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 کشتار سازمان يافته مردم لبنان
ان از                   ن ب ردم ل ه م نزديک به يک ماه است ک
اران                ب م اران و ب زمين وهوا هدف موشک ب
ل                ي رائ رست اس ژادپ م ن ی رژي وائ ای ه ه

د    ر شدت حمالت              .   قرارگرفته ان هر روز ب
وابعاد کشتار مردم بی دفاع افزوده می شود          
دول امپرياليستی ونهادهای بين المللی آنها، با   
اين دست وآن دست کردن و تشجيع حزب اهللا      
رای دولت                    ن امکان را ب لبنان، در عمل اي
راری              رق اسرائيل فراهم می کنند که قبل از ب
هرگونه آتش بس، مواضع خود را در خاک            
ه                       ظامی ب ظر ن لبنان مستحکم سازد واز ن

 .تعادل بازگشت ناپذيری دست يابد
ا           حمالت اخير دولت اسرائيل به خاک لبنان ب

ان دو                 ن ب اين دستاويز آغاز شد که حزب اهللا ل
ارتش  .   سرباز اسرائيلی را به اسارت گرفت         

ه                    جاوز آشکار ب ز، ت اوي ت اسرائيل با اين دس
روستاها وشهرهای    .   خاک لبنان را آغاز کرد 

د           ن ت جنوب لبنان هدف حمالت هوائی قرارگرف
ارتش اسرائيل از مرزهای زمينی وارد خاک        

ان    .   لبنان شد  شدت حمالت اخير اسرائيل به لبن
ن از                  ا ت سبب شد طی کمتر از يک ماه صده
ان جان خود را از                      ن ب اع ل ی دف شهروندان ب

د    ن ده ا        .   دست ب راه ب م اورزی ه زارع کش م
د،             ردن کارگرانی که در اين مزارع کار می ک

ان      .   به نابودی کشانده شدند  ن ب بيروت پايتخت ل

به فاصله کوتاهی بعد از ارجاع پرونده اتمی         
جمهوری اسالمی به شورا ی امنيت سازمان        
ملل، اين شورا نيز قطعنامه ای را در مورد            

در اين     .  اين پرونده به تصويب رساند                 
نيز )  ۵+١(قطعنامه که گروه کشورهای              

متفقا به آن رای مثبت داده اند، از جمهوری            
اسالمی خواسته شده است کليه فعاليت های           
مربوط به غنی سازی را به حال تعليق در               
آورد، با جامعه بين المللی و آژانس اتمی                  
خودرا هماهنگ و با آن همکاری کند تا از               

و “  راه حل ديپلماتيک  ”اين طريق مسير يک     
در قطعنامه        .  هموار شود       “  گفتگو”

شورای امنيت همچنين به محمد                     ١۶٩۶
البرادعی مدير کل آژانس اتمی مأ موريت              

داده  شده است که  تا آخر آگوست، گزارشی            
از چگونگی اجرای مفاد قطعنامه در مورد             
تعليق غنی سازی وهمکاری جمهوری                      
اسالمی  با آژانس  اتمی تهيه و آن رابه                         

. شورای حکام ارائه نمايد      و   شورای امنيت     
قطعنامه تاکيد نموده است چنانچه جمهوری            
اسالمی مطابق مفاد قطعنامه عمل و با آن                  
همکاری نکند، تصميمات ديگری براساس            

 منشور سازمان ملل اتخاذ          ٧ فصل     ۴١بند   
 .خواهد شد

 ٢٠(  قطعنامه شورای امنيت که زمان ارائه          
به دو   )   جوالی  ٣١(تاتصويب آن      )  جوالی

هفته هم نرسيد، دشواری ها ومعضالت                     

 شورای امنيت١۶٩۶گزينه ی جمهوری اسالمی دربرابرقطعنامه 

تقلب در انتخابات: مکزيک   
  تنها راه حفظ قدرت

 
 جمهوری اسالمی مسئول
  مرگ يک زندانی سياسی

اندک زمانی پيش از حمله نظامی اسرائيل به         
لبنان وبمباران اين کشور، رئيس جمهور                 
آمريکا آگاهانه و يا نا آگاهانه، راز حمله                    
نظامی ارتش اسرائيل رابه لبنان برمال کرد           
و در توضيح خط مشی آمريکا در قبال                       

: مسائل مورد اختالف در خاور ميانه گفت             
بايد در مقطع فعلی، حزب اهللا و سوريه را                
زد وجمهوری اسالمی را منزوی  ومنفرد               

 .ساخت
اين گفتار بوش به اين معنا بود که درگيری              
مهمی که در پيش است، ميان دولت آمريکا             

اما پيش از درگير      .  وجمهوری اسالمی ست   
شدن مستقيم باجمهوری اسالمی، بايد به                   
سراغ نزديک ترين متحدين آن درخاور ميانه   

اين تاکتيک دولت آمريکا انطباق کامل       .  رفت
داشت با مواضع دولت اسرائيل که اکنون از          
يک طرف در تالش است مناطق اشغالی را           
برای هميشه به جزئی از خاک کشور                         
اسرائيل تبديل کند واز سوی ديگر به خاطر            
تضادی که ميان دو دولت يهودی واسالمی             
وجود دارد، برای درگيری نظامی                                

 .باجمهوری اسالمی بی تابی می کند
بنابراين دولت اسرائيل از هرجهت آماده بود        
که به عنوان بازوی نظامی امپرياليسم                        
آمريکا، مجری پيشبرد سياست وتاکتيک                 

لذا ضعيف ترين    .  کنونی دولت آمريکا باشد     
حلقه را برگزيد و به حزب اهللا که آن هم با                  
زوی نظامی جمهوری اسالمی در لبنان                   

گويا قرار بر اين بود که         .  است، يورش برد   
با اشغال جنوب لبنان، نيروی نظامی ناتو در         
مناطق اشغالی مستقر شود وخلع سالح حزب       

 .اهللا لبنان آغاز گردد
بعيد به نظر می رسد که انجام اين تحوالت               
صرفا نقشه مشترک دولت آمريکا واسرائيل         

  ۶٧کشتار تابستان
 ٨ پرونده ای که هميشه بايد گشوده بماند

ذاری         ۶حکم اعدام     متهم به شرکت در بمب گ
واز                    الب اه ق اه ان ه در دادگ واز ک ای اه ه
محکوم شده بودند، با تاييد ديوان عالی کشور       

اعدام در انظار عمومی        –جهت اجرای حکم    
به دايره اجرای احکام دادگاه انقالب اهواز          –

کی از               .   ارجاع شد  ن، ي چند روز پيش از اي
وکالی متهمين انفجارهای خوزستان گفته بود    

ذاری در              ٢٠از   مب گ ده ی ب رون  متهم سه پ
د        ١٠خوزستان   ده ان .  نفر به اعدام محکوم ش

 اهميت مقابله با احکام بی دادگاه های رژيم

 ۶درصفحه  
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بوده باشد وقدرت های اروپائی در آن نقشی             
مقدمات اجرای اين طرح الاقل       .  نداشته باشند 

می بايد از هنگامی فراهم شده باشد که نخست         
وزير اسرائيل، مدتی پيش از حمله نظامی به           
لبنان، با سران قدرت های اروپائی گفتگو                  
داشت وهمزمان با آن، مسئله گسيل متجاوز             

 هزار نيروی نظامی ناتو به افغانستان         ٣٠از  
وافزايش تعداد نظاميان آمريکا در عراق                   

 .مطرح شد
تا همين لحظه نيز روشن شده است که                           
درگيری های نظامی در لبنان نه جنگی ميان           
حزب اهللا واسرائيل بلکه جنگ غير مستقيمی          
است ميان دولت آمريکا واسرائيل از يکسو              

اگر .  وجمهوری اسالمی ايران از سوی ديگر      
مالحظات ديپلماتيک مانع از آن می گردد که          
حتا دولت آمريکا مستقيما در اين باره چيزی            
بگوبد، مقامات اسرائيل از اين صراحت                    
برخوردارند که بگويند در حال جنگ                           

اين خود ابطال اين    .  باجمهوری اسالمی هستند  
نظريه است که علت جنگ، اسارت دوسرباز        

در يک جنگ   .  اسرائيلی توسط حزب اهللا است    
همواره بايد ميان عللی که منجر به جنگ می           
گردد، و دست آويز وتوجيه آغاز جنگ تمايز          

دست آويز آغاز جنگ از سوی                .  قائل شد   
اسرائيل، اسارت دوسرباز اين کشور بود، در        
حالی که علل آغاز جنگ، مسائل اساسی تری         

 . هستند که به آنها اشاره شد
اما چرا اکنون جمهوری اسالمی ايران به                  
يک مسئله و معضل جدی دولت آمريکا تبديل         

 شده است؟
 واقعيت اين است که تضادها و اختالفات                   
ميان اين دو دولت اکنون به حادترين مرحله             

اين تضادها برخاسته از يک        .  اند  خود رسيده 
رشته اختالفاتی است که گرچه بعضا ريشه             
های ديرينه دارند، اما اساسا اختالفاتی هستند         
که در سال های اخير، به ويژه پس از به                      
قدرت رسيدن بوش وطرح خاور ميانه بزرگ       

 .وی شکل گرفته ا ند
به رغم اين که استقرار جمهوری اسالمی در          

های بزرگ          ايران محصول توافق قدرت            
جهان، به ويژه تالش دولت آمريکا بود، با                 
اين وجود از همان آغاز، تضادها واختالفاتی         
ميان جمهوری اسالمی ودولت آمريکا وجود          

اما در آن مقطع وحدت     .  داشت وعمل می کرد   
چرا .  اين دو دولت بر تضاد آنها غلبه داشت            

که جمهوری اسالمی از يک سو وظيفه مهم             
درهم شکستن انقالب ايران وسرکوب                          
سازمان های کمونيست وانقالبی ايران را بر          
عهده داشت که اين خواست اصلی تمام قدرت         

 .های امپرياليست وارتجاع جهانی بود
در عين حال وظيفه ای به همين اندازه مهم                 
در استراتژی کمربند سبز ريگان به عنوان              

مرکز اشاعه و گسترش بنياد گرائی اسالمی          
برای سرکوب جنبش های کارگری                              
وکمونيستی منطقه ونيز مقابله با دولت                       

اما پس از فروپاشی شوروی     .  شوروی داشت 
وبلوک شرق، در معادالت جهانی ومنطقه              
ای تغييراتی رخ داد که برمناسبات جمهوری        
اسالمی ودولت آمريکا تاثيرات جدی برجای        

 .می گذاشت
امپرياليسم آمريکا برای تسلط انحصاری بر          
منطقه خاور ميانه به عنوان منبع مهم تامين             
انرژی جهان و بازارهای آن، دست به کار              
شده بود وهمراه با آن می بايستی يک رشته             
تغييرات سياسی واقتصادی نيز که تامين                  
کننده منافع اقتصادی وسياسی انحصارات              

