
 
 
 
 
 
 
 

  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران ارگان
 ۱۳۹۰  فروردين

۱۶۸ 

  عليه گسترش
   موج اعدام ها
  مبارزه كنيم

طي روزهاي گذشته رژيم جمهوري 
اسالمي در زندان هاي خود باز هم 

يت زد و تعدادي از دست به جنا
بر . زندانيان را به جوخه مرگ سپرد

اساس اطالعيه روابط عمومي سازمان 
 25زندان هاي ايران، در روز چهارشنبه 

 تعدادي 2011 مارس 16اسفند برابر با 
شرور و قاچاقچيان "از زندانياني كه 

 خوانده شده اند و گفته "مواد مخدر
شده است كه حكم اعدام آنها صادر 

است، قصد داشتند در يكي از شده 
بخش هاي زندان قزلحصار مبادرت به 
فرار نمايند، كه توسط عوامل مسئول و 
ماموران زندان، نقشه آنان ناكام 

   .ماند مي
به گفته برخي منابع خبري مستقل،   

علت شورش زندانيان، اعتراض به 
 تن از 10اجراي حكم اعدام 

زندانيان، در زندان قزل حصار، 
   . شده استعنوان 

  2بقيه در صفحه                

: دستمزد كارگران 
  گسترش مبارزه

سراسري   متشكل و
 عقب راندن  براي

 جمهوري اسالمي
حداقل با شروع روند تعيين ميزان 

دستمزد كارگران براي سال آينده، 
شيخ االسالمي وزير كار و امور 
اجتماعي رژيم واليت فقيه در ساري 

با اجراي آزاد سازي قيمت . اعالم كرد
حامل هاي انرژي و حذف يارانه ها و 

، كارگران از »هدفمند سازي يارانه«يا 
از بيشترين «اقشاري هستند كه 

برخوردار در اجراي اين قانون » مزايا
جلوگيري «مي گردند و بنابراين براي 

از افزايش تورم و قيمت ها بعيد است 
حقوق و دستمزد كارگران در سال 

  .«باال برود) 1390(آينده 
گرچه وزير كار در خالل گفته هايش 
موضوع افزايش دستمزد كارگران را به 

بر حداقل » مؤلفه هاي مؤثر«بررسي 
يم دستمزد در شوراي عالي كار رژ

هر نظري كه «مرتبط دانست و گفت 
به آن برسد اجرا » شوراي عالي كار

 .خواهيم كرد
 3بقيه در صفحه 

  سيون به مناسبت فرارسيدن نوروزيحزب و سازمان اپوز9اعالميه 
  

 !بر همه هموطنان خجسته باد1390نوروز  
در ايران و در سراسر  همة هموطنان فرا رسيدن نوروز، نخستين روز بهار را به

  .گوئيم جهان شاد باش مي
 كه طي سال گذشته نيز، هجوم فرا مي رسد زمانينوروز و نو بهار در امسال 

. با شدت تمام ادامه يافت و نقض حقوق بشر حكومت به جنبش اعتراضي مردم 
دادگاه  فعاالن جنبش هاي اجتماعي باز هم دستگير، شكنجه و زنداني شدند و در

 سال يكطي . هاي فرمايشي به حبس هاي طويل المدت و اعدام محكوم گشتند
 زنان، تماعي هاي اج، رژيم با يورش به تظاهرات مردم، جنبشگذشته نيز

   و پليسيتشديد هر چه بيشتر فضاي امنيتيو كارگران، دانشجويان ، دانشگاهيان، 
، ... وكردستان،  بلوچستان، آذربايجانبه ويژه در مناطق تحت ستم اتنيكي همچون
 افزايش اعدام هاي سياسي، بازداشت و سركوب خواست ها و اعتراضات آنها،

تالش كرد كه جو ترس وحشت را در ...  و فعاالن حقوق بشر، روزنامه نگاران
تعدادي از مخالفان حكومت با اتهامات واهي به دار آويخته . جامعه گسترش دهد

تالشگران سياسي، فرهنگي و مدني تحت تحقيرآميزترين شرائط در زندان . شدند
 مردم در تظاهرات در پياكنون بيش از يك ماه است كه . ها  به بند كشيده شدند

حكومت تعداد زيادي از ،  و  اول اسفند و كشته شدن چند نفر ماه بهمن25
شركت كنندگان در تظاهرات اخير را دستگير كرده و حتي آقايان موسوي، 

و تمامي ارتباطات آن ها با بيرون و به نقطه نامعلومي برده  كروبي و همسرانشان را
ي اسالمي حكومت جمهورسردمداران . اعضاي خانواده شان را قطع كرده اند

اند   در تالش نظامسراسيمه تر از پيش، با تهديد و طرد جناح ها و نيروهاي درون
تا صفوف خود را براي سركوب جنبش مردم يكدست كنند، اما شكاف ها در 
صفوف آن ها عميق تر از آن است كه چنين امكاني را فراهم سازد و جنبش مردم 

ركوب خشن كنوني، از ميدان به در قدرتمند تر از آن است كه با ادامه سياست س
  .شود
در .  حاكم بر كشور بودمذهبي سالي ديگر در تداوم مبارزه عليه استبداد ،89سال 

اين سال جنبش آزاديخواهي مردم ايران با ايستادگي و مقاومت خود حكومت را 
در هر مناسبتي و هر . تر نمود  به چالش كشيد و عرصه را بر مستبدان حاكم تنگ

فرصت يافت حضور خود را اعالم داشت و در آخرين ماه هاي سال جا كه 
همگام با جنبش هاي ضد استبدادي منطقه، كه پايه هاي ديكتاتوري در مصر و 

را به لرزه درآورده است،  برآمد نويني را تجربه كرد و با تجمعات ... تونس و 
ن سركوب يك گام فراتر نهاده، اركا...  بهمن، اول اسفند و 25گسترده در 

  .علي خامنه اي را مورد هدف قرار داد، ديكتاتوري حاكم و در راس آن ولي فقيه
. شرائط گذاران زندگي براي اكثريت مردم كشور ما دشوارتر شد 89در سال 

 خود در زاي خارجي تنشهم با ادامه سياست بازايران  جمهوري اسالمي رژيم
هاي سازمان امعه جهاني و قطعنامههاي جعرصه بين المللي، بي اعتنا به درخواست

ملل، هر گونه تالشي براي پايان دادن به بحران اتمي را عقيم گذاشت و متقابال 
هاي اقتصادي عليه كشور ما را  تحريم1929شوراي امنيت با تصويب قطعنامه 

ها در گسترش اين و تدابير كشورهاي غربي و متحدان آنتشديد نمود 
تمامي . ما را با مشكالت جدي مواجه ساختها، اقتصاد كشور تحريم
هاي توليدي، كه وابسته به تكنولوژي و واردات از خارج بودند، بخش

 2  در صفحهيهبق           .سخت در مضيقه قرارگرفتند
  

   شماره يندرا
  قدرت ما در تنوع ما است

  4             صفحه يمي عظفرزانه
  يست مردم ني برايتي امنيچ است، هيتي امنيز كه همه چوقتي

  8محمود بهنام            صفحه 
  يم كارگزاران رژيد از ديران اياسالم ي جمهوريزست زن قوانين
  10 جعفرپور           صفحه ناهيد
   كه حماسه شديشكست: كلسياه
  12            صفحه ي فتحمسعود

  حاصل اندي، اميد چندين - رويداد يكي، قدمت چهل
 14رئوف كعبي             صفحه 
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  سرنگون باد رژيم جمهوري اسالمي
 

  بقيه از صفحه اول
  !بر همه هموطنان خجسته باد1390نوروز 

معامالت با خارج و مبادالت با كشورهاي ديگر دچار 
در نتيجه امروز اقتصاد كشور ما . اختالل شد

  اقتصاديهايالمللي، و سياستهاي بينتحريم
 زمينگير بيش از پيش نژاد،  ويرانگر دولت احمدي

تر، فقر گستردهورشكستگي، بيكاري و . شده است
. تر گشته استسفره بخش عظيمي از مردم كشور تهي

هم » هاطرح هدفمند سازي يارانه«تصويب و اجراي 
 در آستانه سال جديد مردم .مزيد بر علت شده است

كشور ما با افزايش نجومي هزينه مايحتاج اوليه 
زندگي خود مواجه اند و كمرشان در زير بار تورم و 

اجراي اين طرح به تعطيلي . تگراني خم شده اس
بسياري از موسساتي انجاميده كه توليد در آن ها با 

اين امر از يك سو . استفاده از انرژي ارزان ممكن بود
منجر به افزايش تعداد بيكاران و از سوي ديگر ناتواني 
هر چه بيشتر بازار كار در جذب نيروي جوان كشور 

  .شده است
ها هدفمندسازي يارانه دولت همزمان با اجراي طرح 

با تجهيز نيروهاي سركوب خود كوشيد كه با 
به مقابله » فتنه اقتصادي«نارضايتي مردم تحت عنوان 

 هاي بانكي مردم ،برخيزد و با ريختن پول به حساب
ها را در ابتداي اجراي طرح، محدود دامنه نارضايتي

و بسيج نيرو عليه » فتنه اقتصادي«كشف . تر سازد
ت مردم تحت اين عنوان، نشاندهنده هراس اعتراضا

حكومت از برافروخته شدن شعله اعتراضات مردم 
  .ستخود اعليه سياست اقتصادي ويرانگر 

 با تحوالت عظيم در منطقه و جهان به پايان 89سال 
. نسيم آزادي در منطقه وزيدن گرفته است. رسيد
هاي منطقه در زير پاي مبارزات هاي ديكتاتوريپايه
مرزهاي . ديخواهانه مردم به لرزه درآمده استآزا

پيش درهم شكسته شده  سانسور و سركوب بيش از
است  و ادامه حكومت سرنيزه در دنياي به هم پيوسته 

سقوط . تر شده استير ممكنغو بدون مرز كنوني، 
ها فقط به مصر و تونس منحصر نخواهد ديكتاتوري

ري قذافي كشتار مردم معترض در ليبي، ديكتاتو. شد
حاكميت در كشور ما نيز . را نجات نخواهد داد

سازماندهندگان كهريزك ها و ده ها فاجعه ديگر، 
ها ديگر به دوران تكيه بر سرنيزه. دوام نخواهد داشت

سر رسيده است و جامعه ما ناقوس مرگ ديكتاتوري 
تر از ديگر مردم منطقه به صدا در آورده را بسيار پيش

  .است
 طبيعت امسال هم در شرائطي پا به ميهن بهار شكوفان

گذارد كه در آن از شكفتن آزادي هنوز خبري ما مي
جمهوري اسالمي هر چه را كه سمبل آزادي نيست و 

با رقص و پاي كوبي در ستيز . پندارداست، دشمن مي
هاي شاد رنگ. انگاردخنده و شادي را كفر مي. است

پرستد، غم زا را ميستايد، عگريه را مي. تابدرا بر نمي
پسندد و مرگ و نيستي را دوست واندوه را مي

براي مبارزه با اين حكومت كافي است گل . داردمي

و سبزه كاشت، هفت سين آراست، زردي روي به 
 ، ماهي سرخ به آب انداخت، پاي  سپردسرخي آتش

كوبيد و دست افشاند و با رقص و شادي به استقبال 
. ها شتافتاست به خيابان اهچهارشنبه سوري كه در ر

و نوروز را با ديد و بازديد با همديگر و به ويژه با 
ديدار از خانواده آسيب ديدگان و زندانيان سياسي، 

  .پشت سر نهاد
مدافع خواه جمهوريهاي سياسي  ما احزاب و سازمان

 و حقوق بشر و طرفدار آزادي و برابري و دموكراسي
وز ، سالي پر از  در اين نورجدايي دين و دولت

شادي، سرشار از موفقيت و آميخته با عطر تازه اميد، 
كنيم و اميدواريم كه سال براي مردم ايران آرزو مي

هاي تر در برابر سياست، سال مقاومت متحدانه1390
ها، سال حكومت جمهوري اسالمي در تمامي عرصه

شكستن سد ديكتاتوري و استبداد و گام نهادن در راه 
اي آزاد و عادالنه براي همه مردم ايران جامعهايجاد 
ما فرا رسيدن نوروز را با ياد گرانقدر همه . باشد

مبارزان راه آزادي، همه آزاد زنان و آزاد مردان 
اند، به دليري كه با داس استبداد بر خاك افتاده

به زندانيان سياسي كه سال . گوئيمهمگان شادباش مي
هاي پرشمار  در زنداننو را به دور از عزيزانشان
. فرستيمكنند، درود ميجمهوري اسالمي سپري مي

با ارج گذري بر ايستادگي روشنفكران و هنرمندان در 
برابر تهاجم استبداد، دستان تمامي هموطناني كه در 

كنند، از كردستان گرفته تا راه آزادي مبارزه مي
 بلوچستان، از مازندران تا خوزستان، از آدربايجان تا
خراسان، از يزد تا تهران، از اهواز تا لرستان و  گرگان 
در هر گوشه ديگري از اين جهان، به گرمي 

در پرتو رزم مشترك همه  اميدواريم كه. فشاريممي
تالشگران راه استقرار دمكراسي در ايران، اين بذرها 
برخاك نمانند و مبارزه براي آزادي، بساط جور و 

 برچيند و صبح آزادي در  را حاكماستبداد ستم سياه
دور از ترور و تهديد، ه بهار استقرار دمكراسي ، ب

خاطر انديشه، ه  بازداشت و محاكمه ب هراس ازبدون
سانسور و سركوب و بدون داشتن غم كار و  بدون 

   .نان، بر افق ميهنمان بردمد
 پيروز  نوروزتان به اميد آن روز، هر روزتان نوروز و

  !و خجسته باد
  

  جمهوريخواهان ايراناتحاد
  حزب دمكرات كردستان ايران
  حزب دمكراتيك مردم ايران 

  له كردستان ايران حزب كومه
  جبهه ملي ايران ـ اروپا

  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
  )اكثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 

هاي چپ  كميته هماهنگي شوراي موقت سوسياليست
  ايران

يخواهان دمكرات و شوراي همĤهنگي جنبش جمهور
  الئيك ايران

  2011 مارس 14   - 1389 اسفند 23   دوشنبه

  بقيه از صفحه اول
 

  عليه گسترش موج اعدام ها مبارزه كنيم
 

در جريان اين اعتراضات، حكومت مبادرت به 
سركوب آنان نمود، در نتيجه تيراندازي ماموران رژيم 
به سوي زندانيان معترض، ده ها تن كشته و زخمي 

در زندان وكيل آباد مشهد نيز در تاريخ . ه اندشد
چهارشنبه يازده اسفندماه، حكومت جمهوري اسالمي 

طي ماه گذشته تعداد . ده تن از زندانيان را اعدام نمود
  .زيادي از زندانيان وكيل آباد مخفيانه اعدام شده اند

در جمهوري اسالمي به دليل سانسور و اختناقي كه 
معه حاكم است، اطالع از كم و بر رسانه ها و كل جا

در اين . كيف اين جنايات به دشواري ممكن است
حكومت فقط زندانيان سياسي نيستند كه از حقوق 

همه زندانيان با . اوليه و انساني يك زنداني محرومند
حتي . اتهامات مختلف، از هيچ حقي برخوردار نيستند

. قوانين خود حكومت نيز محترم شمرده نمي شود
ان اصلي قوانين موجود نيز، خود مجريان اصلي ناقض

هر حاكم شرع در قلمرو تحت . حكومت اند
مسئوليتش، خودكامه اي است كه اختيار جان و 

هر گونه كه بخواهد . هستي متهمان را در دست دارد
افزون بر اين، شرايط نگهداري . تصميم مي گيرد

 متهمان در زندان ها، با معيارهاي شناخته شده جهاني
در همين زندان قزلحصار بنا به . فاصله زيادي دارد

 هزار زنداني وجود 20ها،   رئيس سازمان زندان◌ٔ گفته
 هزار نفر از زندانيان آن را 13دارد كه حدود 

تراكم زندانيان . دهند محكومان مواد مخدر تشكيل مي
 بيشتر از گنجايش آن " درصد300"در اين زندان 

به جاي اينكه به فكر در چنين شرايطي، رژيم . است
برنامه اي براي كاستن از دامنه فقر و فساد و دزدي و 
بهبود حداقل شرايط نگهداري زندانيان باشد، براي 
مقابله با اين جرايم، به تشديد سركوب و اعدام روي 

اما بنا به آمار سانسور شده خود . آورده است
حكومت، فساد و اعتياد و دزدي طي سال ها حاكميت 

ي اسالمي، به ويژه طي چند ساله اخير، رو به جمهور
  .گسترش داشته است

كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران انزجار 
خود را از اين اعدام ها اعالم مي دارد و همه سازمان 
هاي سياسي و نهادهاي دموكراتيك و فعاالن حقوق 
بشري را به مبارزه عليه اعدام و براي نجات جان 

ني كه در معرض اعدام قرار دارند، فرا مي زندانيا
  .خواند

 كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
  2011 مارس 17 برابر 1389 اسفند 26پنج شنبه 
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  بقيه از صفحه اول
  ...گسترش : دستمزد كارگران

  
با توجه به «اما مؤكدأ تأكيد كرد 

مؤلفه هاي مؤثر در تعيين حداقل 
دستمزد، افزايش دستمزد كارگران را 

البته . »در سال آينده بعيد مي داند
شيخ االسالمي به داليل مختلف و از 
جمله براي جلوگيري از بروزاعتراضات 

ختالف نظرميان كارگري وهمچنين ا
مجلس ودولت ناچار گرديد تا حدودي 
از مواضع خود عقب نشيني كند و 
بگويد كه در مورد نظراتش در باره 
حداقل دستمزد و عدم افزايش آن 

 .»سوء تفاهم شده است«
 پس از بررسي 90مزد «وي گفت 

و » شرايط اقتصادي تعيين مي شود
تعيين مصوبه مزدي «اضافه كرد 

كار قانوني دارد كه در كارگران ساز و 
شوراي عالي كار با بررسي شرايط 
اقتصادي و معيشت كارگران بر اساس 

 قانون كار درهفته آخرتعيين 41ماده 
  .«مي شود
» كميته مزد استان تهران«پيش تر

خط فقر را در استان تهران يك 
 هزار تومان اعالم كرده 350ميليون و 

علي اكبر ). 10/10/1389ايسنا .(بود
ضي رئيس اين كميته گفته است عيو

كميته نهايتا به اين جمع بندي «
رسيد كه حداقل مزد هر كارگر استان 

 هزار و 359تهران بايد يك ميليون و 
كميته مزد استان . » تومان باشد435

با بررسي هائي «تهران تأكيد دارد كه 
كه انجام داده ايم به اين نتيجه 
 رسيديم كه با در نظر گرفتن پنج قلم

كاالي اساسي بهداشت و درمان، 
خوراك، مسكن ، حمل ونقل و انرژي 
از عناصر غير قابل حذف از سبد 
هزينه هاي يك خانوار كارگري 

دستمزد كمتر از «، بنا براين »است
 تومان 453 هزار و 359يك ميليون و 

. زير خط فقر محسوب مي شود
عيوضي تأكيد داشت كه البته با توجه 

مشخص «در انتظار به ارقام فوق ما 
شدن ميزان تأثيرگذاري 
هدفمندسازي يارانه ها بر بازار كار و 

شيخ االسالمي در . هستيم» بنگاه ها
تورم در كشور مهار شده «ساري گفت 

، از اين رو »و افزايش قيمت نداشتيم
افزايش حقوق كارگران را موجب 

ايجاد «و »نفوذ تورمي كاال در بازار «
» ارگريمشكالتي براي جامعه ك

   .دانست
اين كه كار به دستان جمهوري 
اسالمي ودولت احمدي نژاد همه 
تمهيدات خودرا بكار گرفته اند 
تاباربحران اقتصادي و به ويژه تعيين 
ميزان دستمزد كارگران رابدون در 
نظر گرفتن تاثيرات آزاد سازي قيمت 
ها يكسره بر گرده كارگران و 

