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 :سرمقاله

 چند سكانس از جنبش اعتراضي 

 !مسافران بدون بليط  از قطار پياده مي شوند
جنبش اعتراضي و بزعم بعضي ها جنبش سبز، در نه ماه               -1

گذشته عليرغم سركوب همه جانبه اي كه با آن مواجه بود، به             
حيات خود ادامه داده و راه كارهاي متنوعي را براي تداوم                

احضارها و دستگيري ها      .  حيات خويش بكار بسته است       
گسترده، شكنجه ، تجاوز، سركوب، كشتارهاي خياباني، صدور         

. هيچ كدام نتوانسته اند    ...  احكام  سنگين زندان، اعدام  و           
مخالفين و معترضين را از خواست خود مبني بر ابطال                  
انتخابات، برگزاري انتخابات آزاد، مخالفت باحكومت ولي فقيه         

با گذشت زمان جنبش     .  و  نفي جمهوري اسالمي بازدارند        
اعتراضي پخته تر، خواست هايش شفاف تر و در عين حال               

همچنين به لحاظ برقراري ارتباطات و       .  راديكال تر مي گردد   
عملكردي منسجم تر، در استفاده از امكانات كارآتر، در                 
بكارگيري اشكال مبارزه متنوع تر و شعور سياسي آن ژرف تر            

جنبش اعتراضي هر روز كه از عمر آن مي گذرد، با            .  مي شود 
 .مسائل جديدي روبرو و تجارب نويني را بدست مي آورد

وقتي حاكميت حضور ميليوني معترضين در خيابان هاي            -2
تهران را ديد، خيلي زود دريافت كه براي مقابله با اين سيل               

با .  بنيان كن نمي تواند از راه كارهاي دمكراتيك استفاده كند           
برگزاري .  اين استنباط رو به سركوب عريان و گسترده آورد           

تجمعات اعتراضي را سركوب و سازمان دهندگان آنرا دستگير          
و تمامي راه ها براي ابراز اعتراض به شيوه هاي دمكراتيك را             

متقابالً مردم نيز با تمسك به تجارب         .  بروي مخالفين بست  
سي ساله، در مقابله با سركوب هاي سياسي و محدوديت هاي           

وقتي برگزاري  .  مدني از راهكارهاي مناسبي، استفاده نمودند       
مراسم مستقل براي مخالفين پرهزينه شد، آنها استفاده ابزاري          

. از تجمعات و مراسم  دولتي را در دستور كار خود قرار دادند               
 13همانطوركه شاهد بوديم، كاربست اين شيوه در روز قدس،           

 . آبان و عاشورا خيلي خوب جواب داد
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 !                       بهاران خجسته باد
هاي سپيد را در هاي بهاران سكوت دشت رسد و صداي گام        سال نو فرا مي   

دهها مادر و خانواده داغدار به سوگ عزيزان از دست داده خـود             .   شكندهم مي 
خواهاني كه طي سال گذشته در اعتراضات خياباني، مبارزان و آزادي.   اندنشسته

هاي اعدام، جان خود از بهر ميهن و خلق خويش ها و در برابر جوخهگاهشكنجه
شـان  صدها خانواده و بسياري كودكان در انتظار مادران و پـدران           .   نثار نمودند 

و .   خواهنـد گسـتـرد     . . .   سفره هفت سين بر آستانه زندان اوين و گوهردشت و    
-هاي جمهوري اسالمي و در زير شكنجه      خواه كه در زندان   صدها مبارز آزادي  

هاي روحي و رواني چشم به راه بهار  آزادي خلق و ميهن خويش مـقـاومـت                   
 . كنندمي

     در آستانه سال نو ياد ياران جان باخته جنبش اعتراضي ميهنمان را گرامي             
بنديم كه هم چـون آنـان تـا        داريم، و با هم رزمان زنداني خود پيمان مي       مي

و اجازه نخواهيم داد     .   آخرين دم براي آزادي و عدالت اجتماعي خواهيم رزميد        
پرچمي كه پس از سي سال به دستان توانمند آنان برافراشته گشته، دگر باره از 

 .اهتزاز باز ماند

   سال گذشته31اعتالي جنبش زنان در 
 سال گذشته تابوي مصلحت جويي و ترس كه سال  ها عامل تنظيم 31اجتماعي نشان مي دهد كه طي  -حقايق تاريخي     

با .  رابطه ي حاكميت مذهبي و سنتي با شهروندان، بخصوص زنان بوده و جزئي از مناسبات نسبتاً پايدار  اجتماعي بشمار مي آمد
 9صفحه .                                                                              ترويج اگاهي و شكوفايي انديشه فرو ريخته است

  قانون اساسي44تأمالتي در مورد فرمان ولي فقيه داير بر لغو اصل 
     بشر مثل هر موجود زنده ديگر از آغاز پيدايش بر روي كره خاك، براي تأمين نيازمنديهاي حيات خود به كـار و فـعـالـيـت                      

بشر بعنوان موجود ذيشعور، هميشه در آرزوي زندگي بهتر و كاهش زحمت و فشار براي تأمين مايحتاج زندگي و زنـدكـي   .   پرداخت
 10صفحه .                                                                                                       در رفاه و راحتي بوده و هست

   نقش قاضي محمد و حزب دمكرات كردستان ايران درتشكيل جمهوري خود مختار كرستان
.  سال از تشكيل جمهوري خودمختار كردستان برهبري قاضي محمد گذشت63سال جاري، )   دوي ري به ندان  (      دوم ماه بهمن  

حكومتي كه تجلي آرزوها و آمال ديرين خلق كرد بود، با عزم و اراده خلق كرد و فرزندان دالورش، در يكي از دشوار تريـن دوره                            
 11صفحه .                                                                                                  هاي حيات بشري بنياد نهاده شد

 2ادامه در صفحه 

 كنونيافزايش فشاربركارگران و زحمتكشان  و نياز به همبستگي آنان با جنبش  ضداستبدادي 
در اوضاع حساس كنوني كارگران، هماهنگ و همگام با دانشجويان، زنان و زحمتكشان مي توانند با مبارزه سازمان يافته خود،                    

موجبات تقويت و استحكام جنبش ضد استبدادي را فراهم آورده و از اين رهگذر مسير دستيابي به خواست هايي چـون احـيـاي                          
 8صفحه .                                                                                              حقوق سنديكايي خود را هموار سازند

  57نظري اجمالي به انقالب بهمن 
      انقالب، رودخانه ي بزرگي را مي ماند كه جريانات مختلف و گوناگون اجتماعي با ايدئولوژي و خواسته هاي متفـاوت بسـان                      

 . گرايشات مختلف دركنار هم، و حتي درتقابل باهمديگر به مبارزه مي پردازند. جويباراني باريك بدان مي پيوندند
 7          صفحه                                                                                                                                 
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در اين مدت اتاق فكر دولت كودتا هم بيكار ننشسته و درپي يافتن راهكارهايي براي مقابله                   -3
 بهمن نشان داد كه سرمايه گذاري روي شيوه اي ثابت،            22حوادث  .  با ترفندهاي مخالفين بود   

حاكميت از دعوت   .  و چه بسا نتيجه عكس هم داشته باشد        .  همواره قرين موفقيت نخواهد بود    
 بهمن  22حوادث  .   بهمن بيشتر از خود مخالفين سود برد       22مخالفين براي شركت در تظاهرات      

نشان داد كه سياست مخالفين و بخصوص طيف سبز در دعوت مردم براي شركت به در                       

تظاهرات همراه با سكوت و دادن شعار در ميدان آزادي، دور از واقعيت و عدم شناخت توان                      
 بهمن همانا مي توانست     22شايد امروز بتوان ادعا نمود، بهترين گزينه در          .  حكومت بوده است  

نبود رهبري منسجم و عدم سازماندهي اعتراضات مردمي، عدم استفاده           .  تحريم تظاهرات باشد  
از ظرفيت هاي موجود و بي توجه ي به خرد جمعي، بزرگترين معضل جنبش اعتراضي مردم                    

اگر به خرد جمعي مراجعه مي      .   بهمن نتيجه زيانبار آن را شاهد بوديم       22كشورمان است كه در     
شد شايد سخت نبود كه دريابيم، رژيم تمامي امكاناتش را براي اينكه مهر خود را بر تظاهرات                   

حكومت با استفاده از امكانات گسترده مادي، رسانه اي و          .   بهمن نقش كند، بكار گرفته است      22

برگزاري مهندسي شده   .  لجستيكي كه قابل مقايسه با توان و امكانات محدود مخالفين نيست            
و عمالً مراسم آن    .   بهمن را تدارك ديد و برنامه تكراري مخالفين را ناكام گذاشت             22مراسم  

 خرداد را در     22روز را به نام خود ثبت و به نفع خويش مصادره و بنوعي تقلب انتخابات                       

مخالفين هم اشتباه خود مبني بر شركت در انتخابات رياست            .   بهمن تكرار نمود   22تظاهرات  
 . جمهوري را تكرار كردند

       حكومت كودتا براي ايجاد رعب و وحشت در بين معترضين از برپايي چوبه هاي دار،                     
صدور احكام سنگين زندان، گسيل طرفداران خود از شهرستانهاي دور و نزديك به تهران براي                

شركت در تظاهرات دولتي، اعزام دهها هزار نفر عوامل سركوب از اقصي نقاط كشور به پايتخت،                
 بهمن و همه و همه بدل هايي بود كه رژيم واليت فقيه              22دستگيري هاي گسترده در آستانه      

هرچند كه آنها توانستند معترضين را در اين روز         .  براي مقابله با مخالفين و معترضين بكار بست       

ولي شيوه هاي بكار گرفته چنان آشكار و عيان بود، كه              .  كنترل و از حركت جدي باز دارند        
 .   رسوائي هرچه بيشتر جمهوري اسالمي را در انظار عمومي و جهاني موجب گشت

چرا كه رژيم   .        با تمامي اين اوصاف نبايستي از شيوه  استفاده ابزاري كالً قطع اميد كرد                 

همواره و در تمامي مناسبت ها نمي تواند با اعزام دهها هزار نفر از شهرستانهاي دور و نزديك                    
استفاده از آن شيوه    .  در خيابان هاي تهران حتي بصورت محدود هم كه شده، خود نمايي كند              

 .هنوز موضوعيت خود را از دست نداده و متناسب با موقعيت ها بايستي بكار گرفته شود
موضوع مهمي كه بايستي مورد توجه فعالين سياسي قرار گيرد، بحرا نهاي همه جانبه اي                    -4

بطوريكه در  .  است كه در بحبوحه اوج گيري جنبش اعتراضي كليت نظام را دربر گرفته است                 
طول حيات سي ساله جمهوري اسالمي، اين رژيم در ابعادي چنين گسترده دچار بحران نگرديده       

بحران هاي سياسي، اقتصادي، هسته اي، بحران مشروعيت و حتي بحران هويت، حكومت              .  بود

واليت فقيه را چنان مشغول خود ساخته، كه توان حكومت كردن به سياق گذشته را از آنان                      
گره اي را كه    .  هر موضوع كوچكي به معضلي بزرگ براي رژيم تبديل مي شود            .  ستانده است 

 . بسادگي مي شد با دست باز كرد، با دندان هم نمي توانند باز كنند

    اعتراض و نارضايتي مردم هر روز گسترده تر از قبل مي شود و مشكل آنكه، نارضايتي ها                    
سركوب اعتراضات  .  اينبار برخالف گذشته در تظاهرات خياباني شابراز و نمود عيني مي يابند              

خياباني هزينه هاي سنگيني براي رژيم داشته و اين رژيم ديگر قادر نيست همه روزه طرفداران                 
 . خود را بسيج و براي مقابله و نمايش مشروعيت خويش به خيابان ها بكشد

 40     با اجرائي شدن قانون هدفمند كردن يارانه ها، احتمال داده مي شود تورمي بيش از                     
درصد، زندگي را بر اقشار فقير جامعه، به كارگران و زحمتكشان، به كارمندان و معلمان سخت تر           

در اين ميان احتمال شكل گيري اعتراضات توده اي و شورش گرسنگان دور از                 .  از قبل نمايد  

نيروهاي سياسي و فعالين جنبش اعتراضي بايستي خود را براي چنين روزهايي                .  ذهن نيست 
 .آماده نمايند

همانطور كه پيش بيني مي شد تعدادي از مسافران قطار جنبش اعتراضي، با سرعت گيري                   -5

يكي از قطار پياده مي شوند، در اين بين مسافران جديدي هم با آن همراه مي گردند،             -آن يكي 
همراه شدن توده هاي پاييني جامعه، با جنبش اعتراضي كه پس از اجرائي شدن طرح هدفمند                  
سازي يارانه ها بعيد هم بنظر نمي رسد، انبوه مسافران تازه از راه رسيده با خواست هاي راديكال          

 .تر جنبش اعتراضي را تحت الشعاع قرار خواهند داد
     رفسنجاني از اولين مسافراني است كه خود را آماده پياده شدن نموده، او همچنان منتظر                   

بعنوان     -نه جنبش اعتراضي    -اندك نرمشي از سوي رهبري است، تا با داشتن برگ جنبش سبز        
تا بتواند نقش و موقعيت تضعيف شده خود و يارانش را در              .  ريش سفيد و حكم وارد گود شود       

اگر استر نظاميان حاكم چموشي ننمايد بزودي خبرهاي داغي از           .  ساختار حاكميت بهبود بخشد   

بيانيه هفدهم ميرحسين موسوي نشان از عقب نشيني وي داشت، او             .  رفسنجاني خواهيم شنيد  
در اين اعالميه پررنگ تر از قبل با بخشي از جنبش اعتراضي كه خواست هاي راديكال تري را                   
طرح مي كنند، صف بندي كرد، ولي فقيه را از زير ضرب خارج و التزام خود را به واليت فقيه                       

 ماده اي كروبي هم كه       5بيانيه  .  اعالم و عدم مشروعيت دولت احمدي نژاد را كنار گذاشت            

ظاهراً از پي توافقي شفاهي و گرفتن وعده هايي صادر گرديد، با روي ترش كردن رهبر، شيخ                    
� غلط كردن �خاتمي هم اعتراضات مردمي را با         .  اصالحات را در موقعيت بدتري قرار داد        

از آن سوي هم هيچ نشان جدي از نرمش رهبري و بر مسند نشستگان، در مورد                 .  توصيف نمود 

آنها با پيش گرفتن سياست فرسايشي براي استحاله          .  اصالح طلبان حكومتي ديده نمي شود      
 .جنبش و رهبران معنوي آن، منتظر فرصتي مناسب براي وارد آوردن ضربه نهايي هستند

     تمامي شواهد حكايت از عقب نشيني رهبران اصالحات و جنبش سبز در ترس از تعميق                   

البته نبايستي  .  خواست هاي  جنبش اعتراضي و راديكال تر شدن شعارهاي معترضين، دارد                
فراموش كرد، اينان بيشتر از بليط خود با قطار جنبش اعتراضي همراه شده اند و تا همين جا هم                   

البته براي اضافه مسيري كه طي كرده اند بيشتر از تمايل و اراده                .  كه آمده اند، دست مريزاد     
شخصي شان، الزاماتي نقش داشته است كه توسط دولت كودتا تحميل گشته و آنان را به                      

در اين مرحله ما درپي آن نخواهيم بود كه نيروي خود را               .  مواضعي ناخواسته سوق داده است     
صرف كوبيدن موسوي و كروبي نمائيم، بلكه تا جائي كه مي توانيم از توان و امكانات آنها و                      
اصالح طلبان حكومتي براي تعميق شكاف در داخل حاكميت و تضعيف توان حكومت بايستي                

 . بهره ببريم
. جنبش اعتراضي مردم كشورمان براي نيل به اهداف خود راه درازي در پيش روي دارد                     -6

براي نيروهاي آزادي خواه و جمهوري          .  پيروزي نه بسادگي ميسر است و نه بدون هزينه            

در .  خواهان دمكرات و بخصوص نحله هاي چپ راهي جز اتحاد و همبستگي باقي نمانده است               
برابر دشمن غدار، خون آشام و تا دندان مسلح، تنها چاره ما پيوند و همدلي ما براي همگاني                      

بدون وحدت و ايجاد رهبري جمعي و  استفاده از خرد جمعي و حداكثر توان               .  كردن جنبش است  
براي شكل دهي اتحادي گسترده و دمكراتيك، چپ نمي تواند           .  توده ها موفقيت ممكن نيست    

اتحاد چپ الزمه شكل گيري و دوام و         .  به شكل دهي و اتحاد گردان هاي خود بي توجه باشد           
سازماندهي و ايجاد تشكيالت مناسب الزمه        .  پويايي يك اتحاد گسترده دمكراتيك مي باشد        

زمان را دريابيم،   .  كاربست خرد جمعي است، كه در جنبش اخير بنود آن بخوبي حس مي گردد               

 .هم اينك نيز خيلي دير شده است
چپ نمي تواند بين عدالت     .       چپ حامي و مدافع منافع كارگران و زحمتكشان، و آزادي است           

چپ مدافع و چالش گر عدالت       .  اجتماعي و آزادي خود را مخير به انتخاب يكي از آنها بنمايد             

از اينرو براي پيوند توده هاي كار و زحمت با جنبش              .  اجتماعي و آزادي بصورت تؤامان است      
اعتراضي بايستي خواست ها و شعارهاي آنها در خواست ها و شعارهاي جنبش اعتراضي                      

بدون چنين رويكردي امكان جذب گسترده كارگران و زحمتكشان به جنبش               .  گنجانده شود 
اعتراضي وجود ندارد و در غياب چنين نيروي عظيم و با انگيزه اي مطمئناً جنبش اعتراضي                     

 .ناكام خواهد ماند
    چپ در مبارزه براي نفي ستم طبقاتي، همواره در راستاي نفي ستم ملي هم مبارزه كرده                     

براي نخستين بار چپ بود كه در كشورمان مسئله ملي را طرح و خواهان رفع ستم ملي                   .  است

بديهي است امروز كه مسئله مليت ها بشكلي حاد در               .  شد و از اين بابت برخود مي بالد          
بدون پيوستن نيروي   .  كشورمان طرح گرديده، چپ نمي تواند به اين موضوع بي توجه باشد               

عظيم مليت ها به جنبش اعتراضي، اين جنبش لنگ خواهد ماند و در صورت پيروزي و بي                      

طرح خواست هاي   .  توجهي به اين موضوع، زمينه هاي شكست جنبش را فراهم خواهد ساخت            
ملي در جنبش اعتراضي و همكاري با نيروهاي هويت طلب و قومي و ملي از وظايف اصلي چپ            

