
 اعالميه کميته مرکزی سازمان 
  

 زمستان، بهار می زايد  
  

نوروز امسال ، مانند هر سال در اين سی و يکسال ، 
نوروزی از راه می رسد با بارقه هائی پر از اميد . نيست 

  . ، پر از دانائی و توانائی مردمان ما 
بر آستانه نوروز در راه ، هر چند داغ کشته گان مان بر 

ها نشسته است و زندانهای حکومت اسالمی دل ها و جان 
پر است از زنان و مردان داد خواه ، اما و با اين همه در 
نوروز امسال بوی بهار خجسته فال ، بوی نان وآزادی 

  . می آيد 
مردم ايران هم داغدارند ، هم چشم انتظار ، هم کينه دارند 

ه کينه از بيدادی که بر آنان و جگر گوش. ، هم اميدوارند 
گانشان رفته است و اميد را در آتش فشان خشم دادخواهی 

  . شان شعله ور می سازند 
آتش بازی چهارشنبه سوری امسال ، رفراندومی بود که 

بزرگ جنبش آزادی خواه و برابری طلب به " نه " با 
در سراسر ايران ، در شهرهای . روشنی بيان شده است 

ه فقيه و رهبر ولی مطلق"ريز و درشت و تهران ، فتوای 
سيد علی خامنه ای وساير علمای مرگ " ! معظم انقالب 

پرور در آتش بازی بزرگ چهارشنبه سوری سوخت 
وعکسهای خمينی و خامنه ای هم چون نماد جهل و 

وبه زبان رسائی اين . تاريکی و چپاول به آتش کشيده شد 
حقيقت را بيان کرد که مردمان ما ديگر اين رژيم دين 

زندگی سوز و شادی گريزوانسان ستيز را نمی ساالر ، 
  .  خواهند 

اگر مردمان ايران در بيست و دو بهمن پنجاه و هفت ، 
تنها با اتکا به قدرت نفی و بدون پاسخ اثباتی روشن در 
مقابل رژيم ساقط شده شاه ، بجای رسيدن به آب ، گرفتار 
سراب شدند ، امروزه اما نبايد مجال داد تا آن تجربه 

بايد ترفند مدعيان رنگارنگی را که به . رار شود تک
سودای باران و اصالحات قطره چکانی و تالش برای 
ايجاد سد بند در برابر سيل خروشان انقالب ميدان داری 
می کنند ، افشا کرد و با عمل آگاهانه و هوشيارانه مجال 

در آستانه . تکرار تجربه منفی بهمن پنجاه و هفت را نداد 
ير سال ، چهار شنبه سوری امسال نشان داد که نوروز د

برای رشد روز افزون جنبش ، راه هائی به جز روزهای 
رسمی حکومت ارتجاع وجود دارد و همچنين شيوه هائی 

تاکتيک . غير از شيوه های تظاهرات بزرگ خيابانی 
تظاهرات موضعی در يک زمان و با مضمونی واحدبه 

نيروی سرکوب را پراکنده عنوان راه حلی که هم می تواند 
کند وهم جنبش را از محبوس شدن در اعياد رسمی 
خالص کند ؛ عيدانه بزرگی بود به جنبش رو به راه و رو 
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   يعتاز  بهار طب يیدرسها           
  ! بهارجامعه  یبرا               

                          
  آرش کمانگر                           

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

ها، زائيده آار و زيست مردمان عادى در طول  برخى از اين سنت
و يا   ين به ضرب شمشير و درفشقرون است، برخى را اما سالط

زاهدان و موبدان به نيابت از آسمان دست در دست حاآمان بر 
  .زمينيان تحميل نمودند و آن را سنت خواندند
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 ینوروز و جشنِ  بهارِ  زندگ       
 

 بهنام                               
  یسرا ينکشتاراز خون آزادگان در ا یبگستردگ یفرش سرخ ديريست

 يارد يندر ا  یزندگ يبایمرده  در مقدم بهار و بهاران ز یآزاد
تظار نشسته  تا گسترده و به ان  يیرها يدبام  ينظلم د یزمستانزده 

و سرما و سکوت و غم ز  یفصل سخت, بهار  بر دشت خون  يشبا  خ
 .زند  يآغازدوجوانهب   یو شادباش يدام يشهم بگسلد وفرصت رو
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   چهارمشخصه ای که به  چهارشنبه سوری 
  ! سال سيمای ديگری بخشيدام      

  
  تقی روزبه                          

شايد هيچ . مردم–) حکومت(نخست تبديل شدن آن به دوقطبی دولت
وقت هيچ  چهارشنبه سوری ديگری تا اين اندازه دوقطبی نشده 
باشد،که در يک قطبش استبداد باهمه توان وزرادخانه نظامی 

باشد و درقطب ديگرش مردم  وايدئولوژيکی اش  صف آرائی کرده
باين ترتيب . وبخصوص جوانان  ونونهاالن آينده ساز يک مملکت

