تحريم

گماشته اش در منصب رياست جمهوري 
و در حالي بارها به گزاف سخن گفتند 

كه مخالفان اين پروژه در درون قدرت 
 حاكميت را در شرايط محاصره، موقعيت

ارزيابي مي » طالب  شعب ابي«ضعف و 
امنه اي را خكردند، طرفداران او واليت 

ني شرايط ع، ي»بدر و خيبر«در شرايط 
  .قوت مي دانستند

اما واقعيت نشان داد كه واليت خامنه 
ه بتواند در اي ضعيف تر از آن است ك

مقابل پيشرفت تحريمها ايستادگي كند 
 خامنه اي حرف »اقتصاد مقاومتي«و 

در آستانه . پوچ و بي مايه است
 قطار بي دنده و ترمز احمدي ،مذاكرات

نژاد تلوتلو خوران از خط خارج شده بود 
و واگنهاي فرسوده آن هريك به سويي 

رسوايي دروغ و . در حركت بودند
اد همه جا به چشم لهاي احمدي نژغد

كاغذ پاره ها در مقابل چشم . مي خورد
ولي فقيه به سندهاي معتبر تبديل شد و 
قطعنامه دان واليت خامنه اي سوراخ 
سوراخ شد و تازه اينها هنوز از نتايج 

  .سحر بود
قرار بود در ريل گذاري جديد مقام 

قرار . معظم، جهان احمدي نژادي شود
 گيران، بود رمالها، جادوگران، جن

شعبده بازان و ساحران در كنار مداحان، 
 و اوباشان دست در دست هم هاچاقوكش

روياي تهوع آور ولي فقيه را تحقق 
اما آن روياهاي جنون آميز و . بخشند

 و برباد رفتبيمارگونه، در مذاكرات ژنو 
در اين ميان البته راز و رمز گپ و گفتها 

از ديد » داوطلبانه«و توافقهاي 
، يعني مردم ايران، پنهان »دشمن«

ابر و باد و مه و . نگهداشته شد
خورشيد و فلك دست به دست هم 
دادند تا فقط مردم ايران به طور روشن 

همين . در جريان امور قرار نگيرند
موضوع به خوبي نشان مي دهد كه از 
نظر سران نظام و به ويژه ولي فقيه، 
اين مردم هستند كه دشمن بايد به 

ين امور اده شوند و بنابرحساب آور
حساس از چشم و گوش آنها بايد پنهان 

خامنه اي بزدالنه و با پنهانكاري . بماند
» نرمش«مي خواهد مردم را از عمق 

حقيرانه اش بي خبر نگهدارد و هزينه 
اين عقب نشيني اجباري را از جيب 
مردم و مبارزان سياسي و به ويژه 

ن مجاهدان ساكن در كمپ بدتر از زندا
  .بپردازد» ليبرتي«

 آذر 3توافق ژنو كه در روز يكشنبه 
 تحت 2014 نوامبر 24 برابر با 1392

بين رژيم » برنامه اقدام مشترك«عنوان 
) 3+3 يا 1+5(ايران و كشورهاي گروه 

و نماينده اتحاديه اروپا امضا شد، گرچه 
صفت موقت و داوطلبانه دارد، اما بنا به 

يشتر برمال خبرهايي كه مضمون آن را ب
 يك عقب نشيني جدي گرمي كرد، نشان

  . از جانب خامنه اي است
خامنه اي مي تواند هرچه مي خواهد 
عربده كشي كند و دروغ تحويل مردم 
دهد، او مي تواند از عقب نشيني اش 
پشيمان شود و ميز مذاكره را وارونه 

 قدر ،كند، مي تواند با الف و گزاف
گران خ ديرقدرتي واليت اش را به 

بكشد، اما نمي تواند منكر شود كه در 
ژنو زير بار زور تحريمها رفته، زيرا كه 

  . ه استسمبه خيلي پر زور بود
اين يك واقعيت انكار ناپذير است كه 
علت عقب نشيني خامنه اي، وجود 

اگر تحريمها نبود، ولي . تحريمها است
 حسن روحاني انتخابفقيه نه در مورد 

 نه در مورد عقب نشيني مي كرد و
آن دسته از افراد و . پروژه اتمي

 سياسي كه به علت عدم هايجريان
درك موقعيت رژيم و يا به علت منافعي 
كه در ماندگاري رژيم دارند، عوامفريبانه 
با تحريمها مخالفت مي كردند، اكنون 
راهي جز اعتراف به ارزيابي اشتباه خود 

  .و يا مغلطه گويي ندارند
 كه تحريمها زيانهايي قابل انكار نيست

اما در مورد خاص . به مردم مي رساند
كشور ايران با وجود رژيم واليت فقيه و 
سياستهاي ضد مردمي آن، تحريمها 
براي رژيم شرايط سختي را به وجود 

 1390 تا 1384رژيم طي سالهاي . آورد
كه مورد تحريم جدي اقتصادي نبود، 
درآمد هنگفتي از فروش نفت به جيب 

ن دوران زندگي ادر حالي كه در هم. زد
  .مردم به شكل فاجعه باري بدتر شد

»  برد–برد «با توافقنامه ژنو، افسانه 
فقط تا جايي حقيقت پيدا كرد كه همه 

 اظهار شادي  هاطرفها در مقابل رسانه
در عمل اما بازنده خود مي داند . كنند
 بر آن كه مجبور به از دست افزودهكه 

ي درصد 20  اورانيومردادن تمام ذخاي
 شده، در مورد غني سازي كمتر از اش

درصد هم به موارد زير متعهد شده  5
  : است

  12بقيه در صفحه 

  گزارش سياسی سخنگوی سازمان چريکھای فدايی خلق ايران
 به ھشتمين اج�س شورای عالی
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  11بقيه از صفحه 

  
   توسط طرفين تعريف گردد-1
   مورد موافقت طرفها باشد-2
   سازگار با نيازهاي عملي باشد-3
 محدوديتهاي تواُفق شده بر آن -4

اعمال شود كه اين توافُقها از اين 
  :قرارند

  سطح و گستره غني سازي) الف
  ظرفيت غني سازي) ب
  محل غني سازي) ج
  ي شدهسقف ذخاير اورانيوم غن) د

، علي اكبر 1392 دي 30روز دوشنبه 
 ، رييس سازمان انرژي اتمي،صالحي

عمده ترين اقدام تعليق « :گفت
درصدي است  20داوطلبانه غني سازي 

آبشار در نطنز و چهار  دو كه اتصاالت
آبشار در فردو قطع مي شود و تا حوالي 

درصد عمال متوقف مي  20ظهر توليد 
يسات اراك، آب قرار بوده در تاس ... شود

سنگين وارد محوطه راكتور نشود و 
بازرسان امروز از انبارها بازرسي كردند و 

 ... مشخص شد كه آب سنگين نداريم
همچنين بازرسان امروز از اصفهان 
بازديد كردند كه يكسري اقدامات را 
براي ساخت سوخت اراك متوقف 

: وي به دروغ مدعي شد) ايرنا(» .كنيم
 گفتيم دنبال غني سازي از ابتدا بارها«

درصد نبوده ايم و پنج سال قبل  20
تقاضا كرديم و گفتيم كه ورود به غني 

درصد در نيت ما نيست و به  20سازي 
دنبال غني سازي در سطوح باال 

  )ايرنا( ».نيستيم
به جز مواردي كه صالحي نام مي برد، 
اقدامات ديگري هم بر طبق توافق 

 .ام گيرداجرايي توسط رژيم بايد انج
 دي 27 در روز جمعه »صداي آمريكا«

متن كامل بيانيه معاون مطبوعاتي 1392
خالصه يادداشت «كاخ سفيد با عنوان 

تفاهم فني مربوط به اجراي برنامه اقدام 
» مشترك در مورد برنامه هسته اي

  .رژيم را منتشر كرد
شبكه «براي همين است كه سايت 

اي  با حسرت و اندوه فراوان حرفه»خبر
قلب اراك هسته «صالحي را با عنوان 

منتشر كرد و روزنامه » ي از تپش افتادا
با تيتر بزرگ » وطن امروز«
  .سياهپوش شد» هولوكاست هسته اي«

اگر مقام معظم كه تا اين جا به 
نرمشهاي قهرمانانه تن داده، به همين 

بسنده كند، مي توان گفت » حق مسلم«
) »فعالً«با تاكيد بايد گفت (كه فعالً 

  .  مهار شده استرژيمپروژه اتمي 
پس از امضاي توافقنامه ژنو تا كنون 
چندين دور مذاكرات صورت گرفته و 

هنوز نمي . هنوز اين مذاكرات ادامه دارد
توان به طور قطع چشم انداز مذاكرات و 

 شدت .ميزان بده بستانها را تعيين كرد
 پنهانكاري در اين باره چنان است كه

ز جمعه تهران، آخوند احمد خطيب نما

من « :جنتي هم با لكنت زبان مي گويد
دانم درباره هسته اي چي  واقعاً نمي 

!  چه خبره،دانم چيه  چون نمي ،بگم
 اش گفته مي لي است كه بعضي يمسا

شايد هم ! شه  اش گفته نمي شه، بعضي  
  صالح نباشه گفته بشه، حاال من نمي

  بعضيهاتوانم بگم چرا نمي گند، ممكنه
، خوب همه ]جمله ناتمام جنتي [...

» .ل اينجور نيست كه بشه گفتيمسا
  ) 1393 آبان 30راديو معارف، جمعه (

محمد ايماني در در همين راستا 
 1393 آبان 20يادداشت روز سه شنبه 

، تحت عنوان »كيهان«روزنامه 
، »مذاكرات از كجا منحرف شد؟«

مذاكرات مسقط مثل مذاكرات «: نوشت
ن و ژنو و نيويورك محرمانه خوانده وي

شد و جز چند تصوير و فيلم كوتاه كه 
كرد، هيچ خبر   نياز آمريكا را مرتفع مي

و گزارش معتبري منتشر نشد اما 
توان از افق ژنو، پشت درهاي بسته  مي

در عين  ... كاخ بوستان مسقط را ديد
حال يك پرسش هرگز كهنه نخواهد 

ات نسبت به شد و آن اين كه اين مذاكر
چه كساني محرمانه است و نامحرمان 

محرمانه ناميدن  ! ...چه كساني هستند؟
كند؟   مذاكره كدام منظور را دنبال مي

   يا سر صاحب- آيا قرار است سرمان
 را زير برف كنيم يا عوام و - نظرانمان

خواص خود را مانند توافق بد ژنو در 
  »!مقابل عمل انجام شده قرار دهيم؟

ورد چشم انداز مذاكرات چندين در م
سناريو وجود دارد؛ وارونه كردن ميز 
 مذاكرات به وسيله خامنه اي، توافق بد

نوشيدن جام زهر از جانب و سرآخر، 
  .خامنه اي

سناريو اول و سوم براي خامنه اي 
مطلوب نيست و او مي كوشد تا سناريو 

 كشور تحميل كند، 6را به » توافق بد«
ي همانند كشورهاي هرچند به طور علن

طرف مذاكره با توافق بد مخالفت مي 
  . كند

 23موحدي كرماني در نماز جمعه روز 
ضمن رجز خواني در مورد 1393آبان 

حتي يك «اين كه واليت خامنه اي 
 سازي اورانيوم  قدم از توسعه و غني

 در مورد اين ،» نشيني نخواهد كرد عقب
اوباما و كري مي گويند « :سناريو گفت

دم توافق بهتر از توافق بد است، ما ع
هم مي گوييم همينطوره، ما هم مي 
گوييم عدم توافق بهتر از پذيرش زور، 
قلدري و تحمل پيشنهادهاي ظالمان 

  )راديو معارف( ».آمريكاست
از برخي حرفهاي اوباما هم مي توان 
نتيجه گرفت كه ممكن است به توافق 

ا هرچند قوه مقننه آمريك. بد راضي شود
.  توافق بد استمخالفبه طور كامل 
ما چارچوبي به ايرانيها « :اوباما مي گويد
 ايم كه به آنها اجازه  پيشنهاد كرده

آميز انرژي  خواهد داد نيازهاي صلح 
چه رهبري   خود را تامين كنند و اگر آن

عدم عالقه به ساخت مورد آنها در 

افزار هسته اي مي گويد درست  جنگ 
 پيش رو دارند تا جامعه باشد، راهي در
ن سازند و در شيوه اي يجهاني را مطم

گام به گام و قابل تاييد، به آنها اجازه 
داده شود از زير فشار تحريمها بيرون 
آيند و دوباره به يك عضو كامل جامعه 

صداي (» . تبديل شوندبين المللي
  )1393 آبان 22آمريكا، پنجشنبه 

  
مواضع ما پيرامون پروژه اتمي 

  ژيمر
خامنه اي ميلياردها دالر از ثروت مردم 

ساخت سالح ايران را در راه پروژه 
هزينه كرده و در ازاي آن هسته اي 

زندگي اكثريت مردم را به تباهي 
 تا آن جا كه به پروژه. كشانده است

اتمي بر مي گردد، هر عقب نشيني رژيم 
. در پروژه اتمي به سود مردم خواهد بود

بايد به هر نحو تالش كرد تا اين عقب 
نشينيها به نقطه غير قابل بازگشت 

 پس نشستن بديهي است كه. برسد
در پروژه اتمي براي مردم ايران رژيم 

  .هم يك فرصت فراهم مي كند
راي در سند سياسي هفتمين اجالس شو

عالي سازمان چريكهاي فدايي خلق 
 برگزار 1391ايران كه در بهمن سال 

امروز ديگر همگان « :شد، آمده است
مي دانند كه ادعاي مستقل شدن در 
انرژي و دستيابي به تكنولوژي اتمي 
بهانه اي براي دستيابي به جنگ افزار 

