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بعد از ظهر روز  مي ساعت چهار و ناز

 هي فور9 برابر با 1390 بهمن 21شنبه 
، مراسم بزرگداشت چهل و 2013

 در اهكلي سزي سالگرد رستاخنيدوم
 خواهي آزادانيرانيبا شركت ا) آلمان(كلن 

   .برگزار شد

  
 از قرهي باسي فرنگقي برنامه رفي ابتدادر

 خلق يي فدايكهايجانب سازمان چر
 ي به حضار خوش آمد گفت و براران،يا

 و يي فداشتازي جنبش پياحترام به شهدا
 قهي دقكي ي راه آزاديهمه شهدا

   .سكوت اعالم كرد

  
 و "يآزاد" با نام ي از آن نماهنگپس

 يماي سي از ساخته هايگرينماهنگ د
  . پخش شديآزاد

 اردوان و كامران تاي رفقا آناهسپس
 به مراسم را دهي رسامي پ4 نژاد يعالم

به اطالع شركت كنندگان رساندند كه با 

 چهار نيمتن ا. استقبال حضار روبرو شد
   . گزارش خواهد آمدني ااني در پااميپ

 برنامه ي قسمت بعديدي جدالي لقيرف
 سازمان امي از پييرا با خواندن بخشها

 ني به همراني خلق ايي فدايكهايچر
 قيمناسبت آغاز كرد و سپس از رف

 خود ي دعوت كرد كه سخنرانهي پوجعفر
  . را شروع كند

  
 خود به ي در سخنرانهي جعفر پوقيرف

 يري كه منجر به شكل گيطيشرا
 پرداخت و در شد خلق يي فدايكهايچر

 هي و پايي جنبش فداعملكرد يبررس
 گرفت كه مبارزه جهي آن نتي نظريها

 و تحقق انقالب يكتاتوريضد د
 اساس،  دري كنونطي در شراكيدمكرات

 كند ي ميروي پييهاياز همان قانونمند
 شكل ييكه بر اساس آن جنبش فدا

   .گرفت
 در هي جعفر پوقي رفي كامل سخنرانمتن

 ماهنامه نبرد خلق كه در 332شماره 
اول اسفند امسال منتشر خواهد شد، 

  . شوديدرج م
  

 يكي سحر قي رف،ي سخنراناني از پاپس
و را  احمد شاملادي زنده ياز سروده ها

خواند و پس از آن حضار را به صرف 
  . و قهوه دعوت كرديچا

   سحر ادامه برنامه قي از آنتراكت، رفپس
  : به اطالع حضار رساندريرا به شرح ز

 هنرمند يقيدر ابتدا، برنامه موس"
 اجرا ي شاكرسوي گقي و چپ، رفيانقالب

 شود و پس از آن نوبت بحث و يم
 ه،يوگفت و گو با شركت رفقا جعفر پ

   است و يدي جدالي و ليرهاشمي منتيز

 از كارگاه هنر، دوني فرقي رفان،يدر پا
  ".برنامه اجرا خواهد كرد

 كه با سوي گقي رفي از برنامه هنرپس
 ،يدي جدالياستقبال پرشور روبرو شد، ل

 برنامه هي و جعفر پويرهاشمي منتيز
 نيدر ا. بحث و گفتگو را آغاز كردند

 از حضار به طرح سوال و يبخش تعداد
   . نظر پرداختندهي ارااي
 اعالم كرد كه ني همچنيدي جداليل
 رها شده از زندان، ياسيس ي زندانكي
 مراسم ني خود را به اي از آثار هنريكي

 از يكي ني كرده و همچنميتقد
 ي كنده كارري تصو،يهنرمندان مترق

 احمد شاملو را به ادي از زنده يشده ا
از جانب .  داشته استميقد برنامه تنيا

 دسته گل زي نراني مقاومت اي مليشورا
  . به مراسم اهدا شده بودييبايز

  
 راني سوم برنامه به كارگاه هنر ابخش

 ي رمضاندوني فرقيرف. اختصاص داشت
   فراموش ي ترانه سرودهايبا اجرا

  

  
  
  
  
  
  

 ناني و خاطره حماسه آفرادي ،ينشدن
   .اشت دي را گراميي فداشتازيجنبش پ

 سالگرد ني و دومني چهلمشيهما
 با سرود اهكلي و حماسه سزيرستاخ

 دوني فرقي رفي با اجراوناليانترناس
 پرشور حضار به ي و همراهيرمضان

  .دي رسانيپا
 برنامه ني اي ذكر است كه از تمامقابل

 منتشر ندهي شده و در آيلمبرداريف
   .خواهد شد

  
  رخانهيدب

  رانيا خلق يي فدايكهايسازمان چر
  
  

 هي فور18 - 1391 بهمن 30 دوشنبه
2013  

  

   سالگردني چهل و دومداشتي گرامشيگزارش هما

 اهكلي سزي حماسه و رستاخ
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  پيام سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  رستاخيز سياهكل  به مناسبت چهل و دومين سالگرد حماسه و

  
. تــاريخ تــوالي فــصول نيــست«

ــي    ــدازهاي ب ــشم ان ــوالي چ ت
  ».بازگشت است

  اميرپرويز پويان
  

تاريخ معاصر ايران سرشار از رويدادهايي   
است كه تاثير شگرف بر رونـد سياسـي         

ــت  ــته اس ــه داش ــاعي جامع ــن . اجتم اي
رويدادها گاهي براي مـردم پيروزيهـاي       

 زمـاني نيــز نـسبي بـه همــراه داشـته و    
ش بجنـــ راي بـــيشكـــستهاي ســـخت
ــردم  ــتهآزاديخــواهي م .  اســتدربرداش

 مــرداد ســال 28كودتــاي امپرياليــستي 
 به علت آن كه با واكنش مناسب        1332

 روبـرو نـشد،    دورهنيروهاي سياسـي آن     
تلخ همراه با دوراني از سـكون        كستيش 

و خفقان براي مردم و جامعه بـه وجـود          
 بهمـن  19 سال بعد در شامگاه    17. آورد

وه از جوانان انقالبي     يك گر  1349سال  
با اقدام جسورانه خـود بـه آن كودتـاي          
ننگين پاسخ دادند و بدين ترتيب تـاريخ        
. سياسي ايران وارد دوران جديـدي شـد       

 بهمـن   19گروه پيشتاز و انقالبي كه در       
ــال  ــدارمري   1349س ــگاه ژان ــه پاس  ب

شهرك سياهكل در استان گيالن حمله      
ردنــد، جنــبش نــويني را پايــه گــذاري ب

 1357 بهمـن سـال       قيـام  ند كه تـا   كرد
تاريخ شگفت انگيزترين حماسه ها را در       

جنبش آزاديبخش مردم ايران بـه ثبـت        
  . رساند

ــا  بــدين ترتيــب در آن روز تــاريخي و ب
 از نظر نظـامي كوچـك قطـب         ياتيعمل

ــدي ــدي سياســي  بن ــين آزادي و جدي ب
 كـه   شكل گرفـت  ديكتاتوري در جامعه    

 و 1357 بهمن سال 21 قيامسرانجام به 
. سرنگوني ديكتـاتوري شـاه منجـر شـد        

 خيــزشحماســه و رســتاخيز ســياهكل 
آزاديخواهانه جواناني بود كه در سر شور       
رهايي داشتند و قلبهايشان بـراي مـردم       

ايـن  . كـشيده ايـران مـي تپيـد       بنـد    به
نيروهاي اندك كه هزينه اقـدام خـود را         

 جانشان پذيرا شدند پـس از      كردن با فدا 
رگـذارترين نيـرو در     ياثمدتي كوتاه بـه ت    

 و در   ندصحنه سياسي كشور تبديل شـد     
ــتانه  ــامآس ــال قي ــن س ــه 1357 بهم  ب

سياسي كشور پس از    جنبش  پرنفوذترين  
  .فرا روييدندي پيرامون خميني هانيرو

  
 28حماسه سياهكل پاسخي به كودتاي      

ــر دو     ــه ب ــراي غلب ــدامي ب ــرداد و اق م
يعنــي قــدرت مطلــق شــاه و » مطلــق«

فـدايي شـهيد    . بـود ضعف مطلق مـردم     
رفيق امير پرويز پويان بـا خالقيـت بـي         
نظير اين دو مطلق را در مقابل همگـان         
قرار داد و حماسه آفرينـان سـياهكل بـا     
عمل خود براي درهم شكستن ايـن دو        

جـان مـردم ايـران را       ذهن و   مطلق كه   
  .دست به عمل زدندفرسوده كرده بود، 

با اين عمليات جنـبش نـوين و پيـشتاز          
اي فــدايي پــس از ســالها كــار چريكهــ

 فراز   در تداركاتي اعالم موجوديت كرد و    
 برخــي  بــا وجــودو نــشيبهاي ســخت و

يها و خطاها بـه حيـات       يكمبودها، نارسا 
 بهمـن  قيـام رزمنده و مداخله گر خود تا   

كه به يك سازمان تـوده اي بـا پايگـاه           
  .  گسترده تبديل شد، ادامه داد

ــتاخيز    ــه رس ــنش ب ــاه در واك ــم ش رژي
ياهكل، به سركوب بي محابا متوسـل       س

رفقا مهدي اسحاقي و محمد رحيم      . شد
 بهمن به 19سمايي طي عمليات پس از 

شهادت رسيدند و رفقا غفور حـسن پـور      
اصيل، علي اكبر صفايي فراهاني، احمـد       
فرهــودي، جليــل انفــرادي، محمــدعلي 
ــل    ــيف دلي ــر س ــدچي، ناص ــدث قن مح
صفايي، هادي بنده خدا لنگرودي، شعاع      
الـــدين مـــشيدي، اســـكندر رحيمـــي، 
ــش    ــاس دان ــلي، عب ــدهادي فاض محم
بهــــزادي و هوشــــنگ نيــــري در   
بيدادگاههاي نظامي ارتش شاه به اعدام      

 اسفند همان سـال     26محكوم و در روز     
  .به جوخه هاي اعدام سپرده شدند

  
رفيــق پويــان در مقالــه اي در ســتايش 

چگونـه  «:زنده ياد صمد بهرنگي نوشـت     
از آگاهي به چرا بـودن      بودن را دانستن،    

واقعيـت ايـن اسـت كـه        » .برمي خيـزد  
اولين دسته از شـهداي قهرمـان فـدايي        

آگـاهي داشـتند،    » چرا بـودن  «چون به   
ــودن« ــه ب ــر » چگون ــارزه پيگي را در مب

آموختند و نشان دادند كه بـراي عملـي         
شـريعت  «كردن ادعاهاي خـود نـه بـه         

يـد  ي نياز دارند و نه به تا   »سازي تئوريك 
داخلي يـا جهـاني و      » قطب« آن   اين يا 

ــا    ــه ادعاه ــه هزين ــت ك ــط الزم اس فق
از آن زمـان كـه پـرچم        . پرداخت شـود  

مبارزه با ديكتاتوري و براي رهـايي بـه         
وسيله رزمندگان دلير فـدايي برافراشـته       
شد تا اكنون كه در هـر گوشـه و كنـار             
ايران تحت حاكميـت اسـتبداد مـذهبي،       

ـ زنان و مردان بيشمار راه م      يگيـر  ارزه پ ب
با استبداد و سـتم را ادامـه مـي دهنـد،            
نظريه پردازان فرومايـه بـا سـرهمبندي        
مشتي اراجيف بزك شده تحـت عنـوان        

درصدند » خشونت گريزي «عوامفريبانه  
تا پيكار تاريخي مردم ايران براي آزادي       
ــين بــا      ــسير سازشــهاي ننگ ــه م را ب

 و ستمگران سـوق داده و از        خودكامگان
ياهكل بـه طـور     همين منظر رستاخيز س   

خاص و پيكارهاي بـي امـان پيـشتازان         
نابخردانه و « به طور عام عملي    را فدايي

ايـن نظريـه    . جلـوه دهنـد   » بي حاصـل  
پردازان كـه خـشونت حاكمـان را حـق          

قلمداد مي كنند، حتي به     آنها  » قانوني«
مقدمه اعالميه جهاني حقـوق بـشر كـه       

» شوريدن عليه بيدادگري و ستمكاري    «
ــوا «را  ــه عن ــدبير ب ــرين ت ــه » ن آخ ك
 ، كنـد ارزش گذاري مـي   است  » ناگزير«

مگــر پيــشتازان فــدايي . وفــادار نيــستند
چيزي به جز اين مي گفتنـد كـه وقتـي           

ارزه مـسالمت آميـز     بـ همه راهها براي م   
بسته شده و ديكتاتوري حتي به قـوانين        

ارزه مسلحانه بخود هم عمل نمي كند، م  
شوريدن عليـه  «كه به بيان اين اعالميه  

است، نـاگريز و    » بيدادگري و ستمكاري  
   ؟يا ضروري است

اگر رژيـم شـاه مفـاد اعالميـه جهـاني           
 اجـرا   ، بـود  امضا كرده كه  را  حقوق بشر   

مي كرد جامعه مـا هرگـز شـاهد چنـان          
 همزمانمبارزه پيگير و سرنوشت ساز و       

اكنـون هـم كـه      .  نمي شد   اي پر هزينه 
ه استبداد مـذهبي همـه راههـاي مبـارز        

 را مــسدود كــرده و هــر مــسالمت آميــز
 براي خواسته هاي انساني را بي       حركتي

رحمانه سركوب مي كند، شوريدن عليـه   
اين رژيم سفاك به امري ناگزير تبـديل        

ي كـه امـروز     هـاي جوهر حرف . شده است 
جوانان انقالبي همچون زنده يـاد سـتار        

 همان اسـت كـه      مي كنند  بيانبهشتي  
ــارزه انقالبــي  در ســالهاي پيــشتازان مب

ستار بهشتي  .  مي گفتند  1357 تا   1349
مـا را بگيريـد، ببنديـد، شـكنجه         «:گفت

. دهيد، احكام زندان و اعدام صادر كنيـد       
ديگر هراسي بر دل نيست، اصـال قـرار         

يكبـار  ! نيست كه هراسـي مانـده باشـد       
آزاده مردن بهتر از صدها سال با خفـت         

مردم ايـران هـرروز     . زندگي كردن است  
ا بار، از خفـت فقـر، فحـشا،         روزي صده 

يك بار مردانه   . اعتياد، فالكت مي ميرند   
مردن بهتر از صد سال در خفت زيستن        

  .است
  

سيــصد گــل ســرخ و يــك گــل 

  نصراني،

  ما را ز سر بريده مي ترساني؟

  ابروي كشيده تو را سنجيديم،

شمــشير نــشان دادي و بــرقش 

  ديديم

تا ظـن نبـري كـه مـا بـه خـود             

  لرزيديم،

  ر بريده مي ترسيديم،گر ما ز س

  در كوچه عاشقان نمي گرديديم

ــي   ــقان نمـ ــس عاشـ در مجلـ

  رقصيديم،

 يـا   ،ما پا دراين ميـدان نهـاديم      

قفس ظلم را مـي شـكنيم يـا از          

  » .قفس تن رهايي مي يابيم
  

و چنين است كه شهادت سـتار بهـشتي        
و در تـاريخ ثبـت      هم به حماسه تبـديل      

  .مي شود
ـ       ايـم، ه به همان گونه كه مـا بارهـا گفت

واقعيتهاي سخت همـواره بـر روياهـاي        

سراب گونه غلبه مي كند و ناگزيرها بـا         
آگاهي و جسارت گريزها را به سايه مي        

  . راند
ايــن اولــين و مهمتــرين درس حماســه 
سياهكل اسـت كـه تـا وقتـي اسـتبداد،           

 و تبعيض وجود داشته باشد به       گريستم
  .قوت خود باقي خواهد ماند

  
ايي خلق ايـران در     سازمان چريكهاي فد  

 و در آغـاز    1357سالگرد انقالب بهمـن     
چهل و سومين سال حيات خـود يـاد و          
خاطره همه ي زنـان و مـردان جنـبش          
پيشتاز فدايي كه طي چهـل و دو سـال          

پـاي   گذشته در پيكارهاي بـي امـان در       
چوبه هاي دار و در رزمهـاي خيابـاني و          
منطقه اي با ستمگران و در راه هدفهاي  

بش نـوين كمونيـستى ايـران       سترگ جن 
مـا بـه    .  را گرامي مـي دارد     جان باختند 

زمـين كـه    تمامى زنان و مـردان ايـران     
براى آزادى، دموكراسى، نـابودى سـتم        
جنسى، مذهبى و ملى، صلح و پيشرفت،       

دولت مبارزه مى  عدالت و جدايى دين از      
كنند و به زنـدانيان سياسـي و عقيـدتي          

ــام   ــاطره تم ــتيم و خ ــى فرس ى درود م
كــسانى كــه در راه تحقــق خواســتهاى 

بـر سـر    ترقيخواهانه مردم ايـران جـان       
   .  را گرامى مى داريمپيمان گذاشتند

  
ــق    ــراي ح ــارگران ب ــت ك ــا از خواس م
اعتصاب و حق ايجاد تشكلهاي مستقل       
كارگري و نظارت سازمان بـين المللـي        

حقـوق كـارگران ايـران      رعايـت   كار بر    
ـ        كـرده حمايت   ا  و همبـستگي خـود را ب

مبارزه كارگران و مزدبگيران اعالم مـي       
 اقـدام بيـدرنگ بـين       هـان خوا ما    .كنيم

المللي براي بازديد از زنـدانهاي واليـت        
خامنه اي و مالقات با زندانيان سياسـي        

ــستيم ــامي   . ه ــتار آزادي تم ــا خواس م
زندانيان سياسـي و عقيـدتي و برچيـدن         

سنگسار، قـصاص،    مجازاتهاي وحشيانه   
 اعــدام در ايــران قطــع اعــضاي بــدن و

   .هستيم
  

ــدان،   ــران، كارمن ــارگران، مزدبگي ــا ك م
آموزان، زنان،    معلمان، دانشجويان، دانش  

 را به تحريم    ميهنجوانان و روشنفكران    
ــشي رياســت   ــات فرماي ــسترده انتخاب گ
جمهــوري اســالمي كــه قــرار اســت در 
خرداد مـاه سـال آينـده برگـزار شـود و            
ــه    ــاد جبه ــراي ايج ــارزه ب ــاد و مب اتح

مبستگي بـه منظـور سـرنگوني رژيـم         ه
ايجـاد   استبدادي مذهبي واليت فقيـه و       

يك جمهوري سـكوالر، دموكراتيـك و       
   .خوانيم مستقل فرا مي

  
  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  1391 بهمن 16 شنبه دو
  )2013فوريه  4( 
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سالم، درود فراوان مرا به پاس 
حضورتان در اين مراسم و مكان 

  .بپذيريد
  

  
سالگرد بنيانگذاري سازمان پر افتخار 
چريكهاي فدايي خلق ايران را به 
كادرها، اعضا، هواداران و دوستداران 
سازمان، همچنين به فعاالن جنبش 

ي تالشگران  كمونيستي ايران، به همه
وسياليسمِ شاد راه آزادي، دموكراسي و س

  .باش مي گويم
  

 19ساز  چهل و دو سال از حماسه تاريخ
در اين . بهمن در سياهكل مي گذرد

چهار دهه سازمان چريكهاي فدايي 
خلق با فراز و فرودهاي بسياري رو برو 

مبارزه روياروي و بي امان در . بوده است
سالهاي اول هر چند خسارات جاني 

رد كرد، جبران ناپذيري بر اين جنبش وا
اما باعث عمق يابي ريشه هاي آن 
گرديد و در جامعه استبداد زده ما فدايي 

  .پاي سفت كرد
تهور، شجاعت و دالوري چريك فدايي، 
بارقه اميدي شد براي مردمي كه در 
چنگال عمله هاي استبداد حاكم اسير 

شجاعت فدايي و ضربه آن به . بودند
آرامش گورستاني دست پخت پادو هاي 

اليسم جهاني كه با تكيه بر تجارب امپري
سركوب و اسلحه هاي آنان در كشور ما 
حاكم كرده بودند، خط بطالني بود بر 
افسانه شكست ناپذيري اين جزيره 

  .آرامش
 خيانت تاريخي حزب توده و دنباله 
روهاي سوسياليسمِ واقعن موجود، كشف 
عناصري از راه رشد غير سرمايه داري 

ترومن كه به در برنامه اصل چهار 
اصالحات ارضي شاه معروف بود، چپ 
ايران را با شكستي استراتژيك رو برو 

براي عبور از اين دره بي اعتمادي . كرد
و ياسي كه اين عمل خائنانه مرتكب 
شده بود، تنها راهي كه براي نيروي 
جوان و پر شهامت تازه نفس باقي ماند، 
اثبات غلط بودن درك قدرت مطلق 

 قابل شكست بودن سد بودن شاه، و
به همين دليل با . اختناق حاكم بود

  تداركي همه جانبه ابتدا با عنصر ترس 
  

  
مستولي بر جامعه و جريانهاي موجود و 

جوانان . سرگردان تصويه حساب كرد
غرور آفرين تازه نفس به درستي 
دريافتند كه براي عبور از اين گردنه 
سخت، راهي جز اتكاء به نيروي خود 

چشم اميدي به هيچ  نيروي . ندندار
خارجي نبايد داشت و بايد استقالل در 

  .تئوري و عمل را سرلوحه خود قرار داد
تدبير و تدبر چريكهاي فدايي به 

ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري "
اين پاسخي درخور به آناني .  رسيد"بقا

بود كه توجيه بي عملي و كرنش در 
از بقاي خود برابر عمله هاي استبداد را ر

مي خواندند و اين چنين زلت و زبوني 
خود را تئوريزه كرده و عملن از نظر 
سياسي به مرده اي متحرك تبديل شده 

  .بودند
فدايي، جبن و زبوني ورشكستگان را با 
ضرورت مبارزه مسلحانه، و ماندن و 
حفظ نيرو به هر قيمت را با رد تئوري 

اده بقا و به استقبال خطر رفتن، پاسخ د
ي توجيه هاي بي شرمانه آنان را  و همه

اينگونه عمل انقالبي . پشت سر نهادند
با پذيرش همه ريسكها و پرداخت 
هزينه هايش جايگزين حرافيهاي پوچ و 

بوي باروت و . جلسات خلسه آور شد
گوگرد جانشين عطر و اودكلنهاي 

و خانه هاي تيمي به . وارداتي گرديد
انه ارجحيت كافه و تريا و كلوپهاي شب

پهنه فالت ايران آواي فصل . پيدا كرد
تغيير و تولد جرياني نوين را طنين انداز 

  .مي كند
 – پويان و جزني –دو گروه احمد زاده 

ضيا ظريفي به درستي تحليل  كردند 
كه براي شكستن اين آرامش، وارد 
كردن يك ضربه كاري كافي است تا 

چنين . بيداري همگاني را باعث شود
جسورانه اي نيازمند افرادي دلير و عمل 

همان شهامت و شجاعتي . شجاع بود

. كه چريك فدايي به آن شهره شد
عنصر فدايي در برابر انبار مهمات رژيم 
شاهنشاهي، ارتش تا دندان مسلح، 
ساواك بي رحم و وجدان و ديگر 
نيروهاي سركوبگر رژيم پهلوي چيزي 
بجز جان خويش نداشت كه آنرا آغشته 

باكي با ايماني  طر دلپذير تهور و بيبه ع
يعني نياز بود . راسخ به ميانه ميدان آورد

كه چريك فدايي چون ققنوس تن به 
آتش بسپرد تا از خاكستر او نوزادي 
متولد شود كه آزادي و عدالت را 

  . سرلوحه خود قرار دهد
سنت مبارزه جويي، دليري و تهور قيام 
تهيدستان، درس تاريخي فدايي از 

قيامهاي . ذشته خونبار ميهن خود بودگ
خونباري كه هرچند سركوب شدند و 
سالهاي بسيار سعي كردند تا نامي نيز از 

اما فدايي اين ناگفته ها را . آنان نماند
كه نسلها پشت هم سينه به سينه منتقل 
شده بود را تكيه گاه خود قرار داد و با 
برآورد درست از موقعيت روز و بهره 

 سنت مبارزاتي فرو دستان برداري از
براي يك زندگي بهتر و انساني تر، 

عملي كه جانمايه آن . دست به عمل زد
  .شجاعت، شهامت و دليري بود

يعني يك تنه در برابر تندر ايستادن، 
خانه را روشن كردن و در نهايت جان 
بر سر پيمان خود نهادن، سنت مبارزاتي 

فرق . تهيدستان و فرزندان اعماق است
ن سنت با آناني كه براي نگهباني از اي

وضعيت موجود و حفظ موقعيت و مال و 
منال با تن پوشي از جنس دروغ دست 
به هر دغل و ريايي مي زنند، از زمين تا 

همان انگلهايي كه براي . آسمان است
شان تئوري مي بافند و دليري  دريوزگي

و شهامت را به سخره مي گيرند، چون 
 مردم احساس عجز در برابر قهرمانان

اينان شهامت و شجاعت را . ميكنند
طلسمي مي پندارند كه كساني براي 
عوض كردن وضعيت خفت بار موجود با 

چون خود از آن . آن پاي سفت كرده اند
بي بهره اند، در برابر اين تهور و دليري 

  . احساس شرم مي كنند و سرافكنده اند
  

 ساواك و همدستان بين المللي او از اين
آنان مي دانند . در شاهوار هراسانند

پيوستن اين عنصر به درياي مردم 
طوفاني برپا خواهد كرد كه نه آنان و نه 
اربابانشان نخواهند توانست در برابر آن 

به همين دليل براي . مقاومت كنند
جلوگيري از ارتباط چريك فدايي با 
مردم و سازماندهي آنان، راه قتل 

اينگونه در پيماني . درماني را پي گرفتند
نانوشته، همه چاكران و آستانبوسان 
امپرياليسم جهاني به سركردگي شاه 
كمر به قتل چريكهاي فدايي بستند و 

تا . هر كدام را كه يافتند به قتل رساندند
اينگونه راه ارتباطي آنان با مردم را 

به زبان ديگر عمل چريك فدايي . ببندند
 توده بررسي را غير توده اي و يا جدا از

كردن، همصدا با دم و دستگاه سركوب 
كاري . شاه و ار بابهاي او معنا مي دهد

كه بسياري كردند و با چشم پوشي دم و 
دستگاه سركوب نسبت به آنان، 
كاغذهاي زيادي  سياه كردند تا اثبات 
كنند كه عمل فدايي جدا از توده است و 

يعني كاري كه . پيوندي با مردم ندارد
و تمام دستگاه سركوب شاه در ساواك 

عمل انجام دادند را آنها تئوريزه كردند 
آنان مكمل . تا مكمل يكديگر شوند

همديگر اند، چه دانسته به اين عمل 
  .دست زده باشند، چه نادانسته

همچنانكه اين روزها تئوري سازان 
مبارزه بي خشونت با سر گرفتن تئوري 

 از اين و اباطيلي... راه گاندي و ماندال و 
دست كه هيچ ربطي نه به ماندال دارد 
نه به گاندي، زلت و خفتي را تئوريزه 
ميكنند كه به عمر سركوب و طوالني 

  .شدن استبداد حاكم مي انجامد
  

اما پرسش اساسي اينجاست، آيا سنت 
 49 بهمن 19مبارزاتي فدايي، آنچه در 

در سياهكل آغاز شد، بكلي مذموم 
  است؟ اگر نه چرا؟

م نيست، زيرا همه آناني كه سالها مذمو
بر عليه مشي فدايي تئوري بافته و 
تالش كردند تا حساب خود را با آنان 
سوا كنند، از ناچاري اقدام به برگزاري 

يعني هنوز . بزرگداشت اين روز ميكنند
و به همين . اين سنت مشروعيت زاست

دليل منتقدين آن نيز نمي توانند از بهره 
اشت دارد، چشم پوشي اي كه اين بزرگد

  همچنين ياوه هاي دستگاه دروغ. كنند
نوزده بهمن نشانه استقالل تئوري و 
عمل جنبش فدايي است كه در تاريخ 
مبارزاتي مردم ايران همچون در شاهوار 
مي درخشد و برپا كنندگانش اسطوره 
هايي شدند كه براي هميشه بر تارك 
 تاريخ اين ميهن استوار و پابرجا خواهند

  .ماند
اجازه بدهيد نگاهي كوتاه به شرايط آن 

 مرداد 28كودتاي . زمان جامعه بيندازيم
از يك طرف عليه دولت ملي مصدق و 
از سوي ديگر براي منكوب كردن چپ 
  و كمونيستها و نيروهاي ترقّيخواه ايراني 

  
بي عملي چپ در برابر . طراحي شده بود

اين كودتا عملن همدستي با آن و 
نابودي خود و نيروهاي كمك به 

. ترقّيخواه جامعه ايران معنا مي دهد
پس از موفقيت كودتا گران، روز به روز 
دايره آزادي هاي سياسي محدودتر شد، 
تا جايي كه شاه حتا نزديكان منتقد خود 
را نيز تحمل نمي كرد و بدون اجازه او و 
ساواك جهنمي اش هيچ كدام از 

ردن پيراموني هايش حتا جرات آب خو
حاكم كردن يك آرامش . هم نداشت

  گورستاني و نابودي همه نيروهاي 
  

  5بقيه در صفحه 

  *نوزده بهمن، جنبش فدايي و وظايف ما در شرايط كنوني
 جعفر پويه
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نوزده بهمن، جنبش 

  فدايي و وظايف ما

  در شرايط كنوني
  

  4بقيه از صفحه 
سياسي و فعاالن اجتماعي، شاه را 
متوهم كرد كه براي هميشه آناني كه 
دشمنان خود مي ناميد را از صفحه 

به همين دليل . روزگار حذف كرده است
اقدام به برپايي حزب رستاخيز كرد و 

زب ح(همان دو حزب بله قربان گو 
را نيز منحل و ) ايران نوين و حزب مردم

در . در حزب دست ساز خود حل كرد
شرايطي كه هر نيروي سازمان يافته 
سياسي و منتقدي به شديدترين وجه 
ممكن سركوب شده بود، هر حرف و 
سخني در راستاي چاپلوسي و تعريف و 
تمجيد از آنچه در جامعه مي گذشت، 
چيزي بجز آب ريختن به آسياب 

اما در . تبداد حاكم معني نمي داداس
همين برهه كساني به زرق و برق بازار 
بنجل هاي امپرياليستي كه در اثر غارت 
نفت برپا شده بود، بيش از اندازه بها 
. داده و از آن تعريف و تمجيد مي كردند

حتا همين امروز نيز بسياري با بي 
شرمي به ديكتاتور مدرن و مستبد 

  .د دارندپيشرو بودن او تاكي
در چنين حالتي كه حتا امپريالستها نيز 
از داشتن پادو قدرتمندي به خود مي 
باليدند و او را تا سرحد ژاندارمي منطقه 
بر كشيده بودند، طبيعي است كه 
شكستن اين آرامش گورستاني بايد 

در چنين . معناي بسياري داشته باشد
سكوتي است كه پژواك مسلسل فدايي 

ده صفايي فراهاني از به فرمان فرمان
فراز جنگلهاي سياهكل عبور كرده و در 
پهنه فالت ايران آواي فصل تغيير و 
تولد جرياني نوين را طنين انداز مي 

  .كند
 – پويان و جزني –دو گروه احمد زاده 

ضيا ظريفي به درستي تحليل  كردند 
كه براي شكستن اين آرامش، وارد 
كردن يك ضربه كاري كافي است تا 

چنين . داري همگاني را باعث شودبي
عمل جسورانه اي نيازمند افرادي دلير و 

همان شهامت و شجاعتي . شجاع بود
. كه چريك فدايي به آن شهره شد

عنصر فدايي در برابر انبار مهمات رژيم 
شاهنشاهي، ارتش تا دندان مسلح، 
ساواك بي رحم و وجدان و ديگر 
نيروهاي سركوبگر رژيم پهلوي چيزي 

 جان خويش نداشت كه آنرا آغشته بجز
باكي با ايماني  به عطر دلپذير تهور و بي
يعني نياز بود . راسخ به ميانه ميدان آورد

كه چريك فدايي چون ققنوس تن به 
آتش بسپرد تا از خاكستر او نوزادي 
متولد شود كه آزادي و عدالت را 

  . سرلوحه خود قرار دهد
ام سنت مبارزه جويي، دليري و تهور قي

تهيدستان، درس تاريخي فدايي از 
قيامهاي . گذشته خونبار ميهن خود بود

خونباري كه هرچند سركوب شدند و 

سالهاي بسيار سعي كردند تا نامي نيز از 
اما فدايي اين ناگفته ها را . آنان نماند

كه نسلها پشت هم سينه به سينه منتقل 
شده بود را تكيه گاه خود قرار داد و با 

رست از موقعيت روز و بهره برآورد د
برداري از سنت مبارزاتي فرو دستان 
براي يك زندگي بهتر و انساني تر، 

عملي كه جانمايه آن . دست به عمل زد
  .شجاعت، شهامت و دليري بود

يعني يك تنه در برابر تندر ايستادن، 
خانه را روشن كردن و در نهايت جان 
بر سر پيمان خود نهادن، سنت مبارزاتي 

فرق . يدستان و فرزندان اعماق استته
اين سنت با آناني كه براي نگهباني از 
وضعيت موجود و حفظ موقعيت و مال و 
منال با تن پوشي از جنس دروغ دست 
به هر دغل و ريايي مي زنند، از زمين تا 

همان انگلهايي كه براي . آسمان است
شان تئوري مي بافند و دليري  دريوزگي

ره مي گيرند، چون و شهامت را به سخ
در برابر قهرمانان مردم احساس عجز 

اينان شهامت و شجاعت را . ميكنند
طلسمي مي پندارند كه كساني براي 
عوض كردن وضعيت خفت بار موجود با 

چون خود از آن . آن پاي سفت كرده اند
بي بهره اند، در برابر اين تهور و دليري 

  . احساس شرم مي كنند و سرافكنده اند
  
واك و همدستان بين المللي او از اين سا

آنان مي دانند . در شاهوار هراسانند
پيوستن اين عنصر به درياي مردم 
طوفاني برپا خواهد كرد كه نه آنان و نه 
اربابانشان نخواهند توانست در برابر آن 

به همين دليل براي . مقاومت كنند
جلوگيري از ارتباط چريك فدايي با 

 آنان، راه قتل مردم و سازماندهي
اينگونه در پيماني . درماني را پي گرفتند

نانوشته، همه چاكران و آستانبوسان 
امپرياليسم جهاني به سركردگي شاه 
كمر به قتل چريكهاي فدايي بستند و 

تا . هر كدام را كه يافتند به قتل رساندند
اينگونه راه ارتباطي آنان با مردم را 

ك فدايي به زبان ديگر عمل چري. ببندند
را غير توده اي و يا جدا از توده بررسي 
كردن، همصدا با دم و دستگاه سركوب 