          باتقارن کم نظيری مواجه شديم
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گزارش پايانی کنفرانس احزاب و 
سازمانهای کمونيست و چپ ايران در باره 

 6 در صفحه               تحوالت جاری
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

  زمستان، بهار می زايد           
  

. نوروز امسال ، مثل هر سال نيست از همين رو ست که 
و همه چيز بيانگر اين واقعيت است که اگر خوب عمل 
کنيم ، زمستان بلند سی و يکساله می رود که سر آيد و 
سمند بهار آزادی و برابری با کاروان شادی از راه در 

  . بيگمان آن روز نه دير است و نه دور است . رسد 
انان ، ملت های زير کارگران و زحمتکشان ، زنان و جو

ستم ، روشنفکران و هنر مندان ،همه و همه  پير و جوان 
، نفس در نفس مادران عزا دار ، در اين کار زار ره می 

اين بيشمار مردم در مقابل تاريک انديشان ، مرگ . سپرند 
پروران ، استثمارگران و عشق ستيزان ، دست افشان و 

ند داد و با نقل پای کوبان سرود سرشار زندگی سر خواه
  . و بوسه و عشق ، به پيشوازش خواهند رفت 

سازمان ما در اين راه پيمائی بزرگ به عنوان جزء 
کوچکی از خود مردم ، هم دست و هم دوش آنان با تمام 

مردمی که برای دنيائی . دل و جان ، قدم در قدم آنان دارد 
بهتر ، انسانی تر ، يعنی دنيائی ديگر می رزمند و در 

نوروزتان پيروز وهر . مقابل توفان محکم ايستاده اند 
  . روزتان نوروز باد 

  
  برای نوروزی بدون جمهوری اسالمی در تماميت آن  

  برای نوروزی بدون ستم ، استبداد و استثمار 
  برای نوروزی بدون اعدام ، شکنجه و زندان 

   زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسياليسم
  

  کارگران انقالبی ايران ـ راه کارگر  کميته مرکزی سازمان 
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 = با ما ارتباط بگيريد  =    
  

کارگر   سايت راه 
www.rahekaregar.com 

 
ايميل سايت     

site@rahekaregar.com 
 

 روابط عمومی  
public@rahekaregar.com 

 
 بری براتلويزيون  -راديو

www.radiobarabari.com  
 

ايميل راديو  
info@radiobarabari.com 

  
  ايميل تلويزيون برابری 

info@tvbarabari.com 
  

  عليه ستم جنسی 
http://rahekaregar.com/feminism 

 
 ارگر خبریراه ک

http://rahekaregar.com/news  
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مواضع عمومی سازمان  :توجه 
ها، مصوبات واسناد  بيانيه ما در

با امضای نهادهای سازمان طرح 
  .شوندمي
مضای فردی و يا مقاالت با ا 

 مصاحبه هامطالب مطروحه در 
 . لزوما مواضع سازمان ما نيستند



  ادامه از صفحه يک 
  
  

  .... از  بهار يیدرسها          
  

تاريخ نگارى ناسيوناليستى آه فارغ از واقعيات، هر سنت ميهنى 
اى براى فخرفروشى  تايد و هر فراورده وطنى را وسيلهس را مى

آند، قادر نيست و بهتر است بگوييم  ها علم مى نزد ديگر ملت
در . ها عبور دهد ها را از صافى منافع انسان مايل نيست سنت

ها اين نه اصالت انسان آه اصالت مكان يعنى وطن  نظرگاه آن
. آند ه را سنت مىاست آه خود به خود وقايع و رويدادهاى زمان

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

و جهان، نه   پرستند، آنان آه به تاريخ آشور خويش انسانى را مى
از دريچه سالطين زمينى و منجيان آسمانى، بلكه از زاويه 

نگرند، نه تنها با سنت آردن  هاى لگدمال شده مى هترين تود وسيع
اند بلكه با بزرگداشت هر سنتى نيز سر جدال  هر رويداد مخالف

پرستان اما آه خاك را به جاى انسان خاآى  وطن. دارند
آنند و هر سنتى را  اى را سنت مى پرستند، هر رويداد نكوهيده مى

. آارى نيستولى ما را با چنين تاريخى . رويدادى پسنديده
سازند، اما  زندگى اين حق  ها تاريخ خود را مى گويند انسان مى

هاى  دهد آه هرگاه بخشى از تاريخ سنتى و سنت ها مى را به توده
آه به  را نپسنديدند، آن را ويران آنند يعنى اين  تاريخى خويش

اين عمل در گذشته صورت . بسپارند  خانه ذهن خويش فراموش
جهان فارغ از چنين . نيز صورت خواهد گرفتگرفته در آينده 

اما . داشت گاه گامى به سوى تكامل برنمى هايى هيچ فراموشى
اى ميرا نيست، نفى ديالكتيكى  تكامل، نفى مكانيكى پديده