ح زحمتكشان قرار دهند نياز به توضي
   .ندارد

در اين باره موسي ثروتي عضو 
گويد  كمسيون تلفيق مجلس مي

تواند موضوع  شوراي عالي كار نمي«
ها را در تعيين  هدفمند سازي يارانه

حداقل دستمزد سال آينده در نظر 
بگيرد چرا كه دولت پول يارانه را به 

پردازد و در اين زمينه نيازي  مردم مي
اقل به افزايش بيش از اندازه حد

دستمزد به دليل اجراي قانون 
  .«هدفمند كردن يارانه نيست

اما هر دو دليلي كه شيخ االسالمي 
وزير كار و امور اجتماعي رژيم براي 
مخالفت با افزايش دستمزد كارگران 

بي اساس وخالف واقعيت و .مي تراشد
  .براي فريب كارگران صادر مي شوند

گر چه عوامل بسياري چون افزايش 

ي ،احتكار،تورم وارداتي،اختالل نقدينگ
در باال رفتن ...در سيستم اقتصادي و

اما سهم مزد در . نرخ تورم نقش دارند
تورم همواره .افزايش تورم ناجيز است

با افزايش حجم نقدينگي بيش از 
. ميزان افزايش توليد تحقق مي يابد

بعبارت ديگرتورم به معناي از دست 
 دادن قدرت خريد پول است كه خود

را در افزايش عمومي و مستمر قيمت 
ازآنجا بخش عمده . ها نشان مي دهد

اقتصاد در دست دولت متمركزاست 
،دولت، با كسري بودجه و يا مستقيما 
با افزايش قيمت كاال و خدماتي كه 
ارائه مي كندموجب افزايش تورم مي 

افزايش دستمزد در برابركاهش .گردد
 قدرت پول و افزايش تورمي كه بوجود

آمده مطرح و براي تمام سال آينده 
اين موضوع .در نظر گرفته مي شود

آنگاه معناي روشن تري مي يابد كه 
بدانيم با توجه به بحران ساختاري 
اقتصاد ايران وادامه شرايط ركود 
تورمي ، به گونه اي دم افزون بر ابعاد 
نابرابرهاي اقتصادي و طبقاتي افزوده 
 و سياست هاي رژيم ،خود مسبب

اصلي افزايش نجومي نقدينگي، ركود 
در روند توليد، تعطيلي پي در پي 
كارخانجات و بنگاه هاي توليدي و 
سير صعودي روند واردات و زدن 
چوب حراج به همه ثروت هاي 
عمومي متعلق به توده مردم ايران با 
نام خصوصي سازي و اختصاصي 
سازي و بيكاري و بيكارسازي هاي 

فر گرديده  ميليون ن5متجاوزاز 
عالوه بر اين كاهش رشد .است

اقتصادي در ايران از افت متوسط 
رشد اقتصاد جهاني بسيارپائين تر و 
در سال گذشته به نيم در صد رسيد 
وبراساس برآورد كارشناسان مستقل 
در سال جاري نيز نمي تواند از اين 

امادر تمام سال .حد باال تر برود
هاي گذشته تورم در ايران دو 

از همين رو بر . بود است رقمي
خالف ارائه آمارهاي بي اعتبار،غير 
واقعي وساختگي بانك مركزي 
جمهوري اسالمي و تاكيدات 
كاربدستان جمهوري اسالمي از 
صدر تا ذيل، نرخ تورم نه تنها 
مهار نشده است بلكه بسيار باالتر 
از ارقامي است كه آنها مدعي 

  .آنند
همچنين دولت احمدي نژاد همه 

ش ها و تمهيدات خود را بكار تال
گرفته و مي گيرد تا بصورت 

ها دستوري از افزايش قيمت
مرحله آغازين  در جلوگيري كند تا

ها و حذف سوبسيدها آزادسازي قيمت
اوضاع به گونه اي پيش برود كه 
جهش در قيمت كاال وشوك هاي 
ناشي از حذف سوبسيد ها هرچه 
كمتر موجبات اعتراضات جامعه را 

اما اين تمهيدات نتيجه . هم سازدفرا
اشاره به افزايش قيمت . اي نداده است

چند قلم كاالعالوه بر آن كه بيان 
افزايش هزينه متوسط اقالم سبد 
خانوار خواهد بود،از سوي ديگر بيانگر 
دروغ پردازي هاي وزير كار و ديگر 

  .كاربدستان اين رژيم مي باشد
در طي مدت نزديك به دو ماهي كه 

آزادسازي قيمت ها مي گذرد از 
 100 تومان به 30قيمت نان لواش از 

 تومان به 150تومان، نان سنگك از 
 تومان 150 تومان، نان بربري از 400
قيمت .  افزايش يافته است350به 

برق خانگي ازهفت و نيم تومان هر 
 تومان رسيده، 27كيلووات ساعت به 
اجاره .  برابر شده4قيمت گاز خانگي 

مسكن از ابتداي سال جاري تا بهاي 
 21قبل از اجراي آزاد سازي قيمت ها 

درصد افزايش داشته، قيمت آب 
 تومان 25منازل به متر مكعبي 

  .رسيده است
 400 تومان به 100بنزين از ليتري

 تومان 700تومان قيمت سهميه اي و 
 تومان به 17آزاد و گازوئيل از ليتري 

ن  توما350 تومان سهمينه اي و 150
قيمت آرد از . آزاد افزايش يافته است

 300 ريال به كيلوئي 75هر كيلو 
كرايه . رسيده است) چهل برابر(تومان 

حمل و نقل در برخي عرصه ها بيش 
  . درصد افزايش يافته است100از 

ارقام ارائه شده خود به روشني توضيح 
مي دهند كه عليرغم همه تمهيدات 
تا كنوني عوامل حكومت جمهوري 

سالمي روند فزاينده گراني و جهش ا
افزايش قيمت كاالها افسارگسيخته 
است و قطعأ در سال آينده هم شاهد 
تورم ناشي از حذف سوبسيدها و هم 
شاهد افزايش قيمت كاالها و گراني 
فزاينده اي خواهيم بود و در نتيجه 
هزينه هاي ضرور يك خانوار پنج نفره 
با دستمزدهائي در اين سطوح تأمين 

سياست هاي دولت . نخواهد شد 
احمدي نژاد حتي نان خالي را نيز 
ازسفره كارگران وزحمتكشان 

و حيات آنان راهرچه بيشتر .ربايدمي
  .به ورطه هالكت مي راند

وزير كاررژيم تورم ناشي از آزاد سازي 
كوشد و مي كندها را كتمان ميقيمت

وانمود كند كه نرخ تورم براساس 
 كاهش يافته تا گزارش بانك مرگزي
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برپايه آن ازافزايش حداقل دستمزد 
مجادالت و . كارگران جلوگيري نمايد 

بحث هاي نمايندگان مجلس رژيم در 
باره ميزان تورم ناشي از آزاد سازي 
قيمت ها و با درنظر داشتن آن كه 
برخي از اين نمايندگان ميزان تورم را 

 درصد مي دانند، بر پيشنهاد 60 -40
 درصد افزايش 20ود رقمي تا حد

درباره حداقل دستمزد سال آينده 
   .اشاره دارد

دبيركانون عالي انجمن هاي صنفي 
كارفرمائي در باره ميزان دستمزد 

دستمزد «كارگران در سال آينده گفت
كارگران بايد براساس تورم بانك 
مركزي و بدون تاثير نرخ هدفمندي 

  «.يارانه ها در نظرگرفته شود
بر گماشته » رگريكا« نمايندگان

دولت احمدي نژاددر شوراي عالي 
كاررژيم، هم صدا با نمايندگان سرمايه 
داران و كارفرمايان خواستار افزايش 

 درصد گرديده 20دستمزد به ميزان 
در »كارگري«سليم بهرامي نماينده.اند

شوراي عالي كار جمهوري اسالمي 
درباره افزايش دستمزد سال آينده 

رقم هايي كه از به اعتقاد ما«گفت
در مورد سبد هزينه (سوي كميته ها 

اعالم مي شود ،اغلب امكان ) ها خانوار
  «.تخقق ندارد

تشكل هاي كارگري حكومتي مانند 
خانه كارگر و شوراهاي اسالمي كار و 

نيزدر همراهي و پيروي از سرمايه ... 
داران و كارفرمايان بي توجه به نرخ 

 قيمت واقعي تورم ناشي از آزاد سازي
ها درخواست افزايش حداقل حقوقي 

  . درصد را دارند20 تا 15به ميزان 
تشكل هاي مستقل كارگري مانند 
سنديكاي كارگران شركت واحد، 
سنديكاري كارگران نيشكر هفت تپه، 
اتحاديه آزاد كارگران ايران، هيئت 
موسس بازگشائي سنديكاي فلزكار و 
مكانيك، كانون مدافعان حقوق كارگر 

نجمن صنفي كارگران برق و فلزكار و ا
كرمانشاه علي رغم آن كه بشدت 
تحت فشار و سركوب گسترده قرار 
داشته اند وگروهي از اعضا و افراد آنها 
دستگير و روانه زندان شده اند، در 
بيانيه اي به اينكه در طي سال هاي 
گذشته حداقل دستمزد بدون حضور 
نماينده واقعي كارگران در شوراي 

 كار و بدون در نظرگرفتن پيمان عالي
هاي جمعي تعيين شده اعتراض كرده 

اين تشكل ها با تاكيد بر اين كه . اند
حداقل دستمزد هاي تعيين شده 
هيچگاه كفاف هزينه زندگي كارگران 
را نداده و با تأكيد بر اينكه با آزاد 

سازي قيمت ها ميزان تورم افزايش 
شديد خواهد داشت، خواستار تعيين 

داقل دستمزد بميزان متناسب با ح
تورم اعالم شده و سبد هزينه يك 

  .خانوار چهارنفره گرديده اند
  ضرورت مبارزه براي افزايش دستمزد

ياد آوري اين نكته خالي از اهميت 
نخواهد بود كه ميزان حداقل دستمزد 

بر مبناي تورم تقطه 1398در سال 
در صد در اسفند ماه سال 25.4اي

در 20.4اه بهمن، با نسبت به م1388
 هزارتومان 303صد افزايش به ميزان 

  .تعيين شده بود
 85امروزدر شرايطي كه بيش از 

درصد كارگران ايران از دايره شمول 
در حالي كه بيش . قانون كار خارج اند

 درصد اقتصاد ايران دولتي و در 80از 
. اختيار دولت ولي فقيه قرار دارد 

رژيم به درشرايطي كه تعرض و تجاوز 
حقوق كارگران بيش از پيش گسترش 
يافته و ابتدائي ترين خواست هاي 
. آنان نقض و بشدت سركوب مي شود

همچنين با توجه به چگونگي و 
شرايط مبارزه طبقه كارگر، تحقق 
هيچ يك از خواست ها و مطالبات 
كارگران بدون مبارزه اي همه جانبه 
براي عقب راندن اين رژيم ضد 

   .ن پذير نيستكارگري امكا
مبارزه براي افزايش 
دستمزدوجلوگيري از كاهش قدرت 
خريد خانوارهاي مزد و حقوق 
بگير،بيش از پيش مبارزه اي براي 
حق حيات آنان و في النفسه از 

   .اهميت اساسي برخوردار است
مبارزه براي افزايش دستمزد و يا 
پرداخت به موقع آن، بستر مناسب و 

ازمانيابي عرصه اي واقعي براي س
كارگران و برپائي تشكل هاي مستقل 

  .كارگري است
مبارزه براي برپائي تشكل هاي 
مستقل كارگري، مبارزه براي عقب 
راندن اين رژيم و بازداشتن آن از 

   .تعرضات بيش تر است
از همين رو مبارزات كارگران براي 
تحقق خواست افزايش دستمزد و يا 

ي حقوق معوق خود، بدون مبارزه برا
برپائي تشكل هاي مستقل كارگري به 

   .پيروزي نخواهد رسيد
بي گمان دستيابي به افزايش دستمزد 
و يا تعيين ميزان حداقل دستمزد 
باالتر از خط فقر و براي يك زندگي 
انساني ،بدون مبارزه متحدانه، 
سراسري و آگاهانه و متشكل ممكن 

  .نيست
  

امسال در شرايطي به استقبال بھار 
، که خاور ميانه در تب و مي رويم

تابي بي نظير و با خانه تکاني 
شديد، خود را از شر ديکتاتوري 
. ھاي سي، چھل ساله رھا مي کند

دولت ھاي ديکتاتوري در تونس و 
مصر فرو ريخته اند، دولت ليبي به 
رھبري قذافي نيز عليرغم سرکوب 
شديد و کشتار مردم اين کشور، در 

زلزله نه دامنه اين . حال سقوط است
فقط به ساير کشورھاي خاورميانه، 
بلکه به شھرھاي چين نيز رسيده 

  .است
 سال پيش، در گام ٣٢مردم ما که 

مرگ بر «ھاي مشابھي با شعار 
ديو « و » شاه بايد برود«و » شاه

» چو بيرون برود، فرشته درٓايد
خود را از يوغ ديکتاتوري شاه 
خالص کردند، اما بھار ٓازادي شان 

استبداد مخوف .  ديري نپأييدچندان
   .تري جاي ٓان را گرفت

ما امروز به دليل ھمين تجربه تلخ، 
در عين سرور بسيار از فرو ريزي 
ھر يک از ديکتاتوري ھاي منطقه، 
با نگراني تحوالت در اين کشورھا 
را دنبال مي کنيم و اميدواريم که 
اين پيروزي ھاي زودرس، ٓاينده 

   .موفقي نيز داشته باشند
مردم خاور ميانه امروز پس از چند 
دھه، در حالي طعم رھأيي از 
ديکتاتوري را مي چشند که در 
بسياري از ٓان ھا ھنوز دولت 

اين قيام . ٓالترناتيو شکل نگرفته است
ھا عليرغم تفاوت ھا در چگونگي 
ٓان ھا، نيروھاي درگير و شرايط 
اقتصادي و اجتماعي و سياسي اين 

يز مشترک اند کشورھا، در يک چ
و ٓان اين که در نتيجه سرکوب 
تشکل ھاي سياسي و مدني در طي 
دھه ھا، ھنوز امکان سازماندھي 
دولت جديد را نيافته اند و براي اين 

  .گذار بايد وارد عمل شوند
سال پيش، پيروزي ما نيز در  ٣٢

فاصله نسبتا کمي پس از شروع 
اعتراضات علني، به موفقيت 

ان ھم درست نمي انجاميد، اما خودم
شعارھا و . دانستيم چه مي خواھيم

تاکتيک ھاي مبارزاتي مان بيشتر 
بر حول نفي رژيم حاکم و نه در 
چگونگي برقراري رژيم ٓالترناتيو 
دور مي زد، در عمل ھم پس از 
پيروزي، نتوانستيم به موقع براي 
مستحکم کردن پايه ھاي پيروزي 

مردم با استقرار يک رژيم 
 مردمي، قدم ھاي الزم دمکراتيک و
  .را برداريم

اما توده ميليوني که براي کسب 
ٓازادي به خيابان ٓامده بود، حاضر 
نبود که به راحتي از خواست خود 

بازداشت و شکنجه . دست بردارد
وکشتار نسل بزرگي از مبارزان 

اما . تنھا پاسخ حکومت جديد بود
ب شديد و خونين، عليرغم سرکو

خواست ٓازادي و رھأيي از استبداد 
ھم چون ٓاتشي زير خاکستر به 

مردمي که . حيات خود ادامه داد
براي تعيين سرنوشت خود به پا 
خاسته بودند، ديگر به راحتي به 

زناني که . دنبال زندگي خود نرفتند
به خيابان ٓامده بودند، ديگر عليرغم 

اران تالش چند جانبه دست اندر ک
جمھوري اسالمي، راضي به 
بازگشت به چھارديوار خود نبودند 
و عليرغم ھمه محدوديت ھا و 
تبعيضات رسمي حکومت جديد، راه 
رشد خود را در دانشگاه ھا، در 
ادارات، پشت دوربين ھاي فيلم 
برداري، در روزنامه ھا، مجالت و 
ھمه عرصه ھاي زندگي اجتماعي 

راه انداختن انقالب . جستند
رھنگي، بستن دانشگاه ھا، اخراج ف

ھزاران دانشجو واستاد ھم دانشگاه 
با انفجار . ھا را اسالمي نکرد

جمعيت تعداد دانشجويان ھم به 
ميليون ھا رسيد و مراکز دانشگاھي 
ھم چنان سنگر دفاع از حقوق و 

گرچه . ٓازادي ھاي مردم باقي ماند
احزاب مخالف در ھمان سالھاي 

ا پيگرد مواجه اوليه پس از قيام ب
شده و فعالين و رھبران ٓان يا 
زنداني و به جوخه اعدام سپرده 
شدند و يا مجبور به ترک وطن 

به عالوه . شدند، اما ريشه کن نشدند
احزاب و نھادھاي مدني جديدي در 
مقياس گسترده شکل گرفت و 
سيماي جامعه را عليرغم ھمه 

  .محدوديت ھا دگرگون کرد
ا محروميت از ميليونھا ايراني که ب

حقوق اوليه و انساني خود در 
سراسر جھان به تبعيد تن داده 

در قالب . بودند، از کار باز نماندند
نھادھاي مدني ايرانيان در سراسر 
جھان سنگري براي دفاع از 
مبارزات مردم ايران براي ٓازادي و 

سازمان . دمکراسي بنيان گذاشتند
ھاي سياسي مخالف جمھوري 

 فرزانه عظيمي

 قدرت ما در تنوع ماست



  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران اتحاد كار
 

5 1390  فروردين                                                                               168شماره 

ه با خشن ترين روش اسالمي نيز ک
ھاي سرکوب و حذف فيزيکي از 
حضور در صحنه سياسي کشور 
کنار گذاشته شده بوند، عليرغم از 
دست دادن بخش بزرگي از کادرھا، 
رھبران و سازماندھندگان خود، 
عليرغم قطع ارتباط با پايه ھاي 
اجتماعي شان و محدود شدن بسيار 
دامنه عملشان، توانستند در خارج 

 با ھمه دشواري ھاي از کشور
. شرأيط جديد، تجديد حيات نمايند

سازمان يابي ايرانيان مھاجر و 
 در قالب نھادھاي سياسي يا  پناھنده،

مدني جزٔيي از مقاومت مدني مردم 
ايران عليه استبداد و بي حقوقي 
حاکم بر مردم کشور ما بوده و 
ھست و کانون ھا، انجمن ھا و 

ھاي کميته ھاي ايراني در عرصه 
مختلف در سراسر جھان نقش 
برجسته اي در پشتيباني از جنبش 
سبز مردم ايران در مبارزه براي 
ٓازادي و دمکراسي طي يک سال و 

  .نيم گذشته داشته است
جنبش سبز که به دنبال کودتاي 
انتخاباتي به يک جنبش ھمگاني 
فرارؤييد، نشان داد که امروز 
نيروھاي وسيعي در جامعه ما عزم 

 کرده اند که به استبداد در جزم
خودکامگي . کشور پايان دھند

حاکمان و بي حقوقي مردم را 
تابعيت حکومت از . دگرگون کنند

اراده مردم را جايگزين تحميل اراده 
ھمه . حاکمان بر مقدرات مردم کنند

ايرانيان ٓازاديخواه در اين دگرگوني 
رمز تداوم جنبش سبز در . ذينفع اند

 خواست و گسترش فراگير شدن اين
اين اراده به تغيير در ارکان جامعه 
ما و در ميان ھموطنان ما در اقصي 

تحوالت . نقاط کشور و جھان است
در منطقه عليرغم ھمه سرکوب 
ھاي يک سال و نيم گذشته، اميد به 
تغيير در کشور ما را نيز بارورتر 