 .   در اين مقطع بشمار مي آيد
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 ) اكثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 

 تكذيب اتهامات معاون وزير اطالعات 
تعداد نسبتـا زيـادي از       ” : ها اعالم كرده است كه معاون وزارات اطالعات در مصاحبه با رسانه    

هاي نو در حوادث روز عـاشـورا دسـتـگـيـر                هاي فدائي اكثريت و اقليت و هواداران چپ         چريك
اين افراد تحت عناويني چون مادران صلح، جمعيت مادران عـزادار و غـيـره بـا هـم              . اند  شده

اي مصاحبه با رسانه هـا شـركـت        همكاري داشتند و در تجمع ظهر عاشورا نيز به صورت شبكه          
 “.اند  نفر از آن ها دستگير شده30اند كه بيش از  كرده

هاي سيـاسـي اپـوزيسـيـون           به سازمان “ جمعيت مادران عزادار  ” و  “ مادران صلح ”    نسبت دادن   
هاي مستقلي هستند كه بـه      تشكل“ جمعيت مادران عزادار” و “ مادران صلح” .   اتهامي بيش نيست 

اند و به هيچ سازمـان سـيـاسـي               ابتكار فعالين اجتماعي به مثابه سازمان غيردولتي تشكيل شده        
 .وابسته نيستند

 .كنيم به سازمان ما را تكذيب مي“جمعيت مادران عزادار”و “مادران صلح”    ما اتهام وابستگي 

 

 )اكثريت(فراكسيون كمونيستي سازمان فدائيان خلق ايران

 بيانيه اعتراضي

ما ضمن اعالم اعتراض شديد خود به ستاد برگزاري جشن بنيانگذاري جنبش فدائيان خلق 
با علم بر اينكه؛ باورهاي : ، از مسئولين آن پاسخ صريح اين سؤال را خواستاريم)اكثريت(ايران

آقاي نگهدار، هيچگونه شباهت و قرابتي با سوسياليسم علمي ندارد و ايشان اعتقادات، آمال و        
آرمانهاي بنيانگذاران جنبش فدائي را مردود مي شمارند، چرا و به چه دليلي، در چنين لحظات 

حساسي از زندگي جنبش فدائي و در شرايط گسترش مبارزات اعتراضي ــ انقالبي مردم ايران، 
دعوت كرده اند؟ ما، در عين حال، در مورد عواقب ) اكثريت...(وي را به مراسم رسمي سازمان

 ضد فدائي آقاي نگهدار، به خود وي نيز هشدار داده و اصرار –سياستها و اعمال ضد كمونيستي 
ايشان براي ادامه عضويت در ارگانها رهبري و حضور در مراسم رسمي سازمان را برغم انتقادات 

و اتهامات وارده، نه فقط ناشي از ديدگاه و نوع نگرش ايشان به مسائل مختلف، بلكه، بمثابه 
 .ارزيابي مي كنيم) اكثريت...(مأموريت براي نابودي كامل بقاياي سازمان

 

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

بـاال رفـتـن سـطـح          ” و   “ تند شدن شعـارهـا  ” بر خالف تصورات مصلحت انديشاني كه از             
بيمناك شده اند، توده هاي مردم در جريان مبارزات قبلي و جاري خود بـه تـجـربـه                     “ مطالبات

دريافته اند كه رژيم حاكم به سهولت به خواستهاي حق طلبانه شان تن نمي دهد، مگر آن كـه                
. از دست رفتن كنترل اوضاع را احساس كند و يا در سراشيب سقوط قطعي قرار بـگـيـرد     “ خطر” 

بديهي است كه در تنظيم و تعيين شعارهاي واحد و متمركز جنبش مركب و مـتـنـوع مـوجـود،         
افزودن بر خواستهاي مشترك شركت كنندگان، مالحظات مربوط به جلب نيروهاي بيشتـر بـه                 

اما اين موضوعـي  .   جنبش و متقابأل ريزش افزون تر در قواي دشمن را در مد نظر قرار مي دهند             
است كه به مسئله تأمين حد معيني از هماهنگي و همكاري در ميان نيروها و گرايشهاي درون                   

 .جنبش جهت تضمين تداوم و گسترش آن ارتباط مي يابد
 

 حزب توده ايران

 تشديد فشار بر زندانيان سياسي و دگر انديشان
     از مدتي قبل دستگاه هاي امنيتي رژيم واليت فقيه بر ابعاد فشارهاي خود بر دگـرانـديشـان         
افزوده اند، زندانيان دهه شصت، خانواده و بازماندگان شهداي فاجعه ملي و اعـدام هـاي دهـه                    
شصت، مادران صلح، مادران عزادار، فعاالن كارزار يك ميليون امضاء و فعاالن سـنـديـكـاهـاي                  

 . اندكارگري و روزنامه نگاران و نويسندگان مستقل تحت پيگرد شديد و تهديد دايمي قرار گرفته              
حزب توده ايران ضمن حمايت قاطع از بيانيه مادران عزادار براي آزادي خانم پروانه مـداح راد،                  
خواستار برپايي و سازماندهي يك كارزار گسترده بين المللي و داخلي براي نجات جان زندانـيـان    

 .سياسي است

   سازمان اتحاد فدائيان كمونيست

 ..به پيش  خيزش ششم دي ماه گامي
گام ديگري به پيش در جاده اي اسـت             ابعاد ،كميت وكيفيت تظاهرات ديروز ، ششم ديماه       

و    آن به سرنگوني ديو ارتجاع   تالش عناصر و گروه هاي پيشرو جنبش، سرانجام        كه درصورت 
بكوشيم سهم خود را در ارتقاي سطـح     .استبداد و خودكامگي حاكم بر كشور ما منجر خواهد شد 

وبـا     جنبش ادا كـنـيـم         ، ونيز كمك به سازمان يا بي و رزمندگي   آگاهي ، شعارها و مطالبات  
درعرصه خواست هاي دموكراتيك وسوسياليستـي، و           طبقه كارگر    تبليغ وترويج برنامه واهداف   

آلترناتيو هاي ارتجاعي و تبليغات سازشكاران و خود باختگان، از تكرار تجربيات تـلـخ        با افشاي 
 .گذشته جلوگيري كنيم

 
 كومه له زحمتكشان كردستان 

  بهمن22گرامي باد خاطره ي قيام 
در شرايط كنوني تالش براي ايجاد يك هماهنگي عمومي ميان جريـانـات و گـرايشـات                     

مختلف سياسي و ايجاد يك جبهه وسيع دمكراسيخواهي مبتني بر مـوازيـن شـنـاخـتـه شـده                  
بايد همه بكوشيم تا سكوالريسم و       .   دمكراسي، بايد در اولويت و صدر وظايف همه ما قرار گيرد          

آزاديخواهي در جنبش كنوني و دفاع از منافع ستمديدگان و تالش براي عدالت اجـتـمـاعـي را                  

خصوص مليتها و شهرهـا و مـنـاطـق            ¬تقويت نماييم تا دامنه جنبش همه نقاط مختلف و به         
 .اي را نيز به خود در بر گيردحاشيه

 
 حزب دمكرات كردستان

 گرامي باد شصت و چهارمين سالروز تأسيس جمهوري كردستان
     امسال در شرايطي ياد و خاطرهي تأسيس جمهوري كردسـتـان را گـرامـي مـي داريـم                       

جـنـبـش    .    است كهخوشبختانهافق مبارزات آزاديخواهانهي مردم روشنتر از كليهي مقاطع گذشته     
سراسري عليهحاكميت ديكتاتور و مستبد جمهوري اسـالمـي، كـهـديـر سـالـي اسـت سـر                     
برآوردهاست، در پي كودتاي شوم خامنهاي ـ احمدي نژاد در پي انتخابات رياسـت جـمـهـوري        

آغاز شد، با مـرور  “ رأي ما كجاست؟” قيامي كهدر ابتدا با شعار .   بهمرحلهي نويني پاي نهادهاست   
 مرحلهاي رسيدهاست كهشعارها و خواستهاي نيروهـاي          زمان عمق و وسعت فزونتري يافتهو به      

پيشرو جامعه، دانشجويان، روشنفكران، جوانان و زنان و بطور كلي همهي آزاديخواهان باالتريـن            
 .اندسطوح حاكميت جمهوري اسالمي را هدف گرفته

 

 ):راه كارگر(كميته ي مركزي سازمان كارگران انقالبي ايران 

 ! سوء قصد به جان منصور اسانلو را محكوم ميكنيم
 اسفند ، منصور اسانلو رئيس هيئت مديره سنديكاي شركت اتوبوس راني 3روز دوشنبه     

 زندان گوهردشت كرج هنگامي كه با دو زنداني ديگر در حال 4تهران و حومه در هوا خوري بند 
صحبت بود با تيزي از پشت مورد حمله قرار گرفت كه با هشياري زندانيان و واكنش بموقع از 

 .خطر جدي نجات يافت
در چنين شرايطي ، سوء قصد به جان منصور اسانلو ودستگيري فعالين جنبش خياباني و    

 تن از وكال براي 36جنبش هاي اجتماعي متنوع و اقدام اخير حكومت براي لغوصالحيت 
كانديداتوري در انتخابات هيئت مديره كانون وكالي دادگستري مركز ، بيش از پيش نشان       

ميدهد كه مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي و عليه شكنجه و اعدام ، كانون داغ جنبش 
در داخل كشور با تجمع حول مبارزه خانواده هاي زندانيان . آزاديخواهانه مردم ايران است

سياسي و در خارج كشور با جلب حمايت نهادهاي حقوق بشر و تشكل ها و اتحاديه هاي 
كاركنان رشته هاي مختلف توليدي و خدمات و جنبش هاي جديد اجتماعي ، اين عرصه از 

 .مبارزه را بايد فعاالنه حفظ و گسترش داد
 

 )راه كارگر(هيئت اجرائي سازمان كارگران انقالبي ايران 

 در باره ي اوضاع سياسي كنوني و مختصات آن

و قلعه هاي دستگاه    در شرايطي كه جنبش اعتراضي هر روز راديكال تر و منسجم تر ميشود               
و    واليت و ستون هاي اصلي حاكميت اسالمي را نشانه رفته است، تالش براي گسترش قاعده              

 هاي چپبا احزاب و سازمان
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دامنه ي جنبش، پيوند خواست هاي عمومي ـ سياسي با خواست هاي مطالباتي ــ طـبـقـاتـي،            
تقويت شبكه هاي ارتباطي توده اي در محيط هاي كار و زندگي، تاكيد بر ضرورت سازمانيـابـي                  

تالش براي تهيه ي پالتفرم هايي كه بيان خـواسـت هـاي                 اقشار گوناگوني مردمي به همراه    
واقعي و آتي جنبش انقالبي مردمي باشد و شكل دهي به اتحادها و اتئالف هاي نيروهاي چـپ                  

 .بايد در دستور كار قرارگيرد  و سوسياليستي كه آمال و آروزهاي واقعي مردم را بيان مي كنند،
 

 شوراي موقت سوسياليست هاي چپ ايران

  1357 بهمن 22بيانيه به مناسبت سال روز 
 88جنبش نوين مردم كه هشت ماه پيش با تلنگرِ تقلب در انتخابات رياست جمهوري در خرداد           

ي اول جنبش موجوديت خود را         در مرحله .   آغاز شد تا كنون دو مرحله را پشت سر گذاشته است          
جنبش در اين مرحله به حاكمان ثابت كرد و به       .   ي تثبيت بود    ي دوم، مرحله    مرحله.   اعالم داشت 

مردم جهان نشان داد كه حاكمان اسالمي برغم فشار، تهديد، زندان، شكنجه، تجاوز جـنـسـي،              
اند و نخواهند توانست جنبش مردم را براي استقـالل، آزادي، عـدالـت،                اعدام و كشتار نتوانسته   

اين جنبش هـر روز از      .   حرمت انساني و مردم ساالري در هم شكنند يا حتا آن را تضعيف كنند           
از سوي ديـگـر بـا هـر         .   گيرد تري از مردم را در بر مي     هاي بيش   روز پيش تواناتر شده و بخش     

تـر جـامـعـه        فعاليت و اقدامي ماهيت اصالح ناپذير نظام اسالمي را حتا براي قشرهاي عقبمانده  
 . سازد آشكارتر مي

 
 چريكهاي فدائي خلق ايران

 !كردنهاي اصالح طلبان“غلط”راديكاليزه شدن جنبش و 
همانطور كه از همه سخنان و برخوردهاي اخير هر دو جناح رقيب، يعني دارو دسته هاي درونـي                  

در حال گسترش بـراي نـجـات         “ بحران” طبقه حاكم آشكار است، آنها همگي در جهت غلبه بر           
واقعيـت ايـن     .   كشتي سوراخ شده جمهوري اسالمي به تكاپو افتاده و مذبوحانه تالش مي كنند            

، “ دو برادر ديـنـي  ” است كه آنچه كه همه اين جنايتكاران را به وحشت انداخته و باعث شده اين         
تالش كنند، همانا تداوم رو برشد خيزش اخير و بـه       “ وحدت كلمه ” جهت  “ كدورت زدائي ” براي  

 . دي ماه مي باشد6ويژه نشان داده شدن قدرت توده ها در روز 
 

 )اقليت(سازمان فدائيان

 نمايش قدرت توده ها و استيصال رژيم
 بهمن، خيابان هاوميادين اصلي درنقاط مركزي تهران، يكبارديـگـر بـه      22        امروز پنجشنبه 

مكان درگيري و رودرروئي مردم وجوانان شجاع با نيروهاي مزدور وسركوبگر رژيـم تـبـديـل                   
به رغم تمام اقدامات سركوب گرانه رژيم، تظاهرات خياباني واقدامـات پـرشـورامـروز         گرديد        

مردم ، بار ديگربراين واقعيت صحه گذاشت كه اوالً ؛ وحشي گريهاي رژيـم وتشـديـدكشـتـار               
ثانياً، جنبش اعتراضي تـوده    .  وسركوب، هيچ تأثيري درارعاب توده هاي مردم به جان آمده ندارد 

 بهمن، آن هم درتحت شرايطي كه رژيم تمام توان وامكانات خودرابراي جلوگيـري  22اي درروز  
ازآن بسيج كرده بود، استيصال، درماندگي و ناتواني رژيم در برابرجنبش توده اي را به طـرزبـارز       

 .وقاطعي به نمايش گذاشت
 

 )مائوئيست -لنينيست -ماركسيست(حزب كمونيست ايران 

 به ياد كارگر مبارز يداهللا خسرو شاهي 
سكته مغـزي    با كمال تاسف با خبر شديم كه يداهللا خسرو شاهي فعال جنبش كارگري به دليل                

 .در لندن درگذشت
باشد تا نسل جواني كه امروزه پا به ميدان مبارزه گذاشته از ميراث مبارزاتي كه يداهللا از خود بـر         

 .جاي گذاشته بهره مند شود
باشد تا روحيه مبارزاتي اش، پشتكاري و خستگي ناپذيري اش در دفاع از منافع كارگران فراگيـر                 

 .شود
جمهوري  بي شك در صحنه هاي گوناگون مبارزه كارگران و تمامي ستمديدگان براي سرنگوني            

اسالمي و برقراري جامعه اي عاري از ستم و اسثتمار، خاطرات پر شور يداهللا خسرو شـاهـي از           
 .همچون ترانه اي در ميان مردم ترنم خواهد شد 57اعتصاب قهرمانانه نفتگران در انقالب 

 “زنان ديگر”بيانيه ي 

 پيش به سوي تشكيل جبهه ائتالفي زنان چپ
 

تـحـوالت   .   كنند      زنان ايران اينك بزرگداشت روز جهاني زن را در شرايط حساسي برگزار مي            
خواهانه مردم از يك سو و كشتار، شكنـجـه،      هاي اخير، رشد و تعميق جنبش آزادي        اجتماعي ماه 

تجاوز و انواع برخوردهاي سركوبگرانه رژيم از سوي ديگر، اين روز را به نقـطـه عـطـفـي در                       
 . مبارزات زنان ايران بدل كرده است
دهد كه زنان به رغم حضور گسترده در مبارزات اجـتـمـاعـي        تجربه تاريخي به خوبي نشان مي 

اكنون نيز بـه رغـم       .   هاي آنان در نظر گرفته نشده است   همواره به حاشيه رانده شده و خواسته      
حضور فعال، چشمگير و تعيين كننده زنان، فضاي مردساالرانه حاكم بر جنـبـش نسـبـت بـه                     

از اين رو ما به عنوان بخشي از جنبش زنـان،    .   تفاوت است   تبعيض جنسيتي و مطالبات زنان بي     
در سالگرد روز جهاني زن، ضمن مرزبندي با هرگونه حركت رفرميستي در حفظ ساختار موجـود                

اي بدون سلطه و سرمايه متحقـق خـواهـد شـد،          و تاكيد بر اينكه رهايي نهايي زنان در جامعه  
خواهيم با هدف پيشبرد اين مطالبـات    هاي حداقلي خود را طرح كرده و از زنان ايران مي            خواسته

توانند با تـاكـيـد و        اعضاي اين جبهه ابتدا مي    .   اي ائتالفي نمايند    حداقلي اقدام به تشكيل جبهه    
تبليغ اين مطالبات با هم همسو شده و در مراحل بعدي قادر خواهند بود با هـمـبـسـتـگـي و                      

 . هـا بـكـنـنـد          ريـزي بـراي مـتـحـقـق شـدن ايـن خـواسـت                       همكاري اقدام به برنامه   
اي دموكراتيك و عاري از هرگونه تبعيض و نابرابـري   جدايي دين از حكومت و استقرار جامعه  .   1

 : ، كه ضامن حقوق زنان به شرح زير باشد...جنسيتي، اقتصادي، مذهبي، قومي ، ملي و 
 .. الغاي قوانين زن ستيز در اجتماع، خانواده، تحصيل، ورزش و: الف 
الغاي حجاب اجباري، تامين آزادي پوشش :   به رسميت شناختن حق زنان بر بدنشان ازجمله  :   ب  

 و آزادي سقط جنين 
ها، مراكز آموزشي، اجتماع، مـحـل         هاي زن ستيز در رسانه      مبارزه با باورها، فرهنگ و سنت        : ج

 ... كار، خانواده و
 هاي شغلي يكسان با مردان  دستمزد مساوي براي زنان در مقابل كار برابر و ايجاد فرصت: د

 آزادي بيان، انديشه، رسانه، تشكل، تجمع و تظاهرات . د 
 آزادي كليه زندانيان سياسي و لغو اعدام، سنگسار، قصاص و هرنوع شكنجه .  ه
 ... ريشه كن كردن فقر، فحشا، اعتياد و.  و

