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قتل فجیع شوانه قادری، جوان مبارز و 
آگاه مهابادی توسط شکنجه گران 
جمهوری اسالمی در زندان مهاباد و 
تحویل جسد سوخته و مثله شده او به 
خانواده اش خشم و نفرت توده های 
زحمتکش در کردستان بر علیه رژیم 
سرکوبگر جمهوری اسالمی را 

حوادثی که با بر افروخته . تبرانگیخ
شدن خشم و نفرت شدید توده های 
ستمدیده در شهر مهاباد و چند شهر 
دیگر کردستان بوجود آمد و به 
تظاهرات گسترده و درگیری های 
متعددی بین مردم خشمگین و مزدوران 
رژیم جمهوری اسالمی در این منطقه 
منجر شد، از مهمترین رویدادهای 

ر هفته های اخیر در مبارزاتی بود که د
  .جامعه تحت سلطه ما جریان داشت

  
شوانه قادری جوان مبارزی بود که 
همچون همه جوانان آگاه و مبارز در 
اقصی نقاط ایران به همراه دوستان 
خود به هر ترتیب که می توانست بر 
علیه رژیم وابسته به امپریالیسم 
جمهوری اسالمی و همه مظاهر ظالمانه 

ن رژیم در جامعه مبارزه و نکبت بار ای
این، آن واقعیتی بود که باعث . می کرد

حساس شدن اطالعاتی ها و دیگر 
نیروهای سرکوبگر رژیم نسبت به او 

 تیر به تیراندازی 18گشت و در روز 
آنها به سوی شوانه و دوستان 
همراهش و زخمی و دستگیر کردن 

عالوه بر این، تظاهرات . آنان منجر شد
مبارزاتی نیز که پس از و درگیری های 

قتل فجیع شوانه و تحویل جسد او به 
خانواده اش چه توسط توده های 
رنجدیده مهاباد بوجود آمده و به مدت 

 روز ارکان رژیم جنایتکار جمهوری 8
اسالمی را در این شهر به لرزه در 
آورد و چه از جانب مردم رزمنده جان 
به لب رسیده شهرهائی نظیر اشنویه، 

شت، کامیاران، سقز، بوکان، و پیراند
سردشت در همبستگی مبارزاتی با 
مردم مهاباد و در ابراز خشم و 
نفرتشان از رژیم به خاطر قتل شوانه 
در زیر شکنجه های وحشیانه ایجاد 
شده و چندین روز جریان یافت، همگی 
دارای خصلت و مضمون کامال معین و 
مشخص بوده اند و آن چیزی نبود جز 

عمومی ضد خصلت مضمون و 
 این مبارزات که در ضدیت استبدادی

آنها با شکنجه و قتل و بگیر و به بند 
آزادیخواهان و ابراز خشم و نفرت 
شدیدشان از کلیت رژیم جمهوری 
اسالمی به مثابه یک رژیم دیکتاتور 
متجلی شد، رژیم دیکتاتوری که در 

خواستهای دمکراتیک  همهمقابل تحقق 
. یران ایستاده استتوده های رنجدیده ا

و به مثابه یک رژیم وابسته به 
امپریالیسم، دشمن هر گونه آزادی های 
  .دمکراتیک مردم تحت ستم ما می باشد

  
اما نگاهی به بعضی اعالمیه ها و 
تفسیرها از رویدادهای خونبار اخیر و 
از جمله توجه به آنچه در روزنامه های 
خود رژیم منعکس شده و یا از طریق 

 بی بی سی مورد تبلیغ قرار می رادیو
گیرد، بیانگر گوشه ای از تالش های 
نیروهای ضد مردمی برای بهره 

  .برداری از آن رویدادها می باشد
  

همانطور که می دانیم مبلغین 
دیکتاتوری حاکم سالهاست در توجیه 
سیاست های جنایتکارانه و 
سرکوبگرانه جمهوری اسالمی، پای این 

یان می کشند و به یا آن جناح را به م
خصوص در جهت حفظ ارکان رژیم 
جمهوری اسالمی گاه همه جنایات و 
نکبت های موجود را صرفا به جناح 
خامنه ای و والیت فقیه نسبت می دهند 

 نظیر "محافل قدرت"و یا از وجود 

محفل سعید امامی در وزارت اطالعات 
سخن گفته و با انداختن همه جنایات به 

، خود را منزه از آن "محافل"گردن آن 
   .پلیدی ها جلوه می دهند

  
در مورد رویدادهای خونین اخیر در 
مهاباد و سردشت و غیره نیز امروز 
شاهد آنیم که بعضی از مبلغین مرتجع 
رژیم می کوشند مسئولیت فاجعه قتل 
زیر شکنجه شوانه قادری و فجایع 
دیگری که به دست مزدوران جمهوری  

آفریده شده را با اسالمی در آن منطقه 
همان سیاست جناح و جناح بازی و 

 ناشناخته و خودسر و "محافل قدرت"
غیره توجیه نموده و خشم مردم را 
نسبت به کلیت رژیم منفور جمهوری 

در این میان از . اسالمی فرو نشانند
طرفی به اصطالح نماینده مردم مهاباد 

جعفر آئین (در مجلس شورای اسالمی 
دادن جنایات اخیر با نسبت ) پرست

ارائه "رژیم به عناصر خودسر از 
گزارش هیات تحقیق و تفحص از وقایع 

 خبر داده و "مهاباد به وزیر کشور
فرماندار مهاباد نیز ضمن تائید این امر 

قاعدتا باید نتایج "مطرح کرده است که 
اما . تحقیق و تفحص را به ما اعالم کنند

زمان اعالم این نتایج هنوز مشخص 
 و از طرف دیگر نماینده "یستن

ماموران  سردشت محمد کریمیان،
اعزامی از استان کرمان به سردشت را 

یکی از اهالی "مسئول تیراندازی به 
 نامیده و علت درگیری هائی "سردشت

که با حمله نیروی سرکوبگر رژیم به 
تجمعات توده ای در این شهر به وقوع 

نیروهای "پیوست را پس از تیراندازی 
 به سوی یک "عزامی از استان کرمانا

اتومبیل و کشتن یکی از اهالی دانسته و 
خبر ": آن را این طور توضیح می دهد

درگذشت این فرد، به احساساتی که 

پس از کشته شدن شوانه سید قادری 
در مهاباد پدید آمده بود دامن زد و 
گستره ناآرامی ها را به سردشت 

ان رادیو بی بی سی که سخن. "کشاند
فوق را در گفتگو با به اصطالح نماینده 
سردشت در مجلس شورای اسالمی 

به ": پخش کرده است، می افزاید که
گفته این نماینده مجلس، فرماندار 
سردشت و اعضای شورای تامین این 
شهرستان نیز از برخورد اخیر نیروی 
انتظامی در این شهر ناراضی هستند و 

انطور هم. "آن را مشکل ساز می دانند
که مالحظه می شود در اینجا سیاست 

 دنبال شده "کی بود کی بود من نبودم"
است و عامل فجایع فوق الذکر و کشت 
و کشتار و بگیر و به بندها در مهاباد و 
سردشت و شهرهای دیگر کردستان نه 
به کل رژیم بلکه به بخشی از نیروی 

  .انتظامی نسبت داده می شود
  

 الذکر اتفاقا در رابطه با سیاست فوق
 که وابسته به "بازتاب"سایت خبری 

خود رژیم است نیز در حالی که سعی 
کرده است بین جنجال و تبلیغات گزاف 
بخشی از دست اندرکاران جمهوری 
اسالمی و اپوزیسیون قانونی رژیم در 
مورد گنجی و مبارزات خونین مردم 
زحمتکش و ستمدیده مهاباد و دیگر 

لبته با هزار من شهرهای کردستان که ا
سریشم نیز به هم نمی چسبند رابطه 
برقرار نماید، دست به اسرار آمیز جلوه 
دادن رویدادهای خونین در مهاباد زده 

برخی "و کوشیده است تا آن را به 
 با "بازتاب".  نسبت دهد"محافل قدرت

 و استناد به گفته "برخی منابع"عنوان 
) ؟(!!"یکی از مقامات ارشد امنیتی"

ی در اشاعه ایده های مورد نظر سع
خود در میان مردم و تبلیغات در آن 

بدون آنکه معلوم کند . جهت کرده است

  
 

  بهره برداری های شوم از مبارزه برعلیه دیکتاتوریبهره برداری های شوم از مبارزه برعلیه دیکتاتوری
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یکی از " و یا "برخی منابع"که آن 
 چه موجودیتی "مقامات ارشد امنیتی

 "بازتاب". دارند و نامشان چیست
) ؟(!!"برخی منابع"مشخصا از قول 
این حوادث را در "نوشته است که آنها 

راستای سناریوی برنامه ریزی شده 
 برای سیاه نمائی و برخی محافل قدرت

چالش آمیز کردن شرایط کشور در 
راستای انتقال مدیریت نیروی انتظامی 

برخی ":  و یا".و دولت ارزیابی می کنند
چهره های با نفوذ سعی دارند با فراهم 

منظور (کردن زمینه های چنین اقدامی 
جمهور منتخب و رئیس ) انتقال مدیریت

مدیریت جدید نیروی انتظامی را دچار 
  ."چالشی زود هنگام کنند

  
همانطور که مالحظه می شود در 
برخورد بازتاب اینطور جلوه داده می 
شود که گویا جنایتی که شکنجه گران 
جمهوری اسالمی در زندان مهاباد 
مرتکب اش شدند یک امر استثنائی بوده 

