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  285 شماره
 پنجمبيست و دوره چهارم سال 

  1388 فروردين اول
  

   دالر، 1ا  كاناد  آمريكا
  اروپا يك يورو

ي ي   كارگران همهكارگران همه

  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

  

  يادداشت سياسي 
  پايداري براي دفاع از حقوق انساني

   سامعيمهد
  

 رئـيس جمهـور عـراق بـه      1387  اسفند    10روز شنبه   
 در اي  خامنهسيد علي. ديدار ولي فقيه رژيم ايران رفت   

مقام خود خوانده مرجع شيعيان جهان تمامي پرده هـا          
يك بدون رعايت كوچكترين اصول ديپلمات  را كنار زد و     

 تحكم آميز خطاب به  آقـاي جـالل طالبـاني            با لحني 
  . سخناني ايراد نمود

توافق دو جانبه درخصوص    «ولي فقيه رژيم با تاكيد بر       
انتظار اين اسـت كـه      «:، گفت »اخراج منافقين از عراق   

وزيـر عـراق، بـه        جنابعالي و جناب آقاي مالكي نخست     
شدن توافقها و تفاهمهاي دوجانبـه       صورت جدي عملي  

و باالخره خطاب به رئيس جمهور      » .نماييدگيري    را پي 
اين تصميم بايد عملي شود و مـا منتظـر          «:عراق گفت 

   ».تحقق آن هستيم
خامنه اي همچنين تاكيد كرد كه كـشورهاي اروپـايي          

حاضر به پذيرفتن منـافقين در كـشورهاي خـود نيـز         «
  ».نيستند

هاشمي رفسنجاني رهـسپار  چند روز پس از اين ديدار،       
مـسئوالن عراقـي     در ديدار و گفت وگو با        بغداد شد تا  

  .خواهان اجرايي شدن فرمانهاي ولي فقيه شود
  2بقيه در صفحه 

  

  

  قطار بيكاري «

  »ترمز ندارد
 بهار زيبا مژده تغيير و دگرگوني در طبيعت را به           «

پيــدايي هــر بهــاري از دل . نمــايش مــي گــذارد
زمستان اميد بهار در زندگي اجتمـاعي و اميـد بـه            

  ».را در جان انسانها زنده مي كند» ي ديگرجهان«
  زينت ميرهاشمي

  4در صفحه 

  

  جهان در آيينه مرور 
  ليال جديدي 

  6در صفحه 

  

  خوش به حال

   غنچه هاي نيمه باز
  ي باران، بوي سبزه، بوي خاكبو

  هاي شسته، باران خورده، پاك شاخه
  آسمان آبي و ابر سپيد

  برگهاي سبز بيد
  عطر نرگس، رقص باد

  مه شوق پرستوهاي شادنغ
  خلوت گرم كبوترهاي مست

  نرم نرمك مي رسد اينك بهار
  خوش به حال روزگار
  ها و دشتها خوش به حال چشمه 

  ها ها و سبزه خوش به حال دانه
 باز هاي نيمه خوش به حال غنچه

  خوش به حال دختر ميخك كه مي خندد به ناز
  خوش به حال جام لبريز از شراب

  خوش به حال آفتاب
  اي دل من گرچه در اين روزگار

   پوشي بكام جامه رنگين نمي
  بيني به جام باده رنگين نمي 

  نقل و سبزه در ميان سفره نيست
  بايد تهي است جامت از آن مي كه مي 

  اي دريغ از تو اگر چون گل نرقصي با نسيم
  اي دريغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
  راي دريغ از ما اگر كامي نگيريم از بها

  گر نكوبي شيشه غم را به سنگ
  شود هفتاد رنگ هفت رنگش مي

  »فريدون مشيري«

  

  سرمقاله 
  سال رويارويي

  منصور امان
در تمام سخن سراييهاي رهبران و پايوران جمهوري 

 كه تقريبا به گونه "براندازي نرم"اسالمي پيرامون 
روزانه بر تمركُز و شدت آن افزوده مي شود و در اين 
ميان به جايگاه سياست چيره و دستور كار نخُست 

 فراز يافته است، بيم و نگراني از انفجار "نظام"
نارضايتي و اعتراض موجود در جامعه، خود را باز يافته 

همه نشانه ها بيانگر آن است كه رژيم جمهوري . است
اسالمي خود را براي روبرو شُدن با اين شرايط آماده 

 – با نشاندن مهره هاي نظامي مي كُند و شمشيري كه
امنيتي بر پستهاي اجرايي از رو به كمر بسته بود را 

  . اينك با هيستري بيشتري به جوالن درآورده است
  

  رژيم آژير خطر را به صدا درآورده است 
قتل بزدالنه آقايان اميرحشمت ساران و اُميد رضا 
ميرصيافي، دو زنداني سياسي به طور موقت نُقطه ي 

وج يورشي را نشانه گُذاري مي كُند كه با هجوم به ا
كوشندگان كارگري، دانشجويي،  دانشگاهها، دستگيري

زنان و آزار و پيگرد اقليتهاي مذهبي و ملي چهره و 
اقدام نفرت انگيز بازي با اُستخوان . ساختار يافته است

قُربانيان جنگ و برپايي ضيافت مردگان در دانشگاه، نه 
ادين بلكه، به طور بي پرده اهدافي كه رژيم به گونه نم

جمهوري اسالمي به سوي شان خيز برداشته و نيز 
  روشهاي تحُقق آن را براي نمايش همگاني بر سر 

  3بقيه در صفحه 

  

   1387آنچه در سال 

  در ايران گذشت
  جعفر پويه 

  10در صفحه 

  

  دست رژيم

   از شهر اشرف كوتاه
  الف آناهيتا

  13صفحه 
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  ياداشت سياسي 
  

  1بقيه از صفحه 
  

 بـه   1387 اسفند   22روز پنجشنبه   
دستور آقاي موفق الربيعي، مشاور     
امنيتي دولت عراق يك سـاختمان      
شــهر اشــرف كــه در ورودي ايــن 
ــورد محاصــره   ــرار دارد م شــهر ق
نيروهاي ويژه پلـيس عـراق قـرار        

پليس عراق خواستار تخليه    . گرفت
اين ساختمان توسـط سـاكنان آن       

از نگاه آقـاي موفـق الربيعـي        . دش
تــسلط بــر ايــن ســاختمان نــشانه 

بـا ايـن    . ستحاكميت ملي عراق ا   
فـظ  نگرش دولت عـراق بـراي ح       

حاكميــت ملــي اش بايــد خــود را 
مجاز بداند كه وارد حريم هر فـرد        
حقيقي و خقوقي شده و آن مكـان     

  . را اشغال كند
البتــه بــسياري از حرفهــاي آقــاي 

 اين حرف   موفق الربيعي و منجمله   
كه گويي مساحت كل شهر اشرف      

 كيلومتر مربع است و يا ايـن        400
كه ساكنان شهر اشرف به بعـضي       
از مقامات عراقي رشوه مي دهنـد       
را بايد به حساب فـضا سـازي بـه          
منظور اهدافي دانست كـه خامنـه       
اي در سر مـي پرورانـد و پاسـدار          
قمي در نقش سفير رژيم در عراق       

 اي بـر   به نيابـت از طـرف خامنـه       
عمليات اجرايـي آن نظـارت مـي        

  .كند
مشاور امنيتي دولت عـراق اعـالم       
كرده كه در مقابل سـاكنان شـهر        

گزينـه  . اشرف دو گزينه وجود دارد   
اول رفتن بـه ابـران و گزينـه دوم          
رفتن به يك كشور ديگر بـه جـز          

اما اين حرف موفق    . ايران و عراق  
الربيعي وقتي براي گزينه دوم هيچ  

ي و عملي وجود نـدارد      امكان واقع 
بــدين معنــي اســت كــه او در     
هماهنگي بـا بيـت خامنـه اي در         
صد است تا با فشار و آزار و اذيت،         
ساكنان شهر اشرف را بـه قتلگـاه        

  . ارتجاع حاكم بر ايران روانه كند
وقتــي خامنــه اي مــي گويــد كــه 

ــايي  ــه «كــشورهاي اروپ حاضــر ب
پــذيرفتن منــافقين در كــشورهاي 

ــستند  ــز ني ــود ني ــت »خ ، در حقيق
رئيس جمهور عـراق را در مقابـل        
اجبار براي اجرايـي شـدن گزينـه        

بديهي است كه   . اول قرار مي دهد   
گزينه اول و يا هر گزينـه اي كـه          
در آن فشار و تهديد و ارعاب براي  
ــاري باشــد خــالف   جابجــايي اجب
تعهدات بين المللي دولـت عـراق،       

و نقض آشكار كنوانسيونهاي ژنـو      
و ستانه بـين المللـي      قانون انساندو 

به مثابـه يـك جنايـت جنگـي در          
مورد افراد غيـر نظـامي محـسوب        

  .مي شود

 دســامبر 28بــر طبــق اطالعيــه 
 سفارت آمريكا در عـراق،      2008

دولت عراق به آمريكا تعهد داده      
است كه از هرگونـه رفتـار غيـر         

ــد   ــودداري كن ــساني خ ــا . ان ام
محاصره يك سـاختمان متعلـق      
بـــــه ســـــاكنان اشـــــرف و 

دوديتهاي غير انساني كه بـه      مح
دستور مشاور امنيتي دولت عراق     
بر ساكنان شهر اشرف وارد مـي       
شود نشان مي دهد كه با توجـه        
به نفوذ رژيم ايران بر بعـضي از        
مسئوالن و نهادهـاي دولتـي در       
ــوان بــه قــول و   عــراق، نمــي ت
قرارها و تعهدات آنـان اطمينـان       

بـــديهي اســـت كـــه . داشـــت
اكنان شـهر   فشارهاي وارده بر س   

اشرف در شرايطي كه بسياري از    
جريانها و شخصيتهاي سياسي و     
ــراق و در  ــاعي در عـــ اجتمـــ
كــشورهاي ديگــر جهــان آن را 
محكوم كرده انـد، بـراي دولـت        
ــنگيني   ــاي س ــه ه ــراق هزين ع

  . خواهد داشت
ــه   ــه اي ب ــه خامن ــه اول ك گزين
دنبال آن است در عمـل منجـر        
بــه يــك كــشتار دســته جمعــي 

ن و مـردان شـهر      زنا. خواهد شد 
اشرف به اين امر وقـوف كامـل        
داشته و بارها اعالم كرده اند كه       
ــتبداد   ــه اس ــسليم ب ــز راه ت هرگ
مذهبي را انتخاب نخواهند كـرد      

و بنابرين بـراي دفـاع از حقـوق          
به رسميت شـناخته شـده خـود        

  .مقاومت و پايداري خواهند كرد
گزينه دوم يك گزينه غير واقعي      

ــر ع  ــدت غي ــان م ــي و در مي مل
اين گزينـه تنهـا پوشـشي      . است

براي موجـه جلـوه دادن گزينـه        
دولت عـراق بايـد بـر      . اول است 

اساس تهداتش گزينـه عملـي و       
منطقي سوم يعنـي بـه رسـميت        
شناختن حقـوق زنـان و مـردان        
مجاهد در شهر اشرف را انتخاب      

ــد ــداري  . كن ــالش و پاي ــام ت تم
ساكنان شـهر اشـرف و حاميـان     

ــران، عــراق و ــان در اي  ســاير آن
ــه    ــراي ب ــان ب ــشورهاي جه ك
رسميت شناختن حقـوق انـساني    
ــت    ــل ممنوعي ــمول اص ــه ش ب

ــاري اســت  ــر . جابجــايي اجب اگ
دولت عراق اين حق انكار ناپذير      
را رسما اعالم نكنـد و در عمـل         
به آن پايبند نباشـد در مـسيري        
قرار خواهد گرفـت كـه واليـت        
خامنــه اي خواســتار آن اســت و 

ـ          ه اين به معنـي تـسليم شـدن ب
ارتجاع حاكم بر ايران و البتـه و        
بالفاصله قربـاني كـردن مـردم       
ــوم    ــات ش ــل ني ــراق در مقاب ع
استبداد مذهبي حاكم بـر ايـران       
كه به دنبـال سـلطه بـر كـشور          

  .   عراق است مي باشد
  

  پيام تبريك 

  زنان  و مردان ايران زمين، رفقا و دوستان عزيزم، 
شـگرف     ايـن كهـن تـرين،   جشن جنبش بهار  ،  عيد نوروز 

 را از 1388 و آغاز سـال   جشن مليترين و دل انگيز ترين    
 و  رفقايم در سازمان چريكهاي فـدايي خلـق           مجانب خود 

  . ايران به همه ي شما شادباش مي گويم
در اغاز سال جديد با غلبه بر ظلمت و تباهي، با سرخوشي            
شعله هاي آتش، بهار را سرشار از عشق به نور مي كنـيم،           

رشد و تكامل مي افـشانيم و در گـذر شـتاب            شادمانه بذر   
آلود و پر هيجان تحولي كـه طبيعـت همـراه بـا شـكفتن               
شكوفه ها آغاز كرده، با اميد به سوي آزادي گـام بـر مـي       

  . داريم
  ... بهار رادميد
   آمد ي بهار را كه مدميد
   شتابناك و سبكبال دميد
   زمستان دي سپي قله از

   آمدي مفرود
  فتالو شيشكوفه :راهنشيپ

  السي گيشكوفه : دامنشبر
  ي كوهقي از شقايليزنب: دستدر
  كردي بنفشه هلهله م: مقدمشبر

  زدي  چشمك منرگس
  دي پاشي گالب مآهو

   بهار رادميد
  ...آمدي  مكه
  »يحافظ موسو«

بر احساس افسردن در شب تيره و طوالني زمستاني غلبـه         
. مي كنيم و  با تحول پر رمز و راز بهاري همراه مي شويم           

عــشق بــه آزادي كــه در ســينه هايمــان مــي طپــد را بــا 
در كنـار سـفره   . همبستگي و تعاون نيرومند تر مـي كنـيم      

 برچيـده    آرزو مي كنيم كه سـال جديـد سـال            هفت سين 
سـتبداد مـذهبي واليـت فقيـه و فـرا      شدن بساط ننگـين ا   

رسيدن بهار آزادي و عـدالت، دمكراسـي و اسـتقرار يـك             
  . نظام غير مذهبي باشد

 دگرگونيهـاي اجتمـاعي     آرزو مي كنم كه سال جديد سال      
، جهـاني عادالنـه، سرشـار از عـشق و           براي جهاني ديگر    

دوستي و خالي از هر نوع ستم و تبعـيض جنـسي، ملـي و          
  .اشدبمذهبي 

  وطنانم، هم 
در سال گذشته مـردم ايـران شـرايط سـخت و دشـواري              

تهاجم عنان گـسيخته ارتجـاع حـاكم بـه سـطح            . داشتند
زندگي و معيشت مردم، به ويـژه كـارگران، مزدبگيـران و            
كاركنان بخش دولتي و خصوصي در ابعاد فاجعه بار ادامـه       

، معلمــانكــارگران،  فــشار بــر زنــان، جوانــان، .پيـدا كــرد 
 در مقابل ايـن همـه سـتم و         .افزايش پيدا كرد   دانشجويان

سركوب مردم ايران در مسيري پر پيچ و خم راه مبـارزه را       
انتخاب كرده و اين مبارزه در سال گذشته عليه كساني كه        
از مرزهاي جهل و تيرگي  پاسـداري مـي كننـد در ابعـاد               

  .گسترده ادامه يافت
ارگران، اكنون كه سال جديد را آغاز مي كنيم بسياري از ك     

مزدبگيران، زنان، دانشجويان و آزاديخواهان كشورمان، به       
با ستايش  . جرم دفاع از حقوق برحقشان در زندانها هستند       

 كه تحت شديدترين    از مقاومت زندانيان سياسي و عقيدتي     
ايـادي واليـت خامنـه      شكنجه ها و رفتارهاي ضد انساني       

واده هـاي  ، به ياري خانواده هاي آنان و خـان       قرار دارند اي  
  . كساني كه در راه آزادي جان باخته اند بشتابيم

دستتان را مي فشارم و همراه بـا شـما در لحظـه تحويـل               
، سال آزادي مردم    1388آرزو مي كنم كه سال    سال جديد   

و مرتجعان حاكم بر ايران زمين      ايران از چنگال اهريمنان     
برايتــان ســالمتي، سرســبزي، ســرافرازي، عــشق و .باشــد

  . و صلح و آزادي آرزو مي كنمشادكامي
  مهدي سامع 
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  ساندويچ نوروزي اوباما

   براي خامنه اي

 
  ليال جديدي

هنگامي كه مردم ايران سال نو را 
با آرزوهاي قلبي براي سرنگوني 
جمهوري اسالمي آغاز مي كردند، 
آقاي اوباما، رييس جمهور آمريكا، 

رو به پيام نوروزي خود را به ظاهر 
مردم ايران و جمهوري اسالمي اما 
با مقاصد حساب شده سياسي بيان 

وي زيركانه از يك سبك . كرد
رايج آمريكايي كه محتاطانه اما 
صريح است و براي هشدار دادن و 
اعتراض كردن به كار مي رود، 

سبك "اين روش به . استفاده كرد
 معروف است و كنايه "ساندويچي

ت اصلي و از سه اليه ي نان، مال
اليه اول . دوباره، نان ساندويچ دارد

اوباما همان تعارفات معمول و 
خوش و بش كردن و آماده سازي 
اوضاع براي وارد آوردن ضربه 

اليه دوم كه همه مالت . نهايي بود
اصلي را شامل مي شود، اشاره به 

 مناسب جمهوري "جايگاه"عدم 
، "جامعه بين المللي"اسالمي در 

 از راه "حق" اين به دست آوردن
 و نه از "مسووليتهاي واقعي"انجام 

 "ترور و به مدد جنگ افزار"راه 
او عدم استفاده از راه هاي . داشت
 را نشانه دور بودن "مسالمت آميز"

.  خواند"تمدن ايران"رژيم از 
رييس جمهور آمريكا سپس با يك 
سس تند و تيز، جمهوري اسالمي 

تن ساخ" و نه "ويران كردن"را به 
  .  متهم كرد"و آفريدن

اوباما در ادامه اين سبك، اليه 
بعدي را با سخنان نرم به پايان 

همراه با "او از آينده اي . رساند
مبادالت تجديد شده ميان مردم ما 
و فرصتهاي بزرگتري براي 

 و جمله "مشاركت و بازرگاني
 به پايان "عيد شما مبارك"فارسي 

  . رساند
آيت اهللا البته كه اين به مذاق 

خامنه اي به هيچوجه خوش نيامد 
و او در عوض با سبك متداول 

خامنه . جمهوري اسالمي پاسخ داد
در همين پيام تبريك ": اي گفت

طرفدار ) بخوانيد رژيم(ملت ايران 
اي  هسته تروريست و دنبال سالح

 سپس او با ".خوانده شده است
تكرار خواستهاي پيشين خود از 

مخالفان و جمله عدم حمايت از 
عدم حمايت از اسراييل و گذاشتن 
دست باز جمهوري اسالمي در 
ساخت سالح هسته اي نشان داد 
كه رژيم تغييري در روشهاي خود 

  . نخواهد داد
حال آقاي اوباما همانطور كه از 
پيش برنامه ريزي شده بود با دراز 

 و رد آن از "دست دوستي"كردن 
جانب جمهوري اسالمي مي تواند 

ست بازتري حمايتهاي بين با د
  . المللي را عليه رژيم كسب كند
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  1بقيه از صفحه 

پخش مرگ و . دست گرفته است
فاكتورهاي همراهي كُننده آن، 
وحشت و سكوت تدبيري است كه 
گوهردشت و اوين، قتلگاه آقايان 
ساران و ميرصيافي را با دانشكده 
اميركبير به يك سان تحت پوشش 

  . قرار مي دهد
سوخت اين رويكرد تبهكارانه و 
 دشمنانه به جامعه را لشگري از

رهبران و پايوران جمهوري اسالمي 
كه هر فُرصتي را براي دادن هشدار 

 و "توطئه براندازي نرم"نسبت به 
 از اقشار و "سوء استفاده بيگانگان"

گروهبنديهاي گوناگون مغتنم مي 
از ولي فقيه . شُمارند، عرضه مي كُنند

 و گزمه هاي اونيفورم پوش او "نظام"
وز همچون پاسداران جعفري و فير

آبادي و طايب تا مقامهاي كشوري و 
محلي به گونه بي پيشينه اي آشكارا 
مردم را بر تخته ي سيبل نشانه گيري 
خود نشانده و از آنها به عنوان 

  .  نام مي برند"تهديد"
 از "نظام"ميزان دلشوره و اضطراب 

راه اُفتادن سيل نارضايتي را از اين جا 
نها مي توان دريافت كه در مقايسه، آ

در اوج تنش خطرناك خارجي، همواره 
وجود بحران و تهديد مستقيم را در 
صحنه عمومي زير فرش جارو مي 
كردند و از هر گونه اشاره بدان به 

اين رويكرد چه . شدت پرهيز داشتند
به دليل جدالهاي دروني و تالش 
براي خُنثي كردن محورهاي حمله 
رقبا در پيش گرفته شُده بود و چه 

اي نمايش ثبات و محافظت از خود بر
در برابر جامعه انديشيده شُده باشد، در 
هر صورت با وسواس كوشش داشت 

 را از "نظام"نُقاط ضعف و ضربه پذير 
چشمها دور كُند و جاي آن تصويري 

  . رويين تنانه را بنشاند
اينك اما همان الف زنهاي گزافه گو 
در پس هر پنجره، پشت هر در و در 

ه هر خيابان تهديدي را بو مي كمرگا
كشند و فريادزنان خود را به تريبوني 
همگاني مي رسانند تا سوگند بخورند 

توطئه "كه ميدان را خالي نمي كُنند و 
، "جاسوسها"، "دشمنان"، "گران
 و جز آنها را كيفر "عوامل بيگانه"

ششلول بندي علني ولي . خواهند داد
 و فقيه عليه سازمان مجاهدين خلق

درخواست رسمي وي از دولت عراق 
براي سركوب مخالفان خود در اين 
كشور، بخش ديگري از ضعف عمومي 
حكومت و بي اعتمادي آن به حفظ 

اجبار . موقعيت خود به شُمار مي رود
آيت اهللا خامنه اي به آشكار كردن 
نگراني و وحشت خود از حضور اين 

نيروي سازمان يافته 
گ با اپوزيسيون كه بي درن

بازتاب داخلي و بين المللي 
روبرو گرديد، در حالي ست 
كه رژيم تاكنون دست كم 
در صحنه علني اطمينان 
مي داد كه از جانب اين گروه تهديدي 

  .   احساس نمي كُند
  

تجديد صف آرايي در برابر 
  جامعه 

اين يك تغيير استراتژيك در درجه 
بندي اولويتهاي امنيتي رژيم مالها 

معه، دشمن اصلي و تهديد نيست؛ جا
 بوده و تا هنگامي "نظام"شُماره يك 

كه غارت مي شود،از حقوق انساني و 
شهروندي محروم مي گردد و شالق 
استبداد ديني را بر پشت خود احساس 
مي كُند، اين رده بندي نزد حاكمان و 
سود برندگان از اين شرايط، اعتبار 

چه، . خويش را حفظ خواهد كرد
ژيم حاكم بر ايران بر مولفه هرگاه ر

هاي اجتماعي قُدرت در داخل تكيه 
زده بود، نيازي به توليد اقتدار در آن 
سوي مرزها و استخدام همگنان خود 
در عراق و لُبنان و فلسطين نداشت و 
از سوي ديگر، شيره جان ثبات داخلي 
خود را از سينه ي دستگاههاي مزدور 

اي بر. نظامي و امنيتي مك نمي زد
جمهوري اسالمي فشار خارجي در 
تركيب با فقدان مشروعيت اجتماعي 
در داخل است كه به يك ماده 
انفجاري و از هستي ساقط ُكن تبديل 

اين حقيقت را هيچ كس . مي شود
بهتر از موج سواران قيام ضد سلطنتي 

 درك نمي كُند كه تاثير متقابل 57
 را ناباورانه در تالشي راين دو فاكتو

  .  رژيم شاه تجربه كردندسريع
تغييري كه روي داده، چگونگي صف 

 خود "دشمن" در برابر "نظام"آرايي 
و تجديد سازماندهي و بسيج امكانات 
به اين منظور است؛ امري كه اين بار 
با به صدا درآوردن آژيرهاي خطر و 
خط و نشان كشيدن بي پرده و علني 

  . شاخص شُده است
ن مامور هنگامي كه حكومت هزارا

مسلح خود را از پادگانها و مراكز 
تجمع انتظامي، نظامي و شبه نظامي 
بيرون مي كشيد تا خيابانهاي 
شهرهاي بزُرگ را اشغال كُند، اين 
جبهه گيري آشكار عليه مردم را زير 

، "طرح ارتقا امنيت اجتماعي"تابلوي 
مبارزه با " و "مبارزه با بدحجابي"

. نظر مي نشاند به م"اراذل و اوباش
زماني كه در گرماگرم رژه روزانه گله 
هاي پاسدار و بسيجي براي ايجاد 
مزاحمت و آزار زنان و دختران و 
پسران جوان، امام جمعه مشهد، آيت 

 را همان "بدحجابي"اهللا علم اُلهدي 
 معرفي كرد و اندكي بعد "براندازي"

مجلس مالها قانوني را براي اعدام 
ان و منتشركُنندگان وبالگ نويس

اطالعات آزاد وضع كرد، پيدا بود كه 

 در گل فرو "نظام"چرخ عرابه جنگي 
راه اندازي بحث رسانه اي . رفته است

در باره دوربينهاي مدار بسته براي 
 به -كُنترُل و مراقبت شهروندان و 

طرح ارتقا " تغيير سازماندهي -تازگي 
، با آن كه در پي "امنيت اجتماعي

 تاثير رواني اين شكست چه بر كاهش
هدف گرفته شُدگان و چه بر نيروهاي 
خودي است اما در صحنه عيني كوچه 
و خيابان به هيچ رو قادر به پوشاندن 
تغيير موازنه اي كه از در هم شكستن 
تدبيرهاي امنيتي آن ايجاد شُده، نمي 

  . باشد
فاكتور مهم ديگري كه كابوس 
 سرنگوني را به موضوع خواب و

بيداري رهبران جمهوري اسالمي 
تبديل كرده است، يك ناكامي تعيين 
كُننده ديگر و اين بار در يكي از 
حساس ترين و پر چالش ترين 
. ميدانهاي جنگ آنها عليه جامعه است

زير يك تابلوي ساختگي ديگر به نام 
 تسخير "انقالب فرهنگي دوم"

دانشگاه و خاموش كردن اين كانون 
ض به هر بها در باالترين جوشان اعترا

 -رده بندي دستور كار دولت نظامي 
مدل مطلوب و . امنيتي قرار گرفته بود

آماج نهايي اين طرح، تبديل دانشگاه 
به گورستاني خاموش و فرمانبردار بود؛ 
امري كه تالش براي دفن قُربانيان 
جنگ در مراكز آموزشي، وجه 
فرهنگي آن و سركوب و 

ده، بخش اداري محدوديتهاي گُستر
  . اش را تشكيل مي داد

اكنون و نزديك به چهار سال پس از 
به دست گرفتن اين طرح پر هزينه، 

 نه تنها حتي يك گام به "نظام"
 شُده خود نزديك نشُده ناهداف تعيي

است بلكه، به گونه دردناكي مي 
بايست شاهد آن باشد كه از شرق تا 
غرب و از شُمال تا جنوب كشور اين 

رهنگ اعتراض به استبداد و بي ف
عدالتي و برنتابيدن جلوه هاي آن 
است كه در دانشگاهها در سطح و 

  . ژرفا گُسترش يافته است
  

تغيير روانشناسي جامعه در 
برخورد به موقعيت خود و 

  حكومت
رژيم واليت فقيه اگر چه به سختي 
مايل است تصوير ديگري از رابطه 

از سوي باال و پايين ترسيم كُند اما 
ديگر خود ناچار به ارايه ي اسناد و 
داليل زنده ي تب و تاب اجتماعي 

حتي اگر مبارزه . عليه خويشتن است
جويي روشن اقشار و طبقاتي كه 
حكومت به گونه دايمي با آنها درگير 
است از صحنه ي كشمكش كنار 
گُذاشته شود، اين هنوز به مفهوم 
برقرار بودن صلح اجتماعي و رابطه 
رضايتمندانه بين باقي مانده ها با آن 

برعكس، رژيم در حال جنگ و . نيست
گُريز با گروه بنديهاي اجتماعي اي 
ديده مي شود كه پيش از اين خود را 

. با مبارزه جويي مستقيم آنها روبرو نمي ديد
اصناف با يك اعتصاب سراسري و پيروان 
آيين بهايي و تصوف با طرح مطالبه صنفي 

ست آزادي وجدان و عمل به آن، يا خوا
جبهه ديگري از چالش را به روي حكومت 

همزمان، دستگاههاي امنيتي و . گُشوده اند
سپاه پاسداران از دستگيري پزشكان، 
هنرمندان، اُستادان دانشگاه و پژوهشگران 

  .  خبر مي دهند"جاسوسي"به اتهام 
ُنكته اصلي در اين تحوالت چرخش 

آرايش باال و پايين و گُسترده و تدريجي 
تغيير روانشناسي جامعه در چگونگي برخورد 

بدين . به موقعيت خود و حكومت است
مفهوم كه باور ذهني بخشهاي حساس تر 

 نسبت به آسيب ناپذير و قُدرت بي جامعه
رقيب بودن نظم سياسي اي كه آنها را 
سركوب مي كند و به گُرسنگي و فالكت 

و به . ي بازدمي كشاند، به تدريج رنگ م
همين نسبت، حركات اعتراضي آنها روز به 
روز از اقدامات واكُنشي ناشي از ياس يا 
انتقام فاصله بيشتري مي يابد و با طرح 
خواستهاي معيني كه حكومت يا وابستگان 
آن را به طور بي واسطه به چالش مي گيرد، 

اين امر در .  فرا مي رويد"مبارزه"به سطح 
راي طرح و صراحت بخشيدن آمادگي آنها ب

به مطالبات خود و واكُنش فعال به آثار 
 سياسي كاركرد حكومت بر -اقتصادي 

حوزه ي كار و زندگي خويش به نمايش 
  . گُذاشته مي شود

بحران اقتصادي كه با شتاب و قُدرت 
خُردكُننده اي در حال زير و رو كردن 
شرايط زندگي و معيشت اكثريت جامعه 

سو و بحران مشروعيت است از يك 
حكومت كه با ناكارآمدي آغاز، با فساد مالي 
و تباهي اخالقي رهبران و پايوران آن پا 
سفت مي كُند از سوي ديگر، كاتاليزاتوري 
است كه مطالبات طبقات، اقشار و 
گروهبنديها را از زير به سطح انتقال داده و 
بدان بيان سياسي و كاركرد عيني در تعادل 

  . ي بخشدقوا م
  

  برآمد
سال در پيش، صحنه رويارويي و 
برخوردهاي شديد بين دو قُطب جامعه و 

رژيم با توجه به اين . حكومت خواهد بود
چشم انداز در حال تسليح خود و تدارك 
. سركوب عريان و همه جانبه تر است

امكانات و گُنجايش عملي اي كه حكومت 
يدان براي به دست گرفتن اين رويكرد به م

مي آورد، ناچار به فرسايش دايمي با 
بخشهاي معترض جامعه است كه در يك 
تناسب خودپويه با وخيم شُدن شرايط 
زيست، كار و حقوق شهروندي به تدريج بر 

  .تعداد آنها افزوده مي شود
آرايش سياسي حكومت با نگاه به اين 
وضعيت و در راستاي مديريت آن شكل 

چارچوب، باند نظامي در اين . خواهد گرفت
 امنيتي همچنان مطلوب ترين و در نگاه –

ُكلي، يگانه گُزينه اي است كه رسالت 
  .  مي تواند عرضه كُند"حفظ نظام"
  
    
  

  سرمقاله 

 سال رويارويي
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بهار زيبا مژده تغيير و دگرگوني در طبيعت        
پيدايي هر بهـاري    . را به نمايش مي گذارد    

از دل زمــستان اميــد بهــار در زنــدگي    
را در  » جهـاني ديگـر   «اجتماعي و اميد به     

  .جان انسانها زنده مي كند
 و عيد نوروز را بـه كـارگران و          1388سال  

مزدبگيران ايران و فعاالن كـارگري و بـه         
نواده هــاي زنــدانيان سياســي و ويــژه خــا

ــداني    خــانواده هــاي فعــاالن كــارگري زن
بـدون شـك در كنـار    . تبريك مـي گـويم    

هفت سـين نـوروزي فعـاالن كـارگري و          
بـزرگ  » س«كارگران و مزدبگيران ايران     

سرنگوني رژيـم ضـد كـارگري حـاكم بـر       
  .ايران جاي شايسته خود را دارد

  
سالي كه گذشـت مبـارزه كـارگران بـراي          

يابي به حقوشان ابعادي سازمان يافتـه    دست
تر پيدا كرد و در تقابل با جنبش كـارگري،    
رژيم واليت فقيه به سركوبي، آزار، حـبس        
و شكنجه بيشتر در مورد فعاالن كـارگري        

  . روي آورد
در سال گذشته سنديكاي كارگران شركت      

ايــن ســنديكا . هفــت تپــه شــكل گرفــت
و عليرغم همه تهديدهاي ماموران امنيتي      

توطئــه هــاي نهادهــاي دولتــي همچــون 
، »شـوراهاي اسـالمي   «و  » خانه كـارگر  «

مجمع عمـومي خـود را برگـزار كـرد و از            
حمايــت وســيع كــارگران ايــران و جهــان 

كارگران شركت هفـت تپـه      . برخوردار شد 
بــراي ايــن حركــت خــود هزينــه زيــادي  

تعدادي از آنان به بيـدادگاههاي      . پرداختند
دي دستگير شـدند    رزيم احضار شدند، تعدا   

ــد   ــرار گرفتن ــشار ق ــر ف ــر روزي . و زي اگ
شوراهاي اسالمي كار و خانه كارگر سلطه       
خود را با خوش خدمتي بـه قـدرت حـاكم         
نشان مي دادنـد، سـنديكاي هفـت تپـه و         
تداوم كار سنديكاي كـارگران اتوبوسـراني       
شــركت واحــد، پــوچي ايــن قدرقــدرتي را 

پايداري و همبـستگي كـارگران     . نشان داد 
سيعي در سطح جهـان بـه       وايران انعكاس   

. ويژه در ميان تشكلهاي كـارگري داشـت       
در سال گذشته فعاالن كارگري همبستگي  
خود را بـا دانـشجويان اعـالم و سـركوب           

شكل گيري  . دانشجويان را محكوم كردند   
كمپين جمـع آوري امـضا بـراي افـزايش          
حقوق، با توجـه بـه شـرايط سـركوبگرانه          

در سـال  .  توجه بـود حاكم، حركتي در خور 
گذشته مبـارزه كـارگران و مزدبگيـران بـا          
سركوب رژيم حاكم روبـرو مـي شـد و از           
اين جنبه جنـبش كـارگري بعـد سياسـي           

دولت به مثابـه كارفرمـاي بـزرگ        . داشت
نقـش خـودش را در سـركوب كــارگران و    

  . مزدبگيران بيشتر نشان داد

،  شـوراي    1387در روزهاي پايـاني سـال       
يه حقوق كـارگران را برابـر بـا         عالي كار پا  

ايـن  .  تومان تعيين كـرد    520 هزار و    263
رقم در حـالي تعيـين شـد  كـه برخـي از              

 800كارگزاران رژيم خط فقر را بيـشتر از         
خبرگزاري دولتي  . هزار تومان اعالم كردند   
 اسـفند از قـول      20فارس روز سـه شـنبه       

حسن راغفر تدوينگر نقشه جغرافيايي خط      
با احتـساب   «:زارش داد كه  فقر در كشور گ   

 درصــدي و افــزايش قيمتهــا در 35تــورم 
 خط فقر مطلق براي يك خانواده       88سال  

 هزار  850 نفره در تهران رقمي باالتر از        5
  »شود  بيني مي تومان پيش

شــوراي عــالي كــار، متــشكل از نماينــده  
ــاي بـــزرگ  ــده )دولـــت(كارفرمـ ، نماينـ

 كارفرمايان و يك نماينده غير انتخـابي از       
ايـن نهـاد دولتـي،    . طرف كـارگران اسـت    

براي جلوگيري از چالـشهاي پـيش روي،        
 مـاه   6فريبكارانه اعـالم كـرد كـه بعـد از           

حداقل دستمزد را مورد بازبيني قرار خواهد       
شوراي عالي كار قبال ميزان دستمزد      .  داد

 تومـان اعـالم     500 هزار و    274را برابر با    
كرده بود كـه بـه دنبـال اعتـراض بانـك            

بانـك  . ركزي، اين رقم كاهش پيدا كـرد      م
مركزي در نامه اي به شـوراي عـالي كـار        

 در سـال آينـده را        وعده كاهش نرخ تورم   
داد و به اين دليل واهي خواهـان كـاهش          

نرخ تـورم اعـالم شـده       . حداقل حقوق شد  
 درصـد  26توسط بانك مركزي نزديك به     

اين در حالي است كه نهادهاي بين       . است
رم را بـسيار بيـشتر از ايـن         المللي نرخ تـو   

بـا ايـن وجـود بانـك        . ارزيابي مـي كننـد    
 17مركزي با وعده رساندن نرخ تـورم بـه    

