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دقيق چگونگي سازماندهي و شكل گيري  شناخت«
فعاالن سياسي و اجتماعي و   بهمن براي25خيزش 

 25محرِك حماسه  به ويژه براي كساني كه موتور
  ».بهمن بودند بسيار با اهميت است
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   سوگ ماموستادر

   شيخ عزالدين حسيني

 
، 1389 بهمـن    21 شـبانگاه پنجـشنبه      اري تاسف بـس   با

 خيماموستا ش . ماموستا شيخ عزالدين حسيني درگذشت    
 ياسـ ي رهبر س  كي برجسته و    ي مبارز يني حس نيعزالد

ـ  بود كه بـه و     يو مذهب  ـ  در دوران رژژهي  ي اسـتبداد مي
ـ  مردم اكي از حقوق دمكرات هي فق تي وال يمذهب  و راني
ماموسـتا  .  كرد ي م طع قا  مردم كوردستان دقاع   ژهيبه و 

شيخ عزالدين حسيني همواره با مردم و در كنار مـردم           
 ي مـ  ي جانبدار يني د ري و حكومت غ   يبود و از دمكراس   

 .كرد
 يي فـدا  يكهـا ي در سازمان چر   مي طرف خودم و رفقا    از

 را  يني حس ني عزالد خي درگذشت ماموستا ش   ران،يخلق ا 
ـ دم ا مرد بزرگوار و به مرنيبه خانواده و دوستان ا      راني

 .مي گوي متي به مردم كوردستان تسلژهيو به و
  سامعيمهد

 2011 هي فور11 - 1389 بهمن 22 جمعه

  
  جهان در آيينه مرور

سازماندهي جنبشهاي عصر جديد پس از 

  )9(جنگ سرد 

  

آموزشھای نقش آفرينان 
  )١(نبرد مصر 

  ليال جديدي
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  ....سرمقاله 
 بھمن، يک واقعيت ٢۵

ک واقعيت در در شکل، ي
  مضمون

 منصور امان
فزاينده پايين براي كسب خواسـته هـاي    فشار«

چـپ مـي رانـد و     خـود، تحـوالت را بـه سـمت    
 جريانهـايي مـدافع ايـن مطالبـات را جـايگُزين     

نيروهاي ميانه باز، مردد و ناپيگير مي سازد؛ امري     
در بـاال را دشـوار تـر و بـه انحـراف       كه سـازش 

را نا ممكن تر مـي   ايينكشيده شدن جنبش در پ
 ».سازد

  3صفحه 

  

ديکتاتوری و(يت فقيه، 
جھنم واقعی کارگران و 

  مزدبگيران
 زينت ميرهاشمي

 4صفحه 

  خاورميانه
   در توفان توده ھا

  جعفر پويه
  7صفحه 
  

شبح مبارزه ضد ديکتاتوری 
اين بار عليه حاکميت 

  المالکی
 آناهيتا اردوان

  12صفحه 

   ....اهكلي سژهيو
  راني خلق ايي فدايكهاي سازمان چرهيانيب

 سالگرد حماسه و ني مناسبت چهلمبه

    اهكلي  سزيرستاخ

 ادماني بهمن، 19 مراسم ي برگزارگزارش

  اهكلي سزي سالگرد حماسه و رستاخنيچهلم

   امروز آني و درسهااهكلي سزيرستاخ

  21 تا 14از صفحه 

چهل برف نو بر جنگل سبز نشسته و چهل مهتاب نقره           
اي يلدا بر آن رنگ پاشيده، جاي پاهـا گـرم امـا هنـوز               

 .مانده است

 بـه   هرم جانهاي شيدا، راه دشوار و دراز، از سياهكل تـا          
رهايي را روي هر سبزه خُرد، كنار درختهاي ايـستاده و           

راه پيدا و خونين اسـت،      . مغرور، نقشي سرخ بسته است    
بي نشان از سعي چهل داس كوالك و چهـل شـوالي            

 .سفيد تدفين

گام اول صفايي، كالم آخر تاريخ ُطغيان آزادي و عدالت      
بين البرز و هرمز بـود؛ آرزوهـاي بـزرگ و انـساني كـه          

ان گرايان اين مرز و بوم آنها را زيستند و مي زيند و             آرم
 .عين واقعيت امروز و اكنون شان است

 قطعه اي به ياد سياهكل

 نوشته منصور امان براي راديو پيشگام



  2 صفحه            يادداشت سياسي      1389 اسفنداول  – 308نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 بهمـن در    25آن چه در روز دوشنبه      _1

بيش از ده شهر ايران اتفاق افتـاد يـك          
قيـام كننـدگان بـا      . قيام تـوده اي بـود     

ـ      م قـدرت و در     رَشعارهاي خـود راس ِه
ـ        الش نتيجه كل ساختار سياسي را به ِچ

، »مرگ بر ديكتاتور«شعارهاي . كشيدند
، »مبارك، بـن علـي، نوبـت سـيدعلي      «
ي تـرين   عمـوم » مرگ بـر خامنـه اي     «

 25شعار شـركت كننـدگان در خيـزش         
واقعيت اين است كه ساختار     . بهمن بود 

     شروط به  قدرت سياسي به طور كامل م
م قدرت است و استبداد مذهبي   رَراس ِه 

سـاختار  . با واليت فقيه معني مي دهـد      
جمهــوري اســالمي بــا قــانون حقــوقي 
ــن  اساســي  ــي شــود و در اي ــف م تعري

بالمنازِع ولي فقيه نقش    ساختار حقوقي   
ساختار واقعي و عملي حاكميت در      . دارد

ايران نيز به موجوديت نهاد واليت فقيه       
ــستگي دارد  ــر او ب ــر ام . و نهادهــاي زي

وقتي شعار عمومي و همگـاني در قيـام         
 بهمن راس هِرَم قدرت را نشانه مي        25

گيرد، اين به معني آن اسـت كـه تـوده          
ــتار    ــده خواس ــام كنن ــوني قي ــاي ملي ه

ــرنگون « ــردنس ــي و  » ك ــام واقع نظ
بـديهي  . حقوقي حاكم بر ايران هـستند     

سـرنگون  «است كه كلمـاتي همچـون       
و » عبور كردن از«،  »برچيدن«،  »كردن

رژيــم وقتــي بخواهــد در » برانــداختن«
سطح خيابان و در ابعاد مليـوني مطـرح         
شود به همان گونه مطرح خواهـد شـد         

ايــن .  بهمــن بيــان شــد25كــه در روز 
ــان موســوي و درســت اســت كــه آق اي

 بهمـن دعـوت بـه       25كروبي كه براي    
ــا شــعارهاي   ــد ب تظــاهرات كــرده بودن
ساختارشكنانه مخالف هـستند و هـدف       

ــا  ــانون   «آنه ــازل ق ــدون تن ــراي ب اج
امـا حقيقـت مهمتـري      . اسـت » اساسي

وجود دارد كه همه و منجمله طرفداران       
تغيير در درون رژيـم بايـد بـدان توجـه           

ط بحـران   داشته و بداننـد كـه در شـراي        
غيرقــانوني، جنــبش خيابــاني منطــق و 

ــا   ــه ب ــشار از «حــرف خــود را دارد ك ف
فقــط در » مــذاكره در بــاال«و » پــائين

شرايطي تطابق دارد كه هـدف مـذاكره        
در باال، ديكته شرايط بـه زيـر كـشيدن          

ايـن واقعيـت را تجربـه       . ديكتاتور باشد 
نزديك انقالبها در تـونس و مـصر هـم       

  . نشان داد
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ــه آن در    ــه جرِق ــانوني ك ــران غيرق بح
 بـه   1388 خرداد سـال     13شامگاه روز   

وسيله محمود احمدي نـژاد در منـاظره        
با ميرحسين موسوي زده شد، همچنـان    

شكل گيري و انكشاف ايـن      . ادامه دارد 
ــا مهــار و خاتمــه آن يــك   بحــران و ي

پروسه ساده و يك معادله يك مجهولي      
و فقــط بــا خيزشــها، جنبــشها و نبــوده 

. قيامهاي خياباني هم تعريف نمي شـود      
مجموعه اي از حركـات اعتراضـي بـه         
ــت و   ــكاف در حاكمي ــود ش ــافه وج اض
ناتواني قدرت سياسي در اعمال اتوريته       
به شكل سابق و ايجاد روانشناسي تغيير   
در انبوه مردم  از مهمترين عاليم چنين       

  .بحراني است
ــام   ــس از قي ــ6پ ــيش دي س روز (ال پ

ما شاهد تظاهرات و خيزشهاي     ) عاشورا
طي اين مـدت    . خياباني گسترده نبوديم  

گرچه حركتهـاي اعتراضـي بـسيار بـه         
شمول صدها حركت اعتراضي كارگري     
و دانشجويي صورت گرفـت، امـا نبـود         
يك اعتراض خياباني گسترده اين نظـر       
را تقويت مي كرد كه گـويي حاكميـت         

وده اي شـده    موفق به مهار حركتهاي ت    
و بـر شـكاف درون هـرم قـدرت غلبــه     

سازمان ما هيچگاه اين نظر     . كرده است 
را تائيــد نكــرد و همــواره بــر ايــن امــر 
پافشاري مي كرد كه بحران غيرقانوني       
همچنان ادامه دارد و تعادل بين جنبش       
ــدار   ــادلي ناپ و نيروهــاي ســركوبگر، تع
است كه هر لحظه آبـستن رويـدادهاي        

 ايـن بـاور بـوديم كـه         ما بر . مهم است 
امكان سازش و مصالحه در درون هـرم   
قدرت وجود ندارد و به ويژه بر اين امـر          

بـي  «پافشاري مي كرديم كه سياسـت       
كــه از جانــب محمــود » دنــده و ترمــز

احمدي نژاد مطـرح شـد و سـيد علـي           
» ريل گـذاري جديـد    «خامنه اي آن را     

تعريف كرد، يك انتخاب از سر ناداني و        
نبوده، بلكه يك سياسـت     محاسبه غلط   

راهبردي آگاهانـه بـراي حفـظ امنيـت         
آقاي خامنـه اي بـه خـوبي        . رژيم است 

مي داند كه هزينه عقب نـشيني بـراي         
واليت ننگين اش بسيار بيشتر از هزينه       
ايستادگي بـر سـر مواضـع ُقلدرمنـشانه         

  . است
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 بهمـن بـراي   25و شكل گيري خيزش   
الن سياسي و اجتمـاعي و بـه ويـژه          فعا

براي كساني كه موتور محرِك حماسـه       
.  بهمن بودند بسيار با اهميـت اسـت     25

ارزيابي تـاكنوني نـشان مـي دهـد كـه          
سازماندهي شبكه اي با ابزار اينترنـت و      
فضاي مجازي نقش اصلي را در شروع        
و شــكل گيــري كانونهــاي اوليــه ايــن 

ده شبكه هاي گستر. حركت داشته است  
جوانان كه از طريق امكانات اينترنت به       
هم مربوط شده اند، در شرايط مشخص       

خـط  « بهمن توانستند به عنوان      25روز  
، كانونهــاي اوليــه تظــاهرات را »شــكن

شكل دهند و همين امر كه سركوبگران    
قادر بـه درهـم شكـستن ايـن نيـروي           

پيشتاز نشدند، سبب آن شد كـه مـردم         
ــه شــكل ا  ــان ب ــاده در خياب ــوه در آم نب

بديهي اسـت كـه     . حركت شركت كنند  
ســاماندهي شــبكه اي بــا هــيچ شــكل 
سازماندهي ديگر نه در رقابت قرار دارد       

تجربه تونس و مصر هم     . و نه در تقابل   
نشان داد كه اين گونـه سـازماندهي در         

البته با  . شرايط ديكتاتوري كارآمد است   
شكل گيري علني جنبش و به خصوص      

ــر  ــكال ديگ ــدادم آن اش ــازماندهي ت  س
. امكان بروز و گسترش پيدا مـي كننـد        

نهادهاي امنيتي جمهوري اسالمي و به      
ويژه بخش امنيتي سـپاه پاسـداران بـه         
نقش مهم شـبكه جهـاني اينترنـت بـه          
خوبي پي برده و براي خنثي كردن اين        
شبكه ها با اختصاص بودجه كالن و به        

بـه  خدمت گرفتن متخصـصان ورزيـده       
طور شبانه روز به كـار مـداوم مـشغول          

» جنگ سايبِري «وظيفه بخش   . هستند
ــالش    ــردن ت ــي ك ــار و خنث ــپاه مه س
ــاني    ــبكه جه ــبش در ش ــاي جن نيروه

امـا ميـدان مـانور ايـن        . اينترنت اسـت  
كنتـرل مليونهـا    . تالش نامحدود نيست  

ــبكه     ــزاران ش ــي و ه ــه الكترونيك نام
. ارتباطي مستقيم كار سـاده اي نيـست       

اي امنيتي مـي تواننـد ارتباطـات        نهاده
تعدادي از افراد مشخص را كنترل و يـا         
رمز آدرس الكترونيكي آنان را در اختيار       

ــد ــاد   . گيرن ــوع در ابع ــي موض ــا وقت ام
ميليوني روي ميز طراحان امنيتي رژيـم       
قرار گيرد، راه حـل كنتـرل مـوثر غيـر           

بيـست و چنـد سـال       . ممكن مي شـود   
صـدد  پيش نهادهـاي امنيتـي رژيـم در       

بودند تا استفاده از ويـدئو را غيـرممكن         
آنها در اين كار شكست خوردند و       . كنند

امروز صحبت از كنترل ويدئو به جـوك        
سالها پيش نهادهـاي    . گفتن شبيه است  

امنيتي و انتظامي رژيم با انواع و اقـسام       
طرحها به جنگ گيرنده هـاي مـاهواره        
رفتند و حاصلي جز شكـست نصيبـشان    

 جنـگ سـايبري هـم تـا         در مورد . نشد
همين جا نتيجه اي جز شكست نداشته       

جنيش ضـد فيلترينـگ طـي يكـي         . اند
دوسال اخير بـه سـرعت رشـد كـرده و           
ــائين آوردن   ــم راهــي جــز پ ــراي رژي ب
سرعت اينترنت كه آن هم براي مـدت        

بنابرين . محدود عملي است نمانده است
استفاده از شـبكه جهـاني اينترنـت بـه          

ي همــه اشــكال مثابــه يــك ابــزار بــرا
سازماندهي و به ويژه سازماندهي شبكه      
ــن  ــاالن اي ــست و فع اي الزم و ضروري
جنبش مي توانند با باال بردن تجربيـات    
خود و استفاده از تجربيـات كـشورهاي        
ــرل    ــي از كنت ــسرانهاي ناش ــر، خ ديگ

  .نهادهاي امنيتي رژيم را كاهش دهند
  
 بهمــن 25 واكــنش رژيــم پــس از _4

وارد شـده بـه راس      نشان داد كه ضربه     
نظــام توانــسته كــل نظــام را بــه لــرزه 

مقــام معظــم رهبــري و مرجــع . درآورد
ــن    ــا اي ــان ت ــيعيان جه ــده ش خودخوان

از هرگونه اظهار   )  بهمن 30شنبه  (لحظه
نظر خوداري كـرده و بـا فـرو خـوردن           
خشم خـود، بـه اراذل و اوبـاش تحـت           

امرش دستور داده تا به هرگونه رذالت و 
شــهيد دزدي . رزنــدجنــايتي مبــادرت و

آن . صنعت جديدي در اين رژيم نيست     
ــاي   ــد اســت شكــستن مرزه چــه جدي
وقاحت است كه اين بـار مـدال آن بـه           
شـــكنجه گـــر معـــروف، حـــسين    

  . شريعتمداري رسيد
در اين رابطـه حرفهـاي يـك سـركرده       

شـنيدني  مقـدم     اسماعيل احمدي پليس،  
ـ  است كه شهادت زنده ياد صانع       ه را  ژال

اهللا اوجـاالن     ري عبـد  با سالگرد دسـتگي   
  . استدانستهمرتبط 

تظــاهرات ابلهانــه، مــسخره و در عــين 
حال از سر پريشاني مجلس نشينان هم       

آنها كه در خيابان شكـست      . ديدني بود 
خوردند و شاهد عمق و وسعت جنـبش        
مردم بودند، در حياط خلوت خـود كـف         
بر دهان آوردنـد تـا استيـصال نظـام را           

روز چهار شنبه   . بهتر به نمايش بگذارند   
ــن 27 ــار  بهم ــه ابتك ــد روزنام ــه الب ك

رويدادهاي خيابان و مجلس را به خوبي   
نسبت به افزايش شـكافهاي   رصد كرده   

 و هــــــشدار داددر درون نظــــــام 
تعميق اين شكاف و فروريختن     «:نوشت

ستونهاي نظام به آوارشدن سقف بر سر       
  ».شود همگان منتهي مي

ه همين هشدار نشان مي دهد كه مـسال       
مساله  اصلي براي خامنه اي و واليتش  

آقـاي خامنـه اي     . مرگ و زندگي است   
كه طي يك سال گذشـته بارهـا بـراي          

روضه خواني كرده   » ميكروبها«نابودي  
بود، بـا دريافـت گزارشـات و فيلمهـاي          

 بهمن بـه خـوبي دريافـت كـه          25قيام  
پايه هـاي تخـت سـلطنت مطلقـه اش          
بيش از آن كـه قـبالً تـصور مـي كـرد            

او تاكنون سكوت كرده تـا     . ست است س
ــرش را   ــاران تحــت ام ــاركرد جنايتك ك

اما پر واضـح اسـت      . بررسي مجدد كند  
كه او مي داند عربده كِشي در مجلـس         
گوش بـه فرمـان و شـهيد دزدي و بـه           
صحنه آوردن بريدگاني همچون نـاطق      
نوري دردي از دردهاي بي درمـان او را   

ــد  ــي كنـ ــداوا نمـ ــاي ر. مـ وز وِراجيهـ
 بهمــن خامنــه اي در  27چهارشــنبه 

ــه آن را    ــصر ك ــالب ِم ــتايش از انق س
اسالمي توصيف كرد، بـيش از آن كـه         
حاكي از تسلط و اقتدار وي باشد، نشان        
دهنده ترسِ ناشي از دريافت دقيق پيام       

  . بهمن بود25
 25به گمان مـن پيـام قيـام كننـدگان           

بهمن را ولي فقيه نظام بهتر و دقيق تر         
 به شمول جريانهاي سياسـي      از ديگران 

 بهمـن   25و زنان و مرداني كه حماسه       
را آفريدند و قـدرتهاي جهـاني دريافتـه         

اين درك ناشي از درايـت و تيـز         . است
اين فقط و فقط ناشي     . هوشي او نيست  

از آن است كه او ضربه هاي مداوم بـر          
اين . خود و واليتش را ِحس كرده است      
 شـعار  دستاورد را بايد بـا ايـستادگي بـر    

مرگ بر ديكتاتور، مرگ بر خامنـه اي        «
به نيروي  » و مرگ بر اصل واليت فقيه     

 . مادي عظيم تر تبديل كرد
   

  .....يادداشت سياسی 

  فروريختن ستونھای نظام 
  مهدي سامع
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 بهمن يك واقعيت در شكل 25خيزش 

و يك واقعيت مهم تر در مضمون را 
جديد ترين تحرُك علني و . آشكار كرد

گُسترده جنبش اجتماعي كه تقريبا 
مصادف با آخرين صف آرايي توده اي 

 بهمن سال گذشته نمود 22آن در 
يافت، به نيروي ناپيدايي كه زير پوست 

ره تحوالت در حركت است، دوباره چه
. بخشيد و آن را بر مركز رويدادها نشاند

پيامدهاي اين امر نخُست از زاويه نگاه 
اجتماعي و اُفقهاي آن و سپس تاثيراتي 
كه بر حكومت خواهد گذاشت، توجه 

از سوي ديگر، مفهوم . پذير است
 آبان، صف بنديهايي كه به 25سياسي 

وجود آورد و آرايشهاي تشكيالتي و 
كه از اين پس در هر برنامه اي جديدي 

دوي سوي ميدان نبرد شكل خواهد 
گرفت و خيزش مزبور نيروي محركه 
آن به حساب مي آيد، زاويه ديگر و 
بنيادي تري از آن است كه دقت ويژه 

  . اي را مي طلبد
  

  شكست استراتژي ثبات
كوشش پر هزينه و همه جانبه ي 
حكومت براي جا انداختن ادعاي 

 سركوب جنبش چيرگي بر بحران و
اعتراضي فقط با طنين افكندن اولين 
ُشعارها در تهران، شيراز يا اصفهان 

پيش از . عليه آن نبود كه بر باد رفت
آن، فقط درخواست مجوز براي 
تظاهرات از سوي آقايان موسوي و 
كروبي كافي بود تا باند واليت به گونه 
دسته جمعي از گاري فتح پايين بيايد و 

 هميشگي تهديد، وحشت در گودالهاي
پراكني و دستگيري كوشندگان سنگر 

 هراسان "نظام"گارد دفاعي . بگيرد
شده، هيچ تناسبي با نمايش يكساله ي 

 نداشت اما "جنازه فتنه"پايكوبي آن بر 
چنين مي نمود كه اين پيچ و تاب 

 براي آن در لحظه مساله نساختار شك
سركردگان . اصلي به حساب نمي آيد

سداران، مهره هاي امنيتي سپاه پا
وزارت كشور و سردسته هاي اوباش، 
عرق ريزان بر سر هر بوق رسانه اي، 
روزمرگي سياستهاي استراتژيكي كه 

 را مي بايست ثبات مي بخشيد "نظام"
را به آواز در مي آوردند تا به جامعه 
متمرد بگويند كه راه حلي براي به 
ا تسليم كشاندن آن ندارند و فرج خود ر

  . از اين بام به آن بام مي جويند
هيچ كس بيشتر از گرداننده اصلي 
بساط، به مسين بودن آنچه كه به 
عنوان سكه طال مي فروخت، باور 

آقاي خامنه اي كه در پس . نداشت
پرده به گونه بي نتيجه اي تالش مي 
كرد خالء قُدرت در پايين را با گرفتن 

ن حمايت از باال متوازن كند و به اي

خواص بي "منظور بين ُقم و تهران، 
 هاي بي رضايت "خودي" و "بصيرت

در رفت و آمد بود، در هر فُرصتي زخم 
چركين خود را در برابر چشم همگان 

 و فحاشي به جامعه "فتنه"با حمله به 
او، تحريك شده از . بانداژ مي كرد

جانب آنچه كه به گونه عيني با آن 
 واقعيت دست به گريبان بود، پي در پي

موازي كه سر هم مي كرد را نعلين 
مال و همراه آن، جنگ رواني و ضد 
اطالعاتي اي كه همه ي ظرفيت 

 را در خدمت آن "نظام"تبليغاتي 
گذاشته بود را به مضحكه تبديل مي 

  . كرد
  

  "باال" بهمن در 25تاثيرات 
 بهمن، الك نازك اين سياست 25

گي كالن را تراشيد و نه فقط بي برنامه 
دستگاه تدبيركننده آن بلكه، بي آيندگي 
پنهان شده در پس آن را نيز عريان 

تاثير اين ضربه مهيب، در درجه . ساخت
نخُست بخشهاي مديريت و اجرايي دو 

 قضايي و جنگ –ابزار سركوب امنيتي 
رواني را در بر خواهد گرفت و ترديد 
نسبت به كارايي اين سياست از يك 

 سوي ديگر را در سو و آينده خود از
در مرتبه بعد، . ميان آنها نشر مي دهد

بدنه ي حكومت و اليه هاي اجتماعي 
. پيرامون آن آماج قرار خواهند گرفت

اينان كه بخشي به داليل اقتصادي و 
بخشي از سر توهمات ايدولوژيك در 

 قرار دارند يا "نظام"خدمت مستقيم 
سياهي لشگر فصلي آن به شمار مي 

ر فشار ناهمگوني تعريف روند، زي
رووسايشان از وضعيت موجود با تجربه 
عملي خود، دچار فرسايش و انفعال 
شده و بدين وسيله به نيروي 
اعتمادناپذيري در كشاكشهاي جدي 

  . تبديل مي شوند
به موازات اين، بن بست سياستهاي 
كالن باند ولي فقيه، شكاف موجود در 
آن را ژرفش مي بخشد و جدال در 

ريان را به پهنه بنيادي تري مي ج
كشاند كه در آن فراكسيونهاي رقيب با 
گُزينه هاي راديكال تر خود پا به ميدان 
مي گذارند و بدين سبب، نزاع را به 
مرحله تعيين كننده اي كه انتهاي آن 
فقط يك مخرج مي تواند داشته باشد، 

  . فرا مي كشند
در نتيجه تحول مزبور، ولي فقيه رژيم 

 دو سو زير فشار قرار خواهد گرفت، از
ابتدا از جانب راست سنتي كه با استناد 
به ادامه ي بحران و موقعيت شكننده 

، وي را براي برداشتن دست "نظام"
حمايت خود از پشت فراكسيون نظامي 

 امنيتي دولت به كُنج مي راند و –
سپس از سوي فراكسيون يادشده كه 

را بر  "رهبر"تپانچه يكدست سازي 

سينه ي خود او گُذاشته و بي ثباتي 
موجود را حجتي براي گرداندن پيچ 

 چه در برخورد -انقباض به سمت باال 
به معادالت دروني باند واليت و چه در 

 مي -) جامعه(صحنه اصلي جدال 
  . گيرد

  
  شفاف سازي دوستان دغلكار

از نظر ايجابي، دامنه روانشناختي 
از اين نيز فراتر مي  بهمن 25خيزش 

رود و در نقش ماده جهش دهنده به 
فاكتورهايي عمل مي كند كه 

 بر پايه آنها شكل گرفت 88خيزشهاي 
با به ميدان آمدن . و به پيش رانده شد

گُسترده جنبش در اين روز، راه براي 
ورود بخشي از جامعه كه شركت 
مستقيم آن در مبارزه با حكومت تنها 

زنيهاي پي در پي پس از تخمين 
 25. صورت مي گيرد، هموار مي گردد

بهمن روند درك تدريجي اين بخش از 
مسايل ناشي از بحران اجتماعي را 
شتاب مي بخشد و آن را به ماده بالفعل 

  . درمي آورد
 بهمن اعتماد 25به همين گونه، خيزش 

به نفس نيروهاي پيشتاز جنبش و باور 
دست دارند آنها به نيروي اهرُمي كه در 

هر حركت بي . را افزايش مي دهد
واسطه مبارزاتي كه جامعه از يك سو و 
حكمرانان بر آن را از سوي ديگر به 
گونه مشاهده پذير به تالُطم بيافكند، 
اعتماد به موثر بودن كُنش خود و 
امكان عيني جابجايي شرايط موجود را 

  . در آنها تقويت مي كند
ت خود را از خيزش اخير بخشي از اهمي

اين نُقطه كسب مي كند كه تمام 
تبليغات مايوس كننده و آگهيهاي 

 ماه گُذشته بر 12تسليتي كه در طول 
سر جنبش اجتماعي ريخته شد را به 
. يك ضربت تكانده و زير پا انداخت

 آن عميق تجنبش نشان داد كه مطالبا
تر و نياز به تحُقق آن مبرم تر از همه 

ي پرت و درازگوييهاي ي فلسفه بافيها
بي مايه اي است كه بي درنگ پس از 
برخوردن به اولين مانع عيني پديدار 
شدند تا نيروي عظيم تغيير را آماج قرار 

تجاربي كه نيروهاي جنبش . دهند
اجتماعي در برخورد با اين كارزار و 
عناصر به پيش برنده آن كسب كردند، 
بي ترديد نقش مهمي در تسهيل 

نها و شناخت چاله هاي راه حركت آ
  . ايفا خواهد كرد

 ياس پراكني و سياه نمايي تنها ههرگا
 خود خوانده انقالب در "كارشناسان"به 

داخل و خارج محدود مي گرديد، شايد 
فقط در حاشيه جايي براي اشاره مي 

رويكردهاي فصلي و تحليلهاي . يافت
پر آب و تابي كه مدت اعتبار آن در 

پردازندگان شان با تازه نشست بعدي 

ترين اخبار پايان مي يابد، نه موضوعي 
  . تازه و نه چندان قابل اعتنا است

توجه به اين امر هنگامي ضرورت مي 
بايد كه در نظر گرفته شود، اقدام فردي 
و سليقه اي، تنها سرچشمه تخريب 
رواني جنبش نيست و اين امر به خوبي 

ز به اهداف سياسي معين ني براي تامين
در اين رابطه، . كار گرفته مي شود

اصالح طلبان حكومتي با استراتژي 
 و "چانه زني در باال و فشار از پايين"
 هاي شرمنده با پرچم "غيرخودي"
 در رديف "عاقل سازي حكومت"

براي آنها . نخُست ايستاده اند
اعتراضهاي متشكل، وسيله اي براي 

 و اخاذي از باند غالب به حساب مي آيد
از اين رو، جنبشي كه گرد اين 
اعتراضها شكل مي گيرد نيز بايد به 

 شده و للحاظ گُستره و ژرفا، كُنترُ
ريشه تمام موعظه . هدايت پذير باشد

هاي اخالقي مبتذل اينان در باب 
خُشونت و تمدن و القاي سرخوردگي 
قشرهاي درگير مبارزه يا رشد بي 

هت تفاوتي، برگ انجيري است كه كرا
عريان اين سياست و برآشُفتگي آن از 
سر به راه و قابل بهره برداري نبودن 
خيزشهاي مستقل اجتماعي را پنهان 

  . مي كند
 بهمن شكست اين سياست 25

رياكارانه و كمانه كردن تيرهاي 
زهرآگين آن به سوي حامالنش را به 
نمايش گذاشت و آنها را با پيامدهاي 

 راهكار شان ناگوار سياسي و تشكيالتي
از اين زاويه، . دست به گريبان ساخت

 بهمن در شفاف سازي رويكرد 25نقش 
دغلكارانه اين طيف و به سخن 
درآوردن آن از تريبون واقعي منافع 

  . خود، بي همتاست
  

 تير ديگر براي اصالح 18يك 
  طلبان

مرور فشُرده رويكرد جريانهاي و 
رهبران اصلي طيف مزبور در برابر 

 بهمن گوياي 25 راهپيمايي فراخوان
صف بندي آشكار عليه پا به ميدان 
گُذاشتن دوباره جنبش اجتماعي و بدين 
وسيله كنارگُذاشتن سياست پشتيباني در 
ظاهر براي حفظ امكان معامله زير 

اين جبهه . ميزي روي آن مي باشد
گيري كه كُنش جنبش اجتماعي دست 
زدن به آن را براي اصالح طلبان 

تي به اجبار بدل ساخت، طيف حكوم
يادشده را در همان موقعيتي قرار داد 

.  بر سرش نازل كرده بود78 تير 18كه 
 پس "اصالح طلبان"در آن هنگام نيز 

از حركت جدي اعتراضي عليه حكومت 
  و تيز شدن لبه تضاد بين باال و پايين، 

  4بقيه در صفحه 

  ....سرمقاله 
   بھمن، يک واقعيت در شکل، يک واقعيت در مضمون٢۵

 منصور امان
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روز چهارم بهمن سالگرد كشتار كـارگران       

 توسـط مـاموران     بـاد آمس خـاتون    معدن  
در سـال   .  اسـت  ديكتاتوري واليـت فقيـه    

ران همراه  گ نفر از كار   200بيش از   ،  1382
بعـد از يـك هفتـه       با خانواده هـاي خـود       

در اعتراض و عدم دريافـت حقـوق خـود،          
 به سمت شهرداري شـهر      پيماييمسير راه 

مزدوران رگبار مسلسل    بابك مورد هجوم  
در ايـن   . جمهوري اسـالمي قـرار گرفتنـد      

يورش مرگبـار چهـار كـارگر بـه نامهـاي           
رياحي، جاويدي، مهدوي و مومني و يـك        

توسط ماموران  موز به نام پوراميني     آدانش  
ــل رســيدند ــه قت ــين . ب ــدادي از همچن تع

به اين جنايت تـا     . ند زخمي شد  راهپيمايان
يـم بـا    ژر. كنون هيچ رسيدگي نشده است    

 زحمتكش و محـروم ايـن       كشتار كاركران 
 .جنايات خـود افـزود   ديگر بر ، برگي   منطقه

بدون شك اين پرونده همـراه بـا پرونـده          
هاي جنايت بار ديگر روزي بايد رسـيدگي     
شود و عامالن و آمـران كـشتار كـارگران          

  .محروم اين شهر محاكمه شوند
  

ادعـا   بهمن در گيالن،     5روز  احمدي نژاد   
نبيـا و اوليـاي الهـي آرزو        اهمه  «كرد كه   

البته او  » .داشتند در اين دوره زندگي كنند     
معلوم نكرده كه چگونه فهميده آنهـا آرزو        
داشتند در دوران گماشتگي او بـراي ولـي         

يك گـام از     وي اين بار  . فقيه زندگي كنند  
ارتباط خود با امـام زمـان بـاالتر رفتـه و            
 تمايالت انبيا براي زندگي تحت حاكميـت  

  . استبدادي را هم كشف كرده است
احمدي نـژاد كـه رسـالتش حفـظ جهـنم           
واليت فقيهي است، وعده بهشت مي دهد    

جهنم حـايي اسـت كـه هـر         «:و مي گويد  
كس به فكر خودش اسـت، مـا كـه نمـي      

  » .خواهيم به آنجا برسيم
 در صــحبتهايش آشــكارا  ايــن پاســدار 

مخالفتش را با توسعه و پيشرفت بيان مي        
را به  » ام برنامه ريزي و توسعه    نظ«كند و   

تقليد از ولي فقيه، مدل غربي اعـالم مـي          
اهدافي كه مـا    «:كند و مدعي مي شود كه     

بــراي ســاختار جامعــه داريــم منطبــق بــا 
ــت  ــان اس ــگ خودم ــان » .فرهن ــه هم ك

فرهنگ دزدي، چپاول و استثمار در همـه        
  .زمينه ها است

فقر و بيكـاري و رشـد ارتجـاع محـصول           
تجـاعي حـاكم بـر ايـران        فرهنگ نظام ار  

  .است كه احمدي نژاد جزيي از آن است
جمهوري اسـالمي بـر اسـاس همـه داده          
هاي آماري بين المللي و نيـز گزارشـهاي         
. داخلي از جمله فاسدترين حكومتها اسـت      

بر اساس گفته يكي از نمايندگان مجلس،       
دولـــت حـــدود دوزاده ميليـــارد دالر از «

ه ارزي درآمدهاي نفتي را به حساب ذخيـر    
  » .واريز نكرده است

 

 

از طرف ديگر علي بنايي عضو كميـسيون        
 ميليارد  11«برنامه و بودجه فاش كرد كه       

دالر از درامد نفتي كشور به حساب ذخيره        
ارزي واريز نشده و دليل دولت نيـز بـراي          

  » .عدم اين كار غير موجه است
  

جهنمي كه احمدي نژاد براي بزك كردن       
 شريك خود كرده بـا      آن امام زمان را هم    

 4روز  .  زبان آمار بهتر شناخته مـي شـود       
بهمن، رئيس مركز سالمت محـيط  كـار         
وزارت بهداشت در گفتگويي بـا ايـسنا، در         
مورد مرگ و مير ناشي از آلودگي هوا مي         

بر اساس اعالم سـازمان بهداشـت       «:گويد
 هـزار و  10 در ايران    2012جهاني تا سال    

وا دچـار مـرگ      نفر بر اثر آلودگي هـ       600
زودرس مي شوند كه يك سوم آن تعـداد         
مربوط به شهر تهران و يـك سـوم ديگـر       
مربوط به اسـتانهاي درگبـر گـرد و غبـار           

  » .است
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست مـي       

سـرانه فـضاي سـبز تهـران يـك          «:گويد
به نظر مي   » .هشتم استاندارد جهاني است   

ــناخت    ــراي ش ــه ب ــين دو نمون ــد هم رس
رانگر احمدي نـژاد كـه مـدل        طرحهاي وي 

توســعه را غربــي مــي دانــد و بــه دنبــال  
اسـت  كــافي  » تحقـق جامعـه مهــدوي  «

باشد، با اين حال ذكر يك خبـر از اسـناد           
منتشر شده توسـط ويكـي لـيكس بـراي          
  .شناخت سياست احمدي نژادي مفيد است

روزنامه ولت در آلمان بـه نقـل از ويكـي           
ــداران     ــپاه پاس ــسد؛ س ــي نوي ــيكس م ل

گترين فروشندة مواد مخـدر در جهـان        بزر
  .است

  
  گسترش فقر

با افزايش قيمتهاي مواد حامهاي انرژي و       
نيز افزايش قيمت مايحتاج اوليـه زنـدگي،        
وضعيت مردم هـر روز بـدتر شـده اسـت،           
احمدي نـژاد بـار ديگـر شـعارهاي عـوام           
. فريبانه در رابطه با اين طـرح داده اسـت         

سخن پراكني وي نـشان دهنـده هـراس         
رژيم از گسترش اعتراضـهاي كـارگري و        
پيوســتگي آنــان بــا جنبــشهاي ضــد      

وي در مجلـس هنگـام      . ديكتاتوري است 
معرفي وزير خارجه اش اعـالم كـرد كـه          

طرح حـذف يارانـه هـا خـود را          » بركات«
وي همچنـين گفـت كـه       . نشان مي دهد  

قيمتها از فروردين ماه كاهش پيدا خواهـد     
هـاي  اين وعده هم به ليست وعـده        . كرد

  . ديگرش اضافه خواهد شد
وزير كار رژيم از بهبـود وضـعيت معاشـي          
كارگران در پي اجرايي شدن طـرح يارانـه    
ــتمزد    ــزايش دس ــذا اف ــرف زد و ل ــا، ح ه
  كارگران را با توجه به حذف سوبسيدها و 
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 بھمن، يک واقعيت ٢۵
در شکل، يک واقعيت 

  در مضمون
  

  3بقيه از صفحه 
زير خيمه ولي فقيه پناه هراسان به 

 در "نظام"بردند و نقش مباشر 
سركوب خيزش را به عهده گرفتند؛ 
اقدامي كه ريزش گُسترده بدنه و 
نيروهاي آن و توهم زدايي از 
فعالترين بخشهاي مدافع اصالحات 

  . را در پي داشت
يك روز پس از اعالم درخواست 
مجوز راهپيمايي از سوي آقايان 

، جبهه ) بهمن18(موسوي و كروبي 
مشاركت، تشُكل عمده اصالح طلبان 
حكومتي شتابان به صدا درآمد و پس 

استقبال از "از پناه گرفتن پشت 
 در سخن، انجام عملي "راهپيمايي

 "در صورت صدور مجوز"آن را تنها 
اين در حالي است كه . توصيه كرد

هيچكس و از همه بيشتر، صادر 
كنندگان اين بيانيه كمترين ترديدي 
نداشتند كه حكومت تحت هيچ 
شرايطي براي به خيابان آمدن 
ميليونها نفر در سراسر كشور عليه 

از . خود، فرش قرمز پهن نخواهد كرد
اين رو، مفهوم طرح چنين شرطي از 

دن نظر عملي، تعليق به محال كر
تظاهرات و از نظر سياسي، اعالم 

  . رسمي برائت خود از آن بود
تنها چهار روز بعد از آنكه جريان 
مزبور رويكرد خود عليه تظاهرات را 

شاخه جوانان (علني ساخت، بدنه آن 
با انتشار بيانيه اي، با اعالم ) مشاركت

شركت بدون قيد و شرط در 
، "بودن در كنار مردم"راهپيمايي و 

  .  برابر اين حركت موضع گرفتدر
راه حل يك تشُكل اصالح طلب 
حكومتي ديگر، سازمان مجاهدين 
انقالب اسالمي براي اعالم برائت، 
اندكي از دوستان مشاركتي خود نو 

 25اينان در آستانه . آورانه تر بود
بهمن به يكباره اعالم داشتند كه از 

در خارج كشور به "اين پس فقط 
  . "امه مي دهندوظايف خود اد

 "باال"همزمان، با تشديد صف بندي 
 بر سر اين موضوع، آقاي "پايين"و 

 بهمن پا به جلو 20رفسنجاني نيز در 
گذاشت تا بدون بهانه تراشي و توجيه 
آوردن، علت فرار دسته جمعي 

 هاي از قُدرت اخراج شده "خودي"
 بهمن را به گونه 25از راهپيمايي 

ما االن ": جامع تري توضيح دهد
. آلترناتيوي براي وضع موجود ندارم

با . همين را بايد حفظ بكنيم
اصالحات، با ترميمهايي كه الزم 

  ".است، انجام بدهيم
ي كه آقاي رفسنجاني "آلترناتيو"

دست به نقد پيشنهاد كرد، رفتن 
 زير پرچم حكومت و "قشر ناراضي"

 به " بهمن22شركت در راهپيمايي "
  .  بهمن بود25ر جاي اقدام مستقل د

پس از آشكار گرديدن اين امر كه 
صف بندي جديدي در ميان ائتالف 
شركت كُننده در نمايش انتخابات 
رياست جمهوري شكل گرفته است، 
نيروهايي كه به گونه عمده خاستگاه 
سياسي آنها را تشكيالت انتخاباتي 
آقاي موسوي و نيز بدنه اصالح 

ه طلبي حكومتي تشكيل مي دهد، را
راه "اندازي تشُكل جديدي به نام 

تشُكل .  را اعالم كردند"سبز اُميد
مزبور در اولين بيانيه خود، از مردم 

 بهمن 25براي شركت در راهپيمايي 
  . دعوت كرد

تحوالت در ميان اصالح طلبان و 
منتقدان با شتابي بي پيشينه ادامه 

 بهمن پيش از آنكه 25مي يافت و 
له جديدي در در رسيده باشد، مرح

آرايش نيروهاي اين طيف را شكل 
مجمع مدرسين و محققين ". داده بود

مجمع " و "حوزه علميه ُقم
نمايندگان ادوار مجلس شوراي 

، دو تشُكل اصالح طلب "اسالمي
ديگري بودند كه با اعالم پشتيباني از 
تظاهرات و طرح خواست تغييرات 
بنيادي، مسير خود را از اصالح طلبان 

  . حكومتي جدا كردند
قطعيت شكل گيري و جدايي اين دو 

، "مجمع روحانيون مبارز"خط را 
جرياني كه تريبون علني رهبر اصالح 
طلبان حكومتي، حجت االسالم 
محمد خاتمي به شمار آيد، بيان 

اين تشُكل پس از يك . داشت
 بهمن، 24نشست اضطراري در شب 

د كه بدون اشاره به راهپيمايي روز بع
در مركز تحوالت قرار داشت، بيانيه 
اي انتشار داد كه موضوع اصلي آن را 

تبريك به ملتهاي مسلمان و "
به فال نيك گرفتن تقارن " و "عرب

 22پيروزي مردم مصر با يوم اهللا 
  .  تشكيل مي داد"بهمن

  
  برآمد

روند سياسي خيزش به سوي جلو در 
حال حركت و به همراه آن جابه 

وهاي بازيگر در صحنه، با جايي نير
فشار . تمام شدت در جريان است

فزاينده پايين براي كسب خواسته 
هاي خود، تحوالت را به سمت چپ 
مي راند و جريانهايي مدافع اين 
مطالبات را جايگُزين نيروهاي ميانه 
باز، مردد و ناپيگير مي سازد؛ امري 
كه سازش در باال را دشوار تر و به 

ده شدن جنبش در پايين انحراف كشي
  . را نا ممكن تر مي سازد

جنبش اجتماعي، به گونه بنيادي تر و 
با توان بيشتر، آزاديهايي كه اصالح 
طلبان حكومتي ادعا مي كنند در 
قانون اساسي جمهوري اسالمي 
وجود دارد را طلب مي كند و از اين 
رو نيز براي سرنگوني رژيم واليت 

بدل ساختن همه فقيه، براي به يقين 
  . فرضها، مبارزه مي كند

 فقيه، جھنم واقعی ديکتاتوری و�يت
  کارگران و مزدبگيران

 زينت ميرهاشمي
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ديکتاتوری و�يت 
فقيه، جھنم واقعی 

  کارگران و مزدبگيران
  4بقيه از صفحه 

افزايش قيمتها، نادرست خوانـد و گفـت        
هــيچ افزايــشي در ايــن رابطــه نخواهــد 

حذف سوبسيدها اثـر خـود را بـر         . داشت
رئيس . بهداشت و درمان خواهد گذاشت    

كل سازمان نظام پزشكي ايـران اعـالم        
  عاون درمان بر اساس اعالم م«كرد كه 

وزارت بهداشت هزينه هاي سـالمت در       
 40بخش دولتي در سال آينـده حـداقل         

خبرگـزاري  (» .درصد افزايش مـي يابـد     
  ) 1389 بهمن 21دولتي مهر 

طبيعــي اســت كــه افــزايش درمــان در  
بخــش خــصوصي بــيش از ايــن مقــدار 

اگر مجموعه افزايش قيمتهـا   . خواهد بود 
ايحتـاج  از نان روزانه تا درمان و بقيـه م        

زندگي كه رشد صعودي داشته اسـت در        
نظر گرفتـه شـود بـا مقايـسه اي سـاده            
ميزان درامد دولت از حـذف سوبـسيدها        
با توجه به افزايش قيمت نفـت و مقـدار          
ناچيزي كه بـه برخـي از اقـشار جامعـه           
پرداخت شده كه حتا تـداوم آن تـضمين     
شده نيست، مي بينيم كه برنـده اصـلي         

ران و ولـي فقيـه      اين طرح دولت پاسـدا    
است و مـردم بـه ويـژه طبقـه كـارگر و         

  . مزدبگيران بيشترين صدمه را مي بينند
افزايش دستمزد كـاركران و مزدبگيـران       
بر اساس نرخ تورم و سبد هزينه زندگي،        
حق اوليه كارگران است كه بايـد عملـي     

تــشكل مــستقل كــارگري بــراي . شــود
تحقق حقوق كارگران، براي امنيت كار،      

ر، حق آزادي بيان، حق اعتـصاب       حق كا 
ــه    ــوق اولي ــف حق ــايي در ردي و راهپيم

   .كارگران است

برخي از مهمترين حركتهاي 

اعتراضي كارگران و 

  1389مزدبگيران در بهمن 
  

ــده ســازي،  ســركوب، آزار، پرون
دســتگيري، شــكنجه و محاكمــه 
فعاالن كارگري در ايـران را بـه        

  .شدت محكوم مي كنيم
  
 ديمــاه 30جــشنبه بعــد از ظهــر روز پن*

كارگران شهرداري شوشـتر در اعتـراض       
به كاهش سطح دستمزد و مزاياي خـود        
اعتــصاب نمــوده و از جمــع آوري زبالــه 
. هاي سطح اين شهر خـودداري كردنـد       

اين دومين اعتصاب كارگران شـهرداري      
  . روز گذشته است20شوشتر طي 

به گزارش خبرگزاري دولتي فارس، پس      
وز جمعـه اول  از ايـن اعتـصاب، صـبح ر   

بهمـن مــاه وضــعيت شــهر شوشــتر بــه  
 هاي شـهري     نحوي بود كه تمامي زباله    

در برابر درب منـزل مـردم بـاقي مانـده           
ــد ــس از . بودن ــت پ ــاعت 15در نهاي  س

اعتــصاب مقامــات رژيــم در شــهرداري 
شوشتر اعالم كردند حاضر به تجديدنظر      

در خصوص سطح دستمزدهاي كارگران     
ه طور موقـت    مي باشند و اين اعتصاب ب     

  .پايان يافت
  
روز  جمعه اول بهمـن كـارگران خبـاز        *

سنندج به سـوي اسـتانداري راهپيمـايي        
كردند اما به دليل شرايط امنيتـي حـاكم     
در مقابل استانداري، مجبور شدند تجمع      
خود را در برابر مسجد جامع شهر سنندج 

  . برگزار نمايند
كارگران در اين تجمع مخالفت خود را با  

ــدگان  دســتمز ــه توافــق نماين دي كــه ب
تحميلي از طرف اداره    (تحميلي كارگران 

و نمايندگان كارفرمايان خباز، اعالم    ) كار
  . شده بود ابراز داشتند

  
 بهمن جمعي از كارگران     4روز دوشنبه   *

شركت پارس متـال بـا تجمـع در برابـر          
ــت   ــتار پرداخـ ــم خواسـ ــس رژيـ مجلـ

. ي خود شدند افتاده دستمزدهاي عقب  
 كـارگر   300رش ايلنا پيش از اين      به گزا 

كارخانه فوق در تابستان گذشـته نيـز در    
اعتراض به اخراج كـارگران قـراردادي و     

شان در برابـر      ي  عدم پرداخت دستمزدها  
  .نـژاد تجمـع كـرده بودنـد         دفتر احمـدي  

  
كارگران كارخانه نساجي قائمـشهر در       *

ــا     ــت ماهه ــدم پرداخ ــه ع ــراض ب اعت
  9وز شـنبه    دستمزدهاي معوقه خود، از ر    

 .بهمن تجمع اعتراضي برپا كردند
به گزارش آژانس ايران خبـر، كـارگران        

ــتار دريافـــت  ــاه 9معتـــرض خواسـ  مـ
دسـتمزدهاي معوقــه توسـط كارفرمــاي   
. كارخانه نـساجي قائمـشهر مـي باشـند        

گزارش مذكور حـاكي اسـت، بـه مـدت          
چند روز است كارگران پالكاردهـايي بـا        

ابــل مــضامين اعتراضــي بــر ديــوار و مق
  . كارخانه نصب كرده اند

 
 بهمن ماه جمع كثيـري از       9روز شنبه   *

كارگران كارخانجات نـساجي مازنـدران      
شامل گوني بافي، نساجي تالر و شـماره    
دو، در مقابل نـساجي طبرسـتان تجمـع         

بـه گـزارش ايلنـا      . اعتراضي برپا كردنـد   
تجمــع اعتراضــي كــارگران نــساجي    
مازنـدران در اعتـراض بـه خلـف وعــده     

قامات جهـت رفـع مـشكالت آنـان از          م
 ماه دستمزدهاي معوقه،    5جمله پرداخت   

ــاداش  پرداخــت دســتمزدها، عيــدي و پ
  .معوقه در اين كارخانه صورت گرفت

 بهمن ماه براي دومـين      10روز يكشنبه   
روز متوالي، كارگران معتـرض كارخانـه        
ــساجي    ــل ن ــدران در مقاب ــساجي مازن ن

  .طبرستان تجمع اعتراضي برپا كردند
حركت اعتراضي كارگران در روز دوشنبه 

  .و براي سومين روز هم ادامه پيدا كرد
  
 بهمـــن، كـــارگران 10روز يكـــشنبه *

كارخانه پارس متال در اعتراض به عدم       
 ماه دستمزدهاي معوقه خود     11پرداخت  

در مقابل مجلس رژيم، تجمع اعتراضـي     
 .برپا كردند

 نماينده را از ميـان      10كارگران معترض   
جهت انجام مـذاكرات بـا مقامـات        خود  

بـيش از   . رژيم و كارفرما تعيين كرده اند     
 ماه است كه خط توليد كارخانه پارس        2

در . متال بطور كامل متوقف شده اسـت      
 كـارگر كـه بـه       140اين فاصله زمـاني،     

ــورت قــراردادي در ايــن كارخانــه     ص
 .مشغول بكار بودند، از كار اخراج شدند

  
ر گلـستان از    دبير اجرايـي خانـه كـارگ      *

ــان شموشــك در   تجمــع كــارگران نئوپ
مقابل اداره كـل كـار و امـور اجتمـاعي           

 . استان گلستان خبر داده است
هادي رضازاده تاكيـد كـرده اسـت كـه          

 20 كارگر اين كارخانه نزديـك بـه      300
ــه طلبكــار   ــاي معوق ــاه حقــوق و مزاي م

 .هستند
 بهمـن،   11به گزارش ايلنا، روز دوشنبه      

 روز پيش نيـز در مقابـل        3اين كارگران   
اســتانداري گلــستان نيــز تجمــع كــرده 

  .بودند
  
بنا به خبر منتشر شده در فـيس بـوك          *

كارگران و شماري از كاركنان شاغل در       
، در  )نيروگـاه پـژو   (نيروگاه بـرق گرگـان    

اعتراض به عدم پرداخـت دسـتمزدهاي       
 بهمـن تـا    10معوقه خود از روز يكشنبه      

  .ب كردند بهمن اعتصا13روز چهارشنبه 
كارگران و كاركنـان اعتـصابي نيروگـاه        
برق گرگـان اعـالم كـرده انـد چنانچـه           
مقامــات رژيــم اقــدام بــه پرداخــت     
دســتمزدهاي معوقــه آنــان ننماينــد،    

 .اعتراضات خود را ادامه خواهند داد
  
 بهمن ماه، كـارگران     12روز سه شنبه    *

لوله سازى خوزسـتان، در فلكـه مقابـل         
ت تجمـع   ساختمان حراسـت ايـن شـرك      

 مـــاه 20كـــرده و خواســـتار دريافـــت 
ــود شــدند  ــه خ ــه . دســتمزدهاي معوق ب

ــر،   ــران خب ــس اي ــزارش آژان ــع گ  تجم
اعتراضي كارگران لوله سازي خوزسـتان      
در حالي برگزار گرديد، كه مقامات رژيم       
تاكنون بارهاي وعده پرداخت مطالبـات      
آنان را داده اند و هر با بـه بهانـه هـاي             

هـا خـودداري    واهي از عملـي كـردن آن      
 .كرده اند

  
 بهمن ماه دهها تـن  16ظهر روز شنبه  *

از كارگران پروژه احداث تصفيه خانه آب    
شرب طبس، در مقابل فرمانـداري ايـن        

  .شهر تجمع اعتراضي برپا كردند
به گزارش هرانا، كارگران معترض پروژه      
احداث تصفيه خانه آب شرب طـبس، در   

 7تجمع اعتراض خود خواستار دريافـت       
اه دستمزدهاي معوقـه خـود از سـوي          م

ــدند  ــم ش ــات رژي ــع . مقام ــي تجم در پ
اعتراضي مذكور رئيس شوراي اسـالمي      

 كار و امـور اجتمـاعي        شهر، رئيس اداره  
ــتان    ــامي شهرس ــده انتظ ــم و فرمان رژي
طبس، در جمع كارگران معترض حاضـر      
شدند و وعده پيگيري پرداخت هـر چـه         

  .دسريعتر دستمزدهاي معوقه آنان را دادن
  
بنا بر گزارشهاي رسيده به اتحاديه آزاد     *

 بهمن مـاه    16كارگران ايران، روز شنبه     
ــتيك   ــه الس ــرض كارخان ــارگران معت ك

ســازي كيــان تــاير، در كنــار جــاده     
اسالمشهر دسـت بـه تجمـع اعتراضـي         
زدند و  اقدام به آتش زدن السـتيك در          

  .محوطه كارخانه كردند
ــوي    ــات از س ــن اعتراض ــال اي ــه دنب ب

ان، فرمانــداري اسالمــشهر طــي كــارگر
تماسي با نماينده هاي كـارگران اعـالم        

 بهمن ماه فرمانـدار     17كرد روز يكشنبه    
اسالمشهر بـه همـراه هيئتـي از سـوي          
سازمان حمايت از صنايع براي رسيدگي      
ــه   ــه كارخان ــه خواســتهاي كــارگران ب ب

  .خواهند آمد
  
بنا بـه گـزارش خبرگـزاري حكـومتي         *

فند، شـماري از     اسـ  16ايسنا روز شـنبه     
اعضاي تعـاوني مـسكن كـارگران بـرق         
تهران در مقابل دسـتگاه قـضايي رژيـم         

معترضان بـا   . تجمع اعتراضي برپا كردند   
انتشار نامه اي خطاب به رئيس دسـتگاه       
قضايي، خواستار تسريع در رسيدگي بـه       
شكايات خود از رژيم در تعاوني مـسكن        

ــرق تهــران شــدند  ــن . كــارگران ب در اي
ــده  ــه   10پرون ــد ك ــضور دارن ــتهم ح  م

مديرعامل سـابق، رئـيس سـابق هيـات        
مديره و بازرس سـابق شـركت تعـاوني         
ــرق تهــران از   مــسكن كــارگران اداره ب

در اين پرونده   . جمله متهمان آن هستند   
 اي بـه    هزار قطعه زمين با شگرد ويژه   9

 هزار نفر فروخته شده و اغلـب        25حدود  
مالباختگان هيچ سند و مـدركي دال بـر         

اتهـام ده   . رداخت پول در اختيار ندارنـد     پ
مــتهم بازداشــت شــده در ايــن پرونــده، 
شركت در كالهبرداري، جعـل و انتقـال        

  .مال غير است
  
 بهمن ماه دهها تـن از     17روز يكشنبه   *

كارگران معترض كارخانه پوشينه بافـت      
ــزوين   ــتانداري ق ــل اس ــزوين، در مقاب ق

  .تجمع اعتراضي برپا كردند
 ايران خبر، كارگران به     به گزارش آژانس  

وعــده هــاي پوشــالي احمــدي نــژاد در 
خصوص حل مـشكالت خـود اعتـراض        

تجمع كنندگان خواستار پرداخت    . كردند
 ماه دستمزدهاي معوقه خـود توسـط        11

ــه    ــاي كارخان ــم و كارفرم ــات رژي مقام
  .پوشينه بافت شدند

  
 كارگر شاغل در كارخانـه      250بيش از   *

 17نبه ســازمايه در پاكدشــت، روز يكــش
ــه عــدم   ــارديگر در اعتــرض ب بهمــن، ب
پرداخت دستمزدهاي معوقه خود، در اين      

بـه  . كارخانه تجمع اعتراضي برپا كردنـد     
گزارش ايـران كـارگر، تجمـع كـارگران         
سازمايه در اعتـراض بـه عملـي نـشدن          
توافقــات صــورت گرفتــه در جريــان    
مذاكرات نمايندگان كارگران و كارفرما و    

ــت   ــدم پرداخ ــاه د11ع ــتمزدهاي  م س
الزم به ذكر اسـت     . معوقه، برگزار گرديد  

تاكنون نيز مقامات رژيم عليرغم اطـالع       
از وضعيت اين كـارگران و وعـده هـاي          
خود جهت حل مشكالت آنـان، اقـدامي        

  .جدي به عمل نياورده اند
  6بقيه در صفحه 
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برخي از مهمترين حركتهاي 

اعتراضي كارگران و 

  1389مزدبگيران در بهمن 
  5بقيه در صفحه 

  
 بهمـــن، كـــارگران 18روز دوشـــنبه *

كارخانـه كاشــي ســراميك كــازرون بــا  
تجمع مقابل ساختمان فرمانـداري ايـن       

اندازي مجدد آن     شهرستان، خواستار راه  
  .شدند

ــي    ــه كاش ــسنا، كارخان ــزارش اي ــه گ ب
ــك ســراميك كــازرو ــه بان ــسته ب ن واب

تجارت، از حدود چهار سال قبل تعطيل       
ــدود   ــده و ح ــارگران  300ش ــر از ك  نف

  .اند كارخانه نيز بيكار شده
بانك تجارت كه مالك اصلي كارخانـه       
كاشي سراميك اسـت اعـالم آمـادگي         
كرده كه با آسانترين راه كارخانه كاشي       

گــذار ديگــري  سـراميك را بــه ســرمايه 
  .واگذار كند

  
 بهمـــن، كـــارگران 18وشـــنبه روز د*

شــهرداري اهــواز در مقابــل ســاختمان 
. شوراي شهر اهواز دست به تجمع زدند      

به گزارش فارس كارگران شهرداري هر 
هفته يكي دو بار در مقابل شوراي شهر        

انــد و تقاضــاي پرداخــت  تجمــع كــرده
در مقابـل    . حقوق معوقه خـود را دارنـد      

 پيمانكاران نه تنها حقوق اين كـارگران      
كننـد، بلكـه در صـورت      را پرداخت نمي  

  .كنند اعتراض كارگران آنها را اخراج مي
  
به گزارش سايت افق روشن روز سـه        *

 بهمن كارگران پوشـينه بافـت     19شنبه  
قـزوين در اعتــراض بـه عــدم دريافــت   

ــه   ــتمزدهاي معوق ــود  11دس ــه خ  ماه
. مجددا دست به تجمع اعتراضـي زدنـد       

ب در جريان ايـن حركـت، كـارگران در       
شركت را به نـشانه اعتـراض بـستند و          
ــدند  ــار ش ــادي ك ــه روال ع ــانع ادام . م

كارگران اين شركت طي روزهاي اخيـر       
براي به دست آوردن حق و حقوق خود        
دائم در اعتراض و تجمع بوده انـد، امـا          
عليــرغم ايــن تــاكنون جــواب روشــني 

  .توسط كارفرما به آنان داده نشده است
  
ــ  * ــد بردس ــه قن ــارگران كارخان ير در ك

كرمان با ديگر در حركتي اعتراضـي بـا         
تجمع در مقابل فرمانداري ايـن شـهر،         
خواستار دريافت دسـتمزدها و مطالبـات    

  .معوقه خود شدند
 بهمـن،   20به گـزارش روز چهارشـنبه       

آژانس ايـران خبـر، كـارگران معتـرض         
 مـاه دسـتمزدهاي     10خواستار دريافت   

معوقه خـود و راه انـدازي مجـدد ايـن           
 كه از دو ماه پيش به اين طرف    كارخانه

  . تعطيل شده است، مي باشند
  
 بهمـن كارخانـه قنـد       24روز يكشنبه   *

بردســير كرمــان در اعتــراض بــه عــدم 
پرداخــت دســتمزدهاي معوقــه و بيمــه 

  .خود، بار ديگر دست به اعتراض زدند

به گزارش آژانس ايران خبـر، كـارگران        
 ماه است دستمزد    22معترض كه مدت    

رده و از حق بيمـه خـود نيـز    دريافت نك 
محروم مانده اند، اين بار در برابـر اداره         
كار ايـن شـهر تجمـع نمودنـد و يـك            
نماينده از ميان خـود را بـراي پيگيـري        

  .مطالبات خويش به اين اداره فرستادند
  
 بهمـــن جمعـــي از 25روز دوشـــنبه *

ــادان در   ــت آب ــشگاه نف ــارگران پاالي ك
ب اعتراض به بيكاري، دست به اعتـصا      

  .زدند
بنا به اطالع گزارشگران ارگـان خبـري        
مجموعه فعاالن حقـوق بـشر در ايـران     

، كارگران پااليشگاه نفت آبـادان      )هرانا(
توجهي مـسئوالن در      در اعتراض به بي   

قبال وضعيت معيشت ايشان در مقابـل       
ــين دراز    ــر روي زم ــشگاه ب درب پاالي
كشيدند و مانع رفت و آمد به پااليشگاه        

  شدند 
 اين حركـت اعتراضـي مـامورين    در پي 

نيروي انتظـامي و حراسـت پااليـشگاه        
سريعا خود را به محل تجمع رساندند و        
سعي در متفرق كردن كارگران معترض      

  . داشتند
شود مامورين بـا ديـدن كوتـاه       گفته مي 

 فيلم و   ٔ◌نيامدن كارگران اقدام به تهيه    
ايـن تجمـع تـا      . عكس از آنان نمودنـد    

  . اشت ظهر ادامه د12ساعت 
  

  باز هم حادثه، باز هم جنايت
جمعـــي از كـــارگران ايـــران خـــودرو روز 

 بهمن ماه با صدور اطالعيه اي       6چهارشنبه  
» باز هم حادثه باز هم جنايت     «تحت عنوان   

ضمن همدردي با خـانواده هـاي همكـاران         
جانباخته خـود، ايـن روز را عـزاي عمـومي           

  .اعالم كردند
ه؛ در  در اين اطالعيه نوشته شـده اسـت كـ         

 بهمن ماه يك دسـتگاه      5شامگاه سه شنبه    
كمپرسي حامل بـار يكـي از پيمانكـاران در          

 ايران خودرو بود    9حال ورود از درب شماره      
كه بر اثر بريدن ترمز با تعدادي از كـارگران          

 4برخورد كرد و متاسفانه باعث كشته شدن        
ولي اهللا رحمـاني، مـصطفي      «نفر به اسامي    

و »  و ميرمحـسن خضري، سعيد شفيع خاني   
  . كارگر ديگر گرديد13زخمي شدن 

كارگران ايران خودرو ضمن ابراز همـدردي       
با خانواده هاي جانباختگان، روز چهارشـنبه       
ششم بهمن مـاه را عـزاي عمـومي اعـالم           

  . كردند
بعد از اين حادثه دردناك كـارگران كارخانـه    
ايران خودرو دست به اعتراض زدنـد كـه در       

ن و نيروهـاي حراسـت      پي آن، بين كـارگرا    
  . درگيري ايجاد مي شود

تجمع و تظاهرات كارگران هـم در داخـل و       
ــه توســط نيروهــاي   هــم در بيــرون كارخان
ضدشورش كه بالفاصله از تهـران، كـرج و         
ساير نقاط بـه محـل كارخانـه اعـزام شـده            

  . بودند، سركوب گرديد
 6مديريت ايران خـودرو شـيفت صـبح روز          

ــن  ــال1389بهمـ ــل اعـ ــرد را تعطيـ . م كـ
سرويسهاي حمل و نقل، كارگران را از نيمه        

كـارگران  . راه به خانه هايـشان بازگرداندنـد      
شيفت بعد از ظهر، با سرويس بـه كارخانـه          

رفتند، اما دست به اعتصاب زدند و توليـد را          
مــديريت . بــه طــور كامــل متوقــف كردنــد

كارخانه كه دريافت كـارگران شـيفت شـب         
، اين شيفت را    هم همين كار را خواهند كرد     

بـه ايـن ترتيـب، آن       . هم تعطيل اعالم كرد   
روز در سه شيفت، هيچ خـودرويي در ايـران    

  .خودرو توليد نشد
چند روز بعد از ايـن رويـداد تاسـفبار يكـي             

كـه  » سعيد به نژاد  «ديگر از كارگران به نام      
از زخميهاي حادثه در ايران خـودرو بـود در          

  .بيمارستان جان باخت
 نفر فوت   6شي اعالم كرد كه     ايلنا طي گزار  

  . نفر در بيمارستان فوت كردند2اند و  كرده
سنديكاي كارگران قند مرودشت در پيـامي        
همدردي اعضاي اين سنديكا  را با اعـضاي    
خانواده كارگران جانباختـه ايـران خـودرو و         
مصدومان اين واقعه ابراز نمود، و از تمـامي         

 خــودرو اشــكال اعتراضــي كــارگران ايــران
  .اعالم حمايت كرد

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني     
تهران و حومه با انتـشار پيـامي، همـدردي           
خود را با كارگران ايـران خـودرو و خـانواده           
ــن    ــر در اي ــه اخي ــه حادث ــارگران جانباخت ك

  .كارخانه ابراز داشت
كميته همـاهنگي بـراي كمـك بـه ايجـاد           

اي تشكلهاي كارگري بـا صـدور اطالعيـه         
جانباختن چهار كارگر شركت ايران خودرو را 

  .به خانواده و همكاران آنان تسليت گفت
اتحاديه آزاد كارگران ايران طـي پيـامي بـه          
ــاي    ــانواده ه ــودرو و خ ــران خ ــارگران اي ك
كارگران جان باخته فاجعه  دلخـراش جـان         
باختن كارگران ايران خودرو  اعالم كرد كه        

 انزجـاري   همچون شما در اندوه و خشم و      «
  ».عميق فرو رفته ايم

اتحاد بين المللي در حمايـت از كـارگران در     
ايران جان باختن كارگران را به خانودهـاي         
آنــان و كــارگران ايــران خــودرو صــميمانه  
تسليت گفته و ضمن اعـالم همبـستگي بـا          
آنــان از خواســت بــه حــق كــارگران ايــران 
خودرو مبني بر محاكمه و مجازات مـسببين      

  .ه تاسف بار حمايت كرده استاين واقع
سنديكاى كارگران فلزكار و مكانيك نيز در       

ــان  ــه ج ــامى جداگان ــده اى از   پي ــاختن ع ب
كارگران شيفت شب ايران خودرو را پـس از        

  .اضافه كارى اجبارى تسليت گفته است
  

بيانيـــه تـــشكلهاي كـــارگري 
پيرامـــون وضـــعيت دســـتمزد 

    كارگران 
داريم  م ميما امضا كنندگان اين بيانيه اعال

حداقل دستمزد ما كارگران بايد متناسب بـا        
تورم موجود و احتساب تـامين شـرافتمندانه        
هزينه يـك خـانوار چهـار نفـره در شـرايط            
اقتصادي كنوني و با حضور و نظـر نماينـده          
. هاي منتخب و واقعي كارگران  تعيين شود       

زندگي در زير خط فقر بـراي مـا و خـانواده            
 ما كارگران با .ل استهايمان غير قابل تحم

تالش و اتحاد و پيگيري مطالبـات خـود از          
طريق ايجاد تشكلهاي مستقل به هر طريق       

  .ممكن به اين وضعيت خاتمه خواهيم داد
حــداقل دســتمزدي كــه در طــول ســالهاي 
گذشته و بدون حضور نماينده هـاي واقعـي         
ما در شوراي عالي كار تعيين شده است بـه          

ها كفـاف هزينـه    هيچوجه در طول اين سـال     

هاي زندگي مـا را نكـرده اسـت و بـا سـير              
صعودي هر ساله تورم، سـال بـه سـال مـا            
كارگران و خانواده هايمان در فقر و فالكت        

  .بيشتري فرو رفته ايم
قرار بوده اسـت افـزايش هـر سـاله حـداقل       
دستمزد كارگران متناسـب بـا تـورم و سـبد        

ر اما آيا د  . هزينه يك خانوار چهار نفره باشد     
طول سالهاي گذشته چنين چيزي در تعيين       
حداقل دستمزدها رعايت شده است؟ طبـق        
اظهار نظـر كارشناسـان اقتـصادي در سـال      
گذشته خط فقـر نزديـك بـه يـك ميليـون          
تومــان بــوده اســت، امــا حــداقل دســتمزد  

 هزار تومان   303كارگران در سال گذشته را      
تعيين كردند كـه بـا احتـساب سـاير مـوارد            

بــوط بــه دســتمزدهاي كــارگران قــانوني مر
 500حداكثر دريافتي اكثريت عظيم آنان به       

آيا تعيـين چنـين     . هزار تومان نيز نمي رسد    
دستمزدي با اذعان به خط فقر يك ميليـون     
توماني جز اين است كه صراحتاً ما كارگران        
را محكوم به زندگي در زير خط فقـر كـرده           
 اند؟ آيا چنين وضعيتي براي تعيين كنندگان      

حداقل دستمزد و خانواده هـاي آنـان قابـل          
تحمل است كه براي ما كارگران نيـز قابـل          

آيا واقعا حتي دو ميليون تومان      . تحمل باشد 
دستمزد هم در شرايط اقتصادي كنوني و با        
آزاد سازي قيمتها كفاف تامين شـرافتمندانه       

  هزينه يك خانوار چهار نفره را مي دهد؟
ت قيمـت اكثـر     از نظر ما اگر قرار شـده اسـ        

كاالهاي اساسي زندگي چندين برابر بـشود       
ما كارگران نيز حق داريم دستمزدهاي خود       

آيا بـه جـز    . را به چندين برابر افزايش دهيم     
اين است كه نيروي كار مـا كـارگران تنهـا           
كااليي است كه ما از طريق فـروش آن بـه     
صاحبان سرمايه امرار معاش مي كنـيم؟ آن        

نوبـت تعيـين قيمـت      وقت چرا بايـد وقتـي       
نيروي كار ما كارگران فرا مي رسد مـا بايـد    
نظاره گر باشيم و عده اي در شوراي عـالي          
كـار بـدون حــضور نماينـدهاي واقعـي مــا،     
قيمت نيروي كار ما را تعيين بكننـد و يـك           
زندگي زيـر خـط فقـر را بـر مـا و خـانواده               

  .هايمان تحميل نمايند
مي داريم  ما امضا كنندگان اين بيانيه اعالم       

حداقل دستمزد ما كارگران بايد متناسب بـا        
تورم موجود و احتساب تـامين شـرافتمندانه        
هزينه يـك خـانوار چهـار نفـره در شـرايط            
اقتصادي كنوني و با حضور و نظـر نماينـده          
هــاي منتخــب و واقعــي كــارگران  تعيــين 

زندگي در زير خـط فقـر بـراي مـا و            . بشود
مـا  .  اسـت    خانواده هايمان غير قابل تحمل    

ــري    ــاد و پيگي ــالش و اتح ــا ت ــارگران ب ك
مطالبات خـود از طريـق ايجـاد تـشكلهاي          
مستقل به هر طريق ممكن به اين وضعيت        

  .خاتمه خواهيم داد
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني     

  تهران و حومه
  سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه

  اتحاديه آزاد كارگران ايران
سنديكاي فلزكار و   هيئت موسس بازگشايي    
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جنبش و جوش و خروش مردم در 
منطقه خاورميانه چشم جهانيان را خيره 

پس از سالها سكوت . كرده است
گورستاني اكنون اين ميادين شهرهاي 
بزرگ و مركزي كشورهاي اين منطقه 

جنبش . است كه كانون خبرهاست
مردم در تونس با يك حركت پيش 

علي را  بيني نشده و سريع، رژيم بن
 راندن رهبر مادام العمر بيرون. مات كرد

تونس از كشور چنان سريع اتفاق افتاد 
كه امكان هر نوع واكنشي را از جانب 
نيروهاي ناظر بر منطقه و حامي او 

هنوز اخبار تونس در سطر . سلب كرد
خبرهاي روز جهان قرار داشت كه 
. توفاني عظيم تر از قاهره برخاست

تناقض گويي رووساي قدرتهاي مدعي 
هان، وضعيت را پيچيده تر از رهبري ج

اما . آني كرد كه به نظر مي رسيد
جنبش برآمده از بطن جامعه، توفنده تر 
از آني بود كه با ايما و اشاره اين و آن و 
يا توپ و تشر گردن كلفتهاي مياندار 

اين . عرصه جهاني از ميدان بدر رود
است كه آنان نيز مجبور به شنيدن 

 اين براي صداي انقالب مردم شدند و
ما تداعي كننده سالهايي شد كه قدرت 
مردم، خيابانهاي شهرهاي مختلف 
كشور را تصاحب كرد و شاهنشاه، سايه 
خدا با حزب رستاخيزش مجبور به 

اما . شنيدن صداي انقالب مردم شد
محمد رضا پهلوي نيز همچون همتاي 
خود در قاهره اندكي دير به اين فكر 

در . اد رفتافتاد و بنياد قدرتش بر ب
مورد تشابه انقالب مردم مصر و ايران 

در اين . حرفهاي زيادي زده مي شود
مورد نشانه هاي فراواني وجود دارد و 
تفاوتهايي هم، اما چگونه ديدن اين 
تشابهات و تفاوتها از ديدگاه هر ناظري 
نمايانگر نوع نگاهي است كه به مقوله 
انقالب و جنبش اجتماعي و خواسته 

  .ه هاي دخالتگر در آن داردهاي تود
  

تفاوت و تشابه انقالب در مصر و 

  ايران
در تقدم و تاخر موج تغيير كنوني در 
. منطقه حرفهاي بسياري زده مي شود

بسياري، آغاز كننده را ايرانيهاي به 
خيابان آمده در جنبش اجتماعي 

 با توسل به تكنولوژي نرنگارنگ شا
بار  شهرونداني كه اخ-مدرن و خبرنگار 

جنبش خود را دست اول به چهار نقطه 
برخي، . گيتي مخابره كردند، مي دانند

استقامت و ايستادگي مردم در ميدان 
التحرير قاهره و پافشاري آنان بر 
خواسته هايشان و حضور در خيابان تا 
رسيدن به نتيجه را درس بزرگ اين 
اتفاق دانسته كه مردم مصر به جهانيان 

  . هديه مي كنند

 

تكم اين را با يقين مي تواند گفت دس
كه دستگاه هاي خبر پراكني جهاني، 
درس بزرگي از جنبش مردم ايران 
آموخت و به همين دليل در مصر از 

آنان با . مردم بپا خواسته عقب نماند
نصب دوربينهاي تلويزيون در ميدان 
التحرير، انتشار خبر را در عمل در اختيار 

ده اي و گرفتند تا تحرك نيروهاي تو
خارج از خواست اربابان شان را بدين 
وسيله متوقف كنند و اين كاري بود كه 

  .اي موفق شدند در آن تا اندازه
بگذاريد اندكي نقب به تاريخ بزنيم و 
سابقه تحركات منطقه را از چند دهه 
قبل به پيش چشم آوريم، زيرا اين 

روزها چنين القا مي شود كه امواج تغيير 
منطقه دميده است و گويي به تازگي در 

اين مردم هيچ سابقه اي در 
آزاديخواهي و مبارزه براي حقوق 
اساسي خود نداشته و تا بوده در انقياد 
حكومتهاي جبار و خونخوار دست 
نشانده اي بودند كه با حكومت موروثي 
و دايمي امكان تحرك را از آنها سلب 

حال اين پرسش كه مدافع . كرده بودند
اي جبار چه كساني هستند، اين حكومته

آنان تا كنون با اتكا به چه قدرتهايي 
توانستند سرپا بمانند و مردم را به 
شديدترين وجه ممكن سركوب كنند؟ 
موضوعي است كه در ادامه بدان 

  .خواهم پرداخت
  

  همزماني تاريخي
 32دولت ملي دكتر مصدق در سال 

توسط سيا و اينتلجنت سرويس به دنيا 
عرفي شد و به همين  م"كمونيست"

علت كودتا عليه آن را توجيه كردند و 
ملي كردن صنعت . آن را برانداختند

نفت در ايران مي توانست ضربه اي 
كاري به منافع انگليس و آمريكا وارد 
كند و كشور ايران را در ادامه راه 
انقالب مشروطه موفق گرداند اما 

 مرداد موفق 28كودتاي . اينگونه نشد
 ملي را براندازد و بر خود نام شد دولت 

 

شعبان .  گذشت"انقالب شاه و ملت"
 و "شعبان بي مخ"جعفري، معروف به 

پروين آژدان قزي نيز به عنوان نماد 
اين انقالب سياه معرفي و شهره شدند 
و مدال افتخار كارگزاري آمريكا و 
انگليس و تاج بخش را به سينه 

 چيزي از اين شكست در ايران. آويختند
ذشته بود كه حبيب بورقيبه موفق نگ

شد جنبش استقالل طلبانه و ضد 
رژيم . استعماري تونس را به ثمر برساند

سلطنتي تونس منحل شد و جمهوري 
هرچند بيگانگان بيرون . اعالم گرديد

رانده شدند و رژيم سلطنتي نيز برچيده 
شد اما بورقيبه، رييس جمهور مادام 

ست العمر شد و سي سال بعد توسط نخ
وزير خود يعني، زين العابدين بن علي 

بن علي نيز راه حبيب . بركنار گرديد
بورقيبه را رفت و تا روزي كه مردم 
تونس به خيابان آمده و بساط او را 

  .برچيدند، در مصدر قدرت بود
به زبان ديگر، در حالي كه مردم ايران 

 28شكست خود را بعد از كودتاي سياه 
گ نشسته  به سو32مرداد در سال 
 تونسيها موفق 1335بودند، در سال 

شدند بساط استعمارگران فرانسوي را 
. برچينند و جشن استقالل برگزار كنند

هرچند آنها نتوانستند آنچه به زبان 
امروز به آن دموكراسي از نوع ليبرال 
آن گفته مي شود داشته باشند اما بر 
هويت ملي خود مهر استقالل زدند و 

  .دسربلند برآمدن
اين همگوني را در مصر مي توان در 
همزماني تشكيل دولت ملي جمال 
عبدالناصر با شكست دولت ملي مصدق 
در نتيجه كودتاي امپرياليستي مشاهده 

هرچند اندكي تفاوت زماني وجود . كرد
 به 1954دارد و عبدالناصر در سال 

قدرت رسيد، در حاليكه دولت مصدق 
 سرنگون شده بود اما 1953در 

دالناصر، مصدق را سرمشق خود مي عب
دانست و مي گفت او توانست نفت را 

 ملي كند و انگليسيها را به عقب براند، 

 

با همين ايده، او . پس ما هم مي توانيم
كانال سوئز را ملي اعالم كرد و پس از 
آن خياباني را نيز در قاهره به نام 
مصدق كرد تا ستايش خود از او را 

  .بلندتر بيان كند
از عجايب است، پس از سرنگوني دولت 
ملي در ايران، تونس و مصر موفق به 

گرا مي  سركار آوردن دولتهاي ملي
در . شوند و جشن ملي برپا مي كنند

اين روزها نيز در حالي كه جنبش 
اجتماعي مردم ايران در يك هماوردي 
سنگين با گماشتگان ولي فقيه مجبور 
به عقب نشيني شد و مترصد فرصت 
ايستاده بود، در تونس و مصر بار ديگر 
جنبشهاي برآمده مي توانند موفق شوند 

اما . و دولتهاي سركوبگر را براندازند
آنچه اين روزها بيش از همه مهم است 
و بيشتر به چشم مي آيد، تفاوتهاي 
آشكاري است كه در تهران و 
. كشورهاي عربي منطقه ديده مي شود

 بين مهمتر از همه اينكه هنوز در
اقشاري از مردم كشورهاي تونس و 
مصر، احزاب اسالم گرا و طرفداران 
برپايي يك دولت اسالمي مقبوليت 
دارند اما در ايران، مردم عليه يك رژيم 
ديني و اسالم گراي استبدادي در ستيز 

به زبان ديگر، آنچه مي تواند از . هستند
جانب مردم مصر و تونس به عنوان 

ر ايران قدرت خواسته مطرح شود، د
ضد مردم است و تحركات جنبش عليه 

اين تفاوت آشكاري است كه . آن است
به عنوان نقطه اي برجسته مي توان بر 
آن انگشت گذاشت، منهاي اينكه 
كُنشهاي اجتماعي مي تواند مشابهتهاي 
بسياري داشته باشد كه درس آموزي 
جنبشها از يكديگر و به كارگيري 

ضحي بر اين درست تجربه ها گواه وا
  .مدعاست

از مقايسه جنبش تونس با جنبشهاي 
تاريخي و كنوني به عمد در مي گذرم و 
به مقايسه حداقلي بين جنبش تاريخي 

دليل . و حال مصر و ايران مي پردازم
آنهم اين است كه كشور كوچك تونس 
در حاشيه اتفاقات قرار دارد، در حالي 
كه مصر همچون ايران در موقعيتي 

رد كه هر تغييري در آن مي قرار دا
. تواند معادالت منطقه را برهم زند

همسايگي با اسراييل، در اختيار داشتن 
كانال سوئز، دسترسي به درياي آزاد و 
نقش الگو داشتن براي مردم بسياري از 
كشورهاي منطقه به دليل سابقه 
تاريخي، مي تواند موقعيت ويژه اي 

بي براي مصر بيافريند كه تونس از آن 
همچنانكه ايران در منطقه . بهره است

سوق الجيشي و ژئو پوليتيكي خود مي 
تواند نقش آفرين در بسياري از اتفاقات 

  .پيرامون خود باشد
  8بقيه در صفحه 

  خاورميانه در توفان توده ھا
  جعفر پويه
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خاورميانه در توفان 

  توده ھا
  7بقيه از صفحه 

  

اجتماعي، يك برآمد دو جنبش 

  نتيجه
جنبش اجتماعي مردم ايران كه جنبش 
رنگين كمان نام گرفته است، عليه يك 
تقلب بزرگ انتخاباتي شكل گرفت و به 
سرعت با فرموله كردن خواسته هاي 
خود در قالب شعارهاي مطرح شده، 

داد حاكم و وارد فازي شد كه استب
مطالبات . كليت آنرا به زير سووال كشيد

 در دستور قرار گرفت و 57معوق قيام 
همه تالش و اراده مردم حاضر در 
خيابانها بر آن بود تا از پس استبداد 
حاكمي كه لباس دين برتن كرده، برآيد 

رژيم . و حقانيت خود را به اثبات رساند
كه سابقه سالها سركوب و نابود سازي 

واج اعتراضي را اندوخته بود، سعي ام
كرد تا ديوار آهنين خود را بلندتر كرده 
تا اخبار اين تحركات كمتر به بيرون 

بسياري از گوشها در جهان نيز . درز كند
نيازي به شنيدن اين خبرها نداشتند 
زيرا سالهاست كه معامله هاي پنهان و 
زد و بندهاي پشت پرده را بر بازي 

خبرنگاراني . ي دهندروي ميز ترجيح م
كه براي پوشش يك انتخابات 
مهندسي شده در كشور بودند، بيرون 

اينترنت قطع، تلفنهاي . رانده شدند
همراه از كار افتاد و پارازيتهايي كه 
مدتها در زيانبار بودن آنها بحث و 
گفتگو شده بود، با شدت به كار افتادند 
. تا همه راههاي ارتباطي را مسدود كنند

تالش جوانان فرهيخته و كارآمد كه اما 
به كارگيري تكنولوژي مدرن را به 
خوبي آموخته بودند، همراه با ابتكار 
عملهايي مثال زدني، سد استبداد را 
شكافت و اخبار مستقيم اين تحركات 
. به دورترين نقطه جهان فرستاده شد

شبكه هاي خبري جهاني در مقابل اين 
ور ابتكار عمل درمانده شد و مجب

گرديدند تا همين توليدات خالصانه را 
كه بهترين روايت كنش اجتماعي مردم 
. است، مبناي خبر و تحليل قرار دهند

زبانهايي كه تا قبل از آن سركوبي و 
قتل و كشتار مردم را مساله اي داخلي 
قلمداد مي كردند و بر آن چشم مي 
پوشيدند، در مقابل مردمي كه نظاره گر 

اعي بودند نتوانستند تقالي جنبش اجتم
ساكت بمانند و هرچند رقيق و كم جان 
اما مجبور به موضعگيري و حمايت 

اين يعني، اثبات . نصفه نيمه شدند
حقانيت جنبش خود از سوي جوانان و 
مردمي كه در خيابانها تا پاي جان براي 
گزارش كنشگري خود مي ايستند و 
اخباري را مخابره مي كنند كه استبداد 

راي جلوگيري از پخش آن همه حاكم ب
امكانات، حتا زد و بندهاي پشت پرده 

  . بين المللي خود را به كار گرفته بود

اولين درس جنبش اجتماعي مردم 
ايران اين بود كه با وجود توانمندي 
استبداد حاكم و حاميان بين المللي اش 
مي توان سد سانسور را شكافت و خبر 

واهي و عزم و اراده مردم براي آزاديخ
تغيير وضعيت به غايت ضد انساني 
. حاكم را به گوش ديگران رساند

درسهاي بعدي اما برداشتن نقاب از 
چهره كريه استبدادي بود كه خود را 
مدافع توده هاي محروم جا مي زد و نه 
تنها مقبول عامه مردم ايران مي ناميد، 
بلكه خود را سرمشق و جلودار 

 مي جنبشهاي منطقه و مدافع آنان
عدم مشروعيت و مقبوليت اين . دانست

استبداد خونريز و تباه گر بر همه 
جهانيان معلوم گشت و جنبش اجتماعي 
مردم ايران، چشمهاي بسياري را به 
حقايق پوشانده شده از ديد آنان، بينا 

اين يكي از بزرگترين خدمتهايي . كرد
است كه جنبش رنگين كمان به مردم 

طقه كرد تا در جهان، به ويژه مردم من
دام پهن شده توسط رژيم و مدافعان 
پيدا و پنهان آن نيفتند و همچون عراق، 
دستخوش يك كشاكش به شدت ضد 
انساني و نابودي سازي روشنفكران و 
سرجنبانان و كنشگران سياسي و 

  .اجتماعي خود نشوند

  
اين جنبش در حالي كه تاوان سنگيني 
براي اين روشنگري پرداخت اما هرگز 

هرچند به . حاضر به ترك ميدان نشد
دليل سركوبهاي گسترده و به كارگيري 
شكنجه، زندان و كهريزك و تجاوز و 

وادار به عقب نشيني ... قتل و اعدام و 
شد، اما آنچنان كه ميدان داران واليت 
فقيه و حكومت مطلقه و استبدادي با 
عربده هاي كر كننده، مرگ آنرا اعالم 

همچون كابوسي مي كردند، نمرد و 
در اين . براي حكومت عمل مي كرد

بيش از يكسال، جنبش به بازنگري 
داخل خود پرداخت، بسياري از ضعفها 
را برطرف كرد، نتايج كار را برآورد نمود 
و در انتظار فرصتي مناسب، با بردباري 

  .همه مصايب را تحمل كرد
اما آنچه در مصر گذشت از گونه اي 

دادهاي تونس، بعد از روي. ديگر بود
امواج برآمده از آن در مصر توفان بپا 

مردمي كه آرام آرام پا به ميدان . كرد
گذاشتند، تا رسيدن به نتيجه مطلوب 

آنها . حاضر به عقب نشيني نشدند

توانستند با عزم و اراده خود، ديكتاتور 
تا اينجاي كار، . حاكم را به زير كشند

انقالب سياسي توانسته است بخشي از 
ظيفه خود را به درستي انجام دهد اما و

همه موضوع اين نيست زيرا به زير 
كشيدن حسني مبارك كه يك 
ديكتاتوري موروثي را نمايندگي مي 
كرد، پايان كار به حساب نمي آيد، آنچه 

اگر . به جاي آن خواهد آمد مهم است
مردم نتوانند به آنچه مي خواستند 
برسند، مي توان اينگونه گفت كه 
زحمات آنان بي نتيجه مانده و كار تمام 

اما آنچه درسهاي جنبش . نشده است
در ايران بود، در مصر به درستي به كار 
گرفته نشد و به همين دليل بيم آن مي 
رود كه حاصل كار همان نباشد كه 

  .مردم منتظرش هستند
  

  درسهايي كه گرفته نشد
اگر جنبش اجتماعي مردم ايران روايت 
مستقيم و بي واسطه اي از خواسته ها 
و شعارهاي خود به جهان مخابره كرد 
اما در مصر نصب دوربينهاي تلويزيوني 
در ميدان التحرير و خالصه كردن همه 
چيز در آنجا را مي توان يكي از 

  .ضعفهاي بزرگ آن دانست
 به عقب تر برويم و سير بگذاريد اندكي

  . جريانات را كمي جزيي تر نگاه كنيم
جوانان و مردم مصر به ميدان آمدند و 
عليه بيكاري و مشكالت اقتصادي، 

درگيري و . جنبش خود را سامان دادند
كشاكش مردم با حكومت آغاز شده و 
هر روز باالتر مي رفت كه البرادعي، 
رقيب مبارك براي رسيدن به حكومت 

او از خارج كشور . به عرصه مي گذاردپا 
به مصر مي آيد و مي گويد به 
درخواست مردم حاضر است تا رهبري 

حال چه . جنبش آنان را به دست گيرد
كسي چنين درخواستي را از او كرده، 

  !بماند
چند روزي پس از اين ادعا، حزب غير 
قانوني اخوان المسلمين نيز وارد معركه 

ه گذشته، چه در پس پرد. مي شود
مشخص نيست اما آنها مي گويند از 
البرادعي حمايت مي كنند و حاضرند تا 

از اين به بعد . همراه او وارد عمل شوند
جمعيت در خيابانها روز به روز بيشتر 

خواست بركناري مبارك . مي شود
مطرح مي شود و سعي مي شود 
جمعيت را وارد ميدان التحرير قاهره 

اي نمايشي كه كنند و مكان مناسبي بر
. انگار كارگرداني شده، برپا مي كنند

دوربينهاي تلويزيونها در چارگوشه 
ميدان نصب مي شود و شب و روز 
. گزارشات مستقيم از آنجا مي فرستند

مصر و جنبش مردم براي خواسته هاي 
. خود در ميدان التحرير خالصه مي شود

حاال ديگر كسي از اعتصابهاي وسيع 
 كند، كسي از كارگري صحبت نمي

 كارگران راه آهن، كارگران تمطالبا
كارخانه هاي توليدي، كارگران بخش 
خدمات، كاركنان بانكها، مطالبات زنان 
و تشكلهاي آنها و حتا پليس اعتصابي 
مصر كه در تنگناي معيشت دست از 
كار كشيده و حاضر نيست تا در خيابانها 
به روي مردم چماق كشي كند، صحبت 

مه حرفها خالصه شده به ه. نمي شود
رفتن مبارك، بركناري و روي كار آمدن 
عمر سليمان، معاون رييس جمهور و 
نماينده مبارك كه سالياني دراز رياست 
سازمان مخوف امنيتي مصر را بر عهده 
داشته است، شوراي نظاميان مصر و 

  ...عدم دخالت آنان در سركوب و 
در اين ميان، حال و روز سياستمداران 

ريكايي گوياي اوضاعي است كه در آم
يكي خواهان . مصر در جريان است

ابقاي مبارك مي شود، ديگري خواهان 
رفتن مبارك است، بعدي در مذمت 
جنبش مردم و خواسته هاي آنان حرف 
مي زند و آن يكي برعكس از آنان 
حمايت مي كند و خواهان به دست 
. گرفتن اوضاع توسط ارتش مي شود

 معلوم نيست بايد تكليف مبارك كه
كار . برود يا بماند از همه ناجور تر است

ما "به جايي مي رسد كه او مي گويد 
با اشاره كسي نيامده ايم كه با حرف 

 اما او خود بهتر مي داند "آنان برويم
 خراب تر از آني است كه عكه اوضا

  .كسي تصورش را بكند
پس از به ميدان آمدن البرادعي و 

ان المسلمين، تصميم مذاكره او با اخو
به مذاكره با ژنرال عمر سليمان گرفته 

ژنرالهاي ارتش نيز در اين . مي شود
تكليف مبارك روشن . ميان حضور دارند

است، او بايد برود اما چه كسي خواهد 
  .آمد، اينجا تصميم گيري مي شود

اين همان ضعف بزرگ جنبش مردم 
جمعيت گرد آورده شده در . مصر است
حرير با دف و داير، با عود و ميدان الت

موسيقي، روز مي گذارند، مردم در سايه 
تانكهاي ارتش خميازه مي كشند و 
دوربينهاي تلويزيونها خوراك تبليغاتي 

كسي از . به اقصا نقاط جهان مي فرستد
كارگران اعتصابي چيزي نمي پرسد، از 
كارمندان دست از كار كشيده خبري 

ند آنان كسي نمي دا. مخابره نمي كند
به چه دليل دست از كار كشيده اند و 

اين كارگران، اين . اعتصاب كرده اند
كارمندان و بي چيزهايي كه كمرشان 

 خرد شده، اين مدر زير بار گراني و تور
توده فقيري كه براي دستمزد بيشتر و 

  حداقل امكاناتي كه يك زندگي 
  9بقيه در صفحه 
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 8بقيه از صفحه 

  
شرافتمندانه را ممكن كند، وارد عمل 

اما اكنون نمايش بزرگ در ميدان . شد
التحرير در جريان است، چشمها همه 
به آنجا دوخته شده و همه خواسته ها 

  . نيز در رفتن مبارك خالصه مي شود
اين وضعيت، ناخودآگاه ما را به ياد فتح 
بغداد و برگزاري نمايش مضحك به 

. كشيدن مجسمه صدام مي اندازدزير 
كسي از ارتش نابودگري كه خاك يك 
كشور را براي جلوگيري و تصرف 
اسلحه كشتار جمعي به توبره كشيده، 

همه، مجسمه صدام . چيزي نمي پرسد
را در ميدان مركزي بغداد تماشا مي 

اما آن .  مي شودهكنند كه به زير كشيد
دورترها، تن هاي مردم زير زنجير 

ا له مي شود، زيرساختهاي تانكه
اقتصادي عراق نابود مي گردد، بمبهايي 
از اورانيوم ضعيف شده خانه هاي مردم 
را به تلي از خاك تبديل مي كند، كشته 
ها روي هم تلنبار مي شوند و دستگير 
شدگان در زندان ابوغريب به چهار ميخ 
كشيده مي شوند، بازار قتل و كشتار و 

 اينها مهم شكنجه داغ است اما همه
فتح بغداد از دوربين تلويزيونها با . نيست

مجسمه اي فلزي يكي مي شود تا يك 
شو مضحك و تهوع آور به خورد مردم 

  .داده شود
ميدان التحرير و نمايش آن نيز چيزي 
. بيش از اين نمايش مضحك نيست

مردمي كه براي رسيدن به حقوق خود 
به خيابان آمده اند، اسباب نمايش 

وني در ميدان التحرير مي شوند تا تلويزي
شوراي نظامي با عمر سليمان و 
البرادعي و اخوان المسليمن به نتيجه 

هنوز از نتيجه كار كسي چيزي . برسند
نمي داند كه شوراي نظامياني كه 
قدرت را به دست گرفته، عليه 

از . اعتصابيون اعالميه صادر مي كند
آنان خواسته مي شود تا به اعتصاب 

آنها ادعا دارند كه اين . پايان دهندخود 
. اعتصاب به امنيت ملي ضربه مي زند

نظاميان از زبان مردم، اعتصابيون را 
: مورد خطاب قرار مي دهند و مي گويند

از نظر مردم نجيب مصر اين "
اعتصابات در شرايط حساس كنوني 

  ".نتايج منفي به بار مي آورد
خيال آمريكاييها وقتي راحت مي شود 

 شوراي نظاميان قدرت را به دست كه
حال ديگر اگر مبارك برود، . مي گيرد

حقوق ارتش مصر . كسي نگران نيست
را سالهاست كه دولت آمريكا پرداخت 

بخش اعظم كمك بالعوض . مي كند
آمريكا به مصر براي همين ارتش 
هزينه شده است، دست پرورده 

معلوم . آمريكاست و تجهيز شده آنان
ن شرايط برآورده كننده است كه در چني

مگر دولت سكوالر عراق را . نياز است

برنينداختند و دولتي اسالمي بر سر كار 
نياوردند؟ چه تضميني وجود دارد كه با 
اخوان المسلمين ساخت و پاخت نكنند؟ 
محمد البرادعي كجاي اين معادالت 
قرار داشت كه پا برهنه به وسط معركه 

ن پرتاب شد؟ چرا كسي از كارگرا
صنايع فوالد و نساجي، از كاركنان 
پست و بنادر سووال نمي كند كه چه 
مي خواهند؟ چرا كسي گوشش شنواي 
خواستهاي كارگران صنايع دولتي نفت 
و گاز نيست؟ چه كسي خواسته هاي 
آنان را نمايندگي مي كند؟ چرا خبر اين 
اعتصابات بيشتر كار نمي شود و 
انعكاس شايسته ندارد؟ چرا اوضاع 
معيشتي ميليونها مصري كه تحت 

 به ه ليبراليسم افسار گسيخت-هجوم نو 
وضعيت اسفناكي رسيده، مورد توجه 
دوربينهاي تلويزيونها نيست اما ميدان 
التحرير و ساز و ضرب تجمع كنندگان، 

 -استراحت آنان در الي زنجير تانكها 
كه حال ديگر نياز شده تا اين اندازه بي 

 دايم پخش -د ضرر نمايش داده شون
  مي شود؟

  
اين ضعف جنبش اجتماعي نيست كه 

 اجازه داده تا بساطي در ميدان التحرير 

 

برپا شود كه نماد جنبش و انقالب مردم 
مصر نمايش داده شود اما از اعتصابها و 
خواسته هاي معيشتي مردم حرفي به 

  ميان آورده نشود؟
خبر مي رسد كه شوراي نظاميان در 

ع است تا بار ديگر حال بررسي اوضا
حكومت نظامي اعالم كرده و اعتصاب 

آنان به مردم در . را غير قانوني كند
ميدان نيز گفته اند كه مبارك رفت، 
انقالب تمام شد و حال ديگر به خانه 

شوراي نظاميان . هاي خود باز گردند
وعده اصالح قانون اساسي مي دهد اما 
در باره اينكه چه كسي و چگونه مي 

 قانون اساسي را اصالح كند، خواهد
با شنيدن و . توضيحي داده نمي شود

ديدن اين شامورتي بازيها، بدون ترديد 
همه به ياد انقالب بهمن و روزهاي 

چه مشابهت . پس از آن مي افتيم
  !جالبي

شوراي نظاميان اعالم بي طرفي مي 
خميني اعالم كرد انقالب پيروز . كند

از . ندشده، مردم به خانه هايشان برو
رمندان مي خواهند به كارگران و كا

پس از ديدارهاي . سركار خود باز گردند
متعدد با كارگران اعتصابي شركت نفت، 
آنان را تهديد مي كنند در صورتي كه 
به سركار باز نگردند، با آنها برخورد 

هرچند بعدها اين برخوردها (خواهد شد 
انجام گرفت و به شدت هم انجام 

شيوه و عملكردي كه اين ). گرفت
زها در مصر در جريان است، رو

خاطراتي را زنده مي كند كه بايد 
بايد چشم . درسهاي بزرگي به ما بدهد

بايد . و گوش ما را بيشتر باز كند
يادآوري كند كه اگر بار ديگر 
دوربينهاي تلويزيونها در همانجايي كه 
بايد كار گذاشته شود و انحصار خبر در 
دست كساني قرار گيرد كه با آن 

ي افكار عمومي را سامان و مهندس
 -جهت دهي مي كنند، بايد شهروند 
 خبرنگار دست به كار شود و نگذارد تا 

 

خواسته هاي كارگراني كه براي لقمه 
اي نان دست از كار كشيده و با همه 
 توان، همه سختيها را به جان خريده تا 

 

انقالب را به اين مرحله برسانند، در 
 دوربين به هياهوي كساني كه در برابر

خواب خرگوشي در الي زنجيرهاي 
بايد صداي . تانكها مي پردازند، گم شود

اصلي انقالب و جنبش را از جايي 
پژواك داد كه حضور دارد، نه جايي كه 
طراحي شده تا جهت اتفاقات را آنگونه 

  .كه خود مي خواهند مخابره كنند
تالش مي شود انقالب مردم مصر را در 

 تعويض دولت همان حد سياسي و
آنان مي خواهند . مبارك خالصه كنند

رفتن مبارك را همه خواست انقالبيون 
توده هاي فقيري كه براي لقمه . بنامند

اي نان و دستمزد بيشتر دست به 
اعتصاب زده اند و در ميانه كارزار 
حضور دارند، به ظاهر هيچ كجاي اين 

اگر ارتش . هياهو محاسبه نشده اند
امي كند و اعتصاب را اعالم حكومت نظ

غيرقانوني، آنوقت تازه فرصتي است كه 

نقاب از چهره دغلكاران برانداخت و 
خواست آناني كه براي نان و دستمزد 
بيشتر كه كفاف يك زندگي 
شرافتمندانه را بدهد، به راس مطالبات 

اصالح قانون اساسي بايد . كشانده شود
توسط نمايندگان همين مردم انجام 

 كه اين كار را انجام مي مجلسي. شود
. دهد، بايد راهكار اين اتفاق باشد

نظامياني كه نان خور ديگران بوده و 
هستند، امنيتيهايي كه دست شان به 
خون مردم آلوده است، زد و بند چيهايي 

 پادويي نكه به طور حرفه اي شغل شا
و بندو بست و كارچاق كني براي 
. بيگانگان است را بايد به دور ريخت

ايد نمايندگان مردم بروند و دست به ب
بايد از سد نظاميان . اصالح قانون بزنند

عبور كرد و اين موضوع را به آنان حالي 
و گرنه هيچ چيزي دست گير . نمود

توده فقيري كه از اين انقالب انتظارها 
  .داشت، نمي شود

 

با كمي اغماض در ايران نيز كشاكش 
مي در جايي است كه مي رود تا با رژي

دور قبل . خودكامه تعيين تكليف كند
كه بسياري چشمان خود را بستند و 
خواسته مردم معترض و سركوب آنان 
توسط رژيم را مساله اي داخلي 

اما اين بار مردم تصميم دارند . دانستند
كه به طور اساسي مشكل خود را با 

دور جديدي از . رژيم حل و فصل كنند
ف در هماوردي در جريان است و دو طر

چگونگي . حال برآورد يكديگر هستند
تعيين تكليف و نوع آن در روزهاي 

  . آينده بيشتر مشخص خواهد شد
 

باد تغيير در سرتاسر خاورميانه در حال 
بايد به هوش بود و با . وزيدن است

هر گونه . ديدي باز به آن توجه كرد
اشتباهي ممكن است به قيمت بسيار 

ه ما در همانگونه ك. بزرگي تمام شود
ايران نگران آخر و عاقبت انقالب مردم 
مصر و نتايج آن هستيم، مردم ديگر 
نقاط دنيا نيز چشم به ما و مبارزه ما با 

هرچند ما . رژيم جمهوري اسالمي دارند
سعي خواهيم كرد تا همراهي و 
پشتيباني آنان را از جنبش خود 
برانگيزيم اما تعيين تكليف در 

 جواناني انجام خيابانهاي كشور و توسط
مي گيرد كه شيفته آزادي هستند و به 
اين نتيجه رسيده اند كه هيچ كسي 
بهتر از خودشان نمي تواند شيوه و 
طريق مبارزه و هماوردي با رژيم 
. سفاك واليت فقيه را تشخيص دهد

انقالب مصر تا هم اكنون هم به ما 
درس هوشياري و استقامت مي دهد، 

ار نيازمند هرچند خود براي ادامه ك
  .تدبير بيشتر است

  

  خاورميانه در توفان توده ھا
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مهمترين ويژگي انقالب مردم تونس و 
مصر، قدرت و عظمت نيروي مردمي 
است كه در نبرد با ديكتاتورهايي كه به 
ظاهر شكست ناپذير هستند، مي 
. ايستند، مبارزه كرده و پيروز مي شوند

اين همان آموزشي است كه مردم 
خاورميانه و به ويژه جوانان آن را فرا 

  بهمن سال25روز . خواهند گرفت
جاري، مردم ايران و جوانان بي باك آن 

 "انقالبي"نيز با شركت در اعتراضاتي 
 بر همين امر و "مجوز"يعني، بدون 

  .تداوم انقالب خود مهر تاكيد گذاشتند
، نويسنده سوسياليست "پال داماتو"

احمد " و "معني ماركسيسم"كتاب 
، روزنامه نگار سوسياليست و "شاكي

قاله اي  عرب در م-فعال آمريكايي
 شبح انقالب، بر ": مشترك مي نويسند

فراز سر ارتش و رژيمهاي مستبد و 
غرب كه طرحهاي اصالحي مي دهد 
تا انقالب از پايين را متوقف كند، در 

به ما مي . حال گشت و گذار است
گويند حركتهاي توده اي، حركتهاي 
اغتشاش برانگيز، بي خردانه، آشوب 

ا آنچه ام. برانگيز و دهشتناك هستند
كه ما ديديم، اين است كه توده مردم 
با اعتراضات خود نيرو و انرژي تازه و 
اتكا به نفس گرفته و احساس غرور و 

همه اينها نه با . ارزشمند بودن مي كند
اقدامات فردي بلكه، در حركتها و 
فعاليت جمعي همراه با همبستگي و 
تشكل پيرامون خواستهاي مشترك 

وستري در روي پ. صورت مي گيرد
ما ": ميدان تحرير نوشته شده بود

ترجيح مي دهيم با افتخار بميريم تا 
  ".بدون آن به زندگي ادامه دهيم

بدون شك درس آموزي از جنبشهاي 
پيروزمند و به كارگيري تجارب آنها 
همراه با ابتكارات خود، ما را نيز در 

 و مزدورانش به "ديكتاتور"مبارزه عليه 
  . واهد كردپيروزي نزديك تر خ

 3در اين بخش از نوشتار حاضر، به 
عامل نقش آفرين در نبرد مردم مصر 

  :مي پردازيم
  
  كارگران -1

جنبش طبقه كارگر در مصر، 
پيرامون خواستهاي اقتصادي و 
سياسي خود نقش بسزايي در 
عمق بخشيدن به انقالب 

اجتماعي عليه دولت مصر و 
. همدستان سرمايه دار آن داشت

بسيار پيشتر از اين جنبش 
اعتراضات گسترده و توده اي كه 
در آخرين هفته ماه ژانويه در 
قاهره آغاز شده بود، زنده و 

فعاليت جنبش كارگري . فعال بود
 اوج 2008 تا 2004مصر بين سالهاي 

  .گرفت و همچنان ادامه داشت
گزارشات بيشماري كه در روزهاي قيام 
مردم مصر داده شد، نشان از نقش مهم 

 تعيين كننده طبقه كارگر عليه و
اين درحالي ست . حكومت مبارك دارد

كه رسانه ها مركز توجه خود را متوجه 
تظاهرات در قاهره و زد و خوردهاي 

اما اعتصابات . ميدان تحرير كرده بودند
و تظاهرات كارگران نقش مهي در 
شكل گيري و پيشروي اين جنبش 

  . داشت
صر تظاهرات دمكراسي خواهي مردم م

با پيوستن كارگران اعتصابي بدانها به 
در اين زمان هزاران كارگر . اوج رسيد

محل كار خود را ترك كردند و خواست 
حقوق و مزاياي بيشتر را به ميان 

 . كشيدند
، تاريخدان )Joel Beinin ("جول بنين"

 كه پيشتر "استنفورد"و استاد دانشگاه 
امريكن "رييس مطالعات خاورميانه در 

 در قاهره بوده و جنبش "ورسيتييوني
كارگري اين كشور را به دقت بررسي و 
مطالعه كرده است، در مصاحبه اي با 

 "دمكراسي اكنون"راديو 
)Democracy Now(  در باره نقش

: جنبش كارگري در مصر مي گويد
 10اين واقعه بزرگي است زيرا در "

سال گذشته موج عظيمي از اعتصابات 
.  داشته استكارگري در مصر وجود

بيش از دو ميليون نفر در ده سال اخير 
 اعتصاب و اشكال 3300در بيش از 

ديگر اعتراضي شركت كرده اند و اين 
زمينه ساز تمامي اين قيام انقالبي بوده 

تا به حال كارگران به عنوان . است
جنبش كارگري به ندرت در تظاهرات 
شركت كرده بودند اما آنچه كه ما تا به 

د بوده ايم و شما در روزهاي حال شاه
اخير مشاهده كرديد، اين است كه ده 
ها هزار كارگر خواستهاي اقتصادي خود 

اين . را به خواستهاي سياسي پيوند زدند
بدان معناست كه فضاي بين 

خواستهاي اقتصادي در سالهاي گذشته 
با خواستهاي سياسي روشنفكران پر 

  ".شده و اين دو به هم رسيده اند
در سال ":  ادامه مي گويدوي در

المحله "، كارگران نساجي 2008
 هزار نفر را در بر مي 22 كه "الكبرا

گيرند، كمپيني با خواست افزايش 
حداقل دستمزد ايجاد كردند و از همه 

 آوريل اين 6كارگران خواستند تا در 
. سال دست به اعتصاب عمومي بزنند

نيروهاي امنيتي در اين زمان به ميدان 
 و دست به سركوب شديد كارگران آمده
اگر چه كارگران سركوب شدند اما . زدند

از سوي ديگر، يك تظاهرات خود به 
خودي كه اكثر آنان را زنان و كودكان 
تشكيل مي دادند، شكل گرفت و 
شركت كنندگان به بهاي سنگين مواد 
. خوراكي و به ويژه نان اعتراض كردند

اين تظاهرات با پرتاب سنگ از سوي 
نيروهاي امنيتي اونيفورم پوش، روبرو 

  . گرديد
اعتصابات ديگري هم در سراسر مصر 
بود كه اگر بخواهيم به طور منفرد به 
آنها بپردازيم، به ظاهر با شكست روبرو 

 بودند كه "شكستها"شدند اما اين 
براي . زمينه ساز پيروزي كنوني شدند

گران در تشكلي سراسري اولين بار كار
 ".با هويتي سياسي منسجم شدند

خواست ":  مي افزايد"بنين"پرفسور 
افزايش حداقل دستمزد، لزوما خواستي 
اقتصادي نيست، بلكه خواستي سياسي 

 -است زيرا اعتراض به اقتصاد نو 
ليبرالي و پروژه هاي تعديل ساختاري 
كه در مصر به سرعت در حال پيشروي 

  ".بود، مي باشد
 در جاي ديگري همچنين به "بنين"

اهميت استراتژيك كانال سوئز اشاره 
 1882در سال ": مي كند و مي گويد

بريتانيا مصر را با هدف بهره گيري از 
بنا به تاريخ . اين آبراهه اشغال كرد

مبارزه با تجاوزگري غرب در اين 
منطقه، كارگران كانال سوئز طبيعتا در 

نيز از ستيزه جو مبارزه با رژيم مبارك 
از هنگام باالگرفتن . ترين بخشها بودند

 ژانويه، دو نفر در اين 25تظاهرات در 
تظاهرات در اين . منطقه جان سپرده اند

منطقه قهر آميز تر بوده، به طوري كه 
 "حزب دمكراتيك ملي"دفتر محلي 

و ايستگاه پليس ) حزب دولتي حاكم(
  . مورد حمله قرار گرفت

ن كانال سوئز به اين اعتصاب كارگرا
معني است كه يكي از مهمترين 
. نهادهاي اقتصادي كشور فلج مي شود

افزوده بر آن، اين امر فقط مربوط به 
كارگران كانال سوئز نيست، بلكه 
كارگران فوالد در سوئز نيز هستند كه 

 ".آنها هم دست به اعتصاب زدند
 در باره مدل مكزيكي "بنين"پرفسور 

 كه به طور عمده تشكلهاي كارگري
توسط دولت كنترل مي شوند و در مصر 

در مصر، ": رواج داشت نيز مي گويد
 در سال "فدراسيون اتحاديه كارگري"

 زير نظر رژيم ناصر تشكيل شد و 1957
از آن هنگام، تحت كنترل دولت قرار 
داشته و نه تنها در اعتراضات كارگري 
شركت نكرده بلكه، عليه آن نيز وارد 

بنابراين، در ده سال . ه استعمل شد
گذشته كارگران وقتي به اعتصاب دست 
مي زدند، از ميان خود كميته اعتصاب 

آنها در برخي موارد . انتخاب مي كردند
 "مانند اعتصاب كارگران نساجي در 

 كه مركز بزرگ پارچه "المحله الكبرا
. بافي در دلتا است، منشعب شده اند

ته ها برخي از اعضاي آن به اين كمي
پيوسته و برخي با اتحاديه هاي رسمي 

  ".دولتي مانده اند
اما بايد توجه داشت كه به گفته پرفسور 

 هيچيك از اقدامات و "بنين"
اعتراضهاي دست جمعي در دهه 
گذشته، توسط اتحاديه هاي رسمي 

  . دولتي صورت نگرفته است
، 1942از زمان سقوط سلطنت در سال 

قل تشكيل برخي از اتحاديه هاي مست
شدند كه مهمترين و بزرگترين آن 

كارورزان . اتحاديه ارزيابان ماليات است
 11اين بخش پس از يك اعتصاب 
 325روزه و پيروزي در افزايش 

درصدي حقوق خود، به سازماندهي 
اتحاديه مستقلي اقدام كردند كه اكنون 

پس از .  هزار عضو مي باشد35داراي 
ي گوناگون اين رويداد مهم، اتحاديه ها

مستقل ديگري نيز به وجود آمد كه تازه 
ترين آن را تكنسينهاي پزشكي در 

  .  تشكيل داده اند2010دسامبر 
  قابل توجه است كه چند روز پس از 

  11بقيه در صفحه 
  

  جهان در آيينه مرور

  )9(سازماندهي جنبشهاي عصر جديد پس از جنگ سرد 

  )١(آموزشھای نقش آفرينان نبرد مصر 
  ليال جديدي

هيچ چيز ديگر هرگز به گونه ي پيشين ": نخست وزير فرانسه گفت، "ژرژ پمپيدو"، 1968بعد از اعتصاب عمومي در سال 

   ".نخواهد بود

پس از اين، نه تنها اين دو كشور و كشور ما ايران و نه تنها خاورميانه . قيام مردم مصر و تونس نقطه عطف ديگري در تاريخ است

  ."جهاني ديگر ممكن است"آري . بلكه، سراسر جهان دگرگون خواهد شد
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آموزشھای نقش آفرينان 
  )١(نبرد مصر 

  
  10بقيه از صفحه 

 ژانويه، اين دو اتحاديه 25تظاهرات 
مستقل و نمايندگان چندين منطقه 

 و "دلتا" در "المحله"صنعتي مانند 
 در قاهره در يك "حلوان سايت"

كنفرانس مطبوعاتي اعالم كردند كه 
فدراسيون اتحاديه "اقدام به تشكيل 

  . رده اند ك"كارگري مستقل
:  در اين باره مي گويد"بنين"پروفسور 

پس از تشكيل فدراسيون سراسري "
مجله (مستقل، در بالگ فارين پالسي 

نوشتم، اين يك اقدام ) سياست خارجي
انقالبي است زيرا حركتي غير قانوني 

حركت مزبور كارگران را . مي باشد
تشويق مي كند به استقالل فراسوي 

اما در آن . يشندقوانين حكومتي بياند
هنگام انتظار نداشتم كه اين اقدام به 
قيامي اين چنين انقالبي و با چنين 

   ".انسجامي بيانجامد
  

   سازمان دهندگان-2

اگرچه در رسانه هاي غربي، به ويژه "
رسانه هاي آمريكا، انقالب مصر، 
انقالب فيس بوكي معرفي شد و با 
اينكه اطالعات اينترنتي تاثير مهمي 

 اما مهمتر آن بود كه انقالبيون داشت
جوان مصري بدين درك رسيده بودند 
كه بايد با شجاعت فردي چشمگير خود 
در آن لحظات حساس از روشهاي 

 ".سازماندهي سنتي نيز استفاده كنند
، "كارگران سوسياليست"نشريه (

 و از انتشارات 1977بنيانگذاري رسال 
سازمان سوسياليستي بين "

 International Socialist"المللي
Organization(  

سازمان دهندگان تظاهرات، روشهاي 
سنتي سازماندهي را آنچنان با ابتكارات 
مدرن خود درهم مي آميختند كه بنا به 
گفته بسياري، ناظران انگشت به دهان 

وال "در اين باره روزنامه . مي ماندند
 در مقاله اي به نوشته "تريت ژورنالاس
 "مارگارت كوكر" و "چارلز لوينسون"

مصريها رموز خيزشهاي خود "با عنوان 
  : مي نويسند"را به اشتراك مي گذارند

تسخير مناطق اطراف مجلس توسط "
مصريها از آغاز با داشتن ابتكاري جانانه 

در اولين مرحله، . در آستين آغاز شد
تظاهرات در آنها نخست فراخوان 

. اطراف ساختمان تلويزيون را دادند
سپس همچنان كه ارتش در مكانهاي 
حساس مستقر مي شد، به طور عادي و 
به آرامي به طرف مجلس حركت 

فعاالن جوان با اين حركت به . كردند
 25روز . نيروهاي امنيتي رو دست زدند

ژانويه، اولين روز تظاهرات، سازمان 
آستين دهندگان حقه ديگري در 

آنها تظاهرات را به محله اي . داشتند
در كوچه  فقير نشين در غرب قاهره و

هاي تو در تو و گل آلود كشاندند؛ 

تظاهراتي كه در ظاهر خود به خودي 
آنها با اينكار نيروهاي . به نظر مي آمد

امنيتي را كامال غافلگير كردند زيرا 
پيش از آنكه نيروهاي سركوب بتوانند 

حل برسانند، تظاهرات خود را به م
  . گسترش پيدا كرده بود

، يكي از رهبران "وائل غونيم"
تظاهركنندگان پس از آزادي از زندان و 

وزير ": مالقات با وزير كشور گفت
كشور به من گفت، هيچكس نمي 
توانست بفهمد چگونه اين نقشه كشيده 
و عملي شد، بنابراين احتمال را بر اين 

يت مي شده گذاشتيم كه از خارج هدا
  ".است

  

  شرح ابتكار بزرگ * 

صفحه فيس بوك با نام شناسايي 
، جواني كه چندين ماه "خالد سعيد"

پيش تا پاي مرگ مورد ضرب و شتم 
پليس قرار گرفته بود، محل گردهمايي 

  . فعاالن اعالم شده بود
صفحه مزبور به دو زبان عربي و 
انگليسي انتشار مي يافت كه هر يك از 

آقاي . ره كننده خود را داشتآنها، ادا
 از دبيران اجرايي گوگل يكي از "غانم"

اداره كنندگان صفحه بود اما نام ديگر 
  .اداره كنندگان هنوز منتشر نشده است

، يك عضو "كمال"با قيام در تونس، 
 و "محمد البرادعي"شاخه جوانان 

يارانش به نيروي جديدي براي جذب 
: وي مي گويد. دست يافته بودند

درست لحظه اي كه شنيديم بن علي "
  ".فرار كرده، گفتيم بايد شروع كنيم

 ژانويه را كه روز تعطيل 25آنها روز 
دولتي به مناسبت روز پليس كه منفور 
مردم است را انتخاب مي كنند و اين 
: سوال را به زبان عربي بين مردم بردند

فكر مي كنيد در روز پليس چه هديه "
   "بدهيم؟اي خوب است به پليس 

ما براي دو هفته ":  مي گويد"كمال"
هر روز دوبار در اطاق كوچكي در خانه 
يكي از سازمان دهندگان جمع مي 
شديم و برنامه ريزي مي كرديم تا 

   ".بتوانيم نيروهاي امنيتي را گمراه كنيم
 گروه از 6اين گروه با نمايندگان 

جوانان ديگر كه به احزاب سياسي، 
ري و اخوان فعاالن حقوق كارگ

المسلمين وصل بودند، مناطقي را براي 
تظاهرات انتخاب مي كردند كه 

از . محلهاي شلوغ و پرجمعيت بودند
جمله، مسجدها و محله هاي كارگري 

آنها بر اين باور بودند كه . اطراف قاهره
تعداد زياد تظاهركنندگان مي تواند 
دست نيروهاي امنيتي را ببندد و سبب 

  . ري نيز به آنها بپيوندندشود افراد بيشت
براي اطمينان خاطر از اينكه اين عده 
تنها كساني نباشند كه اعالم تظاهرات 
كرده اند، گروه هاي با نفوذ، منابع 
. خودشان را در اختيار اين روز گذاشتند

 منطقه براي برگزاري تظاهرات 20
آنها سپس محلهاي . انتخاب شد

د و تظاهرات را در اينترنت اعالم كردن
 شروع مي 2گفتند تظاهرات در ساعت 

 اي كه سازمان  منطقه20اما . شود
دهندگان به طور علني براي تظاهرات 
اعالم كرده بودند، همه ي موضوع 

 موضوع محل بيست و "كمال". نبود
يكم كه كسي از آن اطالع نداشت را 

او و رفقايش سه . نيز توضيح مي دهد
روز به خانه نرفتند و از تلفنهاي ديگران 

برنامه . براي ارتباط استفاده كردند
نستند براي اينكه انقالب ريزان مي دا

پيروز شود، بايد مردم تهيدست و 
زحمتكشان در آن شركت كنند، از اين 
رو آنها تصميم گرفتند تظاهرات را در 
محله هاي فقير نشين كه دسترسي به 
اينترنت ندارند، آغاز كنند و بين مردم 

آنها اين احساس . اعالميه پخش كنند
كه انقالب در شرف رخ دادن است را 

  . به ميان مردم بردند
سازمان دهندگان تظاهرات، مسير 
راهپيمايي را بارها با سرعت آهسته و 
سرعت تند پيمودند تا دريابند با چه 
شتابي حركت كنند كه حلقه هاي 

در . مختلف به موقع به هم وصل شوند
 گروه فرمانده از بين 4اين هنگام 

. كميته هاي سازمانده انتخاب شد
 10 به هسته هاي سازمان دهندگان

نفري تقسيم شدند كه در هر هسته 
تنها يك نفر از محل قرار بيست و يكم 

اين مقر فاش نشده، روبروي . مطلع بود
يك قنادي در محله اي فقير نشين بود 
كه محل مناسبي براي تجمع به نظر 

  . مي رسيد
 ژانويه، 25پر واضح است كه روز 

 مقر اعالم شده، 20نيروهاي پليس در 
در اين هنگام، هر هسته، . جمع كردندت

 نفري را 300گروه هاي كوچك حدود 
عدم . به سوي شيريني فروشي برد

وجود نيروهاي امنيتي با وجود حضور 
جمعيت تظاهركننده سبب شد مردم 
محله با موجهاي صدنفري هجوم آورده 

خيابانها و كوچه . و به تظاهرات بپيوندند
يك كارگر شيريني . ها بسته شد

فروشي مي گويد، در مقابل چشم آنها 
 . جمعيت به هزاران نفر رسيد

ميدان " بعد از ظهر در 2قرار ساعت 
 و 1تظاهرات در ساعت .  بود"تحرير

 دقيقه به طرف اين ميدان به راه 15
افتاد و تا پليس بخواهد متوجه قضيه 
شود، فقط توانست تعداد كمي نيرو به 

دين ميدان بياورد ولي شمار جمعيت چن
ديگر تظاهر كنندگان كه . برابر آنها بود

اطراف مسجد گردهم آمده و در 
محاصره پليس بودند اما نتوانستند خود 

  .  برسانند"ميدان تحرير"را به 
اين اولين باري بود كه مصريها چنين 
تظاهراتي را در كوچه و خيابانهاي خود 

نتيجه آن، سرازير شدن . ديده بودند
ن آنها به تظاهرات هزاران نفر و پيوست

 .بود
  

   نويسندگان و هنرمندان-3

نويسندگان و هنرمندان مصري از 
همان آغاز اعتراضها در كنار مردم قرار 
گرفتند و همراه آنان در تظاهرات عليه 

تشكل . حكومت شركت كردند
سراسري نويسندگان كشور به نام 

 يكي از نخستين "اتحاد كتاب مصر"
ا اعتراضهاي نهادهاي فرهنگي بود كه ب

و در بيانيه اي از مردمي همصدا شد 
در اين .  حمايت كرد"جنبش خشم"

، پژوهشگر "علي اميني نجفي"باره 
احمد ":  مي گويدمسايل فرهنگي

صبري، نعيم صبري و عالء االسواني از 
نويسندگان مشهوري هستند كه در 
تمام آكسيونهاي اعتراضي شركت 

 در داشته و در خيابان و ميدان تحرير
  ".اند كنار مردم بوده

گراي  ، شاعر چپ"احمد فواد نجم"
مصر كه از زمان جمال عبدالناصر و 
انور السادات چندين بار به زندان افتاده 

جويانه  و به خاطر اشعار مترقي و مبارزه
اش در سراسر جهان عرب شهرت دارد، 

گويي با تلويزيون عربي  و در گفت
اند مبارك، رييس ب":  گفت"الجزيره"

   "!است نه رييس جمهور
نويس برجسته  نعيم صبري، رمان

در ": مصري نيز به خبرنگاران گفت
گذشته مردم مصر با فريادهاي خود در 

 با متانت و آرامش به "كفايه"جنبش 
حسني مبارك گفتند كه بهتر است به 

او گوش . زبان خوش قدرت را رها كند
نكرد و حاال بايد راه فرار را در پيش 

   ".گيرد
عالء االسواني، نويسنده سرشناس 

وگويي با روزنامه آلماني  مصري در گفت
از اهداف )  ژانويه31(اشپيگل  تاگس
:  دفاع كرد و گفت"جنبش خشم"
آينده  جوانان مصر خود را درمانده و بي"

بينند و اين را به علت تسلط فساد و  مي
آنها . دانند اختناق بر ميهن خود مي

شت ندارند و به ديگر از حاكميت وح
   ".بركنار كردن آن مصمم هستند

 "عمارت يعقوبيان"نويسنده رمان 
در غرب، افكار ": گويد همچنين مي

عمومي با مردم مصر است اما بعضي از 
دهند با  دولتهاي غربي ترجيح مي

دولتهاي فاسد سروكار داشته باشند تا با 
   ".دولتهاي ملي و مستقل

يشه ترين هنرپ ، نامي"عمر شريف"
المللي نيز به منتقدان  مصر در پهنه بين

 حسني مبارك پيوسته و از او خواست
به نظر . گيري كند   از قدرت كنارهتا
مبارك نتوانست ": "عمر شريف"

مشكالت مصر را حل كند و سي سال 
حكومت همراه با فساد و قلدري كافي 

   ".است
 ساله كه در قاهره 78اين هنرپيشه 

نتقاد از شكاف كند، در ا زندگي مي
طبقاتي در كشورش به راديو فرانسه 

يك صدم جمعيت مصر درآمد ": گفت
اي دارد، درحالي كه اكثريت  افسانه

  ".بزرگ مردم گرسنه هستند
 به "نبرد خلق"در شماره بعدي نشريه 

ديگر نقش آفرينان نبرد مصر و تجربيات 
  .آنها خواهيم پرداخت
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ــردم در    ــه م ــدالت طلبان ــاي ع فرياده
كـــشورهاي تـــونس، مـــصر و ديگـــر 

ي يكشورهاي عربي بي شك تاثير بسزا     
در روند مبارزات مردم كل منطقه عليـه        

جهان بـار   . سيستمهاي ديكتاتوري دارد  
 كه اگـر خلقهـاي   گرديدديگر شاهد آن  

صورت ه ستم كشيده عزم جزم كنند و ب     
 هـيچ قـدرتي     ،متحد وارد ميدان شـوند    

. ادر نيست در مقابل آنان مقاومت كند      ق
 بنـاي    عـزم  ي و يعطش رسيدن به رها   

 اقتصادي عادالنه براي -ساختار سياسي 
مردمي كه حاضرند تا پاي جان در ايـن     

 نه تنها پيكر قـصر    ،مسير فداكاري كنند  
 انديــشه تون ســ،نــشينان مــستبد بلكــه

ايـن  انفعـال را بـا       مترصـدند  ي كـه  يها
 بـه سـر   البهـا انقادعاي پوچ كه تـاريخ     

 را نيـز بـه لـرزه در          تيوريزه كنند  رسيده
  . آورد

كـه قيـام مردمـي در تـونس،          در حالي 
  همـراه   و به  مصر و يمن توجه جهانيان    

خــود ه خبرپراكنــي را بــآن بنگاههــاي 
 مردم كشور عـراق نيـز       ،جلب كرده بود  

طور سازمان يافته تر و مصمم تـري        ه  ب
 به ميدان آمدند تا فساد دولتي كه نوري       

ي آن را به عهـده      يمالكي مقام اول اجرا   
ـ دليـل توط  ه  ب.  به چالش كشند   ،دارد ه ي

هاي نوري المالكي در راسـتاي تـامين        
كـه   هران، با اين  تمنافع واليت فقيه در     

 از تشكيل دولـت      به نسبت درازي   زمان
 نـه تنهـا وزراي      ،جديد عراق مي گـذرد    

 بلكـه   ، هنوز تكميل نشده اند    آنكابينه  
تشكيل و تعيـين    ،   يعني مهمترين توافق 

مفاد شوراي ملي سياستهاي استراتژيك     
 ،انـدكي پـيش   . اسـت  معوق مانده    هنوز

ــضاي    ــي از اع ــه يك ــراق ب ــس ع مجل
ـ  "العراقيه" عنـوان وزيـر نيـرو كـه        ه   ب

وزارتخانه اي مهـم اسـت، راي اعتمـاد         
وزارت امــور شــهرداري و كارهــاي . داد

ــه   ــي ب ــي "عمران ــاد مل  وزارت و "اتح
 شخصيت كرد عراقـي     بازرگاني به يك  

 در حـال    ،به اين ترتيـب   . محول گرديد 
 نوري المـالكي از     هحاضر اعضاي كايبن  

ــيعه،  24 ــصيت ش ــتمدار 11 شخ  سياس
 شخصيت كرد تـشكيل شـده       7سني و   

است اما هنـوز وزراي وزارتخانـه هـاي         
مهمي مانند دفاع و برنامه ريزي و چنـد   
پست وزير مشاور تعيين نشده و توسـط        

  . خصأ اداره مي شودنوري المالكي ش
در همين رابطه بـه گـزارش تلويزيـون         

 كـه پـست     "صالح المطلك " ،"الحره"
يكي از معاونـان نخـست وزيـري را در          

 عنـوان مـي دارد كـه صـبر      ،دست دارد 
 وزراي به دليل عدم معرفـي       "العراقيه"

امنيتـي و پـر نكــردن وزارتخانـه هــاي    
ــي   ــشكيل شــوراي مل خــالي و عــدم ت

  لبريـز  در حـال   سياستهاي اسـتراتژيك  
  قبل از مي افزايد؛او . شدن است

 

 گفتگوهايي بـين سـران      ،تشكيل دولت 
فراكسيونهاي سياسي وجود داشت و بر       

اي از موضـوعات توافـق        سر مجموعـه  
حاصل شد كه از جمله آنها شوراي ملي       
ــن   ــوده و اي ــتراتژيك ب ــتهاي اس سياس
موضوع بسيار مهمي است چرا كه ايـن        

انهـاي اجرايـي در   نهاد، اهرم كنترل ارگ  
دولت خواهد بود و در صورتي كـه هـر          

 درصـد آرا    80طرحي در آن به اكثريت      
ــراي    ــراي آن ب ــد، اج ــدا نكن ــت پي دس

.  خواهــد بــودمنــوعنهادهــاي دولتــي م
 معتقــد اســت كــه منــصب "العراقيــه"

رياســـت شـــوراي ملـــي سياســـتهاي 
ــااليي برخــوردار  اســتراتژيك از ثقــل ب

ـ      است كه مي   ر سـر   بايست در پارلمان ب
طور كه بر سر      گيري شود، همان    ياآن ر 

وزيـر و     وزير و معـاونين نخـست       نخست
گيري شد، يعني     ياجمهور ر   سيوزرا و ر  

  كم اهميـت تـر از مناصـب        جايگاهاين  
يـد  اي بايـد از ت     از ايـن رو     نيست و  مزبور

 از  از ايـن راه   پارلمان برخوردار شود تـا      
 بيـــشتري در اتخـــاذ اثيرقـــدرت و تـــ

  .دار گرددتصميمات برخور
، "العراقيه"يس  ي، ر "اياد عالوي " دكتر

ائتالف برنده انتخابات پارلمـاني عـراق       
در يك مصاحبه تلويزيوني در مورد اجرا       

 تـشكيل دولـت      پيرامون نشدن توافقات 
قبل ": مشاركت ملي هشدار داد و گفت     

ــا روي   ــه گفتگوه ــت ب ــشكيل دول از ت
 خـود بــراي تــشكيل  حــقآورديـم و از  

ي كــه بخــشي از آن لــيدولــت، بــه دال
داخلي و بخش ديگر خارجي بود، كوتاه       

ــي در  . آمــديم ــراي مــشاركت مل ــا ب ام
تصميم گيـري سياسـي، پايـه هـايي را          
قرار داديم و بر سر آنها توافق شد ولـي          

 – "ليست اتحاد ملي  "برخي طرفها در    
دولـت  " و   "حزب الـدعوه  " مشخصا در 

 شروع به شانه خالي كردن از       - "قانون
از جملـه توافقـاتي   .  كردنـد اين تعهدات 

 اين بود كه نخـست      ،كه صورت گرفت  
 افـزوده . وزيري آيين نامه داشـته باشـد      

 بر سر موضوع تـوازن سياسـي در      ،برآن
اســــتخدامها و تجديــــد نظــــر در   
استخدامهاي سابق كه بر خالف قـانون   
. صورت گرفته بود، توافق صورت گرفت  

از جمله، انتصابات مربوط به مشاوران و       
هــان  ين وزارتخانــه هــا و فرمانــدمعــاون

 يكـي از ايــن  لـشكرها و غيـره و طبعــاً  
ــم ت ــات ه ــي  اتوافق ســيس شــوراي مل

سياستهاي اسـتراتژيك بـود كـه هـيچ         
  ". به واقعيت نپيوسته اندكدام

دكتــر ايــاد عــالوي كــه بــا تلويزيــون  
ــيد" ــرد،   "الرشـ ــي كـ ــصاحبه مـ  مـ

شـــوراي ملـــي سياســـتهاي ":افـــزود
ييـد  اتاستراتژيك چيزي است كه مورد      

تمام طرفها بـدون اسـتثنا قـرار گرفتـه          
 ايـن   لدر تـشكي  ممكن است كه    . است
  يك يا دو موضوع اختالفي گردشورا 

 

 وجود داشته باشد ولي از سـوي همـه و       
 بـه عنـوان يكـي از        ،نيز نوري المالكي  
 جهـت تثبيـت مبــاني   ابزارهـاي اصـلي  

مشاركت ملي مورد تاييـد قـرار گرفتـه         
 نقـض شـده     ولي اين توافقات تـاكنون    

ــا و صدر تخــصي. اســت ــه ه  وزارتخان
 كه به امـضا     "العراقيه"مناصب سهميه   

 معــاون پــستهاي بــه مــا ،رســيده بــود
نخست وزير در امـور اقتـصادي، وزيـر         
دفاع، و وزير برق و نيـز وزراي ديگـري    

 مــي اكنــوناختــصاص داده شــد ولــي 
 اسامي مطـرح    ،گويند براي وزارت دفاع   

ــي ــه   م ــق ب ــيم و متعل ــه"كن  "العراقي
  ".نيست

ــوري   ــستبدانه ن ــوذ م ــداوم اعمــال نف ت
يـك و   يالمالكي در حـذف نيروهـاي ال      

ملــي در پروســه مــشاركت در ســاختار 
 قول و قرارهاي قبل از      با وجود سياسي  

 تـشديد    آن  به مـوازات    و تشكيل دولت 
 جــز حاصــلي ،ســركوب و فــساد اداري

تشديد فقـر ، بيكـاري و تكـدي گـري           
متمـادي از   براي ملتي كه دهـه هـاي        

جنگ و اشغال رنـج مـي بـرد، نداشـته           
بـه تـازگي   وزير حقوق بشر عراق   . است

اعالم كـرده اسـت كـه عـراق بـا پـنج          
 شـمار    بيـشترين  ،ميليون كـودك يتـيم    

در جهان عرب   كودكان بدون سرپرست    
ست كـه تـشكيل      اين در حالي  . را دارد 

 بـه يك دولت ملي و بـا ثبـات كـه نـه         
 ،قه بلكه منافع حكومت اوباشان در منط    

 قـادر   ،تنها به منافع ملي عراق بيانديشد     
وجـود آورد كـه ملـت    ه است وضعيتي ب  
ـ     تـضادها، برآمـد حملـه       رعراق بتواند ب

قومي و  نيروهاي امپرياليستي، جنگهاي    
 چيره   اشغال كشور  وثير سو ا و ت  فرقه اي 

  . گردد
آغاز به بيرون پرت شدن مهره هـاي        با  

مستبدي همچون مبارك و بن علـي از        
شـان و تحـت      يستمهاي ديكتـاتوري  س

اعتراضـات پرشـور خيابـاني      تداوم  تاثير  
ملتهاي ايـن كـشورها، نـه تنهـا شـعله          
خشم ملت غيور عـراق بـيش از پـيش          

 بلكـه نـوري المـالكي،       گرديد،شعله ور   
  نيز مهره وابسته به رژيم واليت فقيه را      

ــب ــه عق ــشاندب عــزم فرهيختگــان، .  ن
ر جوانان و زنان در شهرهاي بزرگ مص      

و تــونس در تغييــر شــيوه ســاختارهاي 
ــاع ــصادي و اجتمــ  يسياســــي، اقتــ

عنـوان زنـگ    ه   ب ،حاكميتهاي خودكامه 
خطري نه تنها در گـوش واليـت فقيـه       

مهره وابسته به آن، نوري المالكي ،  بلكه
گرچه ايـن رژيمهـا بـا       . نيز طنين افكند  

ايجاد شرايط رعب و وحـشت، حـذف و         
 تصفيه مخالفان و سركوب نمـي تواننـد       

خللي در اراده مردمي كه به پا خواسـته         
اند تا حقوق پايمال شده خـود را طلـب          
كنند، وارد سازند ولي نوري المالكي كه       
 تا ديروز حاضر نبود لحظـه اي شمـشير       

ــه  ــام كــشيده خــود علي  نيروهــاي از ني

يك و ملي را زمين بگـذارد،       يمترقي، ال 
حسابگرانه عنوان كرد كه گرچه قـانون       

 نخـست وزيـري در      اساسي عراق مـانع   
دور سوم، چهارم و يا پنجم نمـي شـود          

تصميم گرفتـه اسـت كـه       شخصا  اما او   
 نخـست وزيــر  ،ديگـر پـس از ايـن دور   

  !نشود
ل در جهان به سرعت برق در يالبته مسا

حال تغييـر اسـت و معلـوم نيـست كـه         
المالكي قادر باشد با توجـه بـه تـشديد          
اعتراضات كارگري، كارمنـدان و زنـان       

ه به ميدان آمده انـد تـا ماننـد          عراقي ك 
ــسي    ــصري و تون ــدگان م ــركوب ش س

حاكمــان نــااليق و تكليــف خــود را بــا 
 يكسره كنند، حتـي ايـن دوره از         مستبد

. نخست وزيري را نيز به پايـان برسـاند        
لـس انجلـس   "در همين رابطه روزنامه     

غوغاي تغيير سياسي در    ": نوشت "تايمز
سراسر جهان عـرب بـه عـراق رسـيده          

  ".است
شهرها و اسـتانهاي مختلـف عـراق در         

پــر  هايروزهــاي اخيــر شــاهد اعتراضــ
 به سياستهاي نوري المـالكي و       شماري

درگيري مردم با مـاموران دولتـي بـوده        
ن اروزنامـه نگـار  ، در همين رابطه  . است

 بغداد تحصن كردند و      مركزي در ميدان 
خواستار بركناري دولـت نـوري مـالكي        

ــدند ــ  . ش ــردم منطق ــر از م ــدها نف ه ص
ــه" ــشهايي از "االمان ــهرك " و بخ ش

ــدر ــك   "ص ــزاري ي ــا برگ ــداد ب  در بغ
 با نامزد المالكي براي اشـغال       ،تظاهرات

پست معاونت رياست جمهوري مخالفت    
، "تلويزيون الشرقيه "به گزارش   . كردند

تظاهرات ديگري توسط مردم در همين      
استان برگزار شده اسـت كـه خواسـتار         

. نـد گماردن افراد صـالح در قـدرت بود        
ميـدان  "كارگران وزارت برق عـراق در       

 تحصن كردند و خواستار كار      "فردوسي
تظــاهراتي نيــز در شــهر . ثابــت شــدند

ــه" ــوري  "فلوج ــت ن ــساد دول ــه ف  علي
صـدها تـن از     . المالكي برپا شده اسـت    
ــتان   ــاران در اسـ ــيه"بيكـ  در "قادسـ

اعتراض به وضعيت بد معيشتي و پارتي       
ـ    ،بازي در اسـتخدامها    د  تظـاهرات كردن

كه ايجاد كار مناسـب را وظيفـه دولـت        
 بـه    نيـز  "قادسـيه "مـردم   . مي دانستند 

خيابانها آمدند و ابراز داشتند تا رسـيدن        
ـ  به آزادي دست از اعتراض        دبر نخواهن

ــدگان در شــركت يكــي از . داشــت كنن
:  اعــالم داشــت"الهاشــميه"تظـاهرات  

كاري با شما مي كنيم كه بـا حـسني          "
   ".مبارك كردند

 ،از كاركنـان بـرق، پزشـكان      دهها تـن    
 كــارگران در بخــشهاي   وفرهنگيــان

 و دست به اعتراض زدنـد    مختلف عراق   
خواستار رسيدگي به مشكالت معيشتي     

  .خود شدند
  ، "بابل" ،"االنبار"ساكنان استانهاي 
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 رو به جلو، يجنبش اجتماع

  حكومت در حال چرخش 

  به دور خود
   امانمنصور

  فراسوي خبر اول اسفند 
ـ  معتـرض ا   جامعه  در تـب و تـاب وارد آوردن         راني

.  به حكومت، به تالُطم درآمده است      يگريضربه د 
ـ  ن انيموج پا   و پـر شـور اعـالم شـركت در           يافتني

ا و عـزم     از آن، آرزوهـ    يبانيتظاهرات امروز و پـشت    
ـ  دسـت    يمبارزه برا   ي بـه آن را نـزد مردمـ        افتني

ـ   ي م فستهيمان  م از هـر هنگـا  شي كند كـه امـروز ب
  . به قُدرت و نفس بلند خود باور دارندگريد

 رو به جلو در حال حركـت اسـت؛          ي اجتماع جنبش
 ي و بدون سـووتفاهم حي صر ي را فقط خواستها   نيا

اراده .  كنـد  ي زد، ثابـت نمـ     ادي بهمن فر  25كه در   
مخالفان و معترضان بـه از سـر گـرفتن مبـارزه از             

 ي روز به انجـام رسـاندند، آگـاه   نيهمانجا كه در ا   
 اسـفند نوشـته     كي را بر پرچم     قتي حق نيآنها به ا  

  . است
ـ  مقابل، حكومت نه فقط نتوانـسته پـس از          در  كي

 كــه تمــام ي بــا جنــبش و در حــالييارويــدوره رو
ـ  و بربر  يگرياستعداد وحش   آن بـه    هيـ اش را عل   تي

ـ  بخشد، بلكه زميكار گرفته، مواضع خود را تحك   ري
 دوره در   ني در تمام طول ا    نييفشار خُردكننده از پا   

 دادن  ت و از دسـ    شتري ب ي سنگرها يحال از واگُذار  
 بدنه  زي رده ها و ن    ني در باالتر  يمواضع حساس تر  

  .  خود بوده استي
 يان م  امروز نش  ي اعتراضها ي گُسترده برا  تداركات

 مـسخره و اغلـب      زيـ دهد كه چگونـه جـست و خ       
 جيچندش آور حكومت در چند روز گُذشته، بـه نتـا         

 ُكـاله  يي خـتم شـده و عقـده گـشا        يكامال باژگون 
ـ  دهان در  يهايمخمل ـ  بـر سـر ا     دهي  بـازار و آن     ني

 آنها  ان،ي كردن گود از مدع    ي خال يچارسوق، به جا  
ان بـه    مشت بر پوزه شـ     دني كوب ي انبوه انبوه برا   ار
  . دعوت كرده استابانهايخ

ـ  به اقدام رسـوا و نفـرت انگ        ينگاه  گُماشـتگان   زي
 دو جـان    كـر ي و پ  تي در سرقت هو   ي خامنه ا  يآقا

 گمانـه  ني روز دوشنبه، ا زشي در خ  يباخته راه آزاد  
 بهمـن را    25 ضربه   نيشتري كند كه ب   ي م تيرا تقو 

ساختن دروغ  .  كرده است  افتي در "نظام" جگاهيگ
 ي و ناتوان  عي وس ي با دامنه اجتماع   يموضوعدر باره   

 چنـد سـاعت،     ي بـرا  ياز سر پا نگه داشتن آن حت      
 ي حكــومتتيــ و دراي نــشانه از خونــسردنيبهتــر

ـ  ري كه ز  ستين  امـان مخالفـانش قـرار    ي حمالت ب
 ياتي حازيدارد و به متعادل جلوه گر شدن نزد آنها ن     

  .دارد
ـ  تاكت ي مـاد  جهينت  كـه بـه جـسد       ي آدمُكـشان  كي
ــربانُق ــت دراز اني ــم دس ــان ه ــي ش ــد، ي م  كنن

 حكومـت در  هي توده ها علشتري هر چه ب   ختنيبرانگ
 در  ي همبـستگ  ليكُردستان و بـه راه انـداختن سـ        

 كـه   يسراسر كشور با خانواده جانباختگان و جنبش      
 بـدان تعُلـق داشـتند،       يصانع ژاله و محمد مختار    

  .بود
،  بـرد  ي در آن بـسر مـ      هي فق تي وال مي كه رژ  ييجا
 ي است كـه بـر مـدارها   يي انتها ي ب ي چرخه   يرو

 آن در حــال يگي و دون مــاييســركوب، دُروغگــو
 است تا در هر گردش تازه،       شيچرخش به گرد خو   

ــر  ــم ت ــربات محك ــ از نيض ــده اش يروي  بازدارن
 . كندافتيدر

  

بار ديگر تسخير خيابانها 

توسط دالوران جنبش 

 رنگين كمان بيشماران
   

  
  زينت ميرهاشمي 

   بهمن 26راسوي خبر ف 
عليرغم تهديـدهاي سـركوبگرانه و دسـتگيري        
فعاالن سياسي و اجتماعي طي هفته اخيـر، بـار          

ــاريخ ســازان 25ديگــر روز دوشــنبه   بهمــن، ت
جنبش مردمي به خيابان آمدند و بـا شـعارهاي          

مرگ بـر   «،  »مبارك، بن علي، نوبت سيد علي     «
د تنفر خو .... و  » مرگ بر خامنه اي   «،  »ديكتاتور

از رژيــم واليــت فقيــه اعــالم كردنــد و نــداي  
  . آزاديخواهي خود را به گوش جهانيان رساندند

در حــالي كــه پــايوران رژيــم از ولــي فقيــه تــا 
فرمانبران او، مردم را بارها تهديد كردند كـه در          
خيابان حضور پيدا نكنند و اعالم كرده بودند كه        
اگر كسي ايـن روز دسـت بـه تظـاهرات بزنـد،             

نظام و انقالب محسوب مي شـود، امـا         دشمن   
انبوه مردم كه به خيابان آمدند بـا شعارهايـشان          
نشان دادند كه منقد رژيم نيـستند، بلكـه انكـار           

  . كننده كل نظام هستند
ــدار،    ــسيجي، پاس ــاي ب ــنگين نيروه ــضور س ح
انتظامي و لباس شخصيها، و در مقابـل حـضور          
مردم در خيابان بار ديگر نشان داد كـه ادعـاي           
خامنه اي مبني بر اين كه بارها گفته چشم فتنه     
را كور كرده نتوانسته موجب ترس مردم شـود و    

انصارش هستند كـه از مـردم        اين ولي فقيه و     
مي ترسند و چنين مجهز خيابانها را اشغال مـي          

  . كنند تا مبادا از انكاركنندگانشان پر شود
تظاهرات مردم در شـهرهاي تهـران، اصـفهان،        

بــه ويــژه در شــرايط بعــد از ....ت وشــيراز، رشــ
انقلالب مصر، پوشالي بودن شـعارهاي توخـالي        

  خامنه اي را در دفاع از مردم مصر و تونس بـه  
  . جهانيان نشان داد

ــسيج    ــازمان ب ــيس س ــدي رئ ــا نق ــد رض محم
مـصر و   مستضعفين رژيم، در رابطه بـا حـوادث         

سركوب مردم توسط طرفداران مبارك در لباس       
براي » شبيه سازي بسيج ايران   «غير نظامي، از    

سركوب مردم مصر توسط رژيم مبـارك انتقـاد         
كــرده و مــي گويــد لبــاس شخــصيهاي مــصر 
آدمهاي فاسد و قدرت طلب و خائن بودنـد امـا           
پشتوانه لباس شخصيهاي رژيم ايران، كه آنـان        

» خـدا و اسـالم    «رده  توصـيف كـ   » بسيجي«را  
البته اين سخنان را هم مصريها مضحك       . است

مي دانند كه لباس شخصيهاي طرفدار مبـارك        
را مي شناسـند و هـم ايرانيهـا كـه بـسيجيها و         
. پاسداران و لباس شخصي را خوب مي شناسند       

استفاده از افراد مزدور غير نظامي از شيوه هـاي    
  . معمول همه ديكتاتورهاست

 بهمن در تهران و شهرهاي 25نبه قيام روز دوش
ديگر با ابعاد گـسترده آن و بـا شـعارهايش بـار             

بحـران  (ديگر نشان داد كـه بحـران غيرقـانوني        
ادامــه دارد و مــردم بــه دنبــال تغييــر ) انقالبــي

  . هستند و راس نظام را هدف قرار داده اند
 
  

  

  
شبح مبارزه ضد 
ديکتاتوری اين 

بار عليه حاکميت 
  المالکی

  

  12ز صفحه بقيه ا
، منـاطق   "نجـف "،  "ديوانيه"
  بغـداد،  "حـسينيه " و   "شعله"

ــهرهاي  ــماوه"شـــ ، "ســـ
، "بــــــدره"، "العمــــــاره"
 و  "كوت"ساكنان   ،"ناصريه"
، ادبا و فرهنگيان شهر     "نينوا"
، كـــارگران نفـــت "بـــصره"
، كارمندان شركت   "كركوك"

ي در بغـداد و     يتوليد مواد غـذا   
به خيابانها آمدند تا انزجـار      ... 

ليـه سياسـتهاي دولـت      خود ع 
  . نوري المالكي را ابراز كنند

بــــه گــــزارش تلويزيــــون 
 بـا   "نينوا" مردم   ،"السومريه"

ــه    ــاهراتي علي ــايي تظ ــر پ ب
ــالكي   ــوري الم ــتهاي ن سياس

سرنگون باد  " :نددشعار مي دا  
   "!نظام المالكي و عوامل او

واكنش به امواج اعتراضها،    در  
نيروهــــاي المــــالكي بــــه 

ــه ــدگان در شــ ر تظاهركننــ
 "واسـط " در اسـتان     "كوت"

ــزارش   ــه گ ــرده و ب ــه ك حمل
 سي نفر   ،"الشرقيه"تلويزيون  

را مجروح و سه نفر را به قتل        
اين گـزارش اضـافه     . رساندند

مي كند كه هزار نفر مردم در       
ــتانداري و  ــر اسـ مقابـــل مقـ
ــه    ــت ب ــتان دس ــوراي اس ش

شـليك گلولـه    . تحصن زدنـد  
ــ  ــي ب ــاموران دولت ــوي ه م س

 كه تحصن كنندگان باعث شد  
آنان به استانداري حمله كننـد      

را به محاصـره خـود در        و ان 
آوردند كه ايـن مـساله باعـث       
ــده اي از   ــتاندار و ع ــرار اس ف

  . ماموران دولتي گرديد
با فرار حسني مبارك از مـصر       
و فروپاشي دستگاه اسـتبدادي    
بــــن علــــي در تــــونس و 
خيزشهاي انبوه مـردم تحـت      
ــر  ــشورهاي ديگ ــتم در ك  ،س

 اســتبدادي هــستي نظامهــاي

. منطقه، به خطر افتـاده اسـت      
دستگاه فاسد حكومت المالكي 
ــن    ــه اش از اي ــت فقي و والي

تشديد . مساله مستثني نيستند  
 ياختنــاق و كــشاندن نيروهــا

سركوب به خيابانها جهت قتل   
ــ  ــردم، ت ــام م ــوده ع الش بيه

  تعويق نظامهاي فاسد براي به   
 بـه    خود شدن  سرازير افكندن

ــاريخ  ــه دان تـ ــت؛زبالـ   اسـ
 تـا ديـروز از    حكومتهايي كـه    

ــل  ــتثمار وحاصـ ــاراجاسـ   تـ
ــتكش   ــردم زحم ــترنج م ، دس

  . ي مي ساختندي طاليكاخها
اتحاد عمل مردم ستم ديده از      

 و   رويـارويي  تونس تا مصر در   
مبارزه بـا ديكتـاتوري از مـرز        
ترس و وحـشت عبـور كـرده        
است و مي رود تا منطقه را از        

.  بزدايد مستبدوجود رژيمهاي   
 ق نيز بـا توجـه بـه       كشور عرا 

 در  ، شرايط سرنوشت سـاز    اين
موقعيت حساسي قـرار گرفتـه      

اين تداوم مبارزات مردم   . است
 براي دگرگون سـاختن      كشور

ساختارهاي سياسي، اقتصادي   
  چنگ  از رهايي با   ،و اجتماعي 

گرايشي كه از بند ناف واليت      
 رابطه اي   ،فقيه تغذيه مي كند   

ــگ دارد ــل . تنگاتن اتحــاد عم
گونـاگون اجتمـاعي    نيروهاي  

عراقي نه تنها زنـگ خطـر را        
 سياستبراي نوري المالكي و     

 واليـت    رژيـم  توسعه طلبانـه  
فقيه به صـدا در آورده اسـت،        
بلكـــه در صـــورت تـــداومي 
آگاهانه قادر است حلقه را بـر       
گردن منافع امپرياليـستي نيـز      

مـردم عـراق در   . تنـگ سـازد  
طول مبـارزات تـاريخي خـود       

ــان خودكامــ   ــه حاكم ه و علي
 تجربه هاي زيادي    ،اشغالگران

در صـورت   . كسب كـرده انـد    
ادامه مبارزه و اتحـاد عمـل و        
حمايت نيروهاي ملي، مترقـي     

ـ    ، آنها يكيو ال  ه  قادرند تاثير ب
ــزا ــود  يس ــت خ ــر سرنوش ي ب

بگذارند و در اين مسير از يوغ       
ــان ســرمايه و    ــي حامي بردگ

  نيـز  هـران تارتجاع حاكم بـر     
  . ي يابنديرها
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 بهمن سال 19سال پيش در   چهل
  نفره از پارتيزانهاي9گروه  يك 1349
 فرماندهي رفيق علي اكبر هب فدايي

 با حمله به پاسگاه  فراهاني،صفايي
 در استان سياهكلشهرك ژاندارمري 

يكي از شيوا ترين حماسه هاي  گيالن، 
جنبش آزاديبخش مردم ايران را 

حماسه آفرينان رستاخيز . آفريدند
 پس از سالها كار تداركاتيياهكل س

 را  كمونيستي ايرانجنبش نوينپرچم 
 سال نبرد بي امان 7برافراشتند و طي 

فداكاريها و  شگفت انگيزترين با 
جسورانه ترين پيكارها، قدرت مطلقه 

و با ديكتاتوري شاه را به سخرِه گرفتند 
عمل انقالبي، مرزهاي حقيقي بين 

  .ندمردم و دشمن را ترسيم كرد
  

 در نظرات ژرف نگريتعمق و با آنها 
انديشه پردازان جنبش كارگري و 
كمونيستي و با تجزيه و تحليل 

 ميالدي در 60رويدادهاي سالهاي دهه 
گوشه و كنار جهان و با غلبه بر 
اپورتونيسم و دگماتيسم به اين نتيجه 
رسيدند كه بايد بر قدرت مطلق 

م ديكتاتوري ضربه وارد كرد تا در تداو
مبارزه، توده ها بر ضعف مطلق خود 

با آگاهي رزمندگان سياهكل . غلبه كنند
 كه  گزافه گوبانل فرصت طديدگاهبه 

 هزاران بهانه و هبراي بي عملي خود ب
اين  بر توجيه تئوريك متوسل مي شدند

اعتقاد بودند كه ماركسيسم شريعت 
جامد نيست، رهنمود عمل است و براي 

الت جامعه بايد مداخله در فرايند تحو
تئوري با عمل محك زده شود و براي 
هر مذاخله جدي بايد آماده پرداختن 

آنها . بود و پذيرش ريسك هزينه
د و گذاشتندشوار پاي  در راهي آگاهانه

اين راه را با پيكارهاي خونين و با قبول 
  .هزينه هاي سنگين كوتاه كردند

رژيم شاه در واكنش به عمليات 
مطلقه اش را به  كه قدرت سياهكل

، با بسيج نيروهاي چالش كشيده بود
ويژه نظامي از زمين و هوا به سركوب 

رفقا مهدي اسحاقي . گسترده روي آورد
درگيريهاي و محمد رحيم سمايي طي 

 بهمن به شهادت رسيدند و 19پس از 
رفقا غفور حسن پور اصيل، علي اكبر 
صفايي فراهاني، احمد فرهودي، جليل 

دعلي محدث قندچي، انفرادي، محم
ناصر سيف دليل صفايي، هادي بنده 
خدا لنگرودي، شعاع الدين مشيدي، 
اسكندر رحيمي مسچي، محمدهادي 
فاضلي، عباس دانش بهزادي و 

هاي نظامي  هوشنگ نيري در بيدادگاه
  اسفند 26به اعدام محكوم و در روز 

 

همان سال به جوخه هاي اعدام سپرده 
  .شدند
والنه كه با هدف عجاين واكنش اما 

قدرت نمايي صورت گرفت، روياهاي 
جزيره « تثبيت ديكتاتوري براي

 تبديل  كابوس ماندگاررا به» آرامش
  . كرد

اسداهللا علَم درخاطراتش از قول 
 عزم«:محمد رضا شاه مي نويسد

 يو اراده آنها اصال ً باور كردن
 نفس ني زنها تا آخري حتست،ين

ها  دهند ، مرديبه جنگ ادامه م
 در دهانشان دارند انوريقرص س

 نشوند ري كه دستگني ايو برا
 اسداهللا ريام(» كنندي ميخودكش

 محرمانه يادداشتهايعلم، من و شاه، 
  )146 صران،ي ايدربار سلطنت

همچنين موجب حماسه سياهكل 
برانگيختن كينه و نفرت روح اهللا 

 خرداد سال 15خميني كه پس از 
.  گرديد به گوشه اي خزيده بود1341

 1350 بهشتي ارد6در پاسخ به نامه او 
 در ي اسالمي انجمنهاهيمسئول اتحاد

 1350 بهشتي ارد28 خي در تار،اروپا
 عهي و شاهاي حادثه سازديبا«:نوشت
 ي را كه در ممالك اسالمييهايپرداز

 ير اساس حكومت استعمامي تحكيبرا
 حوادث رينظ. دي كنقي دقياست بررس

 موضع »...لاهكي و حادثه سهيترك
 ني اي بود كه وقتني آن قدر ننگينيخم

اسالم  «هي در همان زمان در نشراميپ
 ي انجمنهاهيارگان اتحاد» مكتب مبارز

 جمله دي در اروپا به چاپ رسياسالم
 »اهكلي و حادثه سهي حوادث تركرينظ«

، )يارتيز(يروحان دي حمديس.(حذف شد
 انتشارات مركز ،ينينهضت امام خم

 زي چاپ دوم پائ،يب اسالماسناد انقال
  )487-486، جلد سوم، ص 1374

در حالي كه شاه و شيخ در مقابل 
نيروي جديدي كه پرچم آزادي و ترقي 
را در دست داشت صف آرايي كردند، 
آگاهترين و پيشروترين زنان و مرداني 

 و سعادت مردم كه قلبشان براي آزادي
 به حمايت از جنبش مي طپيد،ايران 

  .  برخاستندنوين فدايي
جنبش دانشجويي و بخش وسيعي از 
جامعه فرهنگي و هنري ايران در صف 
مقدم پشتيبانان اين حركت پرشور و پر 

اكثريت بزرگي از . اميد قرار گرفتند
مدافعان رهايي و سوسياليسم خود را با 
نام و مرام چريكهاي فدايي خلق تعريف 
مي كردند و با ادامه مبارزه گروهها و 

سياري در سراسر كشور  محافل ب
پيرامون جنبش پيشتاز فدايي به مثابه 

شكل  ، ايرانيكمونيستجنبش پرچمدار 
  .گرفت

 

 سال از 40 نيست كه با گذشت بيهوده
قلم به مزدان خامنه اي  سياهكل قيام

رذيالنه، با مشتي اراجيف سخيف و 
 حمله و هجوم به اصطالح نظري به

پيشتاز فدايي طي سالهاي پيش جنبش 
در دستور كار خود  از قيام بهمن را

  .گذاشته اند
 فدايي طي سالهاي جنبش پيشتاز

، زير 1357 تا قيام بهمن 1349
با  و بود شديدترين ضربات ساواك  شاه 

 وجود فقدان تمامي رهبران خود
پايدارترين سازمان سياسي توانست به 

 در اين پيكار بي .تبديل شود كشور 
مردم ايران با زنان و مرداني آشنا امان، 

صادقانه به عمل انقالبي براي شدند كه 
حاضر بودند تغيير شرايط روي آوردند و 

هزينه عملي شدن تئوريهاي خود را 
  .بپردازند
 باوجود بعضي نارساييها، جنبش اين 

انحرافها، خطاها و كمبودها، به يك 
پايگاه گسترده  سازمان نيرومند با 

ه يكى از قدرتمندترين اجتماعي و ب
سازمانهاى كمونيستى در خاورميانه  

  اولين گردهمايي علني  در .تبديل شد
 در دانشگاه 1357 بهمن سال 19آن در 

 شركت تنتهران، بيش از صد هزار 
كردند و در پي آن در گردهمĤيي و 

 1357 بهمن سال 21راهپيمايي روز 
  . هزار نفر شركت كردند200بيش از 

 ايران در قيكهاي فدايي خلسازمان چر
 د سال حيات خود ياچهل و يكمينآغاز 

و خاطره همه ي زنان و مردان دلير 
 سال چهلجنبش پيشتاز فدايي كه طي 

پاي  گذشته در پيكارهاي بي امان در 
چوبه هاي دار و در رزمهاي خياباني، در 

 جنبش نوين كمونيستى يراه هدفها
مي گرامي  را به شهادت رسيدند ايران 

  .دارد
ما به تمامى زنان و مردان ايران 

زمين كه براى آزادى،  
دموكراسى، صلح و پيشرفت، 

 و دولت عدالت و جدايى دين از 
نابودى ستم جنسى، مذهبى و 
ملى مبارزه مى كنند درود مى 

خاطره تمامى كسانى ياد و . فرستيم
قيامهاي پرشكوه و حماسي سال كه در 

شكنجه  ري ز به شهادت رسيدند و88
 اعدام ي چوبه هاي در پاايجالدان و 

  . گرامى مى داريمجان باختند را 
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران با 
ستايش از مقاومت زندانيان سياسي به 
زنان و مردان دليري كه در زندانهاي 

 و در زير  واليت ننگين خامنه اي
 براي آزادي شكنجه هاي وحشيانه

ما .   فرستدپايداري مي كنند درود مي
  خانواده يداري از مقاومت و پاشيبا ستا

 

 ،ياسي ساني شهدا و زندانيها
 ي خود را با آنان اعالم ميهمبستگ

  ميكن
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در 
چهلمين سالگرد رستاخيز سياهكل 
برخي از مهمترين ديدگاههاي خود را 
به اطالع مردم ايران و فعاالن جنبش 

جنبش رنگين كمان كمونيستي و 
  .بيشماران مي رساند

  
براي غلبه بر پراكندگي در 

  جنبش كمونيستي ايران 
سازمان ما خود را جبهه نيروهاي كار 

تعريف مي كند و براي سوسياليسم و  
از هر كس به اندازه «تحقق شعار 

استعدادش و به هر كس به اندازه 
  . مبارزه مي كند» نيازش

در منشور از نظر ما همان گونه كه 
يك نظام «سازمان قيد شده 

سوسياليستي، نظامي دموكراتيك، 
جدايي دولت  (پلوراليستي، سكوالريستي 
و مبتني بر ) از مذهب و ايدئولوژي

دخالت مستقيم مردم در امور خودشان 
و شناسايي حق تعيين سرنوشت مردم 

سازمان مخالف هرگونه . است
سوسياليسم غير دموكراتيك، مخالف 

حزب كمونيست با دولت، مخالف تلفيق 
هرگونه سوسياليسم سركوبگرانه، اراده 

مخالف هرگونه  گرايانه و خودكامه،
دخالت در زندگي خصوصي افراد جامعه 
و مخالف سوسياليسم متكي بر كيش 

ديدگاهها و انديشه . شخصيت است
هاي رهبران و تئوريسينهاي برجسته 
جنبش جهاني كمونيستي و از جمله 

براي سازمان ... نگلس، لنين وماركس، ا
رهنمود  «، بلكه»شريعت جامد«نه يك 

از اين جهت ما هرگونه .  است»عمل
ساده انديشي، كپي برداري، دگماتيسم، 
شريعت سازي، مطلق گرايي و تحجر را 
كه بزرگترين مانع تكامل انديشه هاي 
ترقيخواهانه و انقالبي است، رد مي 

يد انسان انديشه و تئوريهاي ما با. كنيم
را مركز توجه قرار داده و هماهنگ با 

سازمان به . دستاوردهاي علمي باشد
اين امر واقف است كه در انديشه و 

 محدوديتها، ناتوانائيها،  ناچاراًتئوري اش
چالشها، ضعفها و تنگناهايي وجود دارد 
كه تنها در تالش براي تطابق با 
پيشرفت عيني جامعه و توجه اكيد به 

اي علمي و فني بشريت مي دستاورده
سازمان اعتقاد . تواند برآنها غلبه نمايد

ندارد كه براي تمام مسائل يك جواب 
حاضر و آماده دارد و بنابراين در انديشه 

  و تئوري ، مدافع مدار، تسامح، نقد ، 
  15بقيه در صفحه 
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 سازمان چريكهاي بيانيه

  فدايي خلق ايران
  

  14بقيه از صفحه 
پژوهش و بررسي دقيق عمل اجتماعي 

  ....به مثابه محك  تئوري مي باشد
سازمان  مدافع پيگير مدرنيسم بوده و 
بايد همواره خود را با انقالب علمي و 

ما . فني پايان قرن بيستم هماهنگ كند
ز عليه هرگونه تبعيت و دنباله روي ا

نهادها، ارزشها و روشهاي سنتي كه 
همواره از توسعه علمي و فني فاصله 

 3، 2مواد (».مي گيرند مبارزه مي كنيم
منشور سازمان چريكهاي فدايي  4و 

 )1376آبان ماه ، خلق ايران
  

ما بر اين اعتقاديم كه براي غلبه بر 
پراكندگي در جنبش كمونيستي ايران 

زي شريعت سا«در گام اول بايد بر 
بنانگذاران جنبش .   غلبه كرد»تئوريك

پيشتاز فدايي با اعتقاد به سوسياليسم 
به عنوان راه رهايي كارگران و 
مزدبگيران در گام اول بر هرگونه آيين 
. سازي دگماتيك خط بطالن كشيدند

براي آنها ماركسيسم نه يك شريعت 
جامد كه رهنمود عمل بود و از همين 

 در ،يزب سازكه با دگم حنگاه بود كه 
  . قاطع كردندي و عمل مرزبنديتئور

يم، ه اگذشته اعالم كرددر همچنان كه 
حل بحران پراكندگي در ، به گمان ما

جنبش كمونيستي ايران و شكل گيري 
يك قطب كمونيستي در جنبش 
رهاييبخش مردم ايران كه بتواند با 
ژرف نگري و توجه به شرايط عيني 

در باشد، كنوني نقش مداخله گر داشته 
درون تكيه به مضمون و توجه به گِرو 
 جنبشي است كه از سياهكل آغاز مايه
بدون ترديد اين تكيه و توجه بدون . شد

بررسي نارساييها، انحرافها، خطاها و 
كمبودهايي كه چريكهاي فدايي خلق 
در سالهاي پس از حماسه سياهكل تا 

 داشتند، ره به 1357انقالب بهمن 
نيروهاي ارتجاعي و . جايي نخواهد برد

دشمنان آزادي، صلح و سوسياليسم با 
عربده جويي مشمئزكننده  و با شيوه 
هاي معركه گيران و رمالها دم از 
نابودي چپ و بي بديل بودن ليبراليسم 
عنان گسيخته جديد مي زنند تا نظام 
ديني حاكم بر كشور ما را بي بديل 

واقعيت اين است كه در . جلوه دهند
ساس و پيچيده پس از قيام شرايط ح

 كه يك رژيم مذهبي با 1357بهمن 
جنبش توده اي به قدرت رسيد، سازمان 
ما به علت فقدان يك خط مشي درست 
و در فقدان رهبران هوشيار، صادق و 
انقالبي و به علت مناسبات ضد 
دمكراتيك درون تشكيالت كه منجر 
به انشعابهاي گوناگون شد، نتوانست 

  پيشرو، جدي و نقش يك سازمان
اين ضعفهاي . مداخله گر را اجرا كند

اساسي نه به علت خط مشي سازمان 
 در سالهاي پيش از انقالب بهمن كه به 

 
علت عدم توانايي در تطابق با شرايط 

درس آموزي از . در حال تحول بود
تجربه گذشته جنبش پيشتاز فدايي و 
درك شرايط جديد در ايران و در سطح 

اهي است كه مي تواند جهان تنها ر
جنبش كمونيستي ايران را در جايگاه 

  .واقعي خود قرار دهد
ما از تمامي فعاالن جنبش كمونيستي 
ايران كه براي استقالل، آزادي، 
دموكراسي، صلح، سوسياليسم مبارزه 
مي كنند و از همه ي پيروان جنبش 
پيشتاز فدايي دعوت مي كنيم كه براي 

ستهاي گسترش و تقويت نقش كموني
ايران در انقالب دموكراتيك و ضد 
استبدادي مردم ايران متحد و متشكل 

منشور سازمان چريكهاي فدايي . شوند
ي  خلق ايران، پيشنهاد ما به همه

كمونيستهاي ايران براي اتحاد و 
  .همبستگي است

  
نخستين گام تحقق انقالب 

  دمكراتيك 

مردم ايران از آستانه انقالب مشروطيت 
راي دمكراتيزه كردن حيات تا كنون ب

جامعه و مشاركت مستقيم در سرنوشت 
بيش از صد سال . خود سر برافراشته اند

است كه زنان و مردان ايران زمين با 
 خويش براي تحقق  سترگهايجنبش

واقعيت اين . آزادي مبارزه مي كنند
است كه بدون تحقق دمكراسي و 
مشاركت مستقيم توده ها در سرنوشت 

ستها نمي توانند به هدف خود، كموني
بي توجهي . نهايي خود دست پيدا كنند

به دمكراتيزه كردن حيات سياسي و از 
آن بدتر به سخره گرفتن دمكراسي 
خواهي و سازمانيابي طبقاتي در يك 
جامعه دمكراتيك خسرانهاي زيادي به 
جنبش كمونيستي ايران وارد كرده 

در شرايط كنوني و با وجود . است
بداد ديني اين نياز به حاكميت است

مراتب بيش از گذشته خود را نشان مي 
منافع كارگران و مزدبگيران ايران . دهد

ايجاب مي كند كه همسو و همراه با 
ديگر نيروهاي اجتماعي براي تحقق 
. يك انقالب دمكراتيك بكوشند

نيروهاي كار بيش از همه از دمكراتيزه 
شدن حيات سياسي جامعه سود مي 

سوسياليسم «گاهي كه با شعار ديد. برند
تحقق حداقل خواسته هاي » اكنون

دمكراتيك مردم را به تحقق 
سوسياليسم موكول مي كند، ديدگاهي 

مدافعان اين . عميقاً انحرافي است
ديدگاه از حذف نيروهاي غير كارگري 
در جنبش آزاديخواهي مردم ايران 
شروع مي كنند و به حذف نيروهاي كار 

ي نيست كه مناسبات ترديد. مي رسند
اقتصادي در جامعه ايران، مناسبات 
سرمايه داري در يك كشور پيراموني 

 اقتصاد ايران بر اساس مناسبات . است
سرمايه داري به شيوه هاي گوناگون با 

اما اين . اقتصاد جهاني پيوند دارد
 واقعيت نمي تواند واقعيت ديگر جامعه 

 
ن بر حاكميت در ايرا: ايران را انكار كند

اساس استبداد مذهبي و بر پايه واليت 
اين شكل از حاكميت . مطلقه فقيه است
نه فقط با كارگران و قرون وسطايي 

مزدبگيران، كه با كل جامعه در ستيز 
قيامهاي رنگين كمان بيشماران . است

، نياز طيف گوناگوني از 1388در سال 
نيروهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي 
جامعه ايران براي دمكراتيزه كردن 

  .حيات سياسي را به همه نشان داد
ما با توجه به واقعيت عيني جامعه 

نقالب دمكراتيك را نخستين ايران، ا
گام براي تحقق خواسته هاي عادالنه 
كارگران و مزدبگيران ايران مي دانيم و 
در شرايط كنوني براي سرنگوني رژيم 
استبدادي مذهبي واليت فقيه و تحقق 
يك جمهوري مستقل، دمكراتيك و 

) انقالب سياسي دمكراتيك(غير ديني 
 رژيم واليت فقيه بايد. تالش مي كنيم

سرنگون شود تا مردم ايران در يك 
انتخاب آزاد بتوانند با ايجاد مجلس 
موسسان، قانون اساسي جديد را تدوين 

شرط اوليه تحقق يك . و تصويب كنند
  :انتخابات آزاد چنين است
آزادي بدون حد آزادي فعاليت سياسي، 

و مرز بيان و انديشه، آزادي اطالع 
رساني و نفي هرگونه سانسور، آزادي 
زندانيان سياسي و عقيدتي و لغو 
شكنجه و اعدام، رفع تمامي اشكال 
تبعيض جنسيتي از زنان و برابري كامل 
زن و مرد در تمامي عرصه هاي حيات 
سياسي، اقتصادي، اجتماعي و قضايي، 
برخورداري اقوام و مليتهاي ساكن 
ايران از حقوق مساوي و بدون تبعيض 
در همه ي پهنه هاي دولتي و 

عي، لغو هرگونه تبعيض مذهبي، اجتما
به رسميت شناخته شدن حق اعتصاب، 

ايجاد تشكلهاي سازمانيابي و حق 
  . نيروهاي كارمستقل

  
شرايط كنوني، ادامه بحران 

  )بحران انقالبي(غيرقانوني

كشور ما در يكي از حساسترين و 
ترين لحظات تاريخ خود قرار  بحراني

 رژيم حاكم بار اين بحران را بر. دارد
 گذاشتهدوش مردم ستمديده كشور ما 

 سال 32در حالي كه طي  .است
گذشته ما شاهد كشتارهاي هولناك و 
پيگردهاي بربرمنشانه كه مايه ننگ 

در دو سال بشريت است بوده ايم، 
گذشته سركوبي و جنايت ابعاد گسترده 

  .تري پيدا كرده است
پاسدار ولي فقيه نظام با انتصاب 

انتخابات قالبي و  از طريق احمدي نژاد
نمايشي، جنگي آشكار عليه مردم ايران 

خامنه قشه ن. را ساماندهي كرده است
اي آن گونه كه خود بيان مي كند 

در جمهوري » ريل گذاري جديد«
 امنيتي كردن هرچه - نظامياسالمي و

ولي . استبيشتر تمامي اركان قدرت 
 سال پيش با 6فقيه اين سياست را از 

 آغاز و براي  خود  شركاي قبليحذف

 
و در مقابله حفاظت از امنيت واليتش 

با بحران داخلي و جهاني به سياست 
  . متوسل شد هرچه بيشترانقباص

ولي فقيه نظام براي جلوگيري از 
 ميلياردها دالر صرف پروژه ،سرنگوني

اتمي و صدور بنيادگرايي و تروريسم در 
، خاورميانه و آشوبگري در عراق

اعالم . دن مي ك....فلسطين، لبنان و
جنگ واليت خامنه اي با مردم ايران و 
جامعه جهاني در سال گذشته ابعاد 

   .تجديدي پيدا كرده اس
دولت نظامي امنيتي احمدي نژاد به 
نيابت از ولي فقيه با اعالم جنگ علني 

 مردم ايران و با مداخله آشوبگرانه در اب
 زندگي مردم را به ،بحران خاورميانه

 ميلياردها ،رژيم. يده استتباهي كش
دالر صرف پروژه اتمي و صدور 
بنيادگرايي اسالمي در خاورميانه مي 

سطح كند و اين در شرايطي است كه 
زندگي كارگران، مزدبگيران و توده 
هاي مردم ايران روز به روز به قهقرا 

  .مي رود
 خامنه اي در 1388در خرداد ماه سال 

صدد بود تا در يك انتخابات به 
هندسي شده ي به ظاهر رقابتي و در م

اساس نمايشي با برگماري مجدد 
گماشته اش همگان را وادار كند كه در 
. مقابل واليتش سر تسليم فرود آورند

 1388 خرداد 13اما مردم ايران كه در 
شاهد مناظره تلويزيوني ميرحسين 

به موسوي و محمود احمدي نژاد بودند 
. ندت پي بردرشكاف در درون هرم قد

نامه سرگشاده هاشمي رفسنجاني به 
اين شكاف وضوح بيشتري داد و بحران 
غيرقانوني و يا بحران انقالبي پس از 

پس از .  خرداد كليد خورد13مناظره 
اجراي انتخابات نمايشي و اجراي تقلب 

جرقه اطاق جادوگري بزرگ، با 
در ميان  و  منفجر، جامعه»تجميع آرا«

گران  اشاتناباوري فرصت طلبان و مم
بين المللي، خشم انباشت شده داخلي و 

زنجيره اي از خيزشها و مردم ايران با 
حركت مردم تضاد . قيامها سر ريز كرد

درون هرم قدرت را شدت بيشتري 
بخشيد و جنبش رنگين كمان 

 كشتي بيشماران، واليت خامنه اي را به
شرايطي . كردتبديل اي ل نشسته به ِگ

ييها نمي توانند باالبه وجود آمد كه 
همچون گذشته حكومت كنند و مردم 
ديگر نمي خواهند به شكل سابق 

 يريشكل گ آن  نتيجه كهزندگي كنند
  .   در مردم استريي تغيروانشناس
پايه هاي استبداد مذهبي و مردم 

سلطنت مطلقه خامنه اي را به لرزه 
مرگ بر «درآوردند و با فرياد 

اقتدار » مرگ بر خامنه اي«، »ديكتاتور
يكبار . ولي فقيه را به سخره گرفتند

ديگر ثابت شد كه گرانيگاه تحول و 
كانون اصلي ستيز در جامعه ما بين 

  قيامهاي . مردم و قدرت حاكم است
  16بقيه در صفحه 
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 سازمان بيانيه

چريكهاي فدايي 

  خلق ايران
  

  15بقيه از صفحه 
  

برخالف ديدگاه سازشكاران و مردم 
فرصت طلبان كه با كلي گوييهاي 
فضل فروشانه، كانون هر تغيير و 
تحولي را در درون نظام واليت فقيه 

 و ظرفيت انفجاري كنندجستجو مي 
جامعه را با عوامفريبي و يا خودفريبي 

داد كه نه گيرند، نشان به هيچ مي 
 ظرفيت تحول پذيري رژيم واليت فقيه

از درون دارد و نه مردم ايران به الف و 
گزافهاي كساني كه از سرحقارت و يا 
به علت ناداني به درونمايه اساسي 

  .جامعه توجه ندارند، اهميت مي دهند
با آگاهي دقيق به اين واقعيت بود كه 

مي خامنه اي تصميم گرفت تا از تما
ظرفيت سركوبگري استفاده كرده و با 
ايجاد تزلزل در جبهه اصالح طلباني كه 
از حاكميت حذف شده اند، قيامهاي 

 بهمن سال 22در . مردم را مهار كند
اسب «قبل كه ساده انديشان در روياي 

براي گرفتن صحنه از دست » تراوا
طرفداران محدود اما مسلح و وحشي 

ست با بسيج ولي فقيه بودند، رژيم توان
نظامي حداكثري به ميزان زيادي 

اما جنبش سر . جنبش مردم را مهار كند
بازايستادن نداشت و به اشكال مختلف 
و منجمله با حركات اعتراضي كارگران 
و مزدبگيران، با حركتهاي دانشجويان و 
با اعتراضهاي پراكنده اما مداوم توده 

  .اي ادامه يافت
  

نتوانسته در حالي كه استبداد مذهبي 
براي تامين اوليه ترين نيازهاي مردم 

، طرح ضد ايران چاره انديشي كند
مردمي حذف يارانه ها توسط دولت 
احمدي نژاد به اجرا گذاشته شده و 
اجراي اين طرح ظرفيت انفجاري در 

  . جامعه را افزايش داده است
نه باالئيها توانستند بر شكاف دروني 

 خموده و خود غلبه كنند و نه پائينيها
توده ها هنوز در تب و . تسليم شدند

تاب تغيير هستند و ولي فقيه و 
كارگزارانش به طور مداوم از خطر 

  . دم مي زنند» فتنه«
مشاور حقوقي ، غالمحسين الهام

نبايد ظرفيتي «:احمدي نژاد مي گويد
است  كه براي كوبيدن فتنه ايجاد شده 

بايگاني و فراموش  جمع شود، چرا كه با 
ها فراموش شده و  كردن آنها تجربه

سايت (».شكل خواهد گرفت فتنه جديد 
  )1389 دي 18نيوز   پارلمان 

دبيركل حزب موتلفه ، محمدنبي حبيبي
  كه فتنه هنوز تمام  اسالمي با بيان اين

  
فتنه هنوز تمام نشده «:نشده است گفت

هاي   دشمن هر روز طراحي...است
ري تري براي براندازي جمهو پيچيده

 25عصر ايران (».دهد اسالمي انجام مي
    )1389دي 

 در مقام مشاور امور يتي اكبر واليعل
 نظر به«: مي گويدهي فقي ولي المللنيب

 سال هنوز كي فتنه بعد از نيبنده ا
 آفتاب، سه تيسا(».تمام نشده است

 )1389 ي د7شنبه 
تعادل ناپايدار بين مردم و نيروهاي 

ي گسترده سركوبگر و فقدان قيامها
خياباني دليلي براي پايان يافتن بحران 

مبارزه براي رهايي . غير قانوني نيست
ادامه مي يابد و رژيم ارتجاعي حاكم بر 
ايران به دست مردم ايران برخواهد 

  . افتاد
  

كارگران، مزدبگيران، كارمندان، 

معلمان، دانشجويان، 

  وآموزان، زنان، جوانان دانش

  !روشنفكران

كوم كردن احكام اعدام كه ضمن محما 
به ويژه در ماههاي اخير شتاب بيشتري 

خواستار آزادي تمامي زندانيان گرفته، 
سياسي و عقيدتي و برچيدن مجازاتهاي 

سنگسار، قصاص، قطع  وحشيانه 
  .اعضاي بدن و اعدام در ايران هستيم

ما خواستار اقدام بيدرنگ بين المللي 
جمهوري ژيم  براي بازديد از زندانهاي ر

اسالمي و مالقات با زندانيان سياسي 
  .هستيم

  
ما خواستار آن هستيم كه حقوق زنان و 

درنگ  مردان ساكن در شهر اشرف بي
از جانب دولت عراق به رسميت شناخته 

در مبارزه براي تثبيت حقوق . شود
مجاهدان شهر اشرف ما در كنار همه 
ي تالشگران و فعاالن حقوق بشر قرار 

  .داريم
  
ا از مبارزه به حق كارگران، مزدبگيران م

و كاركنان شركتهاي دولتي و خصوصي 
 ِلگامعليه نظام حاكم و  سرمايه داري 

گسيخته كه تعرض به سطح زندگي و 
معيشت مردم را گسترش بي سابقه 

ما از خواست .  حمايت مي كنيم،داده
كارگران ايران براي حق اعتصاب و 

ي و حق ايجاد تشكلهاي مستقل كارگر

كار بر حقوق  نظارت سازمان بين المللي 
  .كارگران ايران حمايت مي كنيم

سيون حقوق بشر ملل متحد، يما از كم
از سازمان جهاني كار، از همه ي 
سنديكاها و اتحاديه هاي كارگري در 

سراسر جهان مي خواهيم كه از مبارزه  
كارگران و مزدبگيران ايران براي ايجاد 

 مستقل كارگري حمايت و لهايتشك
پشتيباني كرده و  رژيم حاكم بر ايران 
را به خاطر نقض قوانين مربوط به 
حقوق كار و دستگيري فعاالن كارگري 

  .محكوم كنند
  

ما از مبارزه زنان ايران براي لغو تبعيض 
جنسي و از مبارزه مليتهاي ساكن ايران 
براي رفع تبعيض ملي و از مبارزه 

براي لغو تبعيض اقليتهاي مذهبي 
  .مذهبي حمايت و پشتيباني مي كنيم

  
امروز ديگر همگان مي دانند كه ادعاي 
مستقل شدن در انرژي و دستيابي به 
تكنولوژي اتمي بهانه اي براي دستيابي 

   .به سالح اتمي است
ما خواستار توقف كامل تمامي عمليات 
و اقدامات رژيم ايران در زمينه اتمي 

زمان ما بنا به گرچه سا. مي باشيم
داليل گوناگون اقتصادي و زيست 
محيطي مخالف استفاده از انرژي اتمي 
است اما معتقديم كه مردم ايران در 
يك شرايط دمكراتيك و با توجه به 
طرح آزادانه نظرات كارشناسانه در اين 
زمينه بايد در مورد استفاده و يا عدم 
استفاده از انرژي اتمي تصميم گيري 

  .كنند
  

است اوليه و مقدم مردم ايران كه خو
همه ي شيفتگان آزادي در راه آن 

واليت پيكار مي كنند، سرنگوني رژيم 
 و استقرار يك نظام دمكراتيك در فقيه

كه ما و اين خواست . ايران است
شوراي ملي مقاومت مدافع آن هستيم، 
نه از طريق جنگ خارجي و دخالتگرانه 

ز امپرياليستي محقق مي شود و نه ا
. طريق چشم دوختن به درون نظام

تحقق آزادي و حاكميت ملي و دستيابي 
مردم ايران به دموكراسي و عدالت و 

 توسط اراده آزاد و عزمپيشرفت تنها از 
مردم ايران و نيروهاي ترقيخواه ميسر 

   .است
  

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 
 به استفاده از تمامي اشكال مبارزه

 را حق مسلم مردم نهشمول قيام مسلحا
 كارگران، مزدبگيران، ما. مي داند

كارمندان، معلمان، دانشجويان، 
آموزان، زنان، جوانان، روشنفكران  دانش

و نيروهاي ترقيخواه  ايران را به اتحاد 
و مبارزه به منظور سرنگوني رژيم 

ايجاد  استبدادي مذهبي واليت فقيه و 
يك جمهوري الئيك، دموكراتيك و 

  .يمخوان فرا ميمستقل 
  

  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
  )2011 فوريه 4(1389 بهمن 15
  
 

 

  وناليسرود انترناس

  
   پوتيهاوژن

   ابوالقاسم الهوتى:ترجمه
 Pierre  آهنگ سروده پيير دژيتربا

Degeyter خوانده مي شود  
  

 فقر و ياي داغ لعنت خورده دني ازيبرخ
  يبندگ
نگ مرگ  خاطر ما را برده به جدهيشور

  يو زندگ
 كهنه جهان جور مي براندازشهي از رديبا

  و بند
 بودگان چي همي سازي جهاننينگه نواو

   گردندزيچ هر
  

   رزم ماني جدال است آخري قطعروز
   است نجات انسانهاوناليانترناس

   رزم ماني جدال است آخري قطعروز
   است نجات انسانهاوناليانترناس

  
ت، نه  نه بي نبخشند فتح و شادبرما
   نه قهرمان،شه

 يكارهاي در پي آزادميري دست خود گبا
   امانيب

 مي نعمت خود آرمي ظلم از عالم بروبتا
  به كف

 آهن كهي تا وقتمي آتش را و بكوبميدم
  گرم است

  
   رزم ماني جدال است آخري قطعروز

   است نجات انسانهاوناليانترناس
   رزم ماني جدال است آخري قطعروز

  ت نجات انسانها اسوناليانترناس
  

   كارشماري بياردو, ي ما توده جهانتنها
 نه كه خونخواران ي حقوق جهانبانميدار

  غدار
 رعد مرگ آور بر رهزنان و ي وقتغرد
  مانيدژخ
 دي عالم بر ما سراسر تابد خورشني ادر

  نور افشان
  

   رزم ماني جدال است آخري قطعروز
   است نجات انسانهاوناليانترناس

   رزم ماني است آخر جدالي قطعروز
   است نجات انسانهاوناليانترناس
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 5، برابـر بـا   1389 بهمـن  16 شنبه  روز
 ني چهلمـ  ادمـان ي مراسـم    2011 هيفور

 در  اهكلي سـ  زيسالگرد حماسه و رستاخ   
ـ . برگزار شـد  ) آلمان(شهر كلن     از  شيپ

شروع برنامـه همـراه بـا پخـش ترانـه           
ـ اني ب،يي فـدا شتازي جنبش پ يسرودها  هي

 به  راني خلق ا  يي فدا يكهايسازمان چر 
 لگرد سـا  ني بهمـن، چهلمـ    19مناسبت  

 همراه با مـتن سـرود       اهكلي س زيرستاخ
 وناليآفتابكاران جنگل و سـرود انترناسـ    

  . شركت كنندگان قرار گرفتاريدر اخت
ـ   4 در ساعت    برنامه  بعـد از ظهـر      مي و ن

 قرهي بـا  سي فرنگ قيدر ابتدا رف  . آغاز شد 
 از شركت كننـدگان     ييبا خوش آمد گو   

 Ĥدر خواست   اهكلي حماسه س  شيدر هم 
 جنـبش   ي و احترام شهدا   اديكرد كه با    

  ران،ي مردم ا  يخواهي جنبش آزاد  ،ييفدا
ـ  مردم ا  يامهايق  و  1388 در سـال     راني

ـ  اخ ي ماهها ي كه ط  ياسي س انيزندان  ري
.  سكوت كننـد قهي دق كياعدام شده اند    

 نماهنـك بـه مناسـبت       كيپس از آن،    
 اهكل،ي ســالگرد حماســه  ســنيچهلمــ

ـ  جعفـر پو   قيـ  شده توسط رف   نيتدو  ه،ي
 اردوان  تـا ي آناه قيـ سپس رف . پخش شد 

 خود در مورد زنـان      ي از سروده ها   يكي
  . را خواندييفدا
  
  

 
 سخنرانان  يدي جد الي ل قي از آن رف   پس

ـ            يبرنامه را به پانـل دعـوت و بـه معرف
  .آنان پرداخت

 سخنران اول
  رفيق امير معيري

  
 وارد  ي از دوران نوجوان   ،يري مع قي  رف
  1344 شـد و در سـال      ياسي س تيفعال

ـ  ضد رژ  ياسي س تيه فعال ب  شـاه در    مي
پس از حماسه   . وستيخارج از كشور پ   

 بـود  ي كسانني او از جمله اول   اهكليس
ــه از چر ــايك ــدايكه ــبش يي ف  و جن

 ري مـس  ني كرد و در ا    تيمسلحانه حما 
 به سود جنبش    غاتي در تبل  ي فعال شنق

  . داشتييفدا

 
ـ  رف ني ا يتهاي جمله فعال  از  چـاپ سـه   قي

 و چاپ   1350ال   نبرد در س   هيشماره نشر 
ــدا   ــبش ف ــزوات جن ــا و ج ــا ييكتابه  ب

 ني باتفـاق فعـاالن جنـبش نـو        يهمكار
 در  ني همچنـ  يو.  در آلمان بـود    يانقالب

 و فـارغ    اني دانـشجو  ي جهان ونيكنفدراس
ــي االنيالتحــص  در خــارج از كــشور يران

  .شت داي گذاررينقش فعال و تاث
ــرف ــ معقي ــرداد ســال يري  1357 در خ

 يش توده ا   جنب يريهمزمان با شكل گ   
 ي اجتمـاع  ي آمد و در حركتهـا     رانيبه ا 

 و عــدالت همــراه و ي آزاديمــردم بــرا
 بـه طـور فعـال    ،ييهمگام با جنبش فدا 

 زيپس از انقالب بهمن ن    . شركت داشت 
  به اشـكال گونـاگون       يري مع ري ام قيرف

ـ در مبارزه عل   ـ ي اسـتبداد د   هي  ي و بـرا  ين
 ،يي و عدالت همراه با جنبش فـدا       يازاد

خود ابتدا در داخل و سپس در       به مبارزه   
  . ادامه داده استرانيخارج از ا

  

 قي دوم رفسخنران
  ي احمددي سيمحمد تق

ـ  همـراه بـا رف     1342 تا سال    يو ـ  ام قي  ري
 مـشهد بـه   ي در محافل مذهب اني پو زيپرو
 يو.  مشغول بود  ي اجتماع ياسي س تيفعال

 زيــ پروريــ توســط رفقــا ام1346در ســال 
ــپو ــ و حماني ــوكلدي ــا  و دري ت ــاط ب  ارتب

 سمي در مشهد به ماركس    ياسي س يتهايفعال
 و از همــان زمــان در ديــ گروسميــو كمون

 مسعود احمـدزاده    قيشاخه مشهد گروه رف   
  . كردتيشروع به فعال

 به  1349 سال   زي در پائ  ي احمد دي س قيرف
 ي شـاخه مـشهد بـرا      ي رفقـا  هيـ همراه بق 

تدارك مبارزه مسلحانه به تهران آمد و تـا     
ـ  در ا  1350خرداد سال     عرصـه فعـال     ني

 و  ري دسـتگ  1350در اول خرداد سال     . بود
 ي همراه بـا تعـداد     ي اول نظام  دادگاهيدر ب 

 محاكمه و به اعـدام    يي فدا ي از رفقا  گريد
ـ ا. محكوم شد   دوم  دادگاهيـ  حكـم در ب    ني

  . شودي ملي به زندان ابد تبدينظام
 در  دوم    ي احمـد  دي سـ  يمحمد تقـ   قيرف

ـ  از زنـدان د 1357بهمـن سـال     آبـاد  زلي
از آن زمـان تـا      .  شـود  يكرمانشاه آزاد مـ   

 به اشـكال گونـاگون بـه        قي رف نيكنون ا 
ــرا ــارزه ب ــالي و سوسي آزاديمب  و در سمي

ـ  از جنـبش كـارگران ا      تيحما  ادامـه   راني
  .داده است

  

  سومسخنران
  يرهاشمي منتي زقيرف

 
ــاو فعال ــود تي ــ را در  خ ــانواده كي  خ

 اهكلي آغاز و پس از حماسه سـ       ياسيس
 سـاله بـود بـا خـانواده         14 كه   يدر حال 

ـ  كرد و    ي م تي فعال ياسي س انيزندان  كي
او .  شـد  ري رابطه دستگ  نيبار هم در هم   
 يي فدا يكهاي چر تي فعال ياز همان ابتدا  

در .  كرد داي پ شيرا گ اني جر نيخلق به ا  
 قيــ رفقيــ از طر1353زمــستان ســال 

 يكهـا ي در ارتباط با چر    ي سنجر ارياخش
 خلق قرار گرفت و از همان زمان        ييفدا

ـ  فعال ي خـود را بـرا     يآمادگ  ي مخفـ  تي
  .اعالم كرد

ـ  كار اول  ي پس از مدت   اري خشا قيرف  او  هي
 ي آهنگران معرفي اعظم روح قيرا به رف  
 1354 سـال  ري ت13 ارتباط تا  نيكرد و ا  
 شد ادامـه    ري دستگ يرهاشمي م قيكه رف 
 شـاه  مي رژي نظامدادگاهي در ب  يو.داشت

 سـال زنـدان     35به حبس ابد به اضافه      
 اني زنـدان  ي سر نيمحكوم شد و در آخر    

 از 1357 ســال ي د21 زن، در ياســيس
  .زندان آزاد شد

 مـــردم در اميـــ تـــا قي هنگـــام ازاداز
ــايفعال ــيته ــازمان چري علن ــاي س  يكه
 شركت فعال داشـت و  راني خلق ا ييفدا

به مبارزه خـود     ريپس از انقالب بهمن ن    
ــرا ــالي و سوسي آزاديب  ادامــه داده سمي

  .است
 

رفيق ليال جديدي از سخنرانان دعـوت        
كرد تا به ترتيبي كه معرفـي شـده انـد،           

.  دقيقه صحبت كنند   30هريك به مدت    
موضوع سخنراني شـركت كننـدگان در       

تاثير حماسه سياهكل و    «پانل به ترتيب    
، »ادامه آن در مبارزات خـارج از كـشور        

رابطه جنبش فدايي با طبقه كـارگر در        «
رسـتاخيز سـياهكل و   «و » نظر و عمـل   

سـخنرانان در   . بـود » درسهاي امروز آن  
وقت تعيين شده نظـرات خـود را بيـان          

 .كردند
 

  18بقيه در صفحه 
   

  بھمن، يادمان چھلمين سالگرد حماسه و رستاخيز سياھکل١٩گزارش برگزاری مراسم 
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  بھمن، يادمان١٩گزارش برگزاری مراسم 
  چھلمين سالگرد حماسه و رستاخيز سياھکل

  17بقيه ار صفحه 
 اسـتراحت اعـالم و از       قـه ي دق 30 از آن    پس

  . شدييراي پذينيري قهوه و ش،يحضار با چا
ـ  قسمت دوم برنامه، ابتـدا رف      در ـ  فر قي  دوني

ـ  از كارگاه هنـر ا     يرمضان  دو سـرود بـه      راني
ــ ــان فارس ــرد و رفيذر و آيزب ــرا ك ــ اج  قي

ـ  قرهي با سيفرنگ  شـعر كوتـاه بـه زبـان         كي
 ي عل قي رف دي شه يي فدا ي از سروده ها   يآذر

  .رضا نابدل را خواند
 

 از شروع گفتگو و تبادل نظر بـا حـضار،           قبل
 و ي مركـز تـه ي ماركو ورو جو، عضو كم قيرف

ـ تاليا(يستي كمون ياي حزب اح  ياسيدفتر س  ) اي
ـ  قيـ  سخنان كوتاه كـه توسـط  رف        يط  الي ل

 ي شد، همبستگي ترجمه مي به فارسيديجد
 يكتاتوري د هي عل رانيخود را با مبارزه مردم ا     

 .  اعالم  كردراني اق خليي فدايكهايو با سازمان چر
ـ  دموكرات خواهينهضت آزاد  «امي پ ني هممچن يدي جد الي ل قيرف ـ  ا كي و » )نـدا  (راني

ـ الي از حـزب سوس    گنـز، ي جو ه  قي رف اميترجمه پ  ـ  نـده يو نما  رلنـد ي ا ستي  در  ني دوبل
پارلمان اروپا را به اطالع حضار رساند، سپس سخنرانان را به پانل دعـوت كـرده و                 

 بخش از برنامه كه  حـدود دو  نيدر ا. گفتگو، تبادل نظر، پرسش و پاسخ شروع شد      
ـ  از حضار به طرح نقطـه نظـرات خـود و             ياديساعت ادامه داشت، تعداد ز      طـرح  اي
  . به سواالت پاسخ دادندزيسخنرانان ن. تندپرسش از سخنرانان پرداخ

Ĥونالي با سرود انترناساهكلي و حماسه سزي سالگرد رستاخني چهلمشيهم  
  .دي رساني حضار به پاي و همراهي رمضاندوني فرقي رفي اجرابا

 
 روز  ني را در كنار هم درا     يشتري ب قي حضار به صرف شام دعوت شدند تا دقا        سپس

  .مي بگذرانيادماندنيبه 
 منتـشر خواهـد     ندهي شده و در آ    يلمبرداري برنامه ف  ني ا ي ذكر است كه از تمام     قابل
  .شد
  راني خلق ايي فدايكهاي سازمان چررخانهيدب
 )2011 هي فور6(1389 بهمن 17 كشنبهي
   

  حماسه سياھکلچھلمين سالگرد کليپ برای 
  توسط رفيق جعفر پویه

http://www.youtube.com/watch?v=CK2KD3GOlWg  

  

  بخشی از پوشش خبری 
 مراسم چھلمين سالگرد رستاخيز سياھکل

  
 انعکاس مراسم رستاخيز سياھکل در سایت با#تصویر 

   جناح چپ حزب کمونيستی ایتاليامقاومت از 
  

ی آزادی و سایت ھمبستگی ملی از گزارش سيما
   در آدرس زیرمراسم کلن

http://hambastegimeli.com/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=18156:2011-02-08-08-05-

03&catid=21:2010-01-17-21-49-
36&sms_ss=facebook&at_xt=4d516976ad4a12df,1  

  
امه سالگرد گزارش خانم شھ2 بھاردوست از برن

   زیرھایآدرسرستاخيز سياھکل در 
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=13705  

http://www.akhbar-
rooz.com/printfriendly.jsp?essayId=35507&news=true 

  
  انم اختر قاسمی از مراسمعکسھای خ

   در آدرس زیرچھلمين سالگرد رستاخيز سياھکل
http://news.gooya.com/didaniha/archives/2011/02/117

327.php  
  
  
  
  

  
  

 س گزارش دبيرخانه سازمان در سایتانعکا

  »یاریکورد«
http://yarikurd.com/?p=2655  

   
  برنامه چھلمين سالگرد رستاخيز سياھکل

   در آدرس زیردر سيمای آزادی
http://www.iranntv.com/node/5236  
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خدمت همه شما دوستان سالم عـرض       
ــژه     ــه وي ــضورتان ب ــنم و از ح ــي ك م
دوستاني كه از راهي دور آمدنـد تـشكر         

از رفقـاي عزيـزم    همچنـين .  مي كنم
  امير معيري و سيداحمدي، سپاسگزارم

.  سال از حماسـه سـياهكل گذشـت        40
رويدادي كـه بـا عمليـات مـسلحانه در          
پاسگاه ژاندارمري سياهكل، آغاز مبارزه     

اسي نظامي، عليه ديكتـاتوري رژيـم       سي
ــاي   ــازمان چريكه ــد س ــلطنتي و تول س

  . فدايي خلق ايران  را اعالم نمود
  

 تولدي كه محصول سالها بحث، جـدل     
و كنكــاش در جنــبش كمونيــستي و   

ــان سياســي   حاصــل همكــاري دو جري
رفقا مسعود احمـد زاده، و بيـژن جزنـي          

عمليات سياهكل، صرفا يك ضربه     . بود
بود، انفجار خشم فروخفته در به دشمن ن

جامعه بود و نـه بـن بـست تعـدادي از            
بلكه فعاليت متفكرانه كنشگران    . جوانان

جستجوگري بود كـه آگـاه بـه مـسائل          
جهاني و مـسائل ايـران بودنـد و از آن           
جــايي كــه خــود را در كــانون تغييــر و 
تحول جامعه و نيرويي مداخله گر و نـه         

بـه  بي تفاوت مـي دانـستند، در پاسـخ          
شرايط خـاص ايـران، مبـارزه سياسـي،         

  . نظامي را پايه ريزي كردند
  

عمليات سياهكل تبليغ به نفع مبـارزه و        
مقاومت و به ضرر ديكتاتوري كه خـود        

  .  را ضربه پذيرنمي دانست  بود
در اين مورد نوشته هـاي رفقـا مـسعود          
ــورد    ــي، در م ــزن جزن ــد زاده و بي احم

راي رستاخيز سياهكل به ميزان زيادي ب     
همچنين . شناخت اين رويداد گويا است    

نوشته رفيق حميد اشرف با عنوان يـك        
سـال مبـارزه چريكــي در شـهر و كــوه    
نشان مي دهد كه در آن شرايط خـاص        
براي شروع چنين حركتي به انـدازه اي        
ــارزه را    ــل مب ــوده و اص ــدور ب ــه مق ك

  .مخدوش نمي كرده، تعمق شده است
   

سياسي اين عمليات و تولد يك سازمان      
نظامي جدي و مداخلـه گـر، در تـاريخ          
جنبش كمونيستي و چـپ ايـران در آن         
دوره چنــان نقــش برجــسته اي جهــت 
ســازماندهي و تــشكل يــابي نيروهــاي 
پراكنده كمونيست بازي كرد كـه هـيچ        
ــاوت     ــي تف ــود ب ــر خ ــس را در براب ك
نگذاشت و كسي در برابـر آن نتوانـست      

  .بي تفاوت بگذرد
  

ي و ارزش  فــداكاري، جــان گذشــتگ  
گذاري مبارزه انقالبي رفقاي دست اندر      
كار عمليات سياهكل را پاس مي داريم       
و تالش مي كنيم بنا بـه توانائيهايمـان         

ايــن ارزشــها و پرنــسيبها را در زنــدگي 
  .  سياسيمان به كار گيريم

  
ــوين     ــان ن ــن جري ــود را زاده اي ــا خ م
كمونيستي مي دانيم و آرمان انها را، راه       

تاكيد مـي كـنم     .  دانيم و رسم خود مي   
ارزشهاي انقالبي كه رفقـا در ان دوران        

  . افريدند هميشه زنده و پايدار است
  

ــه اي از آن مــثال ســرود ســراومد   نمون
زمــستون كــه ســمبل شــور و هيجــان 
انقالبي جوانان فـدايي بـود كـه همـان         
طور كه در جريانش هستيد دوبـاره بـر         

  .زبانهاست
  

عنـوان  گراميداشت سياهكل براي ما به  
نيرويي چب، تحولگرا چه معنـايي مـي        

صرفا اين كه دور هم     . تواند داشته باشد  
جمع شويم و يادي بكنيم و فردا دنبـال         

ايا چون زاده اين    . راه و رسم خود برويم    
نيرو هستيم فقط وابستگيهاي اخالقي و    

  . عاطفي ما را دور هم جمع مي كند
  

.  خالصه چه نگاهي به اين رويداد داريم      
ه ما به درسـها و تجربيـات حماسـه          نگا

سياهكل از روزي كه تدارك آن شـروع       
  .شد، است

  
نگاه سازندگان رسـتاخيز سـياهكل كـه       

 روز پس از اين رويداد اعدام شـدند         45
به اين عمليات مي تواند موضوع بحـث        

  .جداگانه اي باشد
امـا مــستقل از نگـاه آن رفقــا بـه ايــن    

اه رويداد، و تالش ادامه دهندگان آن  ر       
در جهت ساختن يك سـازمان سياسـي        

مساله اين  ..نظامي و تاثيرات بزرگ آن      
است كه آيا جنـبش فـدايي فقـط يـك        
رويداد تاريخي تاثير گذار براي آن زمان      
ــم    ــروز ه ــارزه ام ــراي مب ــا ب ــوده و ي ب

  درسهاي قابل توجهي دارد؟
  

سه خصلت هويتي جنبش فدايي كه به       
نظرم رمـز و راز پايـداري و مانـدگاري          
آنان شد و چنان مهر خود بـر تحـوالت        

 حـك   1357سياسي تا انقـالب بهمـن       
كرد كه از چپ و راست، همـه افـراد و            
ــا   ــاعي بـ ــي اجتمـ ــاي سياسـ جريانهـ
گرايشهاي گوناگون، نتوانستند در مقابل     

  آن بي تفاوت باشند، 
  .مساله و درس امروز ما هم هست

  
 سـال  در     40حجم مطـالبي كـه طـي        

دايي نوشـته شـده    مورد جنبش پيشتاز ف   
است و هنـوز هـم ادامـه دارد، فرصـت           
كهنه شدن و يا به تاريخ سـپرده شـدن          

  . اين رويداد را نمي دهد
  

  . اما اين سه ويزگي چيست
  

رفقـاي مــا معتقـد بــه شـريعت ســازي    
نظـرات  . تئوريك و ايدئولوژيك نبودنـد    

رهبـــران برجـــسته جنـــبش جهـــاني 
كمونيستي براي رفقاي ما يك شـريعت   

ــ ــد نب ــسم  . ودجام ــان ماركسي ــراي آن ب
رهنمود عمل بـود كـه در هـر زمـان و            
مكان راهبردهاي مبارزاتي خود را مـي       

 . تواند داشته باشد
  

 آنهــا در حــالي كــه جهــاني فكــر مــي 
كردنــد، بــراي عمــل مبــارزاتي بــه بــه 

  .شرايط داخلي توجه اكيد داشتند
خيــالي آنهــا وعــده دهنــدگان بهــشتي 

نبودند بلكه برمالكننده واقعيـت جهـنم       
  . موجود بودند

  
مبارزه را به عنوان يك الگويي از پيش         

ساخته شده قبول نداشتند كه خود را در         
ــد  ــق كننـ ــب آن تعريـ ــود را . قالـ خـ

ماركسيست مي دانستند، اما ماركسيسم     
  .را آيه هاي آسماني نمي دانستند

براي سـاختن حـزب و تـامين رهبـري          
ارگر مبــارزه را تعطيــل نمــي طبقــه كــ

كردند و در انتظار روز موعود بي عمـل         
آنها به سوسياليسم به عنوان   ..نمي شدند 

راه رهايي بشريت اعتقاد داشـتند امـا از         
  .مبارزه عليه ديكتاتوري غافل نماندند

اين خصلت اول، امروز هم درس مهمي      
  . براي جنبش ماست

  
دومين خـصلت اسـتقالل از  قطبهـاي         

. كمونيستي موجود ان زمان بـود     جهاني  
براي همـين رفقـاي مـا الگـو بـرداري           

ــد ــاي    . نكردن ــب ه ــه قط ــروز البت ام
كمونيــستي قدرتمنــد كــه جاذبــه الگــو 

امـا  . برداري داشته باشـند وجـود نـدارد       
الگــو بــرداري نكــردن و كپــي نكــردن 
همچنــان بــراي امــروز مــا يــك درس 

  .است
  

ما شاهد هستيم كـه امـروزه از مبـارزه          
مت آميز يك بت طاليـي سـاخته        مسال

اند و بدون توجه بـه شـرايط مـشخص          
چنين قطبهاي نظري تا جايي پيش مي       
روند كه قيـام مـردم را كـاري بيهـوده           

يك روز قطب چين و     . ارزيابي مي كنند  
يا شوروي براي فعاالن سياسي نـسخه       
پيچي مي كرد و امروز اين يا آن نظريه         

 ما شاهد آن  ...پرداز جنبش چپ جهاني     
هستيم كه متاسفانه در جريانهاي چـپ       
جهاني گرايشهاي نيرومندي هستند كه     
ــده   ــژاد را نماينـ ــدي نـ محمـــود احمـ
زحمتكشان و توده هاي محـروم ايـران        
ــبش   ــام و جن ــد و قي ــي كنن ــابي م ارزي

همان . بيشماران را تالش طبقه متوسط    

گونه كه رفقاي ما مـستقل از زرادخانـه         
تئوريك قطـب هـاي آن زمـان عمـل          

ند، جنبش امروز ما نيز بايـد فاصـله      كرد
خود را با نظرات بسيار انحرافي در چپ        
موجود جهاني حفظ كند و ايـن دومـين         
درس از حماســه ســياهكل و حيــات   

  .جنبش فدايي است
   

خصلت سوم، جدي بودن حماسه سازان      
ســياهكل و جنــبش چريكهــاي فــداي 

جدي بودن يعني تطابق حرف . خلق بود 
 با حرف و نظريـه      هيچ انقالبي . با عمل 

نظريه انقالبي بـدون    . تعريف نمي شود  
عمل انقالبي محكم ترين دليـل بـراي        

  .جدي نبودن است
  

ــاي مــا در آن ســالهاي ســخت،     رفق
كنــشگراني بودنــد كــه تــالش كردنــد 
تئوريها و آنچه را كه بدان معتقد بودند،        
آنچه را كه ادعا مي كردنـد را در عمـل    

  .نشان دهند
  

قتـي مـي گويـد؛    رفيـق بيـزن جزنـي و   
پيشاهنگ قادر نيست بدون آن كه خود       
ــداكاري و   ــر ف ــوزان و مظه ــشعل س م
پايداري باشد، توده ها را در راه انقـالب    

بر همين اصل تاكيـد مـي       » .بسيج كند 
  كند

   
رفيق اميرپرويز پويان وقتي مـي گويـد؛       
تاريخ توالي فصول نيست، مسير چـشم       
اندازهاي بدون بازگشت است و در ايـن    

 انسان آگاهانه نقش آفرين اسـت       مسير
  .بر همين اصل تاكيد مي كند

  
رفيق مسعود احمد زاده وقتي مي گويـد       
براي حل مسايل تئوريـك بايـد جـدي         

  .بود بر همين اصل تاكيد مي كند
  

تالش نظري رفقاي فـدايي از حماسـه        
سياهكل تا انقالب بهمن براي رسـيدن       
به آزادي، دموكراسي، عدالت اجتمـاعي      

ليسم در محدوده حرف زنـداني      و سوسيا 
آنها براي تحقق ايـن ارمانهـا، بـه       . نشد

ــالب،   ــشتاز انق ــروي پي ــازماندهي ني س
تشكيل سـازماني بـراي كـار جمعـي و          
مداخله گرانه، حفظ سازمان، و سرانجام      
آگاه كردن تودها براي تحـول و بـراي         

  .  ساختن دنيايي بهتر بود
  

پس اگر بخـواهم درسـهاي آن مبـارزه         
روز را خالصه كنم بر سه اصـل      براي ام 

  :تاكيد مي كنم
في شريعت سـازي، مـستقل و جـدي         ن

  .بودن
  20بقيه در صفحه 

   

 رستاخيز سياهكل و درسهاي امروز آن
 زينت ميرهاشمي

  كلن المان–متن سخنراني در چهامين سالگرد حماسه سياهكل 



  20 صفحه          ويزه سياهكل      1389 اسفنداول  – 308نبرد خلق شماره  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

رستاخيز سياهكل 

  و درسهاي 

 امروز آن
  

  19بقيه از صفحه 
براي همين هم سازمان ما همچنـان       
ــك   ــد شــده ي ــشور آن قي كــه در من
ســـازمان كمونيـــستي اســـت كـــه 
سوسياليسم را امـري جهـاني و تنهـا         
الترنــاتيو جامعــه ســرمايه داري و راه 
نجات بشريت از جنگ و فقر مي داند    
 و در شرايط كنـوني مـساله محـوري        

مبارزه را تحقق انقالب دموكراتيك و      
  .دموكراتيزه كردن جامعه مي داند

ما تضاد عمده را تضاد با ديكتـاتوري        
ديني حاكم بر ايران مـي دانـيم و راه    
تغييـر بـراي رســيدن بـه توســعه اي    
ــدالت    ــه ع ــك ك ــدار و دموكراتي پاي
اجتمــاعي را همــراه داشــته باشــد در 
دايــره حكومــت نمــي دانــيم و هــيچ 

از قدرت را در اين امر صـالح        جناحي  
مـا خـود را برانـداز و در         . نمي دانـيم  

جبهه محاربان خـود را تعريـف مـي          
  .كنيم

  
ما خود را جزيي از مبارزه مردم عليـه         
ــشهاي   ــشتازان جنب ــاتوري و پي ديكت
دموكراتيك مانند زنان، دانـشجويان،     

  . كارگران و معلمان مي دانيم
  

اينها آموزه هـايي اسـت كـه توسـط          
ي بينانگـذارمان بــه مـا رســيده   رفقـا 

است و مي تـوانم بـه جـرات بگـويم        
نقطه پيوند سـازمان مـا بـا آنهـا نـه            
وابستگي عاطفي و اخالقي ما كه بـه        
جاي خود مهم است، بلكه وابـستگي       
نظري ما و اعتقاد ما بـه سـه اصـلي           

  .هست كه گفتم
  

براي پايـان دادن بـه حرفهـايم نيـاز          
ــه   ــرين جمل ــا در فــشرده ت داشــتم ت

گاهم به رستاخيز سياهكل و جنبش      ن
. چريكهاي فدايي خلق را بيـان كـنم       

رفيق عزيزم منصور امان مرا با قطعه       
كوتاهي كه بـراي چهلمـين سـالگرد        
حماسه سياهكل براي راديو پيـشگام      

با يك جمله از اين     . نوشت ياري كرد  
  :نوشته به صحبتهايم پايان مي دهم

  
گام اول صـفايي، كـالم آخـر تـاريخ          

ن آزادي و عـدالت بـين البـرز و          ُطغيا
هرمز بود؛ آرزوهاي بـزرگ و انـساني       
كه آرمان گرايان اين مرز و بوم آنهـا         
را زيستند و مي زيند و عين واقعيـت         

  .امروز و اكنون شان است
  پيروز باشيد

   

   

  

  راهت ادامه دارد،

   اي رفيق
  

  آناهيتا اردوان
  

  تو از خدا گذشتي
  به انسان رسيدي

  افسانه نساختيتو از زن بودن 
  زيرا كه حقيقت ازآن تو بود

  تو يكپارچه رفاقتي
  عشقي

  شجاعتي
  از آگاهي سالحي ساختي

  همچون آتش
  پرچم سرخ تكامل را به دوش گرفتي

  همچون كوه
  به ميدان آمدي

  »!!آري« آنگه كه همه مي گفتند 
  بر تارك تاريخ استوار ايستادي

  »!!نه« و فرياد زدي 
  ايه، به مردساالرينه به استبداد، به سرم

  تو با آتش گلوله هايت
  كه نماد عشق به رهاييست

  تو با طنين فريادت
  كه نماد عشق به مردم است

  علم و عمل را در هم آميختي
  و قصه هايت را با زندگيت نوشتي

  پروانه اي، اي رفيق
محرومان از بودنت، صميميتت و 

  مقاومتت
  ترانه ها سروده اند

  تو يك زني، اي رفيق
 كه زن بودن را از پيله خاكستريش زني

  بيرون كشيد
زني كه هراس را از زهدان تارك دالن 

  بيرون كشيد
  .... از تو ترسيدند و هنوز نيز

  !!آنچنان كه تو را مرد ناميدند
  آري، آن نامردمان بر پيكر تو از ترس

او مردي بود در لباس : آهسته گفتند
  !!زن

  اما تو، نه مردانه، زنانه و انساني
  »قچريك فدايي خل« مچون ه

  در ميدان،در زندان، زير شكنجه
  از زن تصوير دگري آفريدي

  ستاره اي اي رفيق،خاموش نمي شوي
...........  

  و اكنون اما من مي انديشم
  به راهت، به كارت

  راهت ادامه دارد، اي رفيق
 

  

 

ــازمان   ــك س ــيس ي ــت تاس عل
 چيست؟

دليل پيدايش يـك جريـان فكـري را از          
 ه و در كجا بايد جستجو كرد؟كدام نقط

با يـك بـازنگري بـه گذشـتهء تـاريخي         
ــان،    ــران و جه ــي در اي ــارزات سياس مب
ميتوان بـه داليـل و ضـرورت تـشكيل          
جنبش مسلحانه در جامعه  دست يافت ،        
يعني  تمامي ِ آن شرايطي كه موجبـات         

 ه،تاسيس جنبش فدايي را فـراهم نمـود       
 و  30در بررسي فـضاي سياسـي دهـهء         

 . قابل فهم است50 و 40

ــك     ــاني، از دل ي ــازمان و جري ــر س ه
وجود مي آيد و براي     ه  ضرورت اساسي ب  

ــستي شــرايط   ــن ضــرورت باي ــافتن اي ي
دوراني كه آن جامعه و تاريخ، طي كرده        

ضــرورت بــر . اســت را شناســايي نمــود
ست كه به نياز جامعـه و      ا اساس پاسخي 

چنانچه . گردد راه حل معضالت ارائه مي 
ل ارائــه شــده، واقعــي و پاســخ و راه حــ

عملي نباشد ديري نخواهدپاييد كـه تـز        
مطروحه يا نظر و پاسـخ ارائـه شـده، از           

فراموشــي ســپرده  ه بــين رفتــه و بــ  
عنوان مثال ، وقتي سـوال      ه  ب. خواهدشد

گردد ، اگر جـوابي      و مشكلي مطرح مي   
شود پاسخ اساسـي   كه به سوال داده مي 

 آن ســوال و درســت و همــه جانبــه بــه
 نمرهء قبولي از آن سـوال  "نباشد، مسلّما 

 .نخواهيم گرفت

 

حال از كجا بفهمـيم كـه پاسـخ         
 درست است؟

ميزان انطباق پاسخ با واقعيات ، صـحت        
پاسخهايي . كند و درستي آنرا تعيين مي    

در موارد مختلف اعـم از  –كه در زندگي    
تــصميم گيريهــا، دوســتيها و دشــمنيها، 

ه ريــزي بــراي تحــصيل و كــار و برنامــ
دهـيم    به سواالت زندگيمان مي    –آينده

و در هر نقطه اي كه تصميمي را اتخـاذ          
كنيم چنانچه تصميم واقعي نباشد و       مي

بر اساس واقعيات و نيازها و امور عينـي         
زندگي طرح و اجرا نشود ، بازتاب اشتباه        
در اين تصميم گيريها و سياستها به بـي         

ن نتيجه ماندن ، شكـست و فـرو ريخـت         
تئوريها و نظرات منجر خواهـد گـشت و         
ناچاريم تاوان اشتباه خود را در آن مقطع        

 . پرداخت نماييم) وشايد مقاطع بعدي(

كه يك سـازمان بـا خـط فكـري        زماني
گيرد، مبناي شـكل     مشخصي شكل مي  

گيري آن براي پاسخ دادن بـه يكـسري         
معـضالت و مـشكالت اجتمــاعي در آن   

ـ      . جامعه اسـت   دنبـال  ه اگـر در جامعـه ب
ــاه و    ــسم، رف ــري، سكوالري آزادي، براب
عدالت اجتماعي هستيم، اما فرياد آزادي      
ما با زندان و سركوب و شـكنجه روبـرو          

شود، اگر هر روش مسالمت آميـزي        مي
كننـد امـا     ن سياسي اعمال مي   كه فعاال 

گـردد، اگـر    با خشونت و ترور مواجه مي    
استبداد و تبعيض و نابرابري و خفقـان و         

ــركوب  ــدن   س ــنيده ش ــانع ش ــديد م ش
فريادهاي آزادي و برابري زنان و مردان       

گـردد، پـس     روشنفكر و آزاديخـواه مـي     
چاره چيست و چه راه حلـي بـراي رفـع           
نيازهــاي اساســي آزاديخواهــان اعــم از 
 زنان و دانـشجويان و روشـنفكران مـي        

توان و بايد جستجو كرد؟ براي خالصي       
ــد   ــن مــشكالت از چــه نظــري باي از اي

كرد و چه پاسخي ميتـوان ارائـه        پيروي  
 داد؟

 

بايـد راه   ) و نه لحظه اي   (از نظر تاريخي    
 حلي كه براي مشكالت موجود ارائه مي      

شود داراي برد اجتمـاعي و تاثيرگـذاري        
مـدت   صـورت در دراز    باشد، در غير اين   

 .دچار ايزوله شدن و انزوا خواهدشد

اگر پاسـخ مـا بـه سـواالت مطروحـه و            
ــراي    ــا ب ــاي م ــضالت  ادعاه ــع مع رف

اجتماعي، تاثيرگذاري الزم و امكان فهم      
و اجرا نداشته باشد، يا بر اساس نيازهاي        

ـ         جـز  ه  پايه اي و واقعي جامعه نباشـد، ب
يك مقطع گذرا و جـذب تعـدادي افـراد          
اندك و سپس پراكنده شدن و خـاموش        

پـس  . گشتن سـرانجامي نخواهدداشـت    
گيريم راه حلي كه براي رفـع        نتيجه مي 
سياسـي و اجتمـاعي پيـشنهاد       معضالت  

بايست منطبق بـا شـرايط       شود، مي  مي
موجود در جامعه و بـا توجـه بـه سـطح            
آگاهي مردم و سطح مناسبات اقتـصادي    
حاكم بر آن جامعه ارائه گردد تا قابليـت         
جذب و بقا و رشد داشته باشد و اين امر،         
بدون مطالعه و تحليـل و بررسـي نقـاط          

ــاريخي و سيا  ــعفهاي ت ــوت و ض ــي ق س
ــست  ــذير ني ــي  . امكانپ ــل و بررس تحلي

گذشتهء سياسـي احـزاب در مـصاف بـا          
حكومتهاي ديكتاتوري و نقـد و تحليـل        
برخورد مردم با حاكميـت و واكنـشهاي        

مـا را بـه      توانـد  فيمابين است كـه مـي     
  تئوري و تز منطقي و منطبق بر واقعيتها 

  21بقيه در صفحه 

 رستاخيز سياهكل
 

 تولد سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

كميت مستبد و جابرانه سرفصل مبارزهء واقعي و رودررو با حا و

 و جنايت پيشه
  

  تهراناز  يكي از هواداران سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
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  »مســلخ«
  
   

  
  )صبح . م ( وحيدي. م 

  
  

  نخستين فصل
  

  در درون من باليد
  

  در بهاري ناكرده
  

  كه ارغوانيهايش
  

  بر شاخسار گردش باغ
  

                     سپيده نارس مي چيد
  

  قربانگاهي سرد
  

  كه بي تامل
  

  بر دريچه كوچك چنگ مي كشيد
  

  چندان كه آيينه هاي بالغ
  

  در قساوت خيابانها
  
                             تكه تكه مي  

  شدند
  

              
  

  درشهر تو
  

  پرنده اي نيست
  

  تا نظاره افق را ببيني
  

  و شادي كهكشانها را بشنوي
  

            
  
  روز نو ”
  

  *” از تو زاده مي شود 
  

  بي آن كه بداني كه مرگ ما
  

  در تكلم جنگل سبز جاريست
  
   

  
  وما از تنگناي سراب چشم ت

  
                                    زاده مي 

  شويم
  

  اين گونه شاد
  

  اين گونه بي پروا 

  
  اينك

  
  در شعله هاي آبي زيستن

  
  كامل ترين انسان” 
  

  **”             در عصر خويشتنيم 
  

  كه سيل وار
  

  از خاكستر شبگير تكثير مي شويم
  
   

  
  برسقف بامهاي شاد

  
  ماه   مي ريزد

  
            نازك و نرم         

  
  آن گونه كه سادگي باران

  
                         بر جاليزار انگشتان 

  تو          
                                                     

  بوسه ميزند        
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

    ـ اشرف89آذر 
  
  ويكتور خارا* 
  

  »ال چه«صيف سارتر در تو **  
  

 رستاخيز سياهكل
  

  20بقيه از صفحه 
  

يعنـي يـافتن راه حلـي    . رهنمـون شـود  
ــه از دل   ــول ك ــي و معق ــي ، عين اساس
واقعيت بيرون آمده باشد و در مراحل و        
مقاطع ديگري در جوامعي همسان ، بـه   
بوتهء آزمايش گذاشـته شـده و نتيجـهء      
مثبت داده باشد و ريشه در تاريخ واقعي        

 .بل اجرا باشدداشته ، قا
 

 كه نقطهء تولد    "حماسهء سياهكل "راز  
و سرفصل مبـارزات واقعـي و رو در رو          
با جابريت نظام ديكتاتوري شاه بوده، بر       

سـت   ا اساس پاسخ به همين سـوالهايي     
. وسيلهء روشنفكران مطـرح شـد     ه  كه ب 

ست  ا حماسهء سياهكل نتيجهء شرايطي   
كه جامعه و تاريخ در آن دهه هـا رقـم           

 و چه بسا الزام بـراي حمايـت      زده است 
ه از آن تاكتيكهــا در دورهء كنــوني بــ  

 .شود شدت احساس مي
ــدزاده،    ــي، احم ــون جزن ــايي همچ رفق
پويان، حميد اشرف، صفايي فراهـاني و       
بسياري ديگر از روشنفكران كه هريك      

ژي ودر زير سقف و در زير پوست ايدئول       
و احزابي ديگر درحال فعاليت و مبارزهء       

د، پس از شكست طرحهاي     سياسي بودن 

ويژه بعـد از  ه مبارزاتي مسالمت آميز و ب   
پروسه اي كه حزب توده طي نمود كـه          

 1332به شكست حزب تـوده در سـال         
. منجر گشت، به فكر راه چـاره افتادنـد        

 آنها انديشيدند كه حال چه بايد كرد؟
 بـود   "چه بايد كـرد   "در يافتن پاسخ به     

كرات كه در برخوردها و گفتگوها و مـذا       
به اين نتيجه رسيدند كـه  چـون رژيـم      
مستبد محمدرضا پهلـوي،  بـا هرگونـه         
فعاليت سياسي و با هر جريـان فكـري         

ـ     شـدت  ه منتقد يا معترض، برخـوردي ب
سركوبگرانه دارد  و عوامل سـاواك بـا          
دستگيري،  زنـدان و شـكنجه و تـرور،          

كنند ، و    ن خود را قلع و قمع مي      امخالف
 و مطرح كردن  هيچ فضايي براي تنفس   

خواستهاي اساسي جامعه وجود نـدارد و       
هر فرياد آزادي و برابـري بـا سـركوب          

ـ    مواجه مي  جـز  ه شود پس هيچ راهي ب
 .مبارزهء مسلحانه وجود ندارد

 
پيش از آن ، رفقاي مبارز و آزاديخـواه،          
فعاليتها و مبارزاتشان بر محور مسالمت      

 آزادي "خواسـتند صـرفا   آنهـا مـي   . بود
ياسي و حـق بيـان و نوشـتار         فعاليت س 

داشته باشند و مبارزاتـشان را از طريـق         
ــيش  سياســي و تبليغــاتي و پارلمــاني پ
ببرند اما  چنين امكاني به روشـنفكران        
ما داده نشد و شـاه و عوامـل جنايتكـار         
ساواك هرجا كه جنـبش مـردم شـكل         

خواســت رشــد كنــد، بــا  گرفتــه و مــي
سركوب و زندان و شـكنجه و جزغالـه         

ــا اتــو برقــي و ابــدن مبــارزكــردن  ن ب
نمـود تـا     روشهاي كريه ديگر سعي مي    

مبارزات حـق طلبانـه و آزاديخواهانـهء        
مردم را در نطفه خفه كند و حـاكميتش        

 .را بر مدار ظلم و جنايت ادامه دهد
گونه كه اشاره شـد، در راسـتاي          همان

همين فعاليتها و كنش و واكنـشها بـود         
 نتيجـه   كه روشنفكران آزاديخواه به اين    

رسيدند كه هـيچ راه و روش، و شـيوهء          
مـسالمت آميـزي كــه بتواننـد خواســته    
ــول آن    ــه وص ــرح و ب ــشان را مط هاي
اميدوار باشـند، وجـود نـدارد، چـون بـا           
روش مسالمت آميز، و با زبان خـوش و         

شود بـا حكومـت ظلـم و         معمولي نمي 
ن اتدريج  مبـارز   ه  جور صحبت كرد، و ب    

وســيلهء ه و روشــنفكران و منتقــدان، بــ
عمال و مزدوران حكومت وقـت، يكـي        
پس از ديگري دستگير و شكنجه و قلع        

 بـا ايـن حـساب خـط         .شوند و قمع مي  
فكري پيشين شكـست خـورد و بـراي         
يافتن راه حلي ديگر، در يك جمعبندي       
به اين نتيجه رسيدند كه بايد دست بـه         
مبارزهء مسلحانه زد تا حاكميت بفهمـد       

 و كــه هرگونــه خــشونت و برخــورد   
سركوب با پاسخ و مقاومـت مـسلحانهء        

 .مردم  روبرو خواهدشد
 

ــشه     ــي و همي ــاطر نرفتن ــاي از خ رفق
بيژن جزني، مسعود احمـدزاده،     : جاودان

امير پرويـز پويـان، صـفايي فراهـاني و          
حميد اشرف و ديگر جاودانگان، اگرچـه       
هركدام در زمينهء نقطهء شـروع آتـش        
 زنه، بر اساس تجربه و زمينهء اجتماعي      

ايران با ديگر كـشورهايي كـه مبـارزهء         
مسلحانه به محك اجرا گذاشته شـده و        
به نتيجه رسيده بود، نظري خاص ارائه        
دادند  اما در امر مبارزهء مسلحانه هـيچ         

روي  اختالفي وجود نداشت و از همـين      
ــراهم   ــات ف ــراي عملي ــدمات اج  و  مق

علنــي و عملــي در  مقاومــت و مبــارزهء
آغاز   جنايتكار پاسخ به خودكامگي رژيم   

گونه بود كه جنبش فدايي      بدين. گشت
ــتمداد    ــه و اس ــن جامع ــته از بط برخاس
جسته از افكار آزاديخواهانـه و برابـري        

 را بـر    "حماسهء رسـتاخيز  "طلب، نقش   
چهرهء تاريخ اين سـرزمين بـه تـصوير         

 فصل تازه اي    "قيام سياهكل "كشيد و   
ــه    ــي علي ــارزات سياس ــراي  مب ــد ب ش

 و ديكتاتورمنــشانه حكومتهــاي جابرانــه
اي كه هـر صـداي حـق طلبانـه را بـا             
سانــسور و ارعــاب و وحــشت و كــشتار 

كننـد و هـر فكـر و انديـشهء       خفه مـي  
خواهند در سياهي مدفون  روشني را مي  

ــل از آن  ــد، غاف ــشهاي   نماين ــه جنب ك
مردمي و قـدرت خلـق بـر هـر قـدرت            

 .ددمنش و ظالم، چيره خواهدگشت
 
 براي  گام نخست"حماسهء سياهكل "

ـ           ه شكستن رعب و وحـشتي بـود كـه ب
وسيلهء حاكميت ددمـنش و خـونريز در        

گـامي بـراي از     . شـد  جامعه اعمال مي  
بين بردن سايهء شوم تـرس و هراسـي         

 .كه اقشار مختلف را در برگرفته بود

با همـان گـام سـرخ و دلهـاي عاشـق            
آزاديخواهــان از قلــب ســبز جنگــل    
سياهكل ، جنبش آزاديخواهي خلقهـاي   

سـتم در ايـران، وارد مرحلـه اي         تحت  
ســازمان "جديــد شــد، مرحلــه اي كــه 

 را از دل تـاريخ      "چريكهاي فدايي خلق  
و در رويـارويي بــا حاكميـت اســتبداد و   

 .وجود آورده جنايت ب

حماسه اي كه با توجـه بـه بـسياري از           
تشابهات تاريخي زمان حاضر با دهـه ء        
چهل، دير و دور نيست كـه بـاز چهـره           

رحي دوباره بر دفتر تاريخ     عيان كند و ط   
 .كشورمان بيافريند

بيــژن "تــوانيم خودمــان   مــي! آري
اميـر پرويـز   "،  " حميد اشرف  "،  "جرني

ــان ــدزاده"، "پوي ــا  "احم ــر رفق  و ديگ
 !باشيم

 را در   "رسـتاخيز سـياهكل   "توانيم   مي
جاي جاي وطن اشغال شـده، در زمـان        

 !حاضر دوباره بيافرينيم

بـري و   كه براي كـسب آزادي و برا       چرا
عدالت اجتماعي و در مبارزه با حكومت       
جهل و خون و جنون آخوندي نيز، تمام        
روشهاي مسالمت آميز امتحـان شـده و    

جز قيـام مـسلحانه     ه  ديگر شايد راهي ب   
 ..................باقي نمانده باشد

، ســالگرد تاســيس 1349بهمــن  19
 كه   ايران سازمان چريكهاي فدايي خلق   

ـ     داي قلـهء تـاريخ     همچون آفتابي بر بلن
مبارزات سياسي ايـران تابيـدن گرفتـه        

ن و آزاديخواهـان    ااست، بر همهء مبارز   
 .گرامي باد
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همبستگي با خانواده 

 25شهداي قيام 

بهمن و گراميداشت 

خاطره زنده يادان 

  صانع ژاله و

   محمد مختاري
  

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران بـا       
 25روز  قيـام   ستايش از حماسه آفرينان     

  بهمن از فراخوان
به برگزاري تظاهرات روز يكـشنبه اول       

حمايـت  در سراسر ايران و جهان      اسفند  
تمـــامي زنـــان و مـــردان كـــرده و از 

آزاديخواه ايران دعوت مي كنـد كـه در         
اين روز به هـر شـكل كـه مـي تواننـد        
خشم و نفرت خود را به استبداد مذهبي        
حاكم بر ايران و به رژيم واليـت فقيـه          

  . نشان دهند
مرگ بر ديكتاتور، مرگ بـر خامنـه اي،        

  زنده باد آزادي
 هي فور18 - 1389 بهمن 29 هجمع

2011 
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مــادران صــلح كردســتان بــه مناســبت 
. شهادت صـانع ژالـه بيانيـه اي دادنـد           

  : متن كامل بيانيه به شر ح زير است

امروز مادران صـلح كردسـتان لبريـز از         
بغض و اشك جوانان خونين مال وطـن   

طاقت تحمل رنجش رو به افزون      ديگر  
. و داغدار شدن مـادران ديگـر را نـدارد         

مادراني كه هر لحظه ثمره عمرشان در       
گــرو عــشيره اي از ناپاكــان بــه تــاراج 

چگونه امكـان دارد كـه چنـان        . رود  مي
ــي   ــرات م ــود ج ــه خ ــساني ب ــد  ك دهن

عزيزانمان را پـيش چـشم همگـان بـا          
آويزنـد، بـه      دار مـي    تمامي وقاحتشان به  

كـشند    بندند و زير شكنجه مي      وله مي گل
 .گيرند و ملت را نيز به سخره مي

 

ايــد مــادري كــه  آيــا تــاكنون فهميــده 
دهـد چـه بـار        فرزندش را از دست مـي     

گـاه كـه      كـشد، آن    گراني بر دوش مـي    
جـانش هــم   حتـي از ديــدن فرزنـد بــي  

كننـد و حتـي كـوچكترين         دريغش مـي  
يادگارش كه مزارش باشد را از او سلب        

دانيد درون مـادري كـه در         نند، مي ك  مي

انتظار وصال فرزنـدش اسـت وصـف        
  ناشدني ست؟ امروزه صدها تن از اين 

  
هايـــشان بـــا  فرزنـــدان ملـــت تـــن

ــده   ــان ش ــتخوانهاي عري ــن  اس ي اي
شان بـا     ي ناپاك دريده و نفس      عشيره

پوست چروكيده از سـير تـاج و تخـت      
امروز . شود خونينشان گرفته شده و مي    

انـد    بخـت نـشده      خـونين  تنها چند نفر  
بختان دوباره بـه يادمـان        امروز خونين 

آنقدر زمـان بـه عقـب رانـده         . آيند  مي
شود كه چه جناياتي در سـير ايـن           مي

آيد   زمان روي داده باشد به يادمان مي      
. و هر لحظه اشك و بغض چندچنـدان   

بريم كـه ديـن و    سر مي در شرايطي به  
ي ملـت     چـه جانمايـه     مسلك و هر آن   

اند و ملـت را از       به بازي گرفته  است را   
اي  اند به نـام عـشيره   ارزشها پوچ كرده 

خود را نماينده مردم خوانـده و       . ناپاك
چه را كه ارزشي داشته باشد به         هر آن 

چنــين اســت رســم . آالينــد خـود مــي 
روزانمـان را     ناپاكان كه نگزارند خونين   

ــونين ــا خ ــذرانيم،   ب ــي بگ ــان حت تنانم
 آوريـم، در    باورشان كنيم، به يادشـان    

پــس افكارشــان آرام گيــريم و بــا    
اين اشك لبريز   . مزارشان خلوت كنيم  

بايد بجايي بريزد، كم نيـستند مـادران      
  .لبريز از اشك

عنوان مادران صلح كردستان كه       ما به 
ست داغ عزيزان را بـا        سالهاي مديدي 

ايـم و ديگـر       ها در خـود پرورانـده       رنج
ــراي تحمــل هتــك حرمــت   راهــي ب

 آزادي را نداريم، از تمـامي  شهداي راه 
مردم شريف ايران زمين خواستاريم تا      
روز دوشنبه مـصادف بـا هفتمـين روز         
شهادت دوتن از جوانان رشيد اين مرز       

را ) صانع ژاله و محمد مختاري    (و بوم   
تعطيل و فعاليت عادي روزانه خـود را        
به حرمـت تمـامي شـهداي راه آزادي         
متوقــف نماينــد و در روزهــاي بعــد و 

ــاه  ــه م ــه  بلك ــي ب ــاي در پ ــوان  ه عن
نارضايتي مـدني از پرداخـت هرگونـه        

  .قبض حكومتي خودداري نمايند

باشد كه ناپاكان به رنگ و بوي وطن         
 .صيقل يابند

 

 مـادران صـلح   1389بهمن مـاه   28 
   كردستان

  
  

  
  

 يجنازه به دوشها

  هي فقيول
  هي پوجعفر

  
   بهمن28فراسوي خبر 

 در ي اســالمي جمهــورتكــاري جناميــرژ
 را  طاني دست شـ   ي شرم ي و ب  يدجالگر

ـ  پ تيجنا.  از پشت بسته است    زين  شگاني
ـ يـي  وال ميوابسته به رژ    ي خامنـه ا ي عل

 تظـاهر   ي بهمن بـه رو    25روز دو شنبه    
 يكنندگان آتش گشوده و تعداد نـامعلوم      

ــل رســانده و عــده ا ــه قت  را هــم يرا ب
ت يــ جناميــوحــشت رژ.  كردنــديزخمــ

 ي از موج مردم معترض به حـد       شگانيپ
 سـاعات روز همـه راه       نيبود كه تا آخـر    

  . مردم را قطع كرده بودندي ارتباطيها

 آنچنـان كنـد بـود كـه امكـان           نترنتيا
 به امكانات مخـابره گزارشـات       يدسترس

 همراه با اشـكال     يوجود نداشت، تلفنها  
 از مواقع قطـع بـود،       ياريمواجه و در بس   

ـ واج پاراز با امونهايزي و تلو ويراد  كـور  تي
 كرد تا پنهان از چشم ي سعميشدند و رژ 

 امواج مردم معترض را به تعداد       ان،يجهان
 كــهيدر حال.  بكاهــدهيــ فقيدلخــواه ولــ

 وزارت  ي ارگان بازجوهـا   هان،يروزنامه ك 
 تا  200اطالعات تعداد تظاهركنندگان را     

 كـه   ي داند و آنهـا بـا القـاب        ي نفر م  300
 ياسـت مـ    فقه خودشـان     تي وال بندهيز

   تابناك، وابسته به محسن تينامد، سا
  
  

 از شي تعداد بازداشت شدگان را ب     ييرضا
ـ  ا ستي ن معلوم.  كند ي اعالم م  1500  ني

 ري اسـت كـه عـده دسـتگ        يچه تظاهرات 
شدگان آن از تعداد شـركت كننـدگانش        

  ! استشتري برابر بنيچند
ــد از آن ر  از ــدتر، روز بع ــه ب ــي هم  سي

 افـسار   يجـان ي الر يمجلس آخوندها، عل  
 آنچنان در رد مردم معتـرض و        ختهيگس

 چاك داد كـه     راهنيفراخوان دهندگان پ  
 ي از خود ب   مي دست نشانده رژ   ندگانينما

 ي سع انهي وحش يخود شده و با عربده ها     
ـ  فق ي رهبر و ول   يبه تسال   خودباختـه   هي

  .خود كردند
ـ  از همـه ا    پس ـ  ني  امـا روز  هاي شـرم ي ب

ـ  دهي دو جوان به قتل رس     كريگذشته پ  ه  ب
 و  هايجي توسط بس  تكار،يدست اوباش جنا  

 بر سر دست گردانده شد      هايلباس شخص 
ـ تا بلكه از ا     ي بـرا ي رهگـذر بهانـه ا   ني

ـ  پسند ترت  هي فق ي مضحك ول  شينما  بي
ـ  روزگار اسـت كـه ا      بياز عجا . دهند  ني

 ي به گلولـه مـ     رارجاله ها، جوانان مردم     
 رسانند، سپس جنازه    يبندند و به قتل م    
 ي گرفتــه در شــهر مــآنــان را بــه دوش

 برپـا  يقاتلها مراسم جنازه گردان . گردانند
ـ      يم  و شـقاوت    ي شـرم  ي كنند تـا اوج ب

 را بـه چـشم همگـان        هي فق تي وال ميرژ
  .بكشند

 دانشگاه را اشغال    جي دانشگاه هنر، بس   در
ـ  دانـشجو ن ي بـرا  يي كند و جا   يم . ستي

 كه بـه چـشم آمدنـد هـم از      يآن تعداد 
 رايدند ز  نمان بي نص يضرب چماق آنان ب   

 كـرد دانـشگاه     ي، دانشجو "صانع ژاله "
 را  ابـان يدر نارمـك، اوبـاش خ     . هنر بود 

 را ي محمـد مختـار  كرياشغال كردند و پ  
ـ  شيتصاحب كرده، نما    برپـا   ي شـرم  ي ب

  .كردند
 واني و د  جالدان

و ددان وابـــسته 
ـ  فق تيبه وال   هي

ــ ــد از ينم  توانن
ــصادره پ ــريم  ك

جوانان معتـرض   
كه توسط خـود    
ــل   ــه قت ــان ب آن

 انـــد، دهيســـر
ــ ــديطرف .  ببندن

آنها تنها اثبـات     
 كنند كـه در     يم

 و ي شـــرميبـــ
ــت، در  وقاحــــ

ــش ــ و جنايددمنـ ــه  تيـ ــت همـ  دسـ
  . را پشت بسته اندخي تارتكارانيجنا

ــ امـــردم ــا 25 در روز رانيـ  بهمـــن بـ
 مي خود نشان داند كه راس رژ      يشعارها

ـ  فق ي ول ،يعني ـ   هي  را  ي خامنـه ا   ي آن عل
 ي م  مملكت ي و ترق  يدشمن خود و آزاد   

ـ آنان به چ  . دانند ـ  كمتـر از برچ    يزي  دني
.  شـوند  ي نمـ  يبساط جنازه گردانها راض   

 جنازه جوانـان    دنيقاتلها با به دوش كش    
 خـود را رسـوا      ه از گذشت  شي ب خواهيآزاد

 . كننديم
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ــي  دســتگاه كــشتار ول

فقيه، جـان دو زنـداني      

 سياسي ديگر را گرفت

   
  زينت ميرهاشمي 

   
   بهمن 5فراسوي خبر 

 بهمن، بار ديگر رژيم    4صبح روز دوشنبه    
جهـل و جنايــت دو زنــداني سياســي بــه  
نامهاي جعفر كاظمي و محمد علي حـاج        
ــا ســازمان   ــاط ب ــه جــرم ارتب آقــايي را ب

تهـاي  مجاهدين خلق، شركت در تظاهرا    
خيابـــاني ســـال گذشـــته و ديـــدار بـــا 

اين دو  . فرزندانشان در اشرف اعدام نمود    
زنداني سياسي با تحمـل شـكنجه هـاي         
فراوان و با عدم پذيرش انجـام مـصاحبه         

  .به تبرك اعدام ولي فقيه گرفتار شدند
به پا دارندگان معبد ويرانه نظـام واليـت         

  فقيه، با جـاري سـاختن خـون، مـرگ،          
 نهايـــت   ري وخـــشونت و وحـــشيگ 

 تالش مي كنند تا نفسهاي       سركوبگري،
مخالفان خود را در سينه حـبس كننـد و          
. هر جنبـشي عليـه خـود را خفـه سـازند           

همان طور كه كشتار و قتل عام زندانيان        
 بـه فرمـان خمينـي       60سياسي در دهـه     

نتوانست ريشه زنداني سياسي در جايگـاه      
ــر    ــت در براب ــت و مقاوم ــمبل مخالف س

ــاتوري  ــد، ديكتـ ــع كنـ ــذهبي را قطـ مـ
اعدامهاي اخير هرگـز نخواهـد توانـست        
اين مدال ريشه كنـي زنـداني سياسـي و          
. مخالفان را بر گردن خامنـه اي بيانـدازد        

جنبش بيشماران برآمـد تـداوم مبـارزه و         
 ، با فرمان 60 كه در دهه    مقاومتي است 

ــود    ــن ش ــشه ك ــود ري ــرار ب ــي ق . خمين
خيزشهاي خياباني سال گذشته كـه ولـي    

قيه ان را فتنه ناميده است، واكنشي بود        ف
در برابر حكومتي كه سه دهه پايه ظلم و         
استبداد خـود را بـا اسـتفاده از نيروهـاي           
الهي و دين حكومتي بـر مـردم تحميـل          

جنبش رنگين كماني كه لـرزه      . كرده بود 
بر انـدام رزيـم انـداخت، تبلـور خـشم و            
نفرتي مردمي بـه خـشونتهاي حكـومتي        

رمان قتـل زنـدانيان توسـط       بود كه با ف    
. خميني اغاز شـد و همچنـان ادامـه دارد         

ضرب المثل است كه تا روزي كه ظلم و         
ستم وجود دارد، مبـارزه وجـود دارد و تـا           
روزي كه اعدام و خـشونت اعمـال مـي          
ــي و    ــداني سياس ــك زن ــدون ش ــود ب ش

  . مقاومت وجود دارد
شــهادت زنــده يــادان، جعفــر كــاظمي و 

ا به خانواده آنها و     محمدعلي حاج آقايي ر   
به ويژه فرزندانشان در اشرف، به سازمان       
مجاهدين خلق ايران، به زندانيان سياسي    

  . تسليت مي گوييم

 22 ي تظاهرات دولتاميپ

بهمن به مخالفان و 

  معترضان
  

   امانمنصور
   بهمن24فراسوي خبر 

ـ     شي روز پس از نمـا     كي  رمـق   ي كوتـاه و ب
 يدستگاه هـا  ،ي آزاد داني در اطراف م   يدولت

ـ  دفـن ا ي حكومت بـرا يغاتي و تبل  ياسيس  ني
 وارونـــه و يرهاي آوار تـــصوريـــافتـــضاح ز

اگرچــه .  شــده انــدجي گــزاف بــسيدروغهــا
ــسها ــواختي يفركان ــه يكن ــه چان ــق ي ك  ل

ــدگوها ــارگُزاران و بلنـ ــام" يكـ ــه "نظـ  بـ
 ي كند، تـازگ   ي م دي تول ينين چن ي ا يمناسبتها

 ،يمعـ  همهمه دسته ج   نيدتريندارد اما در جد   
ـ  ز كي ـ  دنـگ ن   ري  شـود كـه     ي مـ  دهي شـن  زي

 ي الف درمـان  ني روت استيسرچشمه آن به س   
 روز بـه    طي گردد و زخمـه اش را شـرا        يبرنم

  . ارتعاش درآورده است
 ي رسواشي از تكرار نما   ي حكومت حت  يناتوان

 و  سيسال گُذشته كه به مدد اتوبوس و ساند       
 صـحنه بـرد،     ي رو ي و جنس  ي نقد يمشوقها

 داشـته   يمـ ي وخ يامدهاي آن پ  يا تواند بر  يم
ـ  امر به و   نيا. باشد  از آن رو حـساس تـر        ژهي

 بـه گونـه ناخواسـته در        "نظام" شود كه    يم
 25 در   يردولتيغبرابر چالش بزُرگ تظاهرات     

 خامنه  يآنچه كه آقا  . بهمن قرار گرفته است   
 و تداركات ُگـسترده     غاتي و دوستان با تبل    يا

 و  ييا و بـا هـدف ُقـدرت نمـ         يچند هفتـه ا   
 بهمن عرضه كردند،    22 ثبات در روز     شينما
ــريقــو ــ پني ت ــ نيامي ــه آدرس ستي  كــه ب

معترضان و مخالفان ارسال شد تـا آنهـا را از         
  .   دهدزي پرهييمبارزه جو

ـ  كند ا  ي تالش م  هي فق تي وال مي رژ اكنون  ني
 ي را در عرصـه مجـاز     يقيكمبود در پهنه حق   
 يگرز رني كه بنگاه ها  يتيجبران كند؛ مامور  

 آن را بـه  ي اجـرا ،يشگياخبار و مظنونان هم  
 بودنش را در    ريعهده گرفته اند تا ممكن ناپذ     

 يچه، مـشكل اصـل    . عمل به آزمون بگذارند   
 درجا زدن آن    ،ي ذهن دار اقت جادي در ا  "نظام"

ــ ــانيدر زم ــد و ابزاره ــدون تغي مُت ــ ب  و ريي
 ي به طور روزانه برا    باي است كه تقر   يمستعمل
ـ  گوناگون فعال  ياي زوا شي آرا  و فيباز تعر   تي

ـ  گ ي خـود بـه كـار مـ        يعاد  و جامعـه و     ردي
 آن را   يشهروندان به طـور روزانـه نـا راسـت         

  . كننديتجربه م
ـ  فق تي وال ميرژ  بـه صـورت داوطلبانـه در       هي

 راموني پ تي دو واقع  ي ضد سلطنت  اميسالگرد ق 
 ي بـه تماشـا و داور      ي آزاد دانيـ خود را در م   

  :  گذاشتيهمگان
ــست، ــال درنُخ ــتن پا ي ح ــه از داش ــاهي ك  گ
ــاع ــس ياجتم ــدرت ب ــروم اســت، ُق  و جي مح

ـ  لـشگر آن ن    ياهياستخدام س   در حـال آب   زي
  .  باشديرفتن م
 هي پا كي به گونه    ي خامنه ا  ي باند آقا  سپس،

ـ  دستگاه سركوب ا   يرو  اسـت، بـدون   ستادهي
 سـخت   يري درگ كي كه در    ي پشتوانه ا  چيه

 شيروهـا ي ن شيهمراه با اسـتهالك و فرسـا      
ـ واند به آن به مثابـه منبـع ذخ        بت  مراجعـه   رهي

 .   كند

 "يلباس شخص"از 

شتر " تا رانيدر ا

   در مصر"يشخص
  

  هي پوجعفر
   بهمن15فراسوي خبر ادينه 

 و انــهي خاورمي در كــشورهااتفاقــات
ـ  سـردمداران رژ   ،يعرب  ي جمهـور  مي

 و اصــالحگران آنهــا را بــه ياســالم
ــذ ــوانيه ــت يي گ ــه اس در .  انداخت

 از يعي امــواج وســ گذشــتهيروزهــا
 يهـا ييمردم به جـان آمـده از زورگو       

ــشورها   ــر ك ــادام العم ــران م  يرهب
 ابـان ي به خمنيتونس، مصر، اردن و     

 و  ودكامـه  خ يمهـا ي رژ هيآمدند و عل  
 اريتعـداد بـس   . مستبد اعتراض كردند  

ـ  شـركت كننـده در ا      تي جمع اديز  ني
 ي خبـر  ياعتراضات توسط شبكه ها   

ـ  نيب  بـه اقـصا نقـاط جهـان         ي الملل
 شود و همگان چشم بـه       يمخابره م 

 مـردم   ي اعتراضات و خواسته ها    نيا
  .دوخته اند

 قدرتمنـد   يالتي حـضور تـشك    يمنها
ــض ــالم يبع ــزاب اس ــراي از اح  ي ب

 ي اوضاع و موج سـوار    نياستفاده از ا  
ـ كه حما   ي از شـبكه هـا     ي بعـض  تي

ــر ــ را نيخب ــا  زي ــراه دارد ام ــه هم  ب
 يد انـسان   ضـ  مي رژ ورانيرهبران و پا  

ـ  ن ي اسالم يجمهور  كـه هنـوز از      زي
 سـركوب جنـبش مـردم     يقداره هـا  

 ياري چكد و بس   يتوسط آنان خون م   
ــرض در خ  ــان معت ــاياز جوان  يابانه

كشور در زندانها تحت شكنجه شـان     
قـرار دارنـد، خــود را همـراه جنــبش    

 از حانـــهي دانــسته و وق يمنطقــه ا 
ـ اعتراضات آنان حما   .  كننـد  ي مـ  تي

 امور خارجـه    ري وز ،ي اكبر صالح  يعل
 جمهــور سيـي تـازه گماشـته شــده ر  

ـ  فق ي ول دهيمنفور و برگز   ـ  رژ هي  در  مي
: دي گويمورد اعتراضات مردم مصر م 

ـ ما ن "  بـه سـهم خـود همـراه بـا           زي
 جهان از نهـضت ملـت       خواهانيآزاد

  ".مي كني متيبزرگ مصر حما
 رجالـه   ني از چه موقع تا حاال ا      نكهيا

 آدمكــش و ســركوبگر همــراه يهــا
 جهان شده اند بماند، اما  خواهانيآزاد

ــهياو وق ــحان ــه م ــدي ادام ــا ":  ده ب
 و ي كه از مردم بزرگ، انقالب يشناخت

ــار ــ ســاز مــصر دارخيت  ني مطمــم،ي
 كـه آنـان نقـش خـود را در           ميهست

ــاديا ــهي خاورمج ــالميا ان ــه ي اس  ك
 آحـاد مـردم آزاده،      يممتعلق به تمـا   

عدالتخواه و اسـتقالل طلـب منطقـه      
  ". خواهند كردفاي اياست، به خوب

 اعتراضـات مـردم     ي صالح نگونهي ا و
 يني خونخوار خم  مي رژ يايمصر را رو  

 ي قلمداد مـ   ي اسالم انهي خاورم ،يعني
 اسـت كـه     ي همان خواسـت   نيا. كند

واحد قدس سپاه پاسداران سالهاست     
 چي به آن از ارتكـاب هـ       دني رس يبرا
 نكرده و با تـرور و       ي فروگذار يتيجنا

 كـشورها   گريقتل و دخالت در امور د     
  . آن استبالبه دن

 پرست، هماني مني رام گر،ي د ي سو از
ـ  وزارت امورخارجـه رژ    يسخنگو  م،ي

ـ ب" مردم مـصر را      ياعتراضها  يداري

ــالم ــ"ياس ــتفي توص ــرده و گف :  ك
ــنبا" ــي همچــون كــشورهادي  ي غرب

ـ ا" ني ا ي را برا  "اغتشاش"عنوان    ني
  ". به كار برد"ي اسالميداريموج ب

رهبــر تــا  اســت كــه از ي درحــالنيــا
 را  راني دست چندم او مردم ا     يپادوها
ـ  ظلـم و سـتم رژ      هيكه عل  ـ  وال مي  تي

 آمــده بودنــد،  ابانهــاي بــه خهيــفق
ــروبيم" ــاك "، "ك ــس و خاش ، "خ
فتنـه  " و   "اغتـشاش گـر   "،  "بزغاله"

ـ  و بـا فج    دهي نام "گر  شـكل  ني تـر  عي
عملـه  . ممكن آنان را سركوب كردنـد     

 جوانـان مـردم     ا نه تنه  هي فق ياكره ول 
ـ  به القاب فوق نام    كشور را   بلكـه   ده،ي

 كرده و با    يبساط داغ و درفش را علن     
ــس ــاوز جنـــ ــشاندن يتجـــ  و كـــ

 يرو....  و   ونيزي به تلو  رشدگانيدستگ
 را  خي تـار  ني و مستبد  كتاتورهايهمه د 

  .  كردندديسف
ــ ــنيهمچن ــاني الري عل ــي ر،يج  سي

مجلس آخوندها در مـورد اعتراضـات       
 در امـور    كـا يدولـت آمر  ": مصر گفت 
ـ لت نكند، ز  مصر دخا   مـردم مـصر     راي
  ". خواهندي نمي شتريدموكراس

ـ    نيا  ي از سـو   ي در حـال   ي نمـك پران
 شود كـه جوانـان   ي انجام م  يجانيالر

 را  ي شترسواران سركوبگر مصر   يرانيا
ـ  يهاي به لبـاس شخـص     هيبا تشب   ي ول

.  نام نهـاده انـد     "يشتر شخص " ه،يفق
 اگــر مــردم مــصر   ستيــمعلــوم ن
را  خواهنـد، چـ    ي نم ي شتر يدموكراس

تجـاوز  " ي دموكراسـ  دي با رانيمردم ا 
  ند؟ بخواه"ي جنسيگر
ــانيالر ــا يجـ ــه حرفهـ  شي در ادامـ

جوانان امـروز از    ": دي گو ي م نيهمچن
 مطلع هستند و با قطع      ياسي س ليمسا

 ي دوا نمـ   ي و شـبكه هـا درد      نترنتيا
  ".شود

ـ  اسـت كـه رژ  ي درحال نيا ـ  والمي  تي
 نه تنها   راني در اعتراضات مردم ا    هيفق
 يا قطع بلكه، شبكه تلفنهـا      ر نترنتيا

 از كار انداخت تا جلو خبر       زيهمراه را ن  
  .ردي را بگيراني جوانان ايرسان
ــا ــاام ــاي منه ــته ي حرفه  دار و دس

ـ   يقلدران در قدرت، موسـو      ي و كروب
ـ  د زين  داشـته و بـا     گريكـد ي بـا    يداري

ــشار ب ــانيانت ــدي گوي مــي اهي ــا ": ن م
 ني به معترض  زي ن راني اگر در ا   ميمعتقد

 داده  ييمايانتخابات اجازه راهپ  پس از   
ــدام   شــو،د مــشخص خواهــد شــد ك

 ي و مردمـ ي اجتمـاع  گـاه ي از پا  انيجر
  ". استربرخوردا

 ندانند  ي و كروب  ي است كه موسو   ديبع
ـ  رژ يكه طبق قانون اساس    ـ  وال مي  تي

 كه  ي تجمع و اعتراضات در حال     ه،يفق
ـ با اسلحه نباشد، آزاد اسـت و ن      بـه  ازي

ر مـردم    آن، مگـ   يمنهـا . مجوز ندارد 
 خود  يمصر و اردن و تونس از دولتها      

ـ  گرفته اند كه ا ييماياجازه راهپ   دو ني
 ته گذشـ  ي جمهـور  اسـت ي ر يدايكاند

ــرژ ــاس  مي ــا التم ــست نشــسته و ب  ب
ــازه راهپ ــان اجــ ــايخواهــ  از ييمــ

  سركوبگران شده اند؟
 اعتراضــات مــردم در منطقــه، امــواج

ــا ــردمداران رژورانيپ ــ و س ــه مي  را ب
 با فرار به جلو و وحشت انداخته و آنان

 دارند تا ترس خود ي سع ي همراه انيب
 را رانيــ آمــدن مــردم ادانيــاز بــه م
  .بپوشانند
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  رويدادھای 
  ھنری ماه

  
  ليال جديدي

  :سخن روز

 عدالت به سبك بورژوازي -

مانند تور ماهيگيري مي ماند كه 

نهنگها به دام نمي افتند اما 

ماهيهاي ريز در آن گير مي كنند 

 – 1870(روزا لوكزامبورگ (

، انقالبي و رهبر )1919

 آلماني كمونيست و سوسياليست

  )تبار و لهستاني

 هر كسي بخواهد پرواز كند، -

بايد اول روي پا بايستد، راه 

برود، بدود، از كوه باال برود و 

نمي شود يكباره پرواز . برقصد

 15(فردريش ويلهلم نيچه (كرد 

) 1900 اوت 25 - 1844اكتبر 

  ) آلمانيفيلسوف
  

  سينما
  

امين فرج پور در جشنواره فيكا، 

جايزه خود را به جعفر پناهي و 

  كرد محمد رسول اف اهدا

  
كه همه ) فيكا(جشنواره سينماي آسيا 

 "وزول" فوريه در شهر 15 تا 8ساله از 
، به در شرق فرانسه برگزار مي شود

 فرج  جشنواره، امينيندر ا. سيدپايان ر
كارگردان ايراني كه با فيلم  پور،
 جايزه ويژه هيات "دويدن ميان آبها"

 دو آن را به ،كرده بود داوران را دريافت
 جعفر پناهي و  خود،سينماگر هم ميهن

  .كردرسول اف تقديم  محمد
 مسوولين در آخرين شب اين جشنواره،

ديك با امضاي نز فستيوال، طوماري را
به هزار تن كه در ايام برگزاري 
فستيوال در حمايت از محمد رسول اف 

جعفر پناهي جمع آوري شده بود، به  و
  .نمايش گذاردند

نمايش  در تمام مدت فستيوال، پيش از
فيلمهاي هر سئانس، در مورد حكم 

 محكوميت اين دو سينماگر ايراني به

تماشاگران توضيح داده مي شد و سپس 
 آنها، تماشاگران از جابه احترام 

 مي برخاسته و يك دقيقه سكوت
  . كردند

  

خودداري سينماگر مشهور ترك 

  فجر از پذيرش جايزه جشنواره

  
 سميح كاپالن اوغلو، فيلمساز نامدار

اي، جايزه جشنواره فيلم فجر  تركيه
 را به نشانه اعتراض "عسل"براي فيلم 

به وضعيت سينماگران در ايران 
و از جمله كساني است  اوغل.نپذيرفت

نيز نسبت به زنداني  كه پيش از اين
بودن سينماگران ايراني، محمد رسول 

  . جعفر پناهي اعتراض كرده بود اف و
 گفت كه فيلم وي توسطكاپالن اوغلو 

كننده بين المللي به ايران  توزيع
اطالع " :وي افزود.  شده بودفروخته
جايزه بهترين سناريو در  يافتيم

 "عسل"فجر به فيلم جشنواره 
ما به واسطه . اختصاص داده شده است

جايزه بود كه باخبر شديم فيلم  همين
توسط . در جشنواره شركت كرده است

المللي فيلم نيز اعالم  بين توزيع كننده
ايم كه به عنوان اعتراض، جايزه  كرده

  ".گرفت را نخواهيم
اوغلو از  ، ساخته سميح كاپالن"عسل"

اين فيلمساز خالق گانه  مجموعه سه
سينماي تركيه است كه بر اساس 
خاطرات زندگي شخصي او ساخته 

و دو قسمت ديگر اين تريلوژي  شده
 نيز قبال "شير" و "تخم مرغ"يعني، 

  .اند درخشيده در جشنواره هاي جهاني

 

هفت جايزه بفتا به فيلم  

   رسيد'سخنراني پادشاه'
 "بفتا"مراسم شصت و چهارمين جايزه 

كاونت " در "يال اپرا هاوسرو"در 
 لندن برگزار شد و فيلم "گاردن
تام " به كارگرداني "سخنراني پادشاه"

 توانست جايزه بهترين فيلم "هوپر
سال، بهترين فيلم بريتانيايي، بهترين 
بازيگر نقش اول و مكمل مرد، بهترين 
بازيگر نقش مكمل زن، بهترين 
فيلمنامه تاليفي و بهترين موسيقي متن 

  . از آن خود كندرا 
 نامزد بيشترين ،"سخنراني پادشاه"

  . جوايز اسكار امسال نيز هست

 براي بهترين بازيگر زن و "بفتا"جايزه 
ناتالي "مرد نقش اول به ترتيب به 

قوي " براي بازي در فيلم "پورتمن
 براي ايفاي "كالين فرث" و "سياه

  .  رسيد"سخنراني پادشاه"نقش در فيلم 
، كارگردان " فينچرديويد"همچنين 

آمريكايي جايزه بهترين كارگرداني را 
 به دست "شبكه اجتماعي"براي فيلم 

برنده  "3اسباب بازي "داستان آورد و 
  . بهترين انيميشن سال شد

  

 تا مسعود سميح كاپالن اوغلواز 

  كيميايي
سينماگر ،سميح كاپالن اوغلودر حاليكه 

 از دريافت جايزه معركه فجر تركنامي 
خودداري كرد و بسياري از هنرمندان 
صاحب نام به نشانه اعتراض در آن 
شركت نكردند، مسعود كيميايي پس از 

 سال بي اعتنايي به هنري كه تحت 30
  . سانسور رژيم است، در آن حضور يافت

در مراسم بزرگداشتي كه ستاد وي 
برگزاري جشنواره برايش ترتيب داده 

روي صحنه حاضر شد و در ابتدا از  ود،ب
اينكه بعد از سي سال جشنواره به ياد او 

كيميايي كه . ابراز خرسندي كرد افتاده،
 را در "جرم"اش،  امسال آخرين فيلم

اشاره به  جشنواره شركت داده، با
هفتاد سال كار و زندگي در اين "

 در از تشكيالت قوه قضاييه "سرزمين
 جعفر پناهي  تا در حكم كردخواست

  .تجديدنظر كند
فرج اهللا سلحشور، كارگردان سريال 

 سخنان مسعود "يوسف پيامبر"
كيميايي در مراسم افتتاحيه جشنواره 

دفاع "فيلم فجر درباره جعفر پناهي را 
 90" دانست و گفت كه "از يك خائن

درصد فيلمهاي مسعود كيميايي در 
  ".سطح آبگوشتي است

 

 و "بيداري ملتها "ارتباط 

تحريم جشنواره دولتي از سوي 

  مردم 
مديركل فرهنگ و ارشاد خراسان 

به "پس از آنكه اذعان داشت جنوبي 
استقبال مردم از جشنواره  دليل عدم

فيلم فجر امسال اين جشنواره را 
 انقالب": ، گفت"نخواهيم داشت

اسالمي موجب بيداري ملتها شده و 
انقالبهايي كه ما امروزه شاهد آن 

انقالب اسالمي   تحت تاثيرهستيم،
  ".ايران است

يكي از مهمترين : وي ادامه داد
شود،  امروزه مطرح مي هايي كه مساله

مقابله با جنگ نرم از طريق خلق آثار 
مناسب  فرهنگي هنري و بسترسازي

براي آشنايي جوانان با دستاوردها 
  ".انقالب است

مطهري فر از افزايش كانون مساجد از 
 4كانون در مدت 200 كانون به 25

موسسه 12سال و موسسات قرآني از 
  .داد موسسه تا پايان سال خبر24به 
  

  
  موسيقي

  
جشنواره موسيقي فجر از سوي 

  تحريم شد استادان موسيقي
و ششمين جشنواره موسيقي  بيست

  درفجر كه از دوم تا هشتم اسفندماه
از سوي بسياري ، شود مي تهران برگزار

شده  ايراني تحريماز استادان موسيقي 
 حسين عليزاده، آهنگساز و .است

نوازنده تار در گفتگو با رسانه ها عدم 
هنرمندان صاحب نام موسيقي  حضور

در جشنواره موسيقي را يادآور شده و 
 به نظرمي رسد آثاري كه در": گفت 

جشنواره حضور دارد، اغلب سفارشي 
است و ايده و ديدگاه هنرمند در آن 

   ".مطرح نمي شود
: معتقد استهمين رو وي افزود كه از

جشنواره موسيقي فجر يك رويداد "
 صرفا هنري نيست و بار سياسي بودن

اين رويداد بيش از هر عنوان ديگري 
  ".مطرح است

: افزود اين آهنگساز برجسته ايراني
تنها روش اعتراض هنرمندان حوزه "

موسيقي به وضعيت موجود اين است 
   ".كت نكنندجشنواره فجر شر كه در

 تالش كارورزان موسيقي وي همچنين
: ايراني در خارج كشور را ستوده گفت

در كشور با  درست است كه ما"
ايم اما همين هنر  مشكالتي مواجه بوده

 ايراني در خارج از كشور رشد

چشمگيري داشته است و هنرمندان 
 ايراني بسياري امكان كار و اجرا

  ".اند داشته

 

ابي متوقف ساخت انيميشن فار

  شد
عباس جهانگيريان ، از متوقف شدن 

 در "فارابي"ي ساخت انيميشن  پروژه
و   خبر داد"صبا"مركز پويانمايي 

مسوالن از من خواستند تا در ": افزود
ي فلسفي  فيلمنامه تنها به جنبه اين

البته نظر . اين انديشمند پرداخته شود
صبا اين نيست اما آنها  مديران موسسه

را همسو با سياستگذاريهاي اين اثر 
  ".اند ندانسته صدا و سيما

شود در  به اعتقاد من نمي": وي گفت
به   را"فلسفه"يك انيميشن، به تنهايي 

ي  تصوير كشيد و از طرفي حذف وجهه
ي فارابي برايم  موسيقي از زندگينامه

بنابراين تصميم . نيست قابل قبول
گرفتم اين فيلمنامه را از صبا پس 

زمان ديگري  ي آن را به  ارايهبگيرم و
  ".موكول كنم

 يتوضيح جايگاه فارابرجهانگيريان د
به جز جايگاهش  يفاراب": اظهار داشت

در فلسفه كه منجر شد از سوي ابن 
 عنوان معلم ثاني سينا پس از ارسطو به 

معرفي و به رسميت شناخته شود، 
  نخستين و شايد بزرگترين تيوريسين 

  25بقيه در صفحه 
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 نوبت ،يمبارك، بن عل

  ي علديس
  

  يرهاشمي منتي ز

  
    بهمن 27فراسوي خبر 

  
 25 روز دوشنبه      رانهي دل امي روز بعد از ق    كي

ـ  يبهمن، چند روزنامه حكومت   ي با وقاحـت ب
ــا   ــرز، دروغه ــد و م ــذل تحويح ــ مبت  لي

  . خوانندگان خود دادند
 سـه   هاني در روزنامه ك   يعتمداري شر نيحس

 خاص بازجوهـا و     اتي بهمن، با ادب   26شنبه  
خـس  « و   »كربيم «يشكنجه گران به جا   

ـ را در مـورد ق   » آشغال«واژه  » و خاشاك   امي
 بهمن به كار بـرده و همزمـان         25كنندگان  

  تعداد شـركت كننـدگان       يبه طور ابلهانه ا   
ـ  300 را   ي مردم زشي خ نيدر ا   نفـر   400 اي

  . كردعالما
  
ــا ــالني  ي در ح

اســــت كــــه 
ــزار  يخبرگـــ

فارس وابـسته   
ــ  ــه ســ پاه بــ

ــه  پاســداران ك
 يفرمانــــــده

ــركوب  ســـــ
جنبش مردم را   
بـه عهــده دارد  

ــر  از يدر خبــ
ــاحب   ــول ص ق

تعـداد  «نظران  
نيروها در ايـن    
تجمعـــــات را 
بسيار كمتـر از    

ــات   13تجمعـ
ــان و روز  آبـــ

ــورا » عاشـــــ
ــابي  ارزيــــــ

ـ  مقا نيهمـ .كرد ـ  بـا ق   سهي ـ لي م امي  روز  يوني
ـ  خ مي كننده ابعاد عظـ    انيعاشورا ب   روز  زشي

ـ وه بر ا  عال.   بهمن است  25  ني بـه حـس    ني
ـ  كه حـساب جمـع و تفر       يعتمداريشر  را  قي

 كـرد كـه در شـامگاه        يادآوري دي داند با  يم
 تن از   1500 مركب از    يستي بهمن ل  25روز  

 يبازداشــت شــدگان همــان روز از ســو   

ـ  او يمسئوالن دادسرا   ي خـانواده هـا    ي بـرا  ني
  . خوانده شدني اودان زنيتجمع كرده جلو

ر معـروف قابـل     شـگنجه گـ    ني ا ي سوختگ البته
 و  يچرا كـه او هـم مثـل خامنـه ا          . درك است 

 نژاد بارها از كور شـدن چـشم فتنـه دم         ياحمد
ـ زده بود و اكنـون در بهـت و ح           شـاهد آن    رتي

ـ  ا خواهـان يشده كـه آزاد    ـ  عل راني  حـضور   رغمي
ـ  ،ي سـركوبگر نظـام    يروهايگسترده ن   و  ي امنيت

 آمدنـد   ابانهاي به خ  ياراذل و اوباش لباس شخص    
ـ  دي سـ  ي نوب ،يمبارك، بن عل  «و با شعار      »ي عل

 كردنـد و  تي تونس و مصر حمايهم از انقالبها 
  . نظام را مورد حمله قرار دادنديهم نقطه كانون

 به نـام احمـد رضـا رادان،         گري د ي دروغگو كي
جانشين سركرده نيروي انتظـامي، بـه شـهادت         

 و صـانع    ي محمـد مختـار    ر،يرساندن جوانان دل  
 ي اعالم كـرد و بعـض  »عوامل نفاق «ژاله را كار    

 ادي كوشش كردند تا زنده      ي اطالعات يتهاياز سا 
.  كنند ي معرف ي و حزب اله   يجيصانع ژاله را بس   
ـ  از پخـش ا    يهنوز چند ساعت    النـه ي خبـر رذ   ني

 ينگذشته بود كه دهها خبر و گزارش در مورد ب         
 شـبكه   ي مـسخره بـر رو     ي ادعا ني بودن ا  هيپا
  .  منتشر شدنترنتيا
 و ي صانع ژاله و محمد مختار  ام،ي ق ي شهدا اميپ
 ي كـه در شـهرها   ي زنان، مـردان و جوانـان      اميپ

....  اصفهان، مـشهد، كرمانـشاه و        راز،يتهران، ش 
 شــعار ارانهي و هــشدنــدي بهمــن را آفر25 اميــق
 را سـر    »ي مرگ بر خامنه ا    كتاتور،يمرگ بر د  «

ـ  پ نيالبته ا .  و انقالب بود   ريي تغ اميدادند پ   در  امي
هـم از جانـب     ) عاشورا(ل قبل  ماه سا  ي د 6روز  

 ي اعالم شده بود كه بعـض    راني ا خواهيمردم آزاد 
 كـه هنـوز در      ياسـ ي س يتهاي و شخص  روهاياز ن 

بـدون   «ي و اجـرا   »ينيدوران خم  «يايفكر اح 
ــانون اساســ ــازل ق ــ هــستند آن را ناد»يتن  دهي

  اكنون .  دادندبي خود را فرقتيگرفتند و در حق
  

  
ن كه به سـرعت      بهم 25 روز   ان كنندگ امي ق اميپ

ـ  بازتاب پ  ي جمع ي رسانه ها  يدر تمام   كـرده   داي
 بـا   گـر ي د يانقالب:  روشن را اعالم كرد    امي پ كي

  كتاتوري ديسرنگون
  
 
  

  24بقيه از صفحه  
كه اولين  موسيقي در جهان باشد
موسيقي "كتاب تحليلي با نام 

 را در حوزه موسيقي، حدودا "كبير
پيش به نگارش  هزار و صد سال

درآورد و در اين كتاب به 
بندي  هاي موسيقي، دسته دستگاه

و آواهاي موجود در  ها، لحنها ساز
موسيقي اقوام و ملل گوناگون 

همچنين گفته . پرداخته است
فارابي مخترع ساز  شود كه مي
  ". بوده است"قانون"

از فارابي كه يكي ": وي ادامه داد
تمدن اسالمي به  بنيانگذاران

 كتاب 40آيد، بيش از  مار ميش
در جهان منتشر شده و توجه 

. برانگيخته است جهانيان را
بنابراين نبايد وجوه شخصيتي او 

 در ايران، ناشناخته بماند و به آن

  ".اشاره نشود
 

  
  كتاب

  

محمود معتقدي در ميان 

  هاي چاپ نشده اش كتاب

  

  
 دهه محمود معتقدي كه چند

 ي شعر فعاليت است در حوزه

در باره كتاب تازه خود كند،  مي
 "ي شعر امروز گستره" بر به نام

مجموعه مقاالتي ": مي گويد
 ي شاملو، فروغ، است درباره

آزاد و .اخوان، عمران صالحي، م
 است كهچند شاعر ديگر

اين  ام فضاي ذهني كوشيده
   ".شاعران را بگشايم

كتاب را گويد كه اين  معتقدي مي
 "نشر ثالث"دو سال پيش به 

  .سپرده است
 نام كتاب "ميان پنجره و ديدن"

منتشر نشده ديگري است كه به 
شعر از ده شاعر  بررسي ده

معتقدي . معاصر اختصاص دارد
اين كتاب شامل ": توضيح داد

ي ده شعر از  درباره مقاالتي
شاعراني همچون، شاملو، سيمين 

 زاد،آ.بهبهاني، منوچهر آتشي، م
فروغ فرخزاد، حافظ موسوي، ضيا 
. موحد و سيدعلي صالحي است

 ام در اين مقاالت كوشيده
شعرهايي را انتخاب كنم كه به 

 اند نظرم كار درخشاني بوده
كنم در ادبيات فارسي  گمان ميو

  ".بمانند
  

  

خاطرات دونالد رامسفلد، 

 "دانسته ها و نادانسته ها"

  منتشر شد

  
ر دفاع سابق دونالد رامسفلد، وزي

آمريكا، كتاب خاطرات خود را با 
 "دانسته ها و نادانسته ها"عنوان 

)Known and 

unknown ( صفحه 832در 
  .منتشر كرد

آقاي رامسفلد در اين كتاب، 
 از حدود نيم قرن جزييات زيادي

فعاليت سياسي و نظامي خود را 
بازگو كرده و به موضوعات 
مختلفي، از جنگ عراق گرفته تا 

ان گوانتانامو، اشاره كرده زند
  . است

او كه از جنجالي ترين چهره 
هاي دولت جورج بوش بوده، 

وقتي زياد مورد ": معتقد است
انتقاد قرار نمي گيري، يعني كه 

  ".كار چنداني انجام نمي دهي
اين كتاب در بريتانيا توسط 
انتشارات پنگوئن منتشر شده 

  .است
 

  

  طنز از هادي خرسندي
  

  نحوسترباعي رفع 
  

حيف است كه بي سر و صدا دك 
  بشويد

  ساقط ز تظاهرات اندك بشويد 
هرچند كه غرقه در نحوست شده 

  ايد
خواهم كه يكي يكي مبارك 

  !بشويد
  

  رباعي نه خير

  
  اند_آنان كه به تعبير شما تندرو

در تونس و مصر طالب نظم 
  اند_نو

گوييد سي و دوسال هستند 
  عقب؟

يكي دو سال از ما ! نه خير
  اند_جلو

 رويدادھای ھنری ماه
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زنان بازنشسته انگليسي كمتر    

از مردان، حقوق دريافـت مـي       

  كنند
 – 2011 فوريــه 11ديلــي تلگــراف، 

تحقيقات در بخش كار و بازنشستگي      
انگليس آشـكار سـاخت كـه ميـزان         
حقوق بازنشستگي كه از سوي دولت      
به زنان تعلق مي گيـرد، تـا ده سـال           

 پوند در هفته كمتر از مردان 40آينده 
 اسـاس قـوانين فعلـي،       بر. خواهد بود 

ميزان حقـوق بازنشـستگي براسـاس       
معمـوال  . مدت خدمت تعيين مي شود 

زنان به دليل ساعتهايي كه مجبورنـد    
كار نكنند تا از كودكان خود پرستاري    
كنند، در مساله واجـد شـرايط بـودن         

در مقابل، مردان   . شكست مي خورند  
حقوق بازنشستگي بيشتري مي گيرند     

ي بيرون از خانه    زيرا ساعتهاي بيشتر  
كــار مــي كننــد و دســتمزد بــاالتري 
نسبت به همكاران زن خود دريافـت        

  . مي كنند
تحقيقات شـعبه كـار و بازنشـستگي        
انگليس نشان مي دهـد كـه مـردان         

ــالهاي   ــين س ــسته ب ــا 2011بازنش  ت
 قادرند مزايـاي كامـل و تمـام         2012

حقوق بازنشستگي خـود را از دولـت         
معنـاي  دريافت كنند كه به ايـن بـه         

 پوند در هفته در مقابـل       180دريافت  
.  پونــد بــراي زنــان اســت120فقــط 

مخالفان تالش مي كنند تا دولـت را        
به يك تغيير همه جانبه در اين رابطه      
مجبور سازند زيرا آنان اعتقـاد دارنـد        
كه قوانين دريافت بازنشستگي دولت     
. نسبت به زنان ظالمانه عمل مي كند      

نشستگي شرطهاي دريافت حقوق باز    
آنچنان تبعيض آميزند كه حتـي اگـر        
سالهاي كار زنان براي دريافت كامل      

 سال كار به    39حقوق بازنشستگي از    
 سال هـم كـاهش يابـد، برابـري          30

جنسيتي در اين رابطه حاصل نخواهد    
برآورد مي شود كه چهل درصـد       . شد

 سالگي هيچ پـس     50از زنان در سن     
ــستگي    ــداركات بازنش ــا ت ــداز و ي ان

اين مـساله آنـان را      . ي ندارند خصوص
كامال به مزاياي بازنشـستگي دولتـي       

  . وابسته مي سازد
ــار و    ــعبه ك ــسووالن ش ــضي از م بع
بازنشستگي نيز اعتقاد دارند كه زنـان      
از قوانين بازنشستگي دولت سـالهاي      

آنان اضافه مي   . متمادي رنج برده اند   
كنند كه اگرچه گامهايي بـراي رفـع         

ه اما دريافـت    اين مشكل برداشته شد   
برابر حقوق بازنشستگي دولتـي بـين       

 يـا   2030زنان و مردان تـا سـالهاي        
  . امكان پذير نخواهد بود2040حتي 

  
نقش برابـر زنـان بـا مـردان در          

  انقالب تونس
 - 2011 ژانويــــه 27اسوشــــيتدپرس، 

صداي زنان در تحصنها و راهپيماييهايي      
كه در تونس اتوريته رياسـت جمهـوري،     

ين بن علي را شكست، كـامال      زين العابد 
زنان در مراحل سِني مختلف     . واضح بود 

با پوششهاي متفاوت به خيابانها آمدند و       
. خواستار پايان سيستم ديكتاتوري شدند    

يكي از زنان ابراز مـي دارد كـه شـرايط           
زنان تونس نسبت بـه زنـان كـشورهاي         

ما خـود را آزاد تـر       "همسايه بهتر است،    
ثال اصـالً احتيـاج     به عنوان م  . مي دانيم 

نداريم كه پوشش بـه خـصوصي داشـته        
در كشور ليبي زنـان مجبـور بـه         . باشيم

رعايت حجاب اسالمي هـستند و حتـي         
قادر نيستند با مردان صحبت كننـد كـه         

  ."اين مساله يك فاجعه است
. يك سوم قاضيهاي تونس، زن هـستند      

زنان تونس همانند مـردان حـق طـالق         
 كــشور دارنــد و چنــد همــسري در ايــن

 1962زنان تونس از سـال      . ممنوع است 
حق استفاده از داروهاي ضد حـاملگي و        

 يعني، هشت سال قبـل از       1965از سال   
اين كه كورتاژ در آمريكا آزاد شـد، حـق          

  . سقط جنين را دريافت كردند
بـن علـي    ":يك فمينيست ابراز مي دارد    

وانمود مي كند كه طرفدار حقـوق زنـان         
كه دنياي غـرب    است فقط به خاطر اين      

اگرچــه مــا از قــدرت . را خــشنود ســازد
ــونس   ــذهبي در ت ــاي م ــرفتن گروهه گ
هراس داريم اما هوشـيار بـاقي خـواهيم     

   ".ماند
ــستهاي   ــه فميني ــد ك ــي كن او اضــافه م
تونسي تا زمـاني كـه اطمينـان حاصـل          
كنند كه مذهب از سياست جـدا خواهـد         
بود و سكوالريزم اعمال قدرت مي كند،       

شركت " نخواهند كشيد،    از مبارزه دست  
برابــر زنــان بــا مــردان در جنبــشي كــه 
خواستار تغيير در تونس هـستند، كـامال        
نشان مي دهد كه زنان اجـازه نخواهنـد         

  ."داد كسي آنان را از آزادي محروم كند
  

  زنان در اعتراضات مصر
، "روحيه" – 2011 فوريه  11پي آر اي،    

 ساله است كه صدها     21يك دانشجوي   
ي كرده و خـود را بـه ميـدان          مايل را ط  

او ابراز مي دارد كه     . تحرير رسانده است  
مبارك ثروت زيادي دارد، در صورتي كه       

 "روحيـه ". مردم در فقر به سر مي برنـد     
اضافه مي كند كه خواسـتار دموكراسـي        
است و حاضر است براي آن جان خود را     

من نمي توانم در خانه بمـانم       "فدا كند،   
  ."ي هستمو بگويم خواهان آزاد

 ايــن 1919زنــان در مــصر در انقــالب 
كشور، درست قبـل از ايـن كـه مـصر           
توانست استقالل خود را به دست آورد،       
در مبارزه عليـه انگلـيس در صـف اول         

زنــان مــصري حتــي در . قــرار داشــتند
مبارزه عليه اشغال فرانسه نقش غالـب       

ــتند  ــردان داش ــه م ــسبت ب ــابراين . ن بن
ساله شركت زنـان در جنـبش كنـوني مـ     

تازه اي نيست زيـرا كـه آنـان سـالهاي           
متمادي در مبارزات مردم مـصر حـضور        

 سـال   60اما دولـت مـصر در       . داشته اند 
اخير تالش كرده است، مبـارزه زنـان را         
ــد و   ــرل كن ــف كنت ــشكلهاي مختل در ت
اعمال تبعيض جنسيتي و اسـتثمار زنـان        

زنـان را از    . همواره تـداوم داشـته اسـت      
ه اند و از مشاركت فعاليت سياسي ترساند  

ــا پيرامـــون   آنـــان در تـــصميم گيريهـ
. سرنوشت خـود جلـوگيري شـده اسـت        

اكنــون نيــز ايــن زنــان هــستند كــه در 
اعتراضهاي خيابـاني مـورد آزار و اذيـت         
جنسي قرار مي گيرند، تحقير مي شـوند        

اما زنان مصر . و لباس آنان پاره مي شود     
 در مبـارزات نقـش      كه به طور تـاريخي    

فعالي داشتند، اكنون نيز از پاي ننشـسته     
 كه "اسامه محفوظ"به عنوان نمونه   . اند

يك دختر جوان است، با فرستادن فـيلم        
ويدويي به يوتيوب از مردم مصر مصرانه       
خواست تا در اعتراضـات عليـه مبـارك         

او خطاب به مردم در فيلم      . شركت كنند 
 هر كـسي در كـشور مـصر       ": خود گفت 
 اسـت، از خانـه بيـرون        "مرد"مي گويد   

هـر  . بيايد و در اعتراضات شـركت كنـد       
كسي مي گفت زنان نبايد در تظـاهرات        
شركت كنند زيرا آنان مورد آزار و اذيـت         
قرار مي گيرند، حـاال مردانگـي خـود را          
نشان دهد و از خانه بيرون برود زيرا اگر         

  ".ما به مطالبه مان نرسيم، گناه شماست
ي بـيش از نيمـي از جمعيـت         زنان مصر 

آنها در رسانه   . مصر را تشكيل مي دهند    
هاي خبري فعالند و شمار قابل توجه اي    
بيرون از خانه مشغول به كار هستند امـا         
به ندرت پستهاي باال در حكومـت و يـا          

ــق دارد   ــان تعل ــه زن ــارت ب ــوز . تج هن
مهمترين وظيفه زن در جامعه، تـشكيل       

ن از روي   خانه نشيني زنـا   . خانواده است 
اجبار و انتظار با حيا رفتار كردن آنـان از          
ــشات و     ــد گراي ــا رش ــه ب ــوي جامع س
حركتهاي مذهبي و سنتي در مصر رابطه  

  . اي تنگاتنگ داشته است
يـــك پرفـــسور دانـــشگاه زن كـــه در 
خيزشهاي خيابـاني از آغـاز آن شـركت         
كرده است، ابراز مي دارد كه امروز زنان        

اهرات و  مصر با شـركت آزادانـه در تظـ        
فداي جانشان بار ديگر دريافته انـد كـه         
براي دستيابي به حقوق كامل شهروندي      

  .خود احتياج به اجازه كسي ندارند
  

اعمــال خــشونت عليــه زنــان در 

اوگاندا و اقدام دولت نـروژ عليـه     

  آن
ــروژ،   ــزاري ن ــه 10خبرگ  - 2011 فوري

دولت نروژ ده ميليـون و هشتـصد هـزار          
ملل داده است تا    دالر آمريكا به سازمان     

عليه اعمال خشونت عليه زنان در اوگاندا 
  . مبارزه كند

موقعيت زنان در اوگاندا، به ويژه شـمال        
زنـان  . اين كـشور بـسيار سـخت اسـت        

موقعيت بسيار پاييني دارند و در بسياري       
. مواقع ملك مردان محسوب مـي شـوند    

افــزوده بــر ايــن، بــسياري از مــردان در 
بـدين وسـيله    جنگ مجروح شده انـد و       

نـروژ  . زنان را مورد حمله قرار مي دهنـد  
به پروژه اي كمك مي كند كـه زنـان و          
مردان در اوگاندا را به حقوق شان آگاه و         

بسياري از زنان و مـردان     . آشنا مي سازد  
اوگاندايي از شركت كردن در اين برنامه       
هاي آمـوزش ابـراز خـشنودي كـرده و          
 اعتقاد دارند كـه ايـن مـساله، خـشونت         

  . طلبي آنان را كاهش داده است
دولت نروژ با امضاي توافقي با سـازمان         
ملــل مــي بايــست ميــزان ده ميليــون و 
هشتصد هزار دالر سرمايه در مدت سـه        

ايـن  . سال بـه ايـن پـروژه كمـك كنـد          
سرمايه جهت مبارزه با اعمـال خـشونت        
عليه زنان، اصالح موقعيت زنان و فراهم     

ــ  ــراي زن ــات پزشــكي ب ان كــردن امكان
  .قرباني خشونت استفاده خواهد شد

   
سازمان ملل به خشونت خـانگي      

در اجتماعـــات سرخپوســـتهاي 

  آمريكايي رسيدگي كند
ــان،   ــبكه زن ــه 29ش ــر - 2011 ژانوي  ب

اســاس گــزارش اوليــاي امــور آمريكــا،  
اعمال خشونت خانگي به ويژه در ميـان        
ــايي،    ــتهاي آمريك ــات سرخپوس اجتماع

بـر بيـشتر    جايي كـه زنـان دو و نـيم برا         
نسبت به زنان در قسمتهاي ديگر كشور       
آمريكا در خطر اين عمل وقيحانـه قـرار         

مخالفـان  . دارند، ابعاد فجيعي يافته است    
معضل خشونت خانگي از سـازمان ملـل       
خواســته انــد كــه در ايــن رابطــه ميــان 
سرخپوستهاي آمريكايي تحقيـق كنـد و       

  . متهمان را به سزاي اعمال خود برساند
ــاس   ــر اس ــار، ب ــان  34آم ــد از زن  درص

سرخپوست آمريكايي و آناني كه سـاكن       
آالسكا هستند، حداقل يك بار در طـول        
دوران زندگي خود مـورد تجـاوز جنـسي     

اين مساله زماني رنگ و     . قرار مي گيرند  
روي غير انساني تري به خود مي گيـرد         
كه ضوابط و مقررات قضايي، موانعي بـر        
ــات    ــاي اجتماعـ ــاه هـ ــر راه دادگـ سـ

خپوستهاي آمريكايي مي گـذارد كـه       سر
متهمان غير سرخپوست را تحت پيگـرد       

بــه همــين دليــل . قــانوني قــرار ندهنــد
مدافعان حقـوق زنـان و حقـوق بـشر از           
سازمان ملل مي خواهنـد كـه بـه طـور           
جهاني متهمان را مـورد پيگـرد قـانوني         

  . قرار دهند
  

  فقر در جهان چهره اي زنانه دارد
 - 2011  ژانويــــه26اسوشــــيتدپرس، 

ميشل بچلت، مدير اجرايي بخش جديـد       
  زنان سازمان ملل براي تثبيت برابري 

  27بقيه در صفحه 

  زنان در مسير رهايي
  

 آناهيتا اردوان
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وزير امور خارجه 

جمهوري اسالمي، 

  چرا صالحي؟
  ليال جديدي

   بهمن11... راسوي خبرف
پيرامون گماردن علي اكبر صالحي به 
منصب وزارت امور خارجه، سخنان زيادي 

بارز ترين اين اظهار نظرات . گفته شده
كه اوضاع آشفته قوه مجريه و قضاييه را 
توصيف مي كند را نمايندگان رژيم در 

رتجاع در قالب موافق يا مخالف مجلس ا
نتيجه گيري . با وزارت وي بيان كرده اند

اما باز هم نشان از اين امر دارد كه 
سياست و سياستمداري، اداره كشور و 
روابط بين المللي تحت حكومت ولي فقيه 
همه و همه اموري هستند كه واكنشهاي 
تهاجمي و بحران زا را زير بنا دارند و با 

سازي طرف مقابل تنظيم هدف فرسوده 
مي شوند؛ امري كه در نهايت همه وادار 

  . به پيشگيري از آن مي شوند
در صحنه داخلي در حالي كه قايق يك 
پاروي خامنه اي به گل نشسته است، 
واكنش در برابر جامعه معترض، سركوب 

در سياست خارجي نيز با . و اعدام است
فشار تحريمهاي اقتصادي و بويژه 

حريمهاي سياسي، واكنشهاي تنگناي ت
تهاجمي به اميد فرسوده كردن طرفهاي 

تازه ترين آنها . غربي افزايش پيدا مي كند
انتخاب آقاي صالحي است؛ شخصي كه 

 كشور اروپايي 27نام او در ليست سياه 
قرار گرفته و اين اقدام نه تنها به خاطر 
موقعيت حقوقي او به عنوان رييس 

لكه، همچنين سازمان انرژي هسته اي ب
به دليل شخصيت حقيقي وي صورت 

  . گرفته است
از سوي ديگر، حمايت صالحي در گذشته 

 و "سرسپرده"از موسويان كه رژيم او را 
 معرفي كرده و اكنون هم "جاسوس"

هنوز در ميدان بازي است، برق دو روي 
خوب و بد سكه را به چشم غربيها خواهد 

  . زد
حي مي جمهوري اسالمي با گماردن صال

اول اينكه پر . تواند دو حرف زده باشد
اهميت ترين بخش سياست خارجي 
جمهوري اسالمي موضوع هسته اي است 
و همه روابط تحت الشعاع آن قرار دارد و 
در عين حال اينكه به تحريمها اهميت 

دوم آنكه اكنون ديگر غرب با . نمي دهد
يك طرف واحد و يك نقطه نظر واحد 

 تواند با آنها كنار طرف است كه هم مي
  . بيايد، هم نيايد

بي جهت نيست كه زهره الهيان، نماينده 
رژيم از تهران در مجلس ارتجاع گفت 

حوادث حقوق بشر و "كه به دليل 
 به "راي باال"، مجلس بايد "قطعنامه ها

  . او داده و وي را حمايت كند
 
  

  

  زنان در مسير رهايي 
  

  26بقيه از صفحه 
نفرانس مطبوعاتي از آماري پرده برداشت كـه نـشان از   جنسيتي، در يك ك  

اين آمار لكـه  . بهره كشي خشن زنان به عنوان نيمي از جمعيت جهان دارد  
  . ننگي بر پيشاني جهاني ست كه خود را مدرن و متمدن مي داند

 درصد از زنـان و دختـران در جهـان حـداقل        75بر اساس گفته هاي وي،      
 روحـي و جنـسي،   -رد آزار و اذيت فيزيكي   يك بار در طول زندگي خود مو      

 تـن از رهبـران دولتهـا        19 عضو سازمان ملل فقط      192از  . قرار مي گيرند  
با وجود اين كه زنان صد درصد از كودكان جهان را به دنيا مي   . زن هستند 

 درصـد از    60 درصد از مواد غذايي جهان را توليـد مـي كننـد و               70آورند،  
 درصـد از ثـروت   10لق دارد اما تنهـا كمتـر از   نيروي كار جهان به آنان تع  

  .جهان به آنان تعلق دارد
  

  !تمكين نكني، حق طالق نداري

 بر اسـاس راي وحـدت رويـه ديـوان           - 1389 بهمن   10خبرگزاري هرانا،   
تمكين از زن گرفته مي       عالي كشور، حق طالق زنان در صورت اثبات عدم        

 .شود
االجراسـت، زن تنهـا در    زمطبق ايـن راي كـه بـراي تمـامي دادگاههـا ال         

تواند از حق طالقي كه در قباله ازدواجش ثبت كـرده اسـتفاده               صورتي مي 
تمكين او را ثابت كنـد؛ بنـابراين از ايـن پـس اگـر            كند كه مرد نتواند عدم    
تمكين را به دادگاه ثابت كند، حتي اگـر همـسرش     مردي توانست اين عدم   

باشد، حقي براي طالق نخواهـد      در ابتداي ازدواج حق طالق را هم گرفته         
  .داشت

  

 درصد فرصت هاي شغلي را در اختيار        13زنان در ايران فقط     

  دارند

 بررسي وضعيت اشتغال زنـان در كـشور         - 1389 بهمن   6خبرگزاري مهر،   
 زن در بخـشهاي      ميليـون  3٫8دهد كه تـا پايـان سـال گذشـته             نشان مي 

اند كه بيشترين تعداد آنها در تهران و كمترين نيز در             مختلف اشتغال داشته  
  . كهكيلويه و بويراحمد بوده است

 نـشان مـي     88بررسي آمار كلي و وضعيت اشتغال زنان در كشور در سال            
 ميليـون و  3 ميليون شاغل كشور در اين سال، بـيش از   21دهد كه از كل     

آمار اشتغال مـردان در ايـن بخـش رقمـي           . ن بوده اند   هزار نفر آن ز    600
  .ميليون نفر بود17٫3بيشتر از 

  
   هلندي اعدام شد-زهرا بهرامي، شهروند ايراني

 
 88 دي ماه سـال      6زهرا بهرامي، فرزند علي از دستگير شدگان اعتراضات         

 براي وي حكم اعدام صادر "قاچاق مواد مخدر"بود كه مسووالن به اتهام      
 .ودندكرده ب

 دي ماه توسط قاضـي صـلواتي،        12حكم اعدام خانم بهرامي روز يكشنبه       
 - دادگاه انقـالب تهـران بـه وكيـل ايـن شـهروند ايرانـي       15رييس شعبه   

 .هلندي، خانم ژينوس شريف رازي ابالغ شده بود
ماه سـال جـاري     وي در شـــانزدهم آذر 

انقالب تهران در    بيــدادگاه 15در شــعبه 
ــورد    ــه م ــين زمين كمــه قــرار   محاهم

 .گرفت
اين شـهروند زن    در حـالي حكـم اعــدام   

ناگهاني به اجـرا     هلندي به طور    -ايراني
ــت، در آمده است كه رامين  مهمانپرســـ
خارجه ايران، در    ســــــخنگوي وزارت 
ــورد  ــارنظري در م ــه اظه وي گفتــــــ

  ".جرم اين فرد در دادگاه در حال رسيدگي است":بود
مها در ايـران، بـسياري از       شايان ذكر است كه در پي افـزايش مـوج اعـدا           

زندانيان سياسي محكوم به اعدام نظير حسين خضري، علي صارمي، جعفر           
  .كاظمي و محمدعلي حاج آقايي تاكنون اعدام شدند

  

   

  
  

  نبرد خلق

  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

   خلق ايران 

  زينت ميرهاشمي  : سردبير

  ليال جديدي: تحريريه

  منصور امان

  حعفر پويه 

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 

  
دخلق ارگان سـازمان چريكهـاي فـدايي        نبر

خلق ايران و بيان كننده نظرات اين سازمان        
اما بديهي است كه از چاپ مقاالت و        . است

مطالب فعالين سازمان و جنبش مقاومـت و        
صاحب نظـران و نيـز ترجمـه مطـالبي كـه           

دهد و اطـالع از آن       حجم نشريه اجازه مي   
مطالبي كـه   . كند نميمفيد است، خودداري    

شـود،   با امضاي افراد در نبردخلق چاپ مي      
بيان كننـده نظـرات خـود آنـان اسـت كـه             
ممكن اسـت بـا نظـرات سـازمان منطبـق،           

سـرمقاله  . همسو يـا اخـتالف داشـته باشـد        
بيـان كننـده    ) با نام و يا بدون نام     (نبردخلق  

  .نظر سازمان است
  

براي اشتراك نبرد خلق بـا آدرسـهاي نبـرد          
   تماس بگيرد خلق

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو20       فرانسه

    يورو24   اروپا  معادل            
   يورو36              آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبـــار و گزارشـــهاي جنـــبش كـــارگران، 
مزدبگيران و كاركنلن ايران، اخبار تحـوالت       

اق ومسائل بين المللي مربـوط بـه       ايران، عر 
آن، اخبار و ديدگاههاي جنبش زنـان را هـر    

  .روز در سايت ايران نبرد بخوانيد
   

 در شبكه جهاني سازمانآدرس 

  اينترنت

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي 

روز ايران و جهان، تحليل مسائل 

  روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
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پاينده ب�اد انق�
ب م�صر، درود 
 بيکران بر مردم دلير مصر

  

  اطالعيه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 
 

 روزه زنان و مردان مصر اولـين پيـروزي          18سرانجام قيام   
 برابـر  1389 بهمن   22خود را به دست آورد و امروز جمعه         

 فوريه  11با  
2011 ،

مردم مـصر   
ــستند  توانــ
حـــــسني 
ــارك را  مبـ

ز كه يك رو  
ــر  ــل بـ قبـ
باقي ماندن  

ايـن پيـروزي بـر      . در مقام خود تاكيد كرد، به زيـر كـشند         
ديكتاتوري را به زنان و مردان دليـر مـصر شـادباش مـي              

آرزو مي كنيم كه مـردم مـصر بتواننـد خواسـتهاي      . گوئيم
 . روز قيام بيان كردند كسب كنند18برحق خود را كه در 

هرهاي قيام مردم مصر كه شعله هـاي سـركش آن در شـ          
قاهره، اسكندريه و سوئز چشم جهانيان را خيره كرده بـود           

اكنون و  ) التحرير(و پايداري قيام كنندگان در ميدان آزادي      
امـا ايـن    . در گام اول به يك پيروزي دسـت يافتـه اسـت           

مـردم مـصر در ميـان آزادي    . پيروزي فقط گام اول اسـت     
خطاب به رژيم مصر اعـالم كـرده بودنـد كـه؛ مـا قـانون        

اسي شما را قبول نـداريم و خودمـان قـانون اساسـي را         اس
اكنون اين مردم هستند كه بايد براي آينده . خواهيم نوشت

شـوراي  «تصميم بگيرند و با پايداري و ادامه قيـام خـود،            
را وادار كننـد كـه بـراي تـشكيل          » عالي نيروهاي مـسلح   

مجلس موسسان مهلـت تعيـين كـرده و شـرايط را بـراي         
 . آزاد فراهم كندبرگزاري انتخاب

 روزه خود اعالم كردنـد؛ يـا بـا          18مردم مصر كه در قيام      
شرافت زندگي مي كنيم و يا همين جا مي ميريم، اكنـون            
كه مرحله اول انقالبشان بـه پيـروزي دسـت يافتـه، حـق        

 .دارند كه سرنوشتشان را خودشان تعيين كنند

پيروزي انقالب ياسمين در تونس و پيـروزي قيـام مـردم            
، يك بار ديگر گفتمان انقالب را به مساله روز دنياي           مصر

سياست تبديل كرد و بدون ترديد شركت گروههاي متنوع         
اجتمــاعي و سياســي در ايــن حركــت عظــيم مــي توانــد  
خوابهاي پنبه داني خامنه اي كـه بـراي مـصادره انقـالب        

 .مصر دست به كار شده است را به كابوس تبديل كند

خلق ايران با شادباش مجدد بـه       سازمان چريكهاي فدايي    
مــردم مــصر همبــستگي خــود را بــا انقــالب و نيروهــاي 

  .ترقيخواه مصر اعالم مي كند
 

 سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
 2011 فوريه 11 - 1389 بهمن 22جمعه 

  

  

  
   بهمن23...  خبريفراسو

 مبارك سرنگون شد    ي حسن ميرژ
 چي خبـر بـه هـ      نيو جالب آنكه ا   

 از دشــمنان يكــي يعنــوان بــرا
ــنت ــصر، رژ يس ــت م ــ حكوم  مي

 بـه   ي خبر خوب  ي اسالم يجمهور
  .دي آيحساب نم

ـ   هشت  كـه   ي هنگـام  شي سال پ
ــرژ ــسمي ــدرت ني صــدام ح  از ُق

ــار گرد ــبركن ــ حاكمــان اد،ي  راني
 رامـون ي به نگـران شـدن پ      يازين

ـ  ا ي اجتماع راتيتاث ـ  روني  در دادي
ـ  ا رايداخل نداشتند ز    امـر بـه     ني

 و بدون   ي ارتش خارج  كيدست  
ــستق ــت م ــه عــراق ميدخال  جامع

اكنـون امـا    . صورت گرفتـه بـود    
 فــشار ريــ مبــارك زي آقــاميــرژ
ــانيخ ــ و خابـ ــرزشيـ  ي سراسـ
ـ  معترض درهـم كوب     ونهايليم  دهي

 يـي روي همـان ن نيـ شده اسـت؛ ا   
ــا  ــه آق ــت ك ــه اياس  و ي خامن
 سـال   كي از   شيهمدستانش از ب  

ـ    شيپ  وقفـه بـا آن      ي در جنگ ب
 ني تر ي برند و آن را اصل     يبسر م 

  . شمارندي خود مي بقاديتهد
ـ  خ يروزيپ  مـصر، شكـست     زشي

ـ  است كـه رژ    يراهكار  مـصر   مي
 يهمچــون حكومــت جمهــور  

 خــاموش كــردن ي بــراياســالم
 مزبور از   يروياعتراضها و راندن ن   
.  كرده بود  شهيمنطقه قرمز خود پ   
 انيـــ مكيـــتفـــاوت تكنولوژ

ــا ــايموتوره ــه اي آق  و ي خامن
تواند  ي مبارك، نم  ي آقا يشُتُرها
 رها ابزا ني كه ا  يكساني ياستراتژ

ـ  زنـد    ي جامعه هندل م   هيرا عل   اي
ــ ــيه ــازد ي م ــان س ــد، پنه .  كن

 و خـشونت بـار،      يمـ يسركوب دا 
 اني است كه آقا   ياتيهمان آب ح  

 ي و مبارك به حلق مـ      يخامنه ا 
 خـود را   تي وال اي استي تا ر  زندير

  .مادام العمر و جاودان سازند
  كـه شـب    ي شادمانه ا  يادهايفر

 را در ريــ التحردانيــگُذشــته م
 ي است كه ناتوان   يويبرگرفت، غر 

   ابزار حفظ قدرت نيموثرتر

  
 ي خامنـه ا   ي مبارك و عل   يحسن

 سركوب در برابر جامعه به      ،يعني
 آمده، متحـد و مـصمم را        دانيم

تمـام  .  كنـد  يرعدآسا اعـالم مـ    
ـ  رژ يحقارت و درماندگ    مـصر   مي

 آن پس از روانه سييرنه در فرار   
 ي تـوده هـا بـه سـو        ليشدن س 

 انهيقصر او بلكه، در تالش وحش      
 لي س ني سد كردن ا   يو ناكام برا  
ـ ا.  شود يشاخص م   نكبـت را    ني

ــآ ــه اتي ــ ي اهللا خامن ــا پ  شي ب
 موتور سـوار و     يانداختن گله ها  

 اش  ي مصر يچاقوكش، با همتا  
  . كندي مميتقس

 مصر نـشان دادنـد كـه بـا          مردم
موازات آن تعرُض   و به    يستادگيا
 كـه   ي توان دسـتگاه سـركوب     يم

ــرا 30 ــال ب ــدن  ي س ــاژ ش  مونت
ــرد   ــرد ك ــته را ُخ ــت داش . فُرص

 به اثبات  گري د كباريانقالب مصر   
رساند كه هر گاه مردم با ابتكـار        
خود، بـه طـور مـستقل و بـدون          

 ي به وعده هـا    ديداشتن چشم اُم  
 وابستگان آن   اي كومت ح نيدروغ
انداز دست   چشم   ند،ياي ب دانيبه م 

ـ  به خواستها  افتني ـ  نزد شاني  كي
  .تر و روشن تر خواهد بود

ـ رژ  توانــد ي نمــهيــ فقتيــ والمي
 در مصر   "اسقاط نظام "نسبت به   

 لي نباشد، نه فقط به دل     شناكياند
مشاهده شكست هراسـناك واال     

 كــشور نيــُقــدرت ســركوب در ا
 راتي به خاطر تـاث    نيبلكه، همچن 

ـ  پ زشيخ  مـصر بـر جامعـه       روزي
ـ  كـه پـس از       رانيامعترض    كي

 نشـسته   نيدوره تهاجم، بـه كمـ     
 يغـات دلـدار   يبرخالف تبل . است

ــور   ــران جمهـ ــده رهبـ  يدهنـ
 فعـال   كي همچنان كه    ،ياسالم
 گفتـه اسـت، آنچـه كـه         يمصر

ــه يصــادر مــ انقــالب " شــود ن
 به مصر بلكه، انقـالب      "ياسالم

 .    استرانيمصر به ا

  

  

  شهداي فدايي 

  اسفند ماه 
  

 مهــدي -ي رحــيم ســماع: رفقــا
 - مــسعود احمــدزاده -اســحاقي 

 مجيد احمدزاده   -عباس مفتاحي   
 حميد توكلي - مهدي سواالني -
 بهمن آژنگ   - غالمرضا گلوي    -
 عبـــدلكريم - ســـعيد آريـــان -

 - مناف فلكي    -حاجيان سه پله    
امين نيا    يحيي -علي رضا نابدل    

 محمدعلي  -چي    جعفر اردبيل  -
هريـسي    اصغر عرب  -زاده   تقي

 - علي نقـي آرش  -كبر مؤيد  ا -
 فريدون نجـف    -حسن سركاري   

 علي اكبر صفايي فراهاني     -زاده  
 اســـكندر - جليـــل انفـــرادي -

 - هـــادي فاضـــلي -رحيمـــي 
ــي   ــي عراقـ ــماعيل معينـ  -اسـ

 هادي بنده   -الدين مشيدي    شاع
 عبـاس دانـش     -خدا لنگـرودي    

ــزادي  ــدث -به ــدعلي مح  محم
ــدچي  ــور حــسن-قن ــور   غف  -پ

ناصـر صــيف   -هوشـنگ نيــري  
 - صبا بيـژن زاده   -دليل صفايي   

 عبدالرضــا -دوان  بهنــام اميــري
 احمد غالميان   -كالنتر نيسانكي   

 محمدرضـا   -) هادي  (لنگرودي  
 - حميد آزادي - نظام -بهكيش  
 -شـاهي     جعفـر پنجـه    -عباس  

ــد   ــدعلي معتقـ ــواد -محمـ  جـ
 -نسب    جليل خواري  -غفوريان  

 - علـي خليقـي      -سعيد عقيقـي    
 تيمــور - صــبوري عبــدالرحيم

 اقبال  - منصور سعيدي    -ستاري  
الدين نگهـداري     بهاء -طاهرخو  

 سـيروس  -داغـي     خسرو قـره   -
 -الـديني     ناصر نجـم   -فردوس  

 منـصوره   -آبـادي    مجتبي خـرم  
 تا  49 طي سالهاي    -زاده   حبيبي

كنون در مبارزه عليه امپرياليـسم      
ــه    ــارزه عليـ ــاع، در مبـ و ارتجـ

ي رژيمهاي شاه و خمينـي و بـرا       
تحقق دموكراسي و سوسياليـسم     

  . به شهادت رسيدند
  

ُمردم مصمم و متحد شکست ناپذيرند ُ ُ  
  امانمنصور