 که در و از قاعده ای پیروی نشده
زندان های سراسر کشور تحت 
حاکمیت این رژیم جنایتکار جریان دارد 
و یا حمله نیروهای انتظامی، این 
نیروهای سرکوبگر به تجمعات توده ای 
و به تودهای رنجدیده ایران امر جدیدی 

  !می باشد
  

آنچه مشخص است، این است که سایت 
 با تکیه بر "بازتاب"های خبری نظیر 
د بین جناح های تضادهای موجو

حکومتی سعی دارند اوال مسایل مربوط 
به این تضادها را اصلی ترین مسئله 
مردم ایران جلوه دهند و از طرف دیگر 
می کوشند تضاد منافع بین توده های 
ستمدیده ایران با کلیت رژیم جمهوری 
اسالمی را نیز در چارچوب تضادهای 
درونی جناح های حکومتی توضیح 

ست که توده های رنج شکی نی. دهند
کشیده ایران و اکثریت آنها یعنی 
کارگران و زحمتکشان همواره باید 
مراقب سوء استفاده های هر یک از 
جناح های حکومتی از مبارزات برحق 

خود بوده و اجازه بهره برداری از آن 
  .مبارزات را به آنها ندهند

  
آگاهی از تالش ضد انقالبی دیگری 

 مبارزات مردم برای بهره برداری از
مبارز مهاباد و دیگر توده های مبارز 
در منطقه کردستان نیز از اهمیت 
فراوانی برخوردار است و آن برخورد 
به غایت مغرضانه رادیو بی بی سی و 

می ) نیم پهلوی مشهور(رضا پهلوی 
برخورد اینان درست در راستای . باشد

سیاست شومی قرار دارد که با توجه 
ودن جامعه ایران و ستم به کثیرالمله ب

ملی مضاعفی که اکثریت خلق های 
ایران متحمل می شوند، در جهت ایجاد 
. تفرقه بین ملیت ها حرکت می کند

علیرغم همه صراحت و وضوح 

مضمون و خصلت عمومی و ضد 
استبدادی مبارزات اخیر مردم مهاباد و 
توده های رنجدیده در دیگر شهرهای 

ی حاکم، کردستان بر علیه دیکتاتور
اینان در جهت منحرف کردن مسیر 
چنین مبارزه ای، می کوشند خصلت 
صرفا ملی برای آن قائل شوند که البته 
آنها حتی از بکار بردن این کلمه نیز 
احتراز نموده و کلمه قوم و قومیت را 

  .در این رابطه بکار می برند
  

بی بی سی تحت عنوان ناآرامی در 
یت ها در مهاباد، نگاهی به مشکل قوم

ایران مطلب طول و تفسیر داری از 
احمد زید آبادی را پخش کرد که در آن 
مبارزه توده های قهرمان مهاباد بر 
علیه رژیم دار و شکنجه جمهوری 

مشکل "اسالمی را ناشی از به اصطالح 
 جا زده و پیش بینی می کند "قومیت ها

به صورت ریشه ای "که تا این مسئله 
ای دوره ای حل نشود، اعتراض ه

.  "قومیتی در ایران پایان نخواهد یافت
زید آبادی در ادامه مطالبش به یاد 
مناطق عرب نشین استان خوزستان نیز 
افتاده است که چندی پیش بر علیه 
بیدادگری های رژیم جمهوری اسالمی 
بر خاستند و باز رادیوی بی بی سی و 
منابع خبری مشابه سعی کردند علت 

 موضوع صرفا را همه آن مبارزات
در این نوشته وی .  جلوه دهند"قومی"

اقوام ایرانی حقوقی "با طرح این امر که 
 به لزوم ایرانی هادارند که مجموعه 

تاکید از  ("رعایت آنها تاکید دارند
منتی هم روی ) نویسنده این مقاله

آیا پخش مطالب .  می گذارد"اقوام"
فوق از رادیوی بی بی سی بیانگر 

هانه ای برای تحریف کوشش آگا
مبارزات مردم ما نیست که در مناطق 
مختلف ایران از طرف توده های 

؟ آیا قتل زیر !رنجدیده صورت می گیرد
شکنجه و یورش وحشیانه نیروی 
انتظامی به توده های رنجدیده ما فقط 
در مناطقی صورت می گیرد که به قول 

 در "اقلیت های قومی"اینها به اصطالح 
اکثریت "ی کنند؟ اساسا آن زندگی م

در ایران از نظر ) ؟(!!"های غیر  قومی
اینها چه کسانی هستند که گویا در 
معرض جنایات و وحشی گری های 
دیکتاتوری حاکم قرار ندارند؟ آیا این 
نشان نمی دهد که امروز دست هائی 
در کار است که می کوشد با استفاده از 

 مبارزات توده های ما را از "ستم ملی"
  مسیر اصلی خود خارج نماید؟

در پیام رضا پهلوی به قول خود به 
مناسبت حوادث مهاباد نیز شاهد این 

او نیز در رابطه با . موضوع می باشیم
تبعیض "مبارزات اخیر مردم مهاباد از 

او به عنوان .  سخن می گوید"قومی
 خلق حق ملیکسی که حاضر نیست 

های تحت ستم ایران را به رسمیت 
 برای عوام فریبی مطرح می بشناسد
 گویا در کنار "تک تک اقوام"کند که 

صاحبان بر حق ایران "، "مردم ایران"
 چه کسانی "تک تک اقوام"اما . "اند

 که جزو تک تک "مردم ایران"هستند و 
  اقوام نمی باشند کیستند؟

   
آیا اینها که حفظ تمامیت ارضی ایران 
را شعار اصلی خود می دانند اکنون 

ینه های تحقق سیاست شومی را زم
تدارک نمی بینند که تفرقه و جدائی را 
بین خلق های ایران دامن زند؟ واقعیت 
این است که مردم ایران از ملیت های 
مختلف تشکیل شده که هر یک از آنها 
در یک شرایط دمکراتیک حق دارند 
آزادانه سرنوشت خود را به دست خود 

ن جدائی تعیین نمایند و حتی اگر خواها
از دیگر ملیت های ایران باشند آن را به 

برای اینکه هیچ نیروئی . اجرا درآورند
نتواند اراده خود را بر دیگران تحمیل 
نماید خلق های ایران باید در کنار 
یکدیگر برای تحقق یک شرایط 

از این رو . دمکراتیک مبارزه نمایند
امروز ایجاد تفرقه در بین آنها از جانب 

ئی صورت گیرد جز در خدمت هر نیرو
دشمنان آنها نخواهد بود و اتفاقا در 
تقابل با تالش های مذبوحانه چنین 
مرتجعینی، خلق های ایران در تالش اند 
تا در صفی واحد دشمن مشترک یعنی 
رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری 
. اسالمی را آماج حمالت خود قرار دهند

رهای مبارزات مردم مهاباد و دیگر شه
کردستان بر علیه جنایات جمهوری 
اسالمی درست در چنین راستائی 

  .صورت گرفته است
  
  

  

مردم ایران از ملیت های مختلف تشکیل شده که هر یک از آنها در یک شرایط "... 
ود تعیین نمایند و حتی دمکراتیک حق دارند آزادانه سرنوشت خود را به دست خ

برای  .اگر خواهان جدائی از دیگر ملیت های ایران باشند آن را به اجرا درآورند
اینکه هیچ نیروئی نتواند اراده خود را بر دیگران تحمیل نماید خلق های ایران 

از این رو . باید در کنار یکدیگر برای تحقق یک شرایط دمکراتیک مبارزه نمایند
رقه در بین آنها از جانب هر نیروئی صورت گیرد جز در خدمت امروز ایجاد تف

دشمنان آنها نخواهد بود و اتفاقا در تقابل با تالش های مذبوحانه چنین 
مرتجعینی، خلق های ایران در تالش اند تا در صفی واحد دشمن مشترک یعنی 

  ".رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی را آماج حمالت خود قرار دهند

  

 ! مسلم و انکارناپذیر تمامی خلق ها است حق،حق تعیین سرنوشت
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  سمینار کلن از نگاهی دیگرسمینار کلن از نگاهی دیگر
  
  

نخستین سمینار سراسری در باره کشتار "برگزاری 
 17 تا 15( در ایران در کلن آلمان "زندانیان سیاسی

را بی تردید باید یکی از موفق ترین ) 2005جوالی
مبارزاتی برگزار شده در سالهای اخیر در مراسم 

بیان این حقیقت بخاطر صرفا . خارج کشور خواند
تعداد شرکت کنندگان در سمینار و یا تعداد و تنوع 
سخنرانان و یا بخشهای هنری زیبای مراسم و یا 

گرچه . حتی پوشش خبری وسیع این همایش نیست
در نباید از نظر دور داشت که صدها تن از ایرانیان 

 30حدود .  روز در این مراسم حضور یافتند3طول 
سخنران و برنامه پرداز با ارائه مطالب مختلف و 
برنامه های متفاوت در این سمینار شرکت کردند و 
باالخره نیز حضور گیسو شاکری، هادی خرسندی 
به همراه چند هنرمند و نمایشنامه نویس و فیلم ساز 

ن مراسم بسی  مبارزاتی ای-دیگر به بار هنری 
در مجموع، گرچه تمامی عوامل فوق . افزوده بود

نقش برجسته ای در اجرای موفقیت آمیز این مراسم 
ایفا کردند، اما عامل اساسی موفقیت این سمینار این 
بود که سمینار کلن به رغم تمامی کاستی ها و 
محدودیت های اجتناب ناپذیر و اجتناب پذیرش، در 

نعکاس صدا و ایده های حقیقت تریبونی برای ا
رادیکال و انقالبی و از آن مهمتر، استقبال پرشور 

