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  !! مجلس و تحصن نمایندگان مجلس و تحصن نمایندگان""انتخاباتانتخابات""     سرمقاله
  
  

 و "قانون اساسی" و "اسالم"های قبل صالحیتشان به وسیله همین شورای نگهبان تایید شده بود و همگی پای بندیشان را به رد صالحیت افرادی که در دوره "
 به اثبات رسانده اند به آشکاری نشان میدهد که سیستم انتخاباتی جمهوری اسالمی تا چه حد غیردمکراتیک است که حتی تحمل بسیاری از عناصر "والیت فقیه"
اینکه شورای نگهبان می تواند این سیاست را پیگیرانه به پیش ببرد و یا متحصنین با توجه به شرائط کنونی و توازن قوای موجود او را به .  را نیز ندارد"خودی"

تصمیم گیری در جمهوری اسالمی هر رویداد های اخیر تنها بیانگر این هستند که مراکز . ها وادار نمایند تغییری در ماهیت چنین اقدامی نمی دهد برخی عقب نشینی
اما از این مساله که بگذریم طرفداران گرم کردن تنور  . امتحان پس داده نیز دریغ نمی ورزند"خودی های" "صالحیت"جا که منافعشان ایجاب کند حتی از رد 

اده و آنها را نهایتا به شرکت در نمایش انتخاباتی دور هفتم مجلس  مردم را فریب د"تحصنی"انتخابات می کوشند تا با توسل به چنین اقدامات و با تکیه بر چنین 
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        2222    ......................................................            ))88((  مارکسیسم به زبان مارکسمارکسیسم به زبان مارکس

  بر رژیم سلطنتیبر رژیم سلطنتی مرگمرگ
  

بیست و پنجمین سالروز فرار شاه ، این سگ بیست و پنجمین سالروز فرار شاه ، این سگ ، ،   13821382 دیماه  دیماه 2626
زنجیری امپریالیسم که در نتیجه مبارزات دالورانه خلق های زنجیری امپریالیسم که در نتیجه مبارزات دالورانه خلق های 

 شد ، بر کارگران و زحمتکشان  شد ، بر کارگران و زحمتکشان قهرمان مجبور به هزیمت از ایرانقهرمان مجبور به هزیمت از ایران
  !!مبارز گرامی بادمبارز گرامی باد

  

فرار مفتضحانه شاه و پرتاب رژیم سلطنتی و ننگین دودمان او به فرار مفتضحانه شاه و پرتاب رژیم سلطنتی و ننگین دودمان او به 
زباله دان تاریخ توسط توده های بپاخاسته نشان داد که زباله دان تاریخ توسط توده های بپاخاسته نشان داد که 
دیکتاتوری های ضدخلقی ، هر چند که در سرکوب و غارت توده دیکتاتوری های ضدخلقی ، هر چند که در سرکوب و غارت توده 

 و اراده  و اراده ها قدرقدرتی کنند ، سرانجام در مقابل خشم و نفرتها قدرقدرتی کنند ، سرانجام در مقابل خشم و نفرت
توده های بپاخاسته مجبور به تسلیمند و در برابر قدرت توده های بپاخاسته مجبور به تسلیمند و در برابر قدرت مبارزاتی مبارزاتی 

گرچه با گرچه با . . را هیچ راه گریزی نیسترا هیچ راه گریزی نیست  الیزال جنبش توده ها ، آنانالیزال جنبش توده ها ، آنان
فرار خائفانه شاه و با به گور سپاردن سلطنت ننگین پهلوی توسط فرار خائفانه شاه و با به گور سپاردن سلطنت ننگین پهلوی توسط 
توده های مبارز ، امپریالیست ها رژیمی را بر سر کار گمارده اند توده های مبارز ، امپریالیست ها رژیمی را بر سر کار گمارده اند 

 برحق رژیم شاه نیست ، اما همین تجربه نشاه داد که  برحق رژیم شاه نیست ، اما همین تجربه نشاه داد که که جز خلفکه جز خلف
امپریالیست ها و رژیم های مزدوری چون رژیم پهلوی و جمهوری امپریالیست ها و رژیم های مزدوری چون رژیم پهلوی و جمهوری 
اسالمی در مقابل طغیان جنبش و انقالب توده ها جز ببرهای اسالمی در مقابل طغیان جنبش و انقالب توده ها جز ببرهای 
کاغذی ای بیش نیستند و سرانجام پیروزی از آن خلق ها و کاغذی ای بیش نیستند و سرانجام پیروزی از آن خلق ها و 

  ..شکست و ننگ ابدی از آن دشمنان خلق استشکست و ننگ ابدی از آن دشمنان خلق است
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  !! مجلس و تحصن نمایندگان مجلس و تحصن نمایندگان""انتخاباتانتخابات""
   

  
  
  

پس از اینکه شورای نگهبان رژیم، صالحیت تعداد 
قابل توجهی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی که 

دور هفتم مجلس خود را کاندید شرکت در انتخابات 
این انتخابات قرار است در اسفند ماه امسال برگزار (

کرده بودند را رد نمود، این نمایندگان که اکثرا ) شود
 وابسته می باشند، به عنوان "اصالح طلب"به جناح 

 خود توسط شورای نگهبان "رد صالحیت"اعتراض به 
  . در مجلس دست به تحصن زدند

  
وره رد صالحیت افرادی که در د

های قبل صالحیتشان به وسیله 
همین شورای نگهبان تایید شده 
بود و همگی پای بندیشان را به 

 و "قانون اساسی" و "اسالم"
 به اثبات رسانده "والیت فقیه"

اند به آشکاری نشان میدهد که 
سیستم انتخاباتی جمهوری اسالمی 
تا چه حد غیردمکراتیک است که 

.  را نیز ندارد"ودیخ"حتی تحمل بسیاری از عناصر 
اینکه شورای نگهبان می تواند این سیاست را پیگیرانه 
به پیش ببرد و یا متحصنین با توجه به شرائط کنونی و 

ها وادار  توازن قوای موجود او را به برخی عقب نشینی
. نمایند تغییری در ماهیت چنین اقدامی نمی دهد
اکز رویداد های اخیر تنها بیانگر این هستند که مر

تصمیم گیری در جمهوری اسالمی هر جا که منافعشان 
 "خودی های" "صالحیت"ایجاب کند حتی از رد 

اما از این . امتحان پس داده نیز دریغ نمی ورزند
مساله که بگذریم طرفداران گرم کردن تنور انتخابات 
می کوشند تا با توسل به چنین اقدامات و با تکیه بر 

یب داده و آنها را نهایتا  مردم را فر"تحصنی"چنین 
به شرکت در نمایش انتخاباتی دور هفتم مجلس 

در حالی که مردم ما به عینه می بینند . تشویق نمایند
که اوال این نمایندگان زمانی به تحصن مبادرت 
کردند که شورای نگهبان منافع شخصی خودشان را 
مورد تعرض قرار داده و به قول معروف پا روی دم 

ارده است و صالحیت خودشان را مورد خودشان گذ
در ثانی مردم به درستی می . سوال قرار داده است

 در "اصالح طلب"گویند که مگر پیروزی جناح 
انتخابات دور قبل مجلس به کدام یک از مطالبات 

 "رد صالحیت"آنها تحقق بخشیده است که اکنون 
نمایندگان آن جناح مانع تحقق آن مطالبات گردد؟ 

کارگران و زحمتکشان ما به خوبی به یاد دارند اتفاقا 

که یکسری از ضدکارگری ترین و ارتجاعی ترین 
قوانین در طول عمر همین مجلس ششم که به اصطالح 
اصالح طلبان در آن دست باال را داشتند به تصویب 

 سال سلطه شوم 25از سوی دیگر تجربه . رسیده است
 به 24م جمهوری اسالمی که به ادعای رهبران رژی

اصطالح انتخابات در آن برگزار شده است به 
آشکاری ثابت نموده است که سردمداران رژیم هیچ 
گونه ارزشی برای رأی و نظر مردم قائل نبوده و 

بواقع در شرائطی که استبداد و خفقان حاکم . نیستند
امکان بروز اراده آزادانه توده ها را در جریان 

لب نموده ، چگونه می نمایشات انتخاباتی از آنها س
توان دالیل و استدالالتی را باور نمود که می کوشند 
فریبکارانه جهت تشویق مردم به شرکت در اختالفات 

جناح بندی های مختلف جمهوری اسالمی با سرمایه 
گذاری روی نفرت مردم از امثال خامنه ای و 

 "پیروزی"رفسنجانی و جنتی و ترساندن مردم از 
 انتخابات ، آنها را به شرکت در چنین افرادی در

  نمایشات انتخاباتی تحریک کنند؟ 
  

اما واقعیت این است که چنین تبلیغاتی فاقد هر گونه 
چرا که در سیستم انتخاباتی . مبنای واقعی است

جمهوری اسالمی، پیروزی یا شکست جناح های درونی 
رژیم اساسا بر مبنای میزان شرکت مردم در انتخابات 

خود همین اقدام شورای نگهبان و . می شودمعین ن
هیات های نظارتی اش که هر که 
را که بخواهند رد صالحیت می 
کنند نشان می دهد که شرکت و 
یا عدم شرکت مردم در نتایج 
چنین نمایش مسخره ای تاثیری 

واقعیت این است . ندارد نداشته و
که زیر سلطه دیکتاتوری حاکم ، 

 و رأی مردم فاقد ارزش بوده
رژیم تنها جهت نمایش دادن 

 خود به نمایش آن "پایگاه مردمی" و "مشروعیت"
درست به همین خاطر است که حکومت . نیازمند است

به هر وسیله ای  متوسل می شود تا توده ها را به 
در حالیکه تجربه . شرکت در انتخابات تحریک کند

شکست رژیم در انتخابات شوراها بار دیگر به روشنی 
رژیم انتخابات  داد که بهترین وسیله مقابله با نشان

همانا امتناع وسیع از شرکت در نمایشات انتخاباتی و 
نشان دادن عدم مشروعیت و مقبولیت توده ای آن به 

امری که بدون شک روند . تمامی جهانیان می باشد
  .سرنگونی این رژیم ددمنش را تسهیل خواهد نمود

  
  

  
  

  
  

سرمقاله

  

واقعیت این است که زیر سلطه دیکتاتوری حاکم ، رأی مردم فاقد ارزش بوده و رژیم تنها"
درست.  خود به نمایش آن نیازمند است"پایگاه مردمی" و "مشروعیت"جهت نمایش دادن 

متوسل می شود تا توده ها را به شرکت دربه همین خاطر است که حکومت به هر وسیله ای  
در حالیکه تجربه شکست رژیم در انتخابات شوراها بار دیگر به. انتخابات تحریک کند

رژیم همانا امتناع وسیع از شرکت درانتخابات روشنی نشان داد که بهترین وسیله مقابله با 
ای آن به تمامی جهانیان مینمایشات انتخاباتی و نشان دادن عدم مشروعیت و مقبولیت توده 

 ".امری که بدون شک روند سرنگونی این رژیم ددمنش را تسهیل خواهد نمود. باشد

 !سرنگون باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی
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وری اسالمی کماکان انتخاب از انتخابات در جمه"

 انتخابات در این.  میان انتصاب شده ها است
نظام، هیچگاه آزاد و دموکراتیک نبوده و اکنون 

قیودات قانونی رژیم و تکلمه آن، .  نیز نیست
یعنی رفتارهای فرا قانونی ارگان های انتصابی 
والیت فقیه، از همان ابتدای عمر این نطام بر 

 استوار بوده و به "غیر خودی" و "خودی"حلقه 
دلیل خصلت ایدئولوژیک روحانیت حاکم، حلقه 

  ." نیز همواره تنگتر شده است"خودی ها"
  

آنچه در باال خواندید ، سخنان یک نیروی سیاسی 
 یک نیروی متعلق بهسخنان ، حتی این . چپ نیست

سیاسی غیرچپ که به هر حال مسایل جامعه را تا آنجا که 
 .نیز نمی باشداقع بینی بررسی می کند، می تواند با و

.  ات اخیر یک جریان سیاسی ضدانقالبی استاینها اظهار
جریانی که دشمنی خود را با کارگران و زحمتکشان 
.  رنجدیده جامعه ما ، بارها و بارها به اثبات رسانده است

سخنان فوق از بیانیه هیأت سیاسی سازمان فدائیان 
 مجلس هفتم بر گرفته "نتخاباتا"در رابطه با ) اکثریت(

چرا و چطور شده که این جریان سیاسی که !  شده است
 انتصاببه هنگام شعبده بازی مکارانه رژیم در جریان 

خاتمی به مقام ریاست جمهوری ، برای دموکراتیک جلوه 
دادن آن به اصطالح انتخابات، به هر دروغی متوسل شد، 

 این نظام هیچگاه انتخابات در"امروز مطرح می کند که 
؟  چرا و چطور شده است که !"دموکراتیک نبوده

 که دیروز به همراه دیگر نیروهای مرتجع "اکثریت"
جامعه در جاانداختن این توهم فریبکارانه که گویا خاتمی 
با رأی مردم رئیس جمهور شد ، از هیچ دغلبازی و تالش 

ان می های ریاکارانه باز نماند، امروز چنان سخنانی بر زب
هر انتخاباتی در جمهوری "راند و آشکارا می گوید که 

اسالمی یک تجلی آشکار نقض فاحش حقوق بشر در 
؟  آیا می توان این ابرازات را جدی تلقی !".کشور ماست

 کماکان "اکثریت"نمود؟  پاسخ این است که نه ، 
بر مواضع ارتجاعی همیشگی خود ایستاده (!!) استوار
 خرداد توضیح 2با به اصطالح انتخابات او در رابطه . است

روش عمل "می دهد که آن را باید یک استثناء در 
البته بدون اینکه ( تلقی کرد "مرسوم جمهوری اسالمی

قادر باشد توضیح دهد که چطور شد که رژیم ، یا جناح 
از  ،دارای قدرت اصلی در جمهوری اسالمی و مسلط 

 پوشید و اگر  خود در آن زمان چشم"روش عمل مرسوم"
پراتیک معیار حقیقت است مگر خاتمی در عمل ثابت 
نکرد که وی اتفاقاً با پی گیری همه روش ها و اعمال 

، جز برای حفظ و  رژیم در حق توده های تحت ستم ایران
تقویت کل رژیم جمهوری اسالمی بر سر کار گمارده نشده 

د مردم در چنگویا   که دروغو با اصرار روی این !) بود
در جریان یک اقدام حماسی و رفراندوم "سال گذشته 

گونه، مانع از تسخیر مقام ریاست جمهوری و مجلس 
، کماکان به ! ".توسط نورچشمی های والیت فقیه شدند

این توهم دامن می زند که گویا مردم ما تحت دیکتاتوری 
ددمنشانه جمهوری اسالمی می توانند با رفتن به پای 

با !  نوشت جامعه را تغییر دهندصندوق های رأی سر
 چرا در رابطه "اکثریت"توجه به مطالب فوق باید دید که 

 مجلس هفتم چنان سخنانی را ابراز نموده و "انتخابات"با 
از آن ابرازات چه قصد تبهکارانه ای را تعقیب می 

؟  برای این منظور در درجه اول باید به شرایطی !نماید
 جریان سیاسی بیانیه فوق توجه نمود که تحت آن، این

خواهیم دید که . الذکر خود را منتشر ساخته است
 در رابطه با "اکثریت"بررسی چرائی موضع فعلی 

 مجلس هفتم، حاوی تجربه سیاسی آموزنده "انتخابات"
  .ای است

تجربه همه مبارزات توده ها و انقالبات پیشین در 
ان و سطح جهان نشان داده است که هر چه مبارزه کارگر

توده های زحمتکش گسترده تر و با رادیکالیسم هر چه 
بیشتری ادامه یابد، نیروهای بازدارنده انقالب خواهند 

ید شعارهای پیشین خود را به کناری نهاده و برای کوش
عقب نماندن از قافله جنبش توده ها، به طرح شعار های 
جدید که دارای ظاهر فریبندگی بیشتری است، روی 

 امروز با بیانیه  اخیر خود مصداق عملی "کثریتا". آورند
در سرتیتر . چنان تجربه ای را برای ما یادآوری می کند

در " آمده است که "اکثریت"بیانیه هیأت سیاسی 
.  "انتخابات غیر دموکراتیک مجلس هفتم شرکت نکنید

اما با توجه به آنچه که در !  موضع ظاهراً رادیکالی است
البی در سطح جهان گفته شد، باید دید رابطه با تجارب انق

که اکثریت با دیدن چه شرایط سیاسی در جامعه ایران و 
با آگاهی به چه جوّ و فضائی در میان مردم، از تحریم 

 مجلس هفتم سخن می گوید و مهمتر از آن با "انتخابات"
!  طرح چنان شعاری چه مقاصد ارتجاعی را دنبال می کند

یست عمق بحران سیاسی کنونی برای این منظور الزم ن
در جامعه ایران مورد بررسی قرار گیرد و یا توجه ها را 
به گستردگی و شدت مبارزات جاری در جامعه، به 
خصوص مبارزات کارگران که به مثابه انقالبی ترین طبقه 
در جامعه ما قهرمانانه در مقابل سیاست های ضدکارگری 

برای فهم .  ئیمدولت خاتمی مبارزه می کنند، جلب نما
 مذکور ، "انتخابات"مساله فوق کافی است تا در رابطه با 

اظهارات مردم در ایران از هر قشر و طبقه ای  را  در 
  .  ذهن خود مرور کنیم

امروز بر همگان روشن است که در رابطه با 
انتخابات مجلس هفتم ، نه فقط کارگران و زحمتکشان و 

حتی از میان اقشار و توده های تحت ستم ایران بلکه 
 ها نیز بسیاری از ضرورت تحریم "خودی"طبقات مرفه و 

 واقعیت را حتی سران و دست لاین.  آن صحبت می کنند
مثالً  تاج زاده، .  اندرکاران خود رژیم نیز تأیید می کنند

دالیل "معاون پیشین وزیر کشور خاتمی، از دید خود 

 شرح زیر ارائه  را به"مخالفان شرکت مردم در انتخابات
  :کرده است

 مردم نباید در انتخابات شرکت کنند تا حاکمیت -1
یکپارچه شود و محافظه کاران مستقیماً پاسخگوی مردم 

  .شوند
اول باید قانون .   مشکل کشور قانون اساسی است-2

  .عوض شود، سپس انتخابات بر گزار شود
 اصالحات از درون با شکست مواجه شده است و -3

  .ات مفید فایده نیستانتخاب
وقتی مجلس .  از وضعیت کنونی نمی توان جلوتر رفت-4

و دولت و شوراها در اختیار اصالح طلبان بود نتوانستند 
با این وضعیت چگونه خواهند .  کار مهمی انجام دهند

توانست اقدامات مفیدی انجام دهند ، در حالی که فاقد 
  .حمایت گسترده مردمی مانند گذشته هستند

 مجلس ششم چه کارکردی داشت که نگران آن -5
  .باشیم مجلس هفتم در اختیار محافظه کاران قرار گیرد

در آن .  بیرون بودن از قدرت اساساً بد نیست-6
صورت می توانیم ضعف های تئوریک، سازمانی، کادر 

  .سازی و برنامه ریزی خود را بر طرف کنیم
 کاران یا  رأی مردم باعث افزایش مشروعیت محافظه-7

اصالح طلبان . سیستمی می شود که گروگان آن هاست
عمالً اکسیژن حیات محافظه کاران و دستکش سفید برای 

  .مشت آهنین آنان شده اند
 تاثیر رأی منفی مردم در حکومت بیشتر از تأثیر رأی -8

به عبارت دیگر اگر مردم رأی ندهند . مثبت آنان است
 اثر بگذارند و بهتر می توانند در سرنوشت کشور

پس خوب است که .  حکومت را به تکاپو وادارند
  .انتخابات تحریم شود

 با وجود نظارت استصوابی، انتخابات آزاد نیست و -9
  .نباید آن را به رسمیت شناخت و در آن شرکت کرد

 مردم دموکراسی، حقوق بشر و آزادی می خواهند -10
  .نه انتخابات و صندوق رأی

خود در انتخابات عمالً نقض حقوق بشر  ما با شرکت -11
  .  را تأئید می کنیم

پس .  مردم در این انتخابات شرکت نخواهند کرد-12
بهتر است اصالح طلبان بر موج عدم مشارکت ملی سوار 

  .شوند
با در نظر گرفتن آنچه در فوق آمد که به هر حال  
تا حدی بیانگر افکار عمومی مردم در ایران می باشد ، به 

 با مشاهده چه "اکثریت"حتی می توان دریافت که را
فضای سیاسی تشخیص داده است که از عدم شرکت در 

او به خوبی به !   مجلس هفتم ، صحبت نماید"انتخابات"
این امر پی برده است که در فضای سیاسی کنونی ایران 
، دیگر اجرای نقش تشویق گر برای شرکت در 

ه باشد ؛ برعکس با ایفای  نمی تواند مفید فاید"انتخابات"
نقش مقابل آن است که ممکن است کالهی از آن نمد 

این دلیل همه آن موضع گیری ظاهراً .  نصیب او شود
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 مجلس هفتم "انتخابات" در رابطه با "اکثریت"رادیکال 
. اما موضوع در همین جا پایان نمی یابد.  می باشد

 را ظاهراً به دلیل "انتخابات" اگر "اکثریت"
یردموکراتیک بودن آن نفی می کند ، به  شعار معینی غ

توسل جسته و راه حل ظاهراً جدیدی را در مقابل مردم 
  . قرار می دهد

 گویا دریافته است که "اکثریت"اکنون سازمان 
البته بدون اینکه  ("مردم ساالری دینی توهم است"

توضیح دهد که چرا تاکنون دچار چنین توهمی بود و چرا 
و گویا معتقد شده !).  جانانه از خاتمی دفاع نمودبه طور 

در چارچوب قانون اساسی موجود و در شرایط "است که 
پابرجائی والیت فقیه ، منتظر تحول نشستن بیهوده 

از نظر جریان .   نتیجه چنین اظهاراتی روشن است".است
اصل کار آنست که قانون اساسی تغییر "سیاسی مذکور 

  به این ترتیب ".یه برچیده شودکند و بساط والیت فق
به عبارت .   صحبت می کند"تغییر قدرت" از "اکثریت"

دیگر حال این جریان به طور خجالتی خواهان سرنگونی 
در بیانیه مذکور هنوز (رژیم جمهوری اسالمی است 

!).   را به خود نمی دهد"سرنگونی"جرأت بکار بردن کلمه 
 به حساب "اکثریت"آیا این را باید پیشرفتی در مواضع 

آورد؟ با بررسی دو جنبه از مساله می توان دید که چنین 
اول اینکه ، اگر معیار را خواست و آگاهی توده .  نیست

های میلیونی ایران قرار دهیم ، می بینیم که خواست 
سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی از همان یکی دو سال 

 ایران پس از استقرار این رژیم در میان اکثریت مردم
مطرح بود و سال هاست که آن ها در شهرها و حتی 
قصبه های کشور ، با ریختن به خیابان ها چنین خواستی 

اما ، امروز طرح شعار سرنگونی یا . را فریاد می زنند
 حتی به معنای جبران "اکثریت" از طرف "تغییر قدرت"

عقب ماندگی چندین ساله این جریان سیاسی از توده 
و این نکته اصلی (واقعیت این است .  ستهای مردم نی

چه با در ( مطرح می کند "اکثریت"که بین آنچه ) است
نظر گرفتن دالیلی که باعث طرح چنان شعاری از طرف 

 شده و چه از نظر محتوا و مضمونی که وی برای "اکثریت"
و خواست های انقالبی که مردم از ) این شعار قائل است

می انتظار دارند ، تفاوتی شعار سرنگونی جمهوری اسال
در توضیح این امر به .  فاحش و ماهوی موجود است

جنبه دوم موضوع بپردازیم که بیانگر آنست که طرح 
برچیدن بساط والیت فقیه و تغییر  ("تغییر قدرت"شعار 

 تنها مبین تالش "اکثریت"، از طرف ) قانون اسالسی
ود با مذبوحانه این جریان در حفظ نظام ضدمردمی موج

.  توجه به شکست فضاحت بار پروژه خاتمی می باشد
 خاتمی بر آن بود که با اشاعه توهم "مردم ساالری دینی"

اصالحات ، نظم ضدخلقی موجود را از تعرض توده های 
.  انقالبی مصون داشته و چند صباحی بر عمر آن بیافزاید

اما حال که آن پروژه با رشد و گسترش مبارزات 
وده های آگاه و انقالبی ایران با شکست قطعی فداکارانه ت

 به همراه دیگر نیروهای مرتجع "اکثریت"مواجه گشته ، 
به تکاپو افتاده ) چه در ایران و چه در خارج کشور(جامعه 

اند تا در جهت خدمت به همان قصد ارتجاعی فوق الذکر 
 اجتماعی موجود ، توهم دیگری -یعنی حفظ نظم اقتصادی

اگر کارگران و زحمتکشان .  ردم دامن بزنندرا در میان م

خواهان دست و دیگر توده های تحت ستم ما در یک کالم 
 وعده می "اکثریت" می باشند ،  آزادی ورفاهیابی به 

 از جمهوری "اسالمی"دهد که این هدف با حذف کلمه 
 ازدر بیانیه  ("مطلوب"اسالمی و تغییر آن به جمهوری 

!) ستاسکوالر خودداری شده بکارگیری عبارت جمهوری 
 همانقدر به "مطلوب"اما این جمهوری . قابل تحقق است

خاطر فریب توده ها و بازداشتن آن ها از مبارزه برای 
مردم "نابودی نظم ضدخلقی موجود مطرح شده که 

 خاتمی چنین بود و همانقدر توهم است که "ساالری دینی
  . بود"مردم ساالری دینی"

گونه قرار است برای توده های  چ"مطلوب"جمهوری 
میلیونی کارگر و زحمتکش رفاه بوجود آورد؟  آیا در آن 

 چنان وضعی ایجاد خواهد شد که سود "مطلوب"جمهوری 
حاصل از فروش نفت ، این اصلی ترین منبع درآمد 
ایران ، دیگر به جیب کمپانی های غارتگر خارجی ریخته 

