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 هديه نوروزی جمهوری اسالمی
  به خبرنگاران ايران

  
 ،در اين روزهای پايانی سال ، رژيم جمهوری اسالمی 

رضا مير صيافی وبالگ نويس جوان که . آفريدجنايتی تازه 
دوران دوساله محکوميت خود را در زندان اوين می گذراند 

امات و  مق آگاهانه یبه علت بی توجهی و سهل انگاری
 ی درپزشک زندان.  جان خود را از دست داد،مسئولين زندان

 خواسته بود که باناناوين، حسام فيروزی مصرانه از زندان
امير را به علت ضربان بسيار پايين قلب به بيمارستان منتقل 
کنند؛ ولی هيچ وقعی به اين درخواست گذاشته نشد و 

طی چند . متاسفانه وبالگ نويس جوان در زندان درگذشت
سال اخير اين نهمين زندانی است که به دالئل مشابه در اثر 

ماه گذشته . جان می بازدزندانبانان   آگاهانه ی سهل انگاری
امير حسين حشمت ساران نيز به دليل ايست قلبی در زندان 

  .درگذشتگوهردشت کرج 
   

رشد و گسترش تکنولوژی رايانه ای و رواج وبالگ نويسی 
 و  جوانان به ستوه آمده از فرهنگ يکنواختو روی آوردن

 آخوندی به مطالب نو و مترقی اين وبالگ تاريک انديشانه ی
بی . چالش طلبيده است به یها ، رژيم را در عرصه ی جديد

 هزار وبالگ نويس، 70جهت نيست که فعاليت نزديک به 
به زندان    .رژيم تاريک انديش را به وحشت انداخته است

 خاموش کردن چراغ هرچند ان برایگ نويسانداختن وبال
 سياست جديد مستبدين حاکم  ی آگاهی،کوچک اين کلبه ها

 ؛ سپاهسرکوب رژيم نهادهای زندان درکنار ديگر . است 
 ارتش وزارت اطالعات، نيروی انتظامی،پاسداران ، بسيج ، 

گرفته تا صدا و سيما ، دستگاه های تبليغاتی مختلف از 
 تکميل کننده آن چيزی هستند ،الت فرمايشیروزنامه ها و مج

 رژيم اسالمی، برای حفظ .که ماشين دولتی ناميده می شود 
 ات مبارز مقاومت و برای سرکوبنظام استثمار و بهره کشی،

 برای جلوگيری از آگاهگری نسل جوان و وبالگ توده ها ،
نويس، و برای خفه کردن هر ندای آزادی خواهانه وبرابری 

.  اين ماشين جهنمی استفاده می کنداز تمامی امکانات طلبانه،
  

سازمان ما در کنار توده های به جان آمده از فقر و گرانی و 
و در کنار آستانه ی بهار،  در ،فقدان آزادی های سياسی

 و وبالگ نويسان نويسندگان و خبرنگاران آزاده و مبارز
و مراتب خشم ، و در کنار خانواده رضا مير صيافیشجاع

و   انزجار خود را از اين جنايت جديد رژيم اعالم می دارد 
 يک نهاد معتبر مدافع حقوق بشر برای  خواهان آن است که

. کشف حقيقت در مورد مرگ رضا ميرصيافی وارد عمل شود
تا زمانی که اين رژيم بر سر کار است ، مردم روشن است 

ز برای پايين کشيدن اين رژيم ا.روی خوش نخواهند ديد 
راهی جز   و سازماندهی نهادهای اقتدار توده ای، قدرت

سازماندهی همبستگی توده ای بر پايه تشکل های مستقل 
  .در اين راه با تمام قوا بکوشيم. شان وجود ندارد

  
جمهوری اسالمی  سرنگون باد   

 زنده باد آزادی
 زنده باد سوسياليسم

) کارگرراه( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران   
2009 هجدهم مارس  

.............................................   

  

 اين ستون ازآن شماست،ُپر بارش سازيد
  

 
 اول ماه مه در راه است

!با همه توان به استقبال آن بشتابيم   
پليس گوش بفرمان سرمايه درشيکاگو نمی دانست با سرکوب     

انجام " ،اينبار)١٨٨۶(سال پيش ١٢٣خيابانی کارگران دراول ماه مه 
و " نظم جامعه سرمايه داری" دربرابر حفظ وضع موجود" وظيفه اش

درخون خفه کردن اعتصاب کارگران، ياد و پيکارطبقاتی رزم آفرين چنين 
  .روزی را برای هميشه درخاطر کارگران جهان زنده خواهد داشت

کاگو، هرسال    با ياد کارگران جان باخته و به خون درغلطيده شي
درروزاول ماه مه به اراده کارگران، چرخه های توليد از گردش باز می 
ايستند و زمان توليد، توقف می کند تا کارگران جهان با ياد آوری اول ماه 

  :، با يکديگر تجديد عهد کنند١٨٨۶مه
برخيز ای داغ لعنت خورده"   

!دنيای فقر و بندگی  
          ***  

بردهجوشيده خاطر ما را   
 به جنگ مرگ و زندگی

         ***  
 بايد از ريشه بر اندازيم
 کهنه جهان جور و بند

         ***  
 آنگه نوين جهانی سازيم
 هيچ بودگان هرچيز گردند

         ***  
 روز قطعی جدال است آخرين رزم ما
"انترناسيونال است نجات انسان ها   

ليون ها کارگر درميادين     سرودی که به اراده عزم جان مايه گی مي
بزرگ جهان به زبان های گوناگون خوانده می شودو در جغرافيای ايران، 
دردل کوه ها، درون اطاق های پرده گرفته با عبور ازسد امنيت حاکمين 
سرمايه، در درون زندان ها و تبعيد کده های نظام و دردوردست ترين 

شرو وهوادارن معتقد به تجمعات انسانی، توسط صد ها و هزاران کارگر پي
  .قداست اين نيروی اجتماعی و فاعل تاريخ، بازخوانی می شود

روزهمبستگی بين المللی کارگران، روز ) ارديبهشت١١(اول ماه مه 
  . بزرگداشت پيروزی ها و ياد شکست ها نيز است

در نظام . سرمايه درايران با حربه دين مداری، ابزار خاص خود را دارد
ايران ، حکومت گران اسالمی برای تطميع طبقه کارگر و به سرمايه داری 

همه روز، :" بند کشيدن بيشتر نيروی کاراو، اعالم می دارند
پيامبر اسالم هم " ، " والکن خدا هم کارگر است " ، " روزکارگراست 

، پس ما که هر روز را روز کارگر می ناميم،چه "دست کارگر را بوسيد
را تعطيل کنيم و يا جشن بگيريم يا ) رديبهشت ا١١(حاجت که اول ماه مه

  چه نيازی به بزرگذاشت وبرپايی اين روز است؟
 مارس روز جهانی زن، و ٨ازهمين رواست که بعد از پشت سرگذاشتن 

اجراء دهها مراسم در شهرستان ها و استان های کشور بدور از چشم 
ه سال، گزمگان ضد زن، برپايی سنت چهارشنبه سوری و نوروز و سيزد

در شرايطی به استقبال اول ماه مه روز بين المللی اتحاد طبقاتی کارگران 
می رويم که وضعيت معيشتی کارگران و همه مزد و حقوق بگيران 
درايران ، بد تر و وخيم تر از پيش و شرايط بمراتب تحمل ناپذير تر از 

  8: قيه در صفحه       ب                                        . گذشته است 
................................................................ 
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 آغاز فصلی نو
   در  جنبش کارگری اروپا

   مارس19 ژانويه تا  29از 
  روبن مارکاريان

  بحران جاری نظام سرمايه داری که بی شک يکی از بزرگترين 
 به آن دچار بحرانهائی است که اين نظام در طول موجوديت خود

شده است در بطن خود در عين حال شاهد شکل گيری يکی از قوی 
در زير ابتدا به . ترين پيکارهای کارگری چند دهه ا خير است

  .  ژانويه در فرانسه می پردازيم29بررسی حرکت 
   ژانويه، روز سياه برای سرمايه29روز پنجشنبه 

  )منفی  (-  %   2.15:  بورس سهام پاريس 
  )مثبت( +  ميليون  2.5: طبقه کارگر   بورس  

 ژانويه فرانسه شاهد يکی از بزرگترين بسيج 29روز پنج شنبه 
های چند دهه اخير خود عليه سياست های نئوليبرالی و بطور 

 برای سرشکن کردن سارکوزی مشخص عليه سياست های دولت
بر اساس . بحران بر روی کارگران و مزد و حقوق بگيران بود

ی سنديکاها حدود دو ونيم ميليون نفر در راهپيمائی ها در ارزياب
حرکتی که در چند .  شهر، شرکت کردند195سراسر فرانسه، در 

دهه اخير در مبارزات کارگری و اجتماعی فرانسه و اروپا بی سابقه 
  .بوده است

علت اين بسيج نيرومند و پرقدرت چه بود ؟ شکی نيست که عامل 
حران اقتصادی جاری است که تا هم اکنون اصلی اين بسيج عواقب ب

اثرات بسيار منفی بر مشاغل و سطح زندگی اکثريت مردم فرانسه 
برجای نهاده و عمق و دامنه آن هر چه بيشتر رو به گسترش است 

شدت اين بحران بحدی است که الاقل در حرف ديگر نمی توان . 
 توان  برای مردم الالئی های گذشته درباره نقش جادوئی و همه

بهمين خاطر است که نئوليبرالی مانند سارکوزی . بازارآزاد خواند
او ادعا ميکند .  نيز به صرافت بازسازی سرمايه داری افتاده است

که می خواهد سرمايه داری را بازسازی کند، سرمايه مالی را کنترل 
کند، برای مديران بانکها اخالقيات جديد مقرر کند، خطا کاران و 

اما واقعيت اين است که اين  وعده ها ... آنها را تنبيه کند همدستان 
بهترين راه برای عدم .  در حد حرف باقی مانده و می ماند" صرفا

بازسازی . تغيير اين است که ادعا شود همه چيز تغيير کرده است
به  اين معناست که او صدها  سارکوزی سرمايه داری به شيوه

ز  عوامل اصلی بحران هستند، ميليارد پول به بانک ها، که ا
سرازير می کند اما نه فقط حاضر نيست در شرايطی که مشاغل و 
قدرت خريد بخشهای وسيعی از مردم در تهديد قرار دارد، تمهيداتی 
در جهت مقابله با اثرات مخرب اجتماعی بحران اتخاذ کند بلکه  با 

حذف خدمات عمومی و تالش برای گسترش خصوصی سازی ها،  
اخالقی کردن سرمايه داری . ار به اکثريت مردم را تشديد می کندفش

به شيوه سارکوزی نيز حاصلش اين است که  بيکاری را به 
را به بخش خدمات عمومی تحميل کند، بی ثباتی گران، اخراجها کار

شغلی را افزايش  دهد، اعتصابات و اعتراضات را تحقير کرده و 
 ...خدمات عمومی را به سخره گيرد 

اين دو گانگی و تبعيض،  بی عدالتی نهادی شده در متن يک 
سرمايه داری نئوليبرال را دامن زده  و آن را به محرکی برای بسيج  

خشمی که از سياست های . اجتماعی گسترده مبدل ساخته است
حکومت سارکوزی و تعرض به حقوق و سطح زندگی بخشهای 

 حرکت سرباز کرد و آن مختلف حقوبگيران انبارده شده بود در اين
را به يک طغيان بزرگ کارگری و توده ای عليه نئوليبراليسم و 

  .نظام حاکم سرمايه داری در فرانسه و اروپا مبدل ساخت
 نگاهی به برخی از مختصات اين حرکت

  : برخی از مختصات اين حرکت به قرار زير است 
 تنوع حضور بخشهای گوناگون کارگران يکی  از مشخصات - 

معلمين، پرستاران، بخش اداری و : اصلی اين اقدام ميليونی بود
خدماتی بيمارستانها، حقوق بگيران راه آهن و حمل ونقل، پست، 
آب، برق و گاز، حقوق بگيران صنايع بخش خصوصی و عمومی و 
خدمات دولتی، بازنشستگان، استادان، کادر اداری آموزشی، 

 در کنار هم در اين حرکت ...دانشجويان ، معلمين و دانش آموزان
می دانيم که حقوق بگيران بخش . بزرگ شرکت داشتند

بخاطر . در راس جنبش کارگری قرار دارند" معموال) دولتی(عمومی
بخشهای جديدی از حقوق بگيران گستردگی و تنوع اين حرکت اما 

 شرکت بخش عمومی نظير پليس و دادگستری نيز در اين حرکت
حمايت وسيع توده ای از اين حرکت می توان با توجه به . داشتتند

 ژانويه فصل جديدی در مبارزات کارگری در 29گفت که اقدام 
چنين بسيج وسيع توده . فرانسه در چند دهه اخير را رقم زده است

ای زمانی به وقوع می پيوندد که خواستهای مشترک مشخصی 
صل بخشهای مختلف طبقه کارگر  و جنبش های اجتماعی را بهم مت

  .ما در پائين باز هم به اين مسئله خواهيم پرداخت. سازد
 شرکت وسيع حقوق بگيران بخش خصوصی از مختصات ديگر -

در بسيج " حقوق بگيران بخش خصوصی  معموال: اين حرکت بود
های عمومی سازمان های سنديکائی، برخالف حقوق بگيران بخش 

ش کارگری در مطالعات جنب. عمومی و دولتی،شرکت کمتری داشتند
کشورهای پيشرفته سرمايه داری نشان داده است که کارگران و 

بدنه اصلی جنبش " حقوق بگيران بخش دولتی و عمومی معموال
حقوق بگيران . علت نيز روشن است. کارگری را تشکيل می دهند

بخش دولتی و عمومی، متشکل تر، دارای سنت های مبارزاتی قوی 
ه مراتب بهتر و بيشتری برخوردارند و تر بوده ، از تضمين شغلی ب
در چند دهه اخير در حرکات کارگری در . اخراج آنها مشکل تر است

فرانسه  حقوق بگيران بخش خصوصی شرکت کمتری در اقدامات 
اما شرکت گسترده حقوق بگيران بخش خصوصی . اعتراضی داشتند

کت آن چه که باز هم  به اين شر. دراين حرکت بسيار چشم گير بود
گسترده گواهی می دهد عبارتست از شرکت حقوق بگيران موسسات 
اقتصادی متوسط و کوچک که کمتر سنديکاليزه هستند و بسياری از 

 اقدام اعتراضی کارگری شرکت بود که در يکآنها برای اولين بار 
  . می کردند

 ازمختصات ديگر اين حرکت شرکت وسيع جوانان در اين اعتراض -
ئوليبرالی بخش آموزش يکی از شاخه های اصلی رفرم های ن.بود

رفرمهای نئوليبرالی است که اکنون مدتهاست در دستور کار دولت 
. قرار دارد... های اروپائی  از يونان تا ايتاليا، فرانسه و اسپانيا

مضمون اين اصالحات چيزی نيست جز خصوصی سازی و طبقاتی 
بخش مهمی از کردن نظام آموزشی  که حاصل آن محروم ساختن 

جوانان متعلق به طبقه کارگر از دسترسی به آموزش عالی و 
در يونان، ايتاليا و .مشاغل بهتر و در نتيجه بی آينده کردن آنهاست

فرانسه جنبش های قوی در ميان دانش جويان، دانش آموزان، 
 اين رفرم ها شکل گرفته  که مهم ترين آنها استادان عليهمعلمين ، 

ماعی در يونان در ماه دسامبر سال گذشته بود که شورش بزرگ اجت
. ن رفرم ها را به نمايش نهادخشم جوانان يونان از اجرای اي

شورش يونان تاثيری تمام اروپائی بر جای نهاد به طوری که 
عارضه اين شورش موجب شد که دولت سارکوزی رفرم های بخش 

  . ف کند يونان به طور موقت متوقآموزش را در واهمه از عارضه
 حمايت وسيع عمومی از اقدامات اعتراضی و درخواست های - 

بر اساس نظر سنجی های انجام شده هفتاد در صد  :  مطرح شده
مردم عليرغم آن که اعتصابات اختالل جدی در زندگی شغلی و 
. روزمره آنها به وجود آورده اين اقدام را مورد حمايت قرار دادند

حنه اعتراض به سياست نئوليبرالی در ورود چند ميليون نفر به ص
همانحال نشانه يک نقطه عزيمت و شورش اجتماعی با ابعاد 

 و  نظام سرمايه داری حاکم است های سارکوزیگسترده عليه سي
  . ابعاد آن محدود به فرانسه نخواهد بود" است که مسلما

حرکتی که آغاز آن با :   سطح بسيار باالی شروع جنبش اعتراضی-
دو نيم ميليون نفر شروع شده گويای سطح بسيار باالی اين شرکت 

در مقايسه با بسيج های چند دهه گذشته بايد . جنبش اعتراضی است
صرفنظر از اين که ( تعداد شرکت کنندگان" گفت که به لحاظ صرفا

در هيچ کدام از حرکات دوره اخير شرکت بخشهای جديدی از طبقه 
اين حرکت قابل مقايسه با نقطه شروع ) کارگر سابقه نداشته است

 و يا 1995اوج اقدامات اعتراضی گذشته مانند اعتصابات 
اگر در نظر داشته . است" قانون اولين استخدام" اعتراضات  عليه 

باشيم که بحرانی که از بخش مالی شروع شده اکنون به صورت 
افت و رکود اقتصادی به بخشهای مولد اقتصاد گسترش يافته و 

صلی نظام سرما يه داری جهانی را تحت تاثير خود قرار داده مراکز ا
است بنابراين ما نه  در پايان سيکل بحران که در نقطه آغاز 

بر اساس آمار منتشره .گسترش آن به بخش مولد اقتصاد قرار داريم
 توليد صنعتی در 2008توسط کميسيون اروپا در دوره پايانی سال 

.  درصد کاهش يافته است12ل پيش اروپا در مقايسه با دسامبر سا
اين افت شديد توليد در تمامی تاريخ تاسيس اتحاديه اروپا سابقه 

بانک مرکزی اروپا نيز در گزارش اخير خود اعالم .  نداشته است
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"! روند افت اوضاع اقتصادی طوالنی تر خواهد بود" کرده است که 
شرد که اگر چنين باشد بنابراين می توان بر اين فرضيه پای ف

جنبشی که محرک آن عواقب بحران کنونی باشد هنوز دارای ظرفيت 
  .عظيمی برای  گسترش در چشم ا نداز کنونی خواهد بود

اين اولين بار است که  پس از سال :    جبهه متحد اتحاديه ها-
 اتحاديه های کارگری فرانسه قادر می شوند اقدام مشترکی 1966

 مفصل سازمان داده و جبهه "را بر اساس يک پالتفرم نسبتا
جالب توجه . سنديکائی واحد در برابر تعرض سرمايه شکل دهند

  C.F.D.T و  C.G.T تنها دو سنديکا يعنی 1966است که در سال
 با هم پالتفرم مشترکی ارائه کرده بودند اما اکنون اين جبهه کارگری

.  هشت سنديکای مهم فرانسه را در بر می گيرد سنديکائی
ست های محوری که به عنوان  لوالی اتصال بخشهای مختلف درخوا

طبقه کارگر در فرانسه عمل کرد عبارت بود از امنيت شغلی و دفاع 
  !از قدرت خريد

 ژانويه با توافق بر روی بيانيه و 5اتحاديه های کارگری  در روز 
  . ژانويه را منتشر کردند29پالتفرم مشترکی فراخون اقدام 

  :يانه گفته شده بود  در مقدمه اين ب
بحران اقتصادی در نتيجه بحران مالی بين المللی تشديد گشته و کار 
و درآمد بخش بزرگی از حقوق بگيران را به سختی هدف قرار داده 

در حالی که  حقوق بگيران، متقاضيان کار، بازنشستگان، . است
را هيچ مسئوليتی  در وقوع اين بحران ندارند اما اولين قربانيان آن 

  .... تشکيل می دهند 
با توجه به اين وضعيت و با توجه به مسئوليتی که سنديکاها برای 

 ژانويه حس می کنند، 29نشان دادن عکس العمل مشترک بويژه در 
 ,CFDT   , CFTC,  CGT ,CFE-CGC    FOسنديکاهای  

FSU, Solidaires  و UNSA  ،تصميم گرفته اند که  بنگاهها 
  ....ت را وادار به پاسخ گوئی کنندکافرمايان و دول

  : به اين ترتيب مطرح می کندراآن گاه بيانيه درخواست سنديکاها 
   اولويت قائل شدن برای حفظ مشاغل در شرايط بحران اقتصادی -1
     بهبود قدرت خريد، کاهش نابرابری ها-2
 جهت دادن بازسازی اقتصادی در راستای ايجاد اشتغال و -3

  ريدافزايش قدرت خ
   حفظ و بهبود نظام تامين اجتماعی -4
  )1(  تنظيم ماليه بين المللی-5 
 يک برنامه بديل در برابر سياست دولت سارکوزی خطو ط کلین اي

برای سرشکن کردن و انتقال هزينه بحران اقتصادی بر اکثريت 
  . مردم فرانسه است

ين واقعيت اين است که خود اتحاديه ها نيز تصور نمی کردند که ا
فراخوان  به  بسيجی با اين قدرت، شدت و گستردگی فرا  روئيده و 
به  نقطه ای  برای تغيير توازن قوا ميان جنبش کارگری و تعرض 

عمق اما از سوئی . نئوليبرالی سرمايه داران و دولت مبدل شود
  اقتصادی کنونی و  خشم بخشهای گوناگون طبقه کارگر از بحران

وحدت يض آميز دولت و از سوی ديگر  مجموعه سياست های  تبع
که شکلی از ( و در حقيقت جبهه واحد سنديکائی صفوف سنديکائی

چنين بسيج عظيم توده ای را، که می )  استجبهه واحد کارگری
 زمين لرزه سياسی واقعی در فرانسه  و اروپا ناميد، توان  آن را

ته می اهميت جبهه واحد کارگری از آن جا برجس. امکان پذير کرد
شود که فرانسه در ميان کشورهای سرما يه داری پيشرفته، 

درجه سنديکاليزاسيون طبقه کارگر " کشوری است که در آن  اوال
تنوع وچندگانگی "  پائين تر و کمتر از کشورهای ديگر  و ثانيا

  که اقدامات مشترک کل -سازمان های سنديکائی طبقه کارگر نيز
 بيشتر -مشکالت زيادی مواجه می سازدطبقه را در موارد زيادی با 

اما جبهه واحد . از اکثر کشورهای پيشرفته سرمايه داری است
 ژانويه شکل گرفت توانست 5کارگری که  از توافق سنديکاها در 

کل پتانسيل نهفته در بطن بحران کنونی را فعال کرده و وارد صحنه 
  . سازد

  ! ژانويه29اثرات اقدام 
ه بود در فرانسه ديگر کسی به اعتصابات برای سارکوزی که گفت

 ژانويه  و واکنش در برابر پنج شنبه 29توجه نمی کند هضم حرکت 
 فوريه در  5او باالخره در . سياه نياز به چند روز آمادگی داشت

ظاهر شد و در آغاز )  2( دقيقه ای90يک برنامه تلويزيونی 
صاب و تظاهر سخنان خوداعالم کرد که صدای اعتراض ميليونها اعت

کننده را شنيده و به آنها که  بخاطر آينده شغلی، سطح زندگی و 
او بخش ديگر سخنان . خانواده هايشان نگران هستند حق می دهد 

ی قلب علل بحران و قربانی جلوه دادن عاملين بحران و از تالش برا
او کارفرمايان و سنديکاها را به يک . جمله خود وی و دولتش بود

ترک همراه با د ولت در هجده فوريه فرا خواند و در اجالس مش
ضمن وعده خرده امتيازاتی برای شکاف انداختن در جبهه متحد 

سنديکاها . سنديکاها و تخليه قدرت جنبشی حرکت آغاز شده را داد
 فوريه از طريق صدور بيانيه ای مشترک  5پس از شوی تلويزيونی 

 ژانويه واکنش 29يون اعالم کردند که  سارکوزی زير فشار آکس
نشان داده  است اما سخنان او تنها تغيير لحن است و بهيچ وجه به 

 ژانويه و نيز بيانيه مشترک 29درخواست ها و انتظارات بسيج 
آنها اعالم کردند که ضمن .   ژانويه پاسخ نداده است5سنديکاها در 

 مارس همچنان 19شرکت در اجالس هجده فوريه به بسيج خود در 
  ) 3. (امه خواهند داداد

اجالس سه جانبه اتحاديه ها، دولت و کارفرمايان درهجدهم فوريه 
 همراه با تعداد زيادی از وزرای خود شرکت آن سارکوزینيز که در 

. کرده بود نتوانست به راه حلی قابل قبول برای اتحاديه ها دست يابد
دولت به اتحاديه ها پس از اين اجالس اعالم کردند که پيشنهادات 

  و جه تناسبی با ابعاد بحران ندارد و تاکيد کردند که  به   بسيج هيچ
 ژانويه وبويژه اجرای 5توده ای برای ادامه جنبش حول پالتفرم 

  .   مارس ادامه خواهند داد19موفقيت آميز  آکسيون سراسری 
  اعتصا بات عمومی در گوادلوپ و مارتينيک

دون بررسی اعتصابات  ژانويه ب29اهميت اعتصاب عمومی  
در زير به . عمومی در  گوادلوپ و مارتينيک کامل نخواهد بود

  :بررسی مختصر اين حرکت می پردازيم
در آمريکای " گينه فرانسه"جزاير گوادلوپ و مارتينيک همراه با 

 در اقيانوس هند متعلق به La Réunion التين و ريونيون   
نهای فرانسه  محسوب می اين جزاير يکی از استا. فرانسه هستند