ما بارها خواستار توقف . اتمي است
ت رژيم كامل تمامي عمليات و اقداما

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

طي  ... نرژي اتمي تصميم گيري كنندا
سالهاي پس از حمله اشغالگرانه آمريكا 
به عراق ما به طور ممتد شاهد آن 
بوديم كه محافل و جريانهاي گوناگوني 

مي » خطر جنگ خارجي«صحبت از 
بعضي از اين جريانات به تبعيت . كردند

از خبرگزاري رسمي روسيه، در موارد 
هم تعيين بسيار تاريخ دقيق حمله را 

بخش گفتمان سازي وزارت ! مي كردند
 با  نيزاطالعات جمهوري اسالمي

طراحي پيچيده و با استفاده از خواست 
برحق صلح خواهي در افكار عمومي 
مردم جهان، به توهم خطر جنگ دامن 

ما تا كنون و در چشم انداز قابل . مي زد
 براي حمله خارجي احتمال ،ارزيابي

ند در شرايط كمي قايل بوديم، هرچ
پيچيده كنوني چنين امكاني را با توجه 

يهاي واليت خامنه اي نمي يبه ماجراجو
پروژه اتمي خامنه . توان ناديده گرفت

اي منجر به يك فاجعه بزرگ براي 
مردم و كشور ايران مي شود و بدين 
لحاظ ما از عقب نشيني حكومت ايران 

از اين پروژه مخرب استقبال مي كنيم و 
ه سود مردم و كشور ايران آن را ب

دانسته و گامي در جهت جلوگيري از 
  ».يك جنگ خانمانسوز مي دانيم

  
 بحران اقتصادي و زندگي - 3

  فاجعه بار مردم
شرايط فاجعه بار زندگي مردم و بحران 
ساختاري عميقي كه محصول رژيم 
واليت فقيه است، هيچ چشم اندازي 
. براي بهبود شرايط اقتصادي ندارد

يت مردم ايران كه نيروهاي كار را اكثر
ت مناسبات ح هم ت،تشكيل مي دهند

سرمايه داري استثمار مي شوند و هم 
عوارض ناشي از رژيم قرون وسطايي 

مل حواليت فقيه را بر دوشهاي خود 
  .مي كنند

جامعه ايران در تمامي عرصه هاي 
مدنيت مدرن طي دوران جمهوري 
. اسالمي سير قهقرايي طي كرده است

وقتي خميني علم اقتصاد را به سخره 
 در گرفت، پيش بيني نمي كرد كه

يك كوتوله   جانشين اوتكامل اين نگاه،
سياسي را چنان بال و پر مي دهد كه 
اقتصاد در جمهوري اسالمي هيچ معني 
و مفهومي جز رانت خواري، دزدي، 
فساد، غارت، چپاول، فقر و ويراني پيدا 

  .نمي كند
 رشد اقتصادي، تراز هايي نظير متغير

پرداختها، نقدينگي، تورم و اشتغال به 
عنوان عوامل بنيادي اقتصادي نشان 
مي دهد كه حكومت ايران چگونه 
جامعه و كشور را به فالكت و بن بست 

در حالي كه نرخ تورم و . كشانده است
بيكاري دو رقمي است، ثروتهاي كشور 
با سياستهاي امنيتي، نظامي و 

  .يغما مي رودتروريستي به 
اقتصاد ايران را در كلي ترين بررسي 
مي توان اقتصادي رانتي، مافيايي، 

.  تعريف كرداسد و ف، شبه دولتيامنيتي
هاي  طرحهاي عوامفريبانه بنگاه
حذف (ها  زودبازده، هدفمند كردن يارانه 

و مسكن مهر زندگي مردم را ) يارانه ها
  . بيش از پيش به فالكت كشانده است

وري مالي در تامنه اي يك امپراعلي خ
اختيار دارد كه فقط از طريق مصادره ها 
و به ويژه مصادره زمينهاي مردم و يا 

ميليارد  90زمينهاي عمومي بيش از 
هم نهادهاي . دالر چپاول كرده است

اقتصادي تحت كنترل ولي فقيه و هم 
 شركتهاي اقتصادي سپاه خارج از هر

ياتي هم  و مالقرار دارندكنترل گونه 
 تاراج .بابت درآمدهاي خود نمي پردازند

منابع و شركتهاي دولتي زير عنوان 
خصوصي سازي يكي از سياستهاي 
ثابت رژيم است كه اقتصاد كشور را فلج 

  .كرده است
احمد خرم، وزير راه و ترابري در دولت 

 1393 دي 28 در روز يكشنبه ،خاتمي
 الي 70« : گفت»ايلنا«در گفت و گو با 

درصد پروژه هاي بزرگ كشور در  80
 ... هاي حاكميتي است دست دستگاه

هاي حاكميتي و  قرار نبود دستگاه
دولتي بر پروژه هايي كه بخش 

   مسلط  خصوصي توان ساخت آن را دارد،
  13بقيه در صفحه 

  گزارش سياسی سخنگوی سازمان چريکھای فدايی خلق ايران
  به ھشتمين اج�س شورای عالی
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  12بقيه از صفحه 

  
هاي حاكميتي از  قدرت دستگاه. شوند

هاي دولتي بيشتر است و پروژه  دستگاه
ها   اين دستگاه  هم نباشد،هسود داگر 

واگذاري  ...  مي كندهسود دپروژه را 
پروژه ها به سپاه و دستگاه نظامي 
كشور و به دنبال آن نظامي كردن 

هن و مسلط كردن آفرودگاه، بنادر و راه 
اين نهادها بر امور وزارت خانه ها مساله 

همين حضور سپاه در ... ساز خواهد شد 
بندر شهيد رجايي باعث شد اين بندر 
مشمول تحريم شود و سالها نتوانيم از 
فرصتها و درآمدهاي اين بندر استفاده 

  ».كنيم
فساد گسترده و بي سابقه در درون و 
پيرامون هرَم قدرت بيداد مي كند و 

ه قضايي حكومت نيز با اين پديده دستگا
كه همچون موريانه به جان مردم افتاده، 

سپاه . هيچ برخورد جدي نمي كند
پاسداران يا به گفته محمود احمدي نژاد 

، نه فقط نبض »برادران قاچاقچي«
اد را در دست دارد، بلكه يك صاقت

  . شريك جدي در امر فساد است
 با اهللا حقيقي، رييس ستاد مبارزه  حبيب

 دي 21 روز يكشنبه ،قاچاق كاال و ارز
 در همايش تخصصي پليس 1393

حجم «: مبارزه با قاچاق كاال و گفت
 20 معادل 92قاچاق كاال در سال 

ميليارد دالر بوده كه اين رقم با احتساب 
هزار  60 معادل ،هزار توماني 3دالر 

ميليارد تومان است در حالي كه كل 
 30ي حدود بودجه عمراني كشور به رقم

 يعني حجم ، رسد هزار ميليارد تومان مي
 دو برابر كل 1392قاچاق كاال در سال 

براي ) فارس. (».بودجه كشور بوده است
پي بردن به ابعاد قاچاق در رژيم كنوني 

حجم واردات «يادآوري مي شود كه 
  وكاالهاي قاچاق از رقم يك ميليارد

تاسيس ميليون دالري ابتداي  300
ميليارد دالر در سال  20  بهرژيم،

رسيده » برابر 16گذشته، با رشد حدود 
  )همان جا. (است

قاچاق كاال بخشي از فساد گسترده در 
استفاده از اعتبارات . حاكميت است

بانكي كه با افزايش درآمدهاي نفتي در 
ساله احمدي نژاد همراه بود،  8دوران 

ترش توليد و ايجاد سبه جاي رونق، گ
. رونق چپاولگري شد سبب ،اشتغال

بانكها با استفاده از فروش ارز در بازار 
 مركزي كآزاد و با دريافت اعتبار از بان

به شركتهاي زيرمجموعه خود كه 
 وام داده اند ،وابستگان به حكومت بودند

و هنوز هم اين وامها كه به گفته يك 
هزار ميليارد تومان  11مقام دولتي حدود 

 به ،است) رليارد داليم 4نزديك به (
  .بانكها بازنگشته است

در حالي كه باال رفتن قيمت نفت در 
 ساله احمدي نژاد فرصت ساز 8دوران 

بود، اما اجراي سياستهاي بي دنده و 
ترمز ولي فقيه فقط براي ايادي حكومت 

فرصت دزدي و چپاول ايجاد كرد و 
براي زندگي مردم تهديدهاي بي شمار 

به » ركود تورمي«و منجمله شرايط 
  .ارمغان آورد

ترين   المللي در تازه موسسه شفافيت بين
گزارش خود به بررسي شاخص فساد 

كشور 175اداري و اقتصادي در بين 
طبق اين گزارش . مختلف دنيا پرداخت
ايران « است، 2014كه مربوط به سال 

 جهاني از لحاظ شاخص 136در رتبه 
 ».فساد اداري و اقتصادي قرار داد

   )1393 آذر 13ان صنعت روزنامه جه(
  

هدر دادن درآمدهاي حاصل از 
  صادرات نفت خام

در حالي كه كل درآمدهاي نفتي از 
كشف نفت در ايران تا به قدرت رسيدن 

ميليارد دالر بوده، تنها  140رژيم جديد، 
 531 ساله احمدي نژاد، 8در دوره 

ميليارد دالر نصيب دولت برگزيده خامنه 
ان در اين باره اكبر ترك. اي شده است

 سال گذشته مجموع 103در «: گفت
درآمدهاي نفتي ايران به بيش از هزار و 

و ...   ميليارد دالر رسيده است116
مجموع درآمدهاي نفتي دولت نهم و 

ميليارد دالر بوده  531دهم بيش از 
اكبر تركان، معاون اسبق وزارت (» .است

 14نفت، خبرگزاري حكومتي مهر، 
 ساله 7در همين دوران ) 1391شهريور 

 ميليارد دالر از درآمد نفتي صرف 483«
 .»واردات كاال از خارج كشور شده است

  )همان منبع(
 بر افزوده ساله احمدي نژاد 8در دوران 

درآمد انبوه حاصل از فروش نفت خام، 
ميليارد دالر ارز از ساير منابع  450حدود 

  .نصيب رژيم شد
در تاريخ  حكومت ثروتمند ترين دستاورد
، )ميليارد دالر درآمد 980حدود (ايران 

افزايش بي حد و مرز اختالف طبقاتي، 
افزايش رانت خواري، كاهش بي سابقه 
رشد اقتصادي، سونامي نقدينگي و به 
  دنبال آن سير صعودي نرخ تورم،

آلودگي محيط زيست، افزايش نرخ 
 تراكم و انباشت ناهنجاريهاي  بيكاري،

تياد و تن فروشي اجتماعي، رشد اع
  . است

بر پايه آمار منتشر شده از سوي بانك 
 2011تنها در فاصله سالهاي «جهاني، 

، توليد ناخالص سرانه ملي 2013تا 
توليد ناخالص داخلي تقسيم بر جمعيت (

دالر  4763دالر به  7006از ) ايران
 طي ،به بيان ديگر. است سقوط كرده 

 طاين دو سال هر ايراني به طور متوس
امروز ... است  درصد فقيرتر شده  32

دالر در سال فقيرتر از  800يك ايراني 
دالر فقيرتر از  1800يك الجزايري و 
راديو فردا ، سه (» .يك عراقي است

   )1393 آبان 13شنبه 
همه اين حقايق تكان دهنده در 
شرايطي بود كه هنوز تحريمهاي نفتي و 

  .بانكي اجرايي نشده بود
  

  نقدينگي
 از پارامترهاي بحران اقتصادي در يكي

ايران افزايش سرسام آور نقدينگي است 
 يكي از مهمترين علل تورم افسار كه

  .گسيخته است
نقدينگي كه پول نقد و مسكوك 

دست اشخاص در اسكناس و مسكوك (
به اضافه سپرده هاي ديداري و سپرده 

است بايد متناسب با ) هاي غير ديداري
در غير . خدمات باشدميزان توليد كاال و 

اين صورت بدون ترديد باعث تورم با 
  .ركود در توليد خواهد شد

 و همزمان با به قدرت 1357در سال 
حجم رسيدن رژيم جمهوري اسالمي، 

. ميليارد تومان بود 258نقدينگي حدود 
به حدود يك اين ميزان  1365در سال 

هزار ميليارد تومان رسيد و در آستانه 
روي كار آمدن احمدي نژاد در سال 

هفتاد  حدود  بهيگنقدينحجم  ،1384
در .  افزايش يافتهزار ميليارد تومان

 ميزان  ساله احمدي نژاد8دوران 
و در نقدينگي رشد خيره كننده اي يافت 

، يعني در پايان دولت 1392شهريور 
هزار ميليارد  506ه حدود  ب،احمدي نژاد
با روي كار آمدن حسن . تومان رسيد

روحاني شتاب افزايش نقدينگي ادامه 
پيدا كرد و به گفته رييس بانك مركزي، 
حجم نقدينگي در شهريور امسال به 