؟  آیا در !ودنشده و صرف خدمات اجتماعی برای مردم ش
آن جمهوری قرار است که دست شرکت های 
امپریالیستی از معادن و جنگل های کشور ما کوتاه شود؟  

به معنی واقعی (آیا قرار است به استثمار وحشیانه 
چه خارجی و (کارگران ایران توسط سرمایه داران ) کلمه

براستی این ... .  و ... خاتمه داده شود؟  و ) چه ایرانی
 با چه اقدامات اقتصادی به یکی از "مطلوب"ی جمهور

اصلی ترین خواست های اکثریت مردم ما یعنی تأمین 
رفاه برای آنان پاسخ خواهد گفت؟ و اگر این جمهوری 
قرار نیست تغییری در شرایط اقتصادی توده ها بوجود 
بیاورد و در نتیجه بیکاری و فقر و فاقه وحشتناک 

خواهد یافت و فساد ، گسترده کنونی کماکان ادامه 
رشوه خواری ، فحشاء ، دزدی و غیره که امروز در جامعه 
ایران بیداد می کند ، همچنان پابرجا خواهد ماند ، آنوقت 

 اکثریت و امثالهم با "مطلوب"چه فرقی بین جمهوری 
 کنونی یعنی جمهوری اسالمی وجود "غیرمطلوب"جمهوری 

  دارد؟
ده های یکی دیگر از خواست های اساسی تو

مردم ما خواهان آزادی بیان .  میلیونی ایران آزادی است
، آزادی مطبوعات ، آزادی اجتماعات ، آزادی ایجاد تشکل 
، تحزب ، آزادی عقیده از جمله آزادی داشتن یا نداشتن 

 ، ریاکارانه "مطلوب"جمهوری .  دین و غیره می باشند
وعده برآورده کردن چنین خواست هائی را می دهد 

دون اینکه کمترین تضمینی برای وعده های خود قائل ب
شود ، درست به گونه ای که خمینی پیش از قرار گرفتن 
در مسند قدرت وعده می داد ولی نمی گفت که از نظر او 
ضمانت اجرائی آن وعده ها چیست و چه شرایط اقتصادی 

 اجتماعی می تواند بقای چنان آزادی هائی را تضمین -
 نظام اقتصادی "تغییر" در مورد ضرورت "اکثریت"! کند

 اجتماعی حاکم بر ایران ، که تماماً در جهت تأمین منافع -
سرمایه داران وابسته و اربابان امپریالیست آن ها بر پا 

اما مگر منظور از .  گشته ، کلمه ای نیز بر زبان نمی آورد
برقراری آزادی در جامعه این نیست که توده ها بتوانند 

؟  بنابراین باید !در جهت منافع خود استفاده نماینداز آن 
دید که امروز وجود چه نظم اقتصادی در جامعه ایران 
مانع از تأمین منافع توده های رنجدیده ماست و چه 
کسانی مخالف آزادی مردم بوده و از برقراری دیکتاتوری 

در جامعه ما نفع می برند؟  این ها همان امپریالیست ها و 
داران وابسته ایران می باشند که از طریق سرمایه 

سیستم اقتصادی موجود ، خون توده های ما را در شیشه 
کرده و از امکان برقراری آزادی های سیاسی و اجتماعی 
.  در ایران به نفع اکثریت جامعه جلوگیری می نمایند

 چگونه ممکن است ضمن حفظ "مطلوب"بنابراین جمهوری 
ته در ایران و در نتیجه ، در سیستم سرمایه داری وابس

شرایطی که امپریالیست ها و سرمایه داران وابسته 
شریان های اقتصادی کشور را در دست دارند ، برای 

  ستمدیگان ایران آزادی به ارمغان آورد؟  
وجود دموکراسی نیم بند در کشورهای پیشرفته 
صنعتی معموالً این توهم را در میان برخی ایجاد نموده 

ه گویا در ایران نیز می توان با وجود سیستم است ک
سرمایه داری حاکم به همان حد از دموکراسی و یا حتی 

سیستم .  ولی چنین نیست.  کمتر از آن دست یافت
اقتصادی حاکم بر ایران ، سیستم سرمایه داری وابسته 

این نظام به گونه ای است که در آن استثمار و .  است
یرحمی و شدت هر چه تمامتر غارت ثروت های کشور با ب

از این رو در این نظام تضاد بین منافع . ادامه دارد
اکثریت توده های مردم با طبقه حاکم چنان است که تنها 
با اعمال شدیدترین دیکتاتوری ها می توان توده ها را 

 به "مطلوب"جمهوری .  کنترل نموده و نظام را حفظ نمود
 می دهد ولی از آنجا توده های تحت ستم ما وعده آزادی

 اجتماعی ظالمانه فعلی -که  قرار است نظم اقتصادی 
همچنان پابرجا بماند ، در آن جمهوری نیز توده ها در 

اولین حرکت برای تأمین منافع عادالنه و برحق شان ،  
خود را با ارتش و دیگر نیروهای مسلحی مواجه خواهند 

ی موجود را  اجتماع-دید که وظیفه دارند نظم اقتصادی 
حفظ و از هرگونه اخالل در تأمین منافع امپریالیست ها و 

در این صورت مسلم . سرمایه داران جلوگیری نمایند
است که برای ستمدیگان دیگر چندان مهم نیست که 

 ، جمهوری سکوالر "مطلوب"چنان سرکوبی با نام جمهوری 
و ) ن پسوندوبد(، جمهوری دموکراتیک اسالمی ، جمهوری 

  !   جمهوری اسالمی انجام شودیا
 با طرح به "اکثریت"به طور خالصه باید گفت که 

 خود پس از شکست "مطلوب"اصطالح راه حل جمهوری 
قطعی پروژه خاتمی ، جز در جهت پیشبرد وظیفه ارتجاعی 
همیشگی خود که همانا کور کردن آگاهی مردم و خاک 

عار طرح ش.  پاشیدن به چشم آن هاست ، حرکت نمی کند
تغییر قانون اساسی و حذف والیت فقیه از جمهوری 

 و همپالگی "اکثریت"اسالمی که امروز نه فقط از طرف 
 هم "معصومان خرده بورژوا"هایش بلکه گاه از زبان 

کسانی که همیشه خود را به گونه ای (شنیده میشود 
، تنها در خدمت باز ) اسیر تبلیغات طبقه حاکم می سازند

 از مبارزه انقالبی در جهت سرنگونی کامل داشتن توده ها
رژیم جمهوری اسالمی همراه با همه دم و دستگاه های 

ارتش و کلیه نیروهای نظامی مدافع نظم (دولتی  
ضدخلقی حاکم ، زندان ها و بوروکراسی مسلط در قالب 
انواع و اقسام وزارت خانه ها و غیره که امکان بقاء به 

  .   قرار دارد)رژیم های دیکتاتور می دهد
در خاتمه به این نیز بپردازیم که جمهوری 

 قرار است در چه پروسه ای تحقق یابد؟  این "مطلوب"
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 می "رفراندوم مستقیم" ، "اکثریت"پروسه از نظر 
تا " ، "رفراندوم برای تغییر قانون اساسی"یعنی .  باشد

 تحول معطوف به تغییر قدرت در شکل مسالمت آمیز
 که در "اکثریت"یانیه هیأت سیاسی ب.  "صورت گیرد

 در جمهوری اسالمی "انتخابات"ابتدا مطرح کرد که 
 در "هیچگاه آزاد و دموکراتیک نبوده و اکنون نیز نیست

همین جا نشان می دهد که این واقعیت در نزد وی از 
هیچ اصالتی برخوردار نبوده است و او آن سخنان را 

. ده استصرفاً برای جلب توجه و فریب مردم ز
 ظاهراً اذعان می کند که رژیم جمهوری اسالمی "اکثریت"

به مردم اجازه نمی دهد که به طور آزاد و دموکراتیک 
برای مجلس اسالمی خود نماینگانی انتخاب کنند ، آنگاه 
این را عملی و امکان پذیر جلوه می دهد که رژیم به 

.  "داساساً حکومت را به راًی بگذارن"مردم اجازه دهد که 
مردم دسته دسته و مسلماً با هیجان !!  چه خواب شیرینی

به پای صندوق های رأی می روند تا خواست و تصمیم 
درست .  "جمهوری اسالمی آری یا نه": خود را اعالم کنند

 سال پیش که دست اندرکاران مکار جمهوری 25مثل 
از آنجا (اسالمی برای مشروعیت بخشیدن به رژیم خود 

ر می دانستند که نه با  خواست آگاهانه توده که خود بهت
با ) ها بلکه توسط امپریالیست ها بر سر کار آمده اند

روش کامالً ضددموکراتیک ، جمهوری اسالمی را به 
به  آن ها رأی % 99رفراندوم گذاشته و اعالم کردند که 

 "نه"ولی اینبار گویا قرار است که رأی .  مثبت داده اند
به این ترتیب مردم ، .  ا بیرون بیایدمردم از صندوق ه

شب با خیال راحت خواهند خوابید و فردا که از خواب 
برخیزند خواهند دید که با رأی آن ها جمهوری اسالمی 

.   گرفته است"مطلوب"ناپدید شده و جای آن را جمهوری 
 از نظر هیأت "موضوع رأی ملت بود" که "نوع حکومت"

 به خوبی و خوشی در  به این صورت"اکثریت"سیاسی 
مسلماً الزم .  شکل کامالً مسالمت آمیز تعیین می شود

نیست توضیح داده شود که چه توهم ارزان و آبکی پایه 
اما در همین جا حتماً .  شعار رفراندوم این ها را می سازد

الزم است که بار دیگر تاکید کنیم که نه جمهوری اسالمی 
توده ها بر مسند  به خاطر رأی 1358 فروردین 12در 

قدرت قرار گرفت و نه خاتمی با رأی  آن ها رئیس جمهور 
خاتمی در واقع  حاصل سازش و  زد و بند های (شد 

پشت پرده فیمابین باال ترین مقامات حکومتی بود ؛ 
). همچنانکه اعمال او نیز همین را گواهی می دهد

 ساله این حکومت با همه جنایات بیشرمانه 25حاکمیت 
 با همه آزادی کشی های وحشیانه اش آشکارا اش و

 بدون هیچ -مبین آنست که رأی مردم هیچگاه 
 کمترین اهمیتی برای این رژیم نداشته -استثنائی

این موضوعی است که باید در مقابل توهم .  است
 و همپالگی هایش مورد تأکید "اکثریت"پراکنی های 
  . قرار بگیرد

.   ایران حاکم استامروز شرایط ویژه ای در جامعه
رشد شدید بیکاری و گسترش فقر و فالکت همراه با 
شدت یابی ناامنی و نابسامانی های مختلف اجتماعی از 
یک طرف و اعمال شدیدترین دیکتاتوری ها و سرکوب و 
تسلط فضای رعب و وحشت در جامعه از طرف دیگر 
تضادهای طبقاتی را با شدت هر چه بیشتری رشد داده و 

ای تحت ستم ایران را یک پارچه در مقابل توده ه
شش سال پیش ، خاتمی با .  حاکمیت قرار داده است

وعده اصالحات و برقراری حکومت قانون و غیره موفق 
.  شد تا حدی شرایط انفجاری در جامعه را تعدیل نماید

اما در واقعیت امر هیچ یک از مسایلی که باعث ایجاد 
.  ، حل و یا تعدیل نشدندچنان شرایط انفجاری شده بود 

برعکس همه آن مسایل اقتصادی و اجتماعی با شدت هر 
این وضع در شرایطی است .  چه بیشتری نیز مطرح اند

 ها "خودی"که طشت رسوائی خاتمی از بام افتاده و حتی 
راه " ، از ضرورت "اصالحات"نیز با اعتراف به  شکست 

ار شده  های جدید صحبت کرده و عمالً دست به ک"حل
همین واقعیت خود بیانگر آنست که جامعه ایران .  اند

  .  امروز آبستن حوادث جدیدی است
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

اتفاقاً تحرکات اخیر از طرف نیروهای سیاسی مختلف و 
ارائه طرح هائی مبنی بر جمهوری خواهی و رفراندوم نیز 

در چنین . حکایت می کندرایط ویژه در ایران از وجود ش
شرایطی باید با هشیاری نه فقط اقدامات و طرح های این 
نیروها را مورد توجه قرار داده و در صورت لزوم به 
افشای آن ها بپردازیم بلکه باید بکوشیم در وجه اثباتی 

که به طور واقعی در خدمت تأمین منافع  ، آلترناتیوی
 تحت ستم ایران کارگران و زحمتکشان و دیگر توده های

قرار دارد را با جزئیات هر چه بیشتری برای مردم 
توضیح دهیم و از این طریق با ارتقاء آگاهی سیاسی آنان  
مانع از آن شویم که دشمنان توده ها و یا حتی نیروهای 
سیاسی کوته بین بتوانند براحتی مردم تحت ستم ما  را 

  .ر سازندگمراه ساخته و در دام فریبکاری های خود اسی
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  انتخابات دور هفتم مجلس شورای اسالمی را انتخابات دور هفتم مجلس شورای اسالمی را 
  !!تحریم کنیدتحریم کنید

 
  ! توده های ستمديده ايرانکارگران و

  
با نزديک شدن زمان برگزاری دور هفتم انتخابات شورای اسالمی، سردمداران جمهوری اسالمی در
تالش برای گرم نگاه داشتن تنور انتخابات،  به صور مختلف می کوشند مردم را تشويق به شرکت در

رژيم در جريان انتخاباتاين امر به خصوص پس از شکست خفت بار .  اين انتخابات نمايند
 اسفند ماه سال گذشته برای آن ها از اهميت زيادی برخوردار٩شوراهای اسالمی شهر و روستا در 

چرا که عدم شرکت وسيع مردم در آن انتخابات به قول برخی از دست اندرکاران جمهوری.  است
  . اسالمی زنگ خطر را برای نظام حاکم به صدا در آورد

های گسترده ای که توسط جناح های مختلف رژيم برای کشاندن مردم به پای صندوقدر ميان تالش 
که از تهديد و تطميع گرفته تا توسل به تبليغات فريبکارانه را در بر می(های رأی به عمل می آيد 

، جناح به اصطالح اصالح طلب رژيم باز با دغلکاری های خاص خود به ميدان آمده و می)گيرد
يه بر تضادها و اختالفات درونی حاکميت و از اين راه  با تکيه بر نفرت مردم از جناحکوشد با تک

و از شخص خامنه ای، همچون سابق اينطور جلوه دهد که عدم شرکت در انتخابات" محافظه کار"
اما جالب است بدانيم که مردم ما امروز با تکيه بر.  نتيجه ای جز پيروزی جناح مزبور در بر ندارد

جربيات گذشته خود و با مشاهده عملکردهای ضد مردمی اصالح طلبان و دغلکاری آن ها به خوبیت
دست اين اصالح طلبان دروغين را خوانده اند و آشکارا از عدم شرکت خود در مضحکه انتخاباتی

  .دوره هفتم مجلس برای به شکست کشاندن هر دو جناح  سخن می گويند
 در جمهوری اسالمی هيچوقت آزاد و دموکراتيک نبوده است و از نظرواقعيت اين است که انتخابات

با اينحال همانطور که می بينيم.  سردمداران رژيم رأی و نظر مردم فاقد هر گونه ارزشی می باشد
اين امر.  دست اندرکاران رژيم شديدًا خواهان شرکت مردم در مضحکه های انتخاباتی خود می باشند

است که آن ها قصد دارند با به نمايش گذاشتن شرکت مردم در اين به اصطالحتنها به خاطر اين 
کسب نمايند و آنگاه همين امر" مشروعيت"و " پايگاه مردمی"انتخابات برای رژيم ضد مردمی خود، 

  .را همچون چماقی جهت سرکوب مطالبات توده های تحت ستم ما به کار گيرند
اصولی و انقالبی به نمايش مسخره انتخاباتی جمهوری اسالمی ،با توجه به واقعيت فوق تنها پاسخ 
بايد کوشيد با به شکست کشاندن تالش های دست اندرکاران رژيم.  تحريم قاطع و فعال آن می باشد

جهت فريب توده ها و اخذ رأی از آن ها، چهره ضد خلقی و جنايتکار اين رژيم را هر چه بيشتر
تجربه نشان داده است که برای دستيابی به.  انقالبی آن را هموار نمودافشاء ساخته و راه سرنگونی 

آزادی و دموکراسی راهی جز سرنگونی رژيم جمهوری اسالمی و نابودی نظام سرمايه داری وابسته
  . حاکم وجود ندارد

  !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی
  !مرگ بر فريبکاران و دغلکاران

  !اد انقالبپيروز ب
  

  با ايمان به پيروزی راهمان
  چريک های فدائی خلق ايران

١٣٨٢دی٢٩
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  از میان اخبار

  
  
  

  صدامبرای بوش 
  کردتقاضای  اعدام  

  
 دسامبر در مصاحبه ای ١۶جورج بوش در روز 

کيفر " پخش شد، خواهان ABCکه از کانال 
  . برای صدام حسين شد) اعدام" (غائی
در در دوران فرمانداری بوش " کيفر غائی"اين 

. تگزاس امری بسيار عادی و روزمره بوده است
منجمله اعدام ( حکم اعدام ١۵٢او بيش از 
را امضاء کرده است که از اين ) بيماران روانی

نظر در بين همه فرمانداران تاريخ آمريکا 
گفته می شود مرور هر کدام . رکورددارمی باشد

از اين پرونده های اعدام و تصويب آنها به طور 
.  دقيقه از وقت او را می گرفته است١۵متوسط 

بعد از اينکه بوش به رياست جمهوری رسيد 
مجازات اعدام را دوباره، بعد از ممنوع شدن آن 

  . ، قانونی کرد١٩۶٣در سال 
دولت بوش اخيرا موافقت نامه بين المللی برای 
. تأسيس يک دادگاه جنايی بين المللی را رد کرد

 مبادا يک روز ترس اين دولت از آن است که
کسانی مثل بوش، ديک چينی، و رامسفيلد و 
. غيره نيز در چنين دادگاه هايی محاکمه شوند

چون  دادگاه های بين المللی مجازات اعدام را 
ممنوع کرده اند، هدف دولت آمريکا اين است که 
اعدام صدام را به يک دولت دست نشانده آمريکا 

  .در عراق بسپارد
  
  

ان زیر خط فقر کل کارگران ایر
  زندگی می کنند

   
مسئول شوراهای اسالمی کار در جمهوری 
اسالمی اعالم کرد که در حاليکه در سالهای اخير 

 درصد بوده دستمزد کارگران ١١۴نرخ تورم 
 درصد ۴٠ درصد رشد داشته در نتيجه ۵۴تنها 

 در ۶٠کارگران کشور در زير خط فقر مطلق و 
  .کنندصد زير خط فقر نسبی زندگی می 

  
  

  آتش زیر خاکستر: کارگران
  

نماينده کارگران خراسان در هيئت های حل 
بی حرمتی به جامعه کارگری به : اختالف گفت

نقطه ای رسيده که کارگران به خاطر ظلم هائی 
که بر آنان وارد آمده به صورت آتش زير 

  .خاکستر شده اند
  
  

  سخنان
نماینده کهنوج در مجلس 

  پیرامون زلزله بم
  

زلزله در جاموزيان شديدتر از بم بود اما هيچ 
نماينده کهنوج در . کشته ای به جای نگذاشت

زلزله در : مجلس پس از زلزله فاجعه بار بم گفت
منطقه جاموزيان بسيار شديدتر بود اما به علت 
اينکه هزاران خانوار به دليل فقر مطلق در کپرها 

زلزله . زندگی می کنند تلفات جانی به بار نياورد
کپرها را از جا کند و شکاف های عظيم در زمين 
ايجاد کرد ولی فقر به کمک مردم آمد و کسی 

  !!کشته نشد
  
  

 در آستانه یک میلیون نفر 
از دریافت حق و محرومیت 

  حقوق بیمه 
  

با : دبير اجرائی خانه کارگر قم اعالم کرد
 طرح نظام صنفی در مجلس ٩۴تصويب ماده 

ل يک ميليون نفر عنقريب شورای اسالمی حداق
در حال از دست دادن مزايای بيمه قرار گرفته و 

  .حق و حقوق شان پايمال خواهد شد
  
  

چاق وارد  هزار تن چای قا150
  ایران می شود

  
با اينکه دولت : وزير بازرگانی رژيم اعالم کرد

واردات قانونی چای را صد در صد ممنوع کرده 
 تن چای قاچاق است اما دستکم صد و پنجاه هزار

  .وارد کشور شده است
  
  

  آمار سرقت کودکان 
   در شهر بم

  
بدنبال پخش گزارشاتی مبنی بر سرقت کودکان 
پس از زلزله بم مدير عامل موسسه پژوهشی 

اگر آمار رسمی را مالک قرار : کودکان گفت
اما تعداد کودکان .  کودک گم شده اند۵٠٠دهيم 

 نفر ٢٠٠٠  گمشده بر مبنای آمار غيررسمی به
  .می رسد

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  

گزارش نشست گزارش نشست 
عمومی تشکیالتی عمومی تشکیالتی 

  سازمانسازمان
  

نشست تشکیالتی عمومی چریکهای فدائی
. برگزار شد2003ر ماه دسامبر خلق ایران ، د

در آغاز این جلسه که مطابق اساسنامه سازمانی
 سال یکبار برگزار می گردد ، به یاد تمامی2هر 

جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم و به ویژه
شهدای چریکهای فدائی خلق ، یک دقیقه سکوت

  . اعالم شد
در نشست امسال ، مطابق صورت جلسه

زارش سیاسی تهیه شده ازنشست ، نخست گ
سوی مرکزیت سازمان در اختیار جلسه قرار
.گرفت که جمع آن را مورد تصویب قرار داد
بخش بعدی نشست به بررسی گزارش
تشکیالتی اختصاص یافت که به صورت کتبی

نشست با. در اختیار اعضاء قرار گرفته بود
اختصاص وقت الزمه در این قسمت به بررسی

و فعالیت های جاری تشکیالتتمامی مسائل 
پرداخت و با جمع بندی نظرات رفقا در هر
مورد ، تصمیمات الزم برای پیشبرد بهتر برنامه
.های مبارزاتی سازمان در آینده را اتخاذ نمود
همچنین در بخش مسائل متفرقه به بررسی
مباحث و مسائل طرح شده در این قسمت

ورت حکاز جمله در رابطه با ضر. پرداخته شد
و اصالح بندهائی از اساسنامه سازمانی ، نظر
جمع بر آن قرار گرفت که مباحثات مقدماتی
مربوط به این تغییرات ، نخست در نشریه
درونی مطرح و سپس با جمع بندی آن بحث ها
، تغییرات الزمه در اساسنامه سازمان انجام

  .گیرد
در بخش پایانی نشست امسال نیز مطابق

نامه ای و سنت رایج در سازمان ،مبانی اساس
انتخابات ارگان رهبری صورت گرفت و با این
انتخابات ، نشست عمومی تشکیالت به کار خود

 . پایان داد
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  یکی از یکی از صاحبه با صاحبه با مم      
   6767بازماندگان کشتار زندانیان سیاسی در سال بازماندگان کشتار زندانیان سیاسی در سال 

  

 رفیق محمد یکی از فعالین با هدف افشای هر چه بیشتر اعمال وحشیانه رژیم جمهوری اسالمی در زندان های قرون وسطائی خود ، پیام فدائی گفتگوئی را با
ضمن سپاس و قدردانی از این رفیق امیدواریم که . چپ که سالها از عمر خویش را در چنگال رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی گذرانده ، ترتیب داده است

در این شماره توجه شما . ری اسالمی کمک نمایدآشنائی با تجارب وی به شناخت هر چه بیشتر نیروها و افراد انقالبی و مبارز از سیاستهای سرکوبگرانه جمهو
  . را به نخستین بخش این گفتگو جلب می کنیم

  
قبل از هر چیز از اینکه این گفتگو را 

همانطور که . پذیرفتید سپاسگزارم
 سال از فاجعه 15میدانی علیرغم اینکه 

 می 67ن سیاسی در سال نیاکشتار زندا
ت گذرد هنوز خیلی از زوایای این جنای

از آنجا .  برای مردم روشن نشده است
که تو خود یکی از بازماندگان این 
کشتار هستی امیدوارم که این گفتگو  
به روشن شدن هر چه بیشتر زوایای 

ولی قبل . مختلف این فاجعه  کمک کند
از اینکه سواالتم را مطرح کنم خواهش 
می کنم که خودت را هر طور که صالح 

 که کی میدانی معرفی کن و بگو
  .دستگیر شدی و چه وقت آزاد شدی

من در تاریخ دهم  . من محمد  هستم 
 ساعت پنج و نیم بعد از ظهر 1360مهر 

. توی محله امان در اصفهان دستگیر شدم
محله ای که در آن بزرگ شده بودم  و در 

 بهمراه آن سری از 1367 بهمن 26تاریخ 
زندانیان سیاسی که بعد از کشتار دسته 

 آزاد شدند از زندان 1367ال جمعی س
مسئله کشتار زندانیان سیاسی . آزاد شدم

در ایران مسئله تازه ای نبود که ما سال 
.  یکمرتبه با ان مواجه شده باشیم 1367

در واقع کشتار فعاالن سیاسی در 
 شروع شد ولی 57/58کردستان از سال 

 30درگیری و دستگیری دسته جمعی از 
له کمتر از حدود در فاص.  60خرداد سال 

 30 تا 1360 خرداد 30یکسال یعنی از 
 عمالً اکثریت قریب به اتفاق 1361خرداد 

فعاالن سیاسی در ایران دستگیر شدند و 
، بخصوص 60در زندانهای کشور  در سال 

 61 تا فروردین 60در فاصله شهریور 

از جمله  . شلوغترین دوران زندان ایران بود
 زمان   من زندان اصفهان که در همان

  . آنجا بودم
  ؟پس  شما در اصفهان دستگیر شدید

   بله من در اصفهان دستگیر شدم
 و تمام این مدت هم در زندان اصفهان 

  بودید؟ 
 روز که در اوین بودم در 12من غیر از 

، بقیه اش تماما در زندان اصفهان 60سال 
 60 بخصوص توی آبان ماه 60سال . بودم

گشتم به اصفهان، وقتی که من از اوین بر
 نفر آدم، دور تا دور توی یک سالنی 460

به اندازه یک سالن بسکتبال می 
خوابیدند، تخت هر کسی به اندازه چارالی 
یک پتوی سربازی بود که می بایست اون 
رو بشکل چارال از طول  تا کنیم و پهن 

