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 ۲۴۸شماره
 دومبيست و دوره چهارم سال 

 ۱۳۸۴ اسفنداول 
 

  دالر، ۱ كانادا   آمريكا
 اروپا يك يورو

  ي كشورهاي كشورها  كارگران همهكارگران همه
   متحد شويد متحد شويد

 يادداشت سياسي
 

 مهدي سامع
 

درآمد ملي صرف بهبود زندگي 
 .مردم نمي شود

 
در ميان خبرهاي مربوط به فاجعه انساني كه در جامعه 

 بهمن امسال از طرف ۳ما وجود دارد، خبري روز 
خبرگزاري دولتي كار منتشر شد كه عمق فاجعه اي 
كه رژيم حاكم بر ايران مسبب و مسئول اصلي آن 

 . خوبي نشان مي دهداست را به
شناس و استاد    جامعه،مقدم  اهللا قرايي  دكتر امان

در «: مي گويد درگفت و گو با خبرنگار ايلنا،دانشگاه
 هزار زن خياباني در تهران وجود ۳۰۰حال حاضر 

 ».دارد
رقمي وحشتناك و .  هزار زن خياباني در تهران۳۰۰

 ۴ «:همين جامعه شاس مي گويد . است باورنكردني
 ميليون دختر و پسر ۹ ميليون معتاد و ۵ ،ميليون بيكار

در )  ميليون پسر۵/۳ ، ميليون دختر۵/۵(ازدواج نكرده 
كشور وجود دارد كه منجر به گسترش فحشاء در 

نشين    ميليون حاشيه۳در حال حاضر . جامعه شده است
نشين در تهران وجود   در كشور و دو ميليون حاشيه

  » .دارد
براي « معتقد است كه مقدم  اهللا قرايي  دكتر امان

جلوگيري از گسترش فحشاء بايد ساالنه يك ميليون 
 تا ۴۰۰ در صورتي كه دولت بيش از ،شغل توليد كنيم

پس در اين .....تواند ايجاد كند   هزار شغل نمي۵۰۰
 ».صورت فحشاء پيش رفته و چاره نخواهد داشت

ق نظر دارند كارشناسان امور اجتماعي در اين نكته اتفا
مهمترين دليل پيدايش زنان خياباني عامل كه 

واسته و خبيكاري، اعتياد، ازدواجهاي نا. استاقتصادي 
آمار . طالق نيز ريشه در وضعيت اقتصادي دارد

تكاندهنده اي كه در باال آورده شد و به ويژه چشم 
انداز گسترش فحشا، آن هم در ابعادي چنين فاجعه بار 

براي غلبه بر اين ناهنجاري رو به نشان مي دهد كه 
اين در . گسترش، سرمايه گذاري صورت نمي گيرد

حالي است كه باندها، سازمانها و نهادهاي وابسته به 
حكومت هر روز بيش از روز قبل ثروت و سرمايه ملي 

براي مثال بودجه . مردم ايران را چپاول مي كنند
دي سازمان تبليغات اسالمي براي سال آينده خورشي

 برابر بودجه امسال اين نهاد در نظر گرفته شده ۲۵۰
 .    است

 ۲بقيه در صفحه 

 

 سرمقاله
 تحول از اسطوره بهمن

 تا واقعيت امروز
 منصور امان

هر سال با در رسيدن بهمن ماه، گاهشُمار 
تاريخ در پندار بسياري از بازيگران و حاشيه 
نشينان خيزشي كه به سرنگوني رژيم شاه 

رژيم واليت فقيه انجاميد، به و برپايي 
و در اين ميان، براي آنان . جريان مي اُفتد

كه ُگذشته همواره پرتوي روشنگرانه بر 
فراز راه آينده انگاشته ُشده است، اين مرور 

 . نگاهي به مسير در پيش رو هم هست
قالبهاي شگفت زدگي در برابر واگشت 

 از فراز يك خيزش ضد ۵۷سهمگين 
ژرفناي استبدادي مذهبي، ديكتاتوري به 

سطوح . تنها در اين هيات پديدار نمي شود
ديگري از اين تاثير نيز خود را به نمايش 
مي ُگذارند كه با وجود نُقاط تمايز 
مشخص، بيشتر آنها انعكاس توقف 
مشترك در برابر پوسته ي گُمراه كُننده 

ديواري كه . پديده مزبور به شُمار مي روند
 و در پس آن تيدادها سرويه ي نازك رو

نه فقط ديروز بلكه، فردا نيز بر دفترچه 
تقويم ديده مي شود و اين رويكردها از 

 .شناسايي آن ناتوان مانده اند
 ۴بقيه در صفحه 

 
رويارويي جنبش كارگري با 

 حكومت استبداد مذهبي
 ۹در صفحه 
 

 
 
 
 
 
 

 
 راميداشت گسخنراني رفيق ليال جديدي در 

 سي و پنجمين سالگرد حماسه سياهكل
 ۵در صفحه 

  بهمن ۱۹گزارشي كوتاه از همايش 
 سالگرد حماسه سياهكل 

) كورتريك(هواداران سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در بلژيك 
طي مراسمي با شكوه ) ۲۰۰۶ فوريه ۴ (۱۳۸۴ بهمن ۱۵روز شنبه 

خلق ايران سالگرد حماسه سياهكل و تولد سازمان چريكهاي فدايي 
 . را گرامي داشتنند

سپس بيانيه سازمان به . اين همايش با يك دقيقه سكوت آغاز شد
در .  بهمن توسط رفيق حسن ساكت قررائت گرديد۱۹مناسبت 

ادامه برنامه رفيق ليال جديدي از اعضاي كميته مركزي سازمان، به 
وي در سخنراني خود به شرايط دوران حماسه . سخنراني پرداخت

هكل و شرايط امروز ايران و درسهايي كه مي توان از سياهكل سيا
متن سخنراني اين رفيق در ماهنامه نبرد خلق به . گرفت پرداخت

 . چاپ خواهد رسيد
در ادامه برنامه پيام مشترك حزب كار يونان، حزب كار آرژانتين و 
جناح چپ حزب احياي كمونيستي ايتاليا به سازمان چريكهاي 

ان و تبريك هوادارن سازمان مجاهدين خلق ايران فدايي خلق اير
به اين همايش به مناسبت حماسه سياهكل توسط رفيق ربابه 

 .خوانده شد
قسمت دوم برنامه با هنرنمايي ارس واحد موسيقي كارگاه هنر ايران 
توسط رفيق فريدون رمضاني آغاز شد كه در آن رفيق فريدون به 

و نيز ترانه سرودهاي جديد اجراي ترانه سرودهاي خاطره انگيز 
سپس رفقا مهرداد قادري از اعضاي كميته مركزي سازمان .پرداخت

و مسئول روابط خارجي سازمان، و رفيق جعفر پويه عضو تحريريه 
سواالت شركت كنندگان در   يك ساعت به يك نبرد خلق به مدت

اين بخش از برنامه رفيق كريم  مسئول . مراسم پاسخ دادند
 .ودمحمودوند ب

در پايان يك بار ديگر رفيق فريدون رمضاني به اجراي برنامه 
 .هنري پرداخت و مراسم با سرود انترناسيونال پايان يافت

در اين همايش، تعدادي از اعضاي شوراي ملي مقاومت ايران و 
 . سازمان مجاهدين خلق ايران حضور داشتند

 دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 
  ۲۰۰۶ فوريه ۱۶يكشنبه 

اي سرو ايستاده نيفتادي، اين 
 رسم توست كه ايستاده بميري

 ۱۷در صفحه 
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 يادداشت سياسي 
 

 ۱بقيه از صفحه 
با چنين وضع اسفباري است كه بايد پروژه 
ماجراجويانه اتمي رژيم ايران را افشا كرد و 
خواستار قاطعيت در مقابل پروژه هاي ضد 

 .مردمي جمهوري اسالمي شد
 هزار زن خياباني در تهران ۳۰۰باور به اين كه  

آن وجود دارد بسيار سخت و تكاندهنده است از 
 ۷۰  مليون معتاد در ميان جمعيت ۵مهمتر  

مليوني كشور  است كه تيشه به ريشه نسل 
اما همين قدر كه اين . جوان كشور ما زده است

ارقام سرگيجه آور است، ارقام مربوط به بودجه 
هاي ميلياردي كه صرف تهيه سالح اتمي با 
پوشش استفاده از انرژي و فن آوري اتمي مي 

ي هنگفت كه براي توسعه شود و بودجه ها
تروريسم و بنيادگرايي هزينه مي شود نيز 

 .سرگيجه آور است
غلبه بر ناهنجاريهاي اجتماعي، ايجاد اشتغال 
براي بيكاران و رسيدگي به اوليه ترين نيازهاي 
مردم، مستلزم اختصاص بودجه كافي به اين امور 

اما رژيم ايران با صرف هزينه هاي كالن . است
و بقاي نظام و نيز چپاول گسترده براي حفظ 

منابع ملي، مردم را به روز سياه كشانده است كه 
نمونه اي از اين وضع تاسفبار را از آماري كه 

 .ذكر شد مي توان درك كرد
 بهمن ۱۵روز قطعنامه وقتي پس از تصويب 

ي، احمدي نژاد  اتمي انرژي المللنيآژانس ب
 بيو تصو» مضحك«را صدور اين قطعنامه 

، براي دينام» احمق«و » كودن«نندگان آن را ك
بسياري اين سوال مطرح شد كه اين كوتوله 
سياسي با كدام پشتگرمي و به اعتبار كدام قدرت 

 .اين مواضع وقيحانه را اتخاذ مي كند
 بهمن در رابطه با ۱۷احمدي نژاد در روز 

كه خداوند  ما از بابت اين«:قطعنامه آژانس گفت
ق و كودن قرار داده، خدا را دشمنان ما را احم

 ».شاكريم
پشتگرمي احمدي نژاد به درآمدها و منابع ملي 
ايران است كه گرچه صرف بهبود زندگي مردم 
نمي شود، اما با گشاده دستي صرف نظاميگري 

آن قدرتي هم . و توسعه ترور و ارتجاع مي شود
كه احمدي نژاد با اتكا به آن جهانيان را به 

يروي مخرب بنيادگرايي سخره مي گيرد، ن
اسالمي است كه گرچه قلب و مغز آن در تهران 
و در بيت ولي فقيه است، اما دستان خون 
آلودش در سراسرجهان و به ويژه در كشور 
همسايه ما عراق در مقابل چشم همگان قرار 

با اتكا به چپاول درآمد ملي و نيروي . دارد
 مخرب بنيادگرايي اسالمي است كه احمدي نژاد

به فرموده ولي فقيه از كلماتي مثل كودن و 
قطعنامه  كشور جهان كه به ۲۷احمق در مورد 

ي  اتمي انرژي المللنيآژانس ب بهمن ۱۵روز 
در اين ميان . راي مثبت دادند استفاده مي كند

اين مردم ايران بوده اند كه تاكنون هزينه 
استمالت از رژيم ايران را پرداخت كرده اند و 

چشم پوشي كشورهاي بزرگ از البته در 
سياستهاي ماجراجويانه و تروريستي حكام تهران 

كمك . نيز مردم ايران ضرر كننده اصلي بوده اند
به مردم ايران در مبارزه شان براي دستبابي به 
دمكراسي و عدالت از طريق قطع هرگونه امداد و 
استمالت از استبداد مذهبي حاكم بر ايران امكان 

 .   پذير است

Mehdi_samee@yahoo.com 
 

 نقل از سايت ديدگاه 
 ۱۳۸۴اول اسفند 

در مبارزه سياسي شناخت خصلت  
اساسي حكومت از نظر سياسي 

با شناخت اين . نقش مهمي دارد
موضوع است كه كانون اصلي ستيز 
و مركز ثقل تضادها روشن مي شود 
و بنابرين شعار اساسي در همكاري 

 .يا نفي حكومت تعين مي شود
رژيم حاكم بر ايران از نظر پايگاه 
اقتصادي متكي بر سرمايه داري در 

سرمايه . يك كشور پيراموني است
داري دولتي همراه با سرمايه داري 
تجاري غارتگر و رانت خوار در 

اين كه . حكومت نقش اساسي دارند
ماهيت حكومت سرمايه داريست، به 
خودي خود هيچ گره گشايي براي 

ا كردن دسي و پيانتخاب شعار اسا
  .دجهت اصلي مبارزه نمي كن

رژيم حاكم بر ايران خود را 
اما . جمهوري اسالمي مي نامد

جمهوري خواهان بر اين اعتقاد 
هستند كه اين حكومت هيچ قرابتي 
با جمهوري كه متكي بر اصل 

اكثريتي از . انتخاب مردم است ندارد
سياسي مسلمان نيز بر  جريانهايي

ين حكومت اسالمي اين باورند كه ا
با اين حال واقعيت اين است . نيست

كه نام نظام حاكم بر ايران 
است با اين » جمهوري اسالمي«

توضيح كه اين نام بدون توجه به 
قانون اساسي اين نظام نمي تواند در 
انتخاب شعارهاي بسيج كننده و 
انتخاب جهت اصلي مبارزه كمكي 

 .كند
ون رژيم حاكم بر ايران بر اساس قان

اساسي آن متكي بر واليت فقيه 
بر كشور » فقيه«واليت يك . است

اصل اساسي حكومت است كه با 
ي توجه به آن همه ي حركتها

اساسي جمهوري اسالمي قابل 
 . استحتوضي

من در يكي از يادداشتهاي قبلي 
خميني طراح و «تحت عنوان 

» بنيانگذار واليت مطلقه فقيه
ه خميني با دفاع از نظري«:نوشتم

واليت مطلقه «و » حكومت شرعي«
جمهوري «و استقرار » فقيه

جدالي كه در دوران » اسالمي
يا » مشروطه«مشروطه بر سر 

وجود داشت را به يك » مشروعه«
واليت «جدال بزرگ اجتماعي بين 

» جمهوري الئيك«و » مطلقه فقيه
بديل كرد و اكنون بر خالف دوران ت

مشروطه اين جدال و چالش نه فقط 
بين نخبگان كه در ابعاد توده اي 
جريان دارد و احمدي نژاد بيان بن 

واليت مطلقه «بست نظري و عملي 
 ».است» فقيه

خميني در ماده دوم وصيت نامه 
اسالم و حكومت « :خود مي نويسد

اسالمي پديده الهي است كه با بكار 
ستن آن سعادت فرزندان خود را در ب

دنيا و آخرت به باالترين وجه تامين 
كند و قدرت آن دارد كه قلم  مي

سرخ برستمگريها و چپاولگريها و 
فسادها و تجاوزها بكشد و انسانها 
رابه كمال مطلوب خود برساند و 
مكتبي است كه برخالف مكتبهاي 
غير توحيدي در تمام شئون فردي و 

دي ومعنوي و اجتماعي و ما
فرهنگي و سياسي ونظامي و 
اقتصادي دخالت و نظارت دارد و از 
هيچ نكته ولو بسيار ناچيز كه در 
تربيت انسان و جامعه و پيشرفت 
مادي و معنوي نقش دارد فروگذار 

 است وموانع ومشكالت سر  ننموده
راه تكامل را در اجتماع و فرد 
گوشزد نمود و برفع آنها كوشيده 

 كه به توفيق و تاييد اينك. است
 جمهوري اسالمي با دست  خداوند،

ريزي شده و  تواناي ملت متعهد پايه
آن چه در اين حكومت اسالمي 
مطرح است اسالم و احكام مترقي 
آن است، بر ملت عظيم الشان ايران 

ه است كه در تحقق محتواي آن ب
حفظ و حراست آن  جمع ابعاد و

بكوشند كه حفظ اسالم در راس 
 ».م واجبات استتما

از نظر بنيانگذار جمهوري اسالمي 
پديده » اسالم و حكومت اسالمي«

حفظ اسالم در راس «الهي است و 
اما از آن جا كه » .تمام واجبات است

دسترسي مستقيم » امت اسالمي«
ندارند ولي فقيه از جانب » اهللا«به 

 .اهللا اعمال حاكميت مي كند
جوهر و چكيده قانون اساسي 

 اسالمي محكم كردن و جمهوري
 .ابدي كردن اصل واليت فقيه است

ارم قانون اساسي جمهوري اصل چه
 : قرار استديناسالمي ب

كليه قوانين و مقررات «:اصل چهارم
مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، 
اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و 
غير اينها بايد بر اساس موازين 

اين اصل بر اطالق . اسالمي باشد
وم همه اصول قانون و قوانين يا عم

و مقررات ديگر حاكم است و 
تشخيص اين امر بر عهده فقهاي 

 »شوراي نگهبان است
اصل پنجم قانون قانون اساسي 

 :ين قرار استدجمهوري اسالمي ب
در زمان غيب حضرت « :اصل پنجم
 "عجل اهللا تعالي فرجه"ولي عصر 

در جمهوري اسالمي ايران و واليت 
امت بر عهده فقيه امر و امامت 

عادل و با تقوي، آگاه به زمان، 
شجاع، مدير و مدبر است كه طبق 

دار آن مي  اصل يكصد و هفتم عهده
اين اصل در زمان خميني » .گردد

به شكلي بود كه امكان وجود 
شوراي رهبري را هم در نظر مي 

اما در آستانه مرگ خميني . گرفت
اين اصل به سود قدرت فردي يك 

 .يم شدفقيه تنظ
اصل صد و ده قانون اساسي 
جمهوري اسالمي كه اختيارات ولي 
فقيه را شمارش مي كند به قرار زير 

 :است
وظايف و ) ۱(« :اصل صد و ده 

 :اختيرات رهبر
تعيين سياستها كلي نظام  -۱

جمهوري اسالمي ايران پس از 
مشورت با مجمع تشخيص مصلحت 

 .نظام
نظارت بر حسن اجراي -۲

 .ي نظامسياستهاي كل
 .پرسي فرمان همه -۳
 .فرماندهي كل نيروهاي مسلح --۴
اعالم جنگ و صلح و بسيج  -۵

 .نيروهاي
 : نصب و عزل و قبول استعفاي-۶

 .هاي شوراي نگهبان  فقه-الف 
 . عاليترين مقام قوه قضاييه-ب 
 رييس سازمان صدا و سيماي -ج 

 .جمهوري اسالمي ايران
 . ريييس ستاد مشترك-د 

مانده كل سپاه پاسداران  فر-ه 
 .انقالب اسالمي

 فرماندهان عالي نيروهاي -و 
 .نظامي و انتظامي

حل اختالف و تنظيم روابط  -۷
 .قواي سه گانه

حل معضالت نظام كه از طرق  -۸
عادي قابل حل نيست، از طريق 

 .مجمع تشخيص مصلحت نظام
امضاء حكم رياست جمهوري  -۹

پس از انتخاب مردم صالحيت 
لبان رياست جمهوري از جهت داوط

دارا بودن شرايطي كه در اين قانون 
ميآيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد 
شوراي نگهبان و در دوره اول به 

 .تأييد رهبري برسد
عزل رييس جمهور با در نظر  -۱۰

گرفتن مصالح كشور پس از حكم 
ديوان عالي كشور به تخلف وي از 
وظايف قانوني، يا رأي مجلس 

وراي اسالمي به عدم كفايت وي ش
 .بر اساس اصل هشتاد و نهم

عفو يا تخفيف مجازات  -۱۱
محكوميت در حدود موازين اسالمي 

 .پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه
 رهبر ميتواند بعضي از وظايف و 

 ۳بقيه در صفحه 
 

 واليت فقيه مركز ثقل تضاد مردم با حكومت
  مهدي سامع
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واليت فقيه مركز ثقل 
 تضاد مردم با حكومت

 ۲بقيه از صفحه 
اختيارات خود را به شخص ديگري 

 .تفويض كند
: اصل يكصد و دهم :     اصل سابق-۱

 :وظايف و اختيارات رهبري
 .تعيين فقهاي شوراي نگهبان - 1

 .نصب عاليترين مقام قضايي كشور -۲
فرماندهي كلي نيروهاي مسلح به -۳

  :ترتيب زير
 نصب و عزل رييس ستاد -الف 

 .مشترك
 نصب و عزل فرمانده كل سپاه -ب 

 .پاسداران انقالب اسالمي
 تشكيل شوراي عالي دفاع ملي، -ج 

 :مركب از هفت نفر از اعضاي زير
 .رييس جمهور -
 .وزير نخست -
 .وزير دفاع -
 .رييس ستاد مشترك -
فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب  -

 .اسالمي
 .شاور به تعيين رهبردو م -
 تعيين فرماندهان عالي نيروهاي -د 

 .سه گانه به پيشنهاد شوراي عالي دفاع
 اعالم جنگ و صلح و بسيج -ه 

 .نيروهاي به پيشنهاد شوراي عالي دفاع
امضاي حكم رياست جمهور پس از  -۴

انتخاب مردم صالحيت داوطلبان 
رياست جمهوري از جهت دارا بودن 

ن قانون ميآيد بايد شرايطي كه در اي
قبل از انتخابات به تأييد شوراي 
نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري 

 .برسد
عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن -۵

مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالي 
كشور به تخلف وي از وظايف قانوني 
يا رأي مجلس شوراي ملي به عدم 

 .كفايت سياسي او
 محكوميت، عفو يا تخفيف مجازات-۶

در حدود موازين اسالمي، پس از 
  «.پيشنهاد ديوان عالي كشور

. اينها اختيارات قانوني ولي فقيه است
عالوه بر اين ولي فقيه نظام مي تواند 
با حكم حكومتي هر قانوني و عملي را 
تائيد و يا نفي كند كه اطاعت از آن 

 .براي كارگزاران حكومت اجباريست
هبان و فقهاي آن اما ببينيم شوراي نگ

چه كساني هستند و چه كسي آنها را 
 انتخاب مي كند؟

اصل نود و يكم قانون اساسي 
 :جمهوري اسالمي بدين شكل است

به منظور پاسداري از «: اصل نود و يكم
احكام اسالم و قانون اساسي از نظر 
عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراي 
اسالمي با آنها، شورايي به نام شوراي 

 .ان با تركيب زير تشكيل مي شودنگهب
شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به  -۱

انتخاب . مقتضيات زمان و مسائل روز
 .اين عده با مقام رهبري است

هاي  شش نفر حقوقدان، در رشته -۲
مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان 
مسلماني كه به وسيله رييس قوه 
قضاييه به مجلس شوراي اسالمي 

و با رأي مجلس معرف مي شوند 
 »انتخاب مي گردند

مالحظه مي شود كه شش نفر از 
فقهاي شوراي نگهبان كه بر اساس 
اصل چهارم قانون اساسي، اسالمي 
بودن قوانين را تائيد مي كنند را رهبر 
انتخاب مي كند و شش نفر ديگر به 
پيش نهاد رييس قوه فضائيه و تصويب 

حال ببينيم . مجلس انتخاب مي شوند
قوه قضاييه را چه كسي انتخاب رييس 

مي كند و قوانين مجلس چگونه اعتبار 
 . مي كند پيدا
 

اصل يكصد و پنجاه و هفت قانون 
اساسي جمهوري اسالمي در مورد 
انتخاب رييس قوه قضاييه بدين قرار 

 :است
به منظور «:اصل يكصد و پنجاه و هفت

انجام مسئوليتهاي قوه قضاييه در كليه 
اري و اجرايي مقام امور قضايي و اد

رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به 
امور قضايي و مدير و مدبر را براي 
مدت پنج سال به عنوان رييس قوه 
قضاييه تعيين مي نمايد كه عاليترين 

 «.مقام قوه قضاييه است
و اما راي و مصوبات مجلس شوراي 
اسالمي چه گونه اعتبار و قطعيت پيدا 

  مي كند؟
شم قانون اساسي اصل نود و ش

 :جمهوري اسالمي بدين قرار است
تشخيص عدم «: اصل نود و ششم

مغايرت مصوبات مجلس شوراي 
اسالمي با احكام اسالم با اكثريت 
فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم 
تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده 
اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان 

 «.است
ون بنابرين و بر طبق نص صريح قان

اساسي جمهوري اسالمي دو قوه 
قضاييه و مقننه در نظام حاكم بر ايران 

اما در . كامال در كنترل ولي فقيه است
مورد قوه اجراييه كه بايد رييس جمهور 
نظام به اصطالح با راي مردم انتخاب 

 .شود وضع از چه قرار است
در اصل پنجاه و هفت قانون اساسي 

 :جمهوري اسالمي نوشته شده است
قواي حاكم در «:اصل پنجاه و هفت

قوه : جمهور اسالمي ايران عبارتند از
مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير 
نظر واليت مطلقه امر و امامت امت بر 
طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي 

 «.اين قوا مستقل از يكديگرند. گردند
و در اصل صد و هيجده قانون اساسي 

 :ه شده استجمهوري اسالمي گفت
مسئوليت نظارت «:اصل صد و هيجده

بر انتخابات رياست جمهوري طبق 
اصل نود و نهم بر عهده شوراي 

 «نگهبان است
نظارت شوراي نگهبان هم شامل تائيد 
صالحيت كانديداها و تائيد نتيجه 

انتخابات است و تازه پس از همه اين 
فيلترها راي ريخته شده تا وقتي ولي 

بق اصل صد و ده قانون فقيه نظام بر ط
نكند هيچ ) تنفيد(اساسي آن را تائيد 

 .اعنباري ندارد
اين همان عملي است كه خميني در 
اولين انتخابات رياست جمهوري آن را 
به مورد اجرا گذاشت و خامنه اي هم 
بر طبق قانون همين كار را تا كنون 

 .كرده است
با توجه به اصولي از قانون اساسي كه 

 آن پرداخته شد و با توجه به در باال به
رويه عمل ولي فقيه، براي مثال حكم 
حكومتي، مشخص مي شود كه قدرت 
واقعي در نظام حاكم بر ايران در اختيار 

بنابرين اين قدرت . يك فقيه است
استبدادي است و از آن جا كه متكي 
بر حكومت ديني است، استبداد مذهبي 

 .مي باشد
واليت يك فقيه اصل اساسي در قانون 

مي . اساسي جمهوري اسالمي است
توان با قاطعيت گفت كه اگر اصول 
مربوط به واليت فقيه از قانون اساسي 
حذف شود، ديگر چيزي به نام 
جمهوري اسالمي و حكومت ديني كه 
حميني آن را بنياد نهاد و ادامه 
دهندگان راه او آن اصول را صريحتر و 

. كردند وجود نخواهد داشتمحكمتر 
به همين اعتبار است كه تئوريسينهاي 
ولي فقيه معتقد هستند كه بايد 
محظورات را كنار گذاشت و به جاي 

حكومت عدل «، »جمهوري اسالمي«
 .را اعالم كرد» اسالمي

ولي » عدل«از نظر اينان مرجع اعمال 
فقيه و مرجع تشخيص اسالمي بودن 

انده همان شوراي نگهبان دست نش
 .ولي فقيه است

پس از آن كه خامنه اي توانست 
احمدي نژاد را به رقبايش تحميل كند 
براي چندين بار بحث در مورد جايگاه 

در نظام واليت فقيه » راي مردم«
جمهوري اسالمي در ميان نخبگان 

  .حكومت از سر گرفته شد
در هفته اول دي ماه يكي از شاگردان 

هللا مصباح نه چندان شناخته شده آيت ا
يزدي به نام محسن غرويان بر بيهوده 

به دنبال . بودن راي مردم تاكيد كرد
اين اظهار نظر كساني كه به نظر 
خودشان مصلحت نظام واليت فقيه را 
بهتر تشخيص مي دهند، نظر محسن 

  .غرويان را خالف نظر خميني دانستند
محسن غرويان در روزنامه رسالت در 

 ۱۳۸۴ دى ۲۲شماره روز پنج شنبه 
مردم خوب مي دانند كه «:نوشت

حكومت مال مردم نيست بلكه حكومت 
متعلق به خداست و حكومت اسالمي 

در » .بهترين نوع حكومت مردمي است
ادامه مقاله وي تاكيد كرده است 

در انتخابات و رفراندومها مردم «:كه
براي بيعت با واليت فقيه مي روند نه 

ن رو براي تعيين حكم خدا و از همي
مردم مي دانند معناي تقليد در دين اين 
است كه راي مردم خود مشروعيت و 

حجت شرعي ندارد و بايد توسط يك 
  «.عالم تائيد و تنفيذ شود

پس از جنجالي كه با حرفهاي غرويان 
برپا شد و مصلحت انديشان در مقابل 
طرفداران ذوب در واليت صف آرايي 

ماره كردند، آيت اهللا مصباح يزدي در ش
 نشريه پرتو ۱۳۸۴ دي ۳۰روز جمعه 

سخن مخالفان نظراتش را به تشكيك 
در باره جايگاه واليت فقيه متهم كرد و 
آنها را دشمناني خواند كه به اين شبهه 