   .کرده است
ھاي اخير به دنبال  طي ھفته

يباني از تظاھرات مردم در پشت
جنبش ھاي ضد ديکتاتوري در 
منطقه، حکومت ھم در ايران بر 
. ابعاد سرکوب ھا افزوده است

کشتار جوانان و سرکوب و 
دستگيري ھاي گسترده را دوباره از 

شعار مرگ «. سر گرفته شده است
. صحن مجلس را پر کرده است» بر

اوباش حکومتي به خانه ھاي ٓاقاي 
اي موسوي، خانم رھنورد و ٓاق

کروبي و خانم فاطمه کروبي حمله 
کرده، ٓان ھا را در خانه ھايشان 
زنداني کرده اند و بنا به اخبار 
منتشره ھمراه به مکاتن ھاي 

   .نامعلومي برده اند
اما جنبش سبز نه فقط با بازداشت 
بسياري از روشنفکران، رھبران 
سنديکاھاي کارگري، دانشجويان، 

وق فعالين جنبش زنان، فعاالن حق

… بشر و وکال، روزنامه نگاران و 
از پاي ننشسته است، بلکه امروز 
با درس گيري از تجارب ارزنده 
جنبش ٓازاديخواھي مردم ايران در 
طول سي سال گذشته، مي رود تا 
سرنوشت جديدي را براي کشور ما 

  .رقم بزند
نقطه قوت اين جنبش در شبکه اي 

اين شبکه اي عمل . بودن ٓان است
ط در سازماندھي ٓان نيست، کردن فق

بلکه در تنوع دروني ٓان ھم مطرح 
شبکه ھاي درون اين جنبش . است

نه فقط در عمل خود مختارند و فقط 
خود را با ھمديگر و در جھت ھدف 
مشترک ھماھنگ مي کننند، بلکه 
در فکر و در انديشه نيز اين تنوع 
عمل مي کند، بر اساس اشتراکات 

م بر مي است که ھم سو با ھم گا
دارند و نه از طريق تحليل رفتن در 

اين تنوع در . ھويت يا فکر ديگري
عين ھم سؤيي و حتي فقدان ارتباط 
مستقيم بين شبکه ھا نقطه قوت و 
رمز موفقيت جنبش سبز عليرغم 
شدت سرکوب و يا اختالفات عديده 
فکري و حتي تاريخي بين نحله ھاي 

  .مختلف ٓان است
ھاي وسيع شکل گيري سريع شبکه 

و اتحاد عمل ھاي گسترده حول سه 
شنبه ھاي اعتراضي عليه حبس 
خانگي آقايان موسوي و کروبي، در 
اعتراض به دستگيري ھا و زندان 

يکي از . نقطه قوت جنبش ماست
 ١٧اين سه شنبه ھاي که ھمزمان با 

اسفند روز جھاني زن و ديگري 
شب چھارشنبه سوري، جشن 

ايد از اين ب. باستاني ايرانيان است
فرصت ھا بھره جست و نيروي ھر 
چه وسيع تري را براي رسيدن به 
خواست ٓازادي ھمه زندانيان 
سياسي، ٓازادي مطبوعات، 
اجتماعات، احزاب و باالخره 
انتخابات ٓازاد و پايان دادن به حيات 

  .استبداد بسيچ نمود
اعالم سه شنبه ھاي اعتراضي به 
 ابتکار شبکه ھاي خودجوش بوده و

با فراخوان شوراي تازه تاسيس 
و حمايت » ھماھنگي راه سبز اميد«

وسيع ايرانيان در خارج از کشور 
اين استقبال را اما . مواجه شده است

نمي توان و نبايد، چه در ايران و 
چه در خارج از کشور، به حل شدن 
ھمه در ھماھنگي راه سبز اميد تلقي 

بخش مھمي از نيروي جنبش . کرد
 از ٓان جنبش اصالحات، سبز و پيش

نيروي حذف شده جامعه بوده و 
اين نيرو مثل تمامي . ھست

کشورھاي استبداد زده منطقه با 
زندان و کشتار از ھر گونه تشکل و 
حضور مستقيم در کشور محروم 
شده است، اما از جامعه حذف نشده 

ھر گاه که توانسته است، . است
وزن خود را در ترازوي تغيير 

است و امروز عليرغم قرار داده 

ھمه مشکالت در حضور مستقل در 
جامعه، ذينفع ترين نيروي اجتماعي 
در تغيير و تحوالت جاري است، 
ھر موفقيتي در مقابله با استبداد تنھا 
. با حضور اين نيرو ممکن است

ھمين نيرو ھم نيروي محرکه برٓامد 
جامعه مدني در ايران و شکل 
گرفتن شبکه ھاي اجتماعي بر 

ساس تجربه پيچيده مبارزه سي ا
   .ساله با استبداد مذھبي است

گرايش به انحصار در جريان 
مبارزه بزرگ ترين ٓافتي است که 
مي تواند جنبش سبز را از دورن 

مردم کشور ما از اين نوع . فروپاشد
. انحصار طلبي تجربه تلخي دارند

بحث بعد از «: شعار ھأيي از قبيل
اي در جريان روزھ» مرگ شاه

مبارزه عليه ديکتاتوري شاه که 
قصد حذف مخالفان خميني را 

» حزب فقط حزب هللا«داشت، و يا 
که توجيه سرکوب ھمه جريانات و 
گرايش ھاي ديگر غير از پيروان 
خميني را دنبال مي کرد، در ذھنيت 
تاريخي ھر ايراني ھنوز حي و 

ما در عين استقبال و . حاضر است
ضات، شرکت وسيع در اين اعترا

اما بايد با درس گيري از گذشته، از 
تکرار خطاھا و يا درغلتيدن به 

امروز . خطاھاي جديد بپرھيزيم
بعضي از نيروھا سه شنبه اول را 
که مصادف با تولد ٓاقاي موسوي 

گرچه در . است، به ٓان گره زده اند
سال گذشته که ايشان در حصر 
نبودند، شديدا از چنين اقدامي انتقاد 

و چه بسا اگر امروز مي کردند 
توانستيم صداي ايشان را بشنويم، 
دوباره با چنين مخالفتي روبرو مي 

بايد دقت کنيم که اين نوع . شديم
حرکات نه تنھا به تقويت چنين 
اعتراضاتي نمي انجامد، بلکه مي 
تواند ما را از ھدف اصلي دور 
کرده و اتحاد شکل گرفته در جنبش 

  .ل ببردضد ديکتاتوري را زير سوا
جامعه مدرن امروز با شعارھاي 
ضد ديکتاتوري و ٓازدي طلبانه 
خود، مي رود که خود را از 

جامعه . زنجيرھاي استبداد رھا کند
ما امروز نه به رھبران جديد، بلکه 

بنابراين . به مديران اليق نياز دارد
بيأييم و تالش کنيم با تربيت مديران 
اليق، نياز به رھبري افراد 

ته را از بين برده، خرد فرھيخ
جمعي را افزايش داده و جامعه ٓاينده 
را با درس گيري از انقالب گذشته 

شعار ايران براي ھمه . مان، بنا کنيم
ايرانيان را با حق شرکت تک تک 
ٓان ھا در سرنوشت ٓاينده خود و 
کشور، جامه عمل پوشانده و بھار 
ٓازادي را ھمراه با ھمه ايرانيان در 

دنيا، با ھر مذھب، ھر ھر کجاي 
جنسيت، و ھر عقيده اي جشن 

  .بگيريم
 

 ياد ماموستا
  شيخ عزالدين حسيني

  گرامي باد
  

با اندوه فراوان با خبر شديم كه 
ماموستا شيخ عزالدين حسيني، يكي 
از شخصيت هاي مبارز و برجسته، 
كردستان در واپسين ساعات روز 

در سن 1389 بهمن ماه 21پنجشنبه 
ر كشور سوئد، چشم بر  سالگي د89

  .اين جهان فرو بست
ماموستا شيخ عزالدين حسيني يكي 
از شخصيت هاي برجسته و مبارز 
كردستان بود كه در تمام عمرش عليه 
ستم و تبعيض ملي و براي آزادي و 

او از . دموكراسي مبارزه نمود
روحانيون روشن بيني بود كه مورد 
اعتماد مردم كردستان و عموم 

در . اسي در كردستان بودجريانات سي
طول سي و دو سال مبارزه عليه رژيم 
جمهوري اسالمي، از آن هنگام كه 
رياست هيات نمايندگي خلق كرد را 
بر عهده داشت، تا آخرين روزهاي 
تبعيد، لحظه اي در ايستادگي بر 
حقوق مردم كردستان ترديد نكرد و 
براي تحقق اين هدف، مرارت هاي 

، تن به تبعيد زيادي ديد و دست آخر
او همواره در جهت نزديك كردن . داد

صفوف جريانات سياسي به يكديگر 
   .تالش نمود

از برجسته ترين خصوصيات ماموستا، 
روحيه تفاهم و همزمان وحدت طلبي 

ماموستا، در عين آشتي جوئي . او بود
و صلح طلبي، در دفاع از حقوق مردم 
استوار، و با ناقضان اين حقوق آشتي 

او دين باوري مخالف . ير بودناپذ
خرافه انديشي و مدافع جدائي دين از 

  .دولت بود
كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان 
خلق ايران در گذشت ماموستا شيخ 
عزالدين حسيني را به خانواده و 
دوستداران او، به مردم كردستان و به 
همه هموطناني كه دل در گرو آزادي 

  .گويددارند، صميمانه، تسليت مي 
كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان 

  خلق ايران
  2011 بهمن ماه 24يكشنبه 
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 بهمن امسال 25 حركتي كه در -يك
رخ داد، در تداوم خيزش مردم پس از 
تقلب در انتخابات رياست جمهوري 
اسالمي و بر زمينه سي سال تبعيض، 
سركوب سياسي و تورم و گراني، فساد 

ار ديگر اقتصادي و اخالقي بوده و ب
نشان داد كه جنبش كنوني مردم 
ايران، جنبشي است با خواسته هاي 
دموكراتيك و ضد استبدادي، كه تا 
رسيدن به خواسته هاي خود، با افت 
و خيز ادامه يافته و با سركوب از 

خواست . ميدان خارج نخواهد شد
مردم شركت كننده در اين جنبش، 
دستيابي به حق حاكميت بر سرنوشت 

 پاسخگو كردن قدرت به خويش و
براي دستيابي به اين . اراده مردم است

خواست است كه شعار نفي واليت 
  .فقيه پر طنين شده است

اين جنبش در پي اعتراضات مردم 
تونس و مصر و رشد مبارزات مردم 
خاورميانه عليه استبداد، جان تازه اي 

درخواست راهپيمائي از . گرفته است
پشتيباني و سوي موسوي و كروبي، با 

همراهي جريانات سياسي و نهادهاي 
مدني و فعاالن حقوق بشري، به كمك 
اينترنت و رسانه هاي ارتباطي جهاني، 
بار ديگر هزاران نفر را به خيابان ها 

افزون بر اين ها، تحوالت . كشاند
منطقه، شرائط را براي انعكاس اخبار 
جنبش در ايران، مساعدتر نموده 

رايط، دولت هاي مجموعه اين ش. است
غربي را، كه پشت سر ديكتاتورهائي 
مثل بن علي و مبارك ايستاده بودند، 
در تنگنا قرار داده است و فشار افكار 
عمومي آن ها را وادار كرده است تا از 
خواست هاي جنبش هاي ضد 

براي . ديكتاتوري پشتيباني كنند
جنبش سياسي كشورمان اهميت دارد 

 نموده و از اين شرايط مثبت را درك
روشن است كه اين . آن بهره گيرد

قدرت ها، دل در گرو منافع و مصالح 
تا ديروز بن علي و مبارك . خود دارند

را ياري كرده و از آن ها پشتيباني مي 
نمودند، امروز با جنبش مردم تونس و 
مصر، همراهي مي كنند و براي جلب 
نظر شهروندان خود، ناگزيرند با اين 

از سوي  .اهي كنندجنبش ها همر
ديگر سركوب خشن حكومت در طول 

 ماه گذشته و حتي اعدام تعدادي 20
از هموطنانمان، نتوانسته است مردم 

 بهمن 25در . را از ميدان به در كند
ماه، تهديدها و كشاندن نيروهاي 
انتظامي و بسيج و لباس شخصي هاي 
وابسته به حكومت، تنها از به هم 

ردم و راه پيوستن جويبار حركت م
افتادن سيل خروشان جمعيت 

حكومت با تمام . جلوگيري نمود
آمادگي و بسيجي كه كرده بود، 
نتوانست بخشي از مردم را از آمدن به 

كميت حضور . خيابان ها باز دارد
مردم در خيابان را، بايد متناسب با 
حكومت نظامي اعالم نشده در نظر 

واكنش عموم سران حكومت . داشت
كه حركت مردم، در همين نشان داد 

آنان . ابعاد، آنان را غافلگير كرده است
هرگز انتظار چنين واكنشي را 

واكنش ها، چنان مضحك و . نداشتند
غير معمول بود، كه نمايندگان مجلس 
كه براي قانون گذاري و دفاع از قانون 
به مجلس رفته اند، كف بر لب در 

 "قانون گذاري"صحن علني مجلس 
ه سينه زني با شعار معركه و دست

 راه انداختند و "اعدام بايد گردد"
چنان اختيار از كف نهادند كه رفتار 
اين واعظان قانون، با دسته هاي حزب 

 قابل تفكيك "عناصر خودسر"الهي 
   .نبود
 بخش قابل توجهي از مردم در -دو

ادي از شهرها به رغم تهران و تعد
مجموعه تهديدها به خيابان سرازير 

شعارهاي مردم با شعارهاي . شدند
. آقايان موسوي و كروبي يكسان نبود

درخواست اين دو براي راهپيمائي و 
دفاع از مردم مصر و تونس و عليه 

اما، شعار . استبداد به طور كلي بود
عمومي كساني كه به خيابان آمدند 

. ه اي متمركز بودعليه شخص خامن
اين دو شعار به ظاهر متناقض، ولي 

موسوي و . در عمل، مكمل هم بودند
كروبي نه مي توانستند و نه درست 
بود با شعار خامنه اي بايد برود، مردم 

پس از . را دعوت به خيابان مي كردند
مدت ها فاصله گيري از خيابان، بايد 

 25. بهانه مناسبي انتخاب مي شد
ع از جنبش مصر و تونس، بهمن و دفا

مناسب ترين موضوعي بود كه امكان 

بسيج با حفاظ ايمني نسبي را در 
اين درخواست، حتي . خود داشت

مقامات حكومت را هم براي پاسخ، به 
از اينرو، مخالفت . ترديد انداخت

تنها پس از . رسمي آنان اعالم نشد
 بهمن و تائيد حركت مردم توسط 25

ا شعار محوري موسوي و كروبي، كه ب
عليه ديكتاتوري و شخص خامنه اي 
همراه بود، حكومت بر ترديد خود 
فائق آمد و به حبس آنان در خانه 

اهميت كار . هايشان، مبادرت ورزيد
موسوي و كروبي و همه آناني كه در 
اين حركت نقش داشتند، پافشاري بر 
. حق مردم در تجمع و راهپيمائي بود

 هر شعاري تجمع مردم در خيابان، با
كه دعوت شوند، امروز به مرگ بر 

. كه شد. خامنه اي ختم مي شود
حكومت هم از همين امر وحشت 

معناي دعوت موسوي و كروبي . داشت
فاصله گيري قطعي از دستگاه واليت 

به خصوص مسكوت گذاشتن . بود
 بهمن رخ 22سقوط مبارك كه در 

داد، نقش برجسته اي در شعارها و 
 بهمن 25عات در خواسته هاي تجم

   .داشت
 خواست عاجل اكثريت مردم -سه

مانع . ايران دستيابي به آزادي است
اصلي تحقق اين خواست استبداد 
مذهبي حاكم و در راس آن دستگاه 
. واليت فقيه و شخص خامنه اي است

مردم در اكثريت خود به ويژه در 
شهرها از ادامه زندگي تحت اين رژيم 

اي قرون وسطائي و تبعيض ه
رنگارنگي كه وجود دارد، به ستوه 
. آمده اند و با اين دستگاه مخالف اند

اما مصاف با حكومتي كه پول نفت را 
در جيب و زور سرنيزه را بر كف و 
فريب منابر و مساجد را در اختيار 
دارد و بر اين سه ستون، تكيه كرده 
است، براي مردمي كه از هر گونه 

 و حقي، از حق تشكل، آزادي بيان
حتي پوشش هم محروم اند، دشواري 

مردم مي . هاي خاص خود را دارد
خواهند كه به استبداد پايان دهند، اما 
هنوز از ابزار نظر آزادانه و امكان ايجاد 
. اراده متشكل براي اين كار محروم اند

دستگاه سركوب عريض و طويل 
حكومتي، چون تار عنكبوتي اركان 

. استجامعه را در چنگ خود گرفته 
از اين رو هر حركتي كه بتواند خفقان 
حاكم را به چالش كشيده و بدان، در 
اين شرايط با مختصات داخلي و بين 

اي وارد نمايد، راه  المللي كنوني، ضربه
پيش روي جنبش را هموار خواهد 

 بهمن، آن بخش از 25در . نمود

مردمي كه خود را به خيابان رساندند 
ود را سر و شعار خامنه اي بايد بر

دادند، به فرو ريختن ترس از سركوب 
كافي است كه ديوار . كمك كردند

ترس ريخته شود تا ابعاد خشم و 
نفرت از اين همه تبعيض و سركوب 

جامعه ما ظرفيت اين را . نمايان شود
دارد كه در صورت تداوم جنبش، تا 
تعيين تكليف با جمهوري اسالمي از 

از سوي ديگر، . حركت باز نماند
پيشرفت جنبش مرزهاي تحمل در 
چارچوب نظام كنوني را براي بسياري 
از پر و پا قرص ترين هواداران آن نيز 

طرح شعارهائي . در هم نورديده است
عليه استبداد و شخص خامنه اي، 
نتيجه حضور مستقيم او در سركوب 
جنبش مردم، طي نزديك به دو سال 
. گذشته و بازتاب خواست مردم است

گونه شعارها تابوي قدر طرح اين 
قدرتي حكومت را در اذهان افراد 
. بيشتري آسيب پذير كرده است

حركت مردم، حتي در صورت 
سركوب، به افت جنبش نخواهد 

كما اين كه سركوب حركت . انجاميد
مردم، در پي برآمد جنبش پس از 

، نتوانست جنبش را 88انتخابات 
جنبش مردم از خيابان . خاموش نمايد

. نده شد، اما از تكاپو باز نماندعقب را
اكنون مجموعه عوامل داخلي و بين 
المللي به نفع استمرار مبارزات مردم 
و عقب نشاندن استبداد تغيير كرده 

انعكاس تحولي كه در خاورميانه . است
آغاز شده است بر ذهنيت مردم اثري 

مردم . مثبت به جا گذاشته است
ت مبارك را ديده اند، كه تا چند ساع

. پيش از بركناري اش چه مي گفت
شاهد تهديدهاي بن علي يك روز 

اين تجارب از . پيش از فرارش بوده اند
سوئي مردم را اميدوار مي كند و از 
سوي ديگر سردمداران حكومت را به 
واهمه انداخته، ترس از آينده را در 

   .ميان آن ها دامن مي زند
چهار تداوم جنبش با مشاركت هر چه 

 تر نيروهاي اجتماعي مختلف گسترده
حضور فعال جنبش هاي . ميسر است

اجتماعي مختلف از كارگران، زنان، 
تا ... دانشجويان، دانشگاهيان و 

جنبش مليت ها و اقوام در جنبش 
آزاديخواهي و دمكراتيك كنوني 

تاكيد بر . ضرورت موفقيت آن است
اشكال مسالمت آميز و پرهيز از 

 است كه خشونت مهمترين مساله اي
مي تواند از يك سو شركت وسيع تر 
مردم را تامين نمايد، از سوي ديگر 
قهر و خشونت دولتي را به عامل 