تمام به اصطالح اجناس . کنیم روی زمین
ز یک و وسایلی هم که داشتیم بیشتر ا

اصالً جایی نبود . کارتن نمی توانست باشد
در اون . که بتوانید در اون وسائل بگذارید

ماه توی این سال، بخصوص از نظر آب 
گرم و وضعیت بهداشتی زندان فوق العاده 

 روز یکبار آب گرم 35هر . اسفناک بود
 دقیقه وقت 10داشتیم، هر سه نفر 

داشتند که توی یک توالت بروند حمام 
ن و آن سه نفر همدیگر را می شستند کن

و بعد از یکساعت و نیم هم آب گرم را می 
و در اثر همین وضعیت هم بود که . بستند
وضع جوری شده .  نفر گال گرفتند260

بود که تعداد کسانی که بیماری پوستی 
نداشتند از تعداد کسانی که این بیماری 

ما یک بند . رو داشتند خیلی کمتر بود
.  نفر بودیم40 تا 30تیم حدود لباس داش

موقع لباس شستن، یک بند لباس داشتیم 
که می بردیم توی هوا خوری دو نفر، یکی 
این طرف طناب را میگرفت یکی آن ورش 
را، ساعتها می ایستادند لباسها را می 

 2. انداختیم روی این خشک می شد
 ساعت باید می 4 ساعت 3ساعت 

عدا این ایستادند که لباسها خشک شود ب
مسئله باعث شد که کنترل زندان از دست 

برای اینکه بیماری . زندانبانان در برود
وحشتناکی بود و شدیدا اعصاب را خرد 

. چون دائماً بدن شما می خارید. می کرد
مثل کرمهایی که زیر پوست باشد و 

بتدریج در بدن . پوست شما عفونت کند
زندانی زخم هائی بوجود می آمد که 

. و مسری بود. دیر ترمیم میشدبسیار 
وضع جوری شده بود که افراد عکس 
العمل های شدید نسبت به هم نشان می 

در چنین شرائطی رئیس شهربانی . دادند
بخش شهربانی زندان اصفهان دخالت 

چرا که زندانی های عادی که برای . کرد
ما، غذا می آوردند داخل زندان، این 

ساله به این م .بیماری را گرفته بودند
بیرون درز کرد و زندان شهربانی به سپاه 
اعتراض کرد و سرانجام سپاه را مجبور 
کرد تا به ما اجازه بدهد که برویم و 
ازحمام عمومی زندان که یک حمام بزرگ 

. بعد هم دوا آوردند. بود استفاده کنیم
منتها آن سال به . دوران خیلی بدی بود

خاطر کشتار وحشتناکی که جریان 
ت، مسئله این که شما تا چند وقت داش

این را علناً مسئولین . زنده ای، مطرح بود
ما می گفتند ه ب. ما می گفتنده زندان ب

شما برای چه می خواهید بروید دکتر؟ 

معلوم نیست که یک هفته دیگر زنده 
  باشید؟

در اصفهان، بخصوص در دادگاه انقالب 
اصفهان آن سال دسته دسته می بردند 

 5درست آن زمان اوائل مهر، . دامبرای اع
 نفر 105مهر بود که روزنامه ها خبر اعدام 

 53در سراسر ایران را چاپ کرده بودند، 
من خودم . نفرشان در اصفهان بودند

تا، 42تا، 36شاهد بودم در چند نوبت، 
. تا را برای اعدام بردند18تا، 26تا، 35

چون  .تائی را کامالً یادم می آید26دسته 
 نفر، از همان جمع سفره 26ن از آن  ت18

 صبح آمدند، 5/8ساعت . ما بودند
. صدایشان کردند وآنها را به دادگاه بردند

دادگاه در خود زندان اصفهان تشکیل 
قاضی هم در آن زمان شیخکی . شده بود

بود به اسم مظاهری که زمان شاه ساواکی 
بعد از انقالب اسمش جزو آن . بود

ود آیت اهللا طاهری آخوندهایی بود که خ
می خواست خلع لباسشان کند ولی بعد از 
انقالب شرایط تغییر کرد یک مدتی اصالً 

تا اینکه بعدا دوباره . خبری از او نبود
در آن سال وقتی که آمدند . پیدایش شد

خود   نفر را به دادگاه ببرند،26این 
مظاهری بهشان گفته بود که وصیتتان را 

 ندارم شما چه کار من اصالً کاری. بگوئید
از دم شروع کنید وصیتتان را . کرده اید

بگوئید و نیم ساعت هم بیشتر وقت 
هر کس اسمش را بگوید وصیتش . ندارید

 ساله 13در آن ماه پسر . را هم بگوید
احسان شفا . دکتر شفا را هم اعدام کردند

را می گویم که در آن زمان کوچکترین 
هواداران دکتر شفا از . (فرد آن بند بود
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خانه او . اصلی مجاهدین در اصفهان بود
 مبدا شروع 60در اردیبهشت سال 

. تظاهرات علنی مجاهدین در اصفهان بود
 در اصفهان 60دکتر شفا در تیر ماه سال 

او بهمراه همسر و دختر و . دستگیر شد
پسرش در باغی خارج از اصفهان دستگیر 

  )شدند
دوم  از نظر سنی، بعد از احسان من نفر 

در میان آن جمع .  سالم بود17بودم که 
و   نفری، احسان را به همراه  پدر26

دکتر شفا در آن . مادرش اعدام کردند
سال در زندان کمیته اصفهان در خیابان 

 60در  سال . کمال اسماعیل این شهر بود
به جرأت می توانم بگویم توی اصفهان 

 چیزی 60بین ماههای آبان تا آخر بهمن 
 نفر زندانی سیاسی وجود 3000حدود 
  500-450 ، 60در دی ماه سال . داشت

 نفر 70نفری که توی آن سالن بودند به 
در زندان اصفهان سه بخش . رسیدند

نگهداری زندانیان سیاسی وجود داشت ، 
سالن (، بند دو و بازداشتگاه  بند یک
معموالً کسانی که بازجویشان ). بسکتبال

زداشتگاه می تمام شده بود را به با
از آنجا بعدا زندانی را به دادگاه . فرستادند
زندانیان در آنجا یا حکم زندان . می بردند

می گرفتند که در این صورت همانجا می 
بجز این . یا اعدام می شدند ماندند و

اماکن محل دیگری هم بود که به آن باغ 
این . کاشفی کمیته صحرائی می گفتند

ینداران بزرگ محل متعلق به یکی از زم
در این محل، . اصفهان به اسم کاشفی بود

باغ . اصطبل را به سلول تبدیل کرده بودند
کاشفی یکی از مخوف ترین شکنجه 

یعنی بعد از اوین، . گاههای کشور بود
زندان تبریز و مشهد، باغ کاشفی جایی 
بود که اگر در اصفهان کسی را به این 

د که محل می بردند تقریباً معادل این بو
 من خودم 60در سال . زنده برنمی گشت

 38در این مدت .  روز در آنجا بودم38
روز در آن سال شاهد تقریباً اعدام حدود 

یکی از شهدا نامزد خود .  نفر بودم200
  . من و از بچه های اقلیت بود

کشتار دسته جمعی زندانیان سیاسی تا 
مدتها برای زندانیانی که داخل زندان 

با وجود اینکه ما به . هضم نبودبودند قابل 
عینه دیده بودیم که می کشند، ولی باز 

ابعاد این جنایات در مخیله مان جا نمی 
خود من تا زمانی که در اوین . گرفت

مجبورم کردند جنازه بلند کنم و در 
ماشین بگذارم، در مورد بسیاری از 
چیزهایی که راجع به اوین می شنیدم 

 می کردم فقط مثل این بود که فکر
ولی در زندان . چیزی شبیه به اغراق بود

اوین دیدم که تنها مساله ای که در آنجا 
نیست،  بهیچ وجه من الوجوه قابل تصور

در اوین و در بندی . حد شقاوت اینهاست
که سلولهای انفرادی در آن قرار داشت، ما 

.  نفر توی یک سلول انفرادی بودیم18
ی یکدیگر مجبور بودیم مانند  کتاب پهلو

اگر یکی را می زدند نمی . بایستیم
همه باید به هم می . توانست بنشیند

چسبیدند که این یکی بتواند یک جوری 
الجوردی جالد را . خودش را دوال جا کند

یک . من از فاصله خیلی نزدیک دیده ام
شب به سلول ما آمد و در را باز کرد و 

چه کسی حاضر است بیاید منافق  : گفت
. یچکس از جایش تکان نخوردکشی؟ ه

معموالً هم وقتی که می آمد همیشه یک 
گفت این سلول را . پاسدار جلویش بود

. عالمت بزنید امشب باهاشان کار دارم
 شب بود که آمدند یک 3یا   و2ساعت 

ضبط صوت بزرگ را توی راهرو درب 
نوار قرآن سوره . ورودی ما گذاشتند

ستند همه میدان. والشمس عبدالباصد بود
  .که قرآن گذاشته اند

اون شب ما را بردند جنازه بکشیم من 
هر دو  . جنازه را بلند کردم21خودم 

نفری یک جنازه را بلند می کردیم در 
آنجا بود که من با چشمان  خودم دیدم 
که قسمت پائین بدن  دخترهایی که 

مثل آنکه . اعدام کرده بودند، خونین بود
ما شنیده . تمامشان را خنجر زده اند

بودیم که دخترانی را که اعدام می کنند 
این فتوی را . نمی بایستی باکره باشند

برخالف چیزی که همه عنوان می کنند 
آن . منتظری داد و خمینی تأئید کرد

. اوایل در تهران این فتوی را انجام میدادند
حاال من خودم به عینه هنگام بلند کردن 

یان دختر جنازه ها می دیدم که بدن قربان
وقتی آمدم توی سلول . خنجر خورده بود

و با بچه های توی سلول راجع به این 
موضوع حرف می زدیم اونها می گفتند 

 روزی که اوین 12من در . که قضیه اینه
در . بودم هر شب بساط اعدام بر پا بود

 اوین اعدام 4آبان ماه، هر شب پشت بند 
می کردند تک تیرهایی را که میزدند می 

 تا را 70من خودم یک شب . شمردیم
نمی .  تا شمردم45یک شب هم . شمردم

اصالً در مخیله من نمی . توانستم باور کنم
وقتی که برگشتم زندان اصفهان، . گنجید

شقاوتهای زندانبانهای اصفهان در مقابل 
وحشیگریهای که در اوین شاهد بودیم، 

  .برای ما قابل مقایسه نبود
اصفهان از تمام  در زندان 60در سال 

گروههای سیاسی تعداد خیلی زیادی 
عمدتاً بچه های . زندانی وجود داشت

یک سری از بچه های . مجاهدین بودند
، )اشرف(بچه های چریکها . پیکار بودند

بچه های اقلیت، بچه های آرمان 
مستعضعفین بودند، ولی اکثریت، بچه 

اعدامهای دسته . های مجاهدین بودند
دان اصفهان انجام شد، جمعی که در زن

تمام برنامه ریزیهای مبارزه داخل زندان را 
زندان اصفهان حالت خاص . تغییر داد

. با اوین فرقهائی داشت. خودش را داشت
توی زندان اوین شما مجبور بودی بخاطر 
شرایط فشار زیاد موضع گیریهای خیلی 

در زندان  .مشخص و مرزدار داشته باشی
ر مشخص امکان اصفهان گرفتن موضع غی

اگر نماز نمی خواندی عکس . پذیر بود
العمل مستقیم نشان نمی دادند ولی شما 
را در لیست خاص زندانی های مشکل دار 

  .می گذاشتند
توی زندان اصفهان اگر می گفتنی سر 

به فردا نمی . موضعی هستی، اعدام بودی
فشاردائمی در کار بود که یک . کشید

نی که سر کاری بکنند که تو اعالم ک
درگیری هایی که . موضعی هستی

پاسدارهای داخل زندان بوجود می 
آوردند، فشارهای مختلف زندان، 
کمبودهایی که وجود داشت، اعمالی که 
انجام میدادند تا زندگی داخل زندان را 

، هدف از همه این ...و  مرعوب کنند
حرکات این بود که تو برسی به مرحله ای 

ری اسالمی بدهی که  شعار مرگ بر جمهو
یا با پاسدارها درگیری فیزیکی مستقیم 

. در مورد خیلی ها اینطور شد. پیدا کنی
خیلی از بچه ها توی این مرحله تحملشان 

تمام شده و عمالً شروع کردند به نشان 
. دادن عکس العمل های مستقیم

 که اعدامها 63 و 62بخصوص در سال 
. بصورت دسته جمعی نبود و متفرقه بود

 در زندان اصفهان کسی به 62ا سال ت
فردایش مطمئن نبود تا آنکه اعدامها یک 

ولی شرایط طوری بود . مقدار فروکش کرد
که هیچکس به آینده اش اطمینان 

 حکم ابد 65من خودم تا سال . نداشت
 تمام حکم های ابد 65از سال  داشتم و

 15زندان اصفهان را تبدیل کردند به 
  .سال

ه بگو در چه رابطه ای اگه ایرادی ندار
دستگیر شدی آیا وابستگی تشکیالتی 

  داشتی؟
جزو بچه های . من هوادار اقلیت بودم

. پیشگام تشکیالت اقلیت اصفهان بودم
بعد هم با تشکیالت کارگری ذوب آهن 

جرم من یا به . ارتباط بودم مستقیماً در
اصطالح آن اتهامی را که بر علیه من در 

 متن -ه بودندمتن حکم حبس ابد نوشت
نوشته بودند  -حکمش همیشه یادم هست

همکاری با ضد انقالب پیشگام و همکاری 
کسی که حکم .  با سازمان فدائیان اقلیت

مرا نوشته بود حتی آنقدر اطالع سیاسی 
نداشت که بداند که این دو تا در واقع جز 

  .یک تشکیالت حساب می شوند
 آیا تو بعنوان یک وقتی که تو را گرفتند

اقلیتی در جامعه شناخته می شدی که 
  آمدند دنبالت؟ یا اینکه  لو رفته بودی؟

من به خاطر ارتباط مستقیمی که با یکی 
از رفقامان به اسم شهید بیژن مجنون 
داشتم و با هم همکالس بودیم و از اوائل 
انقالب ما با هم توی پیشگام رفته بودیم 

منتهی بنا به . توی محله می شناختنمان
تضیات تشکیالتی من مجبور شدم که مق

از خود پیشگام بیام بیرون و در قسمت 
وقتی که مزدوران رژیم، . دیگری کار کنم

 گرفتند من توی 60 مرداد 12بیژن را در 
اونها چون از سابقه رابطه . تهران بودم

قبلی من با بیژن توی محله اطالع 
. داشتند، توی محله مان دنبال من بودند

ا به مصالح تشکیالتی باید منتهی من بن
وقتی برگشتم . برمیگشتم به اصفهان
چون سال آخر . اصفهان، رفتم دبیرستان

.  سالم بود17دبیرستان بودم آنموقع 
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در بعد  خالصه اول مهر رفتم دبیرستان و
تحصیلی مدیر من را  اولین روز از ظهر

صدا زد گفت که او می داند که من هوادار 
ژن مجنون هم رفیق فدائیها هستم و با بی

 از او. بوده ام واعالمیه هم پخش کرده ام
پرسیدم آیا من از مدرسه اخراجم؟ گفت 

او اضافه کرد که . آره از مدرسه اخراجی
!. اینجا نمان چون میخوان بگیرنت، برو

ولی در مدتی که من داشتم ارتباط 
تشکیالتیم رو تنظیم می کردم که از 

 مهر که اصفهان خارج شوم، خورد به دهم
پسر آیت اهللا طاهری هم . منو گرفتند

  .یکی از شاکیان پرونده من بود
در   گرفتند، آیا60در سال  وقتی شما را

آن  زمان اینها واقعاً سیستم بازجویی 
داشتند یا اینکه بخاطر مثالً سرکوب 
  توده ای فقط وحشیانه کتک می زدند؟

 تا 60 خرداد 30در اصفهان، از بعد از 
ط  شهریور ماه ، رژیم خیلی حدود اواس

اشتباه های عجیب و غریبی توی زندانها 
وقتی با  ما اینها را بعد. مرتکب می شد

بچه ها توی زندان حرف می زدیم بهش 
در تهران کارها کامال . رسیدیم

در تهران دقیقاً می . سیستماتیک بود
دانستند که چه کار می کنند بچه های 

دستگیر  توی تهران 60اصفهان که سال 
شدند میدانند که در تهران مزدوران می 

اما در همون . دانستند چه کار می کنند
تهران هم  یک اشتباهات خیلی بزرگی 

اشتباهاتی شبیه اینکه بطور . انجام دادند
مثال در همان اوائل، مقامات، خود واحد 
بازجویی اوین را برای دستگیری فعالین 

رد ولی در چند مو. سیاسی می فرستادند
ترورهایی که مجاهدین روی اینها انجام 
دادند، معلوم شد که برای این واحد ها 

مطابق این طرح در ابتدا . دام گسترده اند
به رژیم گزارش می دادند که مثال یک 
خانه تیمی در فالن نقطه است، بیائید و 

بعدا همان واحد بازجویی . آن را بگیرید
اوین میرفت بیرون و در چندین مورد 

منتهی بعدا . احدهای آنها ترور شدندو
بتدریج تشکیالت سرکوب و اطالعات 

در اصفهان روش . رژیم منسجم تر شد
های بازجویی از اواخر شهریور ماه 
سیستماتیک تر از گذشته گردید و 

چرا که در . جایگزین سیستم سابق شد

اوضاع و احوالی که رژیم مشغول تمرکز 
نیتی دادن هر چه بیشتر به دستگاه ام

خودش بود،  تعداد زیادی از بچه های 
چپی توانستند مثال به اسم اینکه ما 
اکثریتی هستیم، از تور سپاه اصفهان 

چون اصفهان شهری بود که . درآیند
 ، 60سازمان اکثریت در اواخر شهریور 

.  لیست اسامی خودشان را به سپاه داد
بخاطر اینکه سپاه لیست اسامی را از این 

و دلیل این اقدام هم . ته بودجریان خواس
آن بود که سپاه دستور داخلی داشت که 
در آن مقطع با بچه های حزب توده و 

در یک چنین . اکثریت کاری نداشته باشد
اوضاعی بود که خیلی از بچه های اقلیت 
که مثال در خیابان دستگیر شده بودند و 
یا بشکل تصادفی دستگیر شده بودند، 

ولی در . ستیمگفتند ما اکثریتی ه
 شهریور که 8 ، یعنی بعد از 60شهریور

باهنر ترور شدند دستوری از  رجایی و
تهران صادر شد و مطابق اون تشکیالت 
اطالعاتی رژیم تصمیم گرفت که امور 
امنیتی تمام شهرستانها را به یک شکل 

یک گروه . منسجمی با هم هماهنگ کند
از تهران آمدند اصفهان که اینها همان 

ه ای بودند که بعداً وزارت اطالعات را بدن
تشکیل دادند و جزو واحد اطالعات سپاه 
محسوب می شدند اینها آمدند اصفهان و 
. سیستم بازجویی اصفهان را تغییر دادند

اون موقع که منو گرفتن سیستم بازجویی 
شان دو مرحله  بود ابتدا دو سه روز اول 

حتی شکنجه کابل و اینها . فقط کتک بود
فقط مشت و لگد می . م در میان نبوده

زدند که  سیستم تمرکز حواس فرد را از 
آنهائی که اول دستگیر می . بین ببرند

شدند را هیچوقت نمی گذاشتند بیشتر از 
توی . دو سه ساعت یک جا بنشینند

حیاط سپاه از روی رفتار مزدوران کامال 
معلوم بود که مطابق یک طرح و برنامه،  

از یک جا ور می داشتند شما را مرتب 
میگذاشتند جای دیگر و از آنجا به جای 

یا مثالً اگر حس . دیگر منتقل میکردند
را  می کردند که به آفتاب حساسی،  تو

اگر از سرما . میگذاشتند توی آفتاب
شکایت می کردی، شمارو می بردند توی 

یعنی وضع طوری بود . سایه می گذاشتند
کز حواس که می خواستند آن حالت تمر

و آن انس روانی ای که به محیط خود 
وقتی که . پیدا می کنی را از دست بدهی

چشم شما بسته است، اگر دائم جایتان را 
عوض بکنند فشار روحی زیادی به انسان 

وقتی چشم شما بسته .  وارد می شود
آدمهایی . است مثل اینست که نمی بینی

که نمی بینند به دور و ور خودشان زود 
 می کنند، برای اینکه میخواهند عادت

آنها به یک . تمرکز حواس پیدا کنند
بعد این عادت را . گوشه عادت می کنند

که از شما بگیرند در واقع تمرکز حواست 
بازجوئیها کامال تنظیم . را بهم می ریزند

مزدوران خوب می دانستند که . شده بود
در مورد خود من هم . چه کار می کنند
 ، رژیم تا 60 در سال پس از دستگیری

 روز نمی دانست که من از فعاالن 20
گزارش هایی از محله مان . اقلیت هستم

بر علیه من آمده بود و آنها روی این 
ولی کسانی . گزارش ها حساب می کردند

که توی محله از من شکایت کرده بودند 
. همه از نظر اخالقی آدمهای فاسدی بودند

آوردند جلوی بازجویان اسامی شاکیان را 
ولی تا یک ماه، یک ماه و . من گذاشتند

نیم، وقتی من در مورد شاکیان می گفتم 
این یکی مثال اینکاره بوده و یا آن یکی 

اینها ! آن کاره بوده، بروید تحقیق کنید
تقریباً نظرشان داشت روی من بر می 

تا اینکه یک نفر را از تشکیالت . گشت
این . تیاکثریت گرفتند بنام رسول فالح

فرد البته بعد از آزادی از زندان تصادف 
فرد نامبرده با یک سری از . کرد و مرد

فدائیان اسالم کار می کرد که در واقع، 
. واحدی از سپاه پاسداران اصفهان بودند

این واحد برای مجاهدین شیعه افغانستان 
رسول فالحتی ظاهرا . اسلحه می برد

این . نفوذی اکثریت بود در این تشکیالت
اکیپ یک سری اسلحه برده بودند 
سیستان و بلوچستان که از آنجا ببرند 

ولی افراد نامبرده اسلحه ها را . افغانستان
به قاچاقچی ها فروخته بودند و در جریان 
این وقایع سه چهار تا تیر هم به هم 
شلیک کرده بودند و بعدا با ظاهرسازی 
ادعا کرده بودند که درگیر شده ایم و 

رئیس این . حه ها را از ما گرفته انداسل
. فیل سوار گروه یک نفر بود به اسم اصغر

او یکی از حزب اللهی ها و چاقوکشهای 

.  معروف اصفهان بود که پاسدار شده بود
وقتی که  اینها را گرفتند، خب آن 
اکیپشان که پاسدار و حزب اللهی بودند را 
. خودشان بردند زیر شکنجه و بازجویی

شکنجه، فرد اکثریتی یعنی رسول هنگام 
فالحتی یک سری اطالعات از گروه های 

  .سیاسی به دژیم می دهد
این جریانی رو که تعریف می کنی از 

  کجا شنیدی؟
این چیزایی رو که من می گم خود فیل 

وقتی که . سوار توی زندان بمن گفت
رسول رو توی زندان آوردن خیلی هم از 

 اونطرف چون. گذاشته اش پشیمان بود
او از بچه های پیکار . رژیم هم دیده بود

از بچه های . محله شان را لو داده بود
وقتی که . مجاهد محله اشان لو داده بود

رسیده بود به تشکیالت اقلیت با احتساب 
اینکه بیژن مجنون را می شناخت و چون 
تا مدتی قبل توی یک تشکیالت بودند، 
ت در نتیجه ایشان مرا هم در تشکیال

پیشگام دیده بود و بعد هم از طریق بیژن 
مطمئن شده بود که من از فعالین  

او بچه های دیگر . تشکیالت اقلیت ام
تشکیالت را هم می شناخت و اطالعات 

 58 الی 57متأسفانه در سالهای  .داده بود
مسائل امنیتی تشکیالت ها زیاد رعایت 
نمی شد و اکثریت هم سعی می کرد بچه 

برای . را طرف خودش بکشدهای اقلیت 
همین اکثریتیها بچه های اقلیت و 

وقتی . منجمله مرا شناسائی کرده بودند
که هویت سیاسی من به این ترتیب کامال 
برای مزدوران رژیم رو شد،  اونجا بود که 
شکنجه واقعی شروع شد و اوج شکنجه ها 
بعد از این بود که کامال فهمیدند که من 

اک ترین شکنجه وحشتن. اقلیتی هستم
کابل . شان کابل بود که بکار برده می شد

جزو شکنجه هایی بود که با بکار بردن 
.  اون مطمئن بودند طرف حرف می زند

منتهی جدا از این کاربرد، کابل توی این 
رژیم حداقل در اصفهان و تهران یک 
چیزی بود که مثل نقل و نبات می زدند 

عد از ب. نه فقط به خاطر گرفتن اطالعات
این واقعه یک بار مرا بطور مصنوعی اعدام 

آنها مرا به پای کوهی که در . کردند
جنوب اصفهان بود و در آن زمان محل 
اعدام بود بردند، بعد از خواندن حکم 
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دادگاه مرا به میله ای  بستند و تیراندازی 
  . هوائی کردند

اصفهان، در داخل  در دوره زندان من در
رویی بود که سیزده تا کمیته صحرایی راه

سلول یک طرف راهرو بود و سیزده تا 
به دو تا سلول آخر نزدیک . طرف دیگر

چرا که توی . دستشوئی می گفتیم کاخ
این سلولها توالت بود و کسانی را که در 
اثر زدن آش و الش می کردند و نمی 
توانستند از در سلول بیرون بیایند، می 