واليت فقيه بايد «دامن زده اند كه 
 ».مدت معيني داشته باشد

به گفته آخوند مصباح يزدي مخالفان 
ا سركار واليت فقيه سعي دارند كسي ر

بياورند كه با تمايالت آنها نزديكتر 
خوب «:باشد به همين جهت مي گويند

است مردم مستقيما ولي فقيه را 
انتخاب كنند، همان طور كه نمايندگان 
مجلس و رئيس جمهور را انتخاب مي 

 ».كنند
در همين نشريه در مورد راي مردم و 

مشروعيت و «كومت، حمشروعيت 
فاوت دانسته و را دو چيز مت» مقبوليت

فقيه مشروعيت اعمال حكومت «:نوشته
را با انتخاب مردم به دست نمي آورد 
بلكه مشروعيت او از ناحيه دين تامين 
مي شود و حمايت مردم امكان تشكيل 
حكومت را براي او فراهم مي 

حكومتي كه مشروعيت ديني ........كند
نداشته باشد هر چند مورد حمايت 

باشد مصداق اكثريت افراد جامعه 
حكومت طاغوت است و همكاري با آن 
در شرايط غير اضطراري حرام است 

مقبوليت رئيس جمهور تابع راي ......
مردم است اما مشروعيت آن وابسته به 

 ».اذن فقيه جامع الشرايط است
با توجه به اصول اساسي و پايه اي 
قانون اساسي جمهوري اسالمي كه در 

تيجه گرفت باال آورده شد، مي توان ن
كه حرفهاي ايت اهللا مصباح يزدي و 
شاگردانش بيان صريح قانون اساسي 

مصلحت «جمهوري اسالمي است و 
همچون هاشمي رفسنجاني » انديشاني

و محمد خاتمي و شركا دروغگويان و 
فريبكاراني هستند كه براي حفظ نظام 
استبدادي مذهبي واليت فقيه به توهم 

دامن مي امكان تغير در درون حكومت 
 ».زنند

مهمترين و برجسته ترين : نتيجه
مشخصه سياسي حاكميت در ايران 

استبداد مذهبي متكي بر واليت «
بدون واليت فقيه پيديده . است» فقيه

نمي »جمهوري اسالمي«اي به نام 
يك تحول سياسي . تواند پابرجا بماند

و نه اجتماعي و ( دمكراتيك و راديكال 
كه بر تحولي است ) سوسياليستي

نابودي نظام واليت فقيه و استقرار يك 
، )جدايي دين از دولت(جمهوري عرفي

دمكراتيك و مستقل سامانيابي شده 
 .باشد

 فوريه ۲۰ - ۱۳۸۴دوشنبه اول اسفند 
۲۰۰۶ 
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همراه با دور شدن چرخه زمان از 
بزنگاه بهمن، نقش بازمانده از آن نيز 
در انگاشتهاي متفاوت، رنگ و جلوه 
هاي دگرگونه اي مي يابد و اغلب اين 
تصوير، قُرباني اي را نشان مي دهد كه 
بر صندلي اتهام نشانده ُشده تا 
مصونيت تاريخي و سياسي دادستانها 

 . تضمين شود
اگُزيري داوري اين همه اما ن

سختگيرانه در باره قيام بهمن و 
بيش . برآمدهاي آن را منتفي نمي كند

از همه به دليل ضرورت جاري ساختن 
دادگري در مورد تاريخي كه در دهان 
جمهوري اسالمي فرو رفت و همچون 
تصويري ذهني از آنچه كه بايد مي بود 

 .و مي شُد، بر جا ماند
 اسالمي عمق اين تراژدي را جمهوري

 بهمن سال جاري به ۲۲در مراسم 
زماني كه در . خوبي آشكار كرده است

ميان يك جمع بي رونق و سفارش 
داده ُشده، طبل بد آهنگ سياستي عليه 
نيازها و مطالبات واقعي جامعه به صدا 
در آورده ُشد و در غياب توده ها، آنان 
كه با آثار پيش بيني پذير رويكرد 

ان خواهند بود، حكومت دست به گريب
تصميم پيرامون چگونگي سرنوشت 
شان به آسفالت ميدان آزادي كوبيده 

دگرديسي قيام بهمن به بهانه و . شُد
بستري براي حذف جامعه از پروسه 
مداخله در مقدرات خويش و بهره 
گيري از آن براي ماديت بخشيدن به 
تدابيري بيگانه و دشمنانه با منافع 

ت كه تقريبا آن را مردم، پروسه اي اس
بي گُمان، . مي توان همزاد قيام دانست

انگيزه ميليونها شهروند ايراني كه با 
ُشجاعتي وصف ناپذير به پيكاري 
همگاني با ديكتاتوري شاه شتافتند، 
فراهم آوردن زمينه و ابزار حذف و 

كارگران، كارمندان، . سركوب خود نبود
بيكاران، حلبي آباد نشينها براي وخيم 

ردن اوضاع معيشتي خويش به ك
استقبال گلوله هايي كه پاسخ رژيم شاه 

نبرد شبانه . به مطالبات شان بود، نرفتند
روزي در خيابانها، نيروي محرك خود 
را از اعتراض به شرايطي مي گرفت كه 
مرزهاي تحمل آن پشت سر ُگذاشته 
ُشده و به جسُتجوي راه حل در زميني 

پرتگاه . ته بودفراي رژيم شاه برخاس
هولناكي كه ميان چشم اندازهاي 
مطلوب اين نيرو و برآمد مادي آن پديد 
آمد، هرگز انگيزه هاي سرسخت شكل 

نه . گيري قيام را زير سووال نمي برد
 توان توضيح "توطئه" و نه "اسالم"

ايده آلهاي جنبش فراگير طبقات و 

اقشار ايران در نزديك به سه دهه پيش 
و بيش از همه از آن رو . دارداز اين را ن

كه پايه اي ترين خواستهاي به واقعيت 
نگراييده آن، آزادي و عدالت، با وجود 

 و موفقيت "حكومت اسالمي"
، همچنان مضمون اصلي "توطئه"

مبارزه عليه شرايط حاكم را تشكيل مي 
 . دهد

منظور كردن فاكتورهاي مادي اي كه 
 بسيج توده ها عليه نظام سلطنتي را

شكل و جهت داد به ويژه از آن رو 
ضروري است كه پايه هاي مشروعيت 
خيزش مزبور به طور مشخص و فراتر 
از آن، قيام اجتماعي عليه روابط 
بيدادگرانه به طور ُكلي، بر اين زمينه ها 

هر گاه اينگونه پنداشته يا . استوار است
وانمود گردد كه نيروي محركه اي در 

موجود اجتماعي، فراسوي شرايط واقعا 
مناسبات سياسي چيره بر آن را به 
چالش گرفته است، آنگاه بديهي است 
كه گوهره ي جنبش با چيزي جز 

 با سمتگيري تخريب "حركت كور"
گرايانه و خود غرضانه مترادف نخواهد 

در القاي اين برداشت پيرامون قيام . بود
، به گونه جالب توجه اي حاكمان ۵۷

پيشين و طيف كنوني، حاكمان 
رنگارنگي از مخالفان آشتي جوي هر 

آنچه كه . دو آنها، اشتراك نظر دارند
تواُفق سه دسته مزبور گرداگرد نفي و 
وارونه نمايي عوامل قيام را موجب مي 
شود، در حقيقت يك شرط 
پراگماتيستي براي ترسيم راهكاري 
است كه جامعه مي بايد بدان نظر كرده 

 را در چارچوب و گرايش خود به تحول
 .  آن تنظيم كُند

قيام بهمن نتوانست به اساسي ترين 
وظايفي كه به عهده اش ُگذاشته ُشده 
بود، پاسخ دهد و هدف مقدم آن كه 
تحول در دستگاه ُقدرت و جا به جايي 
اش را تشكيل مي داد، به ُقدرت گيري 
نيروي ضد انقالبي كه عليه آماجهايش 

با اين . جاميدبه حركت درآمده بود، ان
وجود، قرار گرفتن نتيجه ي غلط زير 
خط حساب، به مفهوم نبود جبري 

پرسشهايي كه . صورت مساله نيست
جامعه به جوشش آمده ايران در سال 

 طرح نمود، امروز مبرم و مقدم تر از ۵۷
آن هنگام، زندگي و معيشت مردم را به 

دو دهه . خود مشغول كرده است
مي، فقط حكومت جمهوري اسال

سوواالت و نيازهاي بيشتري را بر اين 
مجموعه افزوده است كه برخي از آنها، 
بسا فراتر از تضادهاي برآمده از شرايط 

به عنوان . حاضر را نشانه مي گيرد
مثال، خواست جدايي دين از دولت، در 

حقيقت هيچ مفهومي كمتر از 
پايان نفوذ سياسي يك فاكتور 
 دايمي و اغلب مخرب در

تحوالت اجتماعي يعني، 
. دستگاه روحانيون ندارد

گرايش جامعه ايران به سوي 
نفي اين درهم آميزي، 
نخستين گام براي چيرگي بر 
آن ناهمگوني تاريخي است كه 
همچون سايه اي بلند، در دوره هاي 
گوناگون، هر دگرگوني اجتماعي به 
سود مدنيت مدرن عصر را در سايه ي 

 .خود قرار داده است
دستيابي به اين درك و تبديل آن به 

 كه بي گُمان -ضرورتي اجتماعي 
تجربه ي دردناك و فاجعه بار حاكميت 
استبداد مذهبي را به عنوان نيروي 

 همزمان -محرك در پشت سر دارد 
گامي به سوي تصحيح زاويه نگاه به 

 مجردي كه در سطح جامعه واقعيات
. شناور هستند نيز به شُمار مي آيد

اكنون كمتر كسي مي تواند ادعا كُند، 
اين يا آن اسطوره ديني يا تابوي 
مقدس توليد ُشده توسط كارپردازان 
دستگاه مذهب، از آزمون سخت داوري 

حتي . عرفي جامعه بركنار مانده است
پيش قراوالن فكري حكومت نيز مدتها 
است تالش بيهوده براي باوراندن 
پاسخهاي خود به جامعه ي پرسشگر با 
دوپينگ مباني عقيدتي را به كنار 

امروز متوليان دين در . گُذاشته اند
جمهوري اسالمي به زبان خُرافه ي 

نفوذ تعُقل گرايي . ناب حرف مي زنند
مدني، آنها را تا اعماق چاه جمكران 

رترين مالحظه پذي. عقب نشانده است
واكُنشي كه از سوي بخشي از دين 
مداران ارايه ُشده است، چيزي بيشتر از 
مونتاژ ناشيانه مولفه هاي عرفي بر 
مبادي ايدئولوژيك حكومت در بر 

سازگاري اسالم با ". نداشته است
 و "دموكراسي و حقوق بشر

 برخي از توليدات "مردمساالري ديني"
اي فكري آزمايشگاه دكتر فرانكشتاينه

حوزوي است كه با وجود برخورداري از 
تجهيزات الزم، در ارايه نمونه ي مادي 
اين موجود فضايي همچنان بدهكار 

 . مانده اند
جامعه ايران به هنگام قيام بهمن، از 

و كاستي . اين ويژگي بي بهره بود
مزبور، بي ترديد يكي از پايه هاي 
اصلي شكست آن در برش تاريخي 

ارتجاع . مي دهدمزبور را تشكيل 
مذهبي عاملي بود كه تحت شرايط 
ذهني و عيني مشخصي جامعه ايران 
در نزديك به سه دهه پيش، كاركرد 

طبقات و اليه هاي . حقيقي يافت
اجتماعي به جنبشي تب آلود در آمدند و 
آتش پندارهاي نيك خود را با روياهاي 
سياسي خُميني و دستگاه روحانيت 

سرنگوني، به خيزش . فروزان كردند
جاي برنامه با نمادها، با اسطوره هايي 
پيوند خورده بود كه آگاهي اندكي از 
چهره و كاركرد مادي آن در زمين 

زوال شتابان رژيم . واقعيات داشت

سلطنتي كه در برابر چشم انبوه مردمي 
كه آن را به مبارزه طلبيده بودند، 
صورت مي گرفت، يگانه حقيقت 

بش مي توانست اصيلي بود كه جن
ُطغيان خود عليه بي نوايي و اختناق 

جز اين، . پيرامونش را بدان تكيه دهد
 در آبهاي كم عمقي مي ۵۷سفر قيام 

ُگذشت كه رهبري خُرده پا، سرشار از 
وسواسهاي جنون آميز و پيشداوريها، 

 . بدان هدايتش كرده بود
توده اي كه در خيابان و در برابر گلوله، 

زادي و عدالت را سينه سپر مشتاقانه آ
مي كرد، خود براي به دست آوردن 
تصويري غير ذهني از آماجهايش مي 

وعده . بايست با آنها نيز گالويز مي شُد
هاي خُميني كه همچون پسآب طشت 
ظرفشويي كدر و غيرقابل تفكيك به 
چشم مي آمد، در سايه فقدان تاريخي 
سازه هاي دموكراتيك، به تنها عالمتي 

. ل شُد كه مسير را تعيين مي كردتبدي
قهرمان كُمدي مخالفت با حق راي 
زنان، ناگهان خود را درامي يافت كه در 
آن بايد نقش رزمنده آزادي را بازي مي 

رلي كه ايفاي آن توسط وي، با . كرد
پرسشهاي آزار دهنده اما روشنگرانه 
جامعه روبرو نُشد چرا كه در ذهن قيام 

 به مثابه يك طرح "آزادي"كُنندگان، 
همه جانبه سياسي و واقعيتي با كُنج و 
زوايا هنوز اندام نگرفته بود و نمي 

تصوير خالي در . توانست هم بگيرد
چشم اندازي كه ُاميدهاي مبهم 
گُسترانده بود، امكاني بي مانند در 
اختيار خُرده بورژوازي وحشي ُشده ي 
ُقم و نجف و زائده ي لومپن پرولتارياي 

ذاشت تا دشمني و هراس خود از آن گُ
 -مدرنيسم شهر و ارزشهاي سياسي 

اجتماعي جدايي ناپذيرش را آشكار 
كُنند و از فراز موج قيام ضد سلطنتي 

اين جنبش حاضر شد، . ماديت بخشند
سكه نقد ُقدرت بالفعل خود را با سفته 

 معاوضه "جمهوري اسالمي"وعده دار 
وانست كُند به ويژه از آن رو كه نت

اسطوره هايش را با انگاشتهاي مادي 
 . تاخت بزند

 را ۵۷با اين وجود، تجربه خيزش 
داوران جانبداري كه با خونسردي 
پيروزي و شكستهايش را چرتكه مي 

نيروي . اندازند، قادر به تبيين نيستند
تحول خواهي كه هم اينك در جامعه 

 –ي ما چشم در چشم رژيم استبدادي 
يه دوخته است، بي مذهبي واليت فق

اعتنا به چنين محاسباتي پرچم 
. مطالبات بهمن را به دست گرفته است

كابوس دموكراسي، سكوالريسم و 
عدالت اجتماعي، فارغ از بي حوصله 
گي مفسران رويدادهاي بزرگ از درك 
پروسه دشوار و پيچيده ي شكل گيري 
آنها، همچنان فرا دستان را تعقيب مي 

من تنها ثابت كننده اين قيام به. كُند
واقعيت است، هيچ حقي وجود ندارد كه 
يك بار براي هميشه به دست آيد يا به 
. گونه بازگشت ناپذيري از كف برود

جزر و مد جاودانه تاريخ اين گونه 
 .     حكمي را باطل كرده است

 سرمقاله 
 تحول از اسطوره بهمن تا واقعيت امروز

 منصور امان
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 ۱۹  شامگاه روز در سال پيش ۳۵

 از  يك دسته۱۳۴۹بهمن سال 
 ا حمله به برزمندگان پيشتاز فدايي 

جنبش پاسگاه ژاندارمري سياهكل 
نويني را پايه گذاري كردند كه تا 

  شگفت ۱۳۵۷انقالب  بهمن سال 
انگيزترين حماسه ها را در جنبش 

 .آزاديبخش مردم ايران به ثبت رساند
ماسه سياهكل را رزمندگاني كه ح

آفريدند با ژرف نگري و با آگاهي به 
انديشه هاي فرصت طلبان و عافيت 
جويان كه براي بي عملي خود به 
هزاران بهانه چركين و توجيه تئوريك 

در نخ نما شده متوسل مي شدند، 
فضاي اختناق و سركوب رژيم محمد 
رضا شاه و با پذيرش ريسك پاي 

ه و عمل گذاشتن به آينده، پرچم مبارز
 . انقالبي را برافراشتند

رزمندگان دلير جنبش پيشتاز فدايي با 
شور و شوق و با عشق به آزادي و با 
عمل خود خط و مرزهاي غير واقعي را 

 و در جنبش كمونيستي نددرنورديد
ايران، مرزهاي حقيقي بين مردم و 

روزي كه . نددشمن را ترسيم كرد
 بنيانگذاران جنبش پيشتاز فدايي كمر

به ستاندن آزادي و عدالت بستند، مي 
دانستند كه گام در راهي سخت و 

اما آنان اين راه را . طوالني گذاشتنه اند
با پيكارهاي خونين و با قبول هزينه 

 .هاي سنگين آن كوتاه كردند
پژواك پيكاري كه پيشتازان جنبش 
فدايي آن را آغاز كردند، با سرعت 
 بخشهاي وسيعي از جامعه ايران را

برگرفت و ديري نپائيد كه آگاهترين و 
پيشروترين زنان و مرداني كه قلبشان 
براي آزادي و سوسياليسم مي طپيد به 
گرد سازمان چريكهاي فدايي خلق 
ايران جمع شدند و با آگاهي به ارزش 
راهي كه در آن قدم گذاشته بودند، 
آماده بودند تا هزينه آزادي را با تمام 

آنان مشت . ازندجان و هستي خود بپرد
مدعيان الف زن و دروغگو را با عمل 
انقالبي خود بازكردند و مردم ايران 
يكبار ديگر با زنان و مرداني آشنا شدند 
كه حاضر بودند در راه آزادي دست به 
عمل بزنند و بيهوده نبود كه عافيت 

روغ دجويان و فرصت طلبان با مشتي 
و بهتان جنبش نوپاي فدايي را زير 

نه ترين و رذيالنه ترين حمالت وقيحا
 . قرار دادند

جنبش پيشتاز فدايي از يك طرف زير 
سركوب وحشيانه ساواك شاه قرار 
داشت و از طرف ديگر با توپخانه 

اپورتونيستهاي بي عمل و گزافه گو  
كه تنها هنرشان شريعت سازي 

 . تئوريك بود، روبرو شد

رژيم شاه در واكنش به عمليات 
وب گسترده روي سياهكل به سرك

 تن از رزمندگان دلير گروه ۲. آورد
 بهمن ۱۹جنگل طي عمليات پس از 
 تن از ۱۳به شهادت رسيدند  و  

برجسته ترين فرزندان انقالبي ميهن ما 
در بي دادگاههاي نظامي به اعدام 

 اسفند همان ۲۶محكوم شدند و در روز 
 .سال به جوخه هاي اعدام سپرده شدند

ت جنبشي كه از راه و رسم و ماهي
سياهكل آغاز شد، پيكار براي آزادي، 
دموكراسي، صلح و سوسياليسم بود و تا 
هنگامي كه مردم ايران به اين خواسته 
ها دست نيابند، و با وجود هر شكست، 
كم كاري و يا انحراف ادامه دهندگان 
آن، اين جنبش همچنان زنده خواهد 

 راه پر فراز و نشيب كسب آزادي  وماند
 . م ايران را طي خواهد كردمرد
 

سازمان چريكهاي فدايي خلف ايران در 
 دآغاز سي و ششمين سال حيات خود يا

همه ي زنان و مردان دلير و خاطره 
جنبش پيشتاز فدايي را كه طي سي و 

 ذشته در پيكارهاي بي امانگ سال پنج
پاي چوبه هاي دار و در رزمهاي  در 

در  با ستمگران،  و منطقه ايخياباني
راه هدفهاي سترگ جنبش نوين 

 ،به شهادت رسيدند كمونيستى ايران 
به همه ي زندانيان . دگرامي مي دار

سياسي درود مي فرستد و مقاومت 
كارگران، دانشجويان، روشنفكران و 
فعاالن سياسي در زندانهاي استبداد 
مذهبي حاكم بر ايران را ستايش مي 

 .كند
زمين    به تمامى زنان و مردان ايرانما

كه براى آزادى، دموكراسى، نابودى 
ستم جنسى، مذهبى و ملى، صلح و 

دولت  پيشرفت، عدالت و جدايى دين از 
 و يممبارزه مى كنند درود مى فرست

خاطره تمامى كسانى كه در راه تحقق 
خواستهاى ترقيخواهانه مردم ايران 

  . يمجان باختند را گرامى مى دار
ه حل بحران ما بر اين اعتقاد هستيم ك

پراكندگي در جنبش كمونيستي ايران و 
شكل گيري يك قطب كمونيستي در 
جنبش رهاييبخش مردم ايران كه 
بتواند با ژرف نگري و توجه به شرايط 
عيني كنوني نقش مداخله گر داشته 
باشد، تكيه به مضمون و توجه به 
محتواي جنبشي است كه از سياهكل 

و توجه بدون ترديد اين تكيه . آغاز شد
يها، انحرافها، ينارسابدون بررسي 

يي كه چريكهاي خطاها و كمبودها
فدايي خلق در سالهاي پس از حماسه 

 ۱۳۵۷سياهكل تا انقالب بهمن 
 .داشتند، ره به جايي نخواهد برد

 سال در شرايطي ۳۵اكنون پس از 
سالگرد حماسه و قيام سياهكل را 

داريم كه كارگران،  گرامي مي
 ، زنان ومعلمان، دانشجويان مزدبگيران، 

 جوانان كشور ما با مبارزه روزمره خود
را هدف قرار جمهوري اسالمي  رژيم
كارگران شركت واحد  .اند داده

 در ماههاي  تهران و حومهياتوبوسران
گذشته بارها به پا خواستند و  در 

 ۸آخرين حركت اعتراضي خود كه روز 
 با هجوم بي سابقه بهمن انجام شد

 . روبرو شدي سركوبگر رژيمنيروها
سنديكاي كارگران شركت واحد 

 پس از اين اتوبوسراني تهران و حومه
سركوب وحشيانه طي اطالعيه اي در 

از شب قبل «:همان روز اعالم كرد كه
به منازل ما هجوم آوردند، حتي 
فرزندان خردسال ما را هم به زندان 
بردند، تعداد زيادي كه هنوز آمار دقيق 
آنرا نداريم ولي قطعا بالغ بر صدها نفر 
ميشود را دستگير كردند، تعدادي از 
همكاران ما را به زور كتك و تهديد 
مجبور به راندن اتوبوس ها كردند، 

انندگان ارگانهاي نظامي را تعدادي از ر
به خدمت گرفتند و هزاران پليس و 
مامور انتظامي، لباس شخصي و لباس 
رسمي را به جان ما انداختند تا اعتصاب 

اين وضعيتي است . ما را در هم شكنند
در ادامه اطالعيه آمده » .كه ما داريم

جمهوري اسالمي چنين كرد «:است كه
كه به و ما هيچ چاره اي نداريم جز آن

مبارزه مان سرسختانه تر و متحدانه تر 
از شما همكارانمان و هم . ادامه دهيم

سرنوشتانمان در سراسر دنيا، از شما كه 
ميتوانيد اتحاديه و تشكل خودتان را 
داشته باشيد تقاضا داريم كه اين عمل 

ما از شما . دولت ايران را محكوم كنيد
انتظار داريم كه خواهان آزادي فوري و 

ي قيد و شرط تمامي دستگير شدگان ب
رسميت شناسي ه خواهان ب. شويد

سنديكاي ما و اجابت كردن خواسته 
ما انتظار داريم كه شما . هاي ما شويد

سركوب اعتصاب ما را محكوم كنيد و 
خواهان محاكمه و مجازات همه 
كساني كه به صف اعتصاب كارگران 

 ».هجوم آوردند شويد
 با  رانيلق ا خيي فدايكهايسازمان چر

حمايت از اعتصاب و اعتراض كارگران 
 تهران و حومه يشركت واحد اتوبوسران

 يريو ضمن محكوم نمودن دستگ
 توسط  حكام مستبد يفعاالن كارگر

 يباني و پشتتي  خواستار حمارانيا
 خواهاني آزادي و همه رانيمردم ا

 ي مراني از كارگران اايران و جهان
 .باشد

ران ايران براي حق ما از خواست كارگ
اعتصاب و حق ايجاد تشكلهاي مستقل 
كارگري و نظارت سازمان بين المللي 

كار بر حقوق كارگران ايران حمايت مي  
كنيم و همبستگي خود را با مبارزه 

كارگران و مزدبگيران ايران اعالم مي 
  .كنيم

 حقوق بشر ملل متحد، از وني از كمسما
 ي كار، از همه يسازمان جهان

 در ي كارگرينديكاها و اتحاديه هاس
 كه از مبارزه  مي خواهيسراسر جهان م

 جادي اي براراني ارانيكارگران و مزدبگ
 و تي حماي مستقل كارگرالتيتشك
 راني حاكم بر امي كرده و  رژيبانيپشت

 به بوط مرنيرا به خاطر نقض قوان
 ي فعاالن كارگريريحقوق كار و دستگ

 .محكوم كنند
اي حفظ واليت ننگينش خامنه اي بر

حربه اي جز سركوب مردم ايران و 
. صدور تروريسم و بنيادگرايي ندارد

هدف اساسي او از به كرسي نشاندن 
احمدي نژاد در يك انتخابات قالبي و 
نمايشي و هدف از جار و جنجالهاي 
احمدي نژاد چيزي جز تالش براي 

حفظ امنتيت نظام از طريق استفاده از  
 .رصت عراق نيستحربه اتم و ف

استبداد مذهبي حاكم بر ايران با نقض 
اوليه ترين حقوق مردم ايران و با دهن 
كجي به جهانيان و با صدور ارتجاع و 
بنيادگرايي، جامعه و كشور را ويران 

 .كرده است
در حالي كه جمهوري اسالمي نتوانسته 
براي تامين اوليه ترين نيازهاي مردم 

 در حالي كه ايران چاره انديشي كند و
ايران داراي ذحائر عظيم گاز كه مي 
تواند بيش از صد سال مساله انرژي در 
ايران را تامين كند است، مستبدان 
حاكم بر ايران، ميلياردها دالر صرف 
پروژه اتمي و صدور بنيادگرايي مي 

 .كنند
امروز ديگر همگان مي دانند كه ادعاي 
مستقل شدن در انرژي و دستيابي به 

وژي اتمي بهانه اي براي دستيابي تكنول
اين برنامه كه . به سالح اتمي است

توسط رژيم ايران با جديت دنبال مي 
شود، عليه منافع مردم ايران بوده و 
ايران را به سمت يك فاجعه همه جانبه 

 .مي برد
با وجود رژيم استبدادي مذهبي واليت 
فقيه مردم ايران به فقر و سيه روزي 

ت اوليه و مقدم مردم خواس. رسيده اند
ايران كه همه ي شيفتگان آزادي در 
راه آن پيكار مي كنند، سرنگوني رژيم 
ايران و استقرار يك نظام دمكراتيك در 

اين خواست نه از طريق . ايران است
جنگ خارجي و دخالتگرانه امپرياليستي 
محقق مي شود و نه از طريق چشم 

تحقق آزادي و . دوختن به درون نظام
يت ملي و دست يابي مردم ايران حاكم

 به دموكراسي و عدالت و پيشرفت تنها 
  ۱۹بقيه در صفحه 
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سالم عرض مي كنم خدمت همه شما 
دوستان و رفقايي كه امروز به اينجا 

مي دانم كه برخي از . تشريف آورديد
شماها از راههاي دور آمده ايد تا در 
مراسم امروز شركت كنيد، از شما 

همينطور . خوش آمديد. تشكر مي كنم
دوستان عزيزي كه در همين منطقه 

ر و از ديدا. زندگي مي كنند لطف كرديد
از دبيرخانه . آشنايي با شما خوشحالم

سازمان نيز به خاطر دعوتي كه از من 
بگذاريد همچنين . كردند تشكر مي كنم

از دوستان و رفقايي كه زحمت 
تداركات اين همايش را كشيده اند به 
. ويژه رفيق شاهپور نيز تشكر كنم

همگي خوش آمديد و درود بر همگي 
 .شما

كه مي گويند شما هم حتما شنيده ايد 
بدترين نوع ترس و هولناكترين لحظه 
موقعي است كه كسي به روي سن مي 
رود و همه چشمها و گوشها را متمركز 