كاهش حقوق كـارگران و      درصد خواستار   
مزدبگيران شد و شوراي عالي كار هم بـه         

در اقتـصاد  . خواست ضد كـارگري تـن داد   
بيمار ايران كه از يـك طـرف بـا كـسري            

 در صـد  50 بودجه دولت به ميـزان حـدود    
روبرو است و از طـرف ديگـر بـر سـاختار            
رانتخواري و چپاولگري بي حد و مرز سوار       
است، كاهش نرخ تورم حرف پوچي  است        
كــه كــارگزاران رژيــم بــراي جلــوگيري از 
اعتراضهاي كارگري، چنـين وعـده هـاي        

وعده هايي كـه حتـي     . موهوم را مي دهند   
توسط كارشناسان حكومتي مورد تمـسخر      

  .  گيردقرار مي
دستمزد تعيين شده، بـا خـط فقـر و نـرخ            

  .واقعي تورم ناهمخوان است
تصميم شوراي عالي كار بر اسـاس منـافع      
كارفرمايان و دولت بـه عنـوان كارفرمـاي       
بزرگ گرفته شده و بار ديگر عميق شكاف 
بين ثـروت و فقـر در جامعـه ايـران را بـه       

دســتمزدهاي تــاكنوني . شــتنمــايش گذا
ــارگران و   ــر زنـــدگي كـ ــتي را بـ تهيدسـ

 ميــزان .مزدبگيــران تحميــل كــرده اســت
 نعيـين شـده     88دستمزدي كه براي سال     

ــشكل از     ــي مت ــشكر فقيران ــه ل ــت، ب اس

كارگران و مزدبگيران رسميت بيـشتر مـي     
  . دهد

ــتمزد،      ــداقل دس ــين ح ــا تع ــه ب در رابط
ــد    ــركت واحـ ــارگران شـ ــنديكاي كـ سـ

تهــران و حومــه و اتحــاد آزاد اتوبوســراني 
 10كارگران ايران، با جمع آوري بـيش از          

هزار امضاي كارگران واحـدهاي مختلـف،       
خواستار افزايش دستمزدها به ميزان يـك       

امضا كننـدگان ايـن     . ميليون تومان شدند  
طومار مزد تعيين شده توسط نهاد دولتي را  

كـارگران  » محكوم كردن خانواده هـاي     «
» .از گرسنگي دانـستند   به مرگ تدريجي    «

  .اعالم كردند
قطـار  «وزير كار رژيـم اعتـراف كـرد كـه           

بيكاري در كشور در ريـل نيـست و ترمـز           
هم ندارد و هدايت اين قطار بسيار دشـوار         

كـــارگران و مزدبگيرانـــي كـــه » .اســـت
حقوقشان را ماهها دريافت نكرده انـد، بـه         
. مراتب با زندگي دشوارتري روبرو هـستند      

ر كار رژيـم، چـشم انـدازي        گفته هاي وزي  
ــارگران  و   ــر ك ــر در براب ــسيار ســخت ت ب

تنهـا اتحــاد،  . مزدبگيـران قــرار مـي دهــد  
ســازمانيابي و همبــستگي در مبــارزه مــي 
ــه و    ــگردهاي چپاولگرانـ ــا شـ ــوان بـ نـ

  . استثمارگرانه رژيم مقابله كرد
  
  
  

  

ــرين   ــي از مهمتـ برخـ

ــي  ــاي اعتراضـ حركتهـ

ــفند   ــارگران در اسـ كـ

1387  
  
 جـاد ي ا ي برا ي هماهنگ تهيبه گزارش كم  *

، درپي عدم پرداخت حقوق     يتشكل كارگر 
، كــارگران 1387دي و اســفند مــاه ســال 

كـشت و   «واحد يك و واحد جوجه كـشي        
 بهمــن درمقابــل 29روز » صـنعت مهابــاد 

دفتر شركت در سـه راه وفـاي شهرسـتان         
در . مهاباد، تجمعي اعتراضي را راه انداختند  

اخراجـي   نفـر از كـارگران       25اين تجمـع    
شركت كشت و صنعت نيز حضور داشـتند        
كه آنان نيز نسبت به عدم پرداخت حقـوق      

  . و مزاياي چند ماه اخيرشان معترض بودند
  

كارگران كارخانـه نوشـابه سـازي ساسـان روز          *
 بهمن در مقابل مجلس در تهـران        30چهارشنبه  

به گزارش سايت سـالم دمكـرات،       . تجمع كردند 
ژه و لباس شخـصيها     مأموران سركوبگر يكان وي   

در وحشت از اوجگيري ايـن حركـت اعتراضـي،          
كارگران را محاصره كرده و به تهديد آنـان مـي           

  .پرداختند
  
 تن از كارگران 300 اسفند تجمع 5روز دوشنبه   *
وارد هفتمـين روز خـود      » چيني بهداشتي مينـا   «

  .شد
به گزارش ايلنـا كـارگران ايـن كارخانـه از يـك          

شدن با حكم اخـراج و      هفته پيش پس از مواجه      
تعطيلي كارخانه مقابل كارخانه اقـدام بـه تجمـع      

  .كرده اند
  
 تن از كارگران بازنشـسته تـامين        150بيش از   *

 اسفند با تجمع در مقابـل       10اجتماعي روز شنبه    
مجلس خواستار هماهنگي حقـوق ايـن قـشر بـا       

  .بازنشستگان كشوري شدند
بــه گــزارش خبــر گــزاري دولتــي مهــر تجمــع  

، »تبعـيض چـرا؟   «ان با شعارهايي از قبيل      كنندگ
هماهنگي افزايش حقوق بازنشـستگان تـامين        «

ــز  ــيض هرگ ــاعي آري، تبع ــارگران «و » اجتم ك
روي پالكاردهـايي در    » بيدارند از تبعيض بيزارند   

دســت خواســتار توجــه مجلــس بــه درخواســت  
  .كارگران بودند

  

 اسفند اتحاديه آزاد    11به گزارش روز  يكشنبه      *
ن ايران بـيش از سيـصد تـن از كـارگران            كارگرا

 از كارخانه خارج شده و بـا    2صنايع فلزي شماره    
در دســت داشــتن پالكاردهــايي بــه ســـوي     

  .دادگستري يافت آباد راهپيمايي كردند
 اسـفند دادگـاه   10بنا بـراين گـزارش روز شـنبه       

يافت آبـاد بـه دليـل آن چـه كـه گروگـانگيري              
 اسـت حكـم     كارفرما توسط كارگران ناميده شده    

 نفر از اين كـارگران را صـادر كـرد و            6بازداشت  
كارگران كارخانه با شنيدن ايـن خبـر بـه شـدت        

روز يكشنبه يـازدهم اسـفند در       . خشمگين شدند 
اعتراض به اين احكام شروع بـه راهپيمـايي بـه           

  .طرف دادگستري يافت آباد كردند
  
ستيك دنا در شيراز      كارگران كارخانه توليدي ال   *

 عدم پرداخـت مزايـاي معوقـه و حقـوق          به دليل 
  . دهند شان ادامه مي خود همچنان به اعتراضهاي

   اسفند ايسنا  به نقل از يكي از 12روز دوشنبه 
  5بقيه در صفحه 

  
  

  »قطار بيكاري ترمز ندارد«
 زينت ميرهاشمي 
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برخي از مهمترين حركتهاي    

  اعتراضي كارگران
  

  4بقيه از صفحه 
  
  

كارگران اعالم كرد كه، اعتراض كـارگران       
ــه ال ــل    كارخان ــه دلي ــا ب ــا تنه ــتيك دن س

  ت  مشكال
  

صنفي و عدم پرداخت معوقه مزايا اسـت و    
. خواهيم  چيزي به جز حق قانوني خود نمي      

    
هـزار كـارگر      در اين تجمـع بـيش از يـك        

اند و خط توليد ايـن        عتراض زده دست به ا  
انــد و خواســتار  كارخانــه را متوقــف كــرده

تر بـه ايـن موضـوع         رسيدگي هرچه سريع  
    . هستند

 هزار كارگر   2ستيك دنا     كارخانه توليدي ال  
 هـزار نفـر بـه      10و كارمند دارد و بيش از       

طور غير مستقيم در ارتباط با اين كارخانـه   
  .قرار دارند

  
عتــصاب نمــادين  روز دهــم اســفند  ا *

كارگران ذوب آهن اصفهان از طريق عدم       
ــسمتهاي    ــه از ق ــذاي كارخان ــت غ درياف
مختلف اين كارخانه منجملـه كارگاههـاي       

 بخـش   300 و نـورد     500، نورد   650نورد  
 به ويژه كارگاه ريخته گـري       -فوالدسازي

 و 8 و 7 مــديريت آبرســاني و رســتوران -
از روز يــازدهم . ســاير قــسمتها آغــاز شــد

فند ماه بخـشي از كاركنـان آزمايـشگاه         اس
نيـز بـه   ... مركزي، هدايت فني راه آهن و     

 اسفند  در حـالي  12روز  . اعتصاب پيوستند 
كه اعتصاب كارگران در قـسمتهاي فـوق        
با قدرت ادامه داشت كارگران كـوره بلنـد         
نيز با جمع آوري ژتونهاي غذا، آنها را پاره         

اير كرده و به همكاران اعتصابي خود در س       
  .قسمتها ملحق شدند

ــنبه    ــه ش ــزارش روز س ــه گ ــفند  13ب  اس
اتحاديه آزاد كـارگران ايـران، در ايـن روز          
ــا ســاير   ــز همــراه ب كــارگران راه آهــن ني
كـــارگران از دريافـــت غـــذاي كارخانـــه 
خودداري كردند و بدين ترتيـب اعتـصاب        
نمادين كـارگران ذوب آهـن اصـفهان بـا          
پيوســتن تــدريجي بــسياري از بخــشهاي 

ارخانه به اعتصاب، ابعاد و دامنه هـر چـه        ك
  .بيشتري پيدا كرد

  
كارگران كارخانه نوشاب در تهران از روز       *

 اسـفند در اعتـراض بـه عـدم      12دو شنبه   
 ماه از دستمزدهايـشان  5پرداخت عيدي و    

اعتصاب كـارگران   . دست به اعتصاب زدند   
 اسـفند   13اين كارخانه در روز سـه شـنبه         

  .هم ادامه داشت

ارش اتحاديـه آزاد كـارگران ايـران،      به گـز  
كــارگران ايــن واحــد توليــدي در جريــان 
اعتصاب، در پشت درهـاي كارخانـه بـا در        
دست داشتن پالكاردهايي تجمع اعتـراض      
آميز برگزار كرده و خواهـان رسـيدگي بـه          

  .خواستهاي خود شدند
  
ــساجي * روز ســيزدهم اســفند كــارگران ن

خامنه در اعتراض به عـدم تحقـق وعـده          
ــ ــان  ه ــتانداري آذربايج ــسئوالن اس اي م

شرقي مبني بر پرداخت مبلغ پانـصد هـزار         
تومان علي الحساب به كارگران، در مقابل       
اين استانداري دست به تجمـع اعتراضـي        

  .زدند
به گـزارش اتحاديـه آزاد كـارگران ايـران،        
كارگران نساجي خامنه در اعتراض به اين       
وضع پس از تجمع در مقابل كارخانـه بـه          

ي شهر تبريز حركت كرده و از سـاعت         سو
 صبح با در دست داشتن پالكاردهـايي        10

ــل اســتانداري آذربايجــان شــرقي   در مقاب
  .دست به تجمع اعتراضي زدند

الزم به يادآوري اسـت كـارگران نـساجي         
 مـاه اسـت دسـتمزدي دريافـت         20خامنه  

نكرده اند و عليرغم صدور حكم بازگـشت        
اخـتالف  به كار كارگران توسط هيات حل       

ــدازي    ــا از راه ان ــز كارفرم ــار تبري اداره ك
كارخانه خودداري مـي كنـد و حاضـر بـه           

  .پرداخت دستمزدهاي معوقه آنان نيست
  
 تن از كارگران سـد زوال       200نزديك به   *

سلماس، مدت سه ماه اسـت كـه حقـوقي          
  .دريافت ننموده اند

 اسـفند آژانـس     17به گـزارش روز شـنبه       
 به منظور ابـراز  ايران خبر كارگران اين سد  

نارضايتي از عدم پرداخت حقوق معوقه ي       
 روز است كه در اعتـصاب       10خود بيش از    

  . به سر مي برند
  
 جـاد ي ا ي برا ي هماهنگ تهيكمبه گزارش   *

كـارگران كارخانـه كنـف      ،  يتشكل كارگر 
 تـا چهارشـنبه    اسـفند  17كار از روز شنبه    

ــل اســتاندار اســفند21  الني گــي در مقاب
 خواستار حقوق معوقه خـود      تجمع كردند و  

  . شدند
  
 اسـفند جمعـي از      20صبح روز سه شنبه     *

كاركنان لوله سازي اهواز جهت بـر طـرف      
شدن مشكالت خود اعتـصاب نمـوده و از         
مسئوالن امر تقاضاي بر طرف كردن ايـن    

  .مشكل شدند 
به گزارش آژانس ايران خبر در اين تجمع        

 نفر بودند مـاموران نيـروي       500كه حدود   
تظامي به كنتـرل جمعيـت پرداختـه و از          ان

گرفتن هر گونه فيلم و عكس جلو گيـري         
و بــا افــراد مــذكور برخــورد و گوشــي يــا 

  .دوربين آن افراد را ضبط مي كردند 
  

ــبح روز   * ــه آردل صـ ــارگران كارخانـ كـ
ــنبه  ــه   21چهارش ــراض ب ــفند در اعت  اس

دريافت نكردن چهارماه حقوق و عيـدي و        
ت واقـع در    پاداش خود مقابـل ايـن شـرك       

  .خيابان توانير تجمع كردند
به گزارش ايلنا اين كـارگران روز دوشـنبه         

 اسفند نيز تجمعي اعتراض آميز مقابـل    19
دفتر سهامدار اصلي اين كارخانـه واقـع در        
ضلع شرقي خيابان مـصلي برگـزار كـرده         

  .بودند
  
 ي اسفند كارگران نساج21روز چهارشنبه  *

 واقـع در   الني گـ  يخاور در مقابل استاندار   
 معلم تجمع كردند و خواستار      ابانيرشت خ 

.  به حقوق خود شـدند     يدگيمطالبات و رس  
ـ      نيا  و  ي اسـتاندار  يي اعتنـا  ي تجمـع بـا ب

   . مواجه شدي انتظاميروهايحضور ن
 جـاد ي ا ي بـرا  ي همـاهنگ  تهي گزارش كم  به

ـ      ،يتشكل كارگر   از  شي حدود سه هفتـه پ
 خــاور در ي حركــت، كــارگران نــساجنيــا

مقابل كارخانـه تجمـع كردنـد و خواسـتار          
كـارگران  .  خود شدند  تي به وضع  يدگيرس

در آن تجمع سه راه خاور را بستند و مـانع         
ـ  نقل ليعبور و مرور وسـا     در آن  .  شـدند  هي

 يروهــاي بــا ســركوب نزكــارگرانيمــورد ن
  رو به رو شدندي و اطالعاتيانتظام

  
ــدود * ــه  700ح ــارگران كارخان ــن از ك  ت

ن پارچه اردبيل در اعتراض بـه عـدم         سبال
ماهـه قبـل خـود      9پرداخت حقوق معوقـه     

 اسفند مـسير ورودي     26صبح روز دوشنبه    
  .كارخانه سبالن پارجه را مسدود كردند

به گـزارش آژانـس ايـران خبـر نيروهـاي          
يگــان ويــژه پلــيس كــه در طــول مــسير 
حركت اعتراض كننـدگان حـضور داشـتند        

نع حركـت   چندين بار قصد داشتند كـه مـا       
اين كارگران به جاده شوند كه با مقاومـت         

  .نجمع كنندگان روبرو شد ند
  
 اسفند صد ها تـن      26صبح روز دوشنبه      *

از كارگران اخراجي كارخانـه  لولـه سـازي     
اهــواز بــراي ســومين روز در مقابــل درب 
كارخانه  لوله سازي اهواز دست به تجمـع         

  . زدند 
ن به گزارش واحد كارگري مجموعه فعـاال   

حقوق بشر در ايـران نماينـدگان كـارگري      
ــا زمــان   طــي بيانيــه اي اعــالم كردنــد ت
ــار   ــه ك ــه و بازگــشت ب بازگــشايي كارخان
كارگران اخراجـي  بـه تجمـع خـود ادامـه       
خواهند داد اما اين تجمع با تهديد نيـروي         

  .انتظامي پايان يافت
  
طي اعتراضهاي فراوان كارگران شـركت   *

و همچنـين   صنايع اراك در سال گذشـته       
اعتــراض شديدشــان در جلــوي اداره كــار 

 اسـفند بـه ايـن       21استان، روز چهارشنبه    
تجمعهاي اعتراض آميـز كـه بـا خـشونت          

بـه گـزارش    . بيشتر همراه بود ادامه دادنـد     

آژانس ايران خبر تجمع اين كـارگران منجـر بـه       
چند درگيري بين نمايندگان كـارگري و شـركت        

  .صنايع شد
  
ــنبه * ــف24روز ش ــارگران  300ند  اس ــر از ك  نف

بـه  . شهرداري آبادان تجمع اعتراض آميز كردنـد    
گزارش ايلنا ايـن كـارگران چهـار مـاه حقـوق و            
عيدي و پـاداش سـال گذشـته خـود را دريافـت         

  .نكرده اند
  
 نفـر از    150 اسفند بـيش از      28روز چهار شنبه    *

كارگران وكاركنان شـركت نيكـو فـر در جلـوي           
رده وخواستار گـرفتن  فرمانداري شاهرود تجمع ك 

. پولهايي كه براي خريد سهام داده بودنـد شـدند         
به گزارش آژانس ايران خبر مسئوالن فرمانداري       
به كارگران اعالم كردند كـه شـركت بـا كمبـود         
پــول و بحــران اقتــصادي روبــرو شــده و فعــال  
پاســـخگوي درخواســـت كـــارگران وكاركنـــان 

اين پاسخ خشم كـارگران را برانگيخـت و         .نيست
جمع اعتراضـي بـا دخالـت نيروهـاي انتظـامي           ت

  .سركوب شد
  

  جنبش كارگري در نيشكر هفت تپه
 اسـفند  4به گزارش سايت هفت تپه روز يكشنبه   

اعضاي سنديكاي كارگران هفت تپـه بـا انتـشار          
اطالعيـه، همبــستگي خــود را بــا كارخانــه لولــه  

  .سازي اهواز اعالم كردند
ته هاي بـه  مطالبات و خواس«در اين اطالعييه از  

دربرگيرنده ابتـدايي   «لوله سازي اهواز كه     »  حق
ترين حقوق كـارگر يعنـي دريافـت دسـتمزد در            

  .شده است» مقابل كار است، حمايت
 اسفند رحيم بوستاق، عضو هيـات       5روز دوشنبه   

ي سـنديكاي شـركت كـشت و صــنعت     مديريـه 
هفت تپه پس از احضار به ستاد خبري بازداشـت          

  . شد
سفند، علي نجـاتي رئـيس هيـأت         ا 10روز شنبه   

 سنديكاي كارگران شركت كشت و صنعت  مديره
هفت تپه و رضا رخشان مسئول روابـط عمـومي          
ــي اداره    ــأموران امنيت ــط م ــنديكا، توس ــن س   اي

  .اطالعات شهرستان شوش بازداشت شدند
 دو نفر از اعـضاي    1387 اسفند   13روز سه شنبه    

په هيات مديره سنديكاي كارگران نيشكر هفت ت      
به نامهاي محمد حيدري مهـر و قربـان عليپـور           

  .توسط اداره اطالعات شوش بازداشت شدند
اداره اطالعــات شــوش بــه اعــضاي ســنديكاي 
كارگران نيشكر هفت تپه و ساير كارگران اعـالم   
كرده است كه به طريق، حتي با ده نفـر كـارگر،            

  .شوراي اسالمي كارخانه را بر پا خواهد كرد
ند تعدادي از كـارگران شـركت        اسف 17روز شنبه   

كشت و صـنعت كـارون مقابـل مجلـس رژيـم            
تجمع كردند و خواستار حق بيمه كامل و سنوات        

  .كارگران در فصل بيكاري شدند
 اسفند علي نجاتي، رئيس هيـات    18روز يكشنبه   

ي سـنديكاي كـارگران شـركت كـشت و            مديره
صنعت هفـت بعـد از يـك هفتـه آزادي دوبـاره             

  .بازداشت شد
  
  

 را به راني در ايفعاالن كارگر شكنجه و محاكمه ،يري دستگ،يسركوب، آزار، پرونده ساز

 .مي كنيشدت محكوم م
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  جهان در آيينه مرور
  

  ليالجديدي
  

ها، چشم اندازها و ديدگاه
آلترناتيوهاي ارايه شده از 
جانب سازمانها و شخصيتهاي 

و جهان سياسي در آمريكا 
پيرامون بحرانهاي سياسي و 

  )2بخش (  اقتصادي

  
نوشته زير پژوهشي در مسير آشنايي با 
تحليلها و نقطه نظرات برخي از 

قتصادي، مهمترين تحليلگران ا
تشكلها و رسانه هاي چپ و 

اين  .شخصيتهاي سياسي مي باشد
  :نوشته داراي سه بخش است

 جهان -1
   آمريكا-2
 فوروم اجتماعي جهاني -2
  

   جهان–بخش اول 
 وكيل مشاور، ، ماتهياس چنگ-1

نويسنده و تحليلگر نظم نوين جهاني 
او در مقاله اي . ساكن مالزي است

ممنوعيت بانكهاي " تحت عنوان
يه؟ حدس بزنيد چه كسي اين را سا

 به گفته هاي بارك "مطرح كرد؟
  و3 هاياوباما و گوردن براون در روز

برابر نشست   در در كاخ سفيد مارس4
  سنا و نمايندگانسمشترك دو مجل

  . مي كنداشاره
  

  
 بدون شك يك ، او مي گويد

آنتاگونيسم بي پرده در حال شكل 
گيري بين جناحهاي مختلف طبقه 

ه در شهرهاي واشنگتن و لندن حاكم
اولين نمود آن كه رسانه ها . است

 بود كه زمانيبدان زياد توجه نكردند 
 :اوباما در گزارش هفتگي خود گفت

نم كه اين بودجه به آساني امن مي د"
 هقبول نمي شود چون در آن نشان

 وجود عميقي از تغييرات واقعي و يها
 و در ضمن روال كنوني در ددار

   ". را متزلزل مي كندواشنگتن
: اوباما در اين سخنراني گفته بود

شركتهاي بيمه راضي نخواهند بود، "
مي دانم كه بانكها و وام دهندگان 

ي خوشحال يدانشجووامهاي  بزرگ 
نخواهند شد زيرا ديگر آنها سوبسيدي 
از پول ماليات دهندگان دريافت 

نم كه كمپانيهاي انخواهند كرد، مي د
وست نخواهند داشت نفتي و گازي د

 ميليارد تخفيف مالياتي آنها 30كه ما 
را قطع مي كنيم در مجموع مي دانم 

 مورد استقبال بعضيها هاكه اين اقدام
از جمله كساني كه منافع ويژه اي 

ستها كه به روشهاي يدارند و البي
در .  قرار نمي گيرد،قديمي عادت دارند

واقع همين حاال آنها دارند خودشان را 
پاسخ . اي جنگ با ما آماده مي كنندبر

   "! ما هم همينطور:ما به آنها اين است
 :آقاي چنگ در اين باره مي گويد

  كهاين كامال مشخص است"
اختالفاتي در سطح طبقه حاكمه در 

 طبقه يكه اعضا اين . استحال بروز
 گلوي يكديگر پنجه خواهند برحاكمه 

  .  است ناپذيرانداخت تقريبا اجتناب
؟ به اين دليل كه پيشتر به آنها چرا

اين فرصت داده شده بود كه چرخ 
پول را بچرخانند و انها حسابي خراب 

 بايد پاسخگوي  نفرحال يك. كردند
اين ساده لوحانه . اين افتضاح باشد

است كه فكر كنند كه همه چيز مثل 
گذشته سر جاي خود باقي خواهند 

 كازينوي ترليون  كهماند، آنهم وقتي
ي جهاني آنچنان خراب شده كه دالر

  ".قابل تعمير نيست
ن در اين وچنگ به سخنان گوردن برا

 : اشاره مي كند و مي گويد،نشست
جا مي  براون هم در اين باره همان"

. يم سراغ وام دهندگانويد بريگويد بيا
چرا مردم تنها از آنان ابراز ناراحتي مي 

ولي ،  بانكها كاري ندارندهكنند ولي ب
   " همان بانكها نيستند؟هااينيا آ

در واقع بايد بگويم كه وام دهندگان 
قابل احترام تر از بانكهاي بزرگ 

 چون وام دهندگان جيب ؟چرا. هستند
شما را ميليوني خالي مي كنند اما 
بانكهاي بزرگ جهاني به شما تجاوز 

  ".مي كنند و ترليوني چپاول مي كنند
آيا اين باعث ": چنگ مي پرسد

ن و و نيست كه گوردن براشگفتي
 اوباما، نمايندگان سياسي پر اكبار

قدرت طبقه حاكمه تصميم گرفته اند 
كه اين غولهاي مالي را تحت كنترل 

كه تمام  هم پيش از آن  آن،قرار دهند
ساختار قدرت جهاني را كامال تغيير 

 مورد اوباما و دردهند؟ بهتر است ما 
  فكرو  دچار توهم نشويمگوردن براون

كنيم آنها اين غولهاي مالي را تعقيب ن
كه مي  و تنبيه مي كنند به خاطر اين

خواهند ما را از دست جنايتهاي آنها 
 اين بيشتر بدين خاطر. نجات دهند

در  است كه سالها است جناح سياسي
برابر جناح مالي كه نقش يك دولت 

، نقش دوم را ايفا جهاني را داشته
 آساي  قدرت غولكنونتا . كرده است

مالي بر قدرت سياسي برتري داشته 
اما وقتي سيستم مالي از هم فرو 

 وقت تالفي كردن ،ريخت و خرد شد
  .مي رسد

: جا اعالم مي كندنن هماوگوردن برا
ما در مبارزه با بانكهاي سايه بايد "

يهاي ي بايد دارا، عمل كنيمجهاني
 در همين جا ". را ايزوله كنيمفاسد

ن وات گوردن برااوباما با تصديق نظر
 بايد انهآ اكنون ،خب": ادامه مي دهد

وجود آورده ه بدانند با اين وضعي كه ب
 طبيعتا يك واكنشي نسبت به آن ،اند

ما اين افتضاح را . وجود خواهد داشت
 و  استكار سخت بايد پاك كنيم، اين

به مشت بازي كشيده مي شود ولي ما 
   ".كار را مي كنيم اين

 شما داريد ،ي افزايدگوردن بران نيز م
بانكهاي خود را بازسازي مي كنيد و 

طور ولي چقدر جهان امن نما هم همي
تر مي شد و پول همه در بانكها امن 

 چنانچه تمام دنيا با هم متحد ،مي بود
شوند و سيستم بانكي سايه و 

 را از آنها شانفرصتهاي مالياتي 
  ".بگيرند

 تعجب و شگفتي مي جا باچنگ در اين
حتي اگر شما سخت ! عجب" :گويد

نيد اين را رد ا نمي تو،باور هم باشيد
ن اجازه داده جن وكنيد كه گوردن برا

  ".خارج شوداز بطري 
آقاي چنگ در اين مقاله نتيجه گيري 

  به طور واقعياينها حال چه" :مي كند
  وي كه مي زنند عمل كننديبه حرفها

چه نكنند، مردم جهان اگر مي خواهند 
 خود را از نوه هايود و كودكان خ

دهها سال فقر و زندگي سخت نجات 
عمل  طور مستقل وارده بدهند بايد ب

  . شوند
ببينيد كه قدرتمند ترين رهبران جهان 
بدون هيچگونه پرده پوشي اقرار كرده 
اند كه ما يك بحران عميق مالي در 
جهان داريم و علت اصلي آن هم 

اكنون . سيستم بانكهاي سايه است
 بين جناحهاي رونگ با دست يك ج

سياسي و جناحهاي مالي در جريان 
با . دنده روي جنگ گذاشته شده. است

اين سناريو ما بايد اول به جنگ 
غولهاي مالي بريم و بعد به جنگ 

كار را  اگر اين. جناحهاي سياسي
 در چاه سياهي كه قدرتهاي ،نكنيم

 . خواهيم بود،مالي ما را فرو مي برند
  
گن سارا وا -2
 سخنگوي ،)Wagenknecht(نشتك

حزب " در "پالتفرم كمونيستي"ارشد 
او حزب مذكور را .  آلمان است"چپ
 سال گذشته در پارلمان اروپا 5در 

او پيش از . نمايندگي كرده است
 از اعضاي ،سقوط رژيم آلمان شرقي
نام حزب ه حزب حاكم استالينيستي ب

 بود و سپس به "اتحاد سوسياليستي"
 "ياليسم دمكراتيكسوس"حزب 

  بعدها با گرايش منشعب ازپيوست كه
مكرات آلمان غربي و دحزب سوسيال 

 را "حزب چپ"تروتسكيستها، 
 ،ناگفته نماند. تشكيل دادند

 ، كه وي بدان تعلق داردفراكسيوني
در درون  را اي مواضع سرسختانه

 . مطرح مي كند"حزب چپ"

  
  

 مارس در ميتينگي 6نشت روز كخانم واگن 
ر د ، آلمان برگذار كرده بود"حزب چپ"كه 

باره رشد سريع بحران اقتصادي و مالي به 
 ثروت  دو بارهسخنراني پرداخت و از تقسيم

لمان آ در " ليبرالها- نو"توسط دولت و 
ي كه قبال سود مي يانتقاد كرد و گفت آنها

 باز هم به نفع شان شد و آنها كه ،بردند
 .هستنده  گذشتآدمهايباختند نيز همان 

 ميليارد دالر بسته ضمانتي 500وي از 
اين در . دولت براي بانكها انتقاد كرد

ر ا، اوسك"حزب چپ"حاليست كه رهبر 
 از برنامه اقدام دولت براي نجات ونتنالف

 . است به آن راي داده  وبانكها حمايت كرده
وي در ادامه انتقاد خود به بسته ضمانتي 

د پول براي قبال به ما گفته بودن" :گفت
پروژه هاي اجتماعي ندارند و ما خواسته 

در . ي داريم كه غير قابل تامين استيها
كه ما هرگز جرات هم نمي كرديم  صورتي

براي آموزش و پرورش و نيازهاي اجتماعي 
   ". ميليارد كنيم500درخواست 

ي كه شكست خورده ي بانكها،سپس گفتاو 
ل اند بايد به نهادهاي خدمات عمومي تبدي

اين "ضمن بر اين امر كه در او . شوند
  همه اهداف،خواسته ها و ديگر خواسته ها

 سرمايه بردن و منظور از بين اصالحي دارند
 . تكيه كرد،"داري نيست

سمت ه  سيستم بانكي بايد ب،او گفت
  وام و اعتباروظايف گذشته اش كه دادن

سرمايه گذاري بانكي ، شاخه "بود برود و 
ري و سهام بي معني بايد هاي منشعب تجا

زيرا سرمايه گذاري بانكي هيچ  ممنوع شود
   ". اقتصادي و هدف صحيح نداردفهومم
  
كميته براي "يس ي ر،اريك توسينت -3

 "بخشودن بدهيهاي كشورهاي جهان سوم
يك، تاريخدان و دكتر علوم سياسي از ژاز بل

او عضو شوراي . دانشگاه ليژ در پاريس است
رانسه و شوراي بين  در ف"اتك"علمي 

المللي فوروم اجتماعي جهان و عضو كميته 
  . مي باشدونال چهارميبين المللي انترناس

 پروفسور رياضيات در ،همچنين، دامين ميله
كميته براي بخشودن "لين و سخنگوي راو

 ،اين دو.  مي باشد"بدهيهاي جهان سوم
 جهاني و كنقش دو نهاد بين المللي بان

 پول را در ايجاد بحران صندوق بين المللي
اقتصادي تشريح كرده و آنها را مورد نقد 

  .قرار داده اند
  7بقيه در صفحه 
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  جهان در آيينه مرور 
  

  6بقيه از صفحه 
  
  

بحران بين المللي " :آنها مي گويند
 تمامي دگمهاي ليبراليسم 2008سال 

رده پنو را شكست و خيانتهاي پشت 
بانك جهاني و صندوق . را افشا كرد

بين المللي پول نمي توانند انكار كنند 
حال هر  با اين. كه شكست خورده اند

 تا بتوانند از دو نهاد تالش مي كنند
  .بحران به نفع خود استفاده كنند

  

دهها سال اين دو نهاد بين المللي 
 تعديل و برنامه هاي عيارهاي م،مالي

تنظيم ساختاري را تحميل كردند و 
 به چنين  جهان راهم اينها بودند كه
 همينها  نيزاكنون. وضعيتي سوق دادند

هستند كه در برابر مردم جهان بايد 
  .شندپاسخگو با

 پيش بينيهاي اقتصادي ،از سوي ديگر
در ماه . نها غير قابل اعتماد استآ

 صندوق بين المللي پول 2008نوامبر 
  را2009رشد اقتصاد جهاني در سال 

پس از .  درصد پيش بيني كرد2/2
ورد و آين يرا پا نآمدتي در ماه ژانويه 

 درصد رساند و سرانجام در ماه 5/0به 
. الم كردرا منفي اع مارس آن

اقتصاددانان اين بانك بدين ترتيب از 
مردم حمايت  وام دهندگان در برابر

كردند و حقوق پايه اي آنها را پايمال 
  .كردند

كه اوضاع اقتصادي  اكنون در حالي
مي سرعت رو به وخامت بيشتر ه ب

، اين وام دهندگان بزرگ جهاني گذارد
تالش مي كنند كه دست باال را 

جي مردم فقير را و نقش نا بگيرند
. ن حقيقت داردآبازي كنند اما خالف 

ادعا مي كرد و توسط  IMFآنچه كه 
 هنوز به قوت خود باقي ،ما رد مي شد

 ي كه با اين نهاديدولتها.  استمانده
 هنوز هم ، بستند تا وام بگيرندقرارداد

بايد از همان دستورالعملهاي سابق 
پيروي كنند و سطح زندگي مردم 

  .ين بياورنديرا پاكشور خود 
 شكست ،بحرانهاي اقتصادي و مالي

تنظيم مالي بازار و چرخهاي آزاد 
بين  كه توسط صندوق سرمايه را

 برجسته ،غ مي شديالمللي پول تبل
اكنون به يك ساختار . كرده است

جديد بين المللي نياز است كه بر پايه 
 حقوق سياسي و فرهنگي مردم بنا

  ".  باشدشده

با ": دنت و ميله مي گويآقايان دوسين
همه تا وقتي كه تعادل قدرت  اين

 اين خواست منطقي به ،وجود ندارد
اگر دولتها به . ي نخواهد رسيديجا

فشارها از جانب مردم پاسخ نگويند و 
وجود نياورند، ه ي را بيتيوهااچنين آلترن

بانك جهاني و صندوق بين المللي 
پول مي توانند خود را از بحرانهاي 

 ءاين امر با سو. د خارج كنندموجو
ين رفتن قيمتهاي يپا استفاده از

 و طي آن صورت مي گيردصادرات 
 ،ي كه ضعيف شده انديكشورها

اين در نتيجه، . بدهكارتر خواهند شد
كشور ها وابسته تر از گذشته به اين 

  .نهادها مي شوند
 انحالل ،از همين رو بهترين راه

صندوق بين المللي پول و و بانك 
اين دو نهاد بايد با . جهاني است

برطرف كردن روي ي كه ينهادها
 دارند،  تمركزنيازهاي پايه اي انسانها

 .جايگزين گردند
  

  آمريكا : بخش دوم
  بحثهاي داغ در ميان طبقه حاكمه 

در آمريكا و در ميان طبقه حاكمه سه 
 دولت اوباما در پيرامونبحث داغ 

نخستين بحث پيرامون . استجريان 
 م قاطعيت اوباما و دو يا چند گونهعد

گفته . نظرات و اقدامات اوستبودن 
مي شود كه او از هر دو گوشه دهان 

 دو شسياستهاي و خود حرف مي زند
بحث دوم در باره بسته . استگانه 
 در حالي.  او است"حرك اقتصاديم"

كه انتقادات زيادي تا كنون بدان شده 
 ن ازاست، نمايندگان اوباما با همه توا

آنها ادعا مي . آن حمايت مي كنند
كنند كه اين يك تالش مقطعي است 
و اوباما برنامه هاي استراتژيكي نيز در 

 ،سومين بحث فرا گير. دست دارد
اتهام سوسياليست بودن به اوباما 

  ناگفته نماند كه او براي رفع،است
 اتهام از هيچ تالشي فرو گذار اين

امون به چند نظريه پير. نكرده است
  :ها مي پردازيمثاين بح

  

  
كه برخي  در حالي:  مجله نيوزويك-1

از جمهوري خواهان ادعا مي كنند كه 
اوباما اين كشور را به سمت 

 اوباما ،سوسياليسم پيش مي برد
 كه اين ادعاها را رد دتالش مي كن

مجله نيوزويك چندي پيش در . دكن
ن آمقاله اي با تيتر درشت روي جلد 

 همه ما سوسياليست حاال": نوشت
 اما اوباما شخصا به آنها ."شده ايم

 و طي گفتگوي مفصلي دتلفن مي كن
برابر  كه همه اقداماتش دثابت مي كن

. زاد بوده و هستآ روشهاي بازار با
جالب توجه است كه در همين رابطه 
يكي از نمايندگان سنا مجله مذكور را 
در جلسه سنا باال مي برد و فرياد مي 

اقدام بعدي ما حتما آموختن ": زند
  "!زبان فرانسوي است

كه  اين": نيوزويك مي نويسد
جمهوريخواهان در باره سوسياليسم در 
كاخ سفيد جوش آورده اند كامال بي 