در شرایطی که رژیم . افکار عمومی از این صدا بود
ضدخلقی جمهوری اسالمی، این دشمن قسم خورده 
کارگران و خلق های ما با تالش های وسیع و 
سرمایه گذاری های هنگفت در خارج کشور و با 

ای مستقیم و غیرمستقیم برخورداری از حمایت ه
طیف وسیعی از مرتجعین و فرصت طلبان و راست 
های رنگارنگ در خارج کشور می کوشد تا طلسم 
سیاه قدرقدرتی و شکست ناپذیری خویش و بی 
فایده بودن مبارزه بر علیه بی عدالتی و برای تغییر 
نظم ضدخلقی جاری را در روح و ذهن مخالفین خود 

 که این رژیم می کوشد غالب سازد، در شرایطی
سیاست تبدیل معاند به مخالف و سپس تبدیل 
مخالف به منتقد را به پیش ببرد و در این راه ده ها 
و صدها نشریه و قلم و تریبون را در داخل و خارج 
کشور در خدمت خویش دارد، سمینار کلن به نوبه 
خود یکبار دیگر نشان داد که هنوز می توان ایستاد 

می توان و باید چپ ! ین جریان شنا کردو بر خالف ا
به این معنی که هنوز می شود . و رادیکال باقی ماند

انواع فشارها و تهمت ها و نیش زهرهای راست ها و 
سازشکاران را به جان خرید ولی این ثبات و افتخار 
را بدست آورد که نه تنها منعکس کننده درد و رنج 

جبر باشیم بلکه میلیون ها استثمارشونده کارگر و رن
از آن مهمتر فریاد آرمانخواهی و حقیقت جویی این 

اکثریت . اکثریت عظیم را با تمام قوا پژواک کنیم
عظیمی که در مقابله با دشمن طبقاتی و سرکوبگر 
خویش، که هیچ راه میانه ای برای وی نگذاشته 
است، مجبور به مبارزه هرچه قاطعانه تر و رادیکال 

 فعال و پرشور ده ها تن از حضور. تر می باشد
قربانیان دو رژیم دیکتاتوری شاه و شیخ در این 
سمینارو بویژه زندانیان سیاسی که به رغم حمل بار 
انواع جراحت های فیزیکی و صدمات روحی التیام 
ناپذیر ناشی از شکنجه و سلطه ضدخلقی این دو 
رژیم همچنان با استواری در صحبت ها و بیان 

ا و تجارب خویش نشان می دادند که خاطرات و یاده
به آرمان های مردم خویش برای رسیدن به آزادی 
و عدالت اجتماعی وفادارند، یکی از نشان های 

سمینار . آشکار چنین حقیقتی در سمینار کلن بود
 به -نشان داد که صدای حقیقت جویی و رادیکالیسم

 صدایی مربوط -معنی لمس کردن ریشه واقعیت ها
 نیست و به رغم اینکه دشمن و بدخواهان به گذشته

تغییر "رنگارنگ می کوشند با مستمسک قرار دادن 
گفتمان "، استناد به غلبه "اوضاع بین المللی

 در میان به اصطالح روشنفکران و "اصالحات
 برای "مبارزه مسالمت آمیز"ستایش و تقدیس 

رنجبران و رد هرگونه قهر و خشونت عدالت 
تئوری " و "رد مشی چریکی"خواهانه زیر نام 

، آن را خفه کنند، همچنان پایدار و پوینده به "توطئه
و از آن مهمتر این صدا در . بقای خود ادامه می دهد

زمینه اجتماعی گسترده خویش در جامعه از قدرت 
الیزال میلیون ها و میلیون ها تن از رنجبران نیرو 

ی که این حقیقت را می شد از درجه استقبال. می گیرد
از این سمینار نه تنها در محل برگزاری آن بلکه 
همچنین در شبکه اینترنت صورت گرفت به روشنی 

بویژه آن که سمینار کلن به دلیل . مشاهده کرد
پوشش خبری ای که در طول چند روز از سوی 
رسانه هایی نظیر بی بی سی، رادیو دوئی چه وه له 

ران نیز تا و رادیو فردا از آن برخوردار شد، در ای
  . حدودی انعکاس یافت

  
سمینار سه روزه کلن محل تجمع فعالین سیاسی و 
انسانهایی بود که گرچه با دلی پر درد و رنج ولی 
همچنان با دلی پر شور، در تالش و تکاپو بودند تا 
در حد توان خویش در حالی که جنایات رژیم جالد 
جمهوری اسالمی را در افکار عمومی منعکس می 

د، با استفاده از هر راه ممکن به امر مبارزه بر کنن
بطور غالب . علیه این رژیم ضد خلقی یاری رسانند

وجود و حضور فعال چنین کسانی بود که نه تنها به 
فضای سمینار حال و هوای مبارزاتی دیگری می 
بخشید، بلکه باعث می شد که راست هایی که به هر 

ه های خویش، شکل می کوشیدند با طرح و تبلیغ اید
به تخطئه تجارب مبارزاتی موجود بپردازند، ایزوله 

  . شده و به عنوان اقلیت به سایه رانده شوند
  

سخنرانان یکی یکی آمدند، هر یک به شیوه خاص 
خویش با مخاطبانشان سخن گفتند و تریبون را به 

طبعا کمبود وقت و فشردگی برنامه . بعدی سپردند
اما به . م تاثیر می گذاشتبر کیفیت کار آنان و مراس

رغم این محدودیت ها در این سخنرانی ها گوشه 
هایی از جنایات و تجارب زندانیان سیاسی در داخل 
زندان و زندگی پسا زندان در دو رژیم ضدخلقی 
شاه و جمهوری اسالمی از زوایای مختلف به 

در میان این ها، سخنرانی . تصویر کشیده شد
زندانیان سیاسی ایران در " سیاگزار برلیان در مورد

 که در آن سخنران جلوه های "مطبوعات جهانی
درخشانی از مقاومت و پایداری زندانیان سیاسی 
چریک فدائی خلق رفقا بهروز دهقانی، مسعود 
احمدزاده و عباس مفتاحی و همچنین مجاهد بدیع 
زادگان را برشمرد، بشدت مورد استقبال حاضرین 

  .قرار گرفت
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م سمینار بخشی از برنامه به ارائه در روز دو
خاطرات و آثار نوجوانانی اختصاص یافت که اکثر 
آن ها تولدیافتگان آن سال ها و در واقع بازماندگان 
نسلی بودند که در حمام خون جمهوری اسالمی در 

برخی از آنان در آن سال .  قتل عام شدند67سال 
ایی های سیاه در زندان متولد شده بودند و یا ساله

از عمر کودکی خویش را در سیاهچال های رژیم 
برخی از آنان هر روز و هر هفته به .  گذرانده بودند

همراه مادر و یا پدر و یا سایر فامیل ها برای دیدن 
عزیزانشان به پشت درب زندان ها مراجعه کرده 
بودند و تمامی تحقیر و آزار خود و  پدر و مادرشان 

 در ذهن کودکانه شان توسط پاسداران سرمایه را
برخی به همراه مادر و یا پدربزرگ . حک کرده بودند

و مادربزرگشان تل های خاک خاوران را با پنجه 
و به راستی .... برخی . های کوچکشان کاویده بودند

مگر مغز صاف و ساده و قلب بی ریا و کوچک آنان 
چقدر گنجایش داشت که تمامی بار آن غم و درد و 

الدین و نزدیکانشان را در اندوه از رنج و ضجه و
و تمامی این . دست دادن عزیزی در خود جای دهد

لحظات سخت، مملو از نگرانی ها، نابسامانی ها، 
اشک ها ، لبخندها، کارهای دزدکی دور از چشم 
دژخیمان، اکنون بعد از آن جنایات عظیم هنوز در 
ذهن آنها باقی مانده و در انشاء ها و مقاالت و 

با این . ته ها و یا خاطراتشان انعکاس یافته بودنوش
. تفاوت که آنها امروز دیگر آن کودکان دیروز نبودند

اکنون آنها نوجوانان و جوانان رشیدی بودند که به 
رغم تمامی محدودیت های زمانی و مکانی و 
احساسی، بر روی صحنه آمده و از تجارب خود در 

 زیبا برای قالب نوشته های بسیار درد آلود ولی
مخاطبینی که بر روی صندلی هایشان میخکوب شده 
بودند، سخن می گفتند و به گونه ای تاثیرگذار بودند 
که هنگام شنیدن داستان های این شاهدان زنده، 
انسان نمی توانست دلش از شدت جنایاتی که بر سر 
این نسل مقاوم وارد شده به درد نیاید و بر علیه 

عنی رژیم ضدخلقی جمهوری مسببان این جنایات ی
در هنگام اجرای . اسالمی مملو از کینه و نفرت نگردد

این برنامه تنها یک نگاه سریع به صورت حضار 
نشان می داد که شنیدن و نقل این تجارب چگونه 
چشم های آنان را مملو از اشک و سینه های آنان را 
مملو از کینه و نفرت بر علیه عاملین هر گونه ظلم و 

آنان گرچه در جایگاه .  و شکنجه کرده استستم
قربانی بودند، اما با صدائی محکم و رسا فریاد می 
زدند که نمی خواهند تا کسی برای آنان دل بسوزاند 
و تاکید می کردند که آنها به پدرشان، به مادرشان و 
یا به پدر و مادرشان هر دو و آنچه که برای آن جان 

  ! باخته اند افتخار می کنند
  

در اتاقی در کنار سالن اصلی سمینار، نمایشگاهی از 
نام و مشخصات و آثار به جا مانده از ده ها تن از 
زندانیان سیاسی قهرمانی بر پا شده بود که قلب 