اما احساس . روي خود احساس مي كند
من االن هيچ چيز جز شادي و 

من خوشحالم كه . خوشحالي نيست
امشب در كنار شما دوستان و رفقا با 

هكل را  بهمن، سالگرد قيام سيا۱۹هم 
 ...گرامي مي داريم

 بهمن هميشه براي من از ۱۹سالروز 
اهميت دو چندان و ويژه اي برخوردار 

بهمن ۱۹ چرا كه تا پيش از ،بوده
، يعني سالي كه در ايران قيام ۱۳۵۷

شد، من در آمريكا زندگي و تحصيل 
در همان روزهاي اول كه به . مي كردم

آمريكا آمدم، جذب گروههاي سياسي 
اما . شروع به فعاليت كردمشدم و 

مدتي نگذشت كه با كنفدراسيون 
دانشجويان خارج از كشور، وابسته به 
سازمان چريكهاي فدايي خلق آشنا 
. شدم و در آنجا شروع به فعاليت كردم

در جريان قيام با تعدادي از رفقايم به 
 ۱۹ ،روزي كه ما رسيديم. ايران رفتيم 

بهمن بود و من و چند نفر ديگر 
راست رفتيم جلوي دانشگاه تا در يك

راهپيمايي كه از طرف سازمان 
چريكهاي فدايي خلق ترتيب داده شده 

جمعيت زيادي آنجا . بود، شركت كنيم
بود و من از شوق در پوست نمي 

برايم مشاهده اين همه . گنجيدم
حمايت از سازمان از جانب جوانان، 
دانشجويان، مردان و زنان بسيار 

تغيير و . ار آميز بودشكوهمند و افتخ
 بهمن ۱۹ تا ۱۳۴۹ بهمن ۱۹تحول از 

البته بگويم كه در .  باور نكردني بود۵۷
 رفيق مهدي سامع سازماندهي زآن رو

ولي . اين راهپيمايي را به عهده داشتند
من كوچك بودم و ايشون را نمي 

سوو تفاهم نشود، منظورم به . شناختم
لحاظ سني نيست، منظورم اين است 

ن فقط يك هوادار خارج كشوري كه م
بودم و ايشان در رده هاي باالي 

 . سازمان
 بهمن ۱۹از همين رو درست است كه 

از اهميت تاريخي خودش در جنبش 
مردم ايران برخوردار است اما اين روز 
به لحاظ شخصي هم روزي بسيار 
. خاطره انگيز برايم محسوب مي شود

براي همين هم مي خواهم بخشي از 
ايم را اختصاص بدهم به صحبته

اهميت گرامي داشت اين روز يا در 
واقع، اهميت گرامي داشت روزهاي 
تاريخي در جنبش آزادي خواهي و 

 .عدالت طلبي مردم ايران
اكثر شما حتما مي دانيد كه ما ! دوستان

در سازمان چريكهاي فدايي خلق 
 و در "جنگ خبر"سايتي داريم بنام 

يم كه آنجا يك واحد شنيداري دار
برنامه هاي راديويي ويژه  تهيه مي 

 .كند
در آنجا تالش مي كنيم، برنامه هاي 
ويژه به مناسبت روزهاي تاريخي تهيه 

 مارس، ۸تاكنون عالوه بر برنامه . كنيم
 ۱۶ بهمن و ۱۹اول ماه مه، روز كارگر، 

آذر، برنامه هايي هم به ياد بود انقالبي 
بزرگ رفيق ارنستو چه گوارا، رفيق 

عيد سلطانپور، شاعر بي نظير عصر ما س
احمد شاملو و فدايي شهيد، خسرو 

 .گلسرخي تهيه كرده ايم
در حين تهيه اين برنامه ها كه خود من 
هم در آن فعاليت مي كنم، ما متوجه 
شديم كه مروري بر اين روزها نه تنها 
به خود دست اندر كاران آن شوق و 
ذوق انقالبي مي دهد و ما را در راهي 
كه براي كسب عدالت مي پيماييم 
مصمم تر مي كند بلكه، همين احساس 
و انرژي را هم به كساني كه به آن 

 .، مي دهد كنندگوش مي
اين روزها از اين جهت اهميت پيدا مي 
كند و ما به اين دليل آنها را جشن مي 
گيريم كه رويدادهايي هستند كه مردم 

 كه در آن مي طدر شرايو جامعه 
. نها را در دل خود آفريده اندزيستند آ

اين انسانها و اين رويدادها به ما زندگي 
آنها آفريده . تازه و غني تري بخشيدند

آنها نقطه . شرايط زماني خودشان بودند
جوشش كشمكشها، تالشها، مبارزات، 
. آرزوها، اميدها و آرمانهاي مردم بودند

براي همين هم هست كه اينها و اين 
 . واقعي انسانها هستندرويدادها، تاريخ

آنها همه ما، نسل خود و نسلهاي بعدي 
از ما . را براي هميشه دگرگون كردند

 . انسانهاي ديگري ساختند
وقتي خوب فكر مي كنيم مي بينم اگر 
سياهكل نبود، مردم ما همين مردمي 
نمي توانستند باشند كه دالورانه در 

 ۱۹اگر . برابر ديكتاتوري شاه ايستادند
 نبود،  خيلي از رويدادهاي بهمن 

از روح و پيام . تاريخي ديگر هم نبودند
اين روز است كه تاريخ ما و مردم ما به 

 .دوراني نو قدم نهادند
، يك واحد از ۱۳۴۹ بهمن ۱۹روز 

رزمندگان دلير فدايي در طي يك 
 شجاعانه،  پاسگاه ژاندارمري تعمليا

سياهكل واقع در استان گيالن را خلع 
 .سالح كرد

اين اقدام در شرايطي صورت گرفت كه 
جو ياس و سرخوردگي در كشور ما 

ديري نپاييد كه آتش . وجود داشت
عمليات دالورانه اين رزمندگان جو سرد 

پس از آن، از ادغام . ياس را ذوب كرد
دو جريان پيشتاز فدايي، سازمان 
. چريكهاي فدايي خلق متولد شد

، ۵۷ تا ۴۹سازمان ما طي سالهاي 
 سركوب و ضربات شديد رژيم تحت

ديكتاتوري شاه به حيات رزمنده خود 
شجاعت و دالوري رفقاي . ادامه داد

فدايي و ايستادگي آنها در برابر شاه، 
سازمان ما را با همه خطا ها و كاستيها، 
به بزرگترين سازمان انقالبي در 

سياهكل و در . خاورميانه تبديل كرد
 تداوم آن سازمان چريكهاي فدايي

خلق، صفحه پر افتخاري را در تاريخ 
در طي اين . مبارزاتي مردم ايران گشود

دوران تغييرات زيادي در جامعه صورت 
. گرفت كه از اين روز الهام گرفته بود

اين تغيير را در ادبيات و شعر، هنر بهر 
گونه، از سينما گرفته تا تاتر و موسيقي 

از آن گذشته،  . مي شد مشاهد كرد
ماعي، سياسي، روشهاي فرهنگ اجت

كمتر . مبارزاتي، همه از آن متاثر شدند
كسي در اين جنبش وجود دارد كه اين 
روز به طور مستقيم يا غير مستقيم بر 

 .او اثر نگذاشته باشد
تاثيراتي را كه اين جنبش براي جامعه 

در . ايران داشت، هنوز هم مي توان ديد
بحثي كه در مورد اخبار روز مي كنيم، 

ز ديدن هر فيلمي، حتي در طرز پس ا
شما . تربيت كودكانمان هم ديده ايم
وقتي . هم حتما اين را تجربه كرده ايد

 ساله من انشا مدرسه اش را ۱۳دختر 
در باره چه گوارا مي نويسد، اين اثرات 
خوب مبارزاتي و حق طلبانه و مترقي 
است كه نسل به نسل منتقل مي شود 

ي زنده نگاه و اين خود بهترين دليل برا
 .داشتن اين روز تاريخي است

از خودمان بپرسيم چرا جمهوري 
داشت اين روز  اسالمي حتي از گرامي

كه در دوران شاه اتفاق افتاده هم مي 
داشت انقالبيوني  چرا از گرامي. ترسد

كه در دوران شاه مبارزه مي كردند و 
به دست حكومت آريامهري اعدام 

 كه ۳۳ شدند، مي هراسد؟ چرا قطعه
آرامگاه انقالبيون و شخصيتهاي 
برجسته تاريخي است و نشان از تاريخ 

 مردم ايران دارد را نابود مي كند؟
 بهشت زهرا آرامگاه مبارزيني ۳۳قطعه 

است كه در زمان شاه و جمهوري 
اينجا شاعران . اسالمي اعدام شده اند

انقالبي، روزنامه نگاران و چهره هاي 
زني، حميد انقالب همچون، بيژن ج

اشرف، بهروز دهقاني، خسرو گلسرخي، 
كرامت دانشيان، محمد حنيف نژاد، 
علي اصغر بديع زادگان، سعيد محسن، 
مهدي رضايي و بسياري ديگر آرميده 

چه هراسي رژيم از اين افراد كه به . اند
 آنها مي ،خاك سپرده شده اند دارد؟ بله

خواهند ياد و خاطره اين انقالبيون را در 
 و قلب ما نابود كنند تا ما به جاي فكر

انديشيدن و به اهتزاز در آوردن پرچمي 
كه آنان به دوش داشتند و انتخاب راه 
انقالبي و تسليم ناپذيري كه رفتند، 
فراموششان كنيم، سكوت اختيار كنيم 
و يا خودمان را سرگرم كارهاي بي 
فايده كه حتي يك چوب هم الي چرخ 

 .رژيم نمي گذارد بكنيم
روز "رژيم مي آيد و با علم كردن يك 

 از نوع " مارس۸" نمايشي يا "كارگر
خودش كه ربطي به مبارزات مردم 
ايران، كارگران و زنان ندارد، سعي مي 
كند اين روزها و اين تاريخ را از ما 

 هراس او از چيست؟. بگيرد
هراس او اين است كه اين روزها 
سمبل همبستگي، اتحاد و تشكل 

. ارگري و زنان و غيره استجنبشهاي ك
براي همين هم ما به كوري چشم 
استبداد مذهبي واليت فقيه اين روزها 

اين .را جشن مي گيريم و ارج مي نهيم
روزها تاريخ واقعي ما هستند كه با زنده 
نگاهداشتن شان، نه با تكرار آنچه كه 
آنها در زمان خودشان به خاطر شرايط 

آموزشهاي موجود انجام دادند بلكه، با 
مبارزاتي آنها زندگي و مبارزه مي كنيم 

 مي سازيم ديگريو روزهاي تاريخي 
كه به سرنگوني همين رژيم خواهد 

 .انجاميد
 ۷بقيه در صفحه 
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 ....سخنراني 
 

 ۶بقيه از صفحه 
خب دوستان و رفقا، من سخنان امشب 

 البته -را به سه بخش تقسيم كرده ام 
يك بخش آن كه مربوط به اهميت 

داشت قيام سياهكل بود انجام  گرامي
شد، پس مسوولين برنامه نگران 
نباشند، از وقتي كه به من دادند تجاوز 

، در دو بخش بعدي از آنجا -نمي كنم 
كه مهمترين درسي كه جنبش 
سياهكل به ما داد اين بود كه رفقاي ما 
با تحليل اوضاع روز به دنبال پاسخي 
مناسب در برابر آن بودند، نگاهي به 
شرايط كنوني  كه با آن روبرو هستيم 
مي اندازيم و سپس مقداري هم در باره 
وظايفي كه در اين برهه تاريخي به 

ته الب. دوش ما است، صحبت كنيم
 منظورم ،"وظايف ما"وقتي مي گويم 
عنوان مردم ايران، ه وظايف ما هم ب

هم در جايگاه فعالين جنبش 
هم در  آزاديخواهي و عدالت طلبي و

جايگاه سازمان چريكهاي فدايي خلق 
بعدا هم مي توانيم و اگر خواستيد . است

در همين مورد با هم به گفتگو 
 .بنشينيم

اختار حكومت واليت فقيه به جهت س
ست، به   مذهبي كه دارا–استبدادي 

وجه نتوانسته پاسخ نيازهايي كه چهي
مردم ايران براي دستيابي به آن قيام 

از اين رو نمي تواند . كردند را بدهد
حمايت مردم ايران را نيز جلب كند و 
اگر گفته باشيم، پايه اجتماعي حكومت 

 درصد نيست، ۱۵ تا ۱۰مالها بيش از
به خاطر همين . ه ايمبي انصافي نكرد

هم رژيم براي حفظ حكومت منفورش 
براي . بايد دائما در جنگ و گريز باشد

اين كار به چند فاكتور نياز دارد، اول به 
يك سنگر، سنگري كه در پشت آن 
پنهان شود و ديگري به دو جبهه كه از 
آنجا با مردم بجنگد و امنيت خود را 

 .حفظ كند
ژيم براي ر.  است"اسالم"سنگر رژيم 

فشار آوردن و تحميل قوانيني كه به 
نفع خودش باشد، در پشت آنچه كه 
ادعا مي كند احكام اسالم است، مخفي 
شده و بدين وسيله بدترين نوع استبداد 

 .مذهبي را تحميل كرده
تنها براي نمونه بگويم، در مورد زنان 
كشورمان، قوانين ضد زن، پوشش 

در اجباري، سنگسار و آنچه به فقر 
ميان آنان انجاميده، كه زنان و دختران 

فرار از خانه و غيره . جوان را به فحشا
رژيم با . كشانده، اعمال كرده است

سركوب زنان از راه اين قوانين 
ارتجاعي تالش كرده است كه صداي 

استبداد . پر قدرت آنان را خاموش كند
مذهبي در همه امور ديگر هم به كار 

خود را پشت آن مي رود تا رژيم چهره 
 .پنهان كند

در اين رابطه و اين كه تا چه حد موفق 
شده فقط به يك نكته اشاره مي كنم 
كه خامنه اي اخير در اين مورد كه زنها 

در ادارات موازين اسالمي را رعايت 
 نمي كنند مقداري غُر زده اين در حالي

ست كه در همان زمان شكايت مي 
 درصد زنان اصفهاني ۸۰شود كه 

ن اخب آقاي. جاب را رعايت نمي كنندح
مالها اين به شما چه مي گويد؟ آيا اين 

 سال جمهوري ۲۷نيست كه بعد از 
اسالمي، زنان مي گويند، ما زير بار زور 

 به شما "نه"نمي رويم؟ آيا اين پاسخ 
نيست؟ البته اين فقط يك نمونه از 

 . هزاران نمونه بود
 اما دو جبهه اي كه رژيم از آنجا با

مردم مي جنگد، يكي جبهه جنگ 
داخلي ست و ديگري گسترش اين 
جنگ با استفاده از قدرت نمايي در 

 .خارج است
 در صحنه داخلي فقط به اختصار به 
چند سالحي كه رژيم عليه مردم 

 .استفاده مي كند، اشاره مي كنم
 سانسور و خفقان، بستن روزنامه نخست

ها، مسدود كردن سايتهاي خبري و 
 رسانه ها تا جلوي آگاهي مردم خالصه

قويترين سالح در دست هر . را بگيرد
رژيمي، سالح سركوب آزادي براي 

 .كسب آگاهي است
و فقر روز افزون . بعد از آن فقر است

 مردم و اين كه آنها ناچار تنگدستي
 تمام وقت شان را ، هستند شبانه روز

براي سير كردن شكم خود و كودكان 
 فقر را رژيم خط. خود سپري كنند

 هزار تومان در ماه تخمين ۲۴۰خودش 
اين در حالي ست كه حقوق . زده 

 هزار ۱۴۰كارمندان با پايه هاي باال، 
 درصد ۱۰۰بنابراين، . تومان است

. كارمندان زير خط فقر زندگي مي كنند
حاال اين فقط شامل كارمندان مي 

 .شود
يكي ديگر از سالحهاي كشنده و 

ه مواد مخدر مخرب هم پخش گسترد
اين يكي از سهمگين ترين . است

اعتياد به مواد مخدر كه . سالحها است
با خود بيشترين آسيبهاي اجتماعي 
مانند فقر، فحشا، خودكشي، فرار 
دختران، كودكان خياباني، بيماري، 
افسردگي و ايدز و غيره به دنبال دارد و 
از سوي ديگر، به مسخ جامعه مي 

 .انجامد
واد مخدر و در دسترس گسترش انواع م

بودن و تغيير الگوي شيوه هاي مصرف 
آن سبب شده كه بسياري از جوانان و 
. نوجوانان به آن گرايش پيدا كرده اند

 ۱۴ -۱۳هم اكنون سن اعتياد به 
مواد مخدر آنقدر . سالگي رسيده است

فراوان شده كه هر كسي مي تواند در 
مدت زمان كمي به آن دسترسي پيدا 

جامعه شناس به نام عليرضا يك . كند
 اعتياد   سن  آمدن  پايين  در باره شايان

   در زمينه ايران":گويد در كشور مي
   و اعتياد از نوع  جمعيت  نسبت اعتياد به
 ". دارد  را در جهان  اول  رتبه تزريقي،

حتما شما هم راجع به شيوع مصرف 
 " شادي آور"قرصهاي به اصطالح 

ان جوانان مصرف شنيده ايد كه در مي
بااليي دارد و به آساني در دسترس 

به تازگي آنها را داروخانه ها نيز . است
 .مي فروشند

ديگري، سركوب اعتراضات، بگير و 
ببند و علم كردن نيروهاي لباس 

اخيرا هم . شخصي براي انجام اين كار
ديديم كه با كاركنان شركت واحد 
اتوبوسراني چه كردند و در جريان آن 

 .يمهست
رژيم در صحنه خارجي نيز از سه سو 

 .حركت مي كند
 جذب ارتجاعي - بمب اتمي-عراق

ترين نيروها كه همان بنيادگرايان 
 .مذهبي هستند

 رژيم با افتادن افغانستان و _ابتدا عراق
عراق به دست نو محافظه كاران در 

ن در خاورميانه و آمريكا و پيشروي آنا
نداشتن پايگاه اجتماعي در داخل، خود 

 .را در خطر مي بيند
 در عراق، رژيم در عين حال كه -۱

تالش كرد تا با آمريكا كنار بيايد و به 
آمريكا براي اشغال و انتخابات و غيره 
كمك و در حقيقت دست خود را با 
همسويي با امپرياليسم  رو كرد  اما از 

رد، نفوذي هم سوي ديگر سعي ك
. موازي با آن در عراق داشته باشد

براي . يعني،  برگي هم در دستش باشد
همين روي عراق سرمايه گذاري مي 
. كند تا جا پاي محكمي در آنجا بسازد

رفسنجاني خودش به اين نكته اقرار 
ما براي عراق ":مي كند و مي گويد

 ".زياد هزينه كرده ايم
 هااز م _ ساختن بمب هسته اي -۲

 كه سازمان مجاهدين ۲۰۰۲اوت سال 
مشت رژيم را در باره فعاليتهاي هسته 

 مخفي نيروگاههايايش باز كرد و از 
 اين نيز ،نطنز و اراك گزارش داد

 در پي ساخت  رژيممشخص شد كه
سالحي است كه بيشترين تهديد را با 

 نمي هرگزآن متوجه كساني بكند كه 
. جنگدتواند با سالحهاي سنتي با آنها ب

رژيم پس از آن ناچار شد به بازرسيهاي 
آژانس انرژي اتمي تن دهد و سپس 

 سال دروغ پراكني ۱۸معلوم شد كه 
 .كرده و مشغول اين كار بوده است

 گزارش ۹ مصوبه و ۸سرانجام پس از 
، شوراي ۲۰۰۵مختلف، در سپتامبر 

حكام سازمان انرژي اتمي مصوبه اي 
د، صادر كرد كه در آن ذكر شده بو

رژيم ايران به مسووليت خود عمل 
بنابر اين بايد در نشست . نكرده است

بعدي كه قرار بود در نوامبر صورت 
بگيرد، پرونده رژيم را به شوراي امنيت 
. ارجاع مي كرد اما اين اتفاق نيفتاد

 حاال چرا؟
 سومين سالح رژيم در زمينه -۳

خارجي، جلب ارتجاعي ترين نيروها كه 
. مذهبي هستند استبنياد گرايان 

و نزديكي به حماس و حزب اهللا لبنان 
 هم سفر احمدي نژاد به سوريه و ااخير

ديدار با سران حزب اهللا و دادن قولهاي 
كالن به آنها، حرفهاي احمدي نژاد 
عليه يهوديان و آرزوي مرگ شارون 

 .همگي براي جلب اين گروهها بود

يا رژيم تا كنون موفق بوده و آببينيم 
 بوده در كدام جبهه؟اگر 
نه داخلي در امر برقراري حص در

حكومت مذهبي همه مي دانند كه 
مردم تسليم استبداد مذهبي نشده اند و 

 . هر چه بوده با زور و سرنيزه بوده
در زمينه محدود كردن رسانه ها اگر 
چه قشري از جامعه به كار خود ادامه 
داده و با ارتباطاتي كه نيروهاي فعال 

خارج با هم داشته اند مشكل داخل و 
آگاهي كمتر بوده ولي در برخي موارد 

در ميان . هم رژيم موفق بوده است
آنهايي كه دسترسي كمتري به وسايل 
ارتباط جمعي آگاهگرانه داشته اند، اين 
باور به وجود آمده كه ساخت سالح 
هسته اي حق ماست و به آن به عنوان 

 .مساله اي ملي نگاه كنند
امعه به گفته خود حكومتيها، در سطح ج
 در حالت انفجاري قرار ادانشگاهه

كارگران با بسته شدن كارخانه . دارند
ها و يا عقب افتادن حقوق شان دست 

اگر سركوب . به اعتراض مي زنند
وحشيانه رژيم نبود، آنوقت مي شد 
عمق انزجار مردم را از اين حكومت 

به طور كلي رژيم نه تنها نتوانسته . ديد
وده هاي مردم را تحميق كند بلكه، ت

روز به روز هم خود منفور تر گشته 
 .است

 به روي كار، "احمدي نجات"آوردن 
پس . تالشي ديگر در اين رابطه است

 سال خاتمي تالش كرد با ۸از آنكه 
لبخند ها و شعار گفتگوي تمدنها مردم 
را گول بزند، احمدي نژاد از زير عباي 

او دولت . خامنه اي بيرون مي خزد
خودش را با شعار مبارزه با فساد، 
. مهرورزي و خدمت به مردم آغاز كرد

به عبارت ديگر، حكومت هار خودش 
 سال سلطه ۲۷اقرار كرد كه بعد از 

واليت فقيه، فساد و دزدي در باالترين 
رده هاي حكومتي بيداد مي كند كه 
حاال ايشان بايد با آن مبارزه كند، 

خشونتي كه اين مهرورزي را به جاي 
حكومت با آن مردم را به اسارت 
كشيده قرار دهد و بي عدالتي را با 

 .خدمت جبران كند
اما اين حرفها را مردم ايران از همان 
روز اول هم باور نكردند و دليلي هم 

تنها بخش مثبت . براي باور آن نداشتند
اين شعار هاي تو خالي همانا سنديت 

ه مي بخشيدن به آنچه كه قبال هم
بي خود نيست كه مي . دانستند بود

 احمدي نژاد به بهترين ندر ايراگويند، 
و رايج ترين سوژه جوك تبديل شده 

 .است
اما با همه شعارهاي تو خالي، احمدي 
نژاد حل مشكالت داخلي را به ظهور 

او متهمان . امام زمان موكول مي كند
به انواع جنايتهاي ضد انساني را در 

بر تن نظاميان و . ار دادمسند وزارت قر
ماموران اطالعاتي و امنيتي، لباس 
فرماندار و استاندار و مقامات ديگر 

 همزمان، به مراكز علمي و . پوشاند
 ۸بقيه در صفحه 
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 ....سخنراني 
 

 ۷بقيه از صفحه 
فرهنگي و اجتماعي در همان حد ناچيزي كه 
وجود داشت نيز حمله ور مي شود و فشارهاي 
. اجتماعي و پليس و امنيتي را افزايش مي دهد
 -همه اينها بخش از سالحهايي هستند كه 

 دايم عليه مردم پر رونق تر -همانطور كه گفتم 
 .مي شوند

ين كه رژيم تا چه حد در خب، اين پاسخي بر ا
به نظر من اين حقيقت . صحنه داخلي موفق بوده

كه رژيم هر روز ناچار است سالحش را سنگين تر 
و تيز تر بكند، نشان از شكست در داشتن حمايت 

 .مردمي و كسب آن با زور سر نيزه دارد
در صحنه خارجي اگر چه با روي كار آمدن 

من زده شده احمدي نژاد به بحرانها و تنشها دا
است اما با كنده شدن شر باند به اصطالح 

، تا حدودي طرف حسابهاي "اصالح طلبان"
اكنون رژيم با سياست . اصلي را رو كرده است

 بر لبه تيز پرتگاه قدم مي "فرصت" و "تهديد"
 .زند

رژيم براي حل بحران خودش سعي كرد به آمريكا 
كمك كند اما نتوانست از اين كشور  دستمزدي 

، در اشغال ۲۰۰۱براي مثال، در نوامبر . بگيرد
افغانستان به آمريكاييها كمك كرد اما بوش آنها را 

 . خواند"مثلث شر"يك ضلع 
رژيم در سرنگوني صدام و برقراري حكومت دست 
. نشانده آمريكا در عراق هم به آمريكا كمك كرد

 داوطلب مذاكره با آمريكا در باره ۲۰۰۳در سال 
سته اي و تروريسم شد اما آمريكا نيروگاههاي ه

بوش در پاسخ گفت، ما . حاضر به كوتاه آمدن نشد
مذاكره نمي كنيم كه چيزي به جمهوري اسالمي 

پس مالها نتوانستند با آمريكا با سياست . بدهيم
از همين روست .تهديد و بحران آفريني كنار بيايند

در .  سپرده شداروپاييهاكه مذاكرات اتمي به دست 
اين دوران، بازار اروپاييها با جمهوري اسالمي طي 

 دو ۲۰۰۴صادرات اروپا به ايران در سال . گرم بود
 در ۲۰برابر شد در حالي كه واردات آنها از ايران، 

 ). ۱۹۹۹از سال ( صد كاهش يافت 
جمهوري اسالمي در طي اين دوران سرمايه هاي 
مردم ايران را با باج دادن به كشورها از هند و 

ن گرفته تا روسيه و اروپاييها به حراج گذاشت و چي
تالش كرد از اين  طريق امورات خود را پيش 

 .ببرد
در اينجا اين تنها رژيم جمهوري اسالمي نيست 

 شطرف مهمترين . كه به بن بست رسيده است
مشكالت . هم در موقعيت بهتري قرار ندارد

داخلي، جنگ در عراق، مخارج سنگين انساني و 
مريكا به مخالفت اجتماعي با  بوش در اين  مالي آ

 ناز همين رو، براي وادار كرد. كشور  افزوده است
رژيم به تمكين، آمريكا سعي كرد كه ديگران را 

 .هم با خودش همسو كند
 اكنون ،اما دولت بوش كه به فكر تغيير رژيم نبود

هم اميد به دست آوردن آلترناتيو از درون حكومت 
و هم مي داند شانسي در سرمايه را از دست داده 

دولت . گذاري به روي دارو دسته پسر شاه ندارد
بوش و امپرياليسم آمريكا تنها مدافع نيرويي براي 

  كه بوددنجايگزيني جمهوري اسالمي خواه
 . را داشته باشدشدن دست نشانده آمريكا آمادگي
 در صحنه خارجي هم غربيها و مهمتر از بنابراين

صورتي كه هست نپذيرفته ه رژيم را ب آمريكا ،همه
ه  به فكر تغيير رژيم هم ب،اند از طرفي ديگر

ويژه آنكه آمريكا ه ب.  نيستند،داليلي كه گفتم

له اش با جمهوري اسالمي ربطي به مردم امس
 .ايران ندارد

پس حاال چه؟ سرنوشت رژيم و سرنوشت مردم 
 ؟ايران چه خواهد بود

روز بيشتر و بيشتر  هر ،با توجه به اوضاع كنوني
 همانگونه كه سازمان ما همواره ،روشن مي شود

ه ي مردم ايران تنها بيبه اين اعتقاد بوده، رها
دست ه ما هرگز نبايد ب. دست خودشان است

 Regime changeامپرياليستها براي تغيير و 
روي ما بايد بسوي مردم ايران و . چشم بدوزيم

 .مبارزات آنان باشد
وظيفه نيروهاي فعال در اين جنبش هم بايد حول 
 محور افشاگري و حمايت از اعتراضات مردمي

اين اعتراضات بايد به هم پيوسته . متمركز شود
و  ايجاد سنديكاهاي مستقل كارگري. گردد

مردم  تشكلهاي مستقل بايد در دستور كار
 ايران و نيروهاي مترقي و آگاه قرار شزحمتك

ر جايگاه سازمان چريكهاي وظيفه ما د. گيرد
 هر چه بيشتر فعال شدن در  بايدفدايي خلق

 كمك رساني و افشا رژيم ،حمايت از اين جنبشها
 .در صحنه داخلي و خارجي باشد

عنوان يك نيروي مدافع سوسياليسم ه اگر چه ما ب
 هم در ايران ، هسته ايهايخواهان نابودي سالح