مثبت  عناصراز همه  یچين چين و گل يعنى بدون دست. هاست آن
. ها، چرخ جوامع به جلو رانده نشده است تاريخ و سنت ملت

بگيرد،   درس  لتى آه در حال نتواند از گذشته براى آينده خويشم
  .سزاوار است آه ديگران براى او تاريخ بنويسند و بسازند

هاى نيكو و نقاط روشن در تاريخ  نوروز يكى از اين سنت عيد
تواند از  هاى همسايه است آه انسان مى آشورمان و نيز ملت

راميداشت پرشكوه آن داشتن چنين سنتى به خود ببالد و از گ
جشن سال نو در زيباترين فصل سال، آن هم بر . شرمنده نشود

از همه   بيش مانآه محرو -  هاى زمستان سرد و عبوس ويرانه
اين جشن حكايت .  -را به خاطر دارند  اش چهره زشت

نيست آه انسان آزاده " صغير" لشگرآشيهاى  آبير به ملل
آه نژادپرستان آريايى از آن  ايرانى از آن شرمنده شود، هرچند

  .شوند هاى پرشكوه سرمست مى لشگرآشى
اين ، عيد قربان نيست آه ابراهيميان، اسماعيليان را به مسلخ  

عيد نوروز عيد . شان نزد پروردگار مقبول افتد برند شايد بندگى
زمينيان است، روز عاشقان طبيعت و محيط زيست، روز 

ارى آه آمر زمستان را به. شادى، زندگى و بهار  ستايش
اين . است نفعالشكند، زمستانى آه سمبل سردى، تاريكى و ا مى

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

در همين زمين واقعى در ) بهار( بهشتى را آه انقالب طبيعت 
تواند و نبايد با بهشت وعده  آند، نمى اهر مىروى مردمان ظ  پيش

تواند و شايسته  شادى دنيوى نمى. شود حوداده شده در آسمان م
  .نيست آه در مسلخ جزا و سزاى اخروى قربانى شود

هاست، چون آه از  عيد، شايسته پرشورترين گراميداشت اين
گويد، زيرا آه سختى و لختى زمستان  سخن مى  طراوت و رويش

آند، چرا آه انقالبى در طبيعت پديد  جان شيفته به دور مى را از

اين . آورد آن چيزى جز خوشى و سرسبزى نيست آورد آه ره مى
  .عيد، پرسه انسان است در قلمرو انسانيت

اند و اآنون انسانيت يعنى آه  ها تشنه ميوه ممنوعه اما انسان 
  -مينحاآميت آسمان بر ز -شادى و آزادى به يمن حكومت اهللا 

به همين خاطر عيد نوروز در موسم بهار .  ست ممنوع اى ميوه
به ا باغ ممنوعه   براى يورش"  عوام"جنبشى است از سوى 

  ! "اعيان"
اگر   ، پس" اسالم را گريه زنده نگه داشته است" گفت  مى خمينى

خيمه شرع انور حذر   بخواهند از ريزش  دوش  به  ماردوشان عبا
هاى ممنوعه يعنى آه  زهرآلود آردن ميوه اى جز آنند، چاره

به . ندارند) دوام خواهند بود عدالت، بى آه بى(شادى و آزادى 
نوروز ديگر يك جشن و سنت  يدهمين خاطر در ايران امروز، ع

ست سياسى بين  و همايشى  ناتوراليستى صرف نيست، نمايش
مردم جوياى شادى و پايكوبى از يك طرف و پاسداران خوارى 

  .زارى از سويى ديگرو 
حق مردم براى گراميداشت سمبليك   رژيم شاهى با پذيرش اگر

انقالب طبيعت مواظب بود آه جشن پايان زمستان به محملى 
رژيم _ آه شد_براى پايان زمستان آريامهرى تبديل نشود 

شرعى اما نه تنها از انقالب اجتماعى بلكه از انقالب طبيعى نيز 
را بر چهره  ادىآه هر دو انقالب، ش مگر نه اين. هراسد مى

ترين  ترين و غيرسياسى خيال رو بى نشاند؟ از اين دردمند مردم مى
دانند آه با بزرگداشت عيد، قدم در  ها نيز در ايران مى انسان

اگر قرار است گريه و عزا و مرگ و . اند آارزار سياسى گذاشته
بخشد، به خفقان، شيرازه حكومت اسالمى را از گسيختن رهايى 

" پايكوبى، نونوار شدن و به قول ماليان  خنديدن،طريق اولى 
. اسباب سست شدن اين شيرازه را فراهم خواهد نمود" دنياپرستى

زندگى، به پاى دارنده آتشگه  عاشقان اى از اگر در گذشته پاره
 - هاى جامعه  ترين انسان شده نوايى با لگدمال مبارزه، براى هم

  -در به جور آردن هفت سين سنتى نيستندها آه حتى قا همان
، اآنون " عيد ما روزى بود آز ظلم آثارى نباشد" زدند  فرياد مى