لذا .  آمريکائی باشد، به مرحله اجرا درآيد             
بنيادگرائی مذهبی و کانون آن جمهوری                   
اسالمی ايران، ديگر نمی توانست از همان             
نقش وجايگاه گذشته در معادالت منطقه ای             

اما مسئله مهم تر برای              .  برخوردار باشد   
دولت آمريکا به دست آوردن مجدد بازار                 
ايران بود که عمدتا به انحصار رقبای                         

دولت آ مريکا برای        .  اروپائی در آمده بود       
تحقق اهداف خود در ايران، ابتدا به تحوالت          
درونی رژيم با به قدرت رسيدن جناح                         
موسوم به اصالح طلب، تحت رهبری                       

اما در پی به قدرت             .  خاتمی اميدوار بود      
رسيدن بوش در آمريکا و کمی بعد، اقدام                  
نظامی بنيادگرايان اسالمی در آمريکا،                     
اوضاع به کلی تغيير کرد وجمهوری اسالمی       

. از سوی آمريکا محور شرارت اعالم گرديد       
 ١١دولت آمريکا که در پی ماجرای                             

سپتامبر، استفاده از قدرت نظامی را برای              
پيشبرد سياست های خود در منطقه، در                     
دستور کار فوری خويش قرار داده بود،                    
بالشکر کشی نظامی، افغانستان را به اشغال          

اين لشکر کشی در آن مقطع، يک          .  در آورد 
پيروزی نظامی و سياسی برای دولت آمريکا       

جمهوری اسالمی که از لشکرکشی               .  بود
آمريکا به افغانستان هراسناک شده بود،                    
دست ياری به سوی آمريکا دراز کرد ودر              
جريان اشغال افغانستان، همکاری نزديکی با       

اين وحشت جمهوری     .  ارتش آمريکا داشت    
اسالمی در جريان لشکر کشی آمريکا به                  
عراق واشغال نظامی اين کشور به حدی                  
افزايش يافت که در بحبوحه بمباران های                 
عراق، رفسنجانی سراسيمه خواهان مذاکره         
رسمی با دولت آمريکا برای حل مسائل                     

در عين حال     .  مورد اختالف طرفين گرديد       
جمهوری اسالمی اطالعات نظامی خود را           
در مورد عراق در اختيار سازمان جاسوسی         

 .قرار داد) سيا(آمريکا 
اما اشغال عراق وسپس مقاومت مردم اين               
کشور در برابر اشغالگران که عمال برای               
آمريکا به يک شکست تبديل گرديد، تا بدانجا         
که امروز عمال در چنان باتالقی فرو رفته               
که راه خروجی از آن در برابر خود نمی                   
بيند، باعث گرديد که جمهوری اسالمی بر              

سراسيمگی ناشی از ترس و وحشت اوليه                
غلبه کند وتدريجا با وخامت روز افزون                    
وضعيت آمريکا در عراق، موقعيت خود را          
بهبود بخشد و شکست های آمريکا رابه                     

عمال نيز با   .    پيروزی برای خود تبديل نمايد     
گرای شيعه    نفوذ روزافزون گروه های اسالم     

در عراق، به يک قدرت تعيين کننده در                      
 .معادله قدرت در اين کشور تبديل گرديد

درحالی که دولت آمريکا درجنگ فرسايشی         
گرايان طالبانی    عراق درگير شده بود واسالم      

در افغانستان مجددا به درگيری نظامی با                 
آمريکا برخاسته بودند، جمهوری اسالمی از        

بر .  فرصت پيش آمده استفاده کرد                           
سازماندهی وتوان نظامی خود افزود وبا                  
تشديد اختناق در داخل ايران واستقرار يک            

امنيتی به رهبری احمدی              -کابينه نظامی   
نژاد، تالش نمود اوضاع سياسی خود را نيز          

درهمين حال بر توان نظامی           .  بهبود بخشد  
حزب اهللا لبنان افزود و به تقويت نفوذ                          

گرايان در جنبش مردم فلسطين ياری              اسالم
گرای حماس در      پيروزی گروه اسالم   .  رساند

انتخابات سرزمين های فلسطينی که شکست         
ديگری برای دولت آمريکا بود، بازهم                       
موقعيت جمهوری اسالمی را در برابر                     

 .آمريکا تقويت کرد
پس، تا اين مقطع نتيجه مداخله نظامی                         
امپريالليسم آمريکا در خاور ميانه از هر                   
جهت تقويت جنبش های ارتجاعی                                 

از يک سو، اين خود      .  گرای منطقه بود    اسالم
دولت آمريکا بود که در افغانستان وعراق،             
گروه های ارتجاعی اسالمی را به عنوان                 
متحدين خود در راس قدرت قرارداد واز                  
سوی ديگر، همين مداخله نظامی منجر به               

گرائی گرديد که            رشد جنبش های اسالم           
اما نکته قابل تامل اين      .  مخالف آمريکا هستند  

گرای موافق و        است که هر دوجريان اسالم        
مخالف آمريکا، متحد جمهوری اسالمی اند و       
رهبری اغلب اين گروه ها در دست                              

نتيجه اين تحوالت،    .  جمهوری اسالمی است   
برخالف آنچه که دولت آمريکا می خواست،         
بحرانی تر شدن اوضاع سياسی منطقه                       
ومعلق ماندن استراتژی خاور ميانه بزرگ            

نتيجه عملی که دولت             .  دولت بوش بود        
آمريکا از اين تحوالت گرفت، اين بود که                 
نمی تواند در خاورميانه هيچ مسئله ای را به          
سرانجام برساند، مگر آن که با جمهوری                 

 .اسالمی ايران تعيين تکليف کرد
آنچه در لبنان رخ داد، مقدمه ای بر حل                       

اما در اينجا    .  همين معضل دولت آمريکاست    
نيز تا اين لحظه، نتيجه آن چيزی نيست که               

گرچه نتيجه جنگ با       .  آمريکا انتظار داشت    
ادامه آن می تواند تغيير کند، اما تا همين                     
لحظه، لشکرکشی نظامی اسرائيل به لبنان،           

مسئله .  جز شکست چيزی در پی نداشته است      
صرفا اين نيست که بزرگترين قدرت نظامی         
منطقه که از حمايت همه جانبه قدرت نظامی         
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۶درصفحه   

 ١از صفحه 

جمهوری اسالمی از اين ناحيه را وارد                      
اين .  مراحل پيشرفته تر وحادتری ساخت             
بسته ”  قطعنامه اگر چه از لحاظ مضمون با           

در اساس     )  ۵+١(کشورهای     “  پيشنهادی
 به   هنوزتفاوت چندانی ندارد و صدور آن              

معنای اتخاذ هيچ تصميمی مبتنی بر اجرای            
اقدامات تنبيهی جديدی اعم از اقتصادی يا                
غير اقتصادی نيست، اما از آنجائی که اين               
قطعنامه از يک سو در شرايط بسيار حساس          
ومتشنج منطقه بعد از آغاز جنگ                                    
تجاوزکارانه دولت صهيونيستی اسرائيل                
عليه مردم فلسطين و لبنان که مورد حمايت             
همه جانبه ی  امپرياليسم آمريکاست، صادر          
می شود و از طرف ديگر هر پنج عضو                    
دائمی شورای امنيت از جمله روسيه وچين            
نيز مستقل از اين که در گام های بعدی چه                
سياست و موضعی اتخاذ کنند، عجالتا به آن            
رای مثبت داده اند،  جمهوری اسالمی را در          
موقعيت بسيارحساس ودشواری قرارداده              

 .است
مقامات جمهوری اسالمی که اين جا وآن جا           
تهديد کرده بودند در صورت ارجاع پرونده           
به شورای امنيت و يا صدور قطعنامه،                       

“ بسته پيشنهادی ”جمهوری اسالمی  بررسی     
را کنارخواهد گذاشت               )  ۵+١(گروه        

وازپيمان  منع  گسترش سالح های هسته ای          
  )NPT  (      نيزخارج خواهد شد، بالفاصله پس

از صدور قطعنامه، تنها به برخی اظهار                  
نظرهای شتاب زده ی پراکنده ی غير رسمی         
عمدتا در ادامه همان مواضع پيشين وندرتا             

به دنبال آن       .  متناقض با آن، اکتفا نمودند            
جمهوری اسالمی دچار يک خاموشی موقتی       

آصفی سخنگوی   .  ناشی از بالتصميمی شد        
وزارت امورخارجه جمهوری اسالمی گفت         
قطعنامه کمکی به حل مسئله نمی کند وتنها              

. می تواند موجب وخامت اوضاع شود                      
احمدی نژاد قطعنامه را به طور ماليمی رد            
کرد ودر همان حال آمادگی جمهوری                         
اسالمی را برای مذاکره وگفتگو اعالم                       

سرانجام علی الريجانی دبير شورای       .  داشت
عالی امنيت رژيم در يک مصاحبه                                

 ٨۵ مرداد        ١۵مطبوعاتی مورخ يکشنبه            
موضع رسمی جمهوری اسالمی را اعالم               

الريجانی درعين رد قطعنامه وعدم            .  نمود
پذيرش تعليق غنی سازی يعنی پيش شرط                
مذاکره، نظارت آژانس بين المللی راپذيرفت        
وگفت ما کليه فعاليت های خود را بانظارت            
آژانس انجام ميدهيم، نامبرده همچنين بر                   
عضويت جمهوری اسالمی در پيمان منع                

. گسترش سالح های هسته ای تاکيد نمود                  
علی الريجانی در مصاحبه مطبوعاتی خود،        

محروم ”ضمن انتقاد از رفتارهای مبتنی بر          
جمهوری اسالمی از فناوری اتمی          “  سازی

بايد مشخص شود که         ”واشاره به اين که            
“ تعليق مورد خواسته آنهاچه مراحلی دارد            

آمادگی جمهوری اسالمی راجهت مذاکره               
اگر ”اعالم نمود وحتا چنين عنوان کرد که              

رفتار ديگری از خود نشان دهند، حتما در               
سياست های خود در زمينه اتمی تجديد نظر           

 “.خواهيم کرد
از تصويب   )  ۵+١(هدف اوليه کشورهای         

قطعنامه در شورای امنيت درگام نخست                  
کشاندن جمهوری اسالمی به پای ميز مذاکره        

بسته ”و بازگشت به گفتگو پيرامون                             
با اين تفاوت که پيشنهادات      .  است“  پيشنهادی

اين باربه جزقطر از            )  ۵+١(کشورهای    
حمايت ساير کشورهای عضو شورای امنيت       

کاندوليزا رايس وزير     .  نيز برخوردار است    
خارجه آمريکا می گويد قطعنامه شورای                 
امنيت باب ديپلماسی با ايران را نمی بندد و             

تهران هنوز بسته پيشنهادی ارائه شده از               ”
." را روی ميز دارد   )  ۵+١(سوی کشورهای   