هر حال عمق بحران ه معناست اما ب
اقتصادي و اقدامات اوباما در 

 بحث ،رويگرداني از سياستهاي گذشته
اري را تيوهاي سيستم سرمايه دالترنآ

كه سبب درد و رنج عده اي زياد شده، 
  ".پيش آورده است

   
وب سايت :  كارگران سوسياليست-2
  اي روزنامه"كارگران سوسيالست"

 براي 1977اينترنتي است كه در سال 
 انتشار پيدا كرد  به طور چاپياولين بار

اين روزنامه متعلق به انتشارات 
 "سازمان انترناسيونال سوسياليست"

 سازمان در سه دهه تالش ن اي.است
كرده كه منبع اطالعاتي متفاوتي 

  . اشدب
 در مقاله اي "كارگران سوسياليست"

بازگشت به "تحت عنوان 
 و رد ادعاهاي "سوسياليسم؟

: سوسياليست بودن اوباما مي نويسد
وضع اقتصادي كنوني بر انتقادات "

ماركس به سرمايه داري صحه مي 
 ميان مي او اين بحث را به. گذارد

ورد كه تالش كور و آنارشيستي براي آ
 نيازهاي  ناديده گيري از،كسب سود

 مي تغذيهه عانساني اكثريت جام
  ".شود

در اين مقاله در باره تئوريهاي ماركس 
و پيش بينيهاي او صحبت شده است 

 براي نمونه ،و يادآوري مي كند
ليمن "سرنوشت بانك سرمايه گذاري 

قع در زمان  است كه در وا"برادرز
  . ماركس هم وجود داشت

اكنون ": مده استآدر مقاله مذكور 
حتي ژورناليستها و اقتصاد دانان 
معمولي هم شروع كرده اند به تصديق 

وجه  اما به هيچ. نظرات ماركس
را نمي  ه مي دهدي كه او ارااتيويآلترن

 ياوباما و هيچيك از اعضا. خواهند
تي طبقه حاكمه به اقدامات سوسياليس

   ".دست نمي زنند
ن آزمان " : مقاله ادامه مي دهدناي

م واقعي را زنده سرسيده تا سوسيالي
نه فقط از طريق انتقاد به . كنيم

 با سازماندهي ،سيستم موجود بلكه
كه مبارزات امروز را  طوريه ب. نيروها

 ، خواست داشتن كار، مسكن ارزانگرد
بيمه درماني و يك جامعه متفاوت كه 

 برطرف كردن نيازهاي انساني بر پايه
  . ، پيش ببريم است شدهبنا

 رفرمن بايد براي واضح است كه فعاال
. همين حاال و همين جا مبارزه كنند

 ، نژاد پرستي مخالفت كنند بابايد
اتحاديه ها را سازماندهي كنند و از 
حق ازدواج همجنسگرايان حمايت 

اما تا زماني كه ما در نهايت ريشه  .كنند
م استثمارگري را كه مصيبت مالي، سيست

نابرابريهاي بي حد و محيط زيست تخريب 
ورده را از آبار ه شده و جنگهاي بي پايان ب

بين نبريم، بايد اين جنگ را بارها و بارها 
  ".تكرار كنيم

 در خاتمه به اين امر اشاره مينوشته مزبور 
غيير سوسياليستي در جامعه ت":  كهكند

 راي در مجلس و كنگره آمريكا با اوباما و
اين تنها از راه تالشهاي . صورت نمي گيرد

 اين. ما در حال و در آينده حاصل مي شود
مبارز در   است كه طبقه كارگرتالش

و مي تواند  آمريكا و جهان را مي سازد
 اندازي مچنين چش. جامعه را زير و رو كند

ممكن است به نظر دور بيايد اما همچنان 
ادي وجود دارد و دولت با كه باتالق اقتص

عجله در اقداماتي كه قبال قابل تصور هم 
نبود به نجات سيستم مالي دست مي زند، 
بحث چه بايد كرد نيز بيشتر مطرح مي 

زمان آن رسيده كه سوسياليسم واقعي . شود
  ".را وارد معركه كنيم

  
جوزف :  حزب سوسياليسم براي برابري-3

اي سوسياليسم بر"دبير حزب ، كيشور
ي بر حشب" ا عنواندر مقاله اي ب "برابري

جناحهاي ": مي نويسد"فراز طبقه حاكمه
مختلف بورژوازي يكديگر را متهم به 

اين عده، . ت شدن مي كنندسسوسيالي
همزمان تالش مي كنند كه وفاداري 

   ".خودشان را به بازار آزاد اثبات كنند
ه مي يتيوي كه ارااهر آلترن":او مي گويد

و اين  سب سوسياليسم مي خورد برچ،شود
براي . مشكلي براي دمكراتها شده است

لز شومر و ر چا، سناتور دمكرات،نمونه
 لينزر گرام هنگامي كه ،سناتور جمهوريخواه

موضوع مالكيت بانكها توسط دولت را 
 نوعي از ملي كردن ،يعني(مطرح مي كنند 

 "ملي كردن خوب"، به دسته بندي )بانكها
ملي كردن " . مي رسند"دملي كردن ب"و 
 بدين معني كه بانكها كامال كنترل "بد

 "ملي كردن خوب"و  دولت قرار بگيرند
 نآ ، كه بانكها را نجات بدهندمفهومبدين 

يها و رسيدگي به حساب ههم با پرداخت بد
 به سرمايه شانو كتاب آنها و باز فروش 

   ".خصوصيگذاران 
 تمامي كنونتا " :ادامه مي دهدكيشور 

بحثها در آمريكا در چارچوبي كوچك و 
ديدگاههاي رسانه .  است جريان يافتهتنگ

اي و شوهاي تلويزيوني انعكاس همان 
 كه ديدگاههاي يك است يسايه روشنهاي

كه يك  بخش جامعه دهم از ثروتمندترين
، پراكنده مي  را تشكيل مي دهدآندرصد 

   ".كند
طبقه حاكمه احساس مي كند ": او مي گويد

 جتدريه سايه خشم مردم بر آنها بكه 
 هانآسنگين تر مي شود و اگر روزي خشم 

مستقيم عليه سرمايه به طور لبريز شود، 
 ه نخبگان ماليژداري، ثروت و حقوق وي

آنها سوسياليسم را نه .  يافت خواهدجهت
 يك جنبش ه عنوان ب،بلكهح عنوان شبه ب

سياسي كه در تفكر ميلونها نفر از مردم راه 
  ".مي بينند و حق هم دارند هد گشودخوا

  8بقيه در صفحه 
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  جهان در آيينه مرور 
  

  7بقيه از صفحه 
  
:  اقتصادي اوباماترميم برنامه -4
كمپين كمكهاي اضطراري به "

 با پرفسور جك رسموس "كارگران
 ترميمن برنامه آي دارد كه در يگفتگو

  .اقتصادي اوباما بررسي شده است
 استاد اقتصاد در ،پرفسور راسموس

او در اين . دانشگاه كاليفرنيا است
و به ضعفهاي اين برنامه پرداخته گفتگ

ن حاصل خواهد شد آو نتايجي كه از 
  .را توضيح داده است

پرفسور راسموس مي گويد كه برنامه 
:  مجموعه اصلي است5اوباما داراي 

 ميليارد دالر 787بخش اول آن همان 
. حرك اقتصادي داردماست كه هدف 

 صندوق سرمايه گذاري دوم،بخش 
 بر مي را در خصوصي –عمومي 

 چيزي مثل بيمه  سومبخش. گيرد
 و بخش چهارم هم برنامه  استوامها

اي براي كمك به صاحبان خانه براي 
 بخش،پنجمين . ت مالي استاثب

بودجه پيشنهادي اوباما براي سال 
 است كه بدون شك توسط 2009

جمهوري خواهان تغيير داده خواهد 
  .شد

بسته محرك ": راسموس مي گويد
ظر من مقدارش بسيار اقتصادي به ن

ما تا . كم و زمانش بسيار دير است
  جديد دو ميليون بيكار2009خر سال آ

رقم در حال حاضر ( خواهيم داشت
  نفرميليون14نزديك به كل بيكاران 

 درصد بسته 38از آنجا كه ). است
محرك اقتصادي صرف مددهاي 

 شد، اين برنامه اجتماعي خواهد
 و اردد بر نرم كردن فروپاشي كوشش

   ".ايجاد شغل نخواهد كرد
 در باره او در پاسخ به اين سوال كه

 آرنورد شوارزنگر، فرماندار پيشنهاد
 گفته است همه كارگرها  كهكاليفرنيا

دو روز بدون مزد در ماه مرخصي 
بگيرند و دهها هزار نفر اخراج شوند، 

صحيح ": چه نظري دارد مي گويد
است و براي همين است كه ما با 

يونها شغل،زندگي، خانواده و حتي ميل
سراسر يك محله ي از دست رفته 

   ".روبرو خواهيم شد
تخفيف ": پرفسور راسموس مي گويد

 ميليارد دالر به آن 300مالياتي نيز كه 
اختصاص داده شده هيچ تاثيري در 

بعضي از . تحرك اقتصادي ندارد
اقتصاد دانان معتقدند كه حتي تاثير 

د ننها مي گويآ. تمنفي نيز خواهد داش
ميزان تخفيف مالياتي بيشتر از 

به ؛ مقداري است كه خرج خواهد شد
  " افزايش منفي:اين مي گويند

 200" :راسموس ادامه مي دهد
شود و  ميليارد نيز هزينه فدرال مي

 ميليارد براي ايجاد شغل در 27تنها 
ن براي آو بقيه  نظر گرفته شده است

هاي نرژيتكنولوژي اتوسعه پروژه هاي 
منظور اين است كه  . استجايگزين

 ميليون شغل جديد 4 تا 3اين برنامه 
ايجاد مي كند اما در چه مدت؟ سال 
پيش هم تقريبا به همين اندازه هزينه 

 اقتصادي شد و هيچ هايحركم
كه شرايط   در حالي،تاثيري نداشت

  هر ماهما امسال. ال بدتر استسام
يل  به خ نفربين نيم تا يك ميليون

 همين كه .بيكاران اضافه مي كنيم
مردم نمي توانند اقساط خانه هاي 

دليل از دست ه  ب،خود را پرداخت كنند
تازه اين بدتر . دادن مشاغل شان است

 قيمت خانه ها دستكم ،نيز مي شود
در .  خواهد آمد تريني درصد پا20

ي وجود يانتهاي اين تونل هيچ روشنا
  . ندارد

 ميليون 7-5و  ميليون بيكار 20با 
كساني كه خانه هاي خود را از دست 
داده اند، اين برنامه محرك اقتصادي 

طور رقت باري شكست خواهد ه ب
خورد و در واقع فكر مي كنم بايد يك 

 2برنامه محرك اقتصادي شماره 
  ".ترتيب داده شود

بنابراين، " :راسموس نتيجه مي گيرد
اگر االن برنامه اي وجود ندارد كه با 

  ما شاهد،ران اقتصادي مبارزه كندبح
 شديد اقتصادي در سطح جهان ركود

  ". شديم خواه2010در سال 
پرفسور راسموس در باره ملي كردن 

بدون هيچ " :بانكها هم مي گويد
ملي كردن بانكها ، ه ايهشك و شب

بايد . طور كامل ضروري استه ب
كامال اين بانكها و نهادهاي مالي در 

 بخش ،نييع. دست گرفته شود
 يكي ،يعني. مديريت را حذف كنيم

طوري كه ه كردن و اداره اين بانكها ب
منافع طبقه كارگر را در نظر داشته 

ه ب. باشد، بدون پرداخت سود سهام
 اداره ،دست گرفتن كنترل روز به روز

بانكها و گرفتن تصميمات استراتژيك 
 . گيرد عمومي به خودبايد صورت

را به   آنخودت اداره مي كني و سود
 مردم و سرمايه گذاريهاي عمومي

كه جيب سرمايه   نه اينبرمي گرداني،
  ".گذاران خصوصي را پر كني

  

فورم اجتماعي : بخش سوم 

  جهاني

  

كه  در سال جاري و در حالي
سياستمداران، سياستگذاران و رهبران 
تجاري در فوروم اقتصادي جهان در 
داووس در پي يافتن راه حل بحران 

ي بودند، فوروم اجتماعي اقتصاد
جهاني نيز با شركت نزديك به صد 
هزار نفر از متفكران و كارورزان 

 .سراسر جهان در برزيل برگذار شد
موضوعات مطرح در فورم اجتماعي 
نيز پيرامون علل و روشهاي مقابله با 

در زير به . بحران اقتصادي بود
 فعال  چهار باهاي انجام شدهگفتگو

اين باره مي فورم اجتماعي در 
  :پردازيم

  
 
 ديويد -1

ايوان هاريس، 
مدير 
پروژه "ارشد

جهاني 
انتستيتو "گران پژوهش و از "زندگي

  . مي باشد "براي آينده
  

در گذشته " :آقاي هاريس مي گويد
جهاني ديگر "شعار خيلي محبوب 

 را داشتيم اما امروز اين "ممكن است
 "جهاني ديگر محتمل است"شعار به 

شركت بيشتر .  استتبديل شده
كنندگان در فوروم معتقد هستند كه 

ي، يبحران اقتصادي با بحران مواد غذا
هم گره خورده ه آب و هوا و انرژي ب

آنها معتقدند كه براي حل بحران  .اند
 ، يك ابزار وجود ندارد بلكه،اقتصادي

بايد يك جعبه ابزار براي حل مشكل 
  . داشته باشيم

 فوروم مي سالهاست كه افرادي كه به
آيند از ايده اخذ ماليات بر 

ن آستدهاي ارزي حمايت و بر وداد
آنها مي گويند كه . پافشاري مي كنند

يك درصد اين ماليات در صندوقي 
براي مصرف توسعه جهاني و رسيدگي 

 بحران امروزي مانندي يبه بحرانها
صورت از  بايد ذخيره شود تا در اين

ل نهادهاي مالي بين المللي استقال
  . پيدا كنيم

 به جاي "ييي مواد غذايكفادخو"
 نيز يك شعار "ييامنيت مواد غذا"

 راي كاهش ضربه پذيريديگر ب
اين .  بودكشورهاي در حال توسعه

 از طريق عدم تمركز بر هدف
 ركشاورزي صادراتي و تمركز ب

كشاورزي براي مصرف منطقه اي 
  . تحقق مي يابد

 لزوم ،از ديگر نكات مورد بحث
اتيزه كردن تصميمات مالي دمكر
تسهيل نظارت بر اين امر با . است

بانكها در هر منطقه اي از كشور و 
كنترل بانكهاي عمومي 

 .صورت مي گيرد
 در اين ،در نهايت

فوروم هر بحث و 
ي به اينجا ختم يگفتگو

مي شد كه مدل 
ليبرال  - اقتصادي نو

كه رقابت نامناسبي در جهان و بين 
ايجاد مي كند، راه كمپانيها و مردم 
 براي آينده بشر يحل قابل اعتماد

  .نيست
  

او نويسنده .  دومين نفر والدن بلو است-2
 پرفسور دانشگاه و تحليلگر سياسي ،ليپينييف

تمركز بر "آقاي بلو تحليل گر ارشد . است
ي از يرها"يس ائتالف يو ر "جهان جنوب

  . و يك فعال سياسي است"بدهي
  

ه نظرات خود را بيان مي گون والدن بلو اين
 ديگر اكنون": كند

مشخص شده است 
 يك بحران باكه ما 
  روبرومعمولي

سرعت ه م و بينيست
سمت يك بحران ه ب

منشا بحران . عظيم جهاني پيش مي رويم
 است كه توسط يكنوني استراتژيهاي

اقتصاددانان و حكام سياسي پيش گرفته شد 
اال ين با تورم بيتا مشكل همزيستي رشد پا

 سريع افزايشاين امر منجر به . را حل كنند
 ،رشد در دوران پس از جنگ جهاني دوم

 و هم در اقتصاد 8هم در در اقتصاد جي 
حال  با اين. كشورهاي توسعه نيافته شد

مشكل از جاي عميق تري نيز سرچشمه 
 بازسازي آلمان و ژاپن و رشد ،مي گرفت

سريع اقتصادهاي صنعتي شده مانند برزيل 
  توليد تايوان و كره جنوبي كه ظرفيتو

 را ايجاد كردند و رقابت جهاني را يعظيم
 نابرابري درآمد در همزمان،. افزايش دادند

هر كشور واحد و بين كشورها افزايش 
از . قدرت عرضه و تقاضا را محدود مي كرد

 عامل سود بري فرسوده شد كه اين ،اين رو
ه بمعماي غير قابل حل اضافه توليد را 

  .وجود آورد
ه سرمايه گذاري در صنعت و كشاورزي ب

خاطر ظرفيت زياد و اضافه توليد و سرمايه 
 چرخشي ،گذاري و دوباره سرمايه گذاري

. دوراني پيدا كرد و سود بري را مختل كرد
 فعاليت بيش از اندازه اقتصاد ،نتيجه آن

  . مالي و راكد ماندن اقتصاد واقعي است
اد بخش مالي يك نشان از سود بري زي

 درصد كل سود 40همين واقعيت است كه 
 مالي و غير مالي آمريكا متعلق موسسه هاي

كه اين بخش   در حالي،به بخش مالي است
 درصد توليد نا خالص دولتي را 5فقط 

  . پوشش مي دهد
مشكل سرمايه گذاري در بخش مالي اين 

 ارزش از ، ايجاداست كه مثل كشيدن شيره
وجود داشته ممكن است ارزشي كه از پيش 
.  نيست ارزش جديد خالقسود ايجاد كند اما

تنها صنعت، كشاورزي و خدمات ارزش 
به همين دليل كه سود بر . ايجاد مي كنند

پايه ارزش ايجاد نشده، سرمايه گذاري 
 مي شود و قيمتهاي سهام و بورس و انلغز

  .  اصلي خود دور مي شوندبهايغيره از 
 رشد غير  از حاصل سودمشكل بعدي،

 قيمتها و دور شدن از ارزش كاال و واقعي
فروش آن پيش از آنكه واقعيت مجبور به 

 به ريزش  يكاين. ن بشود، استآتصحيح 
باال رفتن راديكال بهاي . ارزش واقعي است

،  آني خيلي بيشتر از قيمت واقعيييك دارا
از همين .  است"تشكيل حباب"همان 

  كن در چند روست كه در زمينه زمين و مس
  

  9بقيه در صفحه 
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  جهان در آيينه مرور 
  

  8بقيه از صفحه 
  

ينده ميليونها وام پرداخت آسال 
  يكهمچونتا كنون . نخواهد شد

 به  دالر تريليون2 ي، ويروسبيماري
 تزريق شده  داروسيستم مالي جهان

 نتوانسته پرداخت وام  امراست اما اين
  .را تسهيل كند

با سيستم . هيچ باعث تعجب نيست
 كه در چرخش سرمايه داري جهاني

فقط بايد منتظر زمان ،  استادواري
. مي شديم تا چنين بحراني پيش بيايد

جهاني سازي نشان داد كه 
ي كه با هم به عرش مي ياقتصادها

به قعر سقوط مي كنند  نيز روند با هم
اما با سرعت غير موازي زيرا سقوط 

 آن انتهاي است كه نقطه ايآنها به 
  ".مشخص نيست

  
گر قدر استيچل، تحقي مريم وان-3 

ارشد مركز تحقيقات كمپانيهاي 
 فرامليتي مستقر در آمستردام

(SOMO) انستيتو "عضو  و
  ."ترانسنشنال

  
خانم استيچل 
خاطر نشان 

 مي كند كه
ي كه يبحثها

م ودر فور
اجتماعي 
طور ه پيرامون بحران مالي مي شود ب

علني در سطح رسمي و يا تجاري 
او مي . مورد بحث قرار نمي گيرد

قاعده كه   حاليدربراي نمونه " :گويد
طور جدي ضروري ه  بمندسازي

 جهاني با كخوانده مي شود اما بان
 دولتها را از حق ،پيمانهاي بين المللي

بنابر اين . دخالت محروم مي كند
 مستلزم اين قاعده مندسازيفراخوان 

ي كه ياست كه ساختار تمامي پيمانها
و بيشتر  سال گذشته بسته شده 10در 

 از ،آنها متعلق به بانك جهاني بوده
  .بين بروند

قراردادهاي امضا شده در بانك جهاني 
دست دولتها را در امر دخالت و 

اين قبيل . گيري بسته است تصميم
 بزرگ  تهديددر برابر  دولتها را،پيمانها

شدن كمپانيهاي خدمات مالي و 
. ايمن نمي كندنها، آشكست خوردن 

 بي ،شاهد هستيم كه  گونههمان
 آن دسته ،ثباتي كمپانيهاي بزرگ

  را آنها هستنديزباني كه ميازكشور ها
  . به خطر انداخته است

  خالفقاعده مندسازي،تالش براي 
 توافقهاي بازار آزاد كه راه جهت

بخش مالي را باز مي كند و از سوي 
 ،آمريكا و اروپا حمايت مي شود

، اين حركت مي كند و از اين رو
شها در پشت پرده توسط تال

الببيستهاي كمپانيهاي مالي بي نتيجه 
  .شودمي 

  انجامپيمانهاي تجاري داراي حق
گونه  اقدامات ليبرال هستند و هيچ

تعهدي در ميان نيست كه آيا نظارتي 
 انجام قاعده مندسازيبر اجراي 

  ؟خواهد گرفت يا نه
در واقع اتحاديه اروپا از برخي از 

سياري از قوانين كشورها خواست كه ب
تعدادي . و مقرارات خود را حذف كنند

 از اين مقررات پس از بحران آسيا
اين تقاضاي اتحاديه .  شده بودوضع

خاطر فشاري ه طور روشن به اروپا ب
 وارد مي نآبود كه صنعت مالي بر 

  .آورد
بي باز شدن تجارت در پهناي جهان و 

 مالي از راه بخش سود قاعده سازي
 بخشي از ،زاد تجاريآقراردهاي 

 براي ليبراليزه هدف اتحاديه اروپا
  تا بودكردن مناسبات تجاري و مالي

 را به قابل رقابت خودبتواند اقتصاد 
  ".ترين اقتصاد جهان تبديل كند

 قاعده مندسازيخانم استيچل در باره 
اين امر براي ": در اروپا مي گويد

اتحاديه اروپا هزينه و سدي بيهوده 
ويژه انگليس كه ه ب. ت بودجهت رقاب

مي خواست لندن بتواند با صنعت 
قاعده يني يمريكا كه در سطح پاآمالي 

اينها همه به .  بود، رقابت كندمند
 به اعالم همزمان،. بحران مالي افزود

كادمسينها، پارلمانتريستها و آخطر 
. جامعه مدني و ديگران توجهي نشد

در فوروم اجتماعي يك از مواردي كه 
،  بحث و گفتگو كرديم آن در بارهما

 ؛ يك ساختار جديد اداره بودايجاد
ساختاري كه اطمينان بدهد به بخش 

 با نمي شودمالي ديگر اجازه داده 
احتكار مالي آتش به اقتصاد بزند و در 
عين حال خدمتي به اقتصاد و جامعه 

ذا، غنكند و راه حلهاي مالي براي 
 انرژي و بحران محيط زيست در نظر

  ".بگيرد
  
ماركوس ارودا، اقتصاد دان در  -4

  و"حزب كارگر"عضو دژانيرو، ريو
 انستيتوي سياستهاي"يس ير

 "جنوبي ي    براي نيمكرهجايگزين
چهره  او يكي از .آمريكاي التين است

 سرشناسي است كه همه ساله هاي
 فعال در فوروم اجتماعي دارد يحضور

ي در زمينه يو با او مصاحبه ها
  . ي التين مي شودامريكا

  
اقاي اروادا 

 :تمعتقد اس
اقتصاد بر "

پايه سود و 
رشد اقتصادي 
نامحدود براي 

ي ينجاآكمپانيها بنا شده است و اين تا 
 كره زمين اجازه يكه جغرافيا

.  پيش رفته است، دادهاش راگسترش 
 به طور دايمياين سيستمي است كه 

حرص مالي و رقابت را بين مردم رشد 

 كمپانيها و ملتها ينكا. داده
به آغاز يك پايان رسيده 

  . اند
اكنون شرايط به گونه اي 

ور تامپرادرآمده است كه 
سرمايه داري . لخت مانده

طبيعت واقعا بي نظم 
. خودش را نشان داده است

كه  از همين رو امكان اين
سوي جنگ ه طبقه حاكمه ب

در چشم سوق داده شود، 
.  استانداز قرار گرفته

 احتكار بي در و سونامي
 ثروت بايد حاال با پيكر

خوب و بد بسازد زيرا اگر 
همه پولهاي دنيا را روي 

مي از دست ي ن،هم بگذاريم
 رفته ها را جبران نخواهد

 كه تا هاييتصميم. كرد
 تنها نيزكنون گرفته شده 

كشيدن دست بر سطح 
  . مشكل بوده است
 حل برايكساني كه 

 آستين مشكل بحران مالي
 دسته، سه باال زده اند

  .هستند
  كه خودشان را، آنهايك
 به پرداختن به محدود فقط

سطح اين بيماري مي كنند 
 مي "رفورم"و دست به 

زنند و اميدوارند كه اوضاع 
 به صورت قبلي و به سرعت

آنها .  باز گردد"عادي"
 تصور مي كنند كه اين

 به نفع "عادي"وضعيت
  .همه خواهد بود

 سوسيال ،ومددسته 
 با مقاصد ييدمكراتها

آنها . گوناگون هستند
اقتصادي كه توسط دولت 

ه مي يكنترل مي شود را ارا
دستكم تا وقتي كه . دهند

بحران ادامه دارد آنها اين 
 مي زنند كه امور  راحرف

مالي در خدمت تجارت و 
آنها . شهروندان قرار گيرد

قول ساركوزي مي ه ب
خواهند سرمايه داري را 

  . كنند"بازيافت"
 ي كسان دستهنيو آخر

 به هستند مانند من كه
ه  كه بجنبشي مي انديشند

 نوع ي براري رشد فراگيسو
حركت مي كند؛ بشر 

 هيو بر پاجنبشي باثبات 
 كي امر به نيا. يهمبستگ

 ازي ني جهانيزيبرنامه ر
 يدارد كه از سطح محل

انگار كه ما .  شوديآغاز م
 ي كتاب آسمانكيبه 

  "!ميار دجاياحت
  

  

  

  

  ني از فلسطتيحما

   از بحران؟تي حمااي 
  

  هي پوجعفر
  
 ي كنفرانس كمك بـه بازسـاز      ي روز پس از برگزار    دو

ـ  در تهـران كنفـرانس حما      خ،يغزه در شرم الـش      از  تي
 ي كنفرانس به دعوت عل   نيا.  آغاز به كار كرد    نيفلسط

 يعل.  مجلس آخوندها برپا شده است     سيي ر ،يجانيالر
 حزب انگذاراني از سردسته ها و بن  يكي ،ياكبر محتشم 

 ونيسيمسوول كم " عنوان كه   نياهللا در لبنان و فلسط    
ـ  زي را ن  " از انتفاضه مجلس   يبانيپشت  كـشد   ي مـ  دكي

 حـدود هـشتاد كـشور       ي پارلمان ياتهاي ه يبرا": گفت
 شيدعوتنامه ارسـال شـده بـود كـه تـا آسـتانه گـشا              

  ".رفتندي را پذني كشور ا15 مجلس يكنفرانس روسا
ـ  رژ هي فق ي ول ،ي خامنه ا  يعل ـ  در اي بـا سـخنران  مي  ني

 مـردم  ي داشت ژست حـام ي كه سعيكنفرانس در حال 
كمك همه جانبه به    ":  گفت ردي را به خود بگ    نيفلسط

 بر  يي كامل از آنان واجب كفا     تي و حما  نيمردم فلسط 
  ". مسلمانان است  همه

 دهـد كـه منظـورش از    ي شـعار مـ  نگونهي اي در حال  او
ـ  گروه تحت الحما   "نيز فلسط  ا تيحما" ـ  رژ هي  اش  مي

 قلمداد  ني فلسط ي تمام نما  نهيحماس است كه آن را آ     
 كنفرانس شرم جي از نتا مي رژ هي فق ي ول ينگران.  كند يم

 از هفتاد كشور جهان برگـزار       شي كه با حضور ب    خيالش
ـ لي م 4 نـوار غـزه      ي بازساز ي است كه برا   ديگرد  و  اردي
ـ اخت تعهـد كردنـد در       وروي ونيلي م 500  التي تـشك  اري

ـ به غ .  قرار دهند  نيخودگردان فلسط   از آن، شـركت     ري
 غـزه را    ي بازسـاز  خيكنندگان در كنفرانس شـرم الـش      

 ثبات و آرامش دانستند كه آتش بـس  يمستلزم برقرار 
 ي سـو آشـت    گـر ي و از د   ليي حماس و اسرا   ني ب يطوالن

 لي دلنيبه هم.  سازدي مي فتح را ضرور  و حماس   نيب
ـ  كند كـه ا ي مداي پي آرامش معن از يترس خامنه ا    ني

دولـت حمـاس كـه منتخـب        ":  شـود  ي مـ  انيـ گونه ب 
 مقـاومتش در      است و حماسه   انيني قاطع فلسط  تياكثر

 نقطه در ني درخشانتر ،يستيوني صه ميناكام گذاشتن رژ  
ـ  است، با  ني فلسط ري اخ   صد ساله  خيتار    مركـز همـه    دي
  ".ردي قرار گي مربوط به بازسازيتهايفعال

 شود كه مقـصود كنفـرانس       يحرفها مشخص م   ني ا با
 دو طـرف    ي از آشـت   يري جلوگ ي خامنه ا  يتهران و عل  

.  و ادامه دو تكـه شـدن منطقـه آنـان اسـت             ينيفلسط
 ياسـتها ي بر س  دي حماس و تاك   ي از آتش افروز   تيحما

 شود كـه محمـود عبـاس       ي آن باعث م   ينيبحران آفر 
ه از  كمييگو ي كشورها مري و سا انيرانيما به ا  ": ديبگو

  ". كنندي مربوط به ما خوددارليدخالت در مسا
 هي عل ي اتحاد عرب  كي يري از شكل گ   مي رژ گري د ترس

 آن اســت كــه در گفتــه هــا و ي منطقــه اياســتهايس
  . شودي از سران عرب مشاهده مياريعملكرد بس

ـ  رژ ي و آتـش افـروز     يني بحران آفر  اهداف ـ  وال مي  تي
ـ ا.  در منطقه بـر همگـان آشـكار شـده اسـت            هيفق  ني

ـ  رود تـا مـادر ترور      يموضوع م   در منطقـه را بـه       سمي
 او تنگ   ي را برا  اتي عمل داني بكشاند و م   شتري ب يانزوا

  .تر كند
 

   اسفند15فراسوي خبر 
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جنبش اجتماعي مردم ايران پـر تـوان        
به پـيش مـي رود و رژيـم سـركوبگر           
جمهوري اسالمي با همه تـوان سـعي      

كـشاكش  . در منكوب كـردن آن دارد     
بين دو نيرويي كـه در برابـر يكـديگر          
صف آرايـي كـرده انـد آنچنـان بـاال           
ــه   ــده اســت ك ــم تني ــه ه ــه و ب گرفت
همچون دو كشتي گير بهم پيچيده در       

 آنـان از يكـديگر      تشك گاه تشخيص  
سالي كه گذشـت    . بسيار مشكل است  

را به يك جمله مي توان سال بحـران        
حكومتگران ناتوان از حل    . مداوم ناميد 

ــا راه    ــردم تنه ــشكالت م ــصل م و ف
سركوب را در پيش گرفتند و مردم به        
جان آمـده از بـي عـدالتي هـا بـراي            
دستيابي به خواسته هاي خود بـه هـر         

خـود را  شكل ممكن صداي اعتـراض     
بنابراين حكومت كه تـوان     . بلند كردند 

پاسخگويي به آنان را نداشت با گسيل       
كردن نيروهاي آموزش ديده سعي بـه      
منكوب كردن و به خانه فرستادن آنها       

اما مـردم بـه خانـه نرفتنـد و بـا            . كرد
درافتـــادن بـــا نيروهـــاي حكـــومتي 
همچنان بر خواسته هـاي خـود پـاي         

ين دليـل   به هم . مي فشارند و فشردند   
ماه  اسفند به غم انگيز ترين ماه سال         

ــدل شــد ــدانيان  . ب ــر از زن ــرا دو نف زي
دستگير شده و به بندكشيده شـده بـه         
طرز مرموزي به قتل رسيدند و فعاالن       
سياسي اجتماعي و مردم عدالتخواه در      

  . غم از دست دادن آنها عزا دار شدند
ــوري     ــم جمه ــته رژي ــال گذش در س

به دولت امنيتي اسالمي همچنان با حر 
 نظامي احمدي نژاد سـعي كـرد تـا          –

پروژه يكدست سازي خود را با قـدرت     
اگـر در درجـه اول ايـن        . به پيش برد  

يكدســت ســازي بــراي جمــع و جــور 
ــي    ــدهاي داخل ــا و بان ــردن جريانه ك
حكومت و پركردن شـكاف بـين آنهـا         

اما روي بيروني كه به سوي مردم    . بود
اسـت يعنــي ســركوبي هــار و ســخت  

ري بيشتر در برابـر جريانـات فعـال         گي
سياسي اجتماعي روي خـود را نـشان        

ــشجويان و  . داد ــل دان ــين دلي ــه هم ب
نيروهاي روشنفكر اجتماعي و كارگري  
با ايستادگي در برابر نبروهايي كه نماد       
يكدست سـازي و حـاكم كـردن جـو          
پادگاني در جامعه بود، جلو ادامـه كـار         
آنهــا را ســد كردنــد و در ايــن بخــش 

اگر . وژه را با شكست مواجه ساختند     پر
در بين بانـدهاي حكومـت، نيروهـاي        
مدعي با همان تهـاجم اول ميـدان را         
خــالي كردنــد و بــه زيــر عبــاي پــدر  
خواندهاي خود خزيدند، اما در بيـرون       
ــستادگي را انتخــاب   ــردم اي ــا م از آنه
كردند و تجربه همه سالهاي سـركوب       

را به عنوان اندوختـه و ذخيـره بـراي          
ــ ــد و  چن ــار گرفتن ــه ك ــايي ب ين روزه

گماشتگان استبداد را با ناكامي روبـرو       
زدوخورد در دانشگاه با شدت      . ساختند

هرچه بيشتر ادامـه يافـت، تـشكلهاي        
كارگري تحت فشار مضاعف بـه كـار        
ادامه دادند و با پرداخت هزينـه هـايي        
. گاه گزاف قدمي به عقـب برنداشـتند       

جنبش زنان همچنان سعي مـي كنـد        
ا خــود را از زيــر قيمومــت   كــه تــ 

جريانهايي كه با بلنـدگوهاي تبليغـاتي    
تبديل به رهبـر و سردسـته شـده انـد           
بيرون بكشد و راه خود را از مماشـات         
گران و خزيدگان به زيـر عبـاي ايـن          
. آيت اهللا و آن حجت االسالم جدا كند

آناني كه سعي دارند القا كنند كه مـي         
 شود و بايد در چهار چوب همين رژيم       

به خواسته هاي خود رسيد و با روانـه          
كردن نيروهاي فعال به دنبـال نخـود        
سياه و هرز دادن انرژي هايشان آنهـا        

تـشكلها و نيروهـاي     . را فرسوده كنند  
كـــارگري از يـــك طـــرف بـــا دم و 
دستگاههاي عريض و طويل حكومت     
ساخته روبرويند كه بـه يمـن حمايـت        
بعضي از نهادهاي بـين الملـي بـراي         

وعيت به دسـت مـي آورنـد،        خود مشر 
ــوق    ــدافع حق ــه م ــيش از آنك ــا ب آنه
كارگران باشند، چماق ضـرب و شـتم        
حكومت هستند و با كمك و حمايـت        
رژيم به نهادهاي بين المللـي معرفـي        
مي شوند و آنها نيـز بـا دانـستن ايـن            
موضوع خود را به نفهمي مـي زننـد و          
همانــان را بــه عنــوان نماينــدگان    

امع خـود مـي     كارگران ايراني در مجـ    
از جانب ديگر كارگران ايرانـي      . پذيرند

با كارفرمايـاني روبـرو هـستند كـه از          
پرداختن همان اندك دستمزد ماهيانـه    
نيز سر باز مي زننـد و آنهـا و خـانواده        
. هايــشان را گرســنه نگــه داشــته انــد

ــه    ــارگران هم ــن ك ــاد اي ــداي فري ص
خيابانها را پر كرده و با برپايي اشـكال       

ضي سعي مـي كننـد كـه        متنوع اعترا 
همان اندك حقـوق و دسـتمزد عقـب         

يعنـي  . افتاده و معوقه را طلب نماينـد      
كارفرمايــان و حكومــت كــار را بــراي 
كارگران ايراني به جايي رسانده اند كه   
به جاي طلب دستمزد بيشتر و تحميل       
شرايط انساني تر به كارفرمايان بـراي       
درنظر گرفتن موقعيت انـساني آنـان و      

شرايط كار و بهداشت محـيط      بهبودي  
كار، به همان اندك دستمزدي كه مي       
رود تا به شيوه هايي رزيالنه مال خور         
شــود قــانع هــستند و بــراي دريافــت 
همــان انــدك آب باريــك نيــز بارهــا 
تظاهرات و اعتصاب مي نماينـد و بـه         

اين روزگاري بسيار   . خيابانها مي ريزند  
سياه و تباه شده بـراي نيـروي كـار و           

ــنعت   گردا ــرخ ص ــدگان چ نن
ــيش از     ــد ب ــه باي ــشور ك ك
ــرار   ــه ق ــورد توج ــشه م همي
داشته باشند از سوي حكومت   

زيرا رژيـم   . تدارك شده است  
نه از اعتراض آنها ترسي دارد      
و نه تحصن و از كار انداختن       
چرخ كارخانه ها بـراي آنـان       