كاري . شاه و ار بابهاي او معنا مي دهد
كه بسياري كردند و با چشم پوشي دم و 
دستگاه سركوب نسبت به آنان، 
كاغذهاي زيادي  سياه كردند تا اثبات 
كنند كه عمل فدايي جدا از توده است و 

يعني كاري كه . با مردم نداردپيوندي 
ساواك و تمام دستگاه سركوب شاه در 
عمل انجام دادند را آنها تئوريزه كردند 

آنان مكمل . تا مكمل يكديگر شوند
همديگر اند، چه دانسته به اين عمل 

  .دست زده باشند، چه نادانسته
همچنانكه اين روزها تئوري سازان 
مبارزه بي خشونت با سر گرفتن تئوري 

و اباطيلي از اين ... راه گاندي و ماندال و 
دست كه هيچ ربطي نه به ماندال دارد 
نه به گاندي، زلت و خفتي را تئوريزه 
ميكنند كه به عمر سركوب و طوالني 

  .شدن استبداد حاكم مي انجامد
  

اما پرسش اساسي اينجاست، آيا سنت 
 49 بهمن 19مبارزاتي فدايي، آنچه در 

، بكلي مذموم در سياهكل آغاز شد
  است؟ اگر نه چرا؟

مذموم نيست، زيرا همه آناني كه سالها 
بر عليه مشي فدايي تئوري بافته و 
تالش كردند تا حساب خود را با آنان 
سوا كنند، از ناچاري اقدام به برگزاري 

يعني هنوز . بزرگداشت اين روز ميكنند
و به همين . اين سنت مشروعيت زاست

دليل منتقدين آن نيز نمي توانند از بهره 
اي كه اين بزرگداشت دارد، چشم پوشي 

ياوه هاي دستگاه دروغ همچنين . كنند
پراكني رژيم واليت فقيه و دشمنان 
قسم خورده مردم ايران، دايم براي بدنام 
كردن فدايي تالش مي كنند، كتاب 
چاپ ميكنند، سند سازي ميكنند، 
سمينار برگزار ميكنند؛ هيچ دليلي به جز 
مقبوليت فدايي در عمق جامعه، آنان را 

  .وادار به اين كاري نمي كند
ين مشروعيت و مقبوليت از كجا مي اما ا

آيد؟ چه چيزي در اين عمل متهورانه 
 دهه 4نهفته است كه پس از بيش از 
  هنوز درخشان و پر َتال لو است؟

 سال هيچ كس حتا دشمنان 42در اين 
قسم خورده و دم و دستگاه تبليغاتي 
رژيم آخوندي نيز نتوانست كوچكترين 
 سندي براي وابستگي فدايي به خارج

هرچند تالش . كشور دست و پا كند
زيادي كردند و حتا تا پاي سند سازي 
پيش رفتند، اما باز هم تيرشان به سنگ 

  .خورد
ديگر اينكه تئوري و عمل چريك فدايي 

فدايي دنباله رو . متعلق به خودش بود
هرچند آثار تئوريك . هيچ جرياني نبود

بزرگان و نظريه پردازان سوسياليسمِ را 
اما او . عمل خود داشتراهنماي 

برداشت خود را از اين نظريه ها كرده و 
با تحليل خود از اوضاع ايران، دست به 

  .عمل زد
پس عدم وابستگي سياسي و تشكيالتي 
و عدم دنباله روي، مشخصه اول فدايي 

  .است
و دوم استقالل تئوريك فدايي كه به 
توليدات نظري خود متكي بود و در اين 

هرچند كمبود هم . كردراه تالش بسيار 
داشت، اما هرچه بود حاصل تالش 

  .خودش بود
ممكن است اآلن دوستاني بگويند 
استقالل تئوريك بر استقالل سياسي 

اما توجه كنيم كه در . ارجح است
سالهاي جهان دو قطبي و اردو گاهي و 
خط و خط كشي هاي آن موقع كه 
الزمه موفقيت را حمايت يكي از دو 

دانستند، ابتدا بايد با قطب جهاني مي 
. اين طرز تفكر تسويه حساب مي شد

يعني بند ناف ارتزاق و خط گرفتن از 
ديگران را قطع كرد، سپس به دنبال راه 

با تصويه حساب با اين طرز . چاره گشت
تفكر است كه از آن پس براي عمل 
. انقالبي نيازمند تئوري انقالبي هستي

ني و چنين نيازي است كه سالها رفقا جز
ضيا ظريفي را درگير كرد و سپس 
جريان مسعود احمدي زاده و پويان نيز 
از همين مسير حركت كردند كه تا در 

به اين . نقطه اي به هم وصل شدند
دليل من استقالل سياسي را در آن 
سالها بر استقالل تئوريك ارجح كردم تا 

بتوانم توضيح دهم كه چه ضرورتي 
 مدتها فدايي را وا داشت تا پس از

بررسي و مطالعه به نتايجي برسد كه 
حاصل آن حماسه سياهكل و نام پر 
افتخار فدايي است كه تا امروز براي ما 

اما باور كنيد در . همچنان گرامي است
آن سالها و در آن كشاكش و تبليغات 
جنگ سرد، دل شير مي خواست كه راه 
خود را بروي و دست رد به سينه هر دو 

كاري كه تنها از . بزنيسوي اين ماجرا 
عهده جسارت و شجاعت چريك فدايي 
بر آمد كه دست به آن زد و از ثمره آن 
اكنون بسياري بدون آنكه بدانند بهره 

حد اقل همين اعاده حيثيت . مي برند
چپ و بازگشت سربلند آن به جامعه 
ايران، بخشي كوچكي از حاصل آن 

  .است
با اين استقالل نظري و كنكاش 

و روي پاي خود ايستادن بودن تئوريك 
كه بر خالف تئوريهاي دهن پركين كه 
با استناد به متون كالسيك 
ماركسيستي، تضاد اصلي جامعه ايران را 

 برآورد "تضاد بين كار و سرمايه"
تضاد بين "ميكرد؛ فدايي تضاد اصلي را 

 برآورد كرده و "آزادي و ديكتاتوري شاه
شكستن ديوار سكوت و خفقان را در 

با اين پشتوانه . دستور خود قرار داد
فدايي با چشم پوشي بر بسياري از 
دست بستگي هاي پيش روي اش، 
براي رسيدن به يك جبهه وسيع از 
نيروهاي مبارز در مقابل ديكتاتوري 

اين حركت اصولي . تالش مي كرد
ترس بزرگ شاه و ارباب هايش را باعث 
شده بود و به همين دليل با تمام توان 

ع ارتباط فدايي با اجتماع و ديگر مان
كمك دستگاه . نيروهاي موجود مي شد

سركوب شاه و يا چشم پوشي نسبت به 
جريانهايي كه منتقد پر و پا قرص فدايي 
بودند و يا با آن خط و خط كشي داشتند 
و عمل آنان را غير توده اي برآورد مي 

  .كردند، به اين دليل بود
 در هرچند فدايي همه تالش خود را

داخل و خارج كشور كرد تا بتواند چنين 
كاري را به سامان برساند، اما موفق 

اين عدم موفقيت به معناي دست . نشد
بسته شدن تشكيالت و يا بحران دروني 

يعني چنين بحراني در درون . آن نبود
تشكيالت هيچ وقت به مشكلي اساسي 
بدل نشد و آنرا درگير كشاكشي از اين 

 رهبري قدرتمند البته. دست نكرد
رفقايي همچون حميد اشرف را نبايد 

اما با همه اين احوال . ناديده گرفت
صدمات جبران ناپذير ساواك و 
سركوبگري دستگاه شاه با همكاري ار 
بابهاي بين المللي اش در سالهاي بعد از 

 خود را نشان داد و 57قيام بهمن 
مشخص شد، سازمان از داشتن رهبري 

ند بي بهره شده و آب ديده و قدرتم
بيشترين عناصر سر جنبان فدايي در 
مبارزه رو يا روي توسط ساواك و 

اين كمبود . اربابهايش به قتل رسيده اند
بزرگ كار خود را كرد و آنچه دشمنان 
فدايي در انتظارش بودند روي داد و 
  سازمان دچار بحران دروني شد و شروع 

  
  6بقيه در صفحه 
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نوزده بهمن، جنبش 

  فدايي و وظايف ما

  در شرايط كنوني

  5يقيه از صفحه 
اما يك خط . به بهم ريختگي كرد

اصولي در داخل فدايي همچنان به 
حيات خود ادامه داد و با تحليل درست، 
همه تالش خود را بكار گرفت و با همه 
دشمني ها و نامردمي ها پرچم ارغواني 

و . اه داشتچريك فدايي را برافراشته نگ
همچنان بر ادامه اين راه اصولي اصرار 

  .دارد
اجازه بدهيد نگاهي به اوضاع كنوني 
بيندازيم تا بتوانيم با توجه به آن 
موقعيتي كه در آن هستيم را بهتر 

  .دريابيم
براي اينكار يك نگاه كلي به اوضاع 
داخلي كشور و اوضاع بين المللي مي 

 كنوني اندازم تا سپس بتوانيم به شرايط
 .بيشتر نزديك شويم

  
در داخل كشور رژيم جمهوري اسالمي 

ي منطبق برهم  با دو بحران عمده
  .روبروست

بحران داخلي قدرت كه به  -1
درگيري بين باندهاي رژيم انجاميده و 
اين جريانات به شدت تالش مي كنند 
تا با خارج كردن رقيب خود از دايره 
قدرت و يا حذف فيزيكي آنها، به 

واليت علي خامنه .  آن بپردازندتصاحب
 بكلي همان ته 88اي پس از جنبش 

مانده مشروعيت خود را نيز از دست 
به همين دليل حتا پادوي . داده است

بركشيد او به مسند رياست جمهوري، 
يعني احمدي نژاد نيز تره اي براي 

به زباني ساده . حرفهاي او خرد نمي كند
 تر رژيم جمهوري اسالمي با بحران

مشروعيت روبروست و تالش آن براي 
بازسازي اين مشروعيت به ضد خود 
تبديل شده و بكلي در چشم مردم، 
رهبر و واليت فقيه آن به باز دارنده 
اصلي و ضد منافع مردم و مانع و سد 

  .اصلي آزادي و ترقي تبديل شده است
بحران اقتصادي و ناتواني از  -2

مديريت اين بحران، عملن پايوران رژيم 
را فشل كرده و تمام اركان آن در مقابل 

ديگر . اين موج عظيم درمانده شده اند
اقتصاد مال "كسي گوشش به نظريه 

جهل .  خميني بدهكار نيست"خر است
و شيادي او اين روزها بيش از هميشه با 
دزدي و اختالسهاي عظيم پايوران رژيم 

پيش بردن طرح . هويدا شده است
ان قطع هدفمندي يارانه ها يا هم

سوبسيد كاالهاي اساسي، كه پيشنهاد 
بانك جهاني و صندوق بين المللي پول 
است، اين چشم انداز را براي رژيم 
متصور شده است كه شايد به دليل 
همين خوش رقصي ها، جريانات جهاني 
همسو با آنها، به كمك شان بيايند و 
آنها را براي مدتي بيشتر در قدرت حفظ 

مه به شدت ضد اما اين برنا. كنند
مردمي به تخريب اقتصاد كشور منجر 

شده و بحران بيكاري و معيشت را دامن 
در چنين شرايطي هيچ قدرت . زده است

خارجي هرچند اگر بخواهد هم نخواهد 
توانست از رژيم حمايت كند و براي 

به . تعديل اين بحران به كمك آن بيايد
زبان ديگر رژيم در يك بن بست خود 

ار شده و دست پاي بيشتر ساخته گرفت
در اين مرداب به غرق شدن سريعتر آن 

 .خواهد انجاميد
  

اما در عرصه بين المللي بحران اتمي 
رژيم به يك معضل بزرگ تبديل شده 

پافشاري رژيم بر اين بحران براي . است
خواهي و تالش آن براي سود  باج

جستن از امكاني خطرناك براي تضمين 
اه بجايي نبرده امنيت خود، تا كنون ر

اين بحران به همراه دخالت رژيم . است
در كشورهاي ديگر منطقه با صدور 
تروريست و كمك مالي و نظامي به 
جريانهاي بحران زايي همچون حزب 
اهللا لبنان، مالكي و مقتدا صدر در عراق، 
حماس در فلسطين و جريانهاي 
تروريست در افغانستان و جريانهاي 

برهم منطبق .... امشابه در ديگر كشوره
شده و تحريمهاي بين المللي را به 

اكنون ديگر . همراه آورده است
درخواست رژيم براي تضمين امنيت 
خود از جانب آمريكا كه روزي خواسته 
اصلي بود، به كناري رفته و رژيم با بي 
خردي در كالفي از بحران هاي بين 

  .اَلمللي غرق شده است
 رژيم بهار عربي در منطقه نه تنها

واليت فقيه را كه با صرف پول و صدور 
تروريسم سعي داشت تا خود را تنها 
جريان مدعي رهبري مسلمانان منطقه 
به قبوالند، به كناري زده و امروز در اين 
كشاكش رژيم در جبهه مخالف و 

اين . سركوبگر مردم قرار گرفته است
وضعيت نه تنها آنرا در منطقه منزوي 

تا برعكس همه الف كرده بلكه مي رود 
و گزافهاي سردمداران رژيم، ام القراي 
مسلمانان جهان ناميدن تهران، به مركز 
سركوب و ضديت با ترقي خواهي 

رو گرداني حماس، . منطقه تثبيت شود
عدم استقبال مرسي از خواهش و 
درخواست هاي پشت سرهم رژيم براي 
يك گوشه چشم، صداي بلند رهبران 

رژيم، و از همه مردم تونس بر عليه 
بدتر همكاري با رژيم اسد در سوريه، 
بحراني شدن رابطه با تركيه و 
كشورهاي شمالي و جنوبي و همه و 
همه گوياي موقعيت رژيم در منطقه 

كه به بحران بين المللي تحريم و . است
  .بحران اتمي اضافه مي شود

موضوع حقوق بشر و سركوبي 
مطبوعات، اعدامهاي علني و برپايي 

وبه دار در مال عام، سركوبي و زنداني چ
كردن فعاالن كارگري، فعاالن مدني و 

... حقوق بشري و وكالي دادگستري و 
به جرياني در جهان كنوني دامن زده كه 
عدم مشروعيت رژيم واليت فقيه در 
افكار عمومي بين المللي را باعث شده 

امروز ديگر در كمتر كشوري است . است
نده قتل و كشتار كه نمايش مشمئز كن

مردم، قطع دست و پا و چوبه دار در مال 
عام يا سركوبي ظالمانه فعاالن سياسي 

اجتماعي، در تلويزيونها نمايش داده 
نشود و افكار عمومي آنها با اين شيوه 
ارعاب و  آدمكشي ضد انساني آشنا 

  .نباشد
  

در يك نگاه اجمالي اينگونه مي توان 
 بحران گفت كه رژيم قادر نبوده بر

يا غير قانوني كه گريبانش را انقالبي 
ناتواني از حل و فصل . گرفته فايق بيايد

علل بحران همچنان آن را چون آتشي 
. زير خاكستر گداخته نگه داشته است

براي حل و فصل يا تعديل اين بحران، 
ضروري است كه خامنه اي راه توافق 
با رقباي خود در داخل و گفتگو و تعامل 

اما . بگيردبا جامعه جهاني را پيش 
خامنه اي به خوبي مي داند هر گونه 
عقب نشيني او كه الزمه اين توافق و 
تعامل است، به فروپاشي و يا سقوط 

بنابراين نه . قدرت اش خواهد انجاميد
تنها از چنين كاري پرهيز مي كند، بلكه 
در داخل راه قبض قدرت و در خارج راه 

در . انزواي بيشتر را بر خواهد گزيد
حالتي بحران اقتصادي رو به چنين 

فزوني خواهد گذاشت و گراني و بيكاري 
بيش از اينكه هست خواهد شد؛ در 
چنين صورتي بحران معيشت كارد را به 
. استخوان اقشار فرو دست خواهد رسانيد

به همين دليل آنچه در چشم انداز پديد 
خواهد آمد چيزي غير از قيام تهيدستان 

به جهت . و يا شورش همگاني نيست
نيست كه بعضي از سردمداران امنيتي و 
نظامي رژيم از هم اكنون درمورد بحران 
معيشت و اعتراض اقشار فرو دست 
هشدار مي دهند و در حال آمده باش و 

  .تدارك سركوبي آن هستند
  

خوب در چنين حالتي وظيفه ما چيست، 
  و چه بايد كرد؟ 

 به ما ثابت كرد كه در صورت 88 قيام 
زمانيافته نيروهاي پيشرو در غيبت سا

خيابانها، و تسلط بر گفتمان جاري و 
هدايت آن، جريانهاي به ظاهر اَصالح 
طلب و نيروهاي وابسته به باندهايي از 
رژيم كه پوزيشن اپوزيسيوني به خود 
گرفته اند، بر اين امواج سوار خواهند 

انحراف و يا به شكست كشاندن . شد
وهاي اين قيام و منزوي كردن نير

راديكال آن، خواسته رژيم بود كه به 
اما وجه . ظاهر موفق به آن شده است

ديگر اين قيام راديكاليزم قدرتمند 
جوانان داخل كشور است كه مدعيان 

 را خانه نشين و آنها را 88رهبري قيام 
اين . از كرده خود نادم و پشيمان كرد

راديكاليسم قدرتمند و پر انرژي، نيروي 
قوه و آماده براي جريانات تغيير و بال

پيشرو در دل جامعه هستند كه بايد 
  .براي سازماندهي آنان اقدام كرد

  
خوب بگذاريد هم  اينجا بازگشت كنيم 
به حماسه نوزده بهمن سياهكل و 
شرايط آن دوران؛ فدايي با تحليل 
درست از شرايط آن روز، تضاد اصلي را 

تضاد "برخالف مدعيان آن روزگار 
 بر آورد كرده و "ديكتاتوريآزادي و 

فدايي انتظار داشت . دست به عمل زد
با شكسته شدن سد خفقان اقدام به 

سازماندهي توده اي كرده و با كمك 
جريانهاي ديگر يك جبهه وسيع ضد 
ديكتاتوري سازمان داده و با عقب 
نشيني رژيم شاه، راه را به سوي 

اما به . دموكراتيزه كردن قدرت باز كند
ركوب گسترده و عدم همكاري دليل س

يا ناتواني و بدنامي ديگر نيروها اين امر 
  .ممكن نشد

امروز هم بر خالف همه الف و 
گزافهاي مدعيان سوسياليسمِ و 
دموكراسي و تحليلهاي پر طمطراق كه 

 "تضاد كار و سرمايه"تضاد اصلي را 
رژيم سرمايه داري "مي دانند و بر 
يد تاكيد  با مد و تشد"جمهوري اسالمي

مي كنند، تضاد اصلي جامعه ايران 
تضاد بين استبداد واليت فقيه و "

  . است"آزادي
هرگونه تحليل ديگري در اين ميانه به 
معني عدم درك درست از رژيم 

  .  سال است34جمهوري اسالمي پس از 
از سوي ديگر عده اي زبون با طرح 
تئوري مبارزه ضد خشونت و 

 مدني و با پيشنهادهايي همچون مبارزه
حداقل خسارت، تخم ياس و را در 

آنها بيش از . جامعه پراكنده مي كنند
اينكه نگران خشونت از سوي قدرت 
حاكم بر عليه مردم باشند، دايم به 
فعاالن سياسي و اجتماعي نصيحت مي 
كنند كه در برابر قهر سركوب راه مدارا 
و ماليمت پيش گيرند و اينگونه روز 

اش سركوبگر رژيم را در بروز ارازل و اوب
كاري كه انجام مي دهند، پر رو تر و 

مضموم بودن . جسور تر مي كنند
جسارت و تهور و داد سخن دادن در 

واي بر مردمي كه نياز به "مورد اينكه 
 عملن رشادت و "قهرمان داشته باشد

دالوري جوانان و مردم به جان آمده را 
تخطئه كرده و آنرا به تمسخر مي 

رشادت جوانان عليه سركوبگران . گيرند
اين . را خشونت گرايي معنا مي كنند

اعمال هيچ معناي ديگري جز كمك به 
سركوبگران و آب به آسياب آنان ريختن 

اينان رشادت تاريخي و دليري و . ندارد
قهرماني هاي فرزندان مردم را خشونت 
و غير متمدنانه مي نامند تا جبن و 

اين سم . دزبوني خود را توجيه نماين
هاي صفوف مبارزه مردم را بايد چاره 

اين موريانه هاي موذي ريشه هاي . كرد
تاريخي توانايي ها، دليري و رشادتهاي 
مردم را بايد زدود و حساب آنان را در 

  .كنار دست سركوبگران محاسبه كرد
اينان از يك طرف و عدم همبستگي در 
اپوزيسيون ترقّيخواه ايراني، كار را 

رسانده است كه مدعيان تاج و بجايي 
تخت رژيم گذشته بار ديگر سر بلند 

به دليل بعضي از . كنند و مدعي شوند
بي پرنسيپيها است كه باقي مانده هاي 
جريانهاي خائف گذشته و رهروان راه 
رشد غير سرمايه داري، نيز شمايل 
گردان اين فسيلهاي رانده شده به زباله 

 شرم بر چقدر عرق. دان تاريخ شده اند
چهره چنين كسان و جريانهايي واقعي 

  !است را نمي شود باور كرد
  درك : اما هم اينقدر مي توان گفت

  نادرست از تضاد اصلي جامعه ايران و 
  7بقيه در صفحه 
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، 23اي  طي روزهراني خلق ايي فدايكهاي چرسازمان
) 2013 فوريه 13 و 12، 11برابر با  ( بهمن25 و 24

با حضور هفتمين اجالس شوراي عالي خود را 
 قهي دقكي سازمان با يمسئوالن، كادرها و اعضا

 شهدا و ره و خاطاديسكوت به احترام و در بزرگداشت 
ي شهدا و  د همه  جنبش پيشتاز فدايي و به ياانيزندان

  .آغاز كردجانباختگان  راه آزادي مردم ايران 
قبل از ورود به دستور كار اجالس، شركت كنندگان در 
شوراي عالي تصميم گرفتند كه در محكوميت تهاجم 
تروريستي به زندان موسوم به ليبرتي اطالعيه اي 

  . منتشر كنند
دستور با تهيه و تصويب اين اطالعيه شورا عالي 

 س كه از طرف دبيرخانه سازمان پيشنهاد شده بوداجال
  .دان و به شرح زير تصويب رس دادمورد بحث قراررا 
   

 سخنگوي سازمان گزارش سياسيبحث و بررسي * 
  در مورد تحوالت سياسي

 و بررسي نقاط گزارش بخشهاي مختلف تشكيالت* 
  قوت و ضعف و نيز مشكالت و نارسائيهاي هر بخش

  ركزي سازمانانتخاب كميته م* 
  

 ياسي سازمان، گزارش سي بخش، سخنگونيدر نخست
چالشهاي  كشور، يدادهايخود را كه به مجموعه رو

حكومت و تجزيه و تحليل شرايط كنوني، قيامهاي 
بهار عربي، جنبشهاي برآشفتگان و اشغال وال ستريت 

  .و وظايف ما اختصاص داشت را ارايه داد
گو و تبادل  سازمان پس از گفت و ي عاليشورا

 بي سازمان را به تصويگسترده آرا، گزارش سخنگو
 ناري سم35طي  سند ني اني مضامرامونيپ. رساند

متن  و  بحث و تبادل نظر شده بودزيماهانه سازمان ن
 يك ماه قبل از برگزاري اجالس در اختيار اين گزارش

  .رفقاي تشكيالت قرار گرفته بود
ماهنامه نبرد  332متن كامل اين گزارش در شماره 

خلق كه در اول اسفند امسال منتشر خواهد شد، درج 
  . مي شود

  
 تيفعالگزارش  ي، عالي شورادر دومين بخش اجالس

 توسط سازمان در فاصله دو نشست ينهادها و ارگانها
در . گرفت قرار يمورد بررسارايه و مسئوالن مربوطه 

 توجه اكيد شركت كنندگان  بر فعاليت در رابطه، نيهم
. داخل ايران و فعاليتهاي تبليغاتي و روشنگرانه بود

 نقاط قوت و ضعف در ي موضوعكي با تفكنشست
 سازمان، يروني بتي گوناگون فعاليجنبه ها
 را به يالتي تشكي و ارتقا كوششهاتي تقويراهكارها

  . كردي آن را جمع بندييبحث گذاشت و مفاد اجرا
  

 ي مركزتهي، انتخاب كماجالس بند دستور كار نيآخر
ششمين اجالس خود  مصوبه ي عاليشورا. سازمان بود

 بود را دوباره تائيد و  نهاد نيكه ناظر بر گسترش ارا 
و بر  ي مخفيري گي را با راي مركزتهي كمياعضا

  .ديبرگزمعيار نصف به اضافه يك 
با  روز كار فشرده 3طي  سازمان ي عالي شورانشست

  . دادانيا خود پبه كار  وناليسرود انترناس
  

 ني در نخست،ي عالي منتخب شوراي مركزتهيكم
 نشست برگزار اني درنگ پس از پايجلسه خود كه ب

  اتخاذيماتي تصمي عالي شوراي قرارهاراموني پد،يگرد
 ي سامع را به عنوان سخنگوي مهدقي رفكرد و

  ، مسئول  نبرد خلقدبيران اتي هي اعضا وسازمان،

 را يي و اجرايالتيشك تيمسئوالن ارگانهادبيرخانه و 
  .منصوب كرد

   
  راني خلق ايي فدايكهاي سازمان چررخانهيدب

  2013 فوريه 14 برابر با 1391 بهمن 26پنجشنبه 
--------------  

  نوزده بهمن، جنبش فدايي و 

  6بقيه از صفحه 
كشاكش هايي در بعضي مواقع بس كودكانه، 

  . ستيماپوزيسيون را در حالتي قرار داده كه شاهد آن ه
به دليل همين گونه رفتار است كه آمريكا و اروپا به 
خود جرات مي دهد تا يكي از قدرتمندترين تشكلهاي 
اپوزيسيون ايران را در زد و بند با رژيم آخوندي در 

اين دست درازي . ليست سياه تروريستي خود قرار دهد
به اپوزيسون ايران، مدتها حتا بسياري از نيروهاي به 

هرچند بعضي از . لف رژيم را نيز بر نياشفتظاهر مخا
آنها نيز همدست دار و دسته دوم خرداديها در اين كار 

اما پس از مدتها جنگ حقوقي و درگيري در . بودند
كريدورها و داالنهاي قضايي اين كشورها، نقاب از 

هرچند اين كارزار . چهره بند و بسط برداشته شد
انست صرف طوالني نيروي بسياري را كه مي تو

سازماندهي و مبارزه در كشور شود را در جايي ديگر 
اما به همگان نشان داد كه در صورت . صرف كرد

ي ربوده  خواستن حتا مي توان از دهان اژدها نيز طعمه
اگر اين پيروزي مي تواند سدها و . شده را بيرون كشيد

موانع بسياري را از پيش پاي اپوزيسون ايراني بردارد؛ 
د كردن ضربه ديگري به ساكنان كمپ اشرف اما وار

در عراق و تبعيد آنان به زنداني در نزديكي بغداد كه از 
كمترين امكانات رفاهي برخوردار نيست، همين امروز 

اي كه به كمپ ليبرتي  شنيديد كه در حمله تروريستي
كمپي كه تنها به پاس آزاد زنان و مرداني كه (شد، 

شش تن )  زنده اش استساكن آن هستند اين نام برا
اين . شهيد و حدود صد تن به شدت زخمي شده اند

اتفاقات چه چيزي را نشان مي دهد؟ اين دد منشي ها 
  چه چيزي را ثابت ميكند؟

بله، همه اينها نشان مي دهند كه تاوان استقالل و 
اگر كسي تا . روي پاي خود ايستادن هنوز گران است

فهمد كه همه اينها كنون نفهميده، حاال ديگر بايد ب
يعني مستقل بودن، يعني روي پاي خود ايستادن، يعني 
دست رد به سينه همه مدعيان رهبري و سردمدارا 

  . بودن زدن
بله تاوان استقالل گران است؛ اما ما چاره اي به جر 

به داليلي بسيار واضح . ايستادن روي پاي خود نداريم
اين همان . نمي توان چشم اميدي به هيچ جايي داشت

بند ناف . حرف برپا كنندگان حماسه سياهكل است
اميد به خارج كشور كه قطع شود، ايستادن روي پاي 

نقالب، نيازمند تئوري همان خود و وارد شدن به فاز ا
اين شابك راهنماي سياهكل . موقعيت خاص است
جامعه آبستن حوادث بسياري . هنوز كار ساز است

دست روي دست گذاشتن و عكس العملي . است
تضاد اصلي امروز در . برخورد كردن راه بجايي نمي برد

  .جامعه ايران تضاد بين مردم و رژيم واليت فقيه است
نوني ما گرد آوري همه نيروهاي ترقّيخواه راه چاره ك

در يك جبهه وسيع با تاكيد بر تضاد اصلي و بر عليه 
هنوز شيوه عمل بديع برپا . رژيم واليت فقيه است

شهامت و . كنندگان حماسه سياهكل كار ساز است
شجاعت، دليري در انديشه و عمل امروز هم مي تواند 

   و سازش و بند و زد و بندهاي پشت پرده. به كار ما آيد

  
بست و بازيهاي تهوع آور براي آناني كه شايسته آن 

انديشه پوياي فدايي همگان را به صداقت انقالبي . اند
مشكل اصلي و مانع عمده در راه ترقي . فرا مي خواند

. و دموكراتيزه كردن كشور، امروز واليت فقيه است
 اين مانع عمده را بايد قبل از هر چيزي از پيش پاي

با دموكراتيزه كردن جامعه و پلوراليسم آن . برداشت
امكان اظهار وجود براي همه نيروها و جريانات فراهم 

در جامعه اي بدون هر گونه سازماندهي و . خواهد شد
تشكيالت سراسري، با كمترين آموزش، سر دادن 
شعارهاي دهن پركن سوسياليسمِ هم اكنون تنها خاك 

خود سازمان "ظار براي پاشيدن به چشم مردم و انت
 و سپس انقالب كردن، بي عملي به "يابي كارگري

نفع اين شعارهاي باالي سقف . نفع واليت فقيه است
تالش صد . را بيش از همه قدرت سركوبگر مي برد

ساله مردم ما براي آزادي و عدالت و جامعه اي 
بايد . دموكراتيك در مراحل اوليه خود فريز شده است

ست، بايد جنبش اجتماعي را از اين اين سد را شك
بايد ديكتاتوري و استبداد تاريخي را . مرحله عبور داد

بدون اين . براي هميشه به زباله دان تاريخ فرستاد
اتفاق، ستمكاران گذشته اين استبداد بار ديگر پر رو و 

تنها . طلبكار سربلند خواهند كرد و مدعي خواهند شد
ين مرض تاريخي، اين آزادي و دموكراسي مي تواند ا

استبداد مسلط شده بر روح و روان جامعه را براي 
درس تاريخي فدايي براي . هميشه بروبد و برانداز د

رژيم . چنين كار ستاني امروز هم كارساز است
زير بار كوهي . جمهوري اسالمي غرق در بحران است

ناتوان . از بحران داخلي و بين المللي دست و پا مي زند
. ل بحران انقالبي، اپوزيسيون نظاره گر استاز تعدي

. بايد اين بحران انقالبي را به شرايط انقالبي فرا روياند
تنها در يك همدستي همگاني مي توان ترس از 

النصر بالرعب رژيم را هيچ . سركوب را از جامعه زدود
. طلسمي به جز رشادت، دليري و تهور چاره ساز نيست

. يد همĤنجايي بود كه نياز استبا. بايد به قلب حادثه زد
اين امر شدني نيست مگر با گرد آمدن همه نيروهاي 
صادق، راستين و انقالبي در جبهه اي كه مردم را بار 

.  در سياهكل اميدوار كند49 بهمن 19ديگر همچون 
بايد بار ديگر نور اميد را با مشعل هايي فروزان به 

 در تاريك خانه رژيم جهل و جنايت واليت فقيه
روياهاي ما رنگ حقيقت خواهند يافت، اگر . انداخت

امروز مشكل اساسي ما و مردم . فرزند زمانه خود باشيم
براي برانداختن . ايران ولي فقيه و نظام ستمگر اوست

اين ستم، براي ادامه راه انقالب مشروطه و به انجام 
رساندن رسالت آن، براي هم نوايي با صداي رساي 

ي كه از سياهكل مي آيد تا راه تاريخي فرمانده فراهان
او را به انجام رسانيم، فدايي در سالگرد حماسه تاريخ 
ساز سياهكل همگان را به همبستگي و همدستي در 

  .يك جبهه وسيع فرا مي خواند
  

  بايد كه دوست بداريم ياران را
  بايد كه چون خزر بخروشيم

  بايد كه قلب ما
  سرود و پرچم ما باشد

  زندبايد كه سر
  طليعه خاور

  از چشم هاي ما
  بايد كه در سپيده البرز

  نزديكتر شويم
  بايد يكي شويم

  اينان هراسشان ز يگانگي ماست
  سربلند باشيد

  
متن سخنراني رفيق جعفر پويه در مراسم بزرگداشت *

  چهل و دومين سالگرد حماسه و رستاخيز سياهكل
  
  

  ھفتمين اج�س شوراي عالي 
  .سازمان چريکھای فدايی خلق ايران برگزار شد

 اجالس كميته مركزي منتخب شوراي عالي
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  مقدم 

ششمين اجالس شوراي عـالي سـازمان       
از آن  .  برگـزار شـد    1388در آبان سـال     

ــي   ــا ط ــاكنون م ــاريخ ت ــمينار، 35ت  س
تحوالت سياسـي داخلـي، منطقـه اي و         
جهاني را بررسي كرده و چندين بـار در         
بيانيه هايي مواضـع رسـمي سـازمان را         

در اين مدت، روزانه در     . اعالم كرده ايم  
ــتون  ــر«س ــوي خب ــط » فراس ــه توس ك

اعضاي هيات دبيران ماهنامه نبرد خلق      
نوشته مي شود و در سايتهاي ايران نبرد    
و جنگ خبر منتشر مـي گـردد، مواضـع     
سازمان در مورد مهمتـرين رويـدادهاي       

ايــن . عمــدتاً داخلــي بيــان شــده اســت
گزارش، فشرده نظـرات مطـرح شـده از       

 مـاه گذشـته     38طرف سازمان ما طـي      
  .است

دگاههاي ما در مـورد     در اين گزارش دي   
شرايط حاكم بر كشور و راه برون رفـت         
از بحران كنوني بـه طـور شـفاف بيـان           