وظايف به و هم در جهان هستيم با اين حال بايد 
بر پايه   خود تكيه كنيم و ديپلماسي خود رااصلي

 . به كرسي نشان حقوق حقه خود پيش ببريم
رژيم براي پراكندگي در صفوف اپوزسيون نيز 

 ،كه گفته مي شود طوريه ب. بسيار تالش كرد
صد ميليون دالر براي به انحراف  بيش از چهار

 ما بايد هوشيارانه.  كرده استهزينهن آكشيدن 
اين تالشها را خنثي كنيم و صفوف خود را محكم 

 . كنيم
 

 !دوستان و رفقا
، يكي از رهبران جنبش سياهان گمارتين لوتر كين

ما چكي ":او گفت. در آمريكا حرف خوبي زده است
چكي . در دست داريم كه آمده ايم آنرا نقد كنيم

ي برخوردار يكه ما بايد نقد كنيم از ارزش باال
 چكي . كرامت و حق زندگي انسانها ارزشاست، به

كه ثروت بي كران آزادي، امنيت و عدالت و 
حاصل كوشش، مبارزه و رنج ماست و اينها به ما 

 مردم ما هم براي ".مي گويند موجودي ندارد
از . آزادي و زندگي بهتر تالش و مبارزه كرده اند

 سال ۲۷ بهمن تا ۲۲ بهمن از ۲۲سياهكل تا قيام 
ولي به جاي نقد شدن .  و مبارزهبعد تالش بوده

اين حق ماست .  جنس بنجل به ما داده شد،چك
آنها كه حق مردم وطن ما را . كه بايد وصول شود

 بايد به مجازات برسند ،دزديده و به غارت برده اند
 .و مي رسند

ي هستيم و يما انسانهاي واقع گرا":چه گوارا گفت
 براي همين هم آرزوهاي غير ممكن در سر مي

 همين چند هفته پيش يك بومي ، بله".پرورانيم
ليوي به رياست جمهوري انتخاب وسرخپوست در ب
 آمريكاي شمالي "حياط خلوت" شد و بار ديگر

 "غير ممكن"اين آرزوي . زير پايش به لرزه افتاد
  به واقعيت پيوستدر بوليوي

 !دوستان و رفقا
فراموش نكنيم كه قدرت هيچ ديكتاتوري در 

تر از قدرت آزادي خواهي و عدالت طلبي جهان باال
وظيفه ما توان بيشتر بخشيدن به اين . مردم نيست
 .قدرت است

 همگي شما درود بر. متشكرم
 

  بهمن۱۹تصاويري از بزرگداشت 
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شـما    خانم زينت ميرهاشمي، با سالم به     
و بـــا بزرگداشـــت ســـالگرد حماســـة 
سياهكل، يـاد شـهيدان قهرمـان ايـن         

ويـژه فـدايي شـهيد صـفايي          حماسه به 
 .داريم فراهاني را گرامي مي

لطفًا براي خوانندگان ما مخصوصًا     : س
 دنيا    هنوز به  ۴۹نسل جديد كه در سال      
ــد خالصــه ــده بودن ــان  نيام ــي از جري ي

 .هكل را بازگو كنيدسيا
 

تعدادي از جوانـان دليـر، جـان بركـف،        
 با حملـه بـه      ۱۳۴۹  بهمن ۱۹متعهد در   

ــدارمري درســياهكل   يــك پاســگاه ژان
. مبارزه به شكل نوين را اعالم نمودنـد       

با ايـن عمليـات اعـالم       » گروه جنگل «
اين عمليات محصـول    . موجوديت نمود 

چندين سال تفكر و سازماندهي مبـارزه       
ــلحانه  ــه مس ــز نقط ــبش   و ني ــاز جن آغ

عمليات سياهكل  . مسلحانه انقالبي بود  
طور كلي تولد سـازمان چريكهـاي         و به 

گيري و    فدايي خلق ايران برآيند تصميم    
هاي تحقيقي بعد از سالها بحـث و     يافته

بيـژن جزنـي ـ    «ارتباط بـين دو گـروه   
» پويان ـ مسعود احمدزاده «و » ظريفي

انه، كنشگران عرصه مبارزه مسـلح    . بود
بوسـي    در مقابل كرنش، سكوت و پـاي      

پوشان ديكتاتوري پهلـوي را بـه         چكمه
 . چالش گرفتند

به همين دليل است كه ايـن رويـداد را         
توان واكنشي بـه دو دهـه سـكوت،           مي

طلبـي چپهـاي      نشـيني و فرصـت      عقب
 . سنتي ايران دانست

رزمندگان فـدايي شـرايط نـويني را در         
ــا  ــد، جوان ــنفكران متعه ــر روش ن و براب

ــي گذاشــتد  ــن . كمونيســتهاي انقالب اي
ــان  رويــداد در ســريعترين زمــان در مي
. مردم و نيروهاي روشنفكر منعكس شد     

انگيـر و دگرگونسـاز،       اين رويداد شگفت  
 . به زودي تبديل به داستاني شد

پيكران   دالن گروه جنگل، اين غول      دريا
ــش در   ــارزه، شــب را شــكافتند و آت مب

ه پا خاسـتند    جواناني ب . جنگل افروختند 
ممكنها، تـونلي     و در ميان كوهي از غير     

 . تونلي به سوي آزادي. زدند
جا به شعر زيباي سروده شده توسط         اين

 : كنم شاملو اشاره مي
 ايستند  در برابر تندر مي«

 . »ميرند كنند و مي خانه را روشن مي
مـرداد و شكسـت سـنگين         ۲۸كودتاي  

حزب تـوده، وابسـتگي ايـن حـزب بـه           
شوروي سابق، ميان مـردم و بـه        اتحاد  

اعتمـادي نسـبت بـه        ويژه جوانـان بـي    
ــود   ــود آورده ب ــه وج ــتها را ب . كمونيس

رســتاخيز ســياهكل ماننــد خورشــيدي 
يـي آفريـد      درخشيد و ارزشهاي جاودانه   

كه در آن زمـان در ادبيـات، فرهنـگ،          

موزيك و در زندگي مـردم تـأثيرش را         
گذاشت و اين رهاوردهـا هنـوز بعـد از          

هاي سنگيني كـه      ه و نيز ضربه   چند ده 
بر پيكر جنبش فدايي وارد آمده اسـت،        

بـه عبـارتي    . چنـان مانـدگار اسـت       هم
توان گفت كه نسل سياهكل، نسـل         مي

بيژن جزني و مسعود احمـدزاده، حميـد        
 از نسـل  …اشرف و اميرپرويـز پويـان و    

يـي بودنـد كـه      »ماهي سياه كوچولـو   «
ماهي سـياه   «صمد بهرنگي در داستان     

 . تصوير كرده است» وكوچول
گروه جزني ـ ظريفي در بستر سـركوب   

. وجود آمـد    و شكست جبهه ملي دوم به     
بيژن جزني و ظريفي همراه با تعـدادي        

ــر از ايــن گــروه در ســال     ۱۳۴۶ ديگ
اعضـاي باقيمانـده بـه      . دستگير شـدند  

سازماندهي خود ادامه دادنـد و خـود را         
. براي مبـارزه مسـلحانه آمـاده نمودنـد        

ياهكل برآمد توافق و نزديكي     حماسه س 
ــترك و    ــاري مش ــروه روي همك دو گ

بيــژن جزنــي . عمليــات مســلحانه بــود
ــي  ــارزة مســلحانه، م ــاره مب ــد درب : گوي

پيشاهنگ قادر نيست بدون ايـن كـه        «
خود مشعل سوزان و مظهر فـداكاري و        
پايداري باشد، توده ها را در راه انقالب        

 . »بسيج كند
مانـدهي  حماسه جاودانه سياهكل به فر    

. اكبر صفايي فراهـاني انجـام شـد         علي
بازماندگان گروه جنگل و گروه مسـعود       

 درهم   ۱۳۵۰ زاده در اواخر فروردين     احمد
ادغام و چريكهاي فدايي خلق ايـران را        

 . وجود آوردند به
ــل   ــروه جنگـ ــد از   ۱۳از گـ ــر بعـ نفـ

اسـفند    ۲۶فرسـا روز      هاي طاقت   شكنجه
 .  تيرباران شدند۱۳۴۹  سال

 
يژگي اصلي حماسة سياهكل چه     و : س

بود و چـه نقشـي در شكسـتن فضـاي           
 ؟اختناق آن روزگار داشت

 
ــاي برجســته حماســه   يكــي از ويژگيه

بهمن در فضاي سكون و خفقان آن         ۱۹
زمان، شوريدگي نسلي از جوانان چپ و       
. كمونيست عليه ديكتـاتوري شـاه بـود       

زدن به شيوه نوين مبارزه،       آنان با دست  
ــد يــك آلتر ــارزاتي ســر همانن ــاتيو مب ن

ــتند ــاه در اوج  . برافراشــ ــم شــ رژيــ
نمـايي و مـردم در اوج نوميــدي    قـدرت 

در آن شـرايط رژيـم در آسـتانه         . بودند
جشــــنهاي «برگــــزاري مراســــم  

كـرد كـه      بود و ادعـا مـي     » ساله  ۲۵۰۰
 . ايران جزيره ثبات است

ويژگي مهم و اساسـي ديگـر رسـتاخيز         
سياهكل، گسسـتگي نسـلي از جوانـان        

ــد  ــها و   معتق ــم از ارزش ــه ماركسيس ب
هاي چيهاي  »ايسم«قالبهاي وابسته به    

آنهـا بـا گامهـايي      . سنتي آن دوران بود   
مطمئن جنبشي را آغاز كردنـد كـه بـر          
خالف چپ سنتي آن دوران متكـي بـه       
قطبهاي جهـاني نبـود و اساسـًا اعـالم          
موجوديتشان هم نه بـر اسـاس منـافع         

آن زمان ماننـد  » چپ«قطبهاي جهاني   
 و چين بلكه در پاسخ به شرايط      شوروي

 . مشخص ايران بود
ــا   پــس ويژگــي اصــلي جنبشــي كــه ب
سياهكل آغـاز شـد، تكيـه بـر شـرايط           
خـاص ايـران، جــدي بـودن در عملــي    

بـودن از     كردن ادعاهايشـان و مسـتقل     
 .قطبهاي جهاني آن زمان است

ــين عمليــات     ــة ســياهكل اول  حماس
مسلحانه عليه رژيم ديكتاتوري شـاه در     

ايـن عمليـات چـه      . دوران معاصر است  
تأثيري در پيشـبرد مبـارزات مـردم مـا          

 عليه ديكتاتوري شاه داشت؟ 
يــي در  ايــن جنــبش ارزشــهاي جاوانــه

ــه در   ــد ك ــردم آفري ــپ و م ــبش چ جن
ايران را سراسـر    «روزهاي قيام به شعار     

ــي  ــياهكل م ــيمك س ــد » ن ــديل ش . تب
شكني كرد و نوزادي را       سياهكل پوسته 

در . متولـد كـرد كـه فرزنـد زمـان بــود     
شرايط خفقـان آن زمـان و بـا الهـام از      
مبارزه مسلحانه و حماسه سـياهكل، در       
گوشه و كنار ايران، جوانان خود دسـت        

اين . به تشكيل گروههاي انقالبي زدند    
ــا   تشــكلها بــدون ايــن كــه ارتبــاطي ب

. كردنـد   اشته باشند فعاليت مي   سازمان د 
تـوان در زنـدانها و از ميـزان           اين را مي  

دستگيريهايي فهميد كه بـدون ارتبـاط       
 . مستقيم با سازمان بودند

ــور آفريــد و هــم      ــياهكل هــم ش س
راهگشــايي كــرد كــه اثــر آن را مــا در 

 .  ديديم۵۷ آستانه قيام بهمن
 

 مدتي پـس از عمليـات سـياهكل         : س
ـ      ه و انتقـاد برخـي      اين اقدام مـورد حمل

اين . طلب قرار گرفت    جريانهاي فرصت 
ــدروي و   ــه تن ــون را ب ــات انقالبي جريان

. كردنـد  جدابودن از تودة مردم متهم مي  
هاي اين قبيل تحليها      لطفًا دربارة ريشه  

 .توضيح بدهيد
 

در اوايل دهه چهل بحرانـي بـزرگ در         
. ميان نيروهاي چپ در جهان بروز كرد      

سـت چـين و   اختالف بين حـزب كموني   
حزب كمونيست اتحـاد شـوروي ابعـاد        

 . وسيعي پيدا كرد
اين اختالف تأثير خودش را در احـزاب        

آنهـايي  . چپ آن زمان بر جاي گذاشت     
كه خود را وابسته بـه يكـي از ايـن دو            

دانستند طبيعتـًا منـافع مـردم         قطب مي 
ــه  ايــران را از دريچــه ارجحيــت دادن ب

منافع احزاب اين دو قطب كـه احزابـي         

حاكم بودند و لذا منافعشان بـه عنـوان         
. ديدنـد   كـرد، مـي     يك دولت عمل مـي    

يي بلند شدند و در مقابل اين         خوب عده 
وابستگي ايستادند و دنبال راهكارهـاي      
مبارزه بـا توجـه بـه شـرايط مشـخص           

گسستگي از قالبهاي چـپ     . ايران بودند 
سنتي و ايستادگي در برابر آن و به ويژه   

برابـر آن طبيعتـًا در     ساختن آلترناتيو در    
گزينانه آنها توفـاني      دنياي آرام و عزلت   

ــه    ــود را ب ــان خ ــرد و مخالف ــا ك ــه پ ب
ايـن كـه راهكارهـا،      . رويارويي كشـاند  

هـا و تاكتيـك يـك جنـبش چـه             شيوه
توانـد    ميزان غلط و چه اشـتباهاتي مـي       

داشته باشد حركت تاريخ و زمان روشن       
جنــبش فــداييان ماننــد هــر . كنــد مــي

حال حركت و نه در سـكون    جنبشي در   
توانـد اشـتباهاتي كـرده        و ايستايي مـي   

باشد اما بدون شك اين كه امـروز بعـد      
ــان   ــي مخالف از گذشــت ســه دهــه حت

توانند از اين     ديروزي و امروزي آن نمي    
پوشي كنند و يـا ايـن كـه           جنبش چشم 

هـاي    يي كه در عرصه     ارزشهاي جاودانه 
سياست، هنر و ادبيات ايـران بـر جـاي          

توانـد    ته است را انكار كننـد، مـي       گذاش
نشــان دهنــدة تــأثيرات و پيونــد آن بــا 

ــوده ــد ت ــا باش ــن. ه ــام بهم  و ۱۳۵۷ قي
استقبال وسـيع از جنـبش فـدايي و در          

توجه مردم به اپورتونيستها و       مقابل عدم 
طلبان نشان داد كه چـه كسـي          فرصت

 . جدا از مردم است
 

يي از حماسة سـياهكل        اگر خاطره  : س
 . ي ما بازگو كنيدداريد برا

 
ــه   ــا حماس ــداييان ب ــن از ف ــناخت م ش

هـا    سياهكل كه در آن زمان در روزنامه      
در رفت و آمد به زنـدان،       . درج شد، بود  

رغم   و در محيطي سياسي كه بودم و به       
كمي سن، اين حماسه مـرا بـا دنيـايي          

كه براي  » خرابكاراني«. ديگر آشنا كرد  
يـي درخشـيدند و     نسل من مانند جرقـه    

از آن پـس    . و و اميد را زنده كردنـد      آرز
بود كه پيوستن به آنها برايم تبديل بـه         

در مدرسـه و در   . آرزو و تالش شده بود    
خيابان صحبت از آنان بود و نسلي مثل        

 . مرا شيفته خود كرده بود
تـوان    شور، شوق، اميد و ايـن كـه مـي         
هـايي    كاري كرد و بايد كاري كرد نكته      
ـ          ر مـن،   بود كـه از حماسـه سـياهكل ب

دوستانم و همشاگرديهايم در آن زمـان       
ــأثير گذاشــت ــا  . ت ــه ب ــد از ســه ده بع

بازنگري سياهكل و رويدادهاي پس از      
آن به بودنم در جنـبش فـدايي افتخـار          

چنان برايم زنده     كنم و شوق آن هم      مي
 . است

  ۱۹بقيه در صفحه 

 مناسبت سالگرد حماسه سياهكل  به
 با زينت ميرهاشمي، عضو كميتة مركزي سازمان چريكهاي فدايي خلق  روزنامه مجاهدمصاحبه

  نبرد خلق و عضو شوراي ملي مقاومت نشريه سردبير،نايرا
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 ماه يكي از ماههاي سخت و بهمن

پرتالطم رويارويي جنبش كارگري با 
حكومت استبداد مذهبي و حامي 

بر تارك . سرمايه انگل صفت حاكم بود
رخدادهاي اين جنبش در ماه گذشته 
عزم استوار كارگران شركت واحد در 
تداوم فعاليت و مبارزه براي دستيابي به 
خواستهاي خود، انتخاب نمايندگان 

اقعي و برخورداري از تشكل مستقل و
كارگري و نيز آزادي فعاالن 

 . شركت واحد بودليستسنديكا
 براي عبور ازكارگران شركت واحد 

موانعي كه در راه رسيدن به تحقق 
در حركت مطالباتشان قرار داشت 

 زنداني شدن اعتراضي خود با سركوب،
مواجه ده، كودكان و خودشان اخانو

 . شدند
ت واحد در ادامه اعتراض كارگران شرك

خود و براي آزادي همكارانشان تصميم 
 بهمن اعتصاب ۸گرفتند روز شنبه 

 . كنند
 جمهوري اسالمي، مزدوران سركوبگر

در برابر گامهاي پر توان و استوار 
كارگران شركت واحد اتوبوسراني 
تهران، شمشيرهاي خون آلودشان را از 
غالف در آورده و بار ديگر دست به 

 . وب زدندسرك
ماموران نظام جهل و جنايت روز جمعه 

 بهمن قبل از آغاز رويارويي و ۷
اعتصاب كارگران شركت واحد، به خانه 
هاي آنها يورش برده و اقدام به 

.  نفر نمودند۴۰۰دستگيري نزديك به 
جالدان در يورش به فعاالن اين 
جنبش، از ضرب و شتم خانواده هاي 

دريغ آنها و نيز كودكان خردسال 
دختر دوازده ساله يكي از . ننمودند

فعاالن سنديكايي به نام سليمي، از 
آنچه كه بر وي، مادرش و خواهرش 

صحبتهاي . رفته است سخن گفته است
تكاندهنده او بازتاب جنايتي است كه بر 
مردم ايران به طور روزانه اعمال مي 

 . شود
عليرغم سركوب وحشيانه و ايجاد جو 

گران با عزمي رعب و وحشت، كار
استوار به ميدان آمدند و در نبردي 
نابرابر نشان دادند كه براي آزادي 
همكارانشان و رسيدن به خواسته 

بر اساس . هايشان مصمم هستند
 ۸گزارشهاي منتشر شده در روز شنبه 

بهمن دستگيريها به مرز هزار نفر رسيد 
 زحمتكشان مملو ازو زندان اوين 

ز خود ميهنمان كه براي دفاع ا
 . ، شدصدايشان را بلند كرده بودند

د كه وعده بردن پول ادولت احمدي نژ
نفت به سفره هاي زحمكشان را مي 

داد، با سياستهاي ماجراجويانه در خارج 
از ايران، بيش از هميشه دست به 

زندانيان سياسي  سركوب كارگران و 
در پس جنجال كاريكاتورها . زده است

 و و آتش زدن سفارتخانه ها
پرچمهايشان، مسأله اصلي يعني 
سركوب مردم همچنان در دستور كار 
. رژيم استبدادي مذهبي حاكم است

جمهوري اسالمي قصد دارد با سياست 
ماجراجويانه و جنگ طلبانه در ماجراي 
پرونده اتمي در جامعه بين المللي 
نگاهها را از عدم مشروعيت خود در 
 داخل ايران به بحران مردم ايران با

با گرفتن . جامعه بين المللي بكشاند
 ضد امپرياليستي مي خواهد ژست

بفهماند كه تضاد مردم با امپرياليسم و 
قدرتهاي بزرگ است و در گرد و خاكي 
كه به پا مي كند وظيفه اصلي و بنياني 
ديكتاتوري خود را به نحو احسن انجام 

اين وظيفه همانا سركوب . دهد
 كارگران جنبشهاي اجتماعي و به ويژه

سركوب هر صدايي كه براي . است
اعتراض تبديل به يك تشكل شود را 

جنبش كارگري كه از دوران . خفه بكند
نامه نويسي، طومار جمع كردن و يا «

به » ايستايي در وضعيت موجود
گامهايي فراتر رفته است در همزماني 
با شرايط بحراني در جهان و منطقه كه 

از مي دستهاي سركوبگر را بيشتر ب
گذارد، شرايط سخت تري را پيشاروي 

رژيم با نفوذ در نيروهاي . خود دارد
 با ابزار مخالفت »بديل جهاني سازي«

سركوب جنبش اجتماعي با امپرياليسم 
در مردم را شدت بخشيده است و اين 

يم در ژكه سياستهاي راست حالي 
نزديك رابطه با اقتصاد، هر چه بيشتر 

براليستي و  به سياستهاي نئوليشدن
سياست . قرار گرفتن در مدار آن است

خصوصي سازي، خارج كردن 
قانون شمول اي زير ده نفر از هكارگاه

كار، خارج كردن  كارگران قراردادي و 
ون كار، جايگزيني نقاشمول پيماني از 

قراردادهاي كوتاه مدت كار كه حتا به 
يك ماه مي رسد، اخراج كارگران با 

 قرادادهاي سابقه كار طوالني و
استخدامي دائم، و در نهايت تعطيلي و 
به ركود كشانيدن واحدهاي توليدي 
نساجي كه از واحدهاي توليدي پايه اي 

، سياست اقتصاد ايران محسوب مي شد
اصلي رژيم در رابطه با اشتغال و 

بنا به داده هاي تحقيقي . صنعت است
رسانه هاي حكومتي، روز به روز به 

ليدي بحران دار تعداد واحدهاي تو
افزوده مي شود و در نتيجه شمار 

 از يبسيار. بيكاران گسترش مي يابد
واحدهاي توليدي نساجي، لوازم خانگي، 

صوتي و تصويري، توليد كفش تعطيل 
شده و بازارهاي ايران به يمن سرمايه 
داري سوداگر و انگل صفت پر از 
كاالهاي كشورهاي همسايه مي شود 

 اين وضعيت كه اقتصاد داخلي در
 .بحراني قدرت رقابت با آن را ندارد

عليرضا محجوب كارگزار رژيم در 
در گفتگويي با » خانه كارگر«

 بهمن، ۲۳خبرگزاري ايلنا روز يكشنبه 
 واحد ۹۰۰در سالهاي اخير «: گقت

توليدي و صنعتي متوسط و بزرگ 
 هزار كارگر ۱۹۰تعطيل شده و اشتغال 
 ».به مخاطره افتاده است

 بهمن ، بار ۵گزارش ايلنا چهارشنبه  به 
ديگر معافيت كارگاههاي كمتر از ده 

قوانين كار با تصويب شمول نفر از 
ت وزيران به مدت سه سال تمديد أهي
  . شد

يك حكومت ديكتاتور و بنيادگرا نمي 
تواند در صف مبارزه با امپرياليسم قرار 

نمي توان بدون دموكراسي، . گيرد
گاره هاي گزار به عدالت اجتماعي و ان

سوسياليسم از مبارزه ضد امپرياليستي 
سياستهاي . سخن به ميان آورد

جمهوري اسالمي دقيقا در جهت 
تقويت هارترين بخشها و نهادهاي 
سرمايه داري مالي و انحصارات عمل 

در همين راستا جلب توجه . مي كند
نيروهاي مترقي و جنبشهاي مترقي و 

ه سمت به ويژه كارگران در جهان ب
خواست اصلي مردم ايران كه همانا 
سرنگوني اين رژيم و برخورداري از 
يك حكومت دموكراتيك يا انتخاب 
آزاد نمايندگان خود مي باشد اهميت 

مردم ايران حق دارند از . دارد
استاندارهاي زندگي چه در زمينه حقوق 
بشر و چه در عرصه سياسي، اجتماعي 

 حقي اين. و اقتصادي برخوردار باشند
است كه نمي تواند در پس پرده بحران 
آفريني رژيم در جامعه بين المللي و يا 
مخالفت با جنگ و مخالفت با 

به . امپرياليسم از مردم ايران سلب كرد
همين دليل توجه همه نيروهاي مترقي 

 را به حمايت از مردم ايران و
محكوميت رژيم بايد جلب كرد و آن را 

گامي كه . دتبديل به حركتي مادي كر
كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي 
آزاد كارگري و فدراسيون اتحاديه هاي 
جهاني در حمايت از كارگران در بند 

، گامي با ارزش است  اندايران برداشته
 .كه بايد فعاالنه از آن حمايت شود

كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي 
آزاد كارگري و فدراسيون اتحاديه هاي 

 در اعتراض به سياستهاي ضد جهاني
كارگري و سركوبگرانه رژيم ايران، روز 

 فوريه را روز جهاني در ۱۵چهارشنبه 
 .ندحمايت از كارگران ايران اعالم كرد

خواسته هايي كه براي اين اعتراض 
 :جهاني اعالم شده، چنين است

 به رسميت شناختن حق تشكل -۱
 مستقل كارگران در ايران

ور اسانلو و كليه  آزاد كردن منص-۲
كارگران دستگير شده سنديكاي 

 شركت واحد 
 پذيرش حق داشتن سنديكا از -۳

 طرف مديريت شركت واحد
 به رسميت شناختن حق قرارداد -۴

 دسته جمعي
 پرداخت دستمزدهاي عقب افتاده -۵

 كليه كارگران و اعضاء سنديكا
اين تشكلهاي كارگري از همه  

واست درخاتحاديه ها در سطح جهان 
 كه در هر كشوري كه سفارت نمود

جمهوري اسالمي وجود دارد، در اين 
روز تظاهرات اعتراضي در برابر آن 

در غير نبودن سفارت در مقابل . بگذارند
وزارت كشور خود اكسيون اعتراضي 

 . بگذارند
همزمان با اعالم اعتراض جهاني 

، كارگران ) بهمن۲۷چهارشنبه (
راني در سنديكاي شركت واحد اتوبوس

. تهران، در برابر مجلس تجمع كردند
كارگران شركت واحد در كشاكش و 
رويارويي با رژيم موفق به آزاد كردن 
تعدادي از كارگران زنداني شدند اما 
تعدادي از فعاالن جنبش سنديكايي 
. همچنان در زندان به سر مي برند

رژيم قصد دارد سياست تواب سازي را 
رد و تفرقه بين در مورد آنها به كار بب

 .فعاالن اين جنبش بياندازد
بخشي از كارگران ايران خود رو در 
دفاع و همبستگي با كاركنان شركت 
واحد اتوبوسراني و نيز كاركنان در 
زنجير، طي اطالعيه اي به كارزار 

 . جهاني پيوستند
كارگران ايران خودرو در اطالعيه خود 
ضمن يكي دانستن خواست كارگران 

د با خواسته هاي خود، شركت واح
همبستگي بين المللي كارگران براي 
دستيابي به خواستهايشان را امري الزم 

 . براي طبقه كارگر دانسته اند
 بهمن كارگران ۲۵روز سه شنبه 

اخراجي شركت واحد در برابر اداره كار 
اجتماع كرده و خواهان بازگشت به 

 . كارشان بودند
ز اوج رويدادهاي روزهاي جاري نشان ا

 ايجاد وحشت و برايگيري سركوب 
اين سركوبها روند اجتناب . رعب دارد

ناپذير چكمه پوشان حكومتي است كه 
براي ماندن بر سر قدرت از همه 
. اهرمهاي سركوبگرانه استفاده مي كنند

همزمان با سركوب كارگران شركت 
واحد زندانيان سياسي را تحت فشار 

رزه به ميزاني كه مبا. قرار مي دهد
كارگران شركت واحد با مبارزه 
واحدهاي ديگر توليدي و نيز جنبش 

 دانشجويي و اعتراضهاي مردمي در 
 ۱۱بقيه در صفحه 

 رويارويي جنبش كارگري با حكومت استبداد مذهبي 
 ) ماهبهمننگاهي به رويدادهاي جنبش كارگران و مزدبگيران در (

زينت ميرهاشمي 
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رويارويي جنبش كارگري با 
 حكومت استبداد مذهبي

 ۱۰بقيه از صفحه
 

بخشهاي ديگر پيوند پيدا كند، جايگاه 
جنبش كارگري در مبارزه براي تغيير 
شرايط موجود نقش خود را به عمل مي 