زيرا به دليل معـادن پـر و        . مهم است 
پيمان نفت و چاههـايي كـه دايـم در          

 دالر و يورو هستند، غارتگران و       فوران
سركوبگران مردم ايران نه تنها وقعـي       
به آنان نمي گذارنـد بلكـه بـا همـين           
دالرهاي باد آورده كه از محل ثـروت        
ملي مردم توسط حكـومتگران غـارت       
مي شود، ابزار سركوب خريداري مـي       
شود و دستمزد نيروهـاي سـركوبگر و        
شارالتانهاي خانه هاي ضـد كـارگر و        

اهاي اســالمي مــدافع حكومــت شــور
پرداخت مي گردد تا صـداي اعتـراض    
ديگران را خفه كنند و در صورت نيـاز         
همچون عروسكهاي خيمه شب بازي     
ــارگران   ــش ك ــاني نق ــامع جه در مج
راضي و شكم پري را بازي كننـد كـه        
تنها دقدقه اش حفظ و حراست از ولي       
فقيه رژيم است و رژيم تروريست پرور    

  .آن
زيرا با افـت    . اما اين همه ماجرا نيست    

قيمت نفت در سطح جهـاني و بـرهم         
پيچيدن طومـار اقتـصاد بيمـار كـشور        
وضعيت به حـالتي درآمـده اسـت كـه      
رژيمهاي انگلي همچون رژيم واليـت      
فقيه كه از صـدقه سـر دالرهـاي بـاد      
آورده قيافه ابرقدرتي پوشالي بـه خـود    

ي گرفته بودند، در آستانه كاسه به دست      
احمـدي  . براي گذران امـور قـرار دارد      

ــي   ــامي امنيت ــت نظ ــيس دول ــژاد رئ ن
بركشيده واليت فقيه كه پـيش بينـي        
كرده بود قيمت نفت هرگز به زير صد        
دالر بازگشت نخواهد كرد و وقتـي از        
او پرسيده بودند بـه چـه دليـل چنـين      
حرفي را مي زند گفته بـود زيـرا مـن           

حـاال مـشخص مـي      . مهندس هستم 
مهنـدس پريـشان گـو بايـد        شود كـه    

ش بكنـد   ا  فكري به حال خود و رژيـم      
كه قيمت نفـت تـا حـدود يـك سـوم        
آنچه او مهندسي كرده بود هم سقوط       

از سـوي ديگربحـران اقتـصادي       . كرد
جهاني نيز مزيد بر علت شد و با اندك        
فاصــله زمــاني خــودش را در اقتــصاد 
. ورشكسته رژيم واليت فقيه نشان داد     

نژاد بـود كـه ادعـا       بازهم اين احمدي    
كرده بود به داليلـي كـه فقـط بـراي           
خودش قابل پذيرش است بحران بـه       
. اقتصاد آنها آسيبي وارد نخواهـد كـرد    

اما اندكي از اين گفته ها نگذشت كـه         
ــستگي    ــصاد و واب ــودن اقت ــاني ب جه
ــه    ــرمايه داري ب ــصاد س ــره اقت زنجي
يكديگر خودش را در بازارهاي داخـل       

يكــي بعــد از ايــران نيــز نــشان داد و 
ديگري نشانه هاي بحران سر بر آورد       
ــاي   ــس از ديگــري بنگاهه و يكــي پ
. اقتصادي انگلي را در خود غرق كـرد       

اين نشانه ها در اركـان قـدرت رژيـم          

خود را بازتاباند و دسـتگاههاي متفـاوت بـا          
يكديگر به جنگ و دعوا پرداختند و هركس        

دسـتگاه  . گناه را بر گردن ديگـري انـداخت       
خود را سردمدار حكومت مي دانـد و      اجرايي  

دسـتگاه مقننـه و     . مابقي ر ا تابع مي خواهد     
قانوان گذار مدعي است كه دولت قـانون را         
به هيچ مي گيرد و دار و دسته آن هرآنچـه           

نهادهــاي . دلــشان مــي خواهــد مــي كننــد
اقتــصادي و تــصميم گيــر نيــز بــه كنــاري 
گذاشته شده اند و رئيس دولـت سـعي دارد          

م مـشكالت را بـا سرانگـشت        يك تنـه هـ    
ايـن يعنـي    . جادويي خود حل و فصل كنـد      

يك وضعيت حسين قلي خاني كامل و تمام        
عيار، چه كسي درست مي گويد و حـق بـه           

مهـم  . جانب كيـست؟ اصـلن مهـم نيـست        
آنست كه در اين بلبشو بحراني هركس ساز        
خودش را مي زنـد و اركـستر حكـومتگران          

 سـرو   تبديل به هياهوگري گشته است كـه      
صداي آنها گوش هر شـنونده اي بـه ويـژه           

تعيين حداقل حقوق   . خوديها را نيز مي آزارد    
 تومان آنقدر شرم    274500كارگران به مبلغ    

زيـرا  . آورانه هست كه نيازي به گفتن ندارد      
ــه    ــق گفت ــر طب ــط فق ــه خ ــشوري ك در ك

 هـزار   850كارشناسان داخلي چيزي حـدود      
نـي  اين حداقل دستمزد بـه مع     . تومان است 

يعني با آن امكـان گـذران امـور       . هيچ است 
حتا بـه صـورت بخـور و نميـر نيـز ممكـن             

حال چـه كـسي پاسـخگوي سـفره         . نيست
زيـرا  . خالي كارگران اسـت؟ معلـوم نيـست       

حكومتي كه بجـز بگيـر و ببنـد و زنـدان و             
شكنجه پاسخي براي مردم معترض نـدارد،       
بعيد است كه بتوانـد حتـا فكـري بـه حـال             

 بخش جامعه كـه سـتون       زحمت كش ترين  
بنـابراين بايـد در انتظـار       . توليد است بكنـد   

اعتراض بيشتر و همسو با آن بگيـر و ببنـد           
هرچند كـارگران خيلـي وقـت       . شديدتر بود 

است كه به اين نتيجه رسيده اند كه بـدون          
داشتن تشكالت صنفي نيروي آنان به هـرز        

به همـين دليـل در سـال گذشـته          . مي رود 
ديكاي كــارگران شــاهد شــكل گيــري ســن

نيشكر هفت تپه پس از سنديكاي كـارگران        
كـارگران ديگـر بخـش هـاي     . واحد بـوديم  

صنعتي نيز در تدارك برپايي تـشكل هـايي         
همگون هستند تا بتواننـد در يـك حركـت          
همبسته و متشكل بـه رويـارويي حكومـت         
بروند كه از همه ابزارهـاي سـركوب بـراي          
پاسخگويي به خواسـته هـاي برحـق آنـان          

  .ستفاده مي كندا
در سال گذشـته رژيـم و دولـت وقتـي كـه             
ــراض و     ــداي اعت ــد ص ــي توانن ــد نم ديدن
عدالتخواهي دانشجويان را در گلو خفه كنند       
و حريف آنان نمي شوند، دسـت بـه توطئـه          
ــراي     ــاپوش دوزي ب ــا پ ــد و ب ــي زدن چين
دانشجويان به شـيوه هـايي بـسيار رزيالنـه      
سعي بـه دسـتگري و زنـداني كـردن آنهـا            

ترس رژيم وقتـي بيـشتر شـده كـه        . مودندن
بخشي از دانشجويان بي پـروا گـرايش بـه          
چپ خود را علني كرده بودند و با برافراشتن        
بيرقهاي قرمز بار ديگر كابوس سالهاي دهه     

رژيــم كــه . شــصت رژيــم را بــاز گرداندنــد
 60سرمست قلع و قمع كردن چپها در دهه         

  ره با به يكبا.  و اعدام نابودي آنان بود70و 
  11بقيه در صفحه 

  

  ذشت در ايران گ1387آنچه در سال 
  

  جعفر پويه
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 1387آنچه در سـال     

  در ايران گذشت
  

  10بقيه از صفحه 
موج رو به تزايد دانشجوياني روبرو شد    
ــود    ــدن خ ــپ نامي ــي از چ ــه هراس ك
نداشتند و با شهامت هرچه بيشتر پا به       
ميدان گذاشته و فرياد جرياناتي كه تـا       
كنون تصور مي شد به قهقرا رفته انـد       
و ديگر اثر و آثاري از آنان نخواهد بود         

رژيم كه همه سـعي و      .  باز گرداندند  را
ــه همــه   ــود تــا ب تالشــش را كــرده ب
بقبوالند كـه چـپ را از جامعـه ايـران         
ريشه كن كرده و ديگر آنان به تـاريخ         

خـود را شكـست خـورده       . پيوسته انـد  
ــا كــساني طــرف شــد كــه   يافــت و ب
همچون گذشـته مـي تواننـد كـابوس       

زيرا اينان را نمي شود بـا يـك         . باشند
ي به كربال و سوريه فريفت و       تور زيارت 

يــا تبــديل بــه زيارتنامــه خــوان مــزار 
شهدايي كرد كه در رويـاي گـسترش        
رژيم اسالمي خميني به خـاك افتـاده        

وليمه هاي هياتهاي عـزاداري بـه      . اند
اينان كارگر نيست و دسته هاي سينه        
زني و پابوسي رهبر به قصد قربـت را         
نيــز بــه هــيچ مــي گيرنــد و بحــث و 

يشان نيز از جنسي نيست كه      درگيريها
بشود با فالن آيه و حديث و يا فتـواي    

بـه همـين    . فالن شيخ مجابشان كرد   
دليل راهي غير از زندان و قل و زنجير 

پس بـار ديگـر دكـان       . باقي نمي ماند  
اطالعاتيها و دسيـسه چينهـاي وزارت       

دسـتگيريهاي  . بدنام رونق مـي گيـرد     
يكباره بـه   . شبانه روال عادي مي شود    

انه كسي ريختن و بدون پرس و جو        خ
همه جا را جستجو كردن و هر كتـاب         
و يا نوشته اي را به عنوان سند بـردن          

بـا ايـن حـساب كـه        . شروع مي شود  
اكنون كامپيوتر نيز به عنوان بخشي از      
ــرم   ــند ج ــل تجــسس و س ــناد قاب اس
ــا  مــصادره مــي شــود و اطالعاتيهــا ب
استناد به آنها سعي به جـرم تراشـيدن     

نوع آرايش مو، شكل لبـاس      . دمي كنن 
پوشيدن، محل تجمع، ساعت رفـت و       

تبديل به سئواالتي شـد كـه       ... آمد و   
بايـد پاسـخي درخـور بــدانها داد و اال    
مجرم محسوب مي شوي و دستگير و       

  .زنداني خواهي شد
حمله اوبـاش حكـومتي بـه دانـشگاه         
شيراز دستگيري و ضرب و شتم آنهـا        

. دبخشي از پروژه سـركوب رژيـم بـو        
ــشجويان،   ــتواري دان ــستادگي و اس اي
برگــزاري اعتراضــها بــه شــيوه هــاي 
متفاوت، كشاندن تظاهرات به خيابـان      
و تسخير پهنه اينترنت بـراي رسـوايي    
حكـــومتگران بخـــشي از تـــالش   
دانشجويان براي مقاومت در برابر اين      

ــود ــشگاههاي . يــورش ب در ديگــر دان
در . كشور نيز شرايط از اين بهتر نبـود       

 روز دانشجو تبديل به رويارويي      تهران
. تمام عيـار رژيـم و دانـشجويان بـود         

ــده    ــد و برنـ ــسيار تنـ ــعارهاي بـ شـ

دانشجويان بر ضد سركوبگران، حملـه     
و آزاد سازي دستگيرشدگان از دسـت       
ــستن درب  ــومتي، شكـ ــاش حكـ اوبـ
دانشگاه براي ورود دانشجويان كـه در    
ــاي    ــده و نيروه ــشگاه مان ــرون دان بي

ــد و ســركوبگر اجــازه ورو د نمــي دادن
ــر دانــشگاه و     ــع مــردم در براب تجم
فريادهاي حمايتي آنها، همـه و همـه        
نشانه مي دهد كه رژيم نه تنها در اين 
پهنه موفـق نبـوده بلكـه عملـن بايـد       

نمونـه كامـل ايـن      . شكست را بپذيرد  
شكست را وقتي مـي تـوان مـشاهده         
كرد كه علي خامنه اي ولي فقيه رژيم        

ذر در دانـشگاه     آ 16كه بنـابود در روز      
سخنراني كند و به گفته خودش ضـد        
انقالب را تار و مار نمايد، از ترس اش         
ــوگيري از   ــراي جل ــرا لغــو كــرد و ب آن
آبروريزي بيشتر چند روز بعد بـه طـور         
اتفاقي و سرزده روانه دانـشگاه علـم و    
صنعت قُرق شده شد تا مگر آب رفتـه        
را بــه جــوي بــاز گردانــد كــه ناگفتــه 

  . تالشي بيهوده بودمشخص است كه 
ــاتي و    ــاش اطالع ــدن اوب ــد بع هرچن
نيروهاي لباش شخـصي يكـي يكـي        
دانشجويان معترض را ربـوده و يـا بـا          
پرونده سازي به دادگاه انقالب احضار      

اما همگان  . و دستگير و زنداني كردند    
شاهد بودند كه اين عمل به ضد خـود       
ــواج   ــرانگيختن ام ــا ب ــديل شــد و ب تب

هـاي متفـاوت و     حمايتي از سوي نيرو   
اقشار مختلف، رژيـم را در بـن بـست          
قرار دادند و جو پادگاني را با شكـست         

بي خود نبـود كـه بـراي        . روبرو كردند 
دسيسه سازي پروژه جديـدي را آغـاز        
كردند و با تبديل كردن دانشگاهها به       
ــوج ســازي و   ــه م گورســتان ســعي ب
رويارويي با دانـشجويان بـا ابزارهـاي        

يعني حكومـت بـا     . ايدئولوژيك كردند 
ــازپس آورده از  انتقــال اســتخوانهاي ب
بيابانهــاي عــراق و دفــن آنــان در    
دانشگاه با نام شهيد دفاع مقدس، گله       
هــاي بــسيجي و حــزب الهيهــا را بــه 
دانشگاه مي كشاند و دست آنها را بـاز       
مــي گــذارد كــه بــراي ســركوب     
دانشجويان به شيوه سـالهاي گذشـته       

عتراض به همين دليل در ا    . عمل كنند 
دانشجويان به اين عمل سـركوبگرانه      
رژيم مي پرسند اگر حزب الهيها براي       
دفن شهدا به دانشگاه آمده انـد پـس         
چرا چاقو، پنجه بوكس، قمه و زنجيـر        
به همراه دارند؟ كجاي دنيا شهيد را با        

  پنجه بوكس و قمه تدفين مي كنند؟
از سوي ديگر در سال گذشته بحـران        

 استخوان مردم  اقتصادي چنان كارد بر   
رســاند كــه بــسياري نــاتوان از امــرار 

ــدند   ــود ش ــه خ ــاش روزان ــق . مع طب
گزارشهاي منتشر شده چيـزي حـدود       

 ميليون ايرانـي در زيـر خـط فقـر           20
اين خط فقر را بايـد      . زندگي مي كنند  

 ميليـون   20اين گونه تفسير كرد كـه       
ايراني قادر به تعمـين حـداقل معـاش         

پـرواي  نيستند و رژيم و حكومت نيـز        
آنان را ندارد زيرا اگر بغير اين بود بايد         
  برنامه هاي اقتصادي به گونه طراحي 

  
  

  
مي شد تا در چشم انداز روزنه اميـدي         
به نظر آيـد كـه ايـن گونـه نيـست و             
بسياري از مردم به طور كلي نـا اميـد          
شده و از نظر روحي در وضعيت اسـف    

در سال گذشـته    . باري به سر مي برند    
وقتي كه از همـه جـا رانـده و          بعضيها  

مانــده شــدند آخــرين راه را بــراي    
ــسته و    ــن خ ــد و ت ــراض برگزيدن اعت
رنجور خود را به شعله آتـش سـپردند         
تا اين گونه فرياد دادخواهي خود را به        

موضعگيري . گوش عالم و آدم برسانند  
ــس   ــي الريجــاني و مجل ــه عل حقيران
نشينان در برابـر عمـل كـسي كـه در         

د را به آتـش كـشيد       مقابل مجلس خو  
آنچنان رسـوايي بـراي شـكم سـيران        
دست در كاسـه مـردم ببـار آورد كـه           

از آن  . هرگز تصورش را نمـي كردنـد      
بدتر هنگامي بود كه جانبازي به دليل       
مشكالت الينحل اش در برابـر بنيـاد        
غارتگران خود را به آتش كشيد و اين        

يكـي  . گونه درماندگي خود را فرياد زد     
يـــاد سراســـيمه بـــه از مـــسئوالن بن

ــه   ــن ك ــل از اي ــت قب ــاران گف خبرنگ
ديگران چيزي بگوينـد مـن صـريحن        
اعالم مي كنم كه اين شخص معتـاد        
نبوده و هيچ گونه سـابقه جنـايي نيـز          

اين يعني عملكرد الريجاني آن     . ندارد
چنان مشمئز كننده بود كه بسياري از       
حكومتيــان را نيــز بــه عكــس العمــل 

ــت ــست . واداش ــهاي ج ــق گزارش ه طب
گريخته تعداد كساني كـه ايـن گونـه         
اعتراض كرده و با شعله ور كردن تـن       
خود فرياد دادخواهي خود را بلند كرده       
ــه علــت   ــود كــه ب ــسيار زيــاد ب انــد ب
جلوگيري حكومت از درج اخبـار آن و        
منع منابع خبري در بازتاب آنها اطالع       
. دقيقي از تعدادشان در دسـت نيـست       

اي اين  اما آن چه هست مي تواند گوي      
امر باشد كه پولهاي باد آورده نفـت از         
محل فروش ثروت ملي مردم كـه در        
باالترين حد قيمت خود قـرار داشـت،        
به يغما رفت و دردي از مردم دوا نكرد  
بلكه فقط حـسابهاي بـانكي دزدهـا و         
آقازاده هـاي حكـومتي و فرمانـدهان        
سپاهي از قماش سـردار محـصولي را        

ــرد ــر . انباشــه ك ــاله از ســوي ديگ ك
بـرداري افــراد حكــومتي و وابــستگان  
آنهــا، زدوبنــد در بانكهــا و موســسات 
مالي، رشوه گيري و دسـت در كيـسه         
مردم كردن كار را به جايي رساند كـه         
در گزارش سـاليانه سـازمان شـفافيت        

بين المللي رژيم واليـت فقيـه را در رديـف           
يكي از فاسدترين كـشورهاي جهـان قـرار          

  .گرفت
ي سال گذشته كارخانه ها     در بحران اقتصاد  

يكي پس از ديگري به ورشكستگي رسيدند       
صنعت فـوالد   . و از چرخه توليد خارج شدند     

كه يكي از صنايع قديمي و پر توليد كـشور          
ــتانه    ــل در آس ــور كام ــه ط ــريبن ب ــود تق ب
ورشكستگي قرار گرفت و ديگـر بخـشهاي        

اين در  . توليدي نيز روز بهتري از آنها ندارند      
به دستور رئيس جمهـور بـه       حالي است كه    

بنگاههاي زود بـازده بـراي توليـد اشـتغال          
ــه     ــد ك ــت ش ــول پرداخ ــا دالر پ ميليارده
ناپيداست و معلوم نيست كه به كجـا رفتـه          

به همين دليل سر و صـداي مـسئوالن         . اند
بانكهـا و تــصميم گيـران اقتــصادي كــشور   

رئيس جمهور با رئيس بانك مركزي      . درآمد
و مــدتها بانــك دســت بــه گريبــان شــد و ا

مركزي را به گفته خودش چهار قفله كـرده         
تا اين كـه پـس از مـدتها كـشاكش و            . بود

درگيري مجبور به استعفا و خروج از محـل          
  .كارش شد

از سوي ديگر دستور احمدي نژاد به بانكهـا         
براي پائين آوردن نرخ بهره كار را به جـايي         
رساند كه بسياري از بانكها نيـز بـه آسـتانه           

شوراي پول و اعتبار    . شي نزديك شدند  فروپا
منحل شده و نـرخ بهـره دسـتوري كـار را             

در هيچ كجاي   . براي بانكها غير ممكن كرد    
جهان سابقه نداشته است كه دستور تعيـين        
نرخ بهره از توسط رئيس جمهور يا شـخص      

ايـن پروسـه اي     . اجرايي ديگري ابالغ شود   
است كه در نهادهاي پولي بايد سير خـود را        

يمايد و با توجه به عوامل متنوع آنها نـرخ          بپ
ــد  ــي كنن ــين م ــره را تعي ــم . به ــا در رژي ام

ــه شــيوه امــري و   ــز ب اســتبدادي همــه چي
دســتوري انجــام مــي گيــرد و كــسي هــم  
پاسخگوي پي آمد چنين تصميم هـاي بـي         

ــست ــه اي ني ــن . خردان ــه هرحــال دود اي ب
وضعيت به چشم مردمي مي رود كه روزانـه   

ــدگي  ــول زن ــا پ ــد ب ــود را باي ــورات خ  و ام
سروسامان دهند كـه اكنـون بازيچـه افـراد          
خــود شــيفته اي همچــون رئــيس جمهــور 
بركشيده رهبر و ولي امر رژيم علـي خامنـه          

اين بحران در همه ابعاد اقتصادي      . اي است 
كشور خود را نشان داده است و مي رود تـا           
فروپاشي تمام و كمالي را از نظر اقتـصادي         

  .به منصه ظهور برساند
در سال گذشـته وضـعيت حقـوق بـشر بـه            
حالتي بود كه شوراي حقـوق بـشر سـازمان      
ملل قطعنامـه اي دربـاره آن صـادر كـرد و            
وضعيت غير انساني تحميلي رژيم به مـردم        

ــود  ــيح نم ــران را تقب ــن  . اي ــه اي ــل هم دلي
سختگيريها و اعمـال غيـر انـساني چيـزي          
نيست جز جنبش اجتماعي مردم ايـران كـه       

.  در وضـعيت موجـود هـستند       خواهان تغيير 
اعتراضات گسترده اقشار متفاوت مردم امان      
رژيم را در سال گذشـته بريـد و بـه همـين          
دليل رژيم بـا گـسيل كـردن دسـته هـاي             
اوباش به خيابانها تحـت عنـوان مـانور هـا           
رنگارنگ سعي به نسق گيري و زهر چـشم         

  ضرب و شتم وحشيانه مردم در . گرفتن كرد
  12بقيه در صفحه 
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 1387آنچه در سـال     

  در ايران گذشت
  

  11بقيه از صفحه 
  

كوچــه و خيابــان، دســتگيري زنــان و 
جوانان به داليل نوع لباش پوشيدن و       
آرايش بخشي از نمايشات سركوبگرانه    

باز گردادن بـسيج بـه خيابانهـا و         . بود
سپردن كنترل محالت به دسـت آنهـا    
بــه معنــي تــرس و وحــشت رژيــم از 

دم است كه توجه    اعتراض گسترده مر  
  .بسياري را به خود جلب كرد

در سال گذشته ماشـين مـرگ رژيـم          
همچنان قرباني گرفت و تحت عناوين 
. متفــاوت اعــدامها جريــان داشــت   

اعدامهاي دستجمعي كه خـود نـوعي       
جنايت عليه بـشريت اسـت و خـالف         
ــميت    ــه رس ــساني ب ــوازين ان ــه م هم
شناخته شده است، ادامـه داشـت و در       

ع اين جنايات به خيابانها و     مواق اي  پاره
انزار عمومي نيز كشانده شد تـا بلكـه         
تعداد بيشتري را ترسانده و جو رعب و        
ــد   ــال كنن ــشتري را اعم ــشت بي . وح

ــه    ــساني و جنايتكاران ــازات غيران مج
سنگسار همچنان ادامه يافت و هرچند      
غير علني و بـه طـور مخفيانـه انجـام      

اما از چشم هشيار مردم تيز بـين        . شد
ــا علنــي كــردن آن پنهــ ــد و ب ان نمان

جنايات ضدبشري و عهد بادينه نشيني 
رژيم را در پيش چشم جهانيان هويـدا       

به همين دليل سختگيري بـر      . ساخت
فعــاالن حقــوق بــشري و وبــالگ    
نويساني كه در افشاي جنايـات رژيـم        
. فعال بودند هرچه بيشتر بـاال گرفـت        

دستگيري همراه با ضرب و شتم ايـن        
سازي و برچسب زدن به     فعاالن، سند   

آنــان بــراي محاكمــه در دادگاههــاي 
ــت     ــساني و تح ــر ان ــشي و غي فرماي
ــا در   ــرار دادن آنهــ ــدرفتاري قــ بــ
بازداشتگاهها بخشي از برخـورد رژيـم       

بـه زيـر اعـدام كـشاندن        . با آنان بـود   
فعاالن اجتماعي و تحـت فـشار قـرار         
. دادن آنها نيز در سال گذشته رخ نمود    

ــدا  ــم زن ــون معل ــساني چ ــرزاد ك ني ف
كمانگر همچنـان در زيـر اعـدام نگـه      
داشته مي شوند و بعضي از آنها نيز به         

كـه شـايد از     . چوبه دار سـپرده شـدند     
صداي اعتراض رفقاي آنها بكاهند كه      
چنين اتفاقي نيفتاد و صداي اعتـراض       

بي دليل نبود   . هرچه بيشتر باال گرفت   
كه در سـال گذشـته طبـق آمارهـاي          

 حـدود پـنج     منتشر شده رژيم چيـزي    
ميليون سايت اينترنتي را فيلتر كـرد و        
با فرستادن گله هاي بسيجي آمـوزش       
ديده به پهنه فضاي مجازي سـعي در        
از كارانداختن و هك كردن سـايتهاي       

ــرد  ــي ك ــاي  . اينترنت ــشكيل گروهه ت

تجسسي در اين عرصه و فعال شـدن        
ارگانهاي سـركوبي همچـون سـپاه و        
ــراي  وزارت اطالعهــات در اينترنــت ب

شناسايي و به دادگاه كشاندن فعـاالن       
اين بخش، دست درازي بيـشتر رژيـم       
سركوبگر به محل تبـادل اطالعـات و    
اخبار و منع مردم از دسترسـي بـه آن          

  .است
به غير از اين در داخل رژيـم نيـز بـه            
ــاعي،     ــسترده اجتم ــران گ ــل بح دلي
درگيريهاي جناحي باال گرفت و دست      

ابلـه  بـراي مق  . به افشاي يكديگر زدند   
جناحي و رويـارويي بـا جنـبش مـردم       
دولت سعي به سازمان دادن ارگانهـا و     

پس از روي كـار   . تشكلهاي موازي زد  
آوردن شوراي تامين امنيت كه نهادي      
موازي با شوراي تامين اسـتان اسـت،        

 –دولــت احمــدي نــژاد و امنيتــي    
ســپاهيهاي تــشكيل دهنــده آن نهــاد 

 تـشكيل   "گـروه كـار   "جديدي به نام    
د كه سرتيپ پاسدار مجردي حوزه      دادن

.  امنيتي بيان كـرد –عمل آنرا سياسي  
نا گفته پيداست كه اين نهاد، موازي با    
شـوراي تـامين امنيــت كـشور شــكل    

 سـپاهيهاي   –گرفته اسـت و امنيتـي       
متشكل شده در دولت سعي مي كننـد     
اين گونه بـسياري از افـراد جناحهـاي     
رقيب را از  اين مراكز تـصميم گيـري    

همين كشاكـشها باعـث     . ون برانند بير
شد كه وزير كشور احمـدي نـژاد كـه          
مورد حمايت ولـي فقيـه رژيـم يعنـي          
علي خامنه اي نيـز بـود بـه مجلـس            
كــشانده شــود و موضــوع مــدرك    
تحصيلي او به آبروريـزي تمـام عيـار         

علي كردان كه براي فرار     . تبديل شود 
از اين استيضاح همه راهها را پيمـوده        

ناري در مجلسي گفـت     بود پس از برك   
كه براي يك دسـتمال قيطريـه را بـه      

اين گفته او كه فرق     . آتش نمي كشند  
بين قيطريـه و قيـصريه را نمـي دانـد          
خود به نمـادي بـراي برانـداز كـردن          
ســطح دانــش و فهــم عناصــر مــورد  
اعتماد احمـدي نـژاد و ولـي فقيـه او           
تبديل شـد و احتمـالن مجبـور شـدند          

ـ       ل بگيرنـد   فعلن جلو دهن كردان را گ
. كه بيش از اين گند قضيه بروز نكنـد        

گم شدن ميلياردها دالر پول نفـت در        
دولت و جست و جو براي پيدا كـردن         
. آن نيز دولت را به زير ضـرب كـشيد         

ــره ارزي    ــندوق ذخي ــشيدن ص ــه ك ت
صداي بسياري را در آورد و مجلس از        
دولت توضيح مي خواهد كه دالرهاي      
ــه شــده اســت و   مربوطــه كجــا هزين
. متوليان امر بايد حـساب پـس بدهـد        

احمدي نـژاد كـه خـود را نظـر كـرده        
رهبر مي داند به هيچ نهادي پاسخگو       
نيست و حاضـر بـه نيـست حـساب و           
كتاب درآمدهاي ملـي از محـل ثـرت        
. ملي مردم را به هيچ كسي پس بدهد       

ايــن گونــه يعنــي او خــود را صــاحب 
درآمدهاي ميلياردي نفت مـي دانـد و        

د صـالح بدانـد آنهـا را     هرگونه كه خو  
خرج مي كند و معتقد به هيچ حـساب         

به زبـان سـاده انگـار       . و كتابي نيست  

مملكت صاحب ندارد و رئيس جمهـور      
مي تواند به شيوه زمان خلفا با خزينـه         
ــصي    ــك شخ ــون مل ــشور را همچ ك

  .برخورد كند
پرونــده اتمــي رژيــم كــه تبــديل بــه  
معضلي الينحل براي پايوران آن شده      

ال گذشته يك پله به سوي     است در س  
مشكل شدن باال رفت و با همه هياهو   
ــي در     ــه البرادع ــم ك ــال رژي و جنج
گزارشــهايش هــيچ اشــاره بــه مــوارد 
ــي در    ــت، البرادع ــرده اس ــوع نك ممن
آخرين گزارش خود ابـراز داشـت كـه         

جمهوري اسالمي ايران بـراي حـل       "
اي حاضر به همكاري بـا        بحران هسته 

  ".اتمي نيست المللي انرژي  آژانس بين
: در ادامه همين گزارش البرادعي گفت     

طــي شــش ســال مطالعــه بــر روي "
اي ايـران، آژانـس بـه         ي هسته   برنامه

اين نتيجه رسيده اسـت كـه احتمـال         
ــران يــك برنامــه اي  ي هــسته دارد اي

  ".مخفيانه داشته باشدكامالً 
اين آن چيزي بود كه رژيم هرگز فكر        
نمي كرد كه البرادعي آن را بـه زبـان          
آورد كه آورد و اكنـون رژيـم پرونـده          
ــا    ــه ب ــانده ك ــايي رس ــه ج ــي را ب اتم

همين . سرنوشت اش گره خورده است    
پرونده تبديل به موضوعي اصلي براي      
ــم و     ــين رژي ــو ب ــدد گفتگ ــاز مج آغ

زيـرا بـا    . ه است كشورهاي صنعتي شد  
توجه به بحران اقتصادي اي كه از راه        
رسيده است جمهوري اسالمي بـدون       
كمك موسسات مالي جهاني و واردات   
. گسترده قادر به ادامـه حيـات نيـست        

زيرا كساني كه خودكفا شدن كشور در    
توليد گنـدم را در بـوق و كرنـا كـرده            
بودند، اكنون معلوم شده است كـه بـا         

چـون آنهـا   . ته انـد بي شرمي دروغ گف 
گندمهاي وارداتي را با قيمتي كمتر به       
كشورهاي ديگر فروختـه انـد تـا ايـن        

نـا گفتـه    . گونه بـه تبليغـات بپردازنـد      
پيداست كه اكنون تشت رسوايي آنان      
از آسمان به زيـر افتـاده اسـت و اگـر            
رژيم نتواند به اندازه كافي گنـدم وارد        
كند قيمت نان از اين كه اكنون هست     

زيـرا در سـال     .  بيشتر خواهـد شـد     نيز
گذشته قيمت نان بـه شـدت افـزايش         
يافت و رژيم با همه ترفندهاي مـردم        
گول زنگ تنها توانست به قـول دادن        

زيرا قيمت نان   . و وعده و وعيد بپردازد    
مردم به قيمت گندم وارداتي بـستگي       
. دارد كه آنهم در انحصار دولت اسـت       

يعني مسبب گراني نان مـردم دولتـي        
است كه خود دسـت بگـران فروشـي         
زده است و انداختن تقصير بـه گـردن         
نانواهاي خرده پا تنها بي شرمي دروغ       
ــي از   ــت و محل ــومتي اس ــان حك گوي

  .اعراب ندارد
در عرصــه بــين الملــل نيــز در ســال  
گذشته رژيم هرچه بيشتر افـشا شـد و      
بسياري به دروغ و فريب آنها براي ايز        

 هـاي   قطعنامـه . گم كردن پي بردنـد    
بسياري بر عليـه رژيـم صـادر شـد و           
مشخصن اتحاديه اروپا چندين بـار بـا        
. انتشار بيانيه اعمال آنها را تقبيح كـرد       

موضوعي كه بيش از همـه بـه چـشم آمـد            
خروج سـازمان مجاهـدين خلـق از ليـست          

دولـت  . سياه تروريستي اتحاديـه اروپـا بـود       
فخيمه انگليس كه براي اسـتمالت از رژيـم         

بـه بـي    . به چنين كاري زده بود    ابتدا دست   
حاصل بودن سياست مماشات خود با رژيـم        

دادگــاهي در . پــي بــرد و بــه آن پايــان داد
انگليس راي به برائت سازمان مجاهدين در       
پرونده ليست تروريستي داد و اثبات شد كه        
دولت قبلي انگليس بـراي دلجـويي از ولـي      
فقيه رژيم آدمكش دست به اين عمـل زده         

از آن نيز دادگاه استيناف اروپا در       پس  . است
چند نوبت راي به برائت سازمان مجاهـدين        
خلق داد و در انتها اتحاديه اروپا مجبور شـد      
كه اسم اين سازمان را از ليست تروريـستي         

بـه دليـل ايـن كـه رژيـم          . خود خارج كنـد   
جمهوري اسالمي هزينه زيادي بـراي ايـن        
 كار پرداخت كـرده بـود و آن را بـه عنـوان            

موفقيت خود در محدود سـازي اپوزيـسيون        
در هرجاي جهان كـه بخواهـد بـه رخ مـي            

اين اتفاق بـه عنـوان يـك شكـست          . كشيد
بزرگ براي رژيم و    
يك موفقيت چشم   
ــراي   ــر بـــ گيـــ
اپوزيــسيون ايرانــي 

  .برآورد شد
  

ــي  در انتهــا قتــل ب
ــر   ــرمانه اميــ شــ
حشمت ساران و اميد مير صيافي دو زنداني        

ــفند  ــاه اس ــي در م ــم  سياس ــدان رژي  در زن
جمهوري اسالمي لكه ننگي است بزرگ بر        
دامن رژيمي آدمكش كه سعي مي كنـد تـا          
زندانيان سياسي را به هـر طريـق كـه مـي            

زندانبانان رژيم خـود را  . تواند به قتل برساند  
بلكه آنـان   . مسئول جان زندانيان نمي دانند    

فكر مي كنند وظيفه شان فشار بيشتر و بـد          
آنان . ه تر با زندانيان است    رفتاري بي شرمان  

اين عمل را آن گونه انجام مي دهند كه به          
قتل زندانيان مي انجامد و به دليل پاسخگو        

  نبودن هيچ نهادي در برابر جان زندانيان

  
  

 آنان با دست باز هرگونه عمل بي شـرمانه         
اي با محكومان بيـدادگاههاي فرمايـشي را        

 قتل دو زنـداني سياسـي     . مرتكب مي شوند  
يكي از فاجعه بار ترين اتفاقات سال گذشته        

در گذشته نيز چندين زنداني سياسي به       . بود
همين شيوه به قتل رسيده اند و به نظر مي          
رسد مي رود تا اين گونه قتلها به رويـه اي           
بــراي رژيــم آدمكــش جمهــوري اســالمي 

  .تبديل شود



  13 صفحه                  1388 فرورديناول  – 285نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دخالتهاي رژيم استبداد مذهبي واليت 
عراق در  فقيه در امور داخلي كشور

دنبال ه بو  78روزهاي پاياني سال 
يس ي وقيحانه ولي فقيه به ر"اوامر"

افشاي  جمهور عراق در تهران و
، اوجي بي آنها "توافقات پنهاني"

اين امر با سفر رفسنجاني . سابقه يافت
 او  و استقبال رسمي ازقكشور عرابه 

 آن مسئوالنو مالقات با بعضي از 
كشور، در شكل حمله و محاصره شهر 

ولي فقيه . اشرف خود را نشان داد
رژيم در مالقات با رييس جمهور 
عراق پا را از گليم خود فراتر گذاشت 
و خواست خود مبني بر اخراج مردان و 

  به طورزنان ساكن شهر اشرف را
خامنه اي در اين .  اعالم كرديعلن

اخراج مجاهدين   مجددا بر،نشست
و اصرار خلق ايران از عراق تاكيد 

اين مساله بايد عملي شود و ما « :كرد
 وي ».منتظر تحقق آن هستيم

همچنين تصميم اتحاديه اروپا مبني بر 
حذف نام سازمان مجاهدين خلق 
ايران از ليست تروريستي را مورد 