محاكمه آمرين و عاملين جنايات سه دهه گذشته و تامين حقوق و مطالبات بـازمـانـدگـان             .     ي
 جنايت ها 

 . ...  ز
 زناني ديگر  

  1388بهمن  

 اطالعيه كانون نويسندگان ايران    

 )مهابادي(ي ادامه بازداشت رضا خندان  درباره

 ، عضو هيئت)مهابادي(از دستگيري رضا خندان      

دبيران كانون نويسندگان ايران، بيش از دو هفـتـه          
گونه اطالعي از  ي او هيچ گذرد، و هنوز خانواده مي

كـوشـش   .   اش نـدارنـد      وضعيت و دليل دستگيري   
موّكل خود، و امضا و اعالن رسمي وكالـت وي         وكالي او نيز براي مالقات با     

نتيجه   رود تاكنون بي    بازداشتي به شمار مي    ترين حقوق قانوني هر     كه از ابتدايي  
 .مانده است

ي او، تمامي اعضاي كانـون        روزافزون خانواده  چنين وضعي موجب نگراني       
ما بازداشـت  .   خواهان است   ي آزادي   همه ي اهل قلم و     نويسندگان ايران، جامعه  

ترين حـقـوق       دفاع، كه طبيعي   و محروميت او را از حق     )   مهابادي( رضا خندان   
قـلـم    اين هم قيد و شرط كنيم و خواهان آزادي بي     شهروندي است، محكوم مي   

 .ي زندانيان سياسي ديگر هستيم ي خود و همه آزاده

 كانون نویسندگان ایران
٨٨/١٢/۴ 
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 )اكثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 

 نوزده بهمن، سي و نهمين زادروز جنبش فدائي

 ! زنده باد سوسياليسم! زنده باد آزادي
همراه است، يادبودي كه   1357بهمن با يادبود انقالب بهمن   19هر سال، گراميداشت مانند       

. امسال آوردگاه جنبش اعتراضي مردم ايران از يك سو و حكومت كودتا از سوي ديـگـر اسـت        
، شايسته ترين گراميداشت زادروز جنبـش فـدايـي را در               ) اكثريت( سازمان فدائيان خلق ايران     

پشتيباني و مشاركت در جنبش اعتراضي مردم ايران، در تالش براي نزديك كـردن صـفـوف                   
 .داند رهروان اين جنبش به هم و در رساندن صداي حق طلبانه مردم ايران به جهانيان مي

آورند كـه تـا       امروز، حكامي نام فدائي را در پيوند با جنبش اعتراضي مردم ايران بر زبان مي             
بدين حكام بايد گفت اين اعتراف شما، چيزي نيست جـز            .   ديروز مدعي نابودي جنبش ما بودند     

بردن بدانچه بشر در طول تاريخ هزاران ساله خود، بسيار تجربه كرده است، و آن اينكـه اگـر          پي
امروز در ايران، .   اي فرا رسيده باشد، هيچ نيروئي را ياراي بازداشتن آن نيست          زمان تحقق انديشه  

هـا آزادي      جواناني كه امروز در خيابان.   زمان تحقق آزادي، آرمان ديرين فدائيان فرا رسيده است     
آرمانهاي مطابق با .   كنند، با جنبش فدايي آرماني مشترك دارند و نه پيوند تشكيالتي         را فرياد مي  

و استبداد حاكم بر ايران را چاره اي جز تسليم بدين حـكـم           .   گشايند  نياز تاريخي، راه خود را مي     
 . تاريخ نيست

 
 )اكثريت(فراكسيون كمونيستي سازمان فدائيان خلق ايران

 !انقالب، آرمان فدائيان خلق
 22مين سالگرد پيروزي انـقـالب      -31مين سالگرد بنيانگذاري جنبش فدائي و  -39ما، در  

بهمن، همه نيروهاي آزاديخواه، عدالت طلب و ترقيخواه كشورمان، قبل از هـمـه، هـمـه                   
اعضاي خانواده فدائي را به اتحاد فراخوانده، اقدام رفقاي وابسته به خانواده بـزرگ فـدائـي            

مين سالگرد بنيانگذاري جنبـش       -39داخل كشور در صدور اعالميه براي برگزاري مشترك         
فدائي را گامي ارزشمند مي شماريم و اطمينان داريم كه با استمرار چـنـيـن اقـدامـاتـي و                     
برقراري روابط و مناسبات رفيقانه، مي توان با تكيه بر مشتركات، مسائل نظري و عـمـلـي                   
مورد اختالف را در پروسه بحث و گفتگوهاي توضيحي و اقناعي حل و به اتـحـاد مـجـدد                     

اتحاد اعضاي جنبش فدائي مي تواند پايه اي بـراي         .   اعضاي وفادار جنبش فدائي موفق شد     
 .اتحاد بزرگ همه نيروهاي ملي وميهني باشد

 
 ستكموني  اتحاد فداييان  سازمان

  بهمن سمبل پويايي جنبش كمونيستي ايران19 
 راهي را گشودند كه تا به امروز صدها تن با صالبت و افتخـار  49 بهمن 19رفقاي فدايي در  

ما با افتخار خود را رهرو راه جان باختـگـان فـدايـي               .   در آن جان فدا كردند و خواهند كرد         
ميدانيم و با تمام توان ميكوشيم در تمامي عرصه هاي پيكار در ميان توده ها و پيشـاپـيـش            
آنها پرچمدار آرمان واالي كارگران و زحمتكشان باشيم و سبعيت و زندان و شكنجه و اعدام                

 . كند  رژيمهاي شاه و شيخ نتوانسته و نخواهد توانست خللي در اراده كمونيستي فدايي ايجاد

 )اقليت(سازمان فدائيان 

  بهمن و حماسه سياهكل22به مناسبت سالروز قيام  
     سازمان ما كه اكنون وارد سي و نهمين سال حيات خويش مي شود، همواره مدافع منافع 
طبقه كارگر، و از موضع اين طبقه، مدافع منافع عموم توده هاي زحمتكش و ستم ديده بوده 

است و در تمام طول اين سال ها با استواري و پيگيري در راه آزادي و سوسياليسم پيكار نموده 
است، هم چنان همراه با توده هاي كارگر و زحمتكش براي تحقق اين آرمان ها و براي 

 .سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي و استقرار حكومت شورايي به مبارزه ي خود ادامه مي دهد
، در سالگرد قيام وسياهكل، كارگران و زحمتكشان، زنان، جوانان و )اقليت(     سازمان فداييان 

عموم توده هاي مردم ايران را به تشديد مبارزه براي سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي و استقرار 
 .حكومت شورايي فرا مي خواند

 
 سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

 سياهكل  به مناسبت سي و نهمين سالگرد رستاخيز

 و در همبستگي با قيام مردم ايران
 “.آن كه مي گفت حركت مرد در اين وادي خاموش و سياه، برود شرم كند”

     در سي و نهمين سالگرد رستاخيز سياهكل، در سي و يكمين سالگرد انقالب بهـمـن و در                    
 ماه گذشته عمق و    8شرايطي كه جنبش اجنماعي مردم ايران و قيام رنگين كمان بيشماران در             

وسعت كم نظيري يافته است، سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران به همه زنان و مردانـي كـه             
طي ماههاي گذشته با خيزشهاي حماسي، پايه هاي استبداد مذهبي و سلطنت مطلقه خامنه اي        

اقتدار ولي فقيه را بـه      “ مرگ بر خامنه اي” ، “ مرگ بر ديكتاتور”را به لرزه درآورده اند و با فرياد  
جنبش اجتماعي و قيامهاي چند ماه گذشته برخالف ديـدگـاه     .   سخره گرفته اند درود مي فرستد  

سازشكاران و فرصت طلبان كه با كلي گوييهاي فضل فروشانه، كانون هر تغيير و تحولي را در         
درون نظام واليت فقيه جستجو مي كردند و ظرفيت انفجاري جامعه را با عوامـفـريـبـي و يـا                       
خودفريبي به هيچ مي گرفتند، نشان داد كه نه جمهوري اسالمي ظرفيت تحول پذيري از درون    
خود را دارد و نه مردم ايران به الف و گزافهاي كساني كه از سرحقارت و يا به علت ناداني بـه                        

 .درونمايه اساسي جامعه توجه ندارند، اهميت مي دهند
 

 چريكهاي فدائي خلق ايران

 !گرامي باد سالگرد رستاخيز سياهكل و قيام بهمن
و درست به همين دليل موجب يك راهگـشـاي     !       سياهكل پاسخ به يك ضرورت تاريخي بود      

 .چشمگير در جنبش انقالبي و بر حق توده هاي تحت ستم شد
     اكنون با وجود آن كه قريب به چهار دهه از حماسه سياهكل و آغاز يـك دوره نـويـن در              
مبارزات حق طلبانه مردم ما مي گذرد، جوهر و اساس تحليل هاي رزمندگان سياهكل همچنـان             

 . منبع اليزالي از تجارب و آموزش هاي انقالبي براي امروز ماست
 رزمنده كمونيـسـت   15 چريك فدائي خلق، 15در سي و نهمين سالگرد حماسه سياهكل ياد             

سياهكل را گرامي داريم و بكوشيم تا با آموختن از روح آموزش هاي آنان و تجارب تاريخي، در              
پيمودن مسير نابودي رژيم ضد خلقي جمهوري اسالمي با تمام دار و دسته هاي ضدانقالبـيـش                 

 .در جنبش كنوني و رسيدن به آزادي و دمكراسي با تمام قوا ياي رسانيم

  بهمن19همراه با فدائيان در سالگرد 

 
 

سي و نهمين 

سالگرد 

حماسه 

قهرمانانه 

 سياهكل
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 مين سالگرد تولد جنبش فدايي39در پيشواز  

 بهمن 19دعوت براي برگزاري مراسم مشترك  
 

 سال از تولد جنبش فدائي، از آن واقعه ي تاريخي كه در حـيـات     39.   بهمن فرا مي رسد19     
سياسي كشورمان حادثه اي شگرف، و در تاريخ جنبش چپ ميهن مان نقطه ي عطفي محسوب            

 5  -4بدون شك پديده جنبش فدائي با توجه به شرايط سياسي كشورمان در             .   مي گردد، گذشت  
دهه  پيش، و با در نظر داشتن فضاي انقالبي حاكم برجهان و سمت گيري غالب جنبش هـاي               

 .  ميالدي، ضرورتي اجتناب ناپذير بود60 و 50رهائي بخش در دهه 
   جنبش فدائي بخاطر مشخصه هاي بارز خود، از جمله صداقت، استقالل، شـور انـقـالبـي و                    
پويايي كمونيستي، در سال هاي قبل از انقالب خيلي سريع توانست در بين روشنفكران انقالبـي            

همانگونه كه شاهد بوديم، جنبش فدايـي  .   جامعه، براي خود جا باز كرده و صاحب جايگاهي شود       
جنبشي كه سراسر كشورمان    .    به جنبشي فراگير و توده اي فرا روئيد        57با پيروزي انقالب بهمن     

را در نورديد و به اندك مدتي در تمامي شهرها و روستاها، در كارخانه و مزارع، در مـدارس و                       
قدرت و توان سازمان گـري فـدايـيـان         .   تأثير خود را بجاي گذاشت... دانشگاه ها، در ادارات و  

موجب گرديد، از اين جنبش بعنوان يكي از نيروهاي مؤثر و تعيين كننده، در معادالت سـيـاسـي             
 .نام برده شود

  متأسفانه سير تحوالت، همراه با عواملي متعدد دست به دست هم داد، تا ايـن رونـد رو بـه             
در مدتي كوتاه آن نيروي ميليوني به چند نام و شمـار      .   گسترش، متوقف و سير نزولي پيش گيرد      

هرچندكه نام و اعتبار فداييان از حافظه ي    .   متعددي تشكيالت ضعيف و غير مؤثر خالصه گرديد       
تاريخي مردم كشورمان زدودني نيست و اين جنبش، با شراره هاي زيـر خـاكسـتـرش داراي                    

متأسفانه رفتار و عملكرد تمامـي طـيـف          .   پتانسيلي فراوان براي افروختن آتشي شكوهمند است      
. هاي فدائي با درجاتي متفاوت، در خالف راستاي آن خاستگاه مردمي و توان تـوده اي اسـت           

تنش هائي پايان ناپذير، سازمان هاي فدائي را در برگرفته و چند سازماني كه نام فدائي را يـدك          
مي كشند و خود را ميراث دار منحصر بفرد فداييان بشمار مي آورند، در آن موقعيتي نيستند كـه                    

. كه بتوانند مسئوليتي چنين سنگين را به تنهائي بر دوش گرفته و به سرمنزل مقصود برسـانـنـد                 
جنبـش  .   تشتتي چنين البته صرفاً مختص جنبش فداييان و سازمان ها و طيف هاي فدائي نيست   

انشعاب اخير در سازمان راه كـارگـر،     .   چپ كشورمان بشكلي عمومي از اين عارضه در رنج است        
اگر پاره اي از انشعابات در جريانات چپ را اجـتـنـاب         .   نشان از جان سختي ويروس تشتت دارد      

 .ناپذير بدانيم، اكثر آنها نامعقول و غير منطقي بوده است
     درموقعيت كنوني كشورمان كه بسي خطير مي نمايد، اتحاد نيروهاي چپ ضرورتـي انـكـار       

اگر نيروهاي چپ در اين آوردگاه اجتماعي نتوانند به سرعت متحد       .   ناپذير و عاجل بشمار مي آيد     
گشته و از تمامي توان خود در پيكار توأمان عليه امپرياليسم و ارتجاع حاكم استفاده نمايند، دور                  
نيست مجدداً حكومتي از جنس حاكميت برآمده از كنفرانس گوادلوپ را بصورتي رنگـيـن و در          

مطمئناً بـار ديـگـر      .   پوستي مخملين براي چند دهه ديگر بر مردم كشورمان تحميل شده ببينند        
اگر صـادقـانـه    .  نيروهاي چپ و دمكراتيك كشورمان از اين نمد كالهي نصيب شان نخواهد شد 

درپي اجتناب از چنين سرنوشت محتومي هستيم، پس سريعاً حول مشتركات فراوان خود متـحـد      
اين .   شويم، بي آنكه بخواهيم اختالفات و تفاوت هاي خود را سرپوشي نهاده، و يا ناديده بگيريم               

تفاوت ها و اختالفات بخشي انكار ناپذير از واقعيت امروزين جنبش چپ كشورمان مي باشـد، و         
ولي چنين اختالفاتي نه در آن حـدي اسـت كـه                .   احتماالً ساليان سال هم دوام خواهد يافت      

مشتركات ما را تحت الشعاع قرار دهد، و نه برماست كه در چنين موقعيت خطيري به تـعـمـيـق                
 .اختالفات موجود دامن زنيم

     با توجه به اينكه جنبش فدائي يكي از اركان و ستون هاي اصلي جنبش چـپ كشـورمـان          
بشمار مي آيد، اتحاد و همكاري طيف هاي فدائي مي تواند تأثيري بسزا و تعيين كننده در شكل              

از اينرو ما هواداران طيف هاي مختـلـف فـدائـي، در            .   گيري اتحاد چپ كشورمان بجاي گذارد     
نخستين گام تمامي سازمان هاي فدائي را فرا مي خوانيم، جشن تولد جنبش فداييان را در داخل               

مين سالگـرد  39برگزاري اين جشن مشترك، در .  و خارج از كشور بصورت مشترك برگزار نمايند 
ميـن سـال     40حماسه سياهكل، مي تواند مقدمه و تمريني براي گرامي داشت هرچه باشكوه تر      

 و بزرگداشت چهاردهه مبارزه و از خودگـذشـتـگـي     1389بهمن سال 19تولد جنبش فداييان، در  
جشني كه شايسته است، بشكلي گسترده و در شأن و نام فـدايـيـان خـلـق           .   فداييان خلق باشد  

 .برگزار گردد
بهمن، هرچند گامي در راستاي مبارزه 19مين سالگرد 40     برگزاري جشن مشترك بزرگداشت     

مشترك فداييان خلق عليه امپرياليسم و ارتجاع حاكم و تشكيل جبهه چپ كشورمان، خـواهـد                 
ها و اختالفات مـوجـود       ¬ولي نبايستي آنرا تالشي هرچند ناچيز براي ناديده گرفتن تفاوت         .   بود

. طيف هاي گوناگون فداييان خلق و ديگرسازمان ها و احزاب چپ كشورمان استـنـبـاط نـمـود              
فداييان خلق با هر پسوندي همچنان حق دارند نظرات و عملكرد ديگر جريانات فدايي را به نقـد    

 .كشيده و با آن مبارزه نمايند
     براي برگزاري هرچه باشكوه تر آغاز پنجمين دهه حيالت جنبش فدائي، يكسال آيـنـده را                   
صرف سازماندهي مبارزه مشترك براي اعتالي جنبش دمكراسي خواهي و عدالت طـلـبـي، و                  

 .مبارزه عليه استبداد و امپرياليسم جهاني سازيم
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 توضيح نشريه كار داخل كشور
 

      نشريه كار ضمن استقبال از اقدام مبتكرانه رفقاي هوادار         
سازمان هاي فدائي ما نيز معتقديم، امـروزه هـيـچ يـك از            

هاي جنبش فدايي از چنان موقعيتي برخوردار نيستند كه           طيف
بتوانند به تنهائي مسئوليت خطير راهبري اين جنبش انقالبـي         

تشـتـت،   .   را بر دوش كشند و به سرمنزل مقصود بـرسـانـنـد            
زدايـي، آشـتـي         ، سكتاريسم، ايدئولـوژي     پراكندگي، بدگماني 

چنيني، تراوشات بالواسطه تـفـكـر       هاي اين طبقاتي و عارضه 
هاي   هاي نئوليبرالي حاكم بر طيف      روي كودكانه و انديشه     چپ

مشخصي از فداييان هستند كه ناتواني هر يك از سازمانهـاي           
منسوب به اين جنبش را در راهبري جنبش و تاثيرگذاري بـر       

  .كنند روند تحوالت سياسي كشور تشديد مي
      ما نيز معتقديم، در موقعيت حساس كنوني كشـورمـان،           

هاي مختـلـف      وحدت عمل نيروهاي چپ و بويژه اتحاد طيف       
اي قـابـل        جنبش فدايي بر بستر اشتراكات سياسي و برنامـه      

در .   قبول، به  ضرورتي انكار ناپذير و عاجل مبدل شده اسـت    
هـاي     اين آوردگاه اجتماعي اگر نيروهاي چپ و بويژه طـيـف         