واداران من و یکی از ه. گذاشتند اونجا
مجاهدین به اسم سیف اهللا شیخ سادات 

رد بود را در سامانی که بنّا و اهل شهر کُ
سیف اهللا برای مجاهدین . آنجا گذاشتند

او زیر . جا سازی اسلحه درست کرده بود
شکنجه شهید شد بدون آنکه کمترین 

خودش چیزی . اطالعاتی را به رژیم بدهد
نمی گفت ولی من می دانستم که 

. اسلحه را او درست کرده بودجاسازی 
چون مسئول اجتماعی مجاهدین در 
اصفهان که فردی بود به اسم علی قره 
ضیاالدین، نزدیک به سیصد نفر را لو داده 

در واقع این فرد تمام تشکیالت . بود
اجتماعی اصفهان را لو داده و تمام 
اطالعات این قسمت از تشکیالت را هم 

نظر چون شهر کرد زیر . می دانست
بهر صورت سیف اهللا را زیر . اصفهان بود

شکنجه کشتند و جنازه اش را آوردند 
بازجو به پاسدارهایی که توی . توی سلول

زیرزمین سیف اهللا را وحشیانه می زدند 
اما . گفته بود که این کارش تمام شد

مزدوران به حساب اینکه بازجویی سیف 
اهللا تمام شده جنازه او را توی سلول 

وقتی جسد را روی زمین . آوردند
گذاشتند، من با دیدن اینکه دستش زمین 

ولی . افتاد فهمیدم که او جان باخته است
از آنجا که خودم نمی توانستم راه بروم، 
. کشان کشان خودم را بطرف او رساندم

دستش را بلند کردم و فهمیدم که چه 
فقط یادم هست که شروع . اتفاقی افتاده

به فریاد زدن که صدای بلند  کردم با
سیف اهللا را کشته اند و جنازه اش را 
آورده اند توی سلول که همه بچه هایی 
که توی کمیته صحرایی توی سلولها 

آنموقع آنقدر اوضاع . بودند بشنوند
هیستریک بود که من ناخودآگاه شروع 

بمجرد این که من . کردم به شعار دادن
شروع به داد و فریاد کردم، ظرف مدتی 

د نزدیک به یک دقیقه، نزدیک هشت شای
من . تا نه تا پاسدار ریختند توی سلول

بمجرد آنکه اولین لگد توی سرم خورد 
بعد که بیدار شدم دست و  . بیهوش شدم

دژخیمان جنازه را . پایم را بسته بودند
  .برده بودند

هم در همان دوره اعدام  نامزد من را
از توی راهرو که رد می شد . کردند

 را شنیده بودم و می دانستم که صدایش
 8تاریخ .  شب بود12ساعت . آنجاست او

 که صدایشان را وقتیکه از 60آبان ماه 
  .هرو میگذشتند شنیدمار

در زیر زمین کمیته صحرایی یک قفسه 
هنگام شکنجه وادارت می . قرار داشت

کردند که چشم بسته به کابلها دست بزنی 
.  خواهیو بگویی که کدام قطر کابل را می

یکی از دژخیمان به اسم مرتضی شاه 
مرادی که بازجو بود و بعدا به سمت 

 و اآلن هم یکی از -بازپرسی رسیده بود
مقامات باالی وزارت اطالعات در اصفهان 

  هشت تا نه تا ده تا کابل را می -است
آورد می گذاشت کف دستت می گفت 

جمهوری اسالمی در . خودت انتخاب کن
 را پیشه کرده "دمکراسی"شکنجه دادن 

  .بود
باز هم می گویند که در جمهوری 

  ؟!!اسالمی دمکراسی وجود ندارد
شکنجه بطریق دمکراتیک انجام می ! بله
یکی از کارهایی که می کردند این . شد

حکم شالق می . بود که حکم میدادند
من را وقتی که بقول خودشان زدند . دادند

ا در یک  تا ضربه کابل ر50من توانستم تا 
بعد دیگر از هوش رفتم . مرحله بشمرم

بعد یک چیزی داشتند مثل آمونیاک که 
می گذاشتند جلوی دماغت تا بهوش 

ابزار . البته این شیوه خوبش بود. بیاورند
. دیگرشان استفاده از سطل آب یخ بود

یعنی آبی که واقعاً یخ بود را می ریختند 
من هیچوقت نفهمیدم آب به . روی سرت

. سردی را اینها از کجا می آوردنداین 
مثل این بود که سوزن توی این آب 

  .هست
  

  ) 17ادامه مطلب در صفحه ( 

 
  !فاجعه زلزله در شهرستان بم

  
  
  
  

 در مقياس ريشتر۶,٣سحرگاه  روز جمعه پنجم ديماه زلزله ای به  قدرت 
بنا به گزارش خبرگزاريها،. ران کردشهرستان بم واقع در جنوب شرق ايران را وي

 مجروح از خود بجای٣٠٠٠٠ کشته و ٢٠٠٠٠اين زمين لرزه تاکنون بيش از 
 در صد شهر بکلی ويران شده و٨٠بر اثر زلزله اخير،  بيش از  . گذاشته است

هزاران نفر از بازماندگان. بسياری از مردم در زير آوارها زنده بگور شده اند
ه دلخراش  نيز در حاليکه هنوز در شوک ناشی از از دست دادنسوگواراين فاجع

عزيزان و جگر گوشگان خويش به سر می برند، گرسنه و تشنه و بدون سرپناه در
 تاخير رژيم ضد .شرايط سخت زمستانی در خيابانها شب را به صبح می رسانند

 منابعخلقی جمهوری اسالمی در کمک به بازماندگان و عدم تخصيص امکانات و
مادی و معنوی الزم برای رسيدگی به زلزله زدگان، از آغاز تاکنون هر لحظه بر

 .     ابعاد مهلک عواقب جانی و مالی ناشی از اين فاجعه افزوده است
ايران يکی از مناطق زلزله خيز جهان است و در سالهای اخير بدنبال وقوع اين

.ر هزاران نفر قربانی شده اندحادثه طبيعی بکرات آسيبهای جدی ديده و هر با
مسلم است که اين واقعيت بايد به طورجدی مورد توجه رژيم حاکم قرار گرفته و

اما رژيم ضد خلقی جمهوی اسالمی.  اقدامات الزم برای مقابله با آن بوجود آيد
برغم وقوف به اين حقيقت، بجای انجام اقدامات ضروری برای پيشگيری و محدود

جانی و مالی ناشی از اين حوادث و بجای تخصيص امکانات و منابعساختن فجايع 
مالی الزم برای استفاده از دستاوردهای وسيع در زمينه هايی نظير تکنيکهای جديد
ساختمان سازی، زلزله شناسی و ژئوتکنيک، بدنبال هر زلزله ای به ميدان آمده و

وعيدهايی به مردم ميدهند ودر باب رسيدگی به اوضاع قربانيان اين فجايع وعده و 
  .تمامی اين وعده ها پس از چندی بدست فراموشی سپرده ميشوند

 به اين ترتيب از آنجا که رژيم دزد و غارتگر جمهوری اسالمی به چيزی جز
منافع ضد مردمی خود و تأمين منافع سرمايه داران نمی انديشد ، طبيعتأ نميتواند و

 هائی که در جهت جلوگيری از تخريب ناشینمی خواهد حتی توجهی به پيشرفت
از زلزله بوجود آمده، بنمايد و در نتيجه برای بدست آوردن آنها سرمايه گذاری هم

بر اين اساس طبيعی است که هر بار با وقوع اين حادثه طبيعی حيات و. نمی کند
خلقیزندگی هزاران تن از توده های بال زده قربانی اهمال کاريها و سياستهای ضد 

در رابطه با فاجعه اخير نيز مردم ما و بويژه توده. جمهوری اسالمی می گردد
های رنجديده بم بروشنی ديدند که بعد از وقوع  اين  زلزله مهلک، ارگانهای دولتی
هيچگونه آمادگی برای اقدام فوری در جهت نجات جان آسيب ديدگان نداشتند و تازه

کشور اعالم داشت که رژيم قصد تهيه ابزارهایساعتها بعد از وقوع زلزله وزير 
امری که بدون شک موجب افزايش چشمگير! زنده ياب از خارج کشور را دارد
  .تعداد قربانيان اين فاجعه گشت

و بويژه زلزله مهيب(بدنبال وقوع زلزله سالهای گذشته در مناطق مختلف کشور 
 خانمان بر جای گذاشت،که ده ها هزار قربانی و صدها هزار نفر بی) رودبار

کارشناسان، تخريب وسيع منطقه بم در صورت وقوع زلزله را پيشبينی کرده
در همين رابطه، اين کارشناسان، با توجه به استفاده از صنعت ساختمان. بودند

سازی ضد زلزله در مناطق زلزله خيز جهان منجمله ژاپن و آمريکا، پيشنهادات
مشخص.   معروف است ارائه داد ند٢٨٠٠ استاندارد عملی قابل اجرايی نيز که به

.است اين پيشنهادات  در صورت اجرا ميتوانست از ميزان تلفات بشدت بکاهد
 ريشتر در اکثر موارد هيچگونه٧بطور مثال در ژاپن زمين لرزه هائی با قدرت 

تلفات جانی بدنبال ندارد و اين در حالی است که تحت حکومت ضد مردمی
. ريشتر دهها هزار کشته و زخمی بجای گذاشت۶,٣اسالمی، زلزله بم با جمهوری 

در همين راستا حيدری نژاد رئيس مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن در مصاحبه
اگر ساختمانهای شهرستان بم با استفاده از آيين نامه"خود با ايسنا اعتراف کرد که 

  ." خريب نمی شدند طراحی ميشد، حداقل بيمارستانهای اين شهر ت٢٨٠٠
فاجعه وقوع زلزله در شهرستان بم و ابعاد سهمگين قربانی شدن حيات و هستی
توده های محروم در جريان آن، بستری است که می توان در آن يکبار ديگر
سيمای هولناک و زجر آور زندگی توده های تحت ستم ما در زير حاکميت ضد

  . هده کردخلقی رژيم جمهوری اسالمی را به عينه مشا
چريکهای فدائی خلق ايران، اين فاجعه بزرگ را به مردم ايران و بويژه بازماندگان

  .اين حادثه دلخراش تسليت گفته و خود را در غم آنان شريک می دانند
  

  !مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی
  

  با ايمان به پيروزی راهمان
    ١٣٨٢ ديماه پنجم  - چريکهای فدايی خلق ايران
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  شفق. ع : شعری از
  
  

  ریشه در باروت
  ساقه از کینه

  برگ ها با خشم سرریز و
  !غنچه ها از انفجار عشق، آکنده

  
  کیستند اینان؟

  کیستند این نامداران بلند،
  سرداران دلیر

  ین نعره زنان، پرغوغاکینچن
  پنجه در پنجه مرگ افکنده

  !نرد عشق می بازند
  کیستند این بندیان سرفراز

  کیستند اینان 
  که حتی چوبه های دار دژخیم پلید

  تاب آنان را نیست
  کیستند این رهنوردان دلیر

  کیستند این شرزگان شب شکن؟
  

  این دلیران، شیرمردانند،
  !رفیقان منند

  شت ایران منندالله های بیشمار د
  خون پاک میهن ویران و دربند منند

  !نیک بنگر
  :بر فروغ چهره و چشمانشان بنگر

  پهلوانان اوین و قصر
  رستمان گرد گوهردشت

  آرشان دیزل آباد و وکیل آباد
  ]قاصدان فصل رستن، الله های سرخ[
  

  :نیک بنگر
  ریشه در باروت
  ساقه از کینه

  برگ ها با خشم سرریز و
  !عشق، آکندهغنچه ها از 

  
  دیرهنگامی ست کاندرون بند و 

  در خلوتگه شب ها و در دهلیز نامردان
  سیل مردان، بسته در زنجیر و 

  با اندام خون آلود
  با جنون سفلگان پست

  - این سگان هار و خونخوار زمانه-
  مثله گشته غرقه در خون می شوند

   گویی از دریای خونی اینچنین-
  -حاکمان رذل راضی می شوند 

  دیر هنگامی ست
  در خلوتگه شب ها و در دهلیز نامردان

  سیل مردان در غل و زنجیر
  خون چکان از دشنه جالد
  خون چکان از جوخه آتش

  :می سرایند شعرهای فتح فردا را
  

  !جالد مرگت باد
  !ننگت باد! ای خصم

  ما طنین گرم صدها تیر در بندیم
  کز چله سخت کمان فتح

  مبه قلب قیرگونت نشان رفتی
  !تا بسازیم دنیا را

  نظم تو نابود،
  !خلق پا برجاست

  
  با چشم های باز و با قلب هایی مملو از امید

  از ورای میله های بند
  می سرایند شعرهای فتح زیبا را

  ...برای خلق در زنجیر
  کیستند اینان؟

  
  این دلیران، شیرمردانند

  رفیقان منند
  الله های دشت ایران منند

   و دربند منندخون پاک میهن ویران
  هیمه اند اینان که می سوزند

  الله اند اینان که می رویند
  

  ریشه در باروت
  ساقه از کینه

  برگ ها با خشم سرریز و
  !غنچه ها از انفجار عشق، آکنده

  کیستند اینان؟
  

  دیر وقتی ست، هر شبانگاه یا صبحگاهی
  بسته در زنجیر و با اندام خون آلود

  می غرند و از پژواک آنان
  !نیک بنگر

  :الله های سرخ می جوشند و می خوانند
  ای میهن زخمی! آه

  ای اسیر دست خونخواران
  ای سترگ افسانه ی دیرین

  صدای انفجار قلب خونینت طنین انداز
  و ما بر دامن این خاک در زنجیر

  سفره های فجر گستردیم
  و از خون جوانت در تمام دشت

  ...کینه پروردیم 
  

  سالم ما بر آنان باد
  درود بی کران خلق،

  بر آنان باد
  بر آنان کز نگاه سرخشان آتش،

  وز فروغ چشمشان
  !ترکش فرو می ریخت

  
  یاد باد اسطوره این خفتگان سرخ

  یاد باد آن شعله های شور جنگ و رزم
  کز زبان ماشه گرم مسلسل ها

  یا ز قلب آهنین پتک و از
  برندگی ی داس

  بر روان و جان خصم آویخت
  ...پایداری های جاویدان یاد باد آن 

  
  سالم ما بر آنان باد
  درود بی کران خلق

  !بر آنان باد
  

  اینک در تمام وسعت این خاک
  برفراز گورهای بیشمار مرگ

  رخ می جوشندسالله های 
  دیرگاهی ست کاندرون بند

  در سیه چال های دشمن غدار
  :الله ها روییده از خون جوانمردان

  
  ریشه در باروت

  هساقه از کین
  برگ ها با خشم سرریز و

  !غنچه ها از انفجار عشق، آکنده
  می رویند و می جوشند و می افتند اما

  بذر پاک و زنده ی آنها
  همچنان پوینده و سرکش

  در ضمیر خاک می ماند
  با نوید و انتظار رویشی دیگر
  !همچنان پوینده و سرکش

  

 !یاد و نام تمامی شهدای به خون خفته خلق گرامی باد

  کیستند اینان؟کیستند اینان؟
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  افت اقتصادی آمریکا
  

 توليد ناخالص  نيمي از١٩۵٠آمريکا درسال * 
 ٢١حال آن که امروزه . جهاني را تأمين مي کرد

. درصد توليد ناخالص جهاني را عرضه مي نمايد
 درصد توليد ۶٠ ، قريب به ١٩۵٠در همان سال 

در . صنعتي جهان در آمريکا صورت مي گرفت
 درصد بالغ ٢۵ اين رقم به ١٩٩٩حالي که در سال 

 در  ، سهم آمريکا٢٠٠١در سال . مي گرديد
 يعني آن بخش از اقتصاد -صادرات خدمات تجاری 

جهاني که نسبت به ساير بخش ها از سريع ترين 
 درصد ٢۴ به -ميزان رشد برخوردار مي باشد 

بالغ مي گرديد در حالي که اتحاديه اروپا رقمي 
 درصد و در صورت محاسبه مبادالت ٢٣معادل 

 ۴٠تجاری ميان کشورهای عضو اتحاديه اروپا 
 مبادالت اقتصادی در اين بخش از اقتصاد درصد

  .جهاني را دربرمي گرفت
  

  شرکت های غيرآمريکايي ، ٢٠٠٢در سال * 
صنايع عمده و بزرگ اقتصاد جهاني را تحت 

 ١٠به طوری که از هر . کنترل خود درآوردند
واحد توليدی عظيم در صنايع الکترونيک و لوازم 

يدی عظيم  واحد تول١٠ واحد ، از هر ٩الکتريکي 
 کمپاني ١٠ واحد ، از هر ٨در بخش تصفيه نفت 

 موسسه ١٠ واحد ، از هر ۶مخابراتي راه دور 
 موسسه توليد مواد ١٠ واحد ، از هر ۵داروسازی 

 ۴ شرکت هواپيمايي ٧ واحد ، از هر ۴شيميايي 
عالوه بر آن ، اگر چه . شرکت را شامل مي شدند

"Citygroup " و"Bank of America" دو 
بانک بزرگ جهان محسوب مي شدند ، با اين 

 عدد از بزرگ ترين بانک های ٢۵وصف از ميان 
 بانک متعلق به بانک های ١٩جهاني ، 

  .غيرآمريکايي بود
  

 موسسه بزرگ جهاني ی موجود ١٠٠از ميان * 
 که دارايي های آنها در تملک منابع ٢٠٠٠در سال 

ه  موسسه متعلق ب٢٣مالي ی خارجي قرار داشت ، 
 ، سهم ١٩٩٠طي دهه . شرکت های آمريکايي بود

شرکت های چندمليتي ی آمريکا در زمينه ی 

فروش خارجي ی يک صد موسسه ی بزرگ چند 
 درصد ٢۵ درصد به ٣٠مليتي ی رده اول دنيا از 

در حالي که سهم موسسات مستقر در . کاهش يافت
 درصد افزايش ۴۶ درصد به ۴١اتحاديه اروپا از 

 درصد سهام ۴٧ آمريکا ١٩۶٠ر سال د. پيدا کرد
جهاني ی متمرکز در حوزه ی سرمايه گذاری های 

در . مستقيم در ساير ممالک را در اختيار داشت
 درصد ٢١  اين رقم به ٢٠٠١حالي که در سال 

  . تقليل يافت
  

 فقره ادغام و تصرف مالي ٢۵از * 
)Acquisition ( ١٩٩٨بزرگي که طي سال های 

ا صورت گرفت ، پنج مورد  در آمريک٢٠٠٠تا 
مربوط مي شد به تصاحب موسسات آمريکايي 

 مورد ٣(توسط شرکت های چندمليتي خارجي 
از ).  مورد آلماني٢توسط شرکت های انگليسي و 

 موسسه عظيم اقتصادی که بين سال های ٢٠
 در خارج از مرزهای محلي خود ٢٠٠١ تا ١٩٨٧

 به ادغام و تصرف مالي ديگر موسسات مبادرت
جنرال (کردند تنها دو موسسه آمريکايي بود 

اين دو موسسه مجموعا ). الکتريک و سيتي گروپ
 درصد ارزش تمامي معامالت ادغامي و تصرفی ۵

  . را شامل مي شد
  

در عرصه سرمايه مالي جهاني ، آمريکا نه فقط * 
از موقعيتي برتر و غالب برخوردار نيست بلکه 

لقه ضعيف اقتصاد ح. حتي آسيب پذير نيز مي باشد
بين سال . آمريکا ، موقعيت دالر اين کشور است

 ، سهم اندوخته های ١٩٩۵ تا ١٩٨١های 
خصوصي ی جهاني ی مستقر و موجود در 

 ٣٧ درصد به ١٣ارزهای کشورهای اروپايي از 
درصد ترقي پيدا کرد در حالي که سهم دالر در اين 

.  درصد نزول پيدا کرد۴٠ درصد به ۶٧رابطه از 
 Positive( ، اضافه موازنه ١٩٩٠از سال 
Balance ( مالي اقتصاد آمريکا در حوزه درآمد

. حاصل از سرمايه گذاری ، نزول پيدا کرده است
در حالي که سرمايه گذاری های خارجي در آمريکا 
نسبت به سرمايه گذاری های اين کشور در 
کشورهای خارجي با شتاب بيشتری رشد يافته 

 ، موازنه مالي اقتصاد ٢٠٠٢در سال . است
آمريکا در اين حوزه دچار کسری موازنه 

)Negative Balance (گرديد .  
  

کسری مالي ی کنوني ی دولت آمريکا از طريق * 
آمريکا در سال .  مي گرددجبراناستقراض مالي 

 ميليارد دالر از ۵٠٣ ، مبلغي معادل ٢٠٠٢
اين رقم . کشورهای خارجي قرض دريافت کرد

ادل چهار و هشت دهم درصد توليد چيزی مع
. ناخالص داخلي اين کشور را دربر مي گيرد

دارايي های متعلق به کشورهای خارجي در 
 ميليارد دالر بيش از ٢۵٠٠آمريکا هم اکنون 

دارايي های آمريکا در کشورهای خارجي مي 
 ۴١ کشورهای خارجي ٢٠٠٣تا اواسط سال . باشد

داری آمريکا درصد بدهي های قابل فروش خزانه 
 درصد کل اوراق قرضه موسسات و ٢۴اين رقم ، 

 درصد سهام شرکت های آمريکايي را به ١٣
کمپاني های آمريکايي به . مالکيت خود درآوردند

سرمايه گذاری در خارج از آمريکا ادامه مي دهند 
، اما آمريکا قادر نيست که اين سرمايه گذاری ها 

. مين مالي نمايدرا از محل اعتبارات کنوني خود تأ
کسری های مالي دولت آمريکا موجب کاهش 
ارزش دالر گرديده و اين امر اين سوء ظن را به 
وجود مي آورد که دولت آمريکا قصد دارد تا با 
کاهش ارزش دالر ، کسری روزافزون موازنه 

  . تجاری خود را جبران نمايد
  

تا همين اواخر ، اپک نفت را تنها به نرخ دالر به * 
 فروش ٢٠٠٠عراق در سال . وش مي گذاردفر

را از نرخ دالر به نرخ يورو تغيير داد خود نفت 
).  فسخ گرديد٢٠٠٣ اين قضيه در مارس طبعا(

  همين امر را دنبال مي١٩٩٩ايران هم از سال 
تحليل   تجزيه وبخش"جواد يارجاني ، رئيس . کند
سازمان اپک ، در سخنراني ای در آوريل " بازار
حوزه : " در اسپانيا عنوان نمود که٢٠٠٢سال 

تجاری مبتني بر يورو نسبت به حوزه تجاری مبتني 
بر دالر سهم بزرگ تری از تجارت جهاني را 

از حيث اعتبار خارجي از ... دربرگرفته و 
موقعيت متعادل تری نسبت به دالر برخوردار مي 

اپک احتمال قيمت گذاری و "، بنابر اين " باشد
فت به نرخ يورو در آينده را به پرداخت بهای ن

  ."طور کل منتفي قلمداد نخواهد کرد
  

چنانچه سرمايه گذاران خارجي احساس ناامني * 
کنند و از سرمايه گذاری در صنايع آمريکا 
خودداری کرده و يا دارايي های خود به دالر را به 
معرض فروش بگذارند ، دالر آمريکا با سرعت 

نرخ بهره در . ردهرچه بيشتری سقوط خواهد ک
آمريکا سر به فلک کشيده ، اخذ قرض مشکل تر 
خواهد شد و مصرف کنندگان برای خريد 
محصوالت وارداتي مجبور به پرداخت بهای گزاف 
تری گرديده و همين امر به نوبه خود مانع از 
مصرف درآمدها جهت خريد ديگر اقالم و نتيجتا 

ي اين وضعيت م. باعت کسادی اقتصاد خواهد شد
تواند باعث آن شود تا سرمايه گذاران کم دل و 
جرأت ، سهام و اوراق قرضه ی آمريکايي را 

را " وال استريت"حراج کرده و به اين ترتيب 
  .روانه ی سراشيبي و سقوط سازد

  
    )٢٠ادامه مطلب در صفحه ( 

مطلب زير خالصه ای است از مقاله بلندی تحت همين عنوان که در ماهنامه مانتلي ريويو مورخ نوامبر 
  . منتشر شده است٢٠٠٣

  

  ::هژمونی ایاالت متحدههژمونی ایاالت متحده
   مستمر ، مخاطره دایمی مستمر ، مخاطره دایمیافتافت

  
  Richard B. Du Boff : نويسنده

 بهرنگ. الف: تلخيص و برگردان به فارسي 
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  ∗روناک مدائن: تهیه و تنظیم
  

 8ون جیابائو، رئیس جمهور چین، 
ا برای مذاکرات سیاسی و  دسامبر ر12تا 

در طول . اقتصادی در آمریکا به سر برد
این دیدار و در شرایطی که اختالفات 
چین و تایوان تشدید شده است، جورج 
بوش از تایوان به دلیل اقدام به برگزاری 
رفراندومی که امکان دارد منجر به 

بوش در . استقالل تایوان شود، انتقاد کرد
،  "ون"با حضور  دسامبر در جلسه ای 9

ما با هر نوع اقدام یکطرفه از ": اعالم کرد
جانب چین یا تایوان برای تغییر موقعیت 
کنونی این دو کشور،  مخالفت خواهیم 

رهبر تایوان به اقداماتی دست زده . کرد
که نشان می دهد به طور یکجانبه 
درصدد تغییر شرایط است، که ما با این 

ن در جنگ با آمریکا و چی... امر مخالفیم
تروریسم در کنار هم هستند و با هم در 
رویارویی با  مشکالت و خطرات قرن 

 ون ".بیست و یکم همکاری خواهند کرد
چین از آمریکا، به ": نیز در جواب گفت

دلیل موضعی که در مقابل وقایع اخیر در 
   1"...تایوان اتخاذ کرده قدردانی میکند

                                            
اين مطلب با توجه به آمار و   ∗

 ١٨اطالعات مندرج در واشنگتن پست 
 آپريل ١٧ و نيوزويک ٢٠٠٣آگوست 
 و مصاحبه بوش با کانال ٢٠٠٣