 »غربيها«انتقاد قرار داد و ديدگاه 
امري «مساله تروريسم را نسبت به 

  .  دانست»قراردادي و غيرواقعي
ديدار رفسنجاني با در همين حال، 

طالباني در خاك اين كشور با اعتراض 
مردم و نيروهاي مترقي عراق روبرو 

مطالبات سردار شكست خورده . رديدگ
ظاهر از قماش همان به سازندگي نيز 

با اين . دستورات ولي فقيه نظام بود
ولين سفر رييس مجلس اوجود، 

خبرگان به عراق براي او آنچنان 
رضايت بخش نبود زيرا با اعتراضات، 
برگزاري راهپيمايي از سوي مردم 
عراق و پيامهاي پي در پي مخالفت با 
اين سفر از سوي نيروهاي مستقل و 
 مترقي، متخصصان، روشنفكران،

عراقي  احزاب مختلف، شيوخ و عشاير
بطه خبرگزاري در همين را. شدروبرو 
 ،1387دوازده اسفند ماه سال  عراق،

 استبداد مذهبي »خبره«اين آخوند 
مجرمي كه «حاكم بر تهران را 

دستش به خون مردم عراق و ملت 
عرب در تمام كشورهاي عربي آلوده 

 كه او« :خواستار شد معرفي و »است
به جرم شنيع ترين جنايات عليه 
بشريت به دادگاههاي بين المللي 

 اين خبرگزاري ».ويل داده شودتح
 صد ،اين عنصر جنايتكار رژيم«: افزود

و بيست هزار شهروند ايراني را به 
دليل تن ندادن به اوامر وي و رهبرش 

اكنون، ديدار . خميني اعدام كرده است
كننده از عراق كيست؟ كسي كه 
انسانهاي نيك و شايسته را كه از 
شهروندان ايراني هستند تحت پيگرد 

ار مي دهد و براي اخراج آنها از قر
اين دخالت . عراق فشار مي آورد

از ! آشكار در امور داخلي عراق است
وجدانهاي بيدار جهان دعوت مي 
كنيم با تمام قدرت در كنار مردم 
عراق براي محكوميت ديدار فريبنده 

  ».اين جالد خونريز بايستند
 بر اين، به گزارش خبرگزاري افزوده

، صدها 1387ه اسفند فرانسه، چهارد
نفر از مردم عراق در رمادي با 

 ديدار رفسنجاني ،برگزاري راهپيمايي
 آنان. از عراق را محكوم كردند

پالكاردهايي حاوي شعارهايي عليه 
ورود رفسنجاني را حمل مي كردند كه 

 : نوشته شده بودهابر روي يكي از آن
ديدار رفسنجاني از عراق، شوم، يك «

ياه در خاك عراق ننگ و يك لكه س
  »!است

 اعتراضات گسترده نيروهاي با وجود
مترقي عراقي و تاكيد هزار باره آنان 
بر جلوگيري از نفوذ رژيم در ساختار 
سياسي عراق و دخالت در مسايل 
داخلي آن كشور، حاصل نشستهاي 
اخير كارورزان نظام با سران دولت 
عراق، در روز بيست و سوم اسفند 

موران عراقي و  با حمله ما1387
 شهر هايمحاصره يكي از ساختمان

اشرف، ضرب و شتم دو تن از ساكنان 
 اوليهو جلوگيري از ورود تداركات 

اقدامات تجاوزگرانه . پديدار گشت
مشاور ،  به دستور موفق الربيعيمزبور

امنيت ملي دولت عراق و دفتر او 
اين . صورت گرفت و هنوز ادامه دارد

نيان نشان داد خوبي به جهاه مساله ب
كه استبداد مذهبي واليت فقيه به 
هيچ وجه حاضر به عدم دخالت در 
مسايل عراق و در حقيقت كل منطقه 

رژيم انگلي كه در . خاورميانه نيست
داخل كشور با انبوه اعتراضات 
كارگران، زنان و دانشجويان 
روبروست، درمانده به جستجوي راهي 
مي باشد كه هستي نظام در گل فرو 

فته اش را مشروعيت بخشد و ر
ماشين سركوب خامنه . تضمين كند

اي ديگر قادر نيست فرياد رهايي را 
بدين .  كندمچالهزير چرخ دنده هايش 

جز توسعه بنيادگرايي ه ترتيب راهي ب
 خود نمي بيند كه اين نيز برابردر 

مستلزم توليد و بازتوليد گروههاي 
تروريستي، صدور بحران و دخالت در 

به (ل كشورهاي همسايه مساي
در چنين . مي باشد) خصوص عراق

شرايطي وجود يك نيروي مترقي كه 
همواره بر مطالبات و حقوق 
دموكراتيك مردم پافشاري كرده و 
مي كند، وجود زنان و مرداني مبارز و 
انقالبي كه همه دشواريها را به قيمت 
جان خريده، منافع شخصي خود را 

اي متمادي زير پا گذاشته و طي ساله
جهت مبارزه با استبداد مذهبي عزم 
خود را جزم كرده و بدون ذره اي 

شك و ترديد تنها منافع مردم را در 
افق آمال و آرزوهاي خود ترسيم 
كرده اند، بدون ترديد توازن قوا را به 
نفع مردم ايران، عراق و كل منطقه و 
 به ضرر خصلت توسعه طلبانه رژيم

  .  تغيير مي دهدايران
 نماديك عنوان ه ساكنان شهر اشرف ب

 مبارزه و ايستادگي در مقابل برجسته
 عنوان يك وزنه سنگينه استبداد، ب

 سياست در برابر دموكراسي خواه،
 قد علم كرده »عمق استراتژيك نظام«

 پيشبرد در برابرو مانعي واقعي 
سياستهاي ويرانگر رژيم در منطقه 

هي اگر بپذيريم كه را. ايجاد كرده اند
جز توسعه بنيادگرايي براي تضمين ه ب

بقاي رژيم واليت فقيه باقي نمانده 
دليل ساختار ه اين رژيم ب  و،است

استبدادي قادر نيست در چهارچوب 
مرزهاي جغرافيايي خود محدود بماند، 
و قبول داشته باشيم كه مبناي 
تئوريك واليت فقيه بر صدور انقالب 
 اسالمي استوار است و همواره در

جستجوي راهي است كه يك گام به 
 مورد "وري اسالميطامپرا«ايجاد 

تر شود، پس بايد  نظرش نزديك
بپذيريم كه حمايت از ابقاي شهر 
اشرف ضرورتي فوري براي نيروهاي 

ولوژيك يدئمترقي با هر افق فكري و ا
  . است
دليل موقعيت دشوار و ه عراق ب كشور

اشغالش به  از پس كه پيچيده اي
 گريبانگيرش شده، اصلي مريكاوسيله آ
 است كه رژيم در دروازه ايترين 

خاورميانه بزرگ «مسير دستيابي به 
بنابراين .  مي بايست بگشايد»اسالمي

ساكنان شهر اشرف، زنان و مرداني كه 
لحظه اي از مبارزه با رژيم استبدادي 

عنوان مانعي بزرگ ه باز نايستاده اند، ب
اليت در مقابل اصلي ترين سياست و

كه  هنگامي. فقيه، ظاهر مي گردند
طور مستقيم و يا با تغذيه ه رژيم ب

 گلوي خانمي ،گروههاي ارتجاعي
ه عراقي، مدافع حقوق زنان را تنها ب

دليل دفاع از برابري با چاقو مي درد و 
كه لحظه اي در خاموش  يا هنگامي

ساختن صداي عدالت طلبانه 
عراقي آنهم با  روشنفكران سكوالر

فاده از سالح سرد و گرم و با خشن است
ترين ابزار ترور دريغ نمي ورزد، اين 
اشرف و رزمندگان ساكن آن هستند 
 ،كه در كنار نيروهاي روشنفكر عراقي

 بشريت، عدالت و برابري ذره در جبهه
اي از افشاگري و تالش براي خنثي 

ه هاي واليت فقيه كوتاهي يكردن توط
ساكن اين زنان و مردان . نمي كنند

  يكعنوانه شهر اشرف هستند كه ب
 در  مهمنيروي دموكراتيك ايراني

نظام واليت فقيه با   در برابر،منطقه
آگاهي از شيوه هاي دخالت و 

نقشه هاي رژيم آشوبگري آن، پرده از 
 بر مي دارند و توسعه طلب واليت فقيه

 را در مقابل چشم اشچهره كريه 
ز بعد ا. مردم منطقه آشكار مي سازند

 حمام خون در زي راه انداسه دهه

 ديگر بر كسي پوشيده نيست ،ايران و منطقه
 نعره هاي ضد اشغالگري، با پسكه رژيم در 

 براي  رانيرنگهاي مختلف آينده فاجعه باري
در اين . مردم خاورميانه در سر مي پروراند

 ساكنان شهر اشرف زنگارها از آيينه ،موقعيت
حقيقت هرگز مي زدايند تا چهره تابناك 

اين اولين و آخرين بار نيست كه . پنهان نماند
تاريخ انسانها اينچنين روشن و آشكار شاهد 

 اختناق و آشكار دو جبهه متضادرويارويي 
بنابراين مبارزه .  استرقيرهايي و تو ارتجاع 

با ترويج و توسعه بنيادگرايي در منطقه رابطه 
 اي الزامي و حياتي با دفاع از اين نيروي

پس اگر . دموكراتيك در منطقه پيدا مي كند
راستي جامعه جهاني در صدد مهار ه ب

در  مي بايست ،تروريسم و بنيادگرايي است
از منافع و حقوق ساكنان اشرف لحظه دفاع 

  . اي دريغ نورزد
نيرنگ چهره  رژيم تالش مي كند كه با هزار

 پنهان كند اما  را دستان خون آلودشوكريه 
 را شناسايي آناي مترقي عراق نيروه مردم و

مي كنند و در اين ميان تالش و كوشش 
 ساكنان اشرف گرانيگاه اين شناخت را

  .تشكيل داده است
امروز بعد از اعترافات عريان واليت فقيه 

خوبي مشخص شده كه ه ارتجاع، ب
دلنگرانيهاي رژيم از آينده تيره و تارش، فقط 

 و  منظم، مملو از زنانتشكيالتوجود يك 
عدالت دموكراسي و مرداني جدي و خواستار 

 تفكر ،در مرزهاي غربي ايران نيست بلكه
اينان است كه لرزه بر پيكره نظام ارتجاعي 

 تفكري كه در مقابل ضد ؛وي مي اندازد
ارزشهاي رژيم، ارزشهاي فداكاري و 

چنين . انساندوستي را توليد و بازتوليد مي كند
عي واليت تفكري در كنار تراوشات ارتجا

فقيه به موازات اعتراضات مردم در داخل، 
  . خواب از چشمان استبداد گرفته است

گونه است كه سازمانها، احزاب، وكالي  اين
بدون مرز و حقوقدانان عراقي با آگاهي بر 

 با صدور بيانيه هاي پي در ،اين تضاد آشكار
 اعتراض به محاصره شهر اشرف بر  درپي

تهاجم به زند كه اين مساله تاكيد مي ور
معناي نقض تمامي كنوانسيونها و ه  باشرف

معاهدات بين المللي و در صدر آنها 
حقوق انساني كنوانسيونهاي ژنو و ميثاق 

  .سازمان ملل است
در شرايط تاريخي كنوني وظيفه هر نيرو و يا 
فرد مستقلي كه خود را مخالف جدي رژيم 
واليت فقيه و بنيادگرايي اسالمي مي داند 

به پا عدالتي  چيست؟ آناني كه عليه بي
 در عرصه "سكتاريسم" و براي خاسته اند

مبارزه جايي قايل نيستند، چگونه قادرند اين 
كه عليه  ادعا را با عمل بياميزند بدون اين

  اين ظلم و جور قيام كنند؟
سو و تضاد  تضادهاي دروني رژيم از يك

 تضاد بين مردم و ،اصلي و تعيين كننده يعني
رژيم از سوي ديگر به نقطه اي رسيده كه هر 
گونه كوتاهي در جلوگيري از تعرضات رژيم 
در منطقه به ضرر جنبشي خواهد بود كه 

  ايرانخواهان تغيير تمام عيار ساختار سياسي
تعرض به هر بخش از اين جنبش . است

.  همه جنش را هدف قرار مي دهد،گسترده
ي پس مي بايست با صدايي رسا در راستا

دست رژيم از  «:محدود كردن رژيم فرياد زد
   »!شهر اشرف كوتاه

  دست رژيم از شهر اشرف كوتاه 
 الف آناهيتا
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زنان جهان امسال در شرايطي هـشت       
مارس، روز تجديد پيمان و همبستگي      
با مبـارزات جهـاني زنـان بـراي رفـع           
تبعيض جنسيتي را جشن مـي گيرنـد        
كــه نظــام ســرمايه داري بــا يكــي از 
عميق ترين بحرانهاي اقتصادي خـود      

دهنـده   اين بحـران نـشان    . روبروست
ــر  ناكارآمــدي سيــستمي اســت كــه ب

نسان از انسان پايه    اساس بهره كشي ا   
گذاري شده و تاثير بسيار نگران كننده      
اي بر وضعيت  معيشتي زحمتكشان و       

زيرا . طبقه كارگر در سراسر جهان دارد 
كه فشار اين بحران براي امتيـاز دادن       
ــر دوش   ــه ســرمايه داران همــواره ب ب

در اين ميان، زنـان     . زحمتكشان است 
عنوان فقيرترين، زحمـتكش    ه  كارگر ب 
و انسانهايي كه عالوه بر استثمار  ترين  

طبقاتي مي بايست استثمار جنسيتي را      
نيز متحمل شوند، بيـشترين آسـيب را        

  .مي بينند
نظام سرمايه داري همـواره، حتـي در        
زمان رونق و شـكوفايي اقتـصادي، از        
شيوه هاي عقب افتاده جهت كسب و       
. انباشت سود بيشتر، استفاده مي كنـد      

ا اعمـال تبعـيض     صاحبان ابزار توليد ب   
جنسيتي و ترويج نژاد پرستي به زنـان        
در مقابل كار برابر با مردان، دسـتمزد         

ايـن روشـها    . كمتري ارايه مي  كننـد     
فرصتي طاليي بـه صـاحبان سـرمايه        
مي دهد تا اين دو نيـروي كـار را بـه            

رحمانـه بكـشاند و بتوانـد        رقابتي بـي  
دستمزد كارگران مـرد را نيـز كـاهش         

حاصل شده از كار    ي  اضافارزش  . دهد
ــسير ســود   ــن م ــرده و در اي ــاال ب را ب
بيشتري را نـصيب خـود گردانـد ، بـا           
ايجاد تفرقه ميان طبقه كارگر از اتحاد       
كارگران مرد و زن كه هر دو از سـتم          
طبقاتي رنج مي برند، جلـوگيري مـي        

  . كند
ارتش كارگران ارزان قيمـت هميـشه        
براي سيـستم سـرمايه داري سـودمند       

 ايــن ســودمندي زمــاني .ســتبــوده ا
برجسته تر مي شود كه امرتوليد مثل،       

عنوان توليد و بازتوليد نيروي كار و       ه  ب
رشد و پرورش آن در جوامـع سـرمايه         
داري امري خصوصي به حـساب مـي        

بدين ترتيب، زنان كارگر موظفنـد      . آيد
وليت ئعالوه بر كار خارج از خانه، مـس       

پرورش فرزندان و كار خـانگي را نيـز         
همين موضـوع   . هده داشته باشند  به ع 

دست كارفرمايان را باز مي گذارد كـه        
در زمــان بحــران، بــراي ثابــت نگــاه 
داشتن نرخ سود، به بهانه زايمان زنان       
و يا ساعاتي كه زنان مجبورنـد بـراي         
پرورش كودكان در خانه صرف كننـد،       
دستمزد كمتري براي آنـان در مقابـل        

 كار برابر با مـردان همكارشـان قايـل        
صورت نيمـه وقـت   ه  شوند ، آنان را  ب     

ــد  ــا اخــراج كنن ــد و ي ــه كــار بگيرن . ب
خصوصي بودن و منحصر كردن  كـار        
خانگي و نگهداري از فرزندان با طرح       

و نقش محوري زن در  » خانواده«نهاد  
ــه تنهــا   آن، بــه داليــل بيولوژيــك، ن
ــشاركت در   ــت م ــافي جه ــت ك فرص
مبارزه طبقاتي و سـازماندهي اتحاديـه    

رگري را از زنان زحمتكش مي هاي كا 
ـ       عنـوان  ه  گيرد، بلكه استقالل آنـان ب

يك انسان را  به مخاطره مي اندازد و         
را بيش از پيش از نظر اقتـصادي         آنان

  . به مردان وابسته مي سازد
اعمــال سياســتهاي نــو ليبراليــسم    
اقتصادي، خـصوصي سـازي هـر چـه         
بيشتر امكانات همگاني، حذف هر چه      

تر ارزشها و قـوانين     سريعتر و گسترده    
اجتماعي، در گذشته به صاحبان ابـزار       
توليد ايـن اجـازه را مـي داد دسـتمزد           
كارگران زن را پايين نگه دارند و ايـن         
مساله عامل فقر، بيكـاري و وضـعيت        

اما . فاجعه بار معيشتي زنان كارگر بود     
اكنون بحرانهاي اقتـصادي محـصول      
اعمال همان سياستهاي نوليبراليـستي     

 كه موقعيت زنـان كـارگر را بـه       است  
اين نظام اقتصادي . چالش گرفته است  

همانند شمشيري  دو لبه، چه در زمان        
رونق و چه در زمان بحران اقتصادي،        
پيكر زحمتكشان و در راس آن زنان را   

سـرمايه  . مورد تهاجم  قرار مـي دهـد       
داري در راستاي فايق آمدن بر بحران       
 هاي مالي مجبور به كـاهش و حـذف       

بسياري از برنامه هايي مي شود كه از        
حقوق زنان سـتم ديـده حمايـت مـي          

  .كنند
گزارش سازمان جهـاني كـار تخمـين        
مي زند كه بحرانهاي مالي با توجه به        
آمارها و تخمينهـاي صـندوق جهـاني        

 ميليون  190پول، ميزان بيكاران را از      
ــال  ــه 2007در س ــون در 210 ب  ميلي

افـزون  . پايان سال جاري افزايش دهد   
بر اين، ميزان كارگران فقيري كـه بـا         
دستمزدي كمتر از يـك دالر زنـدگي        
مي كنند، بـه چهـل ميليـون و تعـداد           
آناني كه دستمزدي برابر با دو دالر در        
روز دارند، مي تواند بـه بـيش از صـد           

با توجه به زنانـه     . ميليون افزايش يابد  
بودن چهره فقـر مـسلما ميـزان قابـل      

ــ ــن افـ ــان توجـــه اي از ايـ راد را زنـ
آقـاي  . زحمتكش تشكيل مـي دهنـد      

سوماويا، مـدير سـازمان جهـاني كـار         
اعتراف مي كند كه اين بحران پـيش        

كه بحران در وال استريت باشد       از اين 
وي در همين   . بحران در خيابانها است   

جهان قبـل   «رابطه ادامه مي دهد كه      
از ظهور بحرانهاي مالي كنوني نيز در       

ــد  ــر، رش ــالن فق ــه ك ــابرابري فاجع  ن
اجتماعي، رشد مشاغل غيـر رسـمي و        

ـ    دليـل پروسـه جهـاني      ه  پر مخاطره ب
سازي سرمايه كه مسايل مفيدي را به       
همراه داشت اما در عين حـال تـوازن         
خـــود را از دســـت داد، ناعادالنـــه و 

  .»غيرقابل تحمل شد، روبرو بود
در حقيقت، هر چـه ثـروت اجتمـاعي،         

 رشد  عملكرد سرمايه و اندازه و انرژي     
آن بيشتر باشد، بيكـاري، تنگدسـتي و       

ايـن قـانون   . فقـر بيـشتر خواهـد بـود    
.  مطلق و عام انباشـت سـرمايه اسـت        

اكنـون   تـصويري كـه  مـاركس بـه      
روشني بيش از يكصد سـال پـيش از         

ارايــه داد،  در نظــام ســرمايه داري  
مقابل ديدگان جهانيان پديـدار گـشته       

ا سيستم متناقضي كه از يكسو ب     . است
تمام ظرفيت كار مـي كنـد، كارخانـه         
هاي تازه، ماشين آالت جديد به وجود       
مــي آورد و مهارتهــاي انــساني در آن 

زمـاني ديگـر، بـا       تكامل مي يابند، در   
توقف توليد در كارخانه ها و فرسودگي    
ماشين آالت و رشـد بيكـاري و افـت          
بلند مدت نـرخ سـود، باعـث ركـود و           

 افتهـا و  . كسادي گـسترده مـي شـود      
طور منظم تكرار مي    ه  بحرانهايي كه ب  

شوند و در تكرار خود ابعاد وسيع تـر و          
نظـامي  . زمان طوالني تري مي يابنـد     

كــه مشخــصه آن تعميــق ركودهــا  و 
دورانهاي رونق هر چه كوتاه تر است،        

جز فقر روزافزون بـراي     ه  دستاوردي ب 
زحمتكشان، مخصوصا زنان متعلق بـه    

ر ايـن از    عالوه ب . طبقه فرودست ندارد  
آنجا كه سيستم سـرمايه داري بـراي        

ـ         ه ادامه هستي خود به استثمار زنـان ب
ــت،     ــاج اس ــنس دوم محت ــوان ج عن
معضالت نـشات گرفتـه از بحرانهـاي      
اقتصادي، از قبيـل تـشديد بيكـاري و         
فقر و تن فروشي هر چه بيـشتر زنـان          
طبقه محروم را تحت تاثير قـرار مـي         

ه در همين رابطه همايش اتحادي    . دهد
بازرگاني بريتانيا اعالم مـي كنـد كـه         
نرخ بيكاري زنان كارگر از آغـاز سـال        

 بيش از دو برابر بيكاري مردان       2008
بـر  . افـزايش يافتـه اسـت     % 2,3يعني  

اساس همايش نيروي كار كانادا در ده       
سال اخير ميزان دستمزد زنان كـارگر       
از هفتاد و دو درصد حقـوق همكـاران        

 بـه هفتـاد و   مرد در برابر كار مـساوي   
پنج دهم درصد آن، تنزل پيـدا كـرده         

» هريــت روت هــارمن«خــانم . اســت
وزير امور زنان كشور انگليس ابراز مي       
ــردان در    ــشتر از م ــان بي ــه زن دارد ك
شـرايط بحــران مـالي كــار خــود را از   

آمار رسمي اين كشور  . دست مي دهند  
نشان مي دهد كه پنجاه و سـه هـزار          

ر مـي   طور تمـام وقـت كـا      ه  زن كه ب  

كردند در چهار مـاه اخيـر شـغل خـود را از             
اين ميزان براي مردان سـي      . دست داده اند  

خبرگـزاري  . (و شش هزار نفـر بـوده اسـت        
اين آمار ). 2009 ژانويه 26تلگراف انگليس،  

بــه درســتي نــشان مــي دهــد كــه قــول و 
قرارهاي مكرر جهان سرمايه داري مبني بر       

 بر  باريكتر شدن شكاف در پرداخت دستمزد     
اساس جنسيت، سخني است واهـي كـه در         

  .عمل تحقق نيافته است
  

در زمان بحرانهاي اقتصادي سـرمايه داري       
بيماريهاي رواني، نگرانيها و اضطراب نيز در       

بـسياري  . ميان زنان بيشتر گزارش مي شود     
از زناني كه استقالل مالي خـود را از دسـت       

طور كامل از نظـر اقتـصادي      ه  مي دهند و ب   
 به همسر، دوست پسر و يا پدر خـود          وابسته

آنـان  . مي شوند احساس حقارت مـي كننـد       
نسبت به وضعيت فرزندان خود بسيار نگران       
شده و شرايط بـراي دچـار شـدن آنـان بـه             
بيماريهاي گوناگون و ضـعف جـسمي آغـاز         

ـ   . مي شود  ه وضعيت بد اقتـصادي خـانواده ب
ــستم   ــصادي در سي ــك واحــد اقت ــوان ي عن

ــ ــي خــشونت طــوه ســرمايه داري ب ر تجرب
ــد  ــي ده ــزايش م ــانگي را اف ــين . خ در چن

شرايطي اعمال خـشونت از طـرف مـرد بـا           
بيكاري زن و از دست دادن استقالل نـاچيز         
اقتصادي او افزايش يافته و قرباني را در بن         

در شـرايط   . بست تيره و تاري قرار مي دهد      
ـ     عنـوان يـك راه حـل       ه  حاد تر خودكشي ب

ي فـراروي  تدافعي در مقابل خـشونت خـانگ   
برخي از زنان بـراي     . قربانيان قرار مي گيرد   

فرار از فقر و تنگدسـتي بـه اجبـار بـه تـن              
عنــوان بــدترين راه، روي مــي ه فروشــي بــ

بحرانهاي اقتصادي در نظام سـرمايه      . آورند
ــ ــارگر را در  ه داري ب ــان ك ــه زن طــور روزان

وحــشتي كــه از يكــسو بــه فقــر، بيكــاري، 
وي ديگر بـه  تنگدستي و بي خانماني و از س      

تحمل بدترين نوع حقارت انسان در شـكل        
خشونت خانگي، از دسـت دادن فرزنـدان و         
تن فروشي خاتمه پيدا مي كند، روبـرو مـي          

  . سازد
طـور وانمـود     بسياري تالش مي كنند ايـن     

كنند كه عاليـق گونـاگون زنـان و مـردان           
را به رقابت    بدليل اختالفات بيولوژيك، آنان   

وسـيله تبعـيض     بـدين با هم وا مـي دارد و        
. جنسيتي را پديـده اي عـادي مـي پندارنـد          

انديشه اي ديگر زير لـواي دفـاع از حقـوق           
زنان مساله بيولوژيك را مد نظر قرار داده و         
علت معـضالت جهـان سـرمايه داري را در          

خالصه مي كنـد و در      » جنس مذكر «وجود  
اين مسير تضاد بـين زن و مـرد را بـيش از             

از اتحاد زنان و مردان     پيش پررنگتر كرده و     
در صحنه مبارزه طبقاتي ممانعت بـه عمـل         

كه جنبش طبقه كارگر     در صورتي . مي آورد 
  كه زنان بخش وسيعي از آن را تشكيل مي 

  15بقيه در صفحه 

  زنان در مسير رهايي ويژه هشت مارس

  بحران اقتصادي سيستم سرمايه داري و زنان كارگر
  آناهيتا.الف
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 مارس روز، جهاني زن يكي از نادر 8

مناسبتها در ميان هزاران روز ويژه اي 
كه در سراسر جهان جشن گرفته مي 
شود است كه سراسري و بين المللي 

روز همبستگي بين المللي . مي باشد
زنان را با سرور و شادي به خاطر 
دستاوردهاي اين كارزار جهاني و 

 در تجديد عهد جهت تداوم مبارزه
  .كسب كامل برابري گرامي مي داريم

روز جهاني زن، روز روشنگري، روز 
بازنگري نتايج مبارزات زنان در به 
دست آوردن برابري حقوقي، 
اجتماعي، اقتصادي و سياسي و روز 

  .نشان دادن حضور فعال آنان است
با گسترش اعتراضات در جهان 
صنعتي شده، كارگران نساجي زن در 

ر نيويورك با  در شه1857سال 
اعتراضات خود به استثمار سرمايه 
داري، آغازگر آنچه بودند كه با فراز و 
نشيبهاي بسيار سرانجام در سال 

 در ابتكاري سوسياليستي و در 1910
انترناسيونال دوم، روز جهاني زن 

  . خوانده شد
امروزه در سراسر جهان، صدها 
حركت در گراميداشت روز جهاني زن 

از گردهماييهاي . شكل مي گيرد
كوچك و غير رسمي گرفته تا مراسم 

در اين تجمعات، . سازمان يافته بزرگ
ضمن اينكه دستاوردهاي جنبش زنان 
گرامي داشته مي شود، اقدامهاي 
بيشتر و موثرتر در اين زمينه در 
دستور كار كوشندگان حقوق زن قرار 

 مارس در برخي از 8. مي گيرد
 بسياري كشورها مانند چين، ويتنام و

از جمهوريهاي سابق شوروي، تركيه، 

برزيل و كوبا، روزي به رسميت 
  .شناخته شده با تعطيلي عمومي است

بنا به گفته سازمان عفو بين الملل، 
 مارس را در 8امروز و در هنگامي كه 

 جشن مي گيريم، 2009سال 
بسترهاي مبارزه براي حقوق زنان 

اكنون در بيشتر . تغيير كرده است
رهاي جهان قوانين برابري زن و كشو

مرد وجود دارد اما اين بار، مبارزه در 
. ميدان اجراي قوانين جريان مي يابد

اين در حاليست كه در كشور ما ايران 
و تحت حاكميت رژيم واليت فقيه، 
زنان هنوز با قوانين نابرابر و همچنين 
رفتار خودسرانه و زن ستيزانه 

  .ستندحاكميت و مزدوران آن درگير ه
از يك سو قوانين جمهوري اسالمي 
عالوه بر وضع احكام جنايتكارانه اي 

زمينه مانند سنگسار، اختيارات در 
طالق، شغل، تابعيت، تحصيل، 
مسافرت، سرپرستي كودكان و حتي 
انتخاب مسكن را به دست مردان 
سپرده است و از سوي ديگر، براي 
خانه نشين كردن زنان، ضرب و شتم 

باني را نيز به سدهاي اداري و آزار خيا
  . و قانوني افزوده است

 مارس، روز جهاني زن 8امسال نيز 
با تالش رژيم و ماموران امنيتي آن 
در برهم زدن تجمعات غير فرمايشي 

از جمله مراسم در تاالر . همراه بود
ورشو كه قرار بود با حضور حقوقدانان 
و كوشندگان حقوق زن و برخي از 

شود، با دخالت نيروي اساتيد برگزار 
انتظامي و جلوگيري از ورود شركت 

 8مراسم . كنندگان به تاالر منتفي شد
مارس در دانشگاه شيراز نيز به همين 
صورت، پس از يورش ماموران امنيتي 

  . لغو شد
 سال حكومت 30زنان ايراني طي 

ارتجاع، به خود و به جهان نشان داده 
اند كه به هيچوجه صداي آنان 

 شدني نيست و به همان خاموش
نسبت كه بيشتر آماج يورش و ستم 
قرار گرفته اند، معترض تر و چالشگر 

حكومتي كه تحت قوانين . تر بوده اند
ايديولوژيك آن نيمي از جامعه يعني، 
زنان با تمام وجود پايمالي حقوق خود 
را حس و تجربه مي كنند و بدان 
معترض هستند، محكوم به سرنگوني 

  .است
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زنان در مسير رهايي    

   ويژه هشت مارس

  
  14بقيه از صفحه 

دهند تمايل شديدي به كمرنگ كردن      
ــوازات   ــه م ايــن تــضاد و حــذف آن ب
رسيدن به جامعـه اي عادالنـه و بـي          

  . طبقه دارد
با نگاهي گذرا به تاريخچه روز هـشت   
مارس مي توان دريافت كـه ايـن روز         

زنـان  . ردريشه در مبارزات طبقـاتي دا     
زحمتكش به دليل تحمـل فـشارهاي       

ــسيتي طاقــت فرســاي  ــاتي و جن طبق
هنگامي كه آگاهانـه عـزم جـزم مـي          
كنند گـام در ميـدان مبـارزه طبقـاتي          
بگذارند، از هيچ فـداكاري و كوشـشي        

  .دريغ نمي كنند
 زنان كارگر در انقالب فرانسه نيـروي      
اصــلي شــركت كننــده در اعتراضــات 

 مورخين در ايـن رابطـه       يكي از . بودند
شورشـهاي گرسـنگان در     «: مي گويد 

انقالب فرانسه چه راه پيمـايي پـنج و         
چـه  » ورسـاي «شش اكتبر به سـوي      

و » ژرمينــال«راهپيمــايي روزهــاي  
، كه در مقياس محدودتري     »پريريال«

در سال سوم انقالب برگزار گرديد بـه        
قيـام بـراي    . تمام معنا روز زنان بودند    

 زنـان غيـر قابـل       نان، بـدون شـركت    
جنبش در بازارها با صـداي      . تصور بود 

طبل يك دختر جوان كه عليه قحطي       
و كمبود نان داد سخن مـي داد، آغـاز         

اين اقدام شمار زيادي از مردم را  ... شد
جمع كـرد و هـر آن بـه شـمار آنـان             

يك نويسنده مرتجـع در     . »افزوده شد 
رابطه با حضور گسترده زنان در كمون       

رفتار جـنس   «: مي گويد پاريس چنين   
ضعيف تر در ايـن روزهـاي اسـفناك،         

تعدادشان كم نبـود و     ...فضاحت بار بود  
ــشي    ــردان پيــ ــرارت از مــ در شــ

گاه در يـك چنـين       آنان هيچ ...گرفتند
كميت عظيمي، شجاعانه بـه اسـتقبال    
ــر    ــرگ را تحقي ــشتافتند و م ــر ن خط

چـه  ...چه بي پروايي در نبـرد      ...نكردند

روزنامه تـايمز در    » .درنده خويي در سنگرها   
 در همــين رابطــه 1871تــاريخ نــوزده مــه 

اگــر ملــت فرانــسه تنهــا از زنــان «: نوشــت
تشكيل مي شد، عجب ملـت وحـشتناكي از     

 *» .آب در مي آمد
با اشاره به تاريخ نبايد فراموش كرد كه اين         

 از 1917زنان پتروگراد بودنـد كـه در سـال        
كارخانه اي بـه كارخانـه ديگـر راهپيمـايي          
كردند، همـسران، پـسران و پـدران خـود را       
صدا زدند و انقالب روسـيه را پايـه گـذاري           
كردند كه بـه همـين دليـل هـشت مـارس            

در . نيـز ناميـده مـي شـود       » انقالب فوريه «
ــان  ــال  19آلم ــارس س ــستين 1911 م  نخ

مراسم روز زن برگزار شـد و علـت انتخـاب        
ــارزات  ــاريخي آن در مب ايــن روز اهميــت ت

  .ين كشور بودپرولتاريايي ا
بــدين ترتيــب ايــن روز هماننــد ســتاره اي 
تابناك در تقويم جنبشهاي كارگران جهـان       

مبارزه زنان جهت رفـع     . همواره مي درخشد  
تبعيض جنسيتي و طبقاتي در راس جنـبش        
سوسياليستي قرار دارد زيرا اين انديشه طـي     
دهه هاي متمـادي عليـه اسـتثمار و بهـره            

پتانـسيل  . كشي بـه مبـارزه پرداختـه اسـت        
دليـل ظلـم دو گانـه       ه  انقالبي زنان كارگر ب   

اي كه اين سيـستم بـر آنـان روا مـي دارد             
آنقدر باالست كه همانند شمشير دمـوكلس       
به فاصله مويي بـر فـرق سيـستم سـرمايه           

  . داري آخته است
اگر چه نظـام سـرمايه داري در مراحلـي از           
توسعه خود قادر است با ايجاد عوامل خنثي        

ي فــشارهاي وارده كــه ســبب كننــده جلــو
سقوطش مـي شـوند را بگيـرد، امـا همـين          
عوامل خنثي كننده در شرايط بعدي اثر خود    

ـ            طـور ه را از دست مي دهـد و ايـن رونـد ب
بحـران  . هميشگي قـادر بـه تكـرار نيـست        

اقتصادي كنوني اگرچـه بخـش عظيمـي از         
ــت   ــسيار طاق ــا شــرايط ب ــان كــارگر را ب زن

امـا،  .  سـاخت فرسايي روبرو ساخته و خواهد  
همين بحرانهاي طوالني مدت و عميـق در        
كوتاه مدت بـر ضـرورت شـراكت زنـان در           
مبارزه طبقاتي و در دراز مدت بـه هـر چـه            
بيشتر راديكاليزه شـدن و همـه گيـر شـدن           
جنبش زنان كـارگر و در انتهـا نيرومنـد تـر            

  . شدن جنبش كارگري مي انجامد
  
 تــوني -مبــارزه طبقــاتي و رهــايي زنــان* 
  يفكل
  
  

   مارس، روز جهاني زن، 8

 زماني براي سرور و تجديد عهد
  ليال جديدي
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  مقدمه

 كتـــابي بـــا عنـــوان 1387در بهـــار 
چريكهــاي فــدايي خلــق از نخــستين 

كـه  ) جلد اول  (1357كنشها تا بهمن    
نويــسنده آن محمــود نــادري معرفــي 
ــات و    ــسه مطالع ــط موس ــده  توس ش

ايـن  . پژوهشهاي سياسي انتشار يافت   
موسسه كتابهاي ديگري نيز در مـورد       
ساير جريانهـاي سياسـي فعـال طـي         

 از به قدرت رسيدن دوران پيش و پس   
دسترسـي  . خميني منتشر كرده اسـت    

مركـز اسـناد    «اين موسسه به بايگاني     
و بازجوئيهـــاي » انقـــالب اســـالمي

زنـــدانيان سياســـي در دوران رژيـــم 
گذشته جاي ترديدي باقي نمي گذارد      

 يكــي از نهادهــايكــه ايــن موســسه 
امنيتي رژيم ايران اسـت كـه از يـك          

ـ         اط طرف بـا وزارت اطالعـات در ارتب
بوده و از طرف ديگر همچون همه ي        
نهادها و ارگانهـاي امنيتـي رسـمي و         
. موازي زير نظر دفتر حامنه اي اسـت       

در مورد محمود نادري كه يـك اسـم         
مــستعار اســت حــدس و گمــان زيــاد 

محمود نـادري هـر فـردي كـه         . است
باشد و هر گذشته اي كه داشته باشد،        
ــا   ــسنده و ي ــه نوي ــت ك ــن حقيق در اي