 در سیاهچال 60پرشورشان یا در کشتارهای دهه 
ها و یا در کوچه ها و خیابان ها با شلیک گلوله های 

. ز تپش باز مانده بوددژخیمان جمهوری اسالمی ا
عکس هایی از شیر زنان و دالور مردان کمونیست و 
مبارز و آزادی خواه؛ کسانی که خون خود را وثیقه 
پیشبرد مبارزات حق طلبانه کارگران و توده های 
تحت ستم در راه نیل به آزادی و جامعه ای عاری از 

اتاق با این عکس . ستم و استثمار و نابرابری نمودند
 با واپسین نامه ها، آثار و کارهای دستی و ها و

شگفت آن که .  هنری آن عزیزان تزئین شده بود
تمامی این آثار شگرف و خارق العاده در طول 
روزها، ماه ها و سال ها و به تدریج و اکثرا خارج از 
چشم و دید زندانبانان و شکنجه گران دژخیم خلق 

ی تصور به این اعتبار می شد به راحت. شده بودند
کرد که صرف تالش برای درست کردن و خلق آنها 
در آن روزهای سیاه شکنجه و اعدام نشان از 
روحیه مقاوم و ایمان خلل ناپذیر به آینده از سوی 

دستبندی . صاحبان دست های خالق این آثار می داد
از هسته خرما، سمبل مار سیاهی که دو کبوتر سفید 

الیی با شعاری در شکم آن بود، یک کنده کاری ط
ما همانیم که بودیم "موجز اما گویا و کوبان بر آن 

، نامه مادر یا پدری که در "و همان خواهد بود
آستانه اعدام برای کودک دلبندی که او را هرگز 
ندیده و از احساسات عمیق و عشق بی حد و مرز 
خود به کودک دلبندش نوشته بود و آرزوی اینکه ای 

فقط یک بار دیگر پیش از کاش می شد یک بار و 

و تمامی اینها نیش های خنجری ... مرگ او را ببیند و
بودند به دل دژخیمان و دشمنان مردم که گرچه 
توانسته بودند جسم قربانیان خود را با شقاوت و 
بی رحمی به بند کشند و آن را مثله کنند، اما هیچگاه 
نتوانسته بودند روح آنها را تسخیر و آنها را به 

انسان هنگام ورود و خروج از این .... سلیم بکشانندت
در . اطاق با دو احساس کامال متفاوت مواجه می شد

هنگام ورود، کنجکاوی آمیخته با احترام در تو موج 
می زد ولی هنگام خروج دلت از آتش خشم و کینه 
نسبت به دشمنان استثمارگر انسان و به دژخیمانی 

 خالق آن آثار که صاحبان این عکس های پاک و
شگفت انگیز، آن استعدادهای بیکران، زنان و مردان 
آزادیخواه، کمونیست، آگاه و فداکار را از دم تیغ 

دیدن چهره های اشکبار و ..... گذراندند، می لرزید
چشمان سرخ بازدید کنندگان از نمایشگاه در هنگام 
خروجشان نه تنها عجیب نمی نمود، بلکه خبراز 

ت به جنایات بیکرانی می داد که احساس خشم نسب
در طول سال ها برعلیه کارگران و خلق های تحت 
ستم ما و فرزندان پاک باخته آنان انجام شده بود و 
این اطاق تنها و تنها قطره ای از سند جنایات رژیم 

  . جمهوری اسالمی را در خود جای داده بود
  

جنب و جوش و روحیه کنکاش گر و پرسش گر 
لن، در اتاق های پرسش و پاسخ با حضار در سا

سخنرانان نیز تداوم یافت و در این میان اتاق پرسش 
و پاسخ با فریبرز سنجری و محمد سیداحمدی از 

.  بعدازظهر تا پاسی از شب به درازا کشید7ساعت 
در این فرصت رفیق فریبرز سنجری با حوصله به 
ده ها سوال شرکت کنندگان در مورد گذشته 

کهای فدایی خلق، نظرات مختلف موجود سازمان چری
در درون این سازمان و چگونگی زندگی، مبارزه و 
مقاومت انقالبیون کمونیست در سازمان چریکهای 

در جریان . فدایی خلق و تجارب آن دوره پاسخ داد
این پرسش و پاسخ، جلوه های ارزشمند دیگری از 
تجارب مبارزاتی آن کمونیست های انقالبی برجسته 

ته و در یک فضای صمیمانه مورد بحث شرکت گش
  .کنندگان قرار گرفت

  
از ویژگی های برجسته دیگر سمینار، نقش آفرینی 
فعال رفقای زن و نسل جوان در این سمینار بود که 
در بسیاری  موارد نه تنها صحنه گردان چنین 
مراسم مبارزاتی بودند بلکه حضور آنان و به ویژه 

تداوم راه و یاد جانباختگان این نوجوانان و جوانان، 
  . جنایت عظیم را نوید می داد

  

 !جاودان باد خاطره تمامی شهدای بخون خفته خلق
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وقوع دو رشته بمب گذاری در ايستگاه 
های قطار زيرزمينی و سرويس های 

 ٢١ و٧اتوبوسرانی در لندن در تاريخ 
جوالی منجر به کشته شدن قريب به 

 تن از مردم بيگناه و مجروح گشتن ٧٠
اين حمالت . دهها تن ديگر گرديد

وريستی در حالی که نفرت تمامی تر
نيروها و انسان های آزاديخواه و مترقی 
را برانگيخت، در همان حال موجب 
گسترش بی سابقه جّو وحشت و ترس و 
ترور بر سراسر بريتانيا و بويژه شهر 

متعاقب اين اقدام ضد خلقی، . لندن گشت
مقامات دولت انگليس به تصويب سريع 

وانين ضد ق"لوايح اضطراری زير نام 

و سازمان دادن هجوم " تروريستی
گسترده به حقوق مدنی و دمکراتيک 

در نتيجه، هزاران تن . مردم پرداختند
از نيروهای پليس و واحدهای مسلح 

به خيابان ها " مبارزه با تروريسم"
سرازيرشده و محل های مسکونی، 
محيط های تجمع و رفت و آمد هزاران 

نان انگليس تن از آسيائی تباران و مسلما
در لندن و شهرهای بزرگ انگلستان 
. مورد حمله نيروهای مسلح قرار گرفت

در جريان اين حمالت، نيروهای پليس 
با نمايش عريان اعمال خشونت بار، 
بسياری از مردم عادی را مورد آزار و 
اذيت قرار داده و دهها تن را دستگير 

در جريان اين هجوم و پيگرد، . کردند
ح پليس يک جوان واحدهای مسل

شهروند برزيلی مقيم لندن را تنها به 
بودن رفتارش از " مشکوک"خاطر 

نظر پليس، تعقيب کرده و سرانجام نيز 
در واگن يک قطار زيرزمينی در 
جنوب لندن در حالی که جوان بی 
حرکت به دستور آنان روی زمين دراز 

 گلوله به مغز و ٧کشيده بود با شليک 
ک او را به قتل بدنش از فاصله نزدي

وقايع اخير نه تنها سايه شوم . رساندند
ترس و ارعاب و بی اعتمادی را در 
زندگی روزمره مردم حاکم کرده بلکه 
نگرانی تمامی شهروندان انگليسی را 

  .بر انگيخته است
ما اقدامات تروريستی اخير در لندن و 
کشتار مردم بيگناه را محکوم می کنيم 

اجرای چنين و معتقديم که طراحی و 

اقدامات ضد مردمی و نفرت انگيزی 
جز از عهده نيروهای ضد خلقی و 

اقدامات . مرتجع ساخته نيست
تروريستی اخير تنها در خدمت پيشبرد 
سياستهای ضد مردمی محافل قدرت و 
دولت هائی است که از طريق برقراری 
فضای جنگی و کشتار و ارعاب توده 

را های بيگناه، منافع اقتصادی خود 
برآورده می کنند و در تداوم اين شرايط 

ما همچنين . سياه و جهنمی نقش دارند
تشديد هجوم به حقوق مدنی و سرکوب 
و اذيت و آزار زحمتکشان زير نام 

و قتل جوان " مبارزه با تروريسم"
برزيلی را محکوم نموده و همدردی 
خود را با خانواده تمامی قربانيان 

ندن را حمالت تروريستی اخير در ل
  .اعالم می کنيم

  
  
  
  

  بذرهای ماندگاربذرهای ماندگار  فصل دوم کتابفصل دوم کتاب
  

   )19بقیه از صفحه ( 
  

 رژیم  یباید این حقیقت را عمیقاً درک نمود که سلطه
وجه یک امر اتفاقی و  های دیکتاتور در ایران به هیچ
 و یا ناشی کار به دستناشی از خصوصیت فالن فرد 

شاهنشاهی و از شکل و شمایل حکومتی و ایدئولوژی 
 اینها هم  یهمههرچند که مسلماً (اسالمی آنها  نیست 

تأثیرات خاص خود را در چگونگی و شکل این 
حاکمیت دیکتاتوری در ایران، ). دیکتاتوری داشته اند

ما ی کامل امپریالیسم بر جامعه ی دقیقاً با سلطه 
 از این . و با آن تنیده شده است بودههمراه و همزاد
مقابل کارگران و زحمتکشان و دیگر روست که در 

 چه برای پایان دادن به ،توده های تحت ستم ایران
دیکتاتوری و چه به خاطر رهائی از زیر شرایط 

 و فشارهای وحشتناک اقتصادی، گرانهاستثمار
دستیابی به موجود، راهی جز ی اجتماعی و سیاسی 