همچنين تحليل و مواضع ما     . شده است 
در مــورد تحــوالت سياســي در شــمال  
ــز   ــه و ني ــشورهاي خاورميان ــا و ك آفريق
تحوالت مربـوط بـه آمريكـا و اتحاديـه        
اروپا كه تحت عنوان جنبش برآشفتگان      

غال وال ستريت ناميده شده، و جنبش اش 
  .مختصر اما روشن بيان گرديده است

هنگامي كه شـشمين اجـالس شـوراي        
عالي سازمان برگزار مي شـد، قيامهـاي        
زنان و مردان ايران زمين سير صـعودي        

طي ماههاي پـس    . خود را طي مي كرد    
 تــا بهمــن همــان ســال، 1388از آبــان 

 6خيزشهاي مردم ايران اوج گرفت و در     
ــام  88دي  ــك قي ــه ي  در روز عاشــورا ب

. گسترده توده اي و راديكال فـرا روئيـد        
ــا   ــس از آن ت ــن 25پ ــه 1389 بهم  ك

جنبشها و خيزشهاي جديد در حمايت از       
تحوالت كشورهاي عربـي موسـوم بـه        

دو باره شـكل گرفـت، مـا    » بهار عرب «
شاهد اعتراضهاي پراكنده كه به سرعت      

در دو سـال    . سركوب مـي شـد، بـوديم      
ركتهاي اعتراضي در ايران بـه      گذشته ح 

ويژه در عرصه جنبش كارگري گسترش      
 ماه گذشـته در     35طي  . پيدا كرده است  

   حركت بزرگ و كوچك 700حدود 
  

اعتراضي از جانب كارگران و مزدبگيران      
صورت گرفته كه دبيرخانه سـازمان هـر      
سال در آستانه اول مـاه مـه فهرسـت و         

در . جمعبندي آن را منتشر كـرده اسـت       
ين فاصله افزون بر خيزشها و قيامها در        ا

شهرهاي بزرگ، صدها حركت اعتراضي     
در گوشــه و كنــار ايــران وجــود داشــته 

   .است
  
  

  
در فاصله زماني ياد شده تضادهاي دروني       
در هرم قدرت با شـدت و حـدت افـزايش       
يافته و دامنه ايـن تـضادها و كشمكـشها          
گسترش يافته و ولي فقيـه رژيـم مجبـور          

ور روزانه براي مهار آنها به طور       بوده به ط  
  علني و يا مخفي 

مداخله كند و حتي به آن دسـته از ايـادي      
اش كه به اين تـضادها دامـن مـي زننـد،      

با همه تالشـهاي ولـي      . مارك خائن بزند  
فقيه، هيچيـك از تـضادهاي درون هـرم         
قدرت نه فقط كاهش نيافت، كه افـزايش        

   .بي سابقه اي پيدا كرد
 شرايط چيست؟ اين شرايط    ريشه بروز اين  

را چگونــه بايــد تعريــف كــرد؟ و بــاالخره 
   وظايف ما در قبال اين وضعيت چيست؟

  .در زير به اين سوالها پاسخ مي دهيم
  

ســير تحــوالت سياســي در درون 
هــرَم قــدرت و در جنــبش مــردم 

  ايران
مناســبات اقتــصادي حــاكم بــر ايــران، :1

مناســبات ســرمايه داري در يــك كــشور  
تالش رژيم براي ادغام در     . ي است پيرامون

ليبراليسم جهاني هر روز ابعاد     -مناسبات نو 
جديدي يافته كه آخرين آن حـذف انـدك    
يارانـه هـا بـر حاملهـاي انـرژي و برخـي       
ــدگي و  كاالهــاي اساســي مربــوط بــه زن
معيشت مردم، بـه ويـژه اقـشار فرودسـت          

از جهــت ديگــر، روبنــاي سياســي . اســت
اليــت فقيــه كــشور، اســتبداد مــذهبي و و

همراه با ادغام كامل مذهب در دولت و به         
. طور كلي در تمـامي امـور جامعـه اسـت          

جمهوري اسالمي تمايل دارد روند ادغـام       
در بازار جهـاني امپرياليـستي را بـا حفـظ           
روبناي سياسي خود پـيش بـرد، در حـالي       
كه رژيم سياسـي بـا زيربنـاي اقتـصادي          

ر همخواني نداشته و اين امر همواره منجـ       
   .به چالشها و بحرانهاي حاد مي شود

  
از آن جا كه نظام حـاكم بـر ايـران نمـي             
تواند مناسبات اقتصادي را به قرون وسطا       
بازگرداند، به ناچار بايد از نظر سياسي خود     
ــاني     ــازار جه ــام در ب ــات ادغ ــا الزام را ب

ولــي فقيــه و . امپرياليــستي همــساز كنــد
ـ         ل نهادهاي وابسته به آن تـاكنون در مقاب

اين امـر و الزامـات ناشـي از آن مقاومـت      
كرده و راه انقباض سياسي و دستيابي بـه         
سالح اتمي و توسل به صدور تروريـسم و       
بنيادگرايي اسالمي براي تـضمين امنيـت       

اين راه حل را خامنـه      . نظام را برگزيده اند   
تعريف » ريل گذاري جديد در واليت    «اي  

  ش اتكا به درآمد ناشي از فرو. كرده است
  

نفت خام براي ولي فقيـه بـه مثابـه يـك            
  فرصت، اين امكان را ايجاد كرده كه در 

  

  
مناسبات درون هرم قـدرت و ثـروت و         
ــدرتهاي   ــا ق ــصادي ب ــبات اقت در مناس
بزرگ اقتصادي يـك تعـادل نـسبي و         
البته عميقاً به زيان مردم ايـران ايجـاد         

 1384اين تعادل نـسبي تـا سـال         . كند
ـ         ژاد راهبـرد   كه بـا گـزينش احمـدي ن

كليـد  » ريل گذاري جديد در واليـت      «
خورد، به سود اقتدار ولـي فقيـه عمـل          

سياســت اقتــصادي كــه از . مــي كــرد
طريق احمدي نژاد به پيش رفت و بـه         

بي در درون هـرم  هم خوردن تعادل نس   
ــا    ــت ب ــبات حاكمي ــدرت و در مناس ق
قدرتهاي جهاني، بـه تـشديد تـضاد در         
ــديهاي صــاحب ســرمايه   ــين گروهبن ب

 سال گذشته مجموع    103در  «. انجاميد
درآمدهاي نفتي ايران به بيش از هـزار        

و ...  ميليــارد دالر رســيده اســت116و 
مجموع درآمدهاي نفتي دولـت نهـم و        

رد دالر بـوده     ميليـا  531دهم بـيش از     
اكبــر تركــان، معــاون اســبق (» .اســت

وزارت نفت، خبرگزاري حكومتي مهـر،      
 7در همـين دوران     ) 1391 شهريور   14

 ميليارد دالر از درآمد نفتـي    483«ساله  
صرف واردات كاال از خارج كشور شده       

  )همان منبع(» .است
  

ايــن درآمــد كــالن طــي هفــت ســال 
رياست احمدي نژاد بر قوه مجريـه، آن        
چنان هزينه شده كه به افزايش سرسام     
آور نقــدينگي منجــر شــده و همزمــان 
ــر     ــي ب ــا امنيت ــسيج و نهاده ــپاه، ب س
شريانهاي حيـاتي و بخـشهاي كليـدي     
اقتصاد كشور تسلط بالمنازع پيدا كرده      

ميزان نقـدينگي از    «در اين فاصله    . اند
 هزار ميليارد تومان در پايـان       68حدود  
 ميليـارد   هـزار 387، به حـدود    84سال  

*. » رسـيد 91تومان در ابتداي تابستان  
اين وضعيت باندهاي درون هرَم قدرت      
را كه در فاصله سالهاي پس از انقالب        

 در بهره منـدي از منـابع        1384تا سال   
ــه طــور   ــد و ب كــشور ســهم مــي بردن
متحدانه مردم را غارت مي كردنـد، بـه      

  .جان هم انداخته است
 خام  كاهش درآمد ناشي از فروش نفت     

همـراه بـا انقبـاض      ) به علـت تحـريم    (
سياسي، تضاد جناحهاي سـرمايه داري      
درون و پيرامون قدرت را تشديد كـرده        

  و در نتيجه ) افشاي دزديهاي كالن(
  

گرايش مدافع تطبيق نسبي و مرحله به       
مرحله روبناي سياسي با زير بنا، ميدان       

طـي يـك   . عمل بيشتري يافتـه اسـت     
اتـم،  ( فقيه   سال گذشته فرصتهاي ولي   

بـراي مهـار   ) صدور ترور و درآمد نفـت     
  تضاد رژيم سياسي با مناسبات 

  

  
اقتــصادي كــاهش جــدي پيــدا كــرده 

  .است
  
ــاختار  :2 ــر در درون سـ ــالش ديگـ چـ

جمهوري اسالمي، تـضاد بـين قـدرت        
اين تضاد  . واقعي و قدرت حقوقي است    

در قانون اساسي رژيـم در تقابـل بـين          
ه بـه   و اصولي كـ   » اصل واليت فقيه  «
بر مي گردد خود را نـشان       » انتخابات«

گرچه در نظام حاكم بر ايران      . مي دهد 
هرگونه انتخابات بيش از يـك شـعبده        
بازي نيست، اما خروجي همين شـعبده       

منتخـب  «بازي، فـردي را بـه عنـوان         
ــستقيم   ــق راي م ــردم از طري ــه » م ب

نمايش مي گذارد كه با ولي فقيـه كـه          
كش است به كـشا  » منتخب با واسطه  «

تـضاد بـين احمـدي نـژاد در         . مي افتد 
نقـش گماشــته ولــي فقيــه در منــصب  
رياست جمهوري با خامنه اي از همين       

در شـرايطي كـه     . تضاد ناشي مي شود   
اقتدار ولي فقيه توسط قيام مردم ايران       

 درهم شكـسته شـده و       1388در سال   
خامنه اي ديگر قادر به كنترل جدالهاي 

ـ        ژاد درون هرم قدرت نيست، احمـدي ن
  در بي سابقه ترين موضع گيري در 

طول حيـات جمهـوري اسـالمي، ايـن         
انتخـاب  «تضاد را به رخ او كشاند و از         

انتخـاب بـا    «خود در مقابـل     » مستقيم
در ايـن  . ولي فقيه سخن گفت » واسطه

كــه احمــدي نــژاد در هــر دو دوره بــه 
خاطر پشتيباني خامنه اي و نهاد هـاي        

يـه از   امنيتي تحت امر ولـي فق     -نظامي
صندوق راي خارج شد، ترديدي وجـود       
ــرفتن    ــدت گ ــدت و ح ــا ش ــدارد، ام ن
ــژه    ــه وي ــه و ب ــضادهاي درون جامع ت

، 1388خيزشهاي مردم ايران در سـال       
شرايط را براي چنين عرض انـدام بـي         
سابقه اي كه هيچگاه در دوران رياست       
خامنه اي، رفسنجاني و خاتمي ديـده و        

   .شنيده نشده، به وجود آورده است
  

 دي  4علي اكبر هاشمي رفسنجاني در      
ــاتي « خواســتار برگــزاري 1391 انتخاب

بازگـشت بـه   «و » آزاد، شفاف و قانوني 
ــسوزان و  ــز از حــذف دل تعــادل و پرهي

» وفاداران به انقالب و قـانون اساسـي       
ــد ــن 3وي در . شـ ــز 1391 بهمـ  نيـ

نتيجه گسترش آگاهيهـا    «دمكراسي را   
و انفجار اطالعات و سرنوشـت قطعـي        

در تقابـل بـا     . دانـست » امع امروزي جو
 دي  19اي در     اين ديدگاه، علي خامنـه    

آن كساني كه راجـع بـه       «: گفت 1391
   كنند، حواس   هايي مي انتخابات توصيه

  
  9بقيه در صفحه 

  

  شرايط کنونی و وظايف ما
  

  گزارش سياسی سخنگوی سازمان
 به ھفتمين اج!س شورای عالی سازمان چريکھای فدايی خلق ايران
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  گزارش سياسي 

  سخنگوي سازمان
  

  8بقيه از صفحه 
  

هـي  . شان باشد به دشمن كمك نكننـد     
  «.نگويند انتخابات بايد آزاد باشد

كيهان شريعتمداري در شماره روز شنبه      
 آذر در مقاله اي به نيابـت از خامنـه           18

انقالبيـون فرسـوده در ايـن       «:اي نوشت 
برهه حساس قـصد دارنـد بـا مهندسـي        

   فشار همه جانبـه    ،كشورهدفمند اوضاع   
وي هـدف از    . وارد كنند » اي به رهبري  

نوشـيدن  «هـايي را      افزايش چنين فـشار   
جام زهر، عقب نشيني و دست كـشيدن        

اي و    از سوي خامنـه   » از مواضع انقالبي  
موافقت با آغاز مذاكره با آمريكـا اعـالم         

  .كرده است
ريـل گـذاري    «خامنه اي بـا مهندسـي       

فقيـه، هـر    بـراي نظـام واليـت       » جديد
تبديل واليت به   «تصوير و تالش براي     

را بر نمي تابد و تا آنجا  » شركت سهامي 
كه قدرت داشته باشد، با آن مبارزه مـي         

خراطي كردن اليه بـااليي رژيـم،       . كند
نظامي امنيتي كردن ارگانهاي قـدرت و       
برگماري افراد گوش به فرمان و كوتوله       
هاي سياسي در نهادهـاي نظـام، يـك         

راهبردي و غيرقابل تغيير بـراي    سياست  
تضمين امنيت سلطنت مطلقه خامنه اي      
و براي مهار تضاد قدرت واقعي و قدرت        
حقوقي به سود قـدرت واقعـي خـودش         

  .است
 در 1390 مهر 24خامنه اي روز يكشنبه 

در شـرايط فعلـي،     «:يك سخنراني گفت  
نظـام سياســي كـشور رياســتي اســت و   

دم رئيس جمهور با انتخاب مـستقيم مـر       
برگزيده مـي شـود كـه شـيوه خـوب و            
موثري اسـت، امـا اگـر روزي در آينـده           
احتمـاالً دور، احـساس شــود كـه نظــام    
پارلماني بـراي انتخـاب مـسئوالن قـوه         
مجريه بهتر است، هيچ اشكالي در تغيير       

اگر خامنه  . »ساز و كار فعلي وجود ندارد     
اي بتواند چنين گامي در جهـت حـذف         

ام در جمهـوري    انتخابي بودن دومين مق   
 - كه بسيار بعيد است      -اسالمي بردارد   

اين يك گام اساسي در جهت حل تضاد        
موجود در جمهوري اسالمي، يعني تضاد      
ــدرت حقــوقي و در   ــدرت حقيقــي و ق ق
ــه   ــديل جمهــوري اســالمي ب مــسير تب

به نظـر   . است» حكومت عدل اسالمي  «
مي رسد كه ولي فقيه نظام ضعيف تر از         

نين گـام سـخت و      آن است كه بتواند چ    
دشواري را بردارد و براي همـين اسـت         
كه قادر به مهار تـضادهاي درون هـرم         

  .قدرت نيست
 خامنه اي   1391 آبان   10روز چهارشنبه   

از امروز تا روز انتخابات، هركسي      «:گفت
كه بخواهد اختالفها را بـه ميـان مـردم          
بكــشاند و از احــساسات آنهــا در جهــت 

اً بـه كـشور      قطع  اختالفات استفاده كند،  
 ساعت و 36پس از  . »خيانت كرده است  

در پايان روز پنجشنبه، احمـدي نـژاد در      
نامه اي طلبكارانه نه خطـاب بـه علـي          

اي نوشت؛ اطمينان دارد كه رهبر        خامنه  
ــالمي  ــوري اس ــدار«جمه ــانون » پاس ق

ــا  ــوده و ب كــردن » مخــدوش«اساســي ب
. اختيارات رئيس جمهوري مخـالف اسـت      

ــن  ــين در اي ــيس  وي همچن ــه از رئ  نام
تـرين مقـام در       بـاال «جمهوري با عنـوان     

» جمهوري اسالمي پس از مقـام رهبـري       
ياد كرده و با جملـه معنـي داري نوشـت؛           

ــه  ــي خامن ــه عل ــان دارد ك ــر  اطمين  اي ب
صيانت از جايگاه رفيع رييس جمهـوري       «

احمـدي نـژاد    . تاكيـد دارد  » منتخب ملت 
 1391 بهمن   15همچنين در روز يكشنبه     

 سخره گـرفتن جايگـاه مجلـس، بـه          با به 
افشاگري عليه برادران الريجاني پرداخـت      
و در مقابــل، علــي الريجــاني، رئــيس    
مجلس، رفتار احمـدي نـژاد را مافيـايي و          

ــست  ــز دان ــه آمي ــب در . توطئ ــدين ترتي ب
يكشنبه سياه خامنـه اي، روسـاي دو قـوه     
ــرار    ــاران ق ــف اول خيانتك ــم در ردي رژي

  .گرفتند
موقعيت از دست رفتـه     براي ترميم همين    

است كه مزد بگيران دربـار خامنـه اي در          
نظريه پردازيهاي پوچ و ابلهانه خود مقـام        
او و جايگـاه ولــي فقيـه را در حــد پيــامبر   

براي مثـال روز    . مسلمان تعريف مي كنند   
 آخوند محمـد تقـي     1391 تير   11يكشنبه  

ــه اي   ــورد خامنـ ــزدي در مـ ــصباح يـ مـ
 به هـيچ  همانند مقام معظم رهبري «:گفت

 توان بر روي زمين و آسـمانها         عنوان نمي 
اي  پيدا كرد چرا كه ايشان نمونه برجـسته   

در . »و اجدادشـان اسـت    ) ع(از ائمه اطهار  
ــه    ــزدي در ادام ــصباح ي ــال م ــين ح هم
صحبتهايش كه خبرگـزاري فـارس آن را        
بازتــاب داده، از منفــرد بــودن ولــي فقيــه 
شـــكوه و شـــكايت مـــي كنـــد و مـــي 

سف اسـت كـه چـرا هنـوز         جاي تا «:گويد
نتوانستيم امام را بشناسيم و يا نتوانـستيم        

، مقام معظـم رهبـري را     )ره(جانشين امام   
  .«به درستي درك كرده و بشناسيم

يكي ديگر از آخوندهاي سرسپرده خامنـه       
اي در منصب امام جمعه موقت تهـران در    

امـام  «:مصاحبه با پاسدار اسالم مي گويـد      
ي براي رهبر ديده زمان را در حال دعا گوي

آخوند كاظم صديقي اضافه مي كنـد   . »اند
به ... اي گوهر پاكي است     آقاي خامنه «:كه

همين دليل مكرر خدمت حضرت تـشرف       
  .«داشته است، ولي نشناخته

  
سومين چـالش بـراي نظـام حـاكم بـر           :3

ايران، تضاد بـا جامعـه جهـاني و سيـستم        
ــو    ــبات ن ــستي و مناس ــاني امپريالي -جه

قـدرت  . اكم بر جهـان اسـت     ليبراليستي ح 
سياسي در ايران بنا به خـصلت سياسـي و     
ايــدئولوژيك آن در تنــاقض بــا رونــدهاي 

همسوئيهاي نظام حـاكم  . جهاني قرار دارد  
بر ايران بـا قـدرتهاي جهـاني در شـرايط           
ــان     ــگ طلب ــا جن ــسويي ب ــي و هم جنگ
اسرائيل، در اين واقعيت كه سيستم نا بـه         

ـ       د بـه   هنگام جمهوري اسالمي نمـي توان
يك اندام ارگانيـك نظـام جهـاني تبـديل        

گرچــه طــي . شــود، تغييــري نمــي دهــد
سالهاي حيـات رژيـم ايـران، كـشورهاي         
امپرياليستي به اشـكال مختلـف بـه ايـن          
رژيم كمك و ياري رسانده اند و اگر امروز      
رژيم مي تواند بـه شـبكه هـاي مجـازي           
يورش برده و به پيشرفته ترين تكنولوژيها       

 سركوبي مبارزه مردم دست     براي كنترل و  
پيــدا كنــد، بــه خــاطر كمكهــاي بيــدريغ 
كشورها و كمپانيهاي بـزرگ غربـي بـوده        

ــشتيباني . اســـت ــدون دانـــش و پـ بـ
لجستيكي آنها، امكانـات و توانائيهـاي       
رژيم ايران به هيچ وجه اجازه گسترش       
سركوب در فضاي حقيقي و مجازي در       

   .اين سطح را نمي داد
اقتــصادي و ســاير كمكهــاي سياســي، 

اجتماعي به رژيم ايران نيز بـه همـين         
گونه عليه مبارزه و مقاومت مردم ايران       

ــت  ــرده اس ــل ك ــت در . عم ــافي اس ك
گنجاندن نام سازمان مجاهـدين خلـق       
ايران در ليست تروريستي اياالت متحد      
آمريكا و اتحاديه اروپا تامل كنـيم كـه         
فقط و فقط براي خوش آينـد اسـتبداد         

. يران صـورت گرفـت  مذهبي حاكم بر ا   
دولتهاي اروپـايي و دولـت آمريكـا بـه          
ناچار و فقط به علت احكام دهها دادگاه 
ــن   ــو اي ــه لغ ــن ب ــا و آمريكــا ت در اروپ
نامگـذاري غيرعادالنـه و مماشــاتگرانه   

   .دادند
ــت   ــتفاده از سياس ــا اس ــران ب ــم اي رژي
مماشات و شرايط ويژه اي كـه جنـگ         
اشغالگرانه آمريكـا در عـراق بـراي آن         

راهم آورده، به سياسـتهاي مخـرب و        ف
   .ماجراجويانه خود ادامه داده و مي دهد

اين سياستها در شرايط كنوني بـه مـرز       
تحمل طرفهاي خارجي رژيـم نزديـك       
شــده و از ايــن رو اســت كــه فــشار و  
ــه صــورت   ــد ب اعمــال تحــريم، هرچن
محدود، بر رژيـم ايـران افـزايش پيـدا          

   .كرده است
 غربـي،   مساله اصلي بـراي كـشورهاي     

دستيابي رژيم ايران به سـالح اتمـي و         
توسعه تروريسم و بنياد گرايي اسـالمي     

اساس . در خارج از مرزهاي ايران است     
تحريمها بـر خواسـت دسـت برداشـتن       

  .رژيم از ساخت سالح اتمي قرار دارد
  

همـان  -هدف اين فشارها و تحريمهـا       
 تاكنون  5+1گونه كه سران كشورهاي     

كـه  » تغيير رژيـم « نه  -اعالم كرده اند  
تغيير رفتار بـه    . آن است » تغيير رفتار «

معني دست برداشـتن از سـالح اتمـي،         
ــوني   ــرد هژم ــتن از راهب ــت برداش دس
ــت    ــه اكثري ــشورهايي ك ــه در ك طلبان
شــهروندان آن مــسلمان هــستند و بــه 
ويژه در عراق، سـوريه و لبنـان، پايـان          
دادن به سياست صدور تروريسم و بنياد 

 قطـــع عمليـــات گرايـــي اســـالمي و
ــان   ــار جه ــه و كن ــستي در گوش تروري

  .است
 مـرداد   3خامنه اي، عـصر سـه شـنبه         

ــم   1391 ــسئوالن رژي ــا م ــدار ب  در دي
ما نـه تنهـا در محاسـبات خـود        «:گفت

تجديد نظر نمي كنيم، بلكه با اطمينان       
بيشتر به راه مورد نظر ملت ادامـه مـي         

وي به تاثير تحريمهـا اعتـراف       . »دهيم
رهاي روزافــزون و فــشا«:كــرد و گفــت

واقعيتـي  «كـشورهاي غربـي     » پيچيده
ولي . »است كه نبايد ناديده گرفته شود     

فقيــه بــه دوره رياســت خــاتمي بــدون 
در آن  «:بردن نـام او پرداخـت و گفـت        

دوره اي كه ادبيات مسئوالن ما آميخته 
به تملق گويي از غرب و امريكا شد، در  
آن دوره به واسطه همراهي با غربيها و        

نشيني هايي كـه انجـام گرفـت،        عقب  
آنها آن قدر جلو آمدند كه مـن مجبـور          

  .«شدم شخصاً وارد ميدان شوم

مدتي بعد خامنه اي در روز چهارشـنبه        
امروز «: در بجنورد گفت   1391 مهر   19

دشمنان ما، راديوها و بعـضيها هـم بـا          
اينها همراه مي شوند و مساله تحريم را 

 تحـريم مـال امـروز و      . بزرگ مي كنند  
از اوايل وجود داشته است  . ديروز نيست 

وانمود مي  ... ولي آن را تشديد كرده اند     
كنند كه اگر ملت ايران از انرژي هسته        
اي دست بردارد تحريمها برداشته مـي       

  «.شود؛ دروغ مي گويند
» بـزرگ «خامنه اي مساله تحريمها را      

نمي داند، اما روزنامه جمهوري اسالمي   
ــا22در شــماره دوشــنبه   از 1391ن  آب

حرفهاي محمود احمدي نژاد كه گفتـه       
ورق «بود قطعنامه هاي سـازمان ملـل      

آن قدر عليه ما قطعنامه     «است و   » پاره
»  دانتـان پـاره شـود       بدهند تا قطعنامـه   

انتقاد كرده و ايـن نـوع سـخن گفـتن           
دربــاره موضــوعات حــساس و مهــم، «

عالوه بر نوع ادبيـات آن كـه در خـور           
 نظام جمهوري   جايگاه يك مقام رسمي   

اصـوالً كوچــك  «را » اسـالمي نيــست 
ــه ــمردن واقعـ ــه » اي شـ ــسته كـ دانـ

شده » سرانجام به شرايط امروز منجر    «
است؛ شرايطي كه برابري دالر با ريـال   

 برابـر   5در مدت زمان كوتاهي حدود      «
قيمـت تمـام    «پيـدا كـرده و      » افزايش

كاالها و خدمات را به دنبال خـود بـاال        
ام آوري بر مـردم   برد و گراني سرس    مي

كند كه عوارض آن اكنـون   تحميل مي  
چنـين  . »گريبان همه را گرفتـه اسـت      

اعتراف آشكار بـه تـاثير تحريمهـا كـه          
ــه و    ــي فقيــ ــسئول اول آن ولــ مــ
ماجراجوئيهايش است، نشان مي دهـد      
سياستي كـه خامنـه آن را بـر خـالف           
منافع مردم ادامـه مـي دهـد، در درون          

  . داردهرَم قدرت نيز مخالفان جدي
  

صـدا  » شبكه خبر «چندي پيش سايت    
و سيما نتايج يك نظرسنجي كه در آن        

 سـازي    اكثر كـاربران بـا تعليـق غنـي        
  .موافقت كرده بودند را منتشر كرد

اين سايت سه گزينـه زيـر را بـه نظـر            
  :خواهي گذاشته بود

چــشم پوشــي از غنــي ســازي در  -1
  مقابل لغو تدريجي تحريمها

ه ايران در بستن اقدام تالفي جويان -2
  تنگه هرمز

مقاومت در برابر تحريمهـاي يـك    -3
  جانبه براي حفظ حقوق هسته اي

شمار راي دهنـدگان بـه گزينـه اول از          
همان لحظات اول رو به افزايش بود و        

 درصد رسـيد، نظرسـنجي      63وقتي به   
مزبور از سايت وابسته به صدا و سـيما          

  .حذف شد
ــنجي   ــه در نظرس ــت ك ــب اينجاس جال

ي كه در سايت شبكه خبر صدا و        ديگر
سيما جايگزين نظرسنجي درباره تعليق     

 89سـازي شـد، در سـاعت اول،           غني  
درصد از شركت كنندگان با طرح برخي 
از نمايندگان مجلس براي بستن تنگـه       

  .هرمز اعالم مخالفت كردند
امروز ديگر همگان مي دانند كه ادعاي      
مستقل شدن در انرژي و دسـتيابي بـه         

  ژي اتمي بهانه اي براي دستيابي تكنولو
  

  10بقيه در صفحه 
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  گزارش سياسي
  سخنگوي سازمان

  
  9بقيه از صفحه 

  
مـا بارهـا    . به جنگ افـزار اتمـي اسـت       

خواستار توقف كامل تمـامي عمليـات و        
اقدامات رژيم ايران در زمينه اتمي شـده   
ايــم و گرچــه بنــا بــه داليــل گونــاگون 
ــست محيطــي مخــالف   ــصادي و زي اقت
ــرژي اتمــي هــستيم، امــا   اســتفاده از ان

ران در يك شـرايط     معتقديم كه مردم اي   
دمكراتيك و با امكـان توجـه بـه طـرح         
آزادانه نظرات كارشناسانه بايد در مـورد       
استفاده و يا عدم استفاده از انرژي اتمي        

  .تصميم گيري كنند
در مقابل و از نگاه خامنه اي و مشاوران         
او، تن دادن به اين خواسته ها به معنـي      
ــت دادن    ــدن و از دس ــالح ش ــع س خل

. ر براي قدرت نمايي اسـت     ابزارهاي موث 
چندي پيش علي الريجـاني گفـت كـه         
كشورهاي غربي هژموني ما در منطقه را 
مي پذيرند بدون آنكه قبـول كننـد كـه          

ــيم  ــته باش ــزار آن را داش ــه  . (اب ــل ب نق
  )مضمون

در يك كالم، موجوديت نـا بـه هنگـام          
نظـام حـاكم بــر ايـران، بـاوجود منــافع     
كالني كـه بـراي دو طـرف داشـته، در           
تناقض بـا رونـدهاي موجـود در جهـان          

   .كنوني است
  
اساسي ترين و عمده تـرين تـضاد و         : 4

چالش در جامعه ايران، تضاد بين رژيـم        
بـراي  . حاكم و توده هـاي مـردم اسـت        

جمهوري اسالمي هر ماهيت طبقـاتي و       
هر خصلت سياسي قايل باشيم، در ايـن        
واقعيت كه كانون اصلي ستيز در جامعه        

آشتي ناپـذير بـين مـردم و        ايران، تقابل   
. رژيم حاكم است هيچ تغييري نمي دهد    

به گمان مـا ايـن كـانون سـتيز از نظـر            
سياسي بـين مـردم و اسـتبداد مـذهبي          

  .واليت فقيه است
استبداد مـذهبي حـاكم بـر ايـران مـانع       
عمده در راه بهبود زندگي مردم و تحقق      

  .توسعه پايدار است
ــث     ــصادي باع ــكن اقت ــران كمرش بح

. بيكاري و گرانـي شـده اسـت       گسترش  
پائين بودن سطح دسـتمزد، تعـرض بـه         
ــارگران و   ــشت ك ــدگي و معي ــطح زن س
ــصاعدي   ــدن ت ــران ش ــران و گ مزدبگي
كاالهاي اوليه بخش زيادي از نيروهاي      
كار را به زيـر خـط فقـر بـرده و سـفره              
كارگران و مزدبگيران را خالي تر كـرده        

افزايش نقدينگي، رشد سرسام آور     . است
 تعطيـــل شـــدن بـــسياري از تـــورم و

ــاي    ــه ه ــدي در عرص ــدهاي تولي واح
صنعتي و كشاورزي، اقتصاد كشور را به       

  .وضعيت فاجعه بار كشانده است
در همين حال، كيفيت و سـطح زنـدگي         
در عرصه اجتماعي و زيرساختارهاي آن      
نيز روز به روز در حال سقوط عميق تـر          

نمونه هاي بـارز ايـن وضـعيت را         . است
اقعيتهـاي زيـر بـه خـوبي        مي توان در و   
  :مشاهده كرد

  

 هزار ايرانـي قربـاني هـواي    45ساالنه  -
  شوند،  آلوده مي
 برابـر  20نرخ سوانح رانندگي در ايـران   -

 دقيقـه   19ميانگين جهاني اسـت، در هـر        
سـپارد و      هـا جـان مـي       يك نفر در جـاده    

 هزار ايراني در سوانح راننـدگي       28ساالنه  
 يـا نقـص      هزار تن زخمي و    300كشته و   

   عضو مي شوند
 ميليـون  10از كل جمعيت ايران حدود  -

ايراني به طور مستقيم معتاد بوده و ساالنه     
 تن تنها بر اثر سو مـصرف        650 هزار و    3

مواد در كشور جان خـود را از دسـت مـي        
  دهند
 ايرانـي بـر اثـر    635 هـزار و  2سـاالنه   -

   سوختگي مي ميرند
تي، بر اساس آمار دستكاري شده حكوم -

 تــن در ايــران  365 هــزار و 3ســاالنه 
  خودكشي مي كنند

دليل ابتال بـه    هزار ايراني به 30ساالنه  -
  بيماري سرطان جان مي سپارند

سن ابتالي ايرانيهـا بـه سـكته مغـزي      -
سال كمتر از متوسط جهاني است و در        10

 ميليـون   12شهري مانند تهران كه حدود      
رد  مـو  200 تـا    150جمعيت دارد، روزانـه     

 15 دهد كه كمتـر از        سكته مغزي رخ مي   
درصد بيماران مراجعه به موقع به پزشـك        

  دارند
  ...و

ــين وضــعيت   در حــالي كــه مــردم در چن
بحراني زندگي مي كنند، حكومـت ايـران        
ميلياردها دالر صرف پروژه اتمي و صـدور     

ــد  ــي كن ــادگرايي م ــصراهللا، . بني ــسن ن ح
سركرده حزب اهللا لبنان، اعالم مـي كنـد         

عمده كمكهاي ارائه شده بـراي بـاز        « :كه
سازي لبنان، از سوي جمهـوري اسـالمي        

  .«ايران ارائه شده است
  

رژيم حاكم بر كشور به جاي تامين اوليـه         
ترين نيازهاي مردم، ميلياردها دالر صرف      
. پروژه اتمي و صدور بنيادگرايي مـي كنـد       

خامنه اي براي حفظ واليتش جز سركوب      
ح اتمـي و صـدور      مردم، دستيابي به سـال    

ــت    ــيچ سياس ــادگرايي ه ــسم و بني تروري
  .كاربردي ديگري ندارد

رژيم حاكم بار بحران كنـوني را بـر دوش      
در . مردم ستمديده كشور ما گذاشته اسـت    

 سال گذشـته مـا شـاهد     32حالي كه طي    
كــــشتارهاي هولنــــاك و پيگردهــــاي 
بربرمنشانه كه مايه ننـگ بـشريت اسـت         

ركوبي و  بوده ايم، در سـه سـال اخيـر سـ          
  .جنايت ابعاد گسترده تري پيدا كرده است

براي واليت فقيه هر رويدادي كه ذره اي        
از نارضايتي اجتماعي بتوانـد در آن برآمـد         
داشته باشد، به مثابه يك امر امنيتي تلقي        