ــسندگان ــران نويـ ــاب از مزدبگيـ  كتـ
نهادهــاي امنيتــي و در خــدمت يــك 
ــه وزارت   ــسته ب ــي واب ــسه امنيت موس
اطالعات و زير كنترل و نظارت دفتـر        
ولي فقيه است، ترديـدي بـاقي نمـي         

  .گذارد
چندي پس از انتشار اين كتـاب ولـي         

ن و    فقيه نظام در ديدار وزير، مـسئوال      
عات بـا     جمعي از كاركنان وزارت اطال    

ذهنيت بـسيار خـوب     «ي از   گزافه گوي 
عــات  مــردم از مجموعــه وزارت اطــال

ف بيم و هراس همراه با نفـرت          برخال
ــم  مــردم از دســتگاه اطــال ــاتي رژي ع

صـحبت كـرد و توصـيه       ) 1(»طاغوت
از فــن آوريهـاي نــوين در  «:كـرد كـه  
ــه ــرم  زمينــ ــاي نــ ــزاري و  هــ افــ

. گيـري كننـد     بهـره ) 2(»افزاري  سخت
ين نكته جالب در حرفهاي خامنه اي ا      

نيست كـه در مـورد وزارت اطالعـات        
واليتش كه يكي از منفورترين نهادها      
. در تاريخ بشر اسـت دروغ مـي گويـد         

نكته جالب در اين است كـه موسـسه         
هاي امنيتي جمهوري اسـالمي وقتـي    
مي خواهند به شـيوه نـرم افـزاري بـا           
مخالفان خود مقابله كنند بـه اسـنادي      
تكيه مطلق مي كنند كـه در دسـتگاه         

رژيـم  «عاتي به قـول خامنـه اي          طالا
  . تهيه شده است» طاغوت

  

 من در ياداشـتي     1386در مرداد سال    
شيوه ضد انـساني اعتـراف      «با عنوان   
در مورد روش نرم افـزاري     » عليه خود 

ــات   ــسازي وزارت اطالع ــا گفتمان و ي
هدف اصلي دستگاه امنيتي از     «:نوشتم

پخــش اعتــراف عليــه خــود زنــدانيان 
ي اوال  تبليـــغ  سياســـي و عقيـــدت  

ــذيري« ــست پ ــان » شك و رواج گفتم
و دوما استفاده   » عدم امكان مقاومت  «

از اعترافــات در مناســبات ديپلماتيــك 
در همــــان مقالــــه  ) 3(».اســــت
ــتم ــان وزارت  «:نوشـ ــي بازجويـ وقتـ

اطالعات زندانيان سياسي را شـكنجه      
مي كنند مي گويند كـه هـركس وارد         
سرازيري اوين مي شود، ايمـانش بـر         

ي رود و وقتـي بـا آزار و اذيـت           باد مـ  
موفق به درهم شكستن يك زنداني و       
آوردن او پشت صفحه تلويزيـون مـي        

براي » فرصت«شوند مي گويند زندان  
و در مـورد    ) 4(».اسـت » فكر كـردن  «

كتابها و برنامه هاي تلويزيوني تاكيـد        
دستگاههاي امنيتـي رژيـم     «:كردم كه 

ــاريخ   ــورد ت ــاگون در م ــاي گون كتابه
ندگي فعاالن سياسي تحت    جنبش و ز  

پوششهاي مختلف منتشر كـرده و يـا        
سريالهاي تلويزيوني با هدف مخدوش     
كردن چهـره مخالفـان نظـام پخـش         

چند روز قبل از پخش برنامه . كرده اند
سـريالي تحـت    » به اسم دمكراسـي   «

عليـــه ســـازمان » گرگهـــا«عنـــوان 
مجاهدين خلق در چند نوبـت پخـش        

جه شـكن «اخيـرا كتـابي بـه نـام         . شد
در ايران منتشر شده كه در آن       » گران

ضــمن چــاپ اعترافــات دو تــن از    
بازجويان ساواك شاه در آن به بررسي       
عملكــرد دســتگاههاي امنيتــي رژيــم 

در ايـن   . گذشته پرداختـه شـده اسـت      
گونه كتابها با تحريف، دروغ پردازي و       
استفاده مخدوش و گزينشي از اسـناد        
 ساواك، از زندانيان سياسي گروههـاي  

طرفدار خميني چهره مثبت و در مورد       
زنــدانيان سياســي ديگــر گروههــا يــا 
سكوت شده و يا چهره منفـي از آنـان        

  )5(».ارايه مي شود
ــدايي خلــق از     ــاي ف ــاب چريكه كت

 يكـي   1357نخستين كنشها تا بهمن     
ــا   ــزاري و يـ ــرم افـ ــهاي نـ از تالشـ
گفتمانسازي وزارت اطالعات است كه     

ناد و  با در دست داشتن انحصاري اسـ      
مدارك و بنابرين جعـل سـند و سـند           
سازي به تحريف تاريخ مي پردازد تـا        
اين گفتمان را رايج كند كه مبـارزه در      
ــصار   ــته در انح ــت گذش دوران حكوم
خميني و طرفـداران او بـوده و ديگـر          

و يا  » توطئه بيگانه «نيروهاي سياسي   
واداده و دور   «و يا   » وابسته به بيگانه  «

ايـن دقيقـا نظـر      . بـوده انـد   » از مردم 

 به قدرت بـود و  قبل از رسيدنخميني  
همه ي تالشهاي نرم افـزاري وزارت       
اطالعات همزمان با اسـتفاده از روش       

ــخت افــزاري  ــركوب، زنــدان،  (س س
بـه كرسـي نـشاندن      ) شكنجه و اعدام  

حرف خميني در جهت ادامه حاكميـت   
بديهي اسـت   . مذهبي است -استبدادي

ـ       م كه اين شيوه نهادهـاي امنيتـي رژي
براي نيروهاي مترقي و آزاديخواه كـه       
يا خود مورد شيوه سخت افزاري و نرم   
افزاري رژيم و دستگاههاي سـركوبگر      
ــق   ــا از طري ــه و ي ــرار گرفت ــي ق امنيت
مطالعه خاطرات زنـدانيان سياسـي در       
جمهوري اسالمي يا مـشاهده برنامـه       

ــشمئزكننده  ــاي م ــه «ه ــراف علي اعت
و يا  نوشته هاي شكنجه گـران    » خود

بدنام در كيهان حـسين شـريعتمداري       
ــد،    ــنايي دارن ــار آش ــرز ك ــن ط ــه اي ب
ــه   ــدارد و نتيج ــته و ن ــاربردي نداش ك

  .معكوس به دنبال خواهد داشت
قبل از اين كه به افشاي هدف وزارت        

بحـث  اطالعات در مورد كتاب مـورد       
بپردازم مروري كوتاه به سابقه ضديت      
خميني و دارودسـته او بـا چريكهـاي         

  .  فدايي خلق را الزم مي دانم
  

  سابقه 
 ل، سـياهك  حماسه و رسـتاخيز   پس از   

خميني كه در آن زمـان در اپوزسـيون      
 ارديبهـشت   6بود در پاسـخ بـه نامـه         

ــاي  1350 ــه انجمنه ــسئول اتحادي  م
 28اســـالمي در اروپـــا در تـــاريخ   

بايد حادثـه   «: نوشت 1350رديبهشت  ا
سازيها و شايعه پردازيهـايي را كـه در         
ممالك اسالمي براي تحكـيم اسـاس       
حكومت استعماري است بررسي دقيق     

نظيـر حـوادث تركيـه و حادثـه         . كنيد
  )6(»...سياهكل

موضع خميني آن قدر ننگين بـود كـه       
وقتــي ايــن پيــام در همــان زمــان در 

رگـان  ا» اسالم مكتـب مبـارز    «نشريه  
اتحاديه انجمنهاي اسالمي در اروپا به      

نظير حوادث تركيه   «چاپ رسيد جمله    
  )7.(حذف شد» و حادثه سياهكل

  
سالها پيش كتابي در سه جلد با عنوان       

به وسيله سـيد    » نهضت امام خميني  «
نوشته و توسـط    ) زيارتي(حميد روحاني 

انتشارات مركز اسناد انقالب اسـالمي      
ــه رياســت  ســيد روح اهللا  حــسنيان ب

در ايــن كتــاب همــه ي . منتــشر شــد
ــه   نيروهــا و شخــصيتهاي سياســي ك
وابسته به جريان خاص خميني نبـوده       
اند مورد تهمت و افتراهـاي گونـاگون        

در بخـش مربـوط بـه       . قرار گرفته اند  
جنبش مسلحانه طي سالهاي قبـل از        

 صفحه بـه    100 بيش از    1357بهمن  

اختـصاص داده   » چريكهاي فـدايي خلـق    «
در مورد نامه جعلي كه به فدايي       . ستشده ا 

شهيد رفيق حميد اشرف نسبت داده شده در    
ــه تفــصيل   كتــاب نهــضت امــام خمينــي ب

تمامي مطالـب ايـن     . قلمفرسايي شده است  
بـه  »  نهضت امام خمينـي   «بخش از كتاب    

چريكهـاي  «جز مواردي محـدود در كتـاب        
  . درج شده است» ....فدايي

شــته نو» نهــضت امــام خمينــي«در كتــاب 
از شگردها و تاكتيكهاي جهـانخواران    «:شده

غرب و شرق براي رويارويي بـا جنبـشهاي         
اسالمي، پديـدآوردن جنبـشها و حركتهـاي        
ساختگي و وابسته به ابرقدرتها و يا رخنه در         
جنبشهاي اصيل و بـه بيراهـه كـشاندن آن          

نويسنده سپس نتيجـه مـي گيـرد        ) 8(».بود
وان نـا  چنان كه در ايران نيز شماري ج      «:كه

آگاه و فريب خورده را در سـياهكل قربـاني          
كردند تا انگليس و شوروي بتوانند بـا بهـره          
گيري از آن به آمريكا هشدار دهند كه اگـر          
سهم آنان را از منافع سرشار خلـيج فـارس          
ــا و    ــد گرفتاريه ــي توانن ــد، م ــده بگيرن نادي
رويدادهاي گوناگوني در گوشه و كنار ايران       

  )9(».آورندبر ضد آمريكا پديد 
بـراي آن كـه     ) زيـارتي (سيد حميد روحـاني   

ــك دروغ را    ــد ي ــت كن ــود را ثاب ــرف خ ح
در يكـي   «:سرهمبندي مي كند و مي نويسد     

از خانه هاي تيمي چريكها، كه اعضاي بلند        
پايه در آن مي زيستند عكس برژنـف را بـه        

  )10(».ديوار زده بودند
  

 و در اوج كــشتار و  60در ســالهاي دهــه  
ن، اعضا و هـواداران نيروهـاي       اسارت رهبرا 

پيــام «سياســي مخــالف حكومــت، نــشريه 
ــالب   ــداران انق ــپاه پاس ــان س ــالب، ارگ انق

طي يك سلسله مقـاالت متـوالي       » اسالمي
بررســي انقــالب اســالمي «تحــت عنــوان 

نقطه ضعف، نه   «حماسه سياهكل را    » ايران
تعريف مي كنـد كـه بـه نظـر          » نقطه قوت 

مبـارزه  «گر تئوري پردازان اين نهاد سـركوب     
مسلحانه، نه استراتژي، نـه تاكتيـك، تقليـد       

نويسندگان مقالـه   ) 11.(بوده است » جاهالنه
ما معتقـديم كـه ايـن       «:نتيجه مي گيرند كه   

سازمان مبتكـر تـرور مـسلحانه بـوده و نـه            
ــسلحانه  ــارزه م ــرور  . مب ــا، ت ــرقت بانكه س

اشخاص و انفجار اماكن كه اين سازمان به        
مـي كنـد، مـصاديق    موارد متعدد آن افتخار     

ــه   ــاري اســت ك ــسم و خرايك ــي تروري عين
سارقين مـسلح و اشـخاص بزهكـار نيـز از           
عهده انجام آن بر مي آيند و الزم نيست آن    
گونه كه سازمان چريكهاي فدايي بارها بـر         
آن تاكيد نموده است با مطالعه طوالني آثار        

و ) 12(».صـورت پـذيرد   ...ماركس، لنـين و     
تـرويج  «در جهـت    اين كه فعاليت سـازمان      

ــز   ــه ج ــسم ك ــاديگري ماركسي ــگ م فرهن
انحراف سياسي، اجتماعي و اخالقـي بـراي        

و ) 13(».جوانان ما، فايـده ديگـري نداشـت       
ايجـاد سـدهاي انحرافـي در      «نتيجه ديگـر    

مقابل نهضت اسالمي مردم ايران كه خـود        
ناشي از تشديد جـو خفقـان، بـه هـدردادن           

 در  نيروها و ترويج فرهنگ ماديگري بـود و       
پايان مبارزه مسلحانه جز نـابودي مـدعيان        

  )  14(»آن چه نتيجه ديگري به بار آورد؟
  17بقيه در صفحه 
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حماسه سياهكل 

  كابوسي براي ارتجاع
  16بقيه از صفحه 

  
پاســداران اســتبداد در تحليــل رابطــه 

 و  21جنبش فدايي بـا قيـام روزهـاي         
جنـبش  «: مي نويسند  1357 بهمن   21

شد ولي نه   ) مردمي(تبديل به توده اي   
لزوما با نيرد مسلحانه، بلكه بـا قـذرت      
. خدا كه در خشم خلـق تجلـي ياقـت         

 خــدا را فــرو پايــه هــاي قــدرت ضــد
البتـه بـديهي اسـت كـه اگـر          . ريخت

طاغوت بيش از آن سخت جـاني مـي     
كرد، نبرد مسلحانه مردمي آن هم بـه        
رهبري امام خمينـي، نـه بـه رهبـري          
سازمان چريكهاي فـدايي خلـق، كـار        

  )15(».رژيم را يكسره مي كرد
  

 كتـاب هـشتم از      1380در بهار سـال     
چـپ در   «مجموعه كتابهايي بـه نـام       

در » بـه روايـت اسـناد سـاواك       ايران  
ــق«مــورد  ــدايي خل از » چريكهــاي ف
مركز بررسـي اسـناد تـاريخي       «سوي  

در ايـن   . منتشر شد » وزارت اطالعات 
مبارزه » پوچ بودن «كتاب نيز گفتمان    

ــق  ــدايي خل ــي ) 16(چريكهــاي ف و ب
ايماني برجسته ترين مبارزان آن زمان      

بي پايه بودن بسياري    . ترويج مي شود  
درج در اين كتاب با مراجعه     از اسناد من  

ــفحه  ــه ص ــورد 81ب ــه در آن در م  ك
شهادت رفيق كبيـر حميـد اشـرف بـا          
ــته     ــاواك نوش ــناد س ــه اس ــتناد ب اس

 پـس از  1353در مردادماه سال    «:شده
نفوذ اطالعاتي سـاواك در سـازمان و        

آنان در درگيـري    » شناسايي خانه امن  
اين . كشته شد، كامال روشن مي شود     

ارت اطالعات در   سند سازي توسط وز   
 تير سال 8حالي صورت گرفته كه روز    

ــه  1355 ــد اشــرف ب ــق حمي  كــه رفي
شهادت رسـيد، روزنامـه هـاي عـصر         
تهران به خاطر نشر گزارش درگيـري       

 بار تجديـد چـاپ      9در مهرآباد جنوبي    
  .شدند

  
 كتـــابي بـــا عنـــوان 1386درســـال 

توسـط  » شكنجه گـران مـي گوينـد      «
. منــشر شــد  ) 17(»مــوزه عبــرت «

ده كتـــاب در توضـــيح روش نويـــسن
در اين كتاب   «:تحقيق خود مي نويسد   

اعترافــات تهرانــي و آرش، منــدرج در 
روزنامه ها محور كار قرار گرفتـه و از         
آن روي كـــه گـــستردگي اظهـــارات 
موجــب عــدم ثبــت و صــبط تمــامي  
مطالب توسـط گزارشـگران گرديـده،       
بخشي از موارد به جاي مانده از ميان        

و بخشي ديگـر    اعترافات مكتوب آنان    
با مـساعدت آقـاي بلوريـان، از ميـان          
مصاحبه هاي بلويزيوني شـان موجـود    
در ارشيو صدا و سيما تـامين گرديـده         

 اين كتـاب  104تا صفحه  ) 18(».است
هر آن چه در مورد شكنجه گفته شده        
مربوط به جريـان مـذهبي مـرتبط بـا          

ــت  ــي اسـ ــادري  . خمينـ ــن نـ بهمـ
  سال با  12من  «:مي گويد ) تهراني(پور

گروههاي كمونيستي در اين مملكـت      
نمي خواهم بگويم مقابله كردم ولي از       
كارهايشان اطـالع دارم، از خـدمتها و        

  ) 19(».خيانتهايشان اطالع دارم
توســط » خيانــت«از ايــن جــا مــساله 

از صـفحه   . تهراني استارت مي خـورد    
 گــزارش دومــين جلــسه دادگــاه 167

بـسياري از مطالـب     . چاپ شده اسـت   
ر روزنامه هاي آن زمان و      اين بخش د  

امـا  . يا تلويزيون منعكس نشده اسـت     
نويسنده كتـاب بـر اسـاس اظهـارات         
تهراني در مورد سياهكل، در زيرنويس    

 كنه نظر خود را     176 و   175صفحات  
از آن جـا  «:برمال مي كند و مي نويسد   

ــردم   ــين م ــياهكل در ب ــروه س ــه گ ك
پايگاهي نداشـت و حـساب خـود را از     

بود، در هر نقطـه كـه       مردم جدا كرده    
با مردم روبرو مي شد چند عضو خـود         

زيرا مردم به آنهـا     . را از دست مي داد    
حمله كرده و آنان را دستگير و پس از         
ضرب و شـتم بـه نيروهـاي انتظـامي          

از طرفـي اعـضاي     . تحويل مي دادنـد   
اين گروه به علت نداشتن يك برنامـه        
منسجم و عدم آمادگي الزم براي يك   

كي، تعدادي از اعـضاي آن      مبارزه چري 
در برخورد با اولين موانع از گروه بريده   
و در موقعيت مناسب فرار را بـر قـرار           
ترجيح مي دادند و آن عده كه ماندنـد         
ــسليم   ــين برخوردهــا خــود را ت ــا اول ب
نيروي رژيم نمودند و هر آن چه را كه        
در باره گروه و اعضاي آن مي دانستند      

تعـدادي  به مامورين منتقـل كردنـد و        
هم پس از دستگيري منفعل گرديده و       
ــالم   ــروه و اع ــار از گ ــالم انزج ــا اع ب
وفاداري به سلطنت و شخص شاه، بـا        
تنظيم ندامتنامه و قـول همكـاري بـا         
. ساواك مورد عفو ملوكانه قرار گرفتند     

ــساله   ــت مـ ــد گفـ ــه بايـ و در خاتمـ
كمونيـست بـودن بـا در نظـر گــرفتن     
روحيه مذهبي مـردم و خـاطرات تلـخ         

يانتها و اعمال كمونيستها در نهضت      خ
جنگل به ميرزا كوچك خـان و مـردم         
آن نواحي و ساير علل، گروه سياهكل       

  )20(».را با شكست مواجه ساخت
شـكنجه گـران مـي      «نويسنده كتاب   

، بــراي تائيــد ادعاهــايش بــه »گوينــد
خوانندگان توصيه مي كند كه به جلـد       
سوم كتاب نهضت امام خميني مراجعه   

  . كنند
و براي وابسته دانستن جنبش فـدايي       ا

اين گروه براي بـه دسـت       «:مي نويسد 
آوردن سالح نمايندگاني را بـه عـراق        
فرستادند تا از كمكهاي رژيم بعث كه       
به ظاهر انديشه براندازي رژيم در سـر   

  )21(».داشت برخوردار گردد
 ايــن كتــاب گــزارش 185از صــفحه 

سومين و چهارمين جلـسه دادگـاه بـا         
ــر  ــوان ســا«تيت ــه عن زمان چريكــي ب

، »تصفيه اعضاي خود را نابود مي كرد      
به چـاپ رسـيده كـه ايـن بحـش  از              
حرفهــاي تهرانــي در زمــان برگــزاري 

  .دادگاه منتشر نشده است

تهراني در مورد چريكهاي فدايي مـي       
مواردي وجود دارد كه بـه نظـر    «:گويد

من اين انقالبيـون پـاك باختـه بايـد          
  .ن نمايندبراي ملت ايران روش.....
 سازمان چريكهاي فدايي خلـق بـا    -1

ليبي، يمن جنوبي، جبهه خلـق بـراي        
جناح جرج حبش كـه     (آزادي فلسطين 

، جبهـه   )مورد حمايت شـوروي اسـت     
ــان  ــراي آزادي عم ــق ب ــاط .....خل ارتب

داشته است و امكاناتي از طريـق ايـن         
كشورها و جبهه هـاي مـذكور بـراي          

ه فراهم مي شده است ك    ..........سازمان
بايد اين سازمان در صورتي كه ملـت         
ايران را مجاز به دانـستن ايـن روابـط          
مي داند نسبت به تعيين ارتباط خود با        
هر يك از آنان و ساير مـسايل اشـاره          

  .كند
ــازمان در  -2 ــضاي س ــدادي از اع  تع

ــسطين و  ــان جنگهــاي ظفــار، فل جري
يمـي  همچنين انفجارات خانه هـاي ت      

كه به علت اشتباهات تـاكتيكي خـود        
ــليك    ــا ش ــي داده و ي ــضا روي م اع
اشتباهي اعـضا بـه يكـديگر در خانـه          

اگـر  . هاي امن به شهادت رسيده انـد      
وضع ايـن گونـه افـراد تـا كنـون بـه             
خــانواده هايــشان اطــالع داده نــشده، 
بهتر است هرچه زودتر در ايـن مـورد         

  .اقدام كنند
ــال  -3 ــه در س ــه اي ك  از 54 در نام

طريق كـادر رهبـري گـروه از داخـل          
كشور، براي كادرهاي خارج از كـشور       
فرستاده شده و ايـن نامـه در سـوابق          

صرف نظر از   . ساواك موجود مي باشد   
مسايل مختلف درون گروهي دو نكته      

  .حائز اهميت دارد
تعـدادي از اعـضاي سـازمان در        : الف

ارتباط با ترك كردن خانه هاي امن و        
يانت بـه سـازمان، مـورد       يا به اتهام خ   

. تصفيه گروهي واقع و كشته شده انـد       
منجمله دو نفر كه به وسـيله يكـي از          
اعضاي سازمان به نام مستعار خـسرو       
از بين رفته و يك نفر هم كه سازمان         

و در شهرستاني به كـار      را ترك كرده    
 عادي پرداخته بود، ولي به همين علت 

عالوه بر اين، تصفيه . كشته شده است 
ي ديگري نيز به دنبال ضربت سال       ها
 در سازمان به عمـل آمـده كـه از           55

نظر احترام به خانواده هاي اين افـراد        
ــه راه   ــز چــشم ب ــون ني ــم اكن ــه ه ك
فرزاندانشان هستند، انسانيت حكم مي     
كند كه وضع و مشخصات ايـن افـراد         

  .اعالم شود
كشوري كه در نامه به نام مـستعار        :ب
ه، در ارتباط از او اسم برده شد) كشتي(

بـا كادرهـاي خــازج از كـشور از آنهــا    
خواسته بـود كـه اطالعـاتي در مـورد          
نيروي هوايي ايران به وسيله اعـضاي       
سازمان داخل كشور براي آنـان تهيـه        

تا آنجا كه به خاطر دارم جـوابي        . شود
كه بـه وسـيله شـوراي سـازمان و يـا          
افرادي كه در اين زمينه اتخاذ تصميم       

طـه بـا ايـن خواسـته     مي كردند در راب  
به دوسـتان كـشتي     «:چنين بوده است  

بگوييد كه ما افسري در نيروي هوايي       

نداريم، ولـي عـده اي از درجـه داران و بـه            
طور كلي پرسنل ايـن نيـرو بـا سـازمان در            
ارتباط  مي باشـندكه ايـن افـراد جاسـوس           
نيستند، ولي حاضرند در رابطـه بـا سـازمان          

وارد مورد نيـاز  اين كار را انجام دهند، شما م   
  ».آنها را به ما اطالع دهيد تا اقدام نمائيم

صرف نظر از اين كـه اصـوال مـيهن مقـدم      
است يا سازماني كه انسان عضو آن است و         
يا اين كه اعضاي سازمان جاسوس نيـستند        

 خـاطر سـازمان جاسوسـي   ولي حاضرند بـه     
كنند، چه فرقي بين جاسوسي و خيانـت بـه          

. ازي با لغات باشـد    كشور دارد و همه شايد ب     
 نيـز عالقمنـد   فكر مي كنم ملت ايـران    من  

چيـست؟ و چـه     ) كـشتي (باشند كه بفهمند    
داشـته و ايـن ارتبـاط       .....ارتباطي با سازمان  

اطالعاتي در مورد دادن خبر از وضع نيروي        
هوايي و ساير مسايل مورد نظـر اكنـون در          

مهـم نيـست ايـن      .......چه مرحله اي است؟   
رد، نفس عمل در رابطه با      كشور چه نامي دا   

  )22(».مسايل ملي قبيح است
البته اين ادعاها در زمان محاكمه تهراني در        
ــشار   ــالمي انت ــوري اس ــدادگاههاي جمه بي
بيروني پيـدا نكـرده و اصـوال بـه حرفهـاي            
كسي كه خود به شكنجه و سركوب اعتراف        
مــي كنــد و همزمــان خــود تحــت فــشار و 

ن شكنجه اسـت، نمـي تـوان عليـه ديگـرا          
استناد كرد، با اين حال اگر اين اعترافات در         
همان زمان انتشار علني پيدا مـي كـرد، بـه         

  .دروغهايش پاسخ داده مي شد
كتاب چريكهـاي فـدايي خلـق از نخـستين        

 تركيبـي از منـابعي      1357كنشها تا بهمـن     
در اين كتاب . است كه در باال بدان پرداختم     

ــضي از     ــيله بع ــه وس ــزرگ ب ــاي ب دروغه
اي كوچك رنگ آميزي شده تا نظـر      واقعيته

خميني كه مبارزه در دوران حكومت گذشته       
در انحـصار خمينــي و طرفـداران او بــوده و   

و يا  » توطئه بيگانه «ديگر نيروهاي سياسي    
واداده و دور از    «و يـا    » وابسته بـه بيگانـه    «

بوده اند رابه خوانندگان كتاب حقنـه       » مردم
  . كنند

  
  ؟آيا اين كتاب يك تحقيق است

يــك اثــر تحقيقــي در مــورد يــك جريــان  
سياسي بايد شرايط عيني و ذهني داخلـي و         
بين المللي در بـه وجـود آمـدن آن جريـان            
سياسي و تاثير آن بر رويـدادهاي جامعـه را          
با توجه به منابع متعدد مـورد بررسـي قـرار           

در اين بررسي منابع خـود آن جريـان         . دهد
سياسي و پس از آن واكنـشهاي رقبـاي آن          
جريان و سپس منابع دشمن مـورد اسـتفاده         

تاثير جريان سياسي بـر پيرامـون       . قرار گيرد 
خود بايد با فاكتهاي مشخص و مستند مورد    
توجه قرار گيرد و باالخره بايد از آن جريـان          
ــك    ــه ي ــه مثاب ــود ب ــت خ ــي در كلي سياس
. ارگانيسم زنده يك ارزيابي جـامع ارايـه داد      

ــده   ــسم زن ــر ارگاني ــه ه ــا ك ــه از آن ج و ب
خصوص يك جريان سياسي كه در شكل و        
محتـوا جديـد باشـد داراي سـوخت و سـاز،      

اســت، .... جــذب و دفــع، قــوت و ضــعف و
بنــايرين يــك تحقيــق علمــي پيرامــون آن 
جريان بايد همه ي جنبه هاي حيـات آن را          
  مورد بررسي قرار داده و سرانجام نقشي كه 

  18بقيه در صفحه 
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  ...حماسه سياهكل 
  

  17بقيه از صفحه 
آن جريان در دوران مـورد بررسـي در         

پيـشرو يـا   (تحوالت سياسي ايفا كرده     
در كتـاب مـورد     . تعين شود ) ارتجاعي

بحث به هيچ يك از مـوارد برشـمرده         
فوق عمل نشده و الجرم نمـي تـوان         

  همچنـين    .عنوان تحقيـق بـه آن داد      
 بايد براي هركسي كه بخواهد اين اثر      

را نقد كند، امكان مساوي در دستيابي       
به مدارك مورد اسـتناد وجـود داشـته         
باشد و بـاالخره هـر فـرد حقيقـي يـا            
حقوقي كه در يك اثر تحقيقـي مـورد         
تهمت و افترا قرار گرفته بايـد امكـان         
مراجعه به يـك دادگـاه بـي طـرف را           

ــه در . داشــته باشــد ــديهي اســت ك ب
جمهوري اسالمي نه امكان دسترسـي      

د به مداركي كـه مـاموران امنيتـي         آزا
عليه مخالفان خود به كـار مـي برنـد          
وجود دارد و نه دادگاه بي طرفي وجود        
دارد كه بتوان به آن مراجعه كـرد و از          
همين منظر مي توان نتيجه گرفت كه      
نوشته اي كـه از جانـب رژيـم ايـران           
عليه نيروهاي مخالف نظام منتشر مي      

  .شود فاقد اعتبار است
آيـا مـي    «:داي كتاب نوشته شده   در ابت 

توان به اسناد اطالعاتي، خـصوصاً بـه        
بازجوئيهائي كه متهم در شرايط خاص   
آنهـا را نگاشـته اسـت اعتمـاد نمــود؟     
ــت    ــش مثب ــن پرس ــه اي ــا ب ــخ م پاس

: و در ادامـه نوشـته شـده       ) 23(».است
در اين كتاب تالش شده است تـا از         «

ميان مجموعه اسناد پراكنـده اي كـه        
بازجوئيها مبتني است، نقشي    عموما بر   

از سـيماي چريكهــاي فــدايي تــصوير  
  )24(».گردد

ــش    ــه  كوش ــن ك ــر از اي ــرف نظ ص
نويسندگان كتاب اين است كه تصوير      

ــي »شــرايط خــاص«روشــني از  ، يعن
شرايط شكنجه كه اسناد مورد استفاده      
آنان در آن شـرايط توليـد شـده ارايـه        
ــر   ــا تكيــه ب ــاريخ نگــاري ب ندهنــد، ت

محـصول كـار بازجويـان      اسنادي كه   
ــوري   ــي جمه ــاموران امنيت اســت و م
اسالمي نيز بسته به نياز براي تحريف       

 برده اند و    تاريخ در همان اسناد دست    
يا جعل سند كرده اند، فقـط از عهـده          

خواهد تاريخ  رژيمي بر مي آيد كه مي       
خود ساخته اش را تاريخ همه ي مردم  

  . معرقي كند
ريخ هر دانشجوي كم اطالع رشته تـا       

 نگاري هم مي داند كه تكيه صرف به       
آن هــم » مجموعــه اســناد پراكنــده«

اسناد بـازجويي كـه در اسـتفاده از آن          
هيچ نهاد بي طرفي نظارت نمي كنـد،       
نه تاريخ نگـاري كـه تحريـف تـاريخ          

  .است
اگر نويسنگان كتـاب ذره اي شـرافت        
يك محقق نـسبتا بـي طـرف را مـي           

تناد داشتند بايد حداقل تعادل را در اسـ     
به مدارك رعايت مي كردنـد و بـراي         
نمونه در مورد ادعاهاي خود به اسـناد        

. جنبش پيشتاز فدايي هم مي پرداختند     
  :برخي از اين اسناد به قرار زير است

 رفيـق مـسعود     1350در خرداد سـال     
احمدزاده در مقدمـه اثـر ارزنـده اش،         

مبارزه مسلحانه هم اسـتراتژي، هـم       «
ا تاجـايي   حماسه سياهكل ر  » تاكتيك

پس . كه اطالع داشت بررسي مي كند     
 رفيــق حميــد 1350از ضــربات ســال 

تحليل يك سال مبارزه    «اشرف مقاله   
. را مي نويسد  » چريكي در شهر و كوه    

 فــدايي شــهيد رفيــق 1351در ســال 
بيژن جزني طي دو نوشـته تاريخچـه        
گروه يك و گروه دو را به ميزاني كـه          

ق رفي. اطالع داشت به ثبت مي رساند     
حميد اشرف در مقاله ديگري با عنوان       

كـه در سـال     » جمعبندي سـه سـاله    «
 منتشر شد، تاريخچه مختصري     1354

از چريكهاي فدايي خلـق را در اختيـار    
عـالوه بـر اينهـا      . عموم قرار مي دهد   

 شـماره نـشريه نبـرد       7طي آن سالها    
زيـادي نـشريات داخلـي،      خلق، تعداد   

ـ   ب تعداد زيادي اعالميه و كتاب از جان
جنبش فدايي منتشر شده كه روشـنگر    
ــن   ــه اي ــوط ب ــايق مرب ــسياري از حق ب

هيچ يك از اسـناد فـوق       . جنبش است 
مورد توجه نويسنده كتاب قرار نگرفته      
و تنها از دهها گزارش از درگيريهـاي         
حماسي چريكها و جريان محاكمه هـا       
كه در روزنامه هـاي دولتـي انعكـاس         

  وزارت اطالعات  پيدا كرده نويسندگان  
ــن    ــواردي از  اي ــاب در م ــن كت در اي
مدارك استفاده كرده كه بتوانند آن را        
. عليه رزمندگان فدايي به كـار گيرنـد       

نويسندگان كتاب كه به شـكل بـسيار        
رذيالنه رزمندگان دلير سياهكل و بـه       
ويژه فدايي شـهيد رفيـق علـي اكبـر          
صفايي فراهاني را به خـاطر ايـن كـه          

امي حاضر نشد به سوي افراد غير نظـ       
طلب معرفـي   » تسليم«شليك كند را    

مي كنند، حتي از چاپ كامل گـزارش        
ارتش در مورد درگيريهاي مربـوط بـه       
حماسه سياهكل خودداري مي كنند و      
تنها در چند مورد كه به سود هدفشان        
است، به گـزارش ارتـش اشـاره مـي          

  .  شود
كتاب به رسانه هاي دولتـي آن زمـان      

ــ  ــه ه ــتگيريها، محاكم ــورد دس ا، در م
اعدامها و درگيريهاي خيابـاني اشـاره        

نويسندگان كتاب  . هاي بسيار كم دارد   
تا آن جا كه نوانـسته انـد بـه جايگـاه            
ــدايي در رفتــار و     ــبش ف ــي جن واقع
واكنشهاي دشمن نپرداخته و يـا آن را        

  .ناچيز جلوه داده اند
براي مثال گزارش درگيـري حماسـي       
فدايي شهيد رفيق احمد زيبرم كـه در        

مان در روزنامه كيهان منتـشر      همان ز 
شد و نشان دهنده اوج جانبازي، عشق     
به مردم بود، اساسا ناديده گرفته شـده      

 بـا   461 و   302و در مقابل در صفحه      
جعل بازجوييها به تحقير رفيق ارزنـده       

  .احمد زيبرم مي پردازد
نمونه ديگر در مورد فدايي شهيد رفيق 

در كتــاب بــه . حــسن نــوروزي اســت
ــسيار ــق  شــكل ب ــن رفي  ســخيفانه اي

برجسته مورد بدترين دشنامها، آن هم      
. با استناد به بازجوئيها قرار مـي گيـرد        

نويسندگان كتاب حتي براي آن كه به       
نوشته خود به طور سطحي هم رنـگ        
ــه   ــه اعالمي ــد ب ــق بزنن ــاب تحقي و لع
سـازمان در مـورد ايـن رفيـق كــه در     

 نبرد خلق كه در  مـرداد مـاه     4شماره  
ــشار1353 ــترس   انت ــت و در دس  ياف

  .همگان هست هيچ اشاره نمي كنند
ــر   ــات ســند معتب ــراي وزارت اطالع ب
بازجويي اسـت  و بـراي همـين مـي           

بنابرين كامال آشكار است كه    «:نويسند
آن چه جرني در مورد سابقه گـروه در         
تاريخ سي ساله مي نويسد، با آن چـه         
ــي   ــت، نمـ ــه اسـ ــازجويي گفتـ در بـ

  ) 25(».خواند
در اينجا ماموران امنيتـي اصـل را بـر          
بازجويي مي دانند و البـد از ايـن كـه           
فدايي شـهيد رفيـق بيـژن جزنـي در          

نشان نداده بسيار   » صداقت«بازجويي  
  .آشفته خاطر شده اند

اما در همـين جملـه بـي مايـه بـودن            
. كتاب از نظر تحقيقي روشن مي شود      

چرا كه رفيـق بيـژن جزنـي در مـورد           
ظريفي كـه تـا     -زنيتاريخچه گروه ج  
گـروه يـك يـا    1350قبل از بهار سال  

گروه جنگل و يا گروه سـياهكل هـم         
ناميده مي شود، مقاله جداگانه اي دارد 

  . كه با تاريخ سي ساله متفاوت است
از همين قماش در مـورد بازجوئيهـاي      
فدايي شهيد رفيـق غفـور حـسن پـور        

بازجوئيهاي حسن پور  «:نوشته شده كه  
اكنــده و خــالي از بــسيار مغــشوش، پر

دقت در بيان تـاريخ رويـدادها و ذكـر          
ولي به هـر جهـت تنهـا        . اسامي است 

ماخذ در روشـن سـاختن دوره فترتـي         
است كه بـا دسـتگيري افـراد مـوثر و          
خروج صفايي و صفاري آغاز مي گردد    
و با بازگشت صفايي از اردن پايان مي        