  .هزار ميليارد تومان رسيده است 615
به گفته قائم مقام بانك مركزي، حجم 

ل معاد 1393 نقدينگي در پايان آبان 
  . است بودههزار ميليارد تومان 670

  
  جمعيت و اشتغال

جمعيت كل ايران بر اساس آمار دولتي 
و بنابر نتايج سرشماري نفوس و مسكن 

 496ميليون و هفتاد  از ،1390سال 
 با رشد حدود ،1385هزار تن در سال 

ميليون  75 به ،يك ميليون در هر سال
 افزايش 1390هزار تن در سال 150و 

بر اساس آخرين برآورد . استيافته 
 جمعيت كشور در روز ،مركز آمار ايران

ميليون و  77 برابر با 1393 آذر 8شنبه 
  .استبوده تن 486هزار و 930

بر اساس نتايج سرشماري عمومي 
، جمعيت 1390نفوس و مسكن در سال 

  كلدرصد از 28.5ساكن در روستاها 
  .جمعيت ايران را تشكيل مي دهد

 ،ن گزارش بانك مركزيبر اساس آخري
 يك نفر مشغول به ،از هر سه ايراني

 ميليون ايراني نقشي در 54  وكار است
 77.9 از ،طبق اين آمار. اقتصاد ندارند

 23 تنها ،ميليون تن جمعيت ايران
شاغل و ( فعال اقتصادي نفرميليون 

  .هستند) بيكار جوياي كار
اين آمار نشان مي دهد كه اشتغال در 

مجموع جمعيت . ار نازل استايران بسي
سال و ده غير فعال به غير از افراد زير 

 40.3سال كمي كمتر از  65باالي 
 است كه به طور رسمي هيچ  نفرليونيم

  . فعاليت اقتصادي ندارند

هاي مختلف از بيكاري  وقتي دستگاه
ليون به يم 40صحبت مي كنند، اين 

حساب آورده نمي شود و درصد بيكاري 
. معيت فعال حساب مي شودنسبت به ج

 تعداد ،بر اساس گزارش مركز آمار ايران
بيكاران در فصل پاييز امسال دو ميليون 

  .هزار تن بوده است 520و 
، نرخ بيكاري  همين ارگانبه گزارش

ساله و بيشتر تا پايان آذر ده جمعيت 
درصد و در  8.7در ميان مردان  1393

  .درصد است 20.3ميان زنان 
تي در حوزه اشتغال بسيار تبعيض جنسي

سياستهاي ضد انساني ولي . زياد است
فقيه براي افزايش جمعيت هم به تعداد 
بيكاران مي افزايد و هم موجب افزايش 

. يض جنسيتي مي شودعهرچه بيشتر تب
ميليون  3.96تعداد زنان شاغل از حدود 

ميليون  3.14 به حدود 1384در سال 
 27ايسنا . ( رسيد1392 در سال تن

دهد   آمارها نشان مي) 1393شهريور 
 سال گذشته ساالنه بيش از 8در «كه 

صد هزار زن از بازار كار ايران كنار رفته 
  )1393 شهريور 28دويچه وله،  (.»اند 

ر بيكاران و وجود تبعيض جنسيتي كلش
 يدر حوزه اشتغال، آتش زير خاكستر

است كه به طور بالقوه دشمن حاكمان 
  . ستچپاولگر ايران ا

  
  براي ولي فقيه» مدال«چند 

ه ويژه بموجوديت رژيم واليت فقيه و 
اقدامات ويرانگر علي خامنه اي منجر 
به هدر دادن و نابود كردن تمامي منابع 
كشور مثل آب، جنگل، خاك، منابع زير 

. شده است...  زميني، نيروي انساني و
دردهاي مزمن رژيم ايران را با 

»  مقاومتياقتصاد«چرندياتي همچون 
به اين نكته هم . ردكنمي توان درمان 

بايد توجه داشت كه تحريمهاي جدي 
فقط در يك سال آخر دوره دوم احمدي 

 افزايش  باوجوديناربنژاد برقرار شد و بنا
قه درآمد ارزي، زندگي مردم روز ب سايي

 .به روز بدتر شده است

  
باالترين ميزان سوانح * 

  رانندگي 
 اي در زمينه البته واليت خامنه

.  به كسب مدال مفتحر استويرانگري
دقيقه يك  20در واليت خامنه اي هر 

 هزار ايراني در سوانح 28تن و ساالنه 
هزار تن زخمي و  300رانندگي كشته و 

نرخ سوانح . يا نقص عضو مي شوند
برابر ميانگين  20رانندگي در ايران 

، 1393در بهار سال . جهاني است
 آمار ،نتظامي رژيم گفتفرمانده نيروي ا
شدگان حوادث رانندگي  ساالنه كشته 

ايران برابر با ميانگين ساالنه كشته 
ايران . شدگان جنگ ايران و عراق است 

 كشور جهان از نظر ايمني 190در ميان 
 را كسب 189و تصادفات رانندگي رتبه 

كرده و تنها سيرالئون از اين نظر 
مه روزنا. تري دارد وضعيت نامناسب 

 آبان 5 در شماره روز دوشنبه »جوان«
خسارات ساالنه سوانح «:  نوشت1393

هزار ميليارد تومان 47رانندگي در ايران 
 ».است

  14بقيه در صفحه 

  گزارش سياسی سخنگوی سازمان چريکھای فدايی خلق ايران
 به ھشتمين اج�س شورای عالی
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  13بقيه از صفحه 
  

بيشترين واردات مايحتاج * 
  روزانه

 مديركل ،1393 دي 10روز چهارشنبه 
هماهنگي خدمات بازرگاني شركت 
بازرگاني وابسته به وزارت جهاد 

 ماهه سال 9طي « :كشاورزي گفت
 90 واردات گندم با سهم ،جاري

درصدي در اين دوره، بيشترين سهم از 
خود واردات كاالهاي اساسي را به 

اختصاص داد، روغن و شكرخام در 
  )ايلنا(» .هاي بعدي قرار گرفتند جايگاه

هزار  45سهم ايران از حجم مبادالت 
، 2014ميليارد دالري جهان در سال 

 درصد 85بوده كه  دهم درصد 45فقط 
مي آن هم به درآمدهاي نفتي مربوط 

  .شود
يس اتاق ي حسين شافعي، ر غالم

در 1393ي  د13بازرگاني، روز شنبه 
 وضعيت صادرات بارهيك همايش در 

 چنان كه از خود  در صادرات آن«: گفت
وقت . كنيم، عددي نيستيم  تعريف مي

العيش،  آن رسيده كه به جاي وصف 
واقعيتها را ببينيم و براي حل مشكالت 

  )ايسنا(» .موجود تالش كنيم
به » عددي«در حالي كه صادرات 

حساب نمي آيد، مهمترين كاالي 
درصد واردات  90 ،اساسي يعني گندم

كاالهاي اساسي را به خود اختصاص 
  .داده است

پيشرفت «آيا اين براي ولي فقيه كه از 
دم مي زند افتخار » ايران اسالمي

برخي موارد ديگري هم وجود ؟ است
دارد كه كمتر از ننگ براي حكومت به 

 . حساب نمي آيد
  

تكان دهنده ترين آمار از * 
  سوانح كار 

 10در شماره روز شنبه  »ايران«روزنامه 
سقوط «در گزارشي با تيتر  1393آبان 

» خاموش كارگران در گودال مرگ
اصله فطي ده سال و در «: نوشت

هزار و  12 دستكم 92 تا 83سالهاي 
 نفر در ايران بر اثر حوادث كار جان 436

اند و براساس آمار  خود را از دست داده
طي سالهاي  ،سازمان پزشكي قانوني

 كارگر هنگام پنجروزانه بيش از «اخير 
 ».دهند  كار جان خود را از دست مي

  
  مقام اول در فرار مغزها* 

 ،غالمحسين دواني، پژوهشگر اقتصادي
 طبق آمار صندوق بين«: مي نويسد

 180 تا 150المللي پول، ساالنه بين  
هزار نفر از ايرانيان تحصيلكرده براي 

كنند و ايران از   ام ميخروج از ايران اقد
كشور در  91نظر فرار مغزها در بين 

نيافته جهان مقام  حال توسعه و توسعه 
خروج . است اول را از آن خود كرده 

 هزار ايراني با 180 تا 150ساالنه 
 معادل خروج ،تحصيالت عالي از كشور

 ميليارد دالر سرمايه ساالنه است، 150

اخالص يعني با وجود آنكه رشد توليد ن
 منفي 1392 و 1391داخلي در سال 

بوده، كشور در صادرات ثروت انساني 
رتبه ممتاز در جهان را به دست آورده 

اقتصاد ايران آنالين، پنجشنبه (» .است
 ) 1393 مرداد 30
  

در قعر جدول نابرابري * 
  جنسيتي

مجمع جهاني «در گزارش ساالنه 
درباره چگونگي وضعيت » اقتصاد

كه روز   مردان در جهانبرابري زنان و
چگونگي «  منتشر شد، 1393آبان  6

 142وضعيت برابري زنان و مردان در 
ده كه از اين لحاظ شكشور را ارزيابي 

  .ايران در انتهاي جدول قرار گرفته است
وضعيت شكاف  ،بر طبق اين گزارش

 و تنها 137جنسيتي در ايران در رتبه 
تان تر از مالي، سوريه، چاد، پاكس  خفيف

و يمن در قعر جدول ارزيابي شده 
 آبان 10 شنبه ،راديو فردا. (».است

1393(  
  
 فاجعه تخريب مواد حياتي - 4

  رشد و توسعه پايدار
يونانيان باستان معتقد بودند كه آب، 
خاك، آتش و هوا عناصر چهارگانه 

با اوليه ترين . سازنده جهان هستند
 علم شيمي و سرانجام با پيشرفتهاي

 نظريه چهار ، جدول مندليفاختراع
ار نعنصر تشكيل دهنده هستي ك

اما اهميت اين چهار ماده . گذاشته شد
 به شكلي ،حياتي همچنان برقرار است

كه مي توان گفت توسعه مدرن و پايدار 
ه به اين چهار ماده و جمرهون تو

حكام ايران . استفاده مطلوب از آن است
اما به جاي استفاده بهينه از عناصر 

 در جهت تخريب آن گام ،هارگانهچ
برداشته اند كه در زير به طور مختصر 

 .بدان پرداخته مي شود
 
  آب* 

ايران با وجود آب و هواي چهارفصل، 
داراي منابع محدود آبي و از نظر تقسيم 

 و نيمه كاقليمي در رده بندي خش
قبل از به . دارد جا) درصد 90(خشك 

 و با جمهوري اسالميقدرت رسيدن 
ن كه جمعيت ايران كمتر از نيمي از اي

جمعيت كنوني بود، كارشناسان نسبت 
خامنه . به بحران آب هشدار مي دادند

اي بدون در نظر گرفتن اين موقعيت 
و غير  در يك اقدام ضد انساني ،بحراني

طرح افزايش جمعيت را مسووالنه، 
  . مطرح مي كند

به گزارش ايرنا، غالمرضا منوچهري، 
 مهر 6 روز يكشنبه ،يرومشاور وزير ن

خشكسالي و تغيير اقليم « : گفت1393
درصد در بحران كم آبي ايران  10فقط 

درصد آن به علت  90 نقش دارد و 
مصرف زياد، افزايش جمعيت و فعاليت 

مصرف آب در . گسترده صنعت است

دو برابر مصرف در جهان و از خط  ايران 
  ».قرمز عبور كرده است

بازده ،  حكومتيبه گزارش كارگزاران
درصد در كشورهاي  33آبياري در ايران 

همسطح و يا پايين تر از ايران بيشتر 
به عنوان مثال بازده آبياري در . است
 مصر و سوريه به ترتيب ، هند،ليبي
  .درصد است 45 و 53، 54، 60

جمهوري اسالمي با اجراي سياستهاي 
. مخرب، مسبب بحران خشكسالي است

 مردم را به ،ن ولي فقيهبرخي از كارگزارا
ول اين وعلت مصرف بي رويه آب مس

با توجه به . بحران معرفي مي كنند
خاير محدود آب، اين وظيفه حاكميت ذ

است كه مصرف آب را با سرمايه 
حاكميت . گذاري و آموزش مديريت كند

مثل بقيه حوزه هاي مربوط به زندگي 
مردم، در زمينه بحران آب هم شرايط را 

.  استبه نقطه غيرقابل درمان رسانده
در  »روزنامه لوموند« كارشناس يك

: مورد بحران آب در ايران نوشت
همين حاال نيز براي متوقف نمودن «

قطار بحران كم آبي بسيار دير شده 
  ».است

شهر  34استان و  9در شرايط كنوني در 
كشور كمبود جدي آب وجود دارد و تا 

سال آينده بخش بزرگي از ايران به  30
  .بيابان تبديل خواهد شد

زرگي از ذخاير آبي به كلي نابود بخش ب
ذخيره آبي شده و در شرايط كنوني كل 

ميليارد مترمكعب  130كشور حدود 
ميليارد مترمكعب آن  50است كه حدود 
.  شود ن محسوب مييذخيره آب مطم

اگر در گذشته به طور متوسط در عمق 
  تنهامتري آب وجود داشت، اكنون 20

عمق زمين مي متري  500 تا 300بين 
 ،افزون بر اين. توان به آب دست يافت

كشور به كلي نابود بسياري از تاالبهاي 
براي مثال و به گفته . شده است

كارگزاران رژيم، مساحت تاالب 
 ترين و  هورالعظيم كه يكي از غني

ترين تاالبهاي منطقه از نظر  پرتنوع 
هزار هكتار به  307زيستي است، از 

 67هزار هكتار كاهش يافته يعني  102
  .درصد آن از بين رفته است

، حميد 1393 شهريور 28روز جمعه 
 »تسنيم«وگو با   چيان در گفت  چيت
. دشت وجود دارد 609در ايران « :گفت