شان مک کورمک سخنگوی وزارت خارجه       
اين قطعنامه به معنای     "  آمريکا نيز می گويد    

وادار کردن تهران برای بازگشت به ميز                 
وزير خارجه انگليس نيز پس       "  مذاکره است 

از صدور اين قطعنامه اظهار اميدواری کرد         
مسير “  بسته پيشنهادی  ”که ايران در قبال           

مثبتی را در پيش بگيرد و سخنگوی وزارت          
امورخارجه چين نيز چنين اظهار اميدواری         
نمود که صدور قطعنامه گامی برای از                      

تمام تالش   .  سرگيری سريع مذاکرات باشد        
يوشکافيشر وزير خارجه سابق آلمان که به             
ايران سفر کرده بود روی اين مسئله متمرکز         
شد که جمهوری اسالمی را به استفاده از                   

در “  بسته پيشنهادی    ”که در         “  فرصتی”
اختيار جمهوری اسالمی قرار داده شده                     
است، ترغيب و به سر ميز مذاکره با آمريکا          

موضوع اصلی   ”يوشکا فيشر گفت       .  بکشاند
رابطه ايران و آمريکاست و شرکت آمريکا           

شروع يک روند مثبتی      )    ۵+١(در پيشنهاد    
او گفت هر      .  است که می تواند ادامه يابد             

دوطرف بايد يک قدم عقب نشينی کنند،                     
قطعنامه شورای امنيت را مسکوت بگذارند          
 . ومذاکرات زمان بندی شده ای را آغاز کنند

مسئولين جمهوری اسالمی اگرچه پيش شرط       
را نپذيرفته اند     )  تعليق غنی سازی    (مذاکره   

وگرچه قطعنامه شورای امنيت راتنها يک              
گاه حتا يک تهديد توخالی قلمداد               “  تهديد”

، اماآن ها           “اقدام”کرده اند ونه يک                      
دربرخوردهای رسمی خود احتياط را از                 

 .دست نداده اند
در غياب جنگ اخير لبنان و فلسطين،                         
جمهوری اسالمی شايد هنوز می توانست از         

امکان مانور بيشتری برخوردار باشد اما                  
جنگ تجاوز کارانه ای را که امپرياليسم                   

آمريکا به ياری دولت صهيونيستی اسرائيل           
عليه مردم فلسطين و لبنان برافروخت، نه               
فقط دايره مانورهای جمهوری اسالمی را               
محدود کرده است، بلکه جمهوری اسالمی را       
از بابت حمايت هايش از حزب اهللا                                 
درمعرض مجازات هائی از هر نوع به ويژه         

. مجازات های نظامی نيز قرار داده است                
نه از طريق تصميمات                        “  مجازات”

ومصوبات شورای امنيت، بلکه از طريق               
اقدام مستقل آمريکا، انگليس، اسرائيل يا                   

بوش سخنگوی امپرياليسم    !    ترکيبی از اينها   
آمريکا امروز پنهان نمی کند که هدفش از                
جنگ افروزی درجنوب لبنان و دامن زدن به       
بحران در لبنان و فلسطين، آ ن بوده است که           
اين موضوع را به فرصت و تالشی برای                
تغييرات وسيع در کل منطقه خاور ميانه                    

هنری کسينجر سياست مدار             .  تبديل کند    
معروف آمريکائی و وزير خارجه آمريکا در       
زمان رياست جمهوری نيکسون در دفاع از          
ادامه جنگ ومخالفت با آتش بس می گويد                

هدف تضعيف حزب اهللا و تأديب ايران                   ”
تونی بلر نيز برای گسترش جنگ به           “  است

ايران واقدامات نظامی احتمالی اسرائيل                  
نامبرده .  استدالل و زمينه چينی می کند                  

که منظورش   “    اسالم ارتجاعی  ”خطاب به     
همان جمهوری اسالمی است می گويد                       

با  بهره  گيری از                    “  اسالم ارتجاعی   ”
درگيری جاری در غزه ولبنان، اسرائيل را            
به اقدامات تالفی جويانه گسترده تحريک می        

وباالخره مقامات اسرائيلی جنگ کنونی      !  کند
را نه جنگ بين آمريکا واسرائيل با حزب                 
اهللا، بلکه جنگ آمريکا واسرائيل با ايران                 

 .دانسته اند
معهذا به رغم تمام اين هاوبه رغم تأکيدات               
مکرر مسئولين جمهوری اسالمی برگفتگو           
ومذاکره، امارژيم از پذيرش تعليق غنی                   

 .   سازی خودداری کرده است
ترديدی نبايد داشت که پذيرش قطعنامه                      
شورای امنيت به معنای شکست سخت                       
جمهوری اسالمی و پنبه شدن تمام رشته                   
هائی ست که در دوره احمدی نژاد ريسيده               

عواقب اين شکست نه فقط از               .  شده است  
لحاظ معادالت منطقه ای شديدا به زيان                      
جمهوری اسالمی است و لطمات سنگينی به          
اعتبار ونفوذ آن در لبنان و فلسطين و عراق            
وکل منطقه وارد می سازد، بلکه مهم تر از              
آن به لحاظ داخلی معنای ديگری جز تشديد             
تضادها و کمشکش ها وجز شکست جناح                

 .حاکم و پايان کار آن نخواهد داشت
از سوی ديگر اين موضوع رانيز نبايد                       
فراموش ساخت که برنامه ی هسته ای                        
جمهوری اسالمی، تنها يک دستاويز است              

پذيرش تعليق   .  در دست امپرياليزم آمريکا        
غنی سازی يا عدم پذيرش آن در اساس                       

امپرياليزم .  قضيه تغييری ايجاد نمی کند               
آمريکا در راستای  پيشبرد اهداف                                 

 شورای امنيت١۶٩۶گزينه ی جمهوری اسالمی دربرابر قطعنامه 



  ۴٨٣  شماره ٨۵نيمه  دوم مرداد  ۴

بيش ازيک ماه از برگزاری انتخابات                         
رياست جمهوری مکزيک می گذرد، اما                 

روز دوم ژوئيه   .  نتيجه آن هنوز روشن نيست    
 ميليون نفر از مردم        ۴٠بايد با رای بيش از       

مکزيک سرنوشت قدرت دولتی و آرايش                
 سال آينده تعيين می       ۶سياسی اين کشور در       

فليپه رقبای اصلی در اين انتخابات،               .  شد
حرکت "، نامزد حزب دست راستی        کالدرون

 نامزد حزب ائتالف        مانوئل ابرادور  ،   "ملی
روبرتو و       "  انقالب دموکراتيک      "چپ       
نهاد " نامزد حزب حاکم سابق                       مادرازو
 . بودند" انقالبی

در اين روز مکزيک بر سر يک دو راهی               
حرکت "يا انتخاب نامزد حزب       .  قرار داشت 

و ادامه راه دولت حاکم و کاربست                 "  ملی
بازهم بيشتر سياست های نئوليبرالی و                       
گسترش نفوذ امپرياليستهای آمريکائی و در          
نتيجه فقر و سيه روزی بيشتر برای                              
کارگران و زحمتکشان يا انتخاب مانوئل                  
ابرادور برای گام گذاردن در راهی نظير                

راهی که متاثر از تعميق و گسترش          .  برزيل
مبارزه طبقاتی، خواهان تخفيف بحران                     
موجود، محدود ساختن نقش  و نفوذ                              
امپرياليستها و افزايش امکانات رفاهی و                  
اجتماعی برای ميليونها کارگر و زحمتکش           

 .  است
بيشترنظرسنجی ها تا آخرين روزهای پيش           
از برگزاری اين انتخابات، حاکی از پيروزی     

اين پيش بينی ها با             .  مانوئل ابرادور بود      
شمارش اوليه آراء، تنها مدت کوتاهی پس از        

اين .  تعطيلی حوزه های انتخاباتی، تائيد شد          
وضعيت تا نزديک به يک روز پس از پايان           
انتخابات ادامه داشت، اما در آخرين ساعات          

حرکت "شمارش آراء، يکباره نامزد حزب            
به عنوان برنده اين انتخابات و رئيس           "  ملی

پخش اين   .  جمهور جديد مکزيک اعالم شد         
خبر موجی از خشم و نفرت را در ميان                      

کارگران و زحمتکشان         .  مردم دامن زد        
مکزيک به خوبی می دانستند که تقلب                        
ديگری در ميان بوده و سرمايه داران                         
مکزيک بارديگر می خواهند به اين وسيله              
نتيجه انتخابات را تغيير داده و با کنار زدن              
رقيبان پارلمانی، قدرت دولتی را برای چند           

 . سال ديگر در چنگ خود حفظ کنند
در اعتراض به اين وضعيت، مانوئل                          

" انقالب دموکراتيک "ابرادور، نامزد حزب      
خواستار شمارش موردی آراء ريخته شده به        

کميسيون دولتی نظارت        .  صندوق ها شد       
برانتخابات، تحت فشار توده ها، آراء ريخته          

 هزارحوزه رای   ١٣٠ حوزه از  ٢۶٠٠شده در 

اين .  گيری را مجددا شمارش نمود                          
بازشماری به طور حيرت انگيزی پرده از             

با .  تقلبات گسترده دراين انتخابات برداشت         
اين تقلبات هزاران رای تقلبی به نفع                             
کالدرون به صندوق ها ريخته شده و ده ها                
صندوق رای گيری درمناطقی که گمان می           
رفت اکثريت آراء به نفع نامزد حزب رقيب            

شمارش مجدد آراء در        .  شد"  ناپديد"باشد،   
 حوزه، اختالف رای دو رقيب              ٢۶٠٠اين   

همين .  اصلی را تنها به چند هزارتقليل داد             
امر موجب شد که مانوئل ابرادور، خواستار         
باز شماری رای های ريخته شده در تمامی             

 .  هزار حوزه رای گيری شود١٣٠
همزمان با روشن شدن فريبکاری انتخاباتی،        
دهها هزار نفر در اعتراض به نقض آشکار            
قانون انتخابات، که مورد تائيد همين احزاب          
بورژوائی است، دست به برپائی يکرشته                

درهمين حال روز    .  حرکات اعتراضی زدند   
 ژوئيه، کميسيون دولتی نظارت بر                          ۶

انتخابات، فليپه کالدرون، نامزد حزب                        
را، تنها با اختالف نيم درصد،      "  حرکت ملی "

اين .  رئيس جمهور جديد مکزيک اعالم کرد       
انقالب "اقدام مخالفت نامزد حزب                                

اين بار وی   .  را به همراه داشت   "  دموکراتيک
خواستار شمارش دستی و نه کامپيوتری آراء       

در عين حال    .  ريخته شده به صندوق ها شد        
 ژوئيه نيز روز اعتراض عمومی به          ٨روز  

تقلب های احزاب راست  بورژوائی در                     
دراين روز بيش از     .  انتخابات اخيراعالم شد   

يک ميليون نفر به خيابانهای شهرمکزيکو             
سيتی آمده و در يکی از ميادين اصلی شهر              