 برجامعه مبتنى _ناگزيرند آه براى رسيدن به عيد جامعه 
با تمام قوا به  _ شادى، آزادى، دموآراسى و عدالت اجتماعى

 عتيطب، به پيشواز عيد  ها زحمتكش ميليون  هاى ناقص رغم سفره
هاى خنده و شادى  شدگان، گلوله صدا با انبوه لگدمال بروند و هم

در طول اين مصاف اما بايد به . را به سوى حكام شليك آنند
ديگر  يك  به دوش  ها گفت آه اگر نخواهيم و نتوانيم دوش توده

هاى زمستانى، آخرين  هاى يخ همراه با ذوب شدن آخرين تتمه
ماليان را در ميدان نبرد ، محو  خاآريزهاى جمهورى زمستانى

تر از هميشه  هوشيارانه 57گيرى از انقالب  آنيم و اگر با درس
هايى آه  اپوزيسيون( هاى رنگارنگ روبرو نشويم  با اپوزيسيون

نخواهيم )  به صرف مخالفت با حاآمان، حقانيت پيدا آنند نبايد
گر ا  پس. توانست بهار طبيعت را با بهار جامعه مضاعف آنيم

مان تنها سيزده روز طول آشد،  خواهيم شادى خود و آودآان نمى
و اگر مايليم اين شادى عمرى پايدار داشته باشد ناگزير از 

  .هستيم ايرانضرورت انقالب اجتماعى در   پذيرش
   

  :همنوا با حافظ ندا سردهيم آه  پس
  

  بيا تا گل برافشانيم و مى در ساغر اندازيم       
  

  فلك را سقف بشكافيم و طرحى نو در اندازيم                      
  

  اگر غم لشگر انگيزد آه خون عاشقان ريزد       
  

  براندازيم  من و ساقى بهم سازيم و بنيادش                     
  



  ادامه از صفحه يک 
  
  

  ... نوروز و جشن                  
  

بهار  نويد  ديريست  عاشقان بهار  ديدن نوروز را ز بوی  
ز هر سوی و بهر کوی جوش و خروش درون جانهای , ميدهند 
با طرب بارانهای بهارو ساز و سرور پرندگان در , خسته 

  شکوفايی گلهای رنگارنگ و در دشتها ی يکسره
سبز توام با هی هی  چوپان و بع بع گله اش نويد سرفصل سال 

  .نو را اعالم ميکند 
نی و در ستيغ قله ی بلندش اين ديريست که دراين زمستان طوال

از نظاره ی دشت و صحرا و شکوفه , انجماد مغرورِ  شرور 
قلب يخزده اش آب نميشود تا , وشادی هزاران پرستوی سبکبال 

مگر ذره ذره باز شود و راهی جويد  بسوی سبزه و چمن و پيچ 
  .و تابی يابد با رقص نرم جويباران زالل بهار 

محروم و فقير با نام عيد با نام بهار با  ديريست ميليونها کودک
ياد سال نو برای عيدی گرفتن برای نقل و آجيل برای 

هر شب و هر روز  هزار بار در ذهن و , چلوخورشت سال نو 
دل خود آرزوی رسيدن آنرا لحظه به لحظه شمرده اند و هر بار 

نو روز را اين يکروز را بچشم , بيقرارتر از سالهای تلخ گذشته 
  .دل سير  نيافته اند  و

اميد و آرزوهای نو در , ديريست هزاران طرح نو ايده ی نو 
دختران و پسران  , قلبهای ميليونها دختر و پسر در انتظار بهار 

اين شقايقهای بيتاب در استقبال بهار  که  با وسواس ميدوزند و 
می آرايند و ميکوشند تا بهترين تنپوشها را آتشی کنند به جان 

ته ی محبوبشان و شور و گرمای زندگی را در لحظه ی شيف
  .ديداربا هم بسرايند  

ديريست هر سال زنان و مردان رنج و تالش با تمام وجود از 
نداری عيد  رنج   ميبرند آنها با همه   دقت و گذشت و بردباری  
در برابر مزد کم و  هزينه ی کمر شکن زندگی  با استقامت  کار 

ماحصل آن قادر نيست که    پاسخ جامه ی نو   اما,   ميکنند  
وتامين سفره ی هفت سين و غذای نوروزی را مهيا و اندک 

آنان با   چشم پوشی از نياز  و . شادی به فرزندانشان  ببخشد 
زجرو شکنجه از بی بهرگی زندگی خود دست مايه ای ميسازند 

ا ر»  نوروز « تا شايد کودکانشان آن طعم لذيذ يک روز را 
  .بيابند 

انگار نه که بهاری آمده , ديريست ده ها بهار ميآيد و ميگذرد 
بود و نه ترنم لطيف بادی  و رقص ابر و آفتاب و جلوه  زيبای 

گويی نه , دشت و دمن و چمن و  سرود پر خروش پرندگان 
بهار يا تابستان  که  تمامی  زمستان و پاييز در همه فصول پنجه 