دشت داراي بيالن  296از اين تعداد 
منفي برداشت آب هستند كه به نوعي 

درياچه مانند اروميه  296توان گفت   مي
در كشور داريم كه در حال خشك شدن 

تاالبهاي بسياري در كشور ... هستند 
ر شرايط بحراني قرار وجود دارد كه د

  ».دارند
 در شماره روز »مردم ساالري«روزنامه 

 از قول 1393 شهريور 3دوشنبه 
اي خراسان  مديرعامل آب منطقه 

ساله  16خشكساليهاي « :جنوبي نوشت
رويه و مديريت نشده  اخير و مصرف بي 

درصد پنجاه آب سبب شده كه حدود 

دشت،  21دشتهاي استان شامل 
  ».شودممنوعه اعالم 

يس سازمان يرضا مكنون، مشاور ر
حفاظت محيط زيست اعالم مي كند 

ميليارد ده ساليانه بيش از « :كه
برابر حجم پنجاه مكعب كه تقريبا  متر

 از آبهاي زيرزميني ،شود  سد كرج مي
در حال حاضر  ... اضافه برداشت داريم

 ما در كشور  دشت 600بيش از نيمي از 
 17يسنا، دوشنبه ا(» .وضعيت قرمز دارند

  )1393شهريور 
 رويه كه برخي از  سدسازيهاي بي

كارگزاران رژيم بدان افتخار مي كردند 
و به جيب عميق پاسداران پول سرازير 

رده، اكنون نتايج فاجعه بار خود را ك
سد در  600نزديك به . هددنشان مي 

هشتاد سال اخير ساخته شده كه پنجاه 
انه بوده درصد آن بدون بررسي كارشناس

و بسياري از مزارع و مراتع را به بيابان 
 منابع ، بر اينافزوده. تبديل كرده است

آبي پشت بسياري از سدها در مرز ذخاير 
  . استراتژيك قرار گرفته است

يس سازمان يزاده، ر ه گفته محمدي ب
 زيست در دولت احمدي  حفاظت محيط

ميليارد مترمكعب آب  410 ساالنه ،نژاد
حاصل مي ت و باران در كشور از نزوال

ميليارد مترمكعب از اين  280 كه شود
 آب به علت تبخير و تعريق از دست مي

ميليارد مترمكعب به جريانهاي  92رود،  
ميليارد مترمكعب  38سطحي و حدود 

به تغذيه طبيعي آبهاي زيرزميني 
 مهر 30 جمعه ايسنا،. (اختصاص دارد

1389 (  
 94 حجم كل آب مصرفي در ايران

ميليارد مترمكعب است كه بخش 
آب،  درصد مصرف  91كشاورزي با 

بيشترين سهم استفاده از منابع آبي را به 
 اين در حالي .خود اختصاص داده است

است كه سهم بخش كشاورزي در 
اقتصاد به علل مختلف و منجمله 
واردات بي رويه به شدت سقوط كرده 

  .است
در همين بخش است كه سياستهاي 

اگر .  حكومت آشكار مي شودمخرب
سيستم سنتي آبياري كشاورزي با 
سرمايه گذاري موثر و مكفي به سيستم 
مدرن تبديل شود، بخش قابل توجهي 
از آب مصرفي در كشاورزي ذخيره 

  . خواهد شد
به گفته رييس سازمان حفاظت محيط 

 در دنيا در ازاي مصرف هر ،زيست 
مترمكعب آب، دو كيلوگرم محصول 

شود، در حالي كه   ي توليد ميكشاورز
در ايران محصول توليدي در ازاي 

 گرم 900مصرف هر مترمكعب آب تنها 
  )همان جا( .است

مصرف بي رويه آب موضوع قابل 
اما در همين مورد هم . انكاري نيست
سرانه . ول اصلي استوحكومت مس

 ليتر و سرانه 150مصرف آب در دنيا 
  . ليتر است191مصرف آب در ايران 

تدبير «رحماني فضلي، وزير كشور دولت 
 توپ بحران را به زمين مردم ،»و اميد

  او در مورد بحران آب . پرتاب مي كند
  

  15بقيه در صفحه 

  گزارش سياسی سخنگوی سازمان چريکھای فدايی خلق ايران
 به ھشتمين اج�س شورای عالی
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  14بقيه از صفحه 
له آب در حال تبديل شدن امس« :گفت

به بحران است و مردم بايد بدانند بدون 
توانيم خيلي   مديريت مصرف آب نمي

» .به حل اين بحران اميدوار باشيم
  )1393 شهريور 7ايسنا، جمعه (

خبرگزاري (اكونيوز «به گزارش 
الگوي مصرف آب «، »)اقتصادي ايران

الم بانك جهاني آشاميدني بر اساس اع
براي يك نفر در سال، يك مترمكعب و 
براي بهداشت در زندگي به ازاي هر 

مترمكعب در سال اعالم شده  صد نفر،
 در حاليكه در ايران اين رقم به ،است

دليل استفاده نادرست از آب آشاميدني 
براي شستشوي اتومبيل، استحمام، 
آبياري باغچه ها ، لباسشويي و 

درصد فتاد تا هشتاد هظرفشويي حدود 
 ... استبيشتر از الگوي جهاني آب 

ميانگين آب مصرفي سرانه جهان حدود 
 مترمكعب براي هر نفر در سال 580

 1300است كه اين رقم در ايران حدود 
  » .مترمكعب در سال است

 گردانندگان ،با توسل به اين آمار
حكومت مي كوشند كه مقصر اصلي را 

لي كه در مورد در حا. مردم معرفي كنند
 وري در حوزه پساب سرمايه  بهره

گذاري جدي و مديريت علمي انجام 
 و در حوزه كشاورزي كه عمده گرفتهن

 برنامه ،آب موجود را مصرف مي كند
ريزي علمي و اختصاص بودجه كافي 
به منظور افزايش ارزش افزوده براي هر 

 بر افزون .وجود خارجي نداردواحد آب 
 كه به  ديگرقايقح بسياري از ،اين

برخي از آن در زير اشاره مي شود، 
گوياي اين است كه حكومت به عنوان 

ول اول و اصلي به بحران آب توجه ومس
  .ندارد

عيسي كالنتري، وزير سابق كشاورزي و 
 در مورد بحران ،»خانه كشاورز«رييس 

را  مشكل اصلي كه ما« :آب گفت
يل و آمريكا و يكند و از اسرا تهديد مي 

تر   خطرناك … عواهاي سياسي ود
 اين ؛مساله زندگي ملت است، است

است كه فالت ايران دارد غيرقابل 
شود و كسي به اين فكر   سكونت مي

مساله اينجاست كه آبهاي . نيست
اند و بيالن منفي  زيرزميني تحليل رفته 

كند و كسي به فكر نيست   آب بيداد مي
ام اگر وضعيت  من همه جا گفته ... 

سال ديگر كشور 30 ايران ،صالح نشودا
شود، چون همه كشور تبديل  ارواح مي 

در كوير اگر بارش هم . شود به كوير مي 
 چون سفره ،صورت گيرد، ثمري ندارد

آب زيرزميني خشك شده است، آب در 
در .  شود  ماند و تبخير مي سطح مي

 هاي آبي  حال حاضر تمامي پيكره
رياچه د. اند طبيعي ايران خشكيده 

اروميه، بختگان، تشك، پريشان، كافتر، 
هامون،   گاوخوني، هورالعظيم،

.  ديگر چيزي باقي نمانده ...جازموريان و
. زنم من از وقوع بحران حرف مي 

» .زندگي ملت در حال تهديد است
  )1392 تير 16بولتن نيوز، يكشنبه (

 ايسنا 1393روز شنبه اول شهريور 
بسياري از وضعيت آب در  «:گزارش داد

شهرهاي ايران قرمز اعالم شده و 
بسياري ديگر از شهرها در وضعيت 

 تداوم اين بحران .هشدار قرار دارند
شود كمبود آب حتي گريبان   باعث مي

تهديد كم . شهرهاي شمالي را نيز بگيرد
آبي باعث شده برخي كارشناسان هشدار 
دهند كه ايران به در صورت مديريت 

 اي  ود ظرف آيندهنكردن منابع آبي خ
 به جمع كشورهاي قحطي زده ،نزديك

و گرفتار خشكسالي چون سومالي 
  ».خواهد پيوست

جواد هروي، عضو مجلس رژيم از 
  گوشه اي از بحران آب را،قائنات
بحران آب و  «: مي كندافشا اينگونه

خشكسالي، مرزهاي شرقي ايران را 
طوري كه  خالي از سكنه كرده است، به 

تاي استان سيستان و روسدويست 
با ... اند  بلوچستان خالي از سكنه شده 

اين وضعيت مديريت، تا پنج سال آينده 
كس براي زندگي در مناطق شرقي  هيچ 

بحران كم آبي . كشور باقي نخواهد ماند
حتي دامن مناطق اطراف برخي از 

 هاي پر آب كشور مثل ارس را  رودخانه
 هم گرفته است، تا جايي كه سه ماه

 17روستا از  11پيش اعالم شد 
روستاي شهرستان مرند در استان 
آذربايجان شرقي و در نزديكي رود ارس 

 دليل بحران آب خالي از سكنه شده  به
 مهر 8سه شنبه  راديو فردا،(» .اند 

1393(  
 در شماره روز »شهروند«روزنامه 
 از قول محمد 1393 آبان 25يكشنبه 

 درويش، مديركل دفتر آموزش و
  مشاركت مردمي سازمان حفاظت محيط

فاجعه درياچه اروميه « :زيست، نوشت
متر سطح  سانتي  30وقتي رخ داد كه 

حاال . آب زيرزميني در منطقه افت كرد
با شرايطي روبرو هستيم كه سطح آب 

دشت اصلي كشور حدود  60زيرزميني 
بينيم،    اما چون نمي،متر افت كرده 2

در ... ايم   عمق فاجعه را درك نكرده
 سال  متر در سانتي  36جنوب تهران 

اگر  كه  كند، درحالي  زمين نشست مي
سالي چهار ميليمتر نشست زمين در 

 شرايط بحراني ،اتحاديه اروپا اتفاق بيفتد
بر اساس اعالم بنياد ... شود   اعالم مي

شناسي كشور و مطالعات  سازمان زمين 
  اتفاقاتي افتاده كه در،شناسي رسوب 

سال گذشته نظير   هزار چهارصدطول 
 نظير نداشته كه همزمان ؛نداشته است

نشيني يك كيلومتري  شاهد عقب 
 ،تاالب گميشان در سواحل خزر باشيم

عمق متوسط تاالب انزلي، در جايي كه 
 هزار مترمكعب  2سال بيش از  هر 

 ،متر به يك متر برسد14بارش دارد، از 
... ن و گاوخوني، بختگان، مهرلو، ارژ

گانه را از   هامونهاي سه  ،خشك شود

 جازموريان به يك چشمه ،دست دهيم
  سي ،توليد گرد و خاك تبديل شود

 18درصد زاگرس خشك شده و بيش از 
  ».ميليون بلوط خشك شده باشد

رودخانه كارون كه روزگاري يكي از 
 هاي جهان و تنها  تميزترين رودخانه

 كه  بودانرودخانه قابل كشتيراني در اير
المللي و اقيانوسهاي  به آبهاي بين 

 دليل  به«، امروز داشتجهان ارتباط 
مديريت در كنترل فاضالب شهري وسو

و صنعتي و كشاورزي تبديل به جوي 
ايسنا،  (.»فاضالبي كثيف شده است

  )1393 آذر 16يكشنبه 
پاي . رود مرزي ارس ديگر رمقي ندارد«

 كس  اي كه هيچ خشكسالي به رودخانه 
كرد روزي خشك شود هم باز   فكر نمي

قدر پايين رفته  سطح آب ارس آن . شد
گويند رو به خشكي است، حتي   كه مي

ذخيره سد آن هم به حجم مرده خود 
روزنامه شهروند، ( ».رسيده است

  )1393 شهريور 13پنجشنبه 
ت پرحاصل قزوين طي سالهاي دش«

مهري برخي از  متمادي مورد بي 
 سودجويان قرار گرفته است؛ ايجاد چاه

 برداري از آبهاي  هاي غيرمجاز و بهره
زيرزميني، سطح آبهاي زير زميني استان 

... ترين حد رسانده است  را به پايين 
باغستانهاي سبز شهر تاكستان تا همين 

 تا پاي چند سال پيش اطراف شهر را
حتي بسياري از ساختمانها و محيط 
شهري پوشانده بودند و فضاي دلگشاي 

 هاي سبز   هاي انگور و درختچه خوشه
 رنگ و لعاب  رنگ اين محصول خوش

اي از سبز قامتي را براي مردم  جشنواره 
 كوش كشاورز شهر تاكستان  سخت

اي   فراهم ساخته بود و چشم هر بيننده
باغستانهاي پهناور را محو تماشاي اين 

اكنون اما گذر زمان مسير آب . كرد  مي
ا ت هاي انگور  را براي آبياري درختچه

حدود زيادي دچار مشقت كرده است و 
هاي   سايه بر روي ديواره  آبي  رنج كم

توليد و توسعه محصول انگور كرده 
  )1393 مهر 14فارس، دوشنبه (» .است

 از اعضاي مجلس ،ناصر موسوي الركي
 شهريور 21 روز جمعه ،ز فالورجانا

در صنعت فوالد » ركود« در مورد 1393
ايران صحبت كرد كه به دليل كمبود 

 ظرفيت كار مي» درصدچهل «آب با 
حتي قلب صنعت فوالد « :او گفت. كند 

 دچار ركود ،كشور كه در اصفهان است
درصد از چهل شده، چرا كه تقريبا با 

» .كند  ظرفيت خودش كار مي
  )رگزاري خانه ملتخب(

 20، روز شنبه »خبر آنالين«به گزارش 
 شركت آب و معاون، 1393دي 

فاضالب استان تهران، وضعيت آب 
سدهاي تهران به خصوص سدهاي الر 
: و لتيان را بحراني اعالم كرد و گفت

