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 1384    ماه     خرداد                                                   دهم   دوره جدید سال    ارگان چریکهای فدایی خلق ایران                       

  

  

  سرمقاله
  

  ""!!زندانی سیاسی آزاد باید گرددزندانی سیاسی آزاد باید گردد""
    

 سیاسی در زندان های رجائی شهر و زندان پردیس در کرج که در اعتراض به انتقالشان به زندان محکومین جنائی آغاز اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان"
شد و به دنبال آن اعتصاب غذای برخی از زندانیان اوین به خاطر فشار و محدودیت هائی که علیه آنان اعمال می شود و در همین رابطه تحصن خانواده های 

 برخی از فعالین سیاسی از میان اپوزیسیون قانونی رژیم، بار دیگر نگاهی هر چند گذرا به واقعیت زندان در جمهوری اسالمی در شرایط کنونی آن زندانیان و
ن  با کشتار وحشیانه زندانیا67 و سپس حمام خونی که در سال 60همانطور که می دانیم پس از کشتار های هولناک و وسیع سال . را ضروری می سازد

پس از آن، هر گاه . زندانهای خود روی آورد  رژیم جمهوری اسالمی به سیاست انکار وجود زندانی سیاسی در اینبارد،نسیاسی در زندان ها به راه انداخت
 ،در عین حال. ت جلوه دهدرژیم مجبور به اعتراف به وجود زندانیان سیاسی در زندانها گردیده سعی کرده است تعداد آنها را بسیار کمتر از آنچه بوده و هس

            ".آنها تماما کوشیده اند تنها بعضی دانشجویان، روزنامه نگاران و افرادی از میان اپوزیسیون قانونی خود در زندان ها را زندانی سیاسی بشمارند
        

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : : در این شماره می خوانیددر این شماره می خوانید
  
  
  

  

  44  .................................................................. .. .. در جمهوری اسالمی در جمهوری اسالمی""انتخاباتانتخابات""
  

  88  ............    ))ههترجمترجم((کارگرانی برای دور انداختن، ارتش ذخیره کار امروز   کارگرانی برای دور انداختن، ارتش ذخیره کار امروز   
  

 1010  ......................................  ویکتور خارا، صدای رسای توده های ستمدیده ویکتور خارا، صدای رسای توده های ستمدیده 
  

  1313  ....................................................................  ها در اتحادیه اروپاها در اتحادیه اروپا""البیالبی""نقش نقش 
  

  1616  ........................................................................................................ . .ستون آزاد ستون آزاد 

  

 1717  ..........................................................................  پاسداران و مرزبانان آمریکاپاسداران و مرزبانان آمریکا
  

  2020  ..............     در پیام فدایی در پیام فدایی""بذرهای ماندگاربذرهای ماندگار""انتشار فصل دوم کتاب انتشار فصل دوم کتاب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  به گرامیداشت رفیق شهید بهروز دهقانیبه گرامیداشت رفیق شهید بهروز دهقانی
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اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان 
سیاسی در زندان های رجائی شهر و 

یس در کرج که در اعتراض زندان پرد
به انتقالشان به زندان محکومین 
جنائی آغاز شد و به دنبال آن 
اعتصاب غذای برخی از زندانیان اوین 
به خاطر فشار و محدودیت هائی که 
علیه آنان اعمال می شود و در همین 
رابطه تحصن خانواده های آن 
زندانیان و برخی از فعالین سیاسی از 

انونی رژیم ، بار میان اپوزیسیون ق
دیگر نگاهی هر چند گذرا به واقعیت 
زندان در جمهوری اسالمی در 
  .شرایط کنونی را ضروری می سازد

  
همانطور که می دانیم پس از کشتار 

 و 60های هولناک و وسیع سال 
 با 67سپس حمام خونی که در سال 

کشتار وحشیانه زندانیان سیاسی در 
 رژیم نبار اید،نزندان ها به راه انداخت

جمهوری اسالمی به سیاست انکار 
زندانهای  وجود زندانی سیاسی در

پس از آن، هر گاه . خود روی آورد
رژیم مجبور به اعتراف به وجود 
زندانیان سیاسی در زندانها گردیده 
سعی کرده است تعداد آنها را بسیار 
. کمتر از آنچه بوده و هست جلوه دهد

ده اند  آنها تماما کوشی،در عین حال
تنها بعضی دانشجویان، روزنامه 
نگاران و افرادی از میان اپوزیسیون 
قانونی خود در زندان ها را زندانی 

  .سیاسی بشمارند
  

در تداوم چنان سیاستی است که 
امروز کار را به آنجا رسانده اند که 
سرسپردگان رژیم در سفرهای خود 

به کشورهای خارج و در برخورد با 
 70 رقم ،لی حقوق بشرمراجع بین المل

را برای کل تعداد زندانیان سیاسی در 
 نفر 70ایران ذکر می کنند، یعنی تنها 

را به عنوان زندانی سیاسی در ایران 
این موضوع . به رسمیت می شناسند

اتفاقا در سال پیش توسط وکیلی به 
نام نعمت احمدی در سوئد مطرح شد 
که با اعتراض شدید ایرانیان مبارز در 

وی اخیرا در (ن کشور مواجه گردید ای
نامه سرگشاده ای به شاهرودی، 
رئیس قوه قضائیه اعتراف کرده است 

وقتی در پاسخ، تعداد زندانیان : که
سیاسی کشور را مطرح کردم به 
عنوان عامل رژیم و مأمور حقوق 
بگیر با من برخورد شد و سخنرانی 

 .)من در یکی دو شهر  برگزار نشد
  

 در رابطه با زندانهایش تبلیغات رژیم
به خصوص از زمانی تغییر کرد که 

 خاتمی همراه "اصالح طلبی"پروژه 
حکومت "با فریادهای دروغین 

در . اش در جامعه پیاده شد"قانون
این دوره با باال گرفتن تضادهای 
درونی رژیم که باعث شد گاها برخی 
از میان جناحی از حکومت و یا 

ارگر کسانی از درون طبقه استثم
حاکم نیز به زندان انداخته شوند، 
شرایط جدیدی برای اشاعه تبلیغات 
رژیم در مورد کل زندانیان سیاسی 

دستگاه تبلیغاتی . ایران بوجود آمد
رژیم کوشیده است با توجه به فضا و 

 در زندان از "خودی ها"امکاناتی که 
آن برخوردارند در میان قشرهای بی 
ی خبر که اغلب از شرایط زیست

مرفهی برخوردارند و به خصوص در 
میان افکار عمومی در سطح جهان 
شرایط زندانهای جمهوری اسالمی را 
منطبق با استانداردهای بین المللی 

آنها در عین حال که . نشان دهند
مدعی اند کل زندانیان سیاسی از 
چنان قماشی بوده و یا حداکثر 
تعدادی دانشجوی معترض شناخته 

ن همراه اند، تالش می شده نیز با آنا
ورزند تا تعداد کل زندانیان سیاسی 
. ایران را در همین حد، اعالم  کنند

همچنین اینطور جلوه می دهند که 
گویا همه زندانیان از همان شرایط و 
امکاناتی در زندان برخوردارند که آن 
زندانیان شناخته شده، لذا دست به 
تبلیغ زده و مطرح می کنند که زندان 

 جمهوری اسالمی نه تنها های

شباهتی به آنچه مخالفین رژیم ادعا 
 "هتل"می کنند ندارند، بلکه بیشتر به 

این سخنی است که رئیس کل . شبیهند
زندانهای رژیم در مورد زندانهای 

در . جمهوری اسالمی بیان می دارد
 "سلول انفرادی"تبلیغات دیگر حتی از 

در .  نام می برند"سوئیت"به عنوان 
ن رابطه چندی پیش در جریان ای

پرونده سایت های اینترنتی برای 
نشست "چهار تن از متهمان، یک 

در این نشست .  برگزار شد"خبری
 مدعی شد که "جواد غالم تمیمی"
 متری است که 30سلول من یک اتاق "

در آن روزنامه، تلویزیون و سایر 
  ."امکانات فراهم است

  
  یعنی-برخورداری زندانیان خودی

کسانی از میان اپوزیسیون قانونی 
 از امکانات رفاهی در زندان و -رژیم

تبلیغ روی این موضوع، البته امری 
. نیست که بر کسی پوشیده باشد

 نوشتن یکی، نامه نگاری "مانیفست"
 سابقش در خارج "هم رزم"دیگری با 

از کشور، مرخصی رفتن ها، امضای 
طومارهای اعتراضی، مصاحبه با 

 خارجی بوسیله تلفن های رادیوهای
دستی و غیره همه مواردی هستند که 
رژیم با تکیه بر آنها سعی دارد 
واقعیت شرایط دهشتناک زندان های 
جمهوری اسالمی و شکنجه های 

  

  

  
  ""!!زندانی سیاسی آزاد باید گرددزندانی سیاسی آزاد باید گردد""

  

  
 

سرمقاله

  
  

 یعنی کسانی از میان اپوزیسیون قانونی -برخورداری زندانیان خودی"
 از امکانات رفاهی در زندان و تبلیغ روی این موضوع، البته امری -رژیم

 نوشتن یکی، نامه نگاری "مانیفست". نیست که بر کسی پوشیده باشد
 سابقش در خارج از کشور، مرخصی رفتن ها، امضای "هم رزم"با دیگری 

طومارهای اعتراضی، مصاحبه با رادیوهای خارجی بوسیله تلفن های 
دستی و غیره همه مواردی هستند که رژیم با تکیه بر آنها سعی دارد 
واقعیت شرایط دهشتناک زندان های جمهوری اسالمی و شکنجه های 

 در میان رااش در حق توده های رنجدیده ایران وحشیانه و قرون وسطائی 
  ". به خصوص در بین افکار عمومی در جهان الپوشانی نمایدافراد ناآگاه و
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وحشیانه و قرون وسطائی اش در 
 در راحق توده های رنجدیده ایران 

به خصوص در میان افراد ناآگاه و 
 الپوشانی بین افکار عمومی در جهان

  .نماید
  

تا آنجا که به توده های زحمتکش و 
رنجدیده ایران مربوط است کامال باید 
متوجه بود که اتفاقا تبلیغات چی های 
رژیم نه فقط ابائی ندارند که واقعیت 
شکنجه های درون زندان های خود را 
بر مال سازند بلکه حتی برای 
بازداشتن مردم از مبارزه و ایجاد 

 در میان آنان همواره رعب و وحشت
سعی دارند قساوت ها و شقاوت های 

  .خود را به رخ توده ها بکشند
  

 یا همین حدود، به 70در مورد رقم 
عنوان تعداد کل زندانیان سیاسی در 
ایران، واقعیت این است که رژیم ضد 
مردمی جمهوری اسالمی به این نحو 
می کوشد کارگران و دانشجویان و 

م دیده ای که به دیگر توده های ست
دستگیری و زندانی کردن آنها می 

 زندانیان سیاسی به ءپردازد را جز
اما در . حساب نیاورد و نمی آورد

شرایطی که خود دستگاههای 
اطالعاتی رژیم بارها اعالم کرده اند 
که در جریان مبارزات دانشجوئی در 

 4000طی سالهای اخیر گاه تا 
یطی دانشجو دستگیر شده اند، در شرا

که بدلیل اوج گیری اعتراضات 
کارگری تاکنون صدها کارگر 
معترض دستگیر و به شکنجه گاه 
های رژیم روانه شده اند و حتی در 
زندان اوین بنا به اعتراف خودشان 

 شکل "بند کارگری"بندی به نام 
گرفته است، در اوضاعی که در هر 
اعتراض و برآمد مردمی، خود 

ی تعداد مقامات حکومتی از دستگیر
زیادی از جوانان سخن می گویند، 

محدود کردن زندانیان که واضح است 
 نفر دروغی بیش 70سیاسی ایران به 

  .نیست

رشد روز افزون اعتراض و مبارزه 
بر علیه دیکتاتوری حاکم بر کشور 
بطور طبیعی جز تشدید سرکوب 
مبارزات مردم و دستگیری گسترده 
مبارزین از طرف رژیم دیکتاتور و 
سرکوبگر جمهوری اسالمی پاسخ 

به همین دلیل هم . دیگری ندارد
زندانهای جمهوری اسالمی همواره با 
امواج جدیدی از زندانیان مواجه می 

حتی اخیرا در جریان شورش . باشد
مردم اهواز دادستان اهواز رسما از 

 نفر خبر داد و یونسی 205دستگیری 
: وزیر اطالعات رسما اعالم کرد که

از عاملین اصلی یعنی کسانی تعدای "
) خود جوش(که به صورت گروهکی 

دست به آشوب زدند شناسائی شده 
  ی شد وــه هایشان خنثــاند، هم برنام

هم خودشان به بسیاری از آشوب ها 
و تخریب ها ئی که قبال انجام داده 

همین نمونه . "بودن، اعتراف کردند
خود به تنهائی مبین دستگیری های 

وهای مبارز جامعه و پر گسترده نیر
شدن زندان ها از مبارزین و 

  .آزادیخواهان می باشد
  
 "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"

همواره در سرلوحه شعارهای 
روی این . مبارزاتی مردم ما قرار دارد

شعار باید تاکید نموده و از تمامی 
مبارزاتی که واقعا برای آزادی کلیه 
د، زندانیان سیاسی انجام می گیر

پشتیبانی کرد و برای تحقق آن 
اما شدیدا الزم است در . مبارزه نمود

همه جا بر علیه توطئه رژیم در مورد 
محدود کردن تعداد زندانیان سیاسی 
به افراد معدود و مشخص اقدام 
نموده و اجازه ندهیم که رژیم بتواند 
هم وجود گسترده زندانیان سیاسی 

و هم در زندانهای خود را انکار نماید 
شرایط دهشتناک این زندانیان را با به 
رخ کشیدن امکانات و شرایطی که 
زندانیان سیاسی برسمیت شناخته 
شده از آن برخوردارند، الپوشانی 

اکتفا کردن به شعار آزادی بی . نماید

قید و شرط همه زندانیان سیاسی و 
فراموش نمودن این موضوع به 
معنی باز گذاشتن دست جمهوری 

در سرکوب هر چه اسالمی 
وحشیانه تر زندانیان سیاسی ایران 
از میان اقشار و طبقات زحمتکش و 

 . ستمدیده مردم خواهد بود
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  پیام فدایی و خوانندگانپیام فدایی و خوانندگان

  
  استرالیااسترالیا
  رفیق ب  

  با درود های انقالبی
 که خواسته بودید را برایتان ارسال بدنبال دریافت نامه تان کتابهائی

در ضمن مبلغی که . به امید اینکه هر چه زودتر بدست شما برسند. نمودیم
  .موفق و پیروز باشید. فرستاده بودید رسید

  
  لمانلمانآآ
  س - ر

  با درود های انقالبی
همانطور که قبال نیز به اطالعتان رساندیم . نامه تان را دریافت کردیم

متاسفانه نامه ای که فتوکپی آنرا برای ما ارسال نموده اید بدست ما نرسیده 
  .پیروز باشید. است

  
  مریکامریکاآآ
  ب - ر

  با درود های انقالبی
.  چاپ آثار سازمان سپاسگزاریماز تالشتان جهت کمک به. نامه تان رسید
  .پیروز باشید

  
  انگلستانانگلستان

  ر - ر
  های مبارزاتی با سالم

در رابطه با درخواستتان از طریق ایمیل با شما تماس . نامه تان رسید
  .موفق باشید. خواهیم گرفت

  
  دانمارکدانمارک

  ا - ر
  های مبارزاتی با سالم

 4/3/2005 تاریخ د در ای قبلی که ذکر کردهمتاسفانه نامه. نامه شما رسید
 .پیروز باشید.  بدست ما نرسیده استبرای ما ارسال کرده بودید

  

 !زندانی سیاسی آزاد باید گردد
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اتاق مناظره و گفتگویی که به دعوت  از سوی چریکهای فدایی خلق ایران، در )پوالد( فریبرز سنجری قرانی ای است که اخیرا توسط رفیآنچه که در زیر می خوانید متن سخن: توضیح
از گفتار به نوشتار  پیام فدایی، ضمن تشکر از برگزارکنندگان این جلسه، متن این سخنرانی را. ارائه گردیدبرگزار شد،  "پلتاک"در  2005 ژوئن 18در تاریخ  "اتحاد سوسیالیست ها"
  .رآورده و بدین وسیله در اختیار خوانندگان قرار می دهدد

با سالم به تک تک رفقا و دوستانی که در اتاق حضور 
دارند و با تشکر از مسئولین اتاق که چنین برنامه ای 
را تدارک دیدند، همانطور که میدانید به مناسبت 
برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 

 امشب درباره انتخابات در جمهوری ایران قرار است
  .اسالمی با همدیگر به گفتگو بنشینیم

  
قبل از هر چیز اجازه بدهید که به این واقعیت اشاره 
کنم که به نظر من در شرایط دیکتاتوری آشکار و 
لجام گسیخته و در شرایطی که رژیم حاکم آزادیهای 
دمکراتیک را به وحشیانه ترین شکلی لگد کوب نموده 

و چنین . ن گفتن از انتخابات آزاد بی معناستسخ
نمایشاتی صرفاً جهت پوشش دمکراتیک دادن به 

روشن است که . دیکتاتوری حاکم سازمان می یابد
یکی از نشانه های برقراری و وجود دمکراسی در یک 

انتخاباتی که . جامعه امکان انتخابات آزاد می باشد
اده خود را مردم طی آن امکان می یابند آزادانه ار

جهت بروز آزادانه چنین اراده ای بطور . ابراز نمایند
طبیعی آزادی انتخابات با آزادی بیان و عقیده، آزادی 
اجتماعات و احزاب و آزادی مطبوعات و غیره مالزمه 

یعنی بدون وجود چنین آزادیهایی در جامعه . دارد
سخن گفتن از انتخابات آزاد معنایی ندارد و به سخنی 

  .تبدیل میشودپوچ 
  

نگاهی به انتخابات دیروز و چگونگی تدارک و 
برگزاری آن خود گواه بارزی است بر قالبی بودن و 

و این موضوعی است که در ایران به . پوچ بودن آن
تبلیغات دروغین . باوری عمومی تبدیل شده است

 میلیون نفر در این 28رژیم مبنی بر شرکت بیش از 
 کشیده شدن انتخابات مزبور انتخابات و یا بدور دوم

چه وزارت . هم تغییری در این واقعیت ایجاد نمی کند
 میلیون بلکه 28کشور جمهوری اسالمی اعالم کند نه 