رهاورد پيوند جنبش كارگري با . نشاند
جنبشهاي ديگر و نيز همبستگي ميان 

ته براي كارگران، مبارزه اي سازمانياف
 .  سرنگوني اين رژيم ضد بشري است

نشان رژيم با نام و بي با نام و مزدوران 
دستور مستقيم ولي فقيه، در حمله و 
يورش به دراويش گنابادي قم، حسينيه 
اين دراويش و خانه هاي اطراف آن را 
به آتش كشيده و تعداد زيادي را زخمي 

بر اساس خبر بي بي سي سه . نمودند
همن، استاندار قم اعالم كرده  ب۲۵شنبه 

طي اين نآرامي كه از بعد از ظهر «كه 
 بهمن آغاز شده هزار ۲۴روز دوشنبه 

 نفر مجروح شده ۲۰۰نفر بازداشت و 
سركوب مردم بي دفاع توسط » .اند

باندهاي قمه زن اوباش محكوم و 
به قول . جنايت عليه بشريت است

جورج «فيلسوف بزرگ آمريكايي 
نهايي كه از تاريخ نمي آ«، »سنتايانا

» .آموزند محكوم به تكرار آن مي شوند
و » شعبان بي مخها«باندهاي 

چماقدارهاي دوران رژيم پهلوي همان 
طور كه نتوانستند صداي مردم را در گلو 
خفه كنند بدون شك اقدام اين اوباشان 
و لمپنها هم نمي تواند در عزم مردمي 

لل كه در برابر استبداد ايستاده اند خ
پيكار و همبستگي جهاني . ايجاد كند

نيروهاي مترقي با كارگران ايران در 
برابر ديو سهمگين استبداد مذهبي امري 

امري كه كارگران . الزم و حياتي است
ايران خود رو در پايان اطالعيه شان به 

آنها مي . درستي از آن ياد كرده اند
ما جمعي از كارگران شركت «: گويند

ز طرف همه كارگران ايران خودرو ا
ايران خودرو دستهاي شما را مي 
فشاريم و اميد آن داريم كه اين 
همبستگي در بين كارگران سراسر 
جهان با وسعت هر چه بيشتري تداوم 

 » .يابد
مردم و نيز كارگران ايران در پيكار و 
مقاومت خود در برابر ديو سهمگين 
استبداد، با ابتكارهاي نو، رژيم را به 

 . ي گيرندچالش م
 

برجسته ترين حركتهاي 
  ماه بهمناعتراضي كارگران در 

حركتهاي اعتراضي كارگران بر سر عدم 
دريافت حقوق، بيكاري و عدم امنيت 
كار در بسياري از واحدهاي توليدي 

در زير به برجسته ترين .جريان داشت
 . آنها اشاره مي شود

 

 كرگر شركت توليدي ۷۰۰بيش از 
م روز شنبه اول برق واقع در ايال

بهمن در برابر ساختمان ستادي 
توليدي نيروي برق دست به 

علت اعتراض اين . اعتراض زدند
كارگران عدم دريافت حقوق بيش از 

 .  ماه بود۲
  

 بهمن كارگران ۲روز يكشنبه 
واقع در » خزر«شركت بافندگي 

قائمشهر در مقابل فرمانداري اين 
. شهر دست به تجمع اعتراضي زدند

اليت اين كارخانه بدون اطالع فع
 ماه است تعطيل ۵كارگران به مدت 

شده و كارگران شاغل آن در 
 . بالتكليي به سر مي برند

  
 بهمن كارگران ۲روز يكشنبه 

در » نخ تار«شركت ريسندگي 
مقابل اداره كل صنايع گيالن تجمع 

علت اعتراض اين . اعتراضي نمودند
كارگران عدم دريافت حقوق و 

 . ليفي بودبالتك
 

المپ «كارگران شركت توليدي 
واقع در قزوين در اوايل ماه » قزوين

بهمن چندين بار دست به تجمع 
علت اين اعتراض، . اعتراضي  زدند

بيكاري و عدم دريافت حقوق به 
  .  ماه بود۵مدت 

 
 بهمن كارگران شركت ۸روز شنبه 

واقع در آبادان در اعتراض » آيفا«
در مقابل اين به عدم دريافت حقوق 

 . شركت تجمع اعتراضي نمودند
 

 بهمن كارگران ۱۲روز چهارشنبه 
واقع در شهر » ايران برك«شركت 

رشت، در مقابل استانداري گيالن 
اين كارگران به عدم . تجمع كردند

دريافت حقوقشان به مدت يك 
سال، تاكنون چندين بار اعتراض 

 . نموده اند
خبرگزاري ايلنا تعداد كارگران 

ركت كننده در اين اعتراض را ش
 .  نفر اعالم كرده است۳۰۰

  
 بهمن كارگران ۱۶روز يك شنبه 

در سمنان در مقابل » پاكريس«
اداره كل تامين اجتماعي اين استان 
تجمع اعتراضي بر پا كرده و به 
مسئوالن اين اداره براي حل 

 . مشكلشان اولتيماتوم دادند
 

 بهمن، كارگران ۱۷روز دوشنبه 
در » پوشينه بافت«د توليدي واح

قزوين در برابر استانداري اين شهر 
اين . تجمع اعتراضي نمودند

كارگران از محل ميدان اصلي شهر 
تا محل ساختمان استانداري دست 

 . به راهپيمايي زدند
علت اعتراض اين كارگران عدم 

خبرگزاري . دريافت حقوق بوده است
 بهمن تعداد شركت ۱۷ايلنا 

 ۳۰۰ اين اعتراض را كنندگان در
  . نفر اعالم كرده است

  
 كارگر كشتي سازي ۱۷۰۰

 ۲۳در يكشنبه » ايران صدرا«
بهمن دومين هفته اعتصاب خود 

اين . را پشت سر گذاشتند
كارگران خواهان حضور مدير 
عامل اين شركت و رسدگي به 

 . مشكالتشان بودند
 

كارگران كارخانه چيني بهداشتي 
 در اوايل ارس واقع در تبريز،

بهمن ماه به دليل عدم دريافت 
حقوقشان دست به اعتصاب زده 

اين . و دست از كار كشيدند
اعتصاب سه هفته طول كشيد 
سرانجام قرار شد كه حقوق آنان 

رداخت شود و كارگران به سر پ
بر اساس . كار خود بازگردند

 بهمن ۲۴گزارش ايلنا دوشنبه 
قرار است كه حقوق كارگران تا 

 بهمن ۲۵آخر وقت اداري 
 تعداد كارگران .پرداخت شود

 ۲۸۰شاغل در اين واحد توليدي 
 . نفر است

 
كارگران معدن سنگرود واقع در 

ندين بار چگيالن، كه تاكنون 
اعتراض زده اند روز دست به 
 بهمن به تهران ۲۴دوشنبه 

آمدند و در مقابل دفتر رياست 
به دليل . جمهوري تجمع نمودند

تعطيلي بدون برنامه ريزي اين 
 كارگر سنگرود به ۶۲۰معدن، 

مدت يك سال است كه در 
بيكاري و بالتكليفي به سر برده 
و از هيچ حقوقي برخوردار 

 . نيستند
 بهمن، ۲۴ بر اساس گزارش ايلنا

يكي از كارگران شركت كننده 
در اين همايشي اعتراضي گفت 

يك سال را بدون حقوق «: كه
سر كرده ايم، بچه هايمان را با 
لباسهاي كهنه سال قبل و 
دفترچه هاي به هم چسبانده 
راهي مدرسه كرديم، نزد زن و 
فرزند شرمنده شديم و به عنوان 
نان آور خانواده، شرمندگيمان را 

فره هايمان گذاشتيم، اما بر س
اين »  .....ديگر تحمل نداريم

كارگران مدت يك سال است از 
همه حقوق و مزاياي كاريشان 

 . محروم مانده اند
  

قطعات «كارگران شركت 
 ۲۵روز سه شنبه » فوالدي

بهمن در محل كارخانه تجمع 
اين . اعتراضي برپا كردند
ريافت دكارگران به عدم 

اه، اوضاع  م۶حقوقشان به مدت 
نابسامان خود و وضعيت نامعلوم 
آينده اين كارخانه اعتراض 

 .داشتند

  

تشكل يابي و ايجاد 
سنديكا حق كارگران 

 شركت واحد است
  

 جعفر پويه
كارگران و كاركنان شركت واحد اتوبوسراني 
تهران و حومه در مبارزه براي حق تشكل يابي 

سنديكاي احيا شده . خود سخت تحت فشارند
 واحد خدماتي از سوي مسوولين جمهوري اين

اسالمي به رسميت شناخته نمي شود و منصور 
اسانلو، رييس هيات مديره آن دستگير و در 

اين در حالي . زندان تحت بدرفتاري قرار دارد
است كه جمهوري اسالمي به سازمان جهاني 
كار تعهد داده است كه حق ايجاد تشكلهاي 

 را به رسميت مستقل را رعايت كرده و آنها
 .بشناسد

اما هيات موسس و اعضاي هيات مديره 
سنديكاي كاركنان شركت واحد دستگير شده اند 

 و "خانه كارگر"و عمله استبداد حاكم همچون 
 براي آنها خط و نشان "شوراهاي اسالمي كار"

در اين شرايط براي كارگران و . مي كشند
كاركنان شركت واحد راهي جز اعتصاب براي 

. ابي به خواسته هاي به حقشان نمانده استدستي
از آنجا كه اعتصاب از حقوق به رسميت شناخته 
شده توسط جوامع بين المللي است، سنديكاي 
كارگران و كاركنان شركت واحد براي دستيابي 
به خواسته هاي خود و رساندن صداي حق 
طلبانه اعضاي تحت فشارش، طي فراخواني كليه 

 بهمن به ۸را روز شنبه كارورزان شركت واحد 
 . اعتصاب فرا خوانده است

ما همصدا با كارورزان شركت واحد اعالم مي 
داريم كه طبق همه موازين به رسميت شناخته 
شده بين المللي و كنوانسيون سازمان جهاني كار، 
حق تشكل يابي كارگران و كاركنان شركت واحد 
بايد رعايت شده و سنديكاي آنها به رسميت 

منصور اسانلو، رييس هيات مديره و . ه شودشناخت
رهبر سنديكا كه در زندان بسر مي برد، بايد 
 .بدون قيد شرط آزاد گردد

در اين صورت است كه خواسته هاي به حق 
كارورزان شركت واحد از كانال سنديكا پيگيري 
شده و مطالبات آنها در رابطه با شرايط كار و 

 .ل استقابل پيگيري و تعام... دستمزد و 
ما از مجامع بين المللي به ويژه سازمان جهاني 
كار و همه تشكلهاي كارگران كشورهاي مختلف 
مي خواهيم، به پايوران جمهوري اسالمي نسبت 
به برخورد خشونت آميز با كارگران و كاركنان 
شركت واحد هشدار داده و آنها را تحت فشار 
بگذارند تا با به رسميت شناختن سنديكا، حق 

شكل يابي كه از حقوق اوليه كارورزان شركت ت
 . واحد است را محترم بدارند

از كليه سازمانها و نهادهاي سياسي، اجتماعي و 
شخصيتهاي مستقل مدافع حقوق كارگران در 
داخل و خارج كشور بويژه جوانان و دانشجويان 
داخل مي خواهيم كه به حمايت از زحمتكشان 

ان را براي شريف شركت واحد برخيزند و آن
 .دستيابي به حقوقشان ياري رسانند

 ۸۴ بهمن ۷
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 نخست ،به خاك افتادن اسحاق رابين
 ،۹۵وزير اسراييل در چهارم نوامبر 

پايان پروسه اي بود كه در اسلو تبديل 
به پيماني شد كه نمايندگان دو طرف 

وقتي . مناقشه آنرا امضا كرده بودند
 جوان ،"ايگال امير"مشخص شد كه 

ــرورتند رو اسراييلي دست به   رابين ت
ين تبديل  شك بسياري به يق،زده است

شد كه بايد براي هميشه فاتحه پيماني 
. كه هنوز اجرايي نشده است را خواند

عرفات  پاي ديگر قرار داد اسلو ياسر
بود كه با ناباوري اخبار مرگ رابين را 

اين سياستمدار كهنه . دنبال مي كرد
كار فلسطيني شايد همان موقع دريافت 
كه همه عقب نشينيهايش براي دست 

حي حداقل، بيهوده بوده يابي به صل
است و اكنون خود نيز همچون رابين 

براي . كار باشد بايد منتظر عقوبت اين
ساقط كردن پيمان اسلو، اولين ضربه 

 تنشي دراز مدت را در جهت ايجاد
 وارد كرد كه د نتانياهو رهبر حزب ليكو

در تبليغات انتخاباتي اش خود را 
طرفدار سرسخت صلح نشان داد و 

 از حزب  صالحيت دارتر رادوحزب ليك
كارگر براي اجراي پيمان اسلو معرفي 
كرد تا بر كرسي نخست وزيري دست 

نتانياهو پس از به قدرت . پيدا كند
 كمر به نابودي پيمان اسلو ،رسيدن

بست و تمام راههاي پيشرفت و مذاكره 
 در ،به همين دليل. را بر عرفات بست

بين مردم و صلح دوستان اسراييل به 
حمله . شد معروف "دروغگوي بزرگ"

هاي همه جانبه نتانياهو و حزبش به 
 و فسادشخص عرفات و تهمتهاي 

 به او با همكاري رسانه هاي ساختال
 البي اسراييل، كشتي  وجمعي طرفدار

اما . بادبان نكشيده صلح را به گل نشاند
در اين تهمت زني و دروغگوييها 

 سازمان ،حماس. اسراييل تنها نبود
سالمي تند رو فلسطيني نيز همه ا

 تالش خود را براي بدنام كردن عرفات
 و بدين جهت در جبهه به كار بست

دشمنان صلح قرار گرفت و با دست 
 . راستيهاي اسراييل همنوا شد

سازمان "حماس مخفف كلمه عربي 
 است كه "حركت مقاومت اسالمي

 نيز "شجاعت و شهامت"عالوه بر آن 
لوژي حماس ويايد .معني مي دهد

طراحي  تفكر اخوان المسلمين مشابه
كه خواهان برقراري حكومت  شده

در . اسالمي در سرزمين فلسطين است
دو ملت دو "اين تفكر حماس تئوري 

سازمان " ، مورد قبول ساف"دولت
 را نمي پذيرد و "آزاديبخش فلسطين

شيخ . خواهان نابودي اسراييل است
 پدر معنوي حماس و ،احمد ياسين

از صالح شحاده و دالعزيز رنتيسي عب

 اين تشكل ان بنيانگذار،همدستان او
 . بودند ابنياد گر

حمالت تند و بي پرواي حماس به 
عرفات و توهين و دشنامهاي آنها به او، 
موجب خشنودي اسراييليها شد و در 
نهان آنها به تقويت بنيانهاي اين 

 كردن رقيب خارجتشكل براي از دور 
.  عرفات پرداختند،نيسر سخت خود يع

كشيدن حماس توسط اسراييل براي  بر
منزوي كردن عرفات تا جايي بود كه 

را تشكلي  بعضي از تحليل گران آن
اما . دست ساز اسراييل دانستند

خوشحالي دولت اسراييل نيز ديري 
 ،يد و با باال گرفتن انتفاضه دومينپا

 به جبهه  به صورت عملي حماس
ت پيوست و مبارزان طرفدار خشون

اسراييل را در برابر يك عمل انجام 
هر چند نوك پيكان . شده قرار داد

حمالت دولت اسراييل از عرفات به 
جانبي ديگر منحرف نشد اما اعمال 
تندروانه حماس در قتل و كشتار 
شهروندان بيگناه كار را به جايي كشاند 
كه اسراييل دست به دامن اروپا و 

ي محدود كردن آمريكا شد و از آنها برا
 . حماس كمك خواست

اما اين پروسه چندان سريع هم به 
نتانياهو كه بعد از . وقوع نپيوست

 ابتدا ،اسحاق رابين به قدرت رسيده بود
 اعتبار عمليپروسه صلح اسلو را از 

ساقط كرد و سپس جاي خود را به 
شارون كه در ضديت با . شارون داد

به فلسطينيها يد طواليي داشت، نظامي 
يده اي بود كه كارنامه اي يسياست گرا

پر از جنگ و خونريزي و قتل و كشتار 
انتخاب او . فلسطينيها را همراه داشت

به نخست وزيري به معناي قلع و قمع 
 ،شارون. دولت نيم بند فلسطيني بود

پدر شهرك سازي و مبتكر اين شيوه از 
او . اشغال سرزمينهاي فلسطينيان است

 زير ساختهاي ،نظاميابتدا با اشغال 
اقتصادي فلسطين را نابود كرد تا زمينه 
را براي گسترش شهركهاي جديد آماده 

ارتش اسراييل كه بار ديگر وارد . كند
 هر ،سرزمينهاي فلسطيني شده بود

 سر بر اقتصادي هايآنچه از زير ساخت
از . راه ديد را با خاك يكسان كرد

جز تلي از خاك ه فرودگاه فلسطيني ب
جاي نماند و مراكز اقتصادي و ه ب

تجاري فلسطينيها كه عرفات با پولهاي 
 به ويرانه تبديل ،اهدايي بنا كرده بود

اين نابودي تنها خاصيتي كه . شد
 در تبليغات براي  كهداشت اين بود

بدنام كردن عرفات از او سراغ پولهايي 
 كه هزينه ساخت اين گرفته مي شد

مادها و ن. بنيانهاي اقتصادي كرده بود
يادگارهايي كه حاصل تالش ساليان 
دراز عرفات و جنبش فتح و مبارزان 

 بود را محو و نابود كردند و فلسطيني

ديگر مردم فلسطين را به  بار
 كه نشاني از دباز گرداندنسالهايي 

آب و برق . دن نداشت شهريمدنيت
با مشكل اساسي روبرو شد و 

كه براي گذران امور بايد مردمي 
ها براي رساندن هاز جاد

محصوالت كشاورزي خود 
استفاده مي كردند، با مشكل حمل و 

گناه همه اين . نقل روبرو شدند
نامردميها به گردن عرفات انداخته مي 
شد كه حاضر به پذيرش طرح صلح به 

  طرح كهاما اين. شيوه اسراييل نبود
 سوالي است كه مردم ، چه بودمزبور

 خود صل هيچ وقت ازادرمانده و مست
اما بوقهاي تبليغاتي شب و . نپرسيدند

جاي ه روز بر اين ادعا كوبيدند و ب
 ،تقبيح عمل شارون و ارتش اسراييل

به عرفات حمله كردند و او را مقصر 
 . دانستند

 اين جنجالها حماس شركاييكي از 
بود كه با دريافت پولهاي طيب و طاهر 
. مشكوك كار خود را پيش مي برد

دولتهاي ايران و سوريه نيز جانب 
حماس را گرفتند و در توهين و افترا به 
عرفات دست اسراييليها را از پشت 

به جز تخريب و نابودي كه . بستند
 پراكنده ، بار آورده ارتش اسراييل ب

هاي  انهاي مبارز و گروهكردن سازم
 طرح ،ترقيخواه از پيرامون عرفات

بار نشست ه ديگري بود كه هشيارانه ب
. روز منزوي تر كرده و عرفات را روز ب

نبه رهبران گروههاي فلسطيني كه س
اسراييل را پر زور ديدند و خود را در 
برابر ارتش تا دندان مسلح آنها خلع 

ه سالح شده و دست خالي يافتند، را
آنها . خروج از كشور را در پيش گرفتند

خلع سالح و دست خالي ماندن خود را 
از چشم عرفات مي ديدند و وقتي كه 

 اسراييل از رتجاوز گدر برابر ارتش 
محروم حداقل امكانات براي دفاع 

جز ترك وطن ه ، چاره اي بشدند
روزي كه ارتش اسراييل وارد . نيافتند

ي در شهر  كمتر رزمنده ا،رام اهللا شد
ارتش اسراييل پس از قتل و . مانده بود

كشتار و تخريب به مقابل دفتر عرفات 
آنها بخشي از مقر عرفات را . رسيد

تخريب كردند و به او مهلت دادند كه 
از مقرش خارج شود و راه خروج از 

 تانكها گرنهكشور را پيش گيرد و 
. ساختمان را روي او خراب خواهند كرد

بار ديگر عرفات  ه يكدر اينجا بود ك
 نيست كه اسراييل و هوده بي،ثابت كرد

همه حاميانش او را دشمن شماره يك 
عرفات در ساختمان . خود مي نامند

نيمه مخروبه مقرش ماند و حاضر به 
 ارتش ،كار او با اين. خروج از آنجا نشد

اسراييل را در مقابل خود به زانو درآورد 
 تانكها  كساني كه از مقابلبه تدريج و 

 بازگشتند تا از رهبر ،فرار كرده بودند
خود كه در دفتر نيمه مخروبه اش 

در اين .  حمايت كنندبود،زنداني شده 
بازي عرفات به درستي دست شارون و 
حاميانش را خوانده بود زيرا قصد آنها 
بيرون كردن عرفات از سرزميني بود 

دست آوردن آن ه كه او سالها براي ب
 و اكنون تصميم تالش كرده بود

داشتند تا وادارش كنند در مقابل زور 
ايستادگي عرفات در . آنرا واگذار كند

 برابر تانكها و حفظ دفترش در مقابل
 كاري بزرگ بود، رتجاوز گارتش 

بزرگتر از فشردن دست اسحاق رابين 
در كاخ سفيد كه يكي از تاريخي ترين 
. لحظات پايان قرن بيستم نام گرفت

يستادگي يك تنه اش در عرفات با ا
برابر ارتش اسراييل، نشان داد كه سالها 
تجربه اش در مبارزه بي امان در مقابل 
اشغالگران چندان او را آبديده كرده 
است كه رقيب قديمي اش شارون هنوز 

 حريف ،هم با داشتن همه امكانات
 . به حساب نمي آيدقدري براي او 

 سالگي براي ۲۷عرفات وقتي كه در 
ينان از به رسميت شناخته شدن اطم

كشور فلسطين با چفيه وارد كنگره بين 
المللي دانشجويان در چكسلواكي شد، 

 . دست  يافتدو هدف همزمانبه 
 كشور فلسطين را در يك نخست،

  سپس،كنگره جهاني به ثبت رساند و
عنوان سمبل مبارزان آن ه چفيه را ب

او اين خصوصيت بازي . معرفي كرد
چند جبهه را تا دقايق آخر همزمان در 

حفظ كرد و به راستي مظهر راستين 
. يك مبارز قهرمان و تمام عيار بود

 در ۲۰۰۲زنداني شدن عرفات در سال 
 همه امكانات ارتباطي را از او ،مقرش

 ،او همچون شيري  در قفس. سلب كرد
دايم در دفتر نيمه مخروبه اش مي 

شارون و دولت اسراييل به . غريد
 و مي آگاه بودنديهاي او توانمند
 خروج  در صورتي كه اجازه،دانستند
 و امكان  را يافتهاز مقرشآزادانه 

 بخشي ت قادر اس،بازگشت داشته باشد
از اعتماد از دست رفته را بازسازي كند 
 ،و با ديپلماسي قوي اي كه دارد

دست آورد ه حمايتهاي بين المللي را ب
و جلو تجاوز گري اسراييل و تخريب 

 آنها از اين رو،. فلسطين را بگيرد
آگاهانه از خارج شدن عرفات از 
دفترش جلوگيري كردند و اين دليلي 

 .  ترس از عرفاتمگرنداشت 
در روزهاي سخت اشغالگري مجدد 
اسراييل و تحت فشار قرار دادن 
عرفات، حماس يك لحظه هم دست از 

 و به طور غير تبر نداشتبليغ عليه او 
اييليها را تاييد مي مستقيم عمل اسر

مان دادن عملياتهاي زاما سا. كرد
استشهادي در شهرهاي اسراييلي و 
قتل و كشتار مردم بيگناه توسط افراد 

 اين بهانه را به اسراييل داد تا ،حماس
اعمال تجاوزگرانه خود را توجيه كند و 
 ،عرفات را ناتوان از وظيفه اش يعني

. معرفي كندكنترل نيروهاي فلسطيني 
 حماس نيز در بين ،از سوي ديگر

 اسراييل جاوزمردمي كه مورد ظلم و ت
 پايگاه خود را محكم ،قرار گرفته بودند

تر مي كرد و تشكيالت ارتجاعي خود 
را تا حد آلترناتيو فتح و ساف باال 

 . كشيد
 ۱۳بقيه در صفحه 

 انتخابات فلسطين حركت به كدامين سو؟
 

 جعفر پويه
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انتخابات فلسطين حركت به 

 كدامين سو؟
 

 ۱۲بقيه از صفحه
 اتحاديه اروپا با ،۲۰۰۴اما در سال 

توجه به حجم باالي عمليات حماس 
 اين گروه تند رو ،در شهرهاي اسراييلي

به محض . را تروريست اعالم كرد
 ، حماسشناخته شدناعالم تروريست 

ارتش اسراييل از زمين و هوا به 
 حمله كرد و عده فلسطينيشهرهاي 

ن و موشكهاي ازيادي در اثر بمبار
شليك شده از هواپيما و هليكوپتر هاي 

 در عملاسراييل . اسراييلي كشته شدند
تصميم اتحاديه اروپا را به مجوزي 
براي قتل و كشتار مردم بيگناه تبديل 

شيخ احمد ياسين در اين حمله ها . كرد
از يك ترور هوايي جان سالم به در برد 

 اسراييل به دولتي تروريست تبديل و
  وشد كه با توسل به همه امكانات

 دست به شكار ،تكنولوژي نظامي
رهبران حماس و مبارزان فلسطيني مي 

 شيخ ، مارس همان سال۲۲روز . زند
ياسين هنگام خروج از مسجدي توسط 

هليكوپتر يك موشكهاي شليك شده از 
اسراييلي كشته شد و مدتي پس از آن 

 رنتيسي نيز با همان ،ريلو آ۱۷در 
براي پي بردن به نتايج . شيوه ترور شد

 جمالتي كه ناصر ،اين اعمال اسراييل
يس كميسيون قضايي ي ر،قوامي

 گويا سيارمجلس آخوندها مي گويد ب
شهادت رهبر ":تاكيد مي كنداو . است

روحاني حماس اثرات بسيار خوبي بر 
روحيه مردم خواهد داشت تا مبارزه 

گونه است كه   اين".را ادامه دهند خود
ييل موجب  دولتي اسرامتروريس

ترين بركشيدن يكي از ارتجاعي
نيروهاي فلسطيني مي شود و آنها با 

 مشروعيت خود را تثبيت ،اين عمليات
اين در حالي است كه جنبش . مي كنند

 تمام ،فتح و ساف به رهبري عرفات
از كار گرفته است تا ه تالش خود را ب

 آنها را ،مذاكره با رهبران حماس طريق
متقاعد كند به قواعد بازي گردن 
گذارند و موجب تضعيف جبهه مردم 

اما . فلسطين در منطقه و جهان نشوند
مذاكرات فرستادگان عرفات همراه با 
پادرمياني بعضي از رهبران كشورهاي 

 با حماس به جايي ،عربي از جمله مصر
 از نمي رسد و سوار بر موج تنفر مردم

 حماس پروسه منزوي كردن ،اسراييل
گاه اين . عرفات را به پيش مي برد

ست كه موجب  حركات چنان بي پروا
درگيري بين نيروهاي فتح و حماس 
شده است و دو طرف به سوي يكديگر 

 . آتش گشوده اند
 سال  نوامبر۱۱ روز پنجشنبه عرفات در

 در بيمارستاني در شهر پاريس ۲۰۰۴
مرگ او . رگذشتبا مرگي مشكوك د

نيز چون زندگي اش معمايي شد كه 
اما در زمان بستري . پاسخ آساني ندارد

 وقتي جورج ،بودنش در بيمارستان
يس جمهور كشور بسيار ي ر،بوش

متمدن آمريكا خبر بيماري او را شنيد 
 اين ".خدا روح او را بيامرزد":گفت

 بيماري يك رهبر و به هنگامجمله كه 
  از عرف خارج،يس كشور بيان شدير

ديپلماتيك است و نشان از كينه بوش 
دسته حاكم بر كاخ سفيد نسبت  و و دار

يوسف  ،از جانب ديگر. به عرفات دارد
 با شنيدن يليلپيد، وزير دادگستري اسرا

خبر مرگ عرفات با خوشحالي 
خوب شد كه جهان از شر ":گفت

  ".عرفات راحت شد
 عرفات مي ،با چنين طرف حسابهايي

 زت راه صلح بپيمايد و دايم نيز ابايس
همه طرف تحت فشار بود تا به خواسته 

كه حتا به  كساني .هاي آنها گردن نهد
ظاهر نيز احترام او را نگاه نمي داشتند 
و او را بزرگترين مانع صلح معرفي مي 

 ، واكنشاما از همه جالبتر. كردند
 طي بيانيه اي اعالم  بود كهحماس

 رهبر بزرگ  با افتخار براي،كرد
اين . فلسطين عزاداري خواهد كرد

دوزه بازانه نشان  موضع به غايت دو
 با از ستمي دهد كه حماس مي دان

 كه همه يدست رفتن بهانه ا
  بود،موجوديت خود را عليه او بنا كرده

اما رهبران . در حال فرو غلتيدن است
خوش كرده  فتح كه در راس ساف جا

 ون او آماجاند و در زنده بودن عرفات چ
 حمالت شديد دشمنان قرار اصلي
عنوان ضربه گير ه از او ب، داشت