وضعيت آب سدها آنقدر بحراني است «
  ».د دعا كنند تا باران ببارديكه مردم با

  

  خاك* 

درصد سرزمين ايران از به نود نزديك 
. نظر اقليمي خشك و نيمه خشك است

براساس آمار و اطالعات منتشره، از 
ميليون هكتار كل اراضي كشور،  164

ميليون هكتار در  18٫8درحال حاضر 
چرخه توليد محصوالت كشاورزي قرار 

ميليون هكتار  8از اين مقدار حدود . دارد
 ميليون 6٫3به صورت آبي و حدود 

هكتار به صورت ديم و بقيه به صورت 
آيش آبي و ديم مورد بهره برداري قرار 

فرسايش خاك زراعي، مراتع و . دارند
در دوران حكومت . جنگلها بيداد مي كند

فعلي اين فرسابش از مرز فاجعه گذشته 
نابودي زمينهاي كشاورزي، بهره . است

برداريهاي بي رويه از جنگلها كه در 
داران صورت مي س پااساس توسط سپاه

 به بهينه سازي مراتع ي توجهبيگيرد، 
و فقدان سياست اصولي براي جلوگيري 

ي در جنگلها و نبود بودجه زاز آتش سو
 تكنيكي و انساني براي امكاناتو 

ها، از آنخاموش كردن آتش سوزي در 
ي است كه وضعيت خاك دجمله موار

بر . ايران را به اين گونه رقم زده است
مار منتشر شده، طي حيات اساس آ

جمهوري اسالمي بخش زيادي از 
جنگلهاي ايران به اشكال مختلف نابود 

  . شده است
در چهار دهه گذشته از كل مساحت 

ميليون  18كشور، وسعتي بيش از حدود 
 هكتار اراضي زير پوشش انواع جنگلها

 اما اكنون.  بوددر نواحي مختلف ايران
 75(ميليون هكتار  5/12 بيشتر از

 باقي جنگلهاكل وسعت از ) درصد
  )روستا نت، بدون تاريخ( .نمانده است
 مهر 8شنبه    روز سه»مهر«خبرگزاري 

 : به نقل از وزارت كشور نوشت1393
 يكهزار ، ماه نخست سال جاري در پنج«

 21 سوزي به وسعت  مورد آتش 29و 
  هزار هكتار در جنگلهاي كشور رخ داده

  ».است
بان زدايي و جلوگيري حكومت براي بيا

از نابودي خاك، مراتع و جنگلها سرمايه 
گذاري جدي نكرده و ايران بدون اين 
كه به يك كشور صنعتي، حتي در حد 
تركيه تبديل شود، هزاران روستايش يا 
از نقشه به كلي محو شده و يا به ويرانه 
خالي از سكنه و توليد كشاورزي تبديل 

  .شده است
عيت روستايي  سهم جم1355در سال 

بر اساس نتايج . درصد بود 53كشور 
سرشماري عمومي نفوس و مسكن در 

 درصد 28.5اين ميزان به ، 1390سال 
  . كاهش يافته است

بر اساس گزارش مركز آمار ايران، تعداد 
 برابر با 1365 كشور در سال روستاهاي

آبادي بود كه در سال  349هزار و  65
 904  هزار و63 اين تعداد به 1385

  . آبادي رسيده است
 رييس ،به گزارش ايرنا، نيره پيروزبخت

 26 روز شنبه ،سازمان ملي استاندارد
استاندارد و «در همايش  1393مهر 

سرعت فرسايش « : گفت»محيط زيست
رابر استاندارد  ب20خاك زراعي در ايران 

  ».است
  16بقيه در صفحه 

  گزارش سياسی سخنگوی سازمان چريکھای فدايی خلق ايران
 به ھشتمين اج�س شورای عالی



  16 صفحه                  1393اسفند اول  – 356نبرد خلق شماره 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  15بقيه از صفحه 
 در شماره روز سه »خراسان«روزنامه 

 از قول خداكرم 1393 آبان 20شنبه 
جاللي، رييس سازمان جنگلها، مراتع و 

سهم ايران از «: آبخيزداري ايران، نوشت
سرانه بيابانها در جهان دو برابر است و 

اقليم در  13اقليم از  11ايران با داشتن 
ي و هزار گونه گياه 8جهان و با 

جانوري جزو پنج كشور اول جهان از 
اين لحاظ به شمار مي رود در حالي كه 
سرانه ايران از بيابان دو برابر جهان 

  ».است
مريم خديوي، گزارشگر اين روزنامه در 

ايران از نظر « :همين شماره نوشت
توسعه بيابان در رديف پنج كشور 
نخست جهان قرار دارد به طوري كه 

 اراضي جنگل هكتارچهل روزانه 
... تخريب و به بيابان تبديل مي شود 

 15.16فرسايش خاك در ايران ساالنه 
ن در هكتار است، برخي از كارشناسان ُت

ن هم ُتبيست منابع طبيعي اين آمار را 
والن و و اما آنچه همه مس،ذكر مي كنند

كارشناسان منابع طبيعي به آن اتفاق 
 فرسايش خاك و در معرض ،نظر دارند

ر بودن بخش وسيعي از اراضي خط
كشور است كه در معرض بيابان شدن 

  ».قرار دارند
 28 در روز سه شنبه »ايرنا«به گزارش 

 در يكهفته گذشته با بروز ،1393مرداد 
هكتار از نهصد  حدود ،دو آتش سوزي

جنگلهاي پارك ملي گلستان در آتش 
سوخت و در دو ماه گذشته پارك ملي 

آتش سوزي شد گلستان هفت بار دچار 
كه موجب سوختن درختان با ارزشي 

 بر اثر اين آتش .همچون ارس شده
هكتار از جنگل و صد سوزيها حدود 

مرتع پارك ملي گلستان در آتش 
گونه  362وجود يك هزار و  .سوخت

گياهي كه يك پنجم فلور گياهي ايران 
 302را شامل مي شود و همچنين وجود 

 نشانه گونه پرنده 149گونه جانوري و 
   ».اهميت حياتي اين پارك است

 در شماره روز يكشنبه »ايران«روزنامه 
سوزي  سريال آتش « : شهريور نوشت2

در جنگلهاي گلستان همچنان ادامه 
سوزي    هشت آتش،دارد و طي دو ماه

بخشهاي گسترده از پارك ملي گلستان 
جنگل گلستان ... است  را خاكستر كرده 

در اين . است ده دو ماه پرآتش را گذران
چهل يكبار . است  بار سوخته 8دو ماه 

هكتار صد هكتار، پنجاه هكتار، بار ديگر 
 تا اينكه ركورد بزرگترين آتش...  و
هشتصد سوزي گلستان هم ثبت شده و  

هكتار ديگر تبديل به خاكستر چوبهاي 
 مرداد ماه 19سوزي   آتش .سوخته شد

اي از  در پارك ملي گلستان، نمونه 
ها  اهماهنگي و آماده نبودن دستگاهن
براي مواجهه با بحران ] بخوانيد رژيم[

در صحنه عمليات فقط يك ... است 
بالگرد امدادي استان گلستان حضور 

   رساني و كمك وقهذداشت كه كار آ
رساني را برعهده داشت و هيچ عمليات 

 در حالي كه ستاد ،پاشي انجام نداد آب
اظت محيط بحران كشور به سازمان حف

زيست براي اعزام بالگرد قول مساعد 
تنها راه مقابله سريع با آتش ... داده بود 

 توانست استفاده از بالگردهاي آتش  مي
چنين تجهيزاتي در اختيار . نشان باشد 

سازمان حفاظت محيط زيست و 
همچنين سازمان جنگلها و مراتع 

  ».نيست
، مديركل منابع 1393 آذر 22روز شنبه 

 و آبخيزداري استان گلستان در طبيعي
 : گفت»تسنيم« و گو با خبرنگار  گفت

 22از عصر ديروز تاكنون بيش از «
هكتار از اراضي جنگلي استان گلستان 

  ».در آتش سوخت
 2، روز يكشنبه »ايرنا«به گزارش 

 مديركل منابع طبيعي و ،1393شهريور 
: آبخيزداري كهگيلويه و بويراحمد گفت

ار هكتار جنگلهاي هزشصت بيش از «
سال گذشته  15بلوط اين استان در 

هر ... براي تهيه زغال نابود شده است 
سال بيش از يكهزار اصله درخت بلوط 

... اين استان به زغال تبديل مي شود 
هزار نهصد كهگيلويه و بويراحمد داراي 

  ».هكتار پوشش جنگلي است
 شهريور 1روز شنبه  »رنايا« به گزارش

لرحيم رحيمي، فرماندار عبدا، 1393
 يك آتش سوزي مهيب در گچساران، از

به . منطقه گردشگري گناوه خبر داد
 هكتار از جنگلها و گفته وي، پنجاه

 3500و در جمع مراتع اين شهرستان 
 در اين آتش درخت بلوط و بادام كوهي

 مرداد 29سوزي كه از روز چهارشنبه 
  خاكستر تبديلبه شروع شده بود،

  . گرديد
روزنامه رسالت در شماره روز چهارشنبه 

مديركل « : نوشت1393 شهريور 5
منابع طبيعي و آبخيزداري كهگيلويه و 

 از ابتداي سال جاري ،بويراحمد گفت
هكتار از چهارصد تاكنون بيش از 

. جنگلهاي اين استان در آتش سوخت
سوزي در مناطق   اين ميزان آتش

سخت گذر شهرستانهاي گچساران، 
كهگيلويه و بويراحمد و لنده رخ باشت، 

امسال و همزمان با شروع . داده است
مورد شصت فصل گرما تاكنون بيش از 

سوزي در منابع طبيعي و   آتش
جنگلهاي اين استان رخ داده كه 

هاي   خسارتهاي زيادي به اين عرصه
  ».ملي وارد كرده است

، بخشي از جنگلهاي »ايرنا«به گزارش 
 توابع بخش ارتفاعات ميكادره از

امامزاده عبداله شهرستان آمل بعد از 
 دچار 1393 شهريور 7ظهر روز جمعه 

 لحظه انتشار خبر آتش سوزي شد و تا
هكتار از پوششهاي بيست بيش از 

 .جنگلي اين بخش در آتش سوخت
صعب العبور و صخره اي بودن محل 
وقوع آتش سوزي، اطفاي حريق را 

يگان براي نيروهاي امدادي و ماموران 
حفاظت و منابع طبيعي شهرستان 

امكان اعزام ماشين . مشكل كرده است

آالت آتش نشاني به محل آتش سوزي 
وجود ندارد و فقط با اعزام بالگرد هوايي 
براي اطفاي آتش مي توان از افزايش 

  ».دامنه آتش سوزي جلوگيري كرد
  رژيماين فقر امكانات در حالي است كه

صرف تجهيز  ميلياردها دالر نهساال
جنگ ارتش و سپاه پاسداران به 

افزارهاي پيشرفته و منجمله خريد و يا 
  .دكنبالگرد مي تجهيز 

  
  )انرژي(آتش * 

، 1393 شهريور 5» ايسنا«به گزارش 
سرزمين ايران از نظر منابع انرژي بسيار 
غني است و ساالنه معادل يك ميليارد 

ميليون بشكه انواع سوخت  600و 
در كشور ) معادل بشكه نفت(فسيلي 

  .مصرف مي شود
و ) نفت و گاز(وجود سوختهاي فسيلي 

به ...) آفتاب و باد و (ير فسيلي غمنابع 
طور بالقوه فرصتهاي بسياري براي 

ايران از . توسعه پايدار ايجاد كرده است
ا به ننظر منابع گاز در رده دوم جهان و ب
ر د. برخي ارزيابيها در رده اول قرار دارد

نقاط مختلف ايران در طول سال آفتاب 
 باد كشوردر برخي از مناطق . وجود دارد

همه اينها . به طور مرتب مي وزد
فرصتهاي بي نظيري است كه تاكنون 
به سود مردم ايران از آن استفاده نشده 

  . است
ياست احمدي نژاد بر رسال  8در مدت 

 راي ب نفتدرآمد هنگفتاز  ،قوه مجريه
نرژي غير فسيلي اي در سرمايه گذار

استفاده نشده و به جاي آن ميلياردها 
دالر صرف پروژه اتمي حكومت شده 
كه به نام انرژي به كام ساخت سالح 
اتمي ريخته شده و اين سياست ضد 
. مردم و ضد كشور همچنان ادامه دارد