 میلیون نفر در این انتخابات شرکت 35 میلیون یا 30
کردند و چه یکی از کاندیداها می توانست در همان 

 مقام  آرا را بدست بیاورد و بهصد در50 مرحله اول
ریاست جمهوری برسد و چه حاال که خودشان می 

 میلیون شرکت کرده اند و 28گویند تاکنون حدود 
انتخابات بدور دوم رسیده تغییری در این واقعیت نمی 

 برندگان این بالماسکه انتخاباتی برآمده از دهد که

از این لحاظ شاید بحث در . رأی آزاد مردم ما نیستند
اما اجازه . غیر الزم شمرده شودمورد انتخابات اخیر 

دهید این توضیح را بدهم که ضمن تأکید بر پوچ بودن 
و بی معنا بودن انتخابات در جمهوری اسالمی ما باید 
متوجه حساسیت اوضاعی که رژیم مضحکه انتخاباتی 
را در آن ترتیب می دهد، باشیم و در همین رابطه 

می اهمیت بار معضالتی که در مقابل جمهوری اسال
  .قرار گرفته را مورد توجه قرار دهیم

  
بنابراین اگر انتخابات دیروز حائز اهمیتی است این نه 
در خود انتخابات بلکه در شرایطی است که رژیم را 

 و جمهوری اسالمی با تعیین رئیس جمهور فرا گرفته
جدید خود الزاماً باید به مقابله با معضالت و شرایطی 

پس منطقی است . جه می باشدبپردازد که با آنها موا
که قبل از پرداختن به انتخابات اخیر به این بپردازیم 
که این باصطالح انتخابات در چه شرایطی رخ داده 
است و این شرایط چه پی آمدهایی برای جمهوری 

  .اسالمی بدنبال دارد
  

از یک سو انتخابات در شرایطی برگزار میشود که 
 و رسوا شدن "حاتپروژه کالن اصال"بدنبال شکست 

خاتمی، خیلی از کسانی که تا دیروز برای خاتمی هورا 
می کشیدند، با آشکار شدن هر چه بیشتر ماهیت 
تبلیغات فریبکارانه خاتمی و اصالح طلبان حکومتی، بر 

گستردگی طیف . تحریم انتخابات اخیر تأکید داشتند
نیروهایی که با دالئل و انگیزه های مختلف بر طبل 

این انتخابات می کوبیدند خود نشانه بارزی تحریم 
بود از شکست افسانه اصالح طلبی جمهوری اسالمی 

 سال گذشته 8در . که در سالهای گذشته تبلیغ میشد
رژیم جهت آرایش چهره خونبار خود و فریب مردم و 
منحرف کردن خشم و اعتراض آنها در تالش بود با 

اید و  مردم را سرگرم نم"پروژه کالن اصالحات"
ضمن اشاعه توهم امکان اصالح رژیم از درون، 

این امر . انرژی اعتراضی آنها را به بیراهه بکشاند
البته به خصوص با تبلیغاتی که بر علیه هر گونه 
خشونت و قهر انقالبی میشد به فضاهای انتخاباتی 

اما با . جمهوری اسالمی حال و هوای تازه ای بخشید
حات خاتمی گرایشات شکست مفتضحانه پروژه اصال

رادیکال به تدریج در سطح جامعه در وسعت هر چه 

بیشتری رشد یافته و تبلیغات پوچ اصالح طلبی یکبار 
این . دیگر مغلوب واقع بینی نیروهای مبارز جامعه شد

روند تا آنجا پیش رفت که تبلیغات بر علیه قهر و 
خشونت انقالبی و ضرورت مبارزه مسالمت آمیز و 

، امروز جای خود را به تأکید بر ضرورت انتخابات
  .سرنگونی رژیم داده است

  
در این مسیر است که سترونی امکان اصالح رژیم از 
درون نیز امر تغییر رژیم را با برجستگی هر چه 

تا جائی که حتی . بیشتری به جلو صحنه آورده است
رفسنجانی یکی از دالئل شرکت خود در این انتخابات 

این یک .  قلمداد نمود"یش های افراطیبروز گرا"را 
جنبه از واقعیت های جامعه ایران در رابطه با 

از سوی دیگر بدنبال تغییراتی که . انتخابات اخیر است
در سیاست امپریالیسم امریکا رخ داده امریکا در همه 
جا میکوشد تا در مقابل امپریالیست های دیگر سهم 

ل خلقهای هر چه بزرگتری از حاصل غارت و چپاو
از . کشورهای تحت سلطه را به جیب خود بریزد

افغانستان و عراق که مستقیماً آماج حمله امریکا قرار 
گرفتند تا بقیه کشورهای خاور میانه و آسیای میانه 
همگی قرار است در چارچوب این سیاست، تجدید 
آرایش سیاسی پیدا کنند و یا بقول بوش رئیس 

شوند و البته به زبان  "دمکراتیزه"جمهور امریکا 
انسانی یعنی سهم بزرگتری از منابع و امکانات آنها 

خالصه در دعوای امریکا با . نصیب امریکا شود
امپریالیستهای دیگر به خصوص اروپا، امریکا خواهان 
سهم هر چه بزرگتری از کیک خاورمیانه است، نه 
اینکه سهم تاکنونی اش کم باشد بلکه بحث بر سر 

فکر نمی کنم که .  به سهم رقبا استدست اندازی
نیازی باشد که من برای شما توضیح دهم که جهت 
پیشبرد این سیاست امریکا از همه تاکتیک ها و 
روشها استفاده خواهد کرد و در صورت لزوم 
روشهائی را پس از امتحان رها و روش نوینی را 

خالصه از تعویض کامل رژیم ها . پیش خواهد گرفت
 نظامی و جایگزینی آنها به شکلی کامالً بوسیله حمله

و زیر سرنیزه سربازان امریکائی گرفته تا !! دمکراتیک
حل مسائل با رقبای امپریالیست خود در پشت میز 

از مثال . مذاکره با به جا نگهداشتن رژیم های قبلی
لیبی که رژیم حاکم خود پیشبرنده سیاست امریکا شد 

ها و محاصره اقتصادی، تا انقالبات گل الله و بمباران
 11امریکا برای پیشبرد سیاست جدید خود پس از 

سپتامبر از هر فرصتی و از هر روشی سود جسته و 

  در جمهوری اسالمیدر جمهوری اسالمی  ""انتخاباتانتخابات""
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البته در همه جا هم جهت پیشبرد این سیاست فریاد 
خواهند زد که فالن رژیم حقوق بشر را نقض کرده که 
واقعاً هم کار این رژیم ها  همین بوده و یا دیگری در 

تهیه سالح های کشتار جمعی حرکت کرده که جهت 
خالصه . ممکن است کامالً هم درست باشد

دیکتاتوریهای حاکم در این کشورها در هر کجا 
باندازه کافی مشکل دارند که امریکا بتواند با تکیه بر 
یک یا چند تای آنها جهت پیشبرد این سیاست فضا 

  . سازی کند
  

می گذرد نگاه کنیم و اگر به اتفاقاتی که در خاورمیانه 
اگر همین بحران هسته ای جمهوری اسالمی را دنبال 
. کنیم می بینیم که همه بحث بر سر همین نکته است

انتهای بحث بحران هسته ای و گره کار به یعنی 
چگونگی پیشبرد سیاست امریکا و تأمین منافع هر چه 
بیشتر امپریالیسم امریکا در ایران به نسبت رقبای 

بنابراین انتخابات .  یست اش پیوند خورده استامپریال
نهمین دوره ریاست جمهوری در جمهوری اسالمی 
قرار است رئیس جمهوری را جایگزین خاتمی  
فریبکارسازد که در آینده می بایست جهت مقابله با 
روندهای ناشی از این شرایط که دو موئلفه آنرا 

  .برشمردم  گام بردارد
  

 هست که این باصطالح شاید به همین دلیل هم
انتخابات صحنه روی کار آمدن دوباره موجود رذل و 

طلبه وقیح و . جنایت کاری مثل رفسنجانی شده است
 در همه زد و بندهای 57قصی القلبی که از سال 

سردمداران جمهوری اسالمی با امپریالیستها نقش 
آفرین بوده و در رسوائی ایران گیت از جمله کسانی 

 بزرگی از کیک اهدائی ریگان رئیس بوده که سهم
جمهور امریکا نصیب اش شده و در این فاصله از 

 به چهل و ششمین ثروتمند بی همه چیزطلبه ای 
دزد رسوائی که آنقدر آبرو . جهان تبدیل گردیده است

باخته بود که حتی در انتخابات قبلی مجلس با همه 
 با و.  نفر اول قرار نگرفت30تقلباتی که کردند جزء 

وقاحت و رسوایی تمام بعداً او را نفر سی ام و سپس 
بیستم کردند و باالخره هم مجبور شد از خیر شرکت 

و دیدیم که دانشجویان مبارز . در مجلس بگذرد
 او را به مسخره 20 برابر است با 30چگونه با نوشتن 

  !گرفتند
  

امروز با توجه به حساس بودن شرایط برای رژیم، 
جمهوری اسالمی یکبار دیگر اکمه بخشی از هیئت ح

فردی که برای . رفسنجانی را به جلو صحنه آورده اند
رسیدن به هدف از هیچ جنایتی رویگردان نبوده و در 

و شاید درست به . وقاحت و دریدگی ید طوالئی دارد

همین دلیل هم هست که حامیان رفسنجانی این بار 
 وسیله به آگاهانه او را به جلو صحنه فرستاده تا باین

طرفهای معامله خود رسماً اعالم کنند که آماده 
  .هرگونه معامله ای می باشند

  
امیدوارم که زیاد خسته تان نکرده باشم و زیاد هم از 

به هر حال اجازه بدهید . بحث اصلی دور نشده باشم
که پس از اشاره به شرایط برگزاری انتخابات هر چه 

هوری اسالمی مشخص تر به مسئله انتخابات در جم
همانطور که گفتم انتخابات بدون وجود . بپردازم

در ایران چه . آزادیهای دمکراتیک پوچ و بی معنا است
در دوران سلطنت پهلوی و چه در دوران سلطه 
جمهوری اسالمی مردم ما از چنین آزادیهائی محروم 

رژیم های سرکوبگر حاکم نشان داده اند که . بوده اند
شی برای رأی و نظر مردم قائل یچ اعتبار و ارزه

نبوده و جز با نادیده گرفتن رأی و نظر مردم و جز با 
پایمال نموده اراده توده ها از طریق اعمال دیکتاتوری 

  .و برقراری خفقان اموراتشان نمی گذرد
  

روشن است که در کشوری که از زمان استقرار 
حکومت رضا خان میر پنج روبنای سیاسی اش 

ام گسیخته بوده، دیکتاتوری ای که دیکتاتوری لج
وحشیانه حق انتخابات همگانی را لگدمال نموده اند، 
سخن گفتن از انتخابات حتی در حد و حدود و 
محدودیت های انتخابات در دمکراسی بورژوائی بی 

  .معنا است
  

توجه به آنچه که در همین انتخابات دیروز رخ داد 
شناخت درست خود البته تازه ترین فاکت ها را جهت 

سیستم انتخاباتی در جمهوری اسالمی در اختیار ما 
 نفر 1014برای نمونه می بینیم که از میان . می گذارد

کاندیدای شرکت در انتخابات که همگی اسالم و قانون 
اساسی جمهوری اسالمی را به رسمیت شناخته و 
التزام عملی به والیت فقیه را مورد تأکید قرار داده اند 

و سپس با دخالت .  نفر تائید میشود6 تنها صالحیت
، شورای "حکم حکومتی"ولی فقیه و به اصطالح 

نگهبان صالحیت دو کاندیدای دیگر را نیز تائید می 
 نفر کاندیدا تنها صالحیت 1014بنابراین از میان . کند

 نفر که همگی هم مرد هستند تائید میشود و بقیه رد 8
  .صالحیت میشوند

  
 از فقدان همه الزاماتی که الزمه یک بنابراین جدا

انتخابات آزاد است ما در اینجا با نوعی از انتخابات 
مواجه ایم که اوالً تنها کسانی که شرط و شروط های 
حاکمیت مثل التزام عملی به ولی فقیه را پذیرفته باشند 
حق دارند خودشان را کاندیدا نمایند و تازه از میان 

ان به میل خود صرفاً این عده نیز شورای نگهب
صالحیت تعداد محدودی را تائید می کند و به مردم 
می گوید که تنها می توانند به آنهایی که این شورا 

همین . صالحیتشان را مورد تائید قرار داده رأی بدهند
واقعیت نشان میدهد که در سیستم انتخاباتی 
جمهوری اسالمی رسماً مردم از حق رأی دادن به 

مورد نظر خود محروم هستند و آنها تنها کاندیدای 
می توانند از میان کسانی که شورای نگهبان برای آنها 

 و این خود به.  نموده به فردی رأی بدهند"انتخاب"
انکار حق انتخاب مردم بوسیله جمهوری  روشنی یعنی

اسالمی و نشانه آشکاری است از غیر انتخابی بودن 
  .  یاد می کنند"انتخابات"آنچه که از آن به نام 

  
جالب است بدانیم که این تنها مخالفین رژیم نیستند که 
بر اساس سیستم انتخاباتی جمهوری اسالمی بطور 
اتوماتیک از حق انتخاب شدن محروم میشوند بلکه 

های "خودی"شورای مزبور حتی از رد صالحیت 
جدا از کسانی که با . جمهوری اسالمی نیز ابائی ندارد

صالحیتشان تائید شد، در همین حکم حکومتی 
انتخابات رضا زواره ای که خود مدتها عضو شورای 
نگهبان بوده و در سالهای گذشته صالحیت اش جهت 
شرکت در چندین انتخابات تائید شده بود این بار بنا 
به هر مصلحتی نتوانست از زیر تیغ جنتی و شورای 

ن از مسئله نقش شورای نگهبا. نگهبانش سالم رد شود
در دست چین کردن افراد و نقض حق مردم در 
انتخابات که بگذریم باالخره پس از همه تصفیه ها 
تعدادی به جلو رانده می شوند و از مردم خواسته 

خوب، روشن است که !! میشود که به آنها رأی بدهند
در هر انتخابات واقعی، مردم با بررسی برنامه های 

کار آنها قادر به کاندیداهای مختلف و بررسی سوابق 
انتخاب می شوند اما سیستم انتخاباتی جمهوری 
اسالمی آنقدر مسخره و غیر واقعی است که افرادی 
که به ترتیبی که گفتم به جلو صحنه رانده میشوند 
چون از قبل می دانند که رأی مردم تعیین  کننده 
انتخاب آنها نمی باشد اساساً خود را ملزم به ارائه 

در همین انتخابات اخیر .  نمی بینندبرنامه ای هم
قالیباف فرمانده سابق نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی این واقعیت را به عریانی تمام به نمایش 

من ": وقتیکه او، یعنی قالیباف، اعالم کرد. گذاشت
برای حضور در انتخابات قصد ارائه برنامه ای 

 که قالیباف وقاحت و حماقت را به آنجا رساند. "ندارم
 نکرده ام و "فکر خاصی"برای دولت آینده : گفت

انشااهللا اگر "فرصت زیادی هم برای تعمق نداشته ام 
رأی بیاورم بعد از پیروزی مفصل راجع به آن فکر 

  ."خواهم کرد
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تعمق روی همین حرفهایی که باصطالح جزئی از 
مبارزه انتخاباتی این فرمانده سابق نیروهای انتظامی 

 است اوضاع انتخابات در این رژیم جمهوری اسالمی
در شرایطی که مردم باید با . را روشن تر می سازد

بررسی برنامه های کاندیداها در مورد آنها به 
قضاوت بیشینند جناب قالیباف رسماً می گوید که نه 

ای روی برنامه "تعمق" کرده و نه "فکر خاصی"
ی انتخاباتی خود داشته یعنی در نظر قالیباف و افراد

مثل او مردم باید بدلیل قیافه و هیکل و سوابقی که از 
او در رژیم جمهوری اسالمی می شناسند به ایشان 
رأی بدهند و تازه وقتی که پیروز شد برنامه انتخاباتی 

واقعاً بهتر از این نمیشد . خودشان را تهیه می کنند
مسخره بودن انتخابات در جمهوری اسالمی را به 

شرایطی که مردم شاهدند که در . نمایش گذاشت
آنهائی که برنامه ارائه می کنند هیچ گام عملی جهت 
تحقق وعده های دروغ و فریبکارانه انتخاباتی خود بر 
نمی دارند، مثل همین خاتمی، این یکی اساساً مسئله 
برنامه انتخاباتی را به بعد از انتخاب خودش موکول 

  !!کرده است
 این واقعیت هم هست که البته این امر تا حدی انعکاس

خود این افراد نیز می دانند که سیستم انتخاباتی در 
جمهوری اسالمی طوری سازمان یافته که رأی مردم 
دخالتی در انتخاب کاندیداها ندارد به همین دلیل می 
دانند که اگر از سوی نهادهای قدرتمند رژیم قرار بر 

و اگر  نیست "برنامه"انتخاب آنها باشد نیازی هم به 
هم وظیفه شان صرفاً شرکت در انتخابات جهت گرم 
کردن تنور انتخابات باشد و نقش شان نیز نقش دکور 

در .  نمی باشد"برنامه"باشد که باز هم نیازی به 
سیستم انتخاباتی جمهوری اسالمی که به شعبده 
بازی بیشتر شباهت دارد تا انتخابات و اساساً جهت 

تاتوری حاکم سازمان بزک کردن چهره خونبار دیک
داده میشود، افراد مختلفی صرفاً به این دلیل که به 

 وجود دارد خود را "رقابتی"دروغ نشان دهند که 
کاندید می کنند و گاه خود نیز از صحنه خارج 
میشوند، مثل محسن رضایی که چند روز قبل از 
انتخابات اخیر علیرغم آن همه تبلیغات و ادعاها 

  .الم کردانصراف خود را اع
نکته بسیار مهمی که در آخر باید روی آن تاکید کنم 
این است که در سیستم انتخاباتی جمهوری اسالمی 
علیرغم اینکه رأی مردم فاقد ارزش است اما حضور 
آنها الزم و ضروری است و حتی ماشین تبلیغاتی 
رژیم وظیفه دارد که این حضور را هر چه می تواند 

شان دهد و وزارت کشور پر رنگ تر و بزرگ تر ن
رژیم نیز وظیفه دارد تا با آمارسازیهای گوناگون و 
تقلب در آرای انتخاباتی تا می تواند تعداد شرکت 
کنندگان را افزایش داده و برنده باصطالح انتخابات را 