 خود را در سايه اش نموده واستفاده 
 مجبور شدند به ،مخفي مي كردند

عمل نشان دهند كه در صحنه بيايند و 
 . در چنته چه دارند

 كه خود "ابومازن"محمود عباس يا 
يكي از منتقدين و از مخالفان عرفات 

مه تالشش را براي قبضه كردن  ه،بود
او در گذشته نيز . كار گرفته قدرت ب

عنوان نخست وزير ه هنگامي كه ب
 به ،دولت فلسطيني انتخاب شده بود

دليل كشمكش اش با عرفات جهت 
محدود كردن اختيارات رهبر تشكيالت 

 از سمت خود ،خود مختار فلسطين
استعفا كرد تا عرفات را علت 

اكنون . د كندوانمو  ناتوانيهايش
جانشيني  درگيري بين ساف بر سر

كس سعي دارد  عرفات باال گرفته و هر
بي توجه به منافع مردم فلسطين و 

 خود را ،موقعيتي كه در آن گرفتار آمده
بار . به رهبري دولت فلسطين برساند

 ساف در موقعيتي خطير قرار رديگ
بازهاي داخلي ساف و  گرفت و باند

 براي ضعيف فشارهاي بين المللي
كردن موضع فلسطينيها باعث شد كه 
كشور و ملت فلسطين در سرازيري 

 . يك افول قرار گيرد
در داخل ساف افراد بسيار قدرتمند و 

از . ديپلماتهايي ورزيده و صادق بسيارند
 سياستمدار ،شراويعخانم حنان 

مستقل تا مروان برغوتي كه در زندان 
شراوي به دليل مسيحي عخانم . است

بودن شانس كمي در فضاي به شدت 

مذهبي شده و در كنترل حماس دارد 
اما برغوتي از فرماندهان و رهبران 
نسل جديد فتح و نماينده پارلمان 

به شمار مي فلسطين و منتخب مردم 
او كه بين جوانان هواداران فراواني . آيد

دارد، مي توانست يكي از گزيده هايي 
كند اما باشد كه گره كور جنبش را باز 

نه يتسلط كساني كه خود را ياران دير
عرفات مي نامند بر رگ و پي 

 امكان حضور ،تشكيالت خودمختار
كساني . ديگران را بسيار كم كرده است

كه در زمان حيات عرفات به دليل 
فسادهاي مالي گسترده كه ممكن بود 

،  شان گرفته شودبا اشاره عرفات يقه
م خود را مخالف او معرفي مي يدا

 آنرا قاتفااين كردند تا در صورت بروز 
سياسي جا بزنند و جهاني كه منتظر 
يك اتفاق بود تا همه فلسطين را برسر 

.  او بشورانندعليهعرفات خراب كند را 
 ،به هرحال رهبر نسل جوان فتح يعني

مروان برغوتي در زندان ماند و ساف او 
كانديد شدن در را به دليل تصميم به 

انتخابات رهبر جديد مورد انتقادات 
كه برگزيدن او  حالي در. شديد قرار داد

به رهبري تشكيالت خود مختار، 
اسراييل را در مقابل يك دوراهي 

از يك طرف . سخت قرار مي داد
اتهامات ساختگي آنها براي محكوميت 

ال مي برد و از سواو به زندان ابد را زير 
كار عمل را براي فتح و  ابت،جانب ديگر

ساف در برابر حماس محفوظ مي 
داشت و يك گام جلوتر از آنها قرار مي 

 نسل  اين حركت مي توانست.گرفت
جديد مبارزان كه از فتح و ساف نااميد 

ه  تا ب كندشده بودند را بار ديگر دلگرم
طور جدي تري مباحثات را پيگيري 
كنند و راه حلي براي بن بست خود 

 اما اين چنين نشد و انتخابات .بيابند
براي برگزيدن رهبر جديد بدون دخالت 

 . بخش زيادي از مردم انجام گرفت
غالب شدن كساني كه از يك سو 
دست در كيسه مردم دارند و از سوي 

 چشم به جيب بخشندگان ،ديگر
خارجي، باعث شد كه بدبيني مردم 

روز ه نسبت به آنان باال بگيرد و روز ب
آمريكا . شم آنان منفور شوندبيشتر در چ

كه كمك به دولت فلسطيني را به دليل 
 بار ،مخالفت با عرفات قطع كرده بود

 "نقشه راه براي صلح"ديگر با طرح 
وارد معركه شد و با حمايت مالي از 
محمود عباس سعي كرد تا ابتكار عمل 

اما انزجار مردم . را بدست گيرد
فلسطين از آمريكا كه حامي بي چون 

 ،راي همه اعمال دولت اسراييل استچ
بار ه نه تنها اعتباري براي عباس ب

 او را همچون مزدوري در ،نياورد بلكه
حضور . نظر آنان بيشتر منفور كرد

حماس با سابقه مبارزه تند روانه با 
اسراييل و بدون سابقه ارتشا و فساد 
مالي و كارهاي عام المنفعه و ضديت با 

كم كردن چند ترس حا  هر،آمريكا
 اما مردم اشتقوانين مذهبي را همراه د

 اين گرايش .را به جانب خود جلب كرد
 محمود عباس و در انتخابات،

تشكيالت بدنام اش كه مورد حمايت 
سياست نيز   و درتآمريكا ساسراييل و 

به دنباله روي از اسراييل پرداخته است 
اعالم دولت . را به سختي گوشمالي داد

اينكه اجازه نخواهد  راسراييل مبني ب
داد حماس در انتخابات شركت كند، 
مردم را براي ضديت با اين سياست به 

 . جانب حماس كشاند
انتخابات مجلس فلسطيني برگزار شد و 

دست آمده چنان بود كه ه نتيجه ب
هيچكدام از طرفهاي درگير آنرا تصور 

 كرسي پارلمان، ۱۳۲از . نمي كردند
كرسي را  ۴۳ كرسي و فتح ۷۶حماس 

 انبه عنوحماس كه خود را . كسب كرد
 به ،تعريف مي كرد  قدرتمنداپوزوسيون

هيچ وجه انتظار چنين نتيجه اي را 
نداشت و حال در برابر يك انتخاب 

  كهحماس. اجباري قرار گرفته است
 ،همچون همه نيروهاي فشار

مشروعيت خود را از نفي ديگران كسب 
 اش، مي كند نه برنامه هاي پيشنهادي

غايت ه  بايد وارد يك بازي باينك
تشكيل دولت و . سخت و توانفرسا شود

اداره مراكز قدرت از يك سو نياز به 
كادرهاي ورزيده اجرايي و كمكهاي 

 در ،مالي خارجي دارد و از سوي ديگر
صورتي كه نتواند با اسراييل به تعامل 

خواهد  امكان گذران امور را ن،بپردازد
 يك برابر در  اكنونحماس. داشت

 .امتحان سخت قرار دارد
 نيروها و ،پس از اعالم نتيجه انتخابات

هواداران فتح به خيابانها ريختند و با 
 كناره گيري هانبرگزاري تظاهرات خوا

در نوار غزه تظاهر . رهبري فتح شدند
كنندگان وارد مجلس شدند و پس از 
خرد كردن شيشه ها و دستگاههاي 

  را خواستار فتح بركناري سران،تهويه
 هزار تظاهر ۱۵در خوان يونس . شدند

 خواستار استعفاي ،كننده هوادار فتح
 و محاكمه آنان  اين جريانرهبران

 اعضا و ،تقريبن در تمامي شهرها. شدند
طرفداران فتح اين اتفاق را از چشم 

صدا بركناري  رهبران مي بينند و يك
 از جانب ديگر حماس. هانندآنان را خوا

 در كرانه ، كرسي را در الخليل۹ي تمام
 كرسي در خان ۵باختري و از مجموع 

 كرسي را ۴ واقع در نوار غزه، ،يونس
 تمام  و همچنينبه خود اختصاص داد

ي منطقه رام اهللا در كرانه  كرسيها
مزمان،  ه.باختري را به دست آورد

 كرسي از مجموع ۲ در طولكرم حماس
  كرسي را۵ و در شمال غزه كرسي ۳

ه اين نتايج در محلهايي ب. كسب كرد
. گاه سنتي فتح استدست آمد كه پاي

 آگاهي ازن به محض ابعضي از منتخب
 دستورات ،نتيجه انتخابات اعالم كردند

. شريعت اسالم را پياده خواهند كرد
حجاب اجباري براي زنان و جدا سازي 
مدارس دختران و پسران از مواردي 

اين . تاست كه تا كنون بيان شده اس
گفته ها موجب ترس مسيحيان بيت 

 لحم شده و شروع به فروش خانه و 
 ۱۴بقيه در صفحه 
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 انتخابات فلسطين حركت به كدامين سو؟
 

 ۱۳بقيه از صفحه 
 

. ملك خود كرده اند و منطقه را ترك مي كنند
همچنين رهبران حماس كه در يك كنفرانس سه روزه 
در قاهره پايتخت مصر به همراه نمايندگان دولت مصر 
و اتحاديه عرب براي تعيين سياستهاي كلي حاكمان 

 در پايان اعالم ،ندجديد فلسطين شركت كرده بود
كردند از مقاومت دست نخواهند كشيد و آتش بس را 

ه زماني مي پذيرند كه اسراييل حقوق فلسطينيها را ب
. رسميت بشناسد و از سرزمينهاي اشغالي خارج شود

يس دفتر سياسي حماس كه در دمشق ي ر،خالد مشعل
تنها بدين  روش خود را ما":بسر مي برد اعالم كرد

 تغيير ،خواهند ريكا و اسراييل چنين مىدليل كه آم
 حماس ديدگاه خود را دارد و همان را ادامه .دهيم نمى
 موجوديت اسراييل را به رسميت ،وى گفت ".دهد مى

 اسراييل"شناسد و دليلش هم اين است كه  نمى
 با توجه به اين اظهارات، نظر ".اشغالگر است

كردند سياستمداران اسراييلي و آمريكا كه تصور مي 
 دست ،حماس بعد از رسيدن به قدرت و تشكيل دولت

از سياستهاي تند روانه خود بر مي دارد، غلط از آب 
 .  عمل در يك بن بست قرار گرفته اند دردرآمد و

از سوي ديگر در بين سياستمداران و طرفداران فتح 
 وجود دارد و اعالم كرده اند كه حاضر  شديدياختالف

اين موضوع .  حماس نيستندفي باائتالبه تشكيل دولت 
بيش ازسه هزار نفر از فعاالن جنبش تا آنجاست كه 

فتح و اعضاي گردانهاي شهداي االقصي در شهر 
 طي تظاهراتي عليه حماس شعار دادند و اعالم نابلس
 تشكيل دولت فلسطيني حماس حاضر نيستند ،كردند

اشغالگران  گلوله هاي ما سر": و گفتندبپذيرند را
مي  ييلي و تمام كساني كه فتح را مورد تهاجم قراراسرا

 همچنين در نوار ".را مورد هدف قرار خواهد داد دهند
به حماس اجازه ":غزه تظاهر كنندگان اعالم كردند

محمد  ".نخواهيم داد وارد مجلس قانونگذاري شود
حماس حق ندارد ": از كانديداهاي فتح نيز گفتدحالن

و  "آن مخالفت مي كند اتكه با موسس در دولتي باشد
 ،حماس درتالش است تا آرا و افكارخود":تصريح كرد

مربوط به قانونگذاري و  افكار ديني و خواه افكار خواه
 ،صائب عريقات ".قضايي را بر جامعه مسلط كند

ول پرونده مذاكرات در سازمان آزاديبخش ومس
 فتح هرگز در دولت شركت نخواهد":گفت فلسطين

وي خواستار  ". دولت ملي نخواهد بودكرد و بخشي از
 وليتهاي سياسي، امنيتي ووآن شد كه حماس تمام مس

  اما محمود عباس از.اقتصادي و ملي را برعهده گيرد
 همه 

 
معترضين خواسته است تا نتيجه انتخابات را بپذيرند و 

انتخابات اخير در كمال سالمت و بي طرفي و ":گفت
 به نتايج آن احترام شد و همه بايد شفافيت برگزار

  ".بگذارند
 مصاحبه طي بنيامين نتانياهو در اسراييلدر همين حال 

از مناطق  خروج اسراييليها":با شبكه فاكس نيوز گفت
نشانه اي از ضعف بوده است و پيروزي  فلسطيني

من فكر . شود حماس عقب زدن صلح محسوب مي
 مي كنم آنچه ما بايد انجام دهيم، اين است كه موضع

برابر گروههاي تروريستي سختگيرانه حفظ  خود را در
 پارلمان ".كنيم و به آنان اراضي بيشتري ندهيم

 در بيانيه ،اسراييل نيز پس از يك نشست فوق العاده
 هرگز با تشكيالت خودگرداني اسراييل":اي اعالم كرد

 كه در بخشي از آن يك سازمان تروريستي مسلح كه
، مذاكره  گرفتهت جايخواهان نابودي اسراييل اس

  وزير امور خارجه اسراييل،تسيبي لويني ".نخواهد كرد

 با دولتي كه ،از اتحاديه اروپا خواسته است
تشكيل مي دهد تعامل نكند زيرا از  حماس

 . است تروريستي نگاه تل آويو، اين دولتي
اما در اسراييل پس از انتخاب امير پرتز به 

ان صلح  جنبش طرفدار،رهبري حزب كارگر
پرتز كه رهبر سابق . جان دوباره اي گرفته است
 است "هيستادروت" ،اتحاديه كارگران اسراييل

 گذشتهست و در  از مدافعان صلح با فلسطينيها
 بوده و از سوسيال "صلح اكنون"عضو جنبش 
او در مراسم . نام اسراييلي استه دموكراتهاي ب

ست يليها خواي، از اسرايادبود قتل اسحاق رابين
تا مسيري اخالقي را براي پايان دادن به اشغال 

 تا زماني ،اراضي فلسطيني بپيمايند و تاكيد كرد
كه ماموريت آقاي رابين به سرانجام برسد، از 

 انتخاب او به رهبري حزب .پا نخواهد نشست
يوسي كارگر آنچنان با استقبال روبرو شد كه 

 پيشنهاد  چپگراي مرتزساريد، رهبر حزب
 با . حزبش به حزب كارگر را داده استپيوستن

مرگ سياسي شارون و وضعيت ناپايدار سياست 
 مي گيرد كه برنده وت اين گمانه ق،در اسراييل

شدن حماس در فلسطين به نفع دست 
راستيهاي اسراييل و عليه مدافعان صلح خواهد 

 اختالفات داخلي فلسطينيها ،از جانب ديگر. بود
ن امكان را قوي مي و باال گرفتن مشاجرات اي

هاي  كند كه درگيريهاي داخلي بين گروه
 از وضعيت تعادل كنوني خارج شود و فلسطيني

در صورت . كار به جاهاي باريك كشيده شود
 بار ديگر دولت اسراييل بهانه ،درگيري مسلحانه

بار با دستي  اي براي هجوم خواهد يافت و اين
گير را  سركوبي فرا،باز به بهانه برقراري امنيت

اگر نظرات مخالفان .  تحميل خواهد كرد
حماس پذيرفته شود، واگذاري همه 

 سالهاي دراز رزمندگان فلسطيني هايدستآورد
 ،يعني. به حماس خطايي استراتژيك خواهد بود

حماس به همه آرزوهاي خود يكشبه خواهد 
رسيد و تشكيالت خود مختار را تصاحب خواهد 

. پس گيري آن كار آساني نخواهد بود كرد و باز
زيرا درست است كه آنها با انتخاباتي به ظاهر 
دموكراتيك روي كار آمده اند اما حاضر 
نخواهند بود با انتخاباتي ديگر از دور خارج 

گونه اين انتخابات معمايي براي  شوند و اين
 .همه طرفين درست كرده است

از هر  مردم فقيري كه بيش ،با همه اين احوال
چيز براي ادامه حيات نياز به كار و پول دارند، 

بار آورده ه نگران وضعيتي هستند كه انتخابات ب
در موقعيت كنوني همه چيز در هاله اي . است

وضعيت پيش اين سووال كه . از ابهام قرار دارد
 اين انتخابات چگونه خواهد بود و در نتيجهآمده 

 پاسخ لخواهد شد را انتخابات آينده اسرايي
 . خواهد داد

 
 

هدف تظاهراتهاي 
خشونت آميز، 
محدود كردن 
 آزادي بيان است

 
 جعفر پويه

رژيم جمهوري اسالمي 
كه در مقابل ارسال 
پرونده تخلفاتش از 

 "ان پي تي"معاهده 
به شوراي امنيت ملل 
متحد، بازي را يكسره 
باخته مي بيند، چاپ 
چند كاريكاتور در 
نشريه اي دانماركي را 

هانه تعرض به ب
سفارتخانه هاي 
كشورهاي اروپايي قرار 

در دور جديد . داده است
باج خواهي مرتجعين 
حاكم بر ايران، 
احساسات مذهبي مردم 
اسباب اين عمل به 
غايت غير دموكراتيك 

بزرگ . قرار گرفته است
نمايي چاپ چند 
كاريكاتور كه بيش از 
چهار ماه از انتشار آن 
مي گذرد، وقتي مورد 

جه آخوندهاي دغلكار تو
قرار گرفته است كه راه 
گريز از يك تصميم 
بين المللي قاطع را 
 . بسته مي بينند

به ميدان كشيدن 
اوباش وابسته به 
حكومت از سپاه 
پاسداران و بسيج و 
هدايت آنها به مقابل 
سفارتخانه ها با شعار 

انرژي هسته اي حق "
 دم "مسلم ماست

خروس پنهان شده در 
شريعتا را به پس اين وا

. خوبي نمايان مي كند
 ۲۷كساني كه بيش از 

سال است به همه 
مقدسات مردم ايران 
اهانت و توهين مي 
كنند، در مقابل چند 
كاريكاتور صبر و تحمل 
خود را از دست داده و 
با تهديد و ارعاب سعي 
دارند، بستن دهانها و 
بريدن زبانها را به ديگر 
. كشورها نيز صادر كنند

 جمهوري رژيم 
اسالمي هيچگونه 
مدارايي با پيروان اديان 

ديگر ندارد، مگر اينكه نفع 
آنها هر . خود را در آن ببيند

روزه با ضرب و شتم و زنداني 
كردن پيروان مذهب بهايي، 
انواع توهين را به آنها روا مي 

اگر توهين به مقدسات . دارند
ديگران مذموم است، چرا رژيم 
 جمهوري اسالمي هرگونه

توهيني را به كساني كه 
مذهبي جز آن دارند، روا مي 
دارد؟ چرا سنيهاي ايراني مورد 
هتك حرمت واقع مي شوند و 
آنقدر بد رفتاري با يهوديان 
زياد است كه به تقريب اكثر 
آنان جالي وطن كرده اند؟ 
چرا كشيش مسيحي اي را 
قطعه قطعه مي كنند و جسد 
مثله شده او را در يك فريزر 

 ي دهند؟ جاي م
كساني اين روزها صداي 
واشريعتا سر داده اند كه خود 
هرگز در برابر صاحبان انديشه 

. ديگر مدارا نداشته اند و آيين 
هاشم آغاجري كه خود در 
بيدادگاههاي رژيم به اتهام 
توهين به آخوندها به مرگ 
محكوم شده بود، تحت فشار 
سازمانهاي بين المللي از خطر 

ايد بداند كه او ب. اعدام جست
سازمانهاي بين المللي از حق 
آزادي انديشه و بيان او دفاع 
كرده اند و اين حق براي 
ديگران نيز وجود دارد و بايد 
 . محترم شمرده شود

رژيم جمهوري اسالمي 
سالهاست كه اعتقادات مذهبي 
را دكان كاسبي خود قرار داده 
و هر كس را كه مخالف خود 
ديده، با توسل به همين 
شعارهاي مذهبي سر به نيست 

رهبر و امام . كرده است
آخوندهاي حاكم، حكم قتل 
عام زندانيان را با توسل به 
مذهب صادر كرد و اوباشان 

حكومت با توجه به همين  
شعارها، دختركان نوجوان 
دستگير شده را مورد تجاوز 
جنسي قرار داده و سپس اعدام 

هزاران نفر را با . كردند
منافق، باغي، احكامي همچون 

.... طاقي، مفسد في االرض و 
يا دار زدند و يا به جوخه تير 

آيا چنين كساني حق . سپردند
اعتراض به ديگران را به جرم 
توهين دارند؟ كساني كه با 
انديشه هاي متحجرانه خود 
قتل و تجاوز را تئوريزه مي 
كنند آيا انديشه شان مورد 

 احترام است؟
ن كساني كه امروز به ميدا

آمده اند و براي انتشار چند 
كاريكاتور تظاهرات خشونت 

 آميز برپا مي كنند، چرا وقتي 
 ۱۹بقيه در صفحه 
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 آژانساكثريت اعضاي شوراي حكام 
 انرژي اتمي بعد از ماه ها ليبين المل

در  كشمكش بر سر بحران اتمي رژيم،
قطعنامه اي را  اجالس اخير اين شورا

 پرونده ،تصويب كردند كه به موجب آن
اتمي جمهوري اسالمي به شوراي 

 .امنيت سازمان ملل گزارش خواهد شد
 در جريان پر كشمكش راي گيري بر

 كشورهاي ونزوئال، سر اين قطعنامه،
 ي منفي و بالروس،اسوريه و كوبا با ر

ليبي و آفريقاي  الجزاير، اندونزي،
جنوبي با راي ممتنع تنها كشورهايي 

 جامعه تصميم مشتركبودند كه در 
جهاني بر سر ارسال پرونده ايران به 

اما  شوراي امنيت ترديد آفريني كردند
 ضو ع۳۵ از كشور ۲۷سرانجام با راي 

المللي انرژي   بينآژانسشوراي حكام 
 و ارجاع پرونده محققاين عزم  اتمي،

جمهوري اسالمي به شوراي امنيت 
 .سازمان ملل قطعي شد

براساس اين قطعنامه، تا زمان برگزاري 
وين  دور بعدي نشست شوراي حكام در

 آينده، سازمان ملل به سدر ماه مار
ين ا.  اقدامي دست نخواهد زدچهي

طريق  مهلت براي بررسي راه حلها از
ديپلماسي در نظر گرفته شده است و به 

 تا محسوب مي شودعنوان فرصتي 
رژيم به طور كامل با آژانس بين المللي 

 در اين .انرژي اتمي همكاري كند
 پرونده در دست آژانس ،صورت

 .ماند المللي انرژي اتمي باقي مي بين
 جمهوري اسالمي واكنش مقامات 

 آن است كه رژيم مصمم به عدم بيانگر
 اين .همكاري با جامعه جهاني است

عزم را به خوبي مي توان از سخنان 
 رييس جمهور برگمارده ،احمدي نژاد

 سفرش به استان  جريانواليت فقيه در
انرژى ":وي ابراز داشت. بوشهر دريافت

ن يهسته اى حق مسلم ماست و مطم
هسته باشيد كه در دستيابى به انرژى 

 او همچنين ."اى كوتاه نخواهيم آمد
غربيان به ما ":در كنگان اظهار داشت

نبايد از انرژى صلح آميز  مى گويند
هسته اى برخوردار باشيم در حالى كه 
خودشان آخرين سطح انرژى هسته اى 
را دارند و هر روز يك بمب جديد مى 

  ."سازند
 برخورداري از منابع  نظرميهن ما از

ه  و ب معدني انرژي ازشار سر،طبيعي
 ذخاير گازي مقام  در برخورداري ازويژه
 اين  در جهان دار مي باشد كه رادوم

 انرژي تا سالهاي توليد براي ميزان
استفاده از اين منابع . زيادي كافي است

جهت دستيابي به انرژي نيز بسيار 
ارزان تر از انرژي هسته اي تمام 
 خواهد شد كه به دليل بي لياقتي

ساختار سياسي حاكم و رانت خواري و 

چپاول نمايندگان رژيم و هم چنين 
 ۲۷  طي،بحران ساختاري اقتصادي

عمًال استفاده از آن جهت   گذشته،سال
ايجاد تسهيالت و امكانات رفاهي 

ترديد  اما . مانده است مسكوتهمگاني
نبايد داشت كه هدف رژيم از دست 

 از  بهره برداري،يابي به اين تكنولوژي
 ،آن در زمينه توليد انرژي نيست بلكه

 اين مسير دنبال در اهداف ديگري را
 .مي كند

اين واقعيت را در سخنان احمدي نژاد 
 او مي .خوبي مي شود دريافت كرده ب

 چون ساير كشورها هر روز يك ،گويد
بمب جديد مي سازند ما نيز بمب اتم 

له انرژي ابنابراين مس! مي خواهيم
ه اي بيش نيست زيرا هسته اي سفسط

اگر دولت احمدي نژاد خواستار توليد 
 مي تواند از منابع طبيعي ،انرژي است

تنها هدف ارتجاع . ديگر استفاده كند
 دستيابي به بمب اتم براي ، حاكم

تبديل شدن به قدرتي بزرگ جهت 
تسريع و گسترش بنيادگرايي در 

 . خاورميانه است
  اعالم ياد شدهاحمدى نژاد در سفر

آنها بايد از اين خواب بيدار شوند ":كرد
 سيلى ملتها آنها را ،و اگر بيدار نشوند
 وي طي سخنراني ".بيدار خواهد كرد
 واقع در استان بوشهر ،اش در شهر جم

با نكوهش ادبيات خشن تهديد 
آنها فكر مى كنند با اتكا به ":گفت

گردن كلفتى مى توانند در دنيا 
  رژيمرييس جمهور ".حكمرانى كنند

در سخنانش در شهر كنگان با استفاده 
 ضمن حمله ،از ادبياتي به غايت لمپني

آنها ":به كشورهاي غربي گفت
شيرهاي پيري هستند كه پشمشان 

زنند و هيچ   ريخته و فقط نعره مي
  ".توانند بكنند  غلطي هم نمي

نكته بسيار مهم اين است كه ارتجاع 
ه داند از هيچ پايگا خوبي ميه حاكم ب

مردمي برخوردار نيست بنابراين مي 
انرژي هسته "كوشد با بهانه قرار دادن 
 از حس  "اي حق ملت ماست

ناسيوناليستي مردم در راستاي منافع 
استبداد حاكم و عليه منافع خود آنان 

استفاده كند و با تكيه بر همين ء سو
احساسات است كه سياستي تهاجمي 

كه  در صورتي. در پيش گرفته است
ود آتش اتمي شدن ساختار سياسي د

 به چشم ملت ، در درجه اول حاكم
ايران خواهد رفت چرا كه باعث تحكيم 

 فاشيستي –پايه هاي استبداد مذهبي 
 .حاكم خواهد شد

هدف اصلي سياست ماجراجويانه رژيم 
در ساختن بحرانهاي متفاوت و امروز 

  تضمين امنيت خود،  بحران اتمي
ذهبي حاكم زيرا ديكتاتوري ماست 

اصوال ساختاري بحران زا و بحران زي 
 است ي قادربحران شرايط دارد و در

اما با عزم .  به بقاي خود ادامه دهدبهتر
اخير جامعه جهاني براي ارجاع پرونده 

گمان مي رود  اتمي به شوراي امنيت،
قبايي كه رژيم از بحران اتمي براي 
خود دوخته بود به تن آنان گشاد آمده و 

تجاعي حاكم با دولتهاي د دولت ارتضا
تر شده، فشارهاي بين غربي عميق

المللي تشديد گشته و از نظر بين 
 رژيم را وارد فاز جديدي كرده ، المللي
 .است

مساله ارجاع پرونده اتمي رژيم به 
شوراي امنيت، از نظر بين المللي 
همچنين به دولتهاي  مماشات گر 
غربي كه به دنبال باج دادن و باج 
گيري با رژيم جهت تامين منافع خود 

نشان داد كه نظام واليت فقيه  هستند
 . را سر آشتي با جامعه جهاني نيست

  نگاهي به اعتراضات و،از سوي ديگر
اعتصابات كارگري در داخل و تشديد 

دستگيريها همراه با  ،هااعدام سركوب،
گراني و  تشديد روز افزون فقر،

معضالت اجتماعي نشان دهنده 
 . نابساماني و زوال رژيم حاكم است

در چنين فضايي كه رژيم با تشديد 
بحرانها و تضادهاي فزاينده بين المللي 

 احمدي نژاد كه و داخلي مواجه است،
نفت را بر سر سفره "با شعار فريبنده 

 در انتخابات "هاي مردم مي بريم
فرمايشي به رياست جمهوري واليت 

 با نعره هاي مستانه گمارده شد،فقيه 
بيشترين سرمايه را جهت ساختن بمب 

صراحت به اتم به كار انداخته است و 
به جامعه جهاني و مردم ايران اعالم 

 كه  استدر حالي اين .جنگ داده است
 در حال  به گونه  مداومميزان خط فقر
كه به گزارش  طوريه  ب،افزايش است