  .مي شود
خامنــه اي در نمــاز عيــد فطــر در روز    

 در مــورد  1390 شــهريور 9چهارشــنبه 
چالش امنيتي  نمايش انتخابات مجلس به     

بـه علـت حـوادث      «:رژيم پرداخت و گفت   
جاري در منطقه، مقطـع مهمـي از تـاريخ          

گيري است و ملت و       جهان در حال شكل     
مسئوالن در اين شـرايط بـسيار حـساس،         
بايد كامالً هوشيار باشند و اجازه ندهند در        
اين مقطع تعيين كننده تـاريخ، اخـتالف و     

ملت كدورت، مانع از ايفاي وظايف بزرگ       
مـسئوالن  ... ايران و نظـام اسـالمي شـود      

مختلف، منبـر داران و فعـاالن سياسـي و          

 تواننـد بـا مـردم        همه كساني كه مـي    
حرف بزنند، بايد از انتخابات به عنـوان        
نعمتي الهي پاسداري كنند و هوشيارانه      

امنيتي و تالشهاي  مراقب چالشهاي ضد
  «.دشمنان باشند

  
ــد   ــه باي ــرايط را چگون ــن ش اي

  يف كرد؟تعر
  
جنگ اشـغالگرانه آمريكـا در عـراق،        :5

براي خامنه اي يك فرصت بـي نظيـر         
ايجاد كرد تا بتواند سياسـت راهبـردي        

فـتح  «كه خميني نتوانسته بود با شـعار      
به آن دست يابد را     » قدس از راه كربال   

خامنه اي چنـد سياسـت      . پيگيري كند 
كاربردي همزمان را در دستور كار قرار       

پنهاني بـا آمريكـا، نفـوذ       داد، همكاري   
گــسترده در عــراق، تقويــت حــزب اهللا 
لبنان، ترغيب آمريكا به نابودي سازمان     
ــازي     ــت س ــق، يكدس ــدين خل مجاه
حاكميت، تالش بـراي سـاخت سـالح        

امنيتي كردن  -اتمي و سر انجام نظامي    
ولــي فقيــه بــر اســاس . اركــان قــدرت

، »ريل گذاري جديد در واليت    «راهبرد  
ــژاد را من ــدي ن ــرد  احم ــرين ف اســب ت

 در يـك    1384تشخيص داد و در سال      
ــه اي او را از   ــر حرف ــازي غي ــعبده ب ش

دوره اول  . صندوقهاي راي خـارج كـرد     
رياست احمدي نژاد بـر قـوه مجريـه و          
سياست بي دنـده و ترمـز او آن چنـان           
ولي فقيه را به وجـد آورد كـه يكـسال           
مانده به پايان دوره رياست جمهـوري،       

 احمدي نژاد اعالم    خامنه اي آشكارا به   
 سال آينده برنامه ريزي 5كرد كه براي  

ولي فقيه مصمم بود كه با استفاده     . كند
از سپاه، بسيج و نهادهاي امنيتي بـراي        

ــايش   ــك نم ــار دوم در ي ــوكس«ب » ل
غرب پسند، احمدي  » مناظره«همراه با   

   .نژاد را ابقا كند و چنين كرد
اما مردم با قيامهاي خود شـعبده بـازي     

قرار بود مثل خار در چشم دشمنان       كه  
واليت فرو رود را به ضد خـود تبـديل          
ــه هــاي   ــاخ ســلطان و پاي ــد و ك كردن
استبداد مذهبي و سلطنت مطلقه خامنه      

آنهـا بـا فريـاد      . اي را به لرزه درآوردند    
مرگ بر خامنـه    «،  »مرگ بر ديكتاتور  «

، اقتــدار ولــي فقيــه را بــه ســخره »اي
   .گرفتند

ديگر ثابت كرد كـه     اين خيزشها يكبار    
گرانيگاه تحول و كانون اصلي ستيز در       
جامعه ما بـين مـردم و قـدرت حـاكم            

قيامهاي مردم بـرخالف ديـدگاه      . است
سازشكاران و فرصت طلبان كه با كلي       
گوييهاي فـضل فروشـانه، كـانون هـر         
تغيير و تحولي را در درون نظام واليت        
ــت   ــد و ظرفي ــي كنن ــه جــستجو م فقي

 بـا عـوامفريبي و يـا        انفجاري جامعه را  
خودفريبي به هيچ مي گيرند، نشان داد       
كه نه رژيم واليت فقيه ظرفيت تحول       
پذيري از درون دارد و نه مـردم ايـران          
به الف و گزافه هاي كساني كه از سر         
حقارت و يا به علت ناداني به درونمايه        
اساسي صف بندي جامعه توجه ندارند،      

  .اهميت مي دهند
قيام بـه   ) روز عاشورا  (1388 دي   6روز  

اوج خود رسيد و رژيم از نظر عينـي در          
در ايـن   . آستانه سرنگوني قـرار گرفـت     

نقطه كه خطر فروپاشي رژيـم خـود را         
نشان داد، اصـالح طلبـان حكـومتي از         
ترس جنبش اجتماعي مردم بـه دامـان    

خامنـه اي بـا آگـاهي       . نظام پناه بردند  
دقيق به اين واقعيت بـود كـه تـصميم          

ا از تمامي ظرفيت سـركوبگري   گرفت ت 
استفاده كرده و با بهره گيري از تزلـزل         
سخيفانه در جبهه اصالح طلباني كه از       
حاكميت حذف شده اند، قيامهاي مردم      

 1388 بهمن سـال     22در  . را مهار كند  
اسـب  «كه سـاده انديـشان در رويـاي         

بـراي گـرفتن صـحنه از دسـت         » تراوا
طرفداران محدود اما مـسلح و وحـشي        

لي فقيه بودند، رژيم توانست با بـسيج        و
نظامي حداكثري، جنبش مردم را مهـار    

اما جنبش سر بازايستادن نداشـت      . كند
ــا   ــه ب ــف و منجمل ــه اشــكال مختل و ب
ــارگران و   ــي كــ ــات اعتراضــ حركــ
مزدبگيران، با حركتهاي دانـشجويان و      
با اعتراضهاي پراكنده اما مـداوم تـوده        

  .اي ادامه يافت
ن قيامهاي موسـوم    پس از شعله ور شد    

به بهار عرب، ما شـاهد چهـار خيـزش          
گسترده در چهار سه شنبه ماه بهمن و         

خامنه اي بـا    .  بوديم 1389اسفند سال   
سركوب بي محاباي قيام كننـدگان، بـا     
حصر خـانگي موسـوي و كروبـي و در          
فقدان سازمان قيام توانست خيزشـهاي     
مردم را مهار كرده و يك تعادل ناپايدار      

 و نيروهاي سركوبگر را شكل بين مردم
   .دهد

  
پس از آن تا كنون همچنـان كـه در          :6

ابتدا گفته شد، صدها حركت اعتراضـي       
ــژه كــارگران و   توســط مــردم و بــه وي
مزدبگيران صورت گرفته كه نشان مي      
دهد اين تعادل نسبي شـكننده بـوده و         
به يك تعادل پايدار به سود ولـي فقيـه     

   .چرخش نكرده است
نيروهـاي سـركوبي او بـه       خامنه اي و    

اين واقعيت آگاه بـوده و بـراي همـين          
و » فتنه«است كه روزانه در مورد خطر       

  .هشدار مي دهند» باالتر از فتنه«
 محمدرضا نقدي، سركرده بـسيج، بـا        .

فتنـه هـاي پيچيـده      «هشدار نسبت به    
ملـت  «: گفـت » پيش روي ملت ايران    

عزيز مـا بايـد بـسيار هـشيار باشـند و            
يز نيز به دقـت حـوادث را        بسيجيان عز 

رصد كنند، چرا كه فتنه هـايي كـه در           
آينده پـيش روي ماسـت، پيچيـده تـر          
ــه     ــرين فتن ــدانيم آخ ــد ب ــت و باي اس
آخرالزمان شبيه ترين آن ها به حقيقت       
ــا فتنــه  اســت و پيچيــدگي آن حتــي ب

بايد ...  هم قابل قياس نيست    88عميق  
بدانيم جنس فتنه هاي بعدي بـا آنچـه         

ــه  ــاوت خواهــد 88در فتن ــديم، متف  دي
 فـروردين   31خبرگزاري ايـسنا،    (» .بود
91(  

 سيد محمد سعيدي، امام جمعه قم در        .
ــه  ــه هــشدار      خطب ــاي نمــاز جمع ه

 گيري فتنه جديد در      مراقب شكل «:داد
ــيد  ــشور باش ــزود» .ك ــي «:وي اف وقت

اي همچون فتنه منافقين كـه از         توطئه
 خـوار    نمـاز و روزه     اي بـي      سوي عـده    

رفت موثر واقع نـشد، ممكـن       صورت گ 
  است فتنه ديگري از سوي افراد نماز 
  11بقيه در صفحه 
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  گزارش سياسي

  سخنگوي سازمان

  
  10بقيه از صفحه 
گير و موجود در نيروهـاي        خوان و روزه    

خبرگـزاري مهـر،    (» .خودي شكل گيرد  
  )91 ارديبهشت 16

 احمد سالك، مقام امنيتي بيـت خامنـه    .
اي سالك با بيان اينكه سناريويي فراتـر        

 در راه اســت، اظهــار 88از فتنــه ســال 
م چرا كـه    بايد همه مراقب باشي   «:داشت

 اي جديد از درون در حال جوشيدن     فتنه
است ولي با تـدبير رهبـري و پـشتيباني          

 17رويـش،  (» .مردم خنثي خواهـد شـد     
  )91مهر 

ــاني، . ــالم روح اهللا بجـ  حجـــت االسـ
مسئول انصار حزب اهللا تبريـز در جمـع         
بسيجيان شهرستان مرنـد بـا اشـاره بـه      

ــيش رو« ــه در پ دشــمنان «:گفــت» فتن
اس آن شــيطان اكبــر  خــارجي و در ر

 در آسيب شناسـي     "آمريكا و اسرائيل    "
كودتاي نرم و برانداز ناكام خود در فتنـه   

 به اين نتيجه رسـيدند كـه يكـي از           88
غفلت هاي دشمن اين بـود كـه طبقـه          
باالي متوسط را رو در روي نظـام قـرار          

آنان براي  . دادند و نتوانستند موفق شوند    
 توطئه 90، از سال  92فتنه خود در سال     

اقتــصادي را طراحــي كردنــد و در ايــن 
مرحله از فتنه بـه دنبـال رو در رو قـرار            
دادن قشر زيـر متوسـط در برابـر نظـام           

فتنه جديد شروع شـده     . اسالمي هستند 
است و فتنه گران داخلي به آرامي فتنـه         

بنـده بـه صـراحت در    . انگيزي مي كنند  
روشنگري امروزم اعالم مي كنم كه هر       

وتاهي عمدي و غير عمدي     مسئولي با ك  
اش، با غنيمت خواري اش موجب موفق 
تر شدن دشمنان در ايـن فتنـه گردنـد،          
لكه ننـگ ابـدي تـاريخ اسـالم خواهـد          

  )91 آبان 2عماريون،(» .شد
 حجت االسالم محمدرضا تويسركاني،     .

مسئول نمايندگي ولي فقيه در سـازمان       
بايد براي رويارويي با    «:بسيج، تاكيد كرد  

ــات فتنــه جد يــدي كــه پــيش از انتخاب
رياست جمهـوري كليـد خواهـد خـورد،         

  )91 دي 10صراط، (» .آماده باشيم
 نقوي حـسيني، سـخنگوي كميـسيون        .

فتنه جديـدي در    «: امنيت مجلس گفت  
 88 مشابه يا فزاينده تر از فتنـه   92سال  

بلـه چنـين فتنـه    ... در ايران در راه است  
ــال    ــراي آن در ح ــت و ب اي در راه اس

ــه ــستند برنام ــزي ه ــزاري (» . ري خبرگ
  )91 دي 11فارس، 

 عباس سـليمي نمـين، يـك كـارگزار          .
ــي   ــايش تجل حكــومتي، در حاشــيه هم

 توان   نمي«:بصيرت در كاشان تاكيد كرد    
 دي مـردم    9تصور كرد حركت حماسي     

به تمام اقدامات آتي دشمن پايـان داده،        
هـايي جديـد بـا        بلكه امكان بروز فتنـه      
اشته كه اين امـر     ابعادي متفاوت وجود د   
خبرگـزار  (» .طلبـد   هوشياري ملت را مي   

  )91 دي 11فارس،
 نماينــده ولــي فقيــه در ســپاه، حجــت .

كـه    االسالم سعيدي با اشـاره بـه ايـن          
دشمن با تمركز بـر فـشار و تحـريم در           

: حال ايجاد فتنه جديدي است، تاكيد كـرد  
اي تركيبـي اسـت كـه         فتنه آينده، فتنه    «

. ي مردم را مي طلبـد     مقابله با آن هوشيار   
فتنه جديـد بـرخالف فتنـه قبلـي، محـور           
اصلي آن نظام سلطه و سپس ضد انقالب        
وطني خارج نشين و داخـل نـشين و نيـز           
برخي قدرت طلباني كه در فتنه قبل پشت   
صحنه در حال برنامه ريـزي بودنـد، مـي          
باشد و در فتنه آينده همه آنها دست بكـار       

ايجـاد  خواهند شد تـا آشـوبي جديـدي را          
كنند و اين مهم هوشياري بيش از گذشته        

 13خبرگزاري ايسنا،   (» .مردم را مي طلبد   
  )دي

 پاسدار رحيم صـفوي، دسـتيار و مـشاور          .
انگيـزي   از احتمال فتنـه  «عالي خامنه اي   

. خبـر داد  » جديد از سوي برخـي داخليهـا      
اگـر خطـري متوجـه      «وي با بيان اينكـه      

ان نظام شود، براي شكستن توطئه دشـمن      
ــيم  ــي آي ــدان م ــه مي ــار داشــت»ب : ، اظه

ممكن است برخي داخليها بخواهند فتنه      «
خبرگــزاري (» .جديــدي را ســامان دهنــد

  )91 بهمن 21تسنيم، 
» فتنـه « و باالخره خامنه اي كه كابوس        .

 19او را رها نمي كنـد، در روز چهارشـنبه      
دو سـاعت،   «: در بجنورد گفـت    1391مهر  

ابـان  سه سـاعت يـك عـده اي در دو خي          
تهران مي آيند و چند سطل زباله را آتـش     

آنها آن طرف دنيا ابراز خوشحال      . مي زنند 
در تهـران يـك     ... مي كنند كه شلوغ شـد     

عده اي به نام بازاري وارد خيابـان شـدند          
ــا   ــورا بازاريه ــه ف ــد ك ــشاش كنن ــه اغت ك

كه ولي فقيه   » يك عده «. »اطالعيه دادند 
براي تحقير جنبش مـردم از آن يـاد مـي           
كند، تظاهرات چند ده هزار تـن از مـردم          

 در 1391 مهر  12تهران در روز چهارشنبه     
  .خيابانهاي مركزي تهران است

ها كه اكنـون ديگـر      » عده«مبارزه همين   
به طور روزمره ادامه دارد، منجر به تشديد        
هرچه بيشتر تضادهاي دروني هرم قـدرت       
شده و نيروهاي هرچه بيشتري از حكومت    

، »فتنـه «. هم قرار مـي دهـد     را در مقابل    
، »خواص بـي بـصيرت    «،  »ساكتين فتنه «
القابيـست كـه ولـي فقيـه        ... و» انحراف«

براي خفه كردن رقبـاي درون و پيرامـون         
حاكميت در دهان سرسپردگان خـود مـي        

   .گذارد
مهمترين عرصه تقابل در درون و پيرامون       
هـرَم قـدرت كـه هـدف آن مـشاركت در      

ــ  ــات آت ــت، انتخاب ــت اس ــت والي ي رياس
جمهوري و به بيـان درسـت تـر، انتخـاب      
يك گماشته گوش به فرمان تر از احمدي        

از هـم اكنـون     . نژاد براي ولي فقيه اسـت     
روشن است كه رژيم بحران زده حاكم بـا         
اين شعبده بازي فرمايشي نمـي توانـد بـر     
بحران و بن بست خود غلبه كند و مـردم          
ايران نيـز ايـن نمـايش انتخابـاتي را بـه            

خره خواهند گرفتس.  
ــنبه  ــي 1391 دي 20روز چهارشــ  علــ

اي در سـپاه، طـي     سعيدي، نماينده خامنه    
ايـران  «:يك سخنراني در اصـفهان گفـت      

... و... نقش مهمي در ظهور امام زمان دارد   
در انتخابات بايـد درسـت بـه هـدف زد و            
فردي را انتخاب نمود كه دقيقاً در راستاي        

ه نظـام را   امام زمان حركت كند، نه اين ك      
بايـد در صـندوقهاي     ... به انفعال بكـشاند   

راي كــسي را انتخــاب كنــيم كــه قــدرت 
ــد  ــته باش ــستادگي داش ــزاري (» .اي خبرگ

ــازمان    ــه س ــسته ب ــر واب ــومتي مه حك
  )تبليغات اسالمي

تــضادها و چالــشهاي درون قــدرت،   
كشاكشهاي حاكميت با جامعه جهاني و 
مهمتر از همـه خـشم، نفـرت و فريـاد           

م نشان مي دهد كه ولـي       اعتراض مرد 
فقيه نتوانسته بحران غيرقانوني را مهار      

فقدان قيامهاي گـسترده خيابـاني      . كند
دليل پايان يافتن بحـران غيـر قـانوني         

اين بحـران ادامـه داشـته و در         . نيست
. ابعاد كالن تعميـق پيـدا كـرده اسـت         

گرچه ما شاهد جنبشهاي اجتمـاعي در       
ــشهايي از   ــستيم و بخ ــالن ني ــاد ك ابع

امعه از خيابان عقب نشيني كرده اند،       ج
تـوده هـا    . اما رژيم پيروز نـشده اسـت      

هنوز در تب و تاب تغيير هستند و چون      
آتش زيـر خاكـستر در كمـين فرصـت          
ــه و    ــي فقيـ ــستند و ولـ ــب هـ مناسـ
كـارگزارانش بـه طــور مـداوم از خطــر    

  .دم مي زنند» انحراف«و » فتنه«
. اين است تعريف ما از شـرايط كنـوني        

بــل از آن كــه بــه وظــايف خــود امــا ق
ــشي از   ــر بخـ ــذاري بـ ــردازيم، گـ بپـ
ــي   ــان م ــه و جه ــدادهاي خاورميان روي

  .كنيم
  

بهار عرب، سقوط ديكتاتورهـا،      
  ادامه انقالب و چالشهاي جديد
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 26، محمد بـوعزيز، جـوان       )1389آذر  
ساله تونـسي در اعتـراض بـه تعـرض          

را به آتش كشيد و   پليس بن علي، خود     
شعله هاي برافروخته شده از گوشـت و        

پوست و استخوان او به خرمن خشم و         
نفرت مردم تـونس جرقـه زد و ديـري          
نپائيد كه زنان و مـردان تونـسي و بـه           
ويژه جوانان با انقالب ياسـمين، رژيـم        
بن علي را سـرنگون و گـام اول بـراي          
تحقــق خواســته هــاي خــود را پــشت 

  .سرگذاشتند
 آن، ديكتاتوري حـسني مبـارك       پس از 

با قيامهاي مردم مصر و در كـانون آن،         
تحــصن شــبانه روزي ميــدان التحريــر 

   .سرنگون شد
 2011 فوريـه  19آلن بـاديو در لومونـد    

پيرامون قيامهاي مردم مـصر و تـونس        
آري، مـا بايـد شـاگردان ايـن         «:نوشت

جنبشها باشيم، نه استاداني ابلـه بـراي        
بوغ ويژه يي كـه در      چون آنها، با ن   . آنها

نوآوريهايشان نهفته است، فصولي چند     
ــه     ــد ك ــرده ان ــا ك ــت را احي از سياس
مدتهاست به گوش ما خوانده مي شود       

به ويـژه ايـن     . كه ديگر اعتباري ندارند   
مـدام گوشـزد مـي      » مارا«اصل را كه    

در زمينه آزادي، برابـري، رهـايي،       : كرد
ما همه چيـز را مـديون قيـام مردمـي           

وقتي باد شرق   : تونس، مصر (» .هستيم
ــد   ــي كن ــارو م ــرب را ج ــستاخي غ / گ

قيامهاي مردم عرب يـك الگـو بـراي         
 آلن باديو، ترجمـه منـوچهر   -رهايي اند 
  )309 نبرد خلق شماره –هزارخاني 

قيام مردم ليبي و به ويژه خيزش مردم        
بن غازي كه منجر به آزاد سـازي ايـن    
شهر شد، در ادامـه خـود و بـا دخالـت            

و سـقوط ديكتـاتوري معمـر       نظامي نـات  
ــي داشــت ــذافي را درپ ــي . ق ــم عل رژي

ــز    ــن ني ــاتور يم ــالح، ديكت ــداهللا ص عب
سرانجام تـسليم اراده مـردم شـد و بـا           
عذرخواهي از رفتار سـركوبگرانه خـود،       

   .كشور را ترك كرد
ــد    ــهاي ض ــشها و خيزش ــا، جنب قيامه
ديكتاتوري در كـشورهاي خاورميانـه و       

سياسي شمال آفريقا بر تمامي تحوالت      
جهان ما اثر گذاشته و مهمتـرين تـاثير         
جهاني آن فروپاشـي نظـم مبتنـي بـر          
تقسيم بندي پس از جنگ جهـاني اول        

   .است
  
هم اكنـون كـانون اصـلي تحـوالت         :8

منطقه در سـوريه و در قيـام پرشـور و           
مداوم مردم عليه ديكتاتوري بشار اسـد       

 شـروع شـد، قـرار    2011كه از مـارس    
كـه قيـام مـردم       2011در فوريه   . دارد

سوريه آغاز نشده و چهره جنايتكار بشار 
اسد هنوز ظاهر نشده بـود، آلـن بـاديو          

ما خواهان جنگ نيستيم، ولـي      «:نوشت
در همـه جـا   . از آن ترسي هـم نـداريم    

ــه  صــحبت از آرامــش مــسالمت جويان
و اين آرامش را . تظاهرات غول آساست

با آرمان دموكراسي انتخابي مورد نظـر       
بـا ايـن    . باط دانـسته انـد    جنبش در ارت  

همه بايد تصديق كرد كه در اين ميـان    
صدها نفر هم كشته شده اند و باز هـر          

در بــسياري از . روز كــشته مــي شــوند
موارد اين كشته ها، مبارزان و شهيدان       
ابتكار و بعد حفاظت از خود جنبش بوده 

و در اين ميان چه كسي جز جوانان  . اند
اي مردم  متعلق به محروم ترين اليه ه     

از هستي خود مايه گذاشته است؟ بايـد        
طبقات متوسطي كـه خـانم آليومـاري        
گفته است نتيجـه دموكراتيـك مرحلـه     
كنوني به آنها و فقط بـه آنهـا بـستگي           
  دارد، به ياد بياورند كه در لحظه تعيين 

  
  12بقيه در صفحه 
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  گزارش سياسي

  سخنگوي سازمان
  

  11بقيه از صفحه 
  

كننده، ادامه قيام تنها به بركت تعهد بي        
. حد و مرز صفوف محرومان ميـسر شـد        
ــذير اســت  ــاب ناپ ــدافعي اجتن » .قهــر ت

  )همان جا(
ــاهرات    ــه تظ ــس از آن ك ــاه پ ــد م چن
مسالمت آميز مردم سوريه توسـط بـشار       
اسد به خـون كـشيده مـي شـد، مـردم            

اگزير دست به سالح بـرده و       سوريه به ن  
با جدا شدن تدريجي بخشهاي مهمي از       
ارتش بشار، اين مبارزه ابعاد گسترده اي       

رژيم بشار اسد حتي بـه     . پيدا كرده است  
پناهندگان فلسطيني نيز رحـم نكـرده و        
در مواردي اردوگاههـاي آنـان را مـورد         

  .تهاجم قرار داده است
ــت    ــده آن موقعي ــوريه و آين ــساله س م

ليتيك خاورميانه را دگرگون كـرده      ژئوپو
اين وضعيت سـبب آن شـده كـه         . است

بسياري از كشورهاي غربي بـا ترديـد و         
تزلزل به جنبش مـردم سـوريه نزديـك         
مــي شــوند و ايــن در حــالي اســت كــه 
روسيه و رژيم ايران از رژيم بـشار اسـد          

سـقوط  . به طور كامل حمايت مي كننـد     
بشار اسد موقعيت واليـت خامنـه اي را         
به كلي دگرگون خواهـد كـرد و هـم از           
اين زاويه است كـه خامنـه اي در يـك           
موضع گيري ننگين و ارتجاعي، حركت      
انقالبي مردم سوريه را وابسته به غـرب        

در اسـتراتژي دفـاعي رژيـم       . اعالم كرد 
  آن گونه كه -جمهوري اسالمي 

  
سركردگان رژيم بارها به روشـني بيـان        
ــق     ــي از عم ــوريه جزي ــد، س ــرده ان ك
. اسـتراتژيك نظـام واليــت فقيـه اســت   

بدون اين عمق اسـتراتژيك، خامنـه اي        
قادر به اسـتفاده بهينـه از حـزب اهللا در           
لبنــان كــه يــك تهديــد بالفعــل بــراي  

ــود  ــد ب ــت، نخواه ــرائيل اس ــراً . اس اخي
واليتي، مشاور بين المللـي ولـي فقيـه،         

ــوريه را  ــت «س ــي مقاوم ــه طالي » حلق
ســوريه نقــش بــسيار «:دانـست و گفــت 

اساسي و كليدي در منطقه براي اين كه       
سياست مقاومت استوار پيش ببـرد و يـا         

بــه . خــداي نكــرده متزلــزل شــود، دارد
همين دليل حمله به سـوريه، حملـه بـه        
ايران و متحـدين ايـران محـسوب مـي          

ــه . (»شــود ــسته ب خبرگــزاري مهــر، واب
 بهمن  7سازمان تبليغات اسالمي، شنبه     

1391(  
مـردم سـوريه دو     در برخورد به انقـالب      

   .گرايش در ابعاد جهاني وجود دارد
يك گرايش با وجود همه ي تهديدها و        
چالشهاي درون قيام و انقـالب سـوريه،        
در مجموع خود را در جبهـه ضـد بـشار           

  اسد تعريف مي كند
گرايش ديگر با توسل به موقعيت بـشار        
اسد در مقابل اسرائيل و باوجود اين كـه        

امن ترين نقاط   ارتفاعات جوالن يكي از     
مرزي اسرائيل طي چنـد دهـه گذشـته         
بوده و نيز با توجه به تركيـب نيروهـاي          
شركت كننده در قيام، معتقد اسـت كـه         

ايــن جنــبش ارتجــاعي و نيــابتي بــوده و 
بنابراين بايد ضمن حمايت از اصالحات از       

  .سقوط بشار اسد جلوگيري كرد
ــشي از     ــفانه بخ ــه متاس ــدگاه ك ــن دي اي

د را چپ تعريف مي كنند      نيروهايي كه خو  
از آن حمايت مي كنند، در نظر و عمـل از        

  .ديكتاتوري بشار اسد پشتيباني مي كند
ــا جــايي   ــدها و نگرانيهــا ت ــشها، تهدي چال
مترقي است كه از ديكتاتوري بـشار اسـد         

نفي مبارزه ضد ديكتـاتوري بـا       . عبور كند 
هر تحليلي، در عمل قرار گرفتن در جبهه        

  .ريه استسركوبگران مردم سو
  

همزمان با توسعه انقالب سـوريه، بخـش        

قابــل تــوجهي از مــردم عــراق عليــه     
ديكتاتوري و انحصارطلبي نوري المـالكي      
كه با حمايت آمريكا و رژيم ايران قـدرت         
را به انحصار خود درآورده، در يك سلسله        
حركتهاي اعتراضي خواستار سرنگوني اين     

تـضاد بـين دولـت نـوري        . دولت هـستند  
كي با اقليم كردستان نيز ابعاد جديدي المال

براي رژيـم ايـران حفـظ       . پيدا كرده است  
دولت كنوني در پيوند با حفـظ بـشار اسـد        

   .قرار دارد
پاسدار ناصـر شـعباني، جانـشين فرمانـده         
دانشگاه امام حسين، اين پيوند را اين گونه 

اگـر مـا بتـوانيم از ايـن         «:برمال مي كنـد   
سال آينده وضع بحران عبور كنيم و تا آذر 

سوريه همين باشد و عراق با ثبات و ايران      
نيز اين تحريمها را پشت سر بگذارد، مـن         

 گويم كه ما در مهندسي ساختار قدرت  مي
اگر . در نظام بين الملل الهام بخشي داريم      

تا دو ماه ديگر وضعيت در ايران و سـوريه          
گونه كه حال اسـت باشـد،         و عراق همين    

» . كنـد   ه همكاري مي  غرب ما را دعوت ب    
  )1391 دي 25روزنامه قانون، دوشنبه (

  
تحوالت سياسـي در كـشورهاي عربـي        :9

همچنان ادامه دارد و مردم كشورهايي كه       
ديكتاتوري را سرنگون كردند، با چالشهاي      

  .جديدي روبرو شده اند
در دومــين ســالگرد پيــروزي مرحلــه اول 
ــسي در روز   ــونس، هــزاران تون انقــالب ت

) 1391 دي   25 (2013 ژانويه   14دوشنبه  
در مخالفت بـا ظهـور مجـدد ديكتـاتوري          

در اين تظـاهرات    . دست به تظاهرات زدند   
گسترده، نيروهاي دمكراتيـك و مترقـي و     

مدافع دولـت الئيـك در مقابـل وزارت       
 2داخلي در خيابان حبيب بورقيبـه كـه       

سال پيش قيام گسترده مردم تونس در       
را همين محل سقوط رژيـم بـن علـي          

  .ميسر كرد، اجتماع كردند
ــدگان پالكاردهـــايي بـــا    تظاهركننـ

ــضمونهاي ــدد   «:م ــور مج ــه ظه ــه ب ن
ــاتوري ــاتوري   «، »ديكت ــه ديكت ــه ب ن

نه ترس، نه وحشت، قدرت     «،  »مذهبي
ــردم اســت  ــه م ــق ب ، در دســت »متعل

  .داشتند
در مصر در دومين سـالگرد سـرنگوني         
حسني مبارك چنـد صـد هـزار تـن از           

ر بـه شـمول؛   مردم مصر در چندين شه  

عليه دولـت  ... قاهره، اسكندريه، سوئز و   
در اين . مورسي دست به تظاهرات زدند 

مردم سرنگوني رژيـم    «تظاهرات شعار   
ايـن بـار عليـه دولـت        » را مي خواهند  

جديد مصر و جريان اخـوان المـسلمين        
  .سر داده شد

به گزارش العربيه، معترضـان خواسـتار       
استعفاي دولت هشام قنـديل، نخـست       

ير مصر، تعديل مـواد بحـث برانگيـز        وز
قــانون اساســي و نيــز كنتــرل قيمتهــا 

  .شدند
پليس مصر در ميدان تحرير قـاهره بـا         

 6در روز جمعـه     . معترضان درگير شـد   
به )  ژانويه روز سقوط مبارك    25(بهمن  

دنبال درگيري شديد بين مردم به ويژه       
كارگران و زحمتكشان، نيروهاي امنيتي 

در سوئز كشتند و از      تن را    9و انتظامي   
روز بعد ارتـش مـصر پـس از نـاتواني           
نيروهــاي امنيتــي و انتظــامي در مهــار 
تظاهرات، نيروهاي خود را در اين شهر       

   .مستقر كرد
  

ــه و :10 تحــوالت كــشورهاي خاورميان
شمال آفريقا، همچنان كه در ايران، سه 

ايـن  . جريان اجتماعي مداخله مي كنند    
 از  ويژگي خاص كشورهاي اين بخـش     

جهان است كه از يك طرف حاكميـت        
آن استبدادي اسـت و از طـرف ديگـر،          
نيروهاي بنيادگرا و افراطي مـذهبي در       

  .آن پايگاه اجتماعي دارند
ــا    ــسته و ي ــاي واب ــان اول نيروه جري
. طرفدار نظام جهاني امپرياليستي است     

-براي اين جريانها ادغـام در نظـام نـو      
  .ليبراليسم جهاني هدف نهايي است

يان دوم نيروهاي بنيادگرا و افراطـي   جر
اسالمي است كه از ادغام كامل دين و        

ايـن جريانهـا    . دولت دفـاع مـي كننـد      
ضمن شـراكت نـسبي در مبـارزه ضـد          
ديكتاتوري مي كوشند تا بيشترين سود      

   .از آن را نصيب خود كنند
ــك،   ــاي دمكراتي ــوم نيروه ــان س جري
ترقيخواه، الئيك و چپ تحول خـواه و        

  .پيشرو است
در مقاطع مختلف مبـارزه و در پروسـه         
رشد مبارزه عليه ديكتـاتوري و بعـد از         
ســقوط ديكتاتورهــا ايــن ســه جريــان 

همزمـان بـا كشاكـشهاي خـود، داراي     
بـراي  . همسوييهايي با هم مـي شـوند      

مثال در مصر كـه ديكتـاتوري مبـارك         
خود وابسته به امپرياليسم بود، در ابتـدا        

مـسو و   جريانهاي دوم و سوم با هـم ه       
پس از آن كه رژيـم      . در كنار هم بودند   

مبارك قادر به كنترل و مهار قيام مردم    
مصر نشد و با ورود ارتـش بـه عرصـه           
تحول و مداخله براي بركناري مبارك،      
. در عمل هر سه جريان همـسو شـدند        

سقوط مبارك و گذار انقالب از مرحلـه        
سرنگوني به دوران پس از آن، اين سه        

با قـدرت   . تفكيك كرد جريان را از هم     
اخــوان (گيــري جريانــات اســالمي   

و صعود نسبي آنها    ) المسلمين و سلفيها  
ــانون   ــس ق ــات مجل ــه انتخاب در پروس

نيروهـاي  گذاري و رياست جمهـوري،      
. گروه اول و دوم با هـم همـسو شـدند          

اين همسويي در رفرانـدوم مربـوط بـه         
 به شكل بارز نمـود پيـدا        قانون اساسي 

 جريـان اخــوان  در همـين زمــان . كـرد 
المسلمين توانست با مانورهاي زيركانه     
بخشي از جهان امپرياليستي، بـه ويـژه        
دولت اوباما را با خـود همـراه كـرده و           
قانون اساسي را با آراي مثبـت اقليتـي         

  .محدود از مردم مصر، تحميل كند
نيروهاي بنيادگراي اسالمي تالش مي     
كنند تا از نارضايتي توده هاي محروم،        