تهيه و تنظيم شده ) ABC(تلويزيونی 
 . است

  
يکی از سياستمداران چين و عضو  - 1

 دسامبر به ١۶حزب کمونيست در 
طبق : " ان گفت- ان-خبرگزاری سی

گفته بوش، اگر تحريکات تايوان موجب 
حمله چين به آن کشور شود، آمريکا 

به نظر می رسد ." دخالتی نخواهد کرد
موضعی که وان را خوشحال کرده اين 

  .گفته بوش باشد
  

وان رو در چند ماه اخیر روابط چین و تای
به وخامت گذاشته و صحبت از خطر 

چن شوبیان، رییس . جنگ شده است
جمهور تایوان، در تالش برای کسب 
حمایت توده ای، برگزاری رفراندمی را به 

.  پیشنهاد کرده است"امنیت ملی"عنوان 
هدف این رفراندم تغییر قانون اساسی 
تایوان است که هنوز این جزیره را بخشی 

 احتماأل  نتیجه  این .از چین میداند
 500رفراندم  آن  خواهد شد که چین 

موشکی که تایوان را هدف قرار داده اند 
  .را خنثی کند

، وزیر دفاع 2003در اوائل نوامبر 
تایوان اعالم کرد که این کشور حاضر 
است برای رسیدن به استقالل، حتی به 

چین نیز با تأکید بر . جنگ نیز تن در دهد
علی تایوان، اعالم کرده قانون اساسی ف

است که اگر الزم شود با متوسل شدن به 
جنگ، از استقالل تایوان جلوگیری خواهد 

  .کرد
 که اختالفات بین تایوان 1996در 

 2و چین حاد شده بود، دولت کلینتون 
عدد از کشتی های هواپیمابر خود را در 
تنگه تایوان در وضعیت آماده باش نگاه 

، وقتی که یک 2001در آوریل . داشت
جت جنگنده چینی هواپیمای جاسوسی 
آمریکا را که وارد مرز هوایی چین شده 
بود مورد حمله قرار داد، رابطه آمریکا و 

بعد از این درگیری، دولت . چین تیره شد
آمریکا خبر فروش اسلحه به تایوان را 
تائید کرده و اعالم کرد که از این کشور 

  . اهد کرددر مقابل حمالت چین دفاع خو
 11بعد از حادثه تروریستی  

سپتامبر، چین از همکاری با  آمریکا در 
 به عنوان وسیله "جنگ علیه تروریسم"

ای برای بهتر کردن روابط این دو کشور، 
همکاری . هر چند موقتی، استفاده کرد

 و "تروریسم"چین با آمریکا در مبارزه با 
بحران اتمی کره شمالی، در بسیاری 

ای دیگر نیز به چین کمک کرده زمینه ه
حفظ امنیت چین در منطقه، بستن . است

قراردادهای سودآور تجاری با آمریکا، 
سرکوب استقالل طلبان تایوان و 
مخالفین در استان های مسلمان نشین 

  .غرب چین، از جمله این موارد هستند
دولت چین مسائلی مثل رقابت ین 

ت از و دالر، و عدم توازن صادرات و واردا
آمریکا را، مسائلی صرفأ اقتصادی ارزیابی 
کرده و برای اینکه این مسائل موجب 
تشدید اختالف با آمریکا نشوند از ربط 
دادن آنها به سیاست خودداری کرده 

اما گسترش قدرت نظامی آمریکا . است
در جهان و تالش چین برای تبدیل شدن 
به وزنه ای در سیاست جهانی، زمینه 

ایی جدی را به وجود آورده های برخورده
  . است

، "ون"قبل از مالقات بوش با 
سخنگوی کاخ سفید تأکید کرد که موضع 
آمریکا در قبال تایوان تغییر اساسی نکرده 

آنچه که شاهدش هستید شفاف ": است
کردن نظرات ما در مورد مسئله چین و 

از طرفی برای تایوان روشن . تایوان است
دایی آن از چین کرده ایم که ما موافق ج

نیستیم، و از طرف دیگر چین باید بداند 
که این مخالفت ما با استقالل تایوان به 
معنای  چراغ سبزی برای حمله نظامی به 

  ".تایوان نیست
 2003 نوامبر 18دولت آمریکا در 

تحت فشار تولیدکنندگان و اتحادیه های 
کارگری، مالیات بر اجناس وارد شده از 

مثل پارچه و ( داد چین را افزایش
چین نیز در پاسخ به این عمل،  ). تلویزیون

قراردادهای خرید گندم و دیگر غالت از 
این سه ماهی که . آمریکا  را فسخ نمود

به انتخابات ریاست جمهوری تایوان مانده 
است، مرحله ای بسیار متزلزل و غیر قابل 

اما در . پیش بینی در آسیای شرقی است
 مهمی از نیروی حال حاضر که بخش

نظامی آمریکا درگیر عراق است، آمریکا 
در شرایطی نیست که بخواهد در درگیری 
نظامی احتمالی چین و تایوان مداخله 

منافع کوتاه مدت آمریکا نیز بر . کند
سیاستش در این رابطه  تأثیر خواهد 

اوأل چین از حمله نظامی آمریکا . گذاشت
. استبه افغانستان و عراق حمایت کرده 

در ضمن آمریکا انتظار دارد که چین از 
ابزارهای اقتصادی و سیاسی اش برای 
تحت فشار قرار دادن کره شمالی در 
پذیرفتن شرایط آمریکا در مذاکرات 
متوقف کردن  برنامه های هسته ای، 

درنتیجه آمریکا در حال . استفاده کند
حاضر می خواهد که روابط نزدیکش را 

یس جمهور چین نیز رئ. با چین حفظ کند
در سفر اخیرش به کاخ سفید اعالم کرد 
که قراردادهای فسخ شده خرید 
هواپیماهای بوئینگ و همچنین خرید 
گندم و دیگر غالت دوباره از سرگرفته 

  .  خواهند  شد
جناح راست حاکمیت آمریکا 
همیشه تأکید بر لزوم اعمال خشونت، 

از این . حتی جنگ، علیه چین داشته است
پروژه قرن جدید " سازمانی به نام رو

 که جناح راست "آمریکایی
نئوکنسرواتیوهای پنتاگون را نمایندگی 
می کند، در رد سخنان صلح جویانه بوش 
: در باره  چین، اعالمیه ای صادر کرد

جلب رضایت خاطر یک دیکتاتور موجب "
دفاع از تایوان . تشویق آن خواهد شد

قی دمکراتیک ثبات را به آسیای شر
خواهد آورد، اما تشویق شیوه های قلدرانه 

 دیک چینی و دانالد ".چین، عدم ثبات را
رامسفیلد نمایندگان این گروه در دولت 
بوش هستند که در حمله به افغانستان و 

در . عراق نقش عمده را بازی کردند
، این گروه شدیدأ با کالین 2001آوریل 

پاول، که خواهان حل دیپلماتیک اختالف 
ین و آمریکا در مورد تصادم هواپیمای چ

جاسوسی آمریکا و جت جنگنده چینی 

  ستون آزاد
  

  در قبال اختالفات چین و تایوان سیاست آمریکا
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بود، مخالفت کرده و خواهان جنگ با 
  .چین بود

  

وابستگی اقتصادی چین به 
  2امپریالیسم

  

سیاست آمریکا در قبال تایوان انعکاس 
تضاد موجود در روابط آمریکا و چین 

با اینکه بخش هایی از حاکمیت . است
 را مانعی بر سر راه استقرار آمریکا چین

هژمونی آمریکا در آسیا می دانند، غول 
های اقتصادی آمریکا خواهان حفظ روابط 

  . اقتصادی  سودآورشان با چین هستند
از زمانی که ریچارد نیکسون 
روابط دیپلماتیک با چین را بنیان گذاشت 

 اتحاد غیررسمی این دو 1973و در سال 
دید، یک کشور علیه شوروی آغاز گر

وابستگی پیچیده دوطرفه بین آمریکا و 
چین نه تنها به مرکز . چین  بوجود آمد

تولید کم خرج و سودآور تبدیل شد، بلکه 
نقش تأمین کننده کسر بودجه و جبران 
کننده عدم توازن صادرات و واردات 

 5بخصوص در . آمریکا را نیز پیدا کرد
سال گذشته بانک مرکزی چین، که حدود 

یلیون دالر سهام دولتی آمریکا را  ب120
اوراق  صاحب است،  بزرگترین خریدار

  . قرضه آمریکا بوده است
رابطه صاحبان قدرت آمریکا و 
چین حتی در خانواده بوش نیز انعکاس 

اخیرأ برادر بوش در . پیدا کرده است
 سال 5تگزاس اعتراف کرد که در عرض 

 هزار دالر از یک 400گذشته ساالنه 
چینی در شانگهای حقوق دریافت کمپانی 

کرده است، بدون آنکه نقشی در آن 
صاحب این کمپانی . کمپانی داشته باشد

  . پسر رییس جمهور سابق چین است
  به 2001وقتی چین در دسامبر 

عضویت سازمان جهانی تجارت درآمد، 
 باقیمانده  2006عزم کرد که تا سال 

سدهایی را که در مقابل سرمایه های 
                                            

مطالعه بيشتر می توانيد به برای   - 2
و پيام "  نايک"  مقاله ٧پيام فدايی شماره 

عليه انسانيت، "   مقاله ٢١فدايی شماره 
  .، نيز مراجعه کنيد" چند مليتی و فقر

  

 در این کشور وجود دارد از بین خارجی
در نتیجه سیل سرمایه های خارجی . ببرد

به چین سرازیر شد و در نتیجه موجب شد 
که مجامع مالی جهان ظهور چین را به 
عنوان قدرت صنعتی جدیدی پیش بینی 

به عنوان مثال مجله اکونومیست . کنند
ایالت ": انگلیس در ماه اکتبر نوشت

ت برای جهان  کارگاهی اس3گوانگدون
سرمایه داری، همانند منچستر قرن 

   "....نوزدهم
  

 درصد دوربین 50درست است که حدود 
 25 درصد تلویزیون ها، 30های جهان، 

 20درصد ماشین های لباس شوئی،  و 
درصد یخچال های دنیا در چین ساخته و 
یا مونتاژ می شوند، اما مقایسه کردن 
ا چین با انگلیس در قرن نوزدهم و ی
. آمریکا در قرن بیستم، اساسأ اشتباه است

نرخ رشد صنعت در چین به سرازیر شدن 
سرمایه های عظیم خارجی و صدور 
کاالهای بسیار ارزان به غرب،  بستگی 

چین نه به  یک کارخانه جدید برای . دارد
جهان     سرمایه داری، بلکه به کارگاهی 
برای کشورهای سرمایه داری تبدیل شده 

آن حقوق کارگران به هیچ گرفته که در 
. شده و دارای بدترین شرایط کاری است

 در 1990رشد اقتصادی چین در دهه 
نتیجه توسعه بازار مصرف داخلی و یا 

واقعیت این . پیشرفت صنایع ملی نبود
است که نیمی از صادرات چین یا مونتاژ 

فراوانی نیروی . هستند و یا نیمه مونتاژ
مالیات کم، و سرکوب کار، دستمزد پائین، 

شدید، مجموعه عواملی بودند که چین را 
به یکی از مناطق مناسب برای سرمایه 
گذاری کمپانی های بین المللی تبدیل 

 800 تاکنون بیش از 1990از .  کرده بود
بیلیون دالر در چین سرمایه گذاری شده 

 درصد از صادرات چین متعلق 81.  است
  4.به  کمپانی های خارجی است

                                            
3 -  Guangdong ايالت جنوبی چين 

  .است که با هنگ کنگ هم مرز می باشد
 - درصد از دی۵۴به عنوان مثال   - 4
 درصد ٢٨ه در  دنيا،  دی توليد شد-وی

 درصد دوربين های ١٣تلفنهای دستی، 
 درصد کامپيوترهای ٣٠ديجيتال، 

بسیاری از کمپانی های بین 
المللی، به دلیل نرخ بسیار پائین دستمزد 
در چین، کارخانه هایشان را از آسیای 
جنوب شرقی و آمریکای التین به این 

به همین دلیل . کشور منتقل کرده اند
 هزار نفر از 230است که به عنوان مثال 

 تاکنون، 2001کارگران مکزیک، از سال 
حقوق متوسط یک . انداز کار بیکار شده 

 سنت 40کارگر کارخانه در چین ساعتی 
است، یعنی  یک ششم مزد کارگر در 
. مکزیک و یک چهلم آن در آمریکا

نیروی کار در چین مانند دریایی بیکران و 
پایان ناپذیر است و این موجب بروز 
. مشکالت اجتماعی بسیاری  شده است

 میلیون کارگر که زمانی در کارخانه 40
ی دولتی مشغول به کار بوده اند، در اثر ها

ورشکستگی و یا تغییر شیوه تولید، اخراج 
در روستاها، عدم کنترل بر روی . شده اند

قیمت محصوالت کشاورزی و شیوه 
تولید، میلیون ها نفر از دهقانان را مجبور 
به کوچ به شهرها در جستجوی کار کرده 

 میلیون 7هر ساله به طور متوسط . است
ش آموز از مدرسه فارق التحصیل شده دان

  . و به بازار کار می پیوندند
علیرغم جمعیت بسیار  وسیع، بازار 
داخلی چین نسبتأ بسیار محدود است زیرا 
که اکثر مردم توانائی خرید کاالهای تولید 

تنها الیه اجتماعی بسیار . شده را ندارند
کوچکی، از استثمار عظیم ترین نیروی 

 هزار 10حدود .  برده استکار جهان، سود
نفر از سرمایه داران چین، به دلیل ارتباط 

 10با غول های سرمایه جهانی، بیش از 
درحالیکه . میلیون دالر سرمایه دارند

 1200درآمد متوسط ساالنه در شهرها 
دالر و درآمد ساالنه  یک درصد از 

  .  دالر است20000جمعیت حدود 
نابرابری های شهر و روستا نیز 

 درصد از 88افزایش یافته اند زیرا که 

                                            
 درصد از کامپيوترهای ١٢روميزی، 

 درصد تلويزيون های ٢٧قابل حمل، و 
رنگی و همچنين درصد باالئی از 
توليدات  ماشين آالت و پارچه که در 
چين توليد می شوند متعلق به کمپانی 

  .هستندهای غير چينی 
  

سرمایه گذاری های خارجی در بنادر 
 9جنوب و شرق چین مصرف می شوند و 

درصد در مناطق توسعه نیافته مرکزی  و 
  .  درصد در غرب4,6

وابستگی تکنولوژیکی، ناچیز بودن 
تولید، کمبود منابع و نیاز به مواد اولیه 

گ  ، و کمبود کمپانی های بزر5خارجی
بین المللی چینی، از عواملی هستند که 
توسعه اقتصادی چین را به نیازهای 
کمپانی های خارجی وابسته کرده  است، 
حتی  بیشتر از زمانی که کشوری  نیمه 

  . مستعمره  بود
درست  به دلیل وابستگی به 
سرمایه های خارجی بود که چین  با 

 ، بازارش را به روی  WTOقبول شرائط
اما افزایش .  خارجی باز کردسرمایه های

مشکالت اقتصادی در آمریکا، ژاپن، و 
اتحادیه اروپا موجب کاهش تقاضا در 
بازارهای جهانی و در نتیجه  کاهش 

هر . شدید در صادرات چین خواهند شد
نوع سقوط رشد اقتصادی در چین موجب 

تبدیل شدن چین به قدرت "رد تئوری 
به  شده، و منجر "جدید صنعتی در جهان

بروز نتایج اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
یکی از مهمترین این . عمیقی خواهد شد

نتایج تشدید قهر طبقاتی در اثر اختالف 
شدید اقتصادی بین اکثریت تحت ستم و 
محروم و اقلیتی خواهد شد که با ارضای 
نیازهای سرمایه بین المللی، به سود 

  .سرشاری رسیده است
 در به طور کلی، حل شدن چین

بازار جهانی سرمایه، موجب افزایش 
نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و 

دولت . تشدید تضاد طبقاتی شده است
چین برای حفظ رژیم خود به جلب 
حمایت طبقات مرفه و احساسات ملی 

در نتیجه تایوان به . آنان پناه آورده است
عنوان سمبل ناسیونالیسم چین اهمیت 

  . زیادی پیدا کرده است

                                            
 درصد از فايبر آپتيک ١٠٠منجمله  - 5

 ۵٧ درصد نفت، و ٨٠مورد نياز، 
درصد از کاالهای مکانيکی از واردات 

  .تأمين می شوند
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مهمترين دستاويز " جنگ با تروريسم"

دولت آمريکا در اجرای سياست های امپرياليستی 
خود، در سالهای اخير بوده است که آن را با اشغال 
عراق تا يورش به حقوق و آزادی های مردم 
آمريکا و ديگر کشورهای جهان و همينطور با 
اجرای سياست های اقتصادی يغماگرانه اش جهت 

هر چه بيشتر خلق های جهان پيش برده استثمار 
  .است

اما عليرغم تمام رجزخوانی ها در مورد 
مبارزه با تروريسم، دولت امريکا در مورد گروه 
های راست افراطی و فاشيستی آمريکايی و 

به عنوان . عمليات تروريستی آنان سکوت می کند
 تروريست آمريکايی حامل  سالح ٢مثال  محاکمه 

 در تگزاس در سکوت برگزار های کشتار جمعی
شد و در خارج از ايالت تگزاس کسی اسم آنها را 

با توجه به حجم زياد سالح های شيميايی و . نشنيد
غيرشيميايی که از اين اشخاص به دست آمد، 
انتظار می رفت که اين موضوع در صدر اخبار 

اما چرا دولت آمريکا در مورد . آمريکا قرار بگيرد

. ر کرد؟ دليل اين امر روشن استآنها سکوت اختيا
اين اشخاص آمريکايی االصل و وابسته به گروه 

يکی از اين . های راست افراطی و قاشيست بودند
) William J. Krar(تروريست ها ويليام کرار 

 تحت نظر بوده، بعد از ١٩٩۵او، که از سال . بود
اعتراف به جرم خويش مبنی بر توليد سالح 
شيميايی که می تواند طبق قانون آمريکا منجر به 

.  سال زندان محکوم شد١١حبس ابد شود، به 
  سال ۵همسرش نيز به جرم همکاری با او به 

  . زندان محکوم شد
نها اما پرونده تروريست های تگزاس ت

عمليات تروريستی نيست که دولت آمريکا درباره 
حمله تروريستی که با . اش سکوت کرده است

در اکتبر ) سياه زخم(استفاده از گرد انترکس 
 نفر شد، نمونه ۵ شروع  و موجب مرگ ٢٠٠١

در ابتدا که دولت آمريکا . ديگری از اين نوع بود
و يا " بن الدن"قصد داشت جريان انترکس را به 

اق نسبت دهد، تبليغات وسيعی را در مورد آن عر
اما به تدريج که حقايقی در مورد . به راه انداخت

اهداف و منابع انترکس فاش شدند، دولت آمريکا 

سروصدای آن را خواباند و تاکنون نيز هيچکس 
يکی از حقايقی . در ارتباط با آن دستگير نشده است

ن ماده که در مورد انترکس کشف شد اين بود که اي
از طريق آزمايشگاه های ارتش در اختيار 

  .تروريست ها قرار گرفته بود
جريان های تروريستی تگزاس و ماجرای 
انترکس نشان می دهد که عناصر فاشيست افراطی 
در آمريکا برای اجرای عمليات تروريستی عمده، 
از امکانات، قدرت و حمايت های الزم 

 پيشبرد و دولت امريکا در جهت. برخوردارند
مقاصد امپرياليستی خود هر گاه که بخواهد می 
تواند آن اعمال را به تروريست های خارجی نسبت 

 دليل عمده، تبليغات حول ٢بايد دانست که به . دهد
يک گروه تروريستی دست راستی آمريکايی با 

  .سياست ها و اهداف دولت بوش نمی خواند
خطر "اول اينکه توجه مردم دنيا را از 

 ١١از . غيرآمريکايی دور می کند" وريسمتر
سپتامبر به بعد، هدف اصلی آمريکا استفاده از به 

برای توجيه تجاوزات " خطر تروريسم"اصطالح 
دوم . نظامی عليه افغانستان و عراق بوده است

اينکه فاش شدن نظرات فاشيستی اين تروريست 
های آمريکايی، مشکل بزرگی برای دولت آمريکا 

هد کرد چرا که بوش و حزب ايجاد خوا
جمهوريخواه با کسانی که دارای نظرات سياسی 
مشابه با تروريست های تگزاس هستند، در ارتباط 

  .نزديک قرار دارند
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  سکوت دولت آمریکا سکوت دولت آمریکا 
  

  در رابطه با گروه های  تروریستی آمریکاییدر رابطه با گروه های  تروریستی آمریکایی

  

  پیام فدایی و خوانندگانپیام فدایی و خوانندگان
  
  

  آلمان
  

   ن-ر 
  با درودهای انقالبی

با سپاس از. نامه تان را دريافت کرديم
همکاريتان با ما، برايتان موفقيت و پيروزی

  .آرزومنديم
  

  انگلستان
  

   ص- م -ر 
  با سالم

متأسفانه به علت عدم. فکس ارسالی رسيد
 امکان پاسخگوئی به درخواستشناخت، برای ما
  .موفق و پيروز باشيد. شما وجود ندارد

  
  سوئد

  
   ع -ر 

  با درودهای انقالبی 
به اين وسيله دريافت نامه تان را به اطالع تان

 .موفق و پيروز باشيد. می رسانيم

 

  تصحیح و پوزشتصحیح و پوزش
  

از  پوزش  ضمن ،باهات چاپي رخ داده است که بدينوسيلهدر شماره های قبلي پيام فدايي برخي اشت
  پيام فدايي و با تشکر از رفيق بابکان از سوئد که اين اشتباهات چاپي را متذکر گرديده است ،خوانندگان

  :به ترتيب زير تصحيح مي گردند
  

  درست      نادرست           شماره    صفحه   ستون   سطر       
  اسامه      اثامه                            ٩        ١       ١١        ۵١  
  چهارِم کل      چهارمکل                ٢٧       ٢       ١٢        ۵١  
  توانی      توتنی                            ٧       ٣       ١٢        ۵١  
   مازنابو      ابو مزين                       ۴٠       ١       ١٣        ۵١ 
  نيويورک      ميويورک                        ٩       ٢       ١۴        ۵١  
  وابسته      وابسه                            ١٠      ٢       ١۴        ۵١  
  دارالسالم      آباد         اسالم                ١٢      ٣         ٢        ۵٢ 
  امکاناتی      انکاناتی                        ١٨      ١       ١٩        ۵٣  
  مظنونانه      مضنونانه                        ١٨      ٢       ٢٣        ۵٣  
  زاد زلـما خليل      سلـمان خالدزاد                   ۶      ٣       ١٧        ۵۴  
  برقعه              برقه                        ٨      ٢       ١٩        ۵۴  
  برقعه      برقه                              ١٨      ٢       ١٩        ۵۴  
  برقعه      برقه                              ١٨      ٣       ١٩        ۵۴  
وبگرانه سياستهای سرک        قرباني سياستهای جنايتکارانه        قرباني     عنوان مطلب   ٢٢        ۵۴  
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چرا در قرن بيست و يکم، در شرايطی که صنعت 

 از رشد خود رسيده که و علم و تکنولوژی به حدی
بشريت را قادر به توليد مايحتاج ضروری برای 
تأمين زندگی همه مردم جهان ميکند، امروز شاهد 
آنيم که حتی در کشورهای پيشرفته صنعتی، روز 
به روز از خدمات اجتماعی، بخصوص حقوق 

  بازنشستگی کارگران کاسته می شود؟
   

ه داری ايدئولوژيست ها و عمال رژيم های  سرماي
اطفال و (غالبأ با تاکيد بر افزايش جمعيت وابسته 

عنوان می کنند که ) بازنشستگان و ازکارافتادگان
دليل کاهش اين خدمات در کشور های پيشرفته باال 
رفتن متوسط عمر، و افزايش تعداد افراد بازنشسته 

اما جالب است بدانيم که . نسبت به شاغلين می باشد
، کاهش ميزان  تولد در طبق آمار سازمان ملل

کشورهای توسعه يافته موجب خنثی شدن عامل 
افزايش طول عمر شده  و به اين دليل نسبت افراد 

از سال (وابسته به افراد شاغل کاهش هم يافته است 
بنابراين با ).  رسيده۶١ به ۶۴ از ١٩٩٨ تا ١٩۵٠

تکيه بر آمارهای سازمان ملل نيز نمی توان گفت 
 به دليل باال رفتن سن متوسط می که  کاهش خدمات

 ٢٠۵٠همچنين بايد توجه داشت که تا سال . باشد
 ۵٠نسبت جمعيت  وابسته به افراد شاغل تقريبأ 

در حاليکه  اگر نرخ . درصد افزايش خواهد يافت
 درصد ٢افزايش ثروت را در کمترين حدش، يعنی 

در سال در نظر بگيريم همين مقدار به راحتی می 
گوی افزايش جمعيت بازنشسته و وابسته تواند جواب

باشد و تازه با همين نرخ افزايش ثروت، زمان کار 
به اين .  هم می تواند کوتاه تر از حد فعلی شود

ترتيب معلوم می شود که افزايش توليد و درآمد 
سرانه بيشتر از افزايش نسبت جمعيت وابسته به 

  .  جمعيت شاغل هست و خواهد بود
  

ت که دليل اصلی قطع و کاهش واقعيت اين اس
خدمات بازنشستگی نه در افزايش جمعيت و 
افزايش طول عمر بلکه در ذات سيستم سرمايه 

خدمات بازنشستگی مثل همه . داری نهفته است
خدمات اجتماعی، بخشی از ارزش اضافه ای که 
طبقه کارگر توليد کرده و به شکل سود خالص به 