شرکت کنندگان در اين گردهم       .  تجمع نمودند 
آئی مانوئل ابرادور را برنده واقعی انتخابات        

 . رئيس جمهوری اعالم نمودند
اعتراضات گسترده کارگران و زحمتکشان          
مکزيک در روزهای گرم ماه ژوئيه ادامه               

 ژوئيه بيش از يک ميليون            ١۶روز   .  يافت
. نفر در شهر مکزيکو سيتی گرد هم آمدند               

مانوئل ابرادور در سخنان خود در اين گرد             
 مورد   ٩٠٠هم آئی اعالم نمود که بيش از                

تخلف در حوزه های رای گيری مشاهده شده         
و خواستار شمارش مجدد تمامی آراء ريخته         

در روزهای بعد       .  شده به صندوق ها شد            
شکل "  دفاع از حق رای مردم            "  ائتالف    
 ماه   ٣١به دعوت اين ائتالف روز            .  گرفت

ژوئيه بيش از دو ميليون نفر در ميدان                                
شهر مکزيکو سيتی تجمع نمودند و بار ديگر         
از مقامات قضائی مکزيک خواستند که فليپه         
ابرادور را به عنوان رئيس جمهور جديد                  

 .اعالم کند

به اين ترتيب سرمايه داران مکزيک، با                    
حمايت مستقيم حزب جمهوريخواه آمريکا،            
بار ديگر با تقلبی آشکار نتيجه انتخابات را              
به نفع خود تغيير داده و نام  نامزد خود را از       

نخستين .  صندوق های رای بيرون کشيدند           
 بود که بورژوازی            ١٩٨٨بار در سال            

مکزيک با تقلب در انتخابات، قدرت دولتی            
در اين  .  رقيبان دور نگهداشت  "  گزند"را از   

در ماشين   "  اشکال فنی  "انتخابات به دليل         
 ٣های شمارش آراء، به يکباره بيش از                      

ميليون رای، که به نفع نامزد رقيب به                         
شد و   "  مفقود"صندوق ها ريخته شده بود،           

بالفاصله نامزد موردنظر  سرمايه داران به           
 . مقام رئيس جمهورانتخاب شد

اما اينکه چرا طبقه سرمايه دار مکزيک به             
اين رسوائی و تقلب آشکار روی آورد، نه                
نگرانی آنان از شکست انتخاباتی، بلکه                     
وحشت سرمايه ازاوج گيری مبارزات                      
کارگران و زحمتکشان اين کشور، بويژه                 

کاربست سياست های     .  درماههای اخير بود    
نئوليبرالی و گسترش نفوذ امپرياليسم يانکی          
در مکزيک نيزهمچون بخش مرکزی و                   
جنوبی قاره آمريکا با سد مبارزات ميليونها            

بويژه .  کارگر و زحمتکش مواجه شده است         
درماههای اخيراوج گيری اين مبارزات                  
روند قطبی شدن بيش از پيش جامعه را با                 

مرگ دلخراش  .  برجستگی به نمايش گذاشت    
 معدنچی در اواخر ماه فوريه نقطه آغاز           ۶۵

اين دور جديد از مبارزات کارگران و                         
زحمتکشان بود که با اعتصاب طوالنی                     
معدنچيان و سرکوب و کشتار آنان توسط                  

اين مبارزات با     .  نيروهای پليس ادامه يافت      
 هزار معلم در آخرين        ٧٠اعتصاب بيش از      

روزهای پيش از انتخابات به اوج خود                       
در تمام ماه ژوئيه و روزهای آغازين         .  رسيد

ماه اوت نيز ميليونها نفر در حرکات                             
اعتراضی عليه تقلب های انتخاباتی سرمايه          

به رغم ادامه             .  داران شرکت کردند            
 اوت، کميسيون    ۴اعتراضات توده ها، روز       

دولتی نظارت برانتخابات درخواست مانوئل       
ابرادور، برای بازشماری کامل آرای                        
انتخابات رياست جمهوری ماه ژوئيه را رد            

هفت قاضی دادگاه انتخاباتی درعوض         .کرد
 وی   .رای به بازشماری بخشی از آرا دادند           

بالفاصله اعالم نمود که اين تصميم مغاير                
چيزی جز بازشماری کامل آرا      قانون بوده و     
وی از مردم خواست که به           .  را نمی پذيرد    

 . اعتراضات خود ادامه دهند

تقلب در انتخابات تنها راه حفظ قدرت: مکزيک   

 زنده باد سوسياليسم

 کمک مالی
 کانادا

    دالر کانادا ۴٠ زنده باد سوسياليسم



  ۴٨٣  شماره ٨۵نيمه  دوم مرداد  ۵
١ازصفحه   ٢از صفحه  

. . . جنگ غير مستقيم دولت آمريکا و   

هــدف بــمــبــاران قــرارگــرفــت و بســيــاری از             
شهرها وروستاهای لبنان با خاک يکسان شده       

ـمالت              .   اند ان ـح ـن ـب از سوی ديگرحزب اهللا  ـل
ده                ـي ـش ـخ دت ـب موشکی به خاک اسرائيل را ـش
ی              اـن رـب ز ـق است و دهها شهروند اين کشور نـي
ر                 اـي ا، ـس ـک رـي ت آـم آتش جنگی شده اندکه دوـل
ان              ازـم ت ـس ـي ـن دول امپرياليستی و شورای اـم
ی                 د راـه ه اـن ـت وانـس ـت ملل ادعا می کنند هنوز ـن
اع               ی دـف ردم ـب ار ـم برای توقف آن وقطع کشـت

 .بيابند
ه                        ا ـب ـک رـي ه و آـم رانـس ادی ـف ـه ـن ـش ـي ه ـپ قطعناـم
ی             ـت ـس ـي اـل رـي ـپ شورای امنيت هنوز درمحافل اـم
ه                       ارـج ر ـخ ردد و وزـي ی ـگ ه دـست ـم دست ـب
آمــريــکــا هــر روز وعــده مــی دهــد کــه ايــن                  
قطعنامه در چند روز آينده به تصويب خواهد        

ه در                     .   رسيد ه ای اـست ـک اـم ـن طــع ن از ـق سـخ
صــورت تصــويــب، بــه رژيــم اشــغــالــگــر                    
واضـع           د ـم ونژادپرست اسرائيل اجازه می دـه
د                    ـن ظ ـک ـف ان را ـح ـن ـب کنونی خويش در خاک ـل
ان                 ـن ـب ای ـحزب اهللا ـل روـه ودر صورتی که نـي
ا               ود ـت ی ـش خلع سالح شوند حمالت متوقف ـم

ظ آـتش ـبس          “   نيروهای بين المللی  ”  ـف برای ـح
د                 وـن زام ـش ان اـع ـن ـب وب ـل ـن ه دول     .   به ـج رـچ ـگ

ی                    اـئ ـک رـي ی و آـم اـئ م از اروـپ ی اـع امپرياليسـت
ه                      رـچ د و ـگ ق دارـن واـف ه ـت اـم ـن طــع برسر اين ـق
يــســم                 ريــاـل رده امـــپ رســـپ ربــی ـس ای ـع ت ـه دوـل
ه              اـم ـن طــع آمريکا با سکوت خودعمال از اين ـق
ان و                ـن ـب ت ـل حمايت می کنند، اما مخالفت دوـل
دن اوضـاع         ترس امپرياليسم از بحرانی تر ـش
مــنــطــقــه و رشــد اعــتــراضــات جــهــانــی بــه                  
اشغالگری ارتش اسرائيل وحمايت همه جانبه      
دول امــپــريــالــيــســتــی، ســبــب شــده اســت ايــن              
ب                 ه تصـوـي ی ـب ـم قطعنامه هنوز به طـور رـس

د             رـس ل ـن ـل ان ـم ازـم ن    .   شورای امنيت ـس در اـي
ر                   ـمالت ـب دت ـح رـش ل ـب ـي راـئ ميانه، دولت اـس
ان           ـن ـب لبنان افزوده است ونيروهای حزب اهللا ـل
م                ه رژـي مـل ع آن از ـج ـج به همراه حاميان مرـت
ار                   ـت ـنگ و کـش ه آـتش ـج جمهوری اسالمی ـب

 .دامن  می زنند
ه          اگر آغازدور جديد حمالت ارتش اسرائيل ـب
ه                        ه ـک اـن ـه ن ـب ا اـي ان، ـب ـن ـب نوار غزه و سـپس ـل
د،             ده اـن ه ـش ـت دوسرباز اسرائيلی گروگان گرـف
ر          راـس می توانست نزد افکار عمومی مردم ـس
ـحت                ه ـت ی ـک جهان و به ويژه کشورهای غرـب
ی                         ـع ـم اط ـج ـب ل ارـت اـئ ی وـس اـت ـغ ـي ـل ـب اران ـت ـب بـم
اد          ـج امپرياليستی قرار دارند، اين تصور را اـي
اع از                  وـعی دـف ل ـن ـي راـئ کند که اقدام دولت اـس
ـنش            خود است، اما روند تحول اوضاع و واـک
اوزات         آمريکا و ساير دول امپرياليستی به تـج
اسرائيل در لبنان، بيش از پيش آشکار ساخت   
رای              ز اـج اوـي ـت ا دـس که دوسرباز اسرائيلی تنـه
ا زود                ر ـي ه دـي طرح سازمانيافته ای هستند ـک
ه                       م و ـب ـس ـي اـل رـي ـپ وـسط اـم ودر هر صـورت ـت
ی                را ـم ايـست اـج ی ـب واسطه گری اسرائيل ـم

 کشتار سازمانيافته مردم لبنان 
آمريکا برخوردار است، پس از گذشت سه هفته از         
آغاز جنگ هنوز نتوانسته است مقاومت حزب اهللا          
را درهم شکند و زمينه را برای خلع سالح آن                      
هموار سازد، بلکه عمال اين گروه را به قدرت                   
بالمنازع لبنان و دولت واقعی اين کشور تبديل                   

در اينجا نيز دولت های آمريکا واسرائيل               .  نمود
گرايان ايفا نمودند      همان نقشی را در تقويت اسالم        

. که تاکنون در هر جای ديگر خاور ميانه داشته اند         
اما اگر جنگ لبنان به همين جا خاتمه يابد وحزب             
اهللا از اين جنگ پيروز در آيد، نتايج آن تنها به                     

پيروزی حزب اهللا در واقع         .  لبنان ختم نمی شود      
پيروزی جمهوری اسالمی ايران و کل جنبش های         

اين مسئله، تاثيرات غير      .  گرای منطقه است     اسالم
. قابل انکاری بر کل منطقه برجای خواهد گذاشت          

چون در اين جنگ، پوچ بودن قدرت نظامی                        
. اسرائيل همانند آمريکا بر همه آشکار شده است             

در چنين وضعيتی دو راه  در برابر  آمريکا قرار              
يا بايد راه سازش وتوافق با                     .  خواهد گرفت    