مطالعه متن . حاصل رأی تعداد بیشتری نشان دهد
اعتراض کروبی در مورد تقلب در انتخابات دیروز 

کروبی با برگزاری .  گویای نکات فراوانی استخود
کنفرانس مطبوعاتی اعتراض کرده و میگوید تقلب شده 

او مدعی است که نفر دوم بوده ولی در عرض . است
چند ساعت با جا به جا شدن یک میلیون رأی نفر 

خوب همین . سوم شده و احمدی نژاد شده نفر دوم
ه ای شده ادعای کروبی که حاال خواهان دخالت خامن

نشان می دهد که تقلب چه نقش و جایگاهی در 
  .م انتخاباتی جمهوری اسالمی داردسیست

نیاز جمهوری اسالمی به وسیع نشان دادن پایگاه 
مردمی اش همواره یکی از دالیلی بوده که رژیم را 
مجبور کرده با ترساندن مردم و تطمیع بخش هائی از 

، حد مردم، و تقلب در صندوق های رأی گیری
به . مشارکت مردم را باالتر از حد واقعی نشان دهد

همین دلیل هم بود که خامنه ای در دیدار با گروهی از 
انتخابات   در"مشارکت حداکثری مردم"دانشجویان 

  .را مهم ترین مسئله انتخابات اخیر نامید

 در با توجه به آنچه که گفته شد روشن است که
بات بلکه با انتصابات جمهوری اسالمی، ما نه با انتخا

 و خود سردمداران رژیم هستند که رژیم مواجه ایم
تعیین می کنند نام چه کسی از صندوقهای رأی گیری 

بنابراین شرکت در چنین شعبده بازی ای . خارج شود
جز بازی در بساطی که جمهوری اسالمی تعیین کرده 

به همین دلیل هم بالماسکه های . معنائی ندارد
جمهوری اسالمی همواره از سوی نیروهای انتخاباتی 

و این درست ترین . انقالبی افشاء و تحریم گشته است
سیاستی است که جهت ناکام کردن جمهوری اسالمی 

  .در رسیدن به اهدافش مورد تاکید قرار گرفته است
 می دانیم که یکی از نکات در انتخابات اخیر این بود که

 نوعی سرنگونی وزارت اطالعات تحریم انتخابات را
 این امر با توجه به گرایش بخش .رژیم قلمداد نمود

قابل توجهی از مردم به عدم شرکت در انتخابات تاکید 
دوباره ای است بر خواست مردم ما مبنی بر 
ضرورت سرنگونی جمهوری اسالمی با همه دسته 

  .بندیهای ضد انقالبی و ضد مردمی اش
باشم به امید اینکه امیدوارم که زیاد خسته تان نکرده 

در بخش پاسخ به سئواالت، بیشتر به این بحث 
بپردازم، در پایان ضروری است که بار دیگر تاکید 
کنم که انتخابات در جمهوری اسالمی فاقد ارزش 

اگر این انتخابات حساسیتی برانگیخته قبل از است و 
هر چیز بدلیل شرایطی است که رژیم چه از نظر 

در آن قرار گرفته و باصطالح داخلی و چه خارجی 
رئیس جمهور منتخب وظیفه دارد آرای میلیونی مردم 
را به چماقی جهت سرکوب مطالبات آنها و جنبش 
انقالبی شان و تسهیل شرایط جهت غارت هر چه 
بیشتر امپریالیستها بویژه امپریالیسم امریکا تبدیل 

  .نماید
  

  
  
  
  

دولت آمریکا که تاکنون موفق نشده 
روی پلیس و ارتش عراق را برای نی

سرکوب مقاومت مردم عراق منسجم 
کند و مجبور است که تعداد زیادی از 
نیروی نظامی خود را به این منظور به 
طور ثابت در عراق نگه دارد، در جذب 
سرباز جدید به ارتش دچار مشکل 

حتی با افزایش حقوق . شده است
سربازان، هر روز از تعداد کسانی که 

ند به ارتش آمریکا ملحق شوند مایل
از این جهت است که . کاسته می شود

ارتش آمریکا به ترفندهای مختلف 
به . برای سربازگیری دست می زند

عنوان مثال طبق گزارش نیویورک 
تایمز، هنگام استخدام، در برخی موارد 
از انجام معاینات و تحقیقات 
روانشناسی معمول در استخدام 

به . ظر می شودسربازان جدید صرفن

 ساله مقیم 21عنوان مثال یک مرد 
اوهایو توانسته است بالفاصله پس از 
اتمام سه هفته معالجه در بیمارستان 

  .روانی به استخدام ارتش درآید
  

 ساله ای به نام 17اخیرأ نوجوان 
 برای انجام یکی "سوانی-دیوید مک"

از تکالیف مدرسه اش در مورد شیوه 
 آمریکا، به ارتش سربازگیری در ارتش

مراجعه کرده و درخواست ملحق شدن 
او به طور مخفیانه از . به آن را کرد

مکالماتش در آنجا فیلم برداری کرد و 
این فیلم در برخی از رسانه های 

در این فیلم . آمریکایی پخش شدند

دیده می شود که وقتی دیوید می گوید 
که دبیرستان را نیمه تمام رها کرده و 

بیرستان را که یکی از شرایط دیپلم د
ورود به ارتش است ندارد، افسر 
مأمور به او می گوید که مهم نیست و 
برای حل این مشکل دیوید می تواند 
. یک دیپلم تقلبی دبیرستان تهیه کند

وقتی هم که دیوید گفت که به 
ماریجوانا معتاد است، افسر ارتش او 
را به محلی که میتوان داروی سم 

ه کرد برد و راهنمایی اش زدایی تهی
کرد که چگونه با استفاده از آنها تست 
آزمایش های خون خود را با موفقیت 

 .بگذراند

  شیوه های سربازگیری در آمریکاشیوه های سربازگیری در آمریکا
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  !!در افشای خیمه شب بازی انتخاباتی جمهوری اسالمیدر افشای خیمه شب بازی انتخاباتی جمهوری اسالمی
  

  
ری در اواخر ماه رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی در صدد برگزاری خيمه شب بازی ديگری زير نام نهمين دوره انتخابات رياست جمهو

بر چهره رژيم ديکتاتوری حاکم پرداخته که " دمکراتيک"و زدن ماسک " انتخابات"هيات حاکمه در شرايطی به سازمان دادن . جاری ست
در موقعيت کنونی نيز اين رژيم در سطح داخلی و خارجی با يک . دستانش تا مرفق به خون کارگران و خلقهای تحت ستم ما آغشته است

اين بحران از يکسو خود را در وقوع و گسترش روزمره اعتصابات و اعتراضات و حرکات قهرآميز ميليونها تن از . فزاينده روبرستبحران 
کارگران و زحمتکشان و خلقهای ستمديده نشان می دهد که کمرشان در زير ظلم و ستم و سرکوب ناشی از سالها حکومت نظام بوژوازی 

از . سرنگونی رژيم حاکم و برقراری دمکراسی و عدالت اجتماعی بطور روزمره برعليه حکومت قد علم می کنندوابسته خم شده و با خواست 
توسط امپرياليسم امريکا و " خاورميانه بزرگ"سوی ديگر در سطح بين المللی نيز رژيم جمهوری اسالمی با بحران ناشی از تهديدات سياست 

در چنين شرايطی ست که دستگاه های . يمهای مزدور طالبان و صدام حسين مواجه می باشددچار شدن به سرنوشت رژ احتمال در نتيجه
تبليغاتی حکومت يکبار ديگر با تمامی ظرفيت های فريبکارانه خويش بکار افتاده اند تا با عوامفريبی و تطميع و با تهديد و مرعوب ساختن 

برای ديکتاتوری سراپا جنايت و سرکوب " آرای ميليونی"ری کشانده و با نمايش توده ها، بکوشند مردم بيشتری را به پای صندوقهای مارگي
در نمايش " مهمترين مساله"در چنين چارچوبی ست که خامنه ای رهبر جمهوری اسالمی . کسب کنند" مشروعيت"خويش در انظار بين المللی 

گان وزارت اطالعات حکومت نيز با ارعاب مردم به آنها دندان مردم می خواند و در همان حال گردانند" مشارکت حداکثری"انتخاباتی را 
  . معرفی می کنند" براندازی نظام"را معادل تالش برای " تحريم"نشان داده و رای ندادن و تشويق به 

  
يافته توسط در اين شکی نيست که اکثريت قاطع توده های محروم ما با توجه به تجارب خويش از تمامی مضحکه های انتخاباتی سازمان 

اين . در پيش رو و سازمان دهندگان آن برخورد نموده و آن را تحريم خواهند نمود" انتصابات"جمهوری اسالمی، با ديده بی محلی و تنفر به 
جی، واقعيت و مشاهده چنين اوضاع بحرانی ای، طيف وسيعی از مرتجعين وابسته به طبقات حاکم و چاکران نظام استثمارگرانه حاکم نظير گن

به ميدان " اشتباهات گذشته"را برافراشته با شعار انتقاد از " تحريم"، پرچم "انتخابات"منتظری و طبرزدی را به تکاپو انداخته تا در مقطع 
ر اين طيف می کوشند تا شعارهای مردم پسندانه و ضد حکومتی سر دهند و با گرفتن پز دمکراسی و مردم ساالری تالش می ورزند تا د. بيايند
توده ها را به اين قانع کنند که می توان با ايجاد برخی تغييرات روبنايی در نظام سرمايه داری وابسته حاکم و حداکثر با " تحريم انتخابات"لوای 

به روشن است که توجه . برداشتن سايه شوم واليت فقيه از اين نظام، جامعه تحت سلطه ما را بسوی آزادی و عدالت اجتماعی رهنمون نمود
غير "تجربه سياه چندين دهه حيات توده های تحت ستم در نظام سرمايه داری وابسته به امپرياليسم، چه در زمان شاه و سيطره حکومت 

، بهترين بستری ست که می توان با رجوع به آن بطرز روشنی کذب "مذهبی"و چه در زمان جمهوری اسالمی و رژيمی با لفافه های " مذهبی
سر داده " تحريم"اين نيروها و ساير وابستگان به طبقه حاکم را دريافت و معنای واقعی شعار " انتقادات"سی نهفته در ورای وعده ها و سالو

در حالی که واقعيات زندگی توده های تحت ستم ما نشان می دهند که ديکتاتوری روبنای ذاتی نظام . شده از سوی اين  نيروها را نيز درک کرد
و در شرايط بقای اين نظام هر تغييری هم که در نحوه . کم بر ايران، يعنی نظام سرمايه داری وابسته به امپرياليسم می باشداقتصادی سياسی حا

و . آرايش رژيمهای سياسی حافظ اين نظام صورت گيرد، اين امر تغييری در اعمال ديکتاتوری بر تمامی عرصه های حيات توده ها نمی دهد
بنابر اين چنين نيروهايی دشمنان قسم خورده مردم ما هستند که در واقع می .  کوب کارگران و زحمتکشان ادامه می يابددر نتيجه استثمار و سر

کوشند تا در شرايط بحرانی فعلی با سرمايه گذاری روی بی آبرويی و ورشکستگی رژيم جمهوری اسالمی در نزد مردم ما، زير لوای 
  .با ايده حفظ نظام ضد خلقی حاکم، جنبش آزادی خواهانه توده ها را به انحراف ببرندبه صفوف آنها رخنه کرده و " تحريم"
  

در شرايطی که سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی و تمامی دارودسته های رنگارنگ آن پيش شرط برقراری يک انتخابات آزاد و دمکراتيک 
برای رسيدن به آزادی و دمکراسی، . ده چنين موضع و بيانگر چنين حقيقتی باشددر جامعه ما خواهد بود، بنابر اين شعار تحريم بايد منعکس کنن

بايد تمامی نيروها و امکانات موجود به بستر مبارزه برای  سرنگونی اين رژيم ددمنش و نابودی نظام استثمارگرانه حاکم يعنی نظام سرمايه 
ن واقعی و پيگير آزادی و دمکراسی برای توده ها را ازصف مرتجعين اين معيار و مرزی ست که صف مدافعا. داری وابسته سرازير گردند

  .رنگارنگ و فريبکاران و سازشکاران متمايز می نمايد

  
  !نابود باد رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی

  !زنده باد کمونيسم! پيروز باد انقالب
  

  با ايمان به پيروزی راهمان
  چريکهای فدائی خلق ايران

      ١٣٨۴ خرداد ١۵
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  سالحی برای سرمایه

  
ارتش ذخیره کار، تأمین کننده منافع 

به این دلیل . بسیاری برای سرمایه است
که اساساً کارگران فقط زمانی به خدمت 
گرفته می شوند که نیروی کارشان 
سوددهی زیادی داشته باشد، از این 
گذشته ارتش ذخیره ابزاری است در 
. دست سرمایه دار جهت کنترل کارگران

ر حال وجود دریائی از توده کارگر به ه
بیکار حاضر و آماده، تا به دلخواه سرمایه 
دار جهت جلوگیری از افزایش دستمزدها 
جایگزین کارگران شاغل گردند، یکی از 
ارکان نظام اقتصادی سرمایه داری و 
سالحی در دست سرمایه داران و دولت 

  .حافظ منافع آنهاست
  

ند در این واقعیت که کارگران می دان
جریان رکود و بحران و یا در شرایطی که 
سرمایه دار به منظور استفاده از نیروی 
کار ارزانتر، کارخانه را به کشور دیگری 
منتقل کند، می توانند به سادگی کارشان 
را از دست بدهند زمینه عینی ایجاد یک 
نیروی کار سر به راه و گوش به فرمان می 

تر می نیروی کارگری که راحت . گردد
  .شود کنترلش کرد

  
شمار بسیار بزرگی از کارگران، به عدم 

برای مثال . امنیت واقعی شغلشان واقفند
 2003 تا 2000در فاصله بین سالهای 

 درصد از مجموع کارگران 20نزدیک به 
 و حدوداً از هر چهار کارگری -آمریکائی

دالر ) چهل هزار (40000که کمتر از 
 نفرشان چه از  یک-ساالنه درآمد داشتند

مشاغل تمام وقت و چه نیمه وقت بیکار 
هر ساله در ایاالت متحده بیش . گردیدند

از سی میلیون شغل از بین می رود و 
حدوداً همین درصد ایجاد می گردد یعنی 

 درصد کل 20ساالنه رقمی برابر با 
با توجه به چنین سطحی از . مشاغل

فقدان امنیت کاری، کارگران شاغل در 
 بسر می برند که هرآینه احتمال جوّی

هنگامیکه عضوی از . دارد اخراج شوند
خانواده و یا دوستی بیکار می شود، 
احساس عدم امنیت شغلی در کارگرانی 
که هنوز کاری دارند تقویت می شود و 
روحیه مبارزه رادیکال در آنها ضعیفتر می 

بعالوه این موضوع چندان ناشناخته . شود
نیست که در همان حال ای برای کارگران 

که آنها بیکار می شوند، کارگران تازه 
. استخدام شده جای آنها را اشغال کنند

عملی که موجب ضربه زدن به غرور 
در چنین اوضاعی . کارگران می گردد

اخراج سازماندهندگان اتحادیه های 
کارگری در صنایع فعلی با دردسر کمتری 

در انجام می شود زیرا که کل نیروی کار 
چنین صنایعی در سال اخراج و دوباره 
استخدام می گردند و کارگران این را می 
دانند که رهبران میلیتانت و 
سازماندهندگان اعتراضات کارگری دوباره 

استفاده از کارگران . استخدام نمی گردند
 زیرا -نیمه وقت و موقتی حاضر و آماده

که انسانهای بی شماری قادر به یافتن کار 
 بعالوه استفاده از -وقت نیستندتمام 

کارگران پیمانکار جهت کنترل نیروی کار 
و تضعیف موقعیت کارگرانی که بطور تمام 
وقت به کار اشتغال دارند، تاکتیک های 
دیگری هستند که از طرف سرمایه داران 
و دولت حافظ منافع آنها بکار گرفته می 

دستمزد کارگران نیمه وقت و . شوند
نین کارگران پیمانکار موقتی و هم چ

عموماً کمتر از مقدار دستمزدی است که 

به کارگران تمام وقت پرداخت می گردد، 
اضافه بر این کارگران موقتی، پیمانکار و 
نیمه وقت به جز همان دستمزد نازل و 
خشک و خالی مشمول مزایای دیگری 
مثل بیمه درمان و بهداشت، تعطیالت با 

نمی ... و دستمزد و بیمه بازنشستگی 
  .گردند

  
کار موقتی صرفاً محدود به مشاغل سطح 

از قراردادهای موقت . پائین نمی گردد
بطور وسیع در مدارس عالی استفاده می 
گردد، در دانشگاهها جهت پائین نگاه 
داشتن هزینه نیروی کار، استادانی که 
بطور نیمه وقت در دانشگاهها تدریس می 

وش هم این ر. کنند استخدام می گردند
چنین مدیران، برنامه ریزان کامپیوتر و 
خالصه متخصصین در زمینه های مختلف 

نیروی کاری که از . را نیز در بر  میگیرد
طریق بنگاههای کاریابی مشاغل موقت 
تأمین می گردد آن بخشی از نیروی کار 
می باشد که بسرعت در حال رشد است، 

 درصد یعنی 3این بخش در حال حاضر 
یلیون از کارگران غیر کشاورزی  م4حدود 

  .بخش خصوصی را تشکیل میدهد
  

مشاغل دائمی و تمام وقت، بخش در حال 
. کاهش مشاغل در ایاالت متحده هستند

یک چهارم کل کارگران اکنون دارای 
مشاغلی با شرائط غیر استاندارد می 
باشند، اکثر این کارگران یا موقتی و یا 

کارگران استفاده از  .نیمه وقت هستند
که برای شرکتهای ) قراردادی(پیمانی 

پیمانکار مستقل کار می کنند و دستمزد 
خود را از این شرکتها دریافت می دارند، 
کارگران را در شرایط و موقعیت 
نامساعدی قرار داده و هم زمان صاحب 

کار اصلی در موقعیتی قرار می گیرد که 
هر رفتار ناعادالنه ای را بدون ترس از 

ب آن با کارگران داشته باشد و بعداً عواق
. هم خیلی ساده منکر آن رفتار شود

استفاده از کارگران قراردادی بویژه در 
بخش کشاورزی و بخش نظافت بسیار 

کارگران قراردادی ممکن . گسترده است
است در صنایع فصلی و یا مشاغل دراز 

استفاده گسترده از . مدت تر کار کنند
 بخش نظافت کاری کارگران پیمانکار در

 "وال مارت"توسط فروشگاه زنجیره ای 
در پائیز سال گذشته افشا شد و معلوم 
گردید که بسیاری از کارگران نظافت چی 
وال مارت، در حقیقت کارگران مهاجر غیر 