 محمد اعظمي
  :نكاتي در باره

  جنبش سياسي اخير و چشم انداز آن
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مشروعيت زدائي هر چه بيشتر از 
شكي نيست . حكومت تبديل كند

حكومت جمهوري اسالمي همانگونه 
كه تا كنون رفتار كرده است با 
ترفندهاي مختلف در صدد است كه 

. ردم تحميل كندخشونت را به م
تالش ما بايد متوجه خنثي كردن 
چنين دامي و تبديل آن به ضد 

بايد بكوشيم نه تنها . خودش شود
نيروهاي موجود را حفظ كنيم بلكه بر 
دامنه مشاركت اقشار و اليه هاي 

شعار . ديگر در اين جنبش افزوده شود
مشترك و نقطه اتصالي كه مي تواند 

ابات آزاد اين نيرو را متحد كند انتخ
انتخابات آزاد با معيارهاي . است

شناخته شده جهاني، البته با پيش 
شرط هاي آن، يعني آزادي احزاب و 

تنها شعاري ... مطبوعات و اجتماعات و
است كه هر جريان سياسي بدون اين 
كه از برنامه و سياست خود عدول 
نمايد، مي تواند پيرامون آن در جهت 

جنبش . كندتحقق برنامه خود مبارزه 
كنوني مردم، كه در دو ساله اخير 
عليه زورگوئي به ميدان آمد، با تمام 
قدرت اش هنوز نتوانسته است 

از اين رو . استبداد را زمين گير كند
بايد از يك سو روي يك شعار محوري 
و متحد كننده تاكيد كند، تا اليه هاي 
بيشتري را فعال كرده، وارد ميدان 

وي ديگر، نيازمند مبارزه نمايد و از س
اين است كه خواسته هاي مشخصي 
را هم از جنبش زنان، جوانان و 
دانشجويان، مليت ها و اقوام، كارگران 

را طرح و از آن دفاع كند، تا ... و 
بخش هاي وسيع تري از اين اقشار را 

   .در اين مبارزه سهيم كند
 هر جرياني كه از حضور مردم -پنج

ن، سرنگوني  بهم25در خيابان در روز 
حكومت را انتظار داشته است، طبيعي 
است كه حركت را شكست خورده 

واقعيت اين است كه مردم . بپندارد
نمي خواهند، اما حكومت هنوز قادر 
است به كمك پول و زور خود، 

اما مجموعه . حاكميتش را نگهدارد
. عوامل به زيان حكومت عمل مي كند

 بهمن 25با چنين زمينه اي حركت 
. اوردهاي متناقضي داشته استدست

اين حركت، موجب شد كه برخي 
اختالفات اصولگرايان، به حاشيه رانده 
شود و اليه نازكي از اصالح طلبان نيز 

اما . مرعوب شده زانوانشان سست شود
همسوئي جريان موسوي و كروبي را با 
بخش سكوالر جامعه و جريانات چپ 

افزون بر اين، . بيش تر از پيش نمود
يوند اين مجموعه را با بخشي از پ

مردم، كه نيروي اثرگذار در جنبش 
اين . كنوني اند، مستحكمتر كرد

حركت باعث شد كه نفوذ حكومت 
جمهوري اسالمي در ميان جريانات 
اسالمي منطقه و در سطح جهان 

به خصوص در شرايط . تضعيف شود
كنوني كه جنبش هاي منطقه در 

سيار حال يارگيري اند، اين ضربه ب
محكمي به تبليغات عوامفريبانه 

اما صف بندي كنوني چه . حكومت بود
در ميان اصولگرايان و چه اصالح 
. طلبان، به سرعت تغيير خواهد كرد

حكومت با قطبي كردن فضاي 
سياسي، توانسته است به شكل موقت 
و در لحظه عناصر مياني و مردد درون 
نظام را مجبور به موضعگيري به نفع 

توجه داشته باشيم كه . ايدخود نم
جنبش كنوني در خيابان ها، با وجود 
شرائط سركوب شديد دو باره به 

با سركوب آشناست . ميدان آمده است
دچار . و درد آن را لمس كرده است

در زير سركوب . خوش خيالي نيست
به همين خاطر از . آزموده شده است

   .روبرو شدن با آن، يكه نخواهد خورد
 دهانه شكاف در راس از سوي ديگر

درگيري . هرم قدرت بازتر مي شود
هاي مجلس و قوه قضائيه با دولت و 
بلوك رفسنجاني با دولت و ولي فقيه، 
. ريشه در منافع اقتصادي آنان دارد

اگر با يك توصيه و با يك تهديد 
امكان ختم آن وجود داشت، بسيار 
پيش از اين ها بايد موضوع اختالف، 

ن درگيري به خاطر اي. منتفي مي شد
ميلياردها پول نفت و امتيازها و رانت 
هائي است كه با سكان قدرت پيوند 

اين كه رفسنجاني . خورده است
رياست مجلس خبرگان رهبري را 
واگذار مي كند و يا پسر او از رياست 
مترو تهران كناره گيري مي كند، 

در اين . نشان از اوج بحران در باالست
ه بلوك درگيري درست است ك

احمدي نژاد و دستگاه واليت پيشروي 
كرده اند، اما اين كل نظام و قدرت 
. حاكم است كه ضعيف تر مي شود

ستون هايي كه اين نظام را بر پا 
. نگاهداشته بود،در حال فروريزي است

هر حركتي در جامعه، با اين شرايط، 
   .بايد ديده و سنجيده شود

 وظيفه ما اين است كه بكوشيم -شش
مزمان با مشاركت در مبارزه و ه

دخالت در سياست و جهت دادن و 
فرموله كردن مطالبات مردم، بلوك 
خود را براي استقرار دموكراسي ايجاد 

  11يه در صفحه بق   . كنيم
 

 
ترفندهاي رژيم براي سركوب جنبش را 

 متحدانه درهم شكنيم
 

 حبس خانگي مير حسين موسوي و مهدي كروبي را محكوم مي كنيم
 

 بهمن ماه، رژيم جمهوري اسالمي سركوب اعتراضات مردم را 25بعد از راهپيمائي 
تشديد نموده و به خيال خود و درهراس از برآمد جنبش آزاديخواهانه مردم ايران، 
ميرحسين موسوي و مهدي كروبي و خانوادهاي آنان را عمال در خانه هاي خود زنداني 

 خواهد از راديكال شدن جنبشي كه سر برآورده حكومت با اين ترفندها مي. نموده است
 .و خيال ايستادن ندارد، جلوگيري نمايد

با سقوط رژيم هاي ديكتاتوري و شعله ور شدن جنبش هاي ضد استبدادي در منطقه، 
راهپيمائي . جنبش اعتراضي و ضد استبدادي مردم كشور ما نيز جان تازه اي گرفته است

فند در تعدادي از شهر هاي كشور، به رغم تهديد و  بهمن ماه و اول اس25هاي روز 
ارعاب نيروهاي سركوب رژيم، برگزار شد و بار ديگر حكومت را در تنگناي مقابله با 

 .جنبشي قرار داد كه تا كنون بارها پايان آن را اعالم كرده بود
 تهران بعد از قيام مردم مصر عليه ةخامنه اي رهبر جمهوري اسالمي در نماز جمع

يكتاتوري مبارك، نعل وارونه زد و خود را حامي جنبش ضد استبدادي آن ها قلمداد د
كرد، اما فراموش كرد كه رژيم او سال هاست كه مردم ايران را به خاطر همان خواست 

فقط طي يك سال نيم . ها، به خشن ترين و غيرانساني ترين روش ها، سركوب مي كند
ه دستور شخص او در جريان اعتراضات خياباني به گذشته ده ها نفر از فرزندان مردم ب

قتل رسيده اند و هنوز هم افرادي چون صانع ژاله، محمد مختاري، امير حسين تهرانچي، 
 و مزورانه شودبه قتل مي رسند و اجسادشان نيز دزديده مي ... حامد نورمحمدي و 

 !وانمود مي كنند كه مردم خود، فرزندانشان را به قتل مي رسانند
 اخير جنبش اعتراضي مردم ايران، كه اين بار با صداي بلند اركان اصلي حكومت برآمد

را نشانه رفته است، دستگاه واليت فقيه را به تكاپو انداخته است، تا براي حفظ قدرت 
از سر گرفتن كشتار در خيابان ها، راه . خود، به جنون آميزترين اقدامات دست يازد

 جديد و حمله به خانه مير حسين موسوي، و مهدي دهانداختن بازداشت هاي گستر
كروبي و محاصره خانه آن ها و قطع ارتباط آن ها با بيرون و اعضاي خانواده شان، از آن 

 .جمله است
 اعتراضي اخير مردم ايران كه متكي بر قدرت عمل نسل جوان و آينده ساز كشور جنبش

تگاه سركوب و سانسور حكومتي را در است، با استفاده از امكانات مدرن ارتباطات، دس
طول يك سال و نيم گذشته و در جريان اعتراضات ميليوني بعد از انتخابات، عمال دور 

اين جنبش كه پيشتاز جنبش هاي ضد استبدادي در منطقه بوده است، اكنون با . زده است
 اي دريافت كرده است، جان تازه... پژواكي كه از خيزش مردم تونس، مصر، يمن و 

اهميت دارد نهال اين اميد را با . گرفته و اميد به پيروزي را بال و پر ديگري داده است
 و از همه امكانات موجود كردتشديد مبارزه عليه استبداد مذهبي هر چه بيشتر آبياري 

 .بهره جست تا ترفندهاي حكومت براي كاشتن تخم ياس در جامعه درهم شكسته شود
حاد فدائيان خلق ايران سياست سركوب حكومت،  مركزي سازمان اتكميته

كشتارمعترضان و بازداشت و ضرب و شتم آن ها و زنداني كردن ميرحسين موسوي و 
مهدي كروبي در خانه هايشان را شديدا محكوم مي كند و از همه نيروهاي آزاديخواه و 

 اسالمي را  نموده و جمهورياعتراضمجامع بين المللي مي خواهد كه عليه اين اقدامات 
براي متوقف نمودن سركوب و به رسميت شناختن راي و اراده مردم ، آزادي بي قيد و 
شرط زندانيان سياسي و پايان دادن به تضييقات عليه ميرحسين موسوي و مهدي كروبي و 

 .خانواده آن ها، وادار نمايند
اسي، نهادها و  مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران همه سازمان و احزاب سيكميته

كانون هاي دمكراتيك و كليه فعاالن نهادهاي مدني را فرا مي خواند كه در دفاع از 
جنبش آزاديخواهانه و ضد استبدادي مردم ايران، به همگامي و همكاري در هر سطح كه 

 با تشديد سركوب جنبش مردم، بازداشت ها، شكنجه و همقابل. ممكن است، روي آورند
الفان حكومت، مهم ترين عرصه همگامي همه نيروها با هر مرام، برنامه زندان و اعدام مخ
نبايد فراموش كرد كه تنها با تالش و مبارزه مشترك و متحد همه . و ديدگاهي است

 . ماست كه امكان سقوط استبداد و استقرار دموكراسي ميسر است
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مروري گذرا بر عناوين رويداهاي 
ايران در روزها و هفته هاي اخير، يك 
مسئله را، بيش از پيش، برجسته و 

» امنيت«ممتاز مي سازد و آن مسئله 
دو سينماگر سرشناس ايراني، : است

، به »اقدام عليه امنيت ملي«به اتهام 
 ماه حبس محكوم 6طور جداگانه به 

كالي دادگستري، پنج تن از و. شدند
، تحت پيگرد »امنيتي«به اتهامات 

سه نفر از فعاالن . قضائي قرار گرفتند
كارگري، با اتهامات مشابه، دستگير و 

در همين حال، . روانه زندان شدند
بازداشت و يا محاكمه دانشجويان، 
فعاالن جنبش زنان، روزنامه نگاران و 
ديگران نيز، با اتهاماتي چون، تشويق 

همدستي با «مومي، اذهان ع
... و » اقدام عليه نظام«، »بيگانگان

  .همچنان ادامه يافته است
، البته اختصاص به »مسئله«اين 

روزها و هفته هاي اخير ندارد بلكه 
طي ساليان متمادي، با شدت و ضعف 
متفاوت، گريبانگير جامعه ما بوده 

برخورد امنيتي به قضايا نيز تنها . است
ي شرع و انقالب منحصر به دادگاه ها

و يا مقامات امنيتي و انتظامي رژيم 
همه گردانندگان حكومتي . نيست

به رويدادها و » امنيتي«اساسأ از زاويه 
هر هفته . مسائل جامعه نگاه مي كنند

يا هر ماه، گردهمائي و سمينارهاي 
» امنيتي«گوناگون راجع به موضوعات 

برگزار و يا مانورها و نمايشهاي نظامي 
يتي و پليسي در شهرها و مناطق و امن

تدوين و . كشور سازماندهي مي شود
امنيت «اجراي انواع طرحهاي 

امنيت «، »امنيت اخالقي«، »اجتماعي
و نظاير اينها، از جمله مشغله » رواني

هاي اصلي وزارتخانه ها و ارگانهاي 
  .گوناگون رژيم است

برآمد جنبش گسترده آزاديخواهانه و 
عدالت طلبانه مردم در سال گذشته، 
طبعأ بر نگراني ها و دلمشغولي هاي 

سردمداران حكومتي بسيار » امنيتي«
تالشهاي اينان براي . افزوده است

مقابله با جنبش اعتراضي مسالمت 
، »فتنه«آميز مردم و فرو نشاندن 

پليسي و امنيتي حاكم آشكارا فضاي 
اما . بر جامعه را شديدتر ساخته است

حكومتگران، در اساس، » امنيتي«نگاه 
مختص امسال و پارسال نبوده و بلكه 
ريشه در ماهيت و عملكرد استبداد 

   .مذهبي حاكم دارد
  

  ماهيت رژيم
پيش از هر چيز، روشن است كه 
مسئله امنيت، مسئله همه حكومتها و 

ن امنيت داخلي و تأمي. دولتهاست
خارجي شهروندان، يكي از 
كاركردهاي اوليه حكومتهاست كه 
طبق قانون و يا عرف و سنت، انحصار 
اعمال قهر و خشونت را در اختيار 
دارند، گذشته از اين كه حفظ و بقاي 
حكومت هم دغدغه دائمي آنهاست، 
هر چند كه اين دو، مي توانند در 

  .تعارض با يكديگر نيز واقع شوند
اما در حكومتهاي خودكامه، كه 
اكثريت آحاد جامعه نمي توانند اراده 
آزاد و آگاهانه خود را ابراز و اعمال 
كنند، مسئله امنيت در سرلوحه 
مسائله گريبانگير حاكمان قرار مي 

در اين قبيل حكومتها، اعمال . گيرد
قدرت و بقاي بساط اقتدار عمدتأ با 
توسل به دو حربه اصلي اختناق و 
سركوب و نيرنگ و فريب ميسر مي 

رژيم جمهوري اسالمي هم در . شود
همين چارچوب قرار داشته و بر 
همين روال عمل كرده و مي كند، 

ضمن آن كه ويژگي مذهبي آن، 
دامنه و شدت اختناق و ستمگري آن 

  .را دوچندان ساخته است
رژيمي كه در پي انقالب بهمن 
جايگزين رژيم ستمشاهي شد، از 

بتدا به قلع و قمع رقيبان، همان ا
مخالفان و معترضان پرداخت تا پايه 
هاي قدرت انحصاري و استبدادي 

بازسازي ارگانهاي . خود را استوار كند
سركوب و يا ايجاد نهادهاي امنيتي و 
نظامي موازي، لشكركشي به مناطق 
مختلف، سازماندهي دستجات حزب 
الهي و باندهاي سياه، راه اندازي 

و بستن دانشگاه » رهنگيانقالب ف«
ها، تصفيه هاي وسيع در دستگاه هاي 
آموزشي و اداري، از جمله اقدامات 
رژيم نوخاسته در راستاي پي ريزي 

تنها با توسل به . استبداد مذهبي بود
خشن ترين و وحشيانه ترين 
تهاجمات و سركوبگريها بود كه رژيم 
خميني توانست انبوه توده هاي 

ان انقالب با معترض را كه در جري
خواستهاي آزادي، استقالل وعدالت 
به خيابانها آمده بودند، به خانه 
هايشان بازگردانده و تا مدتي، 

جنگ ويرانگر هشت . خاموش كند
ساله هم، كه همراه با صدمات و 
خسارات بيسابقه اي براي مردم و 

براي رژيم » بركتي«جامعه ما بود، 
محسوب مي شد تا با بهره گيري از 

، ارگانهاي نظامي و امنيتي خود را آن
تقويت و بساط استبدادش را مستقر 

ولي حتي پس از استقرار و . سازد
تثبيت حكومت اسالمي نيز، اين 
عمدگي و اوليت مطلق مالحظات 

در «امنيتي همچنان برجا مانده و 
به يكي از خصايص اصلي رژيم » واقع

تبديل گرديد كه در سالهاي بعد، خود 
 تغيير در تركيب دروني عاملي براي

اما گروهي كه در . حكومت ماليان شد
پس انقالب قدرت را قبضه كردند، 
درصدد ايجاد استبدادي از نوع 
مذهبي بودند و اين، فراتر از هر چيز 
ديگر، بيانگر ويژگي امنيتي مطلق آن 
و همچنين تفاوت آن با ديگر 

تلفيق دين . رژيمهاي ديكتاتوري است

بي كه در اصل و دولت، به ترتي
و ديگر اصول » واليت مطلقه فقيه«

قانون اساسي جمهوري اسالمي آمده 
و مهمتر از آن، به شيوه اي كه در 
عمل پياده شده و مي شود، حيطه 
كنترل و دخالت و اعمال نظر و زور 
حكومتگران را درهمه مسائل 
شهروندان و در تمامي امور جامعه، 

  .نامحدود مي سازد
اسالمي « فرمان زماني كه خميني

را صادر » كردن همه شئونات جامعه
كرد، هدف آن صرفأ مقوالت حقوق و 
قضائي و يا مسائل آموزشي و پرورشي 

تا جائي كه (قصد آنها در واقع . نبود
اعمال نظارت و كنترل ) تيغ شان ببرد

بر همه امور عمومي و خصوصي، 
سياسي و اقتصادي، اجتماعي و 

به عنوان . بوده است... فرهنگي و 
مثل، در همان محدوده عرصه حقوقي 
و قضائي هم، كه از اولويت هاي اصلي 
ماليان حاكم براي تصاحب مجدد 
ايجاد محاكم شرع و اسالمي كردن 
همه قوانين جزائي و مدني بوده است، 
هنوز هم تعريف دقيق جرم و تعداد 

  .جرائم روشن نيست

در هر حال، تالشهاي رژيم در جهت 
قتدار خود، با عناوين بسط و حفظ ا

ايجاد جامعه «و يا » اسالمي كردن«
، به طور مداوم معيارها »اسالمي نمونه

و مرزبنديهاي مجددي خلق و يا 
معيارهاي موجود خود را سخت تر و 

ايجاد و اجراي . تنگتر مي كند
ها و تصفيه هاي مكرر، » گزينش«

غير «و » مكتبي«تقسيم بندي هاي 
غير «و » خودي«و يا » مكتبي
و نظاير اينها، غالبأ با » خودي

 آغشته است و به "امنيتي"مالحظات 
سهم خود، گرايش هاي امنيتي را در 

اما راه . درون حكومت تقويت مي كند
مقابله با تهاجم «اندازي هياهوي 

و سياستها و اقدامات رژيم » فرهنگي
در اين رابطه، كه از حدود بيست سال 

مه پيش شروع شده و هنوز هم ادا
دارد، شگرد ديگري براي تشديد 
فضاي پليسي و امنيتي در جامعه بوده 

در شرايطي كه تظاهرات و . است
اعتراضات صنفي و اقتصادي و 
اجتماعي دانشجويان، كارگران و يا 
حاشيه نشينان هم از جانب مسئوالن 
و ارگانهاي حكومتي اقدامي 