  )26(».يابد
خود همين جمله نشان مـي هـد كـه          

ويي به هيچوجه براي تاريخ     اسناد بازج 
امـا نكتـه    . نگاري قابل استفاده نيست   

مهمتر در ايـن مـورد ايـن اسـت كـه            
نويــسندگان كتــاب نمــي خواهنــد در 
ــروه    ــاريخ گ ــين دوره از ت ــورد هم م
ــدايي   ــبش ف ــه اســناد چن ســياهكل ب

  . مراجعه كند
نمونه ديگر در مـورد دسـتگيري رفقـا        
مشعوف كالنتري، محمد چوپـانزاده و      

يانزاد است كه با وجود آن كه       مجيد ك 
در مورد چگـونگي لـو رفـتن و نحـوه           
دستگيري آنان بارها و منجمله رفيـق       
جزني در تاريخچه گـروه يـك بـه آن       

 132پرداخته و در زير نـويس صـفحه    
كتاب هم به نوشته رفيق جزني اشاره       
شده، با اين حال در كتاب نوشته شده        

چگونگي لو رفتن اين سـه تـن و      «:كه
سـتگيري آنـان در هالـه اي از         نحوه د 

ايـن  ) 27(».ابهام پيچيده شـده اسـت     
ــام« ــوع  » ابه ــژه از ن ــه وي ــي ب پراكن
. آن بــي دليــل نيــست  » پيچيــده«

ورزانـه مـي    نويسندگان كتـاب غـرض    
خواهند اعتبار نوشته ها و اسنادي كـه        

از طرف جنبش پيشتاز فـدايي و يـا فعـاالن     
بي » ابهام«آن منتشر  شده را با زدن مارك  

  . تبار كنداع
در همين زمينه نويسندگان كتاب از اين كه        
فدايي شهيد رفيق نزهـت الـسادات روحـي         
آهنگران در اولين بـاري كـه دسـتگير مـي           

زيركانه كوشيده اسـت تـا اطالعـات        «شود  
مربوط به روابط تشكيالتي خود را به محاق        

طلبكارانه برخـورد مـي كننـد و        ) 28(»براند
بـه نگـري از     عليرغم سـو اسـتفاده و يكجان      

نوشته هاي رفيق شهيد مصطفي شـعاعيان،       
آن جا كه اظهار نظر ايـن رفيـق را خـالف            

ــد آن را     ــي بينن ــود م ــدف خ ــالف «ه خ
نويـسندگان  . ارزيابي مي كننـد   ) 29(»گويي

كتاب با استناد و يا بدون استناد به بازجوئيها 
به شكل بيمارگونـه سـيماي نكبتبـار و زن          

ين دروغها بـه    ستيز خود را با بي شرمانه تر      
زناني كه در صفوف جنبش فـدايي فعاليـت         
كرده اند به نمايش گذاشته اند به شكلي كه      
مي توان گفت اين كتاب نمونه كاملي براي        
شناحت يك نظام  زن ستيز است كه حتـي          
قدرت تحمل مداخله گري زنان در دورانـي        
كه مربوط به حاكميت آنـان نيـست را هـم           

پلـشتي تـالش   نويسندگان كتـاب بـا    . ندارد
كرده اند تا پژواك پيكارهاي برجسته تـرين        
زنان كـشور مـا در طـي آن سـالها را محـو       

در ايــن كتـاب حتــي يـك نمونــه از   . كننـد 
داوري مثبت در مـورد زنـان فـدايي وجـود           

  . ندارد
در « در اين كتاب از اين كه يكـي از رفقـا            

ــردود    ــت و م ــشگل داش ــها م ــامي درس تم
ورد اين كه  صحبت شده ولي در م    ) 30(»شد

بسياري از چريكهـاي فـدايي خلـق، بـراي          
ــور، فاضــلي، مــسعود   مثــال رفقــا حــسن پ
ــدالكريم    ــاحي، عب ــاس مفت ــدزاده، عب احم
حاجيان سه پلـه، اسـداهللا مفتـاحي، چنگيـز          

در دوران  ..... قبادي، مهرنـوش ابراهيمـي و     
تحــصيل دانــشگاهي از برجــسته تــرين    
دانشجويان در زمينه درسي بوده اند حرفـي        

در باره اين كه رفيق مـسعود       . ه نمي شود  زد
ــشگلترين و    ــي از م ــرجم يك ــدزاده مت احم
پيچيده ترين آثار فرديك انگلس به فارسـي    

در مورد اين كه رفقـا   . بوده سكوت مي شود   
اسـكندر صـادقي نــژاد و جليـل انفــرادي از    
نماينــدگان محبــوب ســنديكاي فلزكــار    
مكانيك بوده اند سكوت مـي شـود و يـا از            

در صفوف جنبش فدايي روشنفكران   اين كه   
و نوبسندگان برجسته اي همچون رفقا امير       
پرويز پويان، بهروز دهقاني، مرضيه احمدي      

بوده اند، اصال   ...   اسكويي، عليرضا نابدل و   
صحبتي نمي شود و حتي براي تاثير گذاري        
در ذهن خوانندگان كتاب كه گويا نيروهـاي   

 هـاي   جنبش فدايي بي سواد بوده اند، غلط      
اماليي بعضي از بازجوئيهاي منتسب به رفقا      

يــك اثــر . در پرانتــز تــصحيح شــده اســت
تحقيقي به طور نسبي بـي طـرف در مـورد           
تركيب نيروهاي چريكهاي فدايي خلق بايد      
آمار درستي از موقعيت اجتماعي فعاالن آن       

اما از آن جا كه هدف اين كتـاب         . ارايه دهد 
پيـشتاز  ارايه يك تـصوير واقعـي از جنـبش     

فدايي نيست، در اين مورد هم سكوت شده        
  .   است

  19بقيه در صفحه 
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  ..حماسه سياهكل 
  
  

  18بقيه از صفجه 
ــوه    ــتي از نح ــات درس ــاب اطالع كت

 ارايـه نمـي   1350دستگيريهاي سـال   
از رستاخيز سياهكل تا زمـستان      . دهند

ــال  ــات 1350سـ ــاواك و اطالعـ  سـ
شهرباني به طور جداگانه و در مواردي       
. در رقابت بـا هـم عمـل مـي كردنـد           

 1350بسياري از دسـتگيريهاي سـال       
 شــهرباني صــورت توســط اطالعــات

گرفت كه در كتاب كار ساواك اعـالم       
نويسندگان كتاب اين نكته    . شده است 

بسيار مهم را آگاهانه ناديده مي گيرند       
تا موقعيت واقعي جنبش مسلحانه بـه       
طور عام و چريكهاي فدايي خلـق بـه         

در حقيقت  . طور خاص را نشان ندهند    
در اواخر سال   » كميته مشترك «ايجاد  
عاليم تثبيـت موقعيـت    يكي از    1350

جنبش پيشتاز فدايي و ناتواني دشـمن       
ــود ــابودي آن بــ ــل . در نــ در مقابــ

ــك    ــي يـ ــاب طـ ــسندگان كتـ نويـ
» نفـوذ «داستانسرايي بي سر و ته بـه        

دشمن در صفوف جنبش فـدايي مـي        
دور نبـود  «پردازند تا نتيجه بگيرند كه      

كه اعـضاي رهبـري يكـسر از منـابع          
ار اين اظهـ  ) 31(».ساواك تعين گردند  

نظر اوج فرومـايگي وزارت اطالعـات       
يك نظام منفور و فرتوتي است كه در        
دوران حيات خود همواره با حقيقت در       

  . ستيز بوده است
در اين كه هر دشمني مي كوشـد كـه     
در صفوف نيروهاي مخالف نفوذ كنـد       

بـه  . جاي هيچ گونـه ترديـدي نيـست    
همان گونه كه مخالفـان يـك رژيـم          

 كنند كه در     مي ديكتاتوري هم تالش  
. صفوف نيروهاي دشـمن نفـوذ كننـد       

اين يك قانون عـام و خدشـه ناپـذير          
نفوذ همراه با تعقيب و مرافبت و   . است

كنترل تلفن ابزارهايي هستند كه براي     
. ضربه زدن به جنبش به كار مي روند       

در شرايطي كه جنبش پيـشتاز فـدايي        
عليرغم فضاي اختنـاق و سـركوب بـا       

تاز و نخبگـان    استقبال نيروهـاي پيـش    
جامعه قرار گرفته بود، طبيعي بود كـه        
ساواك كوشش كند تعدادي از عوامل      
ــد   ــبش كن ــفوف جن ــود را وارد ص . خ

نويسندگان كتاب كه به همه ي اسناد       
ســاواك و بازجوييهــا و گزارشــهاي   
مربوط به تعقيب و مراقبـت دسترسـي       
داشته اند تنها يك مورد پيدا كرده اند        

 با  1354سال  كه يك منبع ساواك در      
يكي از هواداران علني جنبش فـدايي       

اگـر آن چـه در      . در ارتباط بوده اسـت    
كتاب نوشته شده را واقعي بدانيم، اين       
سطح از نفوذ، آن هم در شرايطي كـه         
جنــبش فــدايي نفــوذ گــسترده اي در 
ــي   ــر طبيع ــساله غي ــه داشــت م جامع

اما رذالت نويسندگان كتاب آن     . نيست
 سطح از نفوذ    جا بروز مي كند كه اين     

احتمالي را بـدين گونـه ارزيـابي مـي          
كنند كه گويا اين امكان وجود داشـت        

كه منابع ساواك در رهبـري سـازمان        
در حالي كه خصلت مبارزه     . قرار گيرند 

ــبش كــه     ــكل ســازماندهي جن و ش
مسلتزم پرداخت حـداكثر هزينـه بـود،        
چنين امكاني را براي نفـوذ بـه عمـق          

تـر ايـن   جنبش فراهم نمي كرد و مهم 
كه در واقعيت نيـز چريكهـاي فـدايي         
خلق توانستند از دوران سخت سالهاي      

 عليــرغم تــور 1357 تــا بهمــن 1355
پليسي گسترده و تعقيب و مراقبتهـاي       
ممتد عبـور كـرده و دشـمن را بـراي           

  .  نابودي جنبش فدايي ناكام كنند
  

نمونه ديگري كه نشان مي دهد ايـن        
د كتاب ارزش تحقيقـي نـدارد در مـور        

 11تركيب شركت كنندگان در جلـسه       
  . است1349شهريور 

هر تحقيق به طور نسبي علمي و بـي         
طرفانه در مورد يك جريـان سياسـي        
بايد در مورد جلسات مهم آن جريـان،        
تركيب شركت كنندگان و تـصميمات      

  .آن با دقت برخورد كند
كتاب مـورد بحـث در مـورد شـركت          

 1349 شـهريور    11كنندگان در جلسه    
فت حوض  دركه از رفقاي شهيد       در ه 

ــرادي،  « ــل انف ــاني، جلي صــفايي فراه
رحيم سمايي، مهدي اسحاقي، هـادي      
بنــده خــدا لنگــرودي، عبــاس دانــش 
ــكندر    ــرف و اس ــد اش ــزادي، حمي به

نام مي بـرد و  ) 159ص (»صادقي نژاد 
دانــسته «:در ادامــه نوشــته شــده كــه

نيــست مالقــات آخــر حــسن پــور بــا 
دركه، صفايي فراهاني در هفت حوض      

چه زماني روي داده است؟ آيا منظـور        
او همان نشست روز يازدهم شـهريور        

  )32(»ماه است؟
در كتاب نهضت امام خمينـي در ايـن         

غفـور حـسن   «مورد از رفقـاي شـهيد     
پور، محمد صفاري آشتياني، علي اكبر      
صفايي فراهاني، حميد اشرف، محمـد      
صادق فاضلي، سـيف دليـل صـفايي،        

 محمـد رحـيم     اسكندر صادقي نـژاد و    
  )33.(نام مي برد» سمايي

هر دو كتاب بر اساس بازجوئيها نوشته    
شده و در اين مورد دو تركيب مختلف        

وقتي كتابهايي بر پايه    . اعالم مي شود  
تحريــف، دروغگــويي و ســند ســازي 
نوشته شود، وقتي هـدف  انكـار يـك          
جريان نيرومند سياسي باشـد، طبيعـي       
است كـه در مـورد چنـين نكـاتي بـا            
ولنگــاري در شــكل و حقــه بــازي در 

  .محتوا برخورد شود
  

نويسندگان كتـاب در مـوارد بـسيار و         
براي پيشبرد اهداف خود، سند سـازي       
مي كنند و در اسناد ساواك دست مي        
برند و يا از اسنادي استفاده مي كننـد         
كه ساواك براي پيشبر امر مشخـصي       

در ايـن گونـه     . آن را توليد كرده است    
عي شده تا با دقت و بـر        سند سازيها س  

اساس بعضي از نكـات واقعـي، نكتـه         
امـا در   . هاي مورد نظر گنجانده شـود     

اين سند سازيها باالخره دم خروس از       

جايي بيرون مي زند و توليد كننـدگان        
  .  سند را رسوا مي سازد

براي نمونه استناد به نامه هاي جعلـي       
است كه به فدايي شهيد رفيـق حميـد    

بـه ايـن    . ه مي شود  اشرف  نسبت داد   
نهـضت امـام    «نامه هـا در كتابهـاي       

» شكنجه گران مي گويند   «و  » خميني
هم تاكيد خاصي شده به شـكلي كـه         
مي توان گفت موضوع محـوري ايـن        
كتابها از نظر سياسي همين نامـه هـا         

اين نامه هـا قبـل از شـهادت         . هست
رفيق حميد اشـرف در روزنامـه هـاي         

 29صــبح و عــصر بــه تاريخهــاي    
ــشت و اول خــ ارد ــه 1355رداد يبه  ب

در . همراه كليشه دسـتخط چـاپ شـد       
 در زندان كميته مشترك     1355خرداد  

متن چاپ شـده ايـن نامـه هـا را بـه             
تعدادي از زندانيان وابسته بـه جنـبش        
. فدايي و منجمله به من نـشان دادنـد        

به ياد دارم كه هركـسي كـه نامـه را            
خوانده بود اعتبار آن را زير سوال مـي         

اي فـدايي خلـق     سازمان چريكهـ  . برد
 2ايران طـي اعالميـه اي بـه تـاريخ           

 ايـن نامـه هـا را جعلـي          1355خرداد  
متن اين اعالميه در شماره . اعالم كرد

در ايـن  .  نبرد خلق بـه چـاپ رسـيد     7
ــده  ــه ش ــه گفت ــان «:اعالمي كارشناس

سازمان امنيت براي سرپوش گذاشتن     
بر شكـست برنامـه عـريض و طويـل          
 رژيم و همچنين بـه منظـور تحريـف        

حقايق، چند نامـه جعلـي را در جرايـد          
عصر تهران به نام اسناد سازمان ما به        
چاپ رسانده اند و به اصطالح پرده از        

اينهـا كـه تـا      . اسرار مـا برداشـته انـد      
پارسال مـا را بـه عـراق وابـسته مـي            
كردند، امسال كه روابطشان بـا عـراق     
خوب شده ما را وابسته به جاي ديگـر         

وشند با جعـل  معرفي مي كنند و مي ك 
ســند و دروغ بــافي افكــار عمــومي را 

البته آنهائي كه تـا حـدي   . فريب دهند 
بــه كــار سياســي و رمــوز روابــط     
تشكيالتي آگاهند، جعلـي بـودن ايـن        
نامه هـا را در نگـاه اول متوجـه مـي            

ولي براي روشن تر شدن بيشتر      . شوند
ــه يــك خطــاي   ــا فقــط ب موضــوع م

كارشناسان سازمان امنيت كه   ! كوچك
شت آنها را بـاز كـرده و رسوايـشان          م

آنهـا  . .... ساخته است، اشاره مي كنيم    
كه با ادبيات و فرهنگ ما كمونيـستها        
بيگانه انـد، در ايـن كـار خـود موفـق            

چرا كه در يـك جـاي نامـه      . نبوده اند 
 را بـه    "دوست شهيد نوروزي  "عبارت  

كساني كه با فرهنگ مـا      . كار برده اند  
دارنـد بـه    كمونيستهاي ايران آشـنائي     

خوبي مي دانند كه مـا يـاران خـود را           
ــا واژه    ــق ب ــور مطل ــه ط ــشه و ب همي

 خطاب مي كنـيم و هـر گـز          "رفيق"
 مـورد   "دوسـت "رفقايمان را بـا واژه      

ولي مـأموران   . خطاب قرار نمي دهيم   
تبليغاتي و تنظيم كنندگان نامه جعلـي       
كه فرق ميـان ايـن دو را نمـي داننـد            

د را  شده و خـو   ! دچار اشتباهي كوچك  
  ».رسوا ساخته اند

وقتي يـك سـند سـاختگي باشـد بـه طـور             
طبيعي نمي توان با استناد بـه آن سـند بـه            

بنـابرين آن چـه     . جنبش اتهامهاي واهي زد   
در اين سند تحت عنوان وابستگي به كشور        

) منظور اتحاد شوروي سابق است    (»كشتي«
مناسبات بـين   . نوشته شده فاقد اعتبار است    

آن سـالها روشـن و       در   المللي جنبش فدايي  
براي جنبشي كـه در مـوارد       . اعالم شده بود  

بسيار ارزنـده تـرين رهبـران و كادرهـايش          
براي تهيه چند هزار تومان بـه آب و آتـش           
مي زدند و در مواردي با مشكل تهيه غذاي         

 وابـستگي  روزانه مواجـه بودنـد، صـحبت از     
كمكهـاي انـدك    . حرفي پوچ بـيش نيـست     

ش، بــراي مثــال ديگـر جنبــشهاي آزاديـبخ  
جنبش آزاديـبخش فلـسطين دليلـي بـراي         

  .     وابستگي نخواهد بود
  

كه سـازندگان   » اشتباههاي كوچك «از اين   
اسناد مرتكب مي شوند، در كتاب چريكهاي       

همه كساني  . فراوان وجود دارد  ...فدايي خلق 
كه تاريخ جنبش فدايي را پيگيري كرده اند         

ـ             ه و يا در اين جنبش سـهمي داشـته انـد ب
 1353خوبي مي دانند كه تـا قبـل از سـال            

ــام چريكهــاي  كلمــه ســازمان در ابتــداي ن
از اين مهمتر اين    . فدايي خلق وجود نداشت   

 كه جنبش فدايي    1350كه قبل از فروردين     
اعــالم » چريكهــاي فــدايي خلــق«بــا نــام 

موجوديت كرد، در ادبيات همـه ي فعـاالن         
به » سازمان«اين جريان به هيچ وجه كلمه       

ار برده نمي شد و در همه ي نوشته هايي          ك
كه در مـورد رويـدادهاي قبـل از رسـتاخيز           
سياهكل انتـشار بيرونـي پيـدا كـرده كلمـه          
سازمان وجود ندارد و از گروه صحبت شـده         

اما توليد كنندگان سندهاي جعلـي در       . است
 كتاب سندي دسـتنويس را بـه        894صفحه  

بازجويي فدايي شهيد رفيق غفور حسن پـور     
در قـسمتي از ايـن سـند        . بت مي دهنـد   نس

 نوشـته   1347جعلي در مورد تابستان سـال       
 سامع سازماني به    به كمكهاي مهدي  «شده  

وجـود كلمـه    » .اين شرح به وجـود آورديـم      
در ايـن سـند آن هـم در سـال     » سـازمان «

شرايطي كه تعدادي محدود بـه       و در    1347
اشـتباه  «بازسازي گروه مشغول بودند همان      

كه مشت سند سازان را بـاز        است   »كوچك
واقعيت اين بود كه تـا پـائيز سـال      . مي كند 

 كه من ارتباط تسكيالتي داشتم هنوز   1348
نمي شد در مورد روابط آن زمـان حتـي بـه        
طور دقيق روابط گروهي گفت، چه رسد بـه         

. در ميان باشد  » سازمان«اين كه صحبت از     
توليد و چاپ اين به اصطالح سند در مـورد          

زنده غفور حسن پور كـه نقـش بـي       رفيق ار 
بديل و تاريخي در بازسازي گروه سـياهكل        
داشت نه فقط به جايگاه ارزشمند اين رفيق        
خللي وارد نمي كند، بلكه سند رسواي نظام        
منفوريست كه بـراي بقـاي خـود، نيـاز بـه            
ويرانگري هر نشانه اي از انسانيت واقعـي و        

  .نيروي آفرينشگر دارد
  

ن نوع سـند سـازيها را مـي    نمونه ديگر از اي 
نويسندگان كتاب  .  ديد 184توان در صفحه    

مهـدي  (به بخشي از بازجوييها كه گويا مـن      
   نوشته ام 1349 بهمن 8در تاريخ ) سامع

  20بقيه در صفحه 
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  ....حماسه سياهكل 
  

  19بقيه از صفحه 
  

دو «:استناد مـي كننـد و مـي نويـسند         
هفتــــه بعــــد در اصــــفهان ســــر 

بـه جـاي آقـاي فاضـلي،        .......مالقات
هـدف ايـن    » .آقاي حميد اشرف آمـد    

جعل در بازجويي اين است كـه گويـا         
 پـس از   1349 آذر   23من كـه در روز      
 زندان دوباره دستگير    سه ماه آزادي از   

ــاريخ شــدم در  ــام 1349 بهمــن 8ت  ن
حميد اشرف را بـراي بازجويـان افـشا         

اما ايـن دروغ وقتـي روشـن        . كرده ام 
 189 و 188مي شود كـه بـه صـفحه        

در ايـن صـفحه     . كتاب مراجعه كنـيم   
نامــه اي از شــيخ االســالمي، رئــيس 

 بهمـن  15ساواك رشت كه در تـاريخ   
 براي اداره كـل سـوم سـاواك         1349

 5در ماده . نوشته شده چاپ شده است   
از مهدي سـامع    «:اين نامه نوشته شده   

در باره مشخصات رابط سـياهكل رود       
تحقيق و با نتايج تحقيقـات از رديـف         
چهار چنانچه امروز دسـتگير شـده در        

ــد  ــالغ فرماين ــاري اب ــرف روز ج » .ظ
ــاريخ  ــابرين در ت ــوز 15بن ــن هن  بهم

ساواك اطالعـي از مشخـصات رابـط        
ود شهر با كوه كه رفيق حميد اشرف ب       

اما نكته مهم ايـن اسـت كـه         . نداشت
نامه شيخ االسالمي بر اساس نامه اي       
تنظيم شده كـه در كتـاب چريكهـاي         

صحبتي از آن نشده اما     ....فدايي خلق   
ــي در    ــام خمين ــضت ام ــاب نه در كت

ــفحه  ــاپ و در  448ص ــه چ ــن نام  اي
 گراور نامـه آورده شـده       1206صفحه  

 كتــاب 449 و 448در صــفحه . اســت
مينـي دو گـزارش بـه       نهضت امـام خ   

 از رشت بـراي     1349 بهمن   15تاريخ  
اداره كل سوم كـه مـسئول بـازجويي         

  . بوده ارسال شده است
گزارش اول به نوشته كتـاب نهـضت         

اظهارات آقاي عطـارپور    «امام خميني   
نويـسنده نامـه ســر   . اسـت » از رشـت 

بازجوي پرونـده سـياهكل اسـت و در         
از «: اين اظهـارات مـي نويـسد       7ماده  

 سامع مشخصات، اسم مستعار،     مهدي
عالئـم مشخــصه و عالئــم شناســايي  

نامبرده . رابط سياهكل رود سوال شود    
ــد    ــاتي دارد باي ــورد اطالع ــن م در اي

 15مـي بينـيم كـه در تـاريخ          » .بدهد
 ســــاواك هنــــوز از 1349بهمــــن 

ــم  « ــستعار، عالئ مشخــصات، اســم م
رفيـق  » مشخصه و عالئـم شناسـايي     

ر حميد اشرف اطالعـي نداشـت و ذكـ    
 از  184در صـفحه    » حميد اشرف «نام  

است » اشتباه كوچك «قول من همان    
و . كه سند سـازان را رسـوا مـي كنـد          

البتــه مــاموران امنيتــي جمهــوري    
اسالمي بهتر از هر كس مي دانند كه        

نامبرده در اين مورد اطالعاتي     «معني  
  .  ، چيست»دارد بايد بدهد

   

نمونه هاي فراوانـي در كتـاب وجـود          
مـي تـوان بـا اسـتناد بـه آن           دارد كه   

فاقـد اعتبـار بـه      نشان داد كه كتـاب      
مـن در  . مثابه يك اثر تحقيقـي اسـت     

. فرصتهاي ديگر بدان خواهم پرداخت    
اما در حال حاضر هدف من از اسـتناد         
به مـواردي كـه در بـاال ذكـر كـردم            
آشكار ساختن اين واقعيت اسـت كـه         
نويسنده يا نويـسندگان كتـاب مزبـور        

اريخ چريكهـاي فـدائي   براي تحريف ت  
خلق هم در اسناد ساواك دست بـرده        
. اند و هم خود سند جعـل نمـوده انـد          

دغدغه اصلي و هميشگي من و تعـداد   
ديگري از فعـاالن در جنـبش فـدايي،        
طي چند دهه گذشـته ايـن بـوده كـه           

 1357تاريخ جنبش فـدايي تـا بهمـن         
همانگونه كـه بـه طـور عينـي وجـود           

نـبش  داشت، بـه عنـوان بخـشي از ج        
ــا و بخــشي   رهــايي بخــش مــيهن م
ــهاي    ــز از تالش ــار آمي ــر افتخ سراس
آزاديخواهانه مردم ايران به طور واقعي  

  . به ثبت برسد
  

ــن    ــيش از اي ــه ب ــه مقال ــراي آن ك ب
طوالني نـشود بـه پايـان كتـاب مـي           

  .رويم
در صفحه ماقبل آخر متن اصلي كتاب   
كنه نظر طراحان كتاب به اين شـكل        

ــي شــود ــان م بهمــن، در  19روز «:بي
حالي كه همه اقشار جامعه در تائيـد و         
حمايت دولت مهندس مهدي بازرگان     
راهپيمايي گـسترده اي انجـام دادنـد،        
چريكهاي فدايي در گوشه اي از زمين       
چمن دانـشگاه تهـران گـردهم آمـده         
بودنــد تــا واقعــه ســياهكل را گرامــي 

 بهمـن، در حـالي      21روز شنبه   . بدارند
و همافران از   كه زد و خورد بين مردم       

يك سو و افـراد گـارد شاهنـشاهي از          
هاي شب گذشـته      سوي ديگر، از نيمه   

آغاز شده بود و مردم به سرعت مسلح        
شدند تا آخرين ضربتها را بر رژيـم          مي

ــشور در   ــد و ك ــشاهي وارد آورن شاهن
آستانه تحولي بزرگ قرار گرفتـه بـود،        
ــار  يعنــي در هنگامــه انقــالب، ايــن ب

ــق   ــدايي خل ــاي ف ــايي چريكه در تنه
ــن    ــين چم ــي از زم ــق، در كنج مطل
دانشگاه تهران، در حـالي كـه تمـامي         
درهاي ارتباط خود را با مردم قفل زده       

ايـران را سراسـر     : داند  بودند، شعار مي  
نويـسندگان  ) 34(» .كنيم  سياهكل مي 

كتاب در مورد اين دروغ كه گويا فقط        
در گوشه اي از زمين چمـن دانـشگاه         

ه بودنـد بـه     تهران عده اي جمـع شـد      
هيچ گـزارش و سـندي خواننـدگان را       

 بهمن نـه  19در روز . ارجاع نمي دهند  
در گوشه اي از چمن دانـشگاه، بلكـه         
بيش از صد هزار تن از زنان و مـردان        
كشور در تمام زمـين چمـن دانـشگاه         
تهران و خيابانهاي اطراف زمين تجمع  
كردنــد و ســازمان چريكهــاي فــدايي 

ــين حــضور ع  ــران اول ــق اي ــي و خل لن
از . گسترده خود را به نمايش گذاشـت      

آن گردهمايي باشكوه تعدادي عكـس      
و فيلم برجاي مانده و در آرشيو صدا و         

سيماي جمهوري اسـالمي و روزنامـه       
هاي كيهان، اطالعات و آيندگان كـه       
در آن زمــان هنــوز بــه تيــغ سانــسور 
مرتجعان حاكم دچار نشده بودند هـم       

. دعكسهاي آن گردهمـايي وجـود دار      
گزارش آن گردهمايي در روزنامـه هـا      

همـان روز سـازمان     . نيز انتشار يافـت   
چريكهاي فداي خلق ايـران مـردم را        

 بهمن  21به يك راهپيمايي براي روز      
 بهمـــن جمعيـــت 21روز . فراخوانـــد

عظيمــي در ايــن راهپيمــايي شــركت 
من كـه در آن دو روز مـسئول         . كردند

صحنه بودم بـه خـوبي بيـاد دارم كـه         
ي كـه صـف اول تظـاهرات در         هنگام

ــام    ــوز تم ــود، هن ــي ب ــدان فردوس مي
جمعيت از دانشگاه كـه نقطـه شـروع         

مـسير  . حركت بود خارج نـشده بودنـد     
تظاهرات به سمت نيروي هوايي و در       

در ميـدان   . ان بـود  همبستگي با همافر  
ــت   ــه اوج حرك ــه ب ــا توج فردوســي ب
اعتراضي همـافران از طـرف سـازمان        
تظاهرات به پايان رسيد و پيوستن بـه        

در همان روز بـود كـه    . قيام اعالم شد  
ــداران   ــران طرف ــار ته در گوشــه و كن
معمم و مكـالي خمينـي اعـالم مـي          
كردند كه، امـام هنـوز دسـتور جهـاد          

 19يي  در مـورد گردهمـا    . نداده اسـت  
 بهمــن ســال 21بهمــن و تظــاهرات 

 آن چــه در ايــن كتــاب نوشــته 1357
شده دليل قاطعي بر اين امر است كـه      
اين كناب نه يـك تحقيـق كـه يـك           
سرهميندي مغرضانه در جهـت وارون      

  . جلوه دادن تاريخ است
  

  بهتان زدنهاي بي شرمانه
ــاب را   ــن كت ــي كــه اي مــاموران امنيت
ــت    ــا نهاي ــد ب ــرده ان ــرهمبندي ك س

رومــايگي و بــا ســند ســازي و دروغ ف
گويي به رهبـران و كادرهـاي شـهيد         
جنبش پيشتاز فدايي صفتهايي نـسبت      
مي دهند كه درخور جالدان حاكم بـر        
كشور ما است كـه بـا گفتـار و كـردار         
خود نشان داده اند كه جـز ويرانگـري        
هيچ دستاوردي براي مردم و كشور ما       

  . نداشته اند
و هـم   رفقاي مـا هـم عاشـق بودنـد          

شـعر و سـرود و موسـيقي در         . انقالبي
زندگي چريكهاي فـدايي خلـق مثـل         

بــراي . خــود در بــدن جريــان داشــت
همــين پــس از حماســه ســياهكل    
برجسته تـرين شـاعران و هنرمنـدان        
كشور ما به ستايش از جنـبش فـدايي         

  .برخاستند
ــاموران   ــاي م ــرزه گوئيه ــاكي و ه هت
وزارت اطالعات در مورد رفقـايي كـه        

 اخالقـي و سـوداي اسـتقالل،      با غرور 
آزادي و برابري، هشيارانه و آگاهانه به     
ميدان آمدند تا شرايط را نه تفسير كه        

  .تغير دهند، بدون حد و مرز است
عناصـر فاشيـستي و     «اتهاماتي چـون    

، »خـشونت كانگـستري   «،  »دژخيمانه
عــدم اميــدواري «، »ســستي اعتقــاد«

گنده دماغ  «،    »نظر عوضي «،  »واقعي
اخــالق «، »اهمــال كــار«، »و مغــرور

، »عدم جـسارت  «،  »تنبل«،  »خوب نداشتن 
سـمپاتها  «،  »يواشكي خود را كنار گذاشتن    «

اعضاي باال دست چـك     «،  »پول خرد بودند  
، »مـزور «،  »حيله گر «،  »تضمين شده بودند  

ســمپاتها از بــين «، »خـصلتهاي نارفيقانــه «
، »توجيهـات بـي مـورد     «،  »بروند چه بـاك   

، »بـي معرفـت   «،  »گـو ناسـزا   «،  »حقه باز «
خـرده  «،  »اصـرار احمقانـه   «،  »بهانه گيـر  «

، »اهـل ادا بـودن    «،  »بورژواي عاجز و حقير   
با اسـتناد و يـا      .... و» احمقانه تظاهر كردن  «

بدون استناد به بازجوئيها به زنان و مردانـي         
ــداكارترين   ــرين و ف ــده ت ــه ارزن كــه از جمل

  .جوانان كشور ما بودند نسبت داده مي شود
 بازجويي يك فرد معمولي كه ارتباط       حتي از 

سياسي با جريـان فـدايي نداشـته در مـورد           
ظاهر كثيـف   «يكي از رفقا گفته شده كه او        

اسـتناد بـه    ) 35(»داشت و تنش بو مـي داد      
اين گفته كه ممكن است يك زنداني، بدون       
هرگونه ارتباط سياسي يراي نجات خـود در        
ــدان   ــشاندهنده فق ــد ن ــه باش ــازجويي گفت ب

رين وجدان تاريخ نگـاري و شـرافت        كوچكت
  .    اخالقي است

تقوا فروشاني كه اكنون نه در خلوت، بلكـه         
به طور علني به هر جنايتي دست مي زننـد،     
خودكامگاني كه كارنامـه آنـان مايـه ننـگ          
ــسئول   ــه م ــاني ك ــشريت اســت، فرومايگ ب

 هــستند، 60كــشتارهاي هولنــاك دهــه   
شانه دغلبازاني كه با ترور و پيگردهاي ددمن      

و با حلق آويز كردنهـاي خيابـاني از امنيـت         
ــه      ــد، ب ــي كنن ــت م ــه حفاظ ــت فقي والي
آذرخشهايي لجن پراكني مي كنند كه تمـام     
دلمشغوليشان رهايي و سعادت مردم ايـران       
بود و با جـسارت بـراي تغيـر شـرايط قيـام             

  . كردند
در كتاب به طور مثال در مورد رفيق حميـد          

 از حميـد    رفتـار هولنـاكي   «:اشرف مي گويد  
او در آخرين لحظات، پيش از      . اشرف سر زد  

اسبي را بـا      فرار، ارژنگ و ناصر شايگان شام     
هايي به سرشان كشت، تا مبادا        شليك گلوله 

زنده گرفتار شوند و از طريق آن دو كـودك          
 ساله، اطالعاتي به دست ساواك و 13 و  12

  )36(».كميته مشترك بيفتد
ر ايـن دروغ   وزارت بدنام اطالعات بعد از ذك     

كثيـف كـه حتـي بـراي آن نتوانـسته سـند       
سازي هم كند طلبكارانه مي خواهد از چنـد      

 سـو اسـتفاده   1357دسته گيهاي بعد بهمن    
امروز وقـت   «:كند و براي همين مي نويسند     

آن است كه همه كساني كه به نقد گذشـته          
اند و هم چنان حميد اشـرف را          خود پرداخته 

ود را در ايـن     نامند، موضع خـ     رفيق كبير مي  
  ) 37(».باره روشن سازند

نامه جسورانه و هشدار آميـز رفيـق فاطمـه          
پاسخ درخور به يـاوه     ) مادر شايگان (سعيدي

گويان وزارت اطالعات بود و خوشبختانه در       
اين مورد تـا كنـون كـسي وارد ايـن بـازي           

  .رذيالنه وزارت اطالعات نشده است
دروغگويي براي خدشـه داركـردن سـيماي        

 ترين فعاالن جنبش پيشتاز فـدايي        برجسته
 بـه ايـن     1357طي سالهاي پيش از بهمن      

مـاموران امنيتـي و     . كتاب محدود نمي شود   
مزدبگيران خامنـه اي در هـر فرصـتي كـه           

  لو «مناسب تشخيص مي دهند پديده 
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  از ميان مطالب رسيده

كرامت عمليـات   

  سياهكل
  سيف اهللا كبيريان

  
دانيم كـه در بهمـن مـاه         مي

 فدائيان جان بركف بـا      1349
ــود   ــه ي خ ــات قهرمانان عملي
فضاي ترس و وحـشت را در       
جامعه در هم شكستند ونهال     
ترس و لـرز را در دل سـنگ         
ــود   ــتند و خ ــاه كاش ــم ش رژي

  .جاودانه شدند
ــتمها و   ــاي رســ  دالوريهــ

 كرامــات ،آرشــهاي آن دوران
ــه   ــسياري داشــت ك ــي ب عين
صاحب ايـن قلـم هـم از آن         
نصيب فراوان برد و هنوز هم      
سپاسگذار كمـك جـانبي آن      

  .باشم شهيدان راه آزادي مي
 بـراي    1349بهمن ماه سـال     

باردوم به دادگاه ارتـش بـرده       
ـ      ه شدم و آرزويم اين بود كه ب

خـــاطر فعاليـــت سياســـي و 
وصــف نوشــتن مقالــه اي در 

موال حسين و در ذم يزيد پليد 
 ســال 3 ســال  10جــاي ه بــ

 بـه   مقاله مـن را   . زنداني شوم 
  .ربط داده بودندشاه و خميني 

 بـي   ، چون در دادگاه نظـامي    
اطالع از قانون زير ورقـه اي       
 را امضا ء كرده بودم كـه بـه        

عنوان اخالل در امنيت كشور     
ــامخ    ــام ش ــه مق ــوهين ب و ت

 3حـداقل   ،  سلطنت مو روثـي   
ــر   ســال 10ســال و حــد اكث

  .محكوميت داشت
به هر رو بـه دادگـاه نظـامي         

اولين بار در سـال      .مبرده شد 
 در رابطه بـا همـدردي       1342

 1342 خـرداد    15با شـهيدان    
ــامي  ــاه نظ ــه در دادگ محاكم

شده بودم كـه نتيجـه حكـم        
  .تعليقي بود

وقتــي وارد دادســتاني ارتــش 
به  خـاطر    نتظار داشتم    ا شدم

با چهره هايي    سابقه دار بودن  
ــوني   ــمناني خ ــوس و دش عب

ـ     . روبرو شـوم    رامـا درسـت ب
  را  دادسـتان  تصور من عكس  

ــدم  ــان دي ــدان و مهرب  او. خن
ــرد و   ــي ك ــده بوس ســالم دي
وســايل پــذيرايي هــم آمــاده 