مختلف جنبش فدايي نتوانند به همگرايي عملي در صـحـنـه            
سياسي كشور اقدام كرده و از تمامي توان خـود در پـيـكـار                
توأمان عليه امپرياليسم و ارتجاع حاكم استفاده نمـايـنـد، در             

  .اند انجام وظيفه خطير و تاريخي خود كوتاهي كرده
هاي تاريخي، سازماني، فـكـري و               ما نيز معتقديم، زمينه   

اي تـا حصـول بـه           رواني اين وحدت عمل سياسي و برنامه   
هـاي فـدايـي         وحدت سازماني در بين بيشترين بخش طيف      

در اين راستا، بي آنكه بخواهيم  اختالفات  فكري          .   وجود دارد 
موجود را ناديده بگيريم، با سياست تاكيد بر مشـتـركـات و               

توانيم بر تشتت و پراكـنـدگـي     دوري از تعميق اختالفات ، مي    
 .فكري و سازماني موجود در درون جنبش فدايي غلبه نماييم

هـاي           ما نيز معتقديم، جنبش فدايي عليرغم تمام ضعـف  
اشاره شده، همچنان ركن تعيين كننده جنبش چپ كشورمـان      
بشمار مي آيد؛ اتحاد و همكاري طيف هاي فدائي مي تـوانـد             

گـيـري اتـحـاد چـپ             تأثيري بسزا و تعيين كننده در شكل      
 . كشورمان بجاي گذارد

     نشريه كار داخل كشور بعنوان بخش كوچكي از هـواداران   
اكثريت همگام با اين رفقا و در          -سازمان فداييان خلق ايران   

راستاي همگرايي عملي فداييان خلق در مبارزه توامان علـيـه           
امپرياليسم و ارتجاع حاكم، تمامي اعضا و هواداران سـازمـان           

خواند، تا براي برگزاري جشن مشـتـرك        هاي فدائي را فرا مي    
مين سال تولد جنبش فداييان، و بزرگداشـت چـهـاردهـه             40

مبارزه و از خودگذشتگي فداييان خلق در داخل و خارج كشور           
و آماده است تمامي .   ، گام پيش نهند1389 بهمن سال    19در  

توان خويش را براي برگزاري جشني گسترده، فراگير، شايسته         
 . و در خور نام فداييان خلق بكار گيرد

    ما نيز ضمن گراميداشت سالروز حماسه سـيـاهـكـل و                   
مين سالروز تولد جنبش فداييان خلق ايران، دست تمامـي          30

رفقاي فدايي و چپ را در راستاي مبارزه مشترك فـدايـيـان              
خلق و نيروهاي چپ عليه امپرياليسم و ارتـجـاع حـاكـم و                

فشاريم و به هر حـركـت و           تشكيل جبهه چپ كشورمان مي    
بخش نيروهاي چپ و بويژه فداييان خلق به ديده    اقدام وحدت 

 .نگريم تحسين و احترام مي



  داخل كشور-نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران  داخل كشور
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7صفحه   - 13شماره    

     انقالب، رودخانه ي بزرگي را مي ماند كه جريانات مختلف و گوناگون اجتماعي با ايدئولوژي و خواسته                  
گرايشات مختلف دركنار هم، و حتي درتقابل          .  هاي متفاوت بسان جويباراني باريك بدان مي پيوندند          

از همين رو خصلت اساسي و زيربنايي يك دگرگوني، صرفاً برپايه شركت             .  باهمديگر به مبارزه مي پردازند    
با اين توصيف، هرچند امكان شباهت      .  نيروهاي اجتماعي مختلف باخواسته هاي متفاوت قابل توضيح است        

دو انقالب در دو اقليم جغرافيايي متفاوت محتمل مي باشد، ولي اين شباهت حتماً به نتيجه اي واحد                        
چرا كه نتيجه هر انقالبي با ممهور شدن انقالب ازطرف نيروهاي اجتماعي غالب و در                .  منتهي نخواهد شد  

ممكن است رهبري   .  تلفيق خواسته هاي آن نيروها با خصوصيت  طبقاتي و فرهنگي اش آشكار مي گردد               
انقالب، برخالف روند انقالب به دست ارتجاعي ترين نيروهاي اجتماعي كه در تقابل با  پيشرفت اجتماعي                 

نيرويي كه خواسته هاي غيردمكراتيك خود را به نحوي از انحاء به جامعه و افكار                  .  عمل مي كند، بيافتد   
رويدادي كه انگلس از    .   ايران رخ داد   1357حادثه اي ناميمون كه در انقالب بهمن        . عمومي تزريق مي كند 

ضروري است يادآوري كنيم، هر انقالبي حتماً        .  نام مي برد  “  انقالبات ارتجاعي در تاريخ   ”آن به عنوان       
امري كه بطور عمده    .  ترقي خواهانه نخواهد بود و همواره احتمال وقوع انقالب ارتجاعي وجود داشته و دارد        

 . ارتباط مستقيم با نيروهاي شكل دهنده انقالب، مناسبات اقتصادي حاكم و ايدئولوژي غالب دارد
انقالبي كه  .  ، انقالب ايران را اجتناب ناپذير ساخته بود          50اقتصادي سالهاي   -     ادامه شرايط سياسي  

ولي فقدان  .  ، آزادي و عدالت اجتماعي آماج هاي اساسي آن محسوب مي گرديد            )حكومت مردمي (استقالل
نيروي سياسي منسجم و دمكراتيك، و در نقطه مقابل وجود روحانيت متشكل در مساجد و حوزه هاي                      
علميه، همراه با تصميم كشورهاي امپرياليستي براي انتقال قدرت به روحانيون و ارتش، جهت مقابله با                    
چپ ونيروهاي انقالبي و ايجاد كمربند سبز به دور شوروي، تحوالت اجتماعي ايران را از مسير خود                        

   .منحرف و به قهقرا راهنمون گرديد
 و پس از    57 و پيروزي انقالب در بهمن       56      در فاصله زماني يكساله بين شروع قيام در زمستان سال            

خواسته هاي دمكراتيك بخصوص آزادي هاي سياسي و فردي به نفع             آن، همه روزه شاهد عقب نشيني        
عجيب تر آنكه در اين اثنا رهبري انقالب بشكلي         .  افكار واپسگرايانه و خواست هاي منبعث از آن بوده ايم         

نامي بي مسما، و البته صوري و فورماليته، كه هيچ              .  خورد”ضدامپرياليستي  ”غير قابل قبول مارك         
نخست آنكه خاستگاه طبقاتي نيروهاي ارتجاعي حاكم در تعارض          .  سنخيتي با واقعيت هاي موجود نداشت     

اين نيروها، ضدانقالبي و ضدمردمي بودن شان را در هر حركتي طي سي             .  با اين صفت عاريتي قرار داشت     
قدرت حاكم با سوء استفاده از اين صفت عاريتي و با ايجاد توهم در بين               .  و يك سال گذشته ثابت كرده اند      

و نهايتاً با  اعمال هژموني       .  توده ها نخست نيروهاي چپ را خلع سالح و حتي بخشي از آنها را فريفت                 
 . ايدئولوژيك اش توانست موقعيت خود را تحكيم بخشد

     زدن مارك ضد انقالبي به جريانات دمكرات و عدالت خواه، به احزاب و سازمان هاي مترقي و مردمي                   
رژيم به اين بهانه دهها     .  و انتساب آنها به امپرياليسم و صهيونيزم، به سياست رايج جريان حاكم فراروئيد              

دهها هزار نفر را روانه زندانها و شكنجه گاهها و           .  حزب و سازمان را منحل و تحت پيگرد قانوني قرار داد           
اخراج هاي وسيع در سطوح گسترده دانشگاهي و اداري و              .  هزاران نفر را به جوخه هاي اعدام سپرد          

كارخانجات، سانسور و توقيف  فله اي نشريات و ممانعت از انتشار كتب علمي و فلسفي و ادبي و تاريخي،                     
تفتيش  عقايد، عملكردهاي فرا قانوني نيروهاي اطالعاتي، امنيتي و نظامي و شبه نظامي، دست آورد                     

ايدئولوژي سياسي انقالب اسالمي، و      .  حاكميت ايدئولوژي خانمان سوز و ضدبشري حاكم مبدل گشت           
طيف سياسي پيروز را تنها مي توان با حاكميت ضد انساني و ضد انقالبي كليسا در قرون وسطي و                           

چرا كه تمامي عمل كردهاي آن عليه خرد اجتماعي، عليه               .  ايدئولوژي حاكم آن نظام مقايسه كرد        
 .روشنگري و عليه دمكراتيسم و به لحاظ تاريخي و مضمون به ضدانقالب تعلق دارد

     با نظري خوشبينانه، سمت گيري اكثر قريب به اتفاق انقالب ها، بسوي آينده، مدرنيسم و شروع حيات                  
، و جامعه راعي و رعيت يك       ”مدينة النبي   ”جديد بوده است، اما انقالب اسالمي ايران با مسائل بر مبناي              

بر اساس همين طرز تفكر عقب مانده       .  هزار و چهارصد سال پيش شبه جزيره سوزان عربستان برخورد نمود     
است كه رهبريت نظام حاكم رابطه خود با شهروندانش را به شكل شبان و گله تعريف نموده و با اين                          

تمامي اصطالحاتي كه طي دو قرن اخير، در          .  انديشه واپسگرايانه به جدال دنياي مدرن برخاسته است         
حركت هاي مردم ايران رنگ و بوي دمكراتيك داشت، با انقالب اسالمي همه آنها رنگ باخت و خواسته                    

باز اين واليت فقيه بود كه در سي و يك سال              .  هاي دمكراتيك بدست حاكميت فقها مصلوب گشت        
 .حكم رانده است -شهروندان -گذشته بر مصلحت رمه
؟ چرا اين انقالب      از مسير خواست هاي دمكراتيك مردم منحرف گرديد            1357      چرا انقالب سال     

اينچنين اثراتي سوء و مخرب از خود بجاي گذاشت؟ و چرا نيروهاي الئيك و دمكراتيك نتوانستند تاثير                     
الزم را در اين عرصه بجاي بگذارند؟ شايد از بين عوامل مؤثر، فريب خوردن روشنفكران و احزاب و تشكل              

. هاي سياسي نكته مشتركي باشد كه اكثر پژوهش هاي مرتبط با انقالب ايران روي آن انگشت گذاشته اند            
حتي امروز هم   .  بديهي است فريفتن مردمي غير متشكل و با دانش سياسي پايين كار مشكلي نمي باشد                

فهم .  باتمام ادعاها و امكانات، نمي توان بدون رهبري و تشكل هاي سياسي به كاري بنيادين دست يازيد                 

اينكه چرا رژيم جمهوري اسالمي در اين مدت سعي در ممانعت از شكل گيري احزاب سياسي و تشكل                    
هاي مردمي داشته و از نزديكي و اتحاد نيروهاي اپوزيسيون جلوگيري كرده است، به نبوغ و قدرت                       

با تمسك به همين سياست بود كه جمهوري اسالمي توانست است اين سي و يك                .  تحليلي زيادي ندارد  
 .سال را با تمامي بحران ها و درگيري هايش پشت سربگذارد

     عامل اصلي در شكل گيري و تثبيت حاكميت ارتجاعي جمهوري اسالمي تنها خاستگاه طبقاتي و                  
در اين ميان پناه بردن نيروهاي دمكراتيك به زير پرچم ايدئولوژي               .  ايدئولوژيك نيروهاي حاكم نبود    

حاكم و درهم آميزي جنبش مردمي با نيروهاي متحجر مذهبي و تالش ناميسر براي پيوند اصالح طلبي                  
مدرن با سيستم واليت فقيه، چنان ضربه مهلكي را بر پيكر جريان دمكراتيك وارد آورده و توده ها را در                     

در .  ابعاد ميليوني متوهم ساخته كه براي ساليان سال نتايج زيانبار آن را همچنان شاهد خواهيم بود                     
ناممكن بودن اين امر تنها كافي است به رفتار اصالح طلبان حكومتي كه سردمدار تفكر پيوند بين                        

. دمكراسي خواهي با نظام واليت فقيه، پيوند بين مدرنيته با سنت گرايي ارتجاعي بودند، اشاره كنيم                     
با تمام ادعاهاي   .  اصالح طلباني كه در پي كسب خواست هاي خود در چارچوب قانون اساسي بودند                 

آنها در حالي كه خود تحت      .  دمكراتيك شان چون پاي امتحان جدي به ميدان آمد، فوراً عقب  نشستند              
 .ضرب بودند نتوانستند تنفر و بيزاري شان را از شعارهاي راديكال و مردمي پنهان سازند

.       فراموش نكنيم كه رژيم جمهوري اسالمي هم از جنس تمامي رژيم هاي طبقاتي و ارتجاعي است                
هم يكي ازجلوه هاي منحوس فساد طبقاتي و ايدئولوژيك حاكم بر جامعه             ”انقالب اسالمي   ”نامگذاري    

دين بعنوان مقوله اي اجتماعي كاربري خاص خود را داشته، در اين مورد بخصوص هم بعنوان                   .  ماست
پديده اي كامالً سنت محور و در تقابل تجددطلبي و مدرنيسم و براي توجيه منافع طبقاتي عده اي                        

تالش روشنفكران ديني براي پيوند مدرنيته با ايدئولوژي مذهبي          .  بنيادگرا مورد استفاده قرار گرفته است      
چرا كه ايدئولوژي مذهبي جهان      .  امر ناموجهي است كه بخاطر تناقضات بنيادين ره بجايي نخواهد برد            

هستي را ايستا و غيرقابل تغيير مي خواهد، در حالي كه مدرنيته بشر را مسئول و حاكم برسرنوشت                         
و هر انساني حق تعيين سرنوشت خويش را داراست، بر اين اساس مدرنيته با طرد                    .  خويش مي داند  

ايدئولوژي هاي حاكم در جوامع پيشامدرنيته، ضمن آنكه رشد پروسه دمكراسي خواهي را در جامعه                     
به لحاظ تاريخي   .  نيز مي باشد  )  سكوالريسم(منعكس مي كند، مروج جدي جدايي دين و مذهب از دولت     

. ما شاهد رابطه پيچيده ي مدرنيته، دمكراسي و سكوالريسم، با فراز نشيب هايش  در جهان امروز هستيم          
روندي كه زوال سرمايه    .  اين سه پديده در ارتباط با يكديگر و بصورتي پيچيده در حركت و تكامل است               

تصور توافقي  .  اختالف بنيادگرايان با تجددطلبان، اختالفي بنيادين و آشتي ناپذير است         .  داري را درپي دارد   
چرا كه بنيان حركت تجددطلبي بر محور علم و بطور نمونه             .  بين اين دو بعيد و غير ممكن مي نمايد          

از براي ارتقاء معرفت بشري و دانش افزايي وي در جهت دستيابي به                 ...  فيزيك، شيمي، رياضيات و      
اما بنيادگرايي اساس   .  مسائل فراروي بشردر راستاي ايجاد تسهيالت زندگي مادي و روزمره انساني است            

كارش بر محور فقه و متافيزيك قرار داشته و هرگونه تتبعات و اختالف نظرهاي ساير علوم را به مصداق                    
 .شرك و خيانت به بشر تلقي مي نمايد

 در جوامع طبقاتي، تضاد اصلي بر سر منافع طبقات است، تضادي كه كه به طرق مختلف در برپايي                         
انقالبي كه در كشور ما بوجود آمد و متأسفانه همسوي چپاولگران و                .  پديده انقالب حركت مي نمايد     

بلكه الزم است هوشمندانه روند حركتي آن را         .  ستمگران جهاني شد، نبايد ما را متحير و مبهوت گرداند          
طبيعي است كه همسويي اين جريان با سرمايه داري جهاني غارتگر زير لواي دين                  .  پي گيري نمائيم  

چرا كه براي پيشبرد اهداف سرمايه طرفندهاي زيادي بكار بسته مي شود كه يكي از                .  امري بديهي است  
در سه دهه گذشته شاهد بوديم كه دكانداران        .  آنها هم، رنگ و بوي مذهبي دادن به مسائل سياسي است          

و چگونه زمينه را براي     .  دين براي از ميدان بدر كردن نيروهاي الئيك از چه ترفندهايي استفاده نمودند              
استبداد، سلطه طبقاتي، ديكتاتوري و سركوب براي طول ساليان متمادي مهيا ساختند و زمينه موفقيت                  

. را حقنه كردن انقالب كردند    ”همه بامن   ”و براي سلطه اين رهبر مذهبي شعار          .  خميني را فراهم نمودند   
تا تحت لواي اين شعار انحرافي زمينه را براي سركوب تمامي نيروهاي دمكرات ، چپ  و مترقي فراهم                     

 . سازند
      رژيم بنيادگراي جمهوري اسالمي همواره در راستاي اميال و خواستهاي امپرياليسم جهاني                     

خودي ها و غيرخودي    ”آنها نيز مانند نومحافظه كاران جهان را بين            .  بخصوص آمريكا رفتار كرده است    
از طرفي ديگر اليدئولوگ هاي سرمايه جهاني تمايل فراواني به  بنيادگرايان و                 .  تقسيم مي نمايند  ”ها  

سرمايه داري فرامليتي براي اجراي سياست هاي       .  عمل كردهاي آنان و براي تقويت آنها تالش مي كنند         
 بالمنازع در فعاليت بازار و چپاول بورژوازي بومي وابسته و                 نئوليبراليستي ، بنيادگرايان را شريكي      

ثروتمندان تازه به دوران رسيده و ميوه چينان پروژه جهاني سازي در كشورهاي جهان سوم دانسته، و از                    
نهايت آنكه بنيادگرايي و در اين مورد          .  اسالم سياسي بهره برده و  متقابالً از آن حمايت مي كنند                

بخصوص بنيادگرائي اسالمي اساساً پديده اي ارتجاعي بوده و نمي تواند نقشي سازنده در حركت رهايي                  
 . بخش مردم جهان نقش سازنده اي بازي كند

  57نظري اجمالي به انقالب بهمن 
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 از مبارزه كارگران براي تشكيل سنديكاهاي مستقل كارگري حمايت كنيم

 بطور مثال،   .تبديل گرديده اند   به بالي جان ميليون ها كارگر      )  غير مستقيم هدايت مي شوند     
مراكز مهم صنعتي كشور، مانند ذوب آهن، فوالد مباركه،          استخدام در “  سرقفلي”اين شركت ها    