شوند  که در آنها هنوز ميراث مستعمراتی به طور برجسته ای به 
اکثر کارگران و مزد و حقوق بگيران سياه پوست ( چشم می خورد

بوده و طبقه حاکم از اخالف مستعمره چيان سفيد پوست سابق 
در گوادلوپ و مارتينيک يکی از بزرگترين ). تشکيل شده است

اعتصاب . ری و مردمی اين جزاير به وقوع پيوست مبارزات کارگ
 فوريه آغاز 5 ژانويه و در ماتينيک از 20عمومی در گوادلوپ از 

حرکات قبلی در جزاير از ماه نوامبر و دسامبر سال گذشته ( شد
در گوادلوپ ائتالفی  از اتحاديه ها و سازمانهای ). شروع شده بودند

هسته . در آن شرکت داشتند سازمان 49 به وجود آمد که توده ای
مرکزی اين ائتالف را سه سنديکای اصلی گوادلوپ تشکيل می دهند 

 و از طريق ايجاد جبهه ی نهادهکه اختالفات طوالنی خود را به کنار
متحد سنديکائی قادر شدند سازمان های توده ای، مردمی، گروه 
بنديهای چپ و مترقی ديگر را حول درخواستهای مشترک متحد 

می " همايش عليه فوق استثمار"    يا  LKPنام اين ائتالف . دکنن
 درخواست منتشر کرد که 150 ی شامل بهاين همايش پالتفرم. باشد

 يورو در ماه، بهبود 200در راس آنها افزايش دستمزد به حداقل 
نظام تامين اجتماعی، کاهش ماليات بر کاالهای مصرفی و سوخت، 

 دولت .....ارضی و درآمد،  اصالحات ساختن مساکن برای اقشار کم 
در ابتدای کار يکی از وزاری خود را برای مذاکره با اعتصاب 

 45کنندگان به گوادلوپ فرستاد و او پيشنهاد افزايش دستمزد برای 
هزار کارگر را ارائه کرد اما در وسط مذاکرات دوباره به پاريس فرا 

  کارگران و خوانده شده و دولت اعالم کرد که در اختالفات
کارفرمايان دخالت نخواهد کرد و آنها بايد اختالف ميان خود  را 

 نيز از سوی خود مذاکرت را به حالت LKP .خودشان حل کنند
تعليق در آورده و اعتصاب عمومی همگانی و هماهنگ در همه 

ادارات عرصه ها از فرودگاه، پمپ بنزين ها، مدارس، بانک ها، 
 يسم گسترش يافته و با گذشت هر روزتا صنعت تور... دولتی 

يک از " ژاک بينو" در جريان اعتصاب .گسترده تر و وسيع تر شد
فعالين اتحاديه به ضرب گلوله کشته و ده ها تظاهر کننده و از جمله 

مارتينيک نيز در جزيره .  دستگير شدندLKPبخشی از رهبری 
ا که هسته مرکزی آن ر"  فوريه5" ائتالف مشابهی به نام 

 5اعتصاب عمومی از . سنديکاها تشکيل می دهند ، شکل گرفت
دولت فرانسه باالخره در برابر عزم و ارا ده . فوريه شروع  شد

اعتصاب کنندگان و عدم کاهش دامنه اعتصاب در طول چند هفته 
 روز اعتصاب عمومی ، 44تسليم شده و در گوادلوپ پس از 

 LKPميان ) شهادت رسيدهبنام ژاک بينو، سنديکاليست به ( توافقی
 35در مارتينيک نيز پس از .  دولت و کارفرمايان به امضاء  رسيد

و دولت و کارفرمايان "  فوريه5ائتالف " روز همين توافق ميان 
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اعتصابات عمومی در اين دو جزيره در حقيقت يک . امضاء شد
 سرمايه دارانه موجود در -شورش اجتماعی عليه نظم مستعمراتی

ير بود که الاقل در کسب چند درخواست اساسی مردم به اين جزا
 اعالم کرده اند که عليرغم  LKPرهبران . پيروزی رسيده است

امضاء توافقنامه منتظر اجرای قرار داد توسط دولت و بِويژه 
 حفظ کارفرمايان بوده و آمادگی و هوشياری مبارزاتی خود را

  .خواهند کرد
  گریزمينه های جديد برای حرکات کار

 ژانويه  سرآغاز جديدی را در مبارزات اجتماعی عليه 29 حرکت 
سرمايه داری در اروپا  رقم زده و از هم اکنون می توان نشانه های 

  .کرد ی مشاهدهآن را در تقويب ديگر اقدامات کارگر
  فوريه به فراخوان اتحاديه های13در روز جمعه  :  ايتا ليا
CGIL وFIOMگسترده ای در ايتا ليا در   اعتصابات و تظاهرات 

 هفتصددر رم . اعتراض به سياست های برلوسکونی  صورت گرفت
در . هزار نفر با پرچم های سرخ در مرکز  اين شهر گرد آمدند

ميالن و ساير مراکز کارگری ايتاليا نيز تجمعات بزرگی صورت 
اين روز اقدام در ادامه اعتصاب عمومی بزرگ و سراسری . گرفت
  )4. ( دسامبر انجام می شد12در روز ايتاليا 
 150000از ديگر اعتراضات مهم کارگری بايد از تظاهرات  :ايرلند

" کنگره اتحاديه های کارگری ايرلند" که  به دعوت) 5(هزار نفری
ICTU  ه صورت گرفت ، نام  فوري23 در دوبلين در روز شنبه

د بی سابقه تظاهراتی با اين ابعاد در سی سال گذشته در ايرلن. برد
تظاهرات در اعتراض عليه  سرشکن کردن بار بحران .  بوده است

بر دوش حقوق بگيران رده پائين و متوسط  و نيز انفعال دولت در 
ايرلند که تا . برابر گسترش شتابناک بيکاری فرا خوائده شده بود

ساليان گذشته از اقتصادی پررونق سود می جست ، اکنون به يکی 
 و شکننده اتحاديه اروپا در بحران کنونی مبدل شده  ضعيفاز حلقات

که صدمات بسيار جدی از بحران کنونی به اقتصاد آن وارد شده 
بسياری از چند مليتی ها که در چند دهه گذشته سياست های . است

 تسهيالت ی مالياتی،مهم توليدی خود را بخاطر کارارزان، معافيت ها
 بودند اکنون در شرف خروج از در ايرلند بنا نهاده... روبنائی و

عامل مهم ديگری . به مناطق کارارزان مانند لهستان هستند ايرلند
 رسوائی بزرگ سرمايه ارگران شد ،که موجب برانگيختن خشم ک

" مسئله از اين قرار است که بانک. است" حلقه طالئی"ساالران 
ز سرمايه که در ماه ژانويه دولتی شد به تعداد ده نفر ا" آنگلو ايرلند

 اعطاء   ميليون يورو451گذاران دست چين شده اعتباری در حدود 
کرده بود که بدين وسيله آنها بخشی از سهام بانک را خريدرای 

 ميليون يورو به شکل خريد سهام به 83از اين مبلغ تنها . کنند
بانک برگشت کرد و بقيه اعتبارات به حساب ورشکستگی ناشی از 

دولت به نوبه خود تصميم گرفت با کاهش . رفتبحران مالی بر باد 
 هزار نفراز حقوق بگيران بخش عمومی 350هفت درصدی حقوق 

منابع مالی جديدی جهت تامين بودجه چند ميلياردی الزم برای نجات 
تقابل بسيار شديد اعطای مبالغ نجومی به . نظام بانکی فراهم سازد

رد به حقوق کسانی کسانی که عامل بحران بوده اند از طريق دستب
که قربانی بحران هستند خشم عظيمی در سطح سراسری برانگيخت 

  را به يک نمايش بزرگ از خشم واعتراض در ICTU که بسيج
." سطح ملی مبدل کرد که در سی سال گذشته سابقه نداشته است

حکومت "  اعالم کرد  ICTUاز مسئولين  " پاتريسيا مک کاوون
گرانی است که اقتصاد را خلق می کنند و خواهان قربانی کردن کار

کسانی را که مسئول فروپاشی اقتصاد هستند تحت حمايت " متقابال
  ".خود گرفته است

آيا ملت بزرگ فرانسه در آستانه يک شورش اجتماعی قرار ":  مارس19
  !"دار؟

" آيا ملت بزرگ فرانسه در ُآستانه يک شورش اجتماعی قرار دارد"
در ارتباط با ) آشيوشيدپرس( زاری فرانسه سئوالی است که خبرگ

 مارس با شرکت 19. طرح کرد مارس م19آکسيون عظيم توده ای 
سه ميليون نفر در آکسيونی که سرتا سر فرانسه را در نورديد اوج 

مختصات . جديدی در اعتالی جنبش کارگری در فرانسه را ثبت کرد
مقاله در مورد  مارس همان است که در ابتدای اين 19عمومی اقدام 

 ژانويه تشريح کرديم به اضافه آن که تعداد شرکت 29آکسيون 
در اين آکسيون .  ميليون نفر رسيد3کنندگان به مرز بی سابقه 

شرکت دانش آموزان، معلمين و بويژه  کارگران بخش خصوصی 
 مارس شاهد گسترش 19 ژانويه تا 29فاصله . بسيار چشم گير بود

اخراجهای وسيع، بسته شدن مراکز توليدی، شتابان رکود اقتصادی، 

کاهش قدرت خريد مردم و ادامه سياستهای ضدمردمی دولت در 
انتقال فشار بحران " کمکهای ميلياردی به انحصارات مالی و متقابال

مارس  کارگران 19همين امر موجب شد که در بسيج . به مردم بود
اعی بخش خصوصی در ابعاد عظيمی وارد صحنه اعتراض اجتم

  .شوند
 افزايش حمايت عمومی از اين آکسيون نيز به اوج تازه ای دست 

 درصد، يعنی 75بر اساس آمارگيری های انجام شده بيش از . يافت
سه چهارم مردم فرانسه  از اقدام اعتراضی حمايت کردند و بنابراين 

 ميليون 45سه ميليون نفر شرکت کننده در آکسيون مورد حمايت 
براستی که  فرانسه در آستان يک . رانسه هستندنفر از مردم ف

  !شورش اجتماعی عليه نظم سرمايه داری حاکم قرار دارد
با توجه به آن که دولت و اتحاديه کارفرمايان همچنان موضع 

 مارس حفظ 19 ژانويه و 29سرسختانه خود را دربرابر اعتراضات 
دولت و کرده اند، اتحاديه ها تصميم گرفتند تا پايان مارس به 

اتحاديه کارفرمايان فرصت داده و از آن پس در ارتباط با پی گرفتن 
 . جنبش تصميمات الزم را اتخاذ کنند

مبارزات کارگری جاری و بازتاب اقدامات اعتراضی اتحاديه های 
کنفدراسيون عمومی اتحاديه های " کارگری باالخره زير پای 

 تشکل، که در بر را داغ کرده و موجب شد که اين" کارگری اروپا
گيرنده اتحاديه های کارگری عمده اروپاست،  فراخوانی برای اقدام 
عمومی اتحاديه های کارگری عليه  الگو و روند نئوليبرالی اروپا را 

بر مبنای اين فراخوان قرار است . برای ماه مه امسال فرا خواند
ی کارگری  در شهرهای عمده اروپائزنجيره ای از بسيج و تظاهرات 

  . از ورشو، پراگ تا رم و برلين صورت گيرد
   آوريل4 مارس تا 28هفته اقدام از 

(   فورم جهانی اجتماعی  پس از چند سال افت و انفعال در فعاليت
با برگزاری فورم اجتماعی  ) 2008، و 2007، 2006سالهای 

. ،  دربلم برزيل، تالش کرد تحرک جديدی به اقدامات خود بدهد2009
وافقات گردهمائی جنبشهای اجتماعی در بلم اعالم يک هفته يکی از ت

هفته کارزار شامل اقدامات زير .  آوريل بود4 مارس تا 29کارزار از 
  :خواهد بود

   مارس28 کشور صنعتی در لندن در 20 بسيج عليه اجالس -
   مارس 30 بسيج عليه جنگ و بحران در روز -
   مارس30عليه اسرائيل در  روز همبستگی با مردم فلسطين و تحريم، -
   آوريل،4 سال تاسيس ناتو در  مين60 بسيج عليه -

نهادی برای . در آلمان بويژه ،  فراخوان بلم بازتاب قوی پيدا کرده است
و برلين تشکيل شده و  مارس در دو شهر فرانکفورت 28بسيج در روز 

  فراخوانی منتشر کرده است
 از  طرفداران محيط زيست، نهاد  فراخوان دهنده شامل نمايندگانی

، بخشی از اتحاديه های )ترک و کرد( انجمن های کارگران مهاجر
کارگری بخش خدمات، کميسيون هماهنگی اتحاديه گرايان چپ، حزب 

 جداگانه ديگری نيز فراخوان البته گروه های. چپ و آتاک آلمان است
 در های مستقل خود را برای بسيج در اين روز منتشر کرده اند که

. برخی از نکات تفاوت هائی با فراخوان اشاره شده  درباال دارند
 بخشهای مهمی از تشکيالت های منطقه ای اتحاديه های کارگری نظير 

 Verdi ،IG Metal ،  IG BAU  در اين اقدام شرکت می کنند اما 
   در اين اقدام شرکت  DGBرهبری  اتحاديه ها و از جمله رهبری  

  . مه اختصاص داده اند16 خود را برای فراخوان نکرده و نيروی
اعالم شده است آکسيون " هفته اقدام"فراخوان مهم ديگر که در ارتباط 

 آوريل عليه اجالس ناتو در شهر استراسبورگ فرانسه 4اعتراضی 
 امين سالگرد تاسيس ناتو برگزار می 60اين اجالس به مناسبت . است

. هنده پيمان در آن شرکت می کنندشود و سران همه کشورهای تشکيل د
در همين رابطه در کشورهای فرانسه و آلمان تدارک وسيعی برای اين 

دولت فرانسه در نظر دارد در حين برگزاری . بسيج ديده شده است
اجالس ناتو هر نوع اجتماع در شهر استراسبورگ را ممنوع اعالم کرده 

از شهر تجمع خود را تظاهرکنندگان را وادار سازد در خارج " و عمال
وکالی مترقی در نظر دارند از اين اقدام که درحقيقت نفی . تشکيل دهند

 شکايت کنند و دولت فرانسه را ناچار کنند ی رود ،حق تجمع به شمار م
بخشی از اتحاديه های  کارگری در اروپا . تا از اين تمهيد دست بردارد

  .  شرکت خواهند کرد آوريل4اعالم کرده اند که در آکسيون اعتراضی 
بحران جاری سرمايه داری نشان داد که اتحاديه های کارگری  چه نقش 
تعيين کننده ای در پيش برد مبارزات اجتماعی عليه تهاجم سرمايه داری 

پيکارهای جنبش سنديکائی، بويژه  مورد . و بحران ايفا می کنند
يجاد جبهه اری اتحاديه های کارگری و افرانسه، نشان می دهد که همک

 ، چه  نيروی  ا  وهمراه شدن جنبش جوانان با آنمتحد اتحاديه ه
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    !در ستايش نوروز
  آرش کمانگر

 معنا ندارند، در تاريخ هر ملتى،  هاى گوناگون خويش ها بدون سنت ملت
برخى از اين . توان ديد ها را به وضوح مى ساله سنتراهپيمايى هزاران 

ها، زائيده آار و زيست مردمان عادى در طول قرون است، برخى را  سنت
 و يا زاهدان و موبدان به نيابت از  اما سالطين به ضرب شمشير و درفش

آسمان دست در دست حاآمان بر زمينيان تحميل نمودند و آن را سنت 
 ناسيوناليستى آه فارغ از واقعيات، هر سنت ميهنى تاريخ نگارى. خواندند
اى براى فخرفروشى نزد ديگر  ستايد و هر فراورده وطنى را وسيله را مى
ها را  آند، قادر نيست و بهتر است بگوييم مايل نيست سنت ها علم مى ملت

ها اين نه اصالت انسان  در نظرگاه آن. ها عبور دهد از صافى منافع انسان
مكان يعنى وطن است آه خود به خود وقايع و رويدادهاى آه اصالت 

 از توليد، وطن را يكپارچه به  هايى آه پس سنت. آند زمانه را سنت مى
 ميهن باستانى،  اما آنان آه به جاى پرستش. خوانند تبعيت فرا مى

 و جهان،  پرستند، آنان آه به تاريخ آشور خويش هاى انسانى را مى سنت
ترين  طين زمينى و منجيان آسمانى، بلكه از زاويه وسيعنه از دريچه سال

نگرند، نه تنها با سنت آردن هر رويداد  هاى لگدمال شده مى توده
پرستان  وطن. اند بلكه با بزرگداشت هر سنتى نيز سر جدال دارند مخالف

اى را  پرستند، هر رويداد نكوهيده اما آه خاك را به جاى انسان خاآى مى
ولى ما را با چنين تاريخى .  هر سنتى را رويدادى پسنديدهآنند و سنت مى

سازند، اما  زندگى اين  ها تاريخ خود را مى گويند انسان مى. آارى نيست
هاى  دهد آه هرگاه بخشى از تاريخ سنتى و سنت ها مى حق را به توده
آه به   را نپسنديدند، آن را ويران آنند يعنى اين تاريخى خويش

اين عمل در گذشته صورت گرفته در .  بسپارند ن خويشخانه ذه فراموش
گاه  هايى هيچ جهان فارغ از چنين فراموشى. آينده نيز صورت خواهد گرفت
اى ميرا  اما تكامل، نفى مكانيكى پديده. داشت گامى به سوى تكامل برنمى
چينی از همه  چين و گل يعنى بدون دست. است نيست، نفى ديالكتيكى آن

. ها، چرخ جوامع به جلو رانده نشده است اريخ و سنت ملتعناصر مثبت ت
 بگيرد، سزاوار   درس ملتى آه در حال نتواند از گذشته براى آينده خويش
 .است آه ديگران براى او تاريخ بنويسند و بسازند

هاى نيكو و نقاط روشن در تاريخ آشورمان و  عيد نوروز يكى از اين سنت
تواند از داشتن چنين سنتى به  انسان مىهاى همسايه است آه  نيز ملت

جشن سال نو در . خود ببالد و از گراميداشت پرشكوه آن شرمنده نشود
 آه -  هاى زمستان سرد و عبوس زيباترين فصل سال، آن هم بر ويرانه

اين جشن  . - را به خاطر دارند اش  از همه چهره زشت محرومان بيش
نيست آه انسان آزاده ايرانى " رصغي" حكايت لشگرآشيهاى  آبير به ملل

هاى  از آن شرمنده شود، هرچند آه نژادپرستان آريايى از آن لشگرآشى
 .شوند پرشكوه سرمست مى

 اين ، عيد قربان نيست آه ابراهيميان، اسماعيليان را به مسلخ برند شايد 
عيد نوروز عيد زمينيان است، روز . شان نزد پروردگار مقبول افتد بندگى

.  شادى، زندگى و بهار  طبيعت و محيط زيست، روز ستايشعاشقان
شكند، زمستانى آه سمبل سردى، تاريكى و  بهارى آه آمر زمستان را مى

عيد آنان آه . اين عيد در يك آالم عيد آدميان است. انفعال است
.  آنند هاى آب موعود عوض هاى روان موجود را با جوى خواهند جوى نمى

 روى  در همين زمين واقعى در پيش) بهار( طبيعت بهشتى را آه انقالب 
تواند و نبايد با بهشت وعده داده شده در آسمان  آند، نمى مردمان ظاهر مى

تواند و شايسته نيست آه در مسلخ جزا و  شادى دنيوى نمى. محو شود
  .سزاى اخروى قربانى شود

و هاست، چون آه از طراوت  اين عيد، شايسته پرشورترين گراميداشت
گويد، زيرا آه سختى و لختى زمستان را از جان شيفته به   سخن مى رويش
آورد آن چيزى  آورد آه ره آند، چرا آه انقالبى در طبيعت پديد مى دور مى

اين عيد، پرسه انسان است در قلمرو . جز خوشى و سرسبزى نيست
 .انسانيت

آه شادى و اند و اآنون انسانيت يعنى  ها تشنه ميوه ممنوعه  اما انسان
ست  اى   ميوه- حاآميت آسمان بر زمين-آزادى به يمن حكومت اهللا 

به همين خاطر عيد نوروز در موسم بهار جنبشى است از سوى .  ممنوع
  " !اعيان" به  باغ ممنوعه  براى يورش"  عوام"
  

 اگر  ، پس" اسالم را گريه زنده نگه داشته است" گفت  خمينى مى
 خيمه شرع انور حذر آنند،   بخواهند از ريزش دوش  به ماردوشان عبا

 آه (هاى ممنوعه يعنى آه شادى و آزادى  اى جز زهرآلود آردن ميوه چاره
  7بقيه در صفحه     

 سرکوب و هراس سرمايه
 بهزاد سهرابی

 از ساين کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری به نقل
 و ايستادگی در مقابل بی با شروع  و تداوم مبارزات کارگران 

حقوقی های موجود، و نيز فشارهای لجام گسيخته سرمايه داری در 
استثمار و هجوم به زندگی و معيشت  کارگران ، ما شاهد اعتراضات 

 .گسترده ای از طرف کارگران  بوده و هستيم
فعالين و پيشروان طبقه کارگر به مثابه بخش جدائی ناپذيراين 

و با کارگران در راستای سازماندهی اين جنبش، همگام و همس
اعتراضات، نقش تاريخی و طبقاتی خود را در حد توان و با توجه 

 .به حضور کارگران به اجرا گذاشته اند
در جواب به مناسبات ظالمانه و ...  اعتصاب، تجمع، اعتراض و 

تمامی مناسبات کنونی، و خواست ايجاد تشکل های طبقاتی کارگری، 
ن و هميشگی پيشروان کارگری در اين عرصه از پيکار امری روتي
 .بوده است

ايجاد تشکل کارگران سنديکای شرکت واحد به نيرو و حمايت و 
پشيبانی  کارگران آن مرکز در راستای ايجاد تشکل مربوطه و 

اولين گام " تشکل حق مسلم ماست" پافشاری به اين حقانيت که 
تای ايجاد تشکل های موثر در پيشروی جنبش کارگری در راس

 . کارگری، با اتکا به نيروی طبقاتی را عملی ساخت
اعتراضات کارگران نيشکر هفت تپه، در دفاع از مطالبات خود و بر 
خورد های سرکوب گرايانه پليس در مقابل اعتراضات آنان، 
پيشروان و فعالين کارگری نيشکر هفت تپه را مصمم نمود که تنها 

  در دست يابی به مطالبات به حق خود، با  راه پيشروی در آينده
ايجاد تشکل کارگری و استحکام و همبستگی طبقاتی کارگران امکان 

  .پذير می باشد و الغير
اين امر با استفاده از تجارب و دستاورد های تاکنونی جنبش 
کارگری در دستور کار قرار گرفته شده و کارگران پر شور نيشکر 

وجه به موانع موجود، اين مهم را به انجام هفت تپه توانستند با ت
 .برسانند

سند يکای کارگران نيشکر "اين امر خطير تحقق يافت و با اعالم 
يک بار ديگر جنبش  کارگری ايران، جان تازه ای گرفت " هفت تپه

 .و باور به نيروی طبقاتی را، حياتی ديگر بخشيد
 روند  اين تشکل ايجاد اين تشکل، نه امر ساده ای بوده و نه ادامه

می تواند، بدون موانع جدی و با توجه به شرايط موجود به  روند 
چرا که، با شروع اولين اعتراضات کارگران . کار خود ادامه دهد

نيشکر هفت تپه، دستگيری  نمايندگان و پيشروان و فعالين آنان تا 
 .به امروز همچنان ادامه داشته است
کر هفت تپه، دادگاهی و محاکمه بازداشت نمايندگان کارگران نيش

آنان  به دليل دفاع از خواست و منافع طبقاتی، تنها و تنها مهر و 
نشان از آن دارد که تمامی اعوان و انصار سود پرست سر مايه 
داری، از اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران، از پيشروی اين جنبش 

شبحی را در تمامی سطوح مختلف آن، از آگاهی طبقاتی کارگران، 
های آنان را به لرزه در  خواب می بينند که اين شبح تمامی پايه

  .خواهد آورد
دستگيری، زندان، شالق، ارعاب، تهديد، اخراج و تعقيب فعالين 
کارگری  اشکال مختلفی است که حاميان سر مايه در دفاع از منافع 
ه  سود پرستانه خود، هر روزه در ابعاد گستر ده ای، به آن دامن زد

و بی شک تا آن هنگام که کارگران در ابعاد وسيعی، به نيرو و توان 
واقعی خود باور نداشته باشند، اين گونه فشار های پليسی در صور 

 .گوناگون آن روی خواهد داد
با اتحاد وهمبستگی و حمايت های همه جانبه کارگران در راستای  

که می توانيم ايجاد تشکل های خود ساخته و راديکال کارگری است 
اين دوره گزار را پشت سر نهاده تا  جنبش کارگری بتواند فاز 

 .نوينی از مبارزات طبقاتی را پيش رو داشته باشد
امروز طبقه کارگر برای دست يابی به  خواست و مطالبات خود بايد 
با ارزيابی دقيق از مبارزه و دست آورد ها ی تا کنونی، نقشه عمل 

و پختگی، مد نظر داشته باشد تا در هر شرايط های بعدی را با دقت 
 .با مکانيزم های الزم گام های بعدی را بر دارد

پس برای ايجاد و تثبيت حق تشکل، بايد از فعالين و نمايندگان 
کارگری با تمام توان دفاع و به دستگيری اين پيشروان کارگری 

 .اعتراض و آزادی فوری آنان را خواستار شد
 87اسفند . بهزاد سهرابی   ! و همبستگی طبقاتیزنده باد اتحاد
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           !بهاران بر شمايان خجسته باد
       برای کارگران چه کرده ايد، آيا پاسخی هست؟

دستگيری وبيکاری کارگران، مقابل فقروگرانی،در رژيم
بارديگربه نرخ دستمزدها يورش آورد وميزان اعالم 

 .داشته را کسرکرد
  یامير جواهری لنگرود

بانک : "  تيتر کرده است ١٣٨٧اسفند٢۶خبرگزاری ايلنا درتاريخ      
به گزارش :" درمتن خبرآمده است " مرکزی درتعيين مزد کارگران دخالت کرد

کارگران ايرانی درحالی اين روزها :  آمده است ٨٧ اسفند٢۶ايلنا درتاريخ 
 نيست حداقل کنند که هنوزمشخص  آماده می٨٨خود را برای استقبال از بهار 

وزارت کارواموراجتماعی اعالم ...." دستمزد آنها برای سال جديد چقدراست
 درصد مبنی بر ٢۵ به جای تورم ٨٨که بايد دستمزدهای سال : " کرد
 . شد درصد تعيين می١٩تورم

اين درحالی است که نزديک به يک هفته پيش شورای عالی کار،برمبنای تورم 
 ٩١( تومان درهرماه ٢٧۴۵٠٠ را مبلغ٨٨الاعالم شده، حداقل دستمزد س

 . تعيين کرده بود)  ريال برای هر روز۵٠٠هزار و
، تعيين دستمزدهای جديد از وظايف ۶٩به موحب قانون کار مصوب سال 

شورای عالی کار بوده و اعضای شورای عالی کارموظف هستند تا براساس 
 . ن کنندنرخ تورم، اعالمی بانک مرکزی دستمزدهای جديد را تعيي

 ، اين دومين ٨٨درصورت هر گونه تجديدنظر احتمالی در دستمزدهای سال
باری خواهد بود که شورای عالی مصوبه دستمزدهای خود را مورد بازبينی 

بعد ا زمداخله و يک روز چانه زنی دربسته اين گزارش ." دهند قرار می
 ۵، ١٣٨٨الحداقل دستمزد کارگران براى س: " درهمان ايلنا تيتر گرديد 

شوراى عالى : " درمتن خبرآمده است " درصد از رقم پيشين کمتراعالم شد
کارعصر امروز با حضور جهرمي، وزير کار و امور اجتماعى و نمايندگان 
گروه کارگرى و کارفرمايى و دولت حداقل دستمزد کارگران را نسبت به 

 . مصوبه قبلی خود کاهش داد
 درصد حداقل ٢٠ار دراين نشست افزايش به گزارش ايلنا، شوراى عالى ک

 درصدى در سال آينده تصويب کرد و باتوجه به ٢۵دستمزد را به جاى افزايش
با توجه به ١٣٨٨نامه رسمى بانک مرکزى تصميم گرفت تا درمهر ماه سال

 .  اتخاذ تصميم کند٨٨نرخ تورم در نشست مجدد براى شش ماهه دوم سال
ت کار و امور اجتماعى حداقل دستمزد    به گزارش روابط عمومى وزار
 ريال تعيين شد که بر ٢٠٠ هزار و ۶٣۵کارگران براى سال آينده دو ميليون و

 . ريال خواهد بود٨۴٠ هزار و ٨٧اين اساس حداقل دستمزد روزانه کارگران 
 ۵ به ميزان ٨٨مطابق اين مصوبه ساير سطوح دستمزدى از آغاز سال 

 ٩٨٠ هزار و١٠اى سال جارى به اضافه روزانه درصد آخرين مزد ثابت يا مبن
 هزار ٨٧ريال افزايش خواهد يافت مشروط بر آنکه مزد روزانه هر کارگر از 

همين خبرگزاری ٨٧ اسفند  ٢٨رور بعد تر . "   ريال کمتر نشود٨۴٠و
  : زيرکارواموراجتماعی   و: "گزارش می دهد 

نيروی بيشتری نداشته  طوری تنظيم شد که تعديل ٨٨افزايش دستمزدسال " 
  ، ايلنا درادامه می نويسد "باشيم 

  پلکانی است وکسانی که کمترين حقوق را ٨٨افزايش دستمزدها در سال: "
 بيشترين افزايش و آنهايی که بيشترين حقوق را دريافت می کنند،  دارند،

دربيانيه مشترک کارگران ايران که . " کمترين افزايش حقوق را خواهند داشت
ضاء سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اتحاديه ام

انجمن صتفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه را با خود  آزاد کارگران ايران
نمايندگان دولت و کسانی که تحت نام نماينده های : " دارد ، آمده است 

 ٨٠٠ خط فقر کارگران در شورايعالی عالی کار حضور دارند خود اقرار ميکنند
 تومان تعيين ميکنند و ٢٧۴۵٠٠هزار تومان است و آنوقت حداقل دستمزد را 

به اين ترتييب بی آنکه ذره ای وجدان شان بدرد آيد، چشم درچشم ما اعالم 
ميکنند فقر و فالکت و مرگ تدريجی از گرسنگی تنها سهم کارگران و خانواده 

 . هايشان از زندگی است
اما عليرغم انتقال اين مسئله به : " نيه آمده است درادامه همين بيا" 

شورايعالی کار، نماينده های مجلس شورای اسالمی و مجمع تشخيص 
مصلحت و همچنين اشراف کامل خود اين نهادها براينکه درتمامی مراکز 

 هزار ٢٧۵استانی کشور فقط اجاره بهای ماهيانه منازل مسکونی باالی 
ن مبلغی را به عنوان حداقل دستمزد کارگران به تومان است با اين حال چني

تصويب رساندند و با اين مصوبه نشان دادند؛ فقر و فالکت کارگران و مستولی 
شدن بيش از پيش گرسنگی مطلق بر زندگی ميليونها خانواده کارگری مسئله 

چه کسی ." اينان به عنوان تصميم گيرندگان و اداره کنندگان جامعه نيست
ن فرياد هزاران هزار  کارگر است ؟ کارگران خود پاسخ اين پاسخگوی اي

سئوال را می دانند و برآن هستند که اين مبارزه نابرابر را رها نسازند و اعالم 
کارگران، معلمان، پرستاران و عموم زحمتکشان بايد در مقابل : " ميدارند 

بايد به تحميل دستمزدهای زيرخط فقر آستين ها را بيش از پيش باال زد، ن
مرگ تدريجی از گرسنگی تن سپرد، نبايد اجازه داد هر طوری که صاحبان 
سرمايه ميخواهند نيروی کار ما به حراج گذاشته شود و سهم ما از توليد 

برخورداری ازيک . کوهی از ثروت ونعمت درجامعه فقر روز افزون باشد
ه ميل خود زندگی انسانی حق مسلم ماست واين چيزی است که هيچ کس آنرا ب

 . به ما هديه نخواهد کرد
افزايش حداقل دستمزدها تنها درگرواراده و خواست ما کارگران درصفی متحد 
و يکپارچه است، بايد تا روزاول ماه مه با امضای طومارخواست افزايش 
حداقل دستمزدها ، اين روزرا به روزاعتراض عليه دستمزدهای زيرخط 

 . " فقرتبديل کرد
معه کارگری و همه مزد و حقوق بگيران ، از گرانی ، تورم ، امروز بحث جا

هزينه سرسام آور زندگی، بيکاری ، فقر وخانه بدوشی ، سفره های خالی ، 
شکم های بدون دريافت گوشت و ميوه ، کودکان بدون لباس نو و خانه بدوشی 

ران نوبرانه از اين کوی به آن کوی ، از اين دخمه بدان خراب آباد بر سر کارگ
  !در پايانه سال کهنه و در آستانه سال نو ميريزد

با اينهمه گوشی نيست و همه سران نظام برای محددويت بخشيدن به حداقل 
دستمزد ها جلسه پشت جلسه ميکنند و ازسر ودم مبلغ تعيين شده نيزميزنند و 
 طبق اين ماده و آن ورقه مبلغ تعيين شده را کم و کم می کنند تا همچنان کارگر

  . را سياه پوش نگهدارند 
ای شرمتان باد ، که اين گونه زندگی را بر مردمان ايران و طبقه کار و نيروی 

اين گونه نوروز مردمان ايران را با . رنج و زحمت کشور تحميل می کنيد 
سياهی و تباهی  به سال ديگر می بريد تا با سيه رويی هر چه تمامتر چرخ 

. سرمايه ساالران سرمايه خوار را شيرين گردانيدتان را بچرخانيد و کام همه 
نفرين همه مادران و پدران بر سر سفره پهن شده بر پای ديوار بلند اوين ، بر 

 .فرق سرتان باد که اينگونه زندگی را بر مردمان ايران پر تعب می گردانيد
امروز همچون ديروز، طبقه کارگرما برای دست يابی به مطالبات و خواست 

ويش  می بايد با ارزيابی دقيق از مبارزه و دست آورد ها ی تا کنونی، های خ
سازمانيابی و گذر از موانع گوناگون را با نقشه عمل های  دقيق و عمع جانبه 
و با دقت عمل در دو عرصه دفاعی و تعرضی  مد نظر داشته باشد تا بتواند 

  . گام های موثر تر بعدی را طی کند 
وخالصی ازتعب سرمايه، بهاران بريکا يک شما برای استمرار زندگی 

  !هرروزتان نوروز، نوروزتان پيروز. خجسته باد 
  ١٣٨٧ اسفند٢٩

………………………………………………  
  !در ستايش نوروز     :بقيه 
به همين خاطر در ايران امروز، . ندارند) دوام خواهند بود عدالت، بى بى

 و  نيست، نمايشعيد نوروز ديگر يك جشن و سنت ناتوراليستى صرف 
ست سياسى بين مردم جوياى شادى و پايكوبى از يك طرف و  همايشى

 .پاسداران خوارى و زارى از سويى ديگر
 حق مردم براى گراميداشت سمبليك انقالب  اگر رژيم شاهى با پذيرش

طبيعت مواظب بود آه جشن پايان زمستان به محملى براى پايان زمستان 
رژيم شرعى اما نه تنها از انقالب _  شدآه_آريامهرى تبديل نشود 

آه هر دو  مگر نه اين. هراسد اجتماعى بلكه از انقالب طبيعى نيز مى
ترين  خيال رو بى نشاند؟ از اين انقالب، شادى را بر چهره دردمند مردم مى

دانند آه با بزرگداشت عيد،  ها نيز در ايران مى ترين انسان و غيرسياسى
اگر قرار است گريه و عزا و مرگ و . اند گذاشتهقدم در آارزار سياسى 

خفقان، شيرازه حكومت اسالمى را از گسيختن رهايى بخشد، به طريق 
" دنياپرستى" اولى خنديدن، پايكوبى، نونوار شدن و به قول ماليان 
اگر در گذشته . اسباب سست شدن اين شيرازه را فراهم خواهد نمود

نوايى با   دارنده آتشگه مبارزه، براى هماى از عاشقان زندگى، به پاى پاره
ها آه حتى قادر به جور آردن   همان-هاى جامعه  ترين انسان شده لگدمال

عيد ما روزى بود آز ظلم آثارى " زدند    فرياد مى-هفت سين سنتى نيستند
جامعه مبتنى بر _اآنون ناگزيرند آه براى رسيدن به عيد جامعه  ،" نباشد

ها   ميليون هاى ناقص با تمام قوا به  رغم سفره_ ری شادى، آزادىو براب
شدگان،  صدا با انبوه لگدمال ، به پيشواز عيد طبيعت بروند و هم زحمتكش

در طول اين مصاف . هاى خنده و شادى را به سوى حكام شليك آنند گلوله
 ييکديگر   به دوش ها گفت آه اگر نخواهيم و نتوانيم دوش اما بايد به توده

هاى زمستانى، آخرين خاآريزهاى  هاى يخ  با ذوب شدن آخرين تتمههمراه
جمهورى زمستانى ماليان را در ميدان مبارزه ، محو آنيم و اگر با 

هاى  تر از هميشه با اپوزيسيون گيرى از انقالب بهمن هوشيارانه درس
هايى آه نبايد به صرف مخالفت با  اپوزيسيون( رنگارنگ روبرو نشويم 

نخواهيم توانست بهار طبيعت را با بهار )  انيت پيدا آنندحاآمان، حق
مان تنها  خواهيم شادى خود و آودآان  اگر نمى پس. جامعه مضاعف آنيم

سيزده روز طول آشد، و اگر مايليم اين شادى عمرى پايدار داشته باشد 
  ضرورت انقالب اجتماعى در ايران هستيم ناگزير از پذيرش

  !ان پيروز هرروزتان نوروز،نوروزت

…………………………………… 
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 ساعی غالمرضا تختی و هادی
         صادق افروز
مصاحبه . انجام داده است  سايت تابناک مصاحبه ای با هادی ساعی

 : کننده می گويد
های مخالف رژيم پهلوی نزديک  به جريان دانيم تختی همه می! خب

تی وقتی نگذاشت آن هم ح بود اما ديده بوديم که هرگز پا به سياست
 .بزرگان از او خواستند که وارد شود

    :و هادی ساعی پاسخ می دهد
مگر تحصيالت  پرسم، قصد ندارم کسی را خراب کنم اما از شما می ـ

اميررضا خادم دکتر . تختی چه بوده است؟ ولی االن خيلی فرق کرده
خوانم،  عليرضا دبير دکتر است، خودم دارم فوق ليسانس می است،

 کرده ط فرقخيلی شراي
. غالمرضا تختی دارند  راستش چپ های ايرانی حساسيت خاصی به

 نام او به نحوی با فرهنگ پهلوانی ايران ، گذشت و فداکاری ،
وفاداری به طبقات محروم و مقاومت در مقابل استبداد حاکم گره 

که تختی از محله خانی آباد تهران بود و  اين واقعيت.خورده است 
واقعيت که بر خالف ديگر  به آنها وفادار ماند ، اينتا به آخر عمر 

 ورزشکاران همزمان خود جلوی اعليحضرت زمان خم نشد و بر
دستانش بوسه نزد و پس از کسب مدال های جهانی زمين های 

نپذيرفت و ترجيح داد از مردم جدا نشود  اهدايی خاندان پهلوی را هم
که تختی را علی  کردهمه اين واقعيت ها چپ ايرانی را تشويق می 

همانطور هم که شاهد بوديم چپ . رغم ملی گرا بودنش دوست بدارد 
مراسم ختم تختی را به يکی از بزرگترين و با شکوه ترين  ها

تعداد زيادی از چهره . تبديل کردند  40تظاهرات ضد رژيمی در دهه 
رهبری کردند و  های بنامی که بعد ها سازمان های چپ ايرانی را

 ای از آنها خوشبختانه هنور در قيد حيات هستند از فعاالن وعده 
  . گردانندگان اين تظاهرات بودند

فاصله گرفته و بر  چپ ايرانی حاال از آن فرهنگ پوپوليستی اش
ضرورت وجود حزب انقالبی طبقه کارگر و انقالب سوسياليستی 

ر به راستی هم اگر در همان موقع حزب انقالبی د. کند  اصرار می
مصيبت زدگان زلزله بوئين  جامعه وجود داشت ديگر نياز نبود

هايی  زهراکه اميدی به کمک های دولتی نداشتند چشم انتظار کمک
  باشند که حاجی بازاری هايی جبهه ملی در کاله شاپوی تختی

  . انداخته بودند
باشيم سگ تختی به بسياری  ولی به هر حال اگر در مقام مقايسه هم

 همين لنگه.  شرف داشت  زشکاران جمهوری اسالمیاز اين ور
جوجه ، هادی ساعی را نگاه کنيد که از جنوب شهر تهران از شهر 

دست و پا بوسی خامنه ای جالد،دفتر  ری آمده و حاال به برکت
عضو شورای  تجارت بين المللی دارد ، نمايندگی سايپا را دارد،

ز فرط فقر و بدبختی شهر تهران است و در حاليکه مردم فلک زده ا
تورم وسياست های ضد کارگری جمهوری اسالمی خود را  ناشی از

تکواندو کار ما برای خريد  در جلوی مجلس به آتش می کشند جناب
را  بهترين اسب های سوار کاری به آلمان می رود تا درشت هايش

ايشان در کنار تنيس به ورزش سوار کاری هم عالقه . انتخاب کند 
  . مند است

مگر :" می گويد  حاال ساعی در مصاحبه اش با سايت تابناک
 " تحصيالت تختی چه بوده است ؟

تختی مثل او مدرک  با اين جمالت ساعی می خواهد بگويد اگر
ليسانس گرفته بود وارد سياست از نوع چاکری و پابوسی اش می 

ولی مگر آن دسته از همدوره ای . جاه و مقامی می رسيد  شد و
آوردند و بر خالف او در مقابل استبداد  ختی که همراه او مدالهای ت

تحصيالت دانشگاهی به   عليرغم بی بهره بودن از حاکم خم شدند
 پست و مقام در مجلس و کشور دست نيافتند؟ مگر امام علی حبيبی

کشاورز مازندرانی که اصال مدرسه نرفته بود به نمايندگی مجلس 
دادی حاکم چه از نوع شاهنشاهی اش استب منصوب نشد ؟ رژيم های

ورزشکار مدال گرفته  و چه از نوع اسالمی اش به سوابق تحصيلی
 از مردم.کاری ندارند مهم به خدمت درآمدن اين ورزشکاران است 

رژيم جمهوری اسالمی هر کاری می کند تا .فاصله گرفتن است 
ين اين رژيم را برافرازد و به پاس ا ورزشکار مدال گرفته پرچم

نامش می کند  خدمات ميدان به نامش می کند ، استاديوم ورزشی به
به لقب قهرمان قهرمانان . از محدوديت های گمرکی معافش می کند 

  کند، لباس های ورزشی ساخت کارخانه اش را به تن  مفتخرش می
 . تيم ملی فوتبال می کند و قس عليهذا

  
هنگامی که به  همين تختی که ساعی مدعی است سواد نداشت

ايشان سخنرانی کرد آن قدر مورد دعوت دانشجويان دانشگاه بر
گرفت که هنوز پس از آن تاريخ هيچ ورزشکاری در  تشويق قرار

آقای ساعی با . نشده است  صحنه دانشگاه با چنين استقبالی روبرو
تهران  آن همه مدال وادعاهای پوچشان بهتر است سری به دانشگاه
شجويان و يا پلی تکنيک بزنند تا ببينند چگونه مورد استقبال دان

ايشان هرچه فن و تکنيک در تکواند ياد گرفته .گرفت قرار خواهند
ها و گوجه های گنديده ای را که به  اند بايد بکار بگيرند تا تخم مرغ

. نيست  زياد جای تعحب.طرفشان پرتاب می شود بلوک کنند 
دانشجويان ما به عنوان نبض تپنده و حساس جامعه می دانند که 

همينطور است سرنوشت ديگر . ستاده است اي هادی ساعی کجا
علی دايی وبرادران  همپالکی های ساعی، آدم هايی مثل رضا زاده و

 خادم که به برکت همسفره شدن و هم نشينی با مقامات امنيتی و
اطالعاتی رژيم چنگ در سفره های مردم انداختند و صاحب ثروت 

 . های افسانه ای شده اند
که عليرغم موفقيت های  مانانی بوده انددر همين زمينه ورزشی قهر

 تئوفيلو.ورزشی خود هيچگاه پول وثروت وسوسه شان نکرده است 
استيونسون بوکسور نامدار کوبايی پس از سالها قهرمانی المپيک 

وسوسه انگيز کمپانی های آمريکايی را  وجهان کليه پيشنهادات
او .  کرد ای رد برای مهاجرت به آمريکا و پيوستن به بوکس حرفه

  کوبا به آموزش و پرورش جوانان کوبايی تر جيح داد در کنار مردم
تامی اسميت قهرمان دو وميدانی آمريکا پس از کسب مدال . بپردازد

مشت های خود را به عالمت اعتراض به  طال در المپيک مکزيک
عمل خود مطلع  او از عواقب. تبعيض نژادی در آمريکا گره کرد 

خاب بين رفاه شخصی و رفاه عموم توده ها از منافع بود ولی در انت
 .گذشت خود

 
و حسين فکری و  تئوفيلو استيونسون و تختی و پرويز دهداری

ولی هادی . تامی اسميت به تاريخ بشريت مترقی متعلق هستند 
دايی و رضا زاده از همان چاهی سر در خواهند آورد  ساعی و علی

      . که امامعلی حبيبی
 2009مارس  14

.............................................  
 !ستون ويژه ماه مه :  بقيه

  
هنوزفعاالن شناخته شده جنبش سنديکايی ايران،منصور اسانلووابراهيم 

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در مددی از
در بند زندانند، علی نجاتی سخنگوی سنديکای کارگران نيشکرهفت تپه 

زنان کارگر به جرم سازمانگری مراسم اول ماه مه دستگير، زندان . است 
آزادی هر فعال کارگری از زندان . و محاکمه و به شالق کشيده می شوند
فوج فوج اخراج های کارگران را . با وثيقه ميليون تومانی همراه است

ا خدماتی کارگران را با قراردادهای سفيد امضاء توسط بنگاه ه. شاهديم 
و خصوصی به بردگی کار روزانه بدون هيچ پشتوانه ای با کاغذ سفيد 

  . امضاء می خرند وبه کار وا می دارند
          باری درسلسله اعتراضات اول ماه مه امسال نيزبايد از حق 
تشکل وتجمع واعتصاب،پرداخت حقوق های معوقه وافزايش دستمزدهای 

گيری از اخراج سازی ها وتعطيلی بنگاه طبقه بندی شده نيروی کار، جلو
  . های کاريابی کارگران قراردادی، وغيره سخن برانيم 

       نشريه مرکزی راه کارگر، ازاين شماره با اختصاص اين 
ستون،ازشما کارگران وفعالين و مدافعين جنبش کارگری درداخل وخارج 

 دراين ستون، با هراسم ونشانی، دعوت می نمايد تا با ارائه نظرات خود
عزم خود را برای اتحاد طبقاتی، معماری تشکل مستقل سراسری کارگران 
و دفاع ازمطالبات جاری و درراه رهايی ازبردگی سرمايه وچگونگی 
برون رفت ازدشواری های موجود و بويژه برشماری موانع اتحاد عمل 

  . های پايدار و گسترده در ايران به بحث و رايزنی بپردازيم 
  ٢٠٠٩ به استقبال اول ماه مه باهم
  !برويم) ١٣٨٨ارديبهشت١١(

 امير جواهری
 2009  مارس 25

.............................................  
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 حکومت اسالمی
  از خروج ناصر زرافشان
  . از ايران جلوگيری کرد

ناصر زرافشان، عضو هيات دبيران کانون نويسندگان ايران و کانون 
 عازم خارج از کشور بود، ١٣٨٧ اسفند ٢۴ روز شنبه کهوکالی ايران، 

  .در فرودگاه تهران از خروج وی جلوگيری و گذرنامه اش ضبط شد
 های سياسی   های قربانيان قتل زرافشان، يکی از وکالی خانوادهناصر 

 سال ۵ به همين دليل ، که١٣٧٧پاييز » ای زنجيره «موسوم به قتل های 
به دعوت آنگليکا بير، ، کومت اسالمی گذرانداز عمر خود را در زندان ح

مسئول روابط اروپا و ايران در پارلمان اروپا و دانيل کوهن بنديت، رييس 
احزاب سبزهای کل اروپا، به پارلمان اروپا دعوت شده بود تا در نشست 

، »بررسی مسايل محيط زيست در ايران و روابط ايران و اروپا در آينده«
، سخنرانی ٢٠٠٩ مارس ١٧ برابر با ٨٧ند سف ا٢٧در تاريخ سه شنبه 

  .کند
د وراين اقدام حکومت اسالمی را بايد در تشديد سرکوب های اخير م

  : بررسی قرار داد
   نفر را اعدام۶۵دستگاه قضايی حکومت اسالمی، فقط در ماه گذشته 

بايد يادآوری کرد که اين آمار فقط مربوط به اعدام های اعالم . کرده است
  . فرزاد کمانگر، معلم، هنوز لغو نشده استحکم اعدام .  استشده

حديث «و » فرهنگ آشتی«حميد مافی، دبير سابق تحريريه روزنامه 
، در منزل خود توسط نيروهای ١٣٨٧ اسفند ٢٠روز سه شنبه، » قزوين

امنيتی دستگير شده است و پس از گذشت يک هفته از بازداشت وی، 
خانواده .  و اتهام وی منتشر نشده استهنوز خبری از محل نگهداری

اطالعی از وضعيت وی، پيگيری های خود را بی  مافی نيز با اظهار بی 
  .  اند نتيجه خوانده

ايران، در رده بندی اخير گزارشگران بدون مرز، به عنوان بزرگ ترين 
روزنامه . زندان خاورميانه برای روزنامه نگاران، معرفی شده است

دستگير می شوند » اقدام عليه امنيت ملی«که به اتهام نگاران زندانی 
تنها روزنامه نگاران رسانه های . بهای آزادی بيان خود را می پردازند

نزديک به مقامات نظام و با بهرمند شدن از چتر حمايتی می توانند از 
روزنامه های ديگر از اين . سياست های دولت احمدی نژاد انتقاد کنند

عدنان حسن (، روزنامه نگار کردی 86در سال . ر نيستندامتياز برخوردا
  .برای نوشتن مقاالت انتقادی به اعدام محکوم شده است)  ساله٢٥پور 

آبادی، مشاور قضايی دادستان کل کشور،  بنا به اقرار عبدالصمد خرم 
   .ايران تاکنون پنج ميليون سايت اينترنتی را فيلتر کرده است

  
وزنامه نگار و رييس سازمان دفاع از حقوق ،ر»محمد صديق کبودوند«

 انجمن  هيات مديره. به يازده سال زندان محكوم شده استبشر کردستان، 
المللى   بنا به توصيه انجمن بين،٢٠٠٨ دسامبر  ١۵قلم سوئد، در تاريخ 

انجمن قلم سوئد، . قلم، او را به عضويت افتخارى اين انجمن پذيرفته است
محمدصديق آبودوند به دليل شكنجه در ... «: ستدر اين مورد نوشته ا

  ». برد زندان در وضعيت جسمى نامناسبى بسر مى
، نويسنده و »عباس جليليان« روز از بازداشت ۵٠اکنون بيش از 

پژوهشگر اهل کرمانشاه می گذرد و خبری از وضعيت وی در دست 
ز برخی خبرها حاکی ست که عباس جليليان، طی روزهای اخير ا. نيست

کرمانشاه منتقل  بازداشتگاه اداره اطالعات به بند قرنطينه زندان ديزل آباد 
 دی ماه سال جاری در منزلش در اسالم آباد ٢۶وی، روز . شده است

غرب بازداشت و تاکنون دليل دستگيری وی از سوی مسئولين دولتی 
  .اعالم نشده است

کای کارگران مامورين امنيتی حکومت اسالمی، علی نجاتی، رييس سندي
، در منزل اش بازداشت 87 اسفند ١٨شرکت نيشکر هفت تپه را در روز 

 و خانواده اين فعال کارگری از مکان نگهداری او و هم چنين اتهام کردند
 ای، از آقای نجاتی  الملل با انتشار بيانيه سازمان عفو بين . وی بی خبرند

ش برای استفاده از حق به عنوان زندانی عقيدتی نام برد که به دليل تال
  . يابی بازداشت شده است آزادی بيان و تشکل

مسئولين زندان رجايی شهر کرج، طی ماه های اخير، حتا از ادامه 
، رييس هيات مديره سنديکای کارگران »منصور اسانلو«معالجات پزشکی 

  .شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه جلوگيری کرده اند
تا دشمن درجه يک شادی و سرور خشک و سران حکومت اسالمی، ح

: معاون دادستان تهران، در امور زندان ها گفت. خالی مردم نيز هستند
دستگير شدند که پرونده   نفر700در شب چهارشنبه سوری بيش از «

  » .آنان در حال رسيدگی است

  
 هفته بعد از ٢طی «، »اميرکبير«بر اساس گزارش خبرنامه دانشجويی 

دانشگاه اميرکبير، تاکنون  شجويان به پروژه دفن شهيد دراعتراضات دان
ترم  ١۵  حکم احضار به آميته انضباطی،۵٠کميته انضباطی دانشگاه، 

 حکم احضار والدين به ١٠ توبيخ آتبی و ١٠محروميت از تحصيل، 
  ».برای دانشجويان پلی تکنيک صادر کرده است حراست دانشگاه،

و ديوار محل سکونت بهائيان، شعار می عوامل و مامورين امنيتی بر در 
نويسند و آن ها را از دانشگاه ها اخراج و تهديد به مرگ، و يا زندان می 

  . کنند
تازی اما مقاومت و مبارزات مردم سبب شده است که رژيم نتواند به يکه

روز شنبه : ناچار عقب نشينی کندخود ادامه بدهد و در مواردی به 
دبير انجمن کاريکاتوريست های اصفهان و افشين شمس،  ١١/٨٧/٢۶

عضو کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، بعد از 
  . تحمل ماه ها زندان، به طور مشروط آزاد شد

محسن حکيمی، عضو کانون نويسندگان ايران و عضو کميته هماهنگی 
وز آن  ر۵٢، پس از تحمل دو ماه زندان که  نيزبرای ايجاد تشکل کارگری

 ٢٠٩ از بند ١٣٨٧ بهمن ٣٠در سلول انفرادی گذشت در نيمه شب 
آزادی محسن حکيمی مشروط و با قرار وثيقه به . زندان اوين آزاد شد

محسن حکيمی، در تاريخ . مبلغ صد ميليون تومان صورت گرفته است
 در رابطه با بازداشت بيژن اميری، کارگر خودروسازی و ٨٧دوم دی ماه 
  . ه بودهماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری دستگير شدعضو کميته 

اکثريت مردم ايران، به لحاظ اقتصادی نيز دوران سخت تری را در پيش 
 دالر ١۴٧هنگامی نفت هر بشکه . فقر در حال گسترش است. رو دارد

بنابراين، اکنون که قيمت نفت . ارزش داشت، گرانی و تورم کمرشکن بود
رده است بی شک بسياری از شهروندان کشور   دالر سقوط ک40به زير 

ما در اينده، حتا از تامين نيازهای اوليه زندگی شان نيز ناتوان تر خواهند 
 ميليون نفر از مردم ايران، در 20هم اکنون براساس آمار، حدود . شد

حکومت اسالمی  هدف در واقع. زير خط فقر زندگی سختی را می گذرانند
ر و اختناق، زهر چشم گرفتن از جامعه و از تشديد سرکوب و سانسو

  .جلوگيری از گسترده تر شدن اعتراضات و اعتصابات است
بدين ترتيب، ابعاد سرکوب و سانسور، فشار و بی عدالتی حکومت 

فقر و بی کاری سبب شده است که بحران های . اسالمی حد و مرزی ندارد
 خودکشی، اعتياد، عامل اصلی. اجتماعی قربانيان زيادی از جامعه بگيرند

تن فروشی و غيره که ريشه در فقر و عدم آزادی های فردی و اجتماعی 
ها، روزنامه نويسندگان، هنرمندان، رسانه . دارد، حکومت اسالمی است

  . نگاران و وب الگ نويسان از سانسور و تهديد دايمی در امان نيستند
ز تشکل های در چنين شرايطی، کانون نويسندگان ايران در تبعيد، ا

نويسندگان و روزنامه نگاران، تشکل های اجتماعی، سياسی و فرهنگی، 
آزادی های فردی و مدافعين نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر و 

آزادی  در جهت  که حکومت اسالمی راداجتماعی درخواست می کن
 های جاری و سنگسار، و سرکوب لغو شکنجه، اعدام ،زندانيان سياسی

  . ار قرار دهند و از آزادی سفر ناصر زرافشان دفاع کنند فشزير
 خواه آن با اين  های اجتماعی و آزادیمردم ايران و جنبشبی شک 
با مبارزه پيگير متحد و متشکل خود، خواست ها  ها بيش از پيش، حمايت

 را به حکومت  شانو اهداف اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی
  .ن تعيين تکليف خواهند کرداسالمی تحميل و با آ

  )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران 
  ٢٠٠٩ مارس 18 -1387 اسفند 28

............................................ 
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 !ببين تفاوت ره ازکجاست تابه کجا

 
ن سر دنيا بار ديگر واقعيتی را حتی ديدن يک شوی تفريحی در آ  

 ايرانيان يادآوری ميکند
بسياری از وقايع نابابی که در جهان ميگذرد، وقتيکه در قياس .روشنگری

با اوضاعی قرار بگيرد که در ايران برقرار است، ديگر چندان وخيم به 
شرکت باراک اوباما در برنامه ی شومن معروف . متاسفانه. نظر نمی آيند

آمريکايی جی لنو در شب قبل از نوروز ايرانی و اتفاقی که در آن افتاد 
   .يکی از موارد مناسب برای قياس را فراهم آورد

با اين که روال برنامه ی جی لنو به گونه ای است که دعوت شدگان به 
را با تماشاچيان ميگذرانند، , يک لحظه خصوصی,مصاحبه ظاهرا 

امااوباما در اين برنامه تالش کرد سياست دولت خود در مورد کمک های 
عظيم ميلياردی به شرکت های ورشکسته مالی و در واقع بزهکاران مالی 

, انعام,را توجيه کند، آن هم در حالی که رسوايی پرداخت ميليون ها دالر 
از منبع کمک های مالی دولت،  توسط خودشان AIGبه مديران بدکردار 

آمريکايی ها را به شدت به خشم آورده است و موردی ديگر از رسوايی 
 . های مالی اخير آمريکا را بوجود آورده است

اما يک اتفاق ديگر در اين برنامه مساله دفاع اوباما از برنامه کمک 
های لحظه ,اين اتفاق در يکی از همان . دولتی را تحت الشعاع قرار داد

ماجرا از اين قرار بود که جی لنو از اوباما که . روی داد, خصوصی
بسکت عالقه دارد می پرسد آيا بين بازی های بسکت وقت کرده از سالن 

اوباما در پاسخ خود ميگويد او . معروف بولينگ کاخ سفيد ديدن کند
وقتی لنو از او در مورد ميزان . خودش هم بولينگ بازی کرده است

ر بولينگ سوال ميکند، اوباما چنان رکورد پائينی را ذکر ميکند پيشرفت د
ميدهد و , گاف,در اينجاست که اوباما . که موجب خنده تماشاچيان ميشود

يک چيزی مثل , :ميگويد, فروتنی,در توضيح رکورد کم خود مثال با 
 .,المپيک ويژه

. استالمپيک ويژه مثل پاراالمپيک مخصوص رقابت بين قهرمانان معلول 
در اولی کسانی شرکت ميکنند که کم توانی آنها به مشکالت فيزيکی 
مربوط است، در المپيک ويژه قهرمانانی شرکت ميکنند که با مشکالت 

 .ذهنی مثل داون سندروم به دنيا آمده اند
نخستين کسانی که متوجه اشتباه . اوباما بالفاصله غوغا برپا کرد, گاف,

حتی قبل از اينکه شو روی آنتن . و بودندلپی او شدند مشاوران خود ا
فرستاده شود،اوباما شخصا به تيم شريور رئيس المپيک ويژه تلفن زد و 

بالفاصله بعد از آن کاخ سفيد طی بيانيه ای رسما اين . عذر خواهی کرد
بعد اوباما جامعه معلولين را . اشتباه را پس گرفت و اظهار تاسف کرد

 . ه کاخ سفيد دعوت کردبرای بازی بسکت يا بولين ب
با اينکه تام شريور به تلويزيون ای بی سی رفت و گفت اوباما در تلفن به 
نحوی موثر عذرخواهی کرده و گفته که قصد توهين به معلولين را نداشته 

اوباما گسترده بود و خبرنگار نشريه , گاف,است، اما واکنش به 
 اشتباه لپی اوباما خوب اينديپندنت در لس آنجلس نوشت، شو که تا هنگام

او . برای اوباما تبديل شد, فاجعه روابط عمومی,پيش رفته بود، به يک 
اضافه کرد همين نوع فاجعه بود که وقتی اوباما اعالم کرد در اين برنامه 

از زمان جان اف کندی . شرکت ميکند منتقدين پيش بينی آن را ميکردند
برنامه شرکت کند و حاال نيز هيچ رئيس جمهوری حاضر نشده بود در اين 

برخی از منتقدين پيش بينی کرده اند که ممکن است نخستين حضور او در 
 . شو احتماال آخرين آن هم باشد

در برنامه شب پنج شنبه قبل . شوی جی لنو در سراسر جهان ديده ميشود
يکی فاجعه . از نوروز دو نکته بود که فاجعه يا بدشانسی محسوب ميشود

بوط به بحران مالی و دفاع رئيس جمهوری که روی دوش عمومی مر
مردم معترض به قدرت رسيده از سياست های دولت در نجات سرمايه 
داران به بهای تعطيلی کارخانه ها و از دست رفتن مشاغل، بيکاری های 
گسترده، کاهش مزدها، بی خانمانی مردم، روی هوا رفتن پس اندازهای 

ی که يک فاجعه دراز مدت برای ميليون ها و ده ها ساله برای بازنشستگ
حتی ميلياردها انسان نه فقط در اياالت متحده بلکه در سراسر جهان 

و منتقدان . است، و ديگری يک بالی تبليغاتی برای شخص باراک اوباما
در سراسر جهان نسبت به هردو نکته واکنش نشان داده و آنها را زير 

 . ذره بين نقد قرار دادند
برای يک ايرانی که به اين صحنه نگاه ميکند، هردو اين بالها نسبت اما 

به يک فاجعه بزرگ تر رنگ می بازد، به خاطر شکافی که بين رعايت 
 . حق در اين و آن سوی دنيا وجود دارد

در آمريکا وقتی رئيس جمهور ضعف خود در يک بازی ورزشی را به 
معلولين محسوب ميشود ضعف معلولين تشبيه ميکند، اين توهين به حق 

اساسا حاال معلولين و نيروهای دمکرات در تالش . والبته بايد بشود
هستند فرهنگ زبان ملت ها را که در آن ها کوری يا کری يا نقض 

 . تلقی ميشود، عوض کنند, فحش,عضوهای ديگر حتی 
اما در ايران زنان تحقير شده و کهتر به شمار می آيند چون زن هستند، 

کهتر شمرده ميشودو حق رهبری را از دست ميدهد، چون مسيحی ارمنی 
است، سنی يا بهايی يا يهودی يا بی دين کهتر شمرده ميشود چون بهايی 
و يهودی و بی دين است، اصال به آدميزاده در اين ملت توهين ميشود 
چون آدم ها ميخواهند مثل آدم های نقاط ديگر دنيا، غرايز طبيعی خود را 

ی مدنی ارضا کند، بنوشند، برقصند، بخوانند، هرچه ميخواهند به شيوه ا
و همه ی اين توهين ها و .بپوشند و هرچه فکر ميکنند بگويند و بنويسند

تحقيرها و کهتر شمردن ها نه فقط در عمل بلکه در قانون و برپايه زندان 
در زندان ها صورت , آدم کشی خاموش,و شکنجه و اعدام و اخيرا 

 . ميگيرد
يک رژيم که به لحاظ , حق موجوديت, ايران همه حق ها نسبت به در

ماهوی و صوری متعلق به فرقه ای مرده از اعصار کهن است و به علت 
وصله ناجور بودنش برای عصر جديد پيرايه های محيرالعقولی هم به 

محسوب , ناحق,خود بسته که حتی در پستوهای تاريخ هم پيدا نميشد، 
 . ميشود

 دسته دسته آدم در خيابان ها به بازجويی ميشوند، کتک از اين رو
ميشوند و اتهام اغلب هم , مرده,ميخورند، به زندان ميروند و در زندان 

يا , مقام شامخ رهبری, و , توهين به نظام مقدس,مستقيم يا غير مستقيم 
 .دنباله های رهبری است

که عوارض به همين جهت است که غالبا بسياری از مسايل مهم جهانی 
بسياری از آنها دامنگير ايرانيان هم ميشود در چشم ايرانی رنگ می بازد 
و مبارزه بخش بزرگی از مردم و حتی فعالين اجتماعی و سياسی فقط به 
تالش برای بقايی محترمانه در عصر جاری و حمايت از هويت خود به 

 . عنوان يک انسان، حتی يک انسان منفرد، محدود ميشود
 رژيم با قوانين و سياست های خود هرلحظه به ما يادآوری ميکند اما اگر

بودن مطابق معيارهای عصر نوين، , حق,که بودن و زيستن و صاحب 
توهين به نظام واليت و مقام شامخ رهبری آن و دنباله های رهبری آن 
است و به خاطر آن بايد زن در خيابان کتک بخورد و وبالگ نويس در 

د، يک حکم ضمنی ديگر هم توسط خود رژيم صادر شده گوشه زندان بمير
، ,رهبری,وجود اين رژيم و اين نظام و اين نوع : است و آن اين است که

توهين نه فقط به مردم ايران بلکه توهين به عصر جاری و مردمان عصر 
 . جاری در سراسر جهان است

ارديگر اين واقعيتی است که حتی ديدن يک شوی تفريحی در آن سر دنيا ب
  1388 فروردين 1     . آن را تاييد و يادآوری ميکند

…………………………………… 
  !کميته گزارشگران حقوق بشر از 

پدر محمد پورعبداهللا، از دانشجويان طيف چپ دانشگاه تهران، که 
چندی پيش به داليلی نامعلوم به زندان قزل حصار انتقال يافت، در 

واهان توجه و رسيدگی نامه ای خطاب به آيت اهللا شاهرودي، خ
  . فوری به وضعيت پرونده فرزند خود شده است

محمد پورعبداهللا از جمله دانشجويانی است که سال گذشته نيز در 
جريان بازداشت گسترده دانشجويان چپ، دستگير و به مدت بيش از 

  . يک ماه در زندان به سر برد
ا حضور در گفتنی است، خانواده اين دانشجوی زنداني، سال تحويل ب

برابر زندان قزل حصار و پهن کردن سفره هفت سين اعتراض خود 
  را نسبت به دربند بودن فرزندشان اعالم نمودند
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  سال60جنايات جنگی اسرائيل درطول 
  برعليه خلق فلسطين

   بهادری–حسين 
 رژيم اشغالگراسرائيل –سرزمين فلسطين ازسه بخش مجزا امروز

 5650 با رود اردن ع، کرانه باختری کيلومترمرب20770بامساحت 
 تشکيل شده آه  - کيلومترمربع470کيلومتر مربع و نوارغزه با

سوريه و  ازغرب به دريای مديترانه ، ازشمال به لبنان ،ازشرق به
رود اردن از جنوب وجنوب غربی به دريای سرخ و شبه جزيره 

ی فلسطين از نظر موقعيت سوق الجيشي منطقه ائ. سينامتصل است
مهم و حساس وسرزمينی حاصلخيز و دارای آب و هوای معتدل می 

  .باشد
 شروع شد آه حدود دو 1095 نخستين يورش به منطقه از سال 

اروپائيان به علل مختلف درآن زمان تحت پوشش . قرن ادامه يافت
مذهبی سياستهای استعماری خودرابنام جنگهای صليبی پيش می 

هری آنان به دست آوردن شهر بيت بردند، ويكی از انگيزه های ظا
المقدس بمثابه زيارتگاه مسيحيان ولی درحقيقت دليل اصلی آنان 
اشغال فلسطين و آماده کردن شرايط برای تصرف و تسلط برافريقا 

 تحت نام ئیاروپامتجاوزان .  دست به حمله به اين سرزمين زدندبود
ت المقدس تهاجم به منطقه وکشتار مردم بومی، بيپس از صليبيون 

  بيت المقدسپس ازسقوط شهر. درآوردندخود رابه محاصره 
ضمن قتل عام مردم دست به ، لشکريان مهاجم وارد شهر شده

غارت وچپاول اموال مردم زدندو حدود يک قرن برفلسطين ظالمانه 
تا اينکه در اواخرقرن دوازدهم ميالدی صالح الدين . حکم راندند

جنگهای سخت به سلطه اروپائيان ايوبی باتصرف بيت المقدس در 
 سرانجام سلطان محمدفاتح باتصرف .درفلسطين  پايان داد 

 ساله عثمانی 500 پايه گذار حکومت قسطنطنيه پايتخت روم شرقی،
  . در اين منطقه گرديد

فلسطين برعليه اشغالگران عثمانی ساکنان ازاواخر قرن نوزدهم 
 جنبشهای اجتماعی تحت دست به مبارزه زدند و از اوائل قرن بيستم
استعمارگران انگلستان . تاثير انقالبات آزاديبخش ملی شروع شد

درجهت گسترش مناطق نفوذ خود ازاين جنبشها فرصت طلبانه دفاع 
کرده وباگسترش نفوذخوددراين جنبشها توسط اعمال خود حداکثر 
سود را درتضعيف امپراطوری عثمانی درجهت به دست آوردن 

ی خود برد و درهمين راستا بودکه باتحرک ودادن منافع استعمار
وعده حکومت به اميرمکه آه نماينده سلطان عثمانی در منطقه 
جغرافيائی عربستان بود، اورا وادار کردند که علم استقالل بردارد و 

در چنين اوضاعی عده ای از . از امپراطوری عثمانی جدا شود
وحاکم برسرزمين مقدس يهوديان افراطی که خودراقوم برگذيده خدا 

می دانستند، انديشه ملت يهود و تشكيل آشور مستقل يهود براساس 
موازين مذهبی رامطرح و  با گرفتن آمكهای مالي از يهوديان 
ثروتمندسراسرجهان، براي پيشبرد مقاصد خود يک تشکل 

اعالم موجوديت وآغازبه کار متشکل . صهيونيستی به وجودآوردند
به داليل سياسی واستعماری مورد حمايت يهوديان صهيونيست 

  .وپشتيبانی همه جانبه دولت انگليس قرار گرفت
ميان انگلستان ، فرانسه و " سايكس ـ پيكو" قرارداد 1916در سال 

روسيه تزاری به امضا رسيد تا به موجب آن مناطق جداشده از 
اما هنوز . عثماني را بعداز جنگ جهانی مابين خود تقسيم آنند

اين پيمان استعماری خشک نشده بود که ازيک سو انگلستان مرکب 
عقد اين قرارداد را مغاير با سلطه خود بر آانال سوئز و افريقا 

 در 1917ديد،و ازطرف ديگر وقوع انقالب کبير اکتبردر سال 
 در آن آشور باعث لغو بقدرت رسيدن حکومت کارگریروسيه و 

که امپرياليسم انگلستان در اين اوضاع بود . پيمان ذکرشده گرديد
ايران ، افغانستان ،ترکيه : خاورميانه را شامل اکثر کشورها ی

،کشورهائی در شبه جزيره عربستان و شمال آن و دره نيل در 
آفريقا را که عالوه برمنابع غنی زيرزمينی مانند نفت وگاز دارای 
موقعيت خاص استراتژيک ميباشد بطوريکه می توان اين منطقه 

به زير . به پل ارتباط بين دوقاره اروپا وافريقا به حساب آوردرابمثا
با استقرارحاکميت انگلستان برخاورميانه وبه  .نفوذ خود درآورد

ويژه فلسطين درپروسه ادامه جنگ جهانی اول صهيونيستها از 
کشورهای امپرياليستی انگليس و امريكا خواستند پس ازشكست 

طين به صهيونيستها  سرزمين فلس،عثمانی و خاتمه جنگ
امپرياليسم .واگذارشود تا آنهابتواننددولت يهود رادرآن جابرپاکنند

انگليس که برای حفظ مستعمرات خوددرمنطقه احتياج به 
ايجادپايگاهی مطمئن داشت باخواست صهيونيستها موافقت کردو 

وزير خارجه انگليس سرانجام موفق شددر آوريل " لرد بالفور"
  معه ملل متفقين و جا1920

راوادارکند  که قيموميت فلسطين را رسمًا  به دولت انگلستان 
واگذار کنندو انگلستان موظف شدبراساس اعالميه بالفورکمک به 

برپايه ی اين توافقات انگلستان يکی . تاسيس آانون ملي يهودنمايد
ازاعضای تشکل صهيونيستی را به حکومت فلسطين برگزيد وبدين 

انتقال . ان باپوشش قانونی به فلسطين آغازشدترتيب مهاجرت يهودي
حکومت به يک يهودی بامخالفت شديد ساکنان فلسطين اعم 

 . ازمسلمان ومسيحی مواجه شدوباعث بروز شورشهائی گرديد
  اولين کشتارفلسطينيان 

ضات وسيع ساکنان فلسطينی عليه سياستهای انگلستان ابدنبال اعتر
نين ميان فلسطينيها و  اولين برخورد خو1929در تابستان 

در اين برخورد نابرابر صهيونيستها و . صهيونيستها درگرفت
سربازان انگليسي با گشودن آتش بسوی فلسطينی ها ئی که 

 350بطورمسالمت آميزدست به اعتراض زده بودند ، بيش از
فلسطينی راکشتندوصدها نفرزخمی وتعدادبيشماری رادستگير 

با اينکه نخستين سرکوب . ودکردندوروانه زندانهای قرون وسطی خ
مردم فلسطين با سکوت مجامع جهانی به زورسر نيزه نيروهای 
مزدور استعمارگران و بی عملی کشورهای عربی صورت گرفت ، 
اما نه توانست شعله های مبارزه ی حق طلبانه مردم فلسطين 

مردم فلسطين بادرس آموزی ازاعتراضات . رادرنطفه خاموش کند
 تااواخر دهه 20 بارديگر ازاواخردهه 1929يزتابستان مسالمت آم

 تحت رهبری شيخ عزالدين قسام دست به قيام مسلحانه زدند اين 30
ت تمام توسط صهيونيستها و باکمک همه جانبه ققيام نيز باشقا

کشتاربيش از .امپرياليسم انگليس سرکوب ورهبران آن کشته شدند
حاميان امپرياليست آنان يک دهه خلق فلسطين توسط صهيونيستها و

دربهت وحيرت وبی عملی جهان عرب تنها وقفه ی کوتاه مدتی 
درمبارزات ساکنان فلسطين بوجود آورد، بارديگر تحت رهبری 

ورت عبدالقادر حسينی و حسن سالمه مبارزات مسلحانه ای ص
گرفت که توسط نيروهای مشترک صهيونيستی وانگليسی به خاک 

می توان گفت دراثراين مبارزات ازاواسط دهه . وخون کشيده شدند
باپايان .  مسئله فلسطين تبديل به امرمهم منطقه و جهان شد50

يافتن جنگ دوم جهانی به درخواست امپرياليسم امريکا وموافقت 
فلسطين شتاب بيشتری به خود گرفت انگلستان مهاجرت يهوديان به 

ومتعاقب آن سازمانهای تروريستی صهيونيستها نيز درفلسطين به 
طورچشمگيری فعال شدند و با انجام ترورهای برنامه ريزی شده به 
ايجاد رعب و وحشت درميان ساکنان فلسطين اعم از عرب، مسيحی 

 . دست زدند...و
  قتل عام در ديرياسين 

ريستهای يکی از سازمانهای نژادپرست يهود ترو1948 اپريل 9در
تحت رهبری مناخيم بگين به دهکده ی دير ياسين " ايرگون" بنام

 اپريل اين 10در. درپنج ونيم کيلومتری بيت المقدس يورش بردند
دهکده به اشغال صهيونيستها درآمد وساکنان آن قتل وعام شدند 

ازمانده گان آن يکی ازب. نيمی ازاين جانباختگان زن وکودک بودند
وقتی " ساله ای بنام نيمراد المپرت بود، ميگويد22زمان ستوان 

خبرقتل عام ديرياسين پخش شد به من دستوردادند به آنجابروم، 
وقتی به آنجارسيدم حالم به هم خورد واحساس کردم دارم ازهوش 
ميروم، درآنجا هيچ کس نبود، فقط دههاجنازه اين طرف و آن طرف 

درقتل عام ديرياسين صهيونيستها عمدا به چند نفراز " .افتاده بود
ساکنان دهکده پس ازوارد آوردن جراحات وحشتناک امکان دادند تا 

فراريان وحشت زده با بازگو کردن جنايات صهيونيستها . فرارکنند
 اپريل تاروزاعالم 9باعث وحشت اهالی اطراف شدند، بطوريکه از

 300000بيش از)1948 مه 14(موجوديت رژيم اشغالگر
   .نفرازساکنان سراسرفلسطين به کشورهای عربی فرارکردند

 اعالم موجوديت رژيم اشغالگرصهيونيستی
 به سلطه خود برفلسطين بطور 1948 مه 14امپرياليسم انگليس در

مستقيم خاتمه داد ونيروهای خود را ازآنجا بيرون کشيدو تمام 
يار صهيونيستها تجهيزات نظامی خود را دست نه خورده در اخت

وبدين ترتيب حاکميت فلسطين رابه صهيونيستها واگذار .قرار داد
درهمين روز کانون ملی يهود تشکيل جلسه داد وموجوديت . نمود

دولت صهيونيستی اسرائيل توسط ديويد بن گورين که درراس يک 
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ترومن رئيس جمهور . سازمان تروريستی يهود قرارداشت اعالم شد
 . يهود را بالفاصله چند دقيقه به رسميت شناختوقت امريكا دولت

  :1948جنگ 
پس از اعالم موجوديت رژيم اشغالگرتوسط بن گوريون، اولين 
جنگي آه اين رژيم عليه فلسطين و آشورهاي عربی منطقه به راه 

در پروسه اين جنگ .  معروف شد1948انداخت به جنگ 
ا درحالی که اعراب با پشتيبانی تمام وکمال امپرياليستهصهيونيستها 

به علل مختلف درپراکنده گی و ناتوانی به سرمی بردند، 
در .  درصد آل خاك فلسطين را به اشغال خود در آوردند78توانستند

اثر اين جنگ، حدود يك ميليون فلسطيني از مجموع يك ميليون و 
آواره گان . نهصد هزار فلسطيني ساکن در اين سرزمين آواره شدند

، اردن ،لبنان ، سوريه ، مصرو عراق درکمپهای درنوار غزه 
  .پناهنده گی اسکان داده شدند

، رژيم صهيونيستی با اتخاذ سياست توسعه 1948پس از جنگ 
طلبی با تخريب منازل آواره گان و آتش زدن مزارع کشاورزان و با 
اجرای در آوردن عمل به غايت فاشيستی مبنی براينکه اگر عضوی 

ليه صهيونيستها اقدامی انجام دهدمحل سکونت ازيک خانواده برع
آن خانواده باخاک يکسان می شد ومی شود به ايجاد وحشت 

و با به اجراء در آوردن ترورهای .درمناطق عرب نشين دست زد 
حساب شده وايجاد رعب و وحشت تالش مذبوهانه کرد تا باقيمانده 
نه ساکنان منطقه اعم ازعرب ومسيحی  مجبور به فرار از خا

اين سياست جنايتکارانه صهيونيستها دراثرهوشياری . هايشان شوند
ساکنان مناطق اشغالی . و پايداری مردم باشکست کامل مواجه شد

نه تسليم خواستهای صهيونيستها شدند ونه هويت ملی خود 
رافراموش کردند بلکه باتوسل به اشکال مختلف به مبارزه مرگ 

هرچه که درتوان داشتند ادامه وزندگی خود برعليه اشغالگران با
  .دادند

  قتل عام کفرقاسم 
 صهيونيستها به دهکده کفرقاسم درنزديکی خط آتش 1956 درسال

سرگرد شموئل مالينکی . بس بين رژيم اشغالگر واردن حمله کردند
فرمانده پليس مرزی منطقه دريک جلسه کوتاه به افراد خود دستور 

 ديديد 17داز ساعت هرغير نظامی فلسطينی راکه بع"داد 
وقتی درباره زنان وکودکان از اوسئوال شد وی پاسخ ". باتيربزنيد

" بدون دلسوزی درموردهمه صدق می کند.....مقرارت " داد
گزارشهائی که اخيرا دررابطه با کشتارساکنان روستای براساس 

 کفرقاسم به بيرون درج کرده براساس پايگاه اطالع رساني قربانيان
بااسم " کفر قاسم" چاپ امارات کشتار" الخليج"امه ترور، روزن

رمز عمليات جاودان ساعاتي قبل از حمله اسراييل به مصر 
 صورت گرفت که به 1956درهمراهی باانگليس وفرانسه در سال 

مقامات باالی دولتی رژيم اشغالگر  ف استوجنگ کانال سوئز معر
 شب به 9اعت س به ارتش دستور دادند زمان منع آمد و رفت را از

 بعد از ظهر کاهش دهند هدف از اين اقدام باتوجه به اينکه دراين 5
زمان معموال دهقانان بعداز کار درمزارع به خانه برميگردندکشتن 

وحشت در بين آنهابه منظور کوچ  ها و ايجاد کورکورانه فلسطين
ها هدف از اين عمليات کوچ دادن  طبق گزارش.است  دادن آنان بوده

الطبيه،   الطيره، جلجوليه،  کفر قاسم،"جنوبي يعني  ن مثلثساکنا
و جمع کردن ساکنان آنها در " ابطن قلنسوه، پيرالسکه و
رتبه اسراييل در  عالي طبق دستور مقامات. بازداشتگاه بوده است

کودکان  نه تنها زنان و مردان و" جاودان"عمليات محرمانه 
 ها نيز نبايد رحم به زخميشدند، بلکه حتي  فلسطيني بايد کشته مي

  .شد مي
دراطراف کفر قاسم نظاميان صهيونيستی از مردم سئوال می کردند 
اهل کجاهستيد وقتی مردم بی خبرازجنايتی که درشرف تکوين بود 
جواب می دادند اهل کفرقاسم هستند ، فرمانده به افرادش می گفت 

ی،  درآن زمان شميون پرز رئيس جمهور فعل-کلکشان رابکنيد
سکوت مرگبار . بود)وزير کشتار ( وزيرجنگ وقت، درحقيقت

مراجع بين المللی وجهان عرب دربرابر گردانده گان رژيم 
اشغالگرصهيونيستی مردم فلسطين را برآن داشت که با تکيه به 

می توان گفت قتل عام .نيروی خود به مقابله با اشغالگران برخيزد 
فلسطينی ها دررابطه با برخورد کفرقاسم نقطه پايانی بود برتوهمات 

شورای امنيت سازمان ملل و دولتهای عرب نسبت به رويدادهای 
ازاين تاريخ  به بعد مبارزات خلق فلسطين برعليه . فلسطين

  .اشغالگران وارد مرحله نوينی شد

 و قتل عام کفرقاسم خلق 1948بعد از قتل عام ديرياسين ،جنگ  
ابر جنايتکاران صهيونيست فلسطين درسرزمينهای اشغالی دربر

دست به مقاومت ومبارزه زدند ودر پروسه اين مبارزات بود که به 
تدريج گروهها و سازمانهای مبارز فلسطينی بوجود آمدند و مبارزه 
رهائی بخش رابطورمتشکل ومستمربرعليه اشغالگران سازمان 

  . دادند
   )الفتح( بخش ميهنی فلسطين  جنبش آزادی

 ١٩۵٩ است که در فلسطينی ياسی و نظامیيکی ازسازمان س 
يوغ   با هدف آزادی فلسطين اززيرخليل الوزير و ياسرعرفات توسط

 وپس از کارمتمرکزسازماندهی .گذاری شد بنيان صهيونيستها
نخستين عمليات نظامی خود  ١٩۶۴ وآموزش نظامی در دسامبر

  . رابرعليه اشغالگران باموفقيت انجام دادند
 جبهه خلق برای آزادی فلسطين 

 رابا های عرب جنبش ناسيوناليست ١٩۵٣  جورج حبش  در سال
سال 13اين سازمان به مدت  .ايده سکوالر وسوسياليستی بنا نهاد

درکشورهای مختلف عربی دست به سازماندهی 
 بخش فلسطين ارتش آزادی همکاریکنفرانسی با1966زدودرسال
  ابطال"به نام ن ايجاد سازمانی مسلح که حاصل آکرد برگزار
حياتی به اصل آنفرانس سه  دراين. بود)قهرمانان بازگشته"(العوده

 :تصويب رسيد
ناسيوليستهاي   تفکيک جنبش رهائی بخش فلسطين از جنبش-1

  عرب 
  فراهم کردن شرايط عملی برای شروع مبارزه مسلحانه در داخل-2

کيم مواضع داخلی با استقبال تصميم عالوه برتح اراضي اشغالی اين
پرشورمردم فلسطين درمناطق اشغالی،کمپ های آواره گان 

  . درکشورهای عربی و سازمان الفتح مواجه شد
" سوسياليسم علمی "  دراين کنفرانس بنا به خواست عمومی-3

دراين پروسه .بمثابه تئوری راهنما تشکيالت موردپذيرش قرارگرفت
 بودکه 

 با جمعبندی 1967در نوامبر " دی فلسطينجبهه خلق برای آزا"
 وجنايات اسرائيل در ديرياسين وکفرقاسم باتدوين 1948ازجنگ 

  .سوسياليسم علمی بمثابه تئوری راهنما بوجود آمد
که دربدو تاسيس  ) P.L.F.P(  جبهه خلق برای آزادی فلسطين 

 رزمنده تعليم ديده داشت ولی طی دوسال فعاليت 3000خود حدود 
راثربروز اختالفات  سياسی وايدئولوژيکی درونی خود د

 توسط احمدجبرئيل 1968اولين انشعاب درسال (دچاردوانشعاب شد
با او .  صورت گرفتبوداين جبهه که خود يکی ازبينان گذاران  

بيش ازاندازه به تئوری ونظرات ...." جبهه" انتقاد ازاينکه 
بارزه مسلحانه مارکسيستی اهميت می دهد، درصورتی که بايدبه م

بيشترپرداخت وعمل رابايددر اولويت قرارداد، ازجبهه انشعاب کرد 
  .را تأسيس کرد  فرماندهی کل-جبهه مردمی برای آزادی فلسطين و 

جبهه خلق برای "  ازنايف حواتمه با انشعاب خود١٩۶٩   درسال
جبهه دمکراتيک "جبهه ای ديگری تحت عنوان " ازادی فلسطين 

اين سازمان بيشترازسياستهای . بنيان گذاردرا "برای آزادی فلسطين
ميکرد بعدازاين انشعابات بود که جبهه  درمنطقه حمايت شوروی

 – خود رايک سازمان مارکسيت 1969بابرگزاری نشستی د رسال 
لنينيستی اعالم کرد وخواهان اتحادکارگران وزحمتکشان جهان عرب 

ده بود يسازمان براين عق. وسرنگونی دولتهای ارتجاعی عرب شد
قدرت بودن دولتهای ارتجاعی ودست نشانده امپرياليسم آزادی بادر

فلسطين از دست اشغالگران صهيونيستی امری بغايت مشکل 
  .وشايدغيرممکن باشد

   )P.L.O( سازمان آزاديبخش فلسطين 
فتح  ، ابطال العوده :  از اتحادگروههای وسازمانهای 1964درسال

بخش فلسطين که خود و جبهه  آزادی )سازمان قهرمانان بازگشته (
جوانان انتقام،گروهی از ( از سازمانهای مختلف تشکيل شدبود

سازمان آزادی بخش ) افسران وحدت گرای ناصريست و افرادمستقل
  .  تاسيس شد فلسطين
P.L.O ضمن غيرقانونی ونامشروع خواندن رژيم صهيونيستی 

مبارزات مسلحانه  هدف خود راآزادی تمام خاک فلسطين از طريق
عالم کردو خواهان استقراروساختمان رژيمی دمکراتيک ا

درسراسرفلسطين گرديدکه درآن يهوديان،مسيحيان ومسلمانان 
وسايراقليتهای مذهبی وملی بدون تبعيض نژادی ،مذهبی وشيوه ی 

خواهان "ساف "همچنين دراولين بيانيه .تفکری درآن شرکت کنند



 13

غالگر وسلطه هرنوع اتحاد تمام نيروهای پيکارجو عليه نيروهای اش
  .سلطه امپرياليسم درجهان عرب شد

  1967جنگ 
باعقب نشينی ازپيش توافق شده بين رژيم صهيونيستی 
وامپرياليستها نيروهای پاسدار صلح از مناطق مرزی در نوار غزه 

 از طرف رژيم اشغالگر که ازحمايت همه جانبه 1967، جنگ 
 5در . ود شروع شدوبدون قيدوشرط دول امپرياليستی برخوردار ب

يونی نيروهای زمينی ارتش رژيم صهيونيستی باحمايت 
تانکهاباحمله غافلگيرانه شهر بيت المقدس رابه اشغال خود 
درآوردند وسپس يورش وحشيانه ی آنان به سمت مصر صورت 

هم زمان با تهاجم زمينی نيروی هوائی بااطالعات موثقی که . گرفت
 دريافت کرده بود به شاندين غربيازطرف امپرياليسم امريکا ومتح

 هوايي التفرودگاههاي آشورهاي مصر، اردن، سوريه حم
 300دراين يورش ناگهانی فقط درمصر .  آرد ایغافلگيرانه

 روز ادامه داشت ودر 6اين تهاجم . هواپيما در روی زمين نابودشد
اين مدت اسرائيل آرانه غربي رود اردن و نوار غزه و کشتزارهای 

بلنديهاي جوالن در سوريه و صحراي سينا در مصر را اشغال شعبا، 
 از اسرائيل 242شورای امنيت سازمان ملل متحد طي قطعنامه . آرد

خواست از سرزمينهاي اشغالي عقب نشينی کند اما اسرائيل همچون 
گذشته بابرخورداری ازپشتيبانی همه جانبه امپرياليسم امريکا 

 قطعنامه سازمان ملل تره هم خرد ومتحدين غربی خود نه تنها برای
نکرد بلکه برخالف قوانين بين المللی شهرهای بيت المقدس ، بيت 

 روستاي فلسطينی را طبق مصوبه ای که ازطرف دولت 27 و  لحم
اشغالگرصادرشده بود و از جانب مراجع بين المللی کامال غيرقانونی 

  .وغيراخالقی بود  ضميمه مناطق اشغالی خود آرد
  روزه6 جنگ نتايج
در اين جنگ . يونی قرارداد آتش بس به امضاء رسيد١١در

نفر به 6000 نفر زخمی و45000 نفرازاعراب کشته ، 21000
اسارت صهيونيستها درآمدند که تعدادی ازاسيران توسط نيروهای 

کنارٔه  اسرائيلی تيرباران شدندومناطق نوار غزه، صحرای سينا،
، کشتزارهای شعبا و )شرقی قدسشامل بيت الم(باختری رود اردن 

وبدين ترتيب . بلنديهای جوالن به تصرف رژيم صهيونيستی درآمد
 برابر شد و حدود يکی ٣اسرائيل  مساحت سرزمينهای اشغالی

کردند درزيرسلطه  زندگی می شده ميليون عرب که در مناطق اشغال
رژيم اشغالگر دربدترين شرايط ممکنه مجبور به ادامه زندگی 

  .ها آواره گان شدنددرکمپ
  

  1968نبرد الکرامه
 که به شکست کشورهای عربی 1967پس از جنگ شش روزه 

مستقردر اردوگاههائی در  های مقاومت فلسطينی انجاميد، سازمان
اردن، سوريه و لبنان ضمن اموزش نظامی داوطلبان وآماده سازی 

روزه 6رزمندگان برای درگيرهای آينده برای جبران شکست جنگ 
 درطی آن غرورملی اعراب به  شدت جريحه دارشده بود دامنه که

سازمان فتح . عمليات خود را درسرزمينهای اشغالی گسترش ميدادند
ها جهت ضربه  با توجه به نزديکی کرامه به مواضع صهيونيست

 25شهر کرامه در . پايگاه خودقرارداده بود زدن به آنها، آنجا را
 کيلومتری خط آتش بس 4ودر) دنپايتخت ار(کيلومتری غرب امان 

روزه جمعيت آوارگان ساکن کرامه از 6قرارداشت و درنتيجه جنگ 
سردمداران رژيم . افزايش يافته بود  نفر به دو برابر25000

فلسطين شده بود  صهيونيستی کرامه راکه تبديل به پايگاه مقاومت
خطری بزرگ برای موجوديت خود می ديدند ودرصدد نابودی آ ن 

وبرای فلسطينی ها الکرامه سنگری بود که درآن .طفه بودنددرن
شرايط دشواربرای آنهاجهت حفظ هويت ملی حکم مرگ وزندگی 

رژيم صهيونيستی سرمست ازپيروزی 1968 مارس21در.راداشت 
زمينی درپناه  سريع درجنگ شش روزه غافل گيرانه با نيروهای

طينی درکمپ ها ساکنان آواره فلس.تانکها به شهر کرامه يورش برد
همراه رزمندگان فلسطينی باخراب کردن پلهاوخطوط ارتباطی دشمن 
صهيونيستی بالشکريان مهاجم آنها رادرالکرامه بدام انداختندو طی 

ها را  يک جنگ تن به تن وخانه به خانه تعداد زيادی از صهيونيست
بطوريکه براساس . رامنهدم کردنداسرائيلی وده ها تانک هکشت

 درالکرامه بيشترازتلفات اسرائيلرگزاريها تلفات ارتش گزارش خب
اين امربه روشنی .آن درجنگ شش روزه درجبهه اردن بود

ن کننده يبيانگراين واقعيت تاريخی است که درجنگ عامل انسانی تعي
نبردالکرامه درعمل افسانه ی شکست ناپذيری ارتش تابه .است

اال رفتن روحيه وباعث ب. دندان مسلح صهيونيستی را نشان داد
  .اعراب و گسترش هرچه بيشتر صفوف مبارزين شد

  1970 سپتامبر سياه 
روزه برتعداد آواره گان فلسطينی در اردن و لبنان 6بعدازجنگ 
 سازمان آزاديبخش فلسطين و جبهه خلق برای آزادی .افزوده شد

 فلسطين برخالف آشورهاي عربي نه تنها دست از مبارزه برنداشتند
انجام عمليات گسترده پارتيزانی دشمن صهيونيستی رابه بلكه با 

پيروزی فلسطينيان درنبرد الکرامه و گسترش . ستوه درآورده بودند
حمايت گسترده مردم درکشورهای عربی ازجنبش مبارزه باعث 

فلسطين گرديد و باپيوستن هزاران جوان عرب به سازمان الفتح و 
 اکثرعمليات پارتيزانی 1969جبهه خلق برای آزادی فلسطين ازسال

سازمانهای فلسطينی عليه رژيم اشغالگر صهيونيستی ازاردن 
 4از" سينخوا"بنابه نوشته خبرگزاری .صورت می گرفت

 عمليات 2692 نيروهای مقامت فلسطين 1970آپريل 3تا69آپريل
 24درطی اين يک سال آنها.برعليه دشمن انجام دادند

ه نقليه وشش پايگاه وسيل1973 تانک و58هواپيماراسرنگون،
بطوريکه موشه دايان قصاب خلق .موشک انداز راازکارانداختند

فلسطين خود اعتراف کرده است که نيروهای اسرائيل از زمان جنگ 
ناتوانی ارتش صهيونيستی . شش روزه استراحت نداشته اند

درسرکوب ونابودی جنبش فلسطين درنبردالکرامه امپرياليسم 
دکترين " اواداشت بابکارگيری به اصطالح امريکا وصهيونيستها ر

عربها رابه جنگ عربها وادارندوبرای به زانودرآوردن " نيکسون 
مناسبترين .وياتسليم جنبش فلسطين ازمرتجعين عرب استفاده کنند

مهره برای پيشبرداهداف آنان ملک حسين پادشاه سابق اردن 
م آوريل  رژيم دست نشانده اردن در دهابتدا تحت فشارآنها.بود

 وشناسائی کشوراسرائيل خشم جهان 242 باپذيرش قطعنامه 1969
 بامخالفت شديد خلق فلسطين با .عرب وفلسطينيان رابرانگيخت

عملکرد دولت اردن،اختالف بين نيروهای فلسطينی و پادشاهی اردن 
ملک حسين برای تحکيم پايه های سلطنت .به اوج خود رسيد

تامبرمقررهبری سازمان سپ4خودازفرصت استفاده کرد ودر
 سپتامبر 16ازاديبخش رامورد حمله قرار دادوسپس در روز 

وعمال .  نظامی در اردن برسرکارآمد يک کابينه بافرمان ملک حسين
. واردن جنگ شروع شد) سازمان آزاديبخش فلسطين(بين ساف 

بالفاصله بعدازتشکيل دولت نظامی ارتش اردن باکمک مستشاران 
سطينيان دست به حمله زد ، لصره اردوگاههای فامريکائی با محا

طي دو روزکشتارتوسط ارتش اردن ازنيروهای رزمنده وآواره گان 
فلسطينی بيش از پنجهزار نفرجانباختند و يازده هزار 

ياسرعرفات کشتارارتش اردن را نسل کشی .نفرديگرمجروح شدند
 ناميد و ازجهان عرب برای توقف اين کشتار جنايتکارانه کمک

سپتامبراين 26سرانجام با دخالت جمال عبدالناصرفقيد در.طلبيد
ها هرگز خيانت ملک حسين رابه   فلسطيني.کشتارخاتمه يافت

وسپتامبرآن سال ازطرف . فراموش نكرده اند آرمانهای خلق فلسطين
روزها ميليونها  در آن. ناميده شد" سپتامبرسياه"فلسطينيان 

ها در  اردوگاههاي همه فلسطيني آواره عزادار شدند ودر فلسطيني
  .آشورهاي عربي پرچم سياه افراشته شد

   1972سپتامبر7
 سالة رژيم صهيونيستي، 70وزير  نخست" گلداماير"دراين سال 

رزمندگان فلسطينی (درمراسم برگزاری ورزشکاران کشته شده در مونيخ
درالمپيک مونيخ ورزشکاران اسرائيلی رابه گروگان گرفتندودرازاء 

ادی آنان خواهان آزادی زندانيان فلسطينی که درزندانهای آز
صهيونيستها گرفتاربودند، شدند ولی باحمله کوماندوهای آلمانی به محل 
نگهداری گروگانها تعدادی از ورزشکاران ومبارزين فلسطينی کشته 

ها آغاز خواهد  اي در همه جبهه جويانه انتقام جنگ"، قول داد آه )شدند
و " ساف"تن از رهبران شناخته شدة  35 ان قتلودرضمن فرم"شد
  .را صادر آرد" الفتح"

 75با  رژيم صهيونيستي دراولين واآنش خودنسبت به واقعه مونيخ،
هاي سازمانهای فلسطينی در سوريه و لبنان حمله  افكن به پايگاه بمب
های آواره گان   غيرنظامی در اردوگاه200تهاجم بيش از  در اين. کرد

  .باختندو صدها نفر زخمي شدند جان فلسطيني
  1972اکتبر16

") رژيم صهيونيستي"سازمان اطالعاتي و امنيتي " (موساد"عوامل 
رم "در شهر " ساف" نمايندة" عبدالوائل عادل زعيتر"در اين روز
  .اش ترور آردند را در منزل مسكوني" پايتخت ايتاليا

  1972دسامبر8



 14

بمب  در اثر"  پاريس "در شهر" ساف"نمايندة " همشهري محمود"
اش،به سختی زخمي  شد وبعداز يك ماه جان  گزاری در تلفن منزل 

  .باخت
   1973 ژانويه 24

دراثر " قبرس" در" ساف"حسين البشير ابوالخير  نمايندة 
انفجاربمبی که توسط مامورين موساد درمحل اقامتش درهتلي واقع 

  .در شهر نيکوزيا کارگذاشته شده بود جان سپرد
  1973فوريه 21

در اين روزهواپيما های جنگی رژيم اشغالگرصهيونيستي 
ليبي را  درصحرای سينا يك هواپيماي مسافربري خطوط هوايي

باشليک راکت سرنگون کرد، دراين عمل جنايتکارانه ضدبشری 
بدون اينکه وجدان صهيونيستها وحاميان امپرياليستی آنان ازاين 

د مسافر و خدمه هواپيما جان ص جنايت جنگی ناراحت شود بيش از
  .خود رااز دست دادند

  1973مارچ  
آدمکشان حرفه ائی ارتش رژيم  1973در اواخر بهار سال 

   صهيونيستي دو اردوگاه آوارگان
" البدوي"و " نهر البارد" فلسطيني را در شمال لبنان بنامهای  

ی ساکنان اردوگاهها با امکانات ابتدائی ول. مورد حمله قراردادند
اما طي . باچنگ ودندان درمقابل اين يورش دست به مقاومت زدنند

فلسطيني جان باختند وتعدادی  70يک نبرد آوچه به آوچه حدود 
  .که اکثرجانباختگان زن و آودك وافرادعادی بودند. زخمي شدند

   1973 آپريل6
دانشگاه آمريكايي بيروت ويکی  استاد" باسل الكبيسي"پرفسور 

 آزاديبخش فلسطين در پاريس به ضرب گلوله ازاعضاء سازمان
  .تروريستهای موساد کشته شد

  ساف درخون
") گلداماير"پس از سوءقصد به  (1973 آوريل سال 9روز 

 اطالعات و عمليات ارتش صهيونيستي  از يگان ويژه واحدهايي
" ايهود باراك"به تحت فرماندهي  "سايرت ماتكال"موسوم به 
. شدند ی، با قايق در سواحل بيروت پيادهوزيرجنگ فعل افسرسابق و

در بيروت را آه " ساف"شب بعد، اين افراد به محل اقامت رهبران 
" ساف"شناسايي شده بوديورش بردند و سه تن از رهبران  قبًال

ازبنيانگذاران ساف وفرمانده ) يوسف نجار(ابويوسف : رابنامهای 
و آمال ناصر " فسا" مسوول تبليغات  عملياتی الفتح، کمال عدوان

دراين عمليات " ساف"شاعر فلسطيني و سخنگوي رسمي 
تروريستی جان می بازند و همسرابويوسف نيزهدف گلوله های 

آمال ناصر . ايهود باراک قرارمی گيرد وجان خودرا ازدست ميدهد
 مسيحی بودبسان مسيح توسط تروريستهای فاشيست ابتدا به که يك

د سپس اورا تيرباران باران صورت يك مصلوب ميخکوب  می شو
می کنندو وحشی گری زمانی به اوج خود ميرسد که طبق دستور 

 تصاويری. پر از سرب ميشود" ساف"دهان سخنگوی رسمي 
باعث انزجارونفرت عميق " آمال ناصر"منتشرشده از پيكر

  .فلسطينيان  و اعراب مسيحی ازجنايات صهيونيستها شد
  1973 اپريل 12

در قبرس، " ساف"ي از نمايندگان کاری و مؤثر موسي ابوزياد يك
در  وسيله انفجار بمبي آه تروريستهای موساد کارگذاشته بودند

  . شهر آتن جان سپرد
 )ژوئن(يونیتروريستهای رژيم صهيونيستی درگروههای همچنين ،

با ايجاد رعب و وحشت 101سياه، خشم خدا، واحد انتقام و گروهان 
طين دست زدند ودراين اقدام به ترور آشکار رهبران فلس

. جنايتکارانه ازحمايت تمام وکمال کشورهای غربی برخورداربودند
موفق شد  رژيم صهيونيستي با همکاری سرويس های امنيتی غرب

 هاي حامل بمب به دفاتر و مراآز متعلق به فلسطينيان با ارسال بسته
 ستگيدر اروپا افراد فعال فلسطيني را آه بعضی از آنان هيچ واب

  . نداشتند ، ترورکنند" فتح"يا " ساف"تشكيالتي به 
  )چهارمين جنگ اعراب ورژيم اشغالگر( 1973جنگ اکتبر 

درشش اکتبر رژيم فاشيستی اسرائيل بعدازيک تدارک کافی برای 
 دست به يک حمله 67تحکيم موقعيت خود درسرزمينهای اشغالی 

ی درلبنان نيروهای فلسطين.درسه محورمصر،سوريه ولبنان زد 
ونواره غزه به همراه ارتش مصر،سوريه ولبنان بادالوری بی 

وارتش . مانندی درمقابل اين يورش صهيونيستها مقاومت کردند
مصربايک حمله سريع زمينی درحمايت نيروی هوائی ازکانال 

خط دفاعی که رژيم ( سوئزگذشت و با شکستن خط دفاعی بارليو 

کردبود وآنرا تسخيرناپذيرمی صهيونيستی در صحرای سينا ايجاد 
 مناطق اشغالی که درتصرف  تاصحرای سينا را آزاد کردو) پنداشت 

صهيونيستها بودپيشروی کردو همزمان نيروی هوائی سوريه عليه 
در همان روزهای اول دهها هواپيمای  صهيونيستهاواردجنگ شد

شدند ويک  اسرائيل نابود شد و هزاران اسرائيلی کشته يا اسير
باعقب . ديگر درعمل افسانه شکست ناپذيری آن باطل می گرددبار

رانده شدن نيروهای اشغالگر توسط ارتشهای اعراب ورزمنده گان 
فلسطين می رفت که بساط صهيونيستها درمنطقه برچيده شود، 
لذاامپرياليستها برای نجات دولت مذهبی يهود به تکاپوافتادنداز 

يستهای امريکائی واروپائی يکسو با حمايت سريع نظامی امپريال
وضعيت جنگ تغيير کرد ارتش رژيم اسرائيل با کمک بيدريغ جهان 
 امپرياليستی باپياده کردن نيرو در غرب کانال سوئزتوانست منطقه

به اشغال خود در آورد وباتهديد به تصرف قاهره  رادرداخل مصرئی 
مصر راوادار به سازش وعقب نشينی ازمناطق اشغالی فلسطين 

ازطرف ديگربابکارگيری ديپلوماسی در شورای امنيت سازمان .مايدن
سرانجام . ملل پيشنهاد برقراری سريع آتش بس را خواستارشدند

و .درنتيجه فشار امپرياليستها درشورای امنيت آتش بس برقرارشد
انورسادات درمقابل پس گرفتن صحرای سيناباشناسائی 

های منطقه مان خلق وعقدقراردادصلح بارژيم صهيونيستی به ار
ويژه فلسطينی ها مبنی برآزادی ورهائی ازيوغ بندگی امپرياليستها ب

نورسادات وحسنی مبارک جانشين او با ا.وصهيونيستهاخيانت کرد
پيشبردن خط سازش با اشغالگران صهيونيستی ضربات جبران 
ناپذيری براتحاد ومنافع ملی اعراب زدند که جبران آن تنها 

 دمکراتيک ومستقل درمصر که حافظ منافع بااستقرار رژيم
 . زحمتکشان وکارگران مصرباشد،قابل ترميم  است

   1974شناسائی ساف در
پس ازسالها تجاوزبه حق موجوديت سرزمين فلسطين سرانجام در 
برابرايستادگی ومبارزه خستگی ناپذيرخلق فلسطين وخواست 

رياليسم افکارعمومی جهانی سازمان ملل متحد عليرغم ضديت امپ
 1974امريکا ومخا لفت ديوانه وار رژيم اشغالگر اسرائيل در سال 

را بعنوان  )P.L.O(سازمان آزاديبخش فلسطين )  هـ ق1394(
نماينده خلق فلسطين به رسميت شناخت و ياسر عرفات در حالی که 

شاخه زيتون سمبل صلح می (ای از زيتون دردست داشت  شاخه
و مورد استقبال شديد  ل حضور يافتدر جلسه سازمان مل) باشد  

نمايندگان کشورهای جهان سوم وکشورهای مترقی وانقالبی قرار 
در سازمان ) ابوعمار، ابوجهاد(  نطق تاريخی ياسرعرفات  .گرفت

ملل متحد نقطه عطفی درمسير پرپيچ وخم مبارزات خلق فلسطين و 
طين سندغير قابل انکار ی درحقانيت حاکميت آنان برسرزمين فلس

 روزی تاريخی برای مردم 1974نوامبر  13بدون شک .می باشد
آزاديخواه جهان وخلقهای آسيا،افريقا وامريکای التين بودزيرادر 

در جايگاه  اين روز ياسر عرفات مسئول سازمان آزاديبخش فلسطين
رهبر يك آشور کامال استثنائی که به مدت سه دهه تحت فشارهای 

 درصد خاکش 80ی مذهب يهود حدود فاشيستی يک دولت بنيادگرا
دراشغال بود ، ميليونها تن ازملتش آواره ، هزاران نفر دريورشهای 
صهيونيستی که به منظورنسل کشی صورت گرفته بود جانباخته 
بودندوصدها نفر درزندانهای رژيم اشغالگر به سرمی بردند درعمل 

قرار به رسميت شناخته شده و پشت ميز خطابه سازمان ملل متحد 
سرزمين به غارت رفته وزيرچکمه های نژادپرستان  گرفت و از

 او در اين .صهيونيست لگدمال شده يک ملت تاريخی سخن گفت
همزمان از چندين شبكه تلويزيوني جهان  نطق تاريخي آه به طور

مردم آزاده  اي گفت آه هرگز نبايد از حافظه شد، جمله پخش مي
 او درسخنانی که ازدل عصيان .جهان ونيروهای انقالبی پاک شود

ومبارزه رهائی بخش ملتی رنج کشيده وستمديده ولی مصمم به 
مكان  امروز در حالي به اين:" امررهائی خود برمی خاست گفت

ام آه در يك دست شاخه زيتون و در دست ديگرم سالح مبارزه  آمده
نگذاريد شاخه زيتون از دستان من فرو . آنم آزادي را حمل مي براي
 آنم، نگذاريد شاخه  مي تكرار. افتد

 "شاخه زيتون ازدستان من فروافتد
   جنايت درتل زعتر1975مه

" عين الرمانه"  در1975حزب کتائب درماه مه فاالنژيستهای  
بستن و دهها انسان آواره  اتوبوس مردم عادی فلسطينی را به گلوله

ی وبی گناه دراين عمل ضدبشری جانباختند ودهها نفرديگرزخم
متعاقب اين فاجعه زدوخورد بين نيروهای فلسطينی و . شدند

ها و مزدوران لبنان که از جانب فاشيسهای اسرائيلی  فاالنژيست
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بامحاصره . شدند، به مناطق ديگرگسترش يافت مسلح و حمايت می
وتوپ باران تل زعتر حماسه مقامت شکل گرفت وخلق فلسطين 

ته و زخمی شدندتعدادی عليرغم ازدست دادن صدها انسان جانباخ
بيشمار ازانسانهای بی پناه نه تنها پرچم مبارزه رابرزمين نه 

"(  انا صامد-انا صامد" گذاشت بلکه صدای رسا وخاموش نشدنی 
رساتر ....) من ايستادهام، من مقامت ميکنم، من پايداری مکنم و
کشتارتل زعتر .درلبنان، فلسطين اشغالی وسراسرجهان طنين انداخت

بلکه درعمل نشان تنها ساختارسياسی واجتماعی لبنان راتغيرداد نه 
داد فلسطينيان نمی توانند بادل بستن به کمکهای رژيمهای ارتجاعی 

  .و وابسته به امپرياليسم به خواستهای خود برسند
  جنايت جنگی درصبرا و شتيال

 رژيم اشغالگرصهيونيستی از طريق 1982) جون، ژوئن( يونی6در
صهيونيستهاهدف اين حمله .  و هوا به لبنان يورش بردزمين، دريا

اعالم ) ساف(فلسطين  ی همه جانبه را  نابودی سازمان آزاديبخش
کردند وجهت فريب افکارجهانی بيان کردند اين عمليات فقط عليه 

ها خواهد بود وحداکثر هفتاد و دو ساعت ادامه خواهد  فلسطينی
. خارج خواهند شد  از لبنانداشت و بعد ازدست يابی به اهداف خود

ها درلبنان نزديک به سه ماه طول کشيد  اما گرگتازی صهيونيست
ودرمدت عالوه براردوگاههای فلسطينی مواضع سوريه دردره بقا 

درپروسه يورش وحشيانه ی . وشهربيروت به شدت بمباران شد
فاشيستهای اسرائيلی به اردوگاههای فلسطينی، مواضع سوريه 

صهيونيستها ازکمکهای بی دريغ جهان امپرياليستی وکشورلبنان 
برخوردار بودند درحالی که کشورهای عربی تحت بهانه ی کمک به 
عراق که دراين زمان درجنگ با ايران بودازکمک به سوريه ، لبنان 

ها در  صهيونيست. ونيروهای مقاومت فلسطين خوداری می کردند
سطينی خواهان خلع جريان تجاوز خود با محاصره اردوگاههای فل

) ساف ( سالح نيروهای فلسطينی واخراج سازمان آزاديبخش 
دراثربمباران مداوم محل تجمع نيروهای ساف درغرب . ازلبنان شدند

بيروت واردوگاههای فلسطينی با وردمتجاوزين اسرائيلی به داخل 
اردوگاهی فلسطينی آدمکشان صهيونيستی با به راه انداختن حمام 

قتل عام هزاران انسان ساکن در اردوگاههای صبراو خون دست به 
قتل عام خلق فلسطين درلبنان پيامدهای سنگينی دربر . شتيال زدند

داشت اين تهاجم نه تنها باعث تضعيف نيروی رزمی ساف شد بلکه 
تعدادی ازرهبران عرب وساف مرعوب قدرت نظامی رژيم 

اه سازش اشغالگرصهيونيستی وحاميان امپرياليستی اوشدند ور
باتغييرسياست ياسرعرفات درمقام رهبری سازمان . راپيش گرفتند

الفتح که بزرگترين نيرو دردرون ساف بود ضربه شديدی به جنبش 
فلسطين خورد که پيامد آن انشعابات متعددی در الفتح وخروج جبهه 

سرانجام تحت . خلق برای آزادی فلسطين ازساف بود
جاعی سازمان آزاديبخش فلسطين فشارامپرياليستها ونيروهای ارت

 کشتی يونانی 5نيروهای فلسطينی با.  را ترک کندمجبورشد لبنان 
نيروی نظامی چند مليتی  باپرچم سازمان ملل متحد زير نظريک يک

مرکب ازامريکائی، فرانسوی وايتاليائی مجبوربه ترک لبنان شدند 
   .وبه تدريج درکشورهای ليبی، الجزايروتونس مستقرگرديدند
 نيروهای باتوجه به اينکه بهانه حمله صهيونيستها به لبنان حضور

رزمنده ومقرفرماندهی ساف دراين کشور بود ولی باوجود خروج 
فلسطينی ها از لبنان آشتار پناهندگان اردوگاهها پايان نيافت باعقب 
نشينی نيروهای چندمليتی ازلبنان درعرض سه روز وبرطرف شدن 

هيونيستی با همراهی فاالنژهای لبنانی به موانع سربازان رژيم ص
فرماندهی ژنرال ايتان جالد بيروت رااشغال کردند و با يک يورش 
ناگهانی وبرق آسا به اردوگاههاي پناهندگان، در غرب لبنان بيش از 

 هزار نفر غيرنظامی را که اکثريت آنان زن و کودک بودند 25
جنگ «سن در آتاب آشتند درباره اين جنايت ضدبشری ميكائيل جان

 به مدت 1981 سپتامبر 18 تا 16از تاريخ : "نوشته است» بيروت
درباره اتفاقات وحشتناك و » . . . .چهل ساعت آشتار ادامه داشت«

است و الزم نيست آه در اينجا  آور آن، خيلي نوشته شده  دلهره
 چيزي آه نبايد فراموش  . عكسها خود گويا هستند .بازگو شود
، مردان، زنان، آودآان از هر ]گناه بي[است آه محكومين شود، اين 

سني، از خيلي پير تا خيلي جوان و حتي آودآاني آه در آغوش 
.  بودند، آنها همه به طرق مختلف آشته شدند]مادران خود[

ترين آنها آساني بودند آه تيرباران شده بودند، انفرادي يا  خوشبخت
دند و يا گلوي آنان با چاقو اي نيز خفه شده بو  عده .جمعي دسته

گناهاني آه به دست  آردن خون بي آمريكا برای لوث." بريده شده بود
شدند، حمالت اسرائيليان را براي  دژخيمان صهيونيست آشته مي

دانستند و آن را  ساف الزم مي» هاي تروريستي آشيانه«نابودسازي 
  . ناميدند مي» قلع و قمع حيوانات دوپا«

اسرائيليان از آشتار پناهندگان «: نوشته استتوني آليفتون 
 اسراي  .آردند اردوگاهها براي ايجاد رعب و وحشت استفاده مي
چشم بسته و «فلسطيني را آه در بين آنان، آودآان بسيار بودند، با 

، روزهاي متمادي در آنار جاده عبور و »دستهاي به زنجير آشيده
 آنها با ريختن  .داشتند بارها نگه مي مرور، آنار تانكها و آتش

زا در بيروت و پناهگاه آوارگان، آتشي برپا آردند آه  بمبهاي آتش
 سربازان و نيروي هوانيروز  .ساخت جهنم را پيش روي مجسم مي

گناه  هدف، ترس و وحشتي در دل مردم بي اسرائيل با بمبارانهاي بي
 آن روز الملل دوم تا به نظير آن از جنگ بين«ايجاد آرده بودند آه 

شدت حمالت بحدي بود آه، در بين ناظرين اين » . سابقه بود بي
توهم به وجود آمده بود آه اسرائيل براي درهم آوبيدن بيروت و 

بمبها و  « .مبتال شده است» ساديسم«آشتن فلسطينيان به 
ريخت و مرگ و  هاي توپ از هر سو روي بيروت فرو مي گلوله

اتحاد نامقدس «در واقع، » . آورد نابودي و ويراني به ارمغان مي
هاي استفاده  رژيم اسرائيل با آمريكا، از آن زمان به بعد، زمينه

مستمر از تمام طرق و وسايل ممكن براي تشديد عمليات تروريستي 
و براندازي سياسي در لبنان را آه تمام دقايق و جزئيات آن در دهه 

  ......... ».عيين شده بود، فراهم ساخت  1950
   .گناهان جوي خون به راه افتاد در غرب بيروت، از خون بي

 بيمارستانها در هم آوبيده شد و اجساد  .ساختمانها ويران شد
خويي  خورد، همه از درنده گناهان آه در همه جا به چشم مي بي

  . آويو، داستانها داشت جنايتكاران تل
به «: در گزارش آميسيون تحقيق اعمال اسرائيليان آمده است آه

طور مستمر و مداوم بيمارستانها، مهد آودآها، مدارس و مناطق 
 روستاهاي  .مسكوني، توسط هواپيماهاي اسرائيل بمباران شدند

 بسياري  .تير، نياتيه، صيدا و تعداد زياد ديگري با خاك يكسان شدند
از اردوگاههاي فلسطينياِن پناهنده محو شده و قريب ششصد هزار 

حتي . خانمان رها شده بودند برق، گرسنه و بيآب و  لبناني بي
سربازان اسرائيلي از آار مؤسسات خيريه در جهت رساندن دارو و 

  » .آردند ديدگان، جلوگيري مي آذوقه به آسيب
شده بودند؛ معلوم نيست آه قبال » العضو ناقص«بسياري از مقتولين 

 از  بر روي بدن بسياري .و يا بعد از آشتار اين طور شده بود
آه نشانه فاالنژها است، با چاقو حك » عالمت صليب«شدگان  آشته

  .پزشك، پرستار و بيمار همه با هم آشته شده بودند « .شده بود
بعضي زير چرخهاي بولدوزر مانده و خرد شده بودند و تعدادي هم 

جمعي به زير خاك رفته، زنده  همراه با اجساد زنده در گورهاي دسته
  ». دبه گور شده بودن

» صبرا و شتيال«چنانكه گفتيم در حمله به بيروت، تنها اردوگاههاي 
 تل زعتر،  .نبود آه مورد حمله اسرائيل و فاالنژها قرار گرفته بودند

البراجنه، آاتين، اورادور و گئورتيكا نيز از هجوم آنان، جان  برج
هشتصد نفر « در اردوگاه رشيديه حدود  .سالم به در نبرده بودند

سربازان اسرائيل تحت رهبري » . و آودك و پير آشته شدندزن 
همراه با فاالنژها ـ همدستان خطرناك خود ـ دستور » ايتان«ژنرال 

داشتند آه هيچ يك از پناهندگان را نگذارند زنده از اردوگاهها خارج 
:  نوشت آه1982 روزنامه تايم لندن در تاريخ سپتامبر  .شوند

ارج نشد؛ زيرا آنان گفتند آه هيچ  زنده خ]!؟[هيچ تروريست«
  ». اند زنداني نگرفته

هفتاد هزار فلسطيني و لبناني «در جريان حمله به لبنان، حدود 
بگين  آشته و يا مجروح شدند و دقيقآ همه چيز طبق دستور مناخيم

روي ! در موقع آشتن دشمن نبايد دلسوزي آنيد«: آه گفته بود
 تا  . را بنا خواهيم آرد]!!؟[نيتهاي شهر و روستاي آنان، مد خرابه

ترين   فرهنگ عرب، نسبت به آنان آوچك]آامل [محو و نابودي 
 تاآنون بايد درك آرده باشيم آه در اين  .احساسي نشان نخواهم داد

حل، پاك سازي فلسطين از   تنها راه .ديار، براي دو نفر جا نيست
بايد باقي حتي يك عرب يا يك قبيله عرب هم ن . . . اعراب است

  » .بماند
تمام استراتژي صهيونيستها از آغاز نيز بر پايه همان طرز تلقي 

  . بوده است» گورين بن«و » مناخيم بگين«
آمريكا، اسرائيل و «به اعتقاد نوم چامسكي در آتاب مثلث سرنوشت،  

 درست دو روز قبل از حمله اسرائيل 1975، و حتي در سال »فلسطينيان
اي را آه اعراب پيشنهاد آرده بودند تا  سطيني، قطعنامهبه اردوگاههاي فل

راه را براي مشارآت ساف در گفتگوهاي مربوط به خاورميانه هموار «
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» آميز ايجاد دو آشور حل مسالمت راه«ـ طرحي آه بر اساس آن » نمايند
 هميشه اين فكر بوده است  .نشان داده شده بود ـ دولت آمريكا وتو آرد

آشور فلسطيني در آنار اسرائيل به منزله خنجري در قلب ايجاد يك «: آه
گرمي حامي  باز هم نتيجه اين شد آه اسرائيل به پشت» . اسرائيل است

دست زد؛ عملياتي آه در » پيشگيرانه«خود آمريكا، به عمليات خونين 
آجي به اعضاي آن  از شوراي امنيت و دهن» گيري نوعي انتقام«واقع 
  .بود

گناهان آامال  اي حاميان ياغيان، دست آنان را در آشتار بيتفاوتيه اين بي
 لبناني از وحشت اين جنگهاي 150000  نتيجه آنكه .باز گذاشته بود

شد، خانه و زندگي خود را ترك  وار آه بدون اطالع قبلي انجام مي ديوانه
  . آردند و به آوارگان فلسطيني پيوستند

 به چاپ رساند، 1983نوامبر اي آه در تاريخ  مرون مدزيني در مقاله
صراحتآ اذعان آرد آه از جمله اهداف صهيونيستها پس از تشكيل آشور 

 براي تحقق اين امر، مبارزه  . گسترش خاك اسرائيل بود . . .«اسرائيل 
. راندن دشمن منهزم از سرزمين مادريمان پيشنهاد شد مسلحانه، و بيرون

خانه ليتاني، بخشي از برنامه حمله به لبنان براي دسترسي به آب رود» 
:  چنان آه موشه دايان آشكارا گفته بود .توسعه سرزمين اسرائيل بود

باشد و اسرائيل مصمم است جنگ را  هدف ايجاد امپراتوري اسرائيل مي«
تا زماني آه ميهنش آه از نيل تا فرات گسترده است، آزاد شود، ادامه 

با استفاده از لحن نازيها در دايان  ايوانف معتقد بود آه موشه» . دهد
جنگ دوم با غرور و تكبر خاص خود شعارهاي حزب نازي را تكرار 

توپ مقدم بر آره، اسرائيل بزرگ، فضاي ! آري«: گفت آرد و مي مي
  » !چه لغات آشنايي، چه مشابهت دقيقي! حياتي
 نفر از 2500  آشي فلسطينيان توسط اسرائيليان در لبنان، تعداد  در نسل

 نفر در اردوگاه شتيال، و همه 2000» زعتر تل«هندگان اردوگاه پنا
صبرا، و تمام بيماران معلول و رواني بيمارستانهاي «آوارگان اردوگاه 

فكري آريل شارون   مناخم بگين، آه با هم .فلسطينيان، همگي آشته شده
را تهيه آرده » صبرا و شتيال«طرح آشتار آوارگان ساآن در اردوگاه 

» . ام سي شنيده بي خبر قتل را از بخش خبري بي«: وقيحانه گفتبودند، 
 يكي   در همان وقت ». آن را شايعاتي دروغين خواند«اسحق شامير نيز 

  .آشتار به دست ما صورت گرفت«: از استادان دانشگاه عبري نوشت
اي آه اوآرائينيها و آرواسيها و  فاالنژها اجير ما هستند؛ عينآ به گونه

ا اجير هيتلر بودند و او آنها را به عنوان سرباز به خدمت گرفته اسلواآه
 به همين ترتيب هم ما قاتالن را در لبنان سازمان  .بود تا برايش آار آنند

  » . داديم تا فلسطينيها را بكشند
نگار و خبرنگار جنگي انگليسي، در آن روزهاي  توني آليفتون، روزنامه
جا از اسرائيليها به  ادداشتهايش همه او در ي .پرآشوب در بيروت بود

 نامبرده پس از بازديد از بيمارستان رواني  .آند ياد مي» وحشي«عنوان 
آيا به اين رفتار جز صفت «: درهم آوبيده شده اردوگاه صبرا نوشت

  » توان اطالق آرد؟ توحش چيز ديگري مي
 استراتژي اسرائيليها در بخش غربي بيروت آه اآثريت جمعيت آن را

آردند، آب و  دادند، چنين بود آه شهر را محاصره مي مسلمانان تشكيل مي
بستند و از حمل مايحتاج  برق و مواد غذايي و دارويي را بروي آنان مي

   .نمودند آردند، سپس شهر را بمباران مي عمومی آنها جلوگيري مي
بديهي است آه در ميان جمعيت آن بخش، تنها فلسطينيها نبودند؛ بلكه 

 همه اين اقدامات براي آن بود آه  .شدند هالي لبناني نيز فراوان ديده ميا
    .آوارگان و اعضاي سازمان آزاديبخش فلسطين را از لبنان برانند

آورت «در جمع سران آشورهاي غربي، تنها صدراعظم پيشين اتريش 
صراحتآ از رفتار غيرانساني صهيونيستها در لبنان انتقاد آرد و » والدهايم

تواند با اهالي سرزمينهاي  تنها يك رژيم فاشيستي مي«: اعالم داشت
 همين نكته باعث شد تا آژانس يهود  ». اشغالي، مانند اسرائيل رفتار آند

و جنبش زيرزميني يهوديان در آمريكا دست به آار شوند و از ال به الي 
صفحات تاريخ جنگ دوم جهاني، اين نكته را ـ راست يا دروغ، توسط 

آورت والدهايم جانشين برونوآرايسكي : گران اسرائيل تهيه شد ـ آه وطئهت
  ." سوزي نازيها دست داشته است هاي آدم در سوزانيدن يهوديان در آوره

  انتفاضه ورشد مبارزات خلق فلسطين
کنفرانس سران عرب  بدون اتخاذ تصميمی در رابطه با مسئله فلسطين 

 . بکارخود پايان داد1987دراپريل 
های اشغالی از اين خوش رقصی سران عرب  های ساکن سرزمين فلسطينی

درکنفرانس عمان درمقابل رژيم اشغالگر به خشم آمده بودند باقطع اميد از 
دراين مرحله . آنان دست به قيامی زدند که به انتفاضه معرف شد

ازمبارزات خلق فلسطين جوانان باسنگ به جنگ رژيمی تابدندان مسلح 
تفاضه قيامی مردمی بود که جان برکف تصميم به دفاع ان. رفتند

ازموجوديت خود گرفته بود ادامه ورشد اين مبارزه نه تنها بارديگر 

مسئله فلسطين را درسطح جهانی مطرح کرد بلکه بااحساس خطر ازهم 
پاشيدگی رژيم اشغالگرازدرون برای اولين برخی ازسران دولت فاشيستی 

ی  درعمل براين امر واقف شدند که خلق اسرائيل وجهان امپرياليست
فلسطين تسليم ناپذيراست و چاره ائی جزء قبول به رسميت شناختن حق 

  .موجوديت وتشکيل دولت مستقل اين خلق را ندارند
  اوضاع جهانی و رشد مبارزات مردم فلسطين

رشدمبارزات خلق فلسطين هم زمان شد ازيکسوبافروپاشی شوروی و 
ديگراغاز روندايجادنظم نوين جهانی براساس بلوک شرق ، وازطرف 

نئوکانهای حاکم برکاخ سفيد با . دکترين مونروتوسط امپرياليسم امريکا
استفاده ازفرصت بدست آمده جهت برقراری امپراطوری خودابايورش به 
بالکان ونفوذسياسی واقتصادی دراقمارسابق شوروی چارچوب 

شه خود با هدف به کنترل امپراطوری خوراپياده ميکرد جهت تکميل نق
درآوردن کامل اروپا وزيرفشارقراردادن چين،هندوستان واخته کردن 
روسيه ، قبضه کردن منابع نفت وگاز خاورميانه ومنطقه قفقازرا 
دردستورکار خود قراردادوبه منظور دستيابی به اين اهداف حل مسئله 

راولويت فلسطين وخاتمه دادن به بحران موجودبين اعراب واسرائيل د
درچنين شرايطی بودکه جناح .برنامه ی دارودسته بوش وچينی قرارگرفت

) انتفاضه(سازشکارساف باوجه المعامله قراردادن قيام خلق فلسطين
 خواهان بازگشت رژيم 338و242باشناسائی اسرائيل وقبول قطعنامه های

 را به P.L.Oدرمقابل صهيونيستها نيز. شد1967اشغالگربه مرزهای
شناختند وطی مذکرات صلح بين ياسرعرفات واسحاق رابين رسميت 

ماده ائی منطقه خودگردان فلسطينی درکرانه 17براساس يک معاهده 
  .باختری ونوارغزه به وجود آمد

  برگزاری انتخابات وقدرت گيری حماس
 درگذشت ياسرعرفات درپاريس رسما 2004 نوامبر11روزپنج شنبه 

که طبق دستورمقامات بلند پايه ی بادرگذشت ياسرعرفات . اعالم شد
سردمداران رژيم اشغالگرمسموم شده بود محمود عباس به جانشينی 
اوبانظرموافق دارودسته بوش وبلرانتخاب شد ومتعاقب آن تحت فشار 

صهيونيستها . امپرياليستها روند سازش شتاب بيشتری به خودگرفت
بی ازدستگاه ودارودسته نئوکانها به منظوربيرون راندن عناصر انقال

حکومتی منطقه خودگردان فلسطينی بااميدپيروزی جناح 
انتخابات عمومی مجلس فلسطين )ابومازن(سازشکارمحمودعباس

رازيرنظرناظران بين المللی درکرانه باختری و نوارغزه سازمان 
بيست سال پيش ، دولت بنيادگرای يهود دراين انتخابات حماس که .دادند

از ايجاد وشکل  (P.L.O)  آزادی بخش فلسطينسازمان برای مقابله با
گيری آن بمثابه يک تشکل ارتجاعی بابرنامه قرون وسطی که هيچ جائی 
درافکارمترقی وانقالبی جهان نداشت سرازپانمی شناخت وهرچه درتوانش 
بود بطورمستقيم وغيرمستقيم به رشد حماس درمقابل ساف کمک کرد، 

ان بين المللی درستی انتخابات پس ازخاتمه انتخابات ناظر.پيروزشد
مقامات رسمي آميته و . رابراساس معيارهای شناخته شده تائيد کردند
چهارشنبه در  اي آه روز حقوق فلسطينها در سازمان ملل در بيانيه

حقوق قانوني  نيويورك منتشر آردند، گفتند آه مردم فلسطين با استفاده از
 برگزار" آميز رف و صلحط بصورت آزاد، بي"خود اين انتخابات را 

 از اين فرصت آه با انتخابات: " سخنگوی اين آميته افزود .اند آرده
 دمكراتيك بدست آمده بايد براي زنده آردن مذاآرات صلح بر اساس قوانين

رای به حماس " هاي سازمان ملل استفاده شود الملل و قطعنامه بين
مت درحقيقت رای عليه سازش محمودعباس و رای به مقاو

در واقعيت براساس  .دربرابرتجاوزو اشغالگری رژيم صهيونيستی  بود
تحليل های اجتماعی ودرنبوديک الترناتيو راديکال وانقالبی رای مردم 
فلسطين به حماس نه به دليل تائيد مواضع عقب افتاده آن بلکه به دليل پا 

 ی درعمل بودن آن و درمخالفت باسياستهای سازشکارانه وتسليم طلبانه
رهبری الفتح ودر راس آن محمودعباس بود اماافراد الفتح به جای درس 
آموزی ازاين رويداد قدرت يابی حماس رابرعليه منافع گروهی خود می 
ديدندوبا آن به مخالفت برخاستند افراد مسلح عضو فتح و پليس فلسطين 

هاي  حماس در انتخابات خشمگين بودند به ساختمان آه از پيروزي
ي باختري حمله بردند وباتصرف  ن فلسطين در نوار غزه و آرانهپارلما

های خود رامطرح و بادادن  شعارهائی برعليه حماس  پارلمان درخواست
وبه گزارش خبرگزاری فرانسه اعضاي فتح . بعدازمدتی آنجارا ترك آردند

هاي شهر غزه، از محمود عباس خواستند تا با حماس  با حضور در خيابان
 هزار تن از حاميان جنبش 20حدود  .ئتالفي را به انجام نرساندمذاآرات ا

هاي پارك شده و چادر  خودرو هاي شهر غزه، فتح با حضور در خيابان
تيراندازي هوايي مبادرت  مقابل ساختمان پارلمان را به آتش آشيده و به

شان را از پيروزي  معترضان با پاره آردن پوسترهاي حماس، خشم. آردند
 .شان را از شكست در مقابل اين جنبش اعالم آردند ش و ناراحتياين جنب
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دحالن يکی ازشخصيت های سياسی الفتح درنوارغزه به تظاهر آنندگان 
 .قول داد آه فتح در دولت تشكيل شده از سوي حماس شرآت نخواهد آرد

تظاهر آنندگان فلسطيني با تجمع در خارج از يك ساختمان دولتي فلسطين 
. خواهيم به دولت حماس ملحق شويم ما نمي: ، اعالم آردندشهر غزه در

خواهيم تمام  مي. خواهيم ما اصالحات مي. خواهيم مفسد نمي ما رهبريت
   .شوند مفسدان برآنار

اين تظاهرات واآنش : سمير المشراوي، رهبر محلي فتح نيز اعالم آرد
 آن اين ما يك درخواست داريم و. حاميان فتح و اعضاي آنها است طبيعي

ي مرآزي فتح و شوراي انقالب اين جنبش بايد فورا  آميته است آه
مخالف هر گونه ائتالف با حماس هستيم؛ چرا آه اين به  ما. استعفا دهند

خواهيم  به جاي آن ما مي. و مردم فلسطين است معناي فاجعه براي فتح
 دادن به فساد رهبران تاريخي فتح يك مخالف قوي باشيم و تا پايان

  .بجنگيم
ي تشكيالت خودگردان درپيروزی حماس ردپای  رتبه برخی ازمقامات عالي

 .توطئه اسرائيل را در تضعيف جنبش فلسطين می ديدند
 ي باختري آه ي آرانه گيرانه جبريل رجوب رييس سابق خدمات امنيتي پيش

 اسراييل با: ي الخليل را از دست داده، اعالم آرد آرسي پارلماني در منطقه
ها براي  انجام هر اقدامي به تشكيالت خودگردان صدمه زد و شانس

  . را از بين برد و حماس از اين امر بهره برد توافقنامه دستيابي به
هاي  ي ارشد فلسطين آه يكي از آرسي صائب عريقات مذاآره آننده

اسراييل مسوول پيروزي حماس و : در شهر اريحا برده، گفت پارلمان را
  .خودگردان است تتضعيف تشكيال

درمقابل اعتراضات ومخالفت های حاميان واعضای الفتح به ادامه مذاکره 
وسازش باحماس وتهديد آنان مبنی براينکه اگرخواستشان برآوردنشود 
کميته مرکزی فتح وشورای انقالب فلسطين رامجبور به استعفا خواهند 

از  ان، با دفاعنبيل شعث معاون نخست وزير سابق تشكيالت خودگرد.  کرد
ي خبري  عباس به عنوان تنها اميد براي نجات روند صلح، به شبكه

استعفاي عباس به هرج و مرج و آسب اختيار رياست : گفت ان.ان.سي
عباس تنها اميد براي . انجامد سوي حماس مي تشكيالت خودگردان از
عالوه براين مشکالت درراه تشکيل دولت به  .نجات روند صلح است

 حماس مشکل اساسی برای روی کارآمدن دولت حماس شناسائی رهبری
حماس عالوه برمخالفت امپرياليسم امريکا واتحاديه اروپا . اسرائيل بود

زيرفشاردولتهای مصر،اردن وعربستان سعودی قرارداشت تا باشناسائی 
اسرائيل راه برای به سازش درآوردن کل جنبش فلسطين هموارشود جهت 

:" ست خالدمشعل رهبرتبعيدی جنبش حماس اعالم کردبرون رفت از بن ب
ميان تشكيالت خودگردان فلسطين ورژيم  هاي امضا شده به توافقنامه

مورد حقوق فلسطينيان سازش  صهيونيستي احترام خواهد گذاشت ولي در
با اين موضع گيری حماس سرانجام با وساطت مصربين " نخواهد آرد

کيل دولت شروع شدودرطی يک حماس و محمودعباس مذاکرات جهت تش
. سری زدوبندهای سياسی برسرتشکيل دولت اسماعيل هنيه توافق شد

آابينه جديد : جهت جذب تکنوکراتهای فلسطين اعالم کردکه اسماعيل هنيه
حماس متشكل از آارشناسان خواهد بودوفلسطينيان خارج از اراضى 

عده ها ونان فلسطين نيزدراين پروژه جای خودرا دارند ولی عليرغم و
قرض دادن رهبران حماس به حاميان شاغل فتح درنيروهای امنيتی 
 .وتکنوکراتها تالش حماس برای جلب همکاری آنان باشکست مواجه شد

سرانجام درپرتو سازشها وتوافقات سری بين حماس ومحمود عباس خليل 
  :الملل آن اعالم کرد ابوليال عضو آادر سياسي حماس و مسوول روابط بين

ايم و  مانخست وزير وتمام اعضاي دولت جديد فلسطين را انتخاب آرده"
از ابتدا . منتظريم تا با فرمان رسمي محمود عباس ،آار خود را آغاز آنيم

مشخص بود کار اين دولت بامشکالت متعددی مواجه خواهد شد، چون 
. سازش درباال بدون درنظرگرفتن خواست توده هاصورت گرفته بود

کل مابين جناحها برسرکنترل نيروهای امنيتی وپليس فلسطين نخستين مش
محمود عباس که درزمان ياسرعرفات براين عقيده بود . خود رانشان داد

وزير کشورباشند،درجهت  که نيروهاى امنيتى بايد تحت آنترل دولت و
حفظ منافع گروهی خود وجلب حمايت فرماندهان ازموقعيت متزلزل خود 

آنها   روسای نيروهاى امنيتى فلسطين دستوردادتغييرموضع داد وبه
درمقابل اين اقدام .بايدزيرنظر اوکارکنند ومستقيمًا به وى گزارش به دهند 

محمود عباس ، رهبران حماس به منظور ايجادشکاف درصفوف حاميان 
جديد  عباس متعهد شد آارمندان آنونى نيروهاى امنيتى با تشكيل دولت

. هند؛ حتى اگر به جنبش فتح وابسته باشندآارشان را از دست نمى د
امااين ترفندحماس کارگر نيافتادبطوريکه دراين زمان يکی از فرماندهان 
نيروی نظامی تشکيالت منطقه خودگردان بنام رمزی عبيد  گفت 

 ما ارتش تشكيالت خودگردان را به: "اگرروندسازش باحماس ادامه يابد
 نشينيم تا حماس ما منتظر نمي. مآني نيروي شبه نظامي مسلح تبديل مي

طرف داران " .ما قرآن را حفظيم. اش را به ما بياموزد اعتقادات ديني
الفتح درنوارغزه نيز درمخالفت باتعويض مسئوليت نيروهای امنيتی به 

بدين ترتيب درگيری بين نيروهای حماس .حماس دست به تظاهرات زدند
 .تی وپليس شروع شدوالفتح برسرتسلط برتشکيالت نيروهای امني

 دولتی که حماس بعد از انتخابات تشکيل داد درواقعيت خارج ازخواست 
مادولتی متکی به رأی مردم بود درواقع رأی مردم فلسطين به مقاومت 

دولت حماس که به هيچوجه مورد قبول اتحاديه اروپاوامريکانبود، . بود
طقه وجهان بالفاصله باعکس العمل فوری وتحرکات متعددی درسطح من

مواجه شدکه نتيجه ان به صالبه کشيدن مردم فلسطين وصدورحکم مرگ 
تدريجی هزاران کودک بی گناه به جرم رای دادن والدين آنهابه حماس 

دولت فلسطين مورد تحريم قرارگرفت کمک های اتحاديه اروپا قطع . بود
دان رژيم صهيونيستی مالياتهايی را که هر ماه دراختياردولت خودگر. شد

فلسطين قرار می داد قطع کرد وبدين ترتيب دولت منتخب حماس به شدت 
  در محاصره اقتصادی و فشارهای سياسی قرارگرفت

درچنين اوضاعی بودکه مثلث امپرياليسم امريکا،اشغالگران اسرائيلی 
 .تصميم گرفتند حماس راازصحنه حذف کنند) محمودعباس(وابومازن 

 االهرام چاپ قاهره دراين رابطه در حسنين الهيکل سردبير روزنامه
پس از پيروزی حماس در انتخابات ” : می گويد» الجزيره«مصاحبه با 

، آمريکا ، اروپا ، اسرائيل و ابومازن تصميم گرفتند تا حماس را ٢٠٠۶
دولت آمريکا ژنرال دايتون را با يک ميليارد دالر به اسرائيل . حذف کنند

 وی با کمک محمد دهالن ستون پنجمی در .فرستاد تا ترتيب کار را بدهد
غزه برای کودتا برعليه حماس به صورت مخفيانه سازماندهی کرد که 

در ميان آنان تعدادی از اعضای الفتح . توسط حماس کشف و سرکوب شد
پس از شکست برنامه کودتا ، دولت اسرائيل تصميم به . نيز ديده می شدند

 غزه گرفت تا مگر اهالی غزه را محاصره و در گرسنگی قرار دادن مردم
دولت اسرائيل حماس . بر عليه حماس بشورانند، که اين بار هم نتيجه نداد

. يا از گرسنگی بميرند، و يا تسليم شوند: را در برابر دو راه قرار داد
ديويد راس محقق ” .حماس مقاومت برگزيد و من آنان را تائيد می کنم

» سی بی سی«مصاحبه با راديو  ژانويه در ١۶انگليسی روز جمعه 
هم اکنون ” :کانادا، همچون حسنين الهيکل در بخشی از سخنانش گفت

 نفر از مخالفان ابومازن و طرفداران حماس که در ۴٠٠نزديک به 
تشکيالت «ميانشان چند استاد دانشگاهی نيز ديده می شوند، در زندان 

دانيان بتوسط اين زن. در رام اهللا بسر می برند» خودگردان فلسطين
زير شکنجه و فشار قرار دارند تا از عقايد خود » سی آی ا« ماموران

آنچه درغزه و ”.برگشته و برعليه حماس با دولت ابومازن همکاری کنند
فلسطين گذشت توطئه شومی از طرف آمريکا، اسرائيل و ابومازن برای 
ت سرکوبی و نابودی مقاومت مردم فلسطين بود که تا اينجا با شکس

 سال است که ادامه ۶٠مقاومت مردم فلسطين نزديک به .روبرو شده است
اينکه جمهوری اسالمی و يا . دارد و ربطی به اين يا آن کشور ندارد

ديگران می خواهند از اين جنبش بنفع خود بهره برداری کنند ، مبارزه 
هم اکنون بنا به آمار سازمان ملل، . مردم فلسطين را خدشه دار نمی کند

 ۵٢ ميليون آواره فلسطينی در کشورهای ديگر زندگی می کنند، ۴بيش از 
درصد زمين های غرب رود اردن، بتوسط مهاجران يهودی اروپای شرقی 

 ۴٠٠يک ميليون و . و غربی مصادره و در آن شهرک ساخته شده است
هزار اصله درخت زيتون و مرکبات برای ساختن اين شهرک ها ريشه کن 

زه امروز مردم فلسطين و در راس آنان حماس را در مبار. شده است
مرحله فعلی بايد از اين منظر نگريست و نه اينکه حماس سازمانی 

صرف داشتن اعتقادات اسالمی، آنهم برای ملت . اسالمی و بنيادگراست
فلسطين، دليلی بر نفی مبارزات ضد استعماری و ضد اشغالگری و 

وز قبل از شروع جنگ غزه، خالد چند ر. آزاديخواهانه آنان نمی شود
مشعل در مصاحبه ای با آلن گرش، معاون سردبير لوموند ديپلماتيک 

ما حاضريم موجوديت اسرائيل را در چارچوب مرزهای ” :اظهار داشت
شرکت حماس در مصالحه دولت وحدت ملی ” . به رسميت بشناسيم١٩۶٧

اسايی اسرائيل در و همکاری با ابومازن، به معنی اين بود که آنان با شن
اما اسرائيل و آمريکا، بدنبال صلح نيستند .  مشکلی ندارند١٩۶٧مرزهای 

 را تخليه کنند و بنا ١٩۶٧و نمی خواهند زمين های اشغالی بعد از سال 
دولت اسرائيل در همه دوره هايی ” به نوشته سايت حقوق بشر اسرائيل، 

ده حتی برای يکروز به پيش می بر” صلح” که با فلسطينی ها مذاکرات 
هم از اشغال زمين های تازه، و ساختن شهرک دست برنداشته است و اين 

  ”.روند اکنون نيز ادامه دارد
ژنرال دايتون امريکائی باهم دستی دحالن فلسطينی بايک ميليارد 

 ماهه محاصره همه جانبه نوارغزه توسط رژيم 18دالردرکنار 
 .انودرآورداشغالگر فلسطين نتوانست حماس رابه ز
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درچنين شرايطی بود که دولت صهيونيستی اسرائيل باتوجه به 
انتخابات پيش رو خودتنها راه برون رفت ازمخمصه موجود را در 
برپائی يک جنگ تمام عيارضدبشربرعليه يک ونيم ميليون انسان 

 کيلومتر مربع 350زندانی شده دربزرگترين زندان جهان به وسعت 
طول موجوديت خود دربه راه انداختن جنگ اسرائيل که در . ديد

عليه اعراب ازبين بردن زيرساختهای اجتماعی واقتصادی 
وکشتارخلق فلسطين ازطرف امپرياليستها بويژه ازسردمداران هيت 

باتمام امکانات نابودي زمينه پيدايش . حاکمه امريکاچک سفيد دارد
المللي يک دولت مستقل فلسطيني راکه از لحاظ قراردادهای بين 

بوجود آمدن آن به روشنی به رسميت شناخته شده است، باتجاوزات 
 .مکرربدون هيچ مالحظه ای دردستورکارخودقرارداده است

  بابرخورداری ازچنين حمايتهای ازيکسووازطرف 
 ديگربادرنظرگرفتن ديدگاهها و برنامه های انتخاباتی احزاب 

وع جنگ درگير راسيست و بنيادگرايان مذهب يهود که پيش ازشر
واز آنجا که گويا يکی از معيارهای انتخاب شدن . ی انتخاباتی بودند مبارزه

ی دژخيمان است، جنگ  تر بودن چکمه ها  ساله اخير خونين60درتاريخ 
فرصت خوبی بود در نشان دادن اينکه کدام دژخيم درراس حکومتی بهتر 

ی ليونی وزير امور دراين ميان زيپ.تواند فلسطينی هارانسل کشی نمايد می
ی ورهبرجديدحزب کاديما درعمل نشان داده درکشتارمردم بی دفاع  خارجه

فلسطين دست کمی ازجنايات کاران حرفه ئی نداردوايهود بارک، وزير 
آلمان (دفاع اسرائيل با خالقيت تمام شعارهيتلر راکه دهه سی گفته بود

احتياج به يک اسرائيل "بکارگرفت وباشعار )بيک پيشوا احتياج دارد
حزب راستگرای وارد انتخابات شدند ، " جنگ تا پايان"و " پيشوا دارد

اسرائيل باترتيب  ليکود، به رهبری بنيامين نتانياهو، نخست وزير پيشين
 روزه بارديگروفاداری خود 6دادن سخنرانيهای درمناطق اشغالی جنگ  

گودررابطه با رادرپس ندادن سرزمينهای اشغالی واصوال درمخالفت با گفت
آويگدورليبرمن . تشکيل دولت مستقل فلسطين واردميدان انتخابات شد

توسط " مرگ برعربها"با شعار" ميهن ما اسرائيل" رهبرحزب فاشيستی 
درچنين فضای سنگينی بودکه .طرفداران خود واردکارزارانتخاباتی گرديد

براساس تصميم دولت نژادپرست اسرائيل ايهود باراک قصاب خلق 
لسطين دستور حمله به نوارغزه راباتدارک قبلی در روز شنبه ف

درساعات اوليه اين يورش ضدبشری درآستانه .  صادرکرد27/12/2008
 برروی 16 – موشک توسط جنگده های اف 20سال نومسيحی بيش 

 نفر جانباخته اند 190اماکن مسکونی شليک شده که دراثرآن بيش از
 نفر زخمی شده 400الجزيره بيش ازوبراساس گزارش شبکه تلويزيونی 

به درخواست نماينده ليبی شورای امنيت سازمان ملل متحد يک . اند 
در نوار  نشست اضطراری چهارساعته برگزارکرد وبه بررسی اوضاع

ی پايانی نشست دراثرمخالفت امپرياليسم  اعالميه غزه پرداخته ولی در
نشد درحقيقت شورای امريکا حمله ی تجاوزکارانه ی  اسرائيل محکوم 

امنيت سازمان ملل بااعمال نفوذ امپرياليسم امريکا به سود اسرائيل 
همچون گذشته درمورد جنايات جنگی اسرائيل باصدوريک اعالميه ی بی 
بو وخاصيت دست آدمکشان اسرائيلی را درکشتار مردم بی دفاع فلسطين 

وباز شدن بی عملی شورای امنيت دربرقراری آتش بس کامل . بازگذارد
 ژانويه 7 شنبه 4گذرگاهها باعث نا اميدی جنبش عدم تعهدشد،اين جنبش 

 درنيويورک 2009 ژانويه 5 و2008 دسامبر29بدنبال بيانيه های 
  :باانتشاربيانيه ای اعالم کرد

                            /ز شورای امنيت نا اميد شده ايم ا"
 ."دکن نسل کشی مي     اسرائيل وقيحانه

اين بيانيه ای که ازطرف صدوهيجده کشورعضو جنبش عدم 
  :تعهدصادرشده اعالم کرده 

بشردوستانه ,  المللیعملکرد  اسراييل در غزه نقض گسترده قوانين بين" 
 .و قوانين حقوق بشر است و اين رژيم وقيحانه مشغول نسل کشی است

جنبش عدم تعهد با انتقاد  اين بيانيه که توسط نماينده کوبا قرائت شد ، در
از عملکرد ضعيف شورای امنيت در قبال تحوالت غزه ، تصريح  صريح
ی را تهديد می کند و به اسرائيل در غزه صلح و امنيت بين الملل اقدام: کرد

  .آسيب می رساند روند صلح
نماينده دائم کوبا در سازمان ملل و رييس جنبش عدم ” بالردو مورنو“

درمذاکرات شورای امنيت ، در ارتباط با وضعيت در خاورميانه از  تعهد
 کشور عضو جنبش ١١٨من به نمايندگی از : فلسطين گفت  جمله مسئله

عميق خود را از وضعيت موجود در غزه ابراز  غير متعهدها نگرانيهای
 .می کنم

جنبش عدم تعهد وضعيت ” : متن بيانيه ای که وی قرائت نمود چنين است
 دسامبر نيز بيانيه ای درارتباط با ٢٩در . را مرتبا دنبال می کند غزه

اسراييل به نوارغزه صادرکرده ايم و بيانيه ديگری نيز در  تجاوزهای
مزمان با تهاجمات زمينی و تشديد حمالت نظامی ه  ژانويه۵تاريخ 

 .اسراييل به منطقه صادر شد
, وضعيت غزه برحسب وظيفه به شما به عنوان رياست شورای امنيت

جنبش عدم . عمومی و دبيرکل سازمان ملل منتقل شده است رياست مجمع
تهاجمات نظامی که از طرف اسراييل قدرت اشغالگر  تعهد قويا تشديد

 .گرفته است را محکوم می کند نوار غزه صورتنسبت به 
 اين جنبش بسيار نگران بوده و رفتار اسراييل را مبنی بر بی اعتنايی

وقيحانه به درخواست جامعه بين المللی برای آتش بس و پايان عمليات 
ناديده گرفتن تالشهای ديپلماسی بين المللی و منطقه ای که به  نظامی و
 .ی صورت گرفته اند را محکوم می کندبحرانهای کنون منظور حل

همچنين تاثرشديد خود را از مرگ انسانهای بی گناه که نتيجه حمالت 
 ۵٧٠اسراييل به نوار غزه است ، که شامل کشته شدن بيش از  نظامی

که درميان آنها جمع کثيری کودکان نيز بوده اند و  فلسطينی غيرنظامی
يرنظاميان و همچنين نفر ديگر از غ ٢٠٠٠مجروح کردن بيش از 

زيربناهای نوار غزه بوجود آمده اند  ويرانيهای فراوانی که در مايملک و
 .ابراز می کند

 جنبش معتقد است که عملکرد اسراييل نقض گسترده قوانين بين المللی ،
بشردوستانه و قوانين حقوق بشر است و ادامه چرخه خشونت است که 

ی کند و همچنين به روند صلح بين دو بين المللی را تهديد م صلح و امنيت
 .رساند طرف آسيب می

اعضای اين جنبش می خواهند که آتش بس کلی به فوريت در فعاليتهای 
اسراييل بايد بنا بر تعهداتش به تمام حمالت نظامی . به اجرا درآيد نظامی
جنبش از اسراييل می خواهد تا بدون هيچگونه پيش شرطی . دهد خاتمه

طبق قوانين بين المللی و به خصوص بندهای قطعنامه  ربه تعهداتش ب
حمايت از غيرنظاميان در زمان جنگ می باشد  چهارم ژنوکه درارتباط با

 .تصويب رسيده است رفتار کند  به١٩۴٩ ماه اوت سال ١٢و در
اثرات بمبارانهای گسترده جمعيت غير نظامی از جمله کودکان و زنان 

جنبش می . سانی شديدی درغزه شده اندبوجود آمدن بحرانهای ان باعث
مشروط برای جمعيت غيرنظامی درنوار غزه مطابق  خواهد تا حمايت

 .المللی برقرارشود قوانين مشروط بشردوستانه بين
همچنين جنبش ازادامه بحرانهای انسانی که به سبب مسدود بودن 

 مرزها و دشوار بودن دستيابی به کمکهای بشردوستانه من گذرگاهها و
دارو همچنين کمبود سوخت و برق در غزه به دست  جمله موادغذايی و

 .نگران است اسراييل بوجود آمده ، بسيار
 کشتار گروهی مردم اعضای جنبش عدم تعهد از اسراييل می خواهند تا به

فلسطين خاتمه داده و هر چه سريعتر گذرگاهها و مرزهای نوار غزه را 
ر دوستانه و ديگر ضروريات به آنها و ازرسيدن امدادهای بش باز کرده

و همچنين امکانات الزم را جهت عبور مردم غزه از  اطمينان حاصل کند
 .منطقه فراهم کند

جنبش عدم تعهد نااميدی شديد خود را از ناتوانی شورای امنيت 
تعهداتش درارتباط با ثبات صلح و امنيت بين المللی  برای احقاق
 .ابراز می دارد

 تاسف باری قادر نبوده تا اقدامات ضروری را برای پايانشورا به طرز 
 يکبار ديگر جنبش از شورای امنيت تقاضا دارد تا به. تجاوزات انجام دهد

همچنين از جامعه بين المللی , فوريت درارتباط با وضعيت وخيم عمل کند
خواهد نهايت تالش خود را برای پايان دادن به اين بحران بجا  نيز می
 "آورد
مجلس نمايندگان تحت کنترل دمکراتهادردهن )  ژانويه 9جمعه (وروزبعد د

از  حق دفاع«کجی به بيانيه ی صدوهيجده کشورعدم تعهد قطعنامه 
را برا ی اسرائيل » خويش در مقابل حمالت انجام گرفته از جانب غزه 

مجددا « مجلس سنا هم. رای مخالف تصويب کرد5رای موافق و390با
بارای موافق » در نبردش عليه حماس ريکا از اسرائيلبرحمايت عميق ام

حمايت گنگره وسنای امريکا ازاسرائيل . تمام نمايندگان تاکيد کرد
ميليارد دالرکمک بالعوض به آن  3تنهاحمايت لفظی نبود بلکه با

درحقيقت به قول يک ضرب المثل دادن اجازه به دولت مذهبی يهودبودکه 
  "توپ به گنجيشک شليک کند"با
 ژانويه ژنرال اشکنازی فرمانده ارتش اسرائيل در گزارشی به 17در

 حمله هوائی به غزه انجام 2130 روز20در"کرد  پارلمان اين رژيم اعالم
آخرين آمار بيش از شش  که پی آمد آن برای ساکنان نوارغزه طبق"شده 

زنان و غير  ،هزار کشته و زخمی که اکثريت مطلق آنها را کودکان 
  . تشکيل می دهند بوده است نظاميان

سرانجام درميان انزجار ميليونها انسان درسراسر جهان ازجنايت جنگی 
 روزه تجاوزهوائی،دريائی وزمينی به غزه 23 اسرائيل درنوارغزه بعداز
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 تن زخمی شدند 5300 نفر جانباختندو بيش از 1300که طی آن بيش از 
غيرنظامی تشکيل می که اکثريت مطلق آنان را زنان ،کودکان وافراد

سازمان ملی آمار فلسطين خسارت های .دادندبطورموقت خاتمه يافت 
اوليه به تاسيسات شهری و اقتصادی غزه را دو ميليارد دالر تخمين زده 

 16000 خانه در اين حمالت به تلی از خاک تبديل شد و 5000.است 
 16بهفلسطينی بی خانمان شدند و 100000. خانه هم خسارت جدی ديد 

  .  مدرسه خسارت جدی وارد شد60 مسجد و 23بيمارستان و درمانگاه و 
 نتايج جنگ نوارغزه

ريشه قتل عام خلق فلسطين در ديرياسين ، کفرقاسم ،تل زعتر،صبرا 
 سال گذشته راعالوه براعمال 60ونوارغزه در طی ....... وشتيال 

ئن سياستهای استعماری دول امپرياليستی درايجادپايگاهی مطم
درخاورميانه بايد درحاکميت مذهب نژادپرست يهود ديد که گفته های يهوه 
خدای قوم يهود توسط خام خام های فاشيست اززمان کودکی به يهوديان 
آموزش داده ميشودوآنان رابراساس گفته های تورات برای کشتارمردم 

  .فلسطين آماده می کنند
تا دريای بزرگ ازآن ازصحرا تانهرفرات و"  يهوه به يوشع می گويد 

توخواهدبودوهيچ کس را يارای مقاومت باقوم تونه خواهد بود،وتمامی 
صحيفه يوشع باب "(قومهای زمين دست مراخواهند ديدکه زورآوراست

اين زمين راازنيل " وبه ابراهيم قول ميدهدکه درمقابل ختنه فرزندانش)اول
"( مت خواهی کردتافرات به نسل توبخشيده ام که تا ابداالبادبرآن حکو

  )18، 15سفرپيدايش باب
 مردم کوهستان سعيروقتی درمقابل بنی اسرائيل ازخود دفاع ميکنند يهوه 

" برپيغمبرخود حزقيال بن يوزی نازل می شود وبه اوامرمی کند به 
کوهستان سعيربگوخداونديهوه می فرمايدکه من ازاين پس به ضدتو 

ودتاويران شوندوبدانی که من شهرهايت راخراب خواهم نم....خواهم بود
به حيات خودم قسم که ترابه خون تسليم خواهم نمودکه ...... يهوه هستم

وکوههايت راازکشتگان مملوميکنم که که .... خون تراهمه جادنبال نمايد
مقتوالن شمشيربرتل هاودره ها وهمه واديهای توبيفتند،و ويرانه هايت 

نشوندتابدانی که من يهوه رادائمی ميکنم که شهرهايت ديگرمسکون 
  )9-1حزقيالنبی،باب سی وپنجم (خدای اسرائيل هستم

  
  تثنيه باب اول 

اسرائيل ، زمانی که آنها در  در اين کتاب ، سخنرانی موسی خطاب به قوم
اردن بودند ، ثبت  در شرق رود) واقع در صحرای موآب( بيابان عربه 

  .شده است 
 دستور به ترک حوريب

به : خدايمان به ما فرمود   کوه حوريب بوديم خداوند ،وقتی ما در 6
و سرزمين کوهستانی   اکنون برويد7. اندازه کافی در اينجا مانده ايد 

نگب و تمامی  اموريها ، نواحی دره اردن ، دشتها و کوهستانها ، صحرای
فرات را  سرزمين کنعان و لبنان يعنی همه نواحی سواحل مديترانه تا رود

تصرف  داخل شده ، آن را.  تمامی آن را به شما می دهم 8. ييد اشغال نما
 کنيد ، چون اين سرزمينی است که من به نياکان شما ابراهيم و اسحاق و

 .يعقوب و تمامی نسل های آينده ايشان وعده داده ام 
موسی بنده من : ".... بعدازمرگ موسی، يهوه به يوشع بن نون می گويد

يز وازرود اردن عبورکن، ومن چنانکه به وفات کرده است، پس برخ
موسی وعده کردم هرجائی راکه کف پای شما برآن نهاده شودبه شما می 
بخشم، ازصحراولبنان تانهرفرات وتمام زمين حتيان تا دريای بزرگ به 
طرف مغرب ، وتوتمامی اين قومهاراکه به دست توتسليم ميکنم هالک 

ايشان رابه دست توتسليم ....خواهی کرد،ومبادابرآنها ترحم کنی،
....( خواهدنمودتاايشانرا هالک سازی ونامشان رااز زيرآسمان محوکنی

شايدبی مورد نباشددراينجاگفته های يهوه ) 25 -16سفرتثنيه،باب هفتم
در «: رابادستورات مناخيم بگين در جريان حمله به لبنان آه گفته بود

هاي شهر و روستاي  بهروي خرا! موقع آشتن دشمن نبايد دلسوزي آنيد
 فرهنگ ]آامل [ تا محو و نابودي  . را بنا خواهيم آرد]!!؟[آنان، مدنيت

 تاآنون بايد  .ترين احساسي نشان نخواهم داد عرب، نسبت به آنان آوچك
حل، پاك   تنها راه .درك آرده باشيم آه در اين ديار، براي دو نفر جا نيست

 يك عرب يا يك قبيله عرب هم نبايد حتي . . . سازي فلسطين از اعراب است
مقيايسه کنيم به روشنی مشخص می شودکه رهبران فعلی قوم » .باقي بماند

  .يهودهمچون يوشع دارندگفته های يهوه راپيش ميبرند
 برعليه  روز23برپايه ی چنين تصورات ذهنيجنگ نوارغزه شروع وبعداز

بودند وراه فراری يک ونيم ميليون انسانی که ازچهارسو درمحاصره کامل 
به جزء پناه بردن به مدارس،مساجد واماکنی که تحت کنترل سازمان ملل 
قرارداشت ومدام برخالف موازين حقوق بشرهدف بمبارانهای وحشيانه 
قرارميگرفت،نداشتند بدون دستيابی ازپيش تعيين شده فاشيستهای دولت 

 ازبين بردن اين جنگ که درظاهربا هدف.مذهبی يهود به پايان خود رسيد
حماس ولی درواقعيت برای به زانو درآوردن ملت فلسطين بانظرموافق 

رييس اداره " آموس گيالد"مصر صورت گرفت،اهداف اين جنگ را 
دسامبرخود 16سياسی وزارت دفاع اسراييل پس ازديدارروز-نظامی

ازمصروتائيدعمليات توسط حسنی مبارک در جريان سخنرانی خود در 
بر اساس نقشه، اسراييل ها برای عملياتی " و اعالم ميکنددانشگاه تل آوي

نيز " شوک و لرزه"برای اين عمليات از واژه . سريع آماده شده بودند
بمباران و . استفاده شد که بعد از عمليات در عراق بر سر زبان ها افتاد

موشک باران های گسترده جهت ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم غير 
 فشار از سوی آنها بر حماس انجام شد که بدين ترتيب نظامی و تشديد

وظيفه يگان های زمينی در تحت کنترل درآوردن منطقه و انتقال آن به 
 " محمود عباس را راحت سازد

اما انتظارات صهيونيستها باريختن سرب داغ برروی يک ونيم ميليون 
ل انسان برآورد نشدويک بارديگربدنبال شکست ارتش متجاوز اسرائي

 روزه لبنان با به گل نشتن ارابه جنگی يکی ازارتشهای مجهز 33درجنگ
نظامی نيروهای درمنطقه به _ دنيا درنوارغزه معادالت وتوازن سياسی 

 .هم  ريخت
روزجنايت 23خيلی ساده باباقی ماندن حماس درحاکميت نوارغزه پس از

نشدند بارترين عمليات جنگی توسط اسرائيل،صهيونيستها نه تنها موفق 
بنيان های فکری و تشکيالتی حماس راازبين ببرندبلکه حتی 

بطوريکه بعدازبرقراری آتش .نتوانستندموشک پرانی حماس رامتوقف کنند
سرب " بس شليک چند موشک به جنوب اسرائيل شکست عمليات

شکست دولت . بدون هيچ ابهامی روشن شد" شوک ولرزه"و يا"ريخته
ستيابی آنها درسپردن حکومت غزه به يهود ومتحدين اوتنهادر عدم د

در سازمان ١٨۶٠دست محمودعباس نبود، بلکه تصويب مصوبه شماره 
ملل متحدکه درآن از اسرائيل و حماس درخواست آتش بس شده 
است،درحقيقت به مفهموم شناسائی سازمان حماس از طرف سازمان ملل 

رائيل از بنابراين می توان جمعبندی کردکه دولت اشغالگراس.می باشد
نظرنظامی و سياسی نه تنها به اهداف ازپيش تعيين شده خوددست نيافته 
بلکه با ارتکاب به جنايت جنگی ، تنها موفق به تخريب خانه ها، مدارس 
،بيمارستانها ،مساجد وسايرزيرساختهای غزه که باپول کشورهای عرب 

درحق واتحاديه اروپا بناشده بودند، کشتار مردم بدون دفاع وجنايت 
  . بشريت شده است

 2009فوريه   بهادری–حسين

................................................. 
  اميدرضا ميرصيافیمرگ 

!در زندان اسارت جمهوری اسالمی ايران  
فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع 

درخواست برای رسيدگی فوری و  ،از حقوق بشر در ايران
.مينمايدثرمؤ  

و ) FIDH" (فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر "-پاريس، ژنو
، مرگ اميدرضا )LDDHI" (جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران"

 .ميرصيافی، وبالگ نويس ايرانی، در زندان را به شدت محکوم می کنند
براساس گزارشات رسيده، ميرصيافی که فعاليت نوشتاری اش در زمينه 

 به دليل ٢٠٠٩ مارس ١٨گ و موسيقی سنتی ايرانی بود، در تاريخ فرهن
  .کمبود درمان پزشکی در زندان تهران جان سپرد

 برای بازجويی به دادگاه انقالب تهران احضار ٢٠٠٩ فوريه ٧وی روز 
  .شد و از آن پس در حبس بسر برد

 دستگير و روز دوم ژوئن ٢٠٠٨ آوريل ٢٢ميرصيافی برای اولين بار در 
 نوامبر ٢او روز .  ميليون تومانی آزاد شد١٠٠همان سال به قيد وثيقه 

در اين دو ماده .  از قانون مجازات محاکمه گرديد۵١۴ و ۵٠٠طبق مواد 
اگر شخصی به رهبر معظم آيت اهللا خمينی، بنيانگزار : "آمده است

 ماه تا دو ۶جمهوری اسالمی، يا به ديگر رهبران کشوری اهانت کند، به 
هر کس عليه نظام "و ) ۵١۴ماده " ( زندان محکوم خواهد شدسال

 ماه تا يک سال زندان محکوم ٣جمهوری اسالمی فعاليت تبليغی نمايد به 
   ).۵٠٠ماده (خواهد شد 

" روزنگار"ميرصيافی به دو سال زندان محکوم گرديد و وبالگ او به نام 
  .که حاوی مقاالت فرهنگی بود ديگر قابل دسترس نيست
٢٠٠٩مارس  ٢٣  

............................................. 
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    .... درآغاز فصلی نو: بقيه 

جنبشی که . عظيمی را به صحنه نبرد با سرمايه داری وارد می سازد
می رود  به يک شورش عظيم اجتماعی عليه بازسازی سرمايه دارانه 

شان می دهد نمونه های مارتينيک و گوادلوپ نيز ن. بحران مبدل شود
که جبهه واحد اتحاديه ها و هم پيوندی آن با   تشکل های توده ای و 
جنبش های اجتماعی می تواند به اعتصابات عمومی توده ای فرا روئيده 

  .و دولت و طبقه حاکم را در برابر قدرت همه گير خود به زانو در آورد 
  :زيرنويس ها

 ژانويه در آدرس 5ه در  بيانيه مشترک اتحاديه ها ی کارگری منتشر-1
  زير 

http://www.cgt.fr/IMG/pdf_decl_comm_501_1903-
2.pdf  

   مصاحبه سرکوزی در مورد بحران در آدرس زير  ويدئوی-2
http://info.france2.fr/france/51271666-fr.php  

   بيانيه مشترک اتحاديه ها منتشره در هفتم فوريه-3
 http://www.cgt.fr/spip.php?article35660  

جنبش کارگری در سال گذشته ايتاليا بسيار فعال بوده و از اکتبر سال -4
جنبش دانش جوئی و جوانان  . فراز جديدی را تجربه می کند2008

عليه خصوصی سازی نظام آموزشی، اعتصابات بخش حمل و نقل 
عمومی، مبارزه حقوق بگيران شرکت هواپيمائی ال ايتاليا عليه 

 جمله پيش زمينه هائی بودند که سال گذشته در خصوصی سازی از
  .    دسامبر بهم پيوستند12اعتصاب عمومی 

   تارنمای کنگره اتحاديه های کارگری ايرلند  -5 
http://www.ictu.ie  

زمان برای تغيير : شامل پنج بند است که عبارتند از  فراخوان  اين -6
تگی، ثروتمندان و نظام فرا رسيده، برای يک جامعه مبتنی بر همبس

منفعت گران بايد هزينه بحران را بپردازند، ما ميدان را در اختيار سلطه 
  !گران قرار نخواهيم داد، انسان و منفعت، و بحران و جنگ

……………………………………  
  

  
  

  گزارش اهل قلم
  !همچنان سرآوب!  همچنان هجوم

  مردم شريف ايران
اي برحِق قشرهاي ه ها و اعتراض هجوم و سرآوب در مقابل خواسته

مداران به روشي هميشگي تبديل شده  مختلف مردم براي قدرت
تر شدن اوضاع اقتصادي و  در چندين ماه اخير، با بحراني. است

اجتماعي در داخل آشور و در سطح جهان، بار ديگر موج جديدي 
از سانسور و ممنوعيت، احضار، دستگيري، بازداشت و صدور 

افزون احكام اعدام براي مقابله با احكام سنگين و اجراي روز
طرفه آن آه در . پيامدهاي بحران هر دم فزاينده به راه افتاده است

آوشند اسناد و مدارك  ها، صاحبان قدرت مي آنار اين اقدام
  .هاي قبلي را از ميان ببرند سرآوب

طراحان و آمران و .  گورستان خاوران يكي از اين اسناد است
 سعي دارند با تخريب و تغيير وضعيت اين 60ي  عام دهه عامالن قتل

گورستان، رد پاي خود را در آشتار نسلي از زندانيان سياسي و 
ي جنايت خود را به محاق فراموشي  عقيدتي پاك آنند و پرونده

هايي از گورهاي فردي و جمعي  در پي اين خيال، بخش. بسپارند
زير و . ستريزي شده ا گورستان خاوران تخريب و تسطيح و خاك

ي از ميان بردن آثار جرم و جنايت  رو آردن اين گورستان به منزله
آانون نويسندگان . افزايد ي مجرمان مي است و برگي ديگر بر پرونده

شدگان  آشتههاي  ايران خواهان واگذاري گورستان خاوران به خانواده
  .اي مردمي و عادالنه است و بررسي اين آشتار در محكمه

هاي اينترنتي  ها، لغو امتياز نشريات، فيلتر آردن سايت ابسانسور آت
چهار . هاي اخير شدت يافته است ها در ماه و تهديد آاربران سايت

نويسان، آه چند سال پيش بازداشت و سپس آزاد شده  نفر از وبالگ
سانسور در سينما و . اند بودند، به تازگي حكم زندان دريافت آرده

ر توقيف و عدم صدور مجوز اآران بود به ت تئاتر آه تاآنون بيش
ها براي گريز از سانسور به زبان  جايي رسيده آه برخي نمايش

ي تاليف شعر و داستان چندان  عرصه! آيند انگليسي به اجرا در مي
تنگ شده آه بعضي از نهادهاي فرهنگي امسال قادر به انتخاب 

اي به  رايههاي آ و به اين وضعيت، ترجمه.  آتاب سال خود نشدند
سازي از نويسندگان حكومتي در خارج از آشور را نيز  منظور چهره

بيافزاييد تا ابعاد وحشتناك اين قلع و قمع فرهنگي بهتر به تصور 
 نويسندگان و   قلع و قمعي آه قرار است با گذاشتن شاعران و-درآيد

  .هاي نمايشي بزك شود اي در جلوي صحنه هنرمندان جشنواره
. ها افزوده شده است ر، بر ميزان احضارها و بازداشتاز سوي ديگ

 -در چند ماه اخير تني چند از اعضاي آانون نويسندگان ايران
مويد، ناصر  پور، مجيد امين آبادي، فرزانه آقايي محمود دولت

 توسط نيروهاي -زاده و حسن صانعي زرافشان، فرخنده حاجي
و . جويي قرار گرفتندها مورد باز امنيتي بارها احضار شدند و ساعت

هنوز زمان زيادي از صدور حكم سنگين زندان براي يوسف عزيزي 
طرف نگذشته بود آه محسن حكيمي يكي ديگر از اعضاي آانون  بني

و از فعاالن جنبش آارگري بازداشت و پس از تحمل حدود دو ماه 
  .ي سنگين آزاد شد زندان با وثيقه

 سنديكاي آارگران نيشكر در همين دوره براي پنج نفر از اعضاي
تپه، آه هيچ جرمي جز دفاع از معيشت و حق تشكل خود  هفت

هاي مختلف  دانشجويان در دانشگاه. اند، حكم زندان صادر شد نداشته
هاي مذهبي  فشار بر اقليت.  آشور مورد يورش و بازداشت قرار گرفتند

ي آن  نهي بارز ديگري از تفتيش و سرآوب عقيده است آه دام نيز نمونه
ناماِن معترض  پناهان و گم در اين ميان بي. هاي اخير افزايش يافت در ماه
زدني از اين  يي مثال دوست نمونه تر آيفر شدند، آه عاليه اقدام سخت
هايي از هجوم و  ها، همه، تنها گوشه و اين. پناهان معترض است بي

  .آيد  در چند ماه اخير به شمار مي سرآوب گسترده
يسندگان ايران، بنا بر اصل اول منشور خود،  مدافع آزادي آانون نو

آزادي . انديشه و بيان براي همگان بي هيچ حصر و استثنا است
بيان تنها آزادي ابراز عقيده از راه گفتار و نوشتار نيست، بلكه هر 

گر احساس و عقيده افراد باشد در مقوله آزادي  اي آه بيان شيوه
، آانون نويسندگان ايران تمامي موارد باال از اين رو. گنجد بيان مي

هاي سرآوب آشكار آزادي انديشه و بيان از سوي  را از مصداق
  کانون نويسندگان ايران   .آند داند و آن را محكوم مي حاآميت مي
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 *پيوندها * 
  منصور نجفی: سردبير نشريه 

com.telia@nadjifi.mansour  
  ايميل روابط عمومی سازمان

net.rahekargar@public  
  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

43455804-1-33 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www  
  سايت راديو برابری

net.radiobarabari.www  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
مشخص " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

  .ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند 
  

 