رييس كانون عالي شوراهاي اسالمي 
خط فقر اعالم شده توسط  كار رژيم،

رييس كميسيون اقتصادي مجلس 
  هزار تومان بوده و۳۰۰ارتجاع ، 

پيشنهاد كميته مزد كانون عالي شوراها 
كارگران،  ۸۵براي حداقل دستمزد سال 

 هزار تومان مي باشد كه به ۱۶۳مبلغ 
اين ترتيب، حتي با تصويب مبلغ 

 خط زيرپيشنهادي، كارگران همچنان 
 .  قرار مي گيرندفقر اعالم شده

سياست تعديل نيروي انساني همراه با 
 نچنان آعدم پرداخت حقوق كارگران

مزدبگيران را لبريز كرده   صبر كاسه
 بيش  ماه،نيمه بهمن ازاست كه فقط 

از ده اعتراض و اعتصاب كارگري در 
كشور گزارش شده است و بسياري از 

يكي از مهمترين  .كار اخراج شده اند
آنان، حركت اعتراضي رانندگان شركت 
واحد اتوبوسراني تهران و حومه بود كه 

 اما. با برخورد شديد رژيم روبرو شد
 با وجود دستگيري اعتراض آنان

 هايشان  و خانوادهبسياري از رانندگان
بسياري از دانشگاه . هنوز ادامه دارد

هاي كشور با انتشار بيانيه از حركت 
كارگران شركت واحد دفاع كردند و 
خواستار آزادي بي قيد و شرط آنان 

فرياد كارگران سنديكاي شركت . شدند
نچنان رسا بود كه حتي بسياري آواحد 

از كارگران كشورهاي ديگر از جمله 
 ايتاليا، بلژيك، كلمبيا،  بوليوي،كارگران

پرو و آمريكا با انتشار بيانيه هاي 
 آنان دفاع  مشروعمختلف از حقوق

 كنفدراسيون ،كردند و در خاتمه
اتحاديه هاي آزاد كارگري و فدراسيون 

 روز پانزده فوريه ،اتحاديه هاي جهاني
را روز جهاني حمايت از كارگران ايران 

فعان حقوق  و از همه مداهاعالم كرد
 تا در كشور خود در ندكارگران خواست

 جمهوري اسالمي  رژيم سفارتبرابر 
. دست به تظاهرات اعتراضي بزنند

وسعت و  حركت اخير از نظر تداوم،
 جهاني از يك سو و حمايت بازتاب

دانشجويان و ديگر اقشار مردم ايران از 
 از جايگاه بسيار ويژه و ،سوي ديگر

 طوريه است ببرجسته اي برخوردار 
كه كه با وجود تشديد سركوب و فشار 

 شرايط را ،از طرف دولت احمدي نژاد
براي تغيير توازن قوا به نفع مردم 
. زحمتكش ميهن ما فراهم كرده است

اين مهم كه حاصل تالش و مبارزه 
 گواه ،خستگي ناپذير آنان مي باشد

عميق تر شدن و تشديد تضاد بين 
بر ميهنمان مردم و دولت مستبد حاكم 

 .است
ارجاع پرونده اتمي رژيم به شوراي 
امنيت سازمان ملل به مثابه تشديد 
تضاد بين ارتجاع حاكم و دولتهاي 
غربي و حركتهاي اعتراضي كارگري در 
داخل به مثابه تشديد تضاد بين مردم 

به عنوان (ايران و ساختار سياسي حاكم 
رژيم را در  ،)تضاد تعيين كننده و اصلي

 .تي بي سابقه قرار داده استبن بس
استبداد واليت فقيه، براي برون رفت از 

 با اتخاذ ،بن بست در بحران اتمي
سياستهاي فاشيستي و طرح ايده هايي 
مانند حذف كشوري از نقشه جهان و 
يا غوغا راه انداختن بر سر 
كاريكاتورهاي چاپ شده در روزنامه 

توليد و بازتوليد ... دانماركي و 
ي متفاوت را در دستور كار خود بحرانها

مي توان ه روشني قرار داده است ، اما ب
 رژيم در بن بستي بسيار  كهدريافت
 دست و پا مي زند و در تالش پيچيده

براي تضمين امنيت خود به هر 
 .اندازدريسماني چنگ مي 

در اين مقطع سرنوشت بدين ترتيب، 
ساز است كه مبارزه مردم در داخل 

سي به حقوق حقه كشور جهت دستر
خود با مبارزه با سياستهاي تاريك 
انديشان حاكم كه مهمترين آن در 
شرايط فعلي بحران اتمي و ادامه 

 تهاجمي مي  مداخله گرايانهسياستهاي
باشد گره خورده و در پيوندي تنگاتنگ 

با تحليل درست از . قرار گرفته است
همياري و هوشياري مي توان  شرايط،

ست عميق داخلي و رژيم را در بن ب
 در آن قرار گرفته است  كهبين المللي

 غرق 
 

 ۱۹بقيه در صفحه 

  بن بستقعر بحران به اوجسقوط از 
 آناهيتا.الف 
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تجارت آزاد زنان آمريكاي التين را 

 مورد آزار و اذيت قرار داده است
 ۲۰۰۶ ژانويه ۲۷مورنينگ استار،

له أمس فعاالن فوروم اجتماعي جهان،
. تجارت آزاد را مورد نكوهش قرار دادند

آنان اعالم كردند كه زنان فقير در 
آمريكاي التين عمده ترين قربانيان 

سياري ب. جهاني سازي سرمايه هستند
از گروههاي مدافع حقوق زنان در 
فوروم اجتماعي جهان بر اين عقيده 

با توجه با ساختار مردساالري هستند 
خشونت خانگي يك در اين كشورها، 

معضل اجتماعي مي باشد و دولتها 
نسبت به حق كورتاژ موضعي بسيار 

 .خشن دارند
خانم فرانسيني مستران،فعال حقوق 

سط شبكه توكنفرانسي كه زنان در 
سازماندهي شده ارتباطي زنان برزيل 

جهت دگرگون كردن اقتصاد ابراز بود، 
زنان فقير موقعيتي برابر با «:داشت

بسياري ابراز . »مردان فقير ندارند
داشتند كه سياست تجارت آزاد موقعيت 
زنان را در بخشهايي مانند بخش 
كشاورزي كه بيشترين كارگرانش زن 

.  داده استمورد ضربه قرار هستند،
شركت كنندگان در اين كنفرانس شش 
روزه كه بيشتر از شصت هزار نفر از 
مناطق مختلف جهان در آن شركت 
كرده بودند از محافظان صلح سازمان 
. ملل خواستند تا هاييتي را ترك كنند

عالوه بر اين خواستار بخشيده شدن 
قرضهاي كشورهاي فقير شدند و از 

ز طرح سازمان ملل خواستند تا ا
رهبر كشور  پيشنهادي فيدل كاسترو،

كوبا پيرامون تشكيل يك دادگاه ضد 
تروريستي به جنايتها و آزار و اذيتهاي 
دولت آمريكا نسبت به كشورهاي فقير 

 .رسيدگي شود
 خانم روسانا هرينگر،هماهنگ كننده 
مساعدت جهاني در برزيل گفت كه 
خصوصي ساختن آب موضوعي است 

يهاي اعتراضي كه باعث راهپيماي
 در بوليوي و گواتماال شده گسترده اي

موقعيت زنان كه به له أاين مس. است
ت پيدا كردن راههاي يولئمعموال مس

دسترسي به آب در اجتماعات فقيري 
كه توسط شركتها و صنايعي آب كه 
فقط به سود مي انديشند مورد حمايت 

.  آسيب وارد مي كندقرار نمي گيرند،
 التين نيز جهت كشورهاي آمريكاي

كسب عايدي و بهبود اقتصادي به طور 
فزاينده اي بر روي جلب جهانگردان و 
مسافران براي سياحت پرداخته اند و 
اين مسيله قاچاق زنان براي وارد كردن 
آنان به مافياي سود آور سكس در 

فعاالن . جهان را افزايش داده است

ديگر نيز اعالن كردند كه بيكاري 
 ياستهاي نيوليبراليستي،حاصل اعمال س

يمه بسياري زنان را به انجام كارهاي ن
له أوقت مجبور كرده است و اين مس

باعث شده است كه بسياري از شركتها 
براي از بين بردن امكانات بهداشتي و 
ديگر امكانات كارگران زن عذر موجه 

خانم جونا واسكوز،فعال حقوق .پيدا كنند
ه جهاني زنان از گواتماال اعالم كرد ك

سازي سرمايه و ديگر تاثيرات خارجي 
باعث سرزنش شده زنان در جهان شده 
و ازار و اذيتهاي بومي و خشن را در 

 . آمريكاي التين افزايش داده است
 

 به توقف كمك تكمپين زنان امارا
 هزينه اجتماعي

 ۲۰۰۶ ژانويه ۲۴خليج تايمز،
بيست و سه زن تبعه امارات كه با 

اين كشور ازدواج كرده  بهمردان مهاجر 
اند از وزير كار و ارتباطات اجتماعي 
نسبت به توقف كمك هزينه 

اما از آنجا كه . اعتراض كردند،اجتماعي
هيچ اهميتي به شكايت آنان داده نشد 
تصميم گرفتند كه از حوزه پليسي 

اين . حقوق بشر در دبي كمك بخواهند
زنان كه بيشترين انان سالمند و فقير از 

  و هستند اماراتاي شرقيقسمته
دليل عدم ه طور ماهانه به معموال ب

عنوان ه اشتغال همسرانشان مبلغي ب
كمك هزينه اجتماعي دريافت مي 

اما مقامات رسمي از ماه دسامبر . كردند
سال گذشته اين مبلغ پرداختي را 
متوقف كرده است و تا كنون از ابراز 
. نظر در اين رابطه خودداري كرده اند

ر حال كميته حمايتهاي اجتماعي به ه
صورت دوره اي موقعيت كساني كه ه ب

اين مبلغ به آنان تعلق مي گيرد را مورد 
بازنگري قرار مي دهد تا مطمين شود 
كه دريافت كنندگان اين مبلغ واقعا 

گمان مي رود مبلغ . مستحق هستند
دليل اينكه ه پرداختي به اين زنان ب

توقف شده موقعيتشان بهبود پيدا كرده،م
 .است

 
عريضه ضد جنگ زنان،دنيا را 

 احاطه مي كند
 ژانويه ۱۷كامون دريمز نيوز سنتر،

۲۰۰۶ 
 هنرمندان، نويسندگان برجسته زن،

قانونگذاران و فعاالن مدافع حقوق زنان 
در ايالت آمريكا با رهبران زن در 
سراسر جهان براي پيش بردن اتحاد 
جهاني عليه جنگ ارتباط برقرار مي 

يك گروه مدافع حقوق زنان در . نندك
 آمريكا با تهيه عريضه اي قصد دارد تا

 هشت مارچ،روز جهاني زن،صد روز

بعد از جمع آوري . هزار امضاء جمع كند
اين ميزان امضاء،عريضه مذكور به كاخ 
سفيد و سفارتهاي ايالت آمريكا در 

خانم . سراسر جهان فرستاده مي شود
شكل زنان مديا بنجامين،بنيانگزار ت

براي صلح كه براي حقوق زنان تالش 
ما صداي «مي كند ابراز مي دارد كه
را !!جنگ نه:زنان دنيا كه فرياد مي زنند

وي اين كمپين را كه . »آزاد مي كنيم
از زنان دنيا مي خواهد فرياد 

. رهبري مي كند»  نهجنگ«بزنند
ن دولتي تالش مي والئمديران و مس«

له جنگ و ويرانيهاي أكنند تا مس
،اما ما سازند منتفيحاصل از آن را 

 نمي دهيم،اين  به آنهااجازه اين كار را
 هزاران زن  وكمپين شگفت انگيز است

 كهرا از سراسر دنيا به گرد هم اورده 
مي له اي بسيار جالب و جديد أمس

 .»باشد
توصيف پاسخ زنان بيشتر از چيزي 

كه است كه انتظارش مي رفت تا آنجا 
تا كنون دويست نفر از زنان مشهور دنيا 
قبل از اين كه اين عريضه صورت 
رسمي به خود بگيرد در اوايل ماه 
جاري،آن را امضا كرده اند و به اين 

اين امضاء ها . له صحه گذاشته اندأمس
شامل امضاي هنرمندان مشهوري مانند 
خانم سوزان ساراندون،نمايشنامه نويس 

 مارگرت چو نمايش خانم اوا انسلر،خانم
نامه نويس و هنرپيشه فيلم هاي خنده 
دار و نويسندگان زني كه جايزه به آنان 
اعطا شده مانند اليس واكر،آن الموت و 
مكسين هانگ كينگسون و باربارا 

در قسمتي از اين . اهرنريچ مي باشد
ما زنان «عريضه آمده است كه

آمريكا،عراق و سراسر جهان به اندازه 
نگ بي معنا و بيدادگر بر كافي از ج

كشيده  زجرعليه مردم غير نظامي،
ما بسياري از دوستان و ...ايم

خويشاوندان خود را به خاك سپرده 
ما ديده ايم كه زندگي بسياري ...ايم

 ».براي هميشه فلج شده است
سيندي شيهان كه پسر خود را در 
جنگ عراق از دست داده و چندي 

در پيش در مقابل مزرعه جرج بوش 
اما جرج بوش ه بود،تكزاس تحصن كرد

به دادن پاسخ به وي نشد و اين حاضر 
له توجه خبرگزاري ها و افكار أمس

عمومي سراسر جهان را به خود جلب 
كرد از اولين كساني است كه اين 

خانم يونار . عريضه را امضاء كرده است
محمد رييس تشكل زنان براي آزادي 
در عراق كه يكي ديگر از 

كنندگان عريضه ضد جنگ زنان امضاء
زنان «مي باشد ابراز مي دارد كه 

    جبران كردن ،عراقي ويران شده اند
اين خرابي احتياج به ده ها سال مبارزه 

زنان عراقي جهت دستيابي به صلح  ما
جنگ عراق بذر جنگ ...و تمدن دارد

هاي فرقه اي و مذهبي را در عراق 
كاشت و به گروه هاي بنيادگرا و 

هبي عليه حقوق بشر و زنان،بركت مذ
 .»بخشيد

بر اساس اين گزارش اين عريضه 
 نفر ۲۱۳۲۶جهاني تا كنون توسط 

 .امضا شده است
 

 دستگيري زنان در زيمباوه
 ۲۰۰۶ فوريه ۱۶اينديپندنت آنالين،

كه در  دليل آنه  صد و بيست زن ب
روز عشاق در زيمباوه دست به 

م خان.  راهپيمايي زدند،دستگير شدند
ول تشكل قيام زنان ئجني ويليامز،مس

زيمباوه كه اين راهپيمايي را برگزار 
 كه قرار است كردكرده بود اعالم 

همگي اين زنان بالفاصله دادگاهي 
وي ادامه مي دهد كه وكالي . شوند

اين زنان با تهيه يك درخواست 
ضروري خواستار رسيدگي به اتهام آنان 
شده اند زيرا بيش از چهل و هشت 

بر . ساعت در بازداشت به سربرده اند
اساس اين گزارش اين زنان كه بعضي 
از آنان كودكان خود را در بغل داشتند 

نان و «با برگزاري راهپيمايي به نام 
در روز عشاق خواستار غذا و » گل رز

 .احترام به حقوق و وقار زنان شدند
 

حقوق زنان در سوييس رعايت 
 شود نمي
 ۱۳۸۴ بهمن ۲۹ايرنا،

جديدترين گزارش اداره فدرال سوييس 
دهد كه هنوز در اين كشور  نشان مي

تساوي حقوق زنان و مردان رعايت 
بر اساس اين گزارش كه روز .شود نمي

قانون "شنبه به مناسبت تصويب 
 در اين كشور منتشر "مرد تساوي زن و

تواند  شد، قانون مذكور به تنهايي نمي
 از تبعيضهاي موجود در اين زمينه را

در اين گزارش پيشنهاد شده .بين ببرد
است كه محافل اقتصادي و دولتي 
براي مقابله با ايجاد تبعيض بين زن و 

  .مرد در زمينه شغلي اقدام كنند
در اين گزارش عالوه بر تشريح 
وضعيت دشوار زنان در سوييس براي 
دستيابي به مشاغل كليدي گفته شده 
  است كه در شرايط مساوي زنان تا 

درصد كمتر از مردان دستمزد  ۲۵
 .كنند دريافت مي

در گزارش اداره فدرال سوييس آمده 
گرچه قانون تساوي حقوق زن و : است

مرد ابزار مناسبي براي زنان جهت 
جلوگيري از تبعيض است ولي زنان 

خاطر ترس از دادن شغل ه سوييسي ب
هاي  گونه زمينه خود، اغلب در اين

اومت تبعيض آميز اعتراض و مق
  .كنند نمي

 "ميشلينه كالمي ري"چندي پيش 
وزير امور خارجه سوييس كه تنها زن 

كار   در كابينه اين كشور است، نيز از به
نگرفتن زنان در پستهاي حساس و 

  .كليدي سياسي و اجتماعي انتقاد كرد
وي در اين زمينه گفت كه در 
سيستمهاي اداري سوييس به طرز 

ت زنان جلوگيري اي از پيشرف گرانه حيله
  .شود مي

 زنان در مسير رهايي
الف آناهيتا 
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يي شوراي ملي  اجالس مياندوره 

 ۲۳ و۲۲مقاومت در روزهاي 
، همزمان با بيست ۱۳۸۴بهمن

وهفتمين سالگرد پيروزي انقالب 
ضدسلطنتي مردم ايران، با حضور خانم 

جمهور برگزيدة  مريم رجوي، رئيس
 .شورا، برگزار گرديد

 
يي شوراي ملي  اجالس مياندوره 

 ۲۳ و۲۲مقاومت در روزهاي 
همزمان با بيست ، ۱۳۸۴بهمن

وهفتمين سالگرد پيروزي انقالب 
ضدسلطنتي مردم ايران، با حضور خانم 

جمهور برگزيدة  مريم رجوي، رئيس
در آغاز، با اجراي . شورا، برگزار گرديد

اي ايران اي مرز «جمعي سرود 
، سرود رسمي شوراي ملي » پرگهر

بهمن ۲۲مقاومت ايران، سالگرد انقالب 
نم رجوي با ياد گرامي داشته شد و خا

آوري اهداف آن انقالب در مسير آزادي 
و استقالل ايران، از شهيدان و پيشتازان 

 .انقالب تجليل كرد
 

شورا آنگاه به بررسي تحوالت سياسِي 
داخلي، منطقه يي و بين المللي در سه 
ماه پس از اجالس آبانماه پرداخت و از 
ارجاع پرونده اتمي حكومت آخوندي به 

ت ملل متحد، به مثابه سر شوراي امني
آغاز دوران جديدي از انزوا و طرد 
شدگي رژيم آخوندي از سوي جهانيان، 
استقبال كرد و خاطرنشان نمود كه 
دراين تحول، روشنگريهاي شوراي ملي 
مقاومت ايران پيرامون طرحهاي مخفي 
حاكميت آخوندي براي دستيابي به 
سالح اتمي و پيگيريهاي شورا و 

اميان مقاومت ايران براي هموطنان و ح
ارجاع پرونده اتمي رژيم به شوراي 
. امنيت، نقشي تعيين كننده داشته است

اين تحول هم چنين نشان مي دهد كه 
تحليل و موضعگيري شوراي ملي 
مقاومت ايران چه در مورد ضرورت 
اتخاذ يك سياست قاطع در قبال 
ديكتاتوري مذهبي و تروريستي حاكم 

م، و چه در مورد ارجاع برايران به طورعا
پرونده اتمي رژيم به شوراي امنيت 
ملل متحد به طور خاص، تا چه حد 

اكنون نيز . صحيح و بر حق بوده است
سير تحوالت روزمره ، ازجمله 
تصريحات و تهديدات ولي فقيه و 
رئيس جمهور رژيم مبني بر بي 

اعتباري معاهده منع گسترش تسليحات 
 تجديد نظر و احتمال) ان پي تي(اتمي

از انرژي » صلح آميز«رژيم در استفاده
هسته يي ، مؤيد اين واقعيت است كه 
حكومت آخوندي مصمم به دستيابي به 
سالح اتمي است و تدبير براي بقاي 
خود را در فرار به جلو و ادامه سياست 

المللي يافته  جامعة بين اعالن جنگ به
ازهمين رو، اجالس شورا با تأكيد . است

بر ضرورت طرد و تحريم رژيم مجدد 
آخوندي و جايگزين كردن سياست 
مماشات با يك سياست قاطع بين 

اگر به آخوندها «المللي، ياد آورشد كه 
زمان بيشترداده شود، فاجعة دستيابي 
يك ديكتاتوري تروريستي و بنيادگرا به 
سالح اتمي، با همة مخاطرات آن براي 
ملت ايران و براي منطقه و جهان در 

بيانيه بيست وچهارمين (»پيش است
 ).سالگرد تأسيس شورا

شورا، هم چنين تشديد بحران و 
انقباض دروني رژيم ، تشديد خفقان در 
داخل كشور، افزايش اعدامها، باال بردن 
فشار بر زندانيان سياسي و سركوبي 
وحشيانة اعتصابها و حركتهاي 
اعتراضي اقشار مختلف مردم را بررسي 

دادها را نشان بارز اعالن نمود و اين رخ
جنگ حاكميت آخوندي به مردم ايران 

 ٴهمزمان با اعالن جنگ به جامعه
در اين بحث . بين المللي ارزيابي كرد

خاطرنشان گرديد كه رژيم شياد 
آخوندها از مهرورزي و حقوق 
مستضعفان دم مي زند، ولي كارگران 
شركت واحد اتوبوسراني تهران را كه 

ترين حقوق خود، خواستارابتدايي 
ازجمله حق تشكيل سنديكاي مستقل، 
هستند، به خشونت بارترين صورت 
مورد حمله قرارمي دهد و در شبيخون 
ضد انساني به آنها قبل از اعتصابشان، 
صدها تن از آنان و حتي كودكان 

كند و  وهمسرانشان را دستگير مي
هنوزهم آنها را تحت شكنجه 

 .ستوفشارهاي طاقت فرسانگهداشته ا
 

شوراي ملي مقاومت ، در بررسي 
موقعيت درعراق، به مداخالت و اعمال 

 رژيم آخوندي در ٴنفوذ گسترده
انتخابات پارلماني اين كشور پرداخت و 
با ابراز خوشوقتي از حسن توجه 
نيروهاي ملي ودموكراتيك عراقي به 
پيام شوراي ملي مقاومت ايران در ماده 

د بيانيه بيست وچهارمين سالگر۵۴

تأسيس شورا ، مشاركت فعال اين 
نيروها به ويژه جريانهاي سني، را در 

 انتخاباتي و تظاهرات ٴمبارزه
واعتراضات توده هاي مردم عراق كه 
به مداخله بين المللي براي رسيدگي به 
مداخالت رژيم آخوندي منجرگرديد، 
ستود و تأكيد كرد كه شكل گيري اين 

 سياسي واجتماعي در ٴ گستردهٴجبهه
عراق، پاسخ شايسته به خطر بزرگي 
است كه دوميليون وهشتصد هزار 
عراقي آن را اشغال پنهان ماليان و 
تهديد جدي ثبات و دموكراسي در 

اين تحول مهم به . كشورشان دانستند
رغم تمامي مداخالت و تقلبات رژيم 
آخوندي، اكنون با اتكا به يك 

 پارلماني و فراكسيون بزرگ و قدرتمند
بيداري وحضور مردم عراق، تعادل 
تحميلي ومطلوب آخوندهاي حاكم 
برايران را برهم زده و عالوه براين 
واجد پيامهاي ارزشمند ونويد بخشي در 
. روابط بين دوملت ايران وعراق است
 دراين باره، بيانيه بيست وچهارمين

سالگرد تأسيس شورا با تأكيد 
تماعي فراگيرشدن يك آگاهي اج«بر

نسبت به خطر بنيادگرايي و ديكتاتوري 
ي استقرار دموكراسي حاكم برايران برا

خاطرنشان كرده بود » وثبات درعراق
اين امر، در پيوند با آگاهي عميق «كه 

مردم و مقاومت ايران نسبت به ابعاد 
همين خطر، يك نيروي تاريخي و يك 
سد بزرگ اجتماعي وسياسي را در برابر 

ادگرايي و تروريسم ناشي ارتجاع و بني
برهمين پايه . »از آن، شكل داده است

 است كه سرمايه گذاريهاي كالن و
استراتژيكي حاكميت آخوندي براي 

ي رژيم واليت فقيه به تحميل الگو
، براثرآگاهي فزاينده كشورهمسايه

وپيوند عميق و گسترده مردم و 
نيروهاي دموكراتيك كشورهمسايه با 

ان، با مقاومتي مقاومت اير مردم و
بنيادي مواجه شده كه مي تواند آن را 

 .رو كند با شكست روبه
 

شورا هم چنين ، در بخش ديگري از 
بحثهاي خود، با توجه به اين واقعيت 
كه در وضعيت كنوني ، به ويژه پس از 

 اتمي رژيم آخوندي به ٴارجاع پرونده
شوراي امنيت ملل متحد، موضوع 

ري مذهبي و  برخورد با ديكتاتوٴنحوه
تروريستي حاكم برايران، بيش از 
هميشه به يك معضل عاجل جهاني 

راه حل «ده است ، بار ديگر برتبديل ش
ارائه شده از سوي رئيس جمهور » سوم

،  نه جنگ خارجي–برگزيده مقاومت 
نه مماشات، بلكه تغيير دموكراتيك 

 تأكيد –ازطريق مردم ومقاومت ايران
حمايتهاي نمود و درهمين راستا از 

هزاران حقوقدان و نماينده پارلمان از 
كشورهاي مختلف اروپا از اين راه حل 
و نيز از فراخوانهاي پي درپي جهاني 
براي حذف برچسب تروريستي از 

مقاومت مشروع  سازمان مجاهدين و
 به ويژه مباحثات اخير -ملت ايران

مجلس اعيان انگلستان و قطعنامه 
 ٴ بيانيهمصوب سناي بلژيك و همچنين

 - حقوقدان و وكيل عراقي۱۲۰۰۰
قدرداني كرد و ازاتحاديه اروپا و آمريكا 
خواستار لغو بالدرنگ برچسب ظالمانه 
تروريستي و زدودن آثار شوم سياست 

 .فاجعه بار مماشات شد
 

اجالس شورا تأكيد كرد كه اتخاذ يك 
سياست قاطع بين المللي و تغيير 

مت دموكراتيك به دست مردم و مقاو
ايران، بهترين راه خالصي ايرانيان و 
جهانيان از چنگال رژيم ضد ايراني 
وضد انساني آخوندهاست كه مي كوشد 
با سركوبي وحشيانه و مسلح شدن به 

صدور  بمب اتمي و مداخله جويي و
بنيادگرايي و تروريسم به عراق و 
ديگركشورهاي منطقه ، سلطه نامشروع 

 .خود را برمردم ايران حفظ كند
 

 بحثها ، رئيس جمهور ٴدر خاتمه
امروز «:برگزيده مقاومت تأكيد كرد

نيروهاي  مردم ايران و تاريخ ايران و
دمكراتيك منطقه و جهان به تك تك 

اند و از اعضاي اين  ما چشم دوخته
مقاومت، كار و احساس مسئوليت و 
وظيفه شناسي متناسب با اين دوران را 

م كه اين اميد و ايمان دار.انتظار دارند 
مقاومت و اعضا و حاميانش ظرفيت و 
صالحيت و توان آن را دارند كه 
بهترين پاسخ را به ملت بزرگ و مقاوم 

 .»ايران بدهند
 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران 
 ۱۳۸۴بهمن ۲۵
 

 يي شوراي ملي مقاومت، اجالس مياندوره
 بهمن۲۲ همزمان با سالروز انقالب 
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اي سرو ايستاده نيفتادي، اين 
 رسم توست كه ايستاده بميري

 جعفر پويه

حجت زماني، زنداني سياسي دربند 
دژخيمان رژيم جمهوري اسالمي در 

 بهمن همچون اسالف ۱۸سحرگاه روز 
 "!نه". شجاع خويش بر دار آونگ شد

بزرگ حجت به دژخيمان و ايستادگي 
اش در برابر ظلم و ستم جباران حاكم، 

ياد برخواسته از گلوي نسلي است كه فر
 .در برابر جانيان سر خم نمي كند

افراشته و دالور، فرزند رشيد مردمي 
تشنه آزادي، تا آخرين لحظات زندگي 
اش بر سر پيمان خويش ماند و بوسه 
بر طناب دار را بر ننگ تسليم ترجيح 