تلقي شده و موجب » سياسي«
ير لواي مي شد، ز» امنيتي«برخورد 

نيز تعريف » مقابله با تهاجم فرهنگي«
و تفسير بسيار گسترده و فراگيري از 

اعالم و به مورد اجرا » امنيت«مسئله 
اگر چه مقاومتهاي اقشار . گذاشته شد

مختلف مردم، به اشكال گوناگون، در 
برابر اين تعرض گسترده رژيم، آن را 
از دستيابي به همه مقاصد خويش و 

داي اعتراضات، ناكام خاموش كردن ص
گذاشته است ولي حكومتگران 
همچنان در پي استمرار و حتي 

   .نهادينه كردن آن هستند
با اين تعرض وسيع، نه تنها فعاليت ها 
و اعتراضات و انتقادات سياسي، 
اجتماعي و صنفي، بلكه فعاليت ها و 
حركتهاي فرهنگي و هنري و علمي 
هم كه خارج از چارچوب تنگ 

و » سياسي«رزيابي شوند، حكومتي ا
نه فقط . تلقي مي شوند» امنيتي«

مقاالت و كتابهاي نويسندگان و آثار 
هنري هنرمندان دگرانديش، بلكه 
چند تار موي زنان، رنگ جوراب 
دختربچگان، پيراهن آستين كوتاه 

تهاجم «، به عنوان ...مردان و 
و بنا براين، اقدامي » فرهنگي

مي عليه رژيم محسوب » امنيتي«
در چنين شرايطي، انتشار يك . شود

كتاب، يك فيلم، يك نوار موسيقي و 
اينترنتي، برگزاري يك » وبالگ«يا 

 محمود بهنام
  
  است، » امنيتي«وقتي كه همه چيز 

  نيتي براي مردم نيستهيچ ام
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تجمع آرام صنفي و فرهنگي و يا 
حتي مهماني خانوادگي، براي 
گردانندگان و ارگانهاي حكومتي يك 

است كه لزومأ » امنيتي«مسئله 
از اين . مي طلبد» امنيتي«برخورد 

» امنيتي«واقع، همه چيزديدگاه، در 
است مگر آن كه از فيلتر سانسور 

دين و ايمان . حكومتي گذشته باشد
مردم هم، ازنظر ماليان حاكم و 

، كه »امنيتي«شركايشان مقوله ايست 
پاسداران و بسيجي ها و ديگر قداره 
بندان رژيم به مراقبت از آن مي 

  .پردازند
  

  پاسداران شريك ماليان
و قدرت گيري روند رشد و گسترش 

فزاينده ارگانهاي نظامي و امنيتي در 
حكومت اسالمي، طي سي سال 
گذشته، مسيري پيچيده و برخاسته از 

ايجاد . عوامل متعدد بوده است
نهادهاي موازي و جنگ طوالني، طبعأ 
موجب توسعه و تقويت اين ارگانها 

اما بعد از جنگ نيز، گسترش و . شد
 تحكيم موقعيت آنها متوقف نشده

صرفنظر از تهديدات امنيتي . است
واقعي و يا موهوم خارجي، دلمشغولي 
ها و نگراني هاي دائمي سردمداران 

داخلي، » امنيت«حكومتي در مورد 
مرتبأ به اختصاص بيشتر بودجه و 
امكانات به دستگاه امنيتي و اطالعاتي 
و انتظامي انجاميده و اين نيز به نوبه 
خود، به تقويت باز هم بيشتر 
موقعيتي اين قبيل نهادها و خواست 
افزونتر آنها براي مشاركت در اقتدار 

پاسداران . حكومتي منجر شده است
ماليان » پاسداران«كه زماني فقط 

حاكم بودند، اكنون به شريك 
   .حكومتي آنها نيز ارتقا يافته اند

پس از پايان جنگ و در دوره 
رفسنجاني، تعدادي از » سازندگي«

به سپاه پاسداران » نيعمرا«طرحهاي 
و ديگر نهادهاي نظامي و انتظامي 
واگذار شده و در جريان خصوصي 
سازي بنگاه هاي دولتي نيز، بخشي از 

ولي . آنها به همين نهادها داده شد
هنگامي كه، در همان دوره، اجازه 
فعاليتهاي اقتصادي و انتفاعي، ظاهرأ 

به تعداد » خودگرداني مالي«به عنوان 
 وزارتخانه ها و موسسات زيادي از

دولتي داده شد، ارگانهاي نظامي و 
امنيتي نيز فعاليتها و مداخالت خود 

ترش را در امور اقتصادي وسيعأ گس
چنان كه مثأل وزارت اطالعات . دادند

رژيم، عالوه بر اختيار نظارت بر 
فعاليتهاي عمده اقتصادي كه جديدأ 

كسب كرده بود، رأسأ به تصاحب و يا 
ايجاد موسسات اقتصادي متعدد در 

   .داخل و خارج كشور مبادرت كرد
در همان دوره، همچنين تعدادي از 

 به فرماندهان سپاه و مقامات امنيتي،
مناصب ديگري چون وزارت، وكالت، 
سفارت، مديريت و يا عضويت درهيأت 
مديره شركتها و سازمانهاي حكومتي 
دست يافته و به تدريج موقعيت خود 
را در ديگر عرصه هاي سياسي و 
اقتصادي و فرهنگي درون حكومتي 

در دوره خاتمي، . تقويت كردند
سركردگان امنيتي و نظامي، با هدايت 

ي و همدستي جناح تماميت خامنه ا

خواه رژيم، غالبا به مقابله با اصالح 
طلبان حكومتي پرداخته و از اين 
طريق نيز به تحكيم موقعيت خود و 
گشودن مسير به سمت مواضع باالتر 

با روي كار . اقتدار سياسي كوشيدند
آمدن دارودسته احمدي نژاد، چنان 
كه پيداست، عناصر و مقامات امنيتي 

در دولت و مجلس رژيم و نظامي 
سهم و قدرت بيشتري به چنگ 
آوردند و همراه با شراكت در اقتدار 
سياسي، امكانات افزونتري را هم براي 
دست اندازي به بودجه و منابع 

  .اقتصادي كشور صاحب شدند
در ارتباط با تشديد هراس و 
حساسيتهاي سردمداران حكومتي و 
همراه با توسعه و تقويت نهادهاي 

تي، وظايف و مأموريت هاي تازه امني
اي نيز براي اينها تعيين و اجرا مي 

نيروهاي بسيج وابسته به سپاه، . شود
عالوه بر (» ضابطين قضائي«با عنوان 

اجراي امر «وظيفه ) نيروهاي انتظامي
مبارزه «و » به معروف و نهي از منكر

را هم بر عهده » با بد حجابي
بخشي ديگر از همان . گيرندمي
روها، تحت فرماندهي سپاه، در ني
سازماندهي » گردان هاي عاشورا«

شده اند كه مأموريت آنها هم كنترل 
شهرها و مناطق پرجمعيت و مقابله 

. با حركتها و اعتراضات توده اي است
به عالوه، سپاه پاسداران رژيم، دستگاه 
اطالعاتي جداگانه اي ايجاد كرده و 
بازداشتگاه هاي انحصاري خود را 

پوشيده نيست كه بخشي از . اردد
دستگاه قضائي رژيم هم اكنون زير 
كنترل مستقيم سپاه قرار دارد و يا 
وزيران سابق اطالعات بر مسند 

  .مي نشينند» دادستاني كل كشور«
 و "قتلهاي زنجيره اي"وقوع 

اعتراضات و افشاگريهاي متعاقب آن، 
يكي از طرحهاي پنهاني و گوشه اي 

ي جنايتكارانه وزارت از فعاليتهاي مخف
آن . اطالعات رژيم را برمال ساخت

امنيتي كردن امور فرهنگي و «طرح، 
بود كه توسط سعيد » مطبوعاتي

امامي، معاون اين وزارتخانه، ارائه و 
هدف از اجراي اين . تصويب شده بود

طرح، توسعه اقدامات تروريستي رژيم 
كه پيش از آن عمدتأ در خارج (

وزيسيون را آماج كشور، چهره هاي اپ
به داخل كشور، ) خود قرار داده بود

حذف فيزيكي تعدادي از شخصيتهاي 
سياسي، فرهنگي و روشنفكري و 

اما با . ايجاد جو وحشت و ارعاب بود
وجود همه اعتراضات، نه تنها پرونده 
اين قتلها نهايتأ لوث و مخدوش 
گرديد و نه فقط وكالي مدافع پيگير 

ند، بلكه اين پرونده زنداني شد
همدستان و همقطاران سعيد امامي 
در ارگانهاي امنيتي نيز به مناصب و 

   .موقعيتهاي باالتر دست يافتند
قابل توجه است كه طي سالهاي 
گذشته، به همان نسبتي كه پايگاه 
اجتماعي رژيم تضعيف و محدودتر 
گشته، بر اتكاي آن بر ارگانهاي 
. امنيتي و اطالعاتي افزوده شده است

همان اندازه كه حربه دغلبازي و 
عوامفريبي رژيم كندتر شده، توسل 
آن به سركوب و سرنيزه بيشتر گشته 

سازمان «هنگامي كه خميني از . است
حرف مي زد و »  ميليوني36اطالعاتي 

مردم را به خبرچيني و جاسوسي 
عليه همسايگان و آشنايان فرا مي 
خواند؛ هنوز رژيم از پايگاه اجتماعي 

اما طي اين . ي برخوردار بودوسيع
سالها، به داليل گوناگون، و از جمله 
به واسطه اقدامات سركوبگرانه و 
اجحافات و زورگوئي هاي خود رژيم و 
فسادي كه سر تا پاي آن را فرا گرفته 
است، ريزش پايگاه آن نيز شتابي 

در جريان رسوائي . مضاعف يافته است
بزرگ انتخاباتي اخير و حاد شدن 

ان گريبانگير رژيم نيز نشانه هاي بحر
وسعت و شدت اين ريزش، كامأل 
نمايان گرديد، همان طور كه 
سركوبگريهاي ددمنشانه آن در برابر 
حركت اعتراضي مردم هم گواه 

  .ديگري بر اين واقعيت بود
بايد يادآور شد كه تكيه روزافزون به 
ارگانهاي امنيتي و پليسي و سهيم 

اقتدار شدن سركردگان آنها در 
حكومتي، صرفأ به جابه جائي عناصر و 
. يا تغيير تركيب دروني ختم نمي شود

تجارب متعدد حاكي از آنست كه در 
جائي كه فرماندهان نظامي و امنيتي 
در اداره حكومت شريك و سهيم مي 
شوند، مي توانند با جوسازي هاي 
امنيتي، پرووكاسيون، ارائه آمار و 

ه هاي گزارشهاي غير واقعي و شيو
گوناگون ديگر، ساير سردمداران و 
سياستهاي حكومتي را به ميل خود 

اينجا ديگر، به مصداق مثل . بچرخانند
دم است كه سگ را تكان «معروف، 
خامنه اي براي مقابله با !. »مي دهد

حركتهاي حق طلبانه مردم و يا به 
منظور كنار زدن رقيبان حكومتي 
اش، به سپاهيان و امنيتي ها روي 
آورده و ،بيش از پيش، به آنها ميدان 

دور از انتظار نيست كه . داده است
به بازيچه دست » رهبر«روزي خود 

  .آنها تبديل شود
ترجمان واقعي ديدگاه و سياستي كه 

مي بيند و هر » امنيتي«همه چيز را 
» حفظ امنيت«اقدامي را به بهانه 

توجيه ميكند، سلب هرگونه امنيت از 
ل شديدترين تحمي. مردم است

فشارها، پايمال كردن ابتدائي ترين 
حقوق انسانها، محو آزاديها و تالش 
براي خاموش كردن هر صداي انتقاد و 
اعتراض و حق طلبي، نتيجه بالواسطه 
اجراي آن سياست ضدانساني و ضد 

قتل عام در زندانها . دموكراتيك است
و شكنجه گاه ها، كشتار در خيابان 

 و مخالفان، به ها، ترور روشنفكران
گلوله بستن صفوف معترضان، اعدام 
جوانان مبارزه و آزاديخواه، تنها 
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فهرستي كوتاه از سلسله طوالني 
جناياتي است كه كارنامه سي ساله 

آنچه . رژيم حاكم را سياه كرده است
گاهها و شكنجه در زندانها،

گذرد، هاي حكومت ميبيدادگاه
بازتاب فشرده آن چيزيست كه بر 

ثريت وسيع جامعه ما تحميل اك
معناي واقعي اجراي سياست . شودمي

رژيم، چيزي نيست جز » امنيتي«
   .تبديل ايران به زنداني بزرگ

اما فضاي شديدأ پليسي و امنيتي 
حاكم و اينهمه بگير و ببند و قدرت 
نمائي، هيچ امنيتي براي مردم در 
فعاليت و كار و زندگي روزمره شان 

مي توانست پديد پديد نياورده و ن
جمهوري اسالمي، به لحاظ : آورد

برحسب (تعداد اعدامهاي ساالنه 
، در رده نخست )ميزان جمعيت

دولتهاي جهان قرار دارد و به عالوه 
ايران يكي از پر زنداني ترين 
. كشورهاي جهان محسوب مي شود

به رغم اينها، بر مبناي شواهد ملموس 
و عيني، طبق گزارشهاي حوادث 

ت و برپايه آمارهاي رسمي، مطبوعا
ميزان جرائم و انواع بزهكاريهاي 
اجتماعي و اخالقي، از دزدي، 
زورگيري و قاچاق گرفته تا تجاوز، 
سرقت مسلحانه و آدم ربائي، مرتبأ رو 

تراكم شديد در . به افزايش است
زندانها و انباشته شدن روزافزون 

در » عادي«پرونده هاي جرائم 
عضالت جاري دادگستري، از جمله م

نهادهاي حكومتي به اعتراف خود 
   .مسئوالن آنهاست

در نهايت، رژيمي كه براي حفظ 
بساط ننگين سركوب، ستمگري و 
چپاول خود از هيچ اقدامي فروگذار 
نميكند، نميتواند هيچ امنيتي را هم 
. براي اكثريت عظيم مردم فراهم آورد

تأمين امنيت آن، عمآل به معناي 
از يك . اي مردم استفقدان امنيت بر

سو، با تداوم سركوب و خفقان، حيف 
و ميل و تاراج درآمدها و دارائي هاي 
عمومي، تشديد بيكاري و فقر و 
نابرابري، نا امني سياسي، اجتماعي، 
فرهنگي و اقتصادي را استمرار و 

از سوي ديگر، با . شدت مي بخشد
تشنج آفريني و ماجراجوئي در عرصه 

ي و منطقه اي و مناسبات بين الملل
تشديد بحران اتمي، خطر بمباران، 
جنگ و مداخالت قدرتهاي خارجي 
را، با همه عواقب فاجعه بار آن، مرتبأ 

بزرگترين خطر براي . افزايش مي دهد
امنيت داخلي و خارجي مردم ايران، 

 .خود رژيم جمهوري اسالمي است

  حقوق برابر زنان
 با مردان سنگ بناي 
  جامعه آزاد است

  
  
نبش زنان كشورما يكي از مهم ترين ج

سنگرهاي مقاومت در برابر استقرار رژيم 
جمهوري اسالمي و تحميل تبعيض بر 
اساس جنسيت بر جامعه ما و تبديل نيمي 

 و فاقد 2از جمعيت كشور به انسان درجه 
حقوق برابر با مردان از همان فرداي 

تبعيض عليه زنان از . انقالب بهمن است
زهاي استقرار جمهوري همان اولين رو

اسالمي، سرآغاز اعمال تبعيض هاي 
جديد در عرصه هاي ديگر زندگي 

 32در طول . اجتماعي مردم ايران است
سال گذشته، زنان كشور ما تحت 
شديدترين سركوب ها نيز، از مبارزه براي 
حقوق برابر و لغو تبعيض هاي جنسي 

امروز به جرات مي . فروگذار نكرده اند
كه جنبش زنان كشور ما يكي توان گفت 

از مهم ترين كانون هاي مبارزه براي يك 
   .جامعه عادالنه و انساني است

  
امسال صدمين سالگرد روز جهاني زن را 
در شرائطي گرامي مي داريم، كه روز 
جهاني زن با برآمد جديدي در جنبش 
اعتراضي مردم ايران همزمان شده است و 

مردم، بيش در بطن مبارزات آزاديخواهانه 
از پيش به حلقه اتصال مبارزات جنبش 
هاي اجتماعي براي دنيائي بهتر تبديل 

از طرف ديگر توفان جنبش . شده است
هاي آزاديخواهانه پايه هاي ديكتاتوري 
هاي حاكم بر منطقه را به لرزه در آورده 
است و به سقوط مستبدان در تونس و 

اين امر اميد به . مصر منجر شده است
 در منطقه و كشور ما را بارور تر تغيير

از اينرو بسيار اهميت دارد . ساخته است
 مارس، روز جهاني زن را 8كه امسال 

همگام با همه مبارزان راه آزادي و 
دمكراسي در كشور و اقصي نقاط جهان، 

  .با شكوه هر چه تمام تر برگزار مي كنيم
كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق 

سالگرد روز جهاني زن را به ايران صدمين 
زنان كشورمان و به همه ميارزان راه 
آزادي، تبريك مي گويد و تالش براي 
بنيان جامعه برابرحقوق و عادالنه را هدف 
برنامه اي خود دانسته؛ همه نيروهاي 
سياسي و فعاالن جنبش هاي مدني را به 
شركت متحدانه در تجمعات روز جهاني 

 هاي جنبش زن و پشتيباني از خواست
  .زنان كشور مان فرامي خواند
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 اليحه 25 و 23بررسي مجدد مواد 
حمايت از خانواده كه به چند همسري 
و مهريه زنان ربط پيدا مي كند، 

 هاي درسي،تفكيك جنسيتي كتاب
ها،  هطرح تفكيك جنسيتى در دانشگا

آموزان دختر به ازدواج،  تشويق دانش
طرح استتار مدارس، ترويج ازدواج 
موقت، طرح كاهش ساعات كاري 

 از جمله قوانين زن ستيز ...زنان شاغل و
در نژاد و مجلس هشتم  دولت احمدي

 .سال گذشته مي باشد
 قوه از سوياليحه حمايت از خانواده 

قضائيه به دولت نهم ارائه شد و در 
 نيز 1386 هيأت دولت در تيرماه جلسه

اگرچه .  به آن اضافه شدبخشهائي
فعاالن حقوق زنان ايران در فروردين 

طي بيانيه حمايت آميز از زنان  ماه
افغاني از متوقف كردن اين اليحه 

همانطور كه گفته خبرداده بودند اما 
 و در 88 در ماه هاي پاياني سالشد 

 حالي كه جنبش زنان در سايه سركوب
اعتراضات سياسي و فضاي سنگين 

بار  امنيتي پس از انتخابات قرار داشت،
هاي مجلس مورد ديگر در كميسيون

ضافه بررسي قرار گرفت و اين بار با ا
مجددا در  23 مواردي به ماده شدن

 .اليحه حمايت از خانواده قرار گرفت
 اين طرح چند 25 و 23هاي ماده

همسري مردان را آسان ساخته و بر 
  . نمايدمهريه زنان ماليات مقرر مي

 اسفند 19روزنامه رسالت در چهارشنبه 
به شدت از تالش دولت براي قانوني 
 كردن چند همسري دفاع كرد و نوشت

جواز چندهمسري در اسالم،حكم «
فقهي آشكاري است كه نه تنها در 
روايات بلكه در خود قرآن آمده 