جمهوری اسالمی را در پيش گيرد، که اين به                     
معنای به رسميت شناختن جمهوری اسالمی به                 
عنوان تنها قدرت تعيين کننده منطقه است که پی               
آمد آن بايد تغيير در مجموعه سياست های منطقه             
ای آمريکا از جمله در قبال دولت اسرائيل باشد که          

راه ديگر اين است    .  چنين چيزی امکان پذير نيست    
که آمريکا به همراه متحدين اروپائی خود، تمام                 
قدرت اقتصاد، سياسی و نظامی شان را برای از              
پای در آوردن جمهوری اسالمی به کار گيرند و               

از اين رو تشديد        .  اين محتمل ترين حالت است          
تضادها ودرگيری مستقيم تر دولت آمريکا                           
وجمهوری اسالمی، هم اکنون به بالفعل ترين                     

 .مسئله خاور ميانه تبديل شده است
تشديد اين درگير ها که حتا می تواند به درگيری                
نظامی نيز بيانجامد، يک درگيری ونزاع در                      
اردوگاه ارتجاع جهانی است که ربطی به منافع                

. توده های کارگر و زحمتکش مردم ايران ندارد              
درگيری ميان ارتجاع امپرياليستی، ارتجاع                       
اسالمی و ارتجاع صهيونيستی، نشانه بارزی از             
تضادهای دوران انحطاط نظام سرمايه داری ست          

. که با بحران های مداوم و الينحل روبروست                    
هنگامی که پاسداران يک نظام طبقاتی پوسيده، با            
مقاومت در برابر تحوالت بالنده ومترقی، گذار به          
يک نظام عالی تر وانسانی تر را سد می کنند وبه              
تاخير می اندازند، سير قهقرائی تا به آنجا می تواند 

گرائی و ندای بازگشت به                 پيش رود که اسالم         
. دوران سياه قرون وسطا به مسئله روز تبديل شود        

تمام آنچه که اکنون درخاور ميانه می گذرد، جز                
 .  بيان اين انحطاط و واپسگرائی چيز ديگری نيست

راهی که در برابر طبقه کارگر وعموم توده های             
زحمتکش مردم ايران قرار دارد، تالش و مبارزه           
برای برون رفت از بن بست، بحران وانحطاطی             
است که نظام سرمايه داری جهانی به بار آورده                
است وجمهوری اسالمی سمبل عريان اين انحطاط        

روی آوری به      .  و واپس گرائی در ايران است            
عمل انقالبی برای دگرگونی اجتماعی، تنها راهی          
است که توده های کارگر و زحمتکش مردم ايران           
برای مقابله با فجايعی که ارتجاع امپرياليستی                    
وارتجاع اسالمی به بار خواهند آورد، در پيش                  

تنها، انقالب است که می تواند توده            .  روی دارند 
 .های مردم ايران را نجات دهد

 
 

ی          .   شد ـل ـي راـئ نقش گروگان گيری دوسرباز اـس
ه                    ـشی اـست ـک ـق د ـن ـن  ١١در اين بحران، هماـن

رده                ٢٠٠٢سپتامبر   ـت ات گـس ـي ـل ـم از ـع  در آـغ
 .  آمريکا در عراق وخاور ميانه را داشت

ر دول                    اـي ع آن ـس ـب ه ـت ا، وـب ـک امپرياليسم آمرـي
واضـع          امپرياليستی صرف نظر از اختالف ـم
ـيش در                 ا ـپ برسر اين يا آن مسئله، از مدت ـه

ه ـپس از                       ه طـرـحی را ـک د ـک  ١١صدد بودـن
ســپــتــامــبــر، از عــراق آغــاز کــرده انــد، در                 

د       ـن رش دـه از .   سراسر منطقه خاور ميانه گسـت
دی ايــن طـرح، تــقــويــت                اصــر کــلـــي ملــه عـــن ـج
ه              وـن رـگ ـيف ـه مواضع دولت ا سرائيل و تضـع
اـست                ـي ر ـس راـب ابراز مخالفت ومقاوـمت در ـب

ه اـست           اـن در .   های آمريکا در منطقه خاور مـي
م             ـس ـي اـل رـي اين ميان دولت های عرب مدافع امـپ
آمــريــکــا کــه مــنــافــع شــان بــاحــفــظ هــژمــونــی             
ز     امپرياليسم در منطقه عجين است، چراغ سـب

. را از مدت ها قبل به دولت اسرائيل داده ا ند          
ا          ١٩۶٧از سال    ل ـب ـي  تاکنون هربار که اسراـئ

حمله نظامی و به راه انداختن جنگ در صـدد    
ده                       رآـم ان ـب ـن ـب ه ـل اوز ـب ـج ن و ـت اشغال فلسطــي
اســت، بســيــاری از ســران دول عــرب، از                 
ل                      ـي راـئ ل اـس اـب ـق ی در ـم ـت ـس ـي اـل وـن ـي موضع ناـس
ده             اد ـش ـج قرارگرفته اند و تعادلی درمنطقه اـي

ده اـست               ل ـش ـي راـئ ا  .   که مانع پيش روی اـس اـم
ز             ـي ه ـن دربحران کنونی، اسرائيل از اين زاوـي

ی   .   نگرانی ندارد  دول مرتجع عرب خود جزـئ
اور          ه ـخ از سياست جديد امپرياليستی درمنطـق

د        ـن ـت ه هـس اـن روم               .   مـي ـح ردم ـم ان ـم ـي ن ـم در اـي
د            ده اـن فلسطين و شهروندان بی دفاع لبنان ماـن
وری           ـه ـم وحکومت ارتجاعی و ضد بشری ـج
اســالمــی ايــران کــه بــا تــقــويــت حــزب اهللا و                
وـيش در             رده ـخ ـپ سازماندهی نيروهای سر ـس
فلسطين، لبنان، عراق وافغانستان، می خواهد      

ا،    “   خاورميانه بزرگ ” درمقابل طرح    ـک رـي آـم
ع و                      اـف ـن ا ـم ه ـب د ـک ـن خاورميانه ای را ايجاد ـک

 .مصالح او سازگار باشد
اع                  ی دـف ردم ـب ه ـم نزديک به يک ماه است ـک
ا    لبنان و فلسطين زندگی شان بيش از گذشته ـب
ده            ن ـش ـي ترس، وحشت، کشتار و آوارگی عـج

چــنــيــن کــه بــه نــظــر مــی رســد، ايــن                 .   اســت
واضـع                  ل ـم ـي راـئ ه ارـتش اـس وضعيت مادام ـک
ه                    ازد، اداـم م ـس ـک ـح ـت ان مـس ـن ـب خويش را در ـل
ه ای در             اـم خواهد داشت و تصويب هر قطعـن
ن            ـک ـم شواری امنيت سازمان ملل هم گرچه ـم
دت                      ی در ـش ـف وـق ظـه ای، ـت ـح است به طـور ـل
ی ارـتش             ـن ـي بمباران های هوائی وحمالت زـم
ه                       ران اداـم ـح ن ـب ا اـي د، اـم ـن اد ـک ـج اسرائيل اـي

ن         .   خواهد داشت  طــي ـس کشتار مردم بی دفاع فـل
ا                  ـک رـي م آـم ـس ـي اـل رـي ـپ و لبنان جزئی از طرح اـم
ه       وساير دول امپرياليستی در منطقه خاورمياـن

رش          .   است ـت به اين جنگ و کشتار، تنها با گـس
ه و                  اـن ـي اور ـم ه ـخ مبارزات توده ای در منطـق
دامــن زدن بــه اعــتــراضــات جــهــانــی عــلــيــه               
امــپــريــالــيــســم، دولــت اشــغــالــگــر اســرائــيــل و          
ه          ه ـب حکومت اسالمی ايران وجريانات وابسـت

 .آن می توان پايان  داد
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خود درمنطقه، به اين مسئله اکتفا               استراتژيکی
نخواهد کرد و به تشديد فشارهای خود بر                             
جمهوری اسالمی برای وادار ساختن آن به عقب          
نشينی بيشتر و تبعيت از سياست های منطقه ای             
خويش ادامه خواهد داد واين مسئله ای نيست که             

 . برجمهوری اسالمی پوشيده مانده باشد
بيهوده نيست که در شرايط حساس کنونی وبه                  
رغم در آميختگی مسئله جنگ درجنوب لبنان  و            
خلع سالح حزب اهللا، با بحران اتمی جمهوری                 
اسالمی وايضا به رغم اشراف جمهوری اسالمی        
به کوشش های امپرياليزم آمريکا ودولت                           
صهيونيستی اسرائيل برای تعميم وکشاندن بحران      
وجنگ به کل منطقه، جمهوری اسالمی نه تنها از 
پذيرش پيشنهادات شورای امنيت و تسليم در                    
برابرخواست  تعليق غنی سازی تاکنون                              
خودداری کرده است بلکه آشکارتر وجدی تر از          
گذشته به حمايت از حزب اهللا لبنان برخاسته                     
وهيزم بيار آتش معرکه ای شده است که                               
امپرياليزم آمريکا ودولت صهيونيستی اسرائيل آن 

هم اکنون در موسسات و             .  را برپا داشته اند         
مراکز حکومتی ومذهبی ودر نمازهای جمعه از          
سيد حسن نصراهللا رهبر حزب اهللا به عنوان                      

يک .  ياد می شود   “  فخراالسالم”و  “  فخرالعرب”
رسما به  حزب اهللا و شيعيان             “  سهم امام  ”سوم  

احمد جنتی  .  جنوب لبنان اختصاص داده می شود       
دبير شورای نگهبان، کمک به حزب اهللا را يک             
فريضه ی شرعی می خواند وحتا علنا از                            
ضرورت کمک های تسليحاتی به حزب اهللا و                 

جنگ ”که   “  مرد قرن  ”سيد حسن نصراهللا اين          
را رهبری می کند صحبت می            “  اسالم با کفر    

احمدی نژاد در اجالس اضطراری سازمان         .  کند
کنفرانس اسالمی، حرف های پيشين خود در                   
مورد اسرائيل راتکرار می کند وشخص خامنه             

رهبر دالور ومومن     ”ای ضمن تحسين وتمجيد          
سيلی ”آمريکا را به      “  عربی سيد حسن نصراهللا     

 . حواله می دهد“ سخت و مشت کوبنده امت اسالم
تمامی اين شواهد حاکی از آن است که  جمهوری          
اسالمی در برابر قطعنامه شورای امنيت، الاقل            
مادام که جناح هم اکنون مسلط بر حکومت،                       
قدرت را دردست دارد، گزنيه ی ديگری جز                   

اگرپذيرش قطعنامه  .  ادامه ی راه طی شده ندارد        
وکوتاه آمدن دربرابرآمريکابه معنای تسليم                       
وپذيرش شکست وپايان کارجمهوری اسالمی               
ست،پس بقای آن ظاهرأدرگروردقطعنامه يعنی           
تداوم منازعه وپافشاری برروش های پيشين                   