 را به خود جيب سرمايه داران سرازير می شود
بنابراين يکی از سياست هايی .  اختصاص می دهد

که می تواند موجب افزايش سود خالص سرمايه 
داران شود، افزايش سن بازنشستگی و يا افزايش 
سهم کارگر برای صندوق تأمين  خدمات اجتماعی 

  . است
  

در دوران رونق بعد از جنگ جهانی دوم که نسبت 
د و در شرايطی که سود به سرمايه در حال رشد بو

طبقه کارگر در کشورهای صنعتی با توجه به 
وجود چشم اندازهای انقالبی بطور عينی در سطح 

چشم اندازهائی که با انقالب اکتبر، انقالب (جهان 
چين و عينيت مبارزات انقالبی در اقصی نقاط 

برای رسيدن به جامعه ) جهان بوجود آمده بودند
اکم در کشورهای سوسياليستی، بر عليه طبقه ح

خود وسيعا مبارزه انقالبی می نمودند، دولت های 
حاکم در اين کشورها امکان آن را يافتند که با قائل 
شدن بودجه هائی برای افزايش خدمات اجتماعی 
سدی در مقابل رشد انقالب در اين کشورها بوجود 
آورند و اين توهم را ايجاد کنند که سيستم سرمايه 

ه پاسخگوئی به نياز های کارگران داری نيز قادر ب
در همين دوره بود که . و زحمتکشان می باشد

خدمات اجتماعی را تا اندازه ای افزايش دادند و 
مشخص است که . سن بازنشستگی را پايين آوردند

 نيز مخارج رفرم هائی که ١٩۴٠در همان سالهای 
انجام شد، مستقيمأ از ارزش اضافه توليد شده توسط 

و با کاهش دستمزد آنان پرداخت شد و نه کارگران 
  .از سود سرمايه داران

    
اکنون که ميزان سرمايه گذاری در کشورهای 
صنعتی مدرن افزايش نجومی يافته، ميزان سود 
نسبت به سرمايه به کار گرفته شده کاهش بسيار 

سرمايه داران برای جبران سقوط نرخ . يافته است
يی مثل کاهش سوددهی سرمايه  به راه حل ها

خدمات اجتماعی و کسر حقوق کارگران دست می 
سرمايه داران دولت ها را مجبور به کاهش . زنند

ماليات بر سود سرمايه و کاهش سهم کارفرماها در 
خدمات . صندوق خدمات و تأمين اجتماعی کرده اند

درمانی، تحصيل، مسکن و حقوق بيکاری و 
 اند که بايد بازنشستگی نيز به کاالهايی تبديل شده

توسط کارگران خريداری شده و به سرمايه داران 
 در کشورهای توسعه يافته صنعتی ٦.سود برسانند

روند کاهش حقوق و خدمات اجتماعی کارگران در 
اين امر .  سالهای اخير شدت بيشتری يافته است

مستقيمًا از هجوم گسترده سرمايه داری به حقوق 
ب قدرتمند کارگران در شرايط فقدان يک قط

در اين شرايط احزاب . کارگری ناشی شده است
 که -رفرميست و سنديکاهای راست کارگری 

مبنای برنامه های خود را پذيرش سيستم کارمزدی 
و روابط اقتصادی اجتماعی سرمايه داری قرار 

 ورشکستگی خود را با برجستگی هر چه -داده اند 
  . بيشتری به نمايش می گذارند

  
نچه گفته شد، عدم پرداخت بدهی های بر مبنای آ

دولت ايران به سازمان تأمين اجتماعی و گسترش 
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سياست های ضدکارگری رژيم وابسته ايران نيز 
بخشی از رفرم هايی است که جهت جبران بحران 
در سيستم سرمايه داری جهانی و جبران کاهش 
نرخ سود سرمايه، عليه طبقه کارگر در سطح جهان 

بطور کلی، امروز بدليل بحران . صورت می گيرد
در سيستم سرمايه داری جهانی و شرايط بحرانی 
که هم در کشور های صنعتی و هم در کشورهای 
وابسته به سرمايه داری جهانی وجود دارد، خدمات 
بهداشتی و اجتماعی در سرتاسر جهان مورد حمله 
قرار گرفته و ميليون ها کارگر و توده زحمتکش 

در فقر  شديد و بی خانمانی در سرتاسر جهان 
  .زندگی می کنند

  
بررسی تاريخ قرن گذشته نشان می دهد که هر گاه 
طبقه کارگر به  پيروزی هايی در  گرفتن حقوق 
خود رسيده است، در اثر مبارزات انقالبی سياسی 
. و اجتماعی خود در تقابل با رفرميسم  بوده است

م  سال گذشته موفقيت طبقه حاک٢٠بر عکس، در 
بر جهان سرمايه داری در تجاوز به حقوق 
کارگران و زحمتکشان، مستقيمأ به دليل عقب 
نشينی طبقه کارگر و عدم وجود فعاليت های 

  .انقالبی همراه با آگاهی طبقاتی، بوده است
  

حق برخورداری از يک زندگی سالم، بهداشت و 
درمان، تحصيل، تغذيه سالم، حقوق بازنشستگی 

کانات اجتماعی در زمانی عملی مکفی و ديگر ام
خواهد شد که کل سيستم اقتصادی سياسی موجود، 
که متکی بر سود شخصی گروهی کوچک و  
استثمار اکثريت است، سرنگون شده وسيستمی 
اجتماعی که براساس نيازهای انسانی است 

در چنين سيستمی است که همه . جايگزين آن شود
و همگان به انسانها به حقوق انسانی خويش رسيده 

طور مساوی به ثروت موجود در جهان، دسترسی 
  .خواهند يافت

  
  

چرا رژیم های سرمایه داری در سرتاسر جهان به 
  ست می زنند؟کاهش خدمات اجتماعی د

  

 )روناک مدائن(

  

  لیست کمکهای مالیلیست کمکهای مالی
  

  انگلستان
  

   پوند٣٠    سارا
   پوند١٠  کيومرث سنجری 
   پوند١٠  بهروز دهقانی

  پوند   ۵     ز-رفيق
  

  سوئد
  

   کرون۵٠٠    پويان
  

  آمریکا
  

   دالر آمريکا٧٠    کتاب
       "۵٠    کمونيسم
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 ضربه 300من گفتند که حکم ه بعد ب
شالقت را که دادگاه انقالب بریده بود باید 

مرا مجبور کردند که حکم . امضاء کنی
کار دیگری که می . شالق را امضاء کنم

کردند و توی اوین هم رسم بود، این بود 
می نشاندند پشت در اتاق که ما را 

در زندان سپاه اصفهان یکبار مرا . شکنجه
بردند نشاندند جلوی یک دری و یک ذره 

من فقط . هم چشم بند مرا دادند باال
آدمهایی را می . پائین در را می دیدم

دیدم که مزدوران آنها را کشان کشان از 
روی زمین می بردند ولی وقتی که در 

و هوار می آمد بسته می شد، صدای جیغ 
و بعد از مدتی که در باز می شد آدمها را 

  .بیهوش می کشیدند بیرون
مگر تو . گفتی حکم دادگاه انقالب

  دادگاهی شده بودی؟
ولی درموقع شکنجه کردن، حکمی به ! نه

اسم دادگاه به زندانی می دادند تا امضا 
   .کند

  برای اولین 60 دی 24من درست روز 
هفت نفر را  دی، 24وز ر. بار رفتم دادگاه

مجاهدین، شب قبل توی . صدا زدند
پاسدارها آمدند . اصفهان ترور کرده بودند

آن .  توی بند ما هفت تا را صدا زدند
وسایلی هم که داشتیم توی کارتن برای 

اون موقع متأسفانه  .آخرین بار نگاه کردیم
این یک رسمی شده بود که اآلن برای من 

 ولی آنموقع .گفتنش خیلی راحت است
 وقتی بتو می گفتند برای دادگاه آماده
شو، تو اولین کاری که می کردی می 
رفتی سراغ کارتن وسائلت و اگر عکس یا 
چیزی از خانواده ات داشتی یک نگاه 

من هیچوقت یادم نمی . بهش می کردی
رود دوستی داشتیم باسم لطف اهللا 
. یادگاری که یک بچه چهار ماهه داشت

ف اهللا توانسته بودند که عکس خانواده لط
بچه اش را با هزار التماس و مکافات به او 

او هم با کاغذ براش قاب درست . برسانند
. کرده بود گذاشته بود زیر قوطی اش

صبح که ما را صدا زدند لطف اهللا را هم 
لطف اهللا گفت یک بار دیگر . صدا کردند

او فورا رفت و تا . بروم عکس را نگاه کنم
ها بیایند و همه را جمع کنند پاسدار

عکس جگر گوشه اش را برای آخرین بار 
من تا . ما را به دادگاه بردند. نگاه کرد

آنروز مظاهری حاکم دادگاه اصفهان را 
او را فقط قبل از انقالب دیده . ندیده بودم

ما را به دادگاه . بودم ولی نه بعد از انقالب
بردند و من دیدم آقای مظاهریست من 

 می کردم اگر امروز دادگاه من انجام فکر
شود، به احتمال زیاد حکم اعداممان را 

چون چند تا ترور شده . صادر می کنند
اآلن که به اون شرائط فکر می کنم، . بود

می بینم که ریسک فوق العاده خطرناکی 
ولی با توجه به  سن و سال کمی . کردم

 سالم بود، حدس زدم اگر 17که داشتم، 
یس دادگاه دعوا کنم و پرونده من من با رئ

برگردد به بخش بازجویی، حداقل بشکل 
در . تاکتیکی از سیستم دادگاه جسته ام
! اِه: نتیجه تا رفتم توی دادگاه بهش گفتم

! شما را که قرار بود خلع لباس کنند
گفت . پاسدارها هم آنطرف ایستاده بودند

من نمی دانم چه می گویی بنشین و 
 مگر شما آقای مظاهری گفتم! حرف نزن

گفتم مگر شما در . نیستی؟ گفت چرا
دبیرستان صدر معلم دینی نبودی؟ گفت 

گفتم آیت اهللا طاهری که قرار بود تو . چرا
گفت این کافر را . را خلع لباست کند

بیاندازید بیرون و زیر سیگاری خود را به 
پاسداری آمد و من . طرف من پرت کرد 

را در آورد فقط ندیدم از کجا اسلحه اش 
من همان . با کلت کوبید توی صورت من

لحظه که کلت آمد توی صورتم زمین 
مظاهری گفت . مرا بیرون بردند. افتادم

بقیه شان را هم . امروز اصالً دادگاه نداریم
من را نگه . اینهم نگهش دارین. برگردانید
پاسداری گفت زبان سرخ سر . داشتند

فی بود این چه حر. سبز می دهد برباد
. از بقیه هم بپرس. زدی؟ گفتم برو بپرس

آن موقع . همه این قضیه رو می دونن
ساختمان دادستانی اصفهان پشت سپاه 

زندانی رو از توی سپاه در می آوردند . بود
می بردند توی دادستانی بعد دوباره برمی 

آنروز نمی دانم به چه . گرداندند توی سپاه
آنجا نگه دلیلی سپاه آمادگی نداشت مرا 

مرا به زندان اصفهان بردند بعد از . دارد
 صبح مرا صدا 7سه یا چهار روز ساعت 

 جلسه 37ظرف یک ماه من . کردند
 می آمدند 7صبح ساعت . بازجویی داشتم

. مرا از زندان اصفهان می بردند دادستانی
 و 6توی دادستانی توی یک اتاق تا ساعت 

آن .  شب از من بازجویی می کردند7
مرحله . قع بهش می گفتند بازپرسیمو

بازجوئی بعد از دادگاه را بازپرسان انجام 
بعد از بازجوئی مرحله بعدی . می دادند

 در اصفهان 60در سال . بازپرسی بود
. بازجوئی چشم بسته انجام می شد

بازپرسی با چشم باز  و در محلی که در 
این . انتهای محل سپاه واقع شده بود

دادستانی و دادگاه قسمت با ساختمان 
در آن زمان به مرتضی . فاصله کمی داشت

شاه مرادی ارتقاء درجه داده بودند و او 
آنموقع اینها فشار را . بازپرس شده بود

گذاشتند روی اینکه من اعتراف کنم که 
  .در کردستان کار نظامی کرده ام

چرا می خواستند که اعتراف به کار 
  نظامی بکنی؟

کار نظامی اعتراف می ی اینکه اگر به برا
کردی، اتوماتیک وار حکم اعدام تو صادر 

در آنموقع ادعا می کردند که . می شد
خمینی اعالم کرده که هر کسی که در 
کار نظامی شرکت نکرده است حتی 
. االمکان حکم اعدام در مورد او اجرا نشود
.  البته اینها فقط تبلیغات رئیس دادگاه بود

گویم آره، می من هم می دانستم اگر ب
می دانستم که هر وقت خودشان . کشندم

ت  ابفهمند که کار نظامی کرده ای، حکم
اعدام است ولی اگر خودمان می گفتیم  

  .معطلمان نمی کردند
 بعد از سی و هفت جلسه بازپرسی مرا در 

ساعت .  بردند دادگاه60 اسفند10تاریخ 
در زندان مرا بردند طبقه .  بود12حدود 

دیدم آقای مظاهری . یک اتاقباال توی 
یکی از  نشسته با یک منشی دادگاه و
مظاهری . پاسداران زندان هم آنجا بود

گفت دو دقیقه وقت داری از خودت دفاع 
گفتم ظرف دو دقیقه چه دفاعی . کنی

گفت . بکنم، توی دو دقیقه دفاعی ندارم
. هنوز قبول داری؟ گفتم نه گروهکت را

رم و نه سیاسی من نه گروه ها را قبول دا
گفتم اگه بخوام برم دنبال زندگی باید . ام

چه کار کنم؟ گفت وصیتت را نوشتی؟ 
جواب دادم من که از مال دنیا چیزی 

یک دوچرخه دارم هر کارش می . ندارم
تا من آمدم در ! گفت برو. خواهید بکنید

اتاق را باز کنم بیایم بیرون، گفت که می 
من ! یخواستم رحمت کنم ولی زبان دار
  .فقط به او نگاه کردم و بیرون آمدم

 و 6یعنی از . تمام آن شب را منتظر بودم
آن شب خبری .  عصر انتظار میکشیدم7

پس فردا و . فردا هم همینطور. نشد
باالخره چهار روز تمام همینطور در انتظار 

 بعد از ظهر 3روز چهارم  ساعت . گذشت
بود که یک پاسدار مرا صدا زد و گفت 

یک حکم داد به . م ابد گرفته ایحک
آنموقع . دستم و گفت اینجا را امضاء کن

. رسم بود حکم را امضاء نمی کردیم
دلیلمان هم در بین بچه ها این بود که ما 
حکمی را که برایمان صادر کرده اند تأیید 

. گفتم من امضاء نمی کنم. نمی کنیم
گفت چرا؟ گفتم اگر امضاء کنم وجدانم 

گفتم . گفت فرقی نمی کند. راحت نیست
. اگر فرقی نمی کند پس امضاء نمی کنم

گفتم برای من حکم . گفت برات بد میشه
ابد . ابد صادرشده، از این بدتر که نمی شه

بعد از این . توی مخیله ام نمی گنجید
گفتگو رفتم سرجای خودم، یک چایی 

یکی از زندانیان  یادش بخیر. ریختم
کم ابد پرسید چی شد؟ گفتم هیچی ح

گفت ابد؟ برای چی؟ گفتم تازه با . گرفتم
وقتی که صبح بلند ! یک درجه تخفیف

شدم بخاطر فشار وحشتناکی که در زندان 
بود برغم اینکه به من گفته بودند حکمم 
ابد است، مثل این بود که از اعدام رها 

چون اوج اعدام ها را بچشم . شده بودم
س و اصال آن لحظه احسا. خود دیده بودم

تا . است را نمی کردم اینکه حکمم ابد
و بعد . اینکه اعدامها مدتی ادامه پیدا کرد

آخرین اعدام دسته .  متوقف شد61از عید 
 بود که 61جمعی در اصفهان خرداد 

بعد از آن .  نفر را اعدام کردند18مزدوران 
بطور مثال . اعدامها تک تک بود

تشکیالتهایی مثل تشکیالت سهند، اقلیت 
 تشکیالت اتحادیه کمونیستها که بعداً یا و

  دستگیر شدند، به مرور زمان چند نفر از 

  ... ...مشاهدات و تجربیات یکی از بازماندگانمشاهدات و تجربیات یکی از بازماندگان
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 6 تا 5اعضای باالیشان را حدود 
اعدامها در دسته های . تا را اعدام کردند

  .تا و یا تکی انجام می شد2تا 2تایی و یا 3
در این فاصله تعداد زندانیان سیاسی 
در اصفهان چقدر بود؟ منظورم اواسط 

  ؟  است61سال 
 بندی درست کردند باسم 61در شهریور 

در . که من هم آنجا بودم) مغضوبین(3بند 
آن موقع در اصفهان سه تا بند وجود 

بقیه . داشت که بندهای انقالب بودند
  نفر400، 1در بند . بندها، بند عادی بود

.  نفر زندانی وجود داشت640، 2و در بند 
غضوبین  یعنی بند م3تعداد ما هم در بند 

تا 1200یعنی مجموعا حدود .  تا بود170
تعداد زندانیان کمیته . در آنجا بودند

. صحرائی یا باغ کاشفی همیشه متغییر بود
در آنجا که زندانی ها را نگه می داشتند 

یکسری اتاقهای . دو سری اتاق بود
انفرادی بودند که آنموقع در اصفهان 

 می  زندانی را3-2معموالً توی انفرادی ها 
یک اتاق جمعی بزرگ هم . انداختند

 نفر تویش 60 تا 50داشت که همیشه 
 نفره 6 و 5 تا هم اتاق 11 -10و . بودند

  .وجود داشت
در کمیته صحرائی همیشه جمعیت 

.  نفر در تغییر بود300 تا 200چیزی بین 
 تا 100هیچوقت توی کمیته صحرایی از 

در زندان باصطالح . کمتر زندانی نداشتیم
ابان کمال اسماعیل که مرکز سپاه بود خی

 تا 1000آنزمان توی حیاطش نزدیک 
یعنی .  نفر زندانی وجود داشت1200

یکبار که من توانستم چشمبندم را یک 
لحظه باال بزنم و  نگاه کنم ، دور تا دور 

  61در سال .  زندانی بودزحیاط مملو ا
اگر کل اصفهان را حساب بکنیم چیزی 

 هزار 2صد تا  700صد  600حدود هزار و 
 تعداد زندانیها باال 62اما سال . نفر بودیم

چون تشکیالت های متفاوت چپ را . رفت
در آن سال یک سری . دستگیر کردند

تشکالت مبارز کارگری هم دستگیر شدند 
بطور مثال تشکیالت  ذوب آهن  که یک 
قسمت اش را ربط دادند به بچه های 

عداد ما  ت3 در بند 62در سال . اقلیت
 به 62یکمرتبه در فاصله آذر تا بهمن 

. یعنی آنموقع واقعاً جا نبود.  تا رسید300
 نفر توی 19 در بند یک، 61در تابستان 

 سری تخت سه طبقه 5. یک اتاق بودیم
 4.  نفر روی آنها می خوابیدند15بود که 

شب . نفر هم روی کف زمین می خوابیدند
ماً اگر کسی از تخت می آمد پائین حت

امکان . روی سر یکی از اینها می افتاد
سال . نداشت جایی برای جای پا پیدا کرد

در سال .  آمار مقداری ساکن بود65 تا 63
 که آمدند آمار گرفتند برای زندان 65

 تا زندانی سیاسی 890جدید اصفهان، 
  .بودیم

منظورت در کل زندانها و بازداشتگاه 
  ؟های اصفهان است

 اصفهان، نه فقط در زندان! نه
  .فقط در زندان رسمی. بازداشتگاهها

زندان رسمی همان زندان شهربانی 
  ؟است
بعد از . همان زندان شهربانی سابق! بله

 در زمین فوتبالی که پشت زندان 65سال 
بود زندانی ساختند که االن یکی از 

بعدا . مخوفترین زندانهای ایران است
. جا بردند آن65زندانیان سیاسی را از سال 

.  به بعد زندان اصفهان جدا شد65از سال 
در آن زمان  وزارت اطالعات تشکیل شده 
بود و اداره و گرداندن زندان ها کامالً 

جوری . دست وزارت اطالعات افتاده بود
شد که زندان اصفهان برای اعدامها یک 
جای مخصوص خودش رو در پشت زندان 

از داخل زندان از طریق پله  هداشت ک
شبیه به پله های اظطراری به محل هائی 

  .اعدامها می رسیدند
 جنازه مادرم را با 1364 مرداد 16در 

این اقدام .آمبوالنس به زندان آوردند
. دژخیمان برای شکستن روحیه من بود

من روی مادرم را بوسیدم و از داخل  
این کار کمال . آمبوالنس خارج شدم

بعدا . قساوت رژیم در مورد شخص من بود
 7 روز برای مراسم شب 36نها بمدت آ

  .مادرم به من مرخصی دادند
 نفر 65 عده ای حدود 1364 بهمن 5در 

و  2 و 1را به عنوان مغضوبین از بندهای 
اینها  .جمع کردند 5 جدا کرده و در بند 3

اطاقهایی که   نفری در8را در دسته های 
 بود، جا 3 ×2 حدودا مخصوص مالقات و

-30این اطاق به اندازه پنجره های . دادند
در بهمن ماه که هوا .  سانتیمتر باز بود40

 پتوی نازک 2خیلی سرد شده بود ما فقط 

 نفر در یک اتاق 8سربازی داشتیم و 
به . ردیف به ردیف می خوابیدیم. بودیم

این ترتیب در تمام طول باقیمانده 
در طول . زمستان از سرما در عذاب بودیم

اتاقها .الفه بودیم از گرما ک65تابستان 
. تهویه داشت ولی آن را روشن نمی کردند

 دقیقه در توالتها 20هر هفته یکبار بمدت 
به هیچ وجه شما . اجازه حمام کردن بود
من که خودم مدتها  .را به دکتر نمی بردند

 4مشکل چشم داشتم، باالخره بعد از 
سال مرا به بیمارستان بردند، آنهم به این 

 9بمدت . اقعا نمی دیدمدلیل که دیگر و
در چنین . ماه ما چنین شرائطی را داشتیم

وضعی یک روز تعداد زیادی از زندانیان 
بند شرائط سفره دستجمعی  را قبول 

 ماه مقاومت کردم و 9من به مدت . کردند
در این . بعد از آن، شرائط را قبول کردم
 دقیقه 20مدت در طول یک هفته تنها 

 تابستان در هنگام. هواخوری داشتم
گرمترین موقع روز این هواخوری را به هر 

  .اتاق می دادند
 زندان جدید اصفهان را 65در آبان سال 
سالی بود که اولین  65 سال. افتتاح کردند

بار تصمیم کشتار دسته جمعی زندانیان 
سیاسی بعنوان یک راه حل یا انتخاب در 

این طرح را ری شهری و . رژیم مطرح شد
 شرایط 65منتهی سال . دندالجوردی دا

اوین به حالتی رسیده بود که فوق العاده 
شلوغ بود و کنترل زندان برایشان خیلی 

دسته بندیهای سیاسی که در . مشکل بود
رابطه با چگونگی کنترل زندانیان سیاسی  
در رژیم وجود داشت به اوج خودشان 

منتظری ، وزارت اطالعات و . رسیده بودند
گاه انقالب هر کدام یک دادستانی یا داد

طرح اینکه . خطی برای خودشان داشتند
آزاد کنید یا اعدام کنید، طرح منتظری 

در یک مرحله  طرح این بود که . بود
بیائیم اینها را از پروسه هایی رد کنیم و 

یکسری ازشان  در جریان هر پروسه ،
غربال می شوند که یا اعدامی اند یا جزو 

  .آزاد شدنی ها
 به بعد فشار اقتصادی ناشی از 65از سال 

جنگ خیلی باال گرفت و ما عمالً نبودن 
. بودجه را در داخل زندان حس می کردیم

چون تمام امکانات مالی زندان را به 
غذا، وسایل بهداشت، . حداقل رساندند

در . حمامها همه به حداقل رسیده بود
زندان جدید اصفهان، همه تشکیالت در 

ذا هنوز از زندان خود بند بود ولی غ
 یکمرتبه 65اما در سال . شهربانی می آمد

 50. رژیم غذایی زندان اصفهان عوض شد
شب ما سیب زمینی و تخم مرغ داشتیم و 
به هر کسی یک دانه سیب زمینی می 

حاال اندازه . دادند و یک دانه تخم مرغ
اینها بستگی داشت به شانس آن کاسه ای 

ا یک مدت ی. که  به هر سه نفرمی دادند
. خیلی زیادی فقط آبگوشت داشتیم

یا فقط برنج .  آبگوشتی که گوشت نداشت
یا در . خالی به مقدار خیلی کم می دادند

 وقتی که کاسه مربایی را که به 66سال 
عنوان صبحانه می دادند تقسیم می 
کردیم به هر نفر تنها یک قاشق مربا می 

تازه از نظر غذا زندان اصفهان  .رسید
.  به سایر زندانها وضعش بد نبودنسبت

یعنی در بقیه جاها فشار کمبود بودجه 
  . بقدری بود که اصالً قحطی بود

 مشکل بعدی با خود سیستم گرداننده 
خرجی که اینها برای زندان . زندان بود

شکنی بود که رگذاشته بودند، خرج کم
چون بیشتر . نمی توانستند تحمل کنند
منیت و کنترل این خرج برای اطالعات و ا

خود آدمهایی که . زندان هزینه می شد
اینها در زندان اصفهان داشتند، با 

دلیلش . پاسدارها مشکل پیدا کرده بودند
این بود که یک اکیپ از پاسدارها از سال 

این اکیپ .   در این زندان مانده بودند60
. مثل دزدان سر گردنه بگیرشده بودند

یان می آمد تمامی امکاناتی که برای زندان
اگر مثالً شیر یا . را اینها می دزدیدند

بعد . غذائی در کار بود اینها بر می داشتند
طوری شده بود که جلوی ما حتی 
خودشان سر این چیزها دعوایشان می 