سخنگوی وال مارت ادعا . قانونی هستند
کرد که آنها نیز از شنیدن موضوع استفاده 

اجر و نقض غیر قانونی از کارگران مه
  .قوانین کار در فروشگاه  شوکه شده اند

  
کارگران در چنین موقعیتی مورد استفاده 
غیر انسانی از جانب پیمانکارانی می 
گردند که وظیفه شان تأمین نیروی کار 

استفاده از . ارزان و قابل کنترل است
مهاجرین، کارگرانی که چه بطور قانونی و 

ه اند، چه غیر قانونی کسب اشتغال کرد
کارگرانی که به حقوق خود آشنائی ندارند 
و یا ترس از دست دادن کارشان سبب می 
شود که حتی از حقوق ناچیز خود نیز 
چشم بپوشند، سرمایه دار را قادر می 
سازد تا از اینگونه ضعف ها جهت کنترل 

بسیاری از کارگران . آنها سود جوید
قراردادی به زبان انگلیسی تکلم نمی 

 این عامل دیگری در وابستگی و کنند و
اتکاء آنها به روسای پیمانکارشان می 

کارگران نظافت چی در وال مارت . باشد
در ازای تمام ساعاتی که کار می کردند 

  

   ارتش ذخیره کار امروز ارتش ذخیره کار امروز::کارگرانی برای دور انداختنکارگرانی برای دور انداختن
  

  20042004آوریل آوریل   ""مانتلی ریویومانتلی ریویو"" از ماهنامه  از ماهنامه ""هاری مگ دافهاری مگ داف"" و  و ""فرد مگ داففرد مگ داف""نوشته نوشته 
FFrreedd  MMaaggddooffff  aanndd  HHaarrrryy  MMaaggddooffff  

  
  قسمت دومقسمت دوم                    غالمغالم  ::ترجمهترجمه
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عالوه بر . دستمزدی دریافت نمی کردند
این وال مارت آنها را تحت فشار قرار 
میداد تا هفت روز هفته را کار کنند، اما 

نه آشنائی به حقوق ناچیز این کارگران 
خود داشتند و نه مکانیزمهایی وجود 
داشت که بتوانند از کانال بکارگیری آنها 
    برای کسب دستمزدهای پرداخت 
نشده اشان و برخورداری از روز تعطیل 

  .اقدام کنند
  

وسیله دیگری که سرمایه دار جهت پائین 
نگاه داشتن هزینه کار از آن بهره برداری 

 تقسیم تولید به بخشهای می کند،
بطور مثال انتقال تولید . مختلف می باشد

قطعات اتوموبیل و یا وصل کردن قطعات 
، )مونتاژ(گوناگون بهم برای ساختن کاالها 

. تا ارائه خدمات تلفنی به کشورهای ارزانتر
، جهت تبدیل )Trend(این گرایش 

بخشی از نیروی کار که سابقاً دارای 
باً دارای دستمزدهای امنیت شغلی و غال

به ) با حفاظت قوی اتحادیه ای(باال بود 
اعضائی از الیه های پائینی ارتش ذخیره 

  .کار به خدمت گرفته شده است
  

بخش خدمات بطور فزاینده ای به خارج 
اکنون شرکتها انجام ". منتقل می شوند

بخش زیادی از فعالیتهای خدماتی شان 
کت یعنی آن عرصه هائی که برای شر

اساسی نیستند مانند رسیدگی به مزایای 
کارگران، امور مالی و حتی حسابداری را 
 "به آنطرف دریاها منتقل می کنند

  ).2003 ژانویه 31نیویورک تایمز، (
  

انتقال کارهائی مثل برنامه ریزی کامپیوتر 
و کارهای دیگری که بوسیله کارکنان یقه 
 سفید انجام می شوند بطرز فزاینده ای به

  .خارج از مرزها منتقل می شوند
  

محبوبیت رو به رشد دروس اینترنتی 
امکان دیگری است که با استفاده از آن 
حتی آموزش در سطح دانشگاهی نیز به 

همکار یکی . خارج از کشور منتقل شوند
از نویسندگان این مقاله اخیراً یک کورس 
را با دو مدرسه اینترنتی یکی در کالیفرنیا 

این .  یونان به پایان رسانیدو دیگری در

 آشکارا تهدید بزرگی برای مشاغل تدریس
هر چند که . و استادان دانشگاهی است

بطور کلی وجود ارتش ذخیره کار دائمی، 
تهدیدی برای زندگی کارگران است، اما 
باید گفت این خطر بویژه در دوره حاضر 

  .بسیار قوی ست
  

در ایاالت متحده جنگ مستقیم علیه 
 در 1980ی کار سازمانیافته در دهه نیرو

دوران ریاست ریگان با شکست اعتصاب 
کارکنان برج کنترل پروازهای هوائی و 
. اخراج دسته جمعی آنها آغاز گردید

رئیس جمهور دستور اخراج اعتصابیون را 
علیرغم پتانسیل مخرب این عمل برای 
صنایع خطوط هوائی و خطر آن برای 

این . ادر کردامنیت پروازهای هوائی ص
عمل زمینه ای شد برای اینکه بار دیگر 
صاحبان سرمایه با خشونت بیشتری بر 

اجرای قانون . علیه کارگران عمل کنند
، ترس کارگران از خطر "روابط ملی کار"

اخراج در اثر انتقال کارها به خارج و به 
نقاط دیگر کشور، و عملکرد بی رحمانه 

مل سبب اعلیه نیروی کار و نظایر این عو
ایجاد یک نیروی کاری هر چه مطیع تر 

  .گشته است

  
می توان درجه ترس نیروی کار از مقابله 
با صاحبان کار و مدیران را با در نظر 

 کاهش شمار کارگرانی که در گرفتن
اعتصابات (خواباندن کار شرکت کرده اند 

رسمی و غیر رسمی و هم چنین آنجا که 
ه سر کار صاحب کار مانع ورود کارگران ب

در فاصله سالهای . سنجید) می گردد
 متوسط روز کار از  حد2002-1978

دست رفته بر اثر خواباندن کار بوسیله 
 درصد کاهش پیدا کرد، یعنی 65کارگران 

از حدود بیست میلیون به هفت میلیون 
نتیجه چنین کاهشی در اعتراضات . رسید

کارگری سبب از دست دادن آن حقوقی 
ت آورد مبارزات کارگران گردیده که دس

 .در گذشته بوده است
حد " 2000 تا 1973در فاصله سالهای 

 درصد از مالیات 90متوسط درآمد واقعی 
 درصد کاهش 7پردازان آمریکا عمالً 

 ژانویه 5پال کورگمن، نشریه هملت ( "داشته است
2004.(  

  
با توجه به چنین فضای ضد کارگری 

 -انایجاد شده توسط دولت و ثروتمند
مانند راهنمائیهائی که ادارات کار به 

صاحبان کار درباره چگونگی شانه خالی 
کردن از پرداخت اضافه کار به کارگران 

 ژانویه 5نیویورک تایمز (کم درآمد می دهد 
قانون ملی "یست که ن آیا مضحک -)2004

  : چنین بگوید"روابط کار
سیاستهای اعالم شده ایاالت متحده "

پروسه های چانه زدنهای مشوق اعمال و 
سیاستها و . جمعی برای کسب توافق است

اعمالی که حافظ فعالیتهای کارگری مانند 
آزادی تجمعات، آزادی تشکل و انتخاب 
نماینده از میان خود برای مذاکره حول 
قوانین و شرایط کار و دیگر حفاظت 

  ."هاست
  

 در یک دوران "روابط ملی کار"قانون 
 ایاالت متحده و استثنائی در تاریخ

هنگامی به وجود آمد که در اثر بحران، 
همسوئیهای ظاهری میان نیروها از جمله 
سرمایه دارانی که نگران ضربه پذیری 
سیستم بودند و جنبش رادیکال کارگری 

هرچند این قانون هنوز . ایجاد شده بود
روی کاغذ پابرجاست اما مکرراً از جانب 

  . گردددولت سرمایه داران پایمال می
  
  

  

  
  

  ) )1515ادامه در صفحه ادامه در صفحه ( ( 

 تظاهرات بر علیهتظاهرات بر علیه
خیمه شب بازی انتخاباتی خیمه شب بازی انتخاباتی 

  رژیم در لندنرژیم در لندن
  

نه ، بساط انتخابات قالبی رژيم جمهوری اسالمی در چندين کشور اروپائی به صح٢٠٠٥ جون ١٧در تاريخ 
تظاهرات و پيکت های اعتراضی و افشاگرانه نيروهای انقالبی و ايرانيان مبارز بر عليه حکومت جمهوری اسالمی

  .بدل گشت
نيروهای. در همين تاريخ در لندن نيز تظاهراتی در مقابل کنسولگری جمهوری اسالمی در اين شهر برگزار شد

با انتشار فراخوان های مختلف، خواهان شرکت ايرانيان مبارزسياسی مختلف و از جمله فعالين چريکهای فدائی خلق 
 تن از ايرانيان شرکت کرده و ساعت ها با سر دادن١٢٠در اين حرکت اعتراضی قريب به . در اين حرکت شده بودند

دی ازبه گونه ای که تعدا. شعار به افشاگری بر عليه رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی و انتخابات قالبی اش پرداختند
افرادی که به قصد رأی دادن به محل کنسولگری نزديک می شدند، به رغم حفاظت شديد و مسلحانه پليس انگلستان از

  .محل رأی گيری، با ديدن صف مخالفين و تظاهرات آنان از تصميم خويش منصرف شده و محل را ترک می کردند
فارسی و انگليسی بر عليه رژيم سرکوبگر جمهوریدر جريان اين پيکت اعتراضی، شعارهای متعددی به زبانهای 

  :اسالمی و انتخابات قالبی آن سر داده شد که برخی از آنها به شرح زير می باشد
جمهوری"، "مرگ بر جمهوری اسالمی"، "اين رژيم ديکتاتور رأی دادن نداره"، "انتخابات قالبی تحريم بايد گردد"

مرگ بر رژيم ضد"، "کارگر زندانی آزاد بايد گردد"، " آزاد بايد گرددزندانی سياسی"، "اسالمی قاتل زحمتکشان
  ...و" زنده باد سوسياليزم"، "مرگ بر خاتمی، خامنه ای، رفسنجانی"، "مرگ بر حکومت مذهبی"، "زن
  

شايان ذکر است که پليس انگلستان با اعزام نيروی قابل توجه به حفاظت از کنسولگری جمهوری اسالمی در محل
 .اخته و اجازه نزديک شدن تظاهرکنندگان به محل رأی گيری را نمی دادپرد
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نخست با اسطوره مرگش، سپس با صدای گرمش و 
هنر جاودانیش، پس از آن با توان مبارزاتیش و در 

زمان  پایان با داستان زندگییش آشنا شدم و اینک که
توانم  و توان نوشتن در مورد او پیش آمده، نمی

ام و  باید با گذار از آنچه خوانده. بگذارم و بگذرم
و بیش از سی و یک سال پس از ام بنویسم  شنیده

اش، ندای او، ندایی که صدای رسای  مرگ قهرمانانه
های ستمدیده، نه تنها در آمریکای التین بلکه در  توده

  .تمام جهان بود، را به گوشهایی دیگر برسانم
  
 سپتامبر 23 در روز "Victor Jaraویکتور خارا "

لونکن "ای از شهرک روستایی   در گوشه1932
Lonquen" سانتیاگو "، در حاشیهSantiago" 

او که . پایتخت شیلـی در آمریکای جنوبی به دنیا آمد
کوچکترین فرزند خانواده بود، دو خواهر و یک 

پدر و مادرش ریشه در . برادر بزرگتر از خود داشت
مانوئل "پدرش . هایی روستایی داشتند خانواده

Manuel" کارگری ساده و زحمتکش روستایی بود 
 از جمله زنان محروم "Amandaآماندا "ادرش و م

آمریکای التین بود که دست به هر کاری، از جمله 
زد تا  زدن گیتار و خواندن در جشنهای محلـی، می

ای نان به سفره مختصر خانواده اضافه  بتواند لقمه
های  خانواده ویکتور یکی از بسیار خانواده. کند

م چند اربابی شیلیایی بود که در زیر بار جور و ظل
که در هر ناحیه دارای قدرت بودند و تمامی توان 

گرفتند تا که بتوانند از زمین،  خود را به کار می
توانند نهایت  انسانها و حیوانها تا آنجا که می

سوءاستفاده را بکنند، روز خود را به شب 
ها ناچار  بسیاری از افراد این خانواده. رساندند می

یاری را در مزرعه ارباب کار بودند تا ساعتهای بس
 "سفره کَرَم ارباب"کنند تا شاید در نهایت بتوانند از 

کمی از محصول حاصل از کار شاق خود و یا 
  .مشتی میوه و کمی آرد دریافت کنند

  
دوران کودکی ویکتور با سختی و نامرادی فراوان 

ویکتور به ناچار از دوران کودکی کمر به . همراه بود
بیش . انه و هم در مزرعه ارباب، بستکار، هم در خ

از شش و یا هفت سال نداشت که بیشتر روزها به 
رفت تا با دستان کوچک  همراه پدرش به مزرعه می

میزان . خود پدر را در کار شاق روزانه یاری ببخشد
فقر خانواده تا آنجا بود که ویکتور خود گفته است 

به که سالی یک بار گوشت در سفره غذای خانواده 
خورد و هرگز نخواهد توانست خاطره  چشم می

  .شادی فراوان خود در چنین روزهایی را از یاد ببرد
  

پدر ویکتور، مانوئل، مدتها بود که مانند بسیاری 
دیگر از مردان زحمتکش و محروم آمریکای التین از 
سویی برای فرار از دشواریهای زندگی به الکل پناه 

بود و از سوی دیگر دارای برده و در دام الکل افتاده 
چه شبهای بسیاری . ای بسیار خشن شده بود روحیه

ای به خانه آمده و  که پدر مست و الیعقل از میخانه
 را که با پیکر ناتوان خود از "آماندا"فریادزنان 

کرد، مورد ضرب و جرح  فرزندانشان محافظت می
دانست طاقت فرزندانش  آماندا که می. داد قرار می
حمل کتکهای پدر به مراتب کمتر از طاقت برای ت

 را از کتکهای مانوئل "سهم خود"اوست، نه تنها 
کرد، سدی هم در مقابل پیکر نحیف  دریافت می

شد و به جای آنان نیز مورد ضرب  فرزندانش می
ویکتور در یکی از اشعار خود به پدر . گرفت قرار می

  :گوید و مادرش اشاره کرده و می
  
   به مثابهچهره پدرم را"

  سوراخی روی دیوار
  اند هایی که با گِل آلوده شده مالفه

  .به یاد دارم
  ".کرد و مادرم را که همیشه کار می

  
پس از چند سال مانوئل به روستایی دورافتاده کوچ 

آماندا در کنار . زرع بپردازد و کرد تا در آنجا به کشت
فرزندانش در لونکن باقی ماند تا در شرایط مالی 

، اما همزمان در شرایط انسانی بهتری، به بزرگ بدتر
مدت کوتاهی پس از کوچ . کردن فرزندانش بپردازد

قابلمه . ای در خانواده ویکتور رخ داد مانوئل فاجعه
بزرگ پر از آب جوشی به روی ماریا، خواهر بزرگ 
ویکتور، ریخته و بدن ضعیف و ناتوان او را به 

 که بهترین راه به مادر ویکتور گفتند. شدت سوزاند
برای کمک رساندن به ماریا کوچ کردن به 

او نیز مختصر دارایی خانواده را جمع . سانتیاگوست
کرده و با فرزندان کوچک خود به سانتیاگو نقل 

ای نان به  مکان کرده و ناچار شد که برای کسب لقمه
  .فروشی در بازارهای سانتیاگو بپردازد خرده

  
کار بود که با وجود آماندا زنی پرانرژی و پر

دشواریهای بسیاری که شرایط اجتماعی به او 
ای بهتر برای  تحمیل کرده بود، امید خود به آینده

داد و تمامی تالش  خود و فرزندانش را از دست نمی
برد که فرزندانش در محیطی  خود را به کار می

شبها با وجود . سرشار از شادی و صفا رشد کنند
 روزانه گیتاری را که در خستگی فراوان از کار

ای از اتاق به دیوار آویزان بود برداشته و با  گوشه
صدای گرمش، نوای زیبایی را که انگشتانش از 

  خاراخاراویکتور ویکتور 
  های ستمدیدههای ستمدیده  صدای رسای تودهصدای رسای توده

  

  
  
  
  

  ثانیثانی  نادرنادر
 قسمت اول



                           صفحه            73                                         شماره   دایی پیام ف 
                                     

 

11 

البالی سیمهای گیتار بیرون می کشیدند همراهی 
های خلقی شیلی را برای فرزندانش  کرده و ترانه

بدیهی است که آماندا بود که شوق . کرد ترنم می
ر را در ویکتور به وجود آورده و نواختن گیتا

  .نخستین آموزگار او در این زمینه شد
  

آماندا باور بسیاری به نیروی دانش و امکاناتی که 
های  توانست در جلوی پای توده کسب دانش می

محروم بگذارد داشت و از اینرو تمامی توان خود را 
برد که فرزندانش به تحصیل پرداخته و در  به کار می

دانست که  ویکتور به خوبی می.  موفق باشنداین امر
خانواده او این امکان مالـی را ندارد که مخارج 
تحصیل او پس از دوران ابتدایی را تامین نماید و 
درست از اینرو آماده بود که پس از پایان این دوره 

اما آماندا تصمیم دیگری اتخاذ کرده . به کار بپردازد
یچوجه اجازه نخواهد بود و به ویکتور گفت که به ه

از اینرو بود که ویکتور بر . داد تحصیل او قطع شود
خالف انتظار خود و اطرافیان، پس از پایان دوران 
ابتدایی به دبیرستان وارد شده و تحصیل خود در 

اما گویی زندگی پر پیچ . رشته اقتصاد را آغاز نمود
  .و خم ویکتور این آرامش را پذیرا نبود

  
 ساله بود، مادر فداکارش آماندا 15ور زمانی که ویکت

به چنگال مرگ فرو افتاد و پس از مدتی کوتاه 
. ویکتور و خواهران و برادراش را تنها گذاشت