ــعف  ــب   ض ــدني و عق ــاختارهاي م س
ــدگي فرهنگــي سياســي ناشــي از -مان

  سالها ديكتاتوري، در جهت منافع 
  

  13بقيه در صفحه 
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  گزارش سياسي

  سخنگوي سازمان
  

  12بقيه از صفحه 
  
  

سياسي و طبقـاتي خـود بهـره بـرداري          
كنند و از طرف ديگر، مداخله آزمندانه و        
البتــه موذيانــه كــشورهاي امپرياليــستي 
منجر به تضعيف نيروهـاي دمكراتيـك،       
عدم اتحـاد و فقـدان سـازماندهي ايـن          
ــبش   ــكاف در درون جنـ ــا و شـ نيروهـ

 اين نيروها هنـوز     .دمكراتيك شده است  
نتوانسته اند همچـون يـك فراكـسيون        
متحد، منسجم و سازمانيافته در پيشرفت 

   .انقالب مداخله كنند
  

با اين وجود و عليرغم همه اين چالـشها      
و نگرانيها و با وجود ضعف و پراكنـدگي         
نيروهاي دمكراتيك و پيشرو، تحـوالت      

يك گام بـزرگ    » بهار عرب «موسوم به   
رزه آزاديخواهانه و عـدالت     به جلو در مبا   

كافيـست  . طلبانه مردم خاورميانه اسـت    
به تغيير ادبيات سياسي پس از تحوالت       
خاورميانه و شمال آفريقا توجه كرد تا به        
گستردگي تـاثير خيزشـهاي مـردم ايـن      

پس از شروع بهار عرب     . مناطق پي برد  
كه سالها از   » قيام«و  » انقالب«كلمات  

بـراي  (انقالبي جانب نظريه پردازان ضد   
) نمونه اصالح طلبان حكومتي در ايـران      

مورد تهاجم قرار گرفتـه بـود، بـه طـور           
پيش از . گسترده وارد ادبيات سياسي شد 

اين تحوالت، ديكتاتورها و حاميان بـين       
المللي آنها به بهانه مخالفت با خـشونت        
كه در حقيقت چيزي جز تائيد خـشونت        
 از جانــب ديكتاتورهــا نبــود، حركتهــاي

مردمي و قيامهاي توده اي را نفـي و بـا    
نظريه پردازيهاي سخيفانه راه انقالب را      

طُرفه اين . راه ناكجاآباد اعالم مي كردند
است كه پس از اين تحوالت و با توجـه   
ــخ در   ــدادهاي تلـ ــه بعـــضي از رويـ بـ
كشورهايي كه ديكتاتورهـا را سـرنگون       
كرده اند، بعضي از نظريه پردازان كوتـه        

بار از موضع به اصطالح چـپ       فكر، اين   
ــي    ــاع از ب ــع دف ــت از موض و در حقيق
حركتي و سكون در مقابل ديكتاتورهـا،       
اين دگرگونيها را يا به كلي مردود اعالم        
مــي كننــد و يــا نقــشه اطاقهــاي فكــر 
ــي   ــابي م ــستي ارزي ــشورهاي امپريالي ك

  .كنند
نقطه مشترك و نتيجـه عملـي نظـرات         

يــن تئوريــسينهاي امپرياليــسم قبــل از ا
تحوالت با نظريات بـه اصـطالح چـپ         
پس از اين تحوالت، دعـوت مـردم بـه          
سكون و بي عملي در مقابـل مـستبدان         

اولي با حربه مخالفت با خشونت و   . است
! انقالب و دومي با دستاويز نتايج انقالب     

مردم (»الشعب يريد و اسقاط نظام«شعار 
دست رد  ) سرنگوني نظام را مي خواهند    

ران زد و ادامه تحوالت بر سينه مماشاتگ  
ــصر و    ــر م ــدان تحري ــالب در مي و انق
تالشهاي نيروهاي اجتماعي مترقـي در      
تونس و ادامه قيـام در سـوريه، افـشاگر          
نظرات سخيف ايدئولوگهاي دسـته دوم      

  .شده است

آينده بهار عرب بستگي به اين دارد كه به         
ــي،    ــات مترق ــراد و جريان ــزان اف ــه مي چ

 دخالت كرده   دمكرات و چپ در امر جامعه     
و توده هاي مردم را حول خواسـته هـاي          
ــت آزادي و   ــژه خواس ــه وي ــشخص و ب م

ــد ــرد آورن عبــور از شــرايط . دمكراســي گ
ديكتاتوري يـك مرحلـه از مـسير مبـارزه          

در ايـن تحـوالت نـه       . براي آزادي اسـت   
خوش بيني و نـه بـد بينـي راه بـه جـايي       

بايد واقعيـت عينـي در حـال        . نخواهد برد 
تحوالت پرشتاب شـرايط    . ديدانكشاف را   

عيني را براي حـضور نيروهـاي مترقـي و          
در تــاريخ، . پيــشرو را ايجــاد كــرده اســت

ــود    ــتوريزه وج ــوكس و پاس ــاي ل انقالبه
نداشته و آزادي و برابري پر هزينه است و         
آن دسته از افراد و جريانهاي سياسي كـه         
آمــادگي پرداخــت ايــن هزينــه را داشــته  

وند حركـت انقـالب     باشند، مي توانند در ر    
نگرانيهـاي مطـرح شـده در       . موثر باشـند  

مورد تحوالت كنوني تا جايي بـه جنـبش         
دمكراسي خواهي و عدالت طلبـي كمـك        
مــي كنــد كــه ســدي در مقابــل عبــور از 

ــد   ــاد نكن ــاتوري ايج ــته از . ديكت آن دس
نگرانيها در مورد آينـده كـه مبـارزه عليـه          
ديكتاتورها را خنثي مي كند، فقط و فقـط         

 تثبيت وضع موجود ياري مـي رسـاند و    به
اين در جوهر خود عملـي ارتجـاعي عليـه      

  .انقالب و تحول است
  

پيرامون تحوالت خاورميانـه و شـمال       :11
آفريقا اظهار نظر دبيركـل ملـل متحـد در          

ــرانس 1390 دي 25روز يكــشنبه   در كنف
بيروت تحت عنوان اصالحات و گـذار بـه         

ايـن  دمكراسي، بيان كننده عمق و وسعت  
  .قيامها و مسير برگشت ناپذير آن است

بـــان كـــي مـــون در ســـخنراني خـــود 
بادهــاي تغييــر از وزيــدن آرام   «:گفــت

 يـي كـه در تـونس         شعله. نخواهند گرفت 
نظـم  . برافروخته شد، خاموش نخواهد شد    

كهنه، حاكميت تك نفـري و انحـصار در         
سرمايه و قدرت، خاموش كردن رسانه ها       

پايه اي در حـال     و محروميت از آزاديهاي     
مردم به همه اينهـا مـي       . فروريختن است 

... كـافي اسـت، ديگـر بـس اسـت         : گويند
وقايع چـشمگير سـال گذشـته منطقـه را          

ايـن  . دگرگون كرد و جهـان را تغييـر داد        
داستاني بود كه توسط مردم نوشـته شـد،         

  «.اما اين داستان تازه آغاز شده است
دبيركل ملل متحد رمز موفقيت دمكراسي      

ــرد و  ر ــه كـ ــور خالصـ ــار محـ ا در چهـ
. اصـالحات بايـد واقعـي باشـد     :اول«:گفت

اغلب، ظاهر آن با دمكراسي آرايـش مـي         
شود اما در باطن، بدون محتـوي و بـدون          

  .انتقال قدرت واقعي به مردم است
گفتگوها بايد جامع و دربرگيرنده همه      :دوم
ما بايد با كساني كه اختالفات قومي   . باشد

ن مي زنند، به مخالفـت      و اجتماعي را دام   
ما بايد براي ترويج كثرت گرايي      . برخيزيم

  .با همديگر كاركنيم
زنان بايد در كانون آينده منطقه قـرار   :سوم

زنان در خيابانها ايستادند و خواستار      . گيرند
آنها اكنون محـق هـستند      . تغييرات شدند 

كه سر ميز گفتگوها بنشينند و در تـصميم       
 از نفوذ واقعـي     گيري و اختيارات حكومتي   

هيچ دمكراسي ارزشمندي   . برخوردار باشند 
نمي تواند بدون حضور زنان وجود داشـته        

  .باشد

ما بايد به صداي جوانـان توجـه        :چهارم
  «.كنيم

اين اظهارات و داستاني كه نوشـتن آن        
در خيابانها صورت مي گيرد، نشان مي       
دهـد كـه بهـار عـرب تـاثير جـدي در       

ـ       شناسي حركت سياسي جهـان، در روان
مردم و در موضع گيريهـاي مـسئوالن        
مراكز قدرت جهاني بـه جـاي گذاشـته      

  .است
  

خيــزش برآشــفتگان و جنــبش 
  اشغال وال ستريت

   
ما در ششمين اجـالس شـورايعالي       :12

سازمان پيرامون بحرانهاي حاد جوامـع      
سرمايه داري پيـشرفته اعـالم كـرديم        

ــرداب   «: ــرمايه داري در گ ــستم س سي
خود از زمان ركـود     عميق ترين بحران    

 دست و پا مي     1930بزرگ در سالهاي    
ــد ــن بحــران برآمــد مناســبات و  . زن اي

مكانيزم توليـد ارزش در نظـم سـرمايه       
بحران بخـش   "داري است كه در فرم      

، تـضادهاي سـاختاري آن را بـه       "مالي
   .نمايش گذاشته است

با بحران مالي تكان دهنده و گـسترش       
ه بـي   آن به اقتصاد حقيقي، بيش از هم      

منطقي و ظرفيت بحران سازي سرمايه      
داري خود را در برابر ديـدگان همگـان         

به گفتـه صـندوق     . آشكار ساخته است  
، تنهـا در   (IMF) بين المللـي پـول  

عرض چند روز ارزشي برابر با بـيش از         
. يك هـزار ميليـارد دالر نـابود گرديـد         

ــزان ارزش   ــيايي مي ــعه آس ــك توس بان
جـاه  نيست شده در سـطح جهـان را پن        

... هزار ميليارد دالر برآورد كـرده اسـت       
سرمايه مالي به مثابه نوع مستقل شده       
سرمايه به ويژه در دو دهه اخير، خود را   
به جايگاه نيروي محرك و غالب كليت       

اين . نظام سرمايه داري بر كشيده است     
فرم مشخص از سرمايه، نـه بـر توليـد          
كااليي يا تجارت بلكه، بر توليد پول در  

رهاي جانبي بورس، وام، بهره كه به  بازا
بازار مالي بـا    . وجود آورده، مبتني است   

ــرمايه    ــيك س ــازار كالس ــار زدن ب كن
صنعتي، به موتـور اصـلي نظـام توليـد          
. ارزش سرمايه داري بدل گـشته اسـت      

براي درك اين جايگاه مركـزي كـافي        
است اشاره شود كه ارزش سپرده هاي       
 مووسسات فعـال در بازارهـاي جـانبي،       

سه برابر بيشتر از ارزش همه كاالها يا        
خدمات فروخته شده در سراسر جهـان       

اين تورم سرمايه، منبـع رونـق و        . است

توليد دايمي حبابهاي بورسي است كـه       
بخش مالي سرمايه داري به وجود مـي    

» .آورد و ناچار است كه بـه وجـود آورد        
ــاني   ( ــران جه ــون بح ــه پيرام قطعنام

، مصوب  سرمايه داري و چالشهاي چپ    
ششمين اجالس شوراي عالي سـازمان      
چريكهــاي فــدايي خلــق ايــران، آبــان 
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در مقابل اين وضـعيت بحرانـي مـا      :13
شاهد جنبـشها و خيزشـهاي بـسيار در         
. كشورهاي كانوني سرمايه داري بوديم    

ــتمديدگان در   ــان و س ــبش محروم جن
كشورهاي پيشرفته سرمايه داري برآمد     

يدي را در سالهاي گذشته بـه ثبـت         جد
طي سه دهـه گذشـته، توسـعه         . رساند

ليبـرال و گـذار آن از       -سرمايه داري نو  
بـه رابطـه    » پـول -كـاال -پـول «رابطه  

كه تحليلگـران اقتـصادي     » پول-پول«
آن را كاپيتاليسم كازينويي مـي نامنـد،        

زندگي توده هاي مردم را بـه فالكـت          
كــشانده و باعــث كــاهش سرســام آور 

در بحران مـالي    . ت خريد مردم شد   قدر
چند سال گذشته، هزاران ميليـارد دالر       
از جيب مردم به كيسه گـشاد بانكهـا و     

دولتهـاي  . انحصارات مـالي واريـز شـد      
بزرگ سرمايه داري و گروه كـشورهاي   

 نتوانستند و در حقيقت نخواستند كه 20
بــر رفتــار انحــصارات مــالي كنتــرل و 

ه هزينـه   همـ . نظارت موثر اعمال كنند   
ــردم    ــساب م ــزرگ از ح ــاي ب بحرانه
برداشـته شــد و ســهامداران و مــديران  
انحصارات سـرمايه داري تـا توانـستند        
. دست به چپاول توده هاي محروم زدند

اولين واكنش در مقابل اين سـتمگري        
بي حد و مرز در سياتل بروز كرد و پس 
از آن در جنبشهاي گسترده اجتماعي با       

ادامه » كن است جهاني ديگر مم  «شعار  
فـــوروم اجتمـــاعي جهـــان و . يافـــت

فورومهاي تابعه آن به علـل گونـاگون        
نتوانستند و نمـي خواسـتند كـه نقـش          
رهبري اين جنبشها را به عهده گرفتـه        
. و به ارايه راه حلهاي ريشه اي بپردازند     

پس از آن طي دو سال گذشته ما شاهد 
جنبـــشهاي جديـــدي در كـــشورهاي 

 جنـــبش .پيـــشرفته صـــنعتي بـــوديم
برآشفتگان از مادريد در اسـپانيا شـروع        
شد و به سرعت در برخي از كشورهاي        
اروپـايي گـسترش پيـدا كـرد و ديــري     

  نپائيد كه هزاران تن از محرومان 
  

  14بقيه در صفحه 
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  گزارش سياسي

  سخنگوي سازمان
  

  13بقيه از صفحه 
  

آمريكايي جنبش اشغال وال سـتريت را       
جنـبش اشـغال وال     . پايه ريزي كردنـد   

ستريت در راه دشوار و پرفراز و نـشيبي          
پيرامون آينده اين جنـبش و      . پا گذاشت 

ــاربردي آن   ــردي و ك ــتهاي راهب سياس
نظرات گوناگوني وجود دارد كه بحثهاي      

 تا جايي كه مقدور بوده، در مربوط به آن  
   .نشريه نبرد خلق منتشر شده و مي شود

در قطعنامه ششمين اجالس شـورايعالي      
مـسير مداخلـه   «:سازمان اعـالم كـرديم   

ــري سوسياليــستي و طــرح گزينــه     گ
سوسياليستي به گونه مستقيم با برنامه و     
ــاي   ــاره جوييه ــي و چ ــاي عمل راه حله
مشخص كمونيستها بـراي چيرگـي بـر        

ن كنوني و پيامدهاي فالكت بار آن بحرا
كمونيستها زماني مي   . پيوند خورده است  

توانند جبهه ي مبارزه طبقـاتي اكثريـت        
جامعه عليه نظام سرمايه داري را آرايش     
دهند كه قادر شده باشند بـه طبقـات و          
اقشار فالكت زده مـسير روشـني بـراي         
خروج از نكبتي كه سياستها و تدبيرهاي       

ي به آنها تحميـل مـي       نظم سرمايه دار  
  )همان جا. (»كند، نشان دهند

از نگاه ما راه مقابله با بربريت، انتخـاب         
ــام     ــك نظ ــت و ي ــسم اس راه سوسيالي
سوسياليستي به گُمـان مـا و بـه همـان        
گونه كه در منشور سـازمان چريكهـاي        

نظـامي  «:فدايي خلق ايران آمـده اسـت      
دموكراتيك، پلوراليستي، سكوالريـستي    

و )  از مذهب و ايـدئولوژي     جدايي دولت (
مبتني بر دخالت مستقيم مـردم در امـور    
خودشـــان و شناســـايي حـــق تعيـــين 

سـازمان مخـالف    . سرنوشت مردم است  
هرگونه سوسياليـسم غيـر دموكراتيـك،       
مخالف تلفيق حزب كمونيست با دولت،      
مخــــالف هرگونــــه سوسياليــــسم   
سركوبگرانه، اراده گرايانـه و خودكامـه،       

ــه دخا  ــالف هرگون ــدگي  مخ ــت در زن ل
خـــصوصي افـــراد جامعـــه و مخـــالف 
سوسياليسم متكي بر كـيش شخـصيت       

   «.است
  

  مواضع و وظايف ما
سازمان ما خود را در جبهه نيروهاي       :14

كار تعريف مي كند و براي سوسياليـسم        
از هـر كـس بـه انـدازه         «و تحقق شعار    

اســتعدادش و بــه هــر كــس بــه انــدازه 
   .مبارزه مي كند» نيازش

 همـان گونـه كـه در منـشور          از نظر ما،  
ديدگاهها و انديـشه    «سازمان قيد شده،    

هاي رهبـران و تئوريـسينهاي برجـسته        
جنــبش جهــاني كمونيــستي و از جملــه 

ــين و ــس، لن ــاركس، انگل ــك ... م ــه ي ن
» رهنمود عمـل  «، بلكه   »شريعت جامد «

از اين جهـت مـا هرگونـه سـاده          . است
ــسم،    ــرداري، دگماتي ــي ب ــشي، كپ اندي

طلق گرايي و تحجر را     شريعت سازي، م  
كه بزرگترين مانع تكامل انديـشه هـاي      
ترقيخواهانــه و انقالبــي اســت، رد مــي 

انديشه و تئوريهاي ما بايد انـسان       . كنيم

را مركز توجـه قـرار داده و هماهنـگ بـا            
سازمان به ايـن    . دستاوردهاي علمي باشد  

امر واقف است كه در انديشه و تئوري اش 
ــاراً محــدوديتها، ناتو ــشها، ناچ ــا، چال انائيه

ضعفها و تنگناهايي وجود دارد كه تنها در        
تالش بـراي تطـابق بـا پيـشرفت عينـي           
جامعه و توجه اكيد به دستاوردهاي علمي       
. و فني بشريت مي تواند برآنها غلبه نمايد       

سازمان اعتقاد ندارد كه براي تمام مسائل       
يك پاسخ حاضر و آماده دارد و بنابراين در 

ي، مدافع مدار، تسامح، نقد ،  انديشه و تئور  
پژوهش و بررسي دقيق عمل اجتماعي به       

مـا عليـه    ...مثابه محك تئوري مـي باشـد      
هرگونه تبعيـت و دنبالـه روي از نهادهـا،          
ارزشها و روشهاي سـنتي كـه همـواره از          
توسعه علمـي و فنـي فاصـله مـي گيرنـد         

 منـشور   4 و   3،  2مـواد   (».مبارزه مي كنيم  
 خلق ايران، آبان    سازمان چريكهاي فدايي  

  )1376ماه 
ما بر ايـن اعتقـاديم كـه بـراي غلبـه بـر              
پراكندگي در جنبش كمونيستي ايـران در       

» شريعت سازي تئوريك  «گام اول بايد بر     
بنيانگذاران جنبش پيشتاز فدايي . غلبه كرد

با اعتقـاد بـه سوسياليـسم بـه عنـوان راه            
رهايي كارگران و مزدبگيران در گـام اول        

آيـين سـازي دگماتيـك خـط        بر هرگونه   
بـراي آنهـا ديـدگاههاي      . بطالن كشيدند 

نه يـك كـيش     ... ماركس، انگلس، لنين و   
جاودانه، كه رهنمود عمل بود و از همـين         
نگاه بـود كـه بـا دگـم حـزب سـازي، در            

  .تئوري و عمل مرزبندي قاطع كردند
  

همچنان كه در گذشته اعالم كـرده ايـم،         
در به گمان مـا، حـل بحـران پراكنـدگي           

جنبش كمونيستي ايـران و شـكل گيـري         
يك قطب كمونيـستي در جنـبش رهـايي         
بخش مردم ايران كه بتواند با ژرف نگري        
و توجه بـه شـرايط عينـي كنـوني نقـش            
مداخله گر داشته باشد، در گـرو تكيـه بـه          
مــضمون و توجــه بــه درونمايــه جنبــشي 
پيشتاز فدايي طي سالهاي پيش از انقالب       

يد اين تكيه و توجه     بدون ترد . بهمن است 
بدون بررسي نارساييها، انحرافها، خطاها و      
كمبودهايي كه چريكهاي فدايي خلـق در       
سالهاي پس از حماسه سياهكل تا انقالب       

 داشتند، ره به جايي نخواهـد       1357بهمن  
نيروهاي ارتجاعي و دشـمنان آزادي،      . برد

صلح و سوسياليسم با عربده جويي مشمئز       
ي معركـه گيـران و      كننده و با شـيوه هـا      

رمالها دم از نابودي چپ و بي بديل بودن         
ليبراليسم عنان گسيخته جديد مي زنند تا       
نظام ديني حاكم بر كشور ما را بي بـديل          

واقعيــت ايــن اســت كــه در . جلـوه دهنــد 
شــرايط حــساس و پيچيــده پــس از قيــام 

 كـه يـك رژيـم مـذهبي بـا           1357بهمن  
 جنبش توده اي به قدرت رسيد، تا كنـون        

جريانهاي چپ ايران چه به علت ضـربات        
حكومت و چه به خاطر ضـعفهاي درونـي         

  .آن به عقب رانده شده اند
ــه گذشــته جنــبش  درس آمــوزي از تجرب
پيــشتاز فــدايي و درك شــرايط جديــد در 
ايران و در سطح جهان تنها راهـي اسـت          
كه مي تواند جنبش كمونيستي ايران را در 

  .جايگاه واقعي خود قرار دهد
 از تمـامي فعـاالن جنـبش كمونيـستي          ما

ــتقالل، آزادي،   ــراي اسـ ــه بـ ــران كـ ايـ
دموكراسي، صلح، سوسياليسم مبارزه مـي      

كنند و از همه ي پيروان جنبش پيشتاز        
فــدايي دعــوت مــي كنــيم كــه بــراي 
گسترش و تقويت نقـش كمونيـستهاي     
ــك و ضــد   ــالب دمكراتي ــران در انق اي
استبدادي مردم ايران متحد و متـشكل       

منشور سازمان چريكهاي فـدايي    . شوند
ي  خلق ايـران، پيـشنهاد مـا بـه همـه          

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

  
ــه  :15 ــس از حملـ ــالهاي پـ ــي سـ طـ

اشغالگرانه آمريكا به عراق ما بـه طـور         
ممتد شـاهد آن بـوديم كـه محافـل و           

خطـر  «جريانهاي گوناگوني صحبت از     
بعـضي از   . مـي كردنـد   » جنگ خارجي 

 جريانات بـه تبعيـت از خبرگـزاري         اين
رسمي روسيه، در مـوارد بـسيار تـاريخ         
! دقيق حمله را هم تعيـين مـي كردنـد         

بخش گفتمان سازي وزارت اطالعـات      
جمهوري اسالمي با طراحي پيچيـده و       
ــا اســتفاده از خواســت برحــق صــلح   ب
خواهي در افكار عمومي مـردم جهـان،       

ما تا  . به توهم خطر جنگ دامن مي زد      
 و در چـشم انـداز قابـل ارزيـابي           كنون

براي حمله خارجي احتمال كمي قايـل       
بوديم، هرچند در شرايط پيچيده كنوني      
ــه   ــه بـ ــا توجـ ــاني را بـ ــين امكـ چنـ
ماجراجوئيهاي واليت خامنـه اي نمـي       

پروژه اتمـي خامنـه   . توان ناديده گرفت  
اي منجر به يك فاجعـه بـزرگ بـراي          
مردم و كشور ايران مي شـود و بـدين          

ما از عقب نشيني حكومت ايران      لحاظ  
از اين پروژه مخرب استقبال مي كنـيم        
و آن را به سود مـردم و كـشور ايـران            
دانسته و گامي در جهـت جلـوگيري از         

  .يك جنگ خانمانسوز مي دانيم
  

 تاكيـد   1382ما در شهريور مـاه سـال        
بــا هرگونــه دخالــت نظــامي «: كــرديم

خارجي و هرگونه جانشين سـازي كـه        
ــق  اراده آزا ــراي تحق ــران ب ــردم اي د م

» .حاكميت ملي را نفي كنـد، مخـالفيم       
گزارش سياسي، مصوب شوراي عـالي      (

در همـين   ) 1382 شهريور   28سازمان،  
سند وظايف ما در عرصه جهاني چنين        

فعاليت گـسترده در    «: اعالم شده است  
خــارج از ايــران و اســتفاده از همــه ي 

 -مراجـع بـين المللـي     (امكانات جهاني   
 نهادهاي - سازمانهاي اجتماعي-دولتها

بر اساس حفظ   ...)  و -مدافع حقوق بشر  
استقالل و رعايت موازين و اسـلوبهاي       
شــناخته شــده بــين المللــي در جهــت 
هرچه منفـرد كـردن اسـتبداد مـذهبي         
حاكم بر ايران و گسترش مبارزه مـردم        

  «.براي سرنگوني رژيم
ــاه   ــر م ــه  1385در مه ــا در قطعنام  م

 شوراي عـالي    مصوب پنجمين اجالس  
سازمان ضمن تاييد مواضع بـاال تاكيـد     

استفاده از امكانات مذكور در     « : كرديم
صورتي كه به دخالـت در امـر انقـالب          
مردم ايران و يا تـن دادن بـه آلترنـاتيو      
سازيها براي آينده ايران و يا كمك بـه         
ــافي     ــود، ن ــر ش ــارجي منج ــگ خ جن

  «.استقالل به شمار مي رود
ــ  ــوراي ع ــه ش ــازمان در قطعنام الي س

مـردم ايـران در     «: همچنين گفته شده  
صورتي كه كشورهاي جهـان در قبـال        

مبارزه آنان با رژيم حاكم سياسـت بـي        
طرفي اتخاذ كنند، خـود بـا آن تعيـين          
تكليف مي كنند، امـر تغييـر جمهـوري      
اسالمي و تعيين نظام آينده ايران تنهـا        
به عهده مردم ايران است و فـشارهاي        

واند به عنوان عامـل     خارجي فقط مي ت   
از اين رو ما خواستار . كمك كننده باشد

فشار سياسي، اقتصادي و ديپلماتيك بر      
 -رژيم ايران از طرف مراجع بين المللي     

 نهادهاي - سازمانهاي اجتماعي-دولتها
بوده و از تحريم ...  و -مدافع حقوق بشر  

رژيم ايـران در زمينـه هـاي نظـامي و           
ندگانـه،  تكنولوژيهاي داراي مصارف چ    

سياســـي و ديپلماتيـــك و تحـــريم   
به جز در مواردي كه به تهيه (اقتصادي 

آذوقه، دارو و مايحتـاج عمـومي مـردم         
   .حمايت مي كنيم) ربط دارد

كــشورهاي امپرياليــستي تــا كنــون بــا 
مــراودات اقتــصادي خــود بــه اســتبداد 
. مذهبي حاكم بر ايران ياري رسانده اند   

ادي ايـن   رژيم با پشتيباني مالي و اقتص     
كشورها بزرگ امپرياليـستي و بـا هـدر         
دادن منابع ملي مردم ايران به سركوب       
گسترده مـردم ايـران مبـادرت ورزيـده      

از اين رو ما خواستار آن هـستيم        . است
كه كشورهاي طـرف معاملـه بـا رژيـم      
ايران تمامي روابـط اقتـصادي خـود را         
مشروط به رعايت حقوق بشر از جانـب        

  .رژيم ايران كنند
ا رژيم ايران را مـسئول اول وضـعيت         م

فاجعه بـار كنـوني، بـه ويـژه در مـورد            
  .تحريمها مي دانيم

استفاده از شرايط بين المللي در جهـت        
وادار كردن رژيم ايران به رعايت حقوق 
بشر و تعهد آن به ميثاقهاي بين المللي        
در مورد حقوق مردم و دست برداشـتن        
از ماجراجويي در مورد سـالح اتمـي و         
صدور تروريسم و بنيـادگرايي از جملـه        

   .وظايف ديگر ماست
  

تضادها و چالـشهايي كـه در مـواد         :16
يك تا چهار آمد، وظايف مـا را تعيـين          

مهمتـرين و محـوري تـرين       . مي كنـد  
تكليف ما در مرحلـه كنـوني تـالش و          
مداخله براي تحقق انقالب دمكراتيك      

   .است
واقعيت ايـن اسـت كـه بـدون تحقـق           

مشاركت مستقيم توده هـا     دمكراسي و   
در سرنوشــت خــود، كمونيــستها نمــي 
توانند به هدف نهايي خود دسـت پيـدا         

بي توجهي به دمكراتيـزه كـردن       . كنند
حيات سياسي و از آن بدتر بـه سـخره          
گرفتن دمكراسي خواهي و سـازمانيابي      
ــه دمكراتيــك،   ــاتي در يــك جامع طبق
خسارتهاي زيادي به جنبش كمونيستي     

در شرايط كنوني  . ده است ايران وارد كر  
و با وجود استبداد دينـي ايـن نيـاز بـه            
مراتب بيش از گذشته خود را نشان مي    

منافع كارگران و مزدبگيران ايران     . دهد
ايجاب مي كند كه همسو و همـراه بـا          
ديگر نيروهاي اجتماعي بـراي تحقـق       
ــند   ــك بكوش ــالب دمكراتي ــك انق . ي

جريانهاي سياسي مدافع نيروهاي كـار      
از همه از دمكراتيزه شدن حيـات       بيش  

  ديدگاهي . سياسي جامعه سود مي برند
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  گزارش سياسي

  سخنگوي سازمان
  

  14بقيه از صفحه 
  

، تحقق  »سوسياليسم اكنون «كه با شعار    
حداقل خواسته هاي دمكراتيك مردم را      
به تحقق سوسياليسم موكول مي كنـد،        

مـدافعان  . ديدگاهي عميقاً انحرافي است   
ــر   ــدگاه از حــذف نيروهــاي غي ــن دي اي
كارگري در جنـبش آزاديخـواهي مـردم        

ه حذف نيروهاي كار مي  ايران شروع و ب   
   .رسند

سرمايه داري بودن مناسـبات اقتـصادي       
ايران نمي تواند بر اين واقعيت سرپوش       
بگذارد كه حاكميت در ايران بـر اسـاس     
استبداد مذهبي و بر پايه واليت مطلقـه        

ايـن شـكل از     . فقيه سازمان يافته است   
حاكميت قـرون وسـطايي نـه فقـط بـا           

 زيـر بنـاي     كارگران و مزدبگيران، كه با    
قيامهـاي رنگـين   . جامعه در ستيز اسـت  

، نيــاز 1388كمــان بيــشماران در ســال 
طيف گوناگوني از نيروهـاي اجتمـاعي،        
سياسي و فرهنگي جامعـه ايـران بـراي         
دمكراتيزه كردن حيـات سياسـي را بـه         

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

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

ما با توجه به واقعيت عيني جامعه ايران،     
انقالب دمكراتيك را نخستين گام براي      
تحقق خواسته هاي عادالنه كـارگران و       
مزدبگيران ايران مي دانيم و در شـرايط        
كنوني براي سرنگوني رژيـم اسـتبدادي       
ــك   ــق ي ــه و تحق ــت فقي ــذهبي والي م

و غيــر جمهــوري مــستقل، دمكراتيــك 
ــي  ــك (دين ــي دمكراتي ــالب سياس ) انق

   .تالش مي كنيم
خواست اوليه و مقدم مـردم ايـران كـه          
همه ي شيفتگان آزادي در راه آن پيكار        
مي كنند، سرنگوني رژيم واليت فقيه و        

ايـن  . استقرار يك نظام دمكراتيك است    
خواســت تنهــا توســط اراده آزاد و عــزم 
مردم ايران و نيروهاي ترقيخـواه ميـسر        

با سرنگوني رژيـم حـاكم، مـردم        . است
ايران مي توانند در يـك انتخابـات آزاد،         
بر اساس حق راي همگـاني بـه ايجـاد          
مجلس موسـسان اقـدام كـرده و يـك          
قانون اساسي جديد را تدوين و تـصويب      

   .كنند
  

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران     :17
بــراي آزادي بــدون حــد و مــرز بيــان و 

ــشه، آزادي اطــالع  ــي اندي رســاني و نف
هرگونه سانـسور، رفـع تمـامي اشـكال         
تبعيض جنسيتي از زنان و برابري كامل       
زن و مرد در تمامي عرصه هاي حيـات         
سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي و قـضايي،    
برخورداري اقوام و مليتهاي ساكن ايران      
از حقــوق مــساوي و بــدون تبعــيض در 
همه ي پهنه هاي دولتي و اجتمـاعي و         

عيض مذهبي مبـارزه مـي      لغو هرگونه تب  
كند و از همه جنبشهاي اجتماعي بـراي        
ــالش   ــا و از ت ــته ه ــن خواس ــق اي تحق
ــراي   مــدافعان بهبــود محــيط زيــست ب

جلوگيري از نابودي طبيعـت و حفاظـت و         
بهسازي محيط زيست بر اسـاس توسـعه        

  .پايدار حمايت مي كند
ــدام   ــا مخــالف شــكنجه و مجــازات اع م

ــدان   ــه زن ــراي آزادي هم ــستيم و ب يان ه
  .سياسي و عقيدتي مبارزه مي كنيم

ما خواستار اقدام بي درنگ شوراي امنيـت     
ملل متحد به منظـور جلـوگيري از نقـض         
حقوق بـشر در ايـران و بازديـد گزارشـگر         

ــشر،  ــوق ب ــژه حق ــم   وي ــدانهاي رژي از زن
جمهوري اسالمي و مالقـات بـا خـانواده         

   .شهدا و زندانيان سياسي هستيم
  

حــق كــارگران،  مــا از مبــارزه بــه   :18
مزدبگيران و كاركنان شركتهاي دولتـي و       
خصوصي عليه نظام حاكم و سرمايه داري     
عنان گسيخته كه تعرض به سطح زندگي       
و معيشت مردم را گسترش بي سابقه داده        

  .حمايت مي كنيم
ما از خواست كارگران ايـران بـراي حـق          
اعتصاب و حق ايجاد تـشكلهاي مـستقل        

كـار   ين المللي كارگري و نظارت سازمان ب 
بـر حقـوق كـارگران ايـران و از لغـو كـار       
كودكان حمايت مـي كنـيم و همبـستگي         
خود را بـا مبـارزه كـارگران و مزدبگيـران        
ايران اعالم مي كنيم و در همـه تالشـها          
براي تحقق اين حقوق خود را سهيم مـي         