  . وجود ندارد، از طریق انقالبقدرت
  

  ؟! طبقاتی یرزهسازش طبقاتی یا مبا
  

امروز، روشنفکران طبقات استثمارگر حاکم بر 
 ایران، بیش از هر وقت دیگری با سالح ایدئولوژیکِ

 می کوشند ضمن آن که توده ها را از انقالب ،خود
 انقالبی  یترسانده و از آهنگ حرکت های مبارزاتی

آنان بکاهند، وعده های توخالی و دروغین به مردم 
اصالح طلبان حکومتی درمی به هیئت اه  گ،اینان. بدهند

شان را   نشر افکار و نظرات یآیند؛ سپس وظیفه
اصالح طلبان غیرحکومتی به عهده می گیرند؛ روز 

در حالی که طیفی از روشنفکران متوهم (  آنها را،بعد
در ) خرده بورژوا را نیز به دنبال خود کشیده اند

 چنین.  می بینیم"جمهوری خواهی" سمینارهای
ند که انقالب  اروشنفکرانی البته کامالً به این امر واقف

برای کارگران و زحمتکشان و دیگر توده های تحت 
ستم ایران، یک الزام و ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ 
و درست برای عوامفریبی و کاستن از شدت مبارزه 

 از جمله شایعه -طبقاتی در جامعه به هر تالشیی 
یون صادق و مقابله با افکار پراکنی برعلیه انقالب
آنها به خوبی .  دست می یازند-مترقی و کمونیستی

می دانند که انفجارهای مبارزاتی در میان ستمدیدگان 
حاکمیت رژیم جمهوری ی که در زیر سیطره 

 وحشیگری ها و جنایات  ی علیرغم همه-اسالمی
  گاه و بیگاه بروز می -خونبار این رژیم برعلیه مردم

د بهترین گواه بر حادبودن تضادهای طبقاتی کند، خو
از .  می باشد،ضرورت انقالببر ما و ی در جامعه 

این روست که آنها مبلغ سازش بین طبقات متخاصم 
 طبقاتی  یبوده و در جهت کورکردن آگاهی

  .گان، فعالیت می کننددستمدی
 حقیقتی غیرقابل انکار است که از زمانی که ،این

ت تقسیم شدند و جوامع بشری به طبقا
، ستمکاران و ناگاستثمارکنندگان و استثمارشوند

ستمدیدگان به عنوان طبقات متخاصم در مقابل هم 
طبقاتی بین گروه هائی از ی قرار گرفتند، مبارزه 

انسان ها که دارای منافع متضاد با هم می باشند، به 
 که از همان ایامری اجتناب ناپذیر درآمد، مبارزه 

 تکامل آن را شکل داده  یپروسه اریخ وزمان، سیر ت
  .است

 یعنی وجود طبقات در ، به ظاهر سادهاین واقعیتِ
جامعه های متکی به استثمار انسان از انسان و 

 که یکی از مهمترین کشف -طبقاتی بین آنانی مبارزه 
 همواره از -های بشری در قرن های گذشته است

ر و طرف کسانی که حرکت به جلو و به سوی تغیی
تکامل را به ضرر خود دیده اند، مورد انکار و یا 

انقالب  پس از ،اولین بار .تحریف قرار گرفته است
 ضمن تأمل و ، بود که متفکرین آن دورهکبیر فرانسه

دالیل وقوع  تعمق در آن انقالب و کوشش در بررسی
به وجود طبقات مختلف و متضاد در و چگونگی آن، 

 در ،این امر .پی بردندجامعه و مبارزه بین آنان 
اروپای در حال پیشرفت و تکامل با روشنگران بانبوغ 
و مترقی اش، به عنوان یک کشف تاریخی تلقی شد که 

بعدها، مارکس و انگلس ثابت  .واقعاً نیز چنین بود
 طبقات وجود ،بشریی نمودند که در جوامع اولیه 
وجود آمدن مالکیت ه نداشته اند و تنها پس از ب

طبقاتی ی  بر ابزار تولید، طبقات و مبارزه خصوصی
مارکس و انگلس همچنین با  .بین آنان پدیدار گشته اند

جمعبندی اساسی ترین تجارب بشری تا زمان حیات 
خود، به کشف تاریخی فوق الذکر، کشف بزرگ 
دیگری که با ماتریالیسم تاریخی توضیح داده می 

ات به شود را اضافه نمودند و ثابت کردند که طبق
وجود آمده اند، با از بین رفتن ه همان صورت که ب

تملک مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و با به 
 درآمدن آن ابزار، از بین خواهند رفت؛ ولی اجتماعی

تا آن زمان، مبارزه بین طبقات امری اجتناب ناپذیر 
نهایتا  که لکوموتیو تاریخ است و ایمبارزه . می باشد

کارگر در این مبارزه و برقراری با پیروزی طبقه ی 
، شرایطی به وجود خواهد آمد که دیکتاتوری پرولتاریا

پیش زمینه ای برای از بین بردن طبقات در جوامع 
بشری و در نتیجه برقراری جامعه ای خواهد بود که 

  .رفاه و برابری بین انسان ها تأمین و تضمین گردد

  

  در لندندر لندن  بمب گذاری های اخیربمب گذاری های اخیر  در بارهدر باره

  

  ) )2020ادامه در صفحه ادامه در صفحه ( ( 
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  رفقا، دوستان
ردانی صميمانه خود را از شما به خاطر برگزاری اين اجازه دهيد در ابتدا قد

سمينار که فرصت سعيدی برای گراميداشت ياد عزيز زندانيان سياسی 
  .آزاديخواه ايران فراهم آورده است، ابراز داريم

 به خصوص در سالهای ٦٠ياد عزيزانی را گرامی می داريم که در دهه 
ا تسليم نشدن و سرخم  با مقاومت های حماسی خود، ب٦٧ و ٦٠نمادين 

نکردن در مقابل رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی و به طور کلی 
با حفظ ارزش های انسانی در خويشتن، سنت مبارزه و مقاومت در مقابل 
ستمگران و طبقات استثمارگر را پاس داشتند؛ که همين نويد بخش رهائی 

و جور دشمنانشان بوده و می خلقهای زحمتکش و ستمديده ايران از قيد ظلم 
  .باشد

باری، اين گراميداشت در شرايطی صورت می گيرد که رژيم جمهوری 
ميان کارگران و ديگر بخش  اسالمی وجود مبارزين اسير در زندان ها از

مبارزينی که نه فقط در . های مردم را در زندان های خود انکار می کند
توده ای بلکه در جريان جريان تظاهرات و خيزش های کوچک و بزرگ 

به خاطر داشته . فعاليت های مبارزاتی مختلف بر عليه رژيم، دستگير شده اند
 خوب می دانند که چطور ٦٠باشيم و مسلمًا زندانيان سياسی باقيمانده از دهه 

در آن دهه نفی هويت مبارزين اسير به عنوان زندانيان سياسی، سياست رژيم 
هوری اسالمی تنها زندانيان سياسی از ميان امروز جم. در زندان ها بود

اپوزيسيون قانونی خود را به رسميت می شناسد و بر اين مبنا کل زندانيان 
اجازه دهيد با استفاده از فرصت اين .  نفر اعالم می کند٧٠سياسی ايران را 

سمينار، تأکيد کنيم که نيروهای مدافع زندانيان سياسی انقالبی و مترقی نمی 
بکوشيم فرياد اين . و نبايد نسبت به اين موضوع مهم بی توجه بمانندتوانند 

جمهوری اسالمی را به هر طريق که امکان پذير " غير خودی"زندانيان 
محتوای غنی " زندانی سياسی آزاد بايد گردد"است پژواک دهيم و به شعار 

  .تری  ببخشيم
 امپرياليسم برای شما در مبارزه بر عليه رژيم جنايتکار و وابسته به

  .جمهوری اسالمی موفقيت آرزو می کنيم
  

  ٢٧/٤/٨٤ -چريکهای فدائی خلق ايران 
  

  

ر سمینا" از سوی فریده پویا به برگزارکنندگاناین نوشته قبال  :توضیح
 .ه است ابالغ و منتشر شد"در ایرانسیاسی  سراسری در باره کشتار زندانیان

  .ردددر اینجا جهت اطالع خوانندگان درج می گ
  

 سمینار سراسری در باره کشتار  سمینار سراسری در باره کشتار --نامه سرگشاده نامه سرگشاده 
  زندانیان سیاسی در ایرانزندانیان سیاسی در ایران

 فريده پويا
  

با تشکر فراوان از برگزار کننده گان سمينار سراسری در باره کشتار زندانيان 
سياسی در ايران، که امکانی برای زنده کردن خاطره عزيزانی را فراهم آوردند 

مپرياليسم جمهوری اسالمی با آزادگی ايستادند و از که در مقابل رژيم وابسته به ا
  .آزادی توده های رنجديده ايران دفاع نمودند

به عنوان فردی که از طريق پالتاک در جريان برنامه های سمينار قرار گرفتم 
اجازه می خواهم چند نکته را در اين رابطه با شما برگزار کننده گان سمينار در 

  :زيرندميان بگذارم که به شرح 
اين سمينار درست به دليل اين که افرادی با نظرگاه های راست کمتر در آن نمود 

اميدوارم با . داشتند، سمينار بسيار موفقی شد و نظر خيلی ها را به خود جلب نمود
انسان هائی که با نظرگاه های چپ در اين سمينار شرکت کردند  درک همين نکته، قدر

ی که می کوشند از واقعيت سخن بگويند و از حقيقت پاسداری چپ يعنی کسان. را بدانيد
به واقع، اين سمينار موفقيت خود را مديون همه مبارزينی است که با دل های  .کنند