او به امید . ویکتور به ناچار دبیرستان را ترک کرد
اینکه بتواند هم زندگی خود را گذرانده و پول 

برای کمک به خواهران و برادر خود به  ناچیزی 
آورد و هم در آینده یاوری برای دیگران  ت دس

سرا آورده و برای آنکه  باشد، رو به یک صومعه
بتواند در آینده کشیش شود، مشغول گذراندن 

  .دوران مقدماتی راهب بودن شد
  

پس از گذشت تنها دو سال ویکتور که از نزدیک با 
واقعیات وجودی کلیسای کاتولیک و آداب و 

بود، برای همیشه رو از آموزشهای آن آشنا شده 
سرا را ترک  مسیحیت و دین روی بر تافته، صومعه

و برای کسب معاش به ارتش شیلـی، جایی که 
ترین طبقات  پناهگاهی اجباری برای فرزندان محروم

  .جامعه بود، روی آورد
  

از این زمان ویکتور خارا شش سال تمام به کار در 
انی بدیهی است که ارتش نیز مک. ارتش پرداخت

طلب و  مناسب برای فردی پرشور، عدالت
ارتش را نیز ترک . آزادیخواهی چون ویکتور نبود

کرده و با گیتارش، که از سالهای گذشته همدم 

اما . همیشگیش شده بود، به زادگاهش لونکن برگشت
نه کاری داشت و نه امکانی که بتواند با استفاده از 

 نمیری آن به کسب معاش پرداخته و زندگی بخور و
  .را سر نماید

  

  
  

به همراه چند دوست گروهی تشکیل داده و به 
همزمان . نواختن موسیقی در کوی و برزن پرداخت

تالش کرد تا به همراه دوستانش کاوشی جدی در 
پس از مدتی توجهش . امر موسیقی خلق شیلـی بکند

به هنر تئاتر نیز جلب شده و در کنار کار شاقی که 
مدرسه " تحصیل این هنر در پیش گرفته بود به

  . پرداخت"دانشگاه شیلـی" در "تئاتر
  

این، نخستین بار بود که امری به تمامی توجه او را 
با اشتیاق فراوان به تحصیل . جلب خود کرده بود

پرداخت و بخصوص در زمینه کارگردانی استعداد 
رو زمانی که وی  از این. فراوانی از خود نشان داد

ا به پایان رساند، از سوی دوره هنرپیشگی ر
مسئوالن دوره کارگردانی تشویق شد که تحصیل 

سالهایی که در پیش . در این دوره را آغاز نماید
بودند، سالهایی بسیار پربار برای ویکتور خارا و 

ریزی، تهیه و  ویکتور در برنامه. تئاتر شیلـی شدند
های تئاتری شرکت  به ثمر رساندن بسیاری از پروژه

  .و توان بسیار خود را به نمایش گذاردکرده 
  

ویکتور به خواندن و مطالعه موسیقی خلقهای 
آمریکای التین ادامه داد و در همین دوره  بود که با 

، یکی از "Violetta Parraویولتا پارا "
ترین و با استعدادترین خوانندگان زن  سرشناس

ویولتا که . آمریکای التین در آن سالها، آشنا شد
از مهمترین موسیقی دانان شیلیایی و درعین یکی 

حال کارشناس آالتی که در اجرای این موسیقی به 
شوند، بود، کافه کوچکی در سانتیاگو  کار گرفته می

از سویی کشش برای دیدار هر چه بیشتر . داشت
ویولتا و از سویی دیگر شوق کمک تا سرحد امکان 

ویولتا به او باعث شد که ویکتور به کار در کافه  
تر  با گذشت زمان او هر چه بیشتر و منظم. بپردازد

تا این زمان . به خواندن در این کافه پرداخت
موسیقی ویکتور خارا تنها به گوش افراد معدودی 

های او بودند،  گر برنامه که در اینجا و آنجا نظاره
 نخستین 1966اما سرانجام در سال . رسیده بود

تقبال بسیار روبرو صفحه او بیرون آمد و با اس
 با این صفحه در میان " ویکتور خارا"نام . گردید

  .مردم مطرح شد
  

هنوز سالهایی پس از بیرون آمدن این صفحه، 
ویکتور همچنان با به دوش داشتن مسئولیت اداره 
یک تئاتر به کار هنری خود در زمینه تئاتر 

رفته توجه و زمان  با این حال رفته. پرداخت می
 معطوف به خواندن و فعالیتهای مشخص بیشتری را

 او همکاری خود با 1967در سال .  سیاسی می نمود
 که یکی از مهمترین "Quilapayunکیالپایون "گروه 

گروههای خلقی در چهارچوب موسیقی شیلـی بود 
 Elسرباز "را آغاز کرده و از جمله آهنگی به نام 

soldado"ه از در این تران.  را برای آنان تنظیم کرد
  :جمله آمده است

  
  سرباز، به من شلیک نکن،" 

  !به من شلیک نکن سرباز
  لرزند، می دانم که دستان تو می

  !مرا نکش
  ".من برادر تو هستم

  
ای شد که آن را  در همین سال موفق به ایجاد صفحه

 که در واقع کسی "El aparecidoشبح "به خاطره 
 "ه گواراارنستو چ"های خارا یعنی  آل جز یکی از اید

دانست  وبی میویکتور خارا به خ! نبود، تقدیم نمود
کند که  که کمپانی صفحه به هیچوجه قبول نمی

 تقدیم شود و از "چه گوارا"صفحه مستقیماً به 
رو با به خرج دادن ابتکاری در رابطه با تقدیم  این

ای از این صفحه مستقیماً از   در ترانه"چه"صفحه به 
  .او یاد کرده و او را ستایش نمود

  
های  ت توده نقطه عطفی در مبارزا1969سال 

راستی و وابسته  شیلیایی بر علیه دولت دست
 Edmundo Perezادموندو پِرِز زوکوویچ "

Zucovic"گروهی از محرومترین .  بوجود آمد
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روستائیان شیلـی دست به مصادره بخشی از 
.  زدند"Puerto Monttپوئرتو مونت "زمینهای 

برای مقابله با این روستائیان انقالبی، صدها پلیس 
 های محروم   محل گسیل شده  و در درگیری تودهبه

.  روستایی به قتل رسیدند7و نیروهای مسلح پلیس، 
. های شیلیایی را برانگیخت این ماجرا خشم توده

ویکتور خارا با به خدمت گرفتن هنر خود، به مبارزه 
ای تحت  جمهور وقت برخاسته و در ترانه با رئیس

 از جمله "نتپرسشهایی در مورد پوئرتو مو"نام 
  :گفت

  تمامی بارانهای جنوب نیز" 
  کافی نخواهند بود

  تا دستهای آلوده تو را
  ".پاک کنند

  
ها  این ترانه از محبوبیت بسیاری در میان توده

برخوردار شد و درست به این دلیل بود که 
راستیان شیلـی در خیابانی به  بندان دست قداره

ت مجروح ویکتور خارا حمله نموده و او را به شد
شده،  آری، ویکتور خارا دیگر فردی شناخته. کردند

ها و جنبش انقالبی آنان و همزمان  محبوب توده
  .ها و اربابان آنان شده بود منفور دشمنان توده

  
کننده در ادامه فعالیتهای  ، سالـی تعیین1970سال 

او که متوجه شده بود با کمک . ویکتور خارا شد
های بزرگتری در راه تواند گام موسیقی خود می

مبارزه بر علیه استثمار و استعمار بردارد و همزمان 
دید مبارزه طبقاتی در شیلـی در حال اوج گرفتن  می
باشد، تصمیم گرفت که به کار خود در تئاتر پایان  می

داده و تمامی توان خود را با استفاده از موسیقی در 
  .دهای محروم شیلـی به کار گیر راه خدمت به توده

  
های او در  موسیقی خارا تماماً انعکاسی از اندیشه

های محروم شیلـی، زندگی دشوار  مورد توده
بخش آنان با دشمنان  روزمره شان و  مبارزه رهایی

های مبارز شهرها و  او به توده. باشد طبقاتی خود می
  . ورزید روستاهای کشورش عشق فراوانی می

  
دگی، تالش و های او بیانگر زن بسیاری از ترانه

مبارزه این انسانهای شریف و ستایش از آنان 
فرسای  های او با زندگی طاقت در ترانه. باشند می

و پیله و ساده آنان  شیله  های محروم، زندگی بی توده
های  های اجتماعی، رسوائی و همزمان با بیعدالتی

ای طبقاتی آشنا   جامعهبسیار سیاسی و دیگر مظاهر
  .شویم می

  

  
ردان فارسی یکی از سروده های برگ

  ویکتور خارا
  
  
  

  آورم آماندا، ترا به خاطر می
   
  آورم آماندا، در خیابانی ترا به خاطر می 
  شده از باران خیس 
  ای که شتابان به سوی کارخانه 
  که مانوئل در آن است 
  .در راهی 
  همواره خندانی 
  اند باران در موهایت جای گرفته 
  نداردچیز اهمیتی  و هیچ 
  جز اینکه عاشقی، 
  !تو عاشقی، تو عاشقی، تو عاشقی، تو عاشقی 
   
  چند دقیقه دیگر زندگیت به کمال خواهد رسید 
  چند دقیقه دیگر آژیرها به صدا درخواهند آمد، 
  کارت منتظر توست اما  
  نهی، جایی که تو در آن گام به پیش می 
  شود، نورانی می 
ا باز کرده گذشت چند دقیقه، غنچه وجودت ر 

  .است
   
  آورم آماندا، در خیابانی ترا به خاطر می 
  شده از باران خیس 
  ای که شتابان به سوی کارخانه 
  که مانوئل در آن است 
  .در راهی 
  همواره خندانی 
  اند باران در موهایت جای گرفته 
  چیز اهمیتی ندارد و هیچ 
  جز اینکه عاشقی، 
  ! عاشقیتو عاشقی، تو عاشقی، تو عاشقی، تو 
   
  او به کوه رفت، 
  او که هیچگاه به کسی بدی نکرده، 
  به کوه رفت، 
  .چیز تغییر کرد و در چند دقیقه همه 
   
  اند، حاال آژیرها به صدا درآمده 
  !زمان بازگشتن به کارخانه فرا رسیده است 
  بسیاری هرگز بازنگشتند، 
  یکی از آنها 
  .مانوئل است 
   
  ندا، در خیابانیآورم آما ترا به خاطر می 
  شده از باران خیس 
  ای که شتابان به سوی کارخانه 
  که مانوئل در آن است 
  .در راهی 

  
  

  

  ......کارگرانی برای دور انداختنکارگرانی برای دور انداختن
  

   ) )1515بقیه از صفحه بقیه از صفحه ( ( 
  

افرادی هم هستند که ممکن است بیمه بازنشستگی 
 و یا پس از "خصوصی برای خود دست و پا کنند

دریافت بیمه  سالگی واجد شرایط 62سن 
  .بازنشستگی گردند

به این ترتیب همانگونه که مالحظه می شود، دیگر 
حتی بخشی از کارگران سرخورده و ناامید از یافتن 
کار برای همیشه در آمار بیکاران جائی نخواهند 

این گروه از کارگران در بسیاری از آمارها ". داشت
به حساب نمی آیند، اما شواهدی نشان می دهد که 

 سال سن که می گویند 54 تا 25رصد مردان بین د
بازنشسته گردیده و دیگر به دنبال کار نیستند از 

 به بیش از ده درصد در 1991شش درصد در سال 
، 53-53اداره آمارگیری کار، گزارش ( ." رسید2001سال 

  )2003سپتامبر 
در آلمان در تالشی جهت نازل نشان دادن رقم 

 58ن رسمی به کارگران خجالت آور باالی بیکارا
سال سن و کهنسال تر پیشنهاد کرده که اگر تعهد 
نامه ای را که در آن قید شده که به دنبال کسب و 
کار نیستند را امضاء کنند در عوض می توانند تا 
موقعی که مشمول بیمه بازنشستگی شوند از مزایای 

 دسامبر 22وال استریت ژورنال، (. بیکاری استفاده کنند
2003(  

عجب تکنیک شرم آوری برای پائین آوردن سطح 
رسمی بیکاران، جهت نشان دادن چهره بهتری از 

    !وضعیت اقتصادی

 ........ادامه داردادامه دارد
  

........ادامه داردادامه دارد
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اخیرأ همزمان با طرح قانون اساسی جدید اروپا، 
 Corporate Europe Observatory (CEO)سازمان 

البی ") (Lobbyistsگزارش تحقیقی جالبی را در مورد 
اروپا منتشر کرده است که به  در اتحادیه "ایست ها

نوبه خویش خصلت غیر دمکراتیک اتحادیه اروپا را به 
وضوح نشان داده و فاش می کند که این اتحادیه 
موسسه ای است در خدمت امپریالیستها و سرمایه 

  .داران بزرگ برای مقابله با طبقات زحمتکش
  
 مبلغین حقوقی حرفه ای هستند که از "البی ایست ها"

راد و یا موسسات و کمپانی های مختلف طرف اف
استخدام شده و برای گذراندن لوایح و قوانینی که به 
نفع آنها است در مجلس فعالیت و تبلیغ و ترویج 

 ها نیز می NGOکه شامل (گروه های ذینفع . میکنند
.  انجام می دهند"البی ایست ها"کاری مشابه ) شوند

اتحادیه اروپا این کار به یکی از مشاغل پردرآمد در 
  .تبدیل شده است

  
محل اصلی پارلمان اروپا در استراسبورگ واقع است، 
اما بسیاری از ادارات مختلف پارلمان در بروکسل واقع 

او اتحادیه اروپا در بروکسل را که -ای-سی. شده اند
 نام "دنیای ناشناخته" کیلومتر مربع مساحت دارد 4

بیش از در این دنیای ناشناخته . گذاشته است
 نفر البی 15000 نفر مشغول به کار هستند و 85000

 گروه ذینفع دارای دفاتر دائم می 2600ایست و 
 میلیون پوند درآمد ساالنه 100آنها بیش از . باشند

دارند اما تاکنون هیچ نوع مقررات و قانونی برای 
  .نظارت بر کار آنها بوجود نیامده است

  
یه اروپا می تواند لوایح البته تنها ارگانی که در اتحاد

هیئت "جدید را به پارلمان اروپا تقدیم کند، 
بنابراین البی ایست .  اتحادیه اروپا می باشد"مشاورین

ها و گروه های ذینفع نیز فقط برای این هیئت می 
بعد از اینکه الیحه ای توسط این . توانند تبلیغ کنند

 "نشورای وزیرا"هیئت به پارلمان پیشنهاد می شود، 
پشت درهای بسته به بررسی این الیحه می پردازد و 

اما قدرت اصلی تصمیم . در مورد آن رأی گیری می کند
 و "هیئت مشاورین"گیری در مورد لوایح نه در دست 

معموأل قبل از .  است"شورای وزیران"نه در دست 
اینکه لوایح به دست آنها برسد، نود درصد از تصمیم 

 که کمیته "میته نمایندگانک"گیری های اصلی توسط 

ثابتی از نمایندگان کشورهای عضو در اتحادیه می 
  .باشد، گرفته شده است

  
اما به طور کلی همه پروسه تدوین لوایح در پارلمان 

.  دارد"البی ایست ها"اروپا بستگی زیادی به فعالیت 
آنها ماده های اصالحی مشخص را از صاحبان صنایعی 

نی پیشنهادی هستند، دریافت که طرف مقابل طرح قانو
می کنند و پیش نویس مصوبات و پیش نویس ماده 
های اصالحی را می نویسند و آنها را به پارلمان می 

البی "شغل  .فرستند که غالبأ تصویب هم می شوند
 چنان پر سود شده است که بسیاری از وزرای "گری

دولت های اروپایی و حتی آمریکایی بعد از اتمام دوره 
 برای کمپانی ها و سرمایه "البیست"ارت به عنوان وز

البی ایست "یکی از . دارها مشغول به کار می شوند
ی مشهور وزیر سابق تجارت انگلیس، لئون بریتان "ها

  .است که برای موسسات مالی انگلستان کار می کند
  

او برخی از شیوه ها و تاکتیک - ای-در گزارش سی
محتوای . ده استها شرح داده ش"البی ایست"های 

 مشهور gunshipیکی از این تاکتیک ها که به نام  
است، تهدید به منتقل کردن کارخانه و یا موسسه مالی 

تاکتیک دیگری . به کشوری در خارج از اروپا می باشد
 مشهور شده "اسب تراوا" و یا "کوفی عنان"به اسم 

این . (که به معنی رشوه دادن به مقامات دولتی است
اری به دلیل افشای اخیر رشوه گیری های کوفی نامگذ

  ).عنان است
  

 مشهور "آدم بد، آدم خوب"تاکتیک دیگری به اسم 
 با یکدیگر "البی ایست"در این شیوه دو . است

یکی از آنها با شیوه تهدید به نقل . همدستی می کنند
و انتقال صنایع به کشورهای دیگر و تهدید به اخراج 

 های تهدید و ارعاب وارد کارگران و دیگر شیوه
و بعد از ترساندن دولت، . مذاکره با پارلمان می شود

 دوم وارد عمل شده و آتش بس می "البی ایست"
 راه حل متعادل تری را "البی ایست خوب"این . دهد

دولت نیز که مورد تهدید و . به دولت پیشنهاد می کند
 رعب و ترس واقع شده بالفاصله راه حل متعادل تر را
می پذیرد و قوانین دلخواه صنایع مورد نظر را به 

  . تصویب می رساند
  

یکی از مهمترین و بزرگترین موسساتی که در مورد 
تقریبأ همه لوایح و قوانین و مصوبات اتحادیه اروپا، از 
کوچکترین الیحه ها گرفته تا مهمترین قوانین، نظر می 

 UNICEدهد و در تصویبشان دخالت می کند، سازمان 
.  می باشد"فدراسیون کارفرمایان اروپا"است که 

البته این سازمان تنها روی اتحادیه اروپا تأثیر نمی 
 کشور عضو 25گذارد، بلکه از طریق اعضایش در 

اتحادیه اروپا، در سیستم قانونگذاری همه آنها دخالت 
تاکنون هر زمان که ماده قانونی جدیدی . مستقیم دارد

 های اجتماعی، زنان، کارگران، و یا از طرف مردم و گروه
گروه های مدافع حیوانات و یا حفظ محیط زیست در 
کشورهای اروپایی به مجلس پیشنهاد شده است، این 
سازمان برای جلوگیری از تصویب آن بالفاصله وارد 
عمل شده و تقاضای مهلت قانونی برای بررسی این 

وپا هدف این است که به تدریج ار. لوایح کرده است
به باصرفه ترین محل کسب درآمد سرمایه داران 