 ».است
ها   دانشگاه در تفكيك جنسيتياجراي

همواره از سي سال پيش نسبت به كه 
با وجود ، شد  مي مطرح شرايط جامعه

 هاي دولتي اظهارات متناقض مقام
 . قرار گرفتمجددا در دستور بحث

كه  ، تحقيقات و فنا آوريوزير علوم

طرحي را چنين در آغاز وجود يك 
با  88در نيمه دوم سال  كرد نفي مي

اعالم صدور مجوز دانشگاه تك 
وقتى در «:جنسيتي اظهار داشت كه

هاى  جامعه تقاضا و نياز براى دانشگاه
جنسيتى وجود دارد چه اشكالى  تك

هايى مانند دانشگاه الزهرا،  دارد دانشگاه
حضرت معصومه، امام صادق و امام 

 ارائه حسين كه عملكرد خوبى هم
، بيشتر داشته باشيم زيرا اين حق  اند داده

ها و ملت شريف ايران اسالمى  خانواده
است كه انتخاب كند در كدام دانشگاه 

خواهند فرزاندشان  و در چه فضايى مى
  .»تربيت شده و عالم شوند

هاي آزاد   مديركل دفتر آموزش سپس
از خبر  همو غيرانتفاعي وزارت علوم

دانشگاه تك جنسيتي راه اندازي چهار 
 بدنبال اين .ها داد در تهران و شهرستان

وزير آموزش و پرورش هم اعالم روند 
 سالگي 9هاي درسي از    كرد كه كتاب

براي دختران و پسران متفاوت خواهند 
آموزش و پرورش دولت همچنين  .شد

طرح «كوشيد تا تحت عنوان اجراي 
عالوه » شاداب سازي مدارس دخترانه

ار كامل مدارس دخترانه، بر استت
تفكيك جنسيتي معلمان را نيز با خارج 
كردن معلمان مرد از مدارس دخترانه 

  مديركل 88ماه خرداد  در.كامل كند
امور بانوان وزارت آموزش و پرورش 
 با تاكيد بر اين طرح دولت يعني

، بيان » شاداب سازي مدارس دخترانه«
با اجراي اين طرح دختران «نمود كه 

مدارس  توانند بدون حجاب در  مي
 زنان و  البته در آغاز.»حاضر شوند

 اما از اين خبر خوشحال شدنددختران 
 ،مشخص گشت آن جزئيات زماني كه

شادي جاي خود را به ياس و نااميدي 
مدير كل امور بانوان وزارت سپس . داد

براي آموزش و پرورش اعالم كرد كه 
حجاب در مدارس  اينكه دختران بي

ت كنند، بايد ساختمان مدارس حرك
 ويو براي اين كار استتار شوند 

 

 يرانقوانين زن ستيز جمهوري اسالمي ا
   از ديد كارگزاران رژيم

 ناهيد جعفرپور
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 ميليون 20اي معادل  تقاضاي بودجه
  .نمودتومان 

هاي زن ستيز  اين سياستدر ادامه  
اسماعيل  ، رژيم جمهوري اسالمي

احمدي مقدم، فرمانده نيروي انتظامي 
او ازدواج موقت هم گفت كه كشور 

دن راه حل مناسبي براي شرعي كر«را 
ارتباطات نامناسب ميان دو جنس 

:  وي همچنين گفت .داند مي »مخالف
زنيم  وقتى از ازدواج موقت حرف مي«

ايم به طورى كه  گويا كفر گفته
درجامعه ارتباط نامشروع آنقدر قبح 

  .»ندارد كه ازدواج موقت قبح دارد
على مطهري، عضو كميسيون سپس 

فرهنگى مجلس و عضو هيأت علمي 
موافقت خود را با هم ران دانشگاه ته

در يك نموده و ازدواج موقت اعالم 
برنامه تلويزيوني حتي اين نوع ازدواج 

خوب ارزيابي را براي دانش آموزان 
دانيم كه  همه ما مي«:  گفت وي.نمود

امروزه دختران و پسران با هم دوست 
كنند  شوند و روابطي را برقرار مي مي

 و دانيم نامشروع است كه همه ما مي
ها هم  حتي در بسياري از مواقع خانواده

گوييم  ما هم مي. در جريان هستند
همين رابطه در جريان باشد اما به 

آنها بيايند و ازدواج . صورت مشروع
  .»موقت كنند

رييس آموزش و پرورش در اين رابطه 
اگر شرايط « :هم اظهار نمودشهر تهران 

آموز دخترى فراهم  ازدواج براي دانش
هنگام  واست ازدواج زودشد و خ

داشته باشد كه ما هم آن را توصيه 
كنيم، در آن موقع، نظام آموزش و  مي

پرورش مدل ديگري از خدمات 
كند و  آموزشي را براي آنها فراهم مي

ها در نظر  سازماندهي متفاوتي براي آن
گيرد كه از آن جمله فراهم آمدن  مي

امكان ادامه تحصيل در آموزشگاه 
  .» استبزرگساالن

از ديگر قوانين زن ستيز رژيم جمهوري 
طرح كاهش اسالمي در سال گذشته 
در اين . استساعت كاري زنان شاغل 

 رئيس دبيرخانه شوراي فرهنگي رابطه
 شوراي عالي هاجتماعي زنان وابسته ب

 در روزهاي پاياني سال انقالب فرهنگي
اصالح «ه اين شورا ك  اعالم كرد88

 ساعت كاري قانون كار شامل كاهش
زنان با تامين حقوق و منع كار زنان در 

را تنظيم و براي تصويب به » شب

مجلس شوراي اسالمي ارسال كرده 
 قانون ساعت كاري  اينطبق .است

زنان با تامين حقوق آنان كاهش 
يابد و ضمنا زنان از كار در شيفت  مي

هره طبيب زاده ز .شوند شب نيز منع مي
 نان و خانواده، رئيس مركز امور زينور

 يطراح و پيشنهاددهنده اصل«:مي گويد
اين موضوع شخص خود رئيس 

.  نژاد بوديجمهور، دكتر محمود احمد
 و مطالعه ي بررسي اين طرح را برايو

به مركز امور زنان و خانواده فرستاد و 
مراحل  در حال حاضر هم مرتب پيگير

رئيس جمهور به اين . مختلف كاراست
تواند به تحكيم و  يها كه م قبيل طرح

 بنيان خانواده كمك كند، نگاه يتعال
  .» دارديا ويژه

ثريا ظفري، مشاور وزير صنايع و   
معادن در امور بانوان به خبرگزاري 

در صورت «: اقتصادي ايران گفت
تصويب اين طرح، ساعت كاري زنان 
متاهل بر اساس تعداد فرزند به ميزان 
حداقل يك ساعت كاهش خواهد 

طيبه صفايي رئيس فراكسيون  .»يافت
زنان مجلس در اين باره پيشنهاد 

منظور كار زنان از ( دوركاري «:نمود
يعني الزامي وجود ) طريق اينترنت

ندارد تا براي هر شغلي فرد در محل 
خاصي متمركز شود، زنان به دليل 
جايگاه خاص خود بايد در طرح 
دوركاري مورد توجه قرار بگيرند و از 

مشاغل زنان نبايد مشابه با نظر بنده 
مردان باشد حتي ساعت و محل كار 
زنان نيز بايد با مردان تفاوت داشته 
باشد چرا كه وظايف متعددي در داخل 

به دليل تأكيد  .خانه بر عهده زنان است
نظام جمهوري اسالمي ايران به تقويت 
و استحكام بنيان خانواده و از آنجا كه 

ري زنان در اين خصوص نقش محو
دارند بايد براي ايفاي نقش بهتر زنان 
در خانواده و در كنار آن حضور 
اجتماعي فعال آنها، بايد جايگاه شغلي 
متفاوتي نسبت به مردان براي زنان 
ها  تعيين شود كه يكي از اين شيوه

  .»دوركاري است
، دبير كل جامعه زينب يمريم بهروز

 آن ينيز با حمايت از اين طرح، اجرا
 ي خواند و با اشاره به مزايايرا ضرور

مردان به دليل اين : مردان كارمند گفت
كه مسوول پرداخت نفقه هستند، 

 دريافت يمند  مانند حق عائلهيمزاياي

 زنان به ينظر من بايد برا كنند، به يم
 فراهم يتناسب زن بودنشان، تمهيدات

 از وظايف دولت يشود و اين يك
كه طرح    درباره اينيبهروز .است

تواند به  يكاهش ساعات كار زنان م
 آنان منجر شود نيز پاسخ يور عدم بهره

طور كه دولت  همان«:  داد و گفتيمنف
 مردان هزينه يمند  عائله  حقيبرا
كند بايد به زنان هم امتياز بدهد تا  يم

ها  از روز را به خانواده و بچهي قسمت
  .»برسند

عضو هيئت دكتر مريم رفعت جاه 
 در اين باره در  تهرانعلمي دانشگاه

تصويب چنين «روزنامه مهر نوشت 
قانوني عالوه بر نابرابر كردن فرصتهاي 
شغلي نوعي اجبار نيز براي زنان 
محسوب مي شود چرا كه بسياري از 
بانوان شاغل هم توانايي الزم و هم 
فرصت كافي براي اين كه در 

هاي بيشتر كار كنند دارند و  ساعت
 .»حدود كردتوان آنها را م نمي

توان نسخه واحدي  نمي«: وي ادامه داد
اينكه زنان را . را براي تمام زنان پيچيد

به حضور در جامعه و گسترش 
فعاليتهاي اجتماعي سوق دهيم و يا از 
سوي ديگر زنان را محدود به خانه و 
امور منزل كنيم هر دو به نوعي ظلم 

: وي افزود.»است و نه عدالت جنسيتي
 12شاغل جامعه ما حدود تعداد زنان «

درصد است كه در مقايسه با آمار 
اشتغال زنان در جهان رقم بسيار نازلي 
است و اين بدان معناست كه افزايش 
سطح علمي زنان به علت موانع ساختار 
و عواملي چون نقشهاي خانگي واگذار 
شده به آنها باعث افزايش نسبت 

تا . اشتغالشان در جامعه نشده است
 تقسيم كار جنسيتي موجود زماني كه

در خانواده ها اصالح نشود فشار 
مضاعف بر روي زنان شاغل ادامه 
خواهد داشت ولي راه حل آن كاهش 
ساعت كاري در بيرون براي افزايش 

  .»ساعت كار در خانه نيست
مجمع جهاني الزم به تذكر است كه  

 شاخص  اساس بر88اقتصاد در سال 
 ،»هاي اقتصادي فرصت «هايي چون

 »طول عمر و درمان« ،»سواد«
 134زنان در » مشاركت سياسي«و

 از 128 در رتبه  راكشورجهان، ايران
 داده كشور مورد بررسي قرار 134ميان 
 .است

  7  بقيه از صفحه
جنبش سياسي اخير و چشم 

  انداز آن
  

تا زماني كه به قدرتي تبديل نشويم 
حرفمان به گوش مردم نمي رسد و 

شود، مردم ما را جدي اگر هم رسانده 
در حال حاضر فضا براي . نمي گيرند

شنيدن سخنان ما در جامعه هموار تر 
بايد تالش كنيم حول چند . شده است

محور مشخص منشوري براي جريانات 
اهميت . طرفدار آزادي پيشنهاد نمائيم

دارد اين منشور در گام نخست از 
پرداختن به مسائل مورد اختالف 

ين موارد را، به بحث و پرهيز نمايد و ا
گفتگو و توافق، در هنگام عمل واگذار 

اگر نتوانيم وارد صحنه شويم . نمايد
در بهترين حالت در انتهاي صف 
جنبش مردم، در حالي كه دنيائي 
سخن براي مردم داريم، قرار خواهيم 

آنچه كه قابل شك و ترديد . گرفت
نيست پايگاه مناسب نيرومندي است 

 جمهوري اسالمي كه با ورشكستگي
براي جريانات سكوالر و الئيك در اين 

پتانسيل . جنبش، ايجاد شده است
مردمي كه به نفي حكومت مذهبي 

و اين زمينه . رسيده اند بسيار باالست
پذيرش يك جمهوري سكوالر و ارزش 
هاي دموكراتيك را بسيار باال برده 

اما اين بستر مناسب بدون . است
 فشرده حضور قدرتمند ما، بدون

كردن صفوفمان، بدون يك سازمان 
گسترده و نيرومند، به زمين 
حاصلخيزي مي ماند كه اگر وانهاده 
شود، علف هاي هرز در آن رشد 

  .خواهند كرد
افزون بر اين، اهميت دارد در مبارزه 

مبارزه . مشاركت فعال داشته باشيم
گرچه . فقط عرصه اش خيابان نيست
. هاستخيابان يكي از مهم ترين آن 

مي بايست به مناسبت هاي مختلف از 
جمله به مناسبت چهارشنبه سوري، 
به طرق مختلف دست به حركاتي زد 
. كه امكان سركوب آن مشكل تر باشد

شب چهارشنبه سوري بدون شك 
خيابان عرصه اي است كه در آن بايد 

اما در روزها . رژيم را به چالش كشيد
و مناسبات ديگر، صحنه مبارزه مي 

  .اند مكان هاي ديگري باشدتو
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: سياهكل
شكستي كه 
 حماسه شد

 مسعود فتحي
 

وقتي كه سياهكل اتفاق افتاد، من 
دانش آموز  . سالم نشده بود17هنوز 

دبيرستان در شهر رضائيه سابق و 
 .اروميه امروز بودم

اما طي چهل سال گذشته همواره در 
ام كه با اين حادثه فضايي تنفس كرده

ده است؛ به جنبشي تعلق در ارتباط بو
ام ام و در سازماني فعاليت كردهداشته

طي  .كه با اين روز متولد شده است
اين چهل سال بارها در اين فكر 

ام كه كدام جاذبه ها بود كه من و بوده
امثال من را جذب اين جنبش كرد و 
رمز پايداري اين جنبش در چه بود؟ 

 ضعف اصلي آن كدام بود؟
 

  يك جنبشاز يك گروه به
 يك گروه 1349 بهمن 19روز 

چريكي به پاسگاه ژاندارمري سياهكل 
به دنبال . در استان گيالن حمله كرد

 اسفند 8 بهمن تا 19اين حمله، از 
 نفري چريك ها مورد 9، دسته 49

پيگرد وسيع نيروهاي نظامي و 
 .انتظامي قرار گرفت

رحيم سماعي، ( نفر از آنها كشته 2
علي ( نفر ديگر7و ) مهدي اسحاقي 

اكبر صفايي فراهاني، جليل انفرادي، 
عباس دانش بهزادي، هادي بنده خدا 
لنگرودي، محمد محدث قندچي، 

) هوشنگ نيري و احمد فرهودي 
 .دستگير شدند

يك سال مبارزه "حميد اشرف در 
، مجموع "چريكي در شهر و كوه 

 نفر اعالم 22اعضاي گروه جنگل را 
 دستگيرشدند  نفر آنها17. كرده است

 اسفند 27 نفرشان در 13كه 
 نفر از آنها 5اعدام شدند و فقط 1349

حميد اشرف، اسكندر صادقي نژاد، (
محمد صفاري آشتياني، رحمت 

باقي ) پيرونذيري و منوچهر بهايي
 1350 فروردين 18ماندند كه در 

رئيس دادرسي ارتش را در تهران ترور 
عمليات چريكي در جنگل با از  .كردند

هم پاشيدن گروه و دستگيري اعضاي 
آن عمال شكست خورد، اما حضور 

ها با ترور سرلشگر فرسيو چريك
 .رئيس دادرسي ارتش تداوم يافت

با ادغام بقاياي گروه جنگل با گروه 
چپ ديگري به رهبري اميرپرويز 
پويان، عباس مفتاحي و مسعود 
احمدزاده سازمان چريك هاي فدايي 

و پا به عرصه خلق ايران شكل گرفت 
 .حيات گذاشت

تجربه عمليات در جنگل و تشكيل 
گروه چريكي در منطقه شمال يك 

اين شكست را . شكست كامل بود
حميد اشرف در ارزيابي خود تاكتيكي 

 عرصه، 5دانسته و علل آن را در 
. 1": بيشتر تكنيكي دانسته است

عدم يك . 2تأخير در شروع عمليات؛ 
ا كادرهاي سازمان زير زميني محكم ب

عدم يك سيستم . 3مخفي در شهر؛
. 4ضد اطالعاتي دقيق و حساب شده؛ 

عدم هماهنگي گروه هاي ديگر از 
. 5لحاظ عمل و نظر با گروه جنگل؛

عدم قاطعيت افراد كوه در برخورد با 
 ".حوادث

مسعود احمد زاده هم در مقدمه اي 
مبارزه مسلحانه؛ هم "كه بر كتاب 

وشته، گفته  ن"استراتژي، هم تاكتيك
ما دقيقاً از آنچه گذشته ": است كه

رسد دو  مطلع نيستيم، ولي به نظر مي
عامل، يكي عدم توجه به تحرك الزم 

اطميناني  و ديگري عدم رعايت بي
 و اضافه ".مطلق موجب شكست شد

توان  بدين ترتيب مي"كرده است كه 
نتيجه گرفت كه شكست هسته 

تصادفي . چريكي يك تصادف بود
 ."پذير  اجتنابكامالً

مسعود احمدزاده نتيجه گرفته است 
شكست يك گروه مبارز مسلح، "كه 

كننده بر سرنوشت  تاثيري تعيين
 ".مبارزه ندارد

او در مورد از هم پاشيدن گروه جنگل 
و دستگيري و اعدام آنها هم 

اين مهم نيست كه گروه يا ":گويدمي
تر به زندگي خود  هايي پيشاهنگگروه

هند تا بتوانند نتايج عمل خود ادامه د
برداري  را ببينند، از اثرات آن بهره

كنند، و حمايت معنوي را كه ايجاد 
اند با سازماندهي خود مبدل به  كرده

توانند  اين را مي. حمايت مادي كنند
گروه هاي ديگر انجام دهند، 

خواهند به وظايف  هايي كه ميگروه
 ".انقالبي خويش عمل كنند

 عمل اتفاق افتاد، همين آنچه كه در
در همان نيمه اول سال . واقعيت بود

پنجاه اكثريت قريب به اتفاق 
 يا در درگيري با نيروهاي "هاچريك"

امنيتي جان باختند و يا بازداشت و 
زير شكنجه رفتند و اگر هم از 
شكنجه ها جان سالم به در بردند، در 

 .دادگاه نظامي به اعدام محكوم شدند
 تعداد اندكي از آنها در يك سال بعد

 .زندان و در بيرون باقي مانده بودند
ها تكرار تجربه سياهكل را چريك

هرگز در برنامه خود قرار ندادند و 
حضور به عنوان چريك شهري هم 

 .درعمل محدود به چند ترور شد
آنچه نام سياهكل را پرآوازه كرد و از 

هاي فدايي شكست براي چريك
ين عمليات پيروزي ساخت، خود ا

 .ناكام نبود
پژواك اين عمليات علي رغم پايان 

 روحيات حاكم ةانگيز آن، در گسترغم
بر محيط روشنفكري و سياسي آن 
روز بود كه يك عمليات شكست 

 .خورده را به حماسه تبديل كرد
 در سياهكل اگرچه در نطفه شيلك

خفه شد، اما با انعكاسي كه يافت، به 
ياس وسيع يك حادثه انفجاري در مق

ها و صدها به فعاليت ده. تبديل شد
محفل بزرگ و كوچك در سراسر 
ايران جهت داد، جاذبه ايجاد كرد و 

 خود را در موقعيت "گروه ديگر"هر 
گروه شكست "پركردن جاي پاي 

 . ديد"خورده
 سان بود كه اقدام يك گروه بدين

چند ده نفره به يك جنبش فراروييد 
ن غالب و طي مدت كوتاهي به جريا

جنبش چپ ايران و محوري براي 
فعاليت بخش مهمي از فعاالن چپ 

سياهكل سمبل . ايران تبديل شد
 .برآمد اين جنبش نوين چپ ايران بود

 
 خود ة فدايي محصول زمانچريك

 .بود
 دهه چهل شمسي مهندس اوائل

مهدي بازرگان در دفاعيه خود در 
دادگاه خطاب به قاضي دادگاه نظامي 

رين كساني هستيم كه از ما آخ":گفت
راه قانون اساسي به مبارزه سياسي 

ما از رئيس دادگاه انتظار . ايم برخاسته
داريم اين نكته را به باالتري ها 

 تانتشارا:دفاعيات بازرگان ( ".بگويند
 )1350مدرس، مهرماه 

 پيش بيني مهندس بازرگان واقع اين
مسدود كردن راه فعاليت . بينانه بود

ديگر احزاب ليبرال آن جبهه ملي و 
دوره، سركوب نيروها و محافل 
سياسي ديگر، نيروي فعال و جوان 
كشور را به سوي راه هاي ديگري در 