 . داد
رقص دليرانه و غرور آفرين حجت 

 راه آرمان باالي دار، نشان از تداوم
خواهاني دارد كه تكرار نامشان لرزه بر 
اندام پاسداران تباهي مي اندازد، دلهاي 
روشن ضميري كه طعم تلخ هراس را 
به خفاشان شب پرست مي نوشانند و 
نويد صبحهاي روشن را با مرگ 
خويش در جاي جاي ميهن طنين انداز 
 . مي كنند

اگرچه غم از دست دادن كسي از 
 و سرو قامتان، دل هر سالله شجاعان

درد آشنايي را خونين مي كند اما 
انتخاب دليرانه اش غرور و سرافرازي 
براي تشنگان آزادي و مبارزان راه 
رهايي به ارمغان مي آورد و آنان را در 
راهي كه برگزيده اند، ثابت قدم تر مي 

 .كند
پرواز دليرانه حجت زماني، پتكي است 

ذلت را بر فرق كساني كه اين روزها 
تئوريزه مي كنند و شهامت و شجاعت 
و آرمانخواهي را كلمه اي فراموش 
شده مي نامند كه بايد در نسلهاي 

حجت و انتخابش . گذشته جستجو شود
چراغي است فرا راه جوانان و ره روان 
راه آزادي و تكرار اين درس كه آزادي 
به دست نخواهد آمد مگر به شجاعت و 

ه چراغ اميد حجت برفروزند. جانبازي
است براي كساني كه تشنه آزادي اند 
 .زيرا نوميد مردم را ميعادي مقدر نيست

جاودانه زيستن و ترجيح مرگ ايستاده 
بر تاييد ظالمان، به حجت و حجتهاي 

 ! پاي در ركاب رزم رهايي مبارك باد

 
دژخيمان حكومت آخوندي 
مجاهد خلق حجت زماني 

 اعدام كردند را
  

آخوندي، رژيم ضد بشري 
 بهمن ۱۸بامداد روز سه شنبه 

آستانه عاشوراي  ماه، در
حسيني و سالگرد عاشوراي 
مجاهدين، قهرمان مجاهد 

از  خلق حجت زماني را كه
 سال و ۴ بيش از ۱۳۸۰سال 

نيم در زندان تحت فشار و 
شكنجه بود، در زندان گوهر 

  .اعدام كرد دشت،
اطالعيه سازمان مجاهدين خلق  متن

 قرار زير ميباشدايران به 
حجت زماني در  شهادت مجاهد خلق

 آستانه عاشوراي حسيني
توسط دژخيمان رژيم پليد آخوندي در 

 گوهردشت زندان
آخوندي، بامداد روز  رژيم ضد بشري

 بهمن ماه، در آستانه ۱۸سه شنبه 
 عاشوراي حسيني و سالگرد عاشوراي

مجاهدين، قهرمان مجاهد خلق حجت 
 ۴ بيش از ۱۳۸۰زماني را كه از سال 

زندان تحت فشار و  سال و نيم در
شكنجه بود، در زندان گوهر دشت، 

 سه تن از سفله دژخيماني. اعدام كرد
كه حكم شقاوتمندانه اعدام را به اجرا 

دژخيم علي : گذاشتند عبارت بودند از
سركرده زندان موسوم به  حاجي كاظم

رجايي شهر در گوهردشت كرج، دژخيم 
سيد،  م ديگري بنامارجمندي و دژخي

 .معاونان اجراي حكم
 توسط شعبه ۸۳حجت در تابستان سال 

ارتجاع موسوم به دادگاه  ششم بيدادگاه
 بار اعدام محكوم ۴انقالب اسالمي، به 

 ۱۳۸۳سال  سپس در پايان. شده بود

 نفره ديوانعالي ارتجاع ۲يك شعبه 
مركب از آخوند سردژخيم، محسني اژه 

بوه اتهامات نبي راجي با ان اي و
دروغين به دو بار اعدام و پرداخت يك 

حجت بهنگام  .ديه كامل محكوم شد
ابالغ اين حكم بي اعتناء به اتهامات و 

  آن، در ذيل راي اراجيف مندرج در
ديوانعالي ارتجاع با شجاعت فوق العاده 

به راي صادره هيچگونه ”: نوشت
 –حجت زماني  .اعتراضي ندارم

۱۸/۱/۸۴”. 
به هنگام بدارآويختن  هيد كهقهرمان ش

 سال داشت، در طول اسارت در زير ۳۱
 شديدترين شكنجه هاي جسمي و

دژخيمان پليد . روحي قرار داشت
آخوندي با انواع شكنجه هاي فيزيكي 

كردند، روحيه او را در  و رواني تالش
. هم بشكنند و به توبه و تسليم وا دارند

مدت مديدي به  در همين راستا وي را
ميان زندانيان عادي و مجرمان 

اما حجت . خطرناك منتقل كردند
مواضع خود پايداري نمود و  قهرمان بر

 مناالذله، توطئه هاي  با شعار هيهات
در هم  رژيم و سردژخيمانش را

مجاهد شهيد حجت زماني در . شكست
 در اعتراض به اين ۸۴ و ۸۳سالهاي 

ذا دست به اعتصاب غ وضعيت، بارها
 .زد

زماني، سومين  مجاهد خلق حجت
برادر و سومين شهيد از خانواده نامدار 

ايادي  زماني در ايالم است كه بدست
برادر . رژيم آخوندي به شهادت رسيدند

بزرگتر حجت، پهلوان خزعل زماني در 
در كوهستانهاي ايالم و  1378 سال

برادر ديگر او مجاهد خلق فالح زماني 
فت چشمه ايالم ه  در۱۳۷۹در اسفند 

. توسط مزدوران به شهادت رسيدند
عبداهللا نادري دايي حجت نيز سال 

زير شكنجه دژخيمان به  ۱۳۶۸
 .شهادت رسيد

خانواده هاي  خانواده زماني از
سرشناس هفت چشمه ايالم است كه 
اعضاي آن همواره تحت بيشترين فشار 

و آزار مزدوران رژيم قرار  و اذيت
 در ۷۵ل حجت كه در سا. داشتند

اشتغال  روستاهاي ايالم به آموزگاري
داشت بدليل هواداري و فعاليت به نفع 

 مجاهدين اخراج و تحت تعقيب قرار
 .گرفت

در هفته هاي اخير رژيم درمانده 
آخوندي در محاصره بحرانهاي دروني 

بين المللي، فشار و شكنجه عليه  و
دژخيمان . زندانيان مقاوم را افزايش داد

تهديد كرده بودند كه با  ازندانيان ر
ارجاع پرونده اتمي رژيم به شوراي 

عام  امنيت، با همان الگوي قتل
، ۱۳۶۷زندانيان سياسي در تابستان 

دست به كشتار جمعي زندانيان سياسي 
 .مقاومت خواهند زد مجاهد و

خلق ايران، شهادت  سازمان مجاهدين
مجاهد قهرمان حجت زماني را عموم 

و   خانواده سرفرازمردم ايران بويژه
داغدار زماني و مردم مجاهد پرور و 
جوانان هفت چشمه، تسليت و تهنيت 

است كه خون پاك و  ميگويد و مطمئن
جوشان حجت، عزم مجاهدان آزادي 

 جوانان. ستان را دو چندان ميسازد
رشيد اين مرز و بوم، راه حجت و 

 هزار ۱۲۰خزعل و فالح و عبداهللا و 
 رهايي ميهن و خلق تا جاودانه فروغ را

اسيرمان از شر رژيم آخوندي ادامه 
و  بي گمان رژيم پست. خواهند داد

پليد آخوندي حساب اين جنايت را پس 
و سيعلم الذين ظلموا اي . خواهد داد

 .ينقلبون منقلب
خلق ايران  سازمان مجاهدين

 همچنين، شوراي امنيت،
دبير كل ملل متحد و كميسر عالي 

سازمانها ارگانهاي تمامي  حقوق بشر و
بين المللي مدافع حقوق بشر را به 

فجيع فرا  محكوم كردن اين جنايت
ميخواند و خواستار اقدام فوري براي 
نجات جان ديگر زندانيان سياسي، 

زندانيان سياسي با حكم  بخصوص
 .ميباشد اعدام و زندانيان ناپديد شده

  
 

سازمان . استبداد مذهبي حاكم بر ايران مجاهد قهرمان حجت زماني را اعدام كرد
م نمودن اين اقدام جنايتكارانه رژيم ايران، چريكهاي فدايي خلق ايران ضمن محكو

شهادت اين مجاهد قهرمان را به خانواده زماني، به زندانيان سياسي، به سازمان 
 .مجاهدين خلق ايران و به همه ي رزمندگان راه آزادي تسليت مي گويد
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 نبرد خلق

 ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 
 زينت ميرهاشمي  : سردبير

 ليال جديدي: تحريريه
 منصور امان
 حعفر پويه 

 انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران و        نبر

امــا بــديهي . بيـان كننــده نظــرات ايــن ســازمان اســت 
 فعـالين سـازمان و   است كه از چاپ مقاالت و مطالـب   

جنبش مقاومت و صاحب نظران و نيز ترجمه مطالبي          
دهـد و اطـالع از آن مفيـد     كه حجم نشريه اجازه مـي  

مطـالبي كـه بـا امضـاي        . كنـد  است٬ خـودداري نمـي    
شود٬ بيـان كننـده نظـرات      افراد در نبردخلق چاپ مي    

خود آنان است كـه ممكـن اسـت بـا نظـرات سـازمان               
سـرمقاله  . داشـته باشـد  منطبق٬ همسو يـا اخـتالف    

ــام (نبردخلــق  ــام و يــا بــدون ن ــا ن بيــان كننــده نظــر  ) ب
 .سازمان است

 

براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلق تماس          

 بگيرد 
 بهاي اشتراك ساالنه 

  یورو۲۰      فرانسه
   یورو۲۴      اروپا  معادل            

  یورو۳۶                            آمريكا و كانادا 
  یورو۴۰      استراليا 

  یورو۱تك شماره              
اخبــار و گزارشــهای جنــبش کــارگران٬ مزدبگيــران و     
کارکنلن ایـران٬ اخبـار تحـوالت ایـران٬ عـراق ومسـائل             
بين المللی مربوط به آن٬ اخبار و دیدگاههای جنـبش           

 .زنان را هر روز در سایت ایران نبرد بخوانيد
  

 که جهانی اینترنت آدرس نبرد در شب
www.iran-nabard.com 
E:mail:nabard@iran-nabard.com 

 چنگ خبر
 اخبار روزانه را در جنگ بخوانيد

www.jonge-khabar.com 
 
 

 مصاحبه با زينت ميرهاشمي 
 ۹بقيه از صفحه 

 يست؟ پيام حماسة سياهكل براي جامعة امروز ما چ: س
 

چنان تا    مهمترين پيامي كه من از اين حماسه گرفتم و هم         
كنم اين كه براي تعييـر و تحـول           امروز با خودم حمل مي    

در كـوه   . توانـد تغييـر كنـد       همه چيـز مـي    . بايد جدي بود  
توان   مي. توان نفوذ كرد و آن را ممكن كرد         ممكنها مي   غير

 كـدام   دنيا را تغيير داد و دنيـايي ديگـر سـاخت و مـا هـر               
توانيم به سهم خـود از كنشـگران و تغييردهنـدگان آن      مي

اين امر اراده، تعهد، آگاهي و مهمتـر از همـه عـزم         . باشيم
در يـك جمعبنـدي و خالصـه بگـويم،          . طلبد  استواري مي 

تـوان در برابـر    توان ايستاد و به ارتجاع نـه گفـت، مـي     مي
نـد  كساني كه منافعشان را با منافع حاكمـان ايـران در پيو           

تـوان سـكوت را       بينند ايستاد حتي اگر متهم شوي، مي        مي
شكست و در مقابل به حركـت، تـالش و جنـبش كمـك              

 . كرد
هـاي انسـاني ايثـار كـرد،          و براي عينيت بخشيدن به ايده     

جا كه ضروري است از جـان گذشـت و    فداكاري كرد و آن   
بـا ايـن    . بدين سان با درك ضرورت به آزادي دست يافت        

 حماسه و قيام سياهكل، گوهري مانـدگار و         پيامهاست كه 
 . جاودانه در جنبش مردم ايران شده است

 

 »از سنديكا مي ترسه«
 

 ج-ربابه
 يكي بود، يكي نبود

 قصه اي بود راست بود
 سرزميني بود و خدا داشت

 سايه اش محمد رضا نام داشت
 توپ داشت،تفنگ داشت
 فشفشه و فشنگ داشت

 با ينگه دنيا هم ارتباط داشت
 تق شد و توق شد

 همه چيز تو بوق شد و رو شد
 خدا داراي روح شد

 روح نبود،خدا بود
 خداي زمين و اسمون بود

  بهمنش همين بود۲۲
 سوار شد و هي حين كرد

 الله ها را تو زمين كرد
 جار كرد،جادو كرد

 دانشگاه ها را زندون كرد
 زندونا را پر از كارگر و دانشجو كرد

 ده تو گور كردروشنفكرها را زنده،زن
 يا از كشورش بيرون كرد

 دنگ كرد،جنگ كرد
 جام زهر را سر كرد
 بهشت زهرا آفريد

 باور كنيد قصه ما راسته
 اما،كالغه به كربالش نرسيد

 سايه رفت و روح رفت 
 حاال خدا حاكمه
 خامنه اي رهبره

 »هر كي اينو ندونه خره«اونا مي گند
 آخه اون يك دستش كمه

 اسمش هم هندي كمه 
 توپ داره،تفنگ داره

 بمب داره،اتم داره
 كوسه و چراغ جادو داره

 معجزه و هاله اي از نور داره
 هر چي بگي او داره

 اما عقل و شعور،كم داره
 مي ترسه و مي ترسه

 از راننده هم مي ترسه
 مگه اونا چي مي گند،چي مي خواند

 نون مي خواند،آب مي خواند
 پول نفت و گاز مي خواند

 دا قول دادهآخه روح خ
 مي ترسه و مي ترسه
 از سنديكا مي ترسه

 با  اينكه تو جهان پيمانو،امضاء داده
 باال رفتيم راست بود

 پايين آمديم راست بود
 حرف كارگرا راست بود

 نه بمب مي خواند نه اتم
 سنديكا،سنديكا

 كارگران،كارمندان،زحمتكشان
 اتحاد، اتحاد
 با يك صدا

  سنديكا،سنديكا
 
 

  بن بستقعر  بحران بهاوجسقوط از 
 ۱۴بقيه از صفحه 

كرد و آن را به دره اي كشاند كه خود براي تضمين بقايش ساخته 
 .است

 در استفاده از شرايط بسيار استثنايي به  غفلت هر گونه،بر اين اساس
صلح و عدالت اجتماعي و  وجود آمده از طرف مدافعان دموكراسي،
ر مقابل سياستهاي اتمي و هرگونه مماشات با رژيم و كوتاهي د

جنگ طلبانه مي تواند به تثبيت حاكميت استبداد در كشورمان منجر 
.  خطرات بسيار جدي در منطقه شود به وجود آمدنباعث شده و

دموكراسي و عدالت اجتماعي از  امروز مسير دستيابي به سكوالريزم،
كانال روشنگري در داخل و آگاه ساختن افكار عمومي پيرامون 

 مي  منافع مردم ايراناتمي رژيم و زير پا گذاشتن يبكاريهايفر
 . گذرد

 را كه تا مي رژورانيپا، تي امني به شورامي رژيارجاع پرونده اتم
 ي در عرصه هاي و بند بازي المللني بيكنون با اتكا به رانتها

عراق و مذاكره با   جمله در افغانستان،از ،ي و نظامياسيمختلف س
 و غارت و هايمهلت بخرند و بر دزد  توانسته اند،يي اروپايكشورها

 به حق ي و زحمتكشان و سركوب خواستهانچپاول حقوق كارگرا
ناتوانتر خواهد كرد و تضاد خود را با طبقات   سرپوش بگذارند،انآن

 كه قطعًا قادر است يتضاد. فرودست جامعه آشكار تر خواهد ساخت
 . د را فراهم سازي انقالب اجتماعكي انيبن
 

 ....پيام سازمان چريكهاي فدايي 
 ۵بقيه از صفحه  
 .از طريق مردم ايران و نيروهاي ترقيخواه ميسر است

نيروهاي مدافع اين خط مشي از قدرتهاي بزرگ خواستار عدم 
حمايت و استمالت از استبداد مذهبي حاكم بر ايران، خودداري از 

ست بيطرفانه در مداخله نظامي و آلترناتيو سازي و اتخاذ يك سيا
 .   برابر مبارزه مردم ايران با رژيم حاكم مي باشند

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در آستانه سالگرد انقالب بهمن 
 و در آغاز سي و ششمين  سال حيات خود، مردم ايران را به ۱۳۵۷

ما همه ايرانيان . مبارزه  عليه استبداد، جهل و تبعيض فرا مي خواند
 مبارزه براي ايجاد جبهه همبستگي به منظور  واتحادرا به ترقيخواه 

ايجاد يك جمهوري  ه و يسرنگوني رژيم استبدادي مذهبي واليت فق
  .خوانيم  فرا مي و مستقلكراتيكو دم،سكوالر

  ۱۳۸۴بهمن ۱۰ سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
 

 ....هدف تظاهراتهاي خشونت آميز
 ۱۴بقيه از صفحه 

 سر بريدن روزنامه نگاران و گروگانها را با گفتن فيلمهاي كه 
شهادتين ديدند دست به اعتراض نزدند؟ چرا وقتي بمب گذارهاي 
انتحاري در مدرسه، هتل، قطار و مترو با انفجار خود دهها نفر انسان 

 و صدها نفر را ناقص كردند، ندبي گناه را به كام مرگ كشيد
 اعتراضي نكردند؟

نها و نعره كشيدنها چيزي جز محفوظ كردن اين كف به دهن آورد
آنها حق خود مي دانند . حق خود براي توهين و قتل ديگران نيست

كه به جز توهين حتا ديگران را به قتل برسانند و مورد اعتراض واقع 
اين در حالي است كه بشريت براي به دست آوردن حق . نشوند

يسا گذشته است و در آزادي بيان و انديشه از سد همتايان آنها در كل
به جز باج . اين راه خونهاي بسياري بر زمين ريخته شده است

خواهي رژيمهاي استبدادي با توسل به احساسات مذهبي مردم، 
سركوب آزادي انديشه و بيان هدف ديگري است كه اين اوباشان 

هر چند توهين به مقدسات ديگران امر . آنرا درخواست مي كنند
 برابر اين امواج تهديد و ارعاب نبايد عقب مذمومي است اما در

زيرا دير نيست تا آنها خواهان حفظ حجاب براي زنان . نشيني كرد
. شوند و در چهار راههاي اروپا نيز بساط تعزير و قصاص برپا كنند

دست بنياد گرايان مذهبي از هر نوعي در اين مورد در دست يكديگر 
 آزادي، آنها را به است و اتحادي نامقدس براي محدود كردن

 . يكديگر پيوند داده است
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 ، دموكراسي، صلح و سوسياليسم زنده باد استقالل–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

الهام افروتن در ميان 
چنگالهاي خونين 

 قصابان
 

 زينت ميرهاشمي 
احمدي نژاد مجري طرحهايي  

گوناگون رسيده از بيت ولي فقيه و 
از محو كردن . سپاه پاسداران است

اسرائيل از روي نقشه زمين تا اعالم 
جنگ به جامعه بين المللي، از 
آشوب در عراق تا تهديد به ترور در 

 . ايرانخارج از مرزهاي
در ميان تبديل اين پروژه هاي 
ارتجاعي به پراتيك سياسي، يك 
امر بيش از هر چيز سياست ورزان 
رژيم را به خود مشغول مي كند و 
آن هم نجات نظام غرق در بحران 

رژيم براي تحقق . واليت فقيه است
اين انگاره و آن هم در بحراني ترين 
. شرايط دست به هر كاري مي زند

ين بردن اعتراض ، براي از ب
از . معترض را به دار مي كشد

منصور اسانلو با درفش و تازيانه 
سرهاي كساني را . استقبال مي كند

كه شب را مي شكافند و براي 
رسيدن به افق روشن، عليه ظلم و 
بيداد به پا مي خيزند به جوخه هاي 

اما باز هم قدرت از . دار مي سپارد
 هم باز. بين بردن معترض را ندارد

از هر گوشه اي صدايي بر مي خيزد 
و نيستي اين جهل تاريخ را واگويه 

مجاهد خلق حجت زماني . مي كند
كه در زندان در برابر دژخيمان 
ايستاد و سرفرازانه مقاومتي از مردم 
به جان به لب رسيده را نشان داد را 

 . چوبه دار سپردند به 
 سيصد گل سرخ و يك گل نصراني  

 ريده مي ترساني؟ما را ز سر ب
 گر ما ز سر بريده مي ترسيديم 

 در مجلس عاشقان نمي رقصيديم 
اگر سركوب، اعدام، رعب وحشت،  

قادر ..... در آوردن چشم، شكنجه و 
بود نيروهاي ميرنده تاريخ را بر سر 
پا نگاه دارد شاهد فروپاشي برج و 

رهايي از . عاج ديكتاتورها نبوديم

بارزه ديو استبداد راز و رمز م
مردمي به پا خواسته است كه هر 
روز و در هر گوشه و كنار خاك 
ميهنمان در اشكال مختلف با 
چنگالهاي خونين اين هيوال در 

 . مي افتند
پرونده زهرا كاظمي، خبرنگار 
شجاع بسته نشده كه پرونده 
هاي ديگري از شكنجه و در بند 
. كشيدن به آن اضافه مي شود

 هفته  نگارالهام افروتن، روزنامه 
همراه با » تمدن هرمزگان«نامه 

در .  تن ديگر دستگير مي شود۶
جايي كه دهانها را مي بويند تا 
زبان كسي را كه بوي آزادي 
بدهد ببرند، الهام افروتن اقدام به 
چاپ مطلبي مي كند كه او را در 
چنگالهاي خونين ارتجاع گرفتار 

روشن است كه وي . مي كند
دي از جرمهايي براي اقرار به تعدا

كه همه بر مي گردد حول 
. در زير شكنجه قرار دارد» نظام«

در روزهايي كه رژيم به دليل 
پرونده اتمي اش زير فشار جامعه 
بين المللي قرار دارد، ابزارهاي 
سركوب سعي مي كنند از اين 
فرصت استفاده كرده و در 
البالي اين بحران، در داخل 
صداي مردم را خاموش كنند و 

هديدهاي سرنگوني را از بين ت
و كشتن  درگيري در ماكو . ببرند

تعدادي از مردم كرد، سركوب 
دراويش گنابادي در قم، اعدام 
حجت زماني، شكنجه و احتمال 
كشتن الهام افروتن و ضرب و 
شتم زندانيان سياسي، زنداني 
كردن كارگران شركت واحد و 

همه اينها جنايتهايي است ...... 
 در شرايط بحراني كه اين رژيم

. كنوني در حال انجام آن است
اين اعمال، جنايت عليه بشريت و 
محكوم است كه بايد پرونده آن 

 به  .هر چه بيشتر باز شود
كارگيري شيوه هاي چنين 

 ۲۶ارتجاعي و سركوبگرانه بعد از 
سال نشان مي دهد كه زمين به 
راستي زير پاي چكمه پوشان 

 . جمهوري اسالمي مي لرزد
 ۸۴ بهمن ۳۰ 

 جنگ كاريكاتورها
 

 منصور امان
جمهوري اسالمي با خلق يك كاريكاتور، به جنگ 
تصاوير انتشار يافته در مطبوعات اروپايي شتافته 

پاسداران و بسيجيهاي آويخته بر ديوار و نرده . است
هاي سفارت دانمارك، نخُستين نقشي است كه 

وشنبه به رژيم در تنگنا گرفتار آمده ي مالها، روز د
انتقال "يك شوخي بي مزه كه حتي . تصوير كشيد

 .  هم نتوانست آن را نجات دهد"اسناد و كامپيوترها
نمايش برافروختگي سفارش داده شده در برابر دفاتر 
نمايندگيهاي دانمارك و اُتريش كه به ظاهر مي 
بايست سناريوي اشغال سفارت آمريكا را با ويرايش 

فشار عصبي اي كه كارگردانان جديد ارايه كُند، زير 
اش با آن دست و پنجه نرم مي كُنند، به سطح 

 . كاريكاتوري از نُسخه اصلي فرو كاست
 براي حل "نظام"در حالي كه در اولين تالش 

مشكالت خود از طريق ايجاد بحران بين المللي به 
شيطان "شدت تالش مي شُد حمله به سفارت 

 و غير دولتي جلوه داده "خودجوش" اقدامي "بزرگ
شود، كفن پوشان اعزامي به محل سفارتخانه هاي 

انرژي هسته اي حق "مزبور، با همسرايي شُعار 
، انگيزه اصلي از برپايي نمايش را فاش "استم

ساخته و چهره ي حكومتي و سازمان داده شده آن 
 .را آشكار كردند

ورود آقاي احمدي نژاد در پرده آخر و در نقش 
منجي سفارتخانه دانمارك، به نوبه ي خود ويژگي 

و . دولتي اين خيمه شب بازي را پر رنگ تر كرد
ز رييس پليس تهران، بدتر از آن، ژست تحريك آمي

پاسدار طاليي و نيز پاسدار شعباني، معاون سركرده 
نيروي انتظامي و معاون سياسي بسيج كه در ميان 
حمله كُنندگان حاضر ُشدند تا يورش به سفارتخانه 
كشورهاي خارجي و پايمالي موازين و عرف بين 
المللي را تاييد و با آن ابراز تفاهم كُنند، مكان 

 و "احساسات خودجوش"ين دو صندلي نشستن ب
مسووليت دولتي را بيش از پيش محدودتر 

     .ساخت
با وجود تحريم كاالهاي دانماركي و تعطيل 
نمايندگيهاي جمهوري اسالمي در اين كشور، 
واكُنش رژيم مالها هنوز از مشخصه هاي يك 

بري  سياست روشن در برابر فُرصت كاريكاتورها
 حمله خُمپاره اي به نيروهاي در اين رابطه،. است

نظامي دانمارك در بصره را مي توان كمي جدي تر 
 "الهيه"و تامل شُده تر از كُمدي به هم ريخته ي 

 . به شُمار آورد
  بهمن۱۸

 شهداي فدايي 
 اسفند ماه 

 
ــا ــماعي  : رفق ــيم س ــدي -رح  مه

ــحاقي  ــدزاده  -اس ــعود احم  - مس
 - مجيد احمدزاده    -عباس مفتاحي   

 - حميد تـوكلي     -ني  مهدي سواال 
 - بهمـن آژنـگ    -غالمرضا گلوي   

 عبـدلكريم حاجيـان     -سعيد آريان   
 علي رضـا    - مناف فلكي    -سه پله   
 جعفـر   -امـين نيـا       يحيي -نابدل  
زاده   محمدعلي تقـي   -چي   اردبيل

 اكبر مؤيد   -هريسي    اصغر عرب  -
 حسن سركاري  - علي نقي آرش     -
 علـي اكبـر     - فريدون نجف زاده     -

 - جليل انفرادي    -هاني  صفايي فرا 
 - هادي فاضـلي     -اسكندر رحيمي   

 -اســــماعيل معينــــي عراقــــي 
 هـادي بنـده     -الدين مشيدي    شاع

ــرودي  ــدا لنگ ــش -خ ــاس دان  عب
 محمـــدعلي محـــدث -بهـــزادي 
ــدچي  ــن -قن ــور حس ــور   غف  -پ

 ناصر صيف دليل    -هوشنگ نيري   
 بهنـام   - صبا بيـژن زاده      -صفايي  
ــري ــر -دوان  امي  عبدالرضــا كالنت

 احمـــد غالميـــان  -يســـانكي ن
 محمدرضــا -) هــادي (لنگــرودي 

 - حميـد آزادي     - نظام   -بهكيش  
ــاس  ــر پنجــه-عب  -شــاهي   جعف

 جواد غفوريـان    -محمدعلي معتقد   
ــواري- ــل خ ــعيد -نســب   جلي  س

 عبدالرحيم  - علي خليقي    -عقيقي  
 منصـور   - تيمور ستاري    -صبوري  

ــعيدي  ــاهرخو  -سـ ــال طـ  - اقبـ
ــاء ــداري  به ــدين نگه ــرو  خ-ال س

 - سـيروس فـردوس      -داغـي    قره
ــر نجــم   مجتبــي -الــديني  ناص

زاده   منصوره حبيبـي   -آبادي   خرم
 تــا كنــون در ۴۹ طــي ســالهاي -

مبارزه عليه امپرياليسـم و ارتجـاع،       
در مبــارزه عليــه رژيمهــاي شــاه و 
خميني و براي تحقق دموكراسي و      

 . سوسياليسم به شهادت رسيدند
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