  .تبدیل شود
  

 الیحه ای در لیسبون به تصویب 2000در ماه مارس 
 با بقیه دنیا را به عنوان "رقابت"رسید که اصل 

مهمترین هدف اتحادیه اروپا معرفی کرد، و مقرر شد 
که هر الیحه قانونی دیگری نیز باید با توجه به این 

این یکی از . سی پارلمان قرار بگیرداصل مورد برر
 از آن برای به حاشیه راندن UNICEقوانینی است که 

  .قوانین اجتماعی موجود استفاده می کند
  

ها "البی ایست"یکی از مشهورترین ماجراهای دخالت 
. در اروپا، جریان مربوط به صنایع مواد شیمیایی بود

 مواد های کمپانی های بزرگ تولید کننده"البی ایست"
شیمیایی، یکی از بزرگترین و پرخرج ترین تبلیغات 
. تاریخ اروپا را به نفع این صنایع به راه انداختند

میلیاردها یورو فقط خرج تبلیغات در رسانه های دولتی 
در این تبلیغات به مردم هشدار داده میشد که . شد

اگر اتحادیه اروپا نظارت بر تولید مواد شیمیایی را به 
یرد هزاران نفر بیکار می شوند و ضرر بزرگی عهده بگ

باالخره این تبلیغات و . به اقتصاد اروپا وارد می شود
فعالیت های دیگر البی نامبرده به موفقیت آنها منجر 

 درصد از مواد شیمیایی که در اروپا 99شد و اکنون 
تولید می شوند از نظارت و بازرسی موسسات بهداشت 

  .هستندو محیط زیست معاف کامل 
  

اینها نمونه های کوچکی از ابزارهای قانونی و فعالیت 
های امپریالیستها در حوزه های قانونی برای پیشبرد 
اهداف سیاسی و اقتصادیشان است که به رسانه ها 

نمونه های بزرگتر و جنایتکارانه شان . راه یافته اند
طرح . برای همیشه از دید مردم پنهان خواهند ماند

سی اروپا که اخیرأ مطرح شد نیز مشابه قانون اسا
چنین ابزاری است که در جهت اهداف امپریالیست ها 

  .عمل خواهد کرد

  

 

  ""البی هاالبی ها""  نقشنقش
  در اتحادیه اروپادر اتحادیه اروپا

  
  

  روناک مدائنروناک مدائن
  

  

  

 !مرگ بر امپریالیسم و سگهای زنجیریش
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شهادت انسان مبارز . شهادت رفیق بهروز دهقانی در زیر شکنجه های مأموران ساواک می گذرد  سال از34خرداد ماه امسال، 
 های وحشیانه پاسداران سیستم و بساط ننگین ظلم و ستم به مردم، بزرگی که با مقاومت قهرمانانه خود در زیر شکنجه

  . کرد"سرودی" و آن را "مرگ را به لرزه در آورد"، "قفلی از عشق به خلق بر لب های خود زد"
  

 به صورت عنوان کتابی در آمده است که اخیراً به همت "من مرگ را سرودی کردم"اکنون پس از گذشت سالیان طوالنی، 
. ونس اورنگ خدیوی توسط انتشارات بازتاب در رابطه با رفیق گرانقدر ما بهروز دهقانی در ایران  منتشر شده استآقای ی

الزم به یادآوری است که . این کتاب حاوی مجموعه ای از آثار بهروز دهقانی با مقدمه ای از علی اشرف درویشیان می باشد
، بسیاری از آثار او را در خارج "انی که در پیوند اندیشه و عمل صمیمی بودبه احترام بهروز دهق" نیز مبارزینی 50در دهه 

به گرامی داشت خاطره ارزشمند این انسان متفکر، یار زحمتکشان و کمونیست فدائی در این . از کشور به چاپ رسانده بودند
 از یک نویسنده "کوچک این قرنبچه های "این نوشته نقدی است بر کتاب . جا یک نوشته کوتاه از او را درج می کنیم

  . با ترجمه ابوالحسن نجفی"کریستیان روشفور"فرانسوی به نام 
  

  "نامش زنده و خاطره اش جاودان باد"
  
  
  
  

  ""بچه های کوچک این قرنبچه های کوچک این قرن""  نقدی برنقدی بر
  

دم زدن در هوای آلوده فراموشی می آورد و 
آنهائی که چنین هوائی را فرو می دهند . خاموشی

می کنند که بیرون از چهار هرگز تصورش را ن
. دیواری عقلشان هوای تازه و پاکیزه ای هست

زندگی را در بست قبول کرده اند و در نظرشان همه 
چیزی به . چیز چنانکه بایست، است و غرابتی ندارد

سیلها از جای نمی  تعجبشان نمی آورد و طوفانها و
هیچ برایتان پیش . بی حال و بی تفاوت. جنباندشان

ه در اطاق بسته ای ناگهان احساس کنید که آمده ک
دارید خفه می شوید ولی دیگران فارغ و بی خیال 
سرگرم بگو و بخندند و ککشان هم نمی گزد؟ 
کسانی هستند که دنیا را چنان که هست نمی پذیرند 
. و می خواهند بدانند که چرا این چنین است و آنچنان

ی شوند، اقشان می نشیند، بیمار می شوند، دیوانه م
  .عصیان می کنند

  
 چنین "بچه های کوچک این قرن"قهرمان داستان 
معاش  دختری است که مولود مدد. موجودی است

 دولت برای -خانواده در یک روز تعطیل است
تشویق توالد و تناسل برای هر بچه ای مدد معاش 

پدر و مادرش کارگرانی هستند که مثل آدم . می دهد
و ولد می کنند و همه را می های هدایت یک ریز زاد 

. ریزند به سر دختر که تر و خشکشان کند
زندگیشان چیزی نیست جز از صبح تا شب جان 
کندن و بعد بهم پریدن و فحش و کتک کاری و آخر 
سر قرار و مدار بچه های تازه و تازه تر، تا با پولش 
یخچال بخرند، ماشین سواری بخرند، ماشین 

 خوشبختی، - قسطیرختشویی بخرند و همه را

زرق و برق . خانواده های خوشبخت. خوشبختی
زندگی اشراف چنان چشمان شان را خیره کرده که 

  .فکری جز اینها ندارند
  

 توی دکان محله روی شکم "پولت"همسایه مان 
خود می کوبید و به خاله زنک های دیگر می گفت 

همین روزها می . یخچال هم کارش درست است"
ماشین رختشویی هم می توانیم حتی  ...خریمش
  )19ص  (".بخریم

  
تفریح تعطیالتشان هم این است که می روند به ناحیه 
ای دیگر و همه زندگی و آرزوهایشان را نیز همراه 
می برند و از صبح تا شام صحبت ماشین می کنند و 

 زندگی - را می بینند"سعادتمندانه ای"خواب زندگی 
خانواده "، "امید" ،"خوشبختی"بورژوای خرده پا، 

  ."های محترم
  
ولی پشت آنها فقط . شبها پنجره ها روشن می شد"

خانواده های خوشبخت بودند؛ خانواده های 
خانواده های خوشبخت، خانواده های  خوشبخت،
موقع عبور از خیابان از پشت پرده ها . خوشبخت

خوشبخت ها دیده می شدند که به صف زیر چراغ 
گویی همه در یک زمان و از . های برق نشسته بودند

خوشبخت های عمارت . یک شکم زائیده شده بودند
های دست راست می توانستند خوشبخت های 
عمارت های دست چپ را تماشا کنند، گویی 

و هی رشته فرنگی : خودشان را در آئینه می بینند
خوشبخت ها روی هم چیده شده و طبقه به . بخورند

ن؛ که از حل مسایل حساب و م. طبقه باال رفته بودند
خوشم می آمد، می توانستم حجم آنها را به متر 

حجم  .عب، به خمره؛ به توبره حساب کنممک
 به فکر تنها "خوشبختها") 88ص ( ".خوشبختی را

چیزی که نیستند، بچه هاست که سرشان به کار 
خودشان گرم است و معلوم است چکاره از آب در 

  .می آیند
  

فری همه اینجورند به جز پنج، در شهر دو هزار ن
شش خانواده از آنهائی که بال را از پیش می دانند و 
فریاد بر می دارند که چرا باید فرزندانشان را تحویل 

و . ارتش بدهند که در الجزایر سر به نیست شوند
هیچ گوش شنوایی هم نیست که به حرفشان گوش 

و مگر نه این است که این همه یخچال و ماشین : دهد
رادیو از قبل همین بچه هاست و دولت بدین ترتیب 

  خونبهایشان را پیشکی پرداخته است؟
  

 از زندگی، از زن و -دختر از دست همه ذله شده
. های خوشبخت و بی خیال بیزار است شوهر

نام ( به همه پسر های موون": آرزویش این است که
همه توی ! و تق! فرمان بدهند به پیش) خانواده ای

ان جنگ دراز بکشند و روی آنها یک صلیب مید
اینجا شهادتگاه : بگذارند و روی صلیب بنویسند

موون تلویزیون، موون اتومبیل، موون ماشین 
ولی با پولی که از بابت مرگ آنها . رختشویی است

نصیب پدر و مادرشان خواهد شد باز هم می توانند 
 "آرامگاه خانواده موون"یک جاروی برقی و یک 

  )93ص  (". ببینندتهیه

  

رفیق بهروز دهقانی
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تفی است، تف گنده ای است به زندگی، که انسانها را 
تا این حد پائین آورده یا به انسان هایی که زندگی را 

  .چنین زشت کرده اند
  

چه . سر نخ را می شود از خود کتاب پیدا کرد
کسانی زندگی را به گند می آالیند؟ سازندگان چنین 

سایل تولید که آیا دارندگان و نظام هایی کیستند؟
بنجل هایشان را به زور تبلیغ و اقساط آب می کنند 
تا به قول معروف بهترین وضع ممکن در بهترین 

    یا کسانی که ) 144ص( دنیای ممکن بوجود آید

می گذارند دیگران به جای آنها و برای آنها فکر کنند 
  .و هر جا خواستند بکشندشان

  
ان منحرف می عجیب نیست که در چنین دنیایی دختر

داستان در . شوند و از کار خود نیز شرمی ندارند
اما محیط . یکی از حومه های پاریس اتفاق می افتد

آنچنانی را در هر جایی که طبقه متوسط در حال 
برای دیدن . نضج گرفتن باشد می شود سراغ گرفت

اسم ها . چنان محیطی الزم هم نیست راه دوری رفت
هم باشد  ...فیلیپ و نیکوال و ...به جای تقی و نقی و

  .از داستان می شود لذت برد

 به رغم پایان خوش، و "بچه های کوچک این قرن"
تابلویی از . ملودرام وارش، داستان زیبائی است

چنان جامعه ای با قلم پخته نقاش استادی و با 
بیان گاهی به . ترجمه پاکیزه ای که کم نظیر است

ای مرز " -ادشعر فرخز. شعر نزدیک می شود
 به -".کسی به فکر گل ها نیست" و "پرگهر

خصوص جایی که نفرت دختر از زندگی خانواده 
و گاهی آلوده به . های خوشبخت نموده می شود

  .طنزی تلخ است

  

  
  
  

  کارگرانیکارگرانی
  ......برای دور انداختنبرای دور انداختن

  
   ) )99بقیه از صفحه بقیه از صفحه ( ( 

  
  ارتش ذخیره، آشکار و پنهان

  
، ایاالت در رأس کشورهای سرمایه داری

متحده به بزرگترین ارتش ذخیره کار 
هرچند تعیین تعداد ارتش . متکی است

ذخیره کار در ایاالت متحده و در 
کشورهای دیگر کار بسیار سختی است، 
اما اطالعاتی درباره بخشهای مختلف آن 

اول کارگران بیکار یا . در درست می باشد
فوریه (هم اکنون . تقریباً بیکار هستند

در ایاالت متحده هشت میلیون ) 2004
بیکار وجود دارد که فعاالنه در جستجوی 

و رسماً به مثابه بیکاران اعالم . کار هستند
 در "رسمی"درصد بیکاران . گردیده اند

 سیر 2004 تا ژانویه 2003فاصله نوامبر 
 درصد 6/5 درصد به 9/5نزولی داشته از 

کاهش یافته ولی این کاهش در درجه اول 
 آنکه عده ای مشاغل جدید یافته به علت

با در نظر گرفتن اینکه در . اند نبوده است
 هزار تن بیشتر به 33پایان این ماه تنها 
علت اصلی سیر نزولی . کار مشغول شدند

در رقم رسمی بیکاران این بوده که بیش 
از دویست هزار انسان ناامید از یافتن کار 
به جستجوی خود برای یافتن کار پایان 

در حقیقت بیش از دو میلیون . اده اندد
بیکاری که می خواهند کار کنند اما دیگر 
در پی یافتن کار نیستند یعنی از یافتن 

کار خسته و سرخورده شده اند، دیگر در 
ضمناً تقریباً . آمار محسوب نمی شوند

چهار میلیون کارگر وجود دارد که بطور 
نیمه وقت اشتغال دارند ولی میخواهند 

 وقت کار کنند اگر این رقم را به آمار تمام
باال اضافه کنیم در می یابیم که در ایاالت 

 میلیون کارگر یا بیکارند 14متحده جمعاً 
در . و یا زیر ظرفیت کارشان کار می کنند

ایاالت متحده ده درصد از نیروی کار 
عاطل و باطل بوده و در فقر و فالکت 

جود اقشار زیاد دیگری و. زندگی می کنند
دارند که جزء آمار بیکاران یا تقریباً 

مثالً تقریباً . بیکاران به حساب نمی آیند
دو میلیون زندانی ای که در زندانهای 
ایاالت متحده به سر می برند، جزء نیروی 

شواهدی . کار در نظر گرفته نمی شوند
موجود است که بعضی از جویندگان 
سرخورده کار موفق به گرفتن بیمه 

کارگرانی نیز وجود . تادگی شده اندازکاراف
دارند که پس از اینکه مدت زمان طوالنی 
را در جستجوی کار بوده ولی بدلیل 
خرابی وضع کار شغلی نیافته اند برای 
همیشه به جستجوی خود پایان می 

  .دهند
در اثر تعدیل و تغییر ساختار شرکتها، "

کارگرانی نیز ترغیب به بازنشستگی قبل 
 مقابل دریافت مبلغی پول از موعد در

بیش . شده اند یعنی بازخرید گردیده اند
از بیست و یک هزار کارگر شرکت 
مخابرات ورایزل یعنی ده درصد از نیروی 
کار این شرکت به این طریق بازنشسته 

  )2004 ژانویه 11نیویورک تایمز، ( ."گردیده اند

  

  لیست کمک های مالیلیست کمک های مالی
  

  استرالیااسترالیا
   دالر استرالیا100        مادر سنجری 

  
  آلمان آلمان 

   یورو50        انترناسیونال 
    یورو40      رفیق شهید نصرت کریمی 

   یورو20          فدائی 

  
  آمریکا آمریکا 

   دالر100        رفیق مادر 
   دالر100        زن مبارز 

   دالر100      رفیق شهید مرضیه اسکوئی 
   دالر100    رفیق شهید مهرنوش ابراهیمی 

    دالر100      رفیق شهید نسترن آل آقا 

  
  انگلستانانگلستان

   پوند40          سارا 

  
  سوئدسوئد

   کرون200      رفیق شهید فریدون جعفری 
   کرون500      د اسمر آذری رفیق شهی

   کرون200    رفیق شهید عبدالحسین عنانی شیشوانی 
   کرون200      رفیق شهید جعفر اردبیل چی 

   کرون 200      رفیق شهید محمد تقی زاده 

  
  فرانسهفرانسه

   پوند07/19      رفیق شهید خشایار سنجری 
    یورو35      رفیق شهید کیومرث سنجری 

  
  کاناداکانادا

  دالر کانادا500      نشریه پیام فدایی 
  

  ) )1212ادامه در صفحه ادامه در صفحه ( ( 
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  ستون آزادستون آزاد
 
 

  اختالفات درونی دولت آمريکا
   با سياست آندر رابطه

  در خاورميانه
  

  مريم
  
  

اختالفات درونی دولت آمريکا بر سر سياست های 
اين کشور در خاورميانه، که خيلی پيش از حمله به 
عراق نيز وجود داشت بعد از اشغال عراق و پس 
از انتخاب مجدد بوش به رياست جمهوری شديدتر 

  . شد
 

آمريکا برای کسب برتری بی رقيب در بازار نفت 
و موقعيت استراتژيک نوين تسخير ناشدنی در 
خاورميانه، به حمالت نظامی سالهای اخير دست 

اما اشغال عراق از جهات مختلف، آن را با . زد
در . مسئل غير قابل تصوری روبرو ساخته است

 پرسنل نظامی آمريکا در ١۴٠٠٠٠حال حاضر 
عراق نه راه پس دارند و نه راه پيش، و عراق در 

 باتالقی است که آمريکا در آن گير حال حاضر
کرده و قادر نيست به آسانی کشور ديگری را 

در اين رابطه در روز . تهديد به حمله نظامی کند
دوم ماه مه در گزارشی به کنگره آمريکا، فرمانده 
نيروهای مشترک آمريکا، ژنرال ريچارد مايرز، 
اخطار داد که آمريکا به دليل نگه داشتن تعداد 

از نيروهايش در عراق و افغانستان، قادر زيادی 
نخواهد بود که در صورت لزوم در آينده نزديک 
جنگ تازه ای را در گوشه ديگری از جهان با 

او گفته است که آمريکا با . سرعت الزم آغاز کند
حفظ نيروهای فعلی در عراق و افغانستان، به 
طور حتم در جنگ های ديگر نيز پيروز خواهد 

تلفات بيش از حد و در مدتی طوالنی تر شد اما با 
  . از جنگ عراق و افغانستان

  
با توجه به اين حقايق است که عمده ترين اختالفات 
جناح های مختلف دولت آمريکا بر سر قدم های 
بعدی ارتش آمريکا، بعد از عراق، سر باز کرده 

مسائل مورد اختالف در مورد ايران، شامل . اند
وزيسيون رژيم ايران در حمايت از بخشی از اپ

داخل و خارج از ايران، توليد سالح هسته ای در 
البته . ايران و حمله نظامی آمريکا به ايران است

. تمام اين مسائل در مورد عراق نيز مطرح بودند
بخشی از جمهوری خواهان از حمله نظامی به 

ولی دمکرات ها خواهان . ايران پشتيبانی می کنند
ين چنينی درعراق هستند و عدم حضور نظامی ا