 .مقابله با ديكتاتوري سوق داد
 بازتاب آن زبان ديگر در سياهكل

تغيير . گفت و گو با حكومت وقت بود
ها پيش از سياهكل  مسير از مدت

 .صورت گرفته بود
 هنگام 46 جزني در سال  بيژنگروه

تدارك مبارزه مسلحانه مورد يورش 
پليس قرار گرفت و تنها چند نفر از 
گروه توانستند از زير ضرب پليس 

همين تعداد هم بودند . خارج شوند
 .كه گروه جنگل را سازمان دادند

 اميرپرويز پويان، عباس مفتاحي گروه
و مسعود احمدزاده كه محافلي در 

يز شهرهاي شمال مشهد، تبريز و ن
ايران را در بر مي گرفت، در مسير 
فعاليت هاي خود به نتايج مشابه گروه 

 .جنگل رسيده بود
 سياه كوچولوي صمد بهرنگي، ماهي

آخرين اثر مهم او قبل از غرق شدن 
 شهريور 19در رودخانه ارس در 

، گوياترين اثر ادبي در رابطه با 1347
فراگير شدن اين روحيه در محافل 

 .شنفكري آن دوره بودرو
 ديگري كه به گروه فلسطين گروه

معروف شد به نتايج مشابهي رسيده 
بود، اما قبل از هر گونه اقدامي همگي 

 .بازداشت شدند
ها هم بود كه مجاهدين   همين سالدر

در خارج از كشور . خلق شكل گرفتند
هم سازمان انقالبي بعد از انشعاب از 
ه حزب توده، مسير تدارك مبارز

مسلحانه را در پيش گرفته بود و 
هايي را نيز براي آغاز آن در  تالش

ايران سازمان داده و حتي براي انجام 
 گروه( اين كار نيرو اعزام كرده بود 

گروه ...). نيكخواه، سيروس نهاوندي و 
شريف زاده و مال آواره در كردستان و 
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بعدها گروه دكتر اعظمي در 
ان و كردستان، گروه مصطفي شعاعي

 .نادر شايگان نيز از همين جمله بودند
 دهه چهل شمسي تجربه انقالب در

كوبا، جنگ ويتنام، شكل گرفتن 
سازمان آزاديبخش فلسطين و كشش 
عمومي به سوي آن، به فكر مبارزه 

 .مسلحانه جاذبه عمومي بخشيده بود
 چه گوارا در ايجاد يك يا چند شعار

ويتنام ديگر با شور و شعف دهان به 
اما با وجود اين، تا . دهان مي گشت

زماني كه هنوز امكان فعاليت علني 
وجود داشت، اكثر محافل و گروه 

هاي مهمي كه بعدها قدم در راه  بندي
مبارزه مسلحانه گذاشتند، در درون و 
يا حول و حوش احزاب موجود و 

 . جبهه ملي ايران فعال بودندمدتاع
 شدن دامنه فعاليت اين احزاب محدود

ه آرزوها و افكار نسل جوان آن روز ب
تعطيل شدن . پر و بال بيشتر داد

فعاليت آزادانه سياسي، شكل گيري و 
ادامه كاري فعاليت گروه ها را به يكي 
از دغدغه هاي اصلي فعاالن سياسي 

 .تبديل كرد
ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري "
 نوشته اميرپرويز پويان يكي از "بقا

سوال بود كه بقاي پاسخ ها به اين 
فعال را در تعرض و تحرك نيروي 
پيشاهنگ مي ديد و تاكيد مي كرد 

براي اينكه بمانيم، مجبوريم كه "
 مبارزه مسلحانه پويان ."تعرض كنيم

ضعف "(را ضرورت شكستن دو مطلق 
نيروي "ها در برابر   توده"مطلق
از نظر او . دانست مي)  دشمن"مطلق

شت سر"اعمال قدرت انقالبي با 
 با شكستن قدرت مطلق "تبليغي

حكومت، در عمل ضعف مطلق توده را 
 .در هم مي شكند

 هنوز پويان زنده بود كه مبارزه اما
 دور شد "سرشت تبليغي"مسلحانه از 

و در كوران شور انگيختگي چريك ها 
هم "در آستانه دهه پنجاه به 

 . مبدل گشت"استراتژي، هم تاكتيك
جنبش  چريكي فداييان خلق، جنبش

بخشي از نسل جواني بود كه با 
 و 32 مرداد 28پيامدهاي كودتاي 

تحوالت آغاز دهه چهل پا به عرصه 
فعاليت سياسي گذاشت و در بن بست 
سياسي آن سال ها راه ويژه خود را 
جست و با اقدام مسلحانه در سياهكل 
در پايان دهه چهل، سرنوشت بخش 

 جوان و چپ ايران ايمهمي از نيروه
 .م زدرا رق

  
  موفقيت سياهكلرمز
توانست فراموش   در سياهكل مياقدام

هاي فدايي خلق قادر  شود، اگر چريك

شدند و حرفي  به ادامه حضور نمي
داشتند كه بتواند  براي گفتن نمي

محافل متعدد و پراكنده چپ در 
سراسر ايران را به خود جلب كند، 
چشم انداز جديدي پيش روي آن 

 .بگشايد و متحد كند
 كردن چپ در آغاز دهه پنجاه متحد

جنبش چپ فاقد نيروي . آسان نبود
مركزي و عمدتا متشكل از محافل 

محافلي كه حد . پراكنده و كوچك بود
ادامه كاري آنها محدود و انعكاس 
بيروني فعاليتشان از آن هم محدودتر 

 .و در حد صفر بود
 به 1332 توده بعد از كودتاي حزب

ي ايران حذف تدريج از صحنه سياس
اي هم در  شده بود و نفوذ و اتوريته

ميان نيروهاي چپ ايران نداشت و 
حتي تبري از آن، خود به گرايش 
قدرتمندي در ميان فعاالن چپ 

 .تبديل شده بود
 چهل شمسي همزمان با ة آغاز دهدر

بروز اختالفات بين حزب كمونيست 
شوروي و چين، اختالفات و انشعاب 

بر علت شده، در حزب توده مزيد 
نقش اين حزب را هر چه كم رنگ تر 

 .كرده بود
 از اين انشعابات محافل زيادي در بعد

هواداري از موضع حزب كمونيست 
چين جهت گيري كردند، اما خط 

ها و محافل طرفدار  مشي سازمان
چين نيز نتوانست نيروها و محافل 
چپ ايران را در مقايس وسيع متحد 

يروي خود اين خط مشي عمده ن. كند
را در ميان ايرانيان مهاجر خارج از 

 .كردكشور پيدا 
 جاذبه فداييان خلق براي بخش اولين

مهمي از محافل چپ زمانه خود، 
گشودن چشم انداز ايجاد يك جريان 

 .متفاوت، جديد و متكي به خود بود
 خلق دنباله رو هيچ حزب فداييان

كمونيست ديگري اعم از شوروي يا 
ر عين حال خصومتي چين نبودند و د

. هم با هيچ كدام از آنها نداشتند
برنامه فداييان خلق تا آنجا كه اعالم 

اي از اين يا آن  شده بود، نه كليشه
تجربه، بلكه حاصل ارزيابي و تحليل 
مشخص حتي در همان حد محدود 

 . شرائط ايران بودزآن ا
 نيست كه روش ها و عمل شكي

ل و فداييان متاثر از جنبش هاي ماقب
همزمان خود در اقصي نقاط جهان، 
به ويژه آمريكاي التين بود، اما 
فداييان خلق تجربه مستقل خود را 
در رسيدن به اين روش ها داشتند و 
نقد اين تجربه در ادامه حيات آنها 

 خلق فداييان .نقش مهمي داشت
كانون چريكي را از انقالب كوبا، كه 

الگوي سازماندهي گروه جنگل بود، 
ماندهي هسته هاي چريك شهري ساز

را از گروه هاي چريكي دركشورهاي 
آمريكاي التين از جمله از برزيل و 
چشم انداز جنگ توده اي را از انقالب 
چين اخذ و در تحليل هاي خود وارد 

 به هيچ كدام قيدكردند؛ اما خود را م
از آنها نكردند و تجربه خاص خود را 

 .بنيان نهادند
اييان خلق متفاوت  واقعيت كه فداين

از سازمان ها و احزاب چپ ماقبل 
خود بوده و داراي جسارت تحليل و 

ترين نقطه  انتخاب مستقل بودند، مهم
قوت آنها در جلب توجه و جذب 

 .بخش مهمي از فعاالن چپ بود
 نظر و جسارت در برخورد با استقالل

مباني فكري و تابوهاي ذهني چپ، 
 توجه و فدايي را بيش از همه در مركز
فدايي . دقت نيروهاي چپ قرار داد

برخالف سنت رايج، براي اولين بار در 
هاي ابدي را زير  چپ ايران تئوري

 .سوال برد
 تقدم تشكيل حزب و تئوري بحث

انقالب لنين را مغلوب انقالب در 
انقالب رژي دبره در تفسير از انقالب 
كوبا ساخت، اما رژي دبره را هم پشت 

 توازن اجتماعي رتغيي .سر گذاشت
نيروها در اثر اصالحات ارضي را صحه 

به همين دليل هم تمركز در . گذاشت
شهرها را در برنامه كار خود قرار داد و 

محاصره شهرها از طريق "به افسانه 
 . دل نبست"روستاها

 در عين حال اشتباهات خاص خود اما
از جمله اينكه چشم انداز . را هم كرد

ره در تحليل ها جنگ توده اي را هموا
فدايي توانست با . زنده نگاه داشت

ارائه يك سيستم نظري متفاوت، فارغ 
از درستي يا نادرستي آن، عمل 
سياسي خود را توضيح دهد و اين 
سيستم براي بخش مهمي از نيروها و 

 چپ آن زمان، نه فقط جذاب حافلم
بود، بلكه حكم حلقه گم شده را 

 .داشت
يك هاي  ديگر در موفقيت چرعامل

فدايي خلق آرمانگرايي بي شائبه و از 
همين از . خودگذشتگي آنها بود

خودگذشتگي و سلحشوري چريك 
هاي فدايي خلق هم بود كه آنها را 
پرآوازه تر ساخت، در ادبيات وشعر 
دوران فداييان انعكاس بي سابقه يافت 
و آنها را هشت سال بعد در آستانه 

چپ  به مهم ترين نيروي همنانقالب ب
 .ايران تبديل كرد

 
  ترين ضعف چريك هامهم
 ترين ضعف و پاشنه آشيل مهم

ها ادامه تاكيد بر مبارزه  چريك

مسلحانه علي رغم شكست آن در 
همان نقطه آغاز و بي توجهي جدي 
به سازماندهي در عرصه هاي ديگر و 
تبديل سازماندهي نظامي به محور 

 .اصلي فعاليت تشكيالتي بود
اي  مي ظاهرا وسيله نظاسازماندهي

اما اگر . براي حفظ ادامه كاري بود
واقعيت را نگاه كنيم، رمز ادامه كاري 
فداييان خلق نه در اين شكل و اين 

 كه خود به -نحوه از سازماندهي 
 بلكه -درجاتي محدود كننده هم بود

در تغذيه فداييان از سيل بيكران 
 .نيرويي بود كه جذب آنها شده بود

يي امكان جذب اين هاي فدا چريك
نيروي عظيم را در مقياس گسترده 

اول از همه به دليل . نداشتند
سازماندهي نظامي، ثانيا به علت درك 
محدود و عمال مغلوب از اشكال ديگر 

 گونه بود كه از اوائل بدين .سازماندهي
، از يك 57دهه پنجاه شمسي تا سال 

طرف دامنه نفوذ فداييان خلق در 
 مي شد، از طرف جامعه گسترده تر

ديگر سازمان متشكل، در همان حد 
محدود خود، به دليل ظرفيت محدود 
جذب و سازماندهي خود باقي مي 

 .ماند
 آستانه انقالب جثه سازمان فدايي در

با نيرويي كه به هواداري از آن در 
. فعاليت بودند، اصال قابل قياس نبود

تبديل شدن فدايي به يك جنبش 
ر فرداي انقالب بالفعل و گسترده د

بهمن از يك سو اوج آن بود، از سوي 
 .ديگر اما آغاز تجزيه و سقوط آن

 كوچك و محدود به عنوان سازمان
محور اتحاد، تا زماني كه دور از 
دسترس و مخفي بود در هاله اي از 
تقدس پنهان بود و وجودش، هر چند 
حتي ضعيف، جنبش را تقويت 

اري كرد، اما اكنون پا به زندگي ج مي
گذاشته بود و به عنوان مغز جنبش 
حول خود بايد عمل مي كرد و به 

 گفت؛ امري كه با يانتظارات پاسخ م
رهبري . توان موجود آن ميسر نبود

اي و پاسخ به  يك جنبش توده
نيازهاي تحوالت بعد از انقالب 
دشواري جديد پيش روي فداييان 

تجزيه جنبش فدايي از همين جا . بود
 .آغاز شد

 تجزيه با اختالف بر سرنقد اين
سياهكل آغاز شد و درموضع گيري در 
قبال حكومت جديد و تعيين خط 
مشي جديد تكميل گشت و پايان 
دوراني كه با سياهكل پا به عرصه 

 .حيات گذاشته بود آغاز شد
 بعدي حيات فداييان خلق را دوران

 .انشعابات متعدد در صفوف آن رقم زد
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 ما، سرشار از تاريخ مبارزاتي در كشور
رخدادهاي مهم و برجسته در راه 
. تحقق آرمانهاي آزادي و عدالت است

انقالب مشروطه و تا  نمونه ها، از
 .كنون، كم نيستند

هركدام از اين رويدادها، به هر دليلي 
كه بوقوع پيوستند وهر نشاني كه به 
جاي گذاشتند، بر بستر شرايط ويژه 

. يابند زمان وقوع خود معني مي
رزيابي، نقد و بازنگري آنها و نيز ا

بررسي دايره نفوذ و تاثير هريك از 
آنان، چه در زمان وقوع و چه بويژه در 
دوره هاي بعدتر، هم طبيعي و هم 

 .ضروري است
جدا از اينكه نقد و بازبيني يك رخداد 
در شرايط و زمان متفاوت بعدي، چه 
قضاوتهائي را به نمايش بگذارد، اما 

لق آن رخداد به قوت خود جايگاه و تع

ماند چرا كه بخشي از تاريخ  باقي مي
اي كه در آن اتفاق افتاده است،   جامعه

 .محسوب مي شود
جريانات و نظرگاههاي سياسي، بدون 
شك، مستقيم يا غير مستقيم، آگاهانه 

و يا ناخواسته، درپيدايش و يا دست 
كم، در كمك به زمينه هاي پيدايش 

ياسي، در كنار و وقوع رويدادهاي س
. ديگر عوامل، نقش ايفا مي كنند

رويداد در لحظه معني دارد ولي 
جريان سياسي در مسيروادامه حيات 

اين دو، به . خويش تعريف مي شود
نقد و بازبيني و يا . الزام يكي نيست

نفي و تائيد رويدادي به معني تائيد و 
نفي جريان و جريانهاي سياسي كه با 

شوند، بويژه   ميآن كم و بيش شناخته
 .باشد در حيات بعدي آنها ، نمي

ستار خان و باقرخان، حيدرعمواغلي و 
ميرزا كوچك خان، اراني و ياران، 
پيشه وري و قاضي محمد، مصدق و 

از دل جرياناتي متفاوت ... روزبه و 
از اقدامات، نظرات و . برخاستند

اعتقادات آنها همانگونه ياد نمي شود 
ن و كه آنگاه از پيروا

جريانات فكري كه بار تعلق 
بدانها را بعدتر و در 

به يدك  هاي ديگر دوره
. شود كشند، ياد مي مي

دليل اين نگاه و احساس، 
آميزه هائي ازاقدام و نقش 
ويژه هر يك از آنان طي 
دوره اي معين است كه به 
اجباربا حيات مدعيان تعلق 
به آنها در دوره هاي بعدي، 

 .تداعي نمي شود
هاي برگرفته از نقد و  آموزه

بازبيني هر واقعه اجتماعي 
هاي متفاوت و نيز  در دوره

نزد گرايشهاي گوناگون 
اجتماعي هرگزيكي نبوده و 

بررسي دوران . نخواهد بود
 تا 20مشروطيت، سالهاي 

انقالب " و سپس 32
، 42 خرداد 15 و "سفيد

هنوز موضوع بحث و 
مناقشه ميان تاريخ نگاران و تحليل 

 سال 220بيش از . گران سياسي است
از انقالب فرانسه مي گذرد و گرچه 
محافل سياسي و روشنفكري فرانسه، 

همه بر تائيرات آن انقالب و حفظ 
دستاوردهاي آن تاكيد دارند اما هنوز 

ماري  نسبت به اعدام لوئي شانزدهم و
اثري از تفاهم در ميان آنان آنتوانت 

اشاره به كمبودهاي يك . پيدا نيست
جريان تاريخي و بحث و بررسي آن، 
يك موضوع، ولي پرداختن به عوامل 
خلق آن جريان و علت يابي وجود آن، 

تواند  موضوع ديگري است كه مي
اي كه به بار آورده  عليرغم هر نتيجه

باشد، آن را در جايگاهي ويژه قرار 
 .دهد

، 1349 بهمن 19رخداد سياهكل در 
يكي از اين رويدادهاي تاريخ 

اي  معاصرماست كه بدون اغراق، برهه
از تاريخ سياسي جامعه ما را تحت 
تاثير قرار داد و بويژه سرنوشت يك 

اي اساسي رقم  نسل سياسي را به گونه
زد و درسرنوشت نسل بعد، نقش ايفا 

دايره تاثير آن بر تحوالت بويژه . كرد
و به   انكارناپذير1357آستانه انقالب 

همان نسبت عاملي در روند تحوالت 
سالهاي پيش از انقالب و سالهاي 

 .اوليه بعد آن شد
خواست با آنچه  آنچه كه سياهكل مي

كه شد و صورت گرفت، يكي نيست 
چرا كه پديده اجتماعي، براي بوجود 
آمدن اگر مستلزم يك اراده و اقدام 

كامل آن، ديگر در است اما حيات و ت
بدين سان، . اختيار كامل وي نيست

 بهمن، به علت نقشي كه 19پيام 
يافت، از حوزه اختيار و اراده خالقان 
آن خارج شد وبه جنبشي نوين 

زمينه هاي آن در جامعه اي . فراروئيد
بود كه روشنفكر و دانشجو، نويسنده و 
هنرمند، كارگر ودهقان، كارمند و 

ان كوچكترين راي و معلم را ياراي بي
نظر و خواست و مطالبه و دريك 

به حركت . كالم، نفس كشيدن، نبود
 "ثبات و آرامش"درآوردن مردابي كه 

نام گرفته بود، هدفي بود كه هرچند 
در ظاهرامر، اراده گرايانه، اما در پاسخ 
به نيازي بود كه جامعه سياسي آنرا 

آوري بخش وسيعي  روي. كرد طلب مي
اجتماعي از -سياسياز فعاالن 

هاي گوناگون و با اهداف متفاوت  اليه
به سوي اين جنبش و حمايت از آن، 

 .از جمله داليل اين امر است
ازخودگذشتگي، فداكاري و عزم جزم 
براي تغييرشرايط، ازجمله صفاتي 
هستند كه دوست و دشمن، هواخواه 
و غيرهمراه، در توصيف آن نسلي به 