اینکه دیشب کی سهم  مثال بر سر. شد
 یک سری 66عید . غذای کی را برده

 تا 31پرسش نامه آوردند پرسشنامه های 
ه ای پر از سواالتی راجع به  صفح32

مشخص بود که به . تمامی مسائل زندگی
طرز سیستماتیکی دارند اطالعات جمع 

  .می کنند
  ؟این در چه تاریخی بود

. درست بعد از تعطیالت عید.  بود66عید 
یادم هست برای دو هفته، صبح به صبح 
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همه را می بردند می نشاندند توی هوای 
ی اتاقهای آزاد و تک تک می بردند تو

یک نفر از وزارت اطالعات بود که . تکی
یک فرم به شما . شما او را نمی دیدی

میداد که آنرا پر می کردی و فرم را از تو 
نمی پرسیدند چرا کم نوشته . می گرفت

ای چرا زیاد نوشته ای چون به همه گفته 
بودند که اگر اطالعات ندهی از همین جا 

عاتی که اطال. میفرستیمت که بروی اوین
می پرسیدند اصالً اطالعات تشکیالتی 
نبود فقط اطالعات شخصی بود نظیر 

 خواهر ؟اینکه چند تا برادر و خواهر داری
برادرهات کجان؟ کسی خارج از کشور 
داری؟ خانواده ات کی اند؟ چه کاره اند؟ 
کسی توی خانواده تان سیاسی است؟ 
کدامشان زندان اند یا قبال زندان بوده اند؟ 

تهامشان چیه؟ با اونا ارتباط داری؟ با ا
 تا سؤالش راجع به 19کدام تشکیالتی؟ 

معتقد به چه خط سیاسی . تشکیالت بود
ای بودی؟ مسلمان هستی؟ نیستی؟ نماز 
می خوانی یا نه؟ به والیت فقیه معتقدی 
یا نه؟ اگر آزادت کنند، حاضری بری 
جنگ ؟ حاضری سربازی بری؟ حاضری 

ی به جبهه می توانی جبهه بری؟ چه کمک
 بکنی؟ حاضری بری بند کارگری کار

سؤاالتی که بدون . اینجور سؤاالت کنی؟ و
اینکه مستقیماً با شما کلنجار برن، می 
توانستند با خواندن جواب آنها تصمیم 

  بگیرند که شما کدام طرفی هستید؟
 یک گروه ازتهران آمدند به 67اردیبهشت 

بین، آنموقع بند مغضو. زندان سیاسی
 در طبقه باالی زندان جدید 5یعنی بند 
. هیچکس با ما کار نداشت. اصفهان بود

فقط اگر می خواستند، ما را می بردند 
برای . هواخوری و می آوردند، دیگر هیچ

. ما کالسهای ایدئولوژی هم نمی گذاشتن
فقط . هیچ امکاناتی هم نمی دادن

تلویزیون داشتیم که هر وقت پاسدارها 
ند خاموشش می کردند و با می خواست

روزنامه هم تک و . خودشون می بردند
. توک هفته ای یک روزنامه می آوردند

یعنی عمالً .  شروع شد66اینهم از اسفند 
ایزوله کردن بند ما از اون موقع شروع 

 ، ما 5توی بند . یک تیم از تهران آمد. شد
کل زندانیان  . نفر بودیم45اونموقع 

ن در اون سال یعنی سیاسی زندان اصفها

 نفر بود 180، 67قبل از اعدامهای سال 
 نفرشان در کشتار 90،  تا180که از اون 

  . اعدام شدند67
اولین کاری که این گروه انجام داد این 
بود که تمام بچه های مجاهدین را از توی 

یعنی آمدند توی بند، اسم . بند جدا کرد
بچه . تمام بچه های مجاهدین را خواندند

بعد . ای مجاهدین را بردند یک طرفه
یک فرم بهشان دادند که فقط مشخصات 

اسم . شان را بنویسند و امضاء کنند
ما هم توی . فامیل، تاریخ تولد و امضاء
همین کار را . زندان چشممان ترسیده بود

توی بندهای دیگر هم که مغضوبین وجود 
یعنی اینجوری نبود . نداشتند کرده بودند

د سراغ کسانی که میگفتن که فقط برون
آن زمان بعد از اینکه .  جزو مغضوبین اند

مدتها خانواده من سعی کرده بودند که 
یک جوری به یک نحوی برای من 
مرخصی بگیرند، قرار بود یکی دو روز به 

مرخصی من در واقع . مرخصی بروم
 . 67هماهنگ شده بود با اواخر تیر 

ن بالفاصله وقتی که من آمدم توی زندا
تا زمانی که . حمله مجاهدین اتفاق افتاد

مجاهدین اسالم آباد را نگرفته بودند 
ما . داخل زندان وضعیت همینطور بود

حتی اخبار را توی زندان از تلویزیون می 
خود پاسدارها هم آمدند گفتند . شنیدیم

سه روز بعد از . مجاهدین حمله کرده اند
. حمله شان همه امکانات قطع شد

 را بردند، روزنامه را قطع کردند، تلویزیون
رادیو را قطع کردند، مالقاتها را قطع 

 بود که 67 مرداد 17کردند و درست روز 
.  و اسم همه را خوانده بودند5رفتند بند 

بچه های .  جدا کردند5همه را از بند 
  . آوردند به یک بند دیگر5چپی را از بند 

باید بگم که بعد از آنکه قطعنامه قبول 
د یک جو عجیب غریبی توی زندان بپا ش
 بعد از ظهر 2در آن روز در ساعت . شد

بلندگوهای زندان اعالم کردند که  
درساعت هشت شب همه باید پای 
تلویزیون باشند برای اینکه پیام مهمی از 

آنروز رادیویی که ساعت . طرف امام هست
 هر روز، اخبار پخش  می کرد در محیط 2

ه منتظر بودیم ببینیم هم. زندان کار نکرد
همه وحشت زده . که چه اتفاقی افتاده

اولین چیزی که به ذهن همه آمد . بودند

این بود که حتماً یک اتفاق خیلی عجیبی 
اولین باری بود که می دیدیم متنی . افتاده

خودش . را از طرف خمینی می خواندند
درست . متن را خواندند. حرف نمی زد

امه آتش بس یادم هست متن قبول قطعن
. در جنگ را از قول خمینی خواندند
 خمینی خودش حرف نزد متن پیامش را

  .خواندند
  بعد از این که مجاهدین 67در مرداد 

حمله کردند همه چیز در زندان عوض 
حتی من . شد و بندها را جابجا کردند

یادم هست که افرادی را از زندان اهواز به 
ان چون در جری. زندان اصفهان آوردند

آخرین حمالت عراق  قبل از قبول 
قطعنامه اینبار عراقیها خیلی پیش آمده 
بودند و اینها وحشت کردند که مبادا 
. دوباره خوزستان به تسخیر عراق در آید
. زندانهای اهواز و آبادان را تخلیه کردند

بخصوص زندان اهواز را منتقل کردند به 
با شروع اعدامها و بعد از اینکه . اصفهان

زندانیها را جدا کردند و اعدامها شروع 
شد، عادی هایی که غذا برای ما می 
آوردند به ما می گفتند که بچه ها را برده 

بعضی موقع ها .  اند توی سلولهای انفرادی
برای چند ثانیه یا چند دقیقه فرصتی 
. پیش می آمد تا با عادی ها صحبت کنیم

آنها می گفتند  که بچه ها را برده اند 
تعداد بچه های توی سلول را هم . نفرادیا

ما فهمیدیم که برای  . به ما می گفتند
 تایی که در زندان اصفهان جدا 90اون 

کردند و بعداً اعدام کردند، دادگاه هایی به 
شکل دادگاه های صحرائی تشکیل داده 

یک تیمی فرستاده بودند به . بودند
اصفهان که پنج نفر بودند شامل سه تا 

آن باصطالح . و دو تا شخصیآخوند 
  .دادگاهها را اینها تشکیل دادند

 نفر بعد از باصطالح دادگاه اعدام 90این 
  شدند؟

.  بودند تا شرط برای بچه ها گذاشته5! بله
کنید و  نماز جمعه شرکت یکی اینکه در

برای خانواده تان . انزجارتان را اعالم کنید
. نامه بنویسید و انزجارتان را اعالم کنید

تمام اطالعاتی که از دیگر زندانیها دارید 
را بدهید، یعنی در واقع جاسوسی دیگران 
را بکنید و تبلیغ کنید که بقیه هم این 
کارها را انجام دهند و باالخره آنکه در 

جوخه های اعدام شرکت کنید و به گفته 
این پنج . خودشان تیر خالص بزنید

 شرطی بود که رژیم برای بچه هایی که در
زندان اصفهان جدا کرده بود، گذاشته 

  .بودند
   نفری که اعدام شدند؟90برای آن 

.  نفری که اعدام شدند90برای آن ! بله
 تا 105بچه های مجاهدین زندان اصفهان 

از کل بچه های مجاهدین .  نفر بودند108
 تا شان این شرائط را قبول کردند و 15

من خالصانه می توانم بگویم اون بچه 
 که شرایط را قبول کردند در عمل هایی

من به . هیچکدام از این کارها نکردند
بقیه . شخصه دو تا شان را می شناسم

شان ممکن است برخی از این شرایط را 
انجام دهند ولی آن دو نفری که من می 
شناختم و حرفشان را قبول دارم گفتند 

در .  نفر قبول نکردند15هیچکدام از این 
 جلو گذاشتند که این واقع  شرایطی رو

شرایط را شما قبول نکنید و می دانستند 
چون بچه هایی که اون . قبول نمی کنیم

موقع هفت سال و نیم بود که توی زندان 
بودند اگر قرار بود جاسوسی کنند که 
زندان نمی ماندند اصالً برای کسی که 
مدت زیادی در زندان بود اصالً همچون 

 اگر به .پیشنهادی قابل قبول نبود
همچنین کسی چنین پیشنهادی می 

توی زندان اصفهان ! دادند می گفت نه
  .همه آنها را تیرباران کردند

آیا جنازه شهدا را به خانواده آنها 
  دادند؟

به برخی از آنها . نه به تمام خانواده ها
خانواده هایی که بچه هایشان . داده بودند

 را اعدام کردند و من بعداً باهاشان تماس
گرفتم، گفتند که بعضی از جنازه ها را 

بعضی ها را توی قبرستان . داده بودند
جدیدی که بیرون اصفهان درست کرده 

قبرستان قدیمی . بودند خاک کرده بودند
جای یک سری . دیگر تعطیل شده بود

در مورد . جنازه را هم اصالً اعالم نکردند
اون بچه هایی هم که جنازه شان را پس 

اده هایشان حق تشییع جنازه دادند خانو
فقط خودشان عزیزانشان را . نداشتند

. هیچ مراسمی هم نداشتند. خاک کردند
توی اصفهان جائی هست که به آن  باغ 

  در باغ رضوان یک . رضوان می گویند
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سنگهای خیلی کوچکی به اندازه 
سنگهای موزائیک هست که در ته باغ 

اون قسمت، مخصوص بچه هایی . است
 اعدام کردند و فقط اسمشان و ست که

اصالً  در قبر آنها. تاریخ تولدشان را زدند
من . چیز دیگری نیست حتی تاریخ فوت

بعد از اینکه از زندان آزاد شدم، شبانه 
یکبار رفتم آنجا و قبر یکی از دوستانم 
باسم حسین آسیابان را در آنجا پیدا 

فقط اسمش و تاریخ تولدش را . کردم
  . نوشته بودند

در زندان اصفهان شرایط وحشتناکی 
یعنی اون بچه هایی هم . بوجود آمده بود

که اینها زیر ضرب نبرده بودند، دائماً در 
هیچوقت یادم نمیره، . ترس از اعدام بودند

بود که من توی  67 اواسط شهریورسال
یک روز صبح . بند غذا تقسیم می کردم

درست نصف اون جیره غذائی ای رو که 
جیره آن روز مربا . ادند، بما دادندباید مید

بود و معموال هر کس سهمش یک قاشق 
کاسه های روحی معمولی رو . مربا بود

برای غذا می بردم و دو تا کاسه برای همه 
. اون روز یک کاسه دادند. بند می گرفتم

من اعتراض کردم و گفتم من باید اینرا 
بین همه بچه ها تقسیم کنم چطور اینرا 

م؟ نزدیک چهل تا پاسدار تقسیم کن
ریختند توی بند و همه را بردند به 
 .محوطه هواخوری و چشم بسته نشاندند

ما خبر نداشتیم که توی زندان اوین 
چون نمی گذاشتند ما . اعتصاب غذا بوده

گویا اون موقع . هیچگونه خبری بشنویم
توی اوین اعتصاب غذا شده بود و بچه ها 

تصاب غذا کرده اعالم کرده بودند که ما اع
 ساعت 23 تای ما را حدود 90آنروز . ایم

یعنی . چشم بسته توی حیاط نگه داشتند
 صبح که اعالم کردیم غذا کم 8از حدود 
 صبح فردا ما را به همین حالت 7است تا 

بعد از همه مان یکی یکی . نگهداشتند
یه پاسداری داشتیم به . بازجویی کردند

رد سعد بهش می گفتیم سرگ. اسم بوذری
. این اسم مستعار او در میان ما بود. حداد

برای اینکه او مثل  کماندوها لباس می 
پوشید و بعد جلد کلت اش را هم همیشه 

چون هیچکدام حق نداشتند با . می بست
بنابر این  اسلحه داخل بند شوند و

ولی . هیچکس هم جلد کلت نمی بست
این مزدور رو حساب جیمز باند بازی و 

 کماندوگری جلد کلت می بست، باصطالح
کاله هم می گذاشت و همیشه این حالت 

در . را داشت که میخواد به یکی حمله کنه
 بوذری در شبهایی که 67شهریور ماه 

کشیک داشت، بعضی از زندانیان رو در 
نیمه های شب بیدار می کرد و به آنها می 

سپس . گفت که وسائلشان را جمع کنند
آنجا انجام  اعدامها درآنها را به محلی که 

می شد می برد و تا صبح آنها را در آنجا 
  .نگه می داشت

  
   )داردادامه  (

  
  

  :  حدهمتهژمونی ایاالت 
  ... مستمر افت

  

   )١٢بقيه از صفحه ( 
  

  
  سوداگر آمریکایی در بازارهای جهانی

  

 ، سه فقره شکست و ناکامي ١٩٩٨در سال * 
ا را به لرزه در سازمان تجارت جهاني ، آمريک

در ماه ژانويه اين سال ، هيئتي از سوی . درآورد
سازمان تجارت جهاني عليه اين ادعای آمريکا که 

در " فوجي فيلم"حمايت دولت ژاپن از کمپاني 
نوعي مانع تجاری " کوداک"رقابت با کمپاني 
در ماه مه ، .  را مردود شناختمحسوب مي شود

رر ساخت هيئت ديگری از سوی همين سازمان مق
که آمريکا اجازه ندارد مانع از واردات آن دسته از 
ميگو هايي گردد که با تورهايي صيد مي شوند که 

بعدا . باعث کشتن الک پشت های دريايي مي شوند
در ماه جون همان سال ، يک هيئت استينافي 
سازمان تجارت جهاني به اتحاديه اروپا اجازه داد 

تری در مقابل تا جهت حمايت از صنايع کامپيو
عوارض بازرگاني ، از اين پس کامپيوتر و 
قطعات مربوط به آن را جزء لوازم و ادوات 

  .مخابراتي طبقه بندی نمايد
 ، هيئتي از سوی ١٩٩٩در ماه جوالی * 

موسسه فروش "سازمان تجارت جهاني عليه قانون 
 به اجرا ١٩٧١آمريکا ، که از سال " های خارجي

 داد و اعالم نمود که اين گذارده شده است ، رای
قانون يک نوع سوبسيد صادراتي ی غيرقانوني را 

اين رأی . تشکيل مي دهد و مي بايست ملغي گردد
هيئت مزبور ، بزرگ ترين شکست تجاری تاريخ 

موسسه فروش "تحت قانون . آمريکا را رقم زد
 هزار کمپاني آمريکايي ۶، قريب به " های خارجي

وسسات تابع خود در نواحي هم اکنون با استقرار م
ساحلي جهت فروش محصوالت صادراتي در 
مناطق بدون ماليات نظير باهاما و باربادوس ، 

 درصد درآمد صادراتي آمريکا ٣٠چيزی معادل 
را از معرض شمول ماليات در اين کشور مصون 

ارزش ساالنه معافيت مالياتي کل . مي نمايند
 به ٢٠٠٢کمپاني های موجود در آمريکا در سال 

دولت جرج بوش در .  ميليارد دالر رسيد۵مرز 
 در يک فقره ديگر از موارد ٢٠٠٢ماه مارس سال 

نقض يک جانبه آيين نامه های تجاری ، عوارض 
 درصد بر روی اغلب ٣٠بازرگاني ای معادل 

انواع فوالد وارداتي از اروپا ، آسيا و آمريکای 
 ، ٢٠٠٣در ماه جوالی سال . جنوبي ، وضع نمود

سازمان تجارت جهاني به غيرقانوني بودن 
عوارض بازرگاني بر روی فوالد ، رأی داد و به 
اين ترتيب شکست ديگری برای آمريکا در 

  . سازمان تجارت جهاني به بار آورد
البته از سوی ديگر ، آمريکا نيز دور تازه * 

ای از حمالت خود در عرصه کشاورزی را از 
 اليحه ی سوبسيده دولت جرج بوش. سر مي گرفت

سازی زراعي ی مهمي را تصويب نمود که ميزان 
اين طرح .  درصد افزايش داد٨٠مصرف پول را 

 ساله ، مبلغي ١٠بر حسب تخمين ، طي يک دوره 
 ميليارد دالر برای دولت هزينه ١٩٠معادل 

  . برخواهد داشت
 ، آمريکا به اتفاق کانادا ٢٠٠٣در ماه مه سال 
 ساله ی اتحاديه ۵لت نامه و آرژانتين عليه مه

اروپا در خصوص مواد غذايي ای که به شيوه 
اصالح ژنتيکي توليد شده است ، به سازمان 

وجود کشور درحال . تجارت جهاني شکايت کرد
توسعه ای نظير مصر در هيئت مربوطه در 
سازمان تجارت جهاني برای آمريکا حائزاهميت 

ر اما دولت مصر ، تحت تأثي. بشمار مي رفت
فشارهای به عمل آمده از سوی همپای تجاری 
عمده خويش يعني اروپا ، از اين هيئت کناره گيری 
نمود و در نتيجه دولت آمريکا نيز خشمگينانه و 

بالفاصله طرح های خود در رابطه انعقاد تجارت 
  . آزاد با مصر را از دم مسدود نمود

 در رويارويي با کمپاني ١٩٧٠در سال * 
 کنسرتيوم چهارمليتي ی اروپايي بوئينگ ، يک
صنايع هواپيمايي ائرباس با پشتوانه . تشکيل شد

کمپاني مزبور . سوبسيد و وام دولتي پي ريزی شد
 از حيث تعداد سفارشات دريافتي ٢٠٠١در سال 

جهت ساخت هواپيماهای تجاری به مقام همپايي با 
کمپاني بوئينگ دست يافت و هم اکنون در مقام 

 توليد هواپيماهای تجاری قرار رهبری جهاني
يکي ديگر از انحصارات آمريکايي که اکنون . دارد

مورد چالش قرار گرفته است سيستم جهت ياب 
سيستم رديابي "ماهواره ای اين کشور موسوم به 

 اتحاديه اروپا ٢٠٠١در سال  .مي باشد" جهاني
خبر راه اندازی سيستم جهت ياب ماهواره ای خود 

 ٢٠٠١در سال  . ، را اعالن نمود، يعني  گاليله
اتحاديه اروپا خبر راه اندازی سيستم جهت ياب 
. ماهواره ای خود ، يعني  گاليله ، را اعالن نمود

آمريکا در اين رابطه نيز تالش نموده است تا 
در ماه مارس . پروژه مزبور را متوقف سازد

 ٣ اتحاديه اروپا اعالم کرد که پروژه ٢٠٠٢
يليوني پوندی گاليله را دنبال  م۶٠٠ميليارد و 

خواهد کرد و عنوان نمود که اين پروژه تا سال 
.  تکميل و قابل بهره برداری خواهد بود٢٠٠٨

مناقشات ميان اروپا و آمريکا حول کمپاني 
هواپيماسازی ائرباس و تأسيسات ماهواره ای 
گاليله به عرصه ی ديگری از رقابت های ميان 

زمينه ادغام و تصرف طرفين يعني به رقابت در 
اتحاديه . مالي موسسات اقتصادی ، کشيده شده است

اروپا در حال بررسي ادغام هايي است که مي 
تواند موقعيت برتری را برای اين اتحاديه در 

 ٢٠٠٠در سال . بازارهای اروپا به وجود آورد
دو فقره از " کميسيون رقابتي ی اتحاديه اروپا"

 و  WorldComسات ادغام موس(معامالت آمريکا 
Sprint و بلعش موسسه ، Honeywell از سوی 

و نيز ادغام کارخانجات ) کمپاني جنرال الکتريک



                                                              صفحه          56                                         شماره   پیام فدایی  

  

 

21

 را )Volvo و Scandia(کاميون سازی سوئد 
و نهايتا اينکه ، تحريم های . مسدود ساخت

اقتصادی آمريکا عليه ديگر کشورهای جهان ، که 
دهه  به خوبي اعمال مي شد ، در ١٩٧٠تا سال 
 زير ضرب قرار گرفت تا جايي که در دهه ١٩٨٠
  اعمال اين گونه سياست ها از سوی آمريکا ٨٠

  .  درصد اوقات با موفقيت روبرو بود١٠تنها 
افت و سقوط بلندمدت قدرت اقتصادی * 

آمريکا نسبت به سايرين برای چند صباحي به 
 ، ١٩٩٠واسطه توسعه اقتصادی سريع اواخر دهه 

اما هنگامي که اقتصاد . پنهان مانداز معرض ديد 
 ، در بحبوحه ٢٠٠١اين کشور در ماه مارس 

ازهمپاشي خانمان برانداز رشد بادکنکي بازار 
بورس ، در رکود اقتصادی غرق شد واقعيت امر 

  .برمال گرديد
  
  

   :1990 دهه "اقتصاد نوین"
  هر فرازی را فرودی آیدش

   
هم اکنون چين ، با جلب سرمايه گذاری * 

های خارجي جديد در بخش اعظم آسيا به درون 
مرزهای خود ، صدور محصوالت توليدی ارزان 
قيمت ، وارد کردن محصوالت تکنولوژی پيشرفته 
از سنگاپور و ژاپن ، اعمال تالش های ديپلماتيک 
جهت ايجاد يک منطقه تجاری آزاد در آسيای 
شرقي ، و با قرار گرفتن در رده نخست رشديابنده 

 سال ۵٠بيش از "نطقه تحاری جهان ، ترين م
آمريکا در آسيا را تضعيف ] اقتصادی[استيالی 
اروپا ، آمريکا را در حياط خلوت ". مي نمايد

 مي چالشبه  آمريکای التين ،  درخودش ، يعني
 عدد از بزرگ ترين کمپاني های ٢۵از . دگير

 ١۴،  ٢٠٠٠خارجي در آمريکای التين در سال 
.  کمپاني آمريکايي مي باشند١١کمپاني اروپايي و 

 عدد از بزرگ ترين اقتصادهای آمريکای جنوبي ٢
، يعني برزيل و آرژانتين ، همراه با پاراگوئه و 

 بلوک تجاری خود ، ١٩٩١اروگوئه در سال 
 Mercosur) Mercado Comun delموسوم به 

Sur( نفتا"و " اتحاديه اروپا" که هم اکنون پس از "
سومين ) اد آمريکای شماليمعاهده تجارت آز(

گروه تجاری بزرگ جهان به شمار مي رود را 
در عرصه تکنولوژی پيشرفته ، . تشکيل دادند

البراتوارهای ژاپني کامپيوتری را ساخته اند که 
توانايي ی بازپردازی آن با مجموع کل قابليت 

 عدد از سريع ترين کامپيوترهای ٢٠بازپردازی 
آمريکا از .  رابر استآمريکايي روی هم رفته ، ب

نظر ميزان سرانه استفاده از اينترنت ، در رده دهم 
  .قرار دارد
مشکالت دامنه دار اقتصادی آمريکا از * 

زير ضرب قرار گرفتن دولت فدرال ناشي مي 
 فقره ٣ به اين سو ، اعمال ٢٠٠١از سال . شود

معافيت مالياتي به سود بخش ثروتمند جامعه ، تيشه 

د بودجه دولت فدرال بين سال های به ريشه مازا
 ميليارد ٣۴٧  زده و در عوض ٢٠٠١ تا ١٩٩٨

 ميليارد ۴۵٠ و بيش از ٢٠٠۴دالر برای سال 
 کسری مالي ٢٠٠۶ تا ٢٠٠۴دالر برای سال های 
کسری بودجه سرسام آور . به بار آورده است

آمريکا موجب کاهش پس انداز ملي اين کشور و 
ه بين المللي تعميق کسری مالي آن در عرص

گرديده و وابستگي اين کشور را به سرمايه 
خارجي جهت تأمين منابع مالي برای سرمايه 

هم . گذاری و مصرف داخلي ، گسترش مي بخشد
اکنون فرمانداری های اياالت مختلف آمريکا تا 

 تا ۶٠سال آتي با کسری مالي ای مجموعا معادل 
 ١٨ تا ١٣ ميليار دالر ، يعني مبلغي معادل ٨۵

در . درصد مخارج دول ايالتي ، روبرو مي باشند
سطوح مختلف دولتي ، سياست های ناموزون و 
حتي ضد و نقيضي اتخاذ مي گردد که عملکرد 
. سيستم اقتصادی را به مثابه يک کل فلج مي سازند

اليگارشي دست راستي تندرو حاکم بر آمريکا ، به 
 ، يعني به قول يکي از Financial Timesقول 

منتهي مي " جنون"سخنگويان سرمايه جهاني ، به 
  .گردد

  
   