  .دانيم
ما از كميسيون حقوق بشر ملل متحـد، از         

ي سنديكاها و سازمان جهاني كار، از همه 
اتحاديه هاي كـارگري در سراسـر جهـان         
ــارزه كــارگران و   مــي خــواهيم كــه از مب
مزدبگيران ايران بـراي ايجـاد تـشكيالت        
مستقل كارگري حمايت و پشتيباني كـرده   
و رژيم حاكم بر ايران را به خـاطر نقـض           
قوانين مربوط به حقوق كـار و دسـتگيري         

  .فعاالن كارگري محكوم كنند
  

حقوق مسلم زنان و مردان ساكن     ما از   :19
در كمپ اشرف و زندان موسوم به ليبرتي        
حمايت كرده و هرگونه جابجايي اجباري و 
ــساله    ــز م ــسالمت آمي ــل م ــالل در ح اخ
پناهندگي آنان و غارت اموال آنها از جانب   
دولت نوري المـالكي را محكـوم كـرده و          
خواستار دخالت شوراي امنيت ملل متحـد       

ــراي حــل مــسالمت آ ــز ايــن مــساله ب مي
   .هستيم

حكومتي كه با توپ، تانك و هواپيماهـاي        
آمريكايي به قدرت رسيده و رژيـم ايـران         
نيز به طور روزمره و برنامه ريزي شـده و           
به اشكال مختلف آشكار و پنهان در امـور         
آن دخالــت مــي كنــد و اكنــون از جانــب 
بخــش مهمــي از مــردم عــراق از طريــق 

الم مي شود،   تظاهرات روزمره نامشروع اع   
ــه     ــه بهان ــد ب ــد و نباي ــي توان ــق «نم ح

، حقوق خَدشه ناپذير هزاران زن »حاكميت
و مرد ايراني را بـراي تحقـق سياسـتهاي          

  .خامنه اي پايمال كند
  

ــالب  :20 ــتانه انقـ ــران از آسـ ــردم ايـ مـ
مشروطيت تا كنون براي دمكراتيزه كردن      
ــستقيم در    ــشاركت م ــه و م ــات جامع حي

بـيش از   . سرنوشت خود مبارزه كـرده انـد      
صد سال است كه زنـان و مـردان ايـران           
زمين با جنبشهاي سـترگ خـويش بـراي         

  .تحقق آزادي مبارزه مي كنند

ما خاطره تمامي زنان و مردانـي كـه         
ر بيش از يك صد سال گذشـته در         د

ــا ســتمگران، در راه  ــي امــان ب رزم ب
به شهادت رسيدند را     آزادي و عدالت    

گرامي مي داريم و به كارگران، زنان،       
ــاالن   ــنفكران و فعـ ــان، روشـ جوانـ
سياسي، اجتمـاعي و مـدني كـه زيـر      
فشار و شكنجه دژخيمـان خامنـه اي     

  .مقاومت مي كنند درود مي فرستد
زنـان و مـردان ايـران    ما بـه تمـامى     

زمين كـه بـراي آزادي، دموكراسـي،         
صلح، پيشرفت، عدالت و جدايي دين      

دولت مبارزه مـي كننـد درود مـي          از  
فرستيم و با مبارزه مردم ايران عليـه        
استبداد، فقر، جهل و تبعـيض اعـالم        

  .همبستگي مي كنيم
  

سازمان چريكهـاي فـدايي خلـق       :21
ــتفاده از  ــاني و اس ــام همگ ــران قي  اي

تمامي اشكال مبـارزه را حـق مـسلم         
ما ايجاد هـسته    . مردم ايران مي داند   

هاي مخفي مقاومت، تشكيل هـسته      
هاي كوچك رسانه اي و خبر رساني،       
ايجاد كميتـه هـاي مخفـي عمـل و          

را اشــكال .... شــوراهاي همــاهنگي و
ــاهنگي   ــراي هم ــي ب مناســب و عمل
مبارزه كارگران، معلمـان، كارمنـدان،      

تاران، دانش آمـوزان،    مزدبگيران، پرس 
دانــــشجويان و جوانــــان، زنــــان، 
ــان و   ــان، معلم روشــنفكران، فرهنگي
هنرمنـدان مـي دانـيم و بـه سـهم و      
توانايي خود در اين مسير تالش مـي        

  .كنيم
ما با تحريم شـعبده بـازي انتخابـات         
ضد دمكراتيك و فرمايشي كـه قـرار        

 1392 خـرداد    24است در روز جمعه     
ـ   ان و مـردان  به صحنه آورده شود، زن

آزاديخواه ايران زمين را بـه اتحـاد و         
مبارزه براي سرنگوني رژيم استبدادي 

ايجـاد يـك     مذهبي واليـت فقيـه و       
جمهـــوري الئيـــك، دمكراتيـــك و 

   .خوانيم مستقل فرا مي 
  

 12اين سند در جلسه روز سه شـنبه         
 به اتفاق آرا به تـصويب       2013فوريه  

  .شوراي عالي سازمان رسيد
  
  
هاي پس از     دينگي در سال    روند نق *

ــي از ســال  ــا 58انقــالب، يعن ، 91 ت
شود كه طبق اطالعـات       مشاهده مي   

بانك مركزي، ميزان اين شاخص در      
ــن ســال  ــم  طــول اي  258هــا، از رق

، بـه  58ميليارد تومان در ابتداي سال    
 هزار و پانصد ميليارد تومان      387رقم  

 رســيده 91در انتهــاي تيرمــاه ســال 
ها، نقدينگي    ين سال   يعني در ا  . است

 242 هـزار و   387با افزايشي معـادل     
بـه  . ميليارد تومان مواجه بوده اسـت      

عبارت ديگر، نقدينگي در طي تقريبـا      
...  برابـر شـده اسـت      1503 سال،   34

ــت ــدمات  شــاخص قيم ــا و خ  كااله
در همين مدت زمـان     ) تورم(مصرفي  

 آزادنگار.(  برابر شده است348تقريبا 
journalism   ل از دنيـاي  بـه نقـ

  )1391 آبان 7اقتصاد، 
  

 تداوم 
  ربابه جوزقي 

  
 گذشته سالها از قيام سياهكل
 بر پا خاستگانِ از دل جنگل

 بر پا خاستگان در راه نماندند
شعله ور كردند آتشي از زير خاكسترِ 

 خيانت به كارگر
شكافتند دل سياهي جنگل را باغرشي 

 چون رعد
 در مقابل توپ و تانك دشمن

 داشتند عزم كارگر نگهزنده 
 يكه و تنها در مقابل سرمايه داري

 قهرمانانه ايستادند همچون كوه
  كردند جاودانه آرمانهاي خلق در بند

 گشودند بندهاي رهائي
 به پرواز در آمدند

 همانند كبوتر صلح رها شده در قفس
 پرواز كردند؛رها از اسارت

 دشمن مي داند، زنده هستند هميشه آنها
 درد دشمناين است 

 بعد از زدن تير در جان فدائيان خلق
 آنها جاودانه اند و از پاي نمي نشينند

 سر افراز و جاودانه
 هميشه سبز و بالنده

 فرياد كنيد ؛ يك ، يك نام آنها
 آنها حضور دارند در ميان ما

 بايد كه اين خشم فرو خورده
 دوباره سر بگشايد

 بايد كه اين پرچم سرخ
 ر دست كارگرباشد بر افراشته د

 اينك پيام آنها برما
برپا ، برپا اي زحمتكشان ،اي خلق ستم 

 ديده
 همراه و همقدم با هم

 همراه با كارگران
 گر بر پا نخيزي در اين زمان

 رها كجا شوي زِجور سرمايه داران
 كجا ،تنها تواني جهاني از نو ساختن

گر نباشد اتحاد ميان كارگران و 
 زحمتكشان

 يد خلقيآن زمان كه خروش
 به سر خواهد آمد شب تيره

 از پس اينهمه ابر سياه
 يك فصل تازه تاريخ

 به آغوش مي كشيم بهار را
 سرافراز و جاودانه مي مانيم

 هميشه سبز و بالنده مي مانيم
 افراشته مي داريم هميشه بر

  . پرچم سرخ رهايي ضد سرمايه داري
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تهاجم موشكي به پناهندگان 

زندان ليبرتي جنايت عليه 

  بشريت و محكوم است 
   

  زينت ميرهاشمي 
   

   بهمن 22فراسوي خبر يكشنبه 
 بهمن، مجاهدان بي 21بامداد روز شنبه 

دفاع و غير مسلح در زندان موسوم به 
ليبرتي مورد تهاجم موشك و خمپاره 

اين يورش وحشيانه منجر . قرار گرفتند
ادت تعدادي از مجاهدان ساكن به شه

در ليبرتي و مجروح شدن بيش از صد 
نوري المالكي براي . تن از ساكنان شد

خوش خدمتي به دربار واليت فقيه، 
همه شرايط را براي يورش وحشيانه 
رژيم به ساكنان ليبرتي فراهم نموده و 
پس از اين تهاجم ضد انساني، مانع 
رساندن مجروحان به بيمارستانهاي 

  . راق شده استع
   

يورش جنايتكارانه روز شنبه در شرايطي 
صورت گرفت كه ساكنان ليبرتي به 
شرايط غير انساني و فقدان بهداشت و 
امكانات اوليه زندگي اعتراض نموده و 
خواستار بازگشت به شهر اشرف شده 

 تن از 3100در كمپ ليبرتي . بودند
زنان و مردان ايراني به جرم مقاومت و 

ليم به خواسته هاي خامنه اي عدم تس
در بنگالهايي مانند قوطي كبريت در 
شرايطي عير انساني و نبود بهداشت 

اين شرايط ضد انساني . زندگي مي كنند
تا كنون مورد اعتراض نهادهاي بين 
المللي مدافع حقوق بشر و شمار عظيمي 
از روشنفكران، احزاب و سازمانهاي 

رار ايراني و جهاني به شمول عراقي ق
  . گرفته است

   
اين اولين بار نيست كه رژيم جنايتكار 
واليت فقيه براي نابودي رزمندگان دلير 
مجاهدان دست به شليك خمپاره و 
. موشك به محل سكونت آنها زده است

در گذشته نيز جنايتكاران حاكم بر ايران 
چندين تهاجم موشكي به قرارگاه اشرف 

ز شنبه تهاجم وحشيانه رو. انجام داده اند
 بهمن در شرايط بحراني حكومت، 21

نشان وحشت مستبدان حاكم بر ايران 
  . براي نجات خود است

شليك موشك و خمپاره به محل 
استقرار مجاهدان بي دفاع جنايت عليه 
بشرت است كه رژيم ايران و دولت 
. عراق دست به آن زده و محكوم است

سكوت در برابر اين جنايت، كمك به 
 و همدستي با جنايتكاران كشتار بيشتر

  . است
همراه با همه نهادهاي مدافع حقوق 
بشر و وجدانهاي بيدار و آگاه از خواسته 
مجاهدان زندان ليبرتي حمايت مي 

 دفاع از حقوق ساكنان ليبرتي  .كنيم
دفاع از حقوق انسانها و بخشي از مبارزه 
عليه ديكتاتوري و استبداد واليت فقيه و 

  . به آزادي استتالش براي رسيدن 
  
  

دلنوشته اي از پريا، 

دختر زنداني 

سياسي صالح 

 كهندل

  
صالح كهندل زنداني سياسي زندان 
رجايي شهر كرج كه به اتهام هواداري 

 سال 10از سازمان مجاهدين خلق به 
زندان محكوم شده است، با وجود 
مشكالت حاد جسمي و تشخيص 

از سوي » مشكوك به سرطان خون«
، از اقدامات درماني و بهداري زندان

اعزام به بيمارستان جهت آزمايشات 
  . تجويز شده محروم بوده است

  
پريا كهندل، دختر اين زنداني سياسي 

يي كه در اختيار خبرگزاري  طي نامه
و من “:گويد هرانا قرار گرفته است مي
دارم چرا كه  اين رنگ را دوست مي

پدرم به من آموخت كه چگونه اين 
او استاد تغيير ! غيير دهمرنگها را ت

رنگهاي زندگيست چرا كه رنگ نگاه 
من به زندگي را او تغيير داده و 

  . ”دهد مي
  : خوانيد متن كامل اين نامه را در زير مي

  
هاي   من آن سرودم كه از پشت ميله
اي از   مورب زندان براي ديدن لحظه

برق اميد در چشمان پدرم آواز آسمانها 

  شوم   مي
نگ راهروهاي طوالني و پيچ در اي ت آه 
اي سيمهايي كه غرور كاذب   آه …پيچ
اي  مقدار خار به شما پيوست، آه  بي

ديوارهاي بلند با يادگاريهاي حك شده 
از كساني كه به شما چشم . در دلهايتان

   …دوزند دوختند و مي مي
  ! شناسيد؟  مرا مي

  
اي شما هستم، كه در   من مسافر هفته
ام،    شما بزرگ گشتهزير سايه تاريك

ها را با  من همانم كه تاريكي راهرو
ام در   هاي كودكانه  ها و نوشته شعر

  . ذهن و وجودم نقاشي كردم
  

ام   من آن مسافرم كه در كودكي
تفريحم دويدن در ميان گرد و خاكهاي 

هايم از براي  سالن مالقات بوده و خنده
ها   سخنان اطرافيانم از روي درد، خنده

   …ديهاي مدفون اشك در ظلماتو شا

  
 من آن صداي مبهم از پشت شيشه

هاي گرد و خاك گرفته  
   …!گوهردشتم

هاي   من آن سرودم كه از پشت ميله
اي از   مورب زندان براي ديدن لحظه

برق اميد در چشمان پدرم آواز 
   …شوم آسمانها مي

  
گذرند  ها مي  روز… بگذريم…من آن

و  … پياپي…چه سخت و چه آسان
من قادر به متوقف كردن آن نيستم، 

من تغييرم، ! ولي براي تغييرش چرا
 تغييري از …كه پدر گفت همان

جنس دل كندن، دل بريدن، تنهايي 
 تغييري تهي از اشك و غم و …و

 من تغيير …سرشار از غرور و افتخار
اشك به لبخندو تغيير لبخند به رنگ، 
رنگي با يادگاريها و سوغاتيهاي 

   …زندان
گونه خاطراتم رنگ زندان  و اين
 و من اين رنگ را دوست …گرفت

دارم چرا كه پدرم به من آموخت  مي
  ! كه چگونه اين رنگها را تغيير دهم

  
او استاد تغيير رنگهاي زندگيست چرا 
كه رنگ نگاه من به زندگي را او 

  . دهد تغيير داده و مي
   … چه جالب…بازي با رنگها

كه  چه سردر گمي زيبايي وقتي
داني اين دنيا پر است از رنگهايي  مي

  . كه بايد تغيير يابند
  

من آن اشكم، اشك مقدس و با 
ارزشي كه از چشمهاي هزاران نفر 

ارزش   هر روز بروي كف پوشهاي بي
  . ريزد  زندان مي

 … اين…شايد چيزي براي اين
 دانم چه نامي براي اين نمي نمي

   …رمدانمها بگذا 
دانم كه  شايد چيزي نباشم، ولي مي

داني من تغييرم و با تو از پشت  مي
من . گونه شدم هاي زندان اين  ميله

صدايم و لبخند، من نقاشي پدرم در 
   … من صدايم…زندان

  
صدايي كه آواز خواندن را از تو ياد 
گرفت و براي تو نوشت و تنها براي 

   …خواند آواز تغييرش را تو مي
وطنم شايد با كنار آمدن اين اي   آه

كلمات از خود بپرسي كه من كيستم 
  ! و از جنس كيستم؟

  
  . من برگرفته از پدرم

من روزي بوسه اسارت خواهم شد 
بر دستان پاك آزادي و روزي خنده 
خواهم شد اشكي از جنس عدالت، 

رم براي تو دهمان اشكي كه پ  
بازيهاي كودكانه مرا با زندان قسمت 

  . كرد
وزي پرواز خواهم كرد بر آسمان و ر

   …ترين وطنم ايران سرخ زيبا
 ساله خوش الحان بهاران 15پري 

   91 بهمن 7 …پدر
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  مجازات تاريخي

  57تقلُب 
  منصور امان

  بهمن23... فراسوي خبر
نه كارناوال هوراكشهاي حرفه اي و نه 
دايره و ترومپت تبليغات رسمي كه 

يشاپيش آنها در حركت بود، تصويري كه پ
رژيم جمهوري اسالمي در سالگرد به 
قُدرت رسيدن اش از خود به نمايش 

اين تصوير . گذاشت را تغيير مي دهد
حكومتي است كه صليب ايديولوژي 
شكست خورده اش را سنگين به دوش مي 
كشد و از ميان خرابه هاي نظم اجتماعي 

ق به سوي تپه كه بر پا كرده، با آخرين رم
  .جلجتا روان است

از همان هنگام كه يك مالي سالخورده و 
حيله گر به نام آيت اهللا خميني اينگونه 
پنداشت كه با سواري رايگان روي 
آرمانهاي تاريخي جنبش ضد سلطنتي مي 

 مذهبي خود را –تواند انگاشت استبدادي 
بدون خسارت جايگُزين آنها كند، پروسه 

ي شده را نيز به جريان زوال نظام كالش
  . انداخت

روي ويرانه هاي خواست و نياز جامعه 
ايران به آزادي و عدالت، نظامي كه آيت 
اهللا خُميني و جانشينهايش بنا كرده اند، تا 
آخرين بند اندام در باتالق فساد مالي، 
تبهكاري سياسي، انحطاط اخالقي و بي 

 57مولود تقلُب . كفايتي فرو رفته است
از ترس جامعه اي كه خيزش عظيم اينك 

ميهني عليه رژيم شاه را خلق كرد، به قلعه 
و باروها پناه برده است و زير سايه قداره 

  .كشان، اوباشان و مداحان جان مي آسايد
سرنوشت بنيان ايديولوژيك اين نظم، بسا 

 34امروز . بهتر از ساختار سياسي آن نيست
سال پس از به پا داشته شدن جمهوري 
اسالمي، همه آنچه كه آقاي خُميني و 
همدستانش در قالب يك نظم ديني با 
پوسته عرفي ُشعبده كردند، در برزخي بين 

آيه هاي . اين دو به زانو درآمده است
درخشان پيرامون امكان و امتيازات 
درآميختگي دين و دولت، به هذيانهاي بي 
اعتبار فرو كاسته و سند جمع اين دو اضداد 

، به يك منبع بي )اساسي رژيمقانون (
  . ارزش و عامل شر بدل گرديده است

درهم آميزي مزبور اگر چه نتوانست به 
ايجاد يك ساختار باثبات سياسي راه ببرد، 
در عوض اما موفق شد همچون موريانه 
پايه هاي مشروعيت نظام ديني را از درون 

دستگاه سنتي . خورده و هضم كند
ده حكومت بدل روحانيت به شريك يا زاي

گرديده و در پيامد آن، به تدريج به شبكه 
هاي گوناگوني تقسيم شده كه هريك گرد 
منافع ويژه خود در قدرت سياسي و بهره 
اقتصادي آن، سامان تشكيالتي و 

     .ايديولوژيك گرفته اند
نمايش حكومتي به مناسبت سالگرد چنگ 
انداختن مالها به قُدرت، صحنه عبرت 

 شكست تاريخي است كه تصوير آموز يك
 دلقكي تاج به سر، بر پيشاني اش -ولي 

    .داغ شده است
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مقاومت ايران اطالعات جديدي از 
درون رژيم ايران درباره حمله 
جنايتكارانه موشكي به ليبرتي، نحوه 
تصميم گيري، هماهنگيها با دولت عراق 
و چگونگي اجراي طرح عملياتي بدست 

  :آورده كه خالصه آن به شرح زير است
  
تصميم به حمله در اوايل بهمن ماه  -1

ژيم در جلسه شوراي عالي امنيت ر
ماليان به دستور شخص خامنه اي 

اجراي عمليات و . اتخاذ گرديد
هماهنگي با دولت عراق، به عهده 
نيروي تروريستي قدس و سفارت رژيم 

  .در بغداد گذاشته شد
پاسدار سرتيپ (حاج يوسف  -2

سركرده گروههاي ) عبدالرضا شهاليي
كتائب حزب اهللا «و » جهادي«

 در جلساتي با ابومصطفي» درعراق
شيباني، ابوآال و ابو مهدي مهندس 
تروريستهاي شناخته شده رژيم آخوندي 

  .در عراق، حمله را طراحي كرد
پاسدار شهاليي بيش از دو دهه از  -3

سركردگان نيروي تروريستي قدس بوده 
او آدمكشان و تروريستهاي . است

صادراتي به عراق را در پادگان حزب 
ي اهللا در جليل آباد ورامين آموزش م

وزارت خزانه داري آمريكا در . دهد
 اعالم كرد 2011اكتبر 11اطالعيه 

شهاليي يكي از مقامات نيروي قدس «
سپاه پاسداران است كه هماهنگي طرح 
سوء قصد به جان عادل الجبير، سفير 
عربستان در اياالت متحده، در حين 
اقامت وي در اياالت متحده، و نيز 

شورهاي انجام حمالتي را  عليه منافع ك
ديگر در داخل اياالت متحده و در 

  .»كشوري ديگر بر عهده داشت
هماهنگي حمله موشكي به ليبرتي  -4

با حكومت عراق و ارگانهاي امنيتي و 
نظامي ذيربط، از جمله دفتر نظامي 
نخست وزير و وزارت كشور، توسط 
پاسدار دانايي فر سفير رژيم آخوندي در 

ي قدس بغداد و يكي از سركردگان نيرو
و ماموران اين نيرو در سفارت انجام 

  .شد
طبق طرح عملياتي،كليه امور  -5

پشتيباني از جمله انتقال مهمات و نقل و 
انتقال تيمها با استفاده از امكانات وزارت 
. كشور و پليس عراق صورت گرفت

مشخصات داخلي كمپ لييرتي و 
مختصات جغرافيايي نقاط تجمع 

ت وزيري در ساكنان، از سوي دفتر نخس
اختيار پاسدار شهاليي قرار گرفت تا 

  .شليكها حتي المقدور دقيق انجام گيرد
  
برخالف عمليات تروريستي كه  -6

پشتيباني دولتي ندارد، هيچ سالح و يا 
موشك دست ساز در اين عمليات به 
كار گرفته نشده و همه موشكها فابريك 
بوده و با النچرها و سكوهاي فابريك 

است كه حمل و نقل آنها پرتاب شده 
به همين دليل . امكانات زيادي مي طلبد

و مخصوصاً به خاطر در اختيار داشتن 
مختصات دقيق جغرافيايي ليبرتي، داخل 
كمپ برخالف عمليات تروريستي 
معمول كه خطاي شليك در آنها زياد 
است، همه موشكها به داخل محوطه 

  .كوچك ليبرتي اصابت كرد
 از جوخه هاي گروه عمل كننده -7

و » كتائب حزب اهللا«آدمكشي و ترور 
ماموران فني سپاه قدس تشكيل شده 

نفر 40بود و با نفرات پشتيبان جمعا 
اين جوخه هاي ترور و آدمكشي . بودند

را رژيم آخوندي بوجود آورده و در 
هماهنگي با نخست وزيري عراق سوژه 
هاي مورد نظر رژيم ايران در عراق را 

  .دهندهدف قرار مي 
  
پاسدار شهاليي در گزارشي كه پس  -8

از اين حمله جنايتكارانه به تهران ارسال 
كرد نوشت، موشكها با استفاده از 
آمبوالنسهاي دولتي و با اسكورت دو 
خودروي پليس فرودگاه به منطقه 
شليك منتقل و در چادرهايي كه از شب 

  .قبل در محل نصب شده بود پنهان شد
 از مشكالت طبق اين گزارش يكي

جدي اين بود كه مردم و آن دسته از 
نيروهاي عراقي كه در جريان طرح قرار 
نداشتند متوجه موضوع بشوند و اجراي 
عمليات نا ممكن و يا با اخالل مواجه 

  .شود
مسير حركت خودروها و منطقه  -9

شليك كامال در زير دوربينهاي مراقبتي 
اين دوربينها . فرودگاه بغداد قرار داشت

تا چند كيلومتر اطراف فرودگاه را 
پوشش مي دهند و هر تحركي را 

دوربينهاي فرودگاه . زيركنترل دارند
جزئيات نقل و انتقالهاي موشكها و گروه 
عملياتي و خودروهاي پليس و 
خودروهاي حامل موشكها را تماما ضبط 
كردند و فيلم آن در دفتر نخست وزيري 

  .عراق موجود است
يه، قرار بر اين بود طبق طرح اول -10

كه عمليات در دو مرحله، توسط دو 
 موشك 100گروه و از دو نقطه جمعا با 

گروه اول . ميليمتري انجام شود107
موشك 40همان گروهي است كه 

شليك كرد و سپس بدون مشكل محل 
  .را ترك كرد

  
گروه دوم، مي بايد ساعتي پس از  -11

موشك ديگر را 60حمله اول شليك 
د تا در زماني كه ساكنان انجام ده

ليبرتي بعد از موشك باران اول مشغول 
نقل و انتقال شهيدان و مجروحان 
هستند، تلفات هر چه بيشتري از آنها 

  .بگيرد
اما شماري از افراد گروه دوم در حين 
جابجايي، توسط سربازان و افسران 
عراقي كه در جريان اين جنايت 

راي تروريستي نبودند دستگير شدند و اج
 60. مرحله دوم حمله غير ممكن گرديد

موشك بجا مانده از اين گروه متعاقباً 
توسط نيروهاي عراقي رؤيت و جمع 

دستگير شدگان همان روز . آوري گرديد
با مداخله شتابان نخست وزيري عراق 

  .آزاد شدند
رژيم آخوندي و دولت عراق براي  -12

رد گم كردن و از آنجائي كه همه مي 
يك گروه » تائب حزب اهللاك«دانند 

تروريستي ساخته و پرداخته رژيم 
آخوندي است كه در هماهنگي با دفتر 
مالكي عمل مي كند به يك صحنه 
سازي جديد دست زدند و با علم كردن 
يك گروه خود ساخته جديد تحت 

تالش كردند » جيش المختار«عنوان 
دستهاي خونين خود را از اين جنايت 

سركرده . بشويند و تميز جلوه دهند
موجوديت تروريستي جديد، آخوند واثق 

 فوريه مسئوليت حمله به 9البطاط، روز 
جيش «اما . ليبرتي را بعهده گرفت

اسم ديگري براي همان » المختار
است كه توطئه » كتائب حزب اهللا«

يف و خونين خامنه اي و مالكي هاي كث
  .را در عراق پيش مي برد

  
 5جالب اين كه جيش المختار تنها  -13

روز قبل از حمله موشكي به ليبرتي در 
بهمن اعالن موجوديت و اعالم 16روز 
ارتش مختار پشتيبان حكومت «:كرد

مركزي در جنگ با فساد و مفسدان و 
رويارويي با سازمانهاي تروريستي مانند 

خبرگزاريها (» .قاعده و ارتش آزاد استال
  )و رسانه هاي عراقي

متعاقباً اعالن اين موجوديت از سوي 
رسانه هاي آخوندي به ويژه سپاه 
پاسداران و سايت سركرده سابق سپاه 

  .پاسداران مورد استقبال قرار گرفت
به گزارش تلويزيون عراقي الرافدين 
چند ساعت پس از اين اعالن 

ي از تروريستهاي موجوديت، گروه
مالكي تحت نام ارتش مختار در باشگاه 
صناعه در بغداد يك رژه نظامي برگزار 
كردند كه نيروهاي ارتش و پليس 

  .امنيت آنرا تامين مي كردند
به نوشته رسانه هاي معتبر عربي  -14

مانند الحيات و الشرق االوسط و ايالف، 
اسم مختار براي اين موجوديت 

مبليك به شخص تروريستي اشاره س
 فوريه 11الشرق االوسط . مالكي است

ارتش مختار به «:در اين باره نوشت
هدف حمايت دولت عراق براي كنترل 

اين روزنامه . »امنيتي ايجاد شده است
مي افزايد در شعارهايي كه اخيراً براي 
حمايت از مالكي در بغداد توسط 
گروههاي وابسته به او داده مي شود 

توصيف مي ” ار زمانمخت“مالكي را 
اين گروه رهبران مخالف در . كنند

عراق، مانند العراقيه و سازمان دهندگان 
تظاهرات ضد مالكي را به تصفيه 

  .فيزيكي تهديد كرده است
مالكي در يك اقدام فريبكارانه و  -15

مسخره دستور دستگيري آخوند بطاط را 
صادر كرد اما بنا به گزارش رسانه هاي 

) فوريه11(ه الشرق االوسط عربي از جمل
) فوريه10(و تلويزيون رافدين عراق 

 تن از 6واثق البطاط به همراه 
محافظانش از عراق خارج شده و به 
سوريه رفته اند و ارگانهاي امنيتي عراق 
هم در مرز كامال در جريان اين تردد 
بودند و هيچ مشكلي براي آنها ايجاد 

  .نكردند
يتهاست كه با توجه به همين واقع -16

رژيم آخوندي و حكومت عراق در 
وحشت از محكوميتهاي بين المللي 
عليه حمله جنايتكارانه به ليبرتي كه هر 
روز باالتر مي گيرد، به فاصله گرفتن از 
از اين جنايت و تكذيب نقش و دخالت 

كار به آنجا رسيد كه . خود مي پردازند
حتي پاسدار دانايي فر سفير ماليان در 

بهمن در جريان افتتاح  23 روز عراق در
در كربال به » يك مدرسه ايراني«

ما حمله «: خبرگزاري كل العراق گفت
به كمپ ليبرتي را محكوم مي كنيم و 
اين تالشي است براي دامن زدن به 
بحران و ايجاد يك موج تبليغاتي كه 
هدف از آن متهم كردن ايران در اين 

  .»حادثه است
  

سپاه پاسداران، اما روز بعد خبرگزاري 
اظهارات دانايي فر را پس گرفت و ادعا 
كرد سخنان سفير ايران در رسانه هاي 

خبرگزاري . عراقي تحريف شده است
فر سفير  حسن دانايي«: پاسداران نوشت

جمهوري اسالمي ايران در بغداد در 
 و گو با خبرنگار خبرگزاري فارس،  گفت

حمله اخير يك گروه ناشناس به كمپ 
نمايي اين  مظلوم . . . . يبرتي راموقت ل

گروهك براي بازگشت به اردوگاه 
حمله اي : اشرف خواند و اظهارداشت

كه اخيراً در كمپ ليبرتي صورت گرفت، 
مشكوك است و ما معتقديم عوامل 
داخلي خود گروهك نفاق در 
  سازماندهي اين حمله به منظور مظلوم

نمايي در مقابل سازمانهاي حقوق بشر، 
  .»داشته اندنقش 

  
وزارت خارجه ماليان روز سه  -17

 بهمن در تهران اعالم كرد 24شنبه 
» حمله اخير به كمپ ليبرتي در عراق«

در داخل خاك «اي است كه  مساله 
عراق رخ داده و هيچ ارتباطي به 

اين اقدامات . . . جمهوري اسالمي ندارد
 نماييها براي به تأخير انداختن  و مظلوم

با سازمان ملل براي » اجراي توافق
انتقال مجاهدين به خارج از عراق است 
و مجاهدين تالش مي كنند اين توافق 

  .حاصل نشود
وزارت خارجه عراق نيز زير ضرب  -18

محكوميتهاي گسترده بين المللي، 
درحالي كه فراخوانهاي جهاني براي 
بازگشت مجاهدان از ليبرتي به اشرف 

بهمن در 23باالتر مي گيرد، روز دوشنبه 
يك اطالعيه مملو از دروغ اعالم 

كمپ موقت الحريه مربوطه به «:كرد
  از سوي يك ” مجاهدين خلق“اعضاء 

  
  18 بقيه در صفحه

 حمله جنايتكارانه موشكي به ليبرتي به دستور خامنه اي در هماهنگي با حكومت عراق
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تسليت به مناسبت 

  درگذشت خانم 

  بيرنگمليحه 

  )مادر پرتوي (
  

 دي 29با تاسف بسيار روز جمعه 
مادر  (بيرنگ خانم مليحه 1391
 سالگي در تهران 96در سن ) پرتوي

  . درگذست
  

  
خانم مليحه رهبري زني مبارز و 
جسور و مادر رفيق مبارز محمد علي 

در دوران رژيم گذشته . پرتوي بود
اد رفيق محمد علي پرتوي كه زنده ي

در ارتباط با سازمان چريكهاي 
فدايي خلق ايران دستگير شده بود، 
مادر پرتوي در كنار ديگر مادران و 
خانواده هاي شهدا و زندانيان 

  .سياسي فعاليت مي كرد
  

مادر پرتوي فرزند آقاي علي بيرنگ 
ملقب به كاظم اف، كه در كتب 
مربوط به انقالب مشروطيت از وي 

زنده ياد رفيق . اد مي شود، بودي
محمد علي پرتوي تنها فرزند پسر 

 60اين مادر جسور در سالهاي دهه 
به دست مزدوران استبداد مذهبي 
. حاكم بر ايران به شهادت رسيد

نازلي، فرزند دختر مادر پرتوي نيز 
سالها در زندانهاي رژيم جمهوري 
اسالمي تحت آزار و شكنجه قرار 

  .داشت
  

خودم و از جانب رفقايم در از جانب 
سازمان چريكهاي فدايي خلق 

 بيرنگايران، درگذشت خانم مليحه 
را به خانواده اين مادر مبارز و به 
ويژه به نازلي پرتوي و به همه 
  .آزاديخواهان ايران تسليت مي گويم

  
  .يادش هرگز فراموش نخواهد شد

  مهدي سامع
 ژانويه 21 -1391 بهمن 2دوشنبه 

2013 

  

 ها از "يخود" انتقاد آغاز

 ي هسته اتيريمد
 

  امانمنصور

  بهمن10...  خبريفراسو
 و شُركا با ي خامنه اي باشك آقامي قااستيس

 در مورد محل و زمان مذاكرات ي خارجيطرفها
 ارشد آن وراني پاي براي حتاني مني در ا،يهسته ا

در همان حال كه .  استدهي گردري فهم ناپذزين
 و ي با مشكالت اقتصادوستهي پ به گونه"نظام"
 يج از بحران در مناسبات خاري ناشيشتري بياسيس

 دي دارند كه ترفند خردي شود، آنها ترديخود روبرو م
 ي مزبور محسوب مطي به بهبود شرايزمان كُمك

 .شود
 از ،ي منوچهر متكي خارجه مالها، آقانيشي پريوز
ه  بي فرعي موضوعي برجسته سازاي كردن ياصل"

 انتقاد كرده است و خواستار "نام محل مذاكرات
 به ي و مهم مذاكرات هسته ايموضوع جد": شده