ی برده و هستی را از اميد کاويده و ی سرد وسختی بر سالها
, محکومان زندگی را هر سال آسمان جولتر و کوتاه دست تر 
, حتا تا بدهان که اينان در وطن خويش غريبها ی رانده شده اند  

آری خيلی ها هر سال تکيده تر و مغمومتر از گذشته رنگشان 
زرد و دستشان تهی و چشمشان ز شدت خشم و ياس از عاطفه 

سانی سرد و کم نورتر و تن شان تليده و خشکتر و قلبشان ی ان
اما دروازه ی بزرگ انتظاريست  به همراهی در  اميد رويت 
سواران   خوشبختی و حضور خود درين لشگر روز و کارزار 
رهايی ز دست شب و هر سال ميگذرد و نااميد از بهار نان و 

  .بندند اميد می , آزادی آنرا بيک بهاردگر و تا سال دگر 
ديريست در اين ميانه ی اميد و نويدها در اين خروش هردم 

در اين حسرت و آه ها وشررها که , فزاينده ی خشم و نفرت 
وه از تاثرش ميسوزد و در تراکم آن و انفجار اين قلب ک

فريادهای آتشين پاک که قادر است ريشه ی اين تبارآفتزای 

, جاهليت  اعصار را از بيخ و بن يسوزاند و خود را نجات دهد 
عده ای آمده اند بر سر سفره ی خالی   آنان و برايشان روضه ی 

عده ی آب رضوان ميخوانند و برای رفع تشنگی آزاديشان و
  .کوثر ميدهند 

دست به , ديريست نگهدارندگان حماقت و زنده ز مسخ حيات 
يراق و شميشير دو لب بدست و کف بدهان و سوار بر آرابه ی 
خدا چها رنعل بر هستی و شرافت انسان ميتازند  قله ی اصالت 
و پاکی او را در هم ميريزند  گيس و آبروی دختران  و پسران 

, ر سم کوب بيشرمی خود ميبرندو ميکوبند را دسته دسته زي
شالق , زنان و مردان بسياری را  زنده بگور   و سنگسارميکنند 

ريشه ی هر صدای , ميزنند و اعضای بدنشان را قطع ميکنند 
مخالف را مثل گياه هرزی از بيخ ميکنند تا بی مزاحم  باوج  

  .وضوی قربت خدا بگيرند » کافر«آرامش جسته و با خون 
گلها را می , يريست گنديدگی اين تن ها  بهاران  را ميآزارد د

  نان فقير و مظلوم را, مرگ ميزايد , پژمرد خار ميپرورد 
شادی ,روح دوباره ميابد , از سکوت و  شيون و گريه , ميدزدد 

آواز و عزلِ  زندگی و سرور برايش تماشای پليدی و ,و شعف 
هتيست درخور مهر وعطوفت و زيبايی برايش کرا, نکبت
همه جا عزا وماتم و نوحه و شيون همه جا  مادران , نابودی

همه سويی  وحشت , داغداران جگر گوشه از دست داده 
همه جا دار اعدام  پر بار و بر , گرسنگی و بيماری گسترده 

همه جا نفرين و خشم و تفرت و , ديوارها برگ يادبود ها بر جا 
  .عذاب 

چوبه و داربست وعده , نسلها ی فقر ديريست که قامت بلند بغض
بودوشد که تحمل درد زنجير  دست هامان » اسالمی«ی دروغ

را او بما هديه  و حلقه های فريب مرگی شد که در هم تنيده و 
آراسته در هرکوی و ميدان شهرهامان شاهد به دار آويختن 
وحشتناک امال و آرزوهای قربانيانيست  که از دير باز آنان 

روزی رسانان اين قوم     غارتگر و مکر پيشه بوده  حاميان و
همين کاخ نشينان , اند  که امروز از مخوفترين  دشمنان ما 

  !مدعی عدل علی هستند 
ديريست فصل پيوندها فاتحه ی مرگ جاهالن جبار را خوانده 

  ,وسرود مرگشان هر روز برلبهای کبودمان جاريست 
که زبان و دندانش تيز , ه  ميرندگان از ما چون مار قتال و جهند

بپا خيزيم و سرزمين ماتمزده مان . ميترسند , و زهرآگين است 
را برای پيشواز بهارِ  جشنها و سنتهای زيبا و شاد نوروزی  
بيآراييم که  اين خود تعميق  شديدترين        ضربه بربنيادهای 

  .او و بلندترين گامهای بسوی آزاديست
  

  2010ــشانزدهم مارس                        
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ادامه از صفحه يک 
  

  ... چهارمشخصه                      
  

مبنی برمصاف (همراه شدن خصلت  نمادين وتاريخی اين روز
اهريمنان و انسانها،آتش وظمت، وتقابل زمستان روبه هزيمت 