تا حدی که می توانستند از حقيقت  دردمندشان در آن حضور يافته و به هر شکل و
  .دفاع کردند

انتقاداتی وارد " بود که حرکتی نداشته باشدمرده ن"مسلمًا به اين سمينار هم از آنجا که 
اما مساله من در اينجا طرح انتقاد نيست بلکه آنچه در زير می نويسم بيان دل . است

دل نگرانی از اين که می ديدم افرادی سعی می کردند در پوشش . نگرانيم می باشد
 اين ديگر از تأثير نظرگاه های درست در" شيرين"و سخنان " رعايت دموکراسی"

نگرانيم از آن است که با توجه به موفقيت کنونی اين سمينار، مبادا در . سمينار بکاهند
آينده، نيروهائی با نظرگاه های راست بتوانند با استفاده از حضور چنين کسانی، اين 

  .تريبون را هم به يکی ديگر از بيشمار تريبون های خود تبديل نمايند
امر قابل ذکر است که نماينده يکی از راست ترين در ارتباط با موضوع فوق، اين 

نظرات مطرح در رابطه با زندانيان سياسی دوره شاه، يعنی خانم ويدا حاجبی از طرف 
که به نظر من بهتر بود تريبون (شما برای اجرای برنامه به سمينار دعوت شده بود 

 مترقی قرار می - ی حداقل نه الزامًا کامًال انقالبی ول- خود را در اختيار فردی با نظرات
شما چه وقت . در اينجا سوالی مطرح است. ولی او در اين سمينار شرکت نکرد) داديد

از اين موضوع مطلع شديد؟ آيا اين خانم عدم حضور خود در سمينار را آنقدر دير به 
اطالع شما رسانده بود که شما نمی توانستيد اين خبر را قبل از تشکيل آن به ديگران 

م کنيد؟ اگر پيشتر عدم آمدن او به سمينار اطالع داده می شد، حداقل کسانی که به اعال
خاطر شرکت دادن ويدا حاجبی در اين سمينار، از شرکت در آن اجتناب کرده بودند، به 

  .آنجا می آمدند و ديگر به طور افواهی از تحريم سمينار صحبت نمی کردند
من دقيقًا ( به هر دليلی که بوده باشد - مينارچرا عليرغم عدم حضور فرد ياد شده در س

 باز از فرصت محدود -)نمی دانم که او برای عدم حضورش چه دليلی ذکر کرده است
سمينار وقتی را به او اختصاص داده و به خواندن پيام او پرداختيد؟ اعتراضات زيادی 

نان  های پالتاک هم شاهد چtextدر خود سمينار به اين موضوع شد و من در 
شما به جای پاسخ به اين اعتراضات روی چاپ پيام او تأکيد می . اعتراضاتی بودم

خب، راه حل هم همين بود که صبر می کرديد و پس از اتمام کار سمينار پيام . نموديد
اما، شما که قصد داشتيد پيام او را چاپ کنيد چرا ديگر از سمينار . را چاپ می کرديد

! ه همان حدی که برای يک سخنران حاضر در سمينار بودآنهم درست ب! وقت گرفتيد
اين همه حمايت از يک نظرگاه راست را چگونه می توان توضيح داد؟ آيا شما در 
همين حد هم مواظب هستيد يا بوديد که مبادا عملکرد غير مجاز و نادرستی از شما سر 

همان !  گرددمترقی حاضر در سمينار بزند که موجب تضعيف نيروهای واقعًا چپ و
نيروهائی که کًال امروز در همين خارج از کشور در محاصره اپوزيسيون و پوزيسيون 

های کوچک و بزرگ و سموم  عقرب های مرتجع و راست يعنی اژدها ها، ماران و
  !تبليغاتی آنان دست و پا می زنند

ای تحت اجازه می خواهم که فقط يک انتقاد را مطرح کنم و آن اينکه از قبل برنامه 
اعالم شده بود که در صورت اجرا شدن می توانست به همه " پرسش و پاسخ"عنوان 

 امکان - که خيلی از آنها هم از کشورهای ديگر به آنجا آمده بودند-حاضرين در سمينار
ي اما به نظر م. طرح سواالتشان و از اين طريق شرکت مستقيم در بحث ها را بدهد

در نتيجه فرصت . خش برنامه در نظر گرفته نشده بودرسد که وقت کافی برای اين ب
برای پرسش و پاسخ بسيار بسيار محدود بود، تا آنجا که به تقريب می توان گفت که 
عمًال اين بخش اجرا نشد؛ و اين به نظر من به معنی ضايع شدن حقی از سخنرانانی هم 

  .بود که قرار بود پاسخگوی سواالت باشند
ر آنقدر زياد است که بازگوئی يک يک آنها به طور جداگانه وقت نکات مثبت اين سمينا

مسلمًا وقتی صحبت از کشتار زندانيان . فقط به يک موضوع اشاره کنم. زيادی می طلبد
 است، اين شامل همه مبارزينی می شود که صرفنظر از اينکه قبل ٦٠سياسی در دهه 

ته می شدند، همگی در مقابل از اسارت با تعلق به چه ايدئولوژی و خط سياسی شناخ
رژيم جمهوری اسالمی ايستادند و در شرايطی که رژيم با همه قوا برای تحکيم پايه 
های حکومتش تالش می نمود، تعلق خود به توده های تحت ستم ايران را با ايستادگی 

 بدون در -همه آنان سمينار در يک فضای مبارزاتی، با تجليل از. خود ثابت نمودند
 توانست قلب نيروهای مردمی را -رفتن تعلقات تشکيالتی شان قبل از دستگيرینظر گ

  .شاد نمايد
با سپاس مجدد، برايتان در مبارزه بر عليه رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی 

  .موفقيت های هر چه بيشتری آرزومندم
  

  
  

 !زندانی سیاسی آزاد باید گردد

  پیام چریکهای فدائی خلق ایران
  به برگزارکننده گان سمینار سراسری

)آلمان کلن،(در باره کشتار زندانیان سیاسی در ایران 
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  LLiivvee  88 ، کنسرت  ، کنسرت GG88کنفرانس کنفرانس 
  

  عوامفریبی های امپریالیسمعوامفریبی های امپریالیسم  ری لندن وری لندن وبمب گذابمب گذا  راه پیمایی علیه فقر،راه پیمایی علیه فقر،  
  

  
  

  روناک مدائنروناک مدائن
  
  
  

 کنسرت زنده 10 در اروپا، G8همزمان با نشست سران 
 6 تا 2 از "مبارزه با فقر"، ظاهرأ با هدف )8 به نام الیو(

 قصد داشتند 8 -برگزارکنندگان الیو. جوالی برگزار شد
به مردم بقبوالنند که با شرکت در این کنسرت ها به 
وظایف دمکراتیک و بشردوستانه خویش عمل کرده و 

در این . ها از فقر قدم برمی دارند در راه آزادی انسان
 8 رابطه نلسون ماندال نیز به شرکت کنندگان در الیو

ها انسان در  در این قرن جدید میلیون" :پیام داد که
فقیرترین کشورهای جهان در زندان فقر و زنجیرهای 

اکنون وقت آزادسازی آنها رسیده . ندبردگی به سر میبر
اگرچه در ابتدا بسیاری از مردم فریب تبلیغات را . "است

خورده و تصور کردند که در برنامه ای علیه سیاست 
های دولت انگلیس شرکت می کنند، اما به تدریج 

 بر خالف ظاهر 8 -برایشان اثبات شد که کنسرت الیو
اسی و نمایشی بشردوستانه اش، یک نوع عوامفریبی سی

  .دولتی بود
  

 نیز "یمفقر را به تاریخ بسپار" نفری 20000راه پیمایی 
.  جوالی در شهر ادینبورگ در انگلستان برگزار شد2در 

این راه پیمایی نیز نه علیه سیاست ها و عملکرد 
امپریالیست ها و سرمایه داران که باعث و بانی فقر 

بلیغ به نفع اکثریت جمعیت جهان هستند، بلکه برای ت
. دولت های سرمایه داری و با حمایت آنها برگزار شد

 و راه پیمایی ادینبورگ بخشی از 8 کنسرت الیو
تبلیغات دولت انگلیس و آمریکا برای فریب مردم اروپا و 

  .آمریکا بود
   

راه پیمایی ادینبورگ با پیام پاپ و سخنرانی های 
ای متعدد رهبران مذهبی و هنرمندان و بورکرات ه

.  ها شروع شدNGOاتحادیه های کارگری و نمایندگان 
 ، نمایندگان ثروتمندترین G8پاپ از دولت های عضو 

سرمایه داران جهان، خواست که کمک هایشان به 

کشورهای فقیر را افزایش داده و بخشی از بدهی های 
  .آنها را ببخشند

   
م  پی ببریم، باید ببینی8برای اینکه بهتر به اهداف الیو 

یکی از برگزار  .که برگزارکنندگان آن چه کسانی بودند
 ، و"باب گلداف" شخصی به نام 8کنندگان الیو 

 را با 8 است که الیو "بونو"همکارش فرد دیگری به نام 
 که در 1985 سال "Live Aid"الهام از کنسرت های 

ها پوند برای مبارزه با قحطی در اتیوپیا  آن میلیون
  .ی کردندجمع آوری شد، طراح

  
 میلیون پوند بود که فقط 25 حدود 8 هزینه اجرای الیو

 میلیون پوند آن به شاهزاده انگلیس پرداخت شد 1,6
که راضی شود مهمانی اش را که قرار بود در پارک محل 

البته این فقط  .برگزاری کنسرت برگزار شود کنسل کند
او نیست که از این کنسرت ها بهره برد، عالوه بر او 