 كه صرف نظر از مما بارها گفته اي
اهداف حكومت، انرژي اتمي براي ايران 

صادي است و نه مفيد و از نظر نه اقت
زيست محيطي به شدت به زيان مردم 

  .و كشور است
وشن ر برنامه ،براي استفاده بهينه از گاز

و سرمايه گذاري جدي وجود ندارد و 
همين موضوع سبب كاهش سهم 

  .ها شده است مصرف گاز در نيروگاه
بر اساس آمارهاي ساالنه شركت ملي 

سهم « ،پخش فرآورده هاي نفتي ايران
 81ها از  گاز در سوخت مصرفي نيروگاه

درصد در  61 به 1384درصد در سال 
آمارهاي .  كاهش يافته است91 سال

 نيز حاكي است كه اين رقم به 92سال 
اين در . درصد سقوط كرده است 56

حالي است كه سهم نفت كوره و 
يل در سوخت نيروگاهي طي بازه يگازو

ابر شده بر 2.5زماني ياد شده، تقريبا 
 شهريور 8راديو فردا، شنبه (» .است

1393(  
وجود منابع فسيلي و غير فسيلي، ايران 

ي اتمي ژرا به طور مطلق بي نياز از انر
 :»بيرتيش پتروليوم«به گزارش . مي كند

اگر ايران اكتشافات جديدي انجام «

 هاي فعلي  ها و حوضچه ندهد و از چاه
نفت  توانايي صادرات ،خود استفاده كند

 80سال آينده و گاز طبيعي تا  50تا 
 10ايلنا، چهارشنبه (» .سال آينده را دارد

  )1393دي 
  برخي از پيش «،بنا بر همين ارزيابي

بينيها بر اين است كه ميزان ذخاير گاز 
ايران حتي از روسيه نيز بيشتر است و 
ايران به لحاظ ذخاير گازي در دنيا مقام 

ميزان ذخيره در حالي كه  .اول را دارد
 تريليون مترمكعب 1200گاز ايران 

 از لحاظ ذخاير نفتي ،تخمين زده شده
نيز ايران بعد از ونزوئال، عربستان و 
كانادا چهارمين كشور است و برآورد 

ميليارد بشكه  157ميزان ذخيره آن 
درصد از ذخاير  9 يعني معادل ،است

  .»نفت جهان
 نبود به علت ،با وجود منابع عظيم گاز

سرمايه گذاري براي استفاده بهينه از 
. ، كشور با مشكل گاز روبرو مي شودآن

ت پاك خمصرف گاز به عنوان سو
 خورشيدي تاكنون شصتفسيلي از دهه 

هفتاد برابر افزايش يافته و شصت حدود 
درصد از سبد انرژي طي يك دهه 

  .گذشته به اين ماده اختصاص دارد
ه تقريبا كل گاز توليدي كشور در س«

بخش صنايع، خانگي و نيروگاهي 
 شود و گاز مازاد ديگري  مصرف مي
 2007ايران از سال ... ماند  باقي نمي 

اندازي هيچ پروژه  تاكنون موفق به راه 
بر اساس ... جديد توليد نفت نشده است 

آمار اداره اطالعات انرژي آمريكا، 
اكثريت ميادين فعال نفتي ايران در نيمه 

تند و به صورت دوم عمر خود هس
 درصد از توليد 13 تا 8طبيعي ساالنه 

 آنها به خاطر افت فشار نفت كاهش مي
گويد كه ايران   اين گزارش مي. يابد 

 ميليون 77تنها قادر به تزريق روزانه 
مترمكعب گاز به ميادين نفتي است كه 
جلو افت هر چه بيشتر فشار نفت را 

 اما ايران بر اساس برنامه پنجم. بگيرد
 ميليون متر مكعب گاز 260توسعه، بايد 

راديو (» .به ميادين نفتي تزريق كند
  ) 1393 دي 6فردا، 
 260اكنون كشور به افزايش  هم 

ميليون مترمكعبي گاز براي مصارف 
صنعتي، نيروگاهي و تزريق گاز به 

ايران اگر «ميادين نفتي نياز دارد و 
بخواهد نيازهاي داخلي را در سطح 

ده باشد، حداقل تا چند سال كنوني جواب
. »آينده عمال گازي براي صادرات ندارد

  )همان جا(
با جلوگيري از هدر رفتن ساالنه گاز مي 
توان بر بسياري از معضالت و 

به گزارش راديو . نابسامانيها غلبه كرد
 2011، در سال 1392 آبان 14 »فردا«

 300ميالدي معادل هفت ميليارد و 
اي همراه با نفت ميليون دالر از گازه

  .ايران سوخته و به هدر رفته است
اگر چنين حجمي از سرمايه صرف 
كشاورزي ايران مي شد، ما اكنون در 
وضعيتي نبوديم كه بخش عمده مواد 

  .غذايي مورد نياز را از خارج وارد كنيم
  

  17بقيه در صفحه 
  

  گزارش سياسی سخنگوی سازمان چريکھای فدايی خلق ايران
 به ھشتمين اج�س شورای عالی
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  16بقيه از صفحه 

  
  هوا* 

هواي ايران در كالن شهرهاي تهران، 
كرج، مشهد، اصفهان، تبريز، اهواز و 
شيراز به شدت آلوده و ساالنه هزاران 

 آلودگي جان در پيامدتن از مردم ايران 
 چندين هزار در تهران ساالنه ،مي بازند

تن به علت عوارض ناشي از آلودگي هوا 
  .  شوند قرباني مي

 فارس، 1392 آبان 20گزارش روز به 
محمد هادي حيدرزاده، مديركل محيط 

آمار مرگ « :گفت، زيست استان تهران
و مير ناشي از آلودگي هوا زيبنده 

القري كه تهران از   نامهايي همچون ام
... كشد، نيست   گذشته به يدك مي

ميزان تلفات آلودگي هوا بيش از تلفات 
با .. . سال جنگ تحميلي بوده است 8

تمام محدوديتهاي موجود، تهران در 
چندين دهه بدون طرح جامع كاهش 

  ».شود آلودگي هوا اداره مي 
 : اعالم كرد2008بانك جهاني در سال 

 هزار نفر در ايران 7ساالنه نزديك به «
در اثر آلودگي هوا جان خود را از دست 

 ارديبهشت 30  شنبهشفاف،(» .دهند  مي
1391(  

ول اول اين كشتار وحكومت ايران مس
هيچ توجيهي و منجمله . بزرگ است

د ن نمي تواشرايط اقليمي و بارش كم
 را بارهوليت حكومت در اين ومس

  . تخفيف دهد
 در ،به گزارش سازمان بهداشت جهاني

 ميالدي ايران هشتمين 2013سال 
و اين كشور دنيا از نظر آلودگي هوا بوده 

 شاخص سازمان در رتبه بندي خود
گي هوا در ايران در سال گذشته آلود

. اعالم مي كند 124 برابر با  راميالدي
متوسط شاخص آلودگي هوا در دنيا در 

 بوده 71 ميالدي برابر با 2013سال 
  .است

گرچه غير استاندارد بودن خودروها، 
موتورسيكلتها و خود سوخت تاثير 
چشمگيري در آلودگي هوا دارد، اما 

ان مصرف علت عمده آلودگي هواي اير
هاي  يل و نفت كوره در نيروگاهيگازو

حرارتي براي توليد برق است و نكته 
ها  دهي اين نيروگاهزمهم اين كه با

همان طور كه در . درصد است 37فقط 
ديديم، براي ) انرژي(بخش آتش 

استفاده بهينه از گاز نه تدبير علمي 
 . وجود دارد و نه سرمايه گذاري جدي

ل آلودگي هوا يكي از مهمترين عوام
طي سالهاي پاياني دوران احمدي نژاد، 
بنزينهاي ساخت كارخانه هاي 

سرپرست مركز ملي هوا . پتروشيمي بود
و تغيير اقليم سازمان حفاظت محيط 

» نبنز«زيست تاييد كرد كه آلودگي 
(c6h6)وجود در بنزين پتروشيميها  م

برابر چهل  تا 92 تا 89طي سالهاي «
و خواب آلودگي، .. .حد مجاز بوده است 

گيجي، سردرد، ناهشياري، تحريك 

پوست، چشمها و سيستم تنفسي، 
 بر مغز واختالالت خوني، اثر سو

 استخوان و كم خوني، خونريزي بيش از
حد، اختالالت كروموزومي، آسيب به 
سيستم ايمني و سرطان خون از جمله 

شنبه چهارايلنا،  (». بنزن استواثرات سو
ين سياست ضد ا) 1393 شهريور 5

انساني براي مقابله با تحريمها اتخاذ شد 
 به طور متوسط 1393و تا فروردين 

 در »تقلبي « ميليون ليتر بنزين5٫5
پتروشيميها توليد و مصرف شده و 
سرانجام وزارت نفت توليد هرگونه 
بنزين در پتروشيميها را ممنوع اعالم 

  .كرد
بنا به برآورد سازمان بهداشت جهاني، «

ن زيانهاي ناشي از آلودگي هوا در ميزا
ميليارد دالر  16ايران ساالنه حدود 

اگر ايران بتواند به جاي سوخت . است
ها از گاز استفاده كند،  مايع در نيروگاه

اين امكان فراهم بود كه از محل 
ميليارد ليتر سوخت مايع،  28صادرات 

ميليارد دالر كسب درآمد كند، سي 
ه مقدار همچنين آلودگي هوا را ب

راديو (» .فتيا  چشمگيري كاهش مي
  )1393 دي 6فردا شنبه 

آنچه در مورد زيانهاي انساني از آلودگي 
هوا گفته شد، بيشتر مربوط به كالن 
شهر تهران و البته آمار كارگزاران 

 ،كارشناسان مستقل. حكومتي بود
زيانهاي انساني ناشي از آلودگي هوا در 

 هزار هلچكل كشور را ساالنه بيش از 
  .تن ارزيابي مي كنند

يتهايي باال را مردم ايران با پوست، عواق
گوشت و استخوان خود حس مي كنند 

آن . و به طور روزمره با آن درگير هستند
چه در باال گفته شد بيانگر عمق 
فجايعي است كه جمهوري اسالمي بر 

 اين حقايق .ايرانيان تحميل كرده است
كرد تا نيروي هرچه بيشتر تكرار بايد را 

حسي به انديشه و عمل اجتماعي تبديل 
افشاگري، روشنگري و آگاهي . شود

به گفته . رساني همين نقش را دارد
ها ه آگاهي بايد به ميان تود«ماركس 

، و » تا به نيروي مادي تبديل شوددرو
  . ما در اين جهت تالش مي كنيم

  
  رويكردها و اهداف فوري ما: ج
ايي خلق ايران  سازمان چريكهاي فد-1

براي آزادي بدون حد و مرز بيان و 
انديشه، آزادي اطالع رساني و نفي 
هرگونه سانسور، رفع تمامي اشكال 
تبعيض جنسيتي از زنان و برابري كامل 
زن و مرد در تمامي عرصه هاي حيات 
سياسي، اقتصادي، اجتماعي و قضايي، 
برخورداري مليتهاي ساكن ايران از 

ون تبعيض در همه حقوق مساوي و بد
ي پهنه هاي دولتي و اجتماعي و لغو 

  .هرگونه تبعيض مذهبي مبارزه مي كند
ما خواهان فرصتهاي برابر در زمينه 

براي ... هاي آموزش، بهداشت، حرفه و 
تمام مردم مستقل از جنسيت، نژاد، 

  . مذهب و تعلق اجتماعي هستيم

ما از همه جنبشهاي اجتماعي براي 
تالش هر ه ها و از تحقق اين خواست

براي جلوگيري از نابودي طبيعت و 
حفاظت و بهسازي محيط زيست بر 

  .اساس توسعه پايدار حمايت مي كنيم
ما مخالف شكنجه و مجازات اعدام 
هستيم و براي آزادي همه زندانيان 

  .سياسي و عقيدتي مبارزه مي كنيم
ما خواستار اقدام بي درنگ شوراي 
امنيت ملل متحد به منظور جلوگيري از 

و پايمالي حقوق و نقض حقوق بشر 
سركوب فعاالن سياسي و مدني در 

 و بازديد گزارشگر ويژه حقوق بشر ايران
از زندانهاي رژيم جمهوري اسالمي و 
مالقات با خانواده شهدا و زندانيان 

 .سياسي هستيم
  
زه به حق كارگران،  ما از مبار-2

مزدبگيران و كاركنان شركتهاي دولتي 
و خصوصي عليه نظام حاكم و سرمايه 

 گسيخته كه تعرض به سطح لگامداري 
زندگي و معيشت مردم را گسترش بي 

طي سال . سابقه داده حمايت مي كنيم
بيش از  1393 و ده ماه اول سال 1392
حركت اعتراضي از جانب  1250

  . گرفتنيروهاي كار صورت
ما ضمن همبستگي با جنبش اعتراضي 

خواسته هاي فوري و نيروهاي كار، از 
 مندرج پايه اي كارگران و مزد بگيران

 . حمايت مي كنيم2در پيوست شماره 
  
 ما از حقوق مسلم زنان و مردان -3

 »ليبرتي«ساكن در زندان موسوم به 
حمايت كرده و هرگونه اخالل در حل 

اهندگي آنان و مسالمت آميز مساله پن
غارت اموال آنها را محكوم كرده و 
خواستار دخالت شوراي امنيت ملل 
متحد براي حل مسالمت آميز اين 

 .مساله هستيم
  
 مردم ايران از آستانه انقالب - 4

مشروطيت تا كنون براي دمكراتيزه 
كردن حيات جامعه و مشاركت مستقيم 

بيش . در سرنوشت خود مبارزه كرده اند
ال است كه زنان و مردان از صد س

ايران زمين با جنبشهاي سترگ خويش 
  .براي تحقق آزادي مبارزه مي كنند
زمين  ما به تمامى زنان و مردان ايران 

كه براي آزادي، دموكراسي، صلح، 
دولت  پيشرفت، عدالت و جدايي دين از 

 درود مي فرستيم و با ،مبارزه مي كنند
 فقر، مبارزه مردم ايران عليه استبداد،

جهل و تبعيض اعالم همبستگي مي 
  .كنيم

ما خاطره تمامي زنان و مرداني كه در 
بيش از يك صد سال گذشته در رزم بي 
امان با ستمگران، در راه آزادي و عدالت 