در عوض خواستار اجرای شيوه های ديپلماتيک و 
  .مذاکره با ايران و کره شمالی می باشند

  
در حال حاضر با توجه به افشاء شدن دروغ های 
دولت آمريکا در مورد عراق، عدم کشف سالح 
کشتار جمعی در عراق، عدم وجود ارتباط ميان 

رواتيو در حالت دولت صدام و القاعده، جناح کنس
در نتيجه اختالفات . تدافعی قرار گرفته است

درونی دولت آمريکا به شکل تغيير و تحول هايی 
در ارگان های دولتی نمودار گشته و گاها نيز در 
قالب افشای فعاليت های جاسوسی عليه دولت 

 ۴به عنوان مثال در تاريخ . آمريکا ظاهر شده اند
ن امور خاورميانه  يکی از کارشناسا٢٠٠۵ماه مه 

" لورنس فرانکلين"در اداره دفاع آمريکا به نام 
متهم به رد کردن اطالعات محرمانه دولت آمريکا 

به (فرانکلين متخصص خاورميانه . به اسرائيل شد
است و برای اداره ای در دولت ) ويژه ايران

آمريکا کار ميکرد که حمله نظامی به عراق را 
 نفوذ نئوکنسرواتيوهای اين اداره تحت. توصيه کرد

دولت آمريکا اعالم کرد که . اسرائيل می باشد-پرو
لورنس فرانکلين که روی بسط خط مشی آمريکا 
در مورد ايران کار ميکرد، همه مدارک و 
اطالعاتی را که در اختيار داشته به دولت اسرائيل 

او اطالعات دولت آمريکا در مورد . می داده است
عراق را نيز به دولت فعاليت های ايران در 

  .اسرائيل داده است
  

البته اين تنها نمونه کشف شده جاسوسان اسرائيل 
يکی از مشهورترين پرونده . در آمريکا نبوده است

های جاسوسی که موجب بروز اختالف ميان 
آمريکا و اسرائيل شد، لو رفتن جاسوسی به نام 

او متخصص سياسی در . جاناتان پوالرد بود
يی آمريکا بود که به جرم جاسوسی نيروی دريا

 به حبس ابد محکوم ١٩٨۶برای اسرائيل در سال 
بعد از آن دولت اسرائيل اعالم کرد که همه . شد

عمليات جاسوسی را عليه دولت آمريکا متوقف 
اما در نوامبر گذشته فاش شد که بعد . خواهد کرد

 نفر ديگر از جاسوسان ۶از جاناتان پوالرد حداقل 
در آمريکا دستگير شده اند که البته اسرائيل 

هيچکدام هم کارشان به دادگاه کشيده نشد و دو 
دولت آمريکا و اسرائيل از طرق ديپلماتيک در 
مورد آنها به توافق رسيده و پرونده شان را بسته 

  .اند
  

اختالفات درونی آمريکا بر سر ايران فقط به 
. خاطر ديدگاه های استراتژيک مختلف نيست

 متضاد نيز موجب بروز اين اختالفات شده منافع
به عنوان مثال بخشی از دولت آمريکا، . است

ايران را به عنوان متحد احتمالی خود در آينده و 
اما بخش . يک سرمايه استراتژيک در نظر ميگيرد

ديگری توليد سالح هسته ای را به عنوان خطری 
برای امريکا و اسرائيل اين پايگاه اصلی امريکا 

به خصوص .  خاورميانه به حساب می آورنددر
که اسرائيل نمی خواهد که هيچيک از کشورهای 
منطقه صاحب نيروی اتمی شده و توازن 

  .استراتژيک منطقه را به هم بزنند

 اخباراخبارنگاهی به برخی نگاهی به برخی 

سازمان نظارت بر حقوق بشر، که دفتر  •
آن در آمریکا قرار دارد، در یک گزارش  مرکزی

 ای اعالم نمود که آمریکا، از پنجاه و سه صفحه
 ده ها معترض مخالف خود را جهت 1995سال 

بازجوئی به مصر منتقل کرده و این افراد در 
مصر برخالف قوانین بین المللی شکنجه شده و 
. در بازداشتگاه های انفرادی نگاه داشته شده اند

 بوش ،ماه پیش به دنبال باال گرفتن این رسوائی
مظنونین به کشور   اعزامرئیس جمهور امریکا

های دیگر از جمله مصر را  تائید کرد، اما گفت 
آنها فقط به کشورهائی که قول می دهند مردم را 

سازمان نظارت . نکنند فرستاده می شوند شکنجه
می  بر حقوق بشر این ادعا را بی ارزش نامیده و

می داند که در مصر  گوید دولت بوش کامال
  .دزندانیان شکنجه می شون

 میلیارد دالری 82رئیس جمهور امریکا الیحه  •
هزینه عملیات نظامی در عراق و افغانستان را 

این اعتبار،  میلیارد دالر 76حدود . امضا کرد
 برای خرید تجهیزات زرهی، جنگ افزار و

همچنین افزایش مزایای  تجهیزات نظامی و
 خانواده هائی که فرزندان آنها جان خود را در

اختیار وزارت دفاع  اند، در دادهدست  جنگ از
  .آمریکا قرار می گیرد

در پی باال گرفتن رسوائی بدرفتاری با  •
بازداشتگاه خلیج گوانتانامو در کوبا،  زندانیان در

جیمی کارتر رئیس جمهوری سابق آمریکا 
اعتراف نمود که ارتش آمریکا جهت حفظ حیثیت 
خود باید نه تنها این بازداشتگاه بلکه  یکسری 
بازداشتگاه مخفی دیگر در سراسر جهان  را نیز 

  .ببندد

 که در "اوین نت"یک گروه تحقیقاتی بنام  •
زمینه آزادی جریان اطالعات در اینترنت فعالیت 
می کند، اعالم کرد که جمهوری اسالمی یکی از 
دولتهائی ست که شدیدا در تبادل اطالعات از 
نه طریق اینترنت جلوگیری می کند و در این زمی
بر . پس از چین در مقام دوم در جهان قرار دارد

اساس این تحقیق، جمهوری اسالمی از یکی از 
پیچیده ترین سیستمهای سانسور اینترنتی به نام 

 استفاده می کند که محصول یک "اسمارت فیلتر"
 می "سکیور کامپیوتینگ"کمپانی امریکائی به نام 

 .باشد
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  اپاسداران و مرزبانان آمریک
  

  

پروژه " تشکیالتی به نام 2005در ماه آپریل 
 که MinuteMan Project ((MMP) ("پاسداران

نژادپرستان و شوونیست هایی از ایاالت مختلف 
آمریکا در آن عضویت دارند، برای حفاظت از مرز 

 کیلومتر در 40نواری به طول ( آمریکا و مکزیک 
روی این پروژه که نی. آغاز به کار کرد) آریزونا

مورد نیاز خویش را با تکیه بر ناآگاهی و تمایالت 
راسیستی عقب مانده ترین اقشار جامعه آمریکا 
تامین می کند، در محافل سیاسی و دولتی آمریکا 

از حمایت ) بخصوص در حزب جمهوری خواه(
آرنولد شوارزنگر نیز . زیادی برخوردار گشته است

 من با ایجاد":  گفته استMMPدر حمایت از 
MMPوقتی که دولت .  در کالیفرنیا کامأل موافقم

کارش را به خوبی انجام نمی دهد مردم ما باید 
آستین ها را باال بزنند و از خانه هایشان دفاع 

  ."کنند
  

ترویج و حمایت این گروه، بخشی از تالش های 
بی وقفه طبقه حاکمه آمریکا برای ایجاد تکیه گاه 

با تشویق  (و پایگاه های حمایتی برای خود
در حال . می باشد) ارتجاعی ترین ایدئولوژی ها

حاضر با استفاده از بودجه های دولتی طرح هایی 
برای گسترش این پروژه به دیگر ایاالت آمریکا، 

  . مثل ایالت کالیفرنیا، در دست اجرا می باشند
  

 800در اولین ماه فعالیت این سازمان بیش از 
وره کوتاه داوطلب، بعد از گذراندن یک د

آموزشی، مرزهای آمریکا را برای جلوگیری از 
خبر . ورود پناهندگان مکزیکی دیده بانی کردند

شروع کار و شیوه فعالیت های این گروه سریعأ در 
مکزیک منتشر شده و موجب کاهش ناگهانی 

  .تعداد پناهندگان غیرقانونی شد

بسیاری از شهروندان آگاه آمریکا به اجرای چنین 
 MMPیی به دلیل اعمال خشونت افراد طرح ها

در اثر چنین . نسبت به پناهندگان، اعتراض کردند
 به جرم MMPاعتراضاتی بود که یکی از اعضای 

 پناهنده مکزیکی و تهدید به تیراندازی 7دستگیری 
این فرد پس از چند . به آنها با تپانچه، بازداشت شد

ن ساعت آزاد شد و در حال حاضر به یکی از مبلغی
 در برنامه های رادیوهای دست راستی MMPثابت 

تعدادی از اعضای اولیه . آمریکا تبدیل شده است
MMP بعد از مدتی از آن جدا شده و دم و 

شبیه به گروه های بسیجی (دستگاهی جداگانه 
برای حمله به پناهندگان غیر قانونی در ) ایران

 در مرز FBPمثل گروه . (مرزها، ایجاد کرده اند
  ) نزدیک سن دیاگوهای

  
پاسداران و مبارزان خط " خود را MMPاعضای 

.  می نامند"اول جبهه جنگ با دشمنان خارجی
 در صفحه اینترنتی آن با این MMPاهداف 

مردان و زنان ": جمالت توضیح داده شده است
 ...داوطلب ما وقت و آسایش خود را فدا می کنند

خواهند  به پیروزی نرسد، تاریخ نگاران MMPاگر 
نوشت که آمریکای اهمال کار اجازه داد که دولت 
بی نظیری که دیگران غبطه اش را می خورند، در 
دست ملل فرومایه و پست به باتالقی تبدیل شده و 

نقل به معنی از سایت  ("...خود را به نابودی بکشاند
MMP(  

  
 برای پنهان نگه داشتن افکار MMPمسئولین 

ازمان هر گونه مصاحبه نژادپرستانه اعضای این س
اما چندی . با خبرنگاران را اکیدأ ممنوع کردند

 13کانال  (KOLDپیش گروهی از خبرنگاران 
به طور ناشناس به داخل این گروه نفوذ ) توسکان

کرده و به طور مخفیانه گفتگوهایشان را با اعضای 

این گفتگوها ناآگاهی و عدم . آن ضبط کردند
 MMPپرستانه اعضای تعادل فکری و ماهیت نژاد
  .را کامأل آشکار می کنند

  
یکی از فواید چنین گروه های ارتجاعی برای 
دولت آمریکا این است که خشم اقشار ناآگاه را 
که از وضعیت وخیم اجتماعی و اقتصادی خود 
ناراضی هستند، متوجه مهاجرین و پناهندگان می 

 این امر را به وضوح MMPسخنان بنیانگذار . کند
مهاجرین و پناهنده ها به کشور ما ": ن می دهدنشا

هجوم آورده اند و از امکانات و ثروت کشور ما 
استفاده می کنند به طوری که خود ما در مضیقه 

به عنوان مثال من چندین سال پیش . می مانیم
تقاضای یک خانه دولتی برای مادرم کردم، ولی 
آنقدر که تعداد مهاجرین فقیری که دنبال خانه 

ولتی هستند زیاد است که هنوز نوبت مادر من د
ایاالت متحده آمریکا به آمریکائیان تعلق . ... نشده

دارد، نباید هر کس که سرش را می اندازد پائین و 
  "....میاید اینجا صاحب مملکت شود
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  پیشگفتار فصل دوم کتابپیشگفتار فصل دوم کتاب
  بذرهای ماندگاربذرهای ماندگار

  
   ) )2020بقیه از صفحه بقیه از صفحه ( ( 

  
 ی سرشار از تزویرادعادر توجیه امر فوق، این 

عنوان می شود که اگر جلوی سخن گفتن را بگیرند، 
این را ظاهراً . جوانان به اسلحه روی خواهند آورد

بخشی از هیأت حاکمه گویا برای بستن دهان 
اما با . کند مخالفینی از خود رژیم مطرح می

جناح های ی این، همه درنظرگرفتن این واقعیت که 
ت، جلوی سخن گفتن رژیم هستند که با قاطعی

، باید توجه کنیم که نیروهای مردمی را گرفته اند
چنان ادعائی، ریاکارانه بوده و مسأله بر سر پیشبرد 
سیاست خاصی می باشد که بخش فرهنگی وزارت 

 با توجه به فاکتور مهم فوق ،اطالعات و امنیت رژیم
جهت مقابله با مردم مبارز و بخصوص  ،الذکر

 حوزه نظر و سرکوب جوانان انقالبی در
در این رابطه است .  تعقیب می کند،ایدئولوژیک آنان

آن به  که باید متوجه سیاستی شد که می توان از
یعنی . نام برد، "سیاست خفه کردن با عسل"عنوان  

  دشمنان مردم می کوشند با،سیاستی که از طریق آن
سن نظر مردم و جوانان انقالبی ما سوءاستفاده از حُ

، در هر شکلی که  50 دهه  یمبارزین انقالبیه بنسبت 
 ایده های انحرافی و  یپذیر است به اشاعه امکان

درست مغایر و متضاد با ایده ها و نظرات آن 
آنچه مسلم است این است که .  بپردازندانقالبیون

از بین دست اندرکاران جمهوری اسالمی که قادر به 
به اتخاذ ردن فضای جدید ایجاد شده نمی باشند، ب

آنها در جهت . تاکتیک های جدیدی مبادرت ورزیده اند
ایجاد سردرگمی در بین جوانان و نفوذ اندیشه های 
انحرافی برای بازداشتن آنها از کسب تجربیات مثبت 
گذشته، به طور فعال مشوق نشر کتاب و مقاالت و 

شنیدم ( .غیره در جهت تحقق هدف کلـی خود شده اند
  ی خانهزارت اطالعات به درِکه حتی مأموران و

 رفته و ،بعضی از فعالین سیاسی در دوره رژیم شاه
از آنها خواسته اند که به نوشتن خاطره یا هر مطلب 

 بپردازند و 50  دهه یدیگری در رابطه با سال های
 بعضی ابراز امتناع ها  گفته اند که شما دست در مقابلِ

گونه بکار شوید و ما به شما خواهیم گفت که چ
!) بنویسید و مطالب را چگونه ساخت و پرداخت  کنید

واضح است که با توجه به الزامی که دست اندرکاران 
رژیم جهت نشر کتاب و مقاله و غیره در رابطه با 
 پیشبرد سیاست فوق الذکر خود می بینند، امروز

وجود ه جاتی به امکانی برای انتشار بعضی از نوشت
از این .  وجود نداشت،آمده است که پیش از این

 در رژیم "وجود آزادی بیان"روست که توهم 
 به شکلـی دامن زده شده و ،جمهوری اسالمی هم

 و ،هدف رژیم اما نگاهی هشیارانه به. گردد تبلیغ می
 و همچنین دقت در مطالبی که ،شرایطی که تشریح شد
جات طرح و اشاعه داده می ه در خیلی از آن نوشت

ید ما را هرچه بیشتر نسبت به این شوند، می تواند د
هائی که در یکی دو سال  نوشته .پدیده، واقعی سازد

اخیر در رابطه با چریکهای فدائی خلق و دیگر 
 50دهه ی های  مبارزین مسلح انقالبی و مترقی سال

بعضی  .اند، گوناگون می باشند در ایران منتشر شده
رسماً با نام از آنها را وزارت اطالعات و امنیت، علناً و 

 با کوشش ،بعضی دیگر. خود به چاپ رسانده است
 -شده در میان مردم  ه شناختعناصر خائن و رسوایِ

...  ومهدی پرتوی، عموئیهائی چون "توده ای"نظیر 
 را "طاعون" ی"نان آلوده" دیگری که "ناکسان"یا 

 صرف ،ها نیز بعضی.  انتشار یافته اند-اند پذیرفته
ش چیست، به این فیت نویسنده و مولنظر از اینکه ماه

ها با سیاست کنونی رژیم در جهت  دلیل که آن نوشته
مقابله با نظرات کمونیستی و مترقی در جامعه انطباق 

واضح است که در . اند نشر یافتهی دارند، اجازه 
 ضمن رواج نظرات انحرافی در جامعه، ،چنین فضائی

  دهه یقالبیباالجبار حقایقی نیز در مورد مبارزین ان
حتی ممکن است   مطرح شوند؛ در این میان،50 ی

 ،هائی امکان چاپ یابند که نویسندگان آنها نوشته
باشند که در این رابطه،   افراد مستقل و مترقی

بخصوص باید از افراد متعهد و دلسوزی در ایران یاد 
نمود که سعی می کنند با استفاده از فضای موجود، 

ردازند که به ارتقاء آگاهی و به نگارش مطالبی بپ
کسب تجربه از گذشته کمک می نمایند؛ هرچند که 
متأسفانه این نوشته ها هم به دلیل شرایط دیکتاتوری، 

 و "ممیزی"هر محدودیت های پیشاپیش مُ
اما . خودسانسوری های اجباری را روی خود دارند

ضمن تصدیق چنان کوشش هائی باید دانست که 
قدان مطلق آزادی بیان برای فامروز، در شرایط 

، در فضای نیروهای واقعاً مترقی و پیشرو جامعه
بگیر و ببندی که تنها افراد محدود و معینی، امکان 

  یسخن گفتن دارند، دور با کسانی است که در حوزه
ایدئولوژی به کمک بخش فرهنگی وزارت اطالعات و 
امنیت رژیم شتافته و در راستای سیاست های 

کسانی .  آن، به کار تبلیغ و ترویج مشغولند"فرهنگی"
 مبارزاتی،  یکه با هر خاستگاه طبقاتی و با هر سابقه

حال حاضر از منافع و مصالح مرتجع ترین طبقات  در
استثمارگر دفاع نموده و مروج و مبلغ ایده های راست 

بخشی از افراد فوق الذکر را کسانی از . می باشند
های سابق و کنونی " ایتوده"ها و "اکثریتی"میان 

همانطور که می دانیم در شرایط . تشکیل می دهند

 در ایران 60  دهه یمبارزاتی خاصی که در سال های
حاکم بود، رژیم جمهوری اسالمی حتی وجود 

توده "ها و "اکثریتی"خدمتکاران سینه چاکی چون 
دیدیم که چگونه پس از . ها را نیز تحمل نکرد"ای