گزينه ای که بحران را بيش ازپيش                             .است
تشديدمی کندوبه سهم خودزمينه ی گسترش جنگ       

با اين همه،   .  به تمام منطقه را نيزفراهم می سازد       
اين نيزروشن است که ازتشديدبحران وگسترش           
جنگ نيزچيزی عايد رژيم جمهوری اسالمی                 

گسترش جنگ نه فقط درخدمت بقای         .  نخواهدشد
جمهوری اسالمی نيست ،بلکه برعکس بقای آن           
را بطورجدی درمعرض خطر قرار می                             

ارتجاع اسالمی به نبرد در مکانی پا می                    .دهد
گذارد که جای آن از قبل توسط امپرياليزم آمريکا         

نتيجه ی چنين نبردی  از پيش           .  تعيين شده است   
 . معلوم است

 
 

ز          ۶هم چنين    ـي  نفر از دانشجويان دانشگاه اهواز ـن
ام                   ه ـن ی ـب وـن اـن ر ـق به جرم تشکيل يک جمعيت غـي

ا      ٧به " اقالم الطلبه"  وم            ١١ ـت ـک ـح دان ـم ال زـن  ـس
نه يک "   اقالم الطلبه" اين در حالی است که .  شدند

جــمــعــيــت و تشــکــل، بــل کــه تــنــهــا يــک نشــريــه                  
وز              ـج ز ـم ـي دانشجويی است که از دانشگاه اهواز ـن

 .انتشار داشته است
د دادرـسی و                 ه روـن ا ـب وکالی متهمين فوق، بارـه

د        .   احکام صادره اعتراض کرده اند     دـن ـق ـت ـع آن ها ـم
که قوانين دادرسی، در جريان محاکمه متهمين در 
دادگــاه انــقــالب اهــواز رعــايــت نشــده اســت، امــا              
ه                 ـت داـش ری ـن ـم ان ـث اعتراض وکال و تالش های ـش

ه،              .   است ـت ذـش ال ـگ پيش از اين نيز در اسفند ماه ـس
ان و در                  ـت وزـس دو نفر به اتهام بمب گذاری در ـخ

ان       .   انظار عمومی اعدام شده بودند     رـي آن ها در ـج
بازجويی ها و در زير شکنجه مجبور به اعتراف          
ی            وـن زـي به بمب گذاری و شرکت در مصاحبه تلوـي

 .شده بودند
ی                      را ـم ی صـادر و اـج اـل وق در ـح احکام اعدام ـف
گردند که هرگز هيچ مستند واقعی و قابل باور در 
دام           ده و اـع ردـي اين رابطه از سوی رژيم ارايه نـگ
رصـت                  ز ـف رـگ دام، ـه ه اـع شده گان و محکومين ـب
ه دور از              دفاع از خود در يک شرايط طبيعی و ـب

د               ه اـن ـت اـف ـي ی         .   فشار و شکنجه را ـن م قضـاـي ـت ـس ـي ـس
جمهوری اسالمی اين بار نيز هم چون گذشته راه        

 . ها را برای روشن شدن حقايق بسته است
شرايطی که در جريان اعدام دو نفر متهم به بـمب           
روز                 ود، اـم م ـب اـک گذاری در اسفند ماه سال قبل ـح
الم                          ود دارد و اـع ن وـج ـي ـم ـه ـت ر ـم اـي رای ـس نيز ـب
ی و            وـم ـم محکوميت اين زندانيان، هرگز افکار ـع
ان را                ـت وزـس ای ـخ ارـه ـج ـف خانواده های قربانيان اـن
اره ی                 وال درـب الـمت ـس راضی نخواهد کرد و ـع

د              اـن د ـم واـه . مسببان اصلی بمب گذاری ها باقی ـخ
ت،                       ن دـس ی از اـي راـي اـج ا و در ـم ـت در همين راـس

خ               ارـي ی در ـت رداد    ١٠سخنگوی دستگاه قضـاـي  ـم
ان   "   ( تاسوکی" اعالم کرد که عامل کشتار       ـت در اـس

دام           )   سيستان و بلوچستان   ار اـع ـت ن کـش در محل اـي
که "   جنداهللا" در پی سخنان وی، گروه      .   خواهد شد 

مسوليت اين اقدام را برعهده گرفته است با انتشار 
ن              بيانيه ای اعالم کرد که هيچ يک از اعضـای اـي

ا                 ـه ـن د و ـت ن از      ۵گروه تاکنون دستگير نشده اـن  ـت
ـکی از آن              خويشاوندان شان دستگير شده اند که ـي

در زير شکنجه کشته " محمد ريگی"ها نيز به نام 
 .شده است

ی                     الـم وری اـس ـه ـم دن ـج ـي درت رـس ه ـق از هنگام ـب
ه                      ری و ـب ـي راف ـگ ـت ه، اـع ـج ـن ـک تاکنون، اعدام، ـش
واع                    اده از اـن ـف ـت ا اـس ان ـب ـي داـن مصاحبه کشاندن زـن
وده               ـگی ـب ـش ـي ـم شکنجه های وحشيانه يک ابزار ـه

ايــن تصــادفــی نــيــســت کــه در ســال هــای                .   اســت
ز                    رـگ اـسی ـه ـي ی ـس داـن ان، زـن ـش حکومت اين ددمـن
وانـست            ـت ز ـن امکان دفاع از خود را نداشته و هرـگ
ردم                    وش ـم ه ـگ دان ـب صدای خود را از درون زـن
ی در طـول              الـم برساند، قوه قضاييه جمهوری اـس
وده و              ا ـب ت ـه حيات خود، مسبب بسياری از جناـي
ا            هرگز وظيفه ای جز الپوشانی حقايق، دفن آن ـه

 .و وارونه نشان دادن شان، نداشته است
در "   خلخالی" تاريخ از ياد نخواهد برد که چگونه        

ســال هــای اولــيــه ی پــس از بــه قــدرت رســيــدن                   
ه                   م ـب ی رژـي ظـاـم م ـن حاکمان کنونی و در پی تهاـج
ی،                           ـن ـي ـم م ـخ ـک ا ـح را ـب ن صــح ـم رـک ان و ـت کردسـت

  ١ازصفحه  اهميت مقابله با احکام بی دادگاه های رژيم
گزينه ی جمهوری اسالمی 

 شورای امنيت١۶٩۶دربرابرقطعنامه 

٣از صفحه    

ای ـيک                 اه ـه ی دادـگ بسياری از انقالبيون را در ـب
دام                ه اـع اع ـب دقيقه ای و بدون هيچ گونه امکان دـف

ه         .   محکوم کرد  وـن تاريخ از ياد نخواهد برد که چـگ
دکتر ابوالقاسم رشوند سرداری که برای کمک به        
ر             ود، در اـث معالجه مجروحان به کردستان رفته ـب
ر                    ـي دان ـت ـي ه ـم ارد ـب ـک راـن شدت شکنجه بر روی ـب

 .آورده و اعدام شد
ن           ـم رـک کارگران و زحمتکشان ايران به ويژه در ـت
ی                    اـل ـخ ـل ه ـخ وـن ـگ ه ـچ صحرا از ياد نخواهند برد ـک

ای        ۴بدون هيچ دادگاهی،     وراـه ران ـش ـب  تن از رـه
ی         ترکمن صحرا توماج، مختوم، واحدی و جرجاـن
ای                      اره ـه ـن ه ـک ان را ـب اد ـش را اعدام کرده و اجـس
ر                 ـک ـن ا ـم ال ـه ا ـس جاده بجنورد منتقل کرد و حتا ـت

ه ی               ود    ۶٠اين جنايت بود و تنها در اواخر دـه  ـب
بــه ايــن   "   کــيــهــان" کــه وی در مصــاحــبــه ای بــا               

موضوع اعتراف کرد و از آن به عنوان يـکی از            
ه                  ائـل ه اصـطـالح ـغ ردن ـب افتخارات خود و ختم ـک
ای                     وراـه وب ـش رـک ع ـس را و در واـق ترکمن صــح

 .سراسری زحکمتشان ترکمن صحرا ياد کرد
ان                       ۶٠سال   ـي داـن ی زـن ـع ـم ه ـج ـت ای دـس دام ـه  و اـع

سياسی در تاريخ و در اذهان تک تک کارگران و 
د              اـن د ـم واـه ی ـخ اـق ه      .   زحمتکشان ايران ـب ی ـک اـل ـس

چ              ـي دون ـه کارگران، جوانان و مبارزان سياـسی ـب
ه ـحق                    وـن چ ـگ ـي دون ـه گونه حق دفاع و وکيلی و ـب
اعتراضی به جوخه های اعدام سپرده می شدند و      
روزنامه های رژيم با افتخار تعداد اعدام شده گان  

ر         .   را تيتر اصلی خود می کردند      ـه گاه در ـيک ـش
زدـيک               کوچک تعداد اعدام شد گان به عدد صـد ـن

 .می شد
 ۶٠آيا تاريخ از ياد خواهد برد که چگونه در سال 

د از             جسم بی جان فدايی خلق نعمت بشخور را بـع
ور                      ـت ه دـس ه و ـب اـن ـي ی و وحـش شکنجه های طـوالـن
اس و در                     ـب درـع ـن ر ـب ـه ور در ـش وزير کنونی کـش
خ از              ارـي انظار عمومی آويزان کردند؟ و آيا باز ـت
ياد خواهد برد که نوجوانان و زنان باردار نيز از          
ا             حکم اعدام در امان نبودند و در طول اين سال ـه
دام                 ای اـع ه ـه وـخ ه ـج بارها به خاطر عقايد شان ـب

 ساله ی ١٣نوجوان، خواهر " تشيد"سپرده شدند؟ 
تنها يکی از آنان است و "   عليرضا تشيد" زنده ياد   

رييس کنونی دادگاه انقالب تهران يکی      "   مبشری" 
ام را                        ـک ن اـح ه اـي ود ـک ی ـب اـي اه ـه از روسای دادـگ

 .صادر می کرد
ی                      داـن زاران زـن دام ـه وان اـع ی ـت ه ـم وـن و باز چـگ

ه               ۶٧سياسی در تابستان     ه ـب رد ـک وش ـک راـم  را ـف
ـخوف                   ای ـم دان ـه دست همين دادگاه ها و در زـن
ی              الـم وری اـس ـه شان به وقوع پيوست و رژيم جـم
 .هنوز نيز از اعتراف به اين جنايت وحشت دارد

ار                   ـن ا در ـک اه ـه ی، دادـگ الـم در نظام جمهوری اـس
ل                 ـي ـک ی، تـش ـت ـي ـن زندان ها و نيروهای نظامی و اـم
ان                ـف اـل ـخ وب ـم رـک دهنده ی اضالع مثلث اصلی ـس
وده و                  ران ـب ان اـي ـش ـک ـت سياسی،  کارگران و زحـم