به شهادت رسيدند را گرامي مي داريم و  
به همه زندانيان سياسي كه زير فشار و 
شكنجه دژخيمان خامنه اي مقاومت 

 .يم درود مي فرست،دمي كنن
  

 سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران -5
قيام همگاني و استفاده از تمامي اشكال 
مبارزه را حق مسلم مردم ايران مي 

ما ايجاد هسته هاي مخفي . داند
مقاومت، تشكيل هسته هاي كوچك 
رسانه اي و خبر رساني، ايجاد كميته 
هاي مخفي عمل و شوراهاي 

 براي نافرماني ، سازمانيابيهماهنگي
را اشكال مناسب و عملي ...  و مدني

براي هماهنگي مبارزه كارگران، 
معلمان، كارمندان، مزدبگيران، 
پرستاران، دانش آموزان، دانشجويان و 
جوانان، زنان، روشنفكران، فرهنگيان و 
هنرمندان مي دانيم و به سهم و توانايي 

  .خود در اين مسير تالش مي كنيم
دان آزاديخواه ايران زمين ما زنان و مر

را به اتحاد و مبارزه براي سرنگوني 
رژيم استبدادي مذهبي واليت فقيه و 

يك، دمكراتيك يايجاد يك جمهوري ال 
  . خوانيم و مستقل فرا مي 

   
  پيوست شماره يك

سوسياليسم آلترناتيو سرمايه 
  داري

سازمان ما خود را در جبهه نيروهاي كار 
سوسياليسم و تعريف مي كند و براي 

از هر كس به اندازه «تحقق شعار 
استعدادش و به هر كس به اندازه 

  .مبارزه مي كند» نيازش
از نظر ما، همان گونه كه در منشور 

ها و  ديدگاه«، گرديدهسازمان قيد 
انديشه هاي رهبران و تئوريسينهاي 
برجسته جنبش جهاني كمونيستي و از 

يك نه ...  جمله ماركس، انگلس، لنين و
» رهنمود عمل«، بلكه »شريعت جامد«

از اين جهت ما هرگونه ساده . است
انديشي، كپي برداري، دگماتيسم، 
شريعت سازي، مطلق گرايي و تحجر را 
كه بزرگترين مانع تكامل انديشه هاي 
ترقيخواهانه و انقالبي است، رد مي 

انديشه و تئوريهاي ما بايد انسان . كنيم
 و هماهنگ با را مركز توجه قرار داده

سازمان به . دستاوردهاي علمي باشد
اين امر واقف است كه در انديشه و 

ناچار محدوديتها، به تئوري اش 
يها، چالشها، ضعفها و تنگناهايي يناتوانا

وجود دارد كه تنها در تالش براي 
تطابق با پيشرفت عيني جامعه و توجه 
اكيد به دستاوردهاي علمي و فني 

. آنها غلبه نمايد ربشريت مي تواند ب
سازمان اعتقاد ندارد كه براي تمام 

ل يك پاسخ حاضر و آماده دارد و يمسا
بنابراين در انديشه و تئوري، مدافع مدار، 
تسامح، نقد ، پژوهش و بررسي دقيق 
عمل اجتماعي به مثابه محك تئوري 

ما عليه هرگونه تبعيت و  ... مي باشد
وشهاي دنباله روي از نهادها، ارزشها و ر

سنتي كه همواره از توسعه علمي و فني 
 ». مبارزه مي كنيم،فاصله مي گيرند

 منشور سازمان 4 و 3، 2مواد (
چريكهاي فدايي خلق ايران، آبان ماه 

1376(  
از نگاه ما راه مقابله با بربريت، انتخاب 
راه سوسياليسم است و يك نظام 

  سوسياليستي به گمان ما و همان گونه 
  18ه بقيه در صفح

  گزارش سياسی سخنگوی سازمان چريکھای فدايی خلق ايران
 شتمين اج س شورای عالیبه ھ
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  17بقيه ازصفحه 
  

كه در منشور سازمان چريكهاي فدايي 
نظامي « :خلق ايران آمده است

دموكراتيك، پلوراليستي، سكوالريستي 
و ) ولوژييجدايي دولت از مذهب و ايد(

مبتني بر دخالت مستقيم مردم در امور 
خودشان و شناسايي حق تعيين 

سازمان مخالف . سرنوشت مردم است
 دموكراتيك، هرگونه سوسياليسم غير

مخالف تلفيق حزب كمونيست با دولت، 
مخالف هرگونه سوسياليسم 
سركوبگرانه، اراده گرايانه و خودكامه، 
مخالف هرگونه دخالت در زندگي 
خصوصي افراد جامعه و مخالف 
سوسياليسم متكي بر كيش شخصيت 

  ».است
ما بر اين اعتقاديم كه براي غلبه بر 

ران در پراكندگي در جنبش كمونيستي اي
شريعت سازي «گام اول بايد بر 

بنيانگذاران جنبش . غلبه كرد» تئوريك
پيشتاز فدايي با اعتقاد به سوسياليسم به 
 ،عنوان راه رهايي كارگران و مزدبگيران

در گام اول بر هرگونه آيين سازي 
براي . دگماتيك خط بطالن كشيدند

هاي ماركس، انگلس، لنين  آنها ديدگاه
ش جاودانه، كه رهنمود نه يك كي...  و

عمل بود و از همين نگاه بود كه با دگم 
حزب سازي، در تئوري و عمل مرزبندي 

  .قاطع كردند
پيرامون بحران جهاني «ما در قطعنامه 

، مصوب »سرمايه داري و چالشهاي چپ
ششمين اجالس شوراي عالي سازمان 

 1388چريكهاي فدايي خلق ايران، آبان 
 :عالم كرديم ا2009برابر با اكتبر 

مسير مداخله گري سوسياليستي و «
طرح گزينه سوسياليستي به گونه 
مستقيم با برنامه و راه حلهاي عملي و 
چاره جوييهاي مشخص كمونيستها 
براي چيرگي بر بحران كنوني و 
پيامدهاي فالكت بار آن پيوند خورده 

كمونيستها زماني مي توانند جبهه . است
جامعه عليه ي مبارزه طبقاتي اكثريت 

نظام سرمايه داري را آرايش دهند كه 
قادر شده باشند به طبقات و اقشار 
فالكت زده مسير روشني براي خروج از 
نكبتي كه سياستها و تدبيرهاي نظم 
سرمايه داري به آنها تحميل مي كند، 

  ».نشان دهند
همچنان كه در گذشته اعالم كرده ايم، 
 به گمان ما، حل بحران پراكندگي در

جنبش كمونيستي ايران و شكل گيري 
يك قطب كمونيستي در جنبش رهايي 
بخش مردم ايران كه بتواند با ژرف 
نگري و توجه به شرايط عيني كنوني 
نقش مداخله گر داشته باشد، در گرو 
تكيه به مضمون و توجه به درونمايه 
جنبشي پيشتاز فدايي طي سالهاي پيش 

اين بدون ترديد . از انقالب بهمن است
تكيه و توجه بدون بررسي نارساييها، 
انحرافها، خطاها و كمبودهايي كه 

چريكهاي فدايي خلق در سالهاي پس 
از حماسه سياهكل تا انقالب بهمن 

.  داشتند، ره به جايي نخواهد برد1357
نيروهاي ارتجاعي و دشمنان آزادي، 
صلح و سوسياليسم با عربده جويي 

عركه مشمئز كننده و با شيوه هاي م
گيران و رمالها دم از نابودي چپ و بي 

 گسيخته لگامبديل بودن ليبراليسم 
 ديني حاكم بر استبدادجديد مي زنند تا 

واقعيت . كشور ما را بي بديل جلوه دهند
اين است كه در شرايط حساس و 

 كه 1357پيچيده پس از قيام بهمن 
يك رژيم مذهبي با جنبش توده اي به 

 جريانهاي چپ قدرت رسيد، تا كنون
ايران چه به علت ضربات حكومت و چه 
به خاطر ضعفهاي دروني آن به عقب 

  .رانده شده اند
درس آموزي از تجربه گذشته جنبش 
پيشتاز فدايي و درك شرايط جديد در 
ايران و در سطح جهان تنها راهي است 
كه مي تواند جنبش كمونيستي ايران را 

  .در جايگاه واقعي خود قرار دهد
 از تمامي فعاالن جنبش كمونيستي ما

ايران كه براي استقالل، آزادي، 
دموكراسي، صلح، سوسياليسم مبارزه 
مي كنند و از همه ي پيروان جنبش 
پيشتاز فدايي دعوت مي كنيم كه براي 
گسترش و تقويت نقش كمونيستهاي 
ايران در انقالب دمكراتيك و ضد 
استبدادي مردم ايران متحد و متشكل 

منشور سازمان چريكهاي فدايي . شوند
ي  خلق ايران، پيشنهاد ما به همه 

كمونيستهاي ايران براي اتحاد و 
  .همبستگي است

  
  پيوست شماره دو

خواسته هاي فوري و پايه اي 

  كارگران و مزد بگيران
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران از 
خواسته هاي فوري و پايه اي كارگران 

آمده حمايت و مزد بگيران كه در زير 
كرده و همبستگي خود را با جنبش 

  :نيروهاي كار اعالم مي كند
حق ايجاد تشكلهاي مستقل كارگري  *

براي نيروهاي كار يدي و فكري 
كارگران صنعتي، كشاورزي، معلمان، (

  ...)  كارگران بخش خدمات و ،پرسـتاران
لغو و رفع هرگونه تبعيض بين زن و  *

ي شـئون مرد در حقوق كار و در تمام
سياسـي، اقتـصادي و اجتمـاعي و 
پـذيرش كنوانسيون جهاني منع تمامي 

  اشكال تبعيض عليه زنان 
به رسميت شناختن حق اعتصاب،  *

تجمع و تظاهرات به عنوان حقوق پايه 
  اي نيروهاي كار 

آزادي كليه زندانيان سياسي به  *
  شمول فعاالن كارگري 

تامين امنيت شغلي براي همه  *
ران، لغو قراردادهاي موقـت و كارگ

قراردادهـاي شـركتهاي پيمانكـاري و 

سـفيد امـضا و پرداخت فوري 
  دستمزدهاي معوقه به طور كامل 

 ساعت 8به رسميت شناختن حداكثر  *
كار در روز، دو روز تعطيل در هفته و 

  يك ماه مرخصي ساالنه با حقوق 
تعيين حداقل دستمزد با مشاركت  *

قعي كارگران و تشكلهاي نمايندگان وا
مستقل كارگري، متناسـب بـا افـزايش 

محاسبه حداقل حقوق . نـرخ واقعي تورم
بر اساس تامين نيازهاي زندگي 
شرافتمندانه و انساني يك خانوار چهار 

  نفره 
توقف كامل اخراجها و بيكارسازي و  *

ايجاد سيستم بيمه اجتماعي براي 
  تمامي نيروهاي كار 

  لغو كامل كار كودكان  *
تامين حقوق بازنشستگان براي  *

  زندگي بدون دغدغه اقتصادي 
تعطيل رسمي و همگاني اول ماه مه  *

و لغو هرگونه ممنوعيت و محدوديت 
  برگزاري مراسم روز جهاني كارگران

 
  3پيوست شماره 

  پيدايش و صعود داعش
تحوالت كشورهاي خاورميانه و شمال 

حكومت (ش آفريقا با تسلط داع
در بخشي از عراق و سوريه ) اسالمي

قبل از . وارد مرحله جديدي شده است
بررسي مساله شكل گيري و صعود 
داعش، مروري بر مواضع گذشته ما 

  .ضروري است
تحوالت سياسي در اين كشورها از يك 
طرف در چارچوب مبارزه خلقها عليه 
ديكتاتوري و سلطه انحصارات 

و از طرف ديگر امپرياليستي قرار دارد 
جزيي از تالش كشورهاي بزرگ براي 
برهم زدن نقشه سياسي جغرافيايي اين 
منطقه است كه پس از شكست 

وري عثماني در جنگ جهاني اول تامپرا
و نفوذ سياسي اقتصادي اتحاد شوروي 
سابق پس از جنگ جهاني دوم شكل 

پيچيدگي تحوالت و هزينه . گرفت
ر حال سنگيني كه خلقهاي اين منطقه د

 ناشي از مداخله ،پرداختن آن هستند
نيروهاي گوناگون و متضاد و با منافع 
همسو و يا متضاد است كه در كلي 
ترين حالت سه جريان اجتماعي مختلف 

اين ويژگي . در آن مداخله و نقش دارند
خاص كشورهاي اين بخش از جهان 

 هااست كه از يك طرف حاكميت آن
، استبدادي است و از طرف ديگر

نيروهاي بنيادگرا و افراطي مذهبي در 
  .آن فعاليت سياسي اجتماعي دارند

 نيروهاي وابسته و يا ،جريان اول -
. هستندطرفدار نظام جهاني امپرياليستي 

براي اين جريانها ادغام در نظام جهاني 
ليبراليستي و پيراموني بودن كشور  - نو

نزديك به بيشتر . هدف نهايي است
ن جريان يا به طور گروهبنديهاي اي

 هدر حاشيكامل در قدرت هستند و يا 

قدرت و به عنوان مخالف خودي عمل 
  .مي كنند

 نيروهاي بنيادگرا و  راجريان دوم -
 كه از تشكيل مي دهندافراطي اسالمي 

ادغام كامل دين و دولت و اجراي 
اين . قوانين شريعت دفاع مي كنند

جريانها ضمن شراكت نسبي در مبارزه 
 مي كوشند تا تمامي ، ديكتاتوريضد

. محصول اين مبارزات را مصادره كنند
اخوان «مهمترين اين نيروهاي 

 و رژيم واليت »القاعده«، »المسلمين
  .فقيه حاكم بر ايران است

هاي  قريبي اكثر گروهتبه طور 
بنيادگراي سني مذهب يا به طور كامل 

اخوان و (جزيي از اين دو جريان 
و يا شاخه هاي منشعب هستند ) القاعده
  .از آن

جريان اخوان المسلمين در مصر ايجاد و 
با سرنگوني رژيم   وگسترش پيدا كرد

سياستهاي . مبارك به قدرت رسيد
سركوبگرانه و انحصارطلبانه دولت 

موجب شورشها و ) دولت مرسي(اخوان 
قيامهاي گوناگون توده اي و گسترده 
شد كه ارتش مصر با استفاده از فرصت 
با يك كودتا دولت مرسي را سرنگون 