لت های امپریالیستی نیز جهت پنهان کردن چهره دو
خونخوار خود زیر ماسک پایبندی به اهداف بشردوستانه 

و جدا از اینها سرمایه داران  از این جریان سود جستند
 و CDمنجمله صاحبان کمپانی های تولید و پخش 

همچنین صاحبان کانال های تلویزیونی نیز کلی از این 
به عنوان مثال سود حاصل از .  نمایش استفاده کردند

 در روز بعد از "پینک فلوید" های گروه CDفروش 
تازه باید دانست که  .  درصد رسید1000کنسرت آنها به 

دی در مقایسه با سودی که  -سود ناشی از فروش سی
از فروش حق پخش برنامه ها از رسانه ها، و فروش 
، کاالهای تبلیغاتی گروه های موسیقی به دست می آید

به همین دلیل پخش کنسرت ها از . بسیار ناچیز است
تلویزیون های اروپایی و آمریکایی و همچنین پخش 
تبلیغات در حین کنسرت ها به سودهای فراوانی برای 

  .کانال های تلویزیونی منجر شد
  

خصلت سوداگری و تبلیغاتی این کنسرت ها در 
دار کوچکترین کاالهای سمبولیک و تبلیغاتی آن نیز نمو

فقر را به "به عنوان مثال بازوبندهایی که به نام . بود
، به عنوان سمبل کنسرت ها به فروش "تاریخ بسپاریم

رسیدند، در کارگاه های چین که در آنها کارگران ارزان 

قیمت را شدیدأ استثمار می کنند، ساخته شده بودند و 
حامل مارک کمپانی های بین المللی هستند که خود 

 فقر سهیمند و از فقر کارگران ارزان کشورهای در ایجاد
 صاحبان 8حامیان الیو . توسعه نیافته سود میبرند

به . کمپانی های بین المللی و سرمایه داران بزرگ بودند
 مبلغ یک "تام هانتر"عنوان مثال میلیونری به نام 

میلیون پوند به این کنسرت کمک کرد و در عوض از 
 در فروشگاه هایش سود فروش بازوبندهای سمبولیک

 نیز 8 یکی از برگزار کنندگان الیو. فراوانی به جیب زد
، داماد "Matthew Freudمتیو فراود  "شخصی به نام 

متیو . است) Murdoch  Rupert(بیلیونر انگلیسی 
فراود عضو چندین کمیته مجلس و دولت انگلیس بوده 
و صاحب چندین کمپانی تبلیغاتی و فیلم سازی و 

نامه و غیره است و در حقیقت نبض رسانه های روز
. دست راستی انگلیسی را در دست خود گرفته است

که از برگزار کنندگان (شوهر خواهر او ریچارد کرتیس، 
تهیه کننده و )  نیز بود1985 و کنسرت سال 8 الیو

 ,Love Actuallyنویسنده و کارگردان فیلم هایی مثل
Bridget Jones Diaries, Notting Hill, Mr 

Bean, Four Weddings and a Funeral  و فیلم 
"Girl in the Café"جالب است که صحنه .  می باشد

 یکی از کنفرانس های تخیلی Girl in the Caféاصلی 
G8 است و پیام این فیلم نیز عوامفریبی در مورد 

سیستم سرمایه داری و بشردوست بودن سرمایه داران و 
  . نیز ادامه چنین تبلیغاتی بود8الیو . دولت ها است

   
 Ten" ، کمپانی 8یکی دیگر از دست اندرکاران الیو 

Alps"  است که صاحب چندین کانال تلویزیونی بوده و
برای سازمان آموزش و پرورش انگلیس برنامه های 

سود خالص صاحبان این کمپانی . آموزشی تهیه می کند
م دارند، در که روابط فامیلی با اعضای دولت انگلیس ه

کمپانی .  درصد افزایش یافت400 بیش از 2004سال 
 و 8 نیز با همکاری با الیو "Volvo" و "Nokia"های 

تظاهر به بشردوستی، امکان تبلیغاتی وسیعی برای باال 
 .بردن فروش کاالهایشان و افزایش سود به دست آوردند

 و راهپیمایی علیه فقر از کانال 8 پخش مستقیم الیو
مختلف تلویزیونی اروپا و آمریکا و تبلیغات وسیع های 
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بی سابقه حول این رویدادهای دست ساز رژیم های 
سرمایه داری، در تاریخ سرمایه داری بی سابقه بوده 

 برای تبلیغ سیاست های 8دولت انگلیس از الیو . است
. خود در قبال اتحادیه اروپا نیز کمال استفاده را کرد

 با خرج "م را به تاریخ بسپاریفقر"هزاران پالکارد 
روزنامه های دست راستی تهیه شد و اولین صفحات 
رنگی روزنامه ها به تبلیغ این رویدادهای دولتی 

راه پیمایی دولتی را به عنوان . اختصاص داده شد
 تبلیغ کرده بودند و "ها علیه فقر زنجیری از انسان"

 مرکز هزاران نفری که برای شرکت دراین راه پیمایی در
شهر صف بسته بودند به امید ایفای نقش کوچکی در 

 و راه پیمایی شرکت 8 پایان دادن به فقر، در الیو
  . کردند

  
دولت های امپریالیستی ادعا کرده بودند که در نشست 

G8 مسائلی منجمله فقر، بیماری ایدز و آلودگی محیط 
زیست، مورد بررسی قرار گرفته و راه حل هایی پیشنهاد 

دولت انگلیس نیز که مدیریت کنفرانس را . هد شدخوا
به عهده داشت، با عوام فریبی، مسئله آفریقا و محیط 

 اعالم G8زیست را به عنوان مسائل محوری کنفرانس 
اما باالخره وقتی که بعد از این همه تبلیغات و . کرد

تظاهر به بشردوست بودن سرمایه داران حاکم بر جهان، 
ن رسید و بیانیه پایانی خود را  به پایاG8کنفرانس 

منتشر کرد، هیچ برنامه ای برای کمک به کشورهای 
فقیر و حل مسائلی همچون آلودگی محیط زیست و 

عالوه بر این، بیانیه . بیماری ایدز در آن ارائه نشده بود
منجمله در (پایانی بیانگر ادامه وجود اختالفات متعدد 

ها در اتحادیه و عمیق تر شدن آن) مورد اشغال عراق
 وجود داشته G8تنها اتحادی که میان اعضای . اروپا بود

در مورد بمب گذاری لندن و استفاده از آن برای 
سرکوب هر چه بیشتر آزادی های دمکراتیک مردم بوده 

  .است
  

  که International Settlements (BIS)بانک 
 اخطار G8 است، خطاب به "بانک بانکدارها"معروف به 

بود که افزایش عدم تعادل تجاری آمریکا منجر به داده 
سقوط بی رویه دالر، سقوط پول چین و رشد بی رویه 

 و بیانیه پایانی G8اما نشست . ارزش یورو خواهد شد
بنابراین حتی بر . آن به این اخطارها نیز توجهی نکرد

روی همه آن امیدهای کاذب و انتظاراتی که اساس 
مایی های علیه فقر را تشکیل  و راه پی8 تبلیغات الیو

  . داده بود نیز خط بطالن کشیده شد
  

البته نباید فراموش کرد که در این موارد حتی اگر 
کمک مالی ای هم به کشورهای فقیر داده شود این 

ها برای بهتر کردن وضعیت زندگی مردم فقیر آن  کمک

کشورها صرف نمی شود، بلکه سر انجام به جیب سرمایه 
ن کشورهای امپریالیستی باز می گردد که این داران هما

به . به اصطالح کمک های مالی را پرداخت کرده بودند
 Charityعنوان مثال اخیرأ در گزارشی که توسط

Action Aid  ،درصد کمک 90 منتشر شده است 
های مالی به کشورهای فقیر به جیب کمپانی های بین 

 کشورهای المللی میرود که مشاوران صنعتی خود را به
فقیر فرستاده و حقوق های بسیار کالنی برای آنها از 

  . دولت های آن کشورها دریافت می کنند
  

 همه 2010 ادعا شده است که تا سال G8در بیانیه 
گونه امکانات درمانی برای مبتالیان به بیماری ایدز مهیا 

اما واقعیات موجود پوچ بودن این ادعا را . خواهد شد
 پزشکان و متخصصین اعالم کرده اند که .ثابت می کنند

 بیلیون دالر برای تهیه داروهای ایدز در طول 18مبلغ 
حتی اگر این مبلغ نیز مهیا .  سال آینده الزم است3

شود، بیشتر کشورهای آفریقایی از امکانات پزشکی مثل 
دکتر و دارو و بیمارستان و حتی آب تمیز آشامیدنی و 

ق که الزمه وجود بهداشت وسائل بهداشتی اولیه و بر
بنابراین برای مبارزه . عمومی است بی بهره هستند

در . جدی با ایدز اول باید با فقر این جوامع مبارزه کرد
حلیکه امپریالیست ها حتی از شیوه هایی که می توانند 

به . جلوی گسترش ایدز را بگیرند جلوگیری می کنند
مایت از عنوان مثال دولت های سرمایه داری برای ح

کمپانی های چندملیتی داروسازی که از فروش داروهای 
برند، شرط ی گران قیمت ایدز سودهای نجومی م

فرستادن کمک مالی به آفریقا را جلوگیری از ورود 
داروهای مشابه به این کشورها قرار داده اند و به این 

 .شیوه باعث  گسترش ایدز در این کشورها شده اند
   

رد بخشش بدهی های کشورهای فقیر  در موG8بیانیه 
این بیانیه اعالم کرد که همه . نیز حیله ای بیش نبود