يشبرد كار مي گيرد كه در راه پ

اهداف واالي انساني، از باختن جان 
اهداف . گرانمايه هم دريغ نمي ورزيد

اين نسل، كه بر پايه عدالت، مقابله با 
هر نوع ستم و زورگوئي، آزادي و 
سعادت انساني، برايري و سوسياليزم 
مبتني بود، در درجه نخست، از 
مسيرتالش براي يافتن نظرگاهي 

كه مستقل و نوين با همه نواقصي 
ايم،  امروز از آن شناخت پيداكرده

اين نسل عليرغم سنگيني و . گذشت
، با "زرادخانه هاي تئوريك"فشار 

هدف شناخت از جامعه مشخص ايران 
و كوشش مستقل براي دستيابي به 
راهكارهاي مناسب و منطبق با 
واقعيتهاي جامعه، اقشار چپ جوان ما 
را جامه اي نو پوشاند، اميد آفريد و 

 منظر، توشه باري گرانقدر به ازاين
 .جاي گذاشت

اين دستاوردها در كنار ديگر جنبه 
هائي كه بدان و تاكنون بسيار 
پرداخته شده است، اندوخته و اميدي 
براي نسلهاي بعدي كه جز سعادت و 
بهروزي انسان هدفي در سرندارند، 

اينكه چگونه نسلهاي . محسوب ميشود
بعدي از اين رهتوشه و ديگر 

ختهها بهره مي برند امري است اندو
كه به خود آنها برمي گردد اما آنچه 
كه جاي سئوال به همراه تامل زياد، 
همواره باقي خواهد گذاشت، يافتن 
پاسخي براي اين نكته است كه چرا 
جرياني با اين گذشته مورد احترام و 
زمينه هاي مساعد براي تاثيرگذاري 
مثبت در جامعه، طي سالهاي پس از 

قالب به آن مسيري رفت كه شاهد ان
بوديم و دچار لغزشهاي جدي از 
يكطرف و انشعاب و پراكندگي وسيع 

 از طرف ديگرشد؟
خارج از بررسي هاي مختلفي كه تا 
كنون درمورد ضعف و كمبود نظري و 
تجربه و همچنين عوامل متعدد 
داخلي و خارجي، صورت گرفته است 
اما نقش فعاالن اصلي اين جريان را، 
يعني آن دسته اي كه ماند و سازمان 
واحد و بعدها سازمانهاي متفاوت 
درطيف فدائي را رهبري كردند، نبايد 

اين نسل كه بار سنگين . ناديده گرفت
رهبري چنين جنبشي عظيم را بر 
دوش داشت، نتوانست از پس آزمون 
بزرگي كه انقالب بر سرراه نهاده بود، 

ي لغزشها، اشتباهات و خطاها .برآيد
جدي و جبران ناپذير، بخش بزرگي از 
. سرمايه اين طيف از چپ را برباد داد

فرصتهاي متعددي بودند كه با 

 كعبيرئوف

 رويداد يكي، قدمت چهل
 -  

 حاصل اندي، اميد چندين
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استفاده از آنها، دايره لطمات مي 
اين فرصتها هم . توانست كاهش يابد

 .از دست رفتند
مقاومت، پايداري در مقابل شكنجه و 
تحمل سالها زندان توسط فعاالن دوره 

جنبش فدائي، آغازين وتكوين 
بخشي از . سرمشقي براي ديگران بود

آنان، تا به امروز با روحيه و عزمي كه 
قابل تحسين نيز هست، براي تحقق 
آرمانهاي خويش و با تحمل هزينه 
هاي گاه جبران ناپذير، همچنان در 

اما . صف مقدم مبارزه جاي دارند
چگونه است كه امروزه، نه فقط خود 

 و تاريخ پر آنها بلكه تمامي گذشته
ارزش نيز درجايگاهي نه چندان قابل 

 توجه، قرار دارد؟
سبعيت جمهوري اسالمي در سركوب 
مخالفان و بويژه نابودي نسل بعدي 

، كه مي 67 تا 60طي كشتارهاي
توانست خون تازه اي در رگهاي 
رهبري اين جنبش جاري سازد، 
مهاجرت و شكل نگرفتن هسته هاي 

، نقش جديد در جنبش چپ در داخل
نسل ياد شده را همچنان عمده باقي 
گذاشت حال آنكه دوران جديد، برنامه 
جديد و رهبران جديد طلب مي كرد 
ولي امكان آن فراهم نيامد و اراده 
. حصول به آن نيز پديدار نگشت

جنبشي كه با عزم و اراده جمعي از 
بهترين فرزندان جامعه ما پا گرفت، 
بدينسان نتوانست مسير طبيعي 

الندگي و رشد برازنده اي را آنچنان ب
 .كه مي بايست، طي كند

در حال حاضر، بخشي از همين نسل، 
نسل اوليه دوران تشكيل سازمان 
چريكهاي فدائي خلق ايران، در 
بسياري از جرياناتي كه مدعي تعلق 
بدان را هر روزه تاكيد مي كنند، 
. همچنان نقش زيادي ايفا مي كنند

ه تجديد حيات برخي از آنها را ايد
نفس اتحاد و . ، فراگرفته است"فدائي"

وحدت، به خودي خود امري مثبت و 
مفيد است اما چنانچه به نيازهاي روز 
پاسخ ندهد و به جاي آينده و الزامات 
عصركنوني، به گذشته و روابط سابق 
نگاه داشته باشد، حيطه تاثير و 
كاركرد آن، بسي محدود و كمرنگ 

ا موانعي هم براي خواهد بود و چه بس
خروج از اين وضعيت، كه مورد پسند 
غالب فعالين اين طيف هم نيست، 
بوجودآورد و بسياري از نيروهاي 
بالقوه هم راي و همگام را از همراهي 
باز دارد و فراتر از آن در جذب 

. نسلهاي بعدي و جوانتر، عاجز بماند
واقعيت اين است كه آن مرزهائي كه 

شده بود،  سال پيش ترسيم 40
بسيار هستند . امروزه معتبر نيستند

 سال پيش و از همان 40كساني كه 
آغاز، در نقد جنبش فدائي مي 
نگاشتند اما امروزه با بخشي از فعالين 
متعلق به همان جنبش، كه آنها هم 
بري از تغيير فكري نبوده و نيستند، 

از . احساس همراهي و همفكري دارند
 متفاوت  ساله جريانهاي30عملكرد 

هم، كه به اندازه كافي در اذهان نقش 
بسته است، سخن كه بسيار رفته 

 . است
از طرف ديگر نه تنها در طيف مشهور 

، كه درديگر طيفهاي كم و "فدائي"به 
بيش حاضر در دوره سياسي معاصر، 
ما با تفاوتهاي جدي و عميق در حوزه 
هاي نظري، سياسي و تشكيالتي 

تهاي كنوني مرز تفاو. مواجه هستيم
. در چپ، مساوي فدائي و بقيه نيست

فراتر از آن، حصارهاي تشكيالتي 
موجود هم، در پرتو تحوالت فكري 
ژرف درميان فعاالن هر كدام، نه تنها 
واقعي نيستند كه متاسفانه خود به 
سدي در مقابل تحول نويني كه 

 . امروزه بدان نياز است، تبديل شده اند
با چالشها و امروزه چپ به طور كلي 

عرصه هاي كارزار جديدي نسبت به 
الزم . دوران گذشته مواجه شده است

است تا به جاي تاكيد و پافشاري بر 
واژه و اسم، تدوين پالتفرم و برنامه اي 
نوين براي هر تجمع آتي، اصل قرار 

 .گيرد
بديهي مي نمايد كه تمامي نيروهاي 
چپ نخواهند توانست زير يك چتر 

و نيز در اساس بر سر گرد هم آيند 
تعريف همين واژه چپ هم تفاهم 

منطق مبارزاتي حكم . آسان نيست
مي كند كه وسيعترين نيروهائي كه 

 نظري معيني با هم -اشتراك سياسي 
بر نسل به جا . دارند، گرد هم آيند

مانده و يا الاقل آن بخشي كه به 
وحدت فكر مي كند، است كه از 

د و براي كاستي ها جبران مافات نماي
گرد هم آوري همه نيروها و كساني 
كه در ترسيم چشم اندازي براي 
آينده، طيفي هم آوا و همصدا را 
تشكيل مي دهند، تالش جدي به 
عمل بياورد خارج از اينكه اين نيروها 

 تعلق داشته و يا "جنبش فدائي"به 
اين خدمت بزرگي . نداشته باشند

است كه مي توان به نسل و نسلهاي 
اين امردر صورت تحقق، . ده نمودآين

پاداشي ارزنده براي همه جانباختگان 
راه آزادي وسوسياليزم و از جمله، 

 1349 بهمن 19ازخودگذشتگان 
 .محسوب خواهد شد

رشد روزافزون آگاهي در ميان نسل 
جوان و بويژه مبارزچپ ونيز گسترش 
روحيه مقاومت و مبارزه در چشم 

ي، اميد انداز برآمد جنبشهاي اجتماع
فراواني را براي يافتن پاسخهاي 
درخور به مسائل كنوني جامعه و 
. بويژه جامعه چپ به بارنشانده است

برماست كه با كوششي جمعي، با بهره 
گيري از تجارب چند دهه اخير و با 
فاصله گرفتن از مرزهاي غيرواقعي 
كنوني و درنورديدن حصارهاي 
گروهي، گامي براي انسجام همه 

ي بالقوه و بالفعلي كه به نيروها
ضرورت تحول نوين در چپ باور 
دارند، برداريم و اينگونه به نداي اين 
اميدهاي برخاسته از دل واقعيات 

 .امروزه، صادقانه گوش فرادهيم
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 به همراه تعدادي از اعضاي ديگر كميته مركزي، تحت عنوان طرفداران كنگره چهارم، از اين حزب جدا شد و 1358در سال 
پس از مدتي از حزب توده ايران نيز كناره گرفت و از فعاليت سازمانيافته . با حزب توده ايران فعاليت سياسي خود را پي گرفت

 خاطرات خود را در يك كتاب، منتشر 1382 از ايران خارج شد و در سال 1362غني بلوريان در سال . سياسي دست كشيد
 .نمود

 
كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در گذشت مبارز سرشناس، غني بلوريان را به خانواده و بستگان، به ياران و 

ان تسليت مي گويد و بزرگداشت اين زنداني پر سابقه سياسي را با پايبندي به آرمان هاي دوستان ايشان و به مردم مبارز كردست
 انساني او، كه همانا دستيابي مردم ايران به آزادي و برابري و رفع ستم و تبعيض بود، پاس مي دارد 

 
 يادش گرامي باد

 كميته مركزي سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 2011 مارس 10  اسفند برابر19پنج شنبه 



 

بيانيه مشترک دو سازمان به مناسبت چهلمين سالگرد 

 فدائيان خلق ايران بنيانگذاري جنبش

گوئيم، به همه   بهمن، سالگرد بنيانگذاري جنبش فدائيان خلق ايران را به همه رهروان اين جنبش تبريك مي19چهلمين سالگرد 
كنيم، در برابر همه جانباختگان فدائي سر تعظيم   اداي احترام مياند، رفقائي كه با قلم و قدم به تداوم حيات اين جنبش ياري رسانده

  !ها درود مي فرستيم آوريم و به خانواده، مادران، پدران، همسران و فرزندان آن فرود مي
ما چهل سال پيش در چنين روزي با حمله يك گروه از فدائيان خلق به پاسگاه ژاندارمري در سياهكل، بنيان جنبشي در تاريخ كشور 

سياهكل يك نقطة . ترين جريان چپ ايران فراروئيد  به بزرگ1357 بهمن ماه 22گذاشته شد كه هشت سال بعد و در آستانه انقالب 
عطف در تاريخ چپ بود و جريان برآمده از آن به نماد پيكار عليه استبداد و مبارزه براي آزادي، عدالت اجتماعي و سوسياليسم مبدل 

ايستادگي .  برقرار كرد1332 مرداد 28م بين اين مبارزان با بخش مهمي از نسل برخاسته از خاكستر شكست شد و رابطه اي مستقي
. بر اهداف، ازخودگذشتگي و شجاعت در عمل و نظر، مقابله رو در رو با ديكتاتوري حاكم، بيان روحية نسل پيكارجوي آن روز بود

  .شي نوين در چپ ايران و پژواك نوزائي دروني آن شدفدائيان سازماني را بنيان گذاشتند كه سرمنشا جنب
گروه رفقا بيژن جزني و حسن ضيا ظريفي و گروه اميرپرويز پويان، عباس مفتاحي و (هنر بزرگ گروه هاي تشكيل دهندة سازمان 

ازمان، امكان رشد، بقا و تدارك برنامه و سياستي بود كه حتي با از بين رفتن بخش اعظم كادرهاي اوليه و رهبري س) مسعود احمدزاده
آن ها توانستند با پشتكار و خالقيت خود، راه پر كردن خال بزرگي را در . به نقطة ثقل چپ جديد ايران بدل شد. فعاليت مستمر يافت

  .جنبش چپ ايران هموار كنند
 سال نخست بخش اعظم كادرها و در همان. شماري داد سازمان فدائيان خلق از لحظة تشكيل تا آستانه انقالب بهمن، قربانيان بي

 رفيق بيژن جزني و يارانش در زندان 1354سي ام فروردين سال . اعضاي آن در درگيري ها جان باختند، و يا بازداشت و اعدام شدند
وب  تعداد زيادي از كادرها و تمام اعضاي رهبري سازمان در درگيري با نيروهاي سرك1355ترور شدند و دست آخر، طي ضربات سال 

اما عليرغم همه اين ضربات، جنبش ما گسترده تر شد و سازمان فدائي با اتكا به نيروي وسيع حول خود تجديد . حكومتي كشته شدند
  . قوا نمود

ريزي ايراني آزاد، دمكراتيك و مستقل و بر تامين  رمز ماندگاري فدائيان خلق بسيج نيروئي بود كه بر مبارزه عليه استبداد و بر پي
همين واقعيت هم در آستانه انقالب بهمن و در هشتمين سالگرد . فشرد  انساني براي كارگران و زحمتكشان پاي ميزندگي

  .بنيانگذاري، فدائيان خلق را به قوي ترين جريان چپ و مهم ترين نيروي اپوزيسيون حكومت جديد تبديل كرد
اي به سازمان با مساله تغيير   يك سو با رويكرد وسيع تودهاز. در فرداي انقالب بهمن، سازمان ما با وضعيت جديد مواجه شد

سازماندهي و ايجاد ظرفيت هاي الزم براي پاسخگوئي به وظائف جديد مواجه بود، از سوي ديگر ساختار موجود آن امكان انطباق 
 و به خصوص در مناطق ملي با از يك سو نيروهاي سازمان در اقصي نقاط ايران. سريع با شرايط متحول و جديد را محدودتر مي كرد

نيروهاي حاكميت جديد درگير بودند، از سوي ديگر هنوز تحليل دقيق از حاكميت برآمده از انقالب بهمن و سياست روشني در 
در چنين شرايطي اختالفات بر سر خط مشي گذشته و نحوه برخورد به حكومت حاد شد و منشا انشعابات . مواجهه با آن وجود نداشت

له انشعاب بزرگ اقليت و اكثريت گرديد و موجبات تضعيف نقش و موقعيت جنبش فدائي در صحنه سياست كشور را فراهم از جم
  .آورد

ضرورت پاسخگوئي به مطالبات پاية اجتماعي جنبش فدائي از يك سو، و از سوي ديگر تحوالتي كه در طي چند دهه گذشته در 
اولين بار است كه در كنار هم سالروز بنيانگذاري جنبش . ا به هم نزديك كرده استانديشه و عمل دو سازمان صورت گرفته، ما ر

زماني كه .  بودند، سي و يك سال پيش بود بهمن بسياري از رفقاي ما با هم19آخرين باري كه در سالگرد . فدائي را جشن مي گيريم
. اين راه بدون سنگالخ نبوده است. هر كدام از ما مسيرهاي متفاوتي را در سي سال گذشته طي كرده ايم. هنوز انشعابي رخ نداده بود

ي به نيروي حامي اما امروز بدون آن كه بر اختالفات و مشكالت تاريخي فيمابين، از جمله تبديل ولو موقت بخشي از جنبش فدائ
رژيم حاكم چشم ببنديم، با علم به عمق اشتباهاتي كه در گذشته رخ داده است، و با نقد سكتاريسم سياسي حاكم بر بخش ديگري از 

گذاريم كه در نقد كاستي ها، در جهت احياي اعتبار و ارزش هاي جنبش فدائي برداشته شده است  فدائيان خلق، به گام هائي ارج مي
  .از ديگري در جهت نوزائي چپ ايران پاي مي فشاردو بر آغ

هر دو سازمان تاكيد دارند كه فدائيان خلق به عنوان وسيع ترين بخش فعاالن چپ مي توانند نقش شايسته خود را در وحدت چپ 
 همراهي با تمامي دمكرات و سوسياليست ايران حول برنامه و اهداف روشن در جهت استقرار دمكراسي و عدالت اجتماعي در ايران و

كشور ما براي رهائي از بختك استبداد مذهبي و براي استقرار يك جمهوري . نيروهاي دمكرات و آزاديخواه كشورمان ايفا كنند
گذار به دمكراسي و استقرار عدالت . دمكراتيك و سكوالر در ايران، نيازمند يك چپ قدرتمند و موثر در حيات سياسي كشور است

 اهداف سوسياليستي كه بر سرلوحه برنامه جنبش فدائيان خلق از همان آغاز حك شده است، به خودي خود تحقق اجتماعي و تحقق
  . تحقق هر برنامه اي در گرو سازماندهي و بسيج نيرو براي پيشبرد آن است. نخواهد يافت

 خرداد سال 22ي مردم بعد از انتخابات جنبش اعتراض. امروز همه شواهد حاكي از آن است كه جامعه ما آبستن تحوالت جديدي است
هر جا كه امكان بروز پيدا كند، سر ريز .  اگر چه با سركوب و تهديد و زندان به عقب رانده شده است، اما آتش زير خاكستر است88

 استبداد تحوالت منطقه و تغييرات در كشورهاي عربي نيز شمارش معكوس سقوط ديكتاتوري ها را آغاز كرده است و. خواهد كرد
  .حاكم بر كشور ما نمي تواند استثنا باشد

ما بر اين باوريم كه جنبش چپ ايران، امروز بيش از هر زمان ديگري براي آن كه بتواند نقشي در خور در تحوالت آتي جامعه ايفا 
ميني براي استقرار يك چپ متحد و قدرتمند تض. كند، نيازمند برآمدي متحدتر و با قدرت عمل بيشتر در صحنه سياسي كشور است

  .جامعه آزاد و عادالنه است
در چهلمين سالگرد بنيانگذاري جنبش فدائيان خلق، ما بار ديكر با وظيفه سازماندهي وحدت چپ مواجهيم و معتقديم كه فدائيان 

اي در  ش برجستهخلق، به مثابه بزرگ ترين طيف فعاالن چپ، مي توانند همگام با ديگر نيروهاي چپ دمكرات و سوسياليست نق
گيري يك چپ قدرتمند و موثر در سياست  تحقق چنين وحدتي ايفا كنند و با الهام از بنيانگذاران اين جنبش موانع بر سر راه شكل

  .ايران را بر طرف سازند
  .ستوحدت چپ دمكرات و سوسياليست مهم ترين چالش پيش روي فدائيان خلق و همه محافل چپ دمكرات و آزاديخواه ايران ا

با فراگيري از تجارب چهل سال مبارزه و تالش، بر اهداف . بار ديگر ياد جانباختگان سياهكل و ديگر ياران فدائي را گرامي مي داريم
  .فشاريم آزاديخواهانه و عدالت طلبانه آنان پاي مي

 
  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران) اكثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 
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