  عالج نظامی 
  برای عقب افتادگی اقتصادی

    
آيا برتری نظامي آمريکا مي تواند جهت * 

بازسازی هژموني اقتصادی اين کشور مورد 
  استفاده قرار گيرد؟ 

حضور نظامي دولت آمريکا کماکان منافع 
وجه ای در اقتصادی اين کشور را به طور قابل ت

عربستان سعودی و ديگر توابع نفتي آمريکا 
حفاظت کرده و همين االن اين امکان را به آمريکا 
مي دهد تا نواحي نفت خيز عراق را تحت کنترل 

اما دامنه و دوام اين کنترل ، و اين که . قرار دهد
آيا اين امر قدرت نفوذ آمريکا در زمينه عرضه و 

 جهاني را افزايش قيمت گذاری نفت در بازارهای
خواهد داد يا خير ، موضوعي غامض و مساله 

طبق يکي از اسناد بخش . برانگيز باقي مي ماند
 ، ١٩٩٢در سال " برنامه ريزی دفاعي پنتاگون"
حفظ و ابقاء ناتو به مثابه ابزار عمده دفاعي و "

امنيتي غرب و نيز هم چون مجرايي برای اعمال 
ي اروپا ، از اهميتي نفوذ و مشارکت در امور امنيت
ما بايد درصدد ] و[اساسي برخوردار مي باشد 

باشيم تا از قرار مدارها و تنظيمات امنيتي ی يک 
] ما... [جانبه منحصرا اروپايي ، جلوگيری نماييم 

بايد مکانيسم هايي را که رقبای بالقوه را حتي از 
فکر دست يابي به نقش وسيع تر منطقه ای يا 

  ."ند ، حفظ کنيمجهاني بازمي دار
در جريان جنگ دوم آمريکا عليه عراق * 

 ، آمريکا حتي عليرغم فشارهای ٢٠٠٣در مارس 
شديد ديپلماتيک و رشوه های آشکار نتوانست هيچ 

  کشور آنگوال ، کامرون ، گينه ، شيلي ، ۶يک از 
مکزيک و پاکستان را مجبور سازد تا به سود او 

 از خاک اين ترکيه نيز حق استفاده. رأی دهند
کشور به عنوان صحنه عمليات نظامي را به 

و پس از جنگ نيز واضح بود که . آمريکا نداد
آمريکا هيچ وسيله موثری برای تالفي و انتقام 

  در دست - يا فرانسه و آلمان -جويي عليه ترکيه 
  . نداشت

به " جنگ عليه تروريسم"دو سال 
 مشروعيت آمريکا در سرتاسر دنيا آسيب وارد

ساخته و همين امر عمال به ايدئولوژی و فرهنگ 
در نظرسنجي . امپرياليسم آمريکا لطمه زده است

 کشور و منجمله در ١١  در BBCای که از سوی 
آمريکا و تنها يک کشور از ميان ممالک عربي 

به عمل آمد ، دو سوم افراد ، آمريکا را ) اردن(
همچون ابرقدرت گستاخي ديدند که وجودش برای 

لح جهاني خطری به مراتب بزرگ تر از کره ص
محور "دو عضوء بازمانده (شمالي و ايران 

 درصد از ٢۵بشمار مي رود ، و تنها ") اشرار
 عنوان کردند که - به استثنای آمريکايي ها -آنان 

قدرت نظامي آمريکا موجب برقراری امنيت در 
  . دنيا است
در دنيای پس از جنگ سرد ، رقابت های * 

 جهاني ، ديگر )intercapitalist(سرمايه داری بينا
مثل سابق به واسطه تن در دادن به مسايل امنيتي 

تقريبا هر . دوران جنگ سرد ، مهار نمي گردد
نوع فشار امپرياليستي از سوی آمريکا جبرا 
بازارهای باز ، ثبات سياسي و نهادهای بين المللي 

انهاست پذيرفته شده ای که سرمايه جهاني وابسته بد
  .را به خطر مي اندازد

هم اکنون آمريکا با يک رقيب نيرومند ، * 
يعني اتحاديه اروپا که چه از نظر توليدی و چه از 
زاويه تجاری با او برابری مي کند ، مواجه مي 

کشورهای آسيايي نيز پا به پای هند به عنوان . باشد
يک مرکز توسعه يابنده و غني ی  توليدی ، نرم 

خدمات کامپيوتری ، مشغول سر و سامان افزار و 
دادن به يک حوزه اقتصادی منطقه ای در پيرامون 

ازهمپاشي مذاکرات  .ژاپن و چين مي باشند
سازمان تجارت جهاني در کنکون مکزيک در ماه 

 نيز نشانه ای از واکنش شديد ٢٠٠٣سپتامبر سال 
سايرين عليه آمريکا در دوران پس از جنگ عراق 

 بر خالف سابق ديگر نمي تواند جهان آمريکا. بود
چندقطبي کنوني را با عملکردهای تکروانه ، با 

اين . قدرت نظامي و يا غيره تحت کنترل قرار دهد
قبيل عملکردها و سياست های آمريکا حاصلي جز 

  . تباهي و شکست در بر نخواهد داشت
مبارزه برعليه نوامپرياليسم آمريکا يعني اميد 

نيان آن ، و يعني اميد بخشيدن به بخشيدن به قربا
نيروهای مترقي و پيشروی که هم اکنون چه در 
کشورهای در حال توسعه و چه در ممالک پيشرفته 

  .به جوش و خروش درآمده اند

  
  

 

 ! برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر    !مرگ بر امپریالیسم و سگهای زنجیریش
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  مارکسیسم به زبان مارکسمارکسیسم به زبان مارکس
  ))88((  ))واژه نامهواژه نامه((

  بهرنگ. ا: تهیه و تنظیم از

  
  

تاریخ " : (Materialist Conception of History) درک ماتریالیستی تاریخ
حتی بهترین دانشمندان نیز ، تحت تأثیر برخی پیش . به دیرینشناسی شباهت دارد

. داوری های معیّن ، متوجه واقعیاتی که در برابر چشم شان قرار دارند ، نمی شوند
بعدا ، در کمال تعجب در هر گوشه و در هر کنار آثار و نشانه هایی از آن چه ] اما[
 مارس 25نامه به انگلس ،    (".ه ناتوان از درک و فهم آن بودند ، کشف می کنندک

1868(  
 به محمول و "انسان"کل تاریخ ، زمینه و پیش درآمدی است برای آن که "

 به نیازهایی ملموس و "انسان به مثابه انسان"ظرفی برای آگاهی حسی ، و نیازهای 
 واقعی از تاریخ طبیعی طبیعت ، بخشی تاریخ ، خود بخشی. طبیعی ، مبدل گردند

علوم طبیعی به مرور . تکامل طبیعت به انسان ، می باشد] روند[واقعی از تاریخ 
زمان علوم انسانی را دربرخواهند گرفت درست به همان سیاق که علوم انسانی 

یک ] به این ترتیب نهایتا[روزی علوم طبیعی را تحت شمول قرار خواهند داد ؛ و 
  )    1844 فلسفی - دستنوشته های اقتصادی   (".حد به وجود خواهد آمدعلم وا

تاریخ مجبور ] ماتریالیستی ی[درک ، برخالف نگرش ایده ئالیستی ... "
در نیست در هر دوره ای دنبال یک عصر بگردد بلکه برعکس همواره بر زمینه و 

رک ماتریالیستی به عبارت دیگر د[ند ؛ مامی ثابت و مستقر محیط واقعی ی تاریخ 
ایده ها توضیح نمی دهد بلکه شکل ] دل[را از ] اجتماعی بشر[پراتیک ] تاریخ

بر همین . توضیح می دهد] بشر[پراتیک مادی ] بطن[گیری عقاید و ایده ها را از 
مبنا ، درک ماتریالیستی تاریخ به این جمع بندی می رسد که همه ی اشکال و 

 یا تبدیل "خودآگاهی" حل شدن درد نظری ، از راه  از راه نق ،فراورده های آگاهی
 و غیره ، قابل حل نمی باشند بلکه "خیاالت" ، به "اشباح" ، به "ارواح"شدن به 

یعنی [ روابط اجتماعی ی موجود  ی عملیمی بایست از طریق براندازی و نابودیِ
صل که موجد این گونه اباطیل ایده ئالیستی است حل و ف] روابط اجتماعی ای

این نه انتقاد بلکه انقالب است که عامل محرکه تاریخ ، ] و یعنی این که[گردند ؛ 
. ری از تئوری استگهر شکل دیعامل محرکه عامل محرکه مذهب و فلسفه و 

خودآگاهی به " در حل شدننشان می دهد که تاریخ با ] درک ماتریالیستی تاریخ[
در هر مرحله ای ،  بطن تاریخ  ، به پایان نمی رسد بلکه در" روح مطلقمثابه

محصولی مادی ؛ یعنی مجموعه ای از نیروهای مولده ، مجموعه ای که ماحصل 
 یافت می شود که هر نسل  ،تاریخی رابطه ی افراد با طبیعت و با یکدیگر می باشد

آن را از نسل قبلی ی خویش به ارث می برد ؛ انبوهی از نیروهای تولیدی ، شرایط 
د ولی از ندی که هرچند از سویی توسط نسل نوین متحول می گرد ما یهسرمایو 

 شرایط ]همین نیروها ، شرایط و سرمایه های مادی به نوبه ی خود [سوی دیگر
 از تکامل و ین ، حد معیّ نسلد و به آننن می سازیوجودی و هستی آن نسل را تعی

د که به همان درک ماتریالیستی تاریخ نشان می ده. دنکاراکتری ویژه ، می بخش
  ".اندازه که انسان ها شرایط را می سازند ، شرایط نیز انسان ها را می سازد

یعنی شرایطی که نسل ] یعنی شرایط زندگی ی انسان ها[این شرایط ؛ ... "
د که آیا تکان های نن می سازهای مختلف با آن روبرو می شوند ، همچنین معیّ

کرار می شوند قدرت کافی خواهند داشت تا انقالبی ای که متناوبا در طول تاریخ ت
و چنانچه همه ی عناصر مادی یک . بنیان های نظم موجود را براندازند یا خیر

یعنی از یک سو نیروهای مولده ی موجود و از سوی دیگر شکل (انقالب تمام عیار 
گیریِ توده ای انقالبی که نه تنها برعلیه برخی از شرایط موجود در جامعه بلکه 

فراهم ) انقالب کند...  ی تاکنونی در اجتماع "تولید زندگی"علیه خود شیوه بر
 درست - تا جایی که به تکامل عملی ی جامعه مربوط می شود ، نباشند ، آنگاه 

 این که ایده ی این - اثبات می کند نیز کمونیزم ] مبارزه برای[همان طور که تاریخ 
 و مطلبی کامال ذهنی ی علی السویهامرانقالب قبال صد بار هم مطرح شده باشد 

   ".خواهد بود
کل برداشت تاکنونی از تاریخ ، این پایه و بنیان مادی و واقعی ی تاریخ را "

یا کامال نادیده گرفته و یا تنها چون امری اتفاقی که ربط چندانی با تاریخ ندارد ، در 
مواره بر مبنای می بایست ه] تاکنونی[به همین خاطر نیز تاریخ . نظر گرفته است

] یعنی معیاری که مطابق آن[معیاری بی قاعده و عاری از اصول نوشته می شد ؛ 
تولید واقعی ی زندگی همچون مقوله ای مربوط به ماقبل تاریخ ، و در همان حال ، 

و حتی ] انسان ها[مقوالت واقعا تاریخی همچون اموری جدا از زندگی روزمره 
با این نحوه ی نگرش ، . یعه ، به نظر می رسندگاها همچون مسایلی خارق الطب

تاریخ حذف گردیده و به این ترتیب تناقض ] قلمرو[رابطه ی انسان با طبیعت از 
به همین دلیل نیز ، حامیان این طرز تفکر ، . بین طبیعت و تاریخ به وجود می آید

ادگان تاریخ قادر به مشاهده چیز دیگری جز عملکردهای سیاسی شاهز] پهنه ی[در 
تحت [برای مثال ، .... و دول و منازعات مذهبی و جدال های تئوریک ، نگردیده اند

چنانچه عصری از تاریخ ، خود را همچون محصول و ] تأثیر یک چنین نگرشی
 ی صرف تصور کند ، علیرغم این "مذهبی" یا "سیاسی"مولود انگیزه های 

 انگیزه های واقعی ی این  صرفا اشکال ظاهریِ"سیاست" و "مذهب"که ] واقعیت[
فوق را می ] نادرست[تصور ] ایده ئالیست[عصر هستند ، مع الوصف تاریخ دان 

مردم نسبت به عملکرد ] ذهنی ی ["برداشت" و "ایده": به این ترتیب . پذیرد
واقعی خویش ، به یگانه عامل تعیین کننده و نیروی محرکه ای که عملکرد آنان را 

ایده ئولوژی هر سه پاراگراف از  (".د ، مبدل می گرددکنترل و معیّن می ساز
  )آلمانی
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وقتی از " : (Productive & Unproductive Labour) کار مولد و غیرمولد
کار مولد سخن می گوییم ، از کار اجتماعی سخن می گوییم ؛ یعنی از کاری که بر 

  ". کندکار داللت می] نیروی[روابط کامال مشخصی بین خریدار و فروشنده 
کارگر مولد کسی است که کار او کاال تولید می کند و به واقع یک چنین "
یعنی بیش از بهای [بیش از میزان کاالیی که تولید می کند ] قادر نیست[کارگری 

  )تئوری های ارزش اضافههر دو نقل قول از  ("....کاال مصرف کند] کار خویش
ا از کار مولد ، در اینجا مفهوم م] عام[اما از سوی دیگر ، برداشت و تصویر "

به این معنا که تولید سرمایه داری صرفا به معنی : خاص و دقیق تری پیدا می کند 
کارگر نه برای . تولید ارزش اضافه: تولید کاال نیست بلکه اساسا و در اصل یعنی 

بنابر این ، در اینجا تنها همین کافی . خود بلکه برای سرمایه دار تولید می کند
کارگر می بایست ارزش ] در واقع[تولید کند بلکه ] کاال[نیست که کارگر صرفا 

  )1سرمایه ، جلد  (".اضافه تولید نماید
می تواند این مطلب که کار مولد از ... تنها کوته نظری خاص یک بورژوا "

نقطه نظر سرمایه چیست را با این مطلب که عموما کدام کار ، کار مولد است یا کار 
به طور عام چیست ، قاطی کرده و اشتباه بگیرد و در نتیجه به خیال خام خود مولد 

عالمانه جواب دهد که هر نوعی از کار که به هر حال چیزی تولید کند و حاصل و 
  )تئوری های ارزش اضافه (".نتیجه ای دربر داشته باشد نتیجتا کار مولد است

ولد است که برای سرمایه تنها آن کارگری کارگر م] از نقطه نظر سرمایه["
از این . دار ارزش اضافه تولید نموده و لذا در خدمت خودگستری سرمایه کار کند

رو ، چنانچه بیاییم و موردی خارج از حیطه ی تولید اشیاء مادی را در نظر بگیریم 
، آنگاه ، برای مثال ، یک معلم مدرسه زمانی یک کارگر مولد محسوب می شود که 

کار انداختن کله ی دانش آموزان خود ، مثل حیوان کار کند تا جیب عالوه بر به 
این که صاحب مدرسه سرمایه اش را به جای راه اندازی . صاحب مدرسه را پر کند

یک کارخانه کالباس سازی صرف یک کارخانه آموزشی کرده است به هیچ وجه 
ین صاحب مدرسه یعنی در برقراری رابطه ی سرمایه دارانه ب[تغییری در اصل قضیه 
بنابر این ، مقوله ی کارگر مولد صرفا بر . به وجود نمی آورد] و معلم مورد بحث

رابطه ی بین کار و اثرات مفید آن ، صرفا بر رابطه ی بین کارگر و محصول کار او 
عالوه بر اینها مبین رابطه ی تولیدیِ اجتماعی ی ] کارگر مولد[داللت نمی کند بلکه 

کارگر به ] هستی ی[ روندی تاریخی به وجود آمده و بر مشخصی است که طی
در . عنوان ابزار مستقیم و بالواسطه ی آفرینش ارزش اضافه مهر و نشان زده است

  )1سرمایه ، جلد  (".نتیجه ، کارگر مولد بودن نه سعادت بلکه مصیبت است
ی کار مولد ، مطابق مفهوم آن در تولید سرمایه داری ، عبارت از کار مزد"

یعنی آن بخش از سرمایه که صرف پرداخت (ای است که با بخش متغیر سرمایه 
یعنی ارزش (مبادله می گردد و نه فقط این بخش از سرمایه ) دستمزد می شود
را بازتولید می کند بلکه عالوه بر آن برای سرمایه دار ارزش ) نیروی کار خویش

وع از کار مزدی کار مولد محسوب تنها آن ن... بدین ترتیب . اضافه تولید می نماید
  ".می گردد که سرمایه تولید کند

تفاوت میان کار مولد و کار ] از نقطه نظر سرمایه و مناسبات سرمایه داری["
و بعبارتی [غیرمولد به هیچ وجه ربطی نه به نوع تخصص و نه به ارزش مصرف 

و جای دیگر ] ر مولدکا[یک جا کار با سرمایه مبادله می شود . دارد... کار ] فوائد
در یکی ، کار به سرمایه تبدیل می ]. کار غیرمولد[کار با دارایی مبادله می گردد 

شود و برای سرمایه دار سود حاصل می کند و در دیگری ، کار ، نوعی هزینه به 
برای مثال ، کارگری که . حساب می آید و بخشی از دارایی ، صرف آن می شود

مت گرفته شده است کارگری مولد محسوب می گردد توسط یک پیانوساز به خد
چرا که نیروی کار او نه فقط مابه ازای دستمزد اش را برای کارفرما جبران می سازد 
بلکه عالوه بر آن ، در خود محصول ؛ یعنی در پیانوی ساخته شده ، یعنی در کاالیی 

ن ارزش که پیانوساز خواهد فروخت ، ارزش اضافه ای به مراتب بیش از میزا
حال برعکس فرض کنید که من خودم بروم و همه مواد و . دستمزداش وجود دارد

را بخرم و به جای خریدن پیانو از ... مصالح مورد نیاز جهت ساختن یک پیانو 
در این حالت ، کارگری که این پیانو را برای . پیانوساز ، آن را در خانه خودم بسازم

نه با [  می گردد چرا که در اینجا کار او من می سازد کارگری غیرمولد محسوب
          ".مستقیما با دارایی من مبادله شده است] سرمایه بلکه

  
مسلم است که هدف جنبش ... " : (Political Movement) جنبش سیاسی

سیاسی ی طبقه کارگر تسخیر قدرت سیاسی است و برای انجام این امر نیز طبیعتا 
مشخص تشکیالتی پیشاپیش سازمانیافته از اعضاء ضروری است که در یک مقطع 

      ".این طبقه به وجود آمده باشد
اما از سوی دیگر ، هر جنبشی که در آن طبقه کارگر ، به عنوان یک طبقه ، "

برعلیه طبقات حاکمه برمی خیزد و سعی می کند تا از بیرون به آنها فشار وارد 
رزه کارگران یک کارخانه جهت کاهش برای مثال ، مبا. سازد ، جنبشی است سیاسی

میزان ساعات کار روزانه با متوسل شدن به اعتصاب و غیره ، صرفا یک جنبش 
حال آن که ، مبارزه جهت تحمیل قانون هشت ساعت کار روزانه و . اقتصادی است

به این ترتیب ، از دل جنبش های . غیره به طبقات حاکمه ، جنبشی است سیاسی
 کارگران ، یک جنبش سیاسی فراگیر نضج می گیرد ؛ یعنی اقتصادی پراکنده ی

به شکل عام و همگانی ] آنهم[جنبشی طبقاتی با هدف دستیابی به مطالبات خویش 
یعنی نیرویی که [که از نیروی اجتماعی ی عمومی ی جبر و ایجاب برخوردار است 

مقابل طبقه طبقه کارگر از طریق آن خواست های خود را ، به مثابه یک طبقه ، در 
  "] ....یا طبقات حاکم قرار داده و به آنان تحمیل می کند

به اندازه کافی رشد و ] طبقاتی[آنجا که طبقه کارگر از حیث سازماندهی "
بلوغ نیافته تا قادر شود علیه قدرت متفقه ی حاکم ؛ یعنی علیه قدرت سیاسی 

انجام یک چنین امری طبقات حاکمه به مبارزه ای قاطعانه دست بزند ، باید برای 
به هر قیمت که شده ، از طریق تهییج دایمی و برخورد خصمانه برعلیه سیاست 

آلت دست ... در غیر این صورت ، . های طبقات حاکمه ، آموزش و تعلیم داده شود
 23نامه به فردریک بالته ، هر سه نقل قول از   (".طبقات حاکمه باقی خواهد ماند

     )1871نوامبر 
   

 !زنده باد انقالب                !زنده باد کمونیسم
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 آدرس پست الکترونیک
address: ipfg@hotmail.com    e-mail  

  
  

 !حضور وسیع نیروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی در بم
  
 

 هزار قربانی زلزله بم به خاک سپرده شد و اين ٢٨ ديماه جسد بيش از ٩روز بروز بر آمار تلفات زلزله بم افزوده می شود، تا صبح روز چهارشنبه 
اقی مانده است؛ و در ضمن هنوز هم رژيم جمهوری اسالمی خبری در در حالی است که بسياری از ويرانه ها هنوز بعلت کمبود امکانات دست نخورده ب
 هزار نفر ذکر ۵٠خبرگزاری های  خارجی رقم کشته شدگان را بيش از . مورد روستاهای اطراف بم و تلفات احتمالی در آن مناطق را منتشر نساخته است

تازه اين رقم  همانطور که گفته شد شامل تلفات جانی روستاهای اطراف .  هزار نفر صحبت می کنند۴٠ کرده اند ولی سران رژيم و از جمله خاتمی دغلکار از کشته شدن حداکثر
  .بم که تا کنون هيچ گونه توجهی به آن ها نشده، نمی گردد

اده و بنا به گزارش راديو بی بی سی در شرايطی که سرمای شديد روزهای اخير جان بسياری از بازماندگان و بويژه کودکان و مجروحين را در معرض خطر جدی قرار د
تعدادی از کودکانی که زنده از زير آواربيرون آورده شده بودند، پس از مدتی به دليل کمبود امکانات از سرمای شديد يخ بسته و قربانی شدند، در شرايطی که دهها هزار آواره از 

 برای دريافت هر نوع کمکی به سوی شهرستان بم سرازير شده اند و همچنين در شرايطی که مردم از روستاهای اطراف بم که از زلزله آسيب ديده اند، حيران و سرگردان
مناطق مختلف ايران در تالش شبانه روزی برای رساندن غذا و پوشاک به بازماندگان زلزله هستند، در چنين شرايطی رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی به جای قراردادن 

ر مردم منطقه و نجات احتمالی جان کسانی که در زير آوار مانده اند، صرفًا برای جلوگيری از گسترش و اوج گيری اعتراضات توده ای و برای سرکوب امکانات دولتی در اختيا
گسيل داشته است و در حاليکه به هر نوع اعتراض و مبارزه مردم خشمگين برای دست يابی به حقوق خود، سراسيمه هزاران تن از نيروهای مسلح خود را به منطقه زلزله زده  

 پاسگاه انتظامی در بم ايجاد شده و ۵٣: " ساختن اردوگاه هائی در بم برای نيروهای مزدور خود اقدام نموده از زبان باقر قاليباف، فرمانده نيروی انتظامی اعالم می کند که 
بايد بدانيم  که هم اين اقدامات سرکوبگرانه و هم دزدی های آشکار و بی سابقه ای ". لزله زده ديده اندمأموران مستقر در آنها آموزشهای الزم را برای استقرار نظم در منطقه ز

  .که توسط نيروهای انتظامی در مسير های کمک رسانی صورت می گيرد، باعث توقف و کند شدن کمک های مردم مناطق ديگر به مصيبت ديدگان زلزله شده است
واقعيت اين است که آمار . ن المللی، با توجه به کثرت بی سابقه تلفات انسانی در زلزله بم، رژيم حاکم بر ايران را عامل اين فجايع دانسته اندکارشناسان زلزله در سطح بي

امروز مردم ايران با .   بوده استبسيار باالی قربانيان زلزله در بم به دليل وضعيت ساختمان های اين شهر و عدم برخورداری کل شهر از سيستم های الزم در مقابل زلزله 
 کشته و مجروح ٣ ريشتر تنها ٧ از جمله زلزله اخير در ژاپن که با قدرت -مقايسه ميزان تلفات ناشی از زلزله اخير در بم  با زلزله های پيش آمده در ساير نقاط پيشرفته جهان 

ای از رشد در تکنولوژی دست يافته است که می تواند فجايع طبيعی نظير زلزله را تا حدود زيادی مهار  بيش از پيش به اين حقيقت پی ميبرند که بشريت به درجه -بجای گذاشت
و حاکميت رژيم های ديکتاتوری چون رژيم جمهوری ) سيستم سرمايه داری امپرياليستی(آن ها در می يابند که با اين حال، به دليل حاکميت يک سيستم ضدانسانی در جهان . کند

درست .  رای حفظ و نگهداری آن در اقصی نقاط دنيا ، بسياری از مردم جهان و از جمله مردم تحت ستم ايران از امکان دست يابی به چنان تکنولوژی محروم مانده انداسالمی ب
ر شرايطی که مردم ما براحتی نگفتند زلزله کار بر چنين اساسی است که رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی با مشاهده آگاهی رو به رشد مردم و هراسان از آن د

  . خداست و دليل فجايع ناشی از زلزله در بم را نه در آسمان ها بلکه در زمين جستجو کردند،  هزاران تن از قوای نظامی خود را جهت سرکوب مردم به منطقه گسيل داشته است
  

  !درود بر توده های آگاه و رزمنده
  !مپرياليسم جمهوری اسالمیمرگ بر رژيم وابسته به ا

  

  با ايمان به پيروزی راهمان
  چريکهای فدايی خلق ايران

  ١٣٨٢ ديماه ١٠
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