  . كرد و قدرت را در دست گرفت
جريان القاعده در دوران جنگ عليه 
اشغال افغانستان با كمك همه جانبه 

 ويژهغرب به طور كلي و آمريكا به طور 
  . شكل گرفت

واليت خامنه اي به عنوان يك رژيم 
ست، اارتجاعي و بنيادگرا كه در قدرت 

با اين نيروها در رابطه به طور چند اليه 
  . اتحاد و تضاد قرار دارد

 نيروهاي دمكراتيك، ،جريان سوم -
يك و چپ تحول خواه و يترقيخواه، ال

اين جريان طيف بسيار  .هستندپيشرو 
هاي سياسي  گوناگون از احزاب و گروه

را در بر و جريانها و جنبشهاي اجتماعي 
نفوذ اين جريان با سركوبهاي . مي گيرد

انه ديكتاتورهاي حاكم و وحشي
 و فروپاشي اتحاد آنهااشتباهات خود 

شوروي سابق به شدت كاهش پيدا كرد 
و در شرايط كنوني به جز در چند مورد 

 در تونس، نقش براي نمونهخاص، 
. يف استعمداخله گرانه اين جريان ض

 خون تازه »بهار عرب«البته با شروع 
 اين جريانات وارد  رنجوراي به پيكر

يض عه و به ويژه جنبش ضد تبشد
جنسيتي و جنبشهاي كارگري رشد قابل 

  . توجهي پيدا كرده اند
در مقاطع مختلف مبارزه و در پروسه 
رشد مبارزه عليه ديكتاتوري و بعد از 
سقوط ديكتاتورها اين سه جريان 
همزمان با كشاكشهاي خود، همسوييها 
و يا ستيزهايي با يكديگر پيدا كرده و 

  .مي كنند
يم كه آينده بهار ه اما در گذشته گفت

عرب بستگي به اين دارد كه به چه 
مترقي، دمكرات هاي ميزان افراد و جريان

 شكل دهي به رويدادها و چپ در
دخالت كرده و توده هاي مردم را حول 
خواسته هاي مشخص و به ويژه 

  . خواست آزادي و دمكراسي گرد آورند
  19بقيه در صفحه 

  

  گزارش سياسی سخنگوی سازمان چريکھای فدايی خلق ايران
  الیبه ھشتمين اج�س شورای ع
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  18بقيه از صفحه 
  

عبور از شرايط ديكتاتوري يك مرحله از مسير مبارزه 
در اين تحوالت نه خوش بيني و نه . براي آزادي است

بايد واقعيت عيني در . بد بيني راه به جايي نخواهد برد
 شرايط عيني را ،تحوالت پرشتاب. حال انكشاف را ديد

. ستبراي حضور نيروهاي مترقي و پيشرو ايجاد كرده ا
در تاريخ، انقالبهاي لوكس و پاستوريزه وجود نداشته و 

 آن دسته از افراد  فقطآزادي و برابري پر هزينه است و
و جريانهاي سياسي كه آمادگي پرداخت اين هزينه را 
داشته باشند، مي توانند در روند حركت انقالب موثر 

نگرانيهاي مطرح شده در مورد تحوالت كنوني . باشند
به جنبش دمكراسي خواهي و عدالت طلبي تا جايي 

كمك مي كند كه سدي در مقابل عبور از ديكتاتوري 

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

  .تحول استخود عملي ارتجاعي عليه انقالب و 
 بحران ،مساله كانوني در شرايط كنوني در اين منطقه

در برخورد . سوريه و ادامه ديكتاتوري بشار اسد است
به انقالب مردم سوريه دو گرايش در ابعاد جهاني 

يك گرايش با وجود همه تهديدها . ه استشكل گرفت
و چالشهاي درون قيام و انقالب مردم سوريه، در 

  . جبهه ضد بشار اسد تعريف مي كندمجموع خود را در 
گرايش ديگر با توسل به موقعيت بشار اسد در مقابل 

يل و با توجه به تركيب نيروهاي شركت كننده در ياسرا
قيام، معتقد است كه اين جنبش ارتجاعي و نيابتي بوده 

 از سقوط ،و بنابراين بايد ضمن حمايت از اصالحات
  .بشار اسد جلوگيري كرد

ي ناشي از مشاركت ديدها و نگرانيهاچالشها، ته
نيروهاي ارتجاعي و وابسته در مبارزه عليه رژيم حاكم 

 تا جايي مترقي است كه از ديكتاتوري بشار بر سوريه
نفي . كرده و حاكميت الييك را تضمين كنداسد عبور 

مبارزه ضد ديكتاتوري با هر تحليلي، در عمل قرار 
  .يه استگرفتن در جبهه سركوبگران مردم سور

  

  يداعش محصول اشغال و سركوب

 توسط آمريكا و 2003پس از اشغال عراق در سال 
نفوذ حكومت ايران در اين كشور و همراه با اتخاذ 
سياستهاي سركوبگرانه، جنبش مقاومت ضد اشغال در 
اين كشور شكل گرفت كه كانونهاي آن مناطق سني 

هاي فعال در اين دوران  يكي از گروه. نشين بود
دولت « جرياني تحت عنوان  كهالقاعده عراق بود

 جدا شد و نيروي  آن از»)داعش(اسالمي عراق و شام 
در آن دوران با اتخاذ . جداگانه نظامي تشكيل داد

سياست جديد آمريكا در همكاري با بخشي از نيروهاي 
هاي شورا«سياسي و عشاير عراق كه منجر به تشكيل 

دو .  و منفرد شد شد، داعش به شدت مهار»داريبي

رويداد مهم پس از آن سالها منجر به تقويت مجدد 
 تسلط نوري المالكي در مقام نخست :داعش شد

مت آميز مردم لوزيري در عراق و سركوب جنبش مسا
  .سوريه

حكومت نوري المالكي كه محصول سازش آمريكا و 
 سياستي به شدت سركوبگرانه، به ويژه ،رژيم ايران بود

و  مردم مناطق سني نشين در پيش گرفتدر رابطه با 
بسياري از افسران رده مياني ارتش كه سابقه خدمت 
در ارتش عراق در دوران حاكميت حزب بعث عراق را 

 در دوره دوم نخست . بيرحمانه سركوب شدند،داشتند
وزيري نوري المالكي با حمايت رژيم ايران، تمام 

شته شد هاي مخالف زير پا گذا تعهدات در مورد گروه
 . شدت گرفت ساكنان استانهاي سني نشين سركوبو

 جنبشي نيرومند در ،در دو سال آخر حكومت المالكي

چندين استان عراق با محوريت عشاير شكل گرفت كه 
 شدت به وسيله مالكي هاين جنبش مسالمت آميز هم ب

  . سركوب مي شد
. شار اسد بودبرويداد دوم شروع جنبش ضد ديكتاتوري 

 با تظاهرات 2011دم سوريه در ماه مارس سال قيام مر
اما به . مسالمت آميز عليه حكومت بشار اسد آغاز شد

، درگيري بين هادنبال سركوب شديد اين اعتراض
مخالفان و نيروهاي دولتي شكلي مسلحانه به خود 

  . گرفت

حكومت بشار اسد با توجه به مجموعه شرايط منطقه 
 هاي كامل رژيماي و جهاني و به خصوص با حمايت

 تاكنون سرنگون نشده و كشور سوريه  و روسيهايران
ول اول آن ودرگير جنگي ويرانگر شده كه مس

 و روسيه مي  ايرانهايديكتاتوري بشار اسد و رژيم
  . باشند

  

با شروع جنبش مسلحانه در سوريه، جريان داعش 
نيروهاي خود را در سوريه سازماندهي و به جاي مبارزه 

اخبار و . سد، عليه ارتش آزاد عمليات مي كردبا بشار ا
گزارشات بسياري پيرامون اين گونه عمليات در رسانه 

  .هاي همگاني منتشر شده است
در خالصه ترين شكل مي توان داعش را محصول 
اشغال عراق، حكومت نوري المالكي و حمايت رژيم 

اتوري بشار ايران از اين حكومت سركوبگر و بقاي ديكت
  .اسد معرفي كرد

وجود افسران كارآزموده ارتش سابق عراق در جريان 
ارتش محصول (داعش و فساد بي حد ارتش مالكي 

و شرايط حاكم بر سوريه سبب تقويت جريان ) اشغال
تروريستي و ارتجاعي داعش شد و اين جريان كه به 
 ،خوبي از اوضاع دروني ارتش نوري المالكي خبر داشت

رصت مناسب و با استفاده از نارضايتي عمومي از در ف
 يك ضربه ،مالكي، رژيم ايران و دولت آمريكا

وارد غافلگيرانه به نيروهاي نظامي مستقر در موصل 
 به ،هم پاشيدن كامل ارتش مالكي  و با ازكرد

در مقابل تهاجم و . بخشهاي زيادي از عراق مسلط شد
ر آمريكا  يك ائتالف جهاني زير نظ،پيشروي داعش

شكل گرفته كه با بمبارانهاي زياد براي نابودي داعش 
اين ائتالف و مهمتر از همه حكومت  .تالش مي كند

   .عراق فاقد برنامه روشن براي نابودي داعش است
داعش از طريق يك سياست چند جانبه و به دست 

 و براي مردم عراق و سوريه مهار و نابود خواهد شد
  .ر گام اول اجرا شوداين بايد موارد زير د

 خلع يد از رژيم ايران در عراق و نه سازش و -
  همكاري با آن در مبارزه با داعش

  
 در پلوراليستي استقرار يك حكومت دمكراتيك و -

عراق و توقف سياست سركوبي در مورد نيروهاي 
  اجتماعي در عراق 

 حمايت از نيروهاي پيشرو در مبارزه عليه ديكتاتوري -
  به منظور سرنگوني اين رژيم ستمگربشار اسد 

 به رسميت شناختن حق مردم فلسطين براي تشكيل -
  .دولت و كشور مستقل خود

ارزه مردم و بدون يك برنامه روشن ببدون مقاومت و م
متكي بر نيروي مردم، تالشهاي جهاني به فرض آن 
. كه خودغرضانه هم نباشد، ره به جايي نخواهد برد

قه كوباني عليه داعش، درس پيروزي رزمندگان منط
مهمي در مبارزه عليه اين جريان ارتجاعي و تروريستي 

  .بت رساندثرا به 
 20اين گزارش در جلسه دوشنبه شب، 

 پس از 2015 فوريه 9 برابر با 1393بهمن 
بحث و بررسي و حك و اصالح توسط 
شركت كنندگان، به اتفاق آرا به تصويب 

  .رسيد

  گزارش سياسی سخنگوی سازمان چريکھای فدايی خلق ايران
 به ھشتمين اج�س شورای عالی

از نگاه ما راه مقابله با بربريت، انتخاب راه سوسياليسم است و يك نظام سوسياليستي 

 :دايي خلق ايران آمده استبه گمان ما و همان گونه كه در منشور سازمان چريكهاي ف

و ) ولوژييجدايي دولت از مذهب و ايد(نظامي دموكراتيك، پلوراليستي، سكوالريستي «

مبتني بر دخالت مستقيم مردم در امور خودشان و شناسايي حق تعيين سرنوشت مردم 

سازمان مخالف هرگونه سوسياليسم غير دموكراتيك، مخالف تلفيق حزب . است

 مخالف هرگونه سوسياليسم سركوبگرانه، اراده گرايانه و خودكامه، كمونيست با دولت،

مخالف هرگونه دخالت در زندگي خصوصي افراد جامعه و مخالف سوسياليسم متكي بر 

 ».كيش شخصيت است

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران قيام همگاني و استفاده از تمامي اشكال 

ما ايجاد هسته هاي مخفي مقاومت، .  مسلم مردم ايران مي داندمبارزه را حق

تشكيل هسته هاي كوچك رسانه اي و خبر رساني، ايجاد كميته هاي مخفي عمل و 

را اشكال مناسب و عملي ...  و ، سازمانيابي براي نافرماني مدنيشوراهاي هماهنگي

ن، پرستاران، دانش براي هماهنگي مبارزه كارگران، معلمان، كارمندان، مزدبگيرا

آموزان، دانشجويان و جوانان، زنان، روشنفكران، فرهنگيان و هنرمندان مي دانيم و 

  .به سهم و توانايي خود در اين مسير تالش مي كنيم

ما زنان و مردان آزاديخواه ايران زمين را به اتحاد و مبارزه براي سرنگوني رژيم 

يك، دمكراتيك و مستقل فرا يمهوري الايجاد يك ج استبدادي مذهبي واليت فقيه و 

 . خوانيم مي 
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