نگاهی به مبارزات يک سال گذشته و نقش . هست
اين مثلث در سرکوب اين مبارزات گويای روشن        
ژه در             اين موضوع است، نقش اين مثلث را به وـي
ه                       وان ـب ی ـت د ـم رـکت واـح ران ـش ارـگ وب ـک سرـک

ا                  .   خوبی ديد  ا و ـب ال ـه ن ـس اين مثلث در طول اـي
زد            ت، در ـن ده اـس جنايات بيشماری که مرتکب ـش

ه  .   توده ها بی اعتبار و منفور گشته است        هر جا ـک
صدای مخالفی بلند شد، جدا از محتوا و شکل آن،          
ی و                     ـت ـي ـن ای اـم روـه ـي ار ـن دادگاه ها و زندان در کـن

٧درصفخه   
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 ٨از صفحه 

 ۶ازصفحه 

اسالمی خمينی کشتار جمعی زندانيان سياـسی در         
تاريخ هشتم مرداد ماه با قتل عام گسترده زندانيان         
مذهبی و مجاهد و بعضا کمونيست در زندان های 

ن         .   سراسر کشور آغاز گرديد    ه اـي و آنگاه در اداـم
ار در                    ـت ن کـش ـي اـش ری، ـم جنون و جنايت ضـد بـش
شهريور ماه، زندانيان کمونيست و چپ را از دم         

 . تيغ بی امان خود گذراند
ی           اـن کشتار هزاران زندانی سياسی محکوم در زـم
ا     کمتر از دو ماه ، يکی از هولناک ترين جنايت ـه

اـيت      .  عليه بشريت محسوب می شود  ـن عمق اين ـج
ه                        ـع اـم روز ـج ط اـم راـي ه ـش ه ـب وـج ا ـت ضد بشری ـب
ت              ـي اـه ه ـم جهانی؛ بيداری و واکنش مردم نسبت ـب
ای                   ان ـه ازـم ی ـس ردـگ ـت ی، گـس اـن اقدامات ضد انـس
ی            ـع ـم مدافع حقوق بشر، پيشرفت وسايل ارتباط ـج
ر اـست              ـگ در سرعت انتقال خبر و دهها امکان دـي
اـيت را                 ـن اد ـج که مفهوم پيدا می کند و بزرگی ابـع
در معرض وجدان های آگاه و بيدار بشريت قرار         

 . می دهد
 را بايد در کنار اين واقعيت ها        ۶٧کشتار تابستان   

ه      و فاکتورهای امروز جامعه جهانی قرار داد تا ـب
اه از                         ـگ ردد و آـن ار ـگ ـک ه آـش ـع اـج ق ـف ـم درستی ـع
تــار                          ای کـش اه ـه ا و ـم ه در آن روزـه ی ـک وـت ـک ـس
ه                 اـي ری ـس اه بـش ای آـگ برفضای ايران و وجدان ـه

چرا که عالوه   .   گسترده بود سوخت و خاکستر شد     
ی،                    الـم وری اـس ـه ـم اـيت ـج ـن بر ماهيت جنون و ـج
ر              ه ظـاـه سکوت محافل بين المللی و دولت های ـب
ز در آن                      ـي ر ـن وق بـش ـق مدرن و مدافع آزادی و ـح
ی را در               الـم وری اـس ـه روزهای کشتار دست جـم

 . اجرای قتل عام زندانيان سياسی بازتر گذاشت
ده   ۶٧از قتل عام زندانيان سياسی در تابستان          هـج

در تمامی اين سال ها جمهوری      .   سال گذشته است  
اسالمی و تمامی همپالگی هايش تالش کرده اند با    
ه           کشيدن خط قرمز و جلوگيری از ورود به روزـن
اک،                  ـن وـل اـيت ـه ـن ن ـج های تاريک و هزار توی اـي
ر در                        ـه ه ـم ر ـب ه صـورت راز ـس را ـب همچنان آـن

تا بتوانند با نشاندن .  درون جامعه ايران نگه دارند 
غبار فراموشی بر حافظه تاريخی مردم ايران کما 
ران و                ارـگ ن، ـک ارزـي ـب کان به کشتار و سرکوب ـم

د            ـن ـش ـخ ـب در .   توده های زحمتکش ايران استمرار ـب
ان           اين سال های سپری شده، تالش بی وقفه سازـم
ان                          اـسی ـج ـي ان ـس ـي داـن اه و زـن ای آـگ ان ـه ها، انـس

ه                 ی ـب زرـگ بدربرده از اين کشتار تا کنون کـمک ـب

  پرونده ای که هميشه بايد گشوده بماند۶٧کشتار تابستان

چند زندانی سياسی و وکيل اکبر محمدی                   
امروز اعالم کردند که وی روز گذشته در               

های رژيم     خبرگزاری.  زندان اوين جان سپرد   
جمهوری اسالمی نيز اين خبر را تأييد                        

 “ايست قلبی  ”علت مرگ محمدی         .  کردند
 .اعالم شده است

اکبر محمدی برای نخستين بار پس از                         
.  دستگير شد  ١٣٧٨خيزش دانشجويی تيرماه    

دستگاه قضائی جمهوری اسالمی ابتداء وی          
را به اعدام محکوم کرد و سپس حکمش به               

وی به علت       .   سال زندان تقليل يافت            ١۵
های فراوان در وضعيت جسمی بدی          شکنجه

اکبر .  برد و موقتًا آزاد شده بود            به سر می    
محمدی يک ماه پيش دوباره دستگير و به                 

ظاهرًا بازداشت    .  زندان اوين فرستاده شد         
مجدد اکبر محمدی به خاطر نوشتن کتابی در         

 .رابطه با دوران زندان بوده است
اکبر محمدی برای اعتراض به بازداشت                 
مجدد خود دست به اعتصاب غذا زد، اما                   
مسئوالن رژيم جمهوری اسالمی هيچ اهميتی      

 .به اقدام وی ندادند
های  بار ديگر يک زندانی سياسی در زندان          

اين در حالی   .  بازد جمهوری اسالمی جان می   
است که اين روزها مصادف با هجدهمين                 

عام هزاران زندانی سياسی به            سالگرد قتل  
رژيم جمهوری   .  دستور خمينی جالد است        

 هزاران زندانی     ١٣۶٧اسالمی در تابستان        
ی هر   سياسی را وحشيانه کشتار کرد تا ريشه      

گونه اعتراض و مخالفتی را برکند، اما                      
ای که پس از اين       صدها تظاهرات وسيع توده   

عام سبعانه رخ دادند ثابت کردند که                     قتل
ی جمهوری اسالمی در اين زمينه                    نقشه

 . شکست خورده است
رژيم جمهوری اسالمی حکومت سرکوب و          

کارگران و زحمتکشان ايران        .  کشتار است  
ای به جز سرنگونی انقالبی جمهوری            چاره

اسالمی با يک اعتصاب عمومی سياسی و              
برای .  ای ندارند    يک قيام مسلحانه توده           

رهايی تمامی زندانيان سياسی، برای پايان             
سرکوب و کشتار، برای آزادی و دمکراسی          
و برای رفاه و خوشبختی، رژيم جمهوری               
اسالمی رابايدسرنگون نمود وحکومت شورا      

 .های کارگران وزحمتکشان را مستقر کرد
ضمن تسليت به        )  اقليت(سازمان فدائيان        

بازماندگان زندانی سياسی اکبر محمدی،                 
رژيم جمهوری اسالمی را مسئول مرگ وی         

داند و خواهان محکوميت هر چه                         می
 .تر اين جنايت جديد رژيم است گسترده

 
باد رژيم جمهوری اسالمی برقرارباد  سرنگون

 حکومت شورائی
 )اقليت(سازمان فدائيان 

 ١٣۵٨ مرداد ٩
 حکومت شورائی –آزادی  –نان  –کار 

 جمهوری اسالمی 
 مسئول مرگ 

 يک زندانی سياسی

. . . اهميت مقابله با احکام   
ه                    ردن آن صـدا ـب ه ـک ـف پليس برای سرکوب و ـخ
ه در            حرکت درآمدند و جنايت هايی را آفريدند ـک

 .تاريخ کم نظير است
بقای رژيم جمهوری اسالمی بر سرکوب استوار       
ا                      ال ـه ن ـس م در طـول اـي است و عمل کرد رژـي
ی                 اـق طـه ـب ن راـب جای هيچ شک و شبهه ای در اـي
م                         ت رژـي ـي اـه ل ـم ـي ه دـل ه ـب ـم ن ـه نمی گذارد و اـي

وان از            .   جمهوری اسالمی اـست   اـت ه ـن ی ـک ـم رژـي
حل معضالت و بحران های سياسی، اجتماعی و        
ی              وـي خ ـگ اـس اقتصادی است، رژيمی که قادر به ـپ
وم           ـم ان وـع به خواست های کارگران و زحمتکـش
توده های مردم  نيست و از آزادی بيان و انديشه           
ی آورد و در                وب روی ـم رـک هراس دارد، به ـس
اـعی           شرايط کنونی با رشد بحران سياسی و اجتـم

رده اـست             اـيت ـک ـن ن     .   افشای ابعاد اين ـج ای اـي افـش
جنايت و ديگر کشتارهای جمهوری اسالمی برای 
ل                ـت ان ـق ـگ ـت اـخ زنده نگه داشتن ياد و خاطره جان ـب

ـشی از               ۶٧عام مرداد و شهريور ماه         ـخ ا ـب ـه ـن   ـت
ارز اـست             ـب ه    .   وظايف انسان های  آگاه و ـم ـف وظــي

ان                 داف و آرـم ه اـه دن ـب اصلی در استمرار بخشـي
ری           ـي های اين عزيزان جان باخته است که در پيـگ
ا                    ی ـت الـم وری اـس ـه ـم ی ـج وـن ـگ رـن مبارزه برای ـس
 . رسيدن به آزادی و سوسياليسم تبلور خواهد يافت

ه           ا ـب از آغاز به قدرت رسيدن جمهوری اسالمی ـت
ا،                       وده ـه ار ـت ـت وب و کـش رـک د ـس امروز، در روـن
واره در                            ـم ه ـه ـک ـن ت اـي ـل ه ـع اـسی ـب ـي ان ـس ـي داـن زـن
وک                   د در ـن ـن واـن ی ـت د، ـم دسترس رژيم قرار دارـن
ن               ـک ـم ا ـم ه بـس پيکان کشتار و سرکوب باشند و ـچ
ل و                         ـه ای ـج ظـه ـه ـح ی ـل اـن رـب ز ـق است در آينده نـي

د               رـن ـي رارـگ ی ـق الـم وری اـس ـه ـم ه     .   جنون ـج ـک اـن ـن ـچ
اه              رداد ـم امروز نيز پس از هجده سال در هشتم ـم
ر         درست در سالروز شروع کشتارشاهد مرگ اکـب
محمدی دانشجو و زندانی سياسی دستگير شده در        