 از داالن پروسه دي نباي موضع مهم و ملكيعنوان 
 ". عبور داده شوديشي و نماي شكليها

 بر توسل يديي كه همزمان تاي متكي آقاي هاگُفته
ر  به شماي وقت كُشاستي به سي اسالميجمهور

 وزارت خارجه نيشي مقام پكي ي رود، از سويم
 دي جاويآقا.  قرار گرفته استيبانيمالها مورد پشت

 وزارت خارجه، يقاي سابق آفررُكلي مد،يقُربان اوغل
 ُنكته ني به ااستمسووالن امر بهتر ":  داردديتاك

 مذاكرات ي در برگُزارريتوجه داشته باشند كه تاخ
 ي اسالميه به سود جمهور برخالف گُذشتيهسته ا

 ".ستي نرانيا
 " نظاممهيخ" ري تواند به پرسشها زي كه مآنچه

 بحران ي كنونتيري بودن مديي و عقالدي مفرامونيپ
 دامن زده باشد، واكُنش گُروه شش كشور يهسته ا

آنها تا .  خود استيمذاكره كننده به رفتار طرفها
د تا سپس  كردني مالها را بازي بازقي دقانيآخر

 نيي مذاكرات تعيزارخونسردانه اعالم كنند كه برُگ
) هيفور( و به ماه بعد دهي ناممكن گردهيشده در ژانو

 .     شوديموكول م
 و ي خامنه اي كه آقادي نماي مني رو چنني ااز

 ي مي را بازفانيهمدستان در تمام مدت كارت حر
 خُشكاندن ي آنها كه براي غربيطرفها. كرده اند

 گام به تي مالها در حال هداي اتُميمنابع برنامه ها
 به سمت برنامه نفت در ي و مالي نفتيمهايگام تحر

 ي برا"نظام" از تالش ستي بايبرابر غذا هستند، نم
 ي اثرگذاري برازي نيشتري بي زمان كه فضاديخر

 ناخُرسند ادي زيلي كند، خي مجادي امهايموثر تر تحر
 .بوده باشند

 به است،ي سني حكومت از اورانيادات پا انتقرشد
 خامنه ي آقاي از همه براشي تواند بي ملي دلنيهم

 كي رابطه، نيدر هم.  او خطرناك باشدمي و تيا
، )وزيرجان( مالها تي امنيعالي به شوراكيوبگاه نزد

وارد كردن موضوع " به نيضمن متهم كردن منتقد
ها را ، آن"يناح و جياسي سي به دعواهايهسته ا

 و مذاكرات يپرونده هسته ا":  كرده استديتهد
 ي و مورد اجماع ملي موضوع ملكيمرتبط با آن، 
 ي معظم انقالب بوده و تالش برايمردم و رهبر

 ربط يخدشه به آن با سكوت مردم و مسووالن ذ
   ".همراه نخواهد بود

 وزارت خارجه، نيشي دو مقام پي انتقادهادي ترديب
 تا يبمب هسته ا.  نوع نخواهد ماندنياز ا آن نيآخر

 است كه "مورد اجماع"آن جا در دستگاه قُدرت 
 فقط ي خامنه ايآقا.  كندنيمنافع سهامداران را تام

                         . استانهاي كردن زميدر حال تقس
  

حمله جنايتكارانه 

موشكي به ليبرتي به 

دستور خامنه اي در 

  هماهنگي با

  عراق حكومت 
  

  17  بقيه از صفحه
طرف ناشناس در معرض يك 
اقدام تروريستي قرار گرفت و 

 اين 2013 فوريه 9شنبه شب 
 گلوله خمپاره مورد 25كمپ با 

اين در . »هدف قرار گرفت
حاليست كه وزارتخارجه عراق به 
خوبي مي داند آمران جنايت، در 
فاصله چند صد متري اين 

 و در وزارتخانه در سفارت رژيم
. نخست وزيري عراق نشسته اند

وزارت خارجه عراق درحالي از 
 گلوله خمپاره صحبت مي كند 25

كه كارشناسان نظامي عراقي بعد 
از مشاهده محل، تصريح كردند 
حمله به وسيله موشكهاي 

ميليمتري صورت گرفته و 107
 محل اصابت موشك را 38آنها 

در داخل كمپ ليبرتي مشاهده و 
  .ندشناسايي كرد

  
وزارت خارجه عراق افزوده  -19

مقامات مسئول دولتي «: است
براي شناسايي جنايتكاراني كه 
اين عمل تروريستي و جنايتكارانه 
را طراحي و اجرا كردند و براي 
ارجاع آنها به دادگاه و مجازات 
عادالنه، انجام تحقيقات فوري را 

وعده تحقيق و . »آغاز كردند
ق، محاكمه ازجانب حكومت عرا

در مورد جنايتي كه خود بيشترين 
نقش را در آن داشته است، هيچ 

تحقيقات . كودكي را نمي فريبد
 مرداد 7 و 6درباره جنايت هاي 

 نيز 1390 فروردين 19 و 1388
به بوته فراموشي سپرده شده 

  .است
با اين همه اگر دولت عراق  -20

راست مي گويد و در اين جنايت 
  :دست نداشته است

 سال و نيمه 4ه محاصره   ب-اوال
مجاهدان اشرفي پايان دهد و به 
هياتهاي تحقيق بين المللي و 
ناظران و خبرنگاران و وكال اجازه 
ورود به ليبرتي را بدهد تا از 
نزديك آثار جنايت را مشاهده 

  .كنند
 با بازگرداندن ساكنان -ثانيا

ليبرتي به اشرف، امنيت ساكنان 
ابه را در مقابل تكرار حمالت مش

  .در آينده تامين كند
  

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت 
  ايران

 بهمن 25 (2013 فوريه13
1391(  
 

 ي مرتضويريدستگ

 از يديفاز جد

 ي باندهايريدرگ

 قدرت

 هي پوجعفر
  بهمن18چهارشنبه ...  خبر يفراسو

 يدو اسب گار)  بهمن15 (كشنبهي روز
 نژاد يمحمود احمد(ي خامنه اتيوال

 در ختهي افسار گس)يجاني الريو عل
 و آنچنان دنديچي نظام بهم پمهي خريز

 مهي بپا كردند كه عمود خيگرد و خاك
 مقام تي والينظام جا كن شد و قبا

 يي مجلس والياهال. عظما جر خورد
 كاري بد، همĤورد بودنني از ايكه بخش

 و آخوند پسند كي ركينمانده با الفاظ
 يي را خطاب قرار داده و نماگريكدي

 را هي فقتيل از فرهنگ نظام والكام
 . عموم گذاشتنديبه تماشا

 را يي آبروي معركه بني اهي مادست
 گماشته سابق رهبر در ي مرتضوديسع

 خود از وهيمسند دادستان تهران به ش
 ي اهللا آملتي از فرزندان آيكي

 كه مورد وثوق مقام عظما يجانيالر
 نيبه هم.  باشند، فراهم كرده بوديم
 ساعات روز دو شنبه، به ني آخرليدل

 كي فارس كه نزديگزارش خبرگزار
 است يتي امني مقامات نظامهب
 به هنگام خروج از محل يمرتضو"

كار خود بازداشت شده و معاون 
دادستان تهران در هنگام بازداشت 

 ".نامبرده در محل حضور داشته است
 از قول ني همچني خبرگزارنيا
 يومرتض" خبر داد كه "منابع آگاه"

 در اموال ي قانونريبه علت تصرف غ
 سازمان استي ري در زمان تصديدولت
 ". بازداشت شده استي اجتماعنيتام

 سهيي راتي هي سخنگوهمزمان
 از يتيشكا:  گفتزي نيمجلس آخوند

 ي مرتضودي سعهي مجلس عليسو
 ني پس از انتشار اياندك. نشده است

 معاون اول ،يميخبر، محمد رضا رح
از نظر دولت، ": ادعا كرد نژاد ياحمد

 سيي همچنان ري مرتضوديسع
 ". استي اجتماعنيسازمان تام

سه ( نژاد روز گذشته ي احمدمحمود
قبل از سفر به مصر در فرودگاه ) شنبه

قوه قضاييه بايد ": به خبرنگاران گفت
قوه قضاييه ملت باشد چون اين قوه 

و . " نيستييك سازمان ويژه خانوادگ
.  چرا اينطور استدانم ينم"ادامه داد 

 ي تخلف كرده اما شخص ديگريفرد
 بسياردستگير شده است و اين كار 

 ".زشت است
 كه به علت پرونده بازش در يمرتضو

 ي و پرونده ساززكيمورد دادگاه كهر
 از مقامات ياري بسهي بر علهيو توط

 موضوع كشاكش م،ي رژيسابق و كنون
 مجلس و دولت است، به علت نيب

 بازداشت شي هاي آدمكش واتيجنا
   دانند كه يهمگان م. نشده است

  22بقيه در صفحه 
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 يهاونيرانندگان كامتعدادي از *

از روز  زي مناطق ده گانه  تبريشهردار
به . زدند اعتصاب  دي دست به30شنبه 

قطع  علت اين اعتصاب آذوحگزارش 
ها وني  رانندگان كامي اجتماعني تاممهيب

 از ي اخراج برخزيها و نياز طرف شهردار
  .  استرانندگان

  
كارگران اخراجي شركت پيمان كاري *
 روز هاد نصر در اعتراض به اخراج خودج

در مقابل دفتر مركزي  بهمن، 1يكشنبه 
اين شركت در سنندج دست به تجمع 

  .زدند
 هماهنگي براي ◌ٔ به گزارش كميته

كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري، در 
نتيجه اين اعتراض، كارفرما ناگزير شد 
در جمع كارگران حضور يابد و علت 

و طلبكار بودن اخراج را نداشتن بودجه 
 ميليارد تومان از اداره امور آب و اداره 9

  .راه و ساختمان اعالم كرد
  
 ي شهردارفيكارگران بخش تنظ*

دست از  بهمن 2دوشنبه روز  شوشتر 
 ني ايدر واحد موتوره و ديكار كش
  .ند تجمع كرديشهردار

به گزارش خبرگزاري حكومتي فارس، 
 حقوق شي روز پ50اين كارگران 

 و   كردهافتي ماه خود را درشتبهيارد
 و عدم پرداخت ي فشار اقتصادليبه دل

به اعتصاب و  معوق دست يحقوقها
  .اعتراض زدند

  
 كارخانه ي از كارگران زن اخراجيجمع*
 از پنج شي ب»پوشش گستر اردكان«

 ندهي دفتر نما،ينوبت در محل فرماندار
 يشورادفتر و اين شهر در مجلس 

مع و تحصن  شهر اردكان تجياسالم
  .كردند

به گزارش خبرگزاري حكومتي مهر، روز 
 45 شيهشت ماه پ بهمن، 2دوشنبه 

 بزرگ ي از كارخانه هايكيزن كارگر از 
اردكان اخراج شدند كه اغلب آنها 
سرپرست خانوار بوده اند اما اكنون بعد 

 آنها، يكاري مدت از بنياز گذشت ا
 مشكالت آنها ي پاسخگويهنوز كس

  .ستين
 سرافراز از جهي گزارش،خدني اهيبرپا

 كارخانه پوشش گستر يكارگران اخراج
اردكان درباره مشكالت به وجود آمده 

 يدي واحد تولني زنان شاغل در ايبرا
كارخانه پوشش گستر :اظهار داشت

 دي با هدف تول1380اردكان در سال 
 خودرو و با ي صندلكيروكش فابر

  ونان نفر از ز400 ي اشتغال براجاديا
 نيا . كار خود را آغاز كرديمردان اردكان
 و لي امسال تعطرماهي ت20كارخانه در 

  .ورشكسته اعالم شد
  
 هفت شكري بر شركت نيكارگران ن*

دست از كار  بهمن 1يكشنبه روز از تپه 

 آزاد هياتحاد به گزارش .دنديكش
 بر ي كارگر ن1500 ،رانيكارگران ا

 هفت تپه در اعتراض به شكريشركت ن
 سه ماه دستمزد و با افتيم درعد

 مشاغل ي طرح طبقه بنديخواست اجرا
دست به اعتصاب زدند و در ادامه اين 

  بهمن3حركت اعتراضي روز سه شنبه 
 كارگران دست به تجمع در مقابل نيا

 يدگي زدند و خواهان رستيريدفتر مد
  . خود شدنديبه خواستها

 يكارگران فصلهمزمان تعداد زيادي از 
در  بهمن 3در روز سه شنبه  »بر ي ن«

ي تجمع  جمهوراستيمقابل نهاد ر
 از كارگران يك يلنا،ي گزارش ابه. كردند

  دو هزار :  تجمع گفتنيحاضر در ا

  
 كشت صنعت كارون يكارگر فصل

 ي ندني بريشوشتر كه به كار تخصص
 طرح ياشتغال دارند خواستار اجرا

 اجرا ني مشاغل و همچنيبند طبقه
 از موعد خود شي پيگنشدن بازنشست

  .هستند
  

 بر كشت صنعت كارون يكارگران ن
 يعي باز طبيشوشتر در زمستان در فضا

 و در تابستان در ي گل والانيدر م
كار ه  درجه مشغول ب50 از شي بيگرما

  .هستند
: گفت از كارگران معترض گري ديكي

ه است كه با م با َقي ندنيكار ما بر
گشتان  اندني همانند برياديحوادث ز
 كمر و حوادث سكي پا، ددنيدست، بر

 ي وحشواناتي همانند حمله حيعيطب
 ي حوادث برانيا. مثل گراز همراه است

 از همكارانمان اتفاق افتاده ياديتعداد ز
 شدند و كاري از كار بتيو پس از مصدوم

  . نكرده استتي از آنان حمايكس
  
مخابرات زن و مرد  از كارگران يجمع*

 و خوزستان روز يرضواستان خراسان 
در مقابل مجلس  بهمن 3سه شنبه 

به گزارش ايلنا،  .  تجمع كردندرژيم 
 مخابرات استان خوزستان كاركنان
 آن ي كه رود دردست داشتنيپالكارد

 ده ماه است حقوق ؛نوشته شده بود
 استان خراسان كاركنان .ميا نگرفته

 كه در دست يي در پالكاردهازي نيرضو
 به وضع يدگير رسداشتند خواستا

  .اشتغال خود بودند
  
در هفته رانندگان شهرداري شوشتر *

دست به اعتصاب و تجمع اول بهمن 
اعتراضي زدند و در مقابل شهرداري 

رانندگان شهرداري . كردندتجمع 
شوشتر بيش از دو ماه است حقوق 

 به وضعيت حقوق و مزايا و  ونگرفته
  .اعتراض دارندحق بيمه خود 

  
  

  
 كشت و صنعت كارون ين فصلكارگرا*

 بهمن براي 4در روز چهارشنبه شوشتر 
 استيدر مقابل ساختمان ردومين روز 

به گزارش .  تجمع كردندمي رژيجمهور
 از يدي گروه جدايلنا در اين روز 

  .وستنديكارگران به آنها پ
 معترض كه خود را از شوشتر كارگران

« :اعالم كردند كهبه تهران رسانده اند، 
 در ي شب گذشته را با سختكه نيبا ا

 در صورت عدم ،ميتهران به صبح رساند
 به مشكالتمان توسط يدگيرس

 كي افتي و دريمسئوالن ارشد دولت
جواب قانع كننده، به تجمع خود ادامه 

  » .ميده يم
 تجمع بهمن 5در روز پنجشنبه 

وارد  بر شوشتر ي كارگران نياعتراض
 نا،لي گزارش ابه. خود شد روز نيسوم

 كارگر 2000 از مجموع تن 500تعداد 
 در شكر ي ندني كه به كار بريفصل

مجتمع كشت و صنعت كارون شوشتر 
 3سه شنبه روز اشتغال دارند از بامداد 

 نشدن ي به اجراتهرانبهمن با سفر به 
 شي پي مشاغل و بازنشستگي بند طبقه

 ي جمهوراستياز موعد در مقابل نهاد ر
  . كردندجمعت

  
كارگران شركت ساختمان تن از صدها *

 آبادان در واكنش به شگاهيپاالدر نصب 

 ني گسترده در ايهايكارسازياخراج و ب
 حقوق و افتي عدم درزيشركت و ن

، در روز  معوقه خوديدستمزدها
 در مقابل درب  بهمن،5پنجشنبه 

 هي تجمع كردند و علشگاهي پاالياصل
 د خوشتي و معي نابسامان زندگطيشرا

به گزارش . راض برخاستندبه اعت
 تجمع ني ايريبا شكل گويسايت پيام، 

 از ماموران يادي شمار ز،ياعتراض
 يهاگاني شامل مي رژي انتظاميروين
 ي سركوب و ماموران لباس شخصژهيو
 اطراف يرهايها و مساباني حضور در خبا

 آبادان ضمن ممانعت از شگاهيپاال
، كارگران آن مسيرهرگونه تردد در 

را مورد هجوم خود قرار دادند و معترض 
 نيدر ا. به ضرب و شتم آنان پرداختند

 به مي رژيروهاي از نيادتري شمار زانيم
 شدند و ليمحل تجمع كارگران گس

 از آنان، ي تعداديريضمن دستگ
  .كارگران را به زور متفرق نمودند

  
كارگران شركت ساختمان نصب در *

و  7 در روزهاي شنبه آبادانپااليشگاه 
 در اعتراض به اخراج  بهمن،8يكشنيه 

 شگاهي پااليخود، در مقابل درب اصل
به گزارش سايت پيام، . تجمع نمودند

كارگران معترض عالوه بر طرح 
 بر بازگشت به كار و يمطالبات خود مبن
ن به ي معوقه، همچنيپرداخت حقوقها

 شركت ني اي از كارگران بازداشتتيحما
همكاران  يپرداخته و خواستار آزاد

  .  خود شدنديزندان
  
 بهمن 7روز شنبه  ، ايلناگزارش به*

 كارگر 700 از مجموع تن 300حدود 
 هفت تپه با سفر به شكري ن»بر ين«

 بر كشت و ي به جمع كارگران نتهران
 كه از وستنديصنعت كارون شوشتر پ

 بهمن در تهران به 3بامداد سه شنبه 
 ناختما و هر روز در مقابل سبرند يسر م

  .كنند ي تجمع مي جمهوراستينهاد ر
  

 شركت جهاد نصر يكارگران اخراج
جهت  بهمن،7در روز شنبه كردستان، 

ها و مطالبات خود در    خواستهيريگيپ
  .مقابل اداره كار سنندج تجمع كردند

 ي براي هماهنگي  تهيكمبه گزارش 
 ي، كارگري تشكلهاجاديكمك به ا

كه  تجمع كننده اعالم كردند كارگران
روز بعد در مقابل شركت جهاد نصر 
تجمع خود را ادامه خواهند داد و تا 

 افتي اخراج را دري كتبي  كه نامهيزمان
الزم . نكنند آنجا را ترك نخواهند نمود

 نفر از كارگران 110به ذكر است كه 
 به صورت شي پي شركت چندنيا

 ي نامه رسمي  و بدون ارائهيدسته جمع
  .اخراج شدند

  
 شركت يمانكاريكارگران پز جمعي ا*

 نظر راه آهن ري ترابر سبز كه زنيتام
 كند ي متي فعالراني اي اسالميجمهور

 حساب هيدر اعتراض به عدم تسو
 پژوهان شيپو (ي قبليمانكاريشركت پ

و عدم پرداخت حقوق خود در ) صنعت
   ماه شروع به كار شركت نيدوم

  20 بقيه در صفحه

  1391 بهمن در راني كارگران و مزدبگي اعتراضي از حركتهايبرخ
 يرهاشمي منتيز:مي و تنظيگردآور
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 ي از حركتهايبرخ

 كارگران و ياعتراض

   دررانيمزدبگ

  1391 بهمن
  

  19بقيه از صفحه
 8در روز يكشنبه  ،ي فعليمانكاريپ

 ي اعتراض صنفكيدست به بهمن، 
  .زدند
 پژوهان شي، شركت پو ايلنا گزارشبه 

 مجموعه ني اي قبلمانكاريصنعت كه پ
 حساب هيبود هنوز با كارگران تسو

 ترابر سبز كه نيشركت تام. نكرده است
 مجموعه است در ني ادي جدمانكاريپ

 ماه شروع به كار خود توان نيدوم
 هپرداخت حقوق كارگران را ندارد و ب

  .مشكل برخورده است
  
كارگران سابق و  تن از 1500حدود *

 ي انتخاب در پي گروه صنعتيفعل
دوو «استمرار ممانعت شركت 

 ني از باز پرداخت مطالبات ا»كيالكترون
 بهمن در مقابل 8يكشنبه جموعه، روز م

 در تهران تجمع يسفارت كره جنوب
  .كردند

 لي تجمع به دلنيابه گزارش ايلنا، 
 مسئوالن كشور ◌ٔ  نشدن وعدهيعمل

 است كه ي در قبال تعهداتيكره جنوب
 حل مشكالت به ي براني از اشيپ

  . انتخاب داده بودنديگروه صنعت
  
در  بنيمي از كارگران پتروشتن 600*

 در مقابل  بهمن،9در روز دوشنبه  امام
 ماهشهر دست به تجمع يفرماندار
 شدن دهي زدند و خواهان بر چياعتراض

 انعقاد قرار و يمانكاري پيكامل شركتها
  . شدندميداد مستق

، راني آزاد كارگران اهياتحادبه گزارش 
 نشده تي وضعلي تبدكارگراناين 
طور متحد بر ه  بي در حاليميپتروش

منه اعتراض خود افزودند و در مقابل دا
 ماهشهر دست به تجمع زدند يفرماندار

 آنان در گاهيكه اعتراضات گاه و ب
 گذشته ي هفته هاي طشانيمجتمعها

 تيري در بر نداشته است و مدي اجهينت
 و گري بار ددي جدي در اقداميميپتروش

 مختلف در يمدت سه سال بخشهاه ب
ا به  رايمي بسباران و كيمجتمعها
  . واگذار كردمكوي فريمانكاريشركت پ

  
 فالت يي غذاعيكارگران شركت صنا*

ي در اريدر چهارمحال و بخت، كوهرنگ
  تحصن بهمن دست به9روز دوشنبه 

 خواستار لغو احكام اعتراضي زده و
 و بازگرداندن ياخراج كارگران اخراج

  .آنها شدند
 متحصن به كارگرانبه گزارش ايسنا، 

به موقع حقوق خود، پرداخت نشدن 
 اخراج مكرر كارگران زي و نمه،يمشكل ب

 ي شركت خصوصني ارانيتوسط مد
  .اعتراض كردند

  

 با انكارگرتن از نمايندگان سي هزار *
حضور در محل استانداري تهران، 
خواستار مجوز براي برگزاري تجمع اين 

 بهمن در مقابل 28كارگران در روز 
  .  شدندرژيموزارت كار 

رش اتحاديه آزاد كارگران ايران،  گزابه
خواست صدور مجوز براي برگزاري 

گيرد   تجمع كارگري در حالي صوت مي
روز از تحصن  40كه پس از گذشت 

آنان در مقابل مجلس هنوز هيچ پاسخ 
يكي از .  داده نشده استنانروشني به آ

مهمترين خواستهاي كارگران در طومار 
بر اعتراضي، افزايش حداقل دستمزدها 

اساس تورم واقعاً موجود و تأمين سبد 
  . هزينه يك خانوار چهار نفره بوده است

  
كارگران شركت كشت و صنعت *

 بهمن 9در روز دوشنبه كارون شوشتر 
براي هفتمين روز مقابل ساختمان 

به . جمهوري ايران تجمع كردند  رياست
سه روز است كه كارگران ، ايلناگزارش 

 هفت تپه بر مجتمع كشت و صنعت ني
  . اند هم به اين تجمع پيوسته

 گزارش،تعداد كارگران ني ابراساس
 بر كشت و يشاغل در دو شركت ن

صنعت كارون شوشتر و هفت تپه شوش 
 كه از شش سال رسد ي تن م2700به 

  . خود هستندي مطالبات قانونريگي پشيپ
  
كارگران شركت قند و تصفيه شكر *

اهواز براي دومين روز متوالي با 
هاي خود در مقابل استانداري  خانواده

 و 8در روزهاي يكشنبه خوزستان 
به . تجمع كردند بهمن 9دوشنبه 

اين كارگران خواستار گزارش ايلنا، 
دريافت حقوق معوقه خود هستند كه در 

ماه پرداخت نشده  25   مواردي تا 
  . است

  
 از تن 800بهمن،  9 دوشنبه روز*

احل  سيمانكاري پيكارگران شركتها
 سازه از منيسازان، عمران ذوبان و ا

شركت « يمانكاري پيمجموعه شركتها
طور همزمان دست از كار ه  ب»فراساحل

 و هر كدام دست به تجمع دنديكش
 مجموعه يني در مقابل كارگزياعتراض

 خود زدند و خواهان پرداخت يها
  . شدندخوددستمزد مهر ماه 

 ران،ي آزاد كارگران اهياتحادبه گزارش 
 اعتصاب و تجمع نيدنبال اه ب

 ي شركتهان مسئوال،ياعتراض
 كارگران اني با حضور در ميمانكاريپ

 »شركت صدرا«اعالم كردند از آنجا كه 
 جهي به آنان نداده است در نتي پولچيه

آنان هم قادر به پرداخت دستمزد 
 كارگران حال نيا با ستنديكارگران ن

 به اعتصاب و تجمع خود تا ياعتصاب
 ادامه دادند و پس از ي ساعت كارانيپا

 پاسخ كه ني شركت بدون ايليتعط
 داده شود عازم شاني به خواستهايروشن

  .منازل خود شدند
 است كه ي بزرگي صنعتي رهي جزصدرا

.  آن دولت استيسهامدار عمده 
 مستقر رهي جزنيشركت صدرا كه در ا

 تيرياست شامل دو بخش مجزا با مد
 ي سازي كشتياجداگانه به نام شركته

شركت . صدرا و شركت فراساحل است
ها و ي صدرا سازنده كشتي سازيكشت

 يشركت فرا ساحل سازنده سكوها
  . استي دري بر روي و گازينفت
  
 اعتراضي كارگران ني بر تجمع*

تپه و كشت و صنعت كارون  هفت
 در  بهمن3شنبه  روز سهاز شوشتر كه 

جمهوري آغاز  مقابل ساختمان رياست
بهمن با  9بود عصر روز دوشنبه شده 

توافقاتي ميان نمايندگان كارگران و 
  .هاي مسئوالن دولتي خاتمه يافت  وعده

 از يكي گفته بهبه گزارش ايلنا، 
كارگران معترض، پس از گذشت هفت 

 بر در ي نيروز از تجمع كارگران فصل
 ناچار ،ي جمهوراستيمقابل ساختمان ر

 مسئوالن دفتر ي به وعده هاميشد
 يري گي پي براي جمهوراستير

  .ميمطالباتمان اعتماد كن
  
 كارگران شركتهاي اعتصاب تن 800*

  بهمن9 روز دوشنبه ،زيرمجموعه صدرا
  .دست به اعتصاب زدند

كارگران شركتهاي پيمانكاري ساحل 
سازان، عمران ذوبان و ايمن سازه از 

شركت «مجموعه شركتهاي پيمانكاري 
طور همزمان دست از كار   هب» فراساحل

كشيدند و هر كدام دست به تجمع 
   كارگزيني مجموعهبلاعتراضي در مقا

هاي خود زدند و خواهان پرداخت 
  .شان شدند دستمزد مهر ماه

  
روز اصفهان بازنشستگان ذوب آهن *

 بهمن ماه در مقابل كانون 9دوشنبه 
بازنشستگان ذوب آهن تجمع و خواهان 

 ايرانآژانس زارش به گ.  شدندتوضيح
 بازنشستگان با مشاهده بي اعتنايي ،خبر

مسئوالن به دفتر كانون حمله كرده 
 آنجا را شكسته و بعد با هاي شيشه

  . پراكنده شدندپليسدخالت 
  
 تن از كارگران شاغل در 500 از شيب*

 توسعه اسكان يشركت ساختمان ساز
در  بهمن، 10روز سه شنبه شرق 

 سه ماه حقوق اعتراض به عدم پرداخت
 و در دنديمعوقه خود دست از كار كش

  .  شركت تجمع نمودندنيمقابل ا
كارگران به گزارش وبسايت پيام، 

 رغمي علزي ننيمعترض كه قبل از ا
 يتجمعات مكرر خود، همواره با ب

 و تيري مديي و عدم پاسخگويياعتنا
 ني شركت روبرو شده بودند، ايكارفرما

حقوق و  يبار به طور متحدانه تر
 را خواستار شي شده خوماليمطالبات پا

شدند و ضمن ابراز خشم و تنفر خود، 
 مربوطه را ي شركت و نواحتيريدفتر مد

با پرتاپ سنگ و چوب مورد تعرض 
  .  قرار دادندشي خونانهيخشمگ

الزم به ذكر است كه شركت توسعه 
 ياسكان شرق عهده دار پروژه ها

ر  واقع دسي پرددي شهر جديساختمان
  . باشديشرق تهران م

  
 كارگران شود ي كه گفته مي حالدر*

 اهواز در اعتراض به عدم يقطار شهر
 ماه گذشته 6 ي مطالبات صنفافتيدر

 بهمن، 11چهارشنبه  روزخود از 
اند،   خود را آغاز كردهياعتراض صنف

 مجموعه از پرداخت ني عامل اريمد
  . ماه حقوق كارگران خبر دادكي

 ي شركت مترواملرعي مد،ييهالكو
 اظهار داشتك لنايگو با ا و  اهواز در گفت

در رابطه با مطالبات معوقه كارگران 
 ي كه تا اول مهر با تمامميقصد دار

 حساب هي مجموعه تسونيكارگران ا
  .ميكن

 اهواز ي كارگر در پروژه مترو800حدود 
 گروه از نيا. مشغول كار هستند

 وقفه ي انجام كار بليكارگران به دل
 ي داران،ي زمري در زيروز-شبانه

 يتر ي تر و تخصص  مشاغل سخت
  .هستند

  
كارگران قطار اعتصاب و تجمع *

 بهمن 14در روز شنبه  اهواز يشهر
در اين روز . وارد پنجمين روز خود شد

 در مقابل كارگاه محل كارگران
  .تجمع كردند تشانيفعال

به گزارش ايلنا، كارگران از روز سه 
 حركت اعتراضي خود را  بهمن10شنبه 

و خواستار پرداخت معوقات شروع كردند 
 ني احداث اي مجرمانكاريخود از پ

  .دشدن) سونيشركت ك(پروژه 
  
 شركت بسباران در يمانكاريكارگران پ*

 بندر امام از صبح روز يميمجتمع پتروش
در اعتراض به عدم  بهمن 14شنبه 

 خود دست به ي دستمزدهاشيافزا
  .اعتصاب زدند

 ؛راني آزاد كارگران اهياتحاده گزارش ب
 مجتمع ن اعتصاب مسئوالنيدنبال اه ب

 ندهيبسباران از كارگران خواستند تا نما
 به يدگي خود را جهت رسيها

 كنند ي معرفتيري به مدشانيخواستها
 ي از سوگانندي نماياما با معرف

 كه با شركت يكارگران و در جلسه ا
باران،  مجتمع بسن تن از مسئوالنيچند

 مكوي فريمانكاريحراست و شركت پ
 كارگران مورد گاننديبرگزار شد نما

 واقع شدند و يمي پتروشن مسئوالديتهد
 آنان به نام فرزاد ي هاندهي از نمايكي

  .دي از كار خود معلق گردزادهيعل
  
در روز يكشنبه آهن    ذوببازنشستگان*

تجمع مقابل مجلس  بهمن در 15
از ا تجمع كنندگان به گزارش ايلن. كردند
 مجلس خواستند، تا نمايندگان و رئيس

 مصوبه اجرايدولت را مجاب به 
مجلس در خصوص ادغام صندوق 

 از بازنشستگان صنعت فوالد در حمايت
  . ، كنداجتماعي تأمينسازمان 

  
 نورد ان كارخانهكارگرتن از  1200*

دست  بهمن 15يكشنبه  روزلوله صفا 
 هياتحادش به گزار. به اعتصاب زدند

 كي پس از گذشت ؛رانيآزاد كارگران ا
 كارگر 1200 اعتصاب انيماه از پا

 يكارخانه نورد لوله صفا كه با وعده ها
 كارگران بار نيكارفرما صورت گرفت ا

 يدنبال خلف وعده هاه  و بگريد
   اين .كارفرما دست به اعتصاب زدند

  21بقيه در صفحه 
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 ي از حركتهايبرخ

 كارگران و ياعتراض

   دررانيمزدبگ

  1391 بهمن
  

  22بقيه از صفحه 
  

 بهمن هم 16اعتصاب در روز دوشنبه 
كارگران اين كارخانه در . ادامه داشت

  . روز در اعتصاب بودند8ماه گذشته هم 
  
 ساحل ي شركتهايمانكاري پانكارگر*

 سازه از منيسازان، عمران ذوبان و ا
 شركت يمانكاري پيتهامجموعه شرك

در ادامه حركت اعتراضي » فراساحل«
 بهمن به 15خود در روز يكشنبه 
  .اعتصاب خود ادامه دادند

؛ راني آزاد كارگران اهياتحادبه گزارش 
 شركت دوشنبه هفته ني انمسئوال

به ) روز اول اعتصاب بهمن،9(گذشته 
كارگران گفته بودند از آنجا كه شركت 

 فعال زيداده است ما ن نيصدرا به ما پول
 شما يقادر به پرداخت دستمزدها

  .ميستين
 مجموعه در همان ني از كارگران ايكي

:  اتحاد اظهار داشتتيروز به سا
متاسفانه سازه عظيم فلزي كه حاصل 
زحمت چند صد كارگر فرا ساحل صدرا 
بود به قعر دريا رفت و سرنوشتي مانند 

  .حقوق آنها پيدا كرد
  
 ي تعاونياز اعضا تن 150حدود *

 شهر لي كاران اتوموبريمسكن تعم
دست به  بهمن 17سه شنبه سنندج روز 

 ي در مقابل استانداريتجمع اعتراض
  .كردستان زدند

، راني آزاد كارگران اهياتحادبه گزارش 
 ي مسكن در حالي تعاونني اياعضا

 يهايريگي تجمع زدند كه پنيدست به ا
ماه  ني در چنديآنان در مراجع قانون

 در بر نداشته ي اجهيگذشته تا كنون نت
  .است

 تجمع و ني گزارش با شروع اني بر ابنا
 به ي استاندارن مسئوالي توجهيب

 ناخواست تجمع كنندگان، مامور
 با حضور در ي انتظاميروياطالعات ن

 تجمع كنندگان از آنان خواستند به انيم
 دهند اما كارگران انيتجمع خود پا

 ي به خواستهايدگيستجمع كننده بر ر
 پس از وعده تايخود اصرار كردند و نها

 به يدگي بر رسي مبننا مامورنيا
 به تجمع نده،ي تا دوشنبه آشانيخواستها

  . دادندانيخود پا
  
 باز نشسته آموزش اني از فرهنگيجمع*

اعتراض به عدم  پرورش دشتستان در
در روز چهارشنبه  ماه حقوق افتيدر6

 ني ايماندار درب فريجلو بهمن 18
  .شهرستان تجمع نمودند

 سايت اتحاد جنوب،  گزارشبه
 بازنشستگان ماه ؛ اظهار كردندنا،معترض

 بازنشستگان ي و برخوريمهر، شهر

 از زمان يمردادماه سال جار
 تا كنون حقوق و پاداش يبازنشستگ
  . نكرده اندافتيخود را در

  
 كارگر 1200دنبال اعتصاب ه ب*

فا كه از عصر روز كارخانه نورد لوله ص
 بهمن در اعتراض به خلف 15 كشنبهي

 يوعده كارفرما در عمل به جدول بند
 ي پرداخت دستمزدهايتوافق شده برا

 ني كارگران ا،معوقه آغاز شده بود
 بهمن 17كارخانه تا عصر روز سه شنبه 

  .  به اعتصاب خود ادامه دادندماه
 با راني آزاد كارگران اهي گزارش اتحادهب

 كارخانه ن اعتصاب مسئوالني اشروع
 از دستمزد ماه كيبا وعده پرداخت 

 18معوقه كارگران در روز چهارشنبه 
بهمن، از آنان خواستند به اعتصاب خود 

طور ه  بي دهند اما كارگران اعتصابانيپا
 اعالم كردند هر لحظه كه يمتحدانه ا

 صورت گرفته عمل يشما به توافقها
 شد ما زيوار و پول به حساب مان ديكرد

 اني همان لحظه به اعتصاب خود پازين
  . دادميخواه

 گزارش با تداوم اعتصاب ني بر ابنا
 تحقق ي آنان برايستادگيكارگران و ا

 كارخانه نورد يشان، كارفرماه هايخواست
 شنبه چهارلوله صفا به ناچار عصر روز 

 از دستمزد معوقه ماه كي بهمن 18
رد و  كزيآنان را به حساب شان وار

 داده اني به اعتصاب خود پازيكارگران ن
  .ازگشتند بشانيو بر سر كارها

  
 كارگر 800دنبال اعتصاب و تجمع ه ب*
 شركت فرا ساحل در روز يمانكاريپ

 ي كار از سويليبهمن و تعط 9دوشنبه 
 بهمن و سپس 14كارفرما تا روز شنبه 

 كارگران در نيادامه اعتصاب و تجمع ا
ن، كارفرما به  بهم15 كشنبهيروز 

 روز اد وعده ديكارگران اعتصاب
 بهمن دستمزد معوقه آنان 18چهارشنبه 

 ني با ازيرا پرداخت خواهد كرد و آنان ن
 كه چنانچه روز چهارشنبه ماتومياولت

 گريدستمزدشان پرداخت نشود بار د
اعتصاب را از سر خواهند گرفت به 

  . دادندانياعتصاب خود پا
 ،رانيد كارگران ا آزاهي گزارش اتحادبه

از آنجا كه  آبان 18چهارشنبه  روزصبح 
 نشده بود زي به حساب كارگران واريپول

 كه قبال داده يماتوميآنان بنا بر اولت
بودند از اول صبح دست به تجمع زدند 
و خواهان پرداخت دستمزد معوقه خود 

 گانندي تجمع نمانيدنبال اه ب. شدند
  مجموعه شركتيمانكاري پيشركتها

 9فراساحل به كارگران اعالم كردند تا 
  .صبح دستمزدشان پرداخت خواهد شد

 ساعت دني گزارش با فرا رسني بر ابنا
 دستمزد معوقه كارگران كماهي صبح 9

 و آنان بر دي گردزيبه حساب شان وار
  . بازگشتندشانيسر كارها

  
 هفت روزه ي تجمع اعتراضي پدر*

 مجتمع كشت و صنعت بر يكارگران ن
رون شوشتر و هفت تپه در مقابل نهاد كا
 بهمن تا 3روز  كه از ي جمهوراستير

 بهمن ادامه 9شامگاه روز دوشنبه 
 يدي دو واحد تولني اندگانيداشت، نما

 روز و مرتفع نشدن 14 گذشتپس از 
 يريگ ي پي براشان، يمشكالت صف

در روز دوشنبه  گري دولت بار ديها وعده
  .به تهران آمدند بهمن 23
 ندگاني از نمايك، يلناي گزارش ابه

كارگران مجتمع كشت و صنعت كارون 
  ي با ب؛ خبر گفتنيشوشتر با اعالم ا

 كه مسئوالن ييها  ماندن وعدجهينت
 در خصوص ي جمهوراستينهاد ر

 به كارگران داده ي مطالبات صنفافتيدر
 يندگانيروز طبق توافق با نماامبودند، 

 مامور و كارگران انتخاب يكه از سو
 موضوع شده بودند به ني به ايدگيرس
 آمده و با حضور در دفتر نهاد تختيپا
 مي شديي قولهاري گي پي جمهوراستير

 روز تجمع كارگران به ما نيكه در اخر
  .داده شده بود

  
 ي از رانندگان تاكسياديتعداد ز*

در  بهمن، 23دوشنبه  سنندج روز 
 اباني خيكي طرح ترافياعتراض به اجرا

  . شهر تجمع كردندني اينيخم
 در ي تاكسرانندگان،  فارس گزارشبه
 يكي طرح ترافي تجمع اجرانيا

 قشر ني را ظلم به ايركارشناسيغ
 دنظري و خواستار تجدكردند  قلمداد 
 طرح ني اي مربوطه در اجرانمسئوال

 نصب شده ي تابلورانندگان .شدند
 را از جا اباني خني اي در ابتداييراهنما

  .ددرآوردن
  
 230 از مجموع نن 100 از شيب*
 اداره كل راه و ي شركتيروين

سه  روز راحمدي و بوهيلوي كهگيشهرساز
 جهينت يبعد از تجمع ب بهمن، 24شنبه 

 به يدر مقابل اداره كل راه و شهرساز
 كرده و در راهپيمايي يسمت استاندار

  .دفتر استاندار تجمع كردند
كارگران  اعتراض ، ايلناگزارشه ب
 اداره كل راه و ي و خدماتيمانيپ

 پرداخت نشدن هيلوي كهگيشهرساز
اين . استشان  حقوق و مطالبات معوقه

 از هفت ماه حقوق و شيكارگران ب
  .اند   نكردهافتي خود را دريايمزا
  
 شهرستان سنندج لي اتومبركارانيتعم*

ن  مسكيها ي تعاونيكالهبرداربه علت 
ل  در مقاب تهمن،24در روز سه شنبه 

 زيآم   استان تجمع اعتراضيدادگستر
  .برگزار كردند

 ي كالهبرداري، ادعا فارس گزارشهب
 مسكن در كشور هر بار از يهايتعاون
 نوبت بار نيا .كند ي سر و صدا ميا  نقطه
 شهرستان سنندج لي اتومبركارانيتعم

 ي دادگستري بهانه جلونيبود كه به هم
  .كردستان تجمع كنند

   
 سازه مايدر شركت نكارگران شاغل *

 ماه حقوق 2 عدم پرداخت ليبه دل
 بهمن 24در روز سه شنبه معوقه خود 

  . شركت تجمع كردندنيدر مقابل دفتر ا
 ي براي هماهنگ ي تهيكمبه گزارش 

 ني اي، كارگري تشكلهاجاديكمك به ا
 شهر ي واحد1728شركت در پروژه 

 ساخت مسكن مشغول نهيسنندج در زم
  .است تيبه فعال

  
 تهران با يدنبال مخالفت استانداره ب*

 در مقابل ي تجمع كارگريبرگزار
 وزارت يريگيوزارت كار، دفتر پ

 با جعفر ي تلفني تماسي طزياطالعات ن
 آنان را ي محمدني زاده و پروميعظ
 دفتر ني به احاتي توضي پاره ايبرا

  .احضار كرد
 بهمن 24روز سه شنبه  گزارش هب

 دو نفر ني ا،راني آزاد كارگران اهياتحاد
 وزارت يريگي در دفتر پبايد روز بعد

  .اطالعات حاضر شوند
  
 400 حدود ، بهمن28روز شنبه صبح *

كارگران درمقابل وزارت كار تن از 
. كردند بهبودي تجمع -درخيابان آزادي

، راني آزاد كارگران اهياتحادبه گزارش 
 همزمان نيروهاي سركوب انتظامي و

صورت گسترده ه هم ب لباس شخصيها
  .پيدا كردندمحل حضور  در

يك فعال كارگري گفت عده اي از 
 كارگران به طورجداگانه از اراك و

 28اصفهان براي شركت در تجمع 
موقعي و بهمن كارگران به تهران آمدند 

خواستند به كارگران تجمع  كه مي
كننده در مقابل وزارت كار بپيوندند، 

 به نيروي سركوبگر مانع پيوستن آنها
  تجمع كنندگان شد 

  
 از تن 50حدود  بهمن 30روز دوشنبه *

 مختلف امضا يكارگران كارخانه ها
 هزار نفره در 30 يكننده طومار اعتراض

محوطه ساختمان وزارت كار تجمع 
 آن بر ي برپا كردند و طياعتراض

 دستمزدها و اصالحات شيخواستار افزا
  . شدندي اجتماعني كار و تامنيدر قوان

 ران،ي آزاد كارگران اهياتحادزارش به گ
 در دست داشتند كه ي پالكاردكارگران

 ياعتراض س:  آن نوشته شده بوديرو
 دستمزدها و شيهزار كارگر به عدم افزا

 كار و ني در قوانياصالحات ضد كارگر
  . ي اجتماعنيتام

 نا ماموري تجمع كارگرنيبا شروع ا
حراست وزارت كار از كارگران تجمع 

 انيواستند به تجمع خود پاكننده خ
 خود ي بر خواستهاديدهند اما آنان با تاك
 از ي جواب روشنافتياعالم كردند تا در

 سرپرست وزارت ي عباسيشخص آقا
  .  تجمع خود ادامه خواهند دادبهكار 

  
كارگران ، آژانس ايران خبربه گزارش *

روز دوشنبه شركت لوازم خانگي آردل 
 پرداخت در اعتراض به عدم بهمن 30

دو ماه حقوق معوقه كارگران اين 
شركت و وضعيت نابسامان اين شركت 

خاطر نداشتن مواد اوليه در ه كه ب
برد، در اين  سر مي وضعيت بحراني به

  . شركت دست به تجمع اعتراضي زدند
  

 ،يري دستگ،يسركوب، آزار، پرونده ساز
 در يشكنجه و محاكمه فعاالن كارگر

  .مي كني م را به شدت محكومرانيا
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اعالم نصب سانتريفوژهاي 

جديد در تاسيسات نطنز، فرار 

  به جلو
  ليال جديدي

   بهمن14شنبه ... فراسوي خبر

بار ديگر رژيم واليت فقيه راه مقابله با بن بستهاي 
خود را در بحران آفريني و تهاجم و تهديد يافته 

اعالم نصب سانتريفوژهاي جديد در تاسيسات . است
ورانيوم را تا دو يا سه نطنز كه سرعت غني سازي ا

برابر افزايش خواهد داد، آنهم هنگامي كه قرار است 
 مذاكرات پيرامون فعاليتهاي هسته اي "به زودي"

  .صورت گيرد، تازه ترين نمونه آن است
جي كارني، سخنگوي كاخ سفيد، اقدام اخير 
جمهوري اسالمي را ناقض قطعنامه هاي شوراي 

تحريك " و آن را امنيت سازمان ملل متحد خوانده
وي گوشزد مي كند كه .  توصيف كرده است"آميز

اين امر سبب انزواي بيشتر رژيم در جامعه بين 
  .المللي خواهد شد

همچنين، چاك هيگل، نامزد تصدي پست وزير دفاع 
اياالت متحده، در پاسخ به پرسشهاي كميته سناي 
آمريكا هشدار داده كه بي توجهي جمهوري اسالمي 

امكاني "هاي بين المللي، از دست دادن  ه به خواست
 خواهد بود و اطمينان مي دهد كه "براي ديپلماسي
 اي براي جلوگيري از دستيابي رژيم  از هيچ گزينه

 پوشي نخواهد كرد،  اي چشم ايران به سالح هسته 
  .حتي از اقدام نظامي

جو بايدن، معاون رييس جمهور آمريكا نيز كوتاهي 
 دستيابي جمهوري اسالمي به بمب نكرده و بار ديگر

 اعالم "تهديدي براي امنيت ملي آمريكا"اتمي را 
اين پنجره ديپلماتيك، ": مي كند و متذكر مي شود

  ".براي زماني نامحدود گشوده نخواهد ماند
در همين زمينه حتي سرگي الوروف، وزير خارجه 

 بودن توقف غني سازي در "ضروري"روسيه، 
  .ورد تاكيد قرار داده استمرحله مذاكرات را م

، شوراي امنيت نيز در 5+1پيشتر، افزون بر گروه 
چند قطعنامه خواهان توقف غني سازي اورانيوم شده 

  .بود
بنا به گزارشي در روزنامه لوس انجلس تايمز، 
بسياري از كارشناسان معتقدند سرعت بخشيدن به 
غني سازي اورانيوم زمان ساختن بمب را كوتاه تر 

 ماه در 4برخي از آنان اين زمان را تنها .  كردخواهد
 ماه است، 12مقايسه با توان سانتريفوژهاي فعلي كه 

  .تخمين زده اند
واضح است كه اين اقدام جمهوري اسالمي امكان 
پيشرفت در مذاكرات هسته اي را كمتر خواهد كرد، 

 خواهان خودداري از اين اقدام 5+1زيرا كشورهاي
با اين حال، كاترين . اهند شدپيش از مذاكرات خو

اشتون، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا كه 
 را برعهده 5+1سرپرستي مذاكره كنندگان گروه 
 صورت "بزودي"دارد، معتقد است كه مذاكرات 

   .خواهد گرفت
واضح است كه جمهوري اسالمي تالش مي كند به 

ه اين اقدام ك. هر ترتيبي مذاكرات را به تاخير بيندازد
براي تهديد و تحت تاثير قرار دادن و مذاكره با 
داشتن ابزار زور بيشتر در برابر حريفان صورت 
گرفته، اقدامي است كه رژيم بارها به آن دست زده 

  .و بي نتيجه و بيهوده بوده است
رژيم جمهوري اسالمي با دست زدن به اين بازيهاي 

ه سياسي، خود را به بي چاره گي بيشتر و مردم را ب
     .سيه روزي بيشتر مبتال مي كند

ارزش استراتژيك 

بشار اسد براي 

  خامنه اي
  زينت ميرهاشمي 

   بهمن 27فراسوي خبر 
به قتل رسيدن يكي از سركردگان 
سپاه پاسداران در سوريه و سخن 
پراكني رئيس قرارگاه عمار، اهميت 
استراتژيك ديكتاتوري اسد براي 
خامنه اي را بيش از هر هنگام 

بر اساس بيانيه . ان مي دهدنش
مشترك ستاد فرماندهي مشترك 

حاج حسن «ارتش آزاد سوريه، 
در كاروان تسليحاتي كه » شاطري

از سوريه راهي لبنان بود، توسط 
حمله هوايي اسرائيل به قتل رسيده 

  . است
   

رژيم با تاييد خبر به قتل رسيدن 
اين سركرده سپاه تروريستي قدس، 

وي رئيس اعالم كرده است كه 
هيات ايراني ستاد بازسازي لبنان 

  . بوده است
 26از سويي ديگر، روز پنجشنبه 

بهمن، آخوند مهدي طائب رئيس 
سوريه را استان » عمار«قراركاه 

سي و پنجم و يك استان 
. استراتژيك براي رژيم دانست

پاسدار مهدي طائب، با تاكيد بر 
جايگاه سوريه در معادالت سياسي 

يت آن، به دخالتهاي و نقش بر اهم
مستقيم رژيم ايران در حفظ بشار 

وي مي . اسد اعتراف مي كند
اگر دشمن به ما هجوم كند «:گويد

و بخواهد سوريه يا خوزستان را 
بگيرد، اولويت با اين است كه ما 
سوريه را نگه داريم چون اگر 
سوريه را نگه داريم مي توانيم 
خوزستان را هم پس بگيريم اما 

ه را از دست بدهيم تهران اگر سوري
  » .را هم نمي توانيم نگه داريم

حرف پاسدار طائب در اولويت دادن 
سوريه به خوزستان، بر راهكارهاي 
رژيم براي مقابله با سرنگوني 

صدور بحران به . صحه مي گذارد
خارج از مرزها، مداخله و ايجاد 
تنش در منطقه، همواره يكي از 
سياستهاي رژيم جهت حفظ خود 

از نظر طراحان امنيتي . است
جمهوري اسالمي براي مهار 
بحران عدم مشروعيت و بحران 
حكومتي، بايد سياستهاي مداخله 

را ... گرانه در سوريه، لبنان، عراق و
. در شكلي عريان گسترش داد

كمك اقتصادي به سوريه به ارزش 
 ميليون يورو در 50و يك ميليارد 

ماههاي اخير براي نجات 
ديكتاتوري بشار اسد، حرف طائب 

در حالي كه در . را تائيد مي كند
خوزستان مشكالت اوليه مردم 
افزايش يافته، درآمدهاي كشور 
براي سرپا نگهداشتن بشار اسد 

  .هزينه مي شود

  

 يريدستگ

 فاز يمرتضو

 از يديجد

 ي باندهايريدرگ

 قدرت

   18فحه بقيه از ص
  

 و ي آلت فعل خامنه ايمرتضو
 يي مقام قضارابزار سركوب او د

 علت تا كنون از نيبود، و به هم
اما پرونده .  در امان بودگرديپ

 خانواده هي او بر عليساز
 استي كه فرزندان او ريالله تيآ

 را به عهده مي مختلف رژيقوا
 شتري بي برايري گهيدارند و ما

 ني بيريكردن شعله درگ
 در ي كه خامنه ام،ي رژياندهاب

مورد آن اخطار داده بود، 
 گري است كه ديي خطانيبزرگتر

 .ستي نيقابل چشم پوش
 ي مرتضويري كه دستگيهيبد

 انجام يبا چراغ سبز خامنه ا
 نژاد يگفته احمد. گرفته است

 سازمان كي هيقوه قضائ"كه 
 نه به "ستي ني خانوادگژهيو

 بلكه به يجانيخانواده الر
 يي اهللا هاتيواده بزرگ آخان

 ي جمهورمياشاره دارد كه رژ
 خود تي را ابزار حاكمياسالم

 زي را ني دانند و خامنه ايم
ضربه محمود .  شوديشامل م

 ي نژاد، گماشته عاصياحمد
 تنها به كشنبهيرهبر در روز 

 وارد نشد، يجانيخانواده الر
بلكه افراد مورد اعتماد رهبر و 

 ياز سكدستي يابزار مهندس
قدرت او را غرق در فساد و 

در صورت عدم .  نشان داديتباه
 ضربات ني نژاد ايكنترل احمد

 چوب عبور هار روند تا از چيم
 را ي رهبر كسانيكرد در اندرون

 كار را ني ايوعده ا. شامل شود
 نژاد در فرودگاه داد ياحمد

 از سفر مصر بر گردم، يوقت"
 مسئله را دنبال نيحتماَ ا

 ".كنم يم
 ي باندهايري حساب درگني ابا

 ي افشاگرد،ي از تهدميقدرت رژ
 يري گذشته و با دستگيو فحاش
 شده يدي وارد فاز جديمرتضو

 بود كه يزي همان چنيا. است
 داشت ي تا كنون سعيخامنه ا

 ندهي آيروزها.  كندزياز آن پره
 بود كه باند مي خواهيشاهد جدال

 كه خود را در يتي امن-ينظام
 آنرا ند،ي بي كامل مفآستانه حذ

 كشانده چي هايبه مرحله همه 
 .است
  

  

  نبرد خلق

ارگان سازمان چريكهاي 

  فدايي

   خلق ايران 

  يرهاشمي منتيز: ريسردب

منصور امان، : راني دباتيه

 نتي ز،يدي جدالي له،يجعفر پو

  يرهاشميم

 ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

 ،يرهاشمي منتيمنصور امان، ز

 ه،يجعفر پو اردوان، تايآناه

   سامعيمهد

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 

دخلــق ارگــان ســازمان چريكهــاي نبر
فدايي خلق ايران و بيان كننده نظرات       

اما بديهي است كه    . اين سازمان است  
ــالين   ــب فع ــاالت و مطال ــاپ مق از چ
سازمان و جنبش مقاومـت و صـاحب        
نظران و نيز ترجمه مطالبي كه حجـم        

ع از آن دهـد و اطـال     نشريه اجازه مي  
ــد اســت، خــودداري نمــي  ــد مفي . كن

ــراد در     ــضاي اف ــا ام ــه ب ــالبي ك مط
شود، بيـان كننـده      نبردخلق چاپ مي  

نظرات خود آنان است كه ممكن است  
با نظرات سازمان منطبـق، همـسو يـا         

سرمقاله نبردخلق  . اختالف داشته باشد  
بيان كننده نظـر    ) با نام و يا بدون نام     (

  .سازمان است
  

رد خلق بـا آدرسـهاي      براي اشتراك نب  
  نبرد خلق تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبار و گزارشهاي جنـبش كـارگران،        
ان، اخبــار مزدبگيــران و كــاركنلن ايــر

تحوالت ايـران، عـراق ومـسائل بـين      
ــار و   ــه آن، اخبـ ــوط بـ ــي مربـ المللـ
ديدگاههاي جنبش زنان را هر روز در        

  .سايت ايران نبرد بخوانيد
 در شبكه جهاني سازمانآدرس 

  اينترنت

نشريه نيرد خلق ، اخبار 

رويدادهاي روز ايران و جهان، 

  تحليل مسائل روز، ديدگاهها

  پيشگامراديو (بخش شنبداري 
www.iran-nabard.com 
www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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   ازي جمعاميپ

  ستي كمونانيدانشجو
" 

 است كه هر روز ي و آزادي زندگي ستهي شايفقط كس
  )گوته (" رودي مكاري به آنها به پدني رسيبرا

 نمود ذوق سرشار، لذت سركش و اهكل،ي سزيرستاخ
 را كشف ي زندگي است كه معنايي انسانهانيغرور آفر

 و ي زندگي براكاري عطر گل سرخ به پيكردند و در پ
  . رفتنديآزاد

  ي برابري و زنده باد مبارزه براي آنها گرامادي
 ستي كموناني از دانشجويجمع

  

  33 از قطعه اميپ

   تهران1391 بهمن 19
  

  
 
   در كلناهكلي مراسم بزرگداشت حماسه سبه
  

  چه مظلومانه..  در خاك خفته بودندبانهي غرچه
  رمي گشتم كه عكس بگي آشنا ميبه دنبال نام 

  ... نام و نشان مانده بودندي از سنگها بياريبس
  ... بودني و سهمگي در پشت آن سكوت طوفاناما

 نشانِ ي بي خاكهاري از زي پرصالبتيصداها
    شدهيمانيس
  
  ميري مي و هرگز نممي زدند كه ما زنده اي ماديفر

   و گام برداشتم تا باز نگاه كنمافتمي يقدرت
   ابمي بيي آشنابلكه

   كسوي پرخروش و توفنده از ياادهي موج فريول
    شان باز دگرگونم كردتي و مظلوميبي اوج غرو
    شدري از چشمانم اشك سرازو
  

   . ام با شماستشهي و اندجان
  

 زنده بودن شان را ادي و تمام آنها كه صدا و فرمن
  .دميشن
   گرمي درودهابا

   سرخقيشقا33
  

  

  

  

  ،"شورش" اميپ

  فعاالن  از ياز جانب جمع

 خلق يي فدايكهايچرسازمان 

   در مازندرانرانيا

  
   بهاركي پپانزده
  دي خورشي تكه پانزده
   الله سرخپانزده
   كوهي صخره پانزده

   دماوند و سهند و سبالناز
   موجِ خزرپانزده
    الله سرخپانزده
   شعله عشقپانزده
  قي رفپانزده
  كي چرپانزده
  ي فدائپانزده
    آذرخشپانزده

   در ظلمت آسماندنديتاب
    شب بهمني زدند بر سرماشعله

   خلقي خاموش شدند در كهكشان آزادو
   و زاده شددي خنداهكلي سو

    شدجاودانه

  
  اهكلي سحماسه

  مييلداي بهمن و هنوز در خواب بلند ديرس
    بهار در زمستاندي رسيآر

   نوزده بهمنديرس
    پروازفصل

  اهكلي سزي رستاخبا
  "شورش" ي نداو

  ي نام حق و آزاده گبه
  

 ما را برآن داشت كه محفل گرم شي آمد و سرمابهمن
  ...اهكلي حماسه سادي با ميساز
 كه در ظلمت گسترده بهمن چون ي دالورقانيرف

 و جرقه بر خرمن خشم فرو خفته خلق دنديآذرخش تاب
  زدند
 داري خلق را بكهاي آتش جنگل و رزم چري هاشعله
  .كرد

 و خاطره ادي هنوز اهكلي گذشت سالها از حماسه سبا
 به ي مسرت بخشدي و امي خلق، شاددي رشانييآن فدا
 قلب 

 بخشد و راه امروز را ي خلق ميي فدايكهاي ما چرداريب
  . سازدي مروزيبه از د

 بر عزم راسخ و هي و تكقاني رفياري كه با مي آنبر
 خود و رهنمون جانباختگان با داريسالح و ذهن ب

 و سميلاي امپري نابودي استوار به سويگامها
 مي بشتابي اسالمي جمهوريستي و نظام فاشسميتاليكاپ

 يابي كه تا كامقاني به خون رفمي كني ماديو سوگند 
  .ميني ننشي و از پامي بمانداري مهم بنيا

   جنگمي ميداري و در بدارمي و بارميهوش
   و عاشق داس و چكش و تفنگمكميچر
   مانمي زنده ام بر عهد خود با سازمان متا

   فشنگمني بندم به ظلمت تا آخريم رگبار
 يي فدايكهاي از فعاالن سازمان چري جانب جمعاز

   در مازندرانرانيخلق ا
  "شورش"
  

   از جوانان هواداري جمعاميپ
  
  اهكل،ي سروزي پامي سالگرد قني چهل و دومدر

 بخش دي باد درخشش پرفروغ اختران نوندهي و پايگرام
   .يآزاد

  !دندي آفردي كه اميمردان باد حماسه دالورانه رادادي
 و جاودان است و هر ندهيپا! ردي مي كه نميديام

   استبداد و ي هاهيلحظه پا
  

  ! لرزاندي ماي دنني اي جاي را در جايكتاتوريد
 و خاطره شان به خاطر زنده ادي بر آنان و زنده باد درود

 روشن كردن چراغ مبارزه ي برا،ي به آزادديكردن ام
  .نماني سرزمخي تاريداد زده  و استبكيدر شب تار

  
 يي فدايكهاي از جوانان هواداران سازمان چريجمع
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

حمله وحشيانه به ساكنان ليبرتي 
 مجاهد خلق و 6منجر به شهادت 

مجروح شدن بيش از صد تن شده 
  .است

هفتمين اجالس شوراي عالي 

سازمان چريكهاي فدايي خلق 
ايران شهادت اين مجاهدان پايدار 
را به خانواده آنان، به سازمان 
مجاهدين خلق ايران و به همه 

  .آزاديخواهان تسليت مي گويد
   مصرانه از دبيركل سازمان ملل ما

  متحد مي خواهيم كه يك كميته 
  تحقيق براي بررسي اين جنايت 

  
 . ضد بشري تشكيل دهد

ما خواستار آن هستيم كه شوراي 
امنيت ملل متحد با يك تصميم 
عاجل، دولت عراق را ملزم به 
رعايت حقوق انساني ساكنان 

 .ليبرتي، به ويژه تامين امنيت آنها نمايد
ا از پايبندان به اعالميه جهاني حقوق م

بشر مي خواهيم كه اين جنايت ضد 
انساني در مورد ساكنان بي دفاع زندان 

  . موسوم به ليبرتي را محكوم كنند

سكوت پيرامون اين عمل وحشيانه به 
مفهوم رضايت خاموش از آن و در 
عمل تقويت سياست سركوب خونين 

 مخالفان و صدور تروريسم دولتي به 
  دفاع از حقوق ساكنان . شمار مي رود

  ليبرتي دفاع از حقوق بشر و بخشي از 
مبارزه عليه استبداد مذهبي و تالش 

 .براي آزادي است

  
شركت كنندگان در هفتمين اجالس 
شوراي عالي سازمان چريكهاي فدايي 

  خلق ايران
 فوريه 11 (1391 بهمن 23دوشنبه 

2013 (  
 

» كمك نقدي«پرداخت 

بكارانه براي شيوه فري

  پنهان كردن فقر
   زينت ميرهاشمي

   بهمن15فراسوي خبر يكشنبه  
در جلسه مشترك دولت و مجلس، شنبه 

 بهمن، پرداخت كمك نقدي 14شب 
بخشهاي (به افرادي ) مقدار نامعين(

. به تصويب رسيد) اجتماعي نامشخص
خبرگزاري حكومتي فارس اين كمك 

  تا70نقدي را به صورت احتمالي بين 
   . هزار تومان تخمين زده است100

اين كمك نقدي كه قرار است در هفته 
اول اسفند فقط يك بار و به عده اي 
پرداخت شود، از منظر تصويب كنندگان 

براي جبران هزينه هايي كه بر «آن، 
    .است» مردم وارد شده

تصويب اين مبلغ ناچيز در برابر باال رفتن 
ارزشي قيمتها به مناسبت شب عيد، هيچ 

ندارد و مي توان گفت جنبه تبليغي و 
  .فريبكارانه آن برجسته است

در اسفند ماه حداقل دستمزد توسط 
بر . شوراي عالي كار بايد تعيين شود

اساس داده هاي آماري نهادهاي دولتي، 
 ميليون 12اين حداقل دستمزد شامل 

حداقل حقوق . كارگر و مزدبگير مي شود
 90ن سال  كه در پايا91براي سال 

تصويب شده به گواهي نهادهاي 
كارگري، نه تنها قدرت خريد كارگران را 
باال نبرده بلكه با باال رفتن غير متعارف 
قيمت كاالها و تورم، زندگي و معيشت 

   .آنان فاجعه بار تر شده است
از سويي ديگر زمان اجراي مرحله دوم 
حذف يارانه ها در جلسات شبانه بين 

. لي فقيه، كليد خورددولت، مجلس و و
برخي از كارشناسان رژيم، عوارض 
اجرايي شدن فاز دوم حذف يارانه ها را 
. به عنوان خطري جدي گوشزد كرده اند

نيروهاي سركوبي راهكارهايي در رابطه 
بر . با شورشهاي اجتماعي طرح كرده اند

» كمك نقدي«همين منظر تصويب 
اگر در نمايش . يكي از اين راه حلهاست

تخاباتي پيشين، گماشته ولي فقيه با ان
هنوز كشت كاران (پخش سيب زميني 

و ) سيب زميني، پول آن را طلبكارند
 توماني در شهرهاي 50اسكناسهاي 

كوچك و روستاها خود را فاتح انتخابات 
  مهندسي شده اعالم كرد، اين بار با 

  شهداي  فدايي 

  اسفند ماه 
 - مهدي اسـحاقي     -رحيم سماعي   : رفقا

 - عبــاس مفتــاحي -مــسعود احمــدزاده 
ــد احمــدزاده   - مهــدي ســواالني -مجي

 بهمـن   - غالمرضا گلوي    -حميد توكلي   
 عبدلكريم حاجيان   - سعيد آريان    -آژنگ  

 علي رضا نابـدل     - مناف فلكي    -سه پله   
 -چـي    جعفر اردبيـل   -امين نيا     يحيي -

ر  اصـــــغ-زاده  محمـــــدعلي تقـــــي
 علـي نقـي     - اكبر مؤيد    -هريسي   عرب

 فريدون نجـف    - حسن سركاري    -آرش  
 جليل  - علي اكبر صفايي فراهاني      -زاده  

ــرادي  ــي  -انف ــكندر رحيم ــادي - اس  ه
ــلي  ــي  -فاض ــي عراق ــماعيل معين  - اس

 هـادي بنـده خـدا     -الدين مـشيدي     شاع
ــرودي  ــزادي  -لنگ ــش به ــاس دان  - عب

ــدچي    ــدث قن ــدعلي مح ــور -محم  غف
 ناصــر - هوشــنگ نيــري -پــور  حــسن

 - صـبا بيـژن زاده       -صيف دليل صفايي    
 عبدالرضــا كالنتــر -دوان  بهنــام اميــري

ــسانكي  ــرودي  -ني ــان لنگ ــد غالمي  احم
 - نظـام  - محمدرضا بهكيش  -) هادي  (

ــد آزادي  ــاس -حميــ ــر - عبــ  جعفــ
 جـواد   - محمدعلي معتقد    -شاهي   پنجه

 سـعيد   -نـسب     جليل خواري  -غفوريان  
ــي  ــي خل-عقيق ــي  عل ــدالرحيم -يق  عب

ــبوري  ــتاري  -ص ــور س ــصور - تيم  من
الـدين    بهـاء  - اقبال طـاهرخو     -سعيدي  

 سـيروس   -داغي    خسرو قره  -نگهداري  
 مجتبـي  -الـديني    ناصر نجـم -فردوس  

 طي  -زاده    منصوره حبيبي  -آبادي   خرم
 تــا كنــون در مبــارزه عليــه 49ســالهاي 

ــه   ــارزه علي ــاع، در مب ــسم و ارتج امپريالي
ه و خمينـي و بـراي تحقـق         رژيمهاي شا 

ــه شــهادت   ــسم ب دموكراســي و سوسيالي
  . رسيدند

******  
  

استفاده از ابزار قانون، با دادن صدقه شب 
عيد لشكري نان خور وابسته را به اجراي 

  .نمايش انتخابات فرا مي خواند
كارگران و مزدبگيران مي خواهند بر 
سرنوشت تعيين حقوق خود مشاركت 

د و دستمزد حق خود و داشته باشن
عادالنه همخوان با نرخ تورم و سبد 

مزدي كه . هزينه زندگي شان مي خواهند
توسط قانون ضد كارگري تعيين مي شود 
و صاحبان سرمايه پرداخت همين حداقل 
را ماهها به تاخير مي اندازند، نمي تواند 
با پرداخت يك كمك ناچيز تغييري در 

  . زندگي اكثريت مردم ايجاد كند
  

حمله تروريستي به زندان موسوم به 

 ليبرتي محكوم است