شـدم   نمود كه به اصرار وادار    
دستش را پس نزنم و كمي از      

  .شيريني و ميوه هم بخورم
 

  23بقيه در صفحه 

  ....حماسه سياهكل 
  

  20بقيه از صفحه 
  

ــا ــا    » دادنه ــا ب ــشند ت ــي ك ــيش م را پ
دروغگويي رفقاي ما را بي اعتبار كرده و        

معرفـي  » مقاومـت «آنان را فاقد نيـروي      
 از 417بـه طـور مثـال در صـفحه       . كنند

سـازمان مجاهـدين    «فصل هشتم كتاب    
كــه توســط » خلــق، پيــدايي تــا فرجــام

موسسه مطالعات و پژوهـشهاي سياسـي       
اولين «:منتشر شده نوشته اند   در سه جلد    

اطالعي كه ساواك در مورد سازمان پيدا       
كرد، در بازجويي مفتاحي و غفـور حـسن     
پور دو تن از چريكهاي دستگير شده بود        
كه از وجود يك گروه مـذهبي بـا مـشي          

  ».مسلحانه خبر داده بودند
، » اولـين اطـالع  «در پس ذكر دروغـين   

آن هم در مورد موضـوعي كـه همـه ي           
خمهاي آن روشن شده و همه مي        و   پيچ

 50دانند كه سازمان مجاهدين در سـال        
چگونه و از چـه طريقـي ضـربه خـورده           
است، فقط و فقط از عهده رژيمي بر مي         

 بــي حــد و مــرز از آيــد كــه دروغگــويي
  . مشخصات اصلي آن است

از اين دروغگوئيهاي در كتاب چريكهاي      
فدايي خلق از نخستين كنشها تا انقـالب     

ن به وفور وجود دارد كه ذكر يك به         بهم
يك آنها در ظرفيت اين نوشـته نبـوده و          

  . نياز به دهها مقاله جداگانه دارد
  

  به چكاوك اما نتوان گفت مخوان
سوال اصلي اين است كه چرا اين كتـاب     
از طرف وزارت اطالعات در اين شـرايط        

نكتـه مهـم و اساسـي       . منتشر شده است  
 خلـق كـه   اين است كه چريكهاي فدايي   

 1357 تـا    1349به نظر من طي سالهاي      
به مثابه يك جنبش كمونيـستي مداخلـه        

بايـد تعريـف    ) جنبش پيشتاز فـدايي   (گر  
شود، عليرغم هر كمبود، اشتباه و يا نقطه     
ضعف، يـك جنـبش اصـيل، مـستقل و          
عدالت خـواه بـود كـه نقـش مهمـي در            
شكلگيري جنبش ضد ديكتاتوري به طور 

نيـستي بـه طـور      عام و جنبش نوين كمو    
سياهكل نقطـه آغـاز و      . خاص بازي كرد  

  . تولد اين جنبش بود
چريكهاي فدايي خلق از تاريخ و گذشـته        
جنـــبش كمونيـــستي ايـــران و جهـــان 
درسهاي زيادي آموختند و تاريخ جنـبش       
فدايي براي نسل كنوني و نسلهاي آينده       

  .درسهاي بسيار دارد
به همـين خـاطر سـياهكل بـراي همـه           

ر مقابل جنبش آزاديخـواهي     كساني كه د  
مردم قـرار دارنـد و بـه خـصوص بـراي            

ــاكم    ــستبدان ح ــي م ــتگاههاي امنيت دس
همچون يك كابوس است كه رهايـشان       
نمي كنـد و بـراي ايـن هرچـه لجـن در        
ــن   ــه ســر و روي اي ــد ب درون خــود دارن

ــد  ــي ريزن ــاريخي م ــت ت ــه . حرك آن چ
نويسنده در صفحه آخر اين كتاب نوشته،       

ـ     ه نحـو برجـسته اي بـه        اين كابوس را ب
ــت  ــته اس ــايش گذاش ــد . نم ــدون تردي ب

سياهكل و جنبش چريكي از نظر شـكل        

و فــرم كــار نــه قابــل تكــرار اســت، نــه 
جنـبش آزاديخـواهي    . ضروري و نه مفيد   

مردم ما در شرايط كنوني بسيار گـسترده        
تـر و عميـق تـر از آن اسـت كـه ظــرف      

امـا از نظـر     . چريكي پاسخگوي آن باشد   
مــرگ بــر «جــا كــه شــعار محتــوا از آن 

اكنون به شـعار    » استبداد، زنده باد آزادي   
عمومي هر جنبش اجتماعي و خيزشهاي       
توده اي در گوشه و كنـار كـشور تيـديل           
شــده و از آن جــا كــه اكنــون نيــز گــذار 
فعاالن سوسياليـست و عـدالت خـواه، از         
گروهها و محافل كوچك و جدا از هم به         

گـر  سمت يك جريان اجتماعي و مداخله       
ــاز دارد،   ــورد خــالق و جــدي ني ــه برخ ب
بنــابرين داشــتن يــك تــصوير واقعــي از 
چريكهاي فدايي خلق و درس آمـوزي از        

  . آن به يك مساله جدي تبديل شده است
سياهكل كه به درستي آن را رسـتاخيز و         
حماسه ناميده اند همچنان زنـده اسـت و         
اين همان كابوسي است كه دستگاههاي      

ي حاكم بر كشور ما را      امنيتي استبداد دين  
رها نمي كند و براي همين اسـت كـه در    
هر فرصت با هياهو  بـه آن مـي تازنـد و        

 آن گفتمان سـازي   رذيالنه پيرامون تاريخ  
ماموران امنيتي كه اين كتاب را . مي كنند

تنظيم كرده حتي در مورد اعالميه هـاي        
اعالم موجوديت چريكهاي فدايي خلق با      

ــه  «گفــتن  ــشهور ب پخــش كاغــذهاي م
، رذالـت و    )38(»اعالميه اعالم موجوديت  

  .پلشتي خود را به نمايش مي گذارند
 جنبش پيشتاز فدايي به ماركسيسم نه بـه   

مثابه شريعت جامد آسماني، كه همچـون       
در ايــن . رهنمــون عمــل مــي نگريــست

جنبش تناقصي اساسي بين نظر و عمـل         
وجود نداشـت و رهبـران و كادرهـاي آن          
براي پرداخت هزينه گفتار و كـردار خـود         

اين جنبش مستقل   . آمادگي كامل داشتند  
بود چرا كه استراتژي، تاكتيـك و برنامـه         

ــ  ــر اس ــه ب اس نيازهــاي عمــل خــود را ن
ــه از    ــستي آن دوران ك ــاي كموني قطبه
. شرايط خاص جامعه مـا اسـتخراج كـرد        

اينها درسـهاي مهمـي بـراي امـروز كـه            
فعاالن سياسي به دنبال راهيابي نظري و       

گنجينه گرانبهاي  . عملي هستند مي باشد   
از آثار تئوريك از آن دوران وجود دارد كه     

 سال از حماسه    38هنوز و پس از گذشت      
اهكل مورد توجه فعاالن سياسي قـرار       سي

  .دارد
اين را دستگاههاي امنيتـي خامنـه اي و         
ايادي او به خوبي مي دانند و براي همين         
مجبورند با تحريف تاريخ واقعي به تـاريخ   

وقتـي در   . نويسي تحريف شـده بپردازنـد     
مهر ماه امسال دانشجويان دانشگاه شيراز     

مـا زن و مـرد      «براي چندمين بـار شـعار       
ــيم   ــا بجنگ ــگ ت ــيم، بجن را ) 39(»جنگ

همچون ساير دانـشجويان دانـشگاههاي      
ديگر سر دادند براي بخش نـرم افـزاري         
ــيش از    ــه ب ــم  ك ــي رژي ــاي امنيت نهاده
ــر    ــق تنف ــي از عم ــر نيروي ــركس و ه ه
ــف    ــد، تحري ــه باخبرن ــومي در جامع عم

تخريـب كينـه    گذشته، مخدوش كردن و     
ــه ــبش اصــيل و  توزان ــك جن  ســيماي ي

ه ي رمز و رازهايش به يك    مستقل با هم  
  .  امر جدي تبديل مي شود

مساله اصلي جنگ و نبردي است كه اكنون بين         
مردم و حاكميت در تمامي عرصه ها وجـود دارد          
و بنابرين ارايه تاريخ تحريف شده و راه انـداختن      

سـياهكل و جنـبش پيـشتاز       جنگ روانـي عليـه      
 بـه منظـور     1357 تـا    1349فدايي طي سالهاي    

ردن فعاالن سياسي از شناخت واقعيتها      محروم ك 
به يك ضرورت براي مستبدان حاكم بـر ايـران          

  . تبديل شده است
وجود استبداد مذهبي حاكم بـر ايـران، تـراژدي          
تاريخ ماست در حالي تاريخ نگاري دسـتگاههاي      
. امنيتي اين نظام كمدي سـطحي بـيش نيـست         

نسل آگاه و هشيار امروز چنين تـاريخ نگـاري را           
ره گرفته و همچنان در جستجوي آگاهي       به سخ 

پـس همانگونـه    . از تاريخ واقعي تالش مي كنند     
كـــه در رمـــان جـــان شـــيفته نوشـــته شـــده 

آفرين بر آتش بـاد اگـر از خاكـسترشان،          «:است
همچنان كه از خاكستر ققنوس، بشريتي واالتـر        

  » .زاده شود
  

  :پانويسها
به خامنه اي، سايت دفتر ولي فقيه، روز چهار شن        : 2و1
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  رويدادهاي هنري ماه
  

  ليال جديدي
  
  

  
  

  سخن روز
  

آغاز بهار و سال نو از زبان شاعران 
 ايران زمين

   : توصيف مي كند"سعدي"
 درخت غنچه برآورد و بلبالن مستند

جهان جوان شد و ياران به عيش 
 بنشستند

  
  : نويد مي دهد"حافظ"

  نفس باد صبا مشك فشان خواهد شد
  اهد شدعالم پير دگر باره جوان خو

  سمن خواهد داده ارغوان جام عقيقي ب
شقايق نگران خواهد ه چشم نرگس ب

  شد
اين تطاول كه كشيد از غم هجران 

  بلبل
  تا سرا پرده گل نعره زنان خواهد شد

  
   : طلب مي كند"نادر نادر پور"

  برخيز و با بهار سفر كرده باز گرد
  تا پركنيم جام تهي از شراب را

  رهاي سبزهاي روشن انگو وز خوشه
  در خم بيفشريم مي آفتاب را

   
 شاعر، آهنگساز و "عارف قزويني"

  :سرايد ترانه سرا از اميد مي
  عيد آمد و ما خانه خود را نتكانديم 

  گردي نستانديم و غباري ننشانديم
   
  : تمنا دارد"سايه"
  بهارا تلخ منشين، خيز و پيش آي 

  گره واكن ز ابرو، چهره بگشاي
  ت گل افشانبرآر از آستين دس

  گلي بر دامن اين سبزه بنشان
   
 پا را از اين هم فراتر "لعبت واال"

  : گذاشته
هفت سينش، سرشك و سوگ و 

  سراب
  سرب و سنگ و سموم و سرسام است

  ساغرش پر ز تلخكاميها
  اش پايكوب آالم است سبزه

   

 از بهار مژده رسان "ژاله اصفهاني"
   :مي گويد
  رسان دهرسان، اي بهار مژ بهار مژده

به بزم و سنگر آزادگان گل افشان 
  باش

  ي پيروزي و اميد آور پيام تازه
  براي منتظران، بهترين بهاران باش

  
 براي دخترش "فريدون مشيري"
  : سرود"بهار"

  ي صبح بهارم دخترم چون خنده
  ي تو دمد در خنده اميدي مي

  بينم از دور به چشم خويشتن مي
  ي تو  بهاردلكش آينده

  
 ،سرايان هم از بهار دور نبودندترانه 
 ترانه خاطره انگيزي را "بيژن ترقي"

 : ساخت"پوران"براي 
  مد مي رم به صحرا او بهار ،مداوگل 

  يم بي نصيب و تنهايعاشق صحرا
  دلبر مه پيكر گردن بلورم

  عيد اومد بهار اومد من از تو دورم
  
  :  خواند"داريوش رفيعي"و 

  در بهار عشق و مستي من
  نه رنج هستي منشد فسا

  دگر خزان گشته بهارم
  كجا برم اين دل زارم؟

  
  : نيز خواند"ويگن"

  شكوفه مي رقصد از باد بهاري
  شده سرتاسر دشت سبز و گلناري

   
 
  

 موسيقي
  
راه اندازي دوباره استوديو "

   "بل
ترين   با پيشرفته"استوديو بل"

تجهيزات صوتي و تصويري بعد از سه 
  .كند  به كار مي آغازدوبارهسال وقفه 

 مدير استوديو ،چاووشي محمد علي
محل  بل در يك نشست خبري در

در خيابان الرستان، با  اين استوديو
 ،اشاره به پيشينه تاريخي اين مجموعه

به فعاليتهاي استوديو بل اشاره كرد و 
به نيم  اين استوديو نزديك"  :افزود

قرن پيش توسط علي اكبرنكونگر، 
 سور برگشلي ومهندس مواج، پروف

هاي مرتضي  پروفسور لياقتي با توصيه
 گذاري شد و تا به امروز حنانه پايه

هنرمندان مطرحي همچون شجريان، 
عليزاده، لطفي، مشكاتيان، ناظري، 

كامكارها، سيمين غانم،  روان، روشن
فريدون فروغي، فريدون شهبازيان، 

 پايور، جواد معروفي و مرتضي حنانه،
در اين مجموعه ضبط آثار خود را .. .

سريالها و فيلمهاي مطرحي  اند و كرده
، "هزاردستان"، "سربداران" همچون

هاي بزرگ  مجموعه  و"دلشدگان"
كانون پرورش فكري كودكان و 

ضبط و  نوجوانان نيز در اين استوديو
  ".صداگذاري شده است

  

 نفر در ارتباط با 13دستگيري 
  تهيه موسيقي رپ

يس ، ريدون سرهنگ ميرعباس صوفي
پليس امنيت عمومي استان اصفهان 

زير گفت كه در حمله غافلگيرانه به 
 نفر را كه به 13 ،زميني در اصفهان

بط آن براي ضاجراي موسيقي رپ و 
ش از يكي از شبكه هاي ماهواره خپ

 . دستگير كرده است،بودندمشغول اي 
بط موسيقي نيز ضابزار ، اين محلدر 

   .توقيف شده است
انتظامي همچنين از اين مقام 

خوان  سران رپ"دستگيري دو نفر از 
اين  . خبر داده است"استان اصفهان

شان معلوم نيست،  دو نفر كه هويت
براي محاكمه به دادگاه معرفي 

 .اند شده
جاري محمدحسين  نهم تيرماه سال

صفار هرندي، وزير ارشاد دولت 
هاي امنيتي  نژاد از نيرو احمدي محمود

 ان خواسته بود كه باو انتظامي اير
در كشور » موسيقي ناسالم"جريانهاي 

  .برخورد كنند
  

 فيلم 
  

 اسكار تا 8از كسب 

  ها نشين دارشدن زاغه خانه
ميليونر " اسكاربه فيلم 8اهداي 

 شادي ، و در ادامه"نشين زاغه
دارشدن آنها  نشينان بمبئي و خانه زاغه

  .از جمله اتفاقات اسكار امسال بود
كنندگان فيلم   تهيهسازندگان و

 رقابتهاي  در"زاغه نشين ميليونر"
اسكار اعالم كردند كه يك واحد 

 هديه آنها به كودكان ،آپارتمان شيك
  هندي است كه در اين فيلم فقير

 ، پيش از اين.اند ايفاي نقش كرده
 با كه عموم مردم به شدت از اين

 ميليون پوندي 70 فروش وجود
هاي  ، ستاره"نشين ميليونر زاغه"

هاي  سال اين فيلم در ويرانهخرد
كنند، ابراز خشم  زندگي مي كثيف هند

  .و انزجار كرده بودند
بنا بر يك گزارش، زندگي اين 
كودكان حتي از آنچه كه در فيلم به 

 به مراتب بدتر ،شده تصوير كشيده
  .است

 "نشين  زاغهميليونر"كمپاني سازنده 
 هزينه حمل و نقل هر روزه اين

كودكان از خانه به مدرسه و از مدرسه 
  سال آينده را به عهده8به خانه طي 
  عده زيادي نيز انتقاد.گرفته است

غات ياند كه اين اقدام تنها تبل كرده
 هسياسي براي انتخابات ماه آوريل و م

 . استدر هندوستان
 
  
  

  
  

و عم"قطع برنامه هاي زنده 
  "پورنگ

  پس از هفت"عمو پورنگ"برنامه زنده 
برنامه . خواهد شدقطع  88سال در نوروز 

ي اين برنامه كه براي كودكان و هاي آت
هفته اي يك بار  نوجوانان ساخته مي شود،

به صورت غير زنده بر روي آنتن خواهند 
  .رفت

 ييتهيه كننده برنامه هاي داريوش فرضيا
ايعاتي كه در مي گويد كه ش) عمو پورنگ(

 زمينه برخي مسائل پيش آمده اين سري از
برنامه ها بر سر زبانها افتاده نادرست بوده و 

  ندارد  دخالتي در قطع پخش زنده آن
عمو " كه به ي كودكان،در اين برنامه

 با سوالها و ، زنگ مي زدند"پورنگ
حرفهاي خود تنفر حاكم بر محيط خانواده 

در . مي كردنداز جمهوري اسالمي را آشكار 
يك كودك خردسال ، يكي از اين برنامه ها

 عروسك خود كه ميمون ،تلفني در ارتباط
 از قول پدرش به احمدي نژاد تشبيه  رابوده

  . كرده بود
  

 آكادمي اسكار و صنعت اعضايسفر 
  به ايران  فيلم هاليوود

يس آكادمي اسكار، آنت ير ،سيد گانيس
مشهور  همسر وارن بيتي و بازيگر ،بنينگ

همين طور چهره هايي مثل  مريكايي وآ
بعدازظهر "فيلمنامه نويس (فرانك پيرسون 

و تام ) "خوش دست لوك" و "سگي
 از) يس كمپاني يونيورسالير(پوالك 

 دوبلندپايه هاليو  نفره9اعضاي يك هيات 
 براي يك هفته اقامت وارد هستند كه

گفته مي شود كه حضور . تهران شدند
يردولتي اسكار در ايران به غ اعضاي آكادمي

، نهاد غيردولتي ايراني "خانه سينما"دعوت 
 افرادحضور بي سابقه . گرفته است صورت
دنيا در ايران آن هم به سينمايي معتبر 

مدني و غيردولتي در حالي  دعوت نهادي
مريكاييها آصورت مي گيرد كه پيش از اين 

مستندساز ايران براي حضور در  12از 
با پاسخ  ت كرده بودند كه البتهامريكا دعو

پيشتر . منفي چهار نفر از آنها روبه رو شد
تجسمي ايران به  نيز چند تن از هنرمندان

  . مريكا در آن كشور حضور يافتندآدعوت 
اد در امور ژشمقدري، مشاور احمدي ن جواد

مسووالن سينمايي تنها ": هشدار دادهنري 
 ر وموقعي حق دارند با اعضاي آكادمي اسكا

سينماگران هاليوود جلسه رسمي داشته 
 افتراهايي باشند كه آنها به خاطر توهينها و

كه به ملت ايران در طي سي سال گذشته 
  ".كنند روا داشته اند، عذرخواهي

لسلي آنگر، مدير ارتباطات آكادمي علوم و 
متحرك كه جوايز اسكار را  هنرهاي تصاوير

رانسه گفته اهدا مي كند به خبرگزاري ف
طي ابتكاري كامال "است اين سفر 

 خصوصي براي تبادل آموزشي و هنري و
 صورت گرفته "بدون دستور كار سياسي

  .است
 23بقيه در صفحه 
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  رويدادهاي هنري ماه 
  

  22بقيه از صفحه 
  

با اين حال بر كسي پوشيده نيست كه 
اين اقدام اهدافي سياسي در جهت 
تالشهاي دولت اوباما براي نمايش رفتار 

 را تعقيب مي نرم با جمهوري اسالمي
نيز كه ادعا مي  جمهوري اسالمي. كند
 رابطه خوبي با هاليوود ندارد و كند

ز عناصر تهاجم فرهنگي توليدات آن را ا
  . به آن تن داده است،قلمداد مي كند

له دارفور با اجورج كلوني براي حل مس
  اوباما ديدن كرد

جورج كلوني، بازيگر برنده جايزه اسكار 
جمهور آمريكا،  در مالقاتي با رييس

باراك اوباما و معاون او جو بايدن در 
سفر اخير خود به   گزارشي از،كاخ سفيد
اي پناهندگي در نواحي مرزي اردوگاهه

  .داد هيسودان با چاد ارا
 هزار 250اظهار داشت كه كلوني 

اردوگاه زندگي  پناهنده اي كه در اين
مي كنند در وخيم ترين شرايط ممكن 

  از دولت پرزيدنت باراك دارند وقرار
شتاب اوباما درخواست كرد كه با 

 كوششهاي اياالت متحده بخشيدن به
قوق بشري در ح در حل مشكالت

 هرچه زودتر به ، سودان- منطقه دارفور
منطقه پايان  بحرانهاي كنوني در اين

  .دهد
جورج كلوني كه به عنوان سفير صلح با 

  مي كند،سازمان ملل متحد همكاري
 از چين خواست تا با تحت ينطورهم

فشار قراردادن دولت سودان، هر چه 
زودتر به خشونتها در اين منطقه خاتمه 

  .دهد
كشور چين يكي از مشتريان اصلي منابع 

 منابعي ؛طبيعي سودان به شمار مي رود
كه چين از آن براي پيشبرد منافع 

  .اقتصادي خود استفاده مي كند
 آمار سازمان ملل متحد، از سال براساس

  هزار نفر در300 تاكنون بيش از 2003

درگيريها در . دارفور به قتل رسيده اند
  دولت وياناين منطقه بين شورش

  پناهندگان به رساني كمك مانعسودان
  .بوده است

 

   
 ادبيات

  

   هشتاد ساله شدكريستا ولف
 يكي از مشهورترين ،كريستا ولف

نويسندگان آلماني پس از جنگ دوم 
نويسنده جهاني كه آثارش بيش از هر 

 مختلف به زبانهاي  ديگر زن آلماني
ي  تجربه.  ساله شد80 ،ترجمه شده

جنايتهاي نازيها او را مانند جنگ و 
النش به آرمانهاي ابسياري از همس

 دلبسته تشدبه ي سوسياليستي  جامعه

 ،ولف از سر همين عالقه. و اميدوار كرد
آلمان شرقي را ترك نكرد و تا 
فروريختن ديوار برلين در جستجوي 
راههايي براي بهبود وضعيت كشور با 

  . حفظ حكومت سوسياليستي بود
حزب متحد "لف در جواني به كريستا و

 پيوست و از سال "سوسياليست آلمان
  نامزد عضويت در كميته مركزي1963

 پس از 1967  در سال او.  بوداين حزب
يك سخنراني صريح در نشست اين 
كميته كه در آن از سياستهاي فرهنگي 
حزب به شدت انتقاد كرد، با 
محدوديتهاي فراواني روبرو شد و زير 

ا اين ب. ي امنيتي قرار داشتنظر نيروها
، كريستا ولف آلمان سوسياليستي وجود

داد و با وحدت دو  را به غرب ترجيح مي
  . آلمان مخالف بود

، گرچه از عضويت در 1989او در سال 
حزب كناره گرفت، همراه با برخي ديگر 
از نويسندگان آلمان شرقي مانند اشتفان 

 را عليه وحدت گسترده اي فعاليت ،هايم
دو آلمان و در دفاع از استقالل آلمان 

همين موضع . شرقي به راه انداخت
گيريها باعث شد منتقدان و روزنامه 

ي  نويسنده"نگاران غرب به او لقب 
.  بدهند و به شدت بر او بتازند"دولتي

 كتاب 1990ريستا ولف در سال ك
 . را منتشر كرد"ماند چه ميآن"
  

  برنامه نوروزي راديو پيشگام

  
www.radiopishgam.com 

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

عمليــات  كرامــت 

  سياهكل

  
  21از صفحه 

ــفحه  ــه از ص ــا بقي ــتش ب راس
هــراس مقـــداري خـــوردم و  

ــيدم و  ــام در نوشـ  مـــدتتمـ
دادســتان ارتــش بــا احتــرام و 

با من  تعارف و معذرت خواهي     
  .برخورد كرد

گيج و مبهوت و پس از بدرقـه    
اي گرم و با احتـرام تمـام بـه          

اده شدم كـه     برگشت د  يزندان
تنها زنداني سياسـي و امنيتـي       

  .اش من بودم
هم اتاقي من قـبال زمـين دار        

 زمينهـايش را مـصادره    كهبود  
ــد  ــرده بودن ــاظ  او. ك ــه لح   ب

 اخالقي و 

 كه خوبي بودبسيار انساني آدم   
به علت در گيـري بـا عوامـل         

 و هـر    شاه به زندان افتاده بود    
روز برايش از بيـرون روزنامـه       
مي آوردند و در ضـمن كتـاب        
قانون هم در كنار آن بـا خـود         

  .داشت تا از خودش دفاع كند
دادگاه چگونـه    من گفت ه  باو  

 گذشــت و بــه كجــا رســيدي؟
داستان را برايش تعريف كردم     

فكـر   و خوشحال شد و پرسيد    
كني به چـه علـت بـا تـو           مي

  چنين برخوردي شده است؟
 با پول   هايمم راستش فاميل  گفت

ــ ــاه را ب ــن ه راي دادگ ــع م نف
  !!برگرداندند

. طـور نيـست    گفت نه ايـن   او  
 فكر مـي  من از او سوال كردم      
دادسـتان   كني بـه چـه دليـل        

 او  ؟! آدم شده بودند   اطرافيان او 
در جواب با اشاره بـه روزنامـه        

  .گفت اين خبر را بخوان
خبر در  . روزنامه را از او گرفتم    

ــاهي د ــه اي از كوتــ ر گوشــ
 در گيــري در جريــانروزنامــه 

  ...سياهكل را نوشته بود
به فكر فرو رفتـه و خوشـحال        
شــده بــودم كــه ســرانجام    
فرزندان دلير همه ي شـهيدان    
راه آزادي به خال زدند و تنهـا        
راه رهايي همين خط سياهكل     

  ...است و بس
ــه ي   ــت واقع ــه ي كرام نتيج
انقالبي سياهكل اين بـود كـه       

روز از زنـــدان پــس از چنــد   
ــا   ــدم  و ت ــونآزادش ــم كن  ه

سپاسگوي آن سـرداران جـان      
  ...بر كف هستم 

روانشان شادان تر و راه شـان       
  .چنين باد...پر رهرو تر بادا 
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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 خلـق       نبر

. ايران و بيان كننده نظرات اين سـازمان اسـت         
اما بديهي است كه از چاپ مقـاالت و مطالـب           
فعالين سـازمان و جنـبش مقاومـت و صـاحب           
نظران و نيز ترجمه مطالبي كـه حجـم نـشريه           

دهـد و اطـالع از آن مفيـد اســت،     اجـازه مـي  
مطالبي كه با امضاي افراد     . كند ودداري نمي خ

شود، بيان كننده نظـرات      در نبردخلق چاپ مي   
خود آنان اسـت كـه ممكـن اسـت بـا نظـرات              
. سازمان منطبق، همسو يا اختالف داشته باشـد       

بيـان  ) با نام و يا بـدون نـام       (سرمقاله نبردخلق   
  .كننده نظر سازمان است

  
برد خلـق   براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي ن      

  تماس بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو20       فرانسه
    يورو24   اروپا  معادل            

   يورو36              آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
اخبار و گزارشهاي جنبش كارگران، مزدبگيران       

ـ       ران، عـراق   و كاركنلن ايران، اخبار تحوالت اي
ومسائل بـين المللـي مربـوط بـه آن، اخبـار و             
ديدگاههاي جنبش زنـان را هـر روز در سـايت          

  .ايران نبرد بخوانيد
   

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

رد خلق ، اخبار رويدادهاي نشريه نب

روز ايران و جهان، تحليل مسائل روز، 

  ديدگاهها

  

  از سايتهاي زير ديدن كنيد

  
www.iran-nabard.com 

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

www.fadaian.org  
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 با شكوه و جـالل      ي چهارشنبه سور  جشن
ـ  بـه و   رانيتمام توسط مردم ا     جوانـان   ژهي

 ي كه قـدمت   ي جشن باستان  نيا. برگزار شد 
 نيچند هزار ساله دارد هـر سـاله در آخـر          

مردم بـر   .  شود يچهارشنبه سال برگزار م   
 هستند كه با افـروختن آتـش،        دهي عق نيا

 ي درگذشـته را گرامـ     كانيارواح پاكان و ن   
ـ  سـو، همـه پل     گري و از د   دارن د يم  و  هايدي

 ي سـال كهنـه را در شـعله هـا         يهايپلشت
 سوزانند تا در مقدم بهـار تـن و          يآتش م 

  .  به آنها دور دارنديروان خود را از آلودگ
 امر فرخنده بـه سـرور       ني ا منتي به م  آنها
 بـه  ي و بـا همـه ابـزار سـع      زنـد ي خ يبر م 

 كام تلخ را به     ،ينيري دارند و با ش    يشادمان
 رانـدن   ي ترقه برا  يصدا.  نهند ي م يكنار

 است تا در مقدم بهـار،       دي و ددان پل   وانيد
ـ  را شا  شي خـو  يسرا  حـضور نـوروز     ستهي

  .كنند
ـ  حاكم بر كشور ا    اني آخوندها و مال   اما  ني

 تابنـد و  ي را بر نمـ يجشن و سرور همگان  
 ني دروغـ ي هـا  هيبا انـواع و اقـسام توصـ       

 بـه بـر حـذر داشـتن     ي سع ي و خراف  ينيد
ـ يي جشن آ  ني ا يدم از برگزار  مر .  دارنـد ين

 سركوبگر مسلح به انـواع      يروهايتدارك ن 
 قـدرت  شي سركوب، نما  يو اقسام ابزارها  

 ترسـاندن مـردم و      ي بـرا  يكومتاوباش ح 
ــش  ــشان ك ــا از راددنيخــط و ن ــ آنه  و وي

بـه  .  كارساز نبوده و نخواهد بـود      ونيزيتلو
 ي مردم با همه توان به برگزار  لي دل نيهم

ــا ــشن ني ــرور آ ج ــييو س ــتانين  ي و باس
 را  يپرداختند و پوزه سـركوبگران حكـومت      

 ي برگــزارديــ ترديبــ. دنــديبــه خــاك مال

 بـا تمـام     يورپرشكوه جشن چهارشنبه س   
ـ  و مابانهاي خليابزار و تبد    شـهر بـه   نيادي

ـ م ـ  روي بــرايداني  كــه ي بــا كـسان يياروي
 ي تابند، رو  ي و سرور مردم را بر نم      يشاد

  .مت آخوندهاست نفرت مردم از حكوگريد
 پـست تـر و بـدتر از         ي و پلـشت   يدي پل چه

 كه همچـون بـال بـر        ي حكومت يآخوندها
 بهتـر از   ييكـو يچـه ن  . مردم نازل شده اند   

 را به آتش خشم     ي و پلشت  يدي پل نيآنكه ا 
. و تنفر در چهارشنبه آخر سـال بـسوزانند        

 انبـار ي تـر و ز    يموز* "يخرفستر"كدام  
 يص لباس شخـ   ي و اطالعات  يجيتر از بس  

كـدام  .  مردم محو شود   يندگكه از پهنه ز   
 ي مالهـا  ي بدتر از كنشگر   ي ا يبد سگال 

 آتش سپرده شود    يحاكم كه به شعله ها    
 به آنان پـاك گـردد و       يتا جهان از آلودگ   

ـ  بدتر از رژ   يچه نحوست  ـ    مي  ي سـتمگر ول
 كه در مقدم بهار و نو شدن سـال و           هيفق

ماه از شـر وجـود ننـگ آلـود آن آسـوده             
 ي و تباهاهكارتري سي و دد  وي د ايآ. ميگرد
 بـر جـان و      ي تر از حاكمان امـروز     نيآفر

مال وجود دارد تا در آتش چهارشنبه آخـر         
سال سوزانده شـود تـا بهـار بـا شـكوه و             

 هي خانه ما تك   كهي بر ار  شتريجالل هرچه ب  
   را به همراه آورد؟يزند و طراوت و شاداب

 است كه مردم دست به كار شـوند         يهيبد
ــق  ــو طب ــهيرينت د ســكي ــرن  ني در آخ

 ي و بدســگاليچهارشــنبه ســال پلــشت  
ــو  ــش قهــر خ ــه آت  شيحكــومتگران را ب

بسپارند، سركوبگران و گماشتگان مـسلح      
آنان را با آتش خشم و نفـرت بـسوزانند و         

 آوا دهنـد كـه آنـان را بـا       نگونـه يبهار را ا  
  . ستي نيبت حاكم نسمناني و اهروانيد

  زنـد  مـه ي خ يني كه در سرزم   ي بهار خوشا
 ي تهـ  رتيوسـ يكه از لوث وجود ناپاكان د     

 باشد و مردم    ني امر نماد  نيهرچند ا . است
 خود با آنان را بـه هـزار جلـوه           ي نسبت يب

  .  داده باشندشينما
  
 و  ي مـوذ  يجانوران و حـشرها   : خرفستر*
  انباريز

  87 اسفند 29
  
  
  

 "سفيد"يك قتل 

ديگر به سفارش 

 آيت اهللا خامنه اي
  منصور امان

ت اهللا خامنه اي يك گُماشتگان آي
زنداني سياسي ديگر را بزدالنه و به 
شيوه باندهاي تبهكار زيرزميني به 

پس از ابراهيم . قتل رسانده اند
لُطفي، عبدالرضا رجبي، اكبر 
محمدي و ولي اهللا فيض مهدوي، 
امير حشمت ساران تازه ترين قُرباني 
آدمكُشاني است كه ساده لوحانه 

  سازيگُمان مي برند يك صحنه
بالهت آميز براي ماله كشي بر 

وليت آنها در قتل زندانيان كافي ئمس
  .است

زنده خواران تحت امر آيت اهللا 
خامنه اي، امير حشمت ساران را كه 
سرافرازانه پنجمين سال اسارت خود 
را مي گُذارند، مسموم كرده و سپس 
با دست بند و پابند به تخت اُتاق 

. جان دهدمراقبتهاي ويژه بستند تا 
دژخيمان وزارت اطالعات و 

مدتي كه امير  زندانبانان در تمام 
حشمت ساران با مرگ دست و پنجه 
مي كرد، در پشت در مسلخ به انتظار 

  . پايان كار نشسته بودند
 و "سفيد"سازمان دادن قتلهاي 

پاكسازي صحنه جنايت هرگز نمي 
تواند بر مسووليت دستگاهي كه 

ه ها را زندانها و شكنجه گا
سرپرستي مي كُند، به ابواب جمعي 
آنها مزد مي دهد و زندانيان بي دفاع 
. را در اختيار دارد، سايه بياندازد

گُذشته از اين، چهره و دستان رژيم 
واليت فقيه خون آلوده تر از آن 
است كه بتوان با نمايشات بي مايه 
اي از اين دست آن را پنهان 

      .كرد
ي كيفر رژيم جمهوري اسالم

آدمكُشي و هزينه سركوب را به 
صورت اجتماعي و به دو چندان 

     .خواهد پرداخت
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  شهداي فدايي 

   فروردين ماه

  

 حبيب مـؤمني    -جواد سالحي   : رفقا
ــنجري  - ــشايار سـ ــصور - خـ  منـ

 - محمد معـصوم خـاني       -فرشيدي  
 - حسن ضياء ظريفي     -بيژن جزني   

) سـعيد ( مـشعوف    -عباس سـوركي    
 عزيز  - محمد چوپانزاده    -النتري  ك

ــرمدي  ــشار  -س ــل اف ــد جلي  - احم
 محمدرضا كاميـابي    -حميد اكرامي   

 سـيمين   -آيتـي   ) پريدخت( غزال   -
 - عبـاس هوشـمند      -شـاهي    پنجه

 - يـداهللا سلـسبيلي      -علي ميرابيون   
 -جليــل اراضــي -ناصــر توفيقيــان 

- عطـا خانجـاني   -اتاباي  بهرام آق 
ــدآراز ــروز(محمـ ــد  آراز م-)بهـ حمـ

 عبداهللا  - غفور عمادي    -پور   وردي
ــردي محمدكوســه -صــوفي زاده   ب

 سـعيد   - قربانعلي پورنوروز    -غراوي  
 علي محمـد خوجـه     -جوان مواليي   

 آنه بردي سرافراز    - فيروز شكري    -
ــان - ــا( قرب ــفيعي ) آرق ــروز -ش  في

ــفيعي  -صــديقي  ــد ش ــور محم  - ن
ــان  ــروين -محمــد رســول عزيزي  پ

ــروزه  ــي -اف ــد حرمت ــ  محم  -ور پ
ور    صديق ديده  _منوچهر كالنتري   

ــسم و  ... و  ــه امپريالي ــار علي در پيك
ارتجـاع توسـط مـزدوران رژيمهـاي     

  . شاه و خميني به شهادت رسيدند
  
 
 
  

  جشن آتش بر آتش افروزان مبارك
 هيجعفر پو