وری   ٧٨جنبش دانشجويی تير ماه   ـه  در زندان جـم
م      وده اـي ار                   .   اسالمی ـب ـک ـي ه و ـپ اـن اه ـه ا ـتالش آـگ ـب

ان             همگانی برای  زنده نگه داشتن ياد و اهداف ـج
ان        ـت ابـس ان                  ۶٧باختگان ـت ـگ ـت اـخ ان ـب ر ـج ـگ   و دـي

ه ای                    رـه چ ـب ـي ار در ـه مبارز، بکوشيم  تا ديگر ـب
ران           ارـگ ـک شاهد کشتار زندانيان سياسی و ديگر پـي

 .راه آزادی و سوسياليسم نباشيم
ده                 ـي وـش ا ـک ـه اـل ن ـس جمهوری اسالمی در تمامی اـي

درت               ار، ـق ـت است با بهره گيری از سرکوب و کـش
بقا و ماندگاری خود را در اذهان توده ها و بعضا           
م                     ـخ اـيت ـت ـه دازد و در ـن اـن ـي نيروهای سياسی جا ـب
ی            اـت ـق ياس، سرخوردگی و بی حاصلی مبارزه طــب

ران                را بر بستر پر حوادث جامعه بحران زده  اـي
د               اـن اـش ـپ ه ـب ـع اـم ر     .   در ميان اقشار مختلف ـج ا ـه اـم

ـخت و                     ت ـس ـي ـع ن واـق ر اـي انسان آگاه و مبارزی ـب
ی،               اـت ـق ارزه طــب دشوار واقف است که در روند مـب
در پيکار با جمهوری اسالمی و تمامی رژيم های       

دارد                ود ـن راه وـج اـه ی ـش ردـم . سرکوبگر و ضد ـم
ب               ط نصــي ـق خوشبختی فتح قله های درخشان آن ـف
اده                     ن ـج ـت اال رـف ـگی ـب ـت کسانی می شود که به خـس
اری         ردـب ا ـب های پر نشيب و فراز آن نيانديشند و ـب

 .در مسير پر تالطم انقالب  گام بردارند

ر            ق ـت ـي ـم اری وـع و گسترش سرسام آور فقر، بيـک
زوده و            شدن شکاف طبقاتی، بر شدت سرکوب اـف
ـيش                      ـعضـالت ـپ ه ـم م ـب ی رژـي ـع اين تنها پاسخ واـق

 .روی اش است
ان              ـف اـل ـخ ری ـم ـي امروز صدور احکام اعدام، دستـگ
ان                    ـش ـک ـت ـم ران و زـح ارـگ ان، ـک وـي ـج سياسی، دانـش
اد            ـع معترض و اعمال فشار بر زندانيان سياسی اـب

ا         .   گسترده تری يافته است    م ـب وب رژـي رـک مثلث ـس
ای             ران ـه ـح گسترش فعاليت های اش سعی دارد ـب
ـقک                     ر دـل اـي ن راه ـس رژيم را تخفيف دهد و در اـي
ر                ن ـب ـت ذاـش وش ـگ بازی های رژيم تنها برای سرـپ

ارزه و                .   اين واقعيت است   ـب ه ـم ن روـست ـک از اـي
م،          مقاومت در مقابل سياست سرکوبگرانه ی رژـي
ا و ـتالش                  اـست ـه ـي افشای ماهيت و اهداف اين ـس
زون               ی روزاـف ـت ـي ـم برای ُکند کردن اين اسلحه، اـه

 . يافته است
 



 
يت   ( برای ارتباط با سازمان فدائيان       ل ه   )   اق ام ن

رای                 ه ب ان داگ های خود را در دو نسخه ج
دوستان و آشنايان خود در خارج از کشور                
ه                  ان را ب ت اي ه ه ام ارسال و از آنها بخواهيد ن

 . يکی از آدرس های زير پست کنند
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٧در صفحه    

٨ 

م          ۵٩٨قطعنامه   ت ف  سازمان ملل در بيست و ه
ا                          ه جنگ ب م ات ح و خ ر صل تير ماه مبنی ب
وط                     ان شکست روحی و سق عراق، به چن
ده            ي اقتدار معنوی خود در ميان مريدانش رس
خ                      اري د در ت ع ور شد دو روز ب بود که مجب

ن                ام  " بيست ونهم تيرماه با در دست داشت ج
ون ظاهر                   "   شوکران زي وي ل حه ی ت ر صف ب
خمينی اوج زبونی و استيصال خود را       .   گردد

ه                     م ات ی خ ر چرائ ی ب ن ب در سخنانی کوتاه م
ه ی            ام ان     ۵٩٨جنگ و  پذيرش قطعن  سازم

دوه و                      اه در ان گ ذاشت و آن ملل به نمايش گ
ود          خشمی که سراسر وجودش را فرا گرفته ب

ام بخش               "   جام شوکران "  ي ت اال د ت ي را سر کش
 .درونش باشد

دن                    درت رسي ه ق ه ی ب ال خمينی که در ده س
ا                      ود ب رده ب واره تالش ک م حکومت خود ه
ون و                  زي وي ل حه ی ت کشاندن مخالفين بر صف
ر شکست                         ه عالوه ب وب دامت و ت ن ن ت گرف
وی            ن ع سياسی، آنان را به شکست روحی و م
نيز بکشاند؛ اينک خود در چنبره ی همان دام  

سنگينی اين شکست روحی      .   گرفتار شده بود  
ه                   ود ک ده ب ران آم و معنوی آن چنان بر او گ

ران     " حتا نوشيدن     ام شوک وانست        "   ج ت ز ن ي ن
ام              ي ت رسوايی و التهاب نشسته بر جانش را ال

ر جای              .  بخشد فرت ب لذا در چنبره خشم و ن
مانده از شکست اقتدارش اقدام به صدور فتوا        
ر                  ر بست وانست ب و فرمانی داد که فقط می ت
ديشه                         ون از ذهن و ان خی جهل و جن تاري

 .انسانی ماليخوليايی صادر گردد
هشت ساله جنگ   "   نعمت" پايان يافتن دوران    

اسی و               روهای سي برای سرکوب بی امان ني
پيامد های احتمالی پذيرش قطعنامه، شکست         
ده در                وجود آم اس ب اقتدار معنوی خمينی، ي
ر جای              ميان بدنه ی رژيم، نا بسامانی های ب
گر و در                     ران مانده از هشت سال جنگ وي
نهايت آزاد شدن نيروهای اجتماعی جامعه از       

گی       " دام سياست سرکوب         ط جن می  "   شراي
توانست موجب بروز حرکت های اعتراضی       

ردد      ری گ . و شورش های اجتماعی گسترده ت
ام    " لذا   ا جمهوری                "   ج ود ت گری الزم ب دي

ه آرامش درونی و                     ی را ب ن ي اسالمی و خم
 .برساند" مستی ناب"

ق در مرز های                 ن خل حمله سازمان مجاهدي
ن           ري غربی کشور و پيشروی آنان تا قصر شي
ه ای           با کمک نيروی هوايی ارتش صدام بهان
ا                        ی ت ن ي رای جمهوری اسالمی و خم شد ب
ی               ت اي ن ا ج رسوايی و شکست اقتدار خود را ب
ر ضد انسان و                     ی ب کردن اور ن هولناک و ب

وای      .   بشريت  به نمايش بگذارد     ت با فرمان و ف

کسانی که در زندان های سراسر کشور           " . . . 
بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می         
د و              ن اش کنند محارب و محکوم به اعدام می ب
ا رای                      ران ب ه ز در ت ي تشخيص موضوع ن

ری      اضی   . . . ( اکثريت آقايان حجت االسالم ني ق
رع ی            )   ش راق ای اش اب آق ن ان (   و ج ت دادس

ران      ه ده وزارت اطالعات می            )   ت ن اي م و ن
ان کشور            .   . . . باشد در زندان های مرکز است

رای اکثريت آقايان قاضی شرع و يا داديار و         
اع می                 ب نماينده وزارت اطالعات الزم االت

ديشی است              اده ان . باشد، رحم بر محاربين س
آقايانی که تشخيص موضوع به عهده آنان       . . .   

د و سعی                ن است وسوسه و شک و ترديد نکن
وای   . . .   "   (   باشند و ]   اشدا علی الکفار  [ کنند   ت ف

اسی در                   ان سي ي دان ام زن خمينی برای قتل ع
  )۶٧تابستان 

ال آن                      ب ه دن م و ب ده اي ي اه رس رداد م ه م ب
ه  .   شهريور را فراروی خود داريم     دو ماهی ک

اسی              ی سي دان اندوه کشتار جمعی هزاران زن
راز                  ر ف در زندان های جمهوری اسالمی ب

ران     .   ايران سايه گسترشد   ماههائی که مردم اي
بويژه خانواده های زندانيان سياسی در لحظه   
ج                  اب، رن ه ت ر ال ای پ ه ی آن روزه ظ ح ل

د   ه        .   ساليانی را بر دوش کشيده ان ی ک ائ ه اه م
ام                  ل ع ت رای ق ی ي فرمان جهل و جنون خمين
خی              ل ا ت گسترده زندانيان سياسی صادر شد ت

وی           "   جام شوکران " زهر ل ان و گ مانده بر زب
 . خود را با خون اين عزيزان التيام ببخشد

ار                  ب ور خون ري به مرداد ماه رسيده ايم و شه
ان               گ ت اخ ان ب ار ج دگ ان ای م ا آوازه ز ب ي ن

ان است        ه        .   عاشقش پيش روی م ی ک ائ ه اه م
مادران و پدران در خلوت وسکوت بر سوگ        
اوت           بچه های خود گريستند، همسران در شق
ان در             ودک اين بی رحمی به مويه نشستند و ک
دران و                   دن پ اره دي ام دوب ج انتظار بی سران
ی فضای                  ن ي گ مادران خود در سکوت و سن
ا            مانده در خانه و کوچه و مدرسه قد کشيدند ت
رای                      ده ای ب ر زن وي ود راوی و تص خ
ن           ري ارت ماندگاری و زنده نگه داشتن جنايت ب
عمل جمهوری اسالمی در حافظه ی تاريخی        

 .مردم ايران و جهان باشند
ل             ت گرد ق  به تابستان خونين وهجده امين سال

م        ده سال      .   عام زندانيان سياسی  رسيده اي هج
م        ١٣۶٧پيش در مرداد ماه   ي ق ت ان مس   با فرم

ا ی ضد              خمينی يکی از بزرگترين جنايت ه
ه               بشری در زندان های جمهوری اسالمی ب

جمهوری اسالمی و در راس        .  وقوع پيوست 
می دانست و      " نعمت" آن خمينی که جنگ را  

ق                    ه قدس را از طري دن ب ح   " داعيه رسي ت ف
ال رب رش                "   ک ذي ا پ د ب روران ی پ ر م در س
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