 پااليشگاه ها و مانند اينها را در اختيار دارند و از عوامل اصلي رواج                    كارخانه هاي سيمان،   
درخصوص   آذر ماه، با انتشار گزارشي      27خبرگزاري ايلنا،   .  قراردادهاي موقت به شمار مي آيند      

به صورت آشكار در     پيمانكاران تأمين نيروي انساني   ”:  چگونگي فعاليت اين شركت ها نوشت      
حقوق كارگران درشركت هاي     اسناد و مدارك بسياري از تضييع      .  حق كارگران ظلم مي كنند     

كرده و كارگر را به حقش برساند اما متاسفانه            پيمانكار داريم كه مي تواند پيمانكار را محكوم        
مظلوم وجود ندارد و دولت برنامه صدور مجوز دولتي براي اين              گوش شنوايي براي اداي حق     

 “ .ساخته است شركت ها را عملي
مي كنند قبل از آغاز كار و در           شركت هاي پيمانكار تامين نيروي كار، كارگران را وادار                

كارگر زير فشار مجبور است     .  را امضاء كنند   همان روز و ساعت اول استخدام برگ تسويه حساب    
 هزار تومان حقوق    150حقوق امضاء كند ولي ماهيانه فقط         هزار توماني را به عنوان     300رسيد  
 ساعت كار انجام مي شود و ده ها مورد ديگر كه دولت به آنها بي                 12ساعت،   8به جاي   .  بگيرد

 آذر ماه، اعالم     20ايسنا،   عالوه براين، وزير كار دولت كودتا در مصاحبه اي با            “  .توجه است 
اصالح قانون كار موجب    .  شده و مي شود    به نظر ما قانون كار به شكل مطلوبي اصالح        ”:  داشت

درست از همين   “  .واحدها و مؤسسات ياري مي رساند      كاهش بي نظمي كارگران شده و به رشد       
 توسط دولت   44برنامه مقررات زدايي و اجراي ابالغيه اصل           زاويه و از اين مدخل است كه        

  .پيگيري مي شود
زحمتكشان بر ضد         در ماه هاي اخير شاهد نمونه هاي زيادي از مبارزات پراكنده كارگران و             

بر ضد حقوق زحمتكشان     سياست هاي ضدكارگري رژيم و همچنين تجاوز سرمايه داري حاكم          
الزم نتوانسته است نتايج الزم را به دنبال          اين مبارزات به دليل عدم سازمان يافتگي       .  بوده ايم 

 ميان فعاالن و كارگران پيشرو مطرح است، كه مبارزات           از طرفي ديگر بحثي در     .  داشته باشد 
تنگاتنگ با مبارزه    جنبش كارگري زماني مي تواند ثمربخش و توام با موفقيت باشد كه در پيوند             

 ادامه فعاليت دولت احمدي نژاد معنايي جز           .جاري مردم عليه كودتاي انتخاباتي قرار بگيرد        
زحمتكشان ندارد و به همين علت مي بايد گام هاي اساسي            نابودي منافع آني و آتي كارگران و      

 و سنجيده به سوي       
تحكيم پيوند و رابطه با     
جنبش سراسري ضد     

. استبدادي برداشته شود  
كنيم  نبايد فراموش    

دولت احمدي نژاد يعني    
دولت برآمده از كودتا،      
به لحاظ گرايش          

كار  طبقاتي، ادامه دهنده راه كساني است كه در ابتداي انقالب با حمايت از قانون                  سياسي و 
نبودند و با عنوان،      موسوم به قانون كار توكلي، براي طبقه كارگر ايران هيچ ارزشي قابل                 

منافع و حقوق زحمتكشان را     “  شرعي رعايت اصل اسالمي توافق و تراضي در انجام هر عقد           ”
شرايط، دولت احمدي نژاد مامور انجام همان وظيفه است، و           امروز با تغيير  .  هدف قرار داده بودند   

مقابله و به شكست كشاندن آن تقويت همه جانبه و جدي جنبش اعتراضي               موثرترين راه براي  
 !كنوني است

مبارزه  كارگران و زحمتكشان و فعاالن جنبش سنديكايي به خوبي آگاهند كه، اگر خواستار                   
حقوق سنديكايي   با اصالح قانون كار، توقف خصوصي سازي، لغو قراردادهاي موقت و احياي              

دمكراتيك و آزادي خواهانه كنوني،      هستند، اين آماج ها بدون پيوند تنگاتنگ و خالق با جنبش          
تامين خواست ها و حقوق طبقه كارگر و ديگر             به بيان ديگر،  .  صورت تحقق نخواهد يافت    

خواست هاي جنبش ضد استبدادي كشورمان در لحظه           زحمتكشان پيوند تنگاتنگي با تحقق     
 .حاضر دارد

مبارزه و حضوري    حضور و مشاركت زحمتكشان در مبارزه با استبداد  و بي عدالتي حاكم،                   
در اوضاع حساس كنوني     .  است كامالً آگاهانه و مبتني بر منافع طبقاتي حال و آينده آنان               

دانشجويان، زنان و زحمتكشان مي توانند با مبارزه         كارگران، هماهنگ و همگام با مبارزه دليرانه      
تقويت و استحكام جنبش ضد استبدادي را فراهم آورده و از اين                سازمان يافته خود، موجبات   

! دستيابي به خواست هايي چون احياي حقوق سنديكايي خود را هموار سازند                 رهگذر مسير 
تحقق  موثر و تاثير گذار جنبش كارگري ضامن تداوم مبارزه برضد ارتجاع و استبداد و                 حضور

 !مطالبات مردم ميهن ماست

 افزايش فشاربركارگران و زحمتكشان
 كنونيو نياز به همبستگي آنان با جنبش  ضداستبدادي  

در اوضاع حساس كنوني كارگران، هماهنگ و همگام با دانشجويان، زنان و زحمتكشان مي                   
تقويت و استحكام جنبش ضد استبدادي را فراهم          توانند با مبارزه سازمان يافته خود، موجبات       

دستيابي به خواست هايي چون احياي حقوق سنديكايي خود را              آورده و از اين رهگذر مسير      
كودتاي انتخاباتي فرا گرفته، به مرحله       بحران همه جانبه اي كه ميهن ما را پس از        . هموار سازند 

كودتا با هدايت مستقيم ولي فقيه، با اعمال خشونت و            دولت برآمده از  .  اي حساس رسيده است   
و انجام مانورهاي گوناگون در صدد مهار و سركوب جنبش                 وحشي گري توصيف ناپذير     

دارد با توسل به سركوب و حذف نيروها و جناح هاي منتقد و مخالف                 اعتراضي است و تالش   
اين برنامه تاكنون در پرتو مبارزه دليرانه مردم ناكام مانده           .  موقعيت خود را تحكيم بخشد     كودتا،
      بركسي پوشيده نيست كه دولت  احمدي نژاد در خدمت به منافع كالن سرمايه داري        .است

اقتصاد ملي،   امنيتي و انتظامي،     -خصوصاً اليه هاي انگلي و غيرمولد و ارگان هاي نظامي             
اجتماعي را ناديده و پايمال       بخش توليد و به همراه آن منافع وسيع ترين طبقات و قشرهاي              

گسترده يي مورد تعرض و دستبرد قرار گرفته،          حقوق و منافع طبقه كارگر به شكل      .  كرده است 
ضد مردمي احمدي نژاد درعرصه هاي مختلف سياسي،             و عالوه برآن، برنامه هاي دولت        

 امروز اثرات و نتايج فاجعه باري براي زحمتكشان به بار آورده است اقتصادي و اجتماعي تا به
شاغالن  چندي پيش رسانه هاي همگاني اعالم داشتند كه، در چهار سال گذشته تعداد                      

 هزار نفر   8نفر به     هزار 60بعنوان يكي از مراكز صنعتي مهم كشور، از           )  عسلويه(پارس جنوبي 
 هزار  60 سال قبل بيش از      4در  ”:   دي ماه گزارش داد    9خبرگزاري ايلنا در    .  كاهش يافته است  

كار مي  )  پارس جنوبي ( هزار نفر كارگر درعسلويه      8حدود   كارگر درعسلويه كار مي كردند امروزه     
دهنده تعطيلي واحدها و بحران صنايع در اين بخش عظيم صنعتي                كه اين امر نشان    .  كنند

 هنگامي كه محمد جهرمي، وزير كار دولت اول احمدي نژاد، عسلويه را منطقه آزاد               .كشور است 
تجاري اعالم كرد، كارگران اين منطقه از شموليت قانون كار خارج شده و ده ها هزار كارگر                      

عسلويه كه تابع قانون     
كار و تامين اجتماعي      
بودند به يك باره تابع      

آنچه كارفرما     “قانون
 .شدند“ مي خواهد

      آقايان كه مدعي    
 بودند با محروم كردن    

كارگران از قوانين        
امروز .  حمايتي و تأمين نمودن امنيت سرمايه، كارفرمايان به استخدام كارگران راغب خواهند شد            

اخراج   هزار كارگر  52شاهد آن هستيم كه عليرغم حذف قوانين حمايتي از نيروي كاربه يكباره              
 -براي نيروهاي بومي و محلي       تا چهار سال پيش اين منطقه نه تنها بازار خوبي             .  ميشوند

بود، بلكه موجبات جذب و اشتغال كارگران سراسر كشور و             -كارگران استان هاي جنوبي كشور    
اما امروز عسلويه تعطيل است و به بيماري درحال         .  حتي كارگران خارجي را نيز فراهم ساخته بود     

 “ !احتضار را مي ماند
گوشه و   به هر .  اثرات مخرب برنامه هاي دولت كودتا تنهادرعسلويه مشاهده نمي گردد                 

سقوط سطح زندگي    كناري كه نظري افكنده شود، شاهد و ناظر نابودي امنيت شغلي كارگران،            
ترين اعالم    بر اساس تازه  .  بود آنها و فقر و تيره روزي زحمتكشان و خانواده هايشان خواهيم             

مركز آمار   بر اساس اظهارات رييس   .   ميليون ايراني در فقر به سر مي برند         47آمار ايران،    مركز
خانوار شش  .  تومان است   هزار 473درآمد خانواده شش نفري در خوشه يك، كمتر از            ”:  ايران

. تومان است در خوشه دو قرار مي گيرد         هزار 788 هزار تومان تا     473نفره اي كه درآمدش بين      
 ميليون و ششصد هزار     17در خوشه دوم هم     .  دارند  ميليون نفر قرار   30در خوشه نخست حدود     

 “.نفر قرار دارند
كه دولت   اين اقدامات ضد كارگري و ضد منافع زحمتكشان ميهن ما در حالي رخ مي دهد                    

امنيتي، طرح    -نظامي احمدي نژاد در راستاي خدمت به سپاه پاسداران و شركت هاي اين نهاد             
بهتر گفته باشيم، شركت هاي       صدور مجوز دولتي به شركت هاي خدمات نيروي انساني، يا            

چنين شركت هايي كه عمدتاً نيز        .  اجرايي كرد  دالل كه واسطه استخدام كارگران هستند، را        
يا بطور    -اداره مي شوند   توسط مديران وزارتخانه هاي مختلف و نيروهاي وابسته به حاكميت           
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   سال گذشته31اعتالي جنبش زنان در 
 

 سال گذشته تابوي مصلحت جويي و       31اجتماعي نشان مي دهد كه طي         -حقايق تاريخي      
ترس كه سال  ها عامل تنظيم رابطه ي حاكميت مذهبي و سنتي با شهروندان، بخصوص زنان                  

با ترويج اگاهي و شكوفايي      .    بوده و جزئي از مناسبات نسبتاً پايدار  اجتماعي بشمار مي آمد              
چنين فرآيندي زنان را قادر ساخته با تبين شرايط امروزين در راستاي             .  انديشه فرو ريخته است   

آرمان هاي اجتماعي، بياني آزادانه در جهت ارتقاي اعتبار اجتماعي و قانونيت بخشيدن به                      
اساسي ترين آرمان هاي بشري پي گيرانه و پرتالش مبارزه كرده و در حفظ و تداوم و تعميق                     

ديني اسالمي با خشن ترين و غير انساني ترين شيوه ها سعي               -اين مبارزه كه  حاكميت سنتي     
زنان كشورمان توانستند بر بستر سياسي مناسب و بر اساس            .  بر سركوب آن دارد تالش ورزند      

خواسته هاي گوناگون و متنوع اجتماعي و سياسي فارغ از هر گونه ساختارها و اصول فكري                    
زنان با  .  حاكم، نسبت به وقايع پر آشوب و در برابر سختي هاي اجتماعي واكنش نشان دهند                 

شناخت از حقوق خويش و با آگاهي بر عنصر اصلي كه حاكميت ديني جمهوري اسالمي است،                  
حاكميتي كه استبداد و ديكتاتوري و بي قانوني در قوانين خود نوشته، سركوب بيان آزاد عقايد،                  

را مبناي مناسبات خود با شهروندان قرار داده، در عرصه هاي              ...  نقض آشكار حقوق بشر و       
اجتماعي ثابت كردند كه توان آن را دارند از چهارچوب قرارداد هاي رايج فراتر رفته و در تمامي                   
پديده هاي اجتماعي و سياسي فرهنگي با عبور از نگرش هاي فرهنگي جامعه مردساالر و                     
تعصبات ديني و جنسيتي بر عليه استبداد سياسي و قدرت سياسي حاكم، براي مناسباتي انساني،                

 .دمكراتيك و سكوالر مبارزه كنند
روند تحوالت اجتماعي و سياسي نشان داد كه زنان كشورمان عليرغم همه محدوديت ها و                     

محروميت ها و مشكالت تاريخي كه سنت و مذهب بر ذهن و افكار مردم تحميل نموده،                      
درست در نقطه مقابل ايدئولوژيي     .  منفعل، سركوب و تحقير شده، و ناتوان و عقب مانده نيستند           

حاكم، كه زن را نصف آدمي و مرد را مالك زن، زن را محروم از حقوق انساني و در نابرابري با                       
تفكري متحجر كه تنها براي زن نقش مادري و همسري قائل است، زنان                   .  مرد مي داند   

كشورمان نشان دادند كه انسانهايي پويا، آگاه و خالق با تمايالتي جدي و با نگاهي فراجنسيتي                 
هستند، كه فارغ از جنسيت، توانائي الزم براي انجام فعاليتهاي سياسي و اجتماعي و ساختن                   

 .دنيائي بهتر را دارا هستند
در اين ميان زنان جوامع شهري كشورمان با تمامي كاستي ها و نداشتن تجربه الزم در                         

مبارزه سياسي و اجتماعي، باكنده شدن از مناسبات اجتماعي سنتي و مذهبي و در تضاد با                       
فرهنگ آن مناسبات، با عبور از دولت محوري، با مسئوليت پذيري و مشاركت طلبي، براي                     
بازنگري در حقوق سياسي و مدني زنان و اصالح قوانين موجود، براي استقرار حقوق بشر و                     

 .دمكراسي، و بر عليه استبداد و ديكتاتوري پيگيرانه و توانمند عمل مي كنند 
هر چند در جوامعي نظير كشور ما مردان نيز با مشكالت عديده اي مواجه ند، اما در                              

در چنين شرايطي محدوديت هاي       .  مقايسه با مردان فشار بيشتري بر زنان وارد مي گردد             
افكاري كه  .  شديدي بر زنان اعمال شده و نقش زنان در سياست و اجتماع ناديده گرفته مي شود      

بين زن و مرد ديوار كشيده و از هم انديشي اين دو عنصر اصلي اجتماع جلوگيري مي نمايد،                      
محدوديت هاي اجتماعي و فرهنگي بيشتري را بر زنان تحميل كرده و زنان را تابع و مطيع و                     

اين .  وابسته به مرد و زير دست به بار مي آورد           ...)  فردي، فكري، مالي و      (بي هيچ استقالليتي  

 داري و ارتجاع حاكمرفع ستم جنسي، در گرو مبارزه عليه سرمايه

مناسبات ارزش ها و هنجارها يي را در زنان موجب مي شود كه مانع رشد و شكوفائي شخصيت                   
. زن بعنوان يك انسان كامل گرديده و چنين هنجارهايي را در زنان دروني و باز توليد مي نمايد                  

اكنون زنان و مردان كشورمان به درستي به اين امر واقف گشته اند، كه فقط با تغيير شرايط                      
موجود و عبور از ارتجاع ديني حاكم و بر هم زدن معيار هاي تحميلي بر جامعه، شرايط الزم                      

بدون مبارزه مشترك و متحد و سازماندهي شده نه نظم            .  براي آزادي را مي توان فراهم كرد       
زنان امروز در پي آنند كه شرايط موجود        . قديم فرو خواهد ريخت و نه نظمي جديد بر پا مي شود 

را از هم بپاشند، و براي اين وظيفه بزرگ و خطير پيش پايشان و ايجاد تغيير در نظم كالسيك                    
آنان نيك مي دانند كه فقط مردماني مي         .  حاكم بر جامعه آنچه در توان دارند بكار مي گيرند           

توانند قدرت حاكم را شكسته و نظمي دمكراتيك و مردمي برپا و تغييري كيفي و بنيادي در                     
آري بايد خود را متشكل     .  تمامي عرصه هاي جامعه ايجاد كنند، كه خود را متشكل كرده باشند            

سازيم و همه ي نيروهاي مان را گرد هم آوريم و با سازماندهي انها مبارزه مشترك و متحدي                    
را براي ايجاد تحوالت اجتماعي و سياسي بنيادين در جهت منافع تمامي زحمتكشان و ستم                   

 .ديده گان فارغ از تعلقات جنسيتي بكار گيريم
زنان به عنوان نيرويي فعال و وزنه             

اي اجتماعي مملو از قدرت ناشناخته،        
هم رزم مردان در مبارزه براي آزادي و         
برعليه ديكتاتوري الهام بخش             
حركتهاي شجاعانه اي بودنده اند، كه        
جدا از مسئوليت پذيري اجتماعي و          
سياسي شان براي رفع قيد و بندها و           
موانعي كه حاكميت اسالمي ايجاد          

زنان نبايد در    .  كرده است، نمي باشد    
بكارگيري جنبه هاي مختلف مبارزه         
تعلل ورزند، آنان با بكارگيري تمامي         
روشهاي مبارزاتي، با تحليل شرايط         
موجود، درك صحيح از ماهيت مبارزه        
سياسي و نحوه پيش برد آن، بايستي         
بطوري تحسين برانگيز و جسورانه          
مبارزه را بر عليه عقب مانده گي و             
ارتجاع حاكم، با اعتماد بنفس و             
مسئوليت پذيري و با مشاركت در            