 و دیگر موسسات IMFبدهی های کشورهای فقیر به 
اما واقعیت این . مالی بین المللی بخشوده خواهد شد

است که حجم عمده بدهی های کشورهای فقیر به 
است نه ) کمپانی های بین المللی(موسسات خصوصی 

عالوه بر آن، حتی بخشش بدهی های  . IMFبه 
 نیز مشروط بر آن است که این IMFکشورهای فقیر به 

) مثل آب(کشورها تمام ثروت های ملی خود را 
خصوصی کنند و بازارهایشان را به روی سرمایه های 

همین خصوصی سازی ها و آزاد . خارجی باز کنند
موجب گذاشتن راه ورود سرمایه های خارجی است که 

. هر چه فقیر تر شدن کشورهای توسعه نیافته شده است
به عنوان مثال فقر در مناطق زامبیا و جنوب آفریقا، و 
غرب آفریقا که به دست کمپانی های نفتی امپریالیستی 
افتاده، و کشورهایی که آب آشامیدنی را خصوصی کرده 

اند و کارگران و دیگر طبقات و اقشار زحمتکش نمی 
ن ماده حیاتی را تهیه کنند، از هر جای دیگر توانند ای

  .دنیا بیشتر است
  

 راه حلی برای مبارزه با آلودگی محیط زیست G8بیانیه 
با اینکه عمده ترین عاملین آلودگی محیط . نیز ارائه نداد

زیست کمپانی های بزرگ بین المللی هستند، هیچ نوع 
أ به راه حلی برای کنترل شیوه های تولید آنها که غالب

محیط زیست و منابع طبیعی ضررهای جبران ناپذیر 
  . وارد می کنند، ارائه داده نشد

  
 هدف سرمایه داری انباشت سرمایه است، و استثمار 
کشورهای توسعه نیافته و در فقر نگه داشتن اکثریت 
. جمعیت جهان نیز در جهت همین هدف قرار دارد

طبقاتی بنابراین تا زمانیکه سرمایه داری و سیستم 
فقر، نه در راه . وجود دارد فقر نیز وجود خواهد داشت

پیمایی های دولتی و کنسرت های سودآور تبلیغاتی، 
بلکه با نابودی سیستم طبقاتی به دست نیروهای 

دلیل وجود و ادامه فقر  .انقالبی، به تاریخ خواهد پیوست
و بردگی اکثریت جمعیت جهان را باید در خصلت 

سرمایه داری جهانی . ری جستجو کردسیستم سرمایه دا
دهشتناک ترین اشکال استثمار را جهانی کرده، از دولت 
ها می خواهد که دستاوردهای مبارزات دمکراتیک 
طبقات زحمتکش را بازپس گرفته تا به این طریق 

طبقات تحت ستم فقط . میزان سود سرمایه افزایش یابد
 و با اتکا بر نیروی خویش و جنبش های اجتماعی

سیاسی متکی بر خود و با شورش بر علیه این اوضاع 
  .می توانند از این دام خالصی یابند

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پیام فدائی و خوانندگانپیام فدائی و خوانندگان
  
  

  امریکاامریکا
   م-ر

  با سالم های مبارزاتی 
 کتابیک جلد از بدنبال دریافت نامه تان 

بذرهای ماندگار را که خواسته بودید برایتان 
  .موفق باشید. ارسال نمودیم

  
  استرالیااسترالیا

   ر -دوست گرامی 
 کتابیک جلد از  بدنبال دریافت نامه تان
واسته بودید برایتان بذرهای ماندگار را که خ

در ضمن با ایمیلی که داده بودید. ارسال نمودیم
نیز تماس گرفتیم که امیدواریم که به دست شما 

 .موفق باشید. رسیده باشد
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توان گفت که موسیقی ویکتور خارا  بدون شک می
بخشی اساسی از جنبش بزرگ موسیقی آمریکای 

 "Nueva Cancionترانه نوین "التین را، که تحت نام 
این جنبش با بخش . دهد میشود، تشکیل  شناخته می

بزرگی از فعالیتهای انقالبی آمریکای التین همگام 
ها و  بوده و بسیاری از فعالین این جنبش حامل اندیشه

 و با استفاده از هنر خود در  اهداف این فعالیتها بوده
  .اند راه ترویج این افکار و آمال قدم برداشته

  
 در تاریخ این سالها نشانگر دورانی بسیار پرماجرا 

شیلـی که تاریخی سرشار از مبارزات . باشند می
ها و درگیریهای طبقاتی دارد، مدتی مدید بود که  توده

سالها بود که . ساز بود آبستن حوادثی دوران
امپریالیسم آمریکا و سگهای زنجیری وابسته به آن با 

از جمله اهرمهای (در دست داشتن اهرمهای فراوان 
سایه خود را بر تمامی ) تبلیغاتیاقتصادی، حکومتی و 
نیروهای ارتش، پلیس و سازمان . شیلـی افکنده بودند

پلیس مخفی شیلـی به منزله بازوی پرقدرت 
امپریالیسم در این کشور تمامی توان خود را به کار 

ها را پیش از به شکوفایی  برده بودند تا مبارزات توده
 که  این کشور"حزب کمونیست". رسیدن خفه نمایند

 در ایران جریانی سازشکار و "حزب توده"همچون 
های  رویزیونیست بود، به جای رهبری توده

خواستند با تمامی توان بر علیه  کفی که می بر جان
امپریالیسم و وابستگان داخلــی آن مبارزه کنند، بیش 

های  از هر چیز خواهان آن بود که با استفاده از شیوه
در این دوران . ست یابدگوناگون به جایگاه قدرت د

، "Salvador Allendeسالوادور آلنده "بود که دکتر 
یکی از روشنفکران فراوانی که در حاشیه حزب 
کمونیست شیلـی سالها بود که در حیات سیاسی 
شیلـی وجود داشت بار دیگر به عنوان آلترناتیوی 

  .برای قدرت مطرح گردید
  

شامل حزب (ای  ای از جریانات توده بار دیگر جبهه 
کمونیست شیلی، حزب سوسیالیست شیلی و بسیاری 

تحت نام ) از سندیکاهای کارگری و دهقانی این کشور

 به وجود آمد تا در "Unidad Popularاتحاد خلق "
انتخابات ریاست جمهوری شیلـی شرکت کرده و 
آلترناتیوی برای گرفتن قدرت سیاسی از طریق 

وب دمکراسی استفاده از ابزار موجود در چهارچ
 کسی به جز "اتحاد خلق"نماینده . بورژوازی باشد

سالوادور آلنده نبود و ویکتور خارا، با وجود 
اختالفات نظری که با آلنده و بسیاری از جریانات 
هوادار او داشت از همان آغاز در صفوف مبلغان 

ویکتور خارا نه . دادن به او قرار گرفت سیاست رای
نتخاباتی آلنده مستقیماً شرکت تنها خود در مبارزات ا

نشدنی  کرد، که همزمان ترانه بسیار زیبا و فراموش
سرود   را که ترانه"Venceremosپیروز خواهیم شد "

جناح چپ شد، برای این مبارزات انتخاباتی تهیه و 
  .تنظیم کرد

  
در این زمان در ایاالت متحده آمریکا ریچارد نیکسون  

 بودند و برای آنان و هنری کیسینجر در راس قدرت
که از سویی درگیر جنگ ویتنام بوده و از سویی دیگر 
آمریکای التین را به مثابه حریم نفوذی خود ارزیابی 

 در "کوبایی دیگر"خواستند اجازه دهند تا  کرده و نمی
آنجا به وجود آید، از همان آغاز مسلم بود که باید با 

به قدرت استفاده از تمامی امکانات موجود بر علیه 
رسیدن و در بدترین وضع در قدرت ماندن آلنده 

 و وابستگان "CIAای  آی سی"کردند، به  فعالیت می
های سیاسی داده  داخلـی آن امکانات مالـی و روزنه

شد تا راه رسیدن سالوادور آلنده به مقام ریاست 
جمهوری را سد کرده و در صورت عدم پیروزی در 

ویکتور . یت را از او بگیرنداین راه بتوانند امکان موفق
خارا، مانند بسیاری دیگر از روشنفکران شیلیایی، با 

که در مورد خارا (استفاده از تمامی امکانات خود 
چیزی بیش از حضور در کنسرتهای بسیار و صحبت 

های محروم شیلـی  قبول توده در مورد وضع غیرقابل
در خدمت پیروزی مبارزات انتخاباتی جریان ) نبود

  . گام برداشت"اتحاد خلق"
 روزی بسیار مهم و شاد در 1970نهم سپتامبر  

های محروم و ستمدیده  زندگی ویکتور خارا و توده

در این روز سالوادور آلنده، نماینده جبهه . شیلـی بود
، توانست که با کسب اکثریت ناچیزی به "اتحاد خلق"

  .مقام ریاست جمهوری این کشور دست یابد
  

 ریشه در طبقات مرفه جامعه داشته و از آلنده، که 
ای بسیار متفاوت نسبت به خارا را با  رو تجربه این

نمود، در جریان عمل نشان داده بود که  خود حمل می
ستم است، اما همزمان فردی  های تحت خوار توده غم

کرد با نشان دادن واقعیت  اتوپیست بود که تصور می
توان به  ندان میستم به تروتم های تحت زندگی توده

آنها قبوالند که باید داوطلبانه در راه برقراری 
او . ای عاری از استثمار گام بردارند جامعه

توان با استفاده از  کرد می  بود که فکر می"گرایی چپ"
ها آنها را در راه مبارزه با  عالیق ملـی شیلیائی

برنامه . امپریالیسم و مصائب آن بسیج و تجهیز نمود
و آن بود که