ن بامصداق عينی آن درجامعه وتقار)بارويش طبيعت وزندگی بهاری
بديهی است که انطباق نمادها با مصاديق . وتقابل تنگاتنگ ايندو

ترکيب مناسبت ها .همواره به رويدادها رنگ وبوی ديگری می بخشد
وسنن ملی وسراسری با بحران هاومبارزات سياسی همواره می 
تواندبه  آنها اهميت و معنای خاص تاريخی بدهد که چهارشنبه 

ه درآن ترکيدن حتی يک ترقه ک.سوری امسال اززمره آن هابود
وچنين بودکه ميليونها . معنائی جزمرگ برديکتاتورتداعی نمی کرد

شعارمرگ برديکتاتور درکناررقص زندگی ،درچنين شبی وچنين 
فضائی ازهرگوشه وکنارکشور پرمی گشود وبه آسمان می 

پاره "معموال حکومت های مستبد تازمانی که عقل اشان هنوز !.رفت
هستند، وآنگونه که " خرد متعارفی"ته است وداری برنداش" سنگ

رژيم اسالمی دچارش شده عالئم جنون قدرِت درحال افول به 
سراغشان نيامده است ،سعی می کنند که با چنين مناسبت ها و 
موقعيت هائی  نه بطورمستقيم که ازپهلوبرخورد کنند و خود را َدم 

. آن ها قرارندهندَچک مردم وسنت ها وآرزوهای نيرومند وديرپای 
جمهوری اسالمی هم درطی سال های گذشته تاحد معينی چنين عمل 

ولی از زمانی که سلطه طلباِن واليت مدار وارد مرحله  .می کرد
انحطاط وگنديدگی کامل خود شدند وزمانی که بيداری بزرگ مردم 

" بلندنگری"ونافرمانی آنها آغازشد،عقل وخرد ويابهتراست بگوئيم 
زهرحکومتگری،تماما جای خود را به خرده بينی وروزمرگی  مورد نيا

باين ترتيب با رخت . وبه اقدامات صرفا معطوف به حفظ قدرت داد
بربستن همان اندک  خرد وآينده نگری، رژيم وسردمدارانش به 
ورطه تقابل با سنت های ديرين مردم ومطالبات و آرزوهای آنا سقوط 

ترس ازبباد .کردند" ياب های بادیآس"کردند وخود را درگير جنگ با 
رفتن اقتدار وجبروت باقی مانده، جباران منحط  را وادارساخت تا با 
ارتکاب به  حماقت تاريخی  خود با ذمخت ترين بيان،حکم به 

. غيرشرعی بودن مراسم چهارشنبه سوری  وفاسد بودن آن بدهند 
والجرم با ريختن بنزين به روی  آتش ملتهب،آن را شعله 

وچنين شد که چهارشنبه سوری امسال بدل به يک .رترساختندو
مدنی مردم - روزبزرگ وبياد ماندنی ازنافرمانی عظيم اجتماعی

رژيم نمی تواند آن را  تصاحب کندو نمی . دربرابرحکومت گرديد
واگر هم چنين بوده . تواندبگويد حاميانش درآن مشارکت کرده  بودند

درواقع .عمل کرده اند" ظم خودرهبرمع"باشد، درمخالف با فتوای 
فتوای خامنه ای و سايرمراجع همسو باوی به  تفی سرباالتبديل شد 

سودای حفظ قدرِت درحال افول، .که به چهره خودشان فرود آمد
غريزه  شناخته شده روحانيت مبنی بر عدم مواجه مستقيم بامردمی 

ومعلوم شد که . می خوانند کورکرد"عوامش "را که خود 
نصيبشان "کوری بيشتر"خامنه ای چيزی بيش از" بصيرت"شعار

  !نکرده است
 22دومين نکته آن که  چهارشنبه سوری امسال درپی رويدادهای 

بهمن ودرفضائی آکنده ازرعب و سرکوب ورجزخوانی حکومت مبنی 
يک دوره فشرده و سنگين :  برپايان دادن به فتنه صورت گرفت
رقراری حالت حکومت نظامی ازسرکوب وزندانی کردن  و اعدام وب

اعالم نشده وتهديدهای مکررو آشکارمردم وحتی اعالم حکم اعدام 
شش تن از دستگيرشدن حماسه عاشورا دراستانه فرارسيدن 

که درواقع معنائی جزآويزان کردن . چهارشنبه آخرسال ودردادگاه اول
شمشيربرهنه برباالی سرمردم  وجزگروگان گيری ازآنها وتهديد به 

بديهی است که  درچنين . گروگانها برای ساکت کردن مردم نبود قتل
شرايطی برگزاری پرشکوه وگسترده وپای کوبی ورقص ودادن 
شعارهای مرگ برديکتاتور، آشکارا حاوی پيام محکمی بود به 
سياست رعب افکنی رژيم؛ تا بخاطربسپارد که با توسل به حربه ترس 