بايد دريافت كه در اين مبارزه مرد و زن نيازمند يكديگر و             .  تصميم گيريها قدرتمندان پيش برند    
مكمل هم هستند، سرنوشت مشتركي دارند و محكوم اند با تكيه بر يكديگر اين ستم مشترك و               

آنان در همبستگي و دوشادوش هم، با متحول ساختن روابط دو           . اين درد مشترك را فرياد كشند 
و سياسي  جنس و پيروزي در اين مبارزه، تغيير و تحولي بنيادين در زندگي اجتماعي، اقتصادي                 

بيشك زنان با نقش و جايگاه ويژه شان بعنوان جزء الينفك              .  ميهن مان ايجاد خواهند نمود     
    .مبارزات مردم كشورمان در اين مبارزه شركت خواهندكرد

  !!قانوني شدن ازدواج مجدد براي مردان و  اليحه حمايت از خانواده 
در روزهاي بعد از حوادث عاشورا كه به لحاظ سياسي و اجتماعي شرايط خاصي به وجود آمده بود،                  .  ازدواج مجدد براي مردان و ازدواج موقت، ناقض و نافي حقوق زنان بعنوان نيمي از انسانهاست                 

 شرط جديد، در حالي به تصويب رسيد كه هيچ صداي اعتراضي و انتقادي از سوي                   10قانوني شدن ازدواج مجدد براي مردان در كميسيون قضائي مجلس با              !!   اليحه حمايت از خانواده    23ماده  
 .شنيده نشد ... سازمانها و مدافعين حقوق اجتماعي و حقوق زنان و 

مرد ...   ناسازگاري، محكوميت زن، غيبت از خانه و         به موجب اين ماده قانوني، تنها با اثبات يك مورد از شروط ده گانه در دادگاه توسط مرد در مورد همسرش، از جمله بدرفتاري زن، عدم تمكين،                               
. شرط دادگاه هاي شرع خواهند توانست ازدواج مجدد براي مردان را مسجل سازند               10با استناد به تنها يكي از اين        .  مي تواند و اجازه مي يابد بدون رضايت و اطالع همسر، همسر دوم  اختيار كند                

 !حال اگر زني بتواند در دادگاه اين شروط را در مورد مرد خود اثبات نمايد تكليف چه خواهد بود؟
 موجب ناديده   ازدواج مجدد مردان بدون اجازه از همسر، نه تنها به بهبود وضعيت خانواده كمكي نمي كند بلكه بر هم زننده ي اساس و بنيان خانواده بوده و                             !!   اليحه حمايت از خانواده    23ماده       

در چنين شرايطي با توجه به وضعيت زنان كشورمان و عدم استقالل اقتصادي آنان، زندگي                .  با تصويب اين ماده در مجلس نقض حقوق زن قانوني خواهد شد           .  گرفته شدن و تضيع حقوق زنان است      
 . بخش عظيمي از زنان كه از حمايت هاي اجتماعي و دولتي محرومند، مورد مخاطره قرار خواهد گرفت

 روز جهاني زن) اسفند17( مارس 8گرامي باد 
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 تأمالتي در مورد

 * قانون اساسي44فرمان ولي فقيه داير بر لغو اصل 
 

بشر مثل هر موجود زنده ديگر از آغاز پيدايش بر روي كـره خـاك، بـراي تـأمـيـن                          
بشر بعنوان موجود ذيشعور، هميشه در آرزوي        .   نيازمنديهاي حيات خود به كار و فعاليت پرداخت       

زندگي بهتر و كاهش زحمت و فشار براي تأمين مايحتاج زندگي و زندكي در رفاه و راحتي بـوده         
استفاده از ابزار مهمترين دستĤورد تكامل شعور بشري است كه موجب افزايـش بـهـره      .   و هست 

يعني، بكارگيـري ابـزار، اصـلـي تـريـن             .   وري كار و كاهش استفاده از نيروي جسماني گرديد  
شعور انسانها با توجه به تفاوتهاي متعدد ژنتيكي، شـرايـط و             .   مشخصه تكامل عقلي انسان بود    

. موقعيت طبيعي، جغرافيائي و آب و هوائي و غيره، با رشد و تكامل ناهمگون همراه بـوده اسـت         
روحيه و روانشناسي راحت طلبي، گريز از كار و زحمت و ميل به تأمين شرايط زندگي در رفاه از                
قبل كار ديگران، يكي از منفي ترين و ناهنجارترين مشخصه هاي رشد نا متعارف عقلي انسـان     

صاحبان چنين روحيه و روانشناسي كه گروه كوچكي از جوامع انساني را تشكيل مي دادند،       .   است
از طرق خالف اخالق، معنويات و خصوصيات انساني، امكاناتي بدست آوردند به بتدريج به يـك                

اين طبقه جـديـد، بـراي      .   گروه و يا بعبارت درست تر به يك طبقه اجتماعي انگلي تبديل شدند      
توضيح و تفسير وضعيت و موقعيت خود، مكاتب بينشي، فلسفي، ديني، سيـاسـي، اقـتـصـادي،                   
اجتماعي، ايدئولوژيكي، فرهنگي و غيره خاص خويش را بوجود آوردنـد و در رونـد تـاريـخ،                       
نظامهاي غيرانساني مبتي بر استثمار، غصب و تصرف حاصل كار و زحمت ديگران و ثروتـهـاي                 

 . عمومي، نظامهاي اجتماعي برده داري، فئودالي و سرمايه داري را تشكيل دادند
حمله گروههاي انساني و قبايل و طوايف مختلف به محل اسكان هـمـديـگـر، تصـرف           
سرزمينهاي ديگران، به انقياد و تحت سلطه در آوردن گروههاي انساني ديگر، غصب و استفـاده                
از حاصل زحمت و دسترنج غير بمنظور به دست آوردن ثروتهاي بيشتر و تأمين مايحتاج زندگـي           
بهتر، كه در تمام طول تاريخ معمول بوده و با شدت و خشونت تمام همچنان  ادامه دارد، نتيجـه             

 .نا متعارف شعور و عقالنيت انسان است
پيدايش سيستم استعمار كه با حضور پرتغاليها در جزاير خليج فارس و درياي عـمـان در          

 آغاز شد، يكي از مظاهر اصلي تكامل ناهمگون و معكوس عقل و شـعـور بشـري،        1503سال  
بمثابه خشن ترين و خونين ترين شكل دست اندازي به سرزمينهاي ديگران و غصب عدواني و                
تصرف ثروتهاي آنان بود كه بتدريج ابعاد جهاني يافت، با كشف باروت و ساخت اسـلـحـه، بـه                     
مرحله بغايت خطرناك تري رسيد و جنگهاي منطقه اي متعدد و دو جنگ پركشتار جهاني را بـر                  

 .بشريت تحميل كرد
مبارزات و مقاومت شديدا آزاديخواهانه مردم مستعمرات در مقابل نيروهاي اسـتـعـمـار و              
هزينه بسيار باالي جنگهاي استعماري در مناطق دور دست، استعمارگران را به تغيير برخي شيوه              

اين شيوه هـا، بـا        .   هاي سلطه گري و غارتگري و بكار گيري رويكردهاي ديگر مجبور ساخت           
گسترش تسلط نظام سرمايه داري در جهان و رشد آن تا مرحله امپرياليستي، باالترين مـرحلـه                  
اين نظام، اشكال فوق العاده پيچيده و بغرنجي بخود گرفت كه بنام سيستم استعمار نو شناخـتـه                  

سيستم جهاني امپرياليسم بمنظور تداوم سياستهاي استعماري دول اسـتـعـمـارگـر در         .   مي شود 
جهان، بموازات تكيه بر نيروها و امكانات جنگي خود، به تشكيل دولتهاي دست نشـانـده روي          
آورد، موسسات و نهادهاي استعماري اقتصادي، مالي، تبليغاتي و غيره را سازمان داد و آنها را بـه            

 . مثابه اهرمهاي پر قدرت استمرار سياستهاي استعمارگرانه بكار گرفت
بدين منوال، استعمارنو با تشكيل دولتهاي دست نشانده در كشورهاي مختلف، استـقـالل              
ملي آنها را به شكل تازه تري مورد تجاوز قرار داد و با سازمان دادن اهرمهاي پرقدرتي مـانـنـد       
بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني، با قدرت تمام  موانع متعددي در        
راه رشد و توسعه علمي، صنعتي، اقتصادي، اجتماعي و حتي فرهنگي مستقل آنها ايجاد كـرد و                   

، كشـورهـاي   “ شمال” نهايتا، كشورهاي جهان را به دو گروه، گروه كوچك كشورهاي موسوم به             
، “ جـنـوب  ” غارتگر، كشورهاي كارفرما، توليد كننده و صادر كننده و گروه بـزرگ كشـورهـاي                  

كشورهاي كارگر، استثمار شونده، مصرف كننده و تأمين كننده مواد خام كارخانه هاي كشورهاي              
 .متروپل تقسيم كرد

كشور ما ايران، يكي از معدود كشورهاي جهان است كه هيچوقت تحت حاكميت استعمار              
شركت نفتي انگليس، اكتشاف و توليد نفت و      .   كهن در نيامد اما، بشدت قرباني استعمارنو گرديد       

 درصد از سود آن را بـه        16بطوريكه، تنها  .   فروش فرآوردهاي نفتي را به انحصار خود در آورد        
لـغـو   .  ساله ديگري را به ايران تحميل كرد60ايران مي پرداخت و در دوره رضا شاه يك قرارداد  

اين قرارداد استعماري و خلع يد از شركت انگليسي به رهبري دكتر محـمـد مصـدق، مـوجـب              
 1357بعد از آن، سياستهاي استعمارنو تا سال        .    و بركناري و محاكمه وي گرديد      1332كودتاي  

از همين رو، يكي از اهداف اصلي انـقـالب           .   در كشور ما در تمام ابعاد و اشكال خود ادامه يافت          
، اعاده استقالل ملي و اقتصادي كشور و تعـيـيـن راه رشـد         1357دموكراتيك بهمن ماه   -ملي

 قانون اساسي، يكي از معدود اصـول مـتـرقـي             44مستقل خود بود و اين هدف، بويژه در اصل          

ديني   -اما، سلطه حاكميت ارتجاعي.   قانون اساسي جديد كشور، بطور صريح بيان و تثبيت گرديد       
روحانيت شيعه، مانع تحقق اين هدف گرديد و رژيم جديد كه منافع آن در پيوند تنگاتـنـگ بـا                     

 .سرمايه جهاني قرار دارد، از اجراي آن سر باز زد
خصوصي سازي گسترده صنايع بزرگ، صنايع مادر،معادن، تأمين نيرو، شبكـه هـاي راه                
آهن، كشتي راني، سازمان هواپيمائي، موسسات بيمه، بانكها، مخابرات و غـيـره كـه بصـورت                   
مالكيت عمومي و در اختيار دولت است، حذف سوبسيدها و تطبيق سياسـت مـالـي ويـرانـگـر                  
پرداخت يارانه نقدي، افزايش صادرات مواد خام و حاملهاي انرژي، تكيه بر واردات محـصـوالت                
توليدي، خواروبار و مواد مصرفي، توسعه و تطبيق موازين قمارخانه اي رانت خواري، بورس بازي               
و بانكداري در اقتصاد كشورها، محدود كردن نقش دولت در مالكيت و مديريت و تبديل آن بـه         
سياستگذار و هدايت كننده، مهمترين مشخصه هاي برنامه اي استعمارنو هستند كه از طـريـق                 

استعماري   -بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني، يعني، سه نهاد مالي         
در ايران ما نيز دولـتـهـاي بـعـد از              .   امپرياليسم در كشورهاي مختلف به اجرا گذاشته مي شود        

نتيجه اين همه، ورشكـسـتـگـي     .   انقالب، براي اجراي برنامه ها، با هم ديگر به رقابت برخاستند     
روند رو به نابودي نيشكر هـفـت     . توليدات و صنايع داخلي، وابستگي بيشتر كشور به واردات بود 

تپه، شاليكاري، چايكاري، باغداري نساجي و بسيار از بخشهاي ديگر صنايع و توليدات داخـلـي،          
نتيجه همين سياستهاي ايران بر باد ده رژيم است، كه تا كنون ضربات سختي بر اقتصاد كشـور                  
وارد كرده و موجبات افزايش رو به تزايد تورم، ركود اقتصادي، گراني، فقر، بيكاري و بسـيـاري                   

 .مفاسد اجتماعي ديگر گرديده است
دولت سازندگي آقاي رفسنجاني گامهاي بزرگي براي خصوصي سازي و يا بعبارت صريح             

ولي به داليل عيني و ذهني، در اجراي آن چنـدان        .   تر، مال خودسازي ثروتهاي عمومي برداشت     
 كارخانه و موسسه را بـراي خصـوصـي        6000دولت اصالحات آقاي خاتمي ليست .   موفق نشد 

مهمترين مانع اين امر، رقابت و   .  سازي تهيه كرد اما، نتوانست به برنامه خود جامه عمل بپوشاند 
اختالف بر سر تقسيم سهم از اموال غارتي در ميان نسل جديد گروههاي مختـلـف بـورژوازي،                  
يعني، بوروكراتها و آقازاده ها بود كه در دوره حاكميت جمهوري اسالمي از قبل موقعيت و مقـام                 
خود بر بنگاههاي مالي، صنعتي، بازرگاني، تجاري، معادن، مخابرات، واردات مصنوعات خارجي و             
بخش صادرات، ساختماني، كشاورزي و شركتهاي وابسته به صنايع نفت و گاز و غيـره چـنـگ                   

درست درچنين شرايطي بود كه، سيد علي خامنه اي، ولي فـقيه رژيم سرمايه داري               .   انداخته اند 
اسالمي ايران، بدنبال تفوق اصولگرايان در قدرت سياسي كشور در انتخابات رياست جمـهـوري               

 قـانـون     44 خود، بر اجراي وارونه اصل   1385، با حكم حكومتي دهم تير ماه سال 1384سال  
صدور اين فرمان عالوه بر جانبداري از تسلط اصولگرايـان، اسـاسـا سـپـاه                  .   اساسي فرمان داد  

پاسداران بر بخشهاي مختلف اقتصادي و صنعتي كشور، در واقعيت امر، تير خالصي بود كه بـر              
 . شليك شد57مغز بقاياي اهداف ملي انقالب بهمن سال 

بدين ترتيب، در اين امر كمترين جاي ترديدي باقي نمي ماند كه صدور اين فرمان آقـاي            
سيد علي خامنه اي بويژه در شرايطي كه صداي شكستن استخوانهاي اقتصاد ليبرالي سـرمـايـه                 
داري جهاني به گوش مي رسيد، نشانه آن است كه عابدان ريائي رژيم سرمايه داري جمـهـوري         
اسالمي و در رأس آنها، ولي فقيه، بمثابه بخشي از همان گروه و يا طبقه اجتماعي جهـانـي بـا                     
رشد عقلي معكوس و خالف اخالق، معنويات و ويژگيهاي انساني و داراي روحيه و روانشنـاسـي         

خـود،  “   ضد امـپـريـالـيـسـتـي       ” و “   ضد استكباري” غاراتگرانه طبقاتي، همچنين، برغم ادعاهاي   
هيچگونه ميل و رغبتي به استقالل اقتصادي و توسعه مستقل كشور ما ندارند و در ايـن نـبـرد                     
طبقاتي، با اجراي برنامه هاي نواستعماري امپرياليسم جهاني، فقط بدنبال تأمين منافع نامشـروع              

 . خود از طريق غصب اموال و تصرف دارائي هاي عمومي مردم ايران هستند
امروزه در شرايطي كه با آشكارتر شدن شكست جهاني سياستهاي اقتصاد ليبرالي سرمايـه          
داري و پوچي تئوري پايان تاريخ، كشورهاي پيشرفته سرمايه داري و همه جهان دچار تنـزل و                  
ركود اقتصادي عميق شده و در گرداب بحران غيرقابل خروجي دست و پـا مـي زنـنـد و در                      
شرايطي كه دولتهاي رشد يافته سرمايه داري، عليرغم پرداخت هزاران ميليارد دالر از جـيـب                   

ورشكستگي دهها هزار شركت توليدي، صنعتي، بانكها و غـيـره             ماليات دهندگان، نتوانستند از     
 بيكاران، بي به اردوي  ميليون كارگر50جلوگيري نموده، چاره اي در مقابل افزوده شدن بيش از          

و بـاالجـبـار،     خانماني صدها ميليون زحمتكش و گرسنگي بيش از يك ميليارد انسان بيانديشند             
برخي از موسسات مالي و صنعتي را تحت اختيار دولت در آورند، اصرار رژيم ايـران بـر ادامـه                    

سيد علي خامنه اي داير بر اجـراي    1385گسترده مال خودسازيها طبق فرمان دهم تير ماه سال  
 قانون اساسي را، نمي توان چيزي غير از تشديد دشمني آشكار رژيم اسالمـي               44معكوس اصل   

 !با رشد مستقل اقتصاد كشور و در نتيجه نهائي، بردن ايران به زير يوغ استعمارنو تعريف كرد
 
نظام اقتصاد جمهوري اسالمي بر پايه سه بخش   “   :  قانون اساسي آمده است    44در اصل   * 

 .ريزي منظم و صحيح استوار استدولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه
       بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خـارجـي، مـعـادن بـزرگ،                 
بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه آهن و مانند اينها است كه بـه   

 “...و . صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است



  داخل كشور-نشريه گروهي از فدائيان خلق ايران  داخل كشور
 1388 اسفند 13شنبه پنج

11صفحه   - 13شماره    

 نقش پيشوا قاضي محمد و حزب دمكرات كردستان ايران

   درتشكيل جمهوري خود مختار كرستان

 
 
 
 
 
 
 
 

                                              پيشوا  قاضي  محمد
 سال از تشكيل جمهوري خودمختار       63سال جاري،   ) دوي ري به ندان    (دوم ماه بهمن  

حكومتي كه تجلي آرزوها و آمال ديرين خلق كرد بود،           . كردستان برهبري قاضي محمد گذشت    
با عزم و اراده خلق كرد و فرزندان دالورش، در يكي از دشوار ترين دوره هاي حيات بشري بنياد           

 ماه پس از تشكيل خود، بدست رژيم دست نشانده و           11اما، اين دولت مردمي و ملي،       . نهاده شد 
فعال مايشاء پهلوي و با پشتيباني و حمايتها، دسيسه ها و توطئه هاي خائنانه و ضد بشري،                      
دخالت ها و كمكهاي اياالت متحده آمريكا و دولت پاشاهي بريتانيا، ساقط گرديد و رهبران آن                  