ی با کمک آن خائنین، از سال سرکوب نیروهای مردم
 به سراغ خود این نیروهای به اصطالح ، به بعد62

 از آنها را دستگیر ای نیز رفت و عده "اپوزیسیون"
نمود و بقیه نیز مجبور شدند که به شوروی سابق 

 -عملکرد ضدخلقی توده ایطبیعتاً، . پناهنده شوند
 ایده ها و تفکرات آنان ناشی می شد  از،اکثریتی ها

  دهه یکه همانطور که می دانیم در اواخر سال های
 ضربات جبران ناپذیری به جنبش انقالبی مردم ما 50

امروز در شرایط جدید، در راستای . وارد نمود
سیاست بخش فرهنگی وزارت اطالعات و امنیت 

بیند جوانان مبارز  جمهوری اسالمی که الزم می
نظرات ای ارتجاعی و  هجامعه را با رواج اندیشه

منحط ضدانقالبی بمباران ایدئولوژیک نموده و از 
رشد مبارزات ثمربخش آنان جلوگیری کند، فضائی 

وجود آمده ه برای خودنمائی مجدد چنان نیروهائی ب
 بخصوص باید توجه داشت که ،در این رابطه. است

برای رژیم بسیار مناسب است که سیاست های خود 
ه هر حال در گذشته را از طریق کسانی پیش ببرد که ب

 امروز، این )1(.در مقطعی به جنبش چپ تعلق داشتند
افراد به همراه دیگر نیروهای راست، مجدداً به صحنه 

 نام و یاد انقالبیون ،آمده اند تا با قلم و زبان خود
آگاهی و ی گذشته را ملوث سازند و جوانان تشنه 

فهم و درک واقعیت ها و تجارب گذشته را با ی تشنه 
هائی که از آن طبقات استثمارگر و ه ها و اندیش ایده

.  و خفه کنند"سیراب"باشد، به اصطالح  ارتجاعی می
مردم و قلب  دارکردن باورهای مبارزاتی خدشه

 های رارج سالحقایق مربوط به مبارزین و مبارزات پُ
جهت  ، کوششی است که از طریق آنها در 50 دهه ی 

تی و غالب کردن مبارزای شکستن روحیه  مر هد
س و دلسردی از مبارزه در میان أ ی یروحیه
  . ایران، دنبال می شود یهای رنجدیده توده
حفظ "طور کلـی، بازداشتن جوانان از مبارزه و  به

های رژیم  امری که اساس سیاست ("وضع موجود
) مرتجع جمهوری اسالمی بر آن مبنا قرار گرفته است

 راست در جامعه نیروهای  یهمهی هدف بالواسطه 
برخورد به این واقعیت و نقد .  کنونی ایران استی

 این فصل راست، کوششِ فیابعضی از ایده های انحر
عجالتاً، باید دو موضوع را .  حاضر خواهد بوداز کتابِ

  :به طور مشخص مطرح نمایم
اول این که، در تالش برای تحریف واقعیات مربوط به 

 نیز که "حماسه مقاومت"چریکهای فدائی خلق، بالطبع 
سندی است که مقاومت ها و سلحشوری های 
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مبارزین کمونیست در مقابل جنایات رژیم شاه در 
زندان ها را به نمایش گذاشته و بخصوص بیانگر 

 از مبارزات زنان در تاریخ معاصر ایران می ایجلوه 
مهاجمان برکنار بماند و ی توانست از حمله  باشد، نمی

سال و نیم پیش، شخصی به نام ک یاز. نمانده است
هائی   از طریق رادیو و تلویزیونعلیرضا نوری زاده

ه  کنند، ب که از آمریکا برای ایران برنامه پخش می
طور مکرر ادعا می کند که گویا در بیان مطالب 

 غلو شده است و واقعیت ها در آن "حماسه مقاومت"
 حتی شنیدم که در یک. اند آمیز مطرح شده اغراق

  در اعتراض به چنان ادعائی، ازه ایمورد، شنوند
شخص مزبور پرسیده است که شما برای اثبات 
ادعای خود چه دلیل یا شاهدی در دست دارید و او 

اشرف "پاسخ داده است که گویا ) ؟(!خیلـی راحت
به آن ) ؟(!دهقانی خود چنان حرفی را در یک مهمانی

ویند دروغ گ به این می بلی، ()!!!("فرد گفته است
 از طریق ، در موردی دیگر، فرد نامبرده.!)شاخدار

، ادعای یک افسر جعلی رکن "تلویزیون یاران-یوراد"
 مبنی بر این که گویا نیروهای انقالبی برای جنایتکار 2

جلوه دادن رژیم شاه به دروغ صحنه آرائی می کرده 
اند، را مطرح کرد و از قول این شاهد مجهول الهویه، 

 گویا در ،یف داستانی پرداخت که مطابق آنبه توص
 قیام بهمن، مردم و نیروهای انقالبی ضد  یهحبحبو

 ، مقداری "سرهنگ زیبائی"  یرژیم شاه، در خانه
 ریخته و برای "استخوان گوسفند و مرغ و غیره"

 جنایتکار جلوه دادن ساواک، آن ها را به عنوان
اک را  ساو، جا زده و به این نحو"استخوان انسان"

 بندیِ هم با سر. به شکنجه و قتل کرده اند(!!) متهم
 نتیجه گرفت که مطالب نوری زادهچنین داستانی، 

 چون اصالً ، غلو آمیز است"حماسه مقاومت"کتاب 
های رژیم شاه شکنجه وجود نداشته است و  در زندان

هم در مواردی بکار رفته، چندان شدید نبوده  اگر
کیهان " یکبار نیز در ،ادعای شخص نامبرده. است
.  چاپ شد،، ارگان مدافعین رژیم شاهنشاهی"لندن

 پیش"بینی است که با وجود چنین  کامالً قابل پیش
 ، افراد دیگری از میان نیروهای راست نیز"کسوتانی

ست با رژیم شاه و سلطنت طلبان  اکه حتی ممکن(
این روند از تبلیغات ) مرزبندی هائی داشته باشند

 را دنبال نمایند، البته بدون "حماسه مقاومت"برعلیه 
 شده "مبالغه گوئی"توضیح دهند که منظور از  آن که
آیا در شدت شکنجه های توصیف شده !  چیست،است

از طرف ساواک به اصطالح اغراق شده و یا در میزان 
ودالیل و شواهد آنان برای اثبات ادعا و ! مقاومت ها

که شایعه پرداز که مسلم است  !شان کدام است اتهام
واقعی استوار نمی ی ادعایش بر هیچ پایه  اتهام و

 برهان و استدالل و یا  یباشد، هرگز قادر به ارائه
شاهد و مدرک نیست که اتفاقاً برای تمیز دروغ از 

در .  اکیداً ضروری است،واقعیت و شایعه از حقیقت
تنها  ،"حماسه مقاومت" واقعیت این است که ،حال هر

های  ها در زندان ها و مقاومت  از شکنجهای گوشه
رژیم شاه را برمال ساخته است و امروز با استناد به 
مدارک و شواهد بسیار، کامالً آشکار است که نه 

هائی که ساواک در مورد مبارزین  شدت شکنجه
ت رد قابل کتمان می باشد و نه مقاومبُ انقالبی بکار می

 پاسخ من به طور . آن مبارزینهای گاه تا پای جانِ
حماسه "مشخص به یاوه های مطرح شده در مورد 

 بر  ایست که اخیراً در مقدمه ا نیز همان"مقاومت
ام و در اینجا، مجدداً آن ها ه چاپ تازه آن کتاب نوشت

امروز که به کتاب برمی گردم، ... ": را تکرار می کنم
می بینم که در شرح شکنجه ها و مقاومت ها، تا آن جا 

مستقیماً به خود من مربوط است و یا در مورد که 
مبارزینی است که خود از نزدیک به نحوی در جریان 
شکنجه و مقاومت آن ها قرار داشتم و یا در مورد آن 
ها در همان موقع از زبان خود مزدوران رژیم شنیده 

هیچگونه اغراق گوئی نشده و عین واقعیت را  ام، دچار
  ".توضیح داده ام

 به کوشش ،"داد بیداد"وم مربوط به کتاب موضوع د
باشد که در آن به دفعات مختلف از   می،ویدا حاجبی

من اسم برده شده است و فصلـی هم تحت عنوان 
من لزومی . شود  در آن دیده می"فرار اشرف"

ی بینم که به موارد مربوط به خود و یا به همه  نمی
 که مطالب آن در مورد زندان زنان بپردازم، بخصوص

 که قبل -"حماسه مقاومت"در طی یادداشت هائی بر 
از انتشار کتاب فوق الذکر به نوشتن آن ها پرداخته 

 تا حدی با تفصیل، مسائلی را در رابطه با -بودم
 کوشش "داد بیداد"کتاب .  ام زندان زنان توضیح داده

 را در تحریف و قلب حقایق مربوط به  ایآگاهانه
 نیستی و ضدامپریالیستیمبارزین و مبارزات کمو

 بکار گرفته و نموداری از کتاب 50  یجاری در دهه
 انگیزِ  عزیز و خاطره نام و یادِهائی است که 

 برای  ایمبارزین و مبارزات آن دوره را وسیله
  ها و نظرات انقالبی و مترقی در جامعه کوبیدن ایده

 قرار داده ،"حفظ وضع موجود" در جهت ، امروزی
خفه " سیاست  مطالب آن کتاب با،ین اساسبر ا. است

 و تبلیغ برای )2("مبارزه مصلحانه"  و"کردن با عسل
آن انطباق دارد که اتفاقاً به همین خاطر نیز در ایران 

در این فصل، برخی از ایده . نشر یافته استی اجازه 
های مطرح شده در کتاب فوق الذکر را نیز مورد نقد 

  .قرار خواهم داد
  

  ::توضیحاتتوضیحات
منظور کسانی هستند که قبل از قیام بهمن، چپ شناخته ) 1

می شدند، اما با روی کارآمدن رژیم جمهوری اسالمی به 
. دلیل انجام عملکردهائی به نفع این رژیم به راست غلطیدند

 ، در مورد دلیل تغییر به 50در اواخر سال های دهه ی 
این  -ای عالوه بر هر علت یا علت های پایه -راست آنها

واقعیت مطرح بود که همه ی کسانی که به نحوی در جریان 
  قرار گرفته و حتی 50مبارزات درخشان سال های دهه ی 

در آن شرکت کردند، الزاماً از آگاهی و خصوصیات 
مند   آن دوره بهرهکمونیستی و انقالبی مبارزین برجسته ی

ود نبودند، برخی از آنها صرفاً تحت تاثیر جوّ مبارزاتی موج
طرقی پایشان به مجامع مبارزاتی و یا حتی به  در جامعه، به 

دوم، باید از کسانی صحبت کرد که . زندان کشیده شده بود
اگر هم در ابتدا با برخورداری از حدی از آگاهی سیاسی و 
صداقت انقالبی وارد صحنه مبارزه شده بودند، پس از 

لف، از  به دالئل مخت- بخصوص اگر در زندان بودند- مدتی
جمله به دلیل پائین بودن سطح آگاهی انقالبی شان و تغییر 

 چه از نظر سخت تر شدن شرایط و چه -شرایط مبارزاتی
 تغییر -اندازهای مبارزاتی از جنبه ی کم رنگ شدن چشم

از میان این طیف بود که خیلـی ها در سال های . کردند
د خود اولیه ی پس از قیام بهمن، در حالی که سعی می کردن

ها و  را همانند انقالبیون سابق جلوه دهند، به اشاعه ی ایده
نظراتی در جامعه پرداختند که دقیقاً برعلیه توده های 

رژیم (ستمدیده ی ایران بوده و به نفع ارتجاع حاکم 
 .و در خدمت تقویت آن، قرار داشتند) جمهوری اسالمی

 بازیِ، همان خیمه شب "مصلحانه"ی منظور از مبارزه ) 2
مبارزه برای اصالحات در چهار چوب جمهوری اسالمی 
است که خاتمی مدت ها آن را نمایندگی می کرد و حال با 

. ، تعقیب می شود"اصالحات مرد زنده باد اصالحات" شعار
حجاریان، یکی از بنیانگذاران وزارت اطالعات و امنیت رژیم 
جمهوری اسالمی که مطبوعات رژیم از او به عنوان 

وریسین اصالحات در ایران نام می برند، اخیراً در پیامی تئ
خطاب به دانشجویان، در حالی که ضمن قید نام رفیق کبیر 

مبارزه " ما مسعود احمدزاده و تحریف مطالب اثر او،
، از مضرات این "مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتیک

مصلحانه را به مثابه نسخه ی مبارزه صحبت کرد، مبارزه 
(!) ای درمان دردهای بیشمار مردم ایران تجویز نمود برای

 با ای نیز مقاله )محمد قوچانی( سردبیر روزنامه شرق
مبارزه "همان مضمون در رابطه با اثر رفیق پویان، 

، انتشار داده و مطرح نمود که " بقاءیمسلحانه و رد تئور
در این عصر مکرر یأس حاصل از شکست نهضت "

اثبات تئوری بقاء و " در ایرساله  باید "اصالحات ایران
جالب است که وی .  نوشت"ضرورت مبارزه مصلحانه

 ،خودی برای  توصیف چریکهای فدائی خلق در نوشته 
م تبلیغی را به کار می برد که درست همان اصطالح و تِ

 برعلیه چریکهای فدائی خلق به طور "داد بیداد"در کتاب 
ان و یارانش بر این پوی":  او می نویسد.مدام تکرار شده

 دیکتاتوری پهلوی تنها با ایثارباور بودند که فروپاشی 
)تأکید از من است( ."...ممکن استنخبگان سیاسی و اجتماعی 

  

 !زنده باد کمونیسم    ! مرگ بر امپریالیسم و سگهای زنجیریش    !  باد انقالبپیروز

  

  پایان پیشگفتار فصل دومپایان پیشگفتار فصل دوم
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  آدرس پست الکترونیک
 

address: ipfg@hotmail.com    e-mail  

  
  
  

  

  نقد برخی ایده ها
  )دادی بر بیداد(

  
  ام دست توده من هم

  کند گسستن زنجیر را تا آن دم که توطئه می
  خندد دم که زیر لب می تا آن
  زند اش غنج می دل

  کند دهن پرتاب می و به ریش جادوگر آب
  اما برادری ندارم

  ام دست نداشته هیچگاه برادری از آن
  ؛"آری"که بگوید 

  ناکسی که به طاعون آری بگوید و
  اش را نان آلوده

  .بپذیرد
  )شاملو، از اشعار مربوط به اوایل سیطره ی اختناق در جمهوری اسالمی(

  

  پیشگفتار
  

 گذشت بیش از دو دهه از حاکمیت رژیم پس از
جمهوری اسالمی و در شرایطی که مبارزه ی مردم ما 

 - از همان بدو استقرارش تا کنون-برعلیه این رژیم
هرگز خاموش نگشته و به اشکال مختلف جریان 
داشته است، امروز ما با نسلی در ایران روبرو 

  که با اعتراضات و- نسلی از جوانان مبارز-هستیم
مبارزات جوشان خویش، رژیم را با معضل بزرگی 

این معضل همانا چگونگی کنترل و . مواجه ساخته اند

جلوگیری از رشد مبارزات آنان از طرف سردمداران 
از مشخصات . رژیم جمهوری اسالمی می باشد

برجسته ی جوانان مبارز امروز ما، توجه و برخورد 
بی جاری در پویا و جستجوگر آنان به مبارزه ی انقال

از آنها جهت رهائی .  می باشد50جامعه در دهه ی 
 وسیعاً و با ،بار کنونی تشرایط ظالـمانه و نکب

  یرافتخار دههاشتیاق فراوان به گذشته و مبارزات پُ
 روی آورده و می کوشند تا با دستیابی به تجارب 50

انقالبی و درس آموزی از آنان، هرچه بیشتر وظایف 
چنین . ا دریافته و به آن عمل نمایندانقالبی خود ر

 نیازی ایجاب می کند که جوانان مبارز ما سعی در
  ی کتاب ها و آثار به جا مانده از آن دوره یمطالعه

 مقاالت و مطالبی را در پرتو ،انقالبی نموده و خود

تجربیات گذشته به رشته تحریر درآورند و آن ها را 
در  .شر نمایند منت-لنی و یا غیرعلنی ع-به صورتی

 و درست با مشاهده اشتیاق و خواست ،چنین شرایطی
ی شدید جوانان مبارز برای دانستن در مورد گذشته 

  است که امروز بخش فرهنگی،مبارزاتی نه چندان دور
وزارت اطالعات و امنیت به طور فعال دست بکار شده 

به تا به هرصورت که می تواند مانع از دستیابی آنها 
  . گردد،قعاً انقالبیتجارب وا

در چنین اوضاعی است که ما شاهد انتشار مقاالت و 
کتاب هائی در ایران هستیم که چاپ آنها در رژیم 

عملکردهای ی  با توجه به سابقه ،جمهوری اسالمی
  . ظاهراً منطقی به نظر نمی رسد،این رژیم
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  انتشار فصل دوم کتابانتشار فصل دوم کتاب

  بذرهای ماندگاربذرهای ماندگار
  در پیام فداییدر پیام فدایی

  
  !خوانندگان گرامي

  
، نوشته رفيق اشرف دهقاني، "بذرهای ماندگار"بدنبال انتشار کتاب 

در اين شماره از نشريه پيام فدايي متن کامل پيشگفتار فصل دوم اين 
قسمت های ديگری از همين فصل به تدريج . کتاب، منتشر مي گردد

  .ماره های بعدی درج خواهد گرديددر ش
  

  

   بر روی شبکه اینترنت"پیام فدایی"
  . از صفحه چریکهای فدایی خلق ایران در اینترنت دیدن کنید

  

 /http://www.fadaee.org  : آدرس ما در اینترنت

از صفحه اشرف دهقانی در اینترنت 
  : کنیددیدن

http://www.ashrafdehghani.com

  

  . مالی خود را به شماره حساب زیر واریز کرده و رسید آن را به آدرس پستی سازمان ارسال نمائیدیکمکها

National Westminster Bank
Branch Sort Code: 60-24-23
Account Name: M.B
Account No: 98985434

  : بانک آدرس
  

PO Box 8082
4 the Broadway, Wood Green London N22 6EZ, England

  شماره تلفن
  برای تماس با چریکهای فدایی خلق ایران

 

0044 – 7946494034 

  برای تماس با چریکهای فدایی خلق ایران
  :با نشانی زیر مکاتبه کنید

 

BM Box 5051 
London 

WC1N 3XX 
England 

 

!!برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگربرقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر   
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