  .ردمی را خاموش کندو مرگ نخواهد توانست آتش اعتراضات م
هرچه که آخرش خوب ؛ همه اش "بنابه ضرب المثلی که می گويد

سالی بيادماندنی دردفترمبارزات -88روند آخرمبارزه  درسال "ُ خوب
درترکيبی  آکنده ازرقص  -مردم عليه نظام جمهوری اسالمی

با توشه .وپايکوبی با شعارهای مرگ برنظام وسرانش، به پايان رسيد
اد به نفس تازه وبااين بشارت که مبارزه  تا پائين کشيدن ای ازاعتم

  .استبداد واستقراردموکراسی واقعی ادامه خواهد يافت
سومين نکته مهم چهارشنبه سوری آن است که بدليل همين دوقطبی 
شدن آن و بدليل سراسری بودن اين سنت، ازيکسو موجب گسترش 

شده وازسوی پايگاه توده ای مقاومت ودامنه ضديت با رژيم 
چنين پديده . ديگرموجب ريزش بيشترپايگاه توده های متوهم به آن

ای را آشکارامی توان دربرپائی اين مراسم درمحالت جنوبی وپائين 
شهربزرگی همچون تهران وهم چنين در درگيرکردن بيشتر نسل های 
جوان ترونوجوانان به ضديت با رژيم مشاهده کرد  وهم دردرابعاد 

درنقاط مختلف کشورکه طبعا بايد آن را  ازمهم ترين  سراسری آن 
  .دست آورهای آن دانست

چهارمين نکته آنکه نشانداد با  ترکيب مبارزات سراسری ودرعين 
حال غيرمتمرکز،وبطورکلی ترکيب تظاهرات بزرگ و تظاهرات 
موضعی درمحالت ونقاط پراکنده،رژيم قادربه کنترل ومهاراعتراضات 

ورکه درچهارشنبه سوری بسياری از مناطق همانط.نخواهد بود
شهرها وکوچه ها ومحالت و خيابانها عمال دراختيارو کنترل جوانان 

ازهمين منظرتجربه برگزاری چهارشنبه سوری دارای .و مردم بود
اين  درس  بزرگ وگرانبها بود که می توان ازترکيب مبارزات 

سترده موضعی و درعين حال سراسری فضای عمومی و اعتراضی گ
را فراهم ساخت که هم نشان دهنده  ناتوانی رژيم درمقابله با آن باشد  

والبته هم چنين  تجربه . و هم درجهت  گسترش دامنه پايگاه توده ای
ای بود  برای گشودن تنگناها وبن بست تاکتيکی که درتجربيات 
چندماهه گذشته،باتمرکزنيروی دشمن درمکان وزمان ازقبل تعيين 

هم چنانکه نمونه ای بود .د، خود را نشانداده است شده و واح
ازبرگزاری مراسم واعتراض براساس مناسبت های مستقل ومتعلق 

امری که امکان مصادره کردن را  .به خود مردم ونه الزاما به حاکميت
ازرژيم می گيرد و محدوديت های تاکتيکی معطوف به مناسبت های 

ن تجربه ونظايرآن برای تشکل هم چنين می توان ازاي.رژيم را ندارد
يابی درمناطق مختلف اسکان مردم وايجاد محافل وشبکه ها و هسته 
های مبارزاتی مردمی وبويژه جوانان ودامن زدن به مبارزات 
موضعی وغافگيرانه درنقاط مختلف وبصورت پراکنده سود 

يعنی با بهره گيری ازفضای بوجود آمده درگسترش دامنه .جست
مناطق می توان برای مفصل بندی کردن هرچه  مبارزه به اين

بيشترجنبش دراقصی نقاط کشور ودرميان اليه های پائين و زحمت 
کش ودرميان جوانان بهره جست که درتداوم جنبش و سازمان بابی 

توده ای آن ودرهم آهنگ کردن مبارزات گوناگون وتدارک -شبکه ای
ديهی است که ب. برای نبردهای سراسری دارای اهميت زيادی است

شکل گيری چنين شبکه های خود گردان و مفصل بندی شدن جنبش 
می تواند پتانسيل وظرفيت های مبارزاتی آزادشده ومعطل مانده کنونی 
را بکارگرفته واز هرزرفتن آنها و درانتظارحرکت های بزرگ 
وسراسری ماندن که بادشواری ناشی از تمرکزنيروی دشمن مواجه 

رد ومبارزه را هم ازنظردامنه کمی و هم کيفی شده است، اجتناب ک
       .گسترش داد
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  گزارش پايانی کنفرانس احزاب و 
  کمونيست و چپ ايران سازمانهای 

 در باره تحوالت جاری 
  

ا کنفرانس به دعوت سازمان اتحاد فدائيان کمونيست و ب
شرکت نمايندگان حزب کمونيست ايران، اتحاد فدائيان 

کميته (کمونيست، سازمان فدائيان اقليت، راه کارگر 
و هسته اقليت به عنوان سخنرانان و شماری از ) مرکزی