 برادر قاضي محمد، دستگـير و پس از            پسر عمو و صدر قاضي         سيف قاضي،  قاضي محمد، ــ  
در سالروز تشكيل جمهوري خودمختار كردستان، ياد          . يك محاكمه نمايشي به قتل رسيدند       

رهبران شهيد و همه شهداي خلق كرد را گرامي داشته و همĤوا با بشريت آزاديخواه و عدالت                     
جوي كردستان و جهان، نفرت و انزجار ابدي خود را نثار قاتالن رهبران خلق كرد، مهاجمان به                  

 .كردستان و پايمال كنندگان حقوق مسلم ملت ستمديده كرد مي كنيم
او كه  . تشكيل جمهوري كردستان، بي شك، مديون شخصيت استثنائي قاضي محمد بود           

قاضي محمد، انساني روشنفكر و نيك انديش، روحاني سرخ و صادق از زمره                   بود؟  پيشوا     
 1272نعميمي ها، نسيمي ها و خياباني ها، شخصيت استثنائي و جاودانه خلق كرد، در سال                     

دوران جواني  او،  . بدنيا آمد ) مهاباد كنوني (شمسي در يك خانواده روحاني روشنفكر در ساوبالغ          
 و به همين     هاي استقالل طلبانه و آزاديخواهانه خلق كرد صرف نمود            خود را به ترويج انديشه    

 شمسي، بفرمان امپرياليسم و با حكم          1326سبب هم، در تاريخ دهم فروردين ماه سال              
جنايتكارانة دادگاه فرمايشي رژيم دست نشانده پهلوي، دادگاهي كه در جريان آن، قاضي محمد               
و يارانش رژيم شاه و اربابان خونخوارش را به محاكمه كشيدند، بهمراه برادر و پسر عمويش، در                  

آزاديخواهي، هويت طلبي و    .  همان شهر زادگاه خود بدار آويخته شد       )چهار چراغ (چوار چرا ميدان  
 .سرافرازي خلق كرد، سنگين ترين جرايم قاضي محمد و يارانش بودند

اما، در طول زندگي كوتاه خود       . پيشوا قاضي محمد، عمر طبيعي خود را تا پايان نزيست           
چنان زخمه اي بر ساز حيات خلق كرد زد كه، طنين صداي آن نه تنها هنوز هم پس از قريب                      

. شش و نيم دهه شنيده مي شود، بلكه، تا ابد هم آواي حيات خلق كرد را همراهي خواهد كرد                    
چرا كه، پيشواي خلق كرد، تمام خصوصيات و ويژگي هاي ارزشمند خلق خويش ــ آزاديخواهي               
و عدالت جوئي، بي باكي و دالوري، صداقت و پاكي، ايمان و اعتقاد، فداكاري و از                             

بكالم ديگر، قاضي محمد،     . خودگذشتگي، ميهن پرستي و انساندوستي را در خود جمع داشت           

چكيده و عصاره ارزشهاي انساني خلق كرد، فرزند صادق سرزمين كردستان بود و همين                      
 .ويژگيها، راز جاودانگي اوست

همين ويژگيها و خصوصيات شخصي قاضي محمد بود كه او را به عالم سياست و مبارزه                 
در “جمعيت احياي كرد  ”او پس از پيوستن به       . در جبهه آزاديخواهي و عدالت طلبي سوق داد         

، آن را تشكيالتي نا كافي در مبارزه براي تأمين حقوق انساني و ملي خلق كرد                       1323سال
تشخيص داد و سپس با همفكري و همياري رهبران همان جمعيت و ديگر شخصيتهاي                      

 تن از آنان، تأسيس حزب سياسي نوين بر اساس          105سرشناس كرد و طي بيانيه اي با امضاي         
اصول و پرنسيپهاي مدرن، حزب دموكرات كردستان را اعالم و جمهوري خودمختار كردستان را              

 .تشكيل داد
تأسيس جمهوري خودمختار كردستان زماني بواقعيت پيوست كه ملل تحت ستم و به                 
انقياد كشيده شده جهان از جمله خلق كرد، پس از پيروزي شكوهمند اتحاد شوروي بر فاشيسم                 
سرمايه داري در جنگ دوم جهاني، دوره بيداري و خودشناسي آگاهانه اي را اغاز كرده بود و                     

حزب دمكرات كردستان ايران برهبري قاضي      . همين امر، علت العلل تشكيل اين جمهوري بود        
عشيرتي  -محمد با تكيه بر اصول و موازين انساني، وحدت و اتحاد ملي، در جامعة فئودالي                   

 . كردستان دولت جمهوري تشكيل داد
از يك سو، شكست سنگين فاشيسم سرمايه داري در جنگ جهاني دوم كه با هدف به                   
زير كشيدن اولين دولت كارگران و زحمتكشان در جهان آغاز شده بود و از طرف ديگر، تشكيل                  
دولتهاي خودمختار در آذربايجان و كردستان ايران و نگراني از گسترش روحية آزاديخوهي در                 
ديگر مناطق ملي كشور و در ميان ديگر ملتها و خلقهاي تحت ستم جهان، امپرياليسم نو پاي                   

آنها نمي توانستند نظاره گر آزادي      . آمريكا و كهنة انگليس را سراسيمه كرد و به هراس انداخت           
بهمين سبب هم، با كمكهاي همه جانبه        . خلقهاي تحت ستم ايران و شكوفائي كشور ما باشند         

به دولت تحت امر خويش در تهران، اولين دولت ملي كردستان را در كمال قساوت و شقاوت،                   
به خاك و خون كشيدند، رهبران آن را به شهادت رساندند و بار ديگر كردستان و بطور كلي،                      

 .          همة ميهن ما را بميدان تاخت و تاز آمريكا و غرب تبديل كردند
تشكيل حزب دمكرات و شخصيت استثنائي خود قاضي محمد، نقش اصلي و اساسي را                 

ظهور تقريبا همزمان پديده دولت جمهوري      . در تأسيس جمهوري خودمختار كردستان ايفاء كرد      
در كردستان با جمهوري خودمختار آذربايجان صرفنظر از مدت دواميت آن دو دولت، همكاري و              

وابسته و  “ظل اهللا ”رابطه برادرانه كم نظير بين آنها در شرايط سلطه سياسي و معنوي ريشه دار                
پوسيده در ايران فئودالي، همان ارزش جاودانه و ماندگاري است كه تا ابد بر سينه تاريخ خلقهاي            

افكار و انديشه هاي وحدت طلبانه قاضي         . ايران، بويژه خلقهاي كرد و ترك، خواهد درخشيد         
محمد و حزب دمكرات كردستان ايران در ترويج خودشناسي ملي، دفاع از حقوق و آزاديهاي                   
انساني خلق كرد، اتحاد و رابطة برادرانه  با ديگر احزاب سياسي و خلقها، از جمله با تشكيالت                     
تحت رهبري زنده ياد مصطفي بارزاني، حزب تودة ايران و فرقة دمكرات آذربايجان، امروز هم                 
مي تواند نمونه  و سرمشق مهمي براي مبارزان راه آزادي، استقالل و عدالت اجتماعي ميهن ما                  

 .باشد
با اميدواري به تشكيل مجدد جمهوري خودمختار دركردستان و برقراري حاكميت فدرال             
و مردمي در ايران، سالروز تشكيل جمهوري خودمختار كردستان را به خلق دالور كرد صميمانه                
شادباش گفته، ياد و نام اولين رئيس جمهور شهيد خلق كرد و همة شهداي اين ملت ستمديده                   

 .را گرامي مي داريم

 !دوم اسفند روز جهاني زبان مادري را گرامي مي داريم
اگر زبان از جامعه . زبان پديده اي منحصر بفرد است كه روند تكامل انسان در جامعه توسط آن به نسل هاي بعد منتقل مي شود      ”

 “.انساني گرفته شود، چرخه اجتماعي از حركت مي ايستد
 به سازمان يونسكو، مبني بر نام گذاري روزي به نام روز جهاني زبان مادري، اين 1999     بنابه پيشنهاد كشور بنگالدش، در نوامبر سال 

با تعيين اين روز به عنوان روز جهاني . پيشنهاد در سي و دومين نشست عمومي سازمان يونسكو به تصويب نمايندگان كشورهاي عضو رسيد
مادري، طرحي توسط سازمان يونسكو تهيه و به كشورهاي عضو ابالغ شد كه در آن برنامه هاي متنوعي براي مردم جهان تدارك ديده شده 

 . فوريه را به عنوان روز جهاني زبان مادر جشن مي گيرند21از آن پس كشورهاي جهان . بود
در اكثر كشورهاي .      تعيين اين روز به عنوان روز زبان مادري از طرف سازمان يونسكو حاكي از اهميت آموزش و حفظ زبان مادري است

در اين كشورها استفاده از چند . چند زبانه بخصوص در كشورهاي پيشرفته و دمكراتيك، به آموزش زبان مادري اهميت بسزائي داده مي شود
 . زبان بعنوان زبان رسمي و رايج كشور حمايت مي شود

متأسفانه شوونيسم حاكم بر كشور .      بيش از صد سال است كه مردم كشرومان خواهان رسميت يافتن زبان هاي مادري غير فارس هستند
ما تحصيل و نشر به زبان مادري را . در قبل و بعد از انقالب، اين بديهي ترين حقوق انساني خلق هاي كشور كثيرالملله ايران را ناديده است

حق مسلم خلق هاي كشورمان مي دانيم و معتقديم بدون حل مسائل ملي برپائي ايراني دمكراتيك ناممكن و بدون فراهم ساختن امكان      
 .  تحصيل و آموزش به زبان مادري، زمينه هاي مادي رشد و توسعه كشور به هرز خواهد رفت
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 مواضع ما
 

 اعدام ها را محكوم مي نمائيم
     اوج گيري مبارزات مردمي و جنبش اعتراضي در        
نه ماه گذشته رژيم جمهوري اسالمي را به تندترين          
واكنش ها واداشته، حاكميت براي بقاي خود               

. مذبوحانه به هر اقدامي غير انساني دست مي يازد          
دستگيري هاي وسيع، شكنجه هاي قرون وسطائي،        
تجاوز به دستگير شدگان، زير گرفتن تظاهرات             
كنندگان، كشتارهاي خياباني، محاكمه و صدور           

اعدام براي بازداشت شدگان،    . احكام سنگين زندان و   
اعدام آرش رحماني پور و محمدرضا        . از آنجمله اند  

 بهمن براي توليد ترس و       22علي زماني در آستانه      
  اقدام   57وحشت در جامعه براي پرهيز از تظاهرات گسترده مخالفين در سالگرد انقالب بهمن                 

اقدامي كه عزم مردم را براي ادامه مبارزه        . جنايتكارانه اي بود كه دژخيمان رژيم بدان دست زدند         
چرا كه هر قدمي كه عقب نشيني مي گردد، جنايتكارن جمهوري اساالمي براي                . راسخ تر نمود  

 .انجام جنايته اي بيشتر جري تر مي شوند
     همچنين خبرها حاكي از صدور حكم اعدام براي نه نفر ديگر از مخالفين معترض در دادگاه                   

ما ضمن محكوم نمودن اقدام جنايتكارانه رژيم جمهوري اسالمي در          . بدوي به اتهام محاربه است    
اعدام آرش رحماني پور و محمدرضا علي زماني خواهان اقدام مشترك نيروهاي مخالف و                      
آزاديخواه و سازماندهي پيكاري متحدانه در وسعت جهاني براي توقف ماشين جنايت هاي                     

 .جمهوري اسالمي و آزادي تمامي زندانيان سياسي و بازداشت شدگان چندماهه اخير هستيم
 

 زلزله در هائيتي و لشكركشي آمريكا
. كشور كوچك و فقير هائيتي را درهم كوبيد          ريشتري   3/7 دي ماه امسال زلزله       23     

درپي وقوع زلزله پوپرنس پايتخت اين كشور و شهرها و روستاهاي اطراف آن به تلي از خاك،                     
 ميليون آسيب   3 هزار كشته و بيش از         230بارتر آنكه حدوداً     “تأسف. آهن و بتن تبديل گرديد     

هرچند پس از وقوع زلزله و لشكركشي ارتش آمريكا به             . ديده، قرباني اين حادثه طبيعي بودند      
شود واحدهاي ارتش آمريكا كه به كشور هائيتي گسيل شدند، از              “گفته مي  -كشور حادثه ديده  

ساز توسط  “شايعاتي مبني بر آزمايش تسليحات زلزله      -اند“چند روز قبل در حالت آماده باش بوده        
آنچه كه بدون توجه به صحت و سقم اين ادعا           . ارتش آمريكا نيز در ابعادي محدود پخش گرديد       

 .  اي مشابه در كشورهاي مختلف است“مطرح است، ابعاد فاجعه در حادثه
شمار كشته شدگان   ) شوروي(هاي مشابه، در كشورهايي چون ژاپن و آذربايجان        “اگر در زلزله       

رسد، متأسفانه در كشورهايي چون ايران و هائيتي         “به كمتر از تعداد انگشتان يك دست هم نمي         
 ريشتر هزاران تلفات    3/6زلزله بم با شدت     . گيرد“حوادثي با شدت كمتر از آن هزاران قرباني مي         

اگر كشته شدگان توفان هائيتي هزاران نفر بود، در كوبا كشور همسايه هائيتي تلفات ناشي               . داشت
 . گردد“از همان توفان تنها چهار نفر گزارش مي

هاي تحميلي نئوليبرالي توسط آمريكا و نهادهاي مالي سازمان تجارت جهاني، نه                “     سياست
اي براي يك فاجعه     “تنها موجب جنگل زدايي، فرسودگي خاك و رانش زمين كه خود مقدمه               

بزرگ انساني در پي هر  حادثه طبيعي است، بلكه با خانه خراب كردن اكثر مردم هائيتي آنان را                      
هايي كه  “نشيني شهرهاي بزرگ و بخصوص پورتوپرنس نموده، خانه       “مجبور به مهاجرت و حاشيه    

بنا به گفته شهردار پورتوپرنس     . در ساخت آنها حداقل استانداردهاي مسكن رعايت نگرديده است         
اند كه حتي در شرايط     “حساب و كتاب ساخته شده    “هاي اين شهر چنان بي    “ درصد ساختمان  60”

 “.عادي نيز از حداقل ايمني برخوردار نيستند
گردد، “هاي جهاني براي مردم مصيبت زده هائيتي روانه اين كشور مي              “     درحالي كه كمك  

آمريكا كه بيش از هر زمين لرزه و سيل و توفاني در دويست سال گذشته براي مردم هايئتي                       
خواهد كمك رساني   “ مصيبت درست كرده ، اكنون به عنوان ناجي اين مردم وارد ميدان شده و مي        

 3500بدين منظور آمريكا در نخستين گام با گسيل         . جهاني به زلزله زدگان هايئتي را رهبري كند       
 ميليون دالر   100 امدادگر پزشكي و وعده ارائه فقط         300دار دريايي و تنها     “ تفنگ 2500سرباز ،   

ديده بلكه مقابله با شورش      “هاي آمريكا نه نجات مردم آسيب      “كمك مالي نشان داد كه اولويت      

 .يايي است“احتمالي گرسنگان و آسيب ديدگان هائيتي
تر از همه آنكه جورج بوش به همراه كلينتون به رياست جمع آوري كمك براي                    “     جالب

سپردن كمك رساني به مردم هائيتي و       . مصيبت ديدگان هايئتي وباز سازي آن منصوب شده اند        
زلزله هائيتي  . ماند“بازسازي آن كشور به جورج بوش و كلينتون، سپردن بره بدست گرگ را مي              

كار ساختماني آمريكاست، كه بوش و كلينتون           “هاي مقاطعه “نعمتي آسماني براي شركت     
 . اند“اش را برعهده گرفته“مسئوليت بنگاههاي معامالتي

بارتر از همه سرازير شدن تاجران ارگانهاي داخلي انسان، دالالن بازارهاي سكس و              “دهشت    
بردگان جنسي، و مافياي نوپاي گدائي از كشورهاي اروپايي، آمريكا و اسرائيل براي قاچاق                   

اي چون سرپرستي و فرزندخواندگي آنها        “كودكان و دختران هائيتي با ادعاهاي انساندوستانه        
 دالر خريد و فروش     50در حال حاضر، كودكان خردسال هائيتي به قيمت          ”بطوريكه  . باشد“مي

 “  .مي شوند
 

   دستگيري عبدالمالك ريگي بخشي از يك معامله كالن
شواهد حاكي از   .     هفته گذشته عبدالمالك ريگي توسط نيروهاي امنيتي ايران دستگير شد            

. همكاري سازمان هاي اطالعاتي ايران و غرب بخصوص آمريكا براي دستگيري وي بوده است             
سه دهه است كه بلوچستان مانند ديگر مناطق ملي و قومي شاهد ستم ملي و سركوب هاي                     

هر حركت آزاديخواهانه و روشنگرانه در اين منطقه توسط حكومت بشدت                 . مضاعفي است 
مبارزه . نيازي نيست كه حركت هاي مزبور حتماً نظامي و مسلحانه باشد              . سركوب مي شود  

اعدام يعقوب مهرنهاد كه تنها فعاليت مدني و           . مدني نيز به همان شدت سركوب مي شود          
كه پيش بيني مي شود       -با دستگيري ريگي  . فرهنگي داشت، نمونه اي گويا بر اين ادعاست         

و احتماالً اعدام وي چرخه خشونت بار          -برپائي شوهاي تلويزيوني را هم بدنبال داشته باشد         
ديگر اين منطقه محروم و فقير را دربر خواهد گرفت، امري كه نياز مبرم حكومت نظاميان براي                  

 . بقاء بشمار مي آيد
    معامله غرب با جمهوري اسالمي براي دستگيري ريگي كه با باز گذاشتن دست جمهوري                 
اسالمي و متحدين عراقي اش در سركوب مجاهدين در شهرك اشرف آغاز شده بود،  احتماالً با               

اين معاممالت مي تواند سكوت در برابر سركوب        . معامالت بزرگتري در آينده تكميل خواهد شد      
جنبش اعتراضي مردم كشورمان باشد و يا محدود كردن اپوزيسيون و استرداد مجاهدين و                    

تاوان منطقي سياسيون كوته نظري كه باور كرده اند، كشورهاي امپرياليستي                . احزاب كرد 
مدافع حقوق مردم ايران و پشتيبان دمكراسي و حقوق بشر خواهند بود،  بهتر از اين                 !) پيشرفته(

 .نخواهد بود
 

 چهارشنبه سوري
 25امسال  .      هر مراسم ملي و توده اي به كابوسي هولناك براي رژيم تبديل شده است                  

از هم اينك مي توان در كوچه و خيابان تأللؤ            . اسفند مصادف با جشن چهارشنبه سوري است       
از مدت  . فشفشه ها و صداي ترقه ها را ديد و شنيد          

ها پيش مردم براي برگزاري مراسم چهارشنبه             
اعتراضي  -سوري و تبديل آن به مراسمي ملي           

مراسمي كه نه در محدوده     . لحظه شماري مي كنند   
مركزي تهران بلكه در هر شهر و دهي و در هر                
كوچه و خياباني برگزار خواهد شد و رژيم درمانده از           

 بهمن تهران    22آري اينبار مراسم      . مقابله با آن   
نيست كه حكميت واليت فقها بخواهد با هزينه اي          
هنگفت تمام نيروهاي خود را از سرتاسر ايران براي          
نمايش قدرت به تهران روانه سازد و يا نيروهاي             
سركوبش را براي خفه كردن صداي معترضين             

رئيس پليس رژيم    . تهراني به پايتخت گسيل دارد      
مذبوحانه  تالش مي كند با تهديد خانواده ها از بيرون آمدن جوانان و برگزاري مراسم جشن و                   

 . سرور در شب چهارشنبه سوري و فراروئي آن به همايش اعتراضي ممانعت بعمل آورد
 اسفند هر نقطه ايران به كانوني براي برگزاري مراسم چهارشنبه سوري و                25     در شامگاه   

همايشي براي مبارزه عليه جمهوري اسالمي و تفكرات ضد ملي و ارتجاعي آن تبديل خواهد                  
 .به كانوني براي مبارزه در راه آزادي و عليه استبداد. شد

 !       مبارك باد جشن آتش نهاد، مبارك باد جشن آزادي
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حقوق بشر سازمان ملل متحد كه در روزهاي اخير در ژنو تشكيل گرديد، خواهان رسيدگي ايـن                 
نمايندگان كارگران در .   شورا به وضعيت كارگران ايران و دفاع از حق تشكل هاي كارگري شدند       

نامه ي خود از جمله خواهان لغو مجازات اعدام و آزادي فوري و بي قيد و شرط كليه فـعـالـيـن            
كارگري و جنبشهاي اجتماعي، لغو اتهامات كليه دستگيرشدگان، آزادي بي قيد و شرط ايـجـاد                 
تشكلهاي كارگري، آزادي بي قيد و شرط اعتصاب، اعتراض، تجمع و آزادي بيان، برابري كامـل         
حقوق زنان و مردان و محو كار كودك و تامين امكانات رفاهي، آموزشي و بهداشتي براي همـه                  

 .كودكان شده بودند

 حداقل دستمزد كارگران در سال آينده 

هاي استاني، ميزان حداقل  هاي مكرر كانون پس از نشست: رئيس كميته مزد استان تهران گفت
)  تومان500 هزار و 546( هزار ريال 465دستمزد كارگران براي سال آينده پنج ميليون و 

 . محاسبه شد
 

 علي رضا ثقفي آزاد شد
عليرضا .  روز انفرادي از زندان اوين آزاد شد12عضو كانون نويسندگان ايران پس از تحمل 

 روز انفرادي در بند 12ثقفي عضو كانون نويسندگان ايران و از فعالين كارگري پس از تحمل 
 بهمن بدون اطالع از علت دستگيري اش و بدون گذاشتن وثيقه 24 زندان اوين، روز شنبه 240

 بهمن به دادگاه برده شده بود و بدون داشتن هيچگونه 21همچنين ايشان در تاريخ . آزاد شد
حق قانوني، حكم سه سال زندان به ايشان ابالع شد، كه يكي از داليل اين حكم عضويت در 

 . است“ نهاد غير قانوني كانون نويسندگان ايران”
 

 وقوع زلزله در شيلي

    در زلزله هشتم اسفند شيلي كه يكي از قوي ترين زلزله هايي است كه تاكنون گزارش شده،                 
.  نفر تلفات داشته و زندگي نزديك به دو ميليون نفر را تحت تأثير قرار دادهاست                 300بيش از   

همچنين نزديك به هشت پس زلزله كه بزرگي يكي از آنها نزديك به هفت ريشتر بود، مناطق                  
صدها هزار خانه در اين زلزله ويران شده و ساختمان هاي بزرگ و              .  زلزله زده را تكان داده اند     

بسياري از شبكه راه هاي شيلي و بزرگراه هاي           .  پل ها فرو ريخته و جاده ها خراب شده اند           
  . جديد اين كشور بر اثر زلزله آسيب جدي ديده اند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مارش خياباني زحمتكشان و مزد بگيران يونان
 شهر اين كشور، روز دهم فـوريـه،   66 سنديكا و اتحاديه كارگري يونان، در   300بنابه دعوت        

اتحاديه ها و سنديكاهاي كارگري اين كشور .   دهها هزار نفر به اعتصاب و راه پيمايي دست زدند         
از همه كارگران و كاركنان بخش خدمات دولتي و خصوصي خواسته بودند تا در يك صف آرايي             

ــد                            ــار خــود كــن ــدگــي فــالكــت ب ــوجــه بــه زن ــه ت  .پــرقــدرت، دولــت را وادار ب
    دراين روز، هزاران گارگر و دانشجو درساعات اوليه صبح، به مراكز كارخانه ها و موسسات و                 
حتي بنادررفتند تا كاركنان اين مراكز را براي شركت در تظاهرات وهمبستگي همگاني تشـويـق           

 ..كنند
 

 شمشير جنرال موتورز بر سر كارگران آنتورپ
جنرال موتورز با آغاز برنامه بازسازي خود كارزار وحشيانه تعطيلي كارخانه ها و حذف شـغـل                     

اوپـل  / اولين تلفات در آنتورپ بلژيك بود، در كارخانـه وكسـهـال     .   ها را در اروپا آغاز كرده است      
اين كارخانه كه مدل هاي وكترا و آسترا توليد مي كرد در چند هفـتـه       .    نفر كار مي كردند    2600

 . آينده تعطيل  و توليد اين مدل ها به ساير كارخانه ها در سراسر اروپا سپرده مي شود
 درصدي ظرفيتش به علت كاهش تقاضـا  20   جنرال موتورز اعالم كرد در تالش براي كاهش         

 2600آنـتـورپ بـا        .    شغل را حذف مي كـنـد      8300پس از آغاز ركود اقتصادي، تنها در اروپا         
كارگرش اولين كارخانه اي بود كه رفت و در ماه هاي آينده حمالت بسيار ديگري در پـي مـي         

 . آيد

 از ميان رويدادهاي ايران و جهان

 اعدام دو تن از محكومان حوادث پس از انتخابات
ماه از اعدام دو تن از محكومان حوادث پـس از         شنبه هشت بهمن    دادستاني تهران صبح پنج        

هاي اخير در  شدگان اعتراضات ماه  نفر از بازداشت11انتخابات خبر داد و اعالم كرد كه در مجموع          
 .اند ايران به اعدام محكوم شده

شـدگـان در دادگـاه گـروهـي              زماني دو نفر از محاكمه      پور و محمدرضا علي     آرش رحماني      
هستند كه بـنـا بـر اعـالم         “   كودتاي مخملي” شدگان پس از انتخابات موسوم به دادگاه          بازداشت

 .اند دادستاني تهران اعدام شده
 

  نفر از معترضين35صدور احكام محكوميت 
 نفر از معترضـيـن پـس از        35حكم محكوميت :   دادسراي عمومي و انقالب تهران اعالم كرد     

قطعيت در محاكم تجديدنظر، جهت اجرا به واحد اجراي احكام دادسراي عمومي و انقالب تهـران                
هاي انقالب اسالمي تهـران بـه          محكومان ياد شده حسب احكام صادره توسط دادگاه       .   ارسال شد 

اند و احكام صادره در مورد اكثر آنان نيز در حـال اجـرا      حبس تعزيري و جزاي نقدي محكوم شده   
اجتماع و تباني عليه امنيت، تبليغ عليه نظام، حمله به مامورين انتظامي و تخريب و آتـش                 .   است

 .سوزي از جمله جرايم ارتكابي ياد شده است
 نـفـر ديـگـر از           9حكم محكوميت   :        دادسراي عمومي و انقالب تهران همچنين اعالم كرد       

در احكام صادره، يـك  .   معترضين روز عاشورا توسط دادگاه انقالب اسالمي تهران صادر شده است        
 . اند نفر از محكومين به اعدام و هشت نفر ديگر به تحمل حبس تعزيري محكوم شده

 معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه احكـام صـادره از سـوي          در همين حال ابراهيم رييسي        
 نفر از معترضان حوادث اخير كه به اعدام محكوم شده اند، با اعـتـراض            9دادگاه بدوي مربوط به     

    .محكومين به حكم صادره،  پرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال گرديده است
 

 60طرح شناسايي فرزندان و بازماندگان اعدام هاي دهه 
نهادهاي امنيتي بر اين باورند كه يكي از عوامل اصلي استمرار حركتهاي اعـتـراضـي مـردم،              

از .    اسـت   67فعاليت بازماندگان و فرزندان افراد اعدام شده دهه شصت به ويژه اعدام هاي سال                
اين رو  طرح گسترده اي به منظور شناسايي و زير نظر گرفتن فرزندان و بازمانذگان اعدام شدگان          

هم اكنون برخي از اين نهادهاي اطالعاتي ليستي كامل از وضـعـيـت         .   دهه شصت در دست دارند    
 را آماده كرده و اقدام بـه شـنـود             60شغلي، اجتماعي و فعاليت هاي فرزندان اعدام شدگان دهه          

 .مكالمات و ردگيري ارتباطات اينترنتي اين گروه از افراد جامعه كرده است
 

 هشدار براي چهارشنبه سوري 
فرمانده نيروي انتظامي اعالم كرد رفتار كساني كه وي آن ها را عوامل بيگانه و جريان هـاي               

 .منحرف خواند تحت كنترل قرار دارد
ها خواست تا فرزندان خود را كنترل كنند و در كنـار يـكـديـگـر         مقدم از خانواده    سردار احمدي     

اينجا اروپا نيست كه در لحظه سـال     :   وي اظهار داشت  .   مراسم چهارشنبه آخر سال را برگزار كنند      
ها در حالي كه خود عقب      اروپايي.   ها تعطيل شوند    تحويل هزاران خودرو در آتش بسوزند و فرودگاه       

 . دانند مانده مي مانده هستند ما را عقب
هايشان كوچكترين اتفاق را در كشـور بـزرگ             ها با استفاده از رسانه      غربي:   مقدم گفت       احمدي
 . دهند  عادي جلوه مي كنند اما چنين اقداماتي را در كشورهايشان مسئله نمايي مي

 
 فراخوان براي آزادي و برابري جنسيتي در ايران

درپي فراخوان جمعي از زنان ايراني به همه مدافعان حقوق زنان براي حمايت از آزادي و بـرابـري             
آنها .    شبكه بين المللي زنان با زنان ايراني اعالم همبستگي كرده اند       40جنسيتي در ايران بيش از      

ما براي پايان دادن به خشونت و سركوب در         :   در فراخوان خود در حمايت از زنان ايراني آورده اند         
ايران، آزادي فوري بازداشت شدگان از همه مدافعان حقوق زنان، سازمان هاي دفاع از حقوق زن                
و فمينيست هاي جهان دعوت مي كنيم درهمبستگي با مبارزات حق طلبانه زنان در سراسر دنـيـا                  

 در 2010در حمايت از جنبش زنان و جنبش حقوق مدني درايران وارد عمل شوند و در ماه مارس                 
“ آزادي و برابري جنسيـتـي در ايـران       ”   سراسر جهان اقدامات حمايتي و اعتراضي را تحت شعار         

 .سازمان دهند
 

 خواسته هاي كارگران ايران از اجالس ژنو
سه نهاد كارگري مهم سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، سنـديـكـاي                   

كارگران نيشكر هفت تپه و اتحاديه آزاد كارگران ايران در نامه ي مشتركي خطـاب بـه شـوراي                
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 زنداني سياسي آزاد بايد گردد

 بهاران خجسته باد 
 شعري از كرامت اهللا دانشيان 

 دلپذير شد گل از خاك بردميد
 پرستو به بازگشت زد نغمه ي اميد

 به جوش آمد از خون درون رگ گياه
 بهار خجسته باز خرامان رسد ز راه

 

 به خويشان، به دوستان،به ياران آشنا
 ،به مردان تيزخشم كه پيكار ميكنند

 به آنان كه با قلم تباهي ي درد را
 به چشم جهانيان پديدار مي كنند

 بهاران خجسته باد،
 .بهاران خجسته باد

 

 و اين بند بندگي،
 و اين بار فقر و جهل

 به سرتاسر جهان،
 به هر صورتي كه هست

 .نگون و گسسته باد
 

 به خويشان، به دوستان،به ياران آشنا،
 به مردان تيزخشم كه پيكار مي كنند

به آنان كه با قلم تباهي ي درد رابه چشم 
 جهانيان پديدار مي كنند

 بهاران خجسته باد،
 .بهاران خجسته باد

 نام شعري بى

 برای خسرو گلسرخی

 

 خسرو گلسرخى

 اتش نشست بر سينه

 زخم عميق كاري دشمن

 امااي سرو ايستاده نيفتادي

 .اين رسم توست كه ايستاده بميري

 هاي خنجر و خون در توترانه

 در تو پرندگان مهاجر

 در تو سرود فتح

 .اين گونه چشمهاي تو روشن هرگز نبوده است

 با خون تو،

 شود در خشم خلق بيدار مي“توپخانه”ميدان 

 بدين سوسرريز مي كنند“توپخانه”مردم زآن سوي 

 شود نان و گرسنگي به تساوي تقسيم مي

 !اي سرو ايستاده

 .كشد سازد،دشمن ديوار مي اين مرگ توست كه مي

 اين عابران خوب و ستم برنام تو را،

 دانندو اين دريغ هست، اين عابران ژنده نمي

 شود اماروزي كه خلق بداندهر قطره خون تو محراب مي

 دهد اش آواز مي اين خلق نام بزرگ تو رادر هر سرود ميهني

!نام تو، پرچم ايران خزر به نام تو زنده ست  

 درگذشت دو تن از فعالين برجسته ي جنبش كارگري ايران
در اواسط بهمن ماه گذشته دو تن از فعالين قديمي جنبش كـارگـري ايـران              

ما اين ضايعه تأسف بار را به خانواده آنها و جـامـعـه         .     چشم بر جهان فرو بستند    
 . گوييم كارگري كشورمان و به دوستان و هم رزمان آن عزيازان تسليت مي

 ! شان پر رهرو باديادشان گرامي، راه
 15رفيق يداهللا خسروشاهي سحرگاه پنج شـنـبـه         

، درپي سكته مغزي ديده از جهـان        1388بهمن ماه   
رفيق خسـروشـاهـي يـداهللا يـكـي از              .   فروبست

نمايندگان فعال كارگران شركت نـفـت و عضـو             
او از مـبـارزيـن    .   شوراهايي كاركنان صنايع نفت بود   

جنبش كارگري بود كه سال هاي متمادي عمـرش         
را در زندان هاي ستم شاهي و جمهوري اسـالمـي           

رفيق در طي ده سال گذشته همكار نزديـك         .   گذارد
و بسيار فعال كارزار اتحاد بين المللي در حمايت از            

كارگران ايران بود و تا آخرين لحظات زندگي خود مشغول فعاليت كـارگـري و                 
 .جلب همبستگي كارگري براي طبقه كارگر ايران بود

 

، 92، در سـن        1388 بهمـن    11  ، روز يكشنبه)آقا جان( درزي      رفيق خيراله 
.  و ياران و هم رزمانش را تنـهـا گـذاشـت              سالگي در تهران جهان را بدرود گفته      

رفيق خيراهللا در فضاي نسبتا باز سياسي دهه بيست و تحت تـاثـيـر فـعـالـيـن                
، نخست وارد فـعـالـيـتـهـاي       20  اي در همان سالهاي اول دهه       سنديكايي و توده  

 او تمـام    . ايران روي آورد      فعاليت سياسي در حزب توده       سنديكايي شد و سپس به    
اوقات فراغت خود را با شور و شوق در خدمت سازماندهي سنديكاهاي كارگري و              

در اثر همين فعاليـت هـا     .    بود  مركزي، كارگران ايران قرار داده در شوراي متحده 
 مـركـزي         عضويت هييت اجرايي شوراي مـتـحـده           وي پس از مدتي به       بود كه 

 و يادگار هييت اجـرايـي شـوراي            انتخاب شد و تا موقع مرگ، او آخرين بازمانده        
 . مركزي كارگران ايران بود متحده

 بهاران خجسته باد
 به مناسبت سالروز شهادت خسرو گلسرخي و كرامت اله دانشيان

 دو انسان شوريده و ميهن دوست به 1352 بهمن 29در روز .  بهمن، سي و شش سال از اعدام خسرو گلسرخي و كرامت اهللا دانشيان گذشت29    با فرا رسيدن 
ناامني و ”امپرياليسم در خاورميانه دستخوش “جزيره ثبات”جرم اقدام عليه امنيت كشور اعدام شدند تا صداي اعتراض رو به رشد مردم ايران در نطفه خفه گردد و 

 .نگردد“بي ثباتي
. از خود بپردازند    گلسرخي و دانشيان كه پيشتر در بيدادگاه نظامي به محاكمه كشيده شده بودند صالحيت دادگاه را نپذيرفتند و حاضر نگشتند به دفاع فردي       

به نام نامي مردم، من در دادگاهي كه نه قانوني ”: گلسرخي در اين بيدادگاه كه دور تا دور آن سربازان مسلح احاطه كرده بودند در سخنان خود از جمله چنين گفت
هر چه شما بر من بيشتر بتازيد من بيشتر بر خود مي . بعنوان يك ماركسيست خطابم با خلق و تاريخ است. بودن و نه صالحيت آنرا قبول دارم از خود دفاع نميكنم 

حتي اگر مرا به  . بالم چرا كه هرچه از شما دورتر باشم به مردم نزديكترم و هرچه كينه شما به من و عقايدم شديدتر باشد لطف و حمايت توده از من قوي تر است
 “.مردم از جسدم پرچم و سرود ميسازند –كه خواهيد سپرد  –گور بسپاريد 

 .ن ربود     خسرو گلسرخي و كرامت اهللا دانشيان ستاره بودند و به خيل ستارگاني پيوستند كه دست خونريز استبداد آنان را از آسمان خلقهاي ميهنما        

 ياد ياران 
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