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   دالر، 1 كانادا   آمريكا
  اروپا يك يورو

ي ي   كارگران همهكارگران همه

  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

   يادداشت سياسي

 مليوني 40از شعبده بازي 
  تا حماسه سانديسي

   مليوني50 
  مهدي سامع

» تجميع آرا «هشت ماه پس از آن كه اطاق جادوگري         
بـه حـساب      مليون آرا    40در يك شعبده بازي مبتذل      

 بهمـن خامنـه     22ولي فقيه واريز كرد، اين بار در روز         
» نـي شـگفتي آفري  «اي لشگر كشي تمام عيار خود را        

» صراط مـستقيم «دهها مليوني ناميد و قبل از اين كه     
از زبالـه هـاي توليـد شـده         » آزادي«و  » انقالب«بين  

توسط حماسه آفرينان سانديسي پـاك شـود، در يـك           
معاندان و فريب خوردگان    «پيام شتاب زده با فرافكني      

را » داخلي را كه گاه رياكارانـه دم از مـردم مـي زننـد             
تحجـر و   » صراط مستقيم « تا به    مورد خطاب قرار داد   

جنايت بازگردند و به جهانيان نشان دهـد كـه مليونهـا     
ــال و  ــوز، پرتق ــانديس، م ــاندويج، س ــد .... س ــي توان م

براي واليـت خامنـه     » نمايشگاهي از عزت و عظمت    «
  .اي بيارايد

  2بقيه در صفحه 

  

  پيام سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

به مناسبت سي و نهمين سالگرد 

  ستاخيز  سياهكل و در همبستگي ر

  با قيام مردم ايران

  14در صفحه 
مراسم سي و نهمين سالگرد رستاخيز 

  سياهكل برگزار شد 

متن سخنراني زينت ميرهاشمي در 

  مراسم سياهكل
  17در صفحه 

  جنبش اجتماعي

   و آموختن از يك تجربه
  جعفر پويه

  8در صفحه 

 جهان در آيينه مرور

  )4(باحث گرد آن  و م"بيشماران"تيوري 

  ليال جديدي

  10در صفحه 

  

با اندوه و تاسف بسيار رفيق يداهللا با اندوه و 

تاسف بسيار رفيق يداهللا خسروشاهي از رهبران 

 .جنبش كارگري ايران درگذشت
رفيق يداهللا خسروشاهي از سالهاي قبل از انقالب بهمـن در        

ــال و از   ــران فع ــارگري اي ــبش ك جن
صـنعت  رهبران سـنديكاي كـارگران      

رژيم شاه فعاليت سنديكايي    . نفت بود 
وي را تاب نيـاورد و رفيـق يـداهللا را           
دستگير و در بيدادگاههاي نظامي بـه       

  .حبس محكوم كرد
زنده ياد يداهللا خسروشاهي با اعتالي      
جنبش ضد ديكتاتوري از زندان آزاد و     

بـا يـورش    . به فعاليت مجدد در جنـبش كـارگري پرداخـت         
اسـالمي بـه نيروهـاي سياسـي و         وحشيانه رژيم جمهـوري     

فعاالن اجتماعي، رفيق يداهللا نيز دستگير و در بيـدادگاههاي    
مدتي پس از آزادي رفيق يـداهللا    . رژيم به زندان محكوم شد    
در خـارج از كـشور نيـز دسـت از           . مجبور به ترك ايران شد    

فعاليت برنداشت و به طـور مـستمر در پـشتيباني از جنـبش            
  .كردكارگري ايران تالش مي 

بدون شك با درگذشت يداهللا خسروشاهي، جنبش كـارگري         
و جنبش آزاديحواهي مردم ايـران يكـي از يـاران صـديق و          

  .پيگير خود را از دست داده است
درگذشت رفيق مبارز يداهللا خسروشاهي را از جانب خـودم و           
از طرف رفقايم در سازمان چريكهاي فدايي خلق ايـران بـه            

 جنبش كـارگري و جنـبش اجتمـاعي    خانواده او و به فعاالن   
    . مردم ايران تسليت مي گويم

  مهدي سامع
  2010 فوريه 4  برابر با 1388 بهمن 15پنج شنبه 

  سرمقاله

 بهمن، 22ميدان نبرد 

  گورستان

  "جمهوري اسالمي" 

  منصور امان
اين يك تـصادف محـض نيـست كـه درسـت در             

بـر حكومـت     57سالگرد پيروزي قيام ضدسلطنتي     
نظامي، ارتش و دستگاه امنيتي رژيم حاكم، مركـز         
سياسي قيام بـه اشـغال چكمـه پوشـان مـسلح و             

اشـباح ناپديـد ُشـده     . مزدوران امنيتي در مـي آيـد      
هزاران سرباز تا دندان مسلح، خودروهاي نظامي و        

 به خيابانها و    88 بهمن   22ژنرالهاي جنون زده، در     
ـ        ن حـال مـوجبي بـراي       ميدانها بازگـشتند و بـا اي

سفر سي ساله ضـدانقالب در      . شگفتي وجود ندارد  
 به پايان   57مسير سركوب اُميدها و آماجهاي قيام       

رسيده است و او در آخرين منزلگاه، جايي كه رژيم     
شاه با لشكر كشي و به كار انداختن همه ي ساز و            
برگ نظامي و امنيتي خود حضور يافته بود تا آن را    

 مغلـوب تـرك كُنـد، فـرود آمـده           درهم شكسته و  
  . است

همچون محمد رضا پهلوي، علـي خامنـه اي نيـز           
پس از يك نبرد ناموفق چنـد ماهـه، بـه واپـسين             
سالح خود يعني، باز كردن درب پادگانها و اسلحه         
خانه ها براي غرق كردن جامعه ي سر به شورش          

در . برداشته در امواج قهر عريان متوسل شده است       
، راه حل نهايي كه مي بايـست   57بهمن   22 و   21

يكبار براي هميشه حكومت را از دست دشـمنانش         
  .خالص كُند به پاشنه آشيل آن تبديل شد

  3بقيه در صفحه 
  

 به نفع 89تنظيم بودجه سال 

نهادهاي نظامي و به ضرر اقشار 

 زحمتكش مردم

  زينت ميرهاشمي

  4در صفحه 

تالشهاي رژيم ورشكسته واليت فقيه     

  عراق جهت غلبه بر بحران داخليدر 

  آناهيتا اردوان
  12در صفحه 

   مارس 8

  روز جهاني زن

   گرامي باد
  زنان و مردان ايران زمين

 به هر شكل ممكن و با حداكثر 

   مارس را8شعارنويسي روز 

  . گرامي داريم

  ما انقالب نكرديم تا

   به عقب برگرديم

برابري بدون قيد و شرط زن و 

 مرد شرط اول دموكراسي است
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  1بقيه از صفحه  
پس از اين نمايش فرمايـشي، مجمـع        
روحــانيون مبــارز، وابــسته بــه آقايــان 
موسوي، كروبي و خاتمي طـي بيانيـه        

توسـط  » شخـصيتها «اي از حمله بـه      
نيروهــاي ســركوبگر و ايــن كــه ايــن 

با حمايـت و حتـي مباشـرت        «نيروها  
از .... بخشي از نيروهاي نظم و امنيـت      

ين رفتـار   ضرب و شتم مردمي كه به ا      
غير انساني و غيـر اخالقـي معتـرض         

ــد ــغ نكردن ــد، دري ــر داد  »بودن و   خب
اين ....طلبانه فرصت«نسبت به مصادره    

حضور حماسي و ميليوني مردم به نفع       
اين . اعتراض كرد » اغراض حقير خود  

مجمع نيز دچار همان اشتباه محاسـبه       
كودكانه اي شده كـه درصـد بـود تـا           

ر تظـاهرات   مردم در نقش اسب تروا د     
فرمايشي شركت كنند كه البته مـردم       
اين فراخوان تسليم طلبانـه را ناديـده        
گرفتنــد و در حــضوري مــستقل و بــه 
كلـي متمــايز از تظـاهرات فرمايــشي،   
فرياد مرگ بـر ديكتـاتور و مـرگ بـر           

آقايـان موسـوي،    . خامنه اي سـردادند   
كروبي و خاتمي و شـركا مختارنـد تـا          

ا همـراه   مدال اين نمايش سانديسي ر    
 دريافـت    با باطومهايي كه در صـحنه     

  .كردند را به سينه خود نصب كنند
اما نشئه گي خامنـه اي كـه بـه مـدد            
لشگركشي تمام عيـار و بـستن تمـام         
راههاي ارتباط با جهان خارج حاصـل       
شده بود با انتشار عكسهاي گوگل بـه        

بــه تــدريج  . خمــاري تبــديل شــد  
عكسهاي ديگري هم منتشر شـد كـه       

ــشان مــ  ــشه در  «ي داد ن ــت همي ام
بـراي  » تالش حماسـي  «در  » صحنه

پركردن كيسه هايشان از سـاندويج و        
سانديس سر از پا نمـي شناسـند و در          
جريان همين فـداكاريهاي بـي وقفـه،        
گماشته ولـي فقيـه بـر طبـق عـادت           
مشغول الف و گزاف پيرامون احمدي      

فرشاد مهـدي   . نژادي شدن جهان بود   
 29به پــور در ســرمقاله روز پنجــشن  

بهمـن روزنامـه ابتكـار، آگاهانـه و يــا     
ناآگاهانه و ناخواسـته ايـن واقعيـت را         

اگـر  «:بدين شكل به تصوير مي كـشد     
 بهمـن، بـه     22چه سخنران راهپيمايي  

 سال گذشته رئيس جمهوري     30سياق
ــايي    ــد راهپيم ــا مانن ــود، ام  دي، 9ب

تصاوير يا جمالت بسيار محـدودي از       
يان رئيس جمهوري در دستان راهپيما    

قرار داشت و تقريبـا هـيچ شـعاري در          
حمايـــت از دولـــت ســـر داده نمـــي 

نشانه اي است از آن     ...اين نكته .....شد
كه مساله مردم، دولت نيـست و آنهـا         
به درستي تشخيص داده اند كه جدال       

ــر ســر  8فرسايــشي   ماهــه گذشــته ب

موضوعاتي فراتر از آراي ريخته شـده       
  » .به صندوقهاست

ه نـويس روزنامـه     به اين حرف سرمقال   
 ماه گذشته فراتـر از     8ابتكار كه جدال    

مساله انتخابات است اين نكته را بايـد   
اضافه كرد كه ماهيت اين جـدال كـه         
ــران را   ــه اي ــدادهاي جامع تمــامي روي
تحت الـشعاع خـود قـرار داده، تـضاد          
مردم با اصل واليـت فقيـه و يـا كـل        

بيهـوده نيـست كـه علـي        . نظام است 
 28 روز چهارشـنبه    رضايي در سرمقاله  

وابسته بـه سـپاه   (بهمن روزنامه جوان    
جنبش تقلبـي   «هم زمان از    ) پاسداران

سـخن بـه    » و شورش رنگين كمـاني    
ــي آورد ــان م ــي طــي . مي ــاه 8وقت  م

گذشته لبه تيز شعارهاي مليونها ايران      
عليه ولي فقيه و عليه ديكتاتوري بوده       
و در شرايطي كه جنبش رنگين كمان       

 در شرايط جنگي روز     مردم ايران حتي  
 بهمن و عليرغم تئـوري كودكانـه        22
حضور مـستقل و سـتيزه      » اسب تروا «

جويانه خود را به همگـان نـشان مـي          
ــه   ــري خامنــه اي ب دهــد، معركــه گي
كارگرداني يك كوتوله سياسي فقط به      

  .بي آبرويي خودش تبديل مي شود
سرمقاله نويس روزنامـه سـپاه از واژه        

تفاده كرده تا   با بار منفي اس   » شورش«
ولي فقيه را   » شگفتي آفرين «تقلبهاي  

  .ماستمالي كند
 بهمـن   22پس از حماسـه سانديـسي       

ايادي ولي فقيه مدعي شدند كه چشم       
البد در حماسـه    . فتنه را كور كرده اند    

هاي بعدي فتنه را كر و الل مي كنند         
و سپس سراغ دست و پاي فتنـه مـي          
روند و لزومي هم نمي بيننـد كـه بـه           

ن سـوال پاسـخ دهنـد كـه در يـك       اي
 ميليـون   50 مليوني با وجود     75كشور  

حامي چه نيازي به اين لشگركشيها و       
بگير و ببنـدها و تازيانـه و دار اسـت؟           
گفته اند كه ديكتاتورها از تاريخ نمـي        

اما مگر نه اين است كـه اگـر         . آموزند
ــاريخ درســي  مــستبدان بخواهنــد از ت

رهـا  بياموزند بايـد قـدرت و ثـروت را          
كنند و به خاطر جناياتي كـه در حـق          
مردم كرده اند به يك دادگاه عادالنـه        
تن دهند؟ ترديـدي وجـود نـدارد كـه          
آيت اهللا خامنه اي و شركا با آمـوختن         
از سرنوشت ديكتاتورها به سياست بي      

در . دنده و ترمـز متوسـل مـي شـوند         
توان و ظرفيت يك اسـتبداد مـذهبي،        

واليـت  آن هم در شرايطي كه اقتـدار        
فقيه بـا نيـروي زنـان و مـردان دليـر            
شكسته و اراجيف رهبر نظام در كوچه       
و خيابان به سخره گرفتـه مـي شـود،          
راهي جز تاكيد بر حركت بـي دنـده و          
. ترمز به منظور بقـا بـاقي نمـي مانـد          

ــسي   ــه ساندي ــن  22حماس ــن اي  بهم

. حقيقت را بار ديگر بـه اثبـات رسـاند         
) عاشورا محرم، 10( دي 6پس از قيام 

همگان به چـشم ديدنـد كـه چگونـه          
زمين زير پاي واليت به لرزه درآمـده         

 بهمن جبهه واليت همه    22روز  . است
ساز و برگ و همه توش و توان خـود          
ــي    ــا در همراه ــت ت ــار گرف ــه ك را ب

كودكانه كساني كه مبلغ يكرنگـي بـا        
جبهه واليت بودند، قيام مردم را مهار       

 عكـسهاي گوگـل و گزارشـهاي      . كند
متعدد نشان داد كـه ايـن لشگركـشي         
بي مايه تر از آن است كه بتوان آن را          
به رقباي خودي غالب كرد و به اراذل        
و اوباش روحيه باخته از قيـام عاشـورا         

ــرژي مثبــت داد در مقابــل حــضور . ان
مــستقل جنــبش بــا شــعار مــرگ بــر 
ديكتاتور و مرگ بر خامنـه اي و پـاره          
شدن تصوير يزرگ خمينـي و خامنـه         

ي كه رسانه هاي جهان بارهـا آن را         ا
    پوشش دادند،

نشان داد كه قيام ادامه دارد و بنابرين        
 دي و   6اين نظريه كـه گويـا پـس از          

» جناحهـا « بهمـن بـين       22پيش از   
سازش صورت گرفته و بنابرين خامنه      
اي با بستن شكاف در بـاال از طريـق          
ــبش را   ــست جن ــد توان ــازش خواه س

 مدتي كوتاه سركوب و مهار كند، براي   
فقط براي مبلغان شكست و اصـحاب       

بـا ايـن    . مماشات آب اندكي گرم كرد    
حال بايد تاكيد كنم كـه هـر سازشـي          
كه معني عقب نشيني از جانب خامنـه       
اي را بدهــد، الجــرم بــه معنــي قــرار 
گرفتن وي در شيبي به مراتـب تنـدتر        

  . از گذشته است
حرفهاي آيت اهللا خامنه اي قبل و بعد        

همن نشان مي دهد كه وي در        ب 22از  
توازن قواي كنوني نه به دنبال سازش       

  . كه خواستار تسليم است
 بهمن خامنـه اي در      13روز سه شنبه    

جمع مسئوالن و استادان دست چـين       
برخـي  «:شـده دانـشگاه تهـران گفـت    

مسائل و حوادث تلخ ماههاي اخير براساس       
غفلتهاي بزرگ برخي اشخاص به وجود آمد   

 داشت كـه در عرصـه سياسـت         و بايد توجه  
غفلت و اقدامات غير متعمدانه نيز گاه همان 

  ».نتايج خيانت را به همراه مي آورد
برخـي  «هيچكس ترديد نمي كند كه ايـن        

» خيانـت «كه خامنه اي مـارك      » اشخاص
به انان مي زنـد همـان آقايـان موسـوي و            

  .كروبي هستند
خامنـه اي در ديـدار    بهمـن  19روز دوشنبه  

ــي از ــش  جمع ــوايي ارت ــروي ه ــنل ني  پرس
به گمان من مهمترين هدف از ايـن        «:گفت

حوادث دوران فتنه بعد از انتخابات اين چند        
ماه براي اين بود كه بين آحاد ملت شـكاف          

آنهــا بخــشي از ملــت نيــستند، .....بياندازنــد
افرادي هستند يا ضـد انقـالب صـريح، يـا           
كساني كه بر اثر جهالت خود بر اثر لجاجت         

در ايـن   » .ار ضد انقالب را مي كننـد      خود ك 
كـه در   » ضـد انقـالب صـريح     «جا در كنار    

حقيقت همان بيـشماران محـارب بـا اصـل         
واليت فقيه هـستند، خامنـه اي كـساني را          
قرار مي دهد كه بر اثـر جهالـت و لجاجـت            
خود كار ضد انقالب را مي كننـد و در ايـن            
مورد هم بـدون ترديـد روي سـخن وي بـا         

  . و اطرافيان آنان استموسوي و كروبي
 بهمن سـيد علـي خامنـه        28روز چهارشنبه   

 1356 بهمـن سـال      29در سالگرد قيام    اي  
در ديدار بـا ايـاديش از آذربايجـان حماسـه           

مشت محكمي  « بهمن را    22سانديسي روز   
ــالفين  ــان مخــ ــر دهــ ــست و » بــ دانــ

دشمنان انقالب و برخي افراد ديگـر        «:گفت
شمنان سخن  كه دانسته يا ندانسته با زبان د      

مي گويند، تالش بسياري دارند تا اين گونه        
وانمود كنند كه انقالب اسالمي از راه خـود         

آن افرادي كه انقالب    .....منحرف شده است  
را رها كنند و يا به خواست دشمن در مقابل          
ــان    ــسران و زي ــار خ ــود دچ ــستد، خ آن باي

اين عده بر اسـاس توهمـاتي       .....خواهند شد 
تـشابه  » .ده بود، غرّه شدند   كه به آنها القا ش    

موضع خامنه اي و رسانه هاي تحت امرش        
بــا موضــع شــاه و رســانه هــاي گــوش بــه 

خامنه اي تظاهرات   . فرمانش بسيار گوياست  
 بهمــن را 22فرمايــشي و سانديــسي روز  

در مقابـل جنـبش   » شگفتي آفرين«حماسه  
بيشماران كه وي آن را فتنه مي نامـد قـرار           

   نخست وزيرش، مي دهد و شاه از زبان
  4بقيه در صفحه 

  يادداشت سياسي 

  مليوني50 مليوني تا حماسه سانديسي 40 شعبده بازي از
 مهدي سامع
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  1بقيه از صفحه 
موج سركوب نظامي پس از رسيدن به 
نُقطه ي اوج، زير فشار قيام به عقب 
پس نشست و همراه خود سيل بي 
انتهاي قيام كُنندگان را از درهاي باز 
. پادگانها و اسلحه خانه ها عبور داد

حكومت صريح نظاميان در شهريور 
جمهوري .  آغاز پايان رژيم شاه بود57

 به اين مسير با 88من اسالمي در به
تحول . انتهايي گُريز ناپذير گام نهاد

 بهمن اما فقط ترسيم اُفق اين 22
پايان نيست بلكه، آغاز تجديد آرايش 
در نيروي شكل دهنده و طرفهاي 

  . مقابل آن نيز هست
  

يك پايه شدن ساختار، پايان 
  تناقض

 بهمن 22همه ي كساني كه روز 
براي تركيب نهايي رژيم ولي فقيه 

جنگ در ميدان را مشاهده كردند، به 
خوبي مي توانستند اولويتهاي اصلي و 
فرعي در راهبرد آن براي برخورد با 

در حالي . جنبش را تشخيص بدهند
كه حجم بزُرگي از ماموران مسلح، 
خيابانها و ميدانهاي اصلي شهر تهران 
را به اشغال نظامي درآورده بودند، يك 

صحنه ي به ظاهر نمايش بي رمق در 
) ميدان آزادي(اصلي رويداد اين روز 

جريان داشت كه اكثريت تماشاچيانش 
. را افراد اجاره شده تشكيل داده بودند

تدارك گُسترده و پر زرق و برق 
عمليات جنگي در خيابانها در برابر 
اقدام سياسي تشريفاتي كه برگُزار 
كُنندگانش هيچ اصراري در پنهان 

 مشروعيت شكن آن كردن جزييات
نداشتند، كفه سنگين در معادله دو 
وجهي حكومت را به روشني نشان مي 

  . داد
باند ولي فقيه به اين وسيله آشكار مي 
ساخت كه راهكار سلطه سياسي خود 
بر جامعه را از قيد تناُقض ميان ادعاي 

 مشروط "جمهوري"پر دردسر 
اسالمي و رويارويي دايمي با 

ده است و قصد دارد  رهاني"جمهور"
ناهمگوني اي را كه يك حقه باز 
ماكياوليست، آيت اهللا خُميني به 

 تحميل كرد، به سود قُدرت "نظام"
  . حقيقي و منابع آن برطرف كُند

، تشريفات "نظام"در پندار برپا كُننده 
حقوقي و ساختاري جمهوري مي 
توانست به عنوان اليه رويي استبداد 

ي آن را كامل تر مذهبي، سلطه سياس
كُند و به انحصار قُدرت، ظاهر 

اما اينك كه آيت . اجتماعي ببخشد
 باندها را با "جمهور"اهللا خامنه اي 

كوشش براي به زير ناُخن كشيدن 
همه ي آن ملغي كرده است بدون 

آنكه از اتوريته مذهبي و سياسي سلف 
اش برخوردار باشد و با اين خبط، 

رد ميدان  ها را نيز وا"غيرخودي"
رقابت خانوادگي كرده است، تشريفات 
جمهوري فقط مي تواند به مثابه عامل 
تخريب پايه هاي اصلي قُدرت عمل 

ولي فقيه براي بقاي خود در برابر . كُند
جامعه ي معترضي كه هوشمندانه 

 مانور مي "نظام"روي ناهمگونيهاي 
دهد، چاره اي جز كنار گُذاشتن پوسته 

و قانون اساسي آن ي نمايشي قُدرت 
او اكنون ناگزير است به طور . ندارد

مستقيم و بدون پرده جداكُننده اي كه 
براي پنهان كردن ساز و كار اصلي 
حكومت از نگاه جامعه آويخته شده، 

  . در مقابل آن پديدار گردد
  

  تغيير آرايش دروني
رويكرد مزبور كه بر پشت گرايش 

ت نظامي در باند ولي فقيه به حرك
درآمده، تاثيرات بي واسطه اي بر 
توازن قُدرت بين فراكسيونهاي 

 در اين جبهه "اصولگرا"گوناگون 
سياسي مي گُذارد و كارتهايي كه از 

 از "دوم خرداد"هنگام حذف باند 
دستگاه قُدرت روي ميز گُذاشته شُده 

رهبر جمهوري . است را بر مي زند
حفظ "اسالمي با گره زدن بند ناف 

به نيروي نظامي و ابزارهاي  "نظام
نقد آن يعني، سپاه پاسداران و زير 
مجموعه هاي امنيتي و شبه نظامي 
اش، سازش پيشين گرد مساله تقسيم 

او . قُدرت را بي اعتبار ساخته است
ناگُزير است قُدرت، نُفوذ، غنيمت و 
پاداشي كه به منجيان پاسدار، 
بسيجي، لباس شخص اش مي دهد 

ديروزش باز بستاند و را از متحدان 
آنها را به منظور باز كردن فضا براي 
مباشران تُفنگ و چماق به دست خود، 

از اين رو، . بيشتر به حاشيه براند
 هر چه بيشتر جايگاه "ستون خيمه"

فصل "آسوده ي فراجناحي و 
 همه ي فراكسيونها در "الخطاب

باندش را وا مي گُذارد و خود به محل 
.  نزاع تبديل مي شودمناقشه و محمل

اين امر به ويژه هنگامي كه از خيابان 
 به گوش "مرگ بر خامنه اي"ُشعار 

مي رسد، كُمك زيادي به تقويت 
موقعيت وي نه زير خيمه و نه بيرون 

  .   از آن نمي كُند
بيان سياسي اين اقدام، به گردش 
درآمدن دور جديدي از جراحي در 
ساختار انحصاري و كوچك شُده ي 

درت و حذف حلقه هاي بيشتري از ُق
گرد آن است و بر پيشاني آن، در 

 جدالهاي سخت ميان نگرفت
فراكسيونهاي باند واليت و شكل 

گرفتن بحرانهاي جديد داغ شُده است 
كه در دو سطح مختلف جريان 

اين تفاوت را مضمون و . خواهند يافت
اهداف نبردهايي توضيح مي دهد كه 

رار گرفته نيروهاي مورد حمله ق
در حالي كه براي . سازمان مي دهند

نزديكترين و آدابته شُده ترين گرايشها 
با دولت يكدست نظامي مانند طبقه 
ممتاز دستگاه ديوانساالري، 
آپارتچيكهاي اقتصادي و اُليگارشهاي 
اُستانها، مضمون جدال را نبرد تقسيم 
منافع تشكيل مي دهد، بورژوازي 

ليگارشي انگلي و رانت خوار و اُ
روحانيت سنتي را نيروي محركه تضاد 
منافع و جنگ طبقاتي به ميدان 

  . خواهد كشاند
ر دو صورت، نفع ويژه آيت اهللا در ه

خامنه اي و شُركاي خاص او در هر 
چه متمركز ساختن قُدرت و هرس 
شاخ و برگهاي مزاحم آن، از سوي 
همريشان مطرود به عنوان نفع عام 

 و در اينجا باند ولي فقيه به "نظام"
حال . رسميت شناخته نخواهد شُد

پرسش اين است كه آقاي خامنه اي 
ه تا گلو در گرداب شكست در حالي ك

در يك پروژه يكدست سازي ديگر 
فرو رفته است، آيا توانايي، منابع و 
امكانات دست زدن به يك جراحي 

  ديگر را دارد؟
هيچ شاهدي براي تاييد اين انگاره 
وجود ندارد اما در مقابل، يك پروسه 
ي هشت ماه خيزش اجتماعي كه از 
 اعتراض به تقلُب انتخاباتي آغاز و

اكنون به خواست حذف اصل واليت 
فقيه رشد يافته است، ناتواني مرگبار 
حكومت از غلبه بر نتايج اشتباه قبلي 
خود را بازگو مي كُند؛ امري كه درگير 
شُدن آن در يك بحران تازه و آن هم 
در كانون مركزي قُدرت را به بندبازي 
بر لبه پرتگاه در حالي كه با شدت به 

داده مي شود، طرف سقوط هل 
  . همانند مي كُند

 امنيتي ولي فقيه يكبار –باند نظامي 
در آخرين نمايش انتخابات رياست 
جمهوري، پيامدهاي بر هم زدن 

 ها امكان مي "خودي"سازشي كه به 
داد رقابت خود را پيش ببرند و با اين 

 در "غير خوديها"وجود مانع مداخله 
پيش . آن گردند را تجربه كرده است

تُند رو و "از اين دوره، تواُفق باندهاي 
 بر سر استراتژي و قواعد "ميانه رو

رقابت، از ايجاد فضاي تحرُك براي 
نيروهاي خارج از اين مجموعه 
جلوگيري مي كرد و حال آنكه اكنون 
با ورود فاكتور جنبش اجتماعي، بحث 
پيرامون مساله چگونگي سازماندهي 
قُدرت و جهت گيري آن ديگر يك 

 "آقا"دعواي خانوادگي در چارديواري بيت 
 بي "باال"هر شكاف جديد در . نيست

 پر "پايين"درنگ با نيروي اعتراضي در 
مي شود و رفع مزاحمت از متحداني كه 

 "دشمنان"نبايد در سياست نقش ايفا كُنند، 
بيشتري را به ايفاي نقش موثر تر در 

  . سياست جلب مي كُند
 حفظ سلطه بر جامعه، باند ولي فقيه براي

براي رفع نگرانيهايش از مسايل مربوط به 
آن بايد قُدرت سياسي خود را درهم بشكند 
و خود را از بخش ديگري از پشتوانه 
سياسي اش محروم كُند و اين همه را در 
شرايطي انجام دهد كه نفس آتشين يك 
نيروي خُردكُننده را بر پشت گردن خود 

  . دارد
    

  انس خواه ها موقعيت آو
رويكرد جديد آيت اهللا خامنه اي همزمان 
به معناي بسته شدن هر چه بيشتر دايره 
مانور سياسي و تحرُك عملي نيروهايي 
است كه بين جنبش اجتماعي و حكومت 

 را معتدل نبندبازي مي كُنند و رسالت شا
. كردن تضادهاي اين دو جبهه قرار داده اند

سنجاني و اگر چه آقايان خاتمي، رف
جريانهايي كه آنها نمايندگي مي كُنند از 
تالش پشت پرده براي بر سر لُطف آوردن 
باند رقيب طرفي نبسته اند اما همچنان 
راهبرد اصلي آنها را بازي در زمين مين 
گُذاري شُده حكومت و آوانس گرفتن از آن 

  . تشكيل مي دهد
كوشش همه جانبه آنها براي كُنترُل 

 بهمن و تغيير جهت 22اعتراضهاي 
تظاهرات در اين روز به سوي مجلس آشتي 

، چراغ "همدلي همه ي گروهها"كُنان و 
عقالي "سبزي به آيت اهللا خامنه اي و 

 با "آشتي ملي" بود كه رياكارانه "اصولگرا
 "معاندان"آنها را مشروط به مرزبندي با 

اصالح "دستپاچگي جريانهاي . ساخته بودند
ان دادن حسن نيت خود  براي نش"طلب

حتي تا آنجا پيش رفت كه در بيانيه هايي 
كه با امضاهاي مختلف براي اعالم شركت 

 بهمن صادر كردند، يكصدا 22در مراسم 
خواستار انحالل جنبش اجتماعي در 
تظاهرات حكومتي و سر دادن ُشعار 

 از "استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي"
  . جانب آن شُدند
 همه بيشتر خود نويسندگان هيچكس و از

بيانيه هاي مزبور باور نداشتند كه مخالفان و 
منتقداني كه با وجود سركوبهاي وحشيانه 

 بهمن و تهديدهاي 22هفته هاي پيش از 
 به خيابان مي "نظام"مداوم آدمكُشان 

آمدند، اعتناي در خور توجهي به توصيه ها 
و از اين ر. و رهنمودهاي آنها داشته باشند

 با اين وجود زحمت به "اصالح طلبان"اگر 
ظاهر بيهوده مزبور را بر خود هموار مي 
كردند، فقط يك دليل مي توانست داشته 
باشد و آن فرستادن پيام مصالحه به گيرنده 

  .  عالقمند ديگري بود
 بهمن دريافت 22پاسخي كه آنها در 

كردند، مي تواند نه فقط به عنوان يك 
ميدها و توُقعات روز شان ضربه سخت به اُ

  بلكه همچنين به ايده ُكلي آنها در
  4بقيه در صفحه 

  ....سرمقاله 

  "جمهوري اسالمي" بهمن، گورستان 22ميدان نبرد 

 منصور امان
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در حالي كه همه داده هاي اماري توسـط         
ــان    ــز كارشناس ــومتي و ني ــاي حك نهاده
اقتصادي گواهي به بحراني بون وضـعيت       
اقتصادي مي دهند، احمدي نژاد با شيادي       
و آمارسازي دروغ، بدون به حساب آوردن       
بخشهاي ديگر نهادهاي حكومتي، به نفع      
نظامي كردن هر چه بيشتر اقتصاد گام بـر    

  . مي دارد
ــژاد روز   ــدي ن ــر  28احم ــن، در براب  بهم

خبرگزاريهاي حكومتي نرخ رشد اقتصادي     
در حـالي كـه     .  در صد اعالم كـرد     9/6را  

ــصادي    ــسيون اقت ــضاي كمي ــي از اع يك
مجلس به نام جمشيد انصاري در گفتگـو         

 29با روزنامـه حكـومتي مهـر بـه تـاريح            
، اين گفته احمدي نـژاد را غيـر         88بهمن  

طبق آمـار بانـك     «: واقعي دانست و گفت   
مركــزي كــه امــسال منتــشر شــد، رشــد 

 7/2 برابـر بـا    ،87اقتصادي مـا در سـال    
وي اشـاره كـرد كـه البتـه         » .درصد است 

مراجع مستقل همچون بانك جهاني رشد      
  .  درصد اعالم كره اند5/1اقتصاد ايران را 

اين آمار خالف وعده هاي احمدي نژاد بر        
 درصـد در    8رساندن رشـد اقتـصادي بـه        

  . و پايان برنامه چهارم است88پايان سال 
   

  چالشهاي طرح حذف يارانه ها 
حذف يارانه ها و منابع مالي به دست آمده    
از آن همچنــان مــورد دعــواي مجلــس و 

تحليلهاي اقتصادي وخيم تـر     . دولت است 
شدن وضـع اقتـصادي را در اثـر اجرايـي           
. شدن طرح يارانه ها پيش بيني مي كننـد        

حليلي بر افزايش تورم بـه      اين داده هاي ت   
 درصد و رسـيدن خـط فقـر بـه          40باالي  

بيش از يك ميليون تومـان گـواهي مـي           
  . دهند

عبـــاس وطـــن پـــرور نماينـــده ســـابق 
ــار در   ــاني ك ــان در ســازمان جه كارفرماي

 27گفتگويي با ايرنا در تـاريخ سـه شـنبه           
 40افـزايس   «: بهمن در ايـن بـاره گفـت       

بـه دليـل    هزار ميليارد توماني رقم بودجه      
اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها، خـط    
فقر را به بيش از يك ميليون تومان و نرخ   

 درصـد خواهـد     40تورم را نيز به بيش از       
  » .رساند

بــر اســاس تحقيقــات موســسه مطالعــات 
انرژي، با افزايش قيمت حاملهاي انـرزي،       
مصرف واقعي شاخص رفـاه اقتـصادي در        

صد و در    در 30 تا   17خانوارهاي روستايي   
ــهري   ــاي ش ــا 15خانواره ــد 27 ت  درص

همين مطالعه نشان مـي     . كاهش مي يابد  
دهد با فرض افـزايش قيمـت بنـزين بـه           

 در  6/5 درصد ميـانگين تـورم       400اندازه  
توليد و اشـتغال نيـز بـه        . افزايش مي يابد  

 درصـد كـاهش     6/3 و   2/2طور متوسـط    
). 88 بهمــن 13اعتمــاد (» .خواهــد يافــت

ــدم امن ــي بيكــاري، ع ــت شــغلي، تعطيل ي
واحدهاي توليدي داخلي و افزايش واردات      
از اثرات مستقيم طـرح حـذف يارانـه هـا           

  .خواهد بود
يكي از اثرات طرح حذف يارانه هـا رشـد          

  .نامتناسب نقدينگي خواهد بود
بر اساس گـزارش بانـك مركـزي ميـزان         
نقدينگي تا پايان شهريور سال جـاري بـه         

 رسيد كـه     ميليارد تومان  661 هزار و    211
نــسبت بــه مــاه مــشابه در ســال گذشــته 

يـادآوري  .  درصد رشد داشته اسـت    7/26 
مي كنم كه وقتي احمدي نژاد بـه قـدرت          

 هـزار ميليـارد     60رسيد ميـزان نقـدينگي      
  .تومان بود

بــر اســاس يــك گــزارش در اعتمــاد روز 
ــنبه  ــن12دوش ــم   «  بهم ــزايش حج اف

 هزار ميليـارد تومـان بـه        190نقدينگي از   
  ار ميليارد تومان طي شش ماهـه  هز 200

 نـشان دهنـده     1388منتهي بـه شـهريور      
 هزار ميليـارد تومـاني و رشـد         10افزايش  

شش درصدي حجم نقـدينگي طـي ايـن         
  » .دوره است

 منبع مالي عظيمـي كـه از     دولت در برابر  
حذف يارانه ها به جيب خواهـد زد، وعـده       
ميزان اندكي يارانه نقدي به اقـشار بـسيار       

طرح ارائه اين يارانـه  . د داده استكم درام 
در ايـن طـرح    . ها هنوز نامـشخص اسـت     

  .خانوارها به سه خوشه تقسيم شده اند
  خوشه نخست دهكهاي اول تا چهارم 

  خوشه دوم دهكهاي پنجم تا هفتم 
  حوشه سوم دهكهاي هشتم تا دهم 

چنين فزض شده كه اگر درامد سرانه هـر         
ومان و  هزار ت  79نفر در خوشه اول ماهانه      

 130در امد سرانه هر نفـر در خوشـه دوم           
هزار تومان باشد يارانه نقدي به انها تعلق        

رشد قيمتها، انبـار شـدن منبـع        . مي گيرد 
عظيم مالي و پخش يارانه هـيچ خوانـايي         
با هم نداشته و اين طرح به سـمت فربـه           
تر شدن دولت، حاميان آن و سرمايه داران 

رآمد منجـر  و نيز فقير تر شدن اقشار كم د      
  .خواهد شد

بر اساس طرج حذف يارانه ها، قرار اسـت         
 قلـم   16از سال اينـده خورشـيدي يارانـه         

كاال و خدمات از جمله مواد سوختي نظير        
بنزين، گاز برق و كاالهاي اساسـي ماننـد         
گندم، قند و شكر، روغن حذف شود و طي  
يــك دوره پــنج ســاله مــصرف كننــدگان 

  . بپردازندهزنيه نهايي اين كاالها را 
كشاكش بر سر منبع مالي به دست آمـده         
از حذف يارانه ها همچنان بين مجلـس و         
. دولت در ماه گذشته در جريان بوده است       

اعــضاي مجلــس از بــي اعتنــايي رئــيس 
دولــت بــه دســتگاه مقننــه و نيــز قــانون  

  . شكايت دارند
  5بقيه در صفحه 

  

  

  يادداشت سياسي 
  

  2بقيه از صفحه 
 فروردين سال 21شي روز  تظاهرات فرماي 

 را كه در تقابل با قيام مردم تبريـز          1357
ــت از   ــوه اي از حماي ــود جل ــا شــده ب برپ

  *».سلطنت ناميد
در همين سخنان نيز خامنه اي بـه عـده          

انقـالب  «اي اشاره مي كند كه معتقدنـد        
» .اسالمي از راه خود منحرف شده اسـت       

وي اين عده را افرادي مي داند كه غـره          
خطاب ايـن بخـش از سـخنان        . شده اند 

  .ولي فقيه به موسوي و كروبي است
حرفهاي خامنه اي كه بدان اشاره شـد و         

ظر از عمله و اكـره      صدها مقاله و اظهار ن    
ولي فقيه جاي ترديدي باقي نمي گـذارد        
كه چشم انـداز سـازش در تـوازن قـواي         
كنوني يك چـشم انـداز واقعـي نبـوده و           

 بهمن هر دو وجه تضاد، يعني       22پس از   
تضاد بين مردم با كل حاكميـت و تـضاد          
درون هرم قدرت و ثـروت تـشديد شـده          

بديهي است كه در چنين شـرايطي    . است
امنه اي تن به عقب نشيني بدهـد،        اگر خ 

در مسير پرشتاب رشد جنـبش اجتمـاعي        
مردم ايران بايـد جامهـاي زهـر را يكـي           

اين يك اصل مهـم     . پس از ديگر بنوشد   
ــران    ــه در بحـ ــت كـ ــت اسـ در سياسـ

اولـين عقـب    ) بحران انقالبـي  (غيرقانوني
نشيني ديكتاتور آخرين فرصـت او بـراي        

  . بقا است
ــشماران در    ــستقل بي ــبش م  22روز جن

 نه در همرنگي با تظـاهرات       1388بهمن  
اسـب  «فرمايشي خامنه اي و نه در نقش  

كه در تقابل با اين هـر دو خـود را           » تروا
ــشان داد ــاي  . ن ــشيانه نيروه ــالش وح ت

سركوبگر رژيـم نتوانـست قيـام مـردم را       
زنـان و مـردان ميهنمـان بـار         . مهار كند 

ــشترك   ــا رزمــي م ديگــر بپاخاســتند و ب
  . ي را به چالش كشيدنداستبداد مذهب

 22و ) عاشــورا( دي 6خيــزش روزهــاي 
يك بار ديگر نشان داد كـه نقطـه قـوت           
جنــبش بيــشماران در همبــستگي عليــه 
ديكتاتوري و در چند صدايي بـراي بيـان         

ــت   ــاگون اس ــاي گون ــته ه ــن . خواس اي
گوناگوني مطالبات به اين قيـام خـصلت        

تنـوع نيروهـاي    . رنگين كمان داده است   
ه در قيـــام و مطالبـــات شـــركت كننـــد

گروههــاي اجتمــاعي در تقابــل بــا يــك 
رنگي كه الجرم به نيرنگـي تبـديل مـي          

رزم مشترك مـا در سـتيز بـا         . شود است 
. استبداد و براي آزادي تعريف مـي شـود        

شــبكه هــاي گونــاگون اجتمــاعي در    
 بهمن با شعار مرگ بـر       22تظاهرات روز   

ديكتاتور، مرگ بر خامنه اي قيـام بـراي         
 را تداوم بخشيدند و همين زنـان و        آزادي

مردان با عزمي جزم خود را بـراي شـب          
  .چهارشنبه سوري آماده مي كند

  :زيرنويس 
 21به صـفحه اول روزنامـه اطالعـات         *

 كه ضميمه اين يادداشت     1357فروردين  
  .است نگاه كنيد

  

  

  سرمقاله 
  

  3بقيه از صفحه 
مورد نقش و جايگاه خود ثبت 
بشود زيرا وجود شريفي كه آنان 
براي خود قايل هستند تنها در 
صورت پذيرفته شُدن از سوي هر 
دو سوي ميدان مي تواند در عالم 

اين . واقعيت به بازي گرفته شود
در حالي است كه شُتُر سواري 
دوال دوالي آنها در برخورد به 

 بهمن، از يك سو باند 22بزنگاه 
 امنيتي را بيشتر و بهتر –نظامي 

مطمين ساخت كه استراتژي 
براى تأثيرگذارى بر رقبايش 

 از دلبري، چاپلوسي و رويدادها
رقصيدن به هر ساز آنها كه از 
تريبونهاي عمومي يا صدا وسيما 

و نواخته مي شود، فراتر نمي رود 
از سوي ديگر، جنبش اجتماعي را 
به ماهيت دوگانه و اعتماد ناپذير 

 "نظام"مدافعان شرمگين حفظ 
 كه هر چيز و هر ايده فانتزي -

 ي كه "نظام"مي تواند باشد جز 
 بيشتر -به طور واقعي وجود دارد 

حضور دست و . متوجه ساخت
پابسته اينان در ميدان نشان داد 

 قُدرت را كه نه حاضرند انحصار
از سوي باند رقيب تحمل كُنند و 
نه عرضه ي كشيدن تخت از زير 

  .پاي آن را دارند
  

      برآمد     
 22جنبش اجتماعي ميدان جدال 

جمهوري "بهمن را به گورستان 
، ساختار بي قواره و "اسالمي

ناهمگوني كه از جوهره استبداد 
مذهبي و پوسته جمهور 

  سرهم بندي شُده"خوديها"
است، تبديل كرد تا آن را در 
شكل و تركيب اصلي اش نمودار 

ناتواني ولي فقيه و . سازد
همدستانش از سركوب خيزش و 
ترس جنون آسا از آن، قُدرت 

 -درك شرايط اكنون و تصحيح 
 اشتباه مرگباري –حتي نيم بند 

 ماه پيش مرتكب شُدند را 8كه 
آرايش نظامي . از آنها گرفته است

امعه، توسل به امامزاده در برابر ج
 57 بهمن 22اي است كه در 

را به ) رژيم شاه(متوسالنش 
 22در . جاي شفا دادن كور كرد

 از سنگربندي خياباني 88بهمن 
خبري نبود اما تاكتيك تغيير 
يافته آقاي خامنه اي بار ديگر 
شن براي موتور ماشين جنگي 

 و كيسه هاي مملو از آن "نظام"
  .       باز مي گرداندبراي خيابان را 

  
  
  

نهادهـاي   به نفع    89تنظيم بودجه سال    

 نظامي و به ضرر اقشار زحمتكش مردم
 زينت ميرهاشمي
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 89تنظيم بودجه سال    

بــه نفــع نهادهــاي   

ــرر    ــه ض ــامي و ب نظ

  اقشار زحمتكش مردم
  

  4بقيه از صفحه 
براي مثال مجلس تـصويب كـرده كـه         
طرح هدفمند كردن يارانه ها و يا حذف        

 سال باشـد و  5يارانه ها در مدت زماني   
 هـزار ميليـارد     20دولت در سال اول تا      

در حالي كـه    . تومان در آمد داشته باشد    
ولت اين منبع درامد بـراي خـود را در          د

 هـزار   40همان سال اول دوبرابر يعنـي       
  . ميليارد تومان در نظر گرفته است

. مورد ديگر صندوق توسعه ملـي اسـت       
بر اساس برنامه پنجم اقتصادي قرار بر       

ــوده كــه حــداقل   درصــد در 20ايــن ب
آمدهاي نفت، گاز و فرآورده هاي نفتي        

ايجـاد ايـن    . به اين صندوق واريز شـود     
  . صندوق به دستور ولي فقيه بوده است

احمد توكلي رئيس بخـش پژوهـشهاي       
مجلس در رابطه با دست اندازي دولـت      

شــما «: روي ايــن صــندوق مــي گويــد
ــه   ــه بودج ــي در اليح ــان دولت  89آقاي

صندوق را تاسيس كرده ايد و گفته ايـد      
خودمان اساسنامه اش را تـصويب مـي        

تهاي كلـي  كنيم، در حالي كه در سياسـ      
ــنامه    ــد اساس ــس باي ــده، مجل آورده ش

 هـزار و    13بعد  . صندوق را تصويب كند   
 هزار ميليارد تومان به اين صندوق       400

واريز كرديـد و پـول نفـت را در آن در            
ــت    ــه آن را برداش ــد و هم ــر گرفتي نظ
ــاقي   ــالي ب ــك صــندوق خ ــد و ي كردي

  ) بهمن20اعتماد سه شنبه (» .گذاشتيد
   

بـه نفـع     88تعيين بودجه سال    

  سپاه پاسدارن و بسيجيها
، دستگاه نظامي و امنتي     89بودجه سال   

  . رژيم افزايش چشمگيري داشته است
 4 در تــاريخ 1389طــرح بودجــه ســال 

ميـزان ايـن    . بهمن به مجلس داده شد    
معـادل  ( هزار ميليارد تومان     368بودجه  

در نظر گرفتـه شـده      )  ميليارد دالر  368
جه سـال   اين بودجه نسبت به بود    . است

 هزار ميلـيالرد تومـان     90، حدود   1387
 درصـد   30يعنـي   . افزايش داشته اسـت   

ــت   ــه ســال قبــل بودجــه دول نــسبت ب
نگاهي به ارقام   . افزايش پيدا كرده است   

ــسيم   ــه تق ــن بودج تنظــيم شــده در اي
ناعادالنه ثروت مردمي به نفع نهادهاي      
. نظامي، و به ضرر مـردم آشـكار اسـت         

 و ابعـاد    اين آمارهـايي حكـومتي اسـت      
واقعي و عمق فاجعه تقـسيم ناعادالنـه        

  .ثروت را به درستي نشان نمي دهد
 11بودجــه علنــي نهادهــاي نظــامي از 

ــان در ســال 250هــزار و  ــارد توم  ميلي
 ميليارد تومان   735 هزار و    14 به   1388

  .  افزايش يافته است1389در سال 

بودجه اي كه براي سـپاه پاسـداران در         
ــده از   ــه ش ــر گرفت ــزار و 4نظ  850 ه

 30 بــا 1388ميليــارد تومــان در ســال 
ــزايش معــادل  ــارد 975درصــد اف  ميلي

 ميليارد تومـان    825 هزار و    5تومان به   
  .  افزايش يافته است89در سال 

ــشتيباني   ــاع و پ ــه وزارت دف  50بودج
بودجـه  . درصد افـزايش داشـته اسـت        

 2 ميليــارد تومــان بــه 1800ارتــش از 
 افــزايش  ميليــارد تومــان213هــزار و 

   . يافته است
در مطلبي در سـايت حكـومتي آفتـاب         

 بهمن، به قلم پرويـز بابـايي        10تاريخ  
مجموع بودجـه نهادهـاي     «:آمده است 

ــامي از  ــان در 11250نظ ــارد توم  ميلي
 ميليارد تومان در 14753 به  1388سال  
بودجه .  افزايش داشته است   1389سال  

ــداران از    ــپاه پاس ــشنهادي س  4850پي
ــا 1388ومــان در ســال ميليــارد ت  20 ب

ــادل   ــزايش مع ــارد 975درصــد اف  ميلي
 ميليارد تومان در سـال      5825تومان به   

  .  افزايش يافته است1389
ــان   ــت و درم ــسيون بهداش ــضو كمي ع
مجلس شوراي اسالمي درگفتگويي بـا      

 مي گويـد،    88 بهمن   23ايسنا به تاريخ    
بودجه اي كه براي وزارت بهداشـت در        

 درصــد 30از نظــر گرفتــه شــده اســت 
افزايش بودجه نسبت به سال قبل، تنها       

  .  درصد سهم وزارت بهداشت است6
 هـزار ميليـارد   8دولـت  «: وي مي گويد 

تومان بودجه بـراي وزارت بهداشـت در      
نظر گرفته كه بدون شك بـا توجـه بـه      

 ميليــارد تومــان كــسري بودجــه 2000
ــد ا  ــت و رش ــدي 6وزارت بهداش  درص

ــصد بودجــه، ســرانه شــش هــزار و پ  ان
 هزار تومان خواهد آمد،    4توماني به زير    

 درصـد از هزينـه      70بنابراين بيـشتز از     
هاي درمان دوباره به دوش مـردم مـي         

  . افتد
بـي اعتنــايي احمــدي نــژاد نــسبت بــه  
مجلس و قانون مورد اعتراض نزديكان      

  .خودش قرار گرفته است
توكلي در گفتگويي با اعتماد سه شـنبه        

در اليحـه    بهمن گفـت كـه دولـت         20
پيشنهادي خود به عناوين مختلف اجازه    
جــا بــه جــايي اعتبــارات را از مجلــس 

وي در همـين رابطـه مـي     . گرفته است 
معناي اين حرف اين است كـه       «: گويد

اصال بودجه يي نوشته نمي شود و هيچ        
وي در » .رقمــي قابــل اتكــا نيــست   

اعتراض به بـي اعتنـايي احمـدي نـژاد          
ـ   89اليحه بودجه سـال      ر واقعـي    را غي

  .ارزيابي مي كند
   

  افزايش بودجه سپاه و بسيج
احمدي نژاد در سخن پراكنيهـاي خـود        
هنگام ارائه طرح بودجه به مجلس، بـر        
اهميت افزايش بودجه بحش فرهنگـي      

بر همگان روشن اسـت كـه       . تاكيد كرد 
ــالمي   ــوري اس ــي جمه ــش فرهنگ بخ
همان تقويت بخـشهاي نظـامي ماننـد        

بله با مـردم و  بسيج و سپاه در جهت مقا   
رواج فرهنــگ ارتجــاعي واليــت فقيــه 

  اين توجه را مي توان در تعيين . است

  

  
  

ميزان بودجه براي نهادها و انجمنهـاي       
  . وابسته به دولت مشاهده كرد

احمدي نژآد در رابطه با بخش فرهنگي       
عالوه بر بودجه هاي    «: بودجه مي گويد  

 88معمول بخش فرهنگ كه در سـال        
 ميليـارد تومـان     400 هزار و    3به حدود   

 ميليارد تومـان بـه      1500بالغ مي شود،    
بخش فرهنگ اختصاص داده شـد كـه        

 ميليارد تومـان آن بـراي كارهـاي       900
ليـد و   نرم افزاري فرهنـگ و توسـعه تو       

 ميليارد تومان   600محتواي فرهنگي و    
هــم بــراي زيرســاختهاي فرهنگــي    

ــه  ( ».اختــصاص مــي يابــد دويجــه ول
  )  بهمن12دوشنبه 

در ساختار واليت فقيه، وظايف پيـشبرد       
فرهنگي در دست بسيج وابسته يه سپاه       

  . است
به چند نمونه كارهاي فرهنگـي كـه در         
زيرســـاختهاي دســـتگاههاي نظـــامي 

  يم است و براي آن افـزايش      امنيتي رژ 
بودجه در نظر گرفته شده است، در زيـر     

  . اشاره مي كنم
دانــشگاه امــام صــادق كــه از دانــشگاه 
تربيت رجـال بـراي اشـتغال در وزارت         
كــشور و وزارت خارجــه و نهادهـــاي   
نظامي و امنيتي است بـه عنـوان نهـاد          

     .فرهنگي در نظر گرفته شده است
 ميليـارد   37سازمان تبليغـات اسـالمي      

  تومان 
 ميليـارد   47دفتر تبليغات حـوزه علميـه       

  تومان 
 ميليـارد   191شوراي عالي حوزه علميه     

  تومان 
 ميليـارد   114مركز خدمات حوزه علميه     

  تومان 
   ميليارد تومان 6شوراي عالي حوزه 

ــا   ــي موالن ــاد فرهنگ ــون 337بني  ميلي
اين موسـسه وابـسته بـه حميـد        . تومان

   نزاد استموالنا، مشاور احمدي
ــم  ــسندگان ق ــانون نوي ــون 200ك  ميلي

  تومان
موسسه بصيرت، ترجمـان وحـي، پرتـو        
ثقلين، موسسه علوم و معارف اسـالمي       
نــور، موســسه مــصباح الهــي، موســسه 
سفينه النجاه، جزو بنيادهايي هستند كه      

  .از دولت پول دريافت مي كنند

 كمـك هزينـه      1389در بودجه سـال     
 از همه اشخاص حقيقي و حقـوقي     

 ميليـون تومـان     517 ميليارد و    43
 ميليــون 717 ميليــارد و 93بــه 

  . تومان رسيده است
ســـهم موســـسه اينـــده روشـــن 

ــدويت( ــسه مه ــيم  ) موس ــه رح ك
مشاعي رئيس دفتر احمـدي نـژاد       

 يك ميليـارد و      موسس آن است،  
  .  ميليون تومان است200

براي مركز اسناد انقالب اسـالمي      
ن  ميليـو 500به رياست حـسينيان    

  .تومان در نظر گرفته شده است
براي موسسه اموزشي و پژوهـشي      
خمينــي كــه متعلــق بــه آيــت اهللا 
مصباح يزدي اسـت نيـز بـراي تملـك          

 ميليـارد  10دارائيهاي سرمايه اي مبلـغ      
تهران . (تومان در نظر گرفته شده است     

   )88 بهمن 10امروز 
افزايش كمك بـه اشـخاص حقيقـي و         

 89سـال   حقوقي غير دولتي در بودجـه       
بودجه نهاد  .  درصدي دارد  5/143رشد   

رياست جمهوري و اشخاص حقـوقي و       
ــت    ــه رياس ــه نحــوي ب ــه ب ــي ك حقيق
جمهـــوري وصـــل هـــستند افـــزايش 

  . چشمگيري دارند
عالوه بر افزايش بودجه اين اشـخاص،       

 بر تعـداد آنهـا هـم افـزوده       89در سال   
  .شده است

بر اساس همين منبع كمك هزينه هاي    
و حقـوقي در جـدول      اشخاص حقيقـي    

   ميليون517 ميليارد و 43 از 89بودجه  
 ميليــون 717 ميليــارد و 93تومــان بــه 

  تومان رسيده است 
ــن   تملــك دارائهــاي ســرمايه اي در اي
جدول و براي كمك به اين اشخاص از        

 63 ميليون تومان به     500 ميليارد و    21
 ميليـون تومـان افـزايش    900ميليارد و   

كمـك بـه ايـن      در مجموع   . يافته است 
ــخاص  ــد  اش ــدي در 5/142رش  درص

  .  را نشان مي دهد89بودجه سال 
   

، بـار ديگـر    88در روزهاي پاياني سـال      
ــارگران و    ــتمزد ك ــداقل دس ــين ح تعي
مزدبگيــران بــدون مداخلــه نماينــدگان 
واقعي كارگران و بدون در نظر گـرفتن         
نــرخ تــورم و ســبد هزينــه زنــدگي، در 

ار، ساخت و پاختهاي شـوراي عـالي كـ        
. نمايندگان كارفرمايان در جريان اسـت     

با توجه به آمارهـاي ارائـه شـده، رشـد           
قيمتها، رشد تورم و اجرايي شدن طـرح        
يارانه ها، از طرف كارشناسان اقتصادي      

 تا يـك ميليـون تومـان بـراورد          800از  
با توجه به نامتناسـب بـودن       . شده است 

حقوق كاركران و مزدبگيران با اين خط       
ر شـدن وضـعيت معاشـي       فقر، خراب ت  

مبارزه بـراي   . مردم پيش بيني مي شود    
افزايش دستمزد و رساندن آن به نرخي       
واقعــي و مــشاركت نماينــدگان واقعــي 
ــن دســتمزد، در   ــين اي كــاركران در تعي
حركتهاي اعتراضي كارگران در روزها و     

   .ماههاي آينده خود را نشان خواهد داد
  6بقيه در صفحه  
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  5بقيه از صفحه  
  

سركوب، آزار، پرونـده سـازي،      
دستگيري، شكنجه و محاكمـه     
فعاالن كارگري در ايران را بـه       

  .شدت محكوم مي كنيم
   
  كارگران نساجي بافته هاي كرمـان     *

 بهمـن اقـدام     4از ساعت روز يكشنبه     
ايـن كـارگران    . به بستن جاده كردنـد    

علت تجمع و بستن جـاده را انحـالل         
ــ  ــط س ــركت توس ــالم ش هامداران اع

  .كردند
: يكي از كارگران به خبرنگار ايلنا گفت    

چنــدي پــيش عــده اي از مــديران در 
هيات تشخيص تـصميم بـه انحـالل        
شـــركت و انتقـــال دســـتگاهها بـــه 
ــه در    ــد ك ــزوين گرفتن ــتان ق شهرس
اعتراض به اين امـر مـا ظهـر امـروز            

  .اقدام به بستن جاده كرديم
   
، كــارگران كارخانــه الســتيك البــرز*

كيان تاير سابق، طي روزهـاي شـنبه        
 بهمـن در اعتـراض      11 و يكشنبه    10

به پرداخت نشدن حدود دو ماه حقوق        
خود در داخل اين واحد توليدي تجمع       

  .كردند
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران      
تجمع روز يكشنبه كارگران السـتيك      
ــش زدن    ــا آت ــراه ب ــران هم ــرز ته الب

آنـان  الستيك هاي فرسوده از سـوي       
  .صورت گرفت

در دو ســال اخيــر، كــارگران كارخانــه 
الستيك البـرز بارهـا در اعتـراض بـه      
پرداخت نشدن حقوق خود و همچنين      
عملكرد مديريت اين كارخانـه دسـت       

  .به اعتراض يا اعتصاب زده اند
حسين، يكـي از كـارگران ايـن واحـد          
توليدي، در مـورد اعتـراض كـارگران        

ت ايـن   الستيك البرز و سابقه مشكال    
مــي » راديــو فــردا «كارخانــه بــه  

ــد ــت  «:گوي ــتار پرداخ ــارگران خواس ك
حقوق يك ماه و نيم خود و نيـز پـنج           
مـاه مطالبــات شــان از دوره مــديريت  

  ».گذشته اين كارخانه بودند
به گزارش اتحاديـه آزاد كـارگران روز        

 نماينده اخراجي  9 بهمن ماه،    10شنبه  
كارگران كيان تاير بر سر كارهاي خود   

ازگشتند و روز بعد پس از مذاكرات و        ب
ــا    ــارگران ب ــاي ك ــده ه ــق نماين تواف
ــشهر    ــدار اسالمـ ــديريت و فرمانـ مـ
كارگران به تجمع خود پايان داده و بر        

  .سر كارهايشان باز گشتند
   
كارگران كارخانه نورد و لوله صفا در       *

اعتــــراض بــــه عــــدم پرداخــــت 
 بهمن  8دستمزدهايشان روز پنج شنبه     

بر آمدند كه با وعده     در صدد اعتصاب    
معاونت اداري مالي كارخانه مبنـي بـر       
پرداخت دستمزدهاي معوقه كـارگران     
در روزشنبه دهم بهمـن مـاه از اقـدام          

امـا روز شـنبه از      . خود منصرف شـدند   
 مــاه از دســتمزد 5/2پرداخــت حــدود 

معوقه كارگران خبري نشد و به همين       
 بهمـن مـاه     12منوال تا روز دوشـنبه      

وعده خود مبني بر پرداخت     كارفرما به   
  .دستمزد كارگران عمل نكرد

 بهمن اتحاديه آزاد  13  به گزارش روز  
كارگران ايران، به دنبال اين وضـعيت       
كارگران از اولـين سـاعت كـاري روز         

 بهمن مـاه دسـت از كـار         12دوشنبه  
كشيدند و توليد را در سالنهاي مختلف       

در پي اين اعتصاب از سوي      . خواباندند
 بــار ديگــر معاونــت اداري و كــارگران

 صـبح   11مالي كارخانه حدود سـاعت      
بـــه كـــارگران اعـــالم كـــرد شـــب 
دستمزدهاي آنان پرداخت خواهد شـد      
و به اين ترتيب كارگران بـه اعتـصاب    

  .هشداري خود پايان دادند
ــز     ــشب ني ــزارش دي ــن گ ــر اي ــا ب بن
كارفرماي نورد لوله صفا به وعده خود       
عمل نكرد و همـين امـر باعـث شـد           
كارگران اين كارخانه از اولين سـاعت       

 بهمـن مـاه     13اداري امروز سه شنبه     
ــر    ــود را از س ــصاب خ ــر اعت ــار ديگ ب

بـا شـروع مجـدد اعتـصاب از         . بگيرند
سوي كارگران حوالي ظهر تعـدادي از       
مسئوالن كارخانه كه از تهـران آمـده        
بودند در ميـان آنـان حاضـر شـدند و           

ــردا   ــد ف ــاه 14اعــالم كردن ــن م  بهم
دهاي معوقــه كــارگران حتمــا دســتمز

كــارگران نيــز . پرداخــت خواهــد شــد
متقابال اعالم نمودند چنانچه فردا نيـز       
كارفرما به وعده خود عمل نكنـد بـار         
ــار بطــور نامحــدودي   ــن ب ديگــر و اي
اعتصاب را از سر خواهند گرفـت و تـا         
دريافت دستمزدهاي معوقه خود دست     

  .از اعتصاب نخواهند كشيد
 9ه صـفا در كيلـومتر       كارخانه نورد لول  

اتوبان تهران ساوه قـرار دارد و حـدود         
 كارگر در آن مـشغول بـه كـار          1300
  .هستند
   
كارگران شركت آونگان اراك صـبح      *

 بهمــن ســر كــار خــود 14چهارشــنبه 
حاضر نشدند و در اعتراض به اين كه         
ــد، در    ــه ان ــوق نگرفت ــاه حق ــش م ش
خيابانهــاي اصــلي شــهر اراك تجمــع 

انـداري ايـن شـهر     كرده و مقابـل فرم    
  . تجمع كردند

 بهمــن 15بـه گـزارش روز پنجـشنبه    
خبرگزاري دولتي مهر، تعداد كـارگران      

 خواسـتار     تن است كـه    400معترض  
رسيدگي مـسئوالن بـه وضعيتـشان و        
برخورد قانوني با مالكان ايـن شـركت        

  . بوده اند

همزمـــان بـــا تجمـــع كـــارگران در 
ــروي    ــاي ني ــاي اراك، يگانه خيابانه

 حضور موثر داشته و ترافيـك       انتظامي
سنگيني هم در خيابانهاي منتهـي بـه        

  . محل تجمع ايجاد شده بود
كارگران كارخانه آونگـان اراك شـش       
ماه است كه حقوق نگرفته انـد و مـي       
گويند مسئوالن استان مركـزي هنـوز       
كاري براي رفع مشكالت آنها نكـرده       
اند و هيچيك از تعهداتشان جرا نشده       

  . است
   
ران شركت بـن رو در روزهـاي        كارگ*

 بهمن در   13 و   12دوشنبه و سه شنبه     
 مـاه از    4اعتراض بـه عـدم پرداخـت        

دستمزدهايــشان دســت بــه اعتــصاب 
اين اعتصاب كه در تمـام طـول        . زدند

 بهمــن مــاه ادامــه 13 و 12روزهــاي 
داشت و سر انجام با پرداخت يك ماه        
ــارگران   ــه كـ ــتمزدهاي معوقـ از دسـ

 بهمن مـاه    14 روز چهارشنبه     درصبح
  .پايان گرفت

به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران،   
ايــن كــارگران بــه اســتثناي دســتمزد 
بهمن ماه، هم اكنون سه ماه دسـتمزد   
معوقه دارند و اعالم كرده اند چنانچـه        
در اسفند ماه دستمزدهاي معوقه آنـان      
پرداخـت نــشود بـار ديگــر دسـت بــه    

  .اعتصاب خواهند زد
كت بن رو مونتاژ كننده ماشـينهاي    شر

 نفـر   800حدود  ) بنزهاي كوپه (خارجي
كارگر دارد و در جاده سلفچگان قـرار        

  .دارد
   
 بهمـن كــارگران  20روز سـه شـنبه   *

تونل توحيد، در پـي پرداخـت نـشدن         
حقوق خود مقابل ورودي تونل اجتماع      

  .كردند
شـد    به گزارش هرانا اين تجمع سبب       

 بزرگـراه   تا مـسير شـمال بـه جنـوب        
چمران از برج ميالد تا درب تونـل بـا          

همچنين . ترافيك شديدي همراه شود   
برخي از شهروندان با تلفن همراه خود       
براي گـرفتن عكـس و فـيلم از ايـن           

شدند كه اين امر نيز    تجمع روانه تونل    
  .بر شدت ترافيك افزود

   
 100 بهمن حـدود     27روز سه شنبه    *

به كار خرمشهري در اعتراض       ترخيص
عدم پرداخت مطالبات خود در گمرك      

هرانا بـه   . اين شهرستان، تجمع كردند   
نقل از پايگاه خبـري سـفير، در حـالي      
كه گمرك خرمشهر هنوز دو ماه طلب       

كـاران را بـه آنهـا         استردادي تـرخيص  
نداده، روز سه شنبه بدون هيچ اطـالع    
قبلي اعالم كرده است تـا زمـاني كـه          

ه منطقه   درصد پول مبلغ گمركي ب      10 
آزاد واريز نشود، اجازه ترخيص كاالها      

  .دهد را نمي

   
يك گزارش از اعتراضات كـارگري      

  در شركت صنايع اراك
هفته نامه عطر ياس گزارشي از اعتراضـات        
ــشر   كــارگري در شــركت صــنايع اراك منت
كرده كه سايت خودرو كـار در روز يكـشنبه         

مـتن  .  بهمن آن را منعكس كرده اسـت       18
  .به قرار زير استاين گزارش 

تجمع كارگران شركت صنايع اراك در ادامه   
ــن   ــارگران اي ــر ك ــال اخي اعتراضــات دو س
شركت در قبال تاخير مديرعامل در پرداخت       
حقوق و مزاياي كاركنان، تعطيلي كارخانه و       

ــد   ــي باش ــارگري م ــراج ك ــدادي از . اخ تع
كارگران كه در حين اعتـراض و تجمـع در          

اشت شده بودند،   محوطه داخل كارخانه بازد   
پس از يك شبانه روز بازداشـت موقـت آزاد     
شدند اما كـارگران همچنـان بـا مـشكالت          

  . فراوان روبرو هستند
ــه    ــراض ب ــمن اعت ــراد ض ــن اف ــي از اي يك
ــودن بازداشــت آنهــا گفــت  : غيرمنــصفانه ب

كجاي دنيـا فـردي را كـه بـه دنبـال حـق              
طبيعي خود مي باشد بازداشـت مـي كننـد؟        

ارخانـه بيـشتر از حقـوق    مگر مـا از مـدير ك   
عادالنه خود طلب داريم؟ دفعات مكرر حتي       
به همراه خانواده هاي خـود جهـت احقـاق          
حقوق معوقه و مـأخره بـه نـشانه اعتـراض           
جلوي در استانداري تجمع كرديم ولـي نـه         
ــام   ــا از ســوي هــيچ مق تنهــا مــشكالت م
مسئولي حل نشد بلكـه بـا همكـاران مـا و            

همه اين  . گرفتخانواده آنها برخورد صورت     
جريانات در حالي رخ داده كه شركت صنايع       
ــد در   ــت و تولي ــل اس ــان تعطي اراك همچن

    .شركت متوقف مي باشد
يكي ديگر از كارگران كارخانـه كـه از ذكـر      
نام خود خودداري كرد، اظهار داشت؛ مـدير        
شركت بـه هـيچ وجـه در كارخانـه حـضور            
فيزيكي نداشته و بر اوضـاع فعلـي نظـارت          

همچنين در مقابل اعتراض كـارگران      . ندارد
و شكايت آنها اين گونه اظهار مي دارد كـه          
حقوق خود را از فردي دريافت كنيد كـه در          

  . ايد انتخابات به او راي داده
حتي در ارائه اعتراضات خـود بـه        :وي افزود 

اداره كار نيز مراجعه كرديم كه رئـيس اداره         
هدف مديرعامل شـركت    :كار در پاسخ گفت   

يع، انبوه سـازي در كارخانـه اسـت كـه          صنا
البته ما مخالفت خود را در اين زمينه اعالم          
كرده ايم، ولي وي بر تصميم خود پافشاري        

  . مي كند
رئيس شوراي اسالمي كار شـركت صـنايع        
كه از ابتداي بـروز مـشكالت، پـا بـه پـاي             
كارگران احقاق حقوق آنها را پيگيري كـرده       

به توليـد و    گفت؛ واگذاري يك شركت، اگر      
اشتغال بيشتر منجـر نـشود و سـبب ايجـاد           
بيكاري و مشكالت معيشتي كارگران گردد،      
به هيچ وجه نمـي توانـد نقـشي در توسـعه            

  . صنايع داشته باشد
  حسين نوروزي افزود؛ ضرر دولتي بودن يك 
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جنبش رنگين كمان 

بيشماران از تجربه 

 بهمن 22سالروز قيام 

 چه آموخت؟
     ليال جديدي

 بهمن، سالروز قيام مردم ايران 22چهار روز از 
در . عليه ديكتاتوري نظام شاهنشاهي مي گذرد

حاليكه سركوب حكومتي هنوز ادامه دارد، 
پرسشهاي گوناگوني پيرامون شكست و پيروزي 

. عليه آن مطرح مي شودحكومت و يا جنبش 
 سوال كلي 3براي پاسخ منسجم به اين پرسشها، 

  . را مي توان مطرح كرد
نخستين پرسش را از سازمان عفو بين الملل مي 
شود وام گرفت كه در واكنش به گزارش 
جمهوري اسالمي به سازمان ملل در مورد 
: وضعيت حقوق بشر در ايران مي پرسد

اقعا از واقعيت بي مسووالن حكومت ايران آيا و"
  "خبرند يا نمي خواهند آنرا بپذيرند؟

پرسش دوم اين است كه ساختار، فرم و آرايش 
  جنگي جمهوري اسالمي در اين روز چگونه بود؟

و سوال آخر اينكه چرا جمهوري اسالمي با تمام 
  توان به جنگ با مردم شتافت؟ 

. پاسخ به سوال عفو بين الملل روشن است
 بهمن بار ديگر نشان 22 در حكومت خامنه اي

داد كه واقعيت سهمگين بحران را درك كرده و تا 
يك نگاه . مغز استخوان آن را لمس مي كند

 بهمن امسال با 22مقايسه اي از برگزاري 
  . سالهاي پيش گواهي بر اين ادعاست

اين نقطه عزيمت، پاسخ سووال دوم را هم در 
ه از همين روست ك. ادامه خود عرضه مي كند

رژيم تمامي توان خود در تهران را كه همانا 
 انتظامي و لباس -نيروهاي سركوبگر نظامي 

شخصي هستند، در سطح شهر براي رويارويي با 
مردم بسيج كرد و همزمان به علت نداشتن 
پشتوانه اجتماعي ناچار شد با پرداخت پول و سرو 
شام و نهار به عده اي مردم نيازمند، آنها را با 

رها صفي از اتوبوس به ميدان آزادي كيلومت
بكشاند و در عين حال از هر گونه امكان ورود 

  .صف مردم معترض به ميدان جلوگيري كند
از اين رو، آنچه كه ما در سطح شهر و در 
درگيريهاي بي باكانه مردم با مزدوران رژيم 
. ديديم، تنها ميدان اصلي رويارويي دو نيرو نبود

 با آوردن مسافران اجباري فرم و آرايشي كه رژيم
در ميدان آزادي و استقرار سركوبگران در سطح 
شهر به خود گرفته بود نشان داد كه عميقا متوجه 

سوال آخر را . شده است كسي را پشت سر ندارد
    .همين نكته جواب مي دهد

 بهمن آموختيم كه به نيروي رنگين 22ما در روز 
 به تنگنا كمان بيشماران كه حكومت خامنه اي را

كشانده است، عميقا باور داشته باشيم و همزمان 
بايد در امر تداوم جنبش، همبستگي و اتحاد 
بكوشيم، ابتكارات جمعي، فردي، گروهي و 
سازماني خود را براي سردرگمي بيشتر رژيم و 

  .كيش و مات كردن آن به كار گيريم
    بهمن26...فراسوي خبر 

 

  6بقيه از صفحه 
اتب كمتر از ضرر يك     كارخانه به مر  

واگذاري نابجا و بي نتيجه است كه       
منجر به افزايش مشكالت آن واحد      

وي اشـاره كـرد،     . توليدي مي گردد  
البته اخيرا به بهانه تـشويش اذهـان    
كارگران و پرسنل، عـده اي شـايعه        
كرده اند كه واگذاري شركت صنايع      
از طريق مزايده صورت گرفته است      

 و  44اصـل   و هيچگونه ارتباطي به     
امـا ايـن در     . خصوصي سازي ندارد  

حالي است كه شوراي اسالمي كـار       
شركت صـنايع جهـت تنـوير افكـار      
عمومي و نيز اثبات نادرسـت بـودن        
موضوع مذكور، با استعالم از مراجع      
قانوني و تهيه اسناد مربوطـه مبنـي        
ــركت در    ــازي ش ــصوصي س ــر خ ب

، موضوع را كامال    44چارچوب اصل   
  . رد مي نمايد

ــ  10وروزي ادامــه داد؛ اعتراضــات ن
روز اخير كارگران شركت صنايع بـه     
واسطه عملكـرد ضـعيف خريـداران       
ــه    ــه اي ك ــه گون ــت ب ــركت اس ش
ــه   ــه اعتمــادي ب كــارگران هيچگون
طرحها و تعهـدات مـديران شـركت        

  . صنايع نداشته و ندارند
رئيس شوراي اسالمي كـار شـركت     
ــا كــارگران  صــنايع متفــق القــول ب

 بـه نامـه اسـتاندار       شركت با اشـاره   
مركزي خطاب بـه رئـيس جمهـور،        
مبني بر ارجـاع شـركت بـه دولـت          
ــارگران از   ــته ك ــا خواس ــت؛ تنه گف
مسئوالن ارشد استان اين است كـه       
نامه ارسال شده از سوي استانداري      
بــه دفتــر رياســت جمهــوري مــورد 
پيگيري قـرار گرفتـه تـا بـا اعـالم           
نتيجه نهايي، تكليف كارگران بيكار     

  .كليف شركت مشخص گرددو بالت
   

چهــارمين ســالروز اعتــراض 

كارگران شركت واحد گرامي    

  باد 
سـنديكاي كـارگران شـركت واحــد    
اتوبوسراني تهران و حومه كه بـراي       
احقاق حقوق كارگران بعـد از وقفـه        

 احيا شد   1384اي طوالني در سال     
با تالشها و پيگيريهاي مستمر كه با       

ن مواجه گرديـد،  بي اعتنايي مسئوال  
با خواست كـارگران شـركت واحـد        

 بهمـن   8اعتراض خود را در تـاريخ       
 اعال م كرد، اعتراض صـنفي       1384

كارگران با سركوب بي سـابقه كـه         
منجر بـه دسـتگيري و بـي كـاري          
تعدادكثيري از رانندگان زحمـتكش     

  .شركت واحد بود روبه رو گرديد
سـنديكاي كـارگران شـركت واحــد    

ان و حومه چهارمين    اتوبوسراني تهر 

سالروز اعتراض با شـكوه و بـه يـاد          
ماندني كارگران شركت واحـد را در       
حالي كه دو نفـر از اعـضاي هيئـت         
مديره سنديكا در زندان به سر مـي        

  برند گرامي مي دارد و همچنان در 
راه رسيدن به حقوق كـارگران مـي        

  .كوشد
سـنديكاي كـارگران شـركت واحــد    

   اتوبوسراني تهران و حومه
  1384 بهمن 8
  

چهار تن از رهبران سنديكاي   
كارگران شركت نيشكر هفت    

  . تپه آزاد شده اند
 بهمـن  21به گزارش روز چهارشنبه  

هرانا، قربان عليپور، محمد حيـدري،   
فريدون نيكـوفرد و جليـل احمـدي        
حدود چهار ماه پـيش بـه اتهامـات         
امنيتي بازداشت و به زندان دزفـول       

فتــه بــه گ. منتقــل شــده بودنــد  
فدراسيون جهاني كـارگران صـنايع      

( كشاورزي، مواد غذايي و رسـتوران     
، قربان عليپـور و محمـد       )آي يو اف  

حيــدري، پــس از گذرانــدن بخــش 
بزرگــي از دوره محكوميــت خــود و 
فريدون نيكوفرد و جليل احمدي به      
دليل نداشتن پرونده كيفري به طور      

  . مشروط آزاد شده اند
يد نظـر   بر اساس احكام دادگاه تجد    

استان خوزسـتان، آقايـان نيكـوفرد،       
عليپور و احمدي به تحمل شش ماه     
حبس تعزيري و شـش مـاه حـبس         

 به چهار ماه     تعليقي، و آقاي حيدري   
حبس تعزيري و هشت مـاه حـبس        

  .  بودند تعليقي محكوم شده
فدراسيون جهاني كـارگران صـنايع      
كشاورزي، مواد غـذايي و رسـتوران       

داشــت علــي همچنــين از ادامــه باز
نجاتي، رهبـر سـنديكاي كـارگران       
شركت نيشكر هفت تپه انتقاد كـرد       

آقـــاي . و خواســـتار آزادي او شـــد
نجــاتي كــه در پــاييز ســال جــاري 
بازداشت شـد، بـه دو سـال زنـدان          

  .محكوم شده است
   

 هزار كارگر صنعت برق     900
  در آستانه بيكارشدن

محمد پارسا، ريـيس هيـات مـديره        
ي گويـد   سنديكاي صـنعت بـرق مـ      

 هزار نفـر از كـارگران صـنعت         900
برق ايران در آسـتانه بيكـاري قـرار         

  .دارند
 بهمـن  28به گزارش روز چهارشنبه   

راديــو فــردا، رئــيس هيــات مــديره 
ســنديكاي صــنعت بــرق ايــران بــه 
خبرگزاري كار ايران، ايلنا، گفته كـه    
اگر براي اين مـشكل چـاره جـويي         
نشود تمام واحـدهاي توليـد كننـده        

 هـزار   900يزات برقي تعطيل و     تجه
ــستقيم و    ــه م ــار ك ــروي ك ــر ني نف
غيرمستقيم در اين صنعت مـشغول       
بــه كــار هــستند، در 
معرض بيكاري قـرار    

  . دارند
بنــــابر گــــزارش   
ــرق،   ــنديكاي بـ سـ
ــركتهايي كــه در   ش
بخش بـرق فعاليـت     
مــي كننــد بيــشتر از 
ــارد   ــزار ميلي ــنج ه پ

پـنج ميليـارد    (تومان  
از دولت طلـب    ) دالر

 دولـت قـادر     دارند و 
بــه پرداخــت بــدهي 

  .خود نيست
به گفته محمد پارسا،   

 درصـد از    99خريدار  
توليــدات شــركتهاي 
عضو سنديكاي برق،   
دولت يعني وزارتخانه هـاي نيـرو و        
نفت هستند اما اين مشتريان كاال را      
مي خرند ولي پولي بابت اين خريـد        

  .نمي دهند
آن گونه كـه ريـيس هيـات مـديره          

 گفتــه، ســنديكاي صــنعت بــرق  
مشكالت اين صنعت چنـان مـزمن       

اند كه معلوم نيست كـارگران و         شده
 هـاي فعـال در ايـن حـوزه           شركت

بتوانند تا تحقـق وعـده دولـت دوام         
  .بياورند
   

چهارم بهمن، سالروز كشتار 
كارگران معدن خاتون آباد 

 )شهرك بابك(
 كـه   كشتار كارگران شهرك بابك    

ــاع از   ــراي دف ــالي ب ــتاني خ ــا دس ب
ان توسط مزدوران جمهـوري     حقوش

اسالمي به قتل رسيدند، يك جنايت    
محـسوب مــي شــود و عــامالن آن  

    .بايد محاكمه شوند
كارگران مظلوم معـدن     ياد و خاطره  

  خاتون آباد گرامي باد
  

برخي از مهمترين حركتهاي اعتراضي 

 1388كارگران و مزدبگيران در بهمن 
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 بهمن گذشت باعث 22آن چه در روز 

دامن زدن به بحثها و اظهار نظرهاي 
در جناح حاميان و ناظران . زيادي شد

عملكرد جنبش اجتماعي به عنوان 
، اين روز بيش از ايك جريان عمل گر

آن كه نقد گردد، مورد اعتراض واقع 
از سوي ديگر، آناني كه نمي . مي شود

 آن خواهد سر به تن جنبش و فعاالن
باشد از موقعيت استفاده كرده و با 
شدت هرچه بيشتر تخم ياس و بد 
بيني مي پاشند و سعي دارند تا نقادي 
درست از اين اتفاق را به درگيري و 
جنگ داخلي بين عناصر تشكيل 

آنچه بيش . دهنده جنبش تبديل كنند
از همه در اين ميان چشمگير است، 
برخوردهاي عجوالنه و ناپخته بعضي 

 كساني است كه توقع داشته و يا از
. دارند كه يك شبه راه صد ساله بروند

آنان به دليل اين كه آن چه كه آرزو 
مي كردند اتفاق نيفتاده، ناراحت و 
عصباني به هر دري مي كوبند و با 
ناراحتي و عصبانيت سعي دارند تا 
مقصر يا مقصراني بيايند و آنها به زير 

.  بگيرندشالق اتهام و دشنامهاي خود
اين برخوردها نه تنها مشكلي از 
جنبش حل نخواهد كرد بلكه، باعث 
خواهد شد تا بخشي از پروژه 
حكومتيها براي درگيري در داخل 

بنابراين بيش از . جنبش عملي شود
اينكه واكنشهاي تند و يا برخوردهاي 
هيستريك و عصباني را كه عملي 
عجوالنه به دليل انتظارات بيش از 

است دامن بزنيم، نياز داريم با اندازه 
نقد درست، عملكرد اين روز را بررسي 
كرده ضعفهاي آن را زير ذره بين 
بگذاريم تا در آينده بتوانيم پر قدرت 
تر عمل كنيم و نارساييهاي جنبش را 

اين اولين باري نيست . نيز ترميم كنيم
كه جنبش در مسير حركت به جلو با 

يل فضاي مانع برخورد مي كند و به دل
پر جنب و جوش آن و نظارت همگاني 

اما نوع . مورد اعتراض واقع مي گردد
 بهمن افتاد از آن 22اتفاقي كه در 

دست است كه بايد تامل بيشتري بر 
آن كرد و با دقت، نواقص و نارساييها 

آن گاه مي شود كمبودها را . را ديد
بهتر ديد و براي رفع آن چاره انديشي 

  .كرد
جنبش اجتماعي، كنش " من در مقاله

 پيرامون باال بردن عكس "و واكنشها
بدون "خميني در اعتراضات نوشتم 

برنامه بودن، نداشتن يك استراتژي 
مشخص و عدم وجود يك پالتفرم يا 

باعث به وجود آمدن ... توافق جمعي و
  ".اين گونه حوادث مي شود

اگر شبكه هاي اجتماعي باعث گرديده 
ركزي شكل تا سازماندهي غير متم

گيرد و ضربه پذيري آن را به حداقل 
برساند اما به دليل جوان بودن اين 
نوع سازماندهي، كمبودهاي اساسي 
اي در آن احساس مي شود كه نمي 

يكي . توان از آن به آساني عبور كرد
از اين كمبودها نبود برنامه مدون و 
توافق شده اي است كه همه اقشار 

نان را به اجتماعي را دربر گيرد و آ
عنوان بخشي از جنبش اجتماعي 

اين كمبود باعث خواهد . تعريف كند
شد تا جنبش در محدوده عناصري كه 
در شبكه ارتباطي آن درگير هستند 
خالصه شود و از گسترش به سوي 
. ديگر اقشار اجتماعي ناتوان بماند

همچنين اين نقيصه باعث واكنشي 
شدن جنبش مي گردد و به دليل بي 

گي مجبور است تا در مناسبتهاي برنام
حكومتي وارد عمل شده، خود را به 
ضد جريان حاضر در خيابان تبديل 
كند بدون اينكه خود برنامه ريز و 
ترتيب دهنده مناسبتهايي باشد كه به 
خودش مربوط است و هويت آنرا بيان 

اين نقص آشكار باعث شده . مي كند
تا كليه نيروهايي كه با هزينه هاي 

، چه سازمان يافته حكومتي و چه زياد
مردم عادي وارد ميدان مي شوند، به 
عنوان عناصر و نيروهاي دشمن 
تعريف شده و يك رويارويي تمام عيار 

آنوقت بايد به اين . شكل بگيرد
پرسش پاسخ داد كه تكليف آن بخش 
از مردمي كه با فريب و حيله يا به 
دليل زوري كه نيروهاي سركوبگر 

ي عقيدتيها در محل كار بسيج و سياس
دارند و يا كساني كه به هزار و يك 
دليل نا آگاهانه در اين مناسبتها به 
عنوان سياهي لشگر وارد شده اند، 
چيست؟ اينجا مشكل بيشتر خود را 

 مي دهد و باعث مي گردد تا ننشا
جنبش بيش از اين كه خود را به 
عنوان آلترناتيو و يا درخواست كننده 

بديل به نيروي فشاري مطرح كند، ت
مي شود كه عليه مناسبتهاي حكومتي 
. وارد عمل شده و آن را مال خود كند

شبكه هاي اجتماعي كه بيشتر حاصل 
ارتباطات مدرن و تكنولوژيك روز 
هستند، اين عناصر را به هم وصل 
مي كند و در همان محدوده كاربران 
اين امكانات خالصه مي كند و اقشار 

به اين امكانات اجتماعي اي كه 
دسترسي ندارند، بيرون از دايره قرار 

  .گيرند
به زبان ديگر، هنگامي كه عناصر 
اصلي و پايه اي اجتماع با خواست و 
تشكل خود در جنبش حضور نداشته 
باشند، عملكردها بيش از اينكه دراز 
مدت و برنامه ريزي شده باشد، 
. ايذايي، كوتاه مدت و واكنشي است

. اند از آسمان نازل شودبرنامه نمي تو

برنامه حاصل نشست و توافق 
برگزيدگان و نمايندگان اقشار و 
طبقات اجتماعي در حيطه يك 

برنامه حاصل . موضوع خاص است
توافق جمعي اقشار سازنده اجتماع 
است و خواستهاي آنان را فرموله 
كرده به پرچم اعتراضات تبديل مي 

اين كمبودي است كه همچنان . كند
نبش اجتماعي مردم وجود دارد و در ج

بدون بر طرف كردن آن نمي شود 
انتظار زيادي از عناصري از جان 
گذشته و صادقي داشت كه براي 
خواسته هاي خود دل به دريا مي زنند 
و حتا از بذل جان خود نيز كوتاهي 

  .نمي كنند
پالتفرم و "من همانجا نوشتم كه 

برنامه قادر است از حركات واكنشي 
 زيرا برنامه حاصل " جلوگيري كند....

توافق جمعي است كه بنابر موقعيت 
خود حداقلي از تشكل را دارد و يا به 

برنامه مي . سوي آن ميل مي كند
تواند عناصر تشكيل دهند هر بخش 
از جامعه را پيرامون خود گرد آورده به 

به زبان ديگر، . سازماندهي آن بپردازد
گرد برنامه محور تجمع هر بخش بر 

اگر چنين ضرورتي امروز . آن است
مشخص مي شود و جاي خالي آن بر 
همگان واضح است، پس بايد به 
سوي آن ميل كرد و براي رسيدن به 

  .چنين توافقي گامهايي عملي برداشت
بگذاريد از منظري ديگر به موضوع 

آنچه اين روزها مشخص . نگاه كنيم
است اين ست كه اقشار اجتماعي 

با يكديگر اصطكاك يا بدون اينكه 
درگيري و رقابتي داشته باشند، به 
صورت عملي در تظاهرات خياباني 

اين حضور انفرادي تنها . حضور دارند
بر اساس عاليق و ساليق و از زاويه 
آزاديخواهي و تنفر از استبداد و بي 

اين حضور . حقوقي قابل ديدن است
بايد به سويي ميل كند كه توافق 

در عمل جاري است را نانوشته اي كه 
به ماده تبديل كرده و به سويي برود 
تا به صورتي قابل تشخيص اين 
جريانات گردهم آيند و مجمعي بزرگ 

طرحهايي همچون . تر را سازمان دهند
مبارزات جبهه اي و يا سازمان دادن 
يك جبهه وسيع از كليه عناصر درگير 
در مبارزات اين روزها ضرورتي انكار 

اين جبهه نيازمند .  استناپذير پيدا
حداقلهايي است كه اكنون به آنها نياز 

اين حداقلها همان برنامه عملي . داريم
يا خواستهاي اقشار مختلف است كه 

اين خواستها هويت . فرموله شده اند
هر بخش از جمعهاي حاضر در ميدان 

نماينده اين بخشها و . را بيان مي كند
همچنين سازمانها و يا نهادهاي 

داقلي موجود با برافراشتن پرچم ح

خويش مي توانند فراخوان دهند و هر تعداد 
. كه مي توانند حول برنامه خويش گرد آورند

اين گردهم آييها مي تواند سنگ بناي 
ساخت تشكل بزرگتري شود كه به صورت 
وسيع به بخشهاي مردم در موقعيتهاي 
متفاوت فراخوان داده و براي بيان 

  . وارد ميدان كندخواستهايي مشخص 
همزمان، اقشاري كه در مبارزات اين روزها 

 خود را تفعاالنه عمل مي كنند بنابر ضرور
كميته . در نهادهايي متفاوت سازمان دهند

هاي محالت متشكل از جوانان هر محله 
مي تواند نهادهايي اجتماعي را سازمان دهد 
تا در مواقعي كه آنها به عمليات و يا 

ضات خياباني وارد مي شوند، برگزاري اعترا
اين . بتوانند به صورت جمعي حركت كنند

جمعهايي كه يكديگر را مي شناسند و 
مبناي آن نيز در هر كوي و محله قرار دارد، 
مي تواند آنان را در برابر حمالت گله هاي 

به غير از اين، آنها اين . مزدور حفاظت كند
توانايي را پيدا مي كنند تا بعد از حركت 
اعتراضي تجربه هاي خود را مبادله كرده 
براي ادامه راه، برنامه ريزي هاي بهتري 

اينگونه برنامه هاي اجرايي از . انجام دهند
دل مردم مي جوشد و بهترين آنها مي تواند 
به باالترين مرحله رفته تبديل به شيوه 
عملي شود كه از داخل جامعه برخاسته 

  .است
همچنين اساتيد دانشجويان و دانش آموزان، 

دانشگاهها و معلمان مدارس غير از اينكه 
بايد فكري به حال بي تشكلي خويش 
بنمايند، همچنين بايد كمكي باشند براي 
دانشجويان و دانش آموزاني كه با آنها 
همراه بوده و مي توانند به عنوان نيروهاي 
جوان و پر انرژي كمك شاياني به اجرايي 

 توافق شده در شدن نظريات و برنامه هاي
  .جمعهاي خويش باشند

 رژيمي كه از سازماندهي پر قدرتي لدر مقاب
برخوردار است، جمعهاي پراكنده نمي تواند 

رژيم نيروهاي . بازدهي چنداني داشته باشد
خود را هر روزه تجديد سازمان مي كند و 
تالش دارد تا از حداقل آنها حداكثر استفاده 

دم نيز بايد در مقابل، جنبش مر. را ببرد
نقيصه بي سازماني خود را جبران كرده و در 

 رژيم پرقدرت همقابل نيروهاي سازمان يافت
 است راين قدرت وقتي كارساز ت. ظاهر شود

. كه از سازماندهي حداقلي برخوردار باشد
متمركز كردن توان اجرايي در تشكلهاي 
سازماندهي شده و حركات هماهنگ و از 

ديگر توان نيروها را پيش برنامه ريزي شده 
تحليل نخواهد برد و آنها را در يك برنامه 
از قبل فراخوان داده شده فشل نخواهد 

اين يكي از نواقص اصلي جنبش در . كرد
در حاليكه عناصر جنبش .  بهمن بود22روز 

پر تعداد در ميدان حضور داشتند، به علت 
عدم شناخت از يكديگر و ناتواني در يافتن و 

  كديگر قرار گرفتن، در عمل در در كنار ي
  9بقيه در صفحه 

  ش اجتماعي و آموختن از يك تجربهجنب
 جعفر پويه
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  8بقيه از صفحه 

  
ميدان نيروي خود را هدر دادند و باعث 
شد تا بسياري كه خود را با زحمت زياد 

 گرفته شده ربه نقاط از قبل در نظ
رسانده بودند، نتوانند آنچنانكه در نظر 

همه اينها . داشتند دست به عمل بزنند
بدون در نظر گرفتن نيروهاي سركوب 
و عناصر اطالعاتي و سازمانهاي 

ركوبي است كه در ميدان حاضر س
بودند تا به محض كوچكترين حركتي با 
شدت هرچه بيشتر مردم را سركوب 

  .كنند
اين ناتواني در اجرايي كردن برنامه را 

بايد صادقانه با آن . بايد با چشم باز ديد
برخورد كرد و قبل از اينكه دنبال مقصر 
گشت و گناه را به گردن اين و آن 

خود بپردازيم و كمي و انداخت، به نقد 
كسريها را ديده و براي جبران آن دست 

  .به عمل بزنيم
از سوي ديگر، بسياري از كساني كه در 

 بهمن در نقاط مختلف حضور 22روز 
داشتند، حداقل كاري كه كردند 
برخوردهاي تند و پرخاشجويانه به 
همراهان خود است و آنها را متهم به 

. ي كنند منعدم همراهي و يا جا گذاشت
اما كمتر كسي از آنها يك گزارش 
جامع، مفصل و معقول از موقعيتي كه 
در آن قرار داشته نوشته و منتشر كرده 

آنها بايد بدانند كه تجربه اين روز . است
با بررسي تجربه . براي همه مهم است

آناني كه در موقعيتهاي مختلف قرار 
داشتند، مي شود كوهي از اطالعات را 

با جمع آوري . همگان قرار داددر اختيار 
اين اطالعات و تحليل آن مي شود به 
نواقص و كمبودها بيشتر پرداخت و 

در . براي جبران آن دست به عمل زد
صورت انتقال تجربيات است كه مي 

حال اگر افراد . شود به اين مهم رسيد
دلسرد شوند و يا با موضوع منفعالنه 

ر برخورد كنند، ديگران را از زحمت كا
خود بي بهره كرده و كمكي براي رفع 

پس يكي از راههاي . نواقص نكرده اند
جبران كمبودها همين گزارشات مردمي 
است كه در وبالگها و يا در جاهاي 

بدون يك . ديگر منتشر مي شود
اشتراك همگاني در برخورد درست با 
موضوع نبايد توقع رفع كمبودها و 

دموكراسي به معني . نواقص را داشت
دخالت همگاني ما در همه عرصه هاي 

اگر به دنبال . مربوط به عموم است
دموكراسي هستيم، آن را بايد از هم 
اكنون در عمل و رفتار خود اجرايي 

دخالت در امور همگاني به معني . كنيم
كار به دست بودن يا مسوول اجرايي 

اين دخالتگري به معناي . شدن نيست
خود دخالت در سرنوشت خود و جامعه 

معني مي دهد و آنهم چيزي نيست جز 

اشتراك عملي ما در همه عرصه ها و 
يكي از آنها در لحظه كنوني رفع كمبود 
جنبشي است كه سرنوشت خود و 
. كشورمان در آن خالصه شده است

دخالتگري و حضور در خيابانها و بيان 
نظرها در اعتراضات يك وجه آن و 
بحث و گفتگو و نظر دادن و پردازش 
اتفاقات و آكسيونهاي اجرا شده توسط 

اين . همگان وجه ديگر آن است
پردازش با بحث منطقي و انتقال درست 
و صادقانه تجربيات ميداني مي تواند 
ادامه اشتراك ما در جنبش از زاويه 

  .ديگر معنا دهد
  

پس كليات موضوع را اين گونه مي 
بدون برنامه و : شود جمعبندي كرد كه

نبش باعث گرديده پالتفرم بودن ج
است كه ما از سازماندهي و تشكيالت 

همين . اجتماعي قدرتمند غافل شويم
عدم سازماندهي و تشكيالت باعث مي 
شود تا نيروي پراكنده، شجاع و 
قدرتمند جنبش در مواقعي هرز رود و از 

در مقابل . بازدهي خوبي برخوردار نباشد
ما، رژيم از تشكيالتي قدرتمند و 

آنها . شده استفاده مي كندسازماندهي 
با برنامه ريزي از قبل و تنظيم 
نيروهايشان اين توانايي را دارند تا به 
سرعت جابجا شوند و از كليه امكاناتي 

براي . كه در اختيار دارند بهره ببرند
خنثا سازي اين نيروهاي سازماندهي 

 نيز مزدور هستند، نشده كه بيشترشا
با . نياز به تشكيالت مردمي داريم

سازماندهي جوانان و اقشار متفاوت و 
وارد عمل شدن آنها، نيروهاي مقابل 
كه بيشتر از روي وظايف سازماني يا به 
زور وارد ميدان شده اند، كم روحيه شده 

به بيان . و شروع به ريزش خواهد كرد
ديگر، سازماندهي نيروهاي اجتماعي نه 
تنها ميدان را از چنگ نيروهاي 

هد آورد بلكه، باعث كم سركوبگر درخوا
اين . روحيه شدن و ريزش آنها خواهد

به معني ضربه از چند جهت است كه 
به خوبي مي تواند امتيازاتي را براي 

  .جنبش مردم به همراه آورد

از سوي ديگر، عدم پيوند جنبش با 
بخش وسيعي از نيروهاي اجتماعي به 
عنوان يكي از نقطه ضعفهاي بزرگ آن 

براي اينكه اقشار . تقابل مشاهده اس
فرودست به ويژه كارگران را به ميدان 
كشاند و به عنوان بخشي از جنبش 
تعريف كرد، چاره اي وجود ندارد جز 
. اينكه جنبش به سوي آنها ميل كند

طبقه فرودست، به ويژه طبقه كارگر از 
افع خود جريانات سياسي و راه من

. اجتماعي را مي فهمد و برآورد مي كند
يعني، بدون توجه به منافع اقشار فرو 
دست و دفاع از منافع طبقاتي كارگران 
و مزد بگيران مشكل بشود گفت كه 

جنبش بتواند نظر مثبت آنها را به خود 
اما چگونگي آن نيز از يك . جلب كند

ني و بردن طرف تبليغ در بين اقشار پايي
اين . جنبش بين طبقات فرودست است

امر نيز ممكن نيست مگر اين كه 
جنبش منافع و خواسته هاي آنان را به 
برنامه و مطالبات خود وارد كند و با 
همسويي با آنان، از يك طرف مدافع 
حقوق و خواسته هاي شان گردد و از 
سوي ديگر، آنها را به عنوان بخشي از 

.  وارد ميدان كندجنبش تعريف كرده و
جلب حمايت اقشار فرودست ظرافتهاي 
ديگري دارد كه تنها در عرصه عمل بر 

بدون جهت گيري به . ما روشن خواهد
اين طرف و وارد گفتگو با آنها شدن 
نمي شود برنامه و يا راههاي از قبل 

اما از . تعريف شده اي را پيشنهاد داد
همان لحظات اوليه برخورد دو طرف و 

يان مباحث و عمل اجتماعي، در جر
راهكارهايي مشخص مي شود كه مي 
تواند به عنوان نماد و يا موضوعيت و 
دستاورد به باالترين سطوح جنبش 

  . كشانده شده و بر پرچم آن نقش گردد
تكرار اين موضوع آنقدر مهم است كه 
دوباره بگوييم عدم حضور سازمان يافته 
 اقشار فرودست و مزدبگيران يكي از

كمبودهاي مهم و جدي جنبش مردم 
بدون رفع اين نقيصه . ايران است

مشكل بتوان گفت كه جنبش به منافع 
پس بايد به . عالي خود دست مي يابد

سوي آنها ميل كرد، براي جلب نظر 
موافق مزدبگيران و حمايت عملي آنان، 

اين بخش . بايد دست به اقدام عملي زد
 تارزااز جامعه ما سابقه طوالني در مب

صنفي و سياسي دارند، آنها سابقه كار 
تشكيالتي و سازماني و تجربه هاي 

اگر امروز سازمانهاي . گرانقدري دارند
علني و مشخص خود را به دليل 
سركوب و استبداد حاكم ندارند اما نطفه 
اين سازمانها و تشكلها در دل اين 
اقشار وجود دارد و مي تواند به محض 

 مساعد، به پيدا كردن يك شرايط
سرعت تجديد سازمان شده و وارد 

غير از آن، قدرت . ميدان عمل گردد
تاثير گذار اين اقشار در صورت وارد 
شدن به عمل آنچنان است كه بدون 
برو برگرد مي توان گفت كه ستون 
. اصلي جنبش را تشكيل خواهند داد

يادمان باشد به همين علت بسياري 
 مي نگران موقعيت خود هستند و سعي

كنند به هزار بهانه از وارد شدن متشكل 
اقشار فرودست به خصوص كارگران در 

اين ترس . تحوالت روز جلوگيري كنند
از موقعيت خود، قدرت تاثير گذار يك 
بخش وسع جامعه يعني، كارگران و 
مزدبگيران را از فعل و انفعاالت حذف 
. مي كند تا منافع خود را پاس بدارد

 تبليغات زهر آگين پس بدون اين كه به
 گوش - كه آگاهانه نيز است -بسياري 

كنيم بايد همه توان قدرت جامعه خود 
را به ميدان رويارويي بكشانيم تا 
صاحبان قدرتي كه همه امكانات 
اقتصادي و سياسي و به ويژه قانوني را 
به كار مي گيرند تا جنبش مردم را 
سركوب كنند را وادار به عقب نشيني و 

اين گونه مي شود . ان كنيمترك ميد
گفت جنبش اجتماعي راه چاره را يافته 
و براي جبران كمبود خود اقدام كرده 

هرچند كمي از وقت آن را بگيرد . است
اما قدرت اش را آن چنان افزايش مي 
دهد كه هيچ مستبد و خودكامه اي 
جرات قد علم كردن در مقابل آن را 

  . نداشته باشد
 بهمن 22ر عمل كنشگرانه جنبش د

اگر تجربه اي را كه به دست آورده 
درست برآورد كند و براي برطرف 
كردن نقايص آن اقدام نمايد، مي توان 
گفت نه تنها از اتفاق اين روز سربلند 
بيرون آمده بلكه، توان و موقعيت خود 
را به محك عمل برآورد كرده و آنرا در 

اين . پهنه اجتماع آزمايش كرده است
 بهمن 22ت و اقدام عملي، برآورد درس

را براي هميشه از آن جنبش كرده و به 
عنوان يك روز تاريخي و درس آموز در 

  .تاريخ مبارزاتي ثبت خواهد كرد
  
  

 جنبش اجتماعي و آموختن از يك تجربه
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   "بيشماران"تيوري 
 استاد دانشگاه ،"ديويد كمفيلد"
 كه داراي دكترا در تفكر "مانبتوبا"

اجتماعي و سياسي است، نقد 
مشروحي بر تيوري نگري و هارت 

  درتحقيقاتيوي داراي . نوشته است
 اتحاديه هاي كارگري در كانادا، باره

جهاني سازي، تيوري و عمل طبقه 
منتشر شده كارگر است و از جمله آثار 

، "جنبش طبقه كارگر در كانادا"او 
مالتيتود و كانگرو، نقدي بر تيوري "

 -نو " ، "كار غيرمادي نگري و هارگ
 و "ليبراليسم و مقاومت طبقه كارگر

بسياري نوشته هاي ديگر در همين 
او در مبحثي تحت عنوان . استزمينه 
  : مي نويسدامپرياليسمامپراتوري يا "
قدند كه آمريكا در هارت و نگري معت"

عصر امپراتوري ناچار است شبكه 
. هايي بسازد تا با شورشها مقابله كند

 هم شبكه هايي به "مالتيتود"در 
وجود مي آيد كه به هم وصل مي 

 21اين شبكه ها تا قرن . شوند
تكاملي مترقي داشته اند و خواهان 
دمكراسي و حق حاكميت بودند كه به 

اهانه شبكه جهاني جنبش عدالتخو
اين شبكه ها در حال . تبديل شدند

رشد و گسترش هستند زيرا كاراكتر 
.  چنين است"نيروي كار غير مادي"
 نيروي كار غير مادي "بيشماران"

هستند، بدين معني كه كار آنها 
محصولي غير مادي دارد مانند دانش، 
آگاهي، احساسات، تاثيرات و روابط 

نگري و هارت تاكيد مي . اجتماعي
د كه اكثر كارگران در جهان كنن

نيروي كار غير مادي نيستند اما 
معتقدند كه نيروي كار غير مادي از 

، بخش هژمونيك است و ينظر كيف
هر چه بيشتر و بيشتر مهر خود را بر 

  . تحوالت مي زند
 : در اين باره گفته استنگري
 كوه يخي  آشكاراينترنت فقط بخش"

 است ولي تقريبا همه توليد در حال
 از ،شودي حاضر از اين طريق انجام م

.  و مبادلهريهمكاي طريق شبكه ها
تواند هم بر پايه گردش ي توليد نم

اطالعات و هم حق محدود ساختن 
همكاري . دسترسي به اطالعات باشد

امروزه توليد . به نظر من يعني زندگي
به شدت به ي و باز توليد، كار و زندگ

اك اند و به يكديگر خور هم آميخته
ثروت مادي دنيا از طريق . مي دهند

اشكال همكاري و تعاون افزايش مي 
 بلكه، ييابد و نه فقط كار فكر

قراردادها، روابط، مبادالت و عاليق 
توليد، خود زندگي . اند نيز مولد شده

 و مي كندهر چيزي كه زندگي . است
از نظام توليد ي  بخشمي سازد،زندگي 

 پولي، در نتيجه، اشكال مبادله. است
تقاضا و دفاع از مالكيت بسيار پارازيتي 

 سال يس. خورانه شده است و مفت
كشي  شد آنها را به نام بهره پيش مي

مردود دانست ولي امروزه تغيير در 
ديدمان يا پاراديم توليد، نيازمند 

اين يك پارادوكس . نابودي آنهاست
  سرمايه.يا ناسازه دوست داشتني است

 شده است و ييد وارد مرحله جدداري
اين خود سرمايه است كه نويدهايي 

 و قابل  داديم مي70كه ما در دهه 
ممكن . دفاع نبود را عملي خواهد كرد

است با آن نگاه شكست خورده باشيم 
ولي اين مسخ سرمايه، نتيجه مبارزات 

  ".ما است
  

چه كسي ارزش اضافه را توليد 
  مي كند؟ 

آنتونيو نگري معتقد است كه ارزش 
افي نه تنها در كارخانه ها توليد مي اض

شود بلكه، در پروسه توليد ارزش، كار 
فكري، كار شبكه اي، كار ابتكاري، 

وي . كار عملي و غيره نيز وجود دارد
آنچه كه ماركس در ": تاكيد مي كند

باره ارزش اضافي كار در كارخانه ها 
گفته به قوت خود باقي است و نگاه 

با . ث استمتمركز تري روي اين مبح
اين حال بايد به عامل ديگري نيز 
توجه داشت و آن اينكه طبقه كارگر 
صنعتي هيچوقت ارزش اضافي را به 

.  توليد نكرده است"توده"شكل يك 
ارزش همواره با اين يا آن نوع ديگر 
كار كه در آن دخالت داشته به وجود 

با اين توصيف خوب است . آمده است
ظر ما دقت كنيم كه موضوع مورد ن

اين است كه به خاطر جامعه و به 
خاطر تمام كساني كه زحمت مي 
. كشند، به اين مساله اهميت بدهيم

با اين نوع ارج گذاشتن به نيروي كار 
يوي براي زندگي و اتمي توانيم آلترن

  ".جامعه به وجود بياوريم
  

چگونه ريشه ارزش را پيدا 
  كنيم؟

آنچه كه نگري بر آن بيشتر تاكيد مي 
 پيدا كردن ريشه اصلي ارزش كند

او از ايجاد يك ائتالف طبقاتي . است
او به همين صورت . صحبت نمي كند

از پيدا كردن واسطه هايي كه طبقه 
كارگر را به هم وصل كند كه آن را 

مي نامد نيز حرف  "جنبش جنبشها"
نمي زند بلكه، از پيدا كردن ريشه 
ارزش و اينكه چه كسي آنرا توليد مي 

  . ن مي گويدكند سخ
نگري با حركت از اين نقطه كه از 
عصر صنعتي شدن تغييراتي در نحوه 
كار كارگران ايجاد شده، معتقد است 

كه نمي توان يك تعريف 
ثابت نيز از طبقه كارگر 

او در اين باره مي . داشت
 و ظهور 68از سال ": گويد

ليبراليسم اين تغيير آشكار تر 
شد و ديديم كه ديگر مركز 

يد در كارخانه نيست بلكه، تول
 تمامي جامعه به كار اينك

تمامي كساني كه كار . گرفته مي شود
مي كنند استثمار مي شوند، در 
بخشهاي خدماتي، صنعتي، كشاورزي 

پيشتر ما مي گفتيم . و حتي فرهنگي
كه ارزش اضافي از فروش نيروي كار 
كارگر حاصل مي شود و حال مي 

رابطه هايي ما . بينيم كه اينطور نيست
بين كار كارگران صنعتي و براي 
نمونه، كار كشاورزي و كار زنان و 

 زنان كه خود ،غيره پيدا مي كنيم
نيروي كار را توليد مي كنند و 
كشاورزان كه غذاي مناسب را توليد 

در پروسه توليد، اين نوع . مي كنند
   ".رابطه ها ناديده گرفته شده است

 "بيشماران"نگري معتقد است كه 
يك تفكر طبقاتي است و ) يتودتمال(

 "بيشماران". همزمان تفكري سياسي
به طبقه كارگر به صورت يك تشكل 

  .ساده نگاه نمي كند
   

چه كسي ارزش اضافه را مي 
  سازد؟

، منتقد ماركسيست "پيترو دي ناردو"
ايتاليايي در نوشته اي با عنوان 

 در پاسخ به "امپراتوري وجود ندارد"
به گفته نگري ": سوال مي گويداين 
 در دوران كنوني "قانون ارزش"

از . موضوعيت خود را از دست داده
من معتقدم كه ما نبايد بحث  اين رو

پيرامون موضوعاتي از اين دست را به 
عنوان نوعي بحث آكادميك تلقي 
كنيم چرا كه در لحظه كنوني به ويژه 
در زماني كه كارگران با تظاهرات و 

اي خود شروع به قدرت نمايي اعتصابه
 اند و در  كردهمجدد در سراسر جهان

برخي موارد نظير آرژانتين، عامل 
چرخشهاي واقعا انقالبي بوده اند، نقد 
چنين تفكراتي به طور روز افزون 

 از سوي .اهميت و ضرورت مي يابد
فقدان عامل ذهني اي كه ديگر، 

توانايي رهبري طبقه كارگر را در 
ته باشد، نتيجه اي جز ايتاليا داش

شكست جنبش جاري در پي نخواهد 
داشت ، همانگونه كه تحركات دهه 

 نيز با ناكامي مواجه 70 و 60هاي 
  . شدند

 بر خورد با اين تفكرا ت به ،در نتيجه
يكي از ضروري ترين وظايف ما به 
عنوان فعالين جنبشي بدل گشته كه 
كاراكتر انقالبي خود را به نحو بارزي 

ايش در آورده و عزم خود در به نم
جستجوي يك بديل راديكال به 
منظور برقراري نظم اجتماعي نوين را 

  . به اطالع طبقات حاكمه رسانده است
 پيشتر "امپراتوري"هر چه در كتاب 

جلو مي رويم، با ابهام بيشتري 

پيرامون معناي يك اصطالح كليدي اين 
اين . "بيشماران": كتاب مواجه مي شويم

 به اين خاطر است كه نويسندگان به ابهام
گونه شگفت انگيزي از ارايه يك توضيح 
روشن پيرامون آنچه از اين واژه برداشت 

در هركجاي . مي كنند، سر باز مي زنند
كتاب كه از اين واژه استفاده مي شود، 
فضاي مه آلود و ابهام بر انگيزي كل بحث 

نگري حتي در مباحثات . را در بر مي گيرد
ي نيز توضيح بيشتري در مورد حضور

به .  ارايه نمي دهد"بيشماران"خصوصيات 
هر صورت نويسندگان تا كنون با زرنگي 
تمام از پاسخ دادن به اين سوال كه 

  . چيست؟ طفره رفته اند "بيشماران"
منظور من اين نيست كه نويسندگان از 
 ،صحت نظريه خود كامال مطمين نيستند

قيق نبودن و غير تنها قصد دارم پيرامون د
علمي بودن اين اصطالح توضيحاتي ارايه 

  .كنم
آثار   را در"طبقه كارگر"ماركس مفهوم 

مختلفش با نهايت شفافيت تشريح نموده 
 "بيشماران"است كه هيچ وجه اشتراكي با 

 -كه در بسياري از صفحات كتاب نگري 
به منظور . هارت به آن اشاره مي شود ندارد

رداشت نويسندگان از آشنايي بيشتر با ب
، خالي از لطف نيست "بيشماران"مفهوم 

كه به مصاحبه اي كه نگري پس از چاپ 
كتابش در ايتاليا انجام داده، اشاره اي داشته 

در اين مصاحبه نگري بار ديگر به . باشم
 ارايه "بيشماران"شكلي مبهم تعريفي از 

يك مفهوم  "بيشماران"... ": مي دهد
ع جديدي از طبقه نو... طبقاتي است 

او همچنين به اين مساله اشاره مي . "است
 حداقل در معناي "طبقه كارگر "كند كه 

كالسيك و فوردي كلمه، اكنون اقليتي از 
  . جامعه را تشكيل مي دهد

اگر چه نگري معتقد است كه نيروي كار 
كمتر از گذشته استثمار نمي شود اما 
 بالفاصله اين مطلب را هم اضافه مي كند

كه در جامعه مدرن اين اطالعات است كه 
مساله مهم باز توليد ": سرمايه را مي آفريند

زندگي است و اين مهمتر از توليد سنتي 
سيستم به اين علت دچار ... كااليي است 

دگرگوني شده كه شيوه استثمار تغيير پيدا 
مبارزات كارگري در دوران . كرده است

 باز آفريني فوردي سيستم را وادار به تغيير و
امروزه كار ساده تفاوتي با كار . خود نمود

پيچيده ندارد چرا كه همانطور كه ماركس 
، به اطالعات بدل گشته كردپيش بيني 

  "...است 
در سطرهاي باال نگري از يك طرف مي 

 را به مفهوم "بيشماران"كوشد مفهوم 
 مرتبط سازد و از طرف "طبقه كارگر"

 انديشه هاي ديگر، بخشي از اساسي ترين
. ماركس را مورد تحريف قرار مي دهد

تمايل شديد او به فاصله گرفتن از فاز توليد 
كه به اعتقاد ما امكان تغيير انقالبي جامعه 
را فراهم مي سازد، در اين سطرها آشكار 

 او به اشكال گوناگون در پي .مي شود
جستجوي شيوه اي براي انتقال به گونه 

بروز . مي باشد داريديگري از نظام سرمايه 
اين تمايالت را نبايد اتفاقي پنداشت بلكه، 

  11بقيه در صفحه 

 جهان در آيينه مرور

  )4( و مباحث گرد آن "بيشماران"تيوري 
 ليال جديدي
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  جهان در آيينه مرور 
  

  10بقيه از صفحه 
انگيزه هاي مشخص  در پس آن بايد

  .سياسي را جستجو نمود
نگري به خوبي از اين واقعيت آگاه 
است كه تنها طبقه اي كه توانايي 
پايان بخشيدن به پروسه توليد سرمايه 
داري و بنا نهادن اقتصاد سوسياليستي 

ما ا. را دارا مي باشد، طبقه كارگر است
با حذف اهميت پروسه توليد، اين 
طبقه نيز خود به خود اهميت خود را 

از سوي ديگر با . از دست مي دهد
تاكيد بر پروسه باز توليد و مصرف، 
جايگاه كليدي طبقه كارگر در امر 
انقالب به ساير اقشار و طبقات 
اجتماعي كه اهميت كمتري به نسبت 
آن دارند و يا در اساس در نقطه مقابل 

براي مثال . آن هستند، تعميم مي يابد
 مي توان "بيشماران"در ذيل عنوان 

بخشهايي از خرده بورژوازي، اليه 
هايي از پرولتاريا و در برخي موارد 
حتي بخشهايي از بازرگاني بزرگ را 
ديد كه قرار است همه با هم در قالب 

  . اين توده حجيم متحد گردند
فرض كنيم كسي كه خود را 

 مي داند، در نفس حياتي ماركسيست
بودن امر تصرف قدرت دولتي توسط 
كارگران شك كند اما آيا او مي تواند 
قايل به اشتراك منافع طبقات مختلف 
اجتماعي باشد؟ ما به خوبي مي دانيم 
كه هيچ اشتراك منافعي بين كارگران 

  . و سرمايه داران وجود ندارد
به طور خالصه نگري در اين بخش 

ابتدا اينكه : تباه مي شودمرتكب دو اش
اهميت طبقه كارگر صنعتي را زير 
سووال مي برد و ديگر آنكه با استناد 
به ماركس اظهار مي كند كه قانون 

 اهميت خود را از دست  اضافهارزش
  . داده است

نخست و در باره اشتباه اول نگري، 
، طبقه OECDطبق آخرين آمار 

كارگر صنعتي در جهان روند رو به 
 داشته است و از سوي ديگر، رشدي

هيچ ماركسيستي تفكر خود را به 
. بخشي از كارگران محدود نمي كند

طبقه كارگر به هيچ وجه محدود به 
بخش صنعتي نيست اگرچه طبيعتا 
اين بخش از اهميت كليدي اي در آن 

  . برخوردار است
ما استناد نگري به ماركس در مورد از ا

يار موضوعيت افتادن قانون ارزش بس
اگر ماركس واقعا . بحث بر انگيز است

به امكان از بين رفتن قانون ارزش در 
داخل جامعه كاپيتاليستي اعتقاد 
داشت، آنگاه مي بايست استحاله 
دروني نظام سرمايه داري را نيز پيش 

اما اين تفكري بود كه . مي كردبيني 
ماركس بخش عمده اي از دوران 

   . حياتش را وقف مبارزه با آن كرد

در پايان ممكن است براي هر كسي 
اين سوال پيش بيايد كه آيا اين روش 

توده "مبارزه سازمان يافته و عيني 
 همان "امپراطوري" عليه "مردم

انترناسيوناليسمي است كه سالهاست 
توسط جنبش كارگري پاس داشته مي 

 به "امپراتوري"شود؟ نگري در 
: روشني به اين سوال پاسخ مي دهد

انترناسيوناليسم ":  او مي گويد"!نه "
مطالبه يك فاعل جمعي پرجنب و 

 ملتها -جوش بود كه بر اهميت دولت 
به عنوان مولفه هاي كليدي استثمار 
 .كاپيتاليستي صحه مي گذاشت

همبستگي انترناسيوناليستي به طور 
واقعي پروژه اي در جهت نابودي 

 ملت و بناگذاردن يك جامعه -دولت 
امروزه ما بايد به . دنوين جهاني بو

روشني تصديق كنيم كه عمر اين نوع 
انترناسيوناليسم كارگري به سر آمده 

   "...است 
پس از انكار انترناسيوناليسم به عنوان 
يك روش مدرن مبارزه براي كارگران، 

موش "نگري با استفاده از تمثيل 
 كه ماركس از آن براي توضيح "حفار

 19 قرن برخي ادوار مبارزه طبقاتي در
استفاده مي كند، خود را به مخمصه 

  . بدتري گرفتار مي سازد
 كه ماركس آن را مثال "موش حفار"

مي زند، در دوران اوج گيري مبارزه 
طبقاتي به سطح مي آيد و دوراني كه 
امواج مبارزه طبقاتي آرام تر مي گردد، 
دوباره به زير زمين بر مي گردد تا با 

بتواند در حفر مجاري ارتباطي جديد 
ادوار آتي مبارزه طبقاتي مجدا به 

موش "به نظرنگري اين . سطح بيايد
او تمثيل .  اكنون مرده است"حفار
 با حركات پر پيچ و خمش را "مار "

 ... ":  مي كند"موش حفار "جايگزين 
شايد فقدان توانايي ارتباط گيري 
مبارزات مختلف و نبود مجاري 

قوت به ه طارتباطي را بيشتر بتوان نق
نقطه قوت . حساب آورد تا نقطه ضعف

كه همه جنبشها فورا بر  به خاطر اين
سر خودشان خراب مي شوند و نمي 
توانند تا رسيدن كمك خارجي و يا 
گسترشي كه تاثير گذاري آنها را 

   "...تضمين كند، دوام آورند 
نگري عاقبت به اين نتيجه مي رسد 
كه اميدي براي گسترش مبارزات مثال 

رژانتين به جاهاي ديگر وجود ندارد و آ
همچنين هماهنگي مبارزات كارگري 
گوناگون در نقاط مختلف دنيا در اين 

و باز . مقطع تاريخي امكان پذير نيست
در ": در ارتباط با اين مساله مي گويد

عصر بسيار معروف ارتباطات كه ما در 
آن به سر مي بريم، مبارزات پرشمار 

  "...كديگر را ندارند توانايي ارتباط با ي
اما شواهد مبارزات كارگري در ايتاليا، 

در دوره ... آرژانتين، ونزوئال، اروگوئه و 
اخير خالف حرفهاي نگري را به اثبات 

وقتي ما خيابانهايي را مي . مي رساند
بينيم كه مملو از جمعيت تظاهرات 
كنندگان است و كارگران هنگامي كه 

سطح بين با احساس اشتراك منافع در 

، آگاهي طبقاتي كنندالمللي مبارزه مي 
به مراتب بيشتري پيدا مي كنند، آنگاه 

چون "درست نيست كه ادعا كنيم كه 
دشمن فيزيكي وجود ندارد، تمركز 

اتحاد .  از ميان رفته است"قدرت
كارگران بيكار و شاغل در آرژانتين و 
اطالع آنها از حوادث مشابه در ايتاليا و 

اير نقاط جهان نشان مي اسپانيا و س
دهد كه بر خالف ادعاهاي نگري، 
كارگران در نقاط مختلف دنيا عليه 

  . مبارزه مي كننددشمن مشتركي 
  
 نگري پيرامون نقد ايده 
   "مبارزه جويي"
 در نوشته ياد شده به "دي ناردو"

 "مبارزه جويي"ديدگاه نگري پيرامون 
با وجود ": برخورد مي كند و مي نويسد

اين كه اين قسمت از لحاظ استنتاجات 
پراتيك احتماال مهمترين قسمت كتاب 
مي باشد، نگري و هارت تنها پاراگراف 

براي . آخر را به آن اختصاص داده اند
روشن ساختن اهميت اين پاراگرف 
ناچارم نقل قول بلندي از كتاب را در 

به نظر من ساير . اينجا ذكر كنم
جا مورد  ر اينقسمتهاي كتاب كه د

نقد قرار گرفتند، باوجود نادرستي 
حداقل از منطق خاص خود برخوردار 

گونه به نظر مي رسد كه  بودند اما اين
 در "مبارزه جويي"بخش مربوط به 

اساس فاقد هرگونه منطق دروني 
  :است
در دوران پست مدرن به مثابه ... "

ساختار منحل كننده مردم، بهترين 
مي تواند بيانگر مبارز كسي است كه 

زندگي توده مردم باشد؛ عامل توليد 
 سياسي و مقاومت در مقابل -زيستي 

 صحبت "مبارز"وقتي ما از . امپراتوري
مي كنيم منظورمان فردي شبيه به 
ماموران افسرده و مرتاض گونه بين 
الملل سوم نيست، منظور ما كسي كه 
از سر انضباط دست به عمل مي زند و 

ن مي دهد كه رفتار يا اينطور نشا
هايش را از يك الگوي ايده آل مي 

مبارزان امروزي حتي ... گيرد نيست 
نمي توانند ادعاي نمايندگي چيزي 
حتي نمايندگي نيازهاي بنيادين انسان 

امروزه . استثمار شده را داشته باشند
برعكس مبارزه سياسي كالسيك، 
انقالبي بايد شيوه دلخواه هميشگي 

ف كند و آن نه فعاليتي اش را از نو كش
نمايش گونه، كه فعاليتي سازنده است 

مبارزين به شيوه اي خالقانه در ... 
مقابل سلطه امپراتوري مقاوت مي 

به ديگر سخن، مقاوت در حيطه . كنند
 سياسي به شكل بي واسطه -زيستي 

با سرمايه گذاري ساختارمند و 
فرماسيون دستگاههاي مشاركتي توليد 

داستان قديمي ... باط دارد و اجتماع ارت
اي وجود دارد كه مي تواند به ما در به 
: تصوير كشيدن آينده مبارزه كمك كند

به ... افسانه فرانسيس آسيسي مقدس 
آثار او بنگريد، فرانسيس بر خالف 
سرمايه داري در حال ظهور، هر گونه 
انضباط ابزاري را مردود مي شمارد و 

ن، طرح يك باوجود رنج و بدبختيهاي انسا
زندگي لذت بخش را ارايه مي دهد كه همه 
هستي و طبيعت را در موجوديتي واحد عليه 

ما بار . خواست قدرت و فساد گرد مي آورد
ديگر در عصر پست مدرن خود را در موقعيت 
مورد نظر فرانسيس مي يابيم كه عليه نكبت 

   ".... قدرت، لذت بودن را طرح مي كند 
نخست ":  مي گويدنظرنقد اين ديناردو در 

 سياسي نگري از –كه توصيف زيستي  آن
كه قدرت براي اثر  مبني بر اينسياست 

 چيز ،گذاري بر خود زندگي انتخاب شده
اين همان مفهومي است كه . جديدي نيست

نامد ي  مbiopower "قدرت زيستي"فوكو 
كه تولدش را به پايان قرن هجدهم منسوب 

 زيستي مقاومت ولي در برابر قدرت. سازدي م
وجود دارد يعني، زندگي قدرت خودش را يا 
قابليت زندگي براي خلق، نوآوري، اختراع، 
. توليد و موضوع بررسي كردن اثبات مي كند

 سياسي است يعني، -اين همان زيستي
  . مقاومت زندگي در برابر قدرت از درون قدرت

به سختي مي توان انديشه اي را سپس آنكه 
 يافت كه كوچكترين ربطي در سطرهاي باال

در . به انديشه هاي ماركس داشته باشد
 به يك انسان فردگرا "مبارز"انديشه نگري، 

 با "خالقانه"مبدل مي گردد كه به شيوه اي 
نظام سرمايه داري مقابله مي كند و توان 
انقالبي اش را از ويژگيهاي منحصر به فرد 

 با كردنخود و ظرفيتش در احساس نزديكي 
ط توده ها استخراج مي كند و از همه شراي

مهمتر اين كه سنت فرانسيس آسيسي به 
  !عنوان الگوي چنين مبارزي معرفي مي گردد

اما حقيقت اين است كه فعال چپ واقعي قادر 
است خود را در مقام پيشتاز طبقه قرار دهد و 
اين مهم هم به واسطه جلب اعتماد و احترام 

ايد و هم از كارگران هم از طريق ابراز عق
طريق ارتباط با آگاهي سياسي طبقه دريك 
لحظه ويژه معين و ارتقا آن در جهت به انجام 

  . رسانيدن مرحله گذار به دست مي آيد
چنين كوشنده اي هيچگاه تنها بر مبناي 
فرديت خود مبارزه نمي كند اما مي داند كه 
چگونه از آن به منظور ارتباط با ديگران و 

. ر خدمت انقالب بهره جويدقرار دادن آن د
چنين فعال سياسي اي نه تنها به هيچ وجه 
شباهتي با انسان افسرده اي كه مرتب آيه 
ياس مي خواند ندارد بلكه، نيروي پيش برنده 

  . كل طبقه است
براي چنين فعالي بخشي از طبقه بودن به 

بر عكس . معناي ترس از رهبري آن نيست
فت تمام لحظات زندگي او وقف پيشر

كارگران در پيگيري خواسته هايش تا نيل به 
وظيفه كوشندگان . پيروزي نهايي مي گردد

راديكال سازماندهي و هدايت كردن است 
كه لحظه اي از طبقه شان جدا  بدون اين

  . بيافتند
جا پيشنهاد خوبي براي رو به رو  من در اين

: كردن تيوري نگري با واقعيت سخت دارم
د نظر نگري درآغاز  مور"فعال"اگر روزي 

شيفت كاري سري به كارخانه يا كارگاهي 
 و "خوش گذراني"بزند و كارگران را به 

 به منظور بر انداختن نظم مستقر "سرپيچي"
دعوت كند، واقعا چه اتفاقي خواهد افتاد؟ 
چنين كوشنده اي خوش شانس خواهد بود 

  "!اگر بتواند با تن سالم از آنجا فرار كند
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 بهمن امسال گذشت بـراي   22آنچه در   

چندين بـار، مخـصوصا بعـد از نمـايش          
انتخاباتي در بيست و دوم خرداد، نـشان   
ــاه   ــران از پايگ ــت در اي ــه حاكمي داد ك

مـردم  . مردمي در داخل برخوردار نيست  
ايران عليرغم دسـتگيريهاي گـسترده و       
ــت از    ــراي ممانع ــاپي ب ــدهاي پي تهدي
گسترش حركـت مترقـي مـردم جهـت         
يادآوري و زنده كـردن مطالبـات قيـام         
ضد سلطنتي كـه توسـط انگلـي تـرين          
قشر جامعه ربـوده شـد، پـا بـه ميـدان            
ــه واليــت   ــاري ديگــر ب ــا ب گذاشــتند ت
فرسوده فقيه اعـالم كننـد كـه مـشعل          
مبارزه براي دستيابي بـه دموكراسـي و        
ــران   ــرزمين اي ــاعي در س ــدالت اجتم ع

گرچـه سـاختار    . خاموش نخواهـد شـد    
 حـاكم بـا قلـدري و پرروئـي          استبدادي

كوشش مي كند كه نشان دهد از ثبات        
و پايداري برخودار است، اما اين حقيقت     
كه آگاهي مردم بـه آن چنـان رشـدي          
رسيده كه هر لحظه به بهانـه اي كـل           
ساختار حاكم را به چالش مي گيرنـد و          
سيستم استبدادي را در گوشه ميدان بي    

وبرو هويتي با بحراني عميق و فزاينده ر      
ساخته و به طور مـداوم فرسـايش مـي          

اين حقيقت بر هيچ نيروئـي حتـي        . دهد
آنــاني كــه هنــوز تــالش مــي كننــد از 
پتانسيل اين حركت عظيم به نفع منافع       
طبقــاتي خــود اســتفاده كننــد، پوشــيده 

استبداد حاكم در چنـان بحـران       . نيست
عميقي گرفتار آمـده كـه اگـر در برابـر           

 نشيني كند   انبوه خواستهاي مردم عقب   
ــتگاه    ــواي دس ــد ق ــت تجدي ــا جه و ي
مزدوري و سركوب براي ايجاد رعـب و        
وحشت بيشتر سرمايه گـذاري كنـد، راه     
نجاتي در برابر خود نمي بيند و محكوم        

در هر صورت مـستبدان     . به زوال است  
جبار در چنين شـرايطي هرگـز سـاكت         
نخواهند نشست و به سهولت  قدرت را        

آگاهي به فقـدان   بلكه با   . رها نمي كنند  
ــاكتيكي   راهــي بــراي نجــات، از هــر ت
استفاده مي كنند، حتي اگر آن تاكتيـك    
منافع آنان را به ميزاني كه مايلند تامين        

رژيم واليت فقيه بين تيغه هـاي       . نكند
بحرانهاي روزافزون داخلي و بين المللي   
قرار گرفته و راه بـرون رفتـي فـراروي          

تـالش  بنابراين همـواره    . خود نمي بيند  
مي كند از همه امكانات فراسوي خـود        

  .استفاده كند
دخالت در مسائل كشور عراق با نزديك       
شــدن تــاريخ انتخابــات پارلمــاني ايــن 
ــه   كــشور در شــكل قــوت بخــشيدن ب
اختالفات فرقه اي، تشديد بمبگـذاري،       
نشستهاي پي در پي با نيروهاي دسـت        
نـشانده خــود و تحريــك بـه حملــه بــا   

ي پايـه و اسـاس در       برپائي نمايشهاي ب  
رابطه بـا نيروهـاي اپوزيـسيون سـاكن         

شهر اشرف همگي بر اين مساله تاكيـد        
مي كند كه رژيـم سـعي مـي كنـد بـا             
كشاندن بحران به خارج از مرزها بر آن        

ــسياري از . غلبــه كنــد مــساله حــذف ب
شخــصيتهاي سياســي معــروف كــه    
خواستار تغييـر دموكراتيـك در سـاختار        

ارائـه دليلهـاي    سياسي عراق هستند، با     
غير منطقي از يكـسو و اتـالف وقـت و        
عدم رسيدگي عادالنه بـه ايـن مـساله،         
ــاتي   ــار نامزدهــاي انتخاب خــشم و انزج
حذف شده و همچنين طرفداران منـافع       
ملــي عــراق را بــيش از پــيش نمايــان 

اكنون تضاد بين نيروهائي    . ساخته است 
كه از استقالل، منـافع ملـي و مردمـي          

تخاباتي دموكراتيـك   عراق در پوشش ان   
دفاع مي كنند با نيروهـاي وابـسته بـه          
رژيم در قدرت سياسي حاكم و خارج از        
ــده   ــاهر گردي ــيش ظ ــر از پ آن، پررنگت

  . است
  

نگاهي اجمالي به واكنش مردم،     
احزاب، ائتالفهـا، شخـصيتهاي     
سياسي ملي و سكوالر و عشاير      
نــسبت بــه تــشديد دخالتهــاي 
ــسائل   ــالمي در م ــوري اس جمه

با توجه به نزديـك شـدن       عراق  
  :انتخابات پارلماني

ــراق در  - ــشاير ع ــيوخ ع شــماري از ش
اعتراض به حذف جريانهاي ملي عراقي      

آنان ارگاني كه   . دست به تظاهرات زدند   
ــصيتهاي    ــسياري از شخ ــذف ب ــه ح ب

سياسي از جمله دكتـر صـالح المطلـك          
ســـتاد حـــسابرسي «اقـــدام كـــرده را 
كـم  مـي نامنـد و ح     » ناعادالنه و بد نام   

تصفيه جريانهاي سياسي را پاسخگوئي     
.  به دخالتهاي خـارجي توصـيف كردنـد       

از اين تظاهرات كـه     ”:شيخ مطلب گفت  
كند، از    صداى عشاير عراق را اعالم مى     

وزيــر و رئــيس جمهــور، نخــسترئــيس
خواهيم كه به صداى مـردم        پارلمان مى 

براى اين كه ما براى     . عراق گوش كنند  
 از  …واهيمخـ   همه مردم عراق خير مى    

خـواهيم كـه بـه ايـن          وزير مـى  نخست
موضوع توجه كرده و تصميمى حكيمانه     
براى لغو حكم حـذف كانديـداها صـادر      

خـواهيم    عالوه بر اين، از همه مى     . كند
كه به ميدان انتخابات بازگردند كـه بـه         
مثابه حرم واقعى صـداى مـردم عـراق         

  .“ است
 تجمع عشاير ملي عراق همچنين بـا        -

انيه اي اعالم كـرد كـه مـردم         انتشار بي 
عراق و رهبران ملي آن از جملـه دكتـر        
صالح المطلك ظلـم و سـتم زيـادي از          
. بابت دخالتهاي رژيم ايران كشيده انـد      

ايــن بيانيــه حــذف شخــصيتهاي ملــي 
ــام   ــرده و از تم ــوم ك ــسته را محك برج
عراقيان دعوت كرده تا انتخابـات را بـه     
ــه    ــت و ب ــضاي درس ــاد ف ــور ايج منظ

اندن ايـن توطئـه، تحـريم       شكست كش 
  . كنند

ــار،  -  ــداد و اســتانهاي انب  مــردم در بغ
ــر   ــت از دكت ــالي و موصــل در حماي دي
صالح المطلك و در اعتراض بـه حـذف       

آنـان ابـراز    . او دست به تظاهرات زدنـد     
داشتند كه در صورت عدم عقب نشيني       
از تصميم حذف شخصيتهاي ملـي و در    
راس آنان دكتر المطلك و دكتـر ظـافر         
العاني، انتخابـات بـه صـورت گـسترده         

  .تحريم خواهد شد
االمير انورامير طائفيه االيزديـه نيـز بـا         
اعالم همبستگي با دكتـر المطلـك بـا         
انتخابات طائفي مخالفت كرد و مـساله       
حذف شخصيتهاي سياسي ملي را نشان 

او ابراز . از دخالتهاي آشكار رژيم دانست  
 داشت كه تا زماني كه ملي گرايـان بـه         

صحنه انتخابات برگردانده نشوند مساله     
. بسيج انتخابات را شروع نخواهيم كـرد      

جنبش آزاد سازي جنوب عراق به دليل       
حذف شخـصيتهاي ملـي از شـركت در     
انتخابات با صدور بيانيه اي انتخابات را       

در بخشي از ايـن بيانيـه       . تحريم كردند 
امده است كه حذف شخـصيتهاي ملـي     

 گــسترده مثــل داراي پايگــاه اجتمــاعي
صالح المطلك به معنـي حـذف اراده و         

  .  خواست شهروند عراق است
 حيدر المال، سخنگوي ائتالف العراقيه    -

عنوان كرد كه ما با توجه به افـشاگري         
ژنرالهاي آمريكائي، پترايس و اوديرنـو،      
پيرامون روبط و نشستهاي پـي در پـي         
آلت دستهايي در عراق همچـون احمـد        

رژيم حاكم بـر تهـران      چلبي با مقامات    
جهت پياده طرحهائي كه منافع آنـان را        
در بر مي گيرد هرگز سكوت نخـواهيم        

اين طرحها و برنامـه هـا از سـال          . كرد
 كه شعار صـدور انقـالب از درب         1979

شرقي كه عراق است سـر داده شـده و          
  .  تا كنون ادامه دارد

 طارق خلف العبـداهللا، رئـيس ليـست         -
ـ  » وطني العراق « ا محكـوم كـردن     نيز ب

صحبتهاي احمدي نژاد مبني بر اين كه       
، »بعثيها ديگر نبايد به قـدرت برسـند       «

اين مساله را بسيار خطرناك دانـست و        
تاثير احكـام سـتاد حـسابرسي بـر روي        

  .انتخابات را بسيار منفي ارزيابي كرد
 جبهه گفتگوي ملي يكي از جريانات       _

تشكيل دهنده ائتالف العراقيه مي باشد      
دكتـر ظـافر    . خابات را تحـريم كـرد     انت

العاني، رئيس فراكسيون جبهه توافق در      
پارلمان عراق، شركت در انتخاباتي كـه       
ــتباه   ــد را اش ــم باش ــرل رژي تحــت كنت

ــز . ارزيــابي كــرد تجمــع المــستقلين ني
  . انتخابات عراق را تحريم كرد

 تظاهرات گسترده اي در رمادي عليه       _
 در  حذف شماري از كانديداها از شركت     

  .انتخابات از سوي مردم برپا گرديد

 خبرگزاري يـو پـي اي مـورخ دوازده          -
فوريه تحت مقاله اي عنـوان كـرد كـه          
حذف نامزدهاي انتخاباتي كه نـشاني از      
سايه تقلب و دروغ بـر انتخابـات هفـت        
مـــارچ كـــشورعراق اســـت، مـــردم را 

روزنامه واشنگتن  . خشمگين كرده است  
ريـه بـر   پست نيز بـه تـاريخ شـانزده فو      

اساس حرفهاي فرمانده ارشد آمريكائي     
سريعا عنوان كرد كه اعالمـي و احمـد         
چلبي شديدا تحـت تـاثير دولـت ايـران       

اين گزارش اضافه مي كنـد      . قرار دارند 
ــه    ــه اي ك ــدير كميت ــي، م ــه اعالم ك
مسووليت حذف بسياري از شخصيتهاي     
سياسي عراقي به عهده دارد، همراه بـا         

روهـاي قـدس و   احمد چلبي مرتبا بـا ني  
سپاه پاسدارن در ايران نشـست داشـته        

اكنون دولت ايران فعاليتهـاي خـود       . اند
ــتفاده از    ــشتر در اسـ ــراق را بيـ در عـ
ــرمايه   ــي و س ــي عراق ــاي سياس نيروه
گذاري مالي جهت اعمال قدرت سـوق       

  .  داده است
 آخرين گزارشات از عراق نشان  مـي       _

دهد كه فراكسيون العراقيه بـه رهبـري        
ــاد عــ ــه مــدت ســه روز  اي الوي كــه ب

انتخابات را به دليل حذف شخـصيتهاي   
سياسي و ملي از شـركت در انتخابـات         
متوقف كـرده بـود، مجـددا فعاليتهـاي         

  .انتخاباتي خود را از سر گرفته است
  

  دلقكها پشت دروازه شهر اشرف
ــوري   ــا كمــك ن ــران ب ــم اي ــرا رژي اخي

المالكي، كه با تشديد تنفر ملـت عـراق          
 اقتـصادي  - عميق سياسـي و بحرانهاي 

شكست در انتخابات آينـده را پـيش رو         
تصور مي كند، برخي عناصر وابسته بـه        
وزرات اطالعات را در پوشـش خـانواده        
هاي اعضاي سازمان مجاهـدين خلـق       
ايران ساكن شهر اشـرف بـه گـرد هـم       

دلقكهاي باج بگير واليـت     . آورده است 
مطلقه فقيه كه ديروز در ايران و خـارج         

ر مشغول جاسوسي، اسيد پاشـي      از كشو 
و طرح ريزي ترور بودند امـروز هماننـد         
شعبان بي مخها و زهرا خانمها در خاك    
. عراق به عربده كشي مشغول گشته اند      

حضور اين افراد در خاك عراق نه تنهـا         
نشان از تعهد دولت المـالكي بـه رژيـم          
ايران از روي زبوني و ورشـستگي دارد،        

دهـد كـه    بلكه به سـادگي نـشان مـي         
دولت كنوني عراق به جاي حل و فصل        
بحرانهــاي فزاينــده اي كــه روي دوش 
ملت محروم عراق فـشار مـي آرود بـه          
فكـر تـامين همـه جانبـه منـافع رژيـم       

رژيـم بـا    . ورشكسته  واليت فقيه است    
كشاندن بحران به آنسوي مرزها، سـوار       
بــر دوش دلقكهــاي بــاج بگيــر، پــشت 

  ه كانون دروازه هاي شهر اشرف  به مثاب
  13بقيه در  صفحه 

  

  ه واليت فقيه در عراق جهت غلبه بر بحران داخليتالشهاي رژيم ورشكست
 آناهيتا اردوان
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 مخالف ي نژاد كشورهاياحمد

   كندي مديخود را تهد
   يرهاشمي منتي ز

 در بـده و بـستان بـا        ي اسـالم  ي جمهور نيري ش يايدن
 يدولتهـا .  برداشـته اسـت    ي ترك بزرگ  ي غرب يدولتها

 اسـت ي سه دهه با سنگر گرفتن در پـشت س        ي ط يغرب
 رابطـه   ني سازنده، چـزب تـر     ي گفتگوها ايمماشات و   

 را برقرار كردند و به خـاطر        مي با رژ  ي و اقتصاد  ياسيس
ـ  ب ي دار هيمنافع بازار سرما    را بـه مـردم      ضـرر  نيشتري

ــا ــه نراني ــاي و ب ــيروه ــ دموكراتوني اپوزس  وارد كي
 كمان، ضـربه    ني و جنبش رنگ   يبحران انقالب . ساختند

ـ  مماشات وارد كـرد و از ا استي محكم بر س يا  بـه  ني
 مداخلـه گـر وارد      ي جنـبش تـوده ا     كيبعد به عنوان    

ـ  .  شد ي الملل ني در سطح ب   ياسياسبات س مح  نيفشار ب
 حـد   ني است اما همـ    ي چه ناكاف  ر اگ مي رژ ي رو يالملل
ــا  ياميــ قي از دســتاوردهايكــي زيــآن ن  اســت كــه ب

  .  رودي مشي مصمم به پيگامها
ـ   كي لي تشك شنهاديپ ـ  ني نهاد ب ـ  تحق ي بـرا  ي الملل  قي

ـ تاني حقوق بشر كه توسـط فرانـسه و بر         تيوضع  داده اي
 است كه در چـشم انـداز   شماراني بزشي خ جهيشده، نت 

  . كندي مشتري را بميفشار بر رژ
ـ  ا ياسـتها ي است كـه س    ني جالب ا  نكته  دو كـشور    ني

 خــدمت را بــه نيشتريــهمــراه بــا آلمــان تــا كنــون ب
 ياگر بـه شـعارها    .  كرده است  هي فق تي وال يكتاتوريد

ــردم در خ ــ اخيزشــهايم ــعارهاري ــه ش ــه در يي و ب  ك
ـ  اخ ي سـالها  يارگران طـ   ك ي اعتراض يحركتها  داده  ري

 شـود كـه     ي مـشاهده مـ    ي به درسـت   م،يشده توجه كن  
ـ  مخالف تول  راني ا ي اجتماع يجنبشها  ي اتمـ  ي انـرژ  دي

ـ  در دفـاع از موضـع رژ       ي توده ا  يروي ن چيبوده و ه    مي
ـ  يشورا.  نزده است  يحرف  مقاومـت كـه افـشاگر       ي مل

 بـوده بـه طـور       مي توسط رژ  ومي اوران ي ساز يپروژه غن 
 ي مـ  دي داده و تاك   ي هشدار م  ربطي ذ يهادهامرتب به ن  

 ي  در عرصه اتم    مي رژ ياستهاي س رانيكرده كه مردم ا   
 مردم ي و بر خالف منافع مل    انهي ماچراجو يياستهايرا س 

ــا ــراني ــدي م ــردان و س.  دانن ــا دولتم ــتمدارانيام  اس
ـ  بزرگ، با دفاع از مماشات به  رژ        يكشورها ـ  ا مي  راني
 دهاي سالها تهدرانيحكام ا. دندي بخش يي طال يفرصتها

 در جهان   يني به فرصت كردند و با بحران آفر       ليرا تبد 
  .  سركوب را در داخل انجام دادندنيشتريب

 شي  بهمن در مقابل افزا   27 نژاد روز سه شنبه      ياحمد
.  كرددي مخالف خود را تهدي كشورها،ي المللنيفشار ب

 راني اهي را علييمهاي تحر ي ادعا كرد كه هر كشور     يو
 نوع  يو.  خواهد شد  »مانيپش« اقدام   نيند از ا  وضع ك 

 آنها منجر خواهد شـد      يماني كه به پش   ي و اقدام  ديتهد
 و گماشته اش    ي به محاسبه خامنه ا    ارا برنشمرد كه بن   

ـ  به ترور  ديتهد.  است ي غرب ي دولتها ليپاشنه آش   سم،ي
ـ  گروگـان گ   گـر، ي د يپاسخ دادن در محلهـا     ...  و   يري

 در ي الملنيوت جامعه ب   سك ي كه سالها برا   ييدهايتهد
  .  در منطقه موثر بوده استمي رژيهايبرابر ماجراجوئ

 ي كه خواهان تحقق آزاد    راني ا ي مقاومت مردم  جنبش
ـ ي د ري غ تيو حاكم   و عـدالت اسـت و       ي دموكراسـ  ،ين

 خواهـد كـرد بـه      نيـي  را خود تع   رانيسرنوشت جامعه ا  
ـ  ني تعادل قوا در روابط ب     رييطور جد خواهان تغ     ي الملل

فـشار از طـرف   .  اسـت راني عادالنه مردم ا   امينفع ق به  
 و منـوط كـردن      رانيم ا ي رژ ي رو ي الملل ني ب ينهادها

 تي و رعا  ياسي س اني زندان ي را به آزاد   يهر گونه روابط  
ـ  ميحقوق بشر، رژ   ي بـا چالـشها  ي المللـ ني را سـطح ب

 تر  زولهي روبرو خواهد ساخت و چشم انداز، ا       ي تر يجد
ـ  در سط ي اسالم يشدن جمهور   خواهـد  ي المللـ نيح ب

 در خارج از مرزها كـام       خواهي آزاد يروهاي ن تيفعال. بود
  . تلخ خواهند كردشتري را هر چه بستبدانم
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 كار اصلي اجالس ژنو
  
  

  منصور امان
نشست نمايندگان كشورهاي عضو 
سازمان ملل كه از امروز بررسي 
 وضعيت حقوق بشر در ايران را بررسي

مي كُند، براي جمع بندي و نتيجه 
گيري كار دشواري در پيش نخواهد 

سركوب خونين و رفتار وحشيانه . داشت
رژيم جمهوري اسالمي عليه شهروندان 
ايراني در جريان اعتراضهاي هشت ماه 
اخير آنها، جاي تفسير زيادي پيرامون 
سياست رسمي حكومت در برخورد به 

ذاشته حقوق بديهي مردم به جا نُگ
  . است

نشست سه روزه سازمان ملل در ژنو، به 
انبوهي اسناد و مدارك انكار ناپذير 
دسترسي دارد كه در ماه هاي گُذشته از 
سوي شهروندان عادي، انجمنها و 
نهادهاي غيردولتي و سازمانها و گروه 
هاي اپوزوسيون مَنتشر گرديده و در 

به ُنكات . ابعاد جهاني بازتاب يافته است
كليدي اين اسناد، در گُزارش مهر ماه 
دبيرُكل سازمان ملل و نيز قطعنامه آذر 
ماه كُميته سوم مجمع عمومي همين 

از اين زاويه، . سازمان استناد شُده است
قالب كردن داستاني كه آقاي جواد 
الريجاني، يك طالب كُت شلواري و 

 امنيتي واليت –فرستاده باند نظامي 
به همراه آورده، فقيه براي اين نشست 

يك ماموريت غيرممكن به نظر مي 
  . رسد

بر اين اساس، كار اصلي اجالس ژنو 
فقط مي تواند هموار كردن مسير 
اقدامات عملي به منظور جلوگيري از 
ادامه پايمالي حقوق پايه اي و 

تالش در . شهروندي مردم ايران باشد
اين زمينه بر دو سطح متفاوت اما 

ي تواند به جريان مكمل يكديگر م
 مزبور مي  نخُست، نشست. بياُفتد

بايست رژيم تحقيقي و نظارتي 
مشخص و فشُرده اي را در رابطه با 
وضعيت حقوق بشر در ايران تعيين و 
اُرگانهاي مسوول در سازمان ملل مانند 

حقوق بشر و كُميته هاي زير شوراي 
مجموعه مجمع عمومي اين سازمان را 

  . به اجراي آن تشويق كُند
در سطح دولتي، ضروري است كه 
كشورهاي حاضر در نشست، پشتيباني 
خود از اين روند را با ارايه تدبيرهاي 
سياسي و اقتصادي عليه رژيم حاكم بر 
ايران و متعهد گرديدن به اجراي آن به 

يك نمونه از اين . ش بگُذراندنماي
واقعيت كه چگونه دولتها با دخالت خود 
مي توانند دايره اقدامات سركوبگرانه 
حكومت ايران را محدود كُنند، چشم 
پوشي غير داوطلبانه شركت آلماني 
زيمنس از فروش تجهيزات شنود و 

  . جاسوسي به سركوبگران است
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ن در عزم جنبش بيشمارا

منكوب كردن استبداد ديني 

   بهمن22در 
  جعفر پويه

 بهمن سالروز خشم و خروش تاريخي 22
مردم ايران عليه استبداد تاريخي 

در اين روز فريادهاي . شاهنشاهي است
آزاديخواهي مردم به خروشي تاريخ ساز 
تبديل شد و طومار استبداد تاريخي 

در چنين روزي . شاهنشاهي را بر هم پيچيد
رزات مردم و تالشهاي آنان گل داد و مبا

. عطر آزادي در سرتاسر ميهن ما پيچيد
دوستي و رفاقت، مهر و عطوفت در فضا 
موج مي زد، ما همه باهم برادر و همصدا 
بوديم، يكديگر را دوست داشتيم و حاصل 
  .تالش تاريخي خود را پاس مي داشتيم

اما از آن روزهاي زيبا و دوست داشتني 
ه بود كه نفس اژدهاي چيزي نگذشت

استبدادي ديني بر غنچه هاي آزادي خورد 
گورستانها . و باغ زيباي بهاري ما را خشكاند

مامن تالشگران آزادي شد و مادران عزادار 
در غم فرزندان دلير خود بار ديگر سياه 

دست جالد با داس مرگ . پوشيدند
سنگفرش خيابانها را از خون جوانان رنگين 

مملو از آزاديخواهان شد و زندانها . كرد
جوخه هاي مرگ بر پيكر غوغاگران آزادي 
  .آتش گشود تا بهار آزادي ما را خزان كند

 سال پس از آن روز تاريخي بار 31اما امروز 
ديگر دختران و پسران شجاع مردم، زنان و 
مرداني كه شهامت شان چشم جهانيان را 
خيره كرده است، پاي به راه نهاده اند تا 

جنبش پر .  را مكرر كنند57ث بهمن حدي
عزم و اراده بيشماران با رنگين كماني از 
ايده و باورها تصميم گرفته اند تا ديو 
. استبداد را از خانه و كاشانه خود برانند

تالشگران عرصه هاي متفاوت اجتماع، 
شيفتگان آزادي و ستايشگران صلح و 
دوستي، گماشتگان استبداد، شكنجه گران و 

ان مسلط بر سرنوشت مردم را در آدمكش
برابر شجاعت و شهامت خويش به زانو 

آنها تصميم دارند تا در اين . درآورده اند
سالروز تاريخي با صداي بلند به گوش 
همگان برسانند كه راه و رسم آزاديخواهي، 
شكوه ستايش صلح دوستي نه تنها در 
ميهن ما سركوب نشده است بلكه، همچنان 

، صيقل خورده در ساليان دراز الماسي پر بها
  .سركوب هنوز به زيبايي مي درخشد

جوانان، زنان و مردان، از هر گروه و دسته و 
حزبي با ايده ها و تفكراتي متفاوت در يك 
كالم به توافق رسيده اند و آنهم منكوب 
كردن ديو استبداد مذهبي و نماد تحجر آن 
  .واليت فقيه براي رسيدن به آزادي است

 بهمن پر شكوه مردم ايران، 22لروز در سا
تالش زنان و مردان جنبش رنگين كمان 
بيشماران را ارج مي گذاريم و در رزم آنان 
براي رسيدن به آزادي و منكوب كردن ديو 
استبداد همگام و همراه آنان هستيم تا بار 
ديگر بهار آزادي را در ميهن اسيرمان هر 

ر چه با شكوه تر با ساز و سرود به سرو
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تالشهاي رژيم 

.....  
  12بقيه از صفحه 

فعـــال عليـــه صـــدور 
تروريسم و بنيـادگرائي    
ــا   ــت تـ ــدد اسـ درصـ
ــال  ــاي فعـــ نيروهـــ
اپوزيسيون را با حوادث    
. مختلــف درگيــر ســازد

ــارزه   ــاريخ مب ــه ت اگرچ
عقابان صلح و دوسـتي     
ــرف    ــهر اش ــاكن ش س
ــه  ــشان داده اســت ك ن

 نيست  هيچ چيزي قادر  
در عزم و مقاومت آنان     

حضور . خللي وارد سازد  
دلقكهــا پــشت دروازه  
شــهر اشــرف نــشان از 
محدود بودن امكانـات     
ســـــاختار سياســـــي 
ورشكسته اي دارد كـه     
بحران فزاينده، واليـت    
متزلزلش را هر لحظـه     
ــرنگوني   ــوي س ــه س ب

  . سوق مي دهد
حقيقت غير قابل انكـار     
اين است كه هم ملـت      

عـراق  ايران و هم ملت    
به اين آگـاهي رسـيده      
اند كه تا زماني كه  بـر        
دهــان وحــشي واليــت 
فقيه لگـام نزننـد قـادر       
نيستند گامهائي جـدي    
ــتقالل،   ــسير اسـ در مـ
ــدالت   ــي و ع دموكراس

توسل . اجتماعي بردارند 
به تاكتيكهاي قديمي و    
صدور بحران به بيرون     
ــوي   ــز از س ــا  ني مرزه
رژيم واليت فقيـه كـه      
 همانند حريف بي جاني   

در كنـار گوشـه رينــگ   
قــرار گرفتــه نيــز قــادر 
نيست مرهمـي بـر درد      
بي ثباتي و بي هـويتي      

با توجه بـه    . رژيم باشد 
شرايطي كـه رژيـم در      
عــــراق در بحبوحــــه 
انتخابات پارلماني ايـن    
ــراهم ســاخته  كــشور ف
حتي اگر بـا توسـل بـه       
حذف و تقلب به منـافع      
شوم خـود دسـت پيـدا       
كند با جنبش عظيمـي     

ــاي  ــي و از نيروهـ ملـ
سكوالر در عراق روبرو    
خواهد شـد كـه دولـت       
دست نشانده اش را بـا      
چالشهائي جدي روبـرو    

 .خواهد سازد
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آن كه مي گفت حركت مـرد در        «

اين وادي خاموش و سياه، بـرود      
  ».شرم كند

ــتاخيز    ــالگرد رس ــين س ــي و نهم در س
ســياهكل، در ســي و يكمــين ســالگرد 
انقالب بهمن و در شرايطي كه جنـبش        
اجنمـاعي مــردم ايـران و قيــام رنگــين   

 ماه گذشته عمـق     8كمان بيشماران در    
ــت،    ــه اس ــري يافت ــم نظي ــعت ك و وس

يكهاي فدايي خلق ايران به     سازمان چر 
همه زنان و مرداني كـه طـي ماههـاي          
گذشته با خيزشهاي حماسي، پايه هاي      
استبداد مذهبي و سلطنت مطلقه خامنه      
اي را به لـرزه درآورده انـد و بـا فريـاد             

مرگ بر خامنـه    «،  »مرگ بر ديكتاتور  «
اقتدار ولي فقيه را به سخره گرفته       » اي

تمـاعي و  جنبش اج . اند درود مي فرستد   
ــرخالف   قيامهــاي چنــد مــاه گذشــته ب
ديدگاه سازشكاران و فرصت طلبان كـه   
با كلي گوييهاي فضل فروشانه، كـانون       
هــر تغييــر و تحــولي را در درون نظــام 
ــد و   ــي كردن ــه جــستجو م ــت فقي والي
ظرفيت انفجاري جامعه را با عوامفريبي      
و يا خودفريبي بـه هـيچ مـي گرفتنـد،           

ســالمي نــشان داد كــه نــه جمهــوري ا
ظرفيت تحول پـذيري از درون خـود را         
دارد و نـــه مـــردم ايـــران بـــه الف و 
گزافهاي كساني كه از سـرحقارت و يـا         
به علـت نـاداني بـه درونمايـه اساسـي           

  .جامعه توجه ندارند، اهميت مي دهند
واقعيت اين است كه واليت خامنـه اي        
پس از سركوب خيـزش دانـشجويان و        

 پس از    و 1378 تير سال    18جوانان در   
تحميل يك كوتولـه سياسـي در سـال         

 به رقباي خـود، بـه ايـن تـوهم           1384
دامن مي زد كه رژيم حاكم، جاودانه به        
سرير قدرت تكيـه زده و هـيچ نيرويـي          
نمي تواند بـراي بـه زيـر كـشيدنش از           

ايـن  . مركب جهل و جنايت قيـام كنـد       
الف پر گزاف و اين ادعاهـاي سـخيف         

اي زنـان   با جنبش بيشماران و فداكاريه    
و مردان ايران زمين بـه يكبـاره رنـگ          

خيزش رنگين كمان مردم ايران     . باخت
در مقابل چشم جهانيان واقعيت جامعـه       

  .    ايران را به وضوح نشان داد
ما ياد و خاطره زنـان و مردانـي كـه در          
پيكارهاي پرشكوه و حماسـي ماههـاي       
ــر    ــاني، در زي ــارزه خياب ــته در مب گذش

ر پاي چوبه هاي    شكنجه جالدان و يا د    
اعدام به شهادت رسيدند را گرامي مـي        
داريم و به مقاومت خانواده هاي شـهدا        
. و زندانيان سياسـي درود مـي فرسـتيم        

اين چوبـه هـاي دار در گوشـه و كنـار            
ميهن ما و اين دستگيريهاي گـسترده و     
شالق و شكنجه و كهريزك هـا نـشان         
دهنده ترس و وحـشت رژيـم از  قيـام           

  .ستمردم ايران ا

در شرايطي كه كـارگران، مزدبگيـران،        
معلمــان، دانــشجويان، زنــان و جوانــان  

كشور ما با قيامهاي حماسي خود اصـل      
واليت فقيـه بـه مثابـه محـور رژيـم و            
ــرار   اســاس اســتبداد دينــي را هــدف ق

ــشجو و   داده ــارگر، دان ــزاران ك ــد و ه ان
روشنفكر ايراني به خاطر مبـارزه بـراي        

شـكنجه هـاي    آزادي در زندان و تحت      
ــد، خواســت آزادي   ــرار دارن وحــشيانه ق
زنــدانيان سياســي و عقيــدتي بــه يــك 
خواسـت مبــرم تبـديل شــده و در ايــن   
مسير خانواده و مادران شهدا و زندانيان       
سياسي با مبارزه شـجاعانه خـود نقـش        

مـا ضـمن    . مهمي به عهده گرفتـه انـد      
حمايت از تالش مادران خواستار اقـدام       

اي آزادي تمـامي  عاجل بين المللـي بـر   
زنــدانيان سياســي و عقيــدتي، و الغــاي 
مجازاتهاي وحشيانه سنگسار، قـصاص،     

  .قطع اعضاي بدن و اعدام هستيم
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در      
آغاز چهلمين سال حيات خود به تمامى       

زمـين كـه بـراى       زنان و مردان ايـران      
ــابودى  ــدالت و ن آزادى، دموكراســى، ع

هبى و ملى، صـلح و      تبعيض جنسى، مذ  
دولت مبـارزه    پيشرفت و جدايى دين از      
  .مى كنند درود مى فرستد

ما از خواسـت كـارگران، مزدبگيـران و         
كاركنان شركتهاي دولتـي و خـصوصي        
ــاد    ــق ايج ــصاب و ح ــق اعت ــراي ح ب
تشكلهاي مـستقل كـارگري حمايـت و        
همبستگي خود را با مبـارزه كـارگران و    

 مـا از     .يممزدبگيران ايران اعالم مي كن    
تمامي تشكلها، اتحاديه ها و نهادهـاي       
كارگري در سراسر جهان مـي خـواهيم        
ــران   ــوق كــارگران و مزدبگي كــه از حق

  .ايران حمايت و پشتيباني كنند
ما از مبارزه زنان ايران براي لغو تبعيض       
جنسي و از مبارزه مليتهاي ساكن ايران       
ــارزه  بــراي رفــع تبعــيض ملــي و از مب

ي بــراي لغــو تبعــيض اقليتهــاي مــذهب
  .مذهبي حمايت و پشتيباني مي كنيم

ما خواستار آن هستيم كه حقوق زنان و        
درنـگ   مردان ساكن در شهر اشرف بـي    

از جانب دولت عراق به رسميت شناخته       
در مبــارزه بــراي تثبيــت حقــوق . شــود

مجاهدان شهر اشرف ما در كنـار همـه         
ي تالشگران و فعاالن حقوق بشر قرار       
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فدايي شهيد رفيق علـي اكبـر صـفايي         
فراهاني با حمله جـسورانه بـه پاسـگاه         
ژاندارمري شهرك سـياهكل در اسـتان       
. گيالن مشعل آزاديخواهي را برافروخت    

از آن روز جنبش پيشتاز فدايي و جنبش     
گذاري شـد   نوين كمونيستي ايران پايه     
 چـون   1357كه تـا قيـام بهمـن سـال          

آذرخش در شب تيره و تار ديكتـاتوري         

جنبش پيشتاز فـدايي    . سلطنتي درخشيد 
طي هفت سـال فعاليـت مـداوم و زيـر           
ــاي    ــربات و پيگرده ــرين ض ــديد ت ش
پليسي، شگفت انگيزترين حماسه هـا را    
در جنبش آزاديبخش مـردم ايـران بـه         

  .ثبت رساند
كنش به اين اقدام    ديكتاتوري شاه در وا   

كه قدرت مطلقه اش را زير سوال بـرده      
ــت و    ــام مقاوم ــردم پي ــراي م ــود و ب ب
ــق   ــر ضــعف مطل ــه ب ــستادگي و غلب اي

ظامي از  داشت، با بسيج نيروهاي ويژه ن     
زمين و هوا به سركوب گسترده دسـت         
زد و در جريان نبردهايي كـه تـا اوايـل           

 جريان داشت رفقا مهـدي      1349اسفند  
اسحاقي و محمد رحـيم سـمايي را بـه          
شهادت رسـاند و بقيـه اعـضاي دسـته          

  .پارتيزاني را اسير نمود
 اسفند همـان سـال رفقـا غفـور          26در  

حسن پـور اصـيل، علـي اكبـر صـفايي       
ني، احمد فرهودي، جليل انفرادي،     فراها

محمدعلي محدث قندچي، ناصر سـيف      
دليل صفايي، هادي بنده خدا لنگرودي،      
شعاع الدين مـشيدي، اسـكندر رحيمـي      
مسچي، محمـدهادي فاضـلي، عبـاس       
ــري در   ــش بهــزادي و هوشــنگ ني دان
بيدادگاههاي نظامي به اعدام محكوم و      

  .به جوخه اعدام سپرده شدند
زده، بـه جـاي تثبيـت       اين واكنش شتاب  

به كابوس مانـدگاري    » جزيره آرامش «
ــاتوري    ــدرتي ديكت ــدر ق ــراي ق ــه ب ك
سلطنتي افق سرنگوني را به تصوير مي       

ــديل شــد ــس از حماســه . كــشيد، تب پ
سياهكل بود كه در ميـان آگـاهترين و         
پيشروترين زنان و مرداني كـه قلبـشان        
براي آزادي و سوسياليـسم مـي طپيـد،         

 ايجاد شـد و نـام       شور و شوقي گسترده   
چريكهاي فدايي خلق به عنوان سـمبل       
مبارزه براي رهايي در تاريخ كـشور مـا         

  .به ثبت رسيد
بــديهي اســت كــه مــا در صــدد انكــار 
نارساييها، ضـعفها، انحرافهـا، خطاهـا و        
كمبودهاي جنـبش فـدايي در سـالهاي        

تاكيـد مـا بـر      .  نيـستيم  1357 تا   1349
نقــش مــوثر و مداخلــه گــر چريكهــاي 

يي خلق در آن زمان به خاطر انتقال        فدا
تجربه به نيروهاي جنـبش كمونيـستي       

  . در شرايط كنوني است
ــان و   بيهــوده نيــست كــه عافيــت جوي
فرصـــت طلبـــان و مهمتـــر از همـــه 
دژخيمــان و شــكنجه گــران جمهــوري 
اسالمي با وقاحت و رذالت، مشتي دروغ   
و بهتان را به جنبش پيشتاز فدايي طـي     

ــا 1349ســالهاي   نــسبت مــي 1357 ت
  .دهند

ــه   ــاري كـ ــژواك پيكـ ــت پـ در حقيقـ
چريكهاي فدايي خلق آن را آغاز كـرد،        

هـاي مأيوسـانه را نقـش بـر آب            زمزمه
كرد، بر انديشه هاي فرصـت طلبـان و         

عافيت جوياني كه براي بي عملي خـود       
ــه    ــركين و توجي ــه چ ــزاران بهان ــه ه ب
تئوريك نخ نما شده متوسل مي شـدند،    

 زنان و مرداني كـه  غلبه كرد و با مبارزه   
حاضر بودند در راهي سخت گام بردارند      
چشم انداز آزادي را نه بـه مثابـه يـك           
رويا كه به يك واقعيـت دسـت يـافتني          

ايــن مهمتــرين درس  . تبــديل كــرد 
رستاخيز سياهكل براي نيروهاي جنبش   
كمونيستي مي باشد كه هـم اكنـون در         
جنبش بيشماران فعاليت مي كنند و بـا        

هكاريهاي اسـتبداد مـذهبي     پليدترين تب 
  .روبرو هستند

  
ما در بيانيه سـال گذشـته بـه مناسـبت        

غلبـه  «:سالروز حماسه سياهكل نوشتيم   
بر بحران كنوني در جنبش كمونيـستي       
ايران بدون برخورد علمي با شـكلگيري       
ــدايي در   ــشتاز ف ــبش پي و پبــشرفت جن
سالهاي قبل از قيـام بهمـن امكانپـذير         

ــست ــا » .ني ــه ب ــه در آن بياني ــتناد ب اس
ــات در   ــخيف وزارت اطالع ــف س اراجي
مورد سازمان چريكهـاي فـدايي خلـق        
ايران گفتيم كه نهادهاي امنيتـي رژيـم       

با انتشار تحليهاي غلـط     «مي كوشند تا    
و اطالعــات مخــدوش و تقلبــي، نــسل 
جوان كشور را كه به كمونيـسم تمايـل         
پيــدا مــي كننــد از آگــاهي درســت بــه 

نيروهـاي  . پيشينه اين جنبش باز دارنـد     
ــلح و    ــمنان آزادي، ص ــاعي و دش ارتج

سوسياليسم با عربده جويي مشمئزكننده    
و با شيوه هاي معركه گيـران و رمالهـا          
دم از نابودي چـپ و بـي بـديل بـودن            
ليبراليسم عنان گسيخته جديد مي زنند      
تا نظام ديني حاكم بر كشور مـا را بـي           

واقعيت اين است كـه     . بديل جلوه دهند  
ساس و پيچيده پس از قيام   در شرايط ح  

 كه يك رژيـم مـذهبي بـا     1357بهمن  
جنبش توده اي به قدرت رسيد، سازمان  
ما به علت فقدان يك خط مشي درست    
و در فقدان رهبران هوشـيار، صـادق و         
ــد    ــبات ض ــت مناس ــه عل ــي و ب انقالب
دمكراتيك درون تشكيالت كـه منجـر       
به انشعابهاي گونـاگون شـد، نتوانـست        

 پيــشرو، جــدي و نقــش يــك ســازمان
ايـن ضـعفهاي    . مداخله گر را اجرا كنـد     

اساسي نه به علت خط مـشي سـازمان         
در سالهاي پيش از انقالب بهمن كه به        
علت عدم توانايي در تطابق بـا شـرايط         

درس آمــوزي از . در حــال تحــول بــود
تجربه گذشته جنبش پيـشتاز فـدايي و        
درك شرايط جديد در ايران و در سـطح   

 اسـت كـه مـي توانـد         جهان تنها راهي  
جنبش كمونيستي ايـران را در جايگـاه        

مـا بـا ايـن اميـد        . واقعي خود قرار دهد   
  تالش مي كنيم و همه ي مدافعان راه 

  15بقيه در صفحه 

  پيام سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
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پيام سازمان چريكهـاي فـدايي      

....  

  14بقيه از صفحه 
صلح، آزادي و سوسياليسم را به تـالش    
بــراي غلبــه بــر بحــران درون جنــبش 

  ».كمونيستي ايران فرا مي خوانيم
ما از تمامي فعاالن جنـبش كمونيـستي      
ايــران كــه بــراي اســتقالل، آزادي،    
دموكراسي، صلح، سوسياليـسم مبـارزه      

پيـروان جنـبش    مي كنند و از همـه ي        
پيشتاز فدايي دعوت مي كنيم كه براي       
گسترش و تقويت نقـش كمونيـستهاي       
ايــران در انقــالب دموكراتيــك و ضــد 
استبدادي مردم ايران متحد و متـشكل       

منشور سازمان چريكهاي فـدايي     . شوند
ي  خلــق ايــران، پيــشنهاد مــا بــه همــه

ــاد و    ــراي اتح ــران ب ــستهاي اي كموني
  .همبستگي است
ــس ا  ــون پ ــت اكن ــال از 39ز گذش  س

 سـال از  31حماسه سياهكل و گذشـت    
قيام بهمن و به قدرت رسيدن اسـتبداد        
مـــذهبي، مـــردم ايـــران در يكـــي از 

ــي ــرين لحظــات  حــساسترين و بحران ت
در ميان ناباوري   . تاريخ خود بسرمي برد   

ــين    ــاتگران ب ــان و مماش ــت طلب فرص
المللي، خشم انباشت شده مـردم ايـران        

» تجميـع آرا  «ي  با جرقه اطاق جـادوگر    
منفجر شد و از خـرداد امـسال خيـزش          
نوين مردم صحنه سياسي جامعه ايـران       

  .را به خود اختصاص داد
تالش كارگزاران خامنه اي در شـوراي       
نگهبان براي رنگ آميزي قانوني شعبده 

در همـان   » انتخابـات «بازي موسوم به    
. چند روز اول شروع قيـام رنـگ باخـت         

س از منـاظره     خرداد، پ  13مردم در روز    
احمـدي نـژاد بـه شـكاف در         -موسوي

ــد   ــي بردن ــدت پ ــرم ق ــه . درون ه نام
سرگشاده هاشمي رفـسنجاني بـه ايـن        
شـكاف وضــوح بيــشتري داد و بحــران  
غيرقانوني و يا بحران انقالبـي پـس از         

  .    خرداد كليد خورد13مناظره 
ــنبه  ــايش  23روز ش ــايج نم ــرداد نت  خ

بي و  انتخاباتي مهر تاييد پر رنگي بر تقل      
مضحك بودن اين چشم بندي ناشـيانه       

اطــاق تجميــع آرا، . و بالهــت آميــز زد
گُماشته زنگار گرفتـه ولـي فقيـه را بـا           

 درصد آرا بـه عنـوان       62الك و روغن    
  .رييس جمهور اعالم كرد

هدف اساسي خامنـه اي از بـه كرسـي          
نشاندن احمدي نژاد در يـك انتخابـات        
قالبي، تالش براي حفظ امنيت نظام از       

در » بـي دنـده و ترمـز     «طريق راهبـرد    
  .عرصه داخلي و جهاني است

ولي فقيه نظام پيشبرد اين سياست را با        
گماردن پاسدار احمدي نـژاد بـه پـست         

 آغـاز   1384رياست جمهوري در سـال      
ــرد ــسين   . ك ــداران ميرح ــه طرف آن چ

موسوي و مهدي كروبـي از آن بـا نـام           
صحبت مي كنند، در حقيقـت      » كودتا«

 و در جريــان انتخابــات 1384در ســال 

ــت   ــين دوره رياس ــراي نهم ــشي ب نماي
  .جمهوري رژيم به وقوع پيوسته است

در حقيقت وجه خـاص تـصادهايي كـه         
منجر به بحران كنوني شـده، محـصول      
سياست ولي فقيه براي يك پايه كردن       

  .واليتش است
اما اين سياسـت خامنـه اي در شـرايط          
فـوران خــشم مردمـي و بــروز انباشــت   

تي و در شرايط شكاف در باال به        نارضاي
. كشتي به گل نشسته تبديل مـي شـود        

باالييها نمـي تواننـد همچـون گذشـته         
حكومت كنند و مردم ديگر نمي خواهند 
به شكل سابق زندگي كنند و در نتيجه        
روانشناسي تغيير در مـردم شـكل مـي         

  .گيرد
 خرداد به دستور خامنه اي      24عصر روز   

له مي شـود    به كوي دانشگاه تهران حم    
و در ايــن يــورش وحــشيانه تعــدادي از 

خامنه . دانشجويان به شهادت مي رسند    
اي فكر مي كرد با اين يـورش، كـانون          

امـا  . اصلي جنبش را نشانه گرفته است      
ــا   25روز  ــي ب ــبش اعتراض ــرداد جن  خ

حضور ميليونها تن در سراسر ايران پيام       
. محكمي براي ولي فقيه ارسال مي كند    

ست پيروزيهاي پـس از     خامنه اي كه م   
اشغال عراق شده بود اين پيام را جـدي        

 29تلقي نمي كند و در نماز جمعـه روز          
خرداد بـا تـوپ و تـشر مـردم را مـورد             

  .توهين و تحقير قرار مي دهد
 خرداد قيام بيشماران بـه ابتكـار   30روز  

. خود درس مهمي به ولي فقيه مي دهد       
قيام مردم با انفجار مطالبات و خواسـته        

 30اي سركوب شده مـردم ايـران در         ه
سال گذشته به راه خود بر محـور نفـي          
استبداد مـذهبي و بـراي تحقـق آزادي         

  . ادامه مي دهد
در بطن خيزشهاي حماسي مردم ايـران       
ــان     ــين كم ــبش رنگ ــارزه جن و در مب
بيشماران مطالبات زير به عنـوان كـف        
خواسته هاي مردم قـرار دارد كـه بايـد          

ها، تظاهرات خياباني آنها را در گردهمايي   
و حركتهاي اعتراضي به طـور گـسترده        

  .مطرح كرد
آزادي بدون حد و مرز بيـان و انديـشه،          
ــه  آزادي اطــالع رســاني و نفــي هرگون
سانــسور، آزادي زنــدانيان سياســي و   
عقيدتي و لغـو شـكنجه و اعـدام، رفـع           
تمامي اشكال تبعيض جنسيتي از زنـان       
و برابــري كامــل زن و مــرد در تمــامي 
عرصه هاي حيات سياسـي، اقتـصادي،       
اجتماعي و قضايي، برخورداري اقـوام و       
مليتهاي ساكن ايران از حقوق مـساوي       
و بدون تبعيض در همه ي پهنـه هـاي          
دولتي و اجتماعي، لغو هرگونه تبعـيض       
مذهبي، به رسميت شناخته شـدن حـق     

تشكلهاي مـستقل   اعتصاب، حق ايجاد    
و حق برخورداري از يك نظـام تـامين          
ــارگران،    ــراي ك ــسترده  ب ــاعي گ اجتم
مزدبگيران و كارمندان بخش دولتـي و       
خصوصي و جلوگيري از نابودي طبيعت      
و حفاظت و بهسازي محيط زيـست بـر         

  .اساس توسعه پايدار

اين حداقل خواسـته هـا تـا كنـون بـه            
شكل شفاف از جانب موسوي و كروبي       

  . د و به رسميت شناخته نشده استتايي
  

گرچه ميرحسين موسوي و نزديكتـرين      
مشاوران وي بارها گفته اند و در عمـل         
نيز نشان داده شد كـه در پـشت مـردم           
حركت مي كنند و در موارد بسيار مثـل         

 محرم،  10( دي 6 تير و    18 خرداد و    30
نقش موثري در شـكل گيـري       ) عاشورا

ويژه پـس  قيامهاي مردمي ندارند اما به    
از قيام روز عاشـورا افـراد و جريانهـايي          
تالش مي كنند تا هنوز محدوده و مـرز        
جنبش بيشماران را در جـدالهاي درون        

بديهي است كه اين  . قدرت تعريف كنند  
تالش در شرايط  بحـران غيرقـانوني و         
با توجه به اين كه خامنه اي بـه دنبـال          
سازش و تعامل با رقبايش نيست، فقـط      

اد مذهبي براي سركوب مـردم      به استبد 
  .ياري مي رساند

هــدف خامنــه اي و گماشـــتگان وي   
چيزي كمتر از تسليم موسوي و كروبي       
و طرفداران آنها به منظور مهار جنـبش        

  . مردم نيست
  زنان و مردان ايران زمين

ــدان،   ــران، كارمنـ ــارگران، مزدبگيـ كـ
ــش ــشجويان، دان ــوزان،  معلمــان، دان آم

 و نيروهـاي    زنان، جوانان، روشـنفكران   
  دمكراتيك و ترقيخواه

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در      
آغاز چهلمين سال حيات خود همچنـان   
بر مبارزه براي تحقق اسـتقالل، آزادي،       
. صلح و سوسياليسم پافشاري مـي كنـد    

ما در شـرايط كنـوني بـراي سـرنگوني          
رژيم استبدادي مذهبي واليـت فقيـه و        
ــستقل،   ــوري مـ ــك جمهـ ــق يـ تحقـ

انقالب سياسي  (تيك و غير ديني     دمكرا
  .تالش مي كنيم) دمكراتيك

ــران   ــردم اي ــه م ــبش آزادي خواهان جن
صحنه سياسي جامعه ايران را بـه كلـي       
دگرگون كرده و در مسير پرشـتاب و رو     

ــا  بــه اعــتالي خــود ب
گذشت از نقطه عطف    

ــام  ــورا( دي6قي ) عاش
سرنگوني رژيـم را بـه      
يك امر واقعي و قابل     

ه تحقــق تبــديل كــرد
در حالي كـه در     . است

ــوني  ــوازن قــواي كن ت
هيچ چشم انداز جدي     
ــي   ــر درون ــراي تغيي ب
رژيم و تغيير رفتـار آن    
وجود نـدارد، راه حـل      
تغيير دمكراتيك كه ما    
و شوراي ملي مقاومت    
ــد   ــر آن تاكي ــران ب اي
كــــــرده و در راه آن 
مبارزه مي كنيم يعنـي    
تغيير از طريـق مـردم      
ــران و نيروهـــاي   ايـ

ــت روز بــ  ه روز مقاوم
دسـت بــاال پيـدا مــي   

واقعيت اين است    . كند
كــه تحقــق آزادي و  
حاكميت ملي و دست يابي مردم ايـران        
به دموكراسي و عدالت و پيشرفت تنهـا        

  .از طريق چنين راه حلي ميسر است
سازمان چريكهاي فـدايي خلـق ايـران        
قيام مردمي و استفاده از تمامي اشـكال       

 داند مبارزه را حق مسلم مردم ايران مي
و از ايــن رو  كــارگران، مزدبگيــران،   
ــشجويان،    ــان، دانـ ــدان، معلمـ كارمنـ

آموزان، زنان، جوانان، روشنفكران      دانش
و نيروهاي ترقيخواه  ايران را به اتحـاد         
و مبارزه براي ايجاد جبهـه همبـستگي        
نيروهــاي جمهوريخــواه بــه منظــور    
ــذهبي    ــتبدادي م ــم اس ــرنگوني رژي س

مهــوري ايجــاد يـك ج  واليـت فقيـه و   
ــرا    ــستقل ف ــك و م ــك، دموكراتي الئي

  . خواند مي
گرچه بهترين و موثرترين شـكل بـراي        
ــه     ــبش، جبه ــي جن ــاهنگي سياس هم
همبستگي است، با اين حال در گذار از        
وضعيت كنوني به موقعيت مناسب مـي       
توان از اشكال مناسب ديگر و به ويـژه         
توافقهاي عملي در عرصه مبارزه عملي      

 هسته هاي مقاومت، ايجاد. استفاده كرد 
تشكيل هسته هاي كوچك رسانه اي و       
خبر رساني، ايجاد كميته هـاي عمـل و      

اشـكالي اسـت    ....شوراهاي هماهنگي و  
كه مي توانـد بـراي همـاهنگي مبـارزه         
كــارگران، كارمنــدان و  مزدبگيــران،   
دانش آمـوزان، دانـشجويان و جوانـان،        
زنان، روشنفكران و معلمـان و فعـاالن         

  .اعي موثر باشدسياسي، اجتم
  

ما بي شمارانيم و براي سرنگوني رژيـم        
استبدادي مذهبي واليت فقيه متحـد و       

  متشكل مي شويم
مرگ بر ديكتاتوري، مرگ بر خامنه اي،  

  زنده باد آزادي
  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
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 سي و نهمين مراسم

سالگرد رستاخيز 

  سياهكل برگزار شد
 بهمن امـسال    17بعد از ظهر روز شنبه      

يادمان سي و نهمـين     ) 2010 فوريه   6(
سالگرد حماسه سياهكل و همبستگي با      

) آلمـان (قيام مردم ايران در شـهر كلـن       
  . برگزار شد

بر ديوارهاي سالن برنامه آرم سـازمان،       
ــياهكل و  ــه س ــهداي حماس  عكــس ش

عكس تعدادي از رهبران و بنيانگـذاران       
سازمان و عكسهايي از خيزشهاي مردم      

  .در ماههاي اخير نصب شده بود
لـيال جديـدي بـا      رفيـق   مجري برنامه،   

خواندن يـك قطعـه شـعر از زنـده يـاد            
سياوش كسرايي برنامه را آغـاز كـرد و         
ضمن خوش آمدگويي به حضار، بـراي       
 گراميداشت و احترام به شهداي جنبش      

ــران و شــهداي   ــه مــردم اي آزاديخواهان
جنبش پيشتاز فدايي يك دقيقه سكوت      

پس از آن يك نماهنـگ از       . اعالم كرد 
سرودهاي سازمان  همـراه بـا تـصاوير         
شـهداي رســتاخيز ســياهكل از ســاخته  

سپس .  جعفر پويه پخش شد    رفيقهاي  
بيانيه سازمان چريكهـاي فـدايي خلـق        

فـرنگيس بــايقره و  رفقـا  ايـران توسـط   
پـس از   .  شد خواندهامران عالمي نژاد    ك

از » يــك شــب مهتــاب «هنــگĤمنآن 
شعرهاي به يادماندني احمد شـاملو، بـا        
صداي زنده ياد فرهـاد در گراميداشـت        
ياد و خـاطره نـدا آقـا سـلطان، سـمبل            
ــا     ــراه ب ــشماران هم ــام بي ــهداي قي ش
. تصاويري از خيزشهاي مردم پخش شد  

پس از آن مجري برنامه از رفيق زينـت   
ميرهاشمي دعوت كـرد كـه سـخنراني        

متن سـخنراني رفيـق     . خود را آغاز كند   
ــده    ــماره آين ــمي در ش ــت ميرهاش زين

  .نبردخلق منتشر خواهد شد
با پايان سخنراني از شركت كنندگان در     
همــĤيش بــا چــاي و قهــوه و شــيريني 

  .پذيرايي شد
  

بخش دوم برنامه بـا خوانـدن پيامهـاي       
 نهـضت «پيامهـاي     . رسيده آغـاز شـد    

ــران  ــك اي ــواه دموكراتي ــداي (آزاديخ ن
ــران ــپ «، »)اي ــالين چ ــي از فع ، »جمع

» جمعي از طرفـداران جنـبش فـدايي       «
توسط رفقا ربابه جوزقي، امير ابراهيمـي     

همچنـين  . و فرنگيس بايقره خوانده شد    
شاعر متعهد، آقاي رحمان كريمي قطعه      
شهر كوتاهي كه سالها پيش در ستايش     

قراعـت  حماسه سياهكل سروده بـود را       
  .كرد

پس از آن يـك فـيلم كوتـاه در مـورد            
اين فـيلم   . رستاخيز سياهكل پخش شد   

 بهمن دو سال پـيش از سـيماي         19در  
  .آزادي پخش شده بود

  
  
  

  

. سپس نوبت به پرسس و پاسـخ رسـيد        
در اين بخش رفقا جعفر پويه و منـصور         

مجـري برنامـه   . امـان شـركت داشـتند   
 اعالم كرد كه براي هر نفر پـنج دقيقـه        

در نظر گرفته شده كه در ايـن فرصـت          
هر يـك از دوسـتان و رفقـاي شـركت           
كننده مي توانند به طرح نظرات خـود و     

در ايـن قـسمت     . يا طرح سوال بپردازند   
ــا   ــدگان بـ ــركت كننـ ــدادي از شـ تعـ
ــف و در   ــي مختلـ ــشهاي سياسـ گرايـ
مواردي متضاد بـه طـرح نظـرات خـود          
پرداختند و يا سوالهايي را مطرح كردنـد     

ط رفقا منصور امان و جعفر پويه     كه توس 
  .پاسخ داده شد

پس از آن بخش هنري آغـاز شـد كـه           
رفيق فريدون رمـضاني از كارگـاه هنـر         
ايران ترانه سرودهاي بـه يادمانـدني را        
اجرا كرد و با سرود انترناسيونال مراسـم   

  .پايان يافت
تعدادي از فعاالن سياسـي اجتمـاعي از        

ي گرايشهاي مختلف، تعدادي از اعـضا     
شوراي ملي مقاومت و دبيرخانـه آن در        
برنامه حضور داشـتند و دسـته گلهـاي         
زيبايي از جانب شوراي ملي مقاومـت و        
هواداران اين شورا در كلـن بـه مراسـم       

  .تقديم شده بود
فيلم كامـل ايـن مراسـم پرشـكوه بـه           
تدريج در شبكه جهـاني اينترنـت قـرار         

  .داده خواهد شد
يي خلق  دبيرخانه سازمان چريكهاي فدا   

  ايران
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گزارش تصويري مراسم در آدرس زيـر       
  :قرار دارد

http://www.youtube.com/use
r/pooyeh?gl=GB&hl=en-GB   

  

  

  

  

  پيام

 نهضت آزاديخواه 

  دموكراتيك ايران
تقديم به ياد و خاطره شهداي راه       

  . آزادي
ــه اي  19  ــادآور حماس ــن ي  بهم

است كه به عنوان نقطـه عطفـي        
بـراي  .در تاريخ ايران مي درخشد    

درك ايــن رويــداد عظــيم كــافي 
است به اين نكته توجه كنيم كـه      
چگونه شهادت مبـارزاني انـدك،      
ــه  موجــب ايجــاد مــوجي دالوران
گـــشت كـــه جامعـــه ايـــران را 

گروههــا ي آزديخــواه . درنورديــد
 تنها يكـي    برآمده از دل اين موج    

از پيامـدهاي آن  بــه شـمار مــي   
ــد ــگ   . رون ــه فرهن ــالي ك در ح

مقاومــت، ظلــم ســتيزي و ســتم 
سوزي كه با اين حادثـه در روان        
جامعه ايران نهادينه شد، هنوز بـا       
گذشت نزديك به چهـار دهـه از        
آن حادثه تـاريخي، پابرجاسـت و       
چونان فانوسي پيش روي افراد و      
ــي و   ــاي آزادهء مردمــ گروههــ

و امروز جز اين    . بي قرار دارد  انقال
نمي توان گفت كه سياهكل زنده      

  .است 
ــك   ــضت آزاديخــواه دموكراتي نه

  ).نداي ايران(ايران 
www.nadaye-

iran.persianblog.ir  

  

ن ا از هواداري جمعاميپ

 به مناسبت ييجنبش فدا

 سالگرد ني و نهميس

  اهكلي سزيرستاخ
 را در اهكلي سـ زي سالگرد رستاخ ني و نهم  يس

   كه  خلقميكني  بر گذارميزمان
 دهنـد تــا  ي خـون مـ  ابانهـا ي در خقهرمانمـان 

  شكشي را پي انساني را تا زندگيآزاد
 ي از آرمـان   ي بخش ني خود كنند ا   راني زنج هم

 شي پـ سال و نهي در س يي فدا ياست كه رقثا  
 و عدالت را در يد  تا آزا دنديجان خود را بخش   

 كـه   ي كننـد آرمـان    برقرار و جهان  رانيسراسر ا 
 امـا  دي رسـ يگرچه در آن دوران دور به نظر م   

  قول
  . در منطقه را به لرزه در آوردي دارهيسرما
 كـه آنـان را رهبـران خـود و           يي بر رفقا  درود

 يي رهـا  يبـرا  آرمان آنان را كه همانا مبـارزه      
 يگكارگران و زحمتكشان است سر لوحه زنـد       

  .خود قرار داده اند
  يي از هوادارن جنبش فدايجمع

  1388 بهمن
  

  پيام به مراسم بزرگداشت

 حماسه سياهكل
  

  بــه تمــامي آزاديخواهــان و فعــالين جنــبش
   فدايي

 حماسه  با درودهاي انقالبي به رزمندگاني كه   
سياهكل را آفريدند و با گراميداشت ياد همـه         

 طي  شهداي جنبش آرادي خواهي مردم ايران     
  . چند ماه گذشبه

ما جمع كوچكي از فعالين چپ كه در گذشـته      
در جنبش دانشجويان و جوانان فعال بـوديم و   
اكنون به بـا ديـدگاه چـپ خـود را جزيـي از              
شبكه هاي جنبش اجتماعي مردم مي دانـيم،        
ــاريخي كــه حماســه   ــه نقــش ت ــاد ب ــا اعتق ب

سياهكل در زندگي مـردم زحمـتكش ايـران          
 گذشته با برافروختن آتش   داشته، طي سالهاي  

در كوههاي شمال تهران و سرودخواني، پيكار     
حماسه سـازان فـدايي را ارج مـي گذاشـتيم،           
امسال با مردم و در كنـار مـردم و در صـحنه            
مبـــارزه كـــارگران و زحمتكـــشان حماســـه 

  .سياهكل را گرامي مي داريم
ما در تمام حركتهاي بزرگ مردم با سـر دادن         

اري خـود را بـه راه و      صداي حق طلبي، وفـاد    
 22رسم رفقاي شهيد نـشان داديـم و در روز           

بهمن با شعار مرگ بر ديكتاتور به اين مبارزه         
  .ادامه مي دهيم

ما به همه كساني كه سالروز حماسه سياهكل        
  . را گرامي مي دارند درود مي فرستيم

ما همراه با جنبشهاي اجتمـاعي مـردم ايـران          
  .ادامه مي دهيمرا  مبارزه تا سرنكوني رژيم 
  نابود باد ديكتاتوري ديني

  زنده باد آزادي، زنده باد عدالت
  جمعي از فعالين چپ
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درود مي فرستم به شما خانمها و آقايان 
  ، دوستان و رفقا 

   
و سپاس از شما كه با شركتتان ما را در          
بزرگداشت اين روز همياري و همراهـي     

  .كرديد
   

بــا گراميداشــت و احتــرام بــه شــهداي 
قيامهــاي اخيــر كــه خونــشان روي    
سنگفرش خيابان، و در پاي چويه هاي       

  . دار ريخته شد
باكي و شجاعت همه انهـا  در مقابل بي    

  . سر تعظيم فرود مي آورم
با گراميداشت خاطره شـهداي پايـداري       

  در شهر اشرف 
با عشق و احترام به همـه شـهداي راه          
آزادي ، شهداي جنبش عدالت خواهانه      

  .  سال اخير100مردم ايران طي 
با احترام به زندانيان سياسي كه چنـين        
 بي باك زير تيغ جالدان، در حـالي كـه         

ــت،    ــار آنهاس ــاي دار در انتظ ــه ه چوب
چـه  . دليرانه از آرمانشان دفاع مي كنند     

  با شكوه است اين مقاومت وايستادگي
مگر مي شود بر ايـن لبهـاي داغ مهـر           

مگر مي شود بـر ايـن       . سكوت كذاشت 
ــتم،    ــم و س ــوريده از ظل ــدانهاي ش وج

 مگـر مـي شـود     .سكوت را جاري كرد   
ايــن قلبهــاي آتشفــشان را بــه همــين 

  . حتي از كار انداخت و خاموش كردرا
  نه نه نه 

مي شود راه رسيدن به قلـه را سـخت،          
دشوار و طوالني كرد اما تـالش بـراي         

 نمـي تـوان متوقـف        رسيدن بـه آن را    
  . كرد

ــول محمــد زهــري شــاعر شــعر   ــه ق ب
  : گلگشت

  شما ياران 
  نمي دانيد 

  چه شبهايي تن رنجور ما را آب كردند 
خنده داغ مـي  چه لبهايي به جاي نقش      

  شد 
  و چه اميدهايي در دل غرقاب خون 

  نابود مي گرديد 
  ولي ما ديده ايم اندر زمان خود 

  حصار ساكت زندان 
نغمـه هـاي    ... كه در خود، مي فـشارد       

  زندگاني را 
و رنجي كانـدرون كـوره ي خـود مـي           

  !گدازد آهن تن ها
كسي از ما نه پاي، از راه گردانيد و نـه،           

   زد در راه دشمن گام
و اين صبحي كه مي خندد بـروي بـام          

  هاتان 
و اين نوشي كه مي جوشـد درون جـام          

  هاتان 
  !گواه ماست اي ياران

  گواه پايمرديهاي ما 
  كز رزم ها جانانه تر شد ... گواه عزم ما

   
   

و امــا بــا عــشق عميــق و رفيقانــه بــه 
مبارزان كمونيست و نيز رفقـاي فـدايي        

ـ       ر، بـراي  ام كه براي ساختن دنيايي بهت
آزادي و سوسياليـــسم بـــه شـــهادت  

كـساني كـه جانـشان را بـراي       . رسيدند
تحقق چشم اندازهاي زيباي انـساني از       
دست دادند و در رسيدن به ايـن چـشم          
اندازها انديشه هـا و ارزشـهاي خـود را          

  .جاودانه كردند
   
   

  :به قول شاعر جادانه مان فروغ
   

كسي از آسمان توپخانه در شـب اتـش         
  ي آيدبازي م

  و سفره را مي اندازد 
  و نان را قسمت مي كند 

  و پپسي را قسمت مي كند 
  و باغ ملي را قسمت مي كند

  و شربت سياه سرفه را قسمت مي كند 
  و روز اسم نويسي را قسمت مي كند 
  و نمره مريضخانه را قسمت مي كند 

و چكمه هاي الستيكي را قـسمت مـي    
  كند 

  ند و سينماي فردين را قسمت مي ك
درختهاي دختر سيد جواد را قسمت مي       

  كند 
و هر چه را كه باد كرده باشـد قـسمت           

  مي كند 
  .........و سهم ما را هم مي دهد

   
مردگـان آن  «و به قول زنده ياد شـاملو    

  ».روز عاشق ترين زندگان بودند
رفقاي فـدايي بـا انديـشه هـاي واال و           
اعتقاد به كمونيسم در اين راه پر شكوه        

اشتند و تاريخ جنبش چپ و ايده       گام گذ 
هــاي انــساندوستانه و مترقــي را بــا    

و آنـان بـشارت      . خونشان ثبت كردنـد   
و مـا را در ايـن       . دهندگان عدالت بودند  

جا عهدي است كه بـه راهـشان ادامـه          
  . خواهيم داد

   
ياد رفقاي تيم جنگل و حماسـه سـازان      
. رستاخيز سـياهكل را گرامـي ميـداريم       

ي، محمــد رحــيم مهــدي اســحاق: رفقــا
ســماعي، كــه در درگيريهــاي حماســي 

 بهمن به شهادت رسـيدند و       19پس از   
رفقا غفورحسن پور اصـيل، علـي اكبـر         
صفايي فراهاني، احمد فرهودي، جليـل      
انفرادي، محمـدعلي محـدث قنـدچي،       
ناصر سيف دليل صـفايي، هـادي بنـده         
خدا لنگـرودي، شـعاع الـدين مـشيدي،      

دي اسكندر رحيمي مسچي، محمـد هـا      
فاضــلي، عبــاس دانــش بهــزادي و     

ــم    ــه حكـ ــه بـ ــري كـ ــنگ نيـ هوشـ
بيدادگاههاي نظامي شـاه در صـبحگاه       

  . اعدام شدند1349 اسفند 26روز 
بــا ســپاس از رفقــاي عزيــزم كــه ايــن 
فرصت را به من دادند تا با شما صحبت  

اين افتخار من است كه در چنـين        . كنم
روزي از جنبش فدايي از رفقاي فـدايي        

.  سياهكل صـحبت كـنم     حماسه سازان 
حتما بسياري از شما ها مـي دانيـد كـه      
من از نوجواني ام با اين سازمان بوده ام   
و نوجواني و جواني و حال را زير پـرچم          
ســرخ ايــن ســازمان گذرانــده و بــزرگ 

اين افتخار من است كه بـيش از        . شدم
 سال از عمرم را در اين جنبش        5سي و   

 مـن در برابـر عظمـت كـار        . گذرانده ام 
رفقاي بنيان گذار سـازمان سـر تعظـيم         

حماسه سـياهكل و اوازه  . فرود مي آورم 
آن، آرمانهـاي ايــن دليرزنــان و مــردان  
داستانهايي بر سر زبانهـا بـود كـه مـن           
دانش آموز و همكالسيهاي مرا شـيفته       

مـايي كـه در برابـر بـي         . آن كرده بـود   
ــشارت  دهنــدگان عــدالت را عــدالتي، ب

و . چريكهاي فدايي خلق مـي دانـستيم      
چنين بود كه براي رسيدن به اين دريـا         

  .تالش مي كرديم
رستاخيز سياهكل و تولد جنـبش نـوين        
كمونيستي، بخشهاي وسيعي از جامعـه      

ديـري  . ي ايران را تحت تاثير قرار داد        
نپاييد كه فرهيخته ترين و پيـشروترين       

ان بـراي آزادي    زنان و مرداني كه قلبش    
و سوسياليسم مـي تپيـد گـرد سـازمان          
  . چريكهاي فدايي خلق ايران جمع شدند

حماسه سياهكل داستان زنـدگي نـسل       
جوان شـوريده اي اسـت كـه در برابـر           
قطبهاي جهاني چپ قد علم كـرد و بـا          
پاسخ به ضرورت زمان، دست بـه تولـد         

  . جنبش نوين كمونيستي ايران زد
 رفيـق بيـزن     و به درستي فدايي شـهيد     

پيــشاهنگ قــادر «: جزنــي گفتــه اســت
نيست بدون آن كه خود مشعل سـوزان        
و مظهر فداكاري و پايداري باشد، تـوده       

  » .ها را در راه انقالب بسيج كند
يكي از ويژگيهـاي مهـم ايـن جنـبش          
خارج كردن جنبش چپ ايران از حصار       

در حقيقـــت . قطبهــاي جهـــاني بـــود 
مهمترين خصوصيت چريكهاي فـدايي      
خلق پاسخ دادن به ضـرورتهاي زمـاني        

  .بود كه در آن مي زيستند
   

ــراز و    ــرغم فـ ــدايي عليـ ــبش فـ جنـ
نشيبهايش، عليرغم نارسائيها، كمبودها،    

 پرچمدار مبـارزه     انحرافها و خطاهايش  
. كمونيستها عليه ديكتـاتوري شـاه شـد       

اين جنبش و بنيانگذاران ان مانند رفقـا        
د بيژن جزني، حسن ضياء ظريفي، مسعو    

احمد زاده، اميرپرويز پويان، غفور حسن      
پور، عبـاس مفتـاحي، حميـد اشـرف و          
ــهايي در    ــژاد ارزش ــادقي ن ــكندر ص اس

جنبش كمونيستي آفريدند كه هرگـز از       
  . بين نخواهد رفت

 بهمـن سـال     19با حماسه سياهكل در     
ــد و    1349 ــد ش ــدايي متول ــبش ف  جن

ــل   ــستادگي در مقابـ ــا ايـ توانـــست بـ
حيات خود، قطب   ديكتاتوري و با تداوم     

بندي پيرامون تضاد عمده جامعه، يعني      
تضاد بين مـردم و ديكتـاتوري شـاه را          

و ما ديـديم كـه در اسـتانه        . تسريع كند 
ــازمان   ــون س ــه پيرام ــشي ك ــام جنب قي
چريكهــاي فــدايي خلــق ايــران شــكل 
گرفت به بزرگترين نيروي سياسي پس      
از طيف نيروهـاي وابـسته بـه خمينـي          

  .تبديل شد
ــ  ــا ب ــات  خيليه ــمول وزارت اطالع ه ش

جمهوري اسالمي تالش كردند كه اين      
ــاريخ   ــذاران آن را از ت ــبش و بنيانگ جن
حذف كنند يـا آن گونـه كـه خودشـان           
. آرزوشون بود به خورد ديگـران بدهنـد       

تاريخ آن را جعل كردند اما همه تالش        
. مذبوحانــه آنــان بــي فايــده اســت    

شعارهايي كه امروز در خيابانها داده مي       
راديكاليسمي كه در جنبش ضـد      . شود  

استبدادي وجود دارد سرودهايي كه بـر       
همه اينها حكايـت    ... زبانها جاريست و    

  .از تاثير گذاري اين جنبش دارد
ــارزار    ــه در ك ــه چگون ــديم ك ــه دي هم
تبليغاتي ميرحـسين موسـوي از سـرود        
آفتابكاران كه بيش از سي سـال پـيش         
براي حماسه سـازان سـياهكل سـروده        

تفاده و يا دقيق تر سوء اسـتفاده       شده اس 
  .شد

آيا استفاده ابزاري از اين سرود كه يكي        
از محبوب ترين سـرودها اسـت نـشان         
ــياهكل و    ــه س ــه حماس ــد ك ــي ده نم
تاثيرات آن، رويدادي نيست كـه بتـوان        
آن را فراموش گرد و يا مخدوش كرد و         

حماسـه سـياهكل تـا      . يا ناديده گرفـت   
عـدالتي  وقتي مردم ما عليه ظلم و بـي         

مبارزه مي كننـد در يـاد و خـاطره هـا             
  .خواهد ماند

  :به راستي بايد از زبان آنها سرود
  به گلگشت جوانان 

  !ياد ما را زنده داريد اي رفيقان
  كه ما در ظلمت شب 

  زير بال وحشي خفاش خون اشام 
  نشانديم اين نگين صبح فردا را

   
و ما اين نگين صـبح و روشـنايي را در           

ن در قيامهاي اخير كه عليـه   پيكار جوانا 
برج و باروي استبداد صورت مـي گيـرد     

و خواستار آزادي، عدالت ، دموكراسـي        
  . و حاكميت غير ديني هستند مي بينيم

خانمها، آقايان دوستان و رفقاي عزيـز        
 ماه از خيـزش مـردم و ايجـاد          8اكنون  

  .شرايط انقالبي در جامعه ما مي گذرد
  18بقيه در صفحه 

  

 حماسه سياهكل متن سخنراني زينت ميرهاشمي در مراسم سي و نهمين سالگرد

  آلمان-در كلن 
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  زنان در مسير رهائي

  
  آناهيتا اردوان

 

 مدافع حقوق زنان ،سوزان هيل
  درگذشت

سوزان " –  فوريه10مديكال نيوز، 
، مدافع حقوق زنان و موسس "هيل

چندين كلينيك كورتاژ در سن شصت 
او كه از سرطان سينه . سالگي درگذشت

 بر تاسيس كلينك در ،رنج مي برد
ي كه زنان به يي، جايمناطق روستا

مكانات كورتاژ دسترسي نداشتند، ا
او بيش از هر كس . تمركز داشت

 اين موضوع برايديگري در آمريكا 
همزمان او مي . انرژي و زمان گذاشت

بايست در برابر مخالفان حق كورتاژ 
از ورود زنان به  مقاومت كند زيرا آنها
آن ".  مي كردنداين كلينيكها جلوگيري

، يكي از نزديكترين دوستان "رز
 : وي مي گويدباره در "سوزان هيل"
 تهديدهاي جاني از سوي با وجوداو "

 حاضر به پوشيدن ،مخالفان حق كورتاژ
جليقه ضد گلوله نبود و ابراز مي داشت 

 كنترل بهكه آنها نمي توانند زندگي مرا 
 اضافه مي "آن رز" ".خود در آورند

كسي قادر نبود كوچكترين خللي " :كند
 و او را آورد در هدف سوزان وارد

   ".بترساند
 او باره در "سوزان"، برادر "دان هيل"

خواهر من يك انسان فوق " :مي گويد
بسياري از دوستان وي . العاده جدي بود

قصد جاني قرار گرفتند و حتي ومورد سو
كشته شدند اما اين مساله هرگز او را 
نترساند و در رسيدن به هدف خود 

  ".گامي به عقب ننشست
 كه تحصيالت خود را "هيلسوزان "

ل اجتماعي به پايان رسانده بود يدر مسا
اولين كلينيك را دقيقا يك هفته بعد از 
تصويب قانون حق كورتاژ توسط دادگاه 

 از شهر ، در خارجعالي كشور آمريكا
 يگفتگويك او در . ميامي باز كرد

 تعريف مي كند 2007ي در سال يراديو
ب كه چگونه دختر جواني كه از عق

افتادگي ذهني رنج مي برد و توسط 
 گر خود باردار شده هسوواستفادعموي 

.  همراه با مادرش وارد كلينيك شد،بود
آن دختر جوان قادر به صحبت كردن 

رنج مي  نبود و از بيماري سربرال پالسي
 مايل رانندگي كرده 250مادر وي . برد

 خود را  بيمارنظر مغزياز بود تا دختر 
. ي عمل كورتاژ برساندبه كلينيك برا

 اضافه مي كند كه "سوزان هيل"
مه كار ا انگيزه اد،داستان زندگي زنان

 با وجود تمام تهديدها و خطرات جاني
  .را در او تقويت كرده است

  
مي ياعمال خشونت دا: پاكستان

  عليه زنان  
 - فوريه 6كميسيون حقوق بشر آسيا، 

خشونت فيزيكي و جنسي، قتل 
 اجباري و نابرابري ناموسي، ازدواج

ساختاري در جامعه پاكستان جزو 
 كه  به شمار مي رودمييخشونتهاي دا

. حقوق اوليه زنان را لگد مال مي سازد
 براي حقوق يكي نيز سال تراژ2009سال 

بر . زنان در پاكستان محسوب مي شود
، يك "آرات" موسسه  گزارشاساس

 پيشرفتتشكل غير دولتي كه براي 
پاكستان كار مي كند از حقوق زنان در 

 سال گذشته بيش از ژوئنماه ژانويه و 
 مورد اعمال خشونت عليه زنان 4514

 ان قرباني،از سوي ديگر. گزارش شده است
 بي توجهي با ،در صورت گزارش خشونت

 ماموران دولتي و فشار از سوي جامعه
دفاع از "خاطر ه  زن بدنو. روبرو مي شوند

 2009 هماه م از ماه ژانويه تا "ناموس
ميزان . فقط در پنجاب به قتل رسيده اند

واقعي قتل ناموسي بسيار باالتر از رقمي 
است كه گزارش شده است زيرا بسياري 
اين جنايت در برخي موارد گزارش نمي 

 از سوي افراد فاميل مانند چونشود 
همسر، برادر، پدر و برادر شوهر انجام مي 

اين قتلها معموال از سوي . شود
 به تصويب مي رسد هاي قبيله ايادگاهد

كه بسيار قدرتمندتر از قوانين كشوري 
زنان پاكستاني گذشته از  .عمل مي كنند

 روزانه مورد انواع ، به طورقتل ناموسي
 خشونت ،مختلف خشونت قرار مي گيرند

زنان با كتك، . خانگي يكي از آنهاست
شكنجه و قتل از سوي همسران خود 

ل خشونت جنسي، آزار اعما. روبرو هستند
و اذيتهاي جنسي، تجاوز و تجاوزهاي 

 كه  رايجي استييدست جمعي نمونه ها
پايين بودن موقعيت زنان در جامعه  از

زنان در جامعه . پاكستان خبر مي دهد
 براي رفع نزاع و ييپاكستان همچون كاال

يا حل مساله اي مورد معامله قرار مي 
يكديگر و فرمان ازدواج كودكان با . گيرند

همچنين به همسر درآوردن دختران جوان 
و زير سن براي مردان سالمند از سوي 

  . بسيار رايج استقبيله ايهاي  دادگاه
   

هرگونه ميثاق با طالبان مي بايست 
حمايت از حقوق زنان افغانستان 

   كندتضمينرا 
كميته رفع " - فوريه 6سازمان ملل، 

  عنوان كرد"هرگونه تبعيض عليه زنان
كه هر گونه ميثاق بين طالبان و دولت 

طور روشن دفاع ه افغانستان مي بايست ب
. و حمايت از حقوق زنان را تضمين كند

 متخصص 23اين كميته متشكل از 
 را در بارهحقوق زنان، نگراني عميق خود 

عدم وجود يك استراتژي روشن در پروسه 
 دولت افغانستان با نمايندگان يگفتگو

ايت از حقوق زنان عنوان طالبان جهت حم
كه تعهد دولت  اين كميته در حالي. كردند

 دولتها و متحدان بين نرمشافغانستان و 
المللي جهت تامين صلح، پيروزي و آينده 

 را مورد ستايش قرار مي يكاي دموكرات
دهد، ابراز مي دارد كه دولت افغانستان و 

  متحدانش در راستاي 
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  ني متن سخنرا

  زينت ميرهاشمي
  

  17بقيه از صفحه 
در آبان ماه امـسال شـشمين اجـالس     

ما در  . شوراي عالي سازمان برگزار شد    
ايـن نشـست بـه بررسـي قيـامي كــه      

در ايـن فرصـت   . جريان دارد پرداختيم  
من به به چند مـورد از مـواد تـصويب           
ــا   ــن اجــالس در رابطــه ب شــده در اي

  .شرايط روز مي پردازم
در مورد تضاد عمده و كانون سـتيز در         
جامعــه ايــران چنــين نتيجــه گــرفتيم 

ــه ــه از  «:ك ــران ك ــده در اي ــضاد عم ت
خصلت و ماهيت مناسبات اقتصادي و      
قدرت سياسي ناشي مي شـود، تـضاد        
ــي   ــدرت سياســي يعن ــين مــردم و ق ب

اين . استبداد مذهبي واليت فقيه است    
تــضاد در اصــطكاك بــين زنــدگي    

يم حـاكم نمايـان     اجتماعي مردم و رژ   
  .مي شود

» آزادي تجارت «رژيم ايران كه مدافع     
بـه شــكل ســوداگري، جلــب حمايــت  
انحـــصارات نئـــوليبرالي و ســـاخت و 
پاختهاي بين المللي است، بـه منظـور        
ــوني در   ــت و كــسب هژم ــامين امني ت
خاورميانه به صدور بنيادگرايي اسالمي     

  .مبادرت مي كند
حاكميت ايران بر اسـاس يـك نظـام          

ي و با سركوب در داخـل و توسـعه      دين
بنيادگرايي اسالمي در خارج به حيـات       

اين رژيم تا كنون    . خود ادامه مي دهد   
بيشترين كمك را به نيروهـاي جنـگ        

( ».طلب در سطح جهاني نموده اسـت      
طعنامه در بـاره تحـوالت سياسـي در         
ــشمين     ــصوب ش ــوني، م ــرايط كن ش

  )اجالس شوراي عالي سچفخا
امنه اي به ايـن     در مورد راه حلهاي خ    

ــت     ــه حاكمي ــيديم ك ــدي رس جمعبن
بحـران را بـه سـود    «كوشش مي كند   

امـا نكتـه مهـم و       . خود مديريت كنـد   
محوري اين است كـه قـدرت حـاكم          

حكومت » شكل گذشته «نمي تواند به    
كند و ناچار اسـت بـه دنبـال راه حـل            

  .باشد
براي خامنه اي در كلي ترين حالت دو        

تـن دادن   راه اول   . راه حل وجـود دارد    
به عقـب نـشيني و تجديـد انتخابـات          

اين راه حل قيام و خيزش مردم       . است
را با شتاب بـه سـمت تغييـر راديكـال        

راه حـل دوم ادامـه      . جهت مـي دهـد    
سركوب تا جايي كه در توش و توانش        

خامنه اي تاكنون در مـسير دوم       . باشد
در شرايطي كه هزينه    . حركت مي كند  

بسيار سازش براي وي و جناح مغلوب       
باال رفته، وي بايد همزمان هم جنبش       
در پائين را سركوب كند و هم شـكاف      

بديهي است كه   . در باال را ترميم نمايد    
سازش در باال براي ولي فقيه از جنس        

همـان  (».راه حل اول تلقي مـي شـود       
  )جا

در مــورد صــف بنــديهاي موجــود مــا 
در مقابـل قـدرت     «:نتيجه گرفتيم كـه   

لـي تـرين   حاكم دو صـف بنـدي در ك    
  . حالت شكل گرفته است

انباشـت  . صف رفرم و صف انقـالب     «
تضادها و شدت و حدت آن و نيز شيوه 
اعمال حاكميت از جانب قدرت مسلط      
وضعتي به وجود آورده كه جبهه رفـرم    
و جبهه انقالب در همسوييهايي با هم       

تركيب خيزشها و تنوع . به سر مي برند 
شعارها و شكل سازماني كه جنبش به       
خود گرفته اين پديـده خـاص در ايـن        

  )همان جا(».مرحله را تائيد مي كند
  و باالخره 

ما در جنبش مردم ايران خود را چنين        
مـا همچنـان كـه در       «: تعريف كرديم 

ــراي    ــت ب ــده اس ــازمان آم ــشور س من
ــذهبي   ــم اســتبدادي م ســرنگوني رژي

ــه  ــت فقيـ ــي  (واليـ ــالب سياسـ انقـ
و تحقـق يـك جمهـوري       ) دمكراتيك

اتيك و غير ديني تالش     مستقل، دمكر 
ما به به مثابه يك جريان      ......مي كنيم 

سياســـي چـــپ، جزيـــي از جنـــبش 
مـا در   . آزاديخواهي بيشماران هـستيم   

ــان و   تمــامي خيزشــها و قيامهــاي زن
مردان ايران زمـين شـركت و مداخلـه     

  .مي كنيم
ــت     ــا در جه ــشكيالتي م ــت ت سياس
پيشرفت قيام و همگامي با شبكه هاي   

ــا  . بيــشماران اســت ــا آشــنايي ب ــا ب م
ــشهاي   ــاعي در جنب ــاي اجتم فورومه
جهاني و طي سالها كـار تـشكيالتي و        
تبليغاتي بايـد تمـامي تـالش خـود را          
ــراي    ــام ب ــشرفت قي ــه پي ــوف ب معط
سرنگوني رژيم استبداد مذهبي واليت     

  )همان جا(».فقيه و تحقق آزادي كنيم
اجازه دهيد در پايان صحبتهايم به اين       

ا توجــه بــه نكتــه تاكيــد كــنم كــه بــ
مصوبات شوراي عالي سازمان، مـا بـر       
اين اعتقاديم كه هر چشم اندازي كـه        
در افق تحوالت آتي باشـد، مـا بـراي          
پيشبرد امر انقالب دموكراتيك تـالش   

بديهي است ما از هر روزنـه       . مي كنيم 
و شكافي در درون هـرم قـدرت سـود          
مي جوئيم، اما يك لحظه ترديد نمـي        

چه از قطعنامه   كنيم كه ما بر طبق آن       
سياســي شــوراي عــالي برايتــان نقــل 
ــالب    ــق انق ــدمت تحق ــردم، در خ ك

از . دموكراتيك در اين مرحله هـستيم     
اين نظر است كه ما مدافع ايجاد جبهه 
همبستگي و مدافع اتحـاد و همكـاري     

هم . بين نيروهاي جمهوريخواه هستيم   
از اين نظر است كه ما از هـر جنـبش           

ود حمايـت   دموكراتيك عليه نظام موج   
  . مي كنيم

و باالخره ما مدافع عمل مستقيم مردم    
در اشكال مختلف هستيم و براي ايـن      
به سهم خود مردم را به تظاهرات روز        

مـــرگ بـــر « بهمـــن بـــا شـــعار 22
ديكتاتوري، مرگ بر خامنه اي ، زنـده        

  .باد آزادي فرا مي خوانيم
 پيروز و پايدار باشيد 
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  زنان در مسير رهايي
  

 18بقيه از صفحه 
گفتگو با طالبان جهت دستيابي به  

صلح و دموكراسي مي بايست يكي از 
رعايت "مهمترين اصول آن كه همانا 

 مي باشد را در راس "حقوق زنان
عالوه . خواسته هاي خود قرار دهند

 محروميت زنان ازبر اين، اين كميته 
افغانستان از شركت در نهادهاي 

صميم گيري ياد مي كند و ابراز مي ت
دارد كه نظرات و ظرفيت زنان 
افغانستان مساله اي بنيادين و الزم 
براي تاسيس يك افغانستان پيشرفته 
و دموكرات بر پايه اجراي قانون، 
دموكراسي، عدالت، حقوق بشر و 

  .برابري جنسيتي است
  

زنان عراقي خواستار شركت 
گسترده تري در ساختار 

  ستندسياسي ه
دستكم  - فوريه 16نيويورك تايمز،

 درصد كرسيهاي مجلس كشور 25
عراق بر اساس قانون اساسي كشور 

 اما  اختصاص يابدمي بايست به زنان
زناني كه در انتخابات قبلي به مجلس 
راه پيدا كردند اعتقاد دارند كه قادر 
نبودند اصالحاتي جهت پيشرفت 

 دوازده زن. حقوق زنان به وجود آورند
 با ،عراقي كه در قدرت سياسي نيستند

نزديك شدن روز برگزاري انتخابات 
 با تشكيل گروه و )س مار7 (پارلماني

تفرمي بر اساس دفاع از حقوق پال
ه زنان و ايجاد شغل براي آنان ب

 بيش از هفتصد هزار  برايخصوص
 جاني تازه در تالش ،زن بيوه عراقي

زنان براي دستيابي به قدرت سياسي 
، موسس "جنان مبارك". ندده ادمي

 ابراز مي دارد كه اين جريان اجتماعي
اكنون زنان عراقي در مي يابند كه 

 وجود دارد كه به خود آنان جرياني
تعلق دارد زيرا زنان در احزاب سياسي 
ديگر معموال توسط مردان به گوشه 

 جرياناين . اي كنار زده مي شوند
 براي  ومتعلق به زنان مي باشد

 در آنهافت تحصيلي و اقتصادي پيشر
 نسبت به مردان از زنانجامعه اي كه 

معضل بيكاري، فقر و تحصيالت 
، تالش مي ين تري رنج مي برنديپا

   .كند
هاي مدافع حقوق هبسياري از گرو

زنان بعد از جنگ و اشغال كشور 
 درصد از 40 حداقل اختصاصخواستار 

كرسيهاي مجلس كشور به زنان 
ه است كه بسياري از قابل توج. شدند

زناني كه كرسي مجلس عراق را در 
 ختصاصخود اه انتخابات پيشين ب

دادند ابراز مي دارند كه در صورت 
دفاع از آزادي زنان حتي از سوي زنان 

نيويورك . ديگر به قتل تهديد شده اند
 كه مي كندن عنوان ي همچنتايمز

زنان عراقي در مجلس از مردان 

تر و بيشتر به عراقي جدي تر، فعال 
  . ل اجتماعي اهميت مي دهنديمسا

 نامزد انتخاباتي براي 6500بيشتر از 
 كرسي مجلس با هم رقابت 325

 به پيمان "مبارك"خانم . مي كنند
 كه يك ائتالف "اتحاد عراق"

سكوالر است پيوسته است زيرا اين 
ائتالف از حقوق زنان در عراق دفاع 

  .مي كند
  

محكوميت نقض حقوق بشر 
در عراق از سوي آمريكا، 
انگليس، آلمان، كانادا و 

  فرانسه
ت متحده اياال - فوريه 17رويتر،

آمريكا، فرانسه، آلمان، انگليس و 
ي بودند كه يكانادا جزو كشورها

 حقوق بشر در كشور عراق را نقض
  حقوق بشرشورايي در ي گفتگودر

  . تقبيح كردندملل متحد 
و شكنجه مساله بسيار نگران كننده 

 بر افزوده. نابخشودني معرفي شد
اين، ادامه و افزايش اجراي اعدام در 
دو سال گذشته بسيار نگران كننده 

سال گذشته تقريبا . رزيابي گرديدا
 نفر از طريق اعدام جان خود را 79

 قتل ناموسي بسيار ،از دست داده اند
 خبرنگاران مورد تهديد ،رايج است

ادي  فشار مذهبي آز وقرار مي گيرند
قلم، بيان و نشر را محدود ساخته 

  .است
  

حمله كوتوله سياسي به 
 ماركسيستي ديدگاههاي

  پيرامون زنان
 ،احمدي نژاد - بهمن 8آفتاب، 

س جمهور واليت ورشكسته فقيه يري
همايش بين "در صحبتهايش در 

 "المللي زنان دانشمند جهان اسالم
با انتقاد از تفكر ماركسيسم و 

ه لطف خدا ب" : گفتاومانيسم
ماركسيسم به تاريخ پيوسته است اما 
يكي از شعارهاي اين تفكر و ساير 
تفكرهاي مادي، برابري زن و مرد 
بود كه يكي از بزرگترين ضربه ها را 

 با اين شعار ببينيد .به زن زده است
كه زن را به كجا رسانده اند؟ مقام 

ين تر آورده يزن را حتي از كاال پا
   ".اند

 ناخرسندي از تالش ا اظهاراو ب
كوشندگان حقوق زنان براي رفع 

: گفتتبعيض و ستم جنسيتي 
اي از خانمها اعالم  كه عده اين"

كنند كه به دنبال احقاق حقوق  مي
زنان هستند، حركت در پالن قبلي 
است و تا وقتي زنان به دنبال حقوق 
زنان باشند، همين شرايط كه بر 
زنان دنيا حاكم است، ادامه خواهد 

ما بايد به دنبال اصالح جهان . يافت
باشيم كه با اصالح جهان آن وقت 
جايگاه زنان نيز مشخص خواهد 

خواهم كه افق  من از زنان مي. شد
خود را باالتر ببرند و به دنبال 

  ".اصالح جهان باشند

  

  رويدادهاي هنري 
  

  20بقيه از صفحه 
 اين سمفوني كه بنا بر گزارش رسانه ها،

  در"سمفوني انقالب"د زير نام ابتدا قرار بو
جشنواره موسيقي فجر اجرا شود، ناگهان با 

ايران  افزايش احتمال بروز تحريمها عليه
صلح و "، به سمفوني 5+1در اجالس 

تمام براي   تغيير نام داد و با سرعت"اميد
اجرا در كشورهاي بلژيك، ايتاليا، سوييس 

هاي فرهنگي  وهلند توسط وابسته
  .سفارتخانه ها برنامه ريزي شد

  
   فيلم و سينما

 

رخشان بني اعتماد جايزه خود را 
  تقديم مادران عزادار كرد

حفظ "پنجمين دوره جشنواره جهاني 
 كه به يادبود پدر سينما تك "ميراث سينما

نامگذاري شده  "هانري النگ لوا"فرانسه 
 است، در شهر ونسن فرانسه با حضور

اول فوريه به در روز  سينماي جهان بزرگان
  .كار خود پايان داد

كلوديا "چهره هايي از عالم سينما هم چون 
  و"ماريزا برونسون" و "كارديناله

جان "كارگردانان شناخته شده اي چون 
 و آهنگساز "كلود پينوتو"، "پيير موكه
 در اين "كوسما والديمير"برجسته، 

  . جشنواره معتبر حضور داشتند
كارگردان نامدار  ان بني اعتماد،رخش

سينماي ايران براي مجموعه آثار سينمايي 
هانري النگ "توانست جايزه معتبر اش
 او هنگام دريافت.  را از آن خود كند"لوا

: گفتجايزه خود از رييس جشنواره ونسن 
به تمام  من اين جايزه را تقديم مي كنم"

 "مادران عزادار وطنم
دومين بار است كه در پنج سال گذشته اين 

چنين جايزه اي به يك كارگردان سينما 
  .تعلق مي گيرد

  
تحريم جشنواره برليناله از جانب 
شماري از هنرمندان مقيم خارج 

   كشور
شماري از ايرانيان خارج كشور با شركت 

كارگردانان داخل كشور در  فيلمهاي
در برلين . المللي مخالفند هاي بين جشنواره

نيان مردم را دعوت به ايرا هم جمعي از
 .اند  كرده"برليناله"تحريم 

يكي از كساني كه خواهان تحريم برليناله 
شده، داريوش شكوف، فيلمساز ايراني مقيم 

شكوف به تازگي دو فيلم در . برلين است
رابطه با جريانات پس از انتخابات رياست 

 و "تاكسي براي بهشت"(جمهوري ساخته 
ع شكنجه و و به موضو) "ايران زندان"

آزادي فردي و اجتماعي در ايران پرداخته 
با اينكه اين كارگردان قصد شركت . است

در جشنواره مذكور را داشته اما بعدا از آن 
خودداري مي كند و در نامه اي علت 
درخواست حذف فيلم خود را پشتيباني 

 از سياست سركوب جمهوري "برليناله"
  .اسالمي ذكر مي كند

 از اينكه يك شكوف متعجب است
با وجود اتفاقات "ي سينمايي  جشنواره

 "بار پس از انتخابات رياست جمهوري فاجعه
حاضر به نمايش فيلمهاي ارسالي از سوي 

او معتقد است . نهادهاي دولتي ايران باشد
  جمهوري اسالمي در ماههاي گذشته"كه 

با كشتن مردمي كه با دست خالي خواهان 
شان داد كه يكي ي خود بودند، ن حقوق حقه

از منفورترين حكومتهاي جهان است و بايد 
 ".از هر نظر تحريم شود

  
  

  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 فـدايي      نبر

ـ   ران و بيـان كننـده نظـرات ايـن          خلق اي
اما بديهي است كه از چاپ      . سازمان است 

مقاالت و مطالب فعالين سازمان و جنبش     
مقاومت و صـاحب نظـران و نيـز ترجمـه      

دهد و   مطالبي كه حجم نشريه اجازه مي     
اطــالع از آن مفيــد اســت، خــودداري    

مطالبي كه با امضاي افـراد در       . كند نمي
ن كننـده   شـود، بيـا    نبردخلق چـاپ مـي    

نظرات خود آنان است كه ممكن است بـا      
نظرات سازمان منطبق، همسو يا اختالف      

با نام و يا    (سرمقاله نبردخلق   . داشته باشد 
  .بيان كننده نظر سازمان است) بدون نام

  
براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبـرد        

  خلق تماس بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو20       فرانسه
    يورو24   عادل            اروپا  م

   يورو36              آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
ــارگران،    ــبش ك ــهاي جن ــار و گزارش اخب
مزدبگيــران و كــاركنلن ايــران، اخبــار    
تحوالت ايران، عراق ومسائل بين المللي      
مربوط به آن، اخبار و ديدگاههاي جنبش        

ــا ــرد  زن ــران نب ن را هــر روز در ســايت اي
  .بخوانيد

   
 در شبكه جهاني سازمانآدرس 

  اينترنت

نشريه نيرد خلق ، اخبار 

رويدادهاي روز ايران و جهان، 

  تحليل مسائل روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–ع جهاني نابود باد امپرياليسم و ارتجا

  رويدادهاي هنري ماه
  

  ليال جديدي
  :سخن روز

 هدف هنر نشان دادن شكل -
بيروني قضيه نيست بلكه تصويري از 
اهميتي كه در عمق آن وجود دارد 

ارسطو، منتقد، فيلسوف و . (مي باشد
  ) فيزيكدان يوناني

مهاتما . (  زندگي من پيام من است-
  )گاندي، رهبر ملي هند

  
  ادبيات

  
و جايزه  مراسم تولد لغو

 هدايت 

جايگاه غير قابل انكاري كه صادق 
 به "بوف كور"ي  نويسنده هدايت،

گذاران  عنوان يكي از پايه
نويسي مدرن ايران دارد، براي  داستان

ه يك معضل جمهوري اسالمي ب
از يك سو نمي . تبديل شده است

 نام و آثارش را به كلي از توان
ي ادبيات رسمي محو كرد، از  صحنه

اي از هدايت  گر كمتر نوشتهسوي دي
وجود دارد كه با سليقه و پسند 

  .حكومت سازگار باشد
مين 107ماه مصادف با  بهمن 28روز 

قرار . سالروز تولد صادق هدايت است
ي  اهداي هشتمين دوره بود مراسم

. هدايت در اين روز برگزار شود جايزه 
 ، برادرزاده هدايتجهانگير هدايت

 تولد و جايزه امسال براي": گويد مي
اي  ادبي صادق هدايت برنامه

 ".داشت نخواهيم
كپي غيرمجاز كتابهاي صادق اگر چه 

هدايت را در اغلب دستفروشيها 
توان يافت، با اين همه گاهي  مي

ي آثاري از او كه با مجوز  عرضه
وزارت ارشاد منتشر شده نيز در 
نمايشگاه كتاب تهران با مخالفت 

جهانگير  .مسووالن روبرو شده است
هدايت در اين باره گفت با وجود 
برنامه ريزيهاي زياد براي اين 
مراسم، اطمينان ندارد كه مراسم را 

  .لغو نكنند
 

در گذشت دكتر فرشيدورد، استاد زبان و 
 ادبيات فارسي

خسرو فرشيدورد، استاد زبان و دكتر
ادبيات فارسي در تنهايي و بيماري در 

ران در ته "سراي سالمندان نيكان"
چشم بر جهان فرو بست اما تا روزها 

وي خبري در باره درگذشت  هيچبعد 
  .اعالم نشد

فرشيدورد از استادان پيشكسوت  دكتر
دانشكده زبان و ادبيات فارسي و داراي 

جهاني و ديدگاه هاي ويژه در  شهرت
مقاالت و . عرصه دستور زبان بود

بسيار ارجمندي در  كتابهاي فراوان و
بان فارسي و زبان شناسي حوزه دستور ز

 ويتحقيقات ادبي از  و نقد ادبي و
  .برجاي مانده است

فرشيدورد به عنوان اديب و محقق در 
اغلب حلقه هاي ادبي و دانشگاهي از 
شهرت ويژه اي برخوردار بود اما توده 
مردم بيشتر او را به خاطر غزل معروف 

اين خانه قشنگ است ولي خانه من "
  . مي شناختند"نيست
قبل از دانشگاه  فرشيدورد چند سالدكتر

وي مدتي را با . تهران بازنشسته شد
چندي پيش به  بستگانش زندگي كرد و

.  منتقل شد"سراي سالمندان نيكان"
ندي پيش، يكي از انجمنهاي فرهنگي چ

استاد به  اي را در بزرگداشت اين يادنامه
منتشر كرده قلم كمال حاج سيد جوادي 

 .بود
 

ون نويسندگان ايران در كانبيانيه 
  تبعيد

كانون نويسندگان ايران در تبعيد در 
 بهمن مي 22بيانيه اي به مناسبت 

سي و يك سال سال از انقالب ": نويسد
بزرگ مردم ايران براي تحقق 

مي گذرد و هنوز  خواستهاي بر حق خود
اين خواستها صورت واقعيت به خود 

   .نگرفته اند
انديشه و سر خط اين خواستها، آزادي 

بيان و تشكل بود كه حكومت شاه 
قرباني براي به ثمر رسيدن آن  هزاران

از مردم گرفت و حكومت اسالمي 
انبوه مردم را به خاطر  جانشين آن نيز

   .مبارزه در راه آن، قتل عام كرد
اكنون در آستانه سي و دومين سال 
فراگرد انقالب بهمن، بار ديگر مردم 

 به خيابانها آمده در ابعاد ميليوني ايران

به خشن  اند تا از عزت و شرف آزادي دفاع كنند،
ترين جنايتهاي رژيم جمهوري اسالمي پايان دهند 

ديرينه سال خود را از هم  و بندهاي اسارت
  ".بگسلند

جمهوري " :بيانيه مذكور در ادامه مي افزايد
اسالمي دچار بزرگ ترين بحران دروني خود است 

اكنون آرزوي . گوني قرار داردسرن و بر لبه پرتگاه
 مردم ايران براي دستيابي به خواست بر حق

   .آزادي در آستانه واقعيت يافتن است
آزادي انديشه و بيان را بيش از اين نمي توان در 

  ".روز رهايي نزديك است. بند نگه داشت
 

 فعال زن در هفته منتهي به 21دستگيري 
  بهمن22

 بهمن در پي دستگيريهاي 22در هفته منتهي به 
 زن فعال در حوزه هاي 21گسترده، حداقل 

بازداشت ... مختلف خبري، هنري، فمينيستي و 
 .شده اند


 	�ادث �� �� از ���ن ز��ن د����
ا������ت، ه��ز ���اد� از  از 	�ادث

  ! ��� "� #�ز��ن در ��زدا�$ 
'" از &��ن�ا� �
 ا	(��" )�در �� 

از /.-  �" ��ان �  �,�+ ��دزاد
 . ا�$
 �د !  ! 
 ��ل 	,� ��1ز0" �   ا��ر

35� و �,��� �  ز��ان ر/�3"��  6�
  .�8(�م ��
 ا�$

  
  موسيقي

  
به جشنواره هنرمندان پاسخ منفي 

  فجري موسيق
فريدون شهبازيان، علي اكبر شكارچي و كيوان 

 يورپيوستند كه دا يساكت هم به جمع هنرمندان
  فجر رايبيست و پنجمين دوره از جشنواره موسيق

  .اند نپذيرفته
 اين دوره ي نيز پيش از اين از رد داوريارفع اطراي

  . فجر خبر داده بوديجشنواره موسيق
 

افشاي اهداف برگزاري كنسرت جمهوري 
   اسالمي در اروپا

در حالي كه همزمان با برگزاري اجالس گروه 
برگزاري تور  م به جمهوري اسالمي اقدا1+5

نمايشي رايگان براي اجراي كنسرتي تحت عنوان 
عده اي از   در اروپا كرده بود،"صلح و اميد"

 مقابل و در داخل سالنهايي كه اين ايرانيان در
برگزار مي  كنسرت با هزينه جمهوري اسالمي

  .شود دست به افشاگري زدند
  19بقيه در صفحه 

  شهداي فدايي 

   اسفند ماه

 مهدي  -حيم سماعي   ر: رفقا
 مسعود احمـدزاده    -اسحاقي  

 مجيــد - عبـاس مفتــاحي  -
 مهدي سـواالني    -احمدزاده  

 غالمرضـا   - حميد توكلي    -
ــوي  ــگ  -گل ــن آژن  - بهم

ــان  ــعيد آري ــدلكريم -س  عب
ــه   منــاف -حاجيــان ســه پل

 - علي رضـا نابـدل       -فلكي  
ــي ــا  يحي ــين ني ــر -ام  جعف
ــل ــي  اردبي ــدعلي -چ  محم

ــي ــغر -زاده  تقــــ  اصــــ
 - اكبر مؤيد    -ريسي  ه عرب

ــي آرش   ــي نق ــسن -عل  ح
 فريــدون نجــف -ســركاري 

ــفايي  -زاده  ــر ص ــي اكب  عل
 - جليل انفـرادي     -فراهاني  

ــي  ــكندر رحيم ــادي -اس  ه
 اسـماعيل معينــي  -فاضـلي  
الدين مشيدي    شاع -عراقي  

 هادي بنده خدا لنگـرودي      -
 - عبـاس دانـش بهـزادي    -

 -محمدعلي محدث قندچي    
  هوشـنگ  -پور   غفور حسن 

 ناصـر صـيف دليـل       -نيري  
 - صـبا بيـژن زاده      -صفايي  

 -دوان  بهنــــام اميــــري  
 -عبدالرضا كالنتر نيـسانكي   

ــرودي   ــان لنگ ــد غالمي احم
ــادي ( ــا -) هــ  محمدرضــ

ــيش  ــام -بهك ــد - نظ  حمي
ــاس -آزادي  ــر - عبـ  جعفـ
 محمــدعلي -شــاهي  پنجــه

ــان -معتقــد   - جــواد غفوري
 سـعيد   -نسب   جليل خواري 

ــي  ــي  -عقيق ــي خليق  - عل
 تيمـور   -بدالرحيم صبوري   ع

 - منصور سـعيدي     -ستاري  
الـدين    بهاء -اقبال طاهرخو   

داغي   خسرو قره  -نگهداري  
 ناصـر   - سيروس فردوس    -

 مجتبـــي -الـــديني  نجـــم
 منـــصوره -آبـــادي  خـــرم
 طـي سـالهاي     -زاده   حبيبي

 تا كنون در مبارزه عليـه        49
ــاع، در  ــسم و ارتجـ امپرياليـ
مبارزه عليه رژيمهاي شـاه و      

ــق  خمي ــراي تحقـ ــي و بـ نـ
دموكراسي و سوسياليسم بـه     

  . شهادت رسيدند