تالک  فعالين سياسی که به طور حضوری و يا از طريق پال
در  ١٣٨٨اسفند  ٢٢کردند در روز  کنفرانس را دنبال می

اين کنفرانس که با عنوان  .برگ سوئد برگزار شدشهر گوتن
در محيطی صميمی و سرشار از احساس » از قيام تا قيام«

مسئوليت به بررسی نقش جنبش چپ در تحوالت اجتماعی 
و سياسی ايران در طی سه دهه گذشته پرداخت و با 
برشماری نقاط ضعف و قوت جنبش کمونيستی ايران بر 

  .نقالب در ايران پای فشردلزوم تمرکز روی ملزومات ا
در بخش آغازين کنفرانس نمايندگان رهبری احزاب دعوت 
شده به بيان نظر خود در مورد موضوعات مورد بحث 
پرداخته و سپس حاضرين در کنفرانس چه به شکل 

تالک به طرح سئواالت خود  حضوری و چه از طريق پال
ا و اظهار نظر پيرامون مواضع اعالم شده پرداختند و ب

  .سخنرانان به بحث نشستند
ای از نکاتی که در طی بحثها مورد تأکيد و تأييد  پاره

بندی  توان به اين شرح جمع عمومی قرار گرفتند را می
  :کرد
ـ طيف نيروهای چپ و کمونيست ايران از حوزه ١

سازمانهای دعوت شده به نشست فراتر است و عالوه بر 
ليستی و کارگری سازمانها و احزاب شامل نهادهای سوسيا

های منفرد نيز هست که در  در داخل ايران و نيز شخصيت
  .بايد مشارکت داده شوند اين تبادل نظر می

ـ علنيت در مباحثات سياسی و نظری از ملزومات تأمين ٢
  .باشد امکان مشارکت همگانی در اين مباحث می

ـ جنبش کمونيستی ايران تنها از طريق پيوند با جنبش ٣
تواند نقش خود را در  ری در ايران است که میطبقاتی جا

  . تحوالت گسترش دهد
جنبش کمونيستی و چپ ايران اگرچه در عمل به  -۴

استراتژی معينی در رابطه با موج سبز رسيده است اما در 
زمينه افشای برنامه رهبران جناح سبز رژيم و ترويج 
استراتژی معين خود نسبت به موج اعتراضات در داخل 

توان با مشارکت عمومی  هايی وجود دارد که می سايینار
  .ها فايق شد چپ بر اين نارسايی

های اجتماعی مترقی و انقالبی  لزوم حمايت از جنبش -۵
در ايران، از جمله جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش 
جوانان، جنبش مليت های تحت ستم واستثمار و نيز جنبش 

  .انقالبی کردستان
هی سمينارهايی از اين دست که بتوان در ـ لزوم سازماند۶

طی آن پيرامون چگونگی پيشبرد امر مبارزاتی با يکديگر 
به تبادل نظر نشست وراه اتحاد عمل وهمکاری های 

   .بيشتررا هموارکرد
الزم با تأکيد است که مباحث ارائه شده در نشست  صدا و 

 های اند و آرشيو صوتی آن از طريق سايت برداری شده فيلم
مختلف از جمله سازمان اتحاد فدائيان کمونيست قابل تهيه 
است و گزارش تصويری آن نيز از طريق سازمان راه 

  .باشد کارگر و حزب کمونيست ايران قابل رئويت می
شرکت کنندگان در مجموع کنفرانس را مثبت ارزيابی 
کردند و خواهان استمرار چنين کنفرانسهايی با مشارکت 

گرايشات کمونيستی و چپ در طيف وسيعتری از 
  .کنفرانسهای آتی شدند
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  اتحادفدائيان کمونيست سازمان             
  

    ----------------------------------------------  
  

  =ت پخش تلويزيون برابری اساع   =    
   

  "پيام افغان" برنامه تلويزيون برابری روی شبکه تلويزيون    
اين پس به ترتيب زير از ماهواره های هات برد و تله استار  از

 : پنج پخش می شود
 :ماهواره هات برد در ايران واروپا  
جمعه ها ده و نيم  تا يازده ونيم صبح به وقت ايران برابر با   

  . ساعت هشت تا نه صبح به وقت اروپای مرکزی
يم بازپخش آن؛ همان روز جمعه ساعت شش ونيم تا هفت ون

بعد از ظهر به وقت ايران و ساعت چهار تا پنج بعد از ظهربه 
 .وقت اروپای مرکزی 

 :ماهواره تله استار پنج در آمريکا وکانادا
پنجشنبه ها يازده تا دوازده شب به وقت ونکوور و  لس 

.                             بازپخش آن؛ جمعه ساعت هفت تا هشت صبح س و آنجل
  : اينترنت

در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماهواره ای ، ميتوانيد از 
طريق اينترنت نيز برنامه های تلويزيون برابری را مشاهده 

  .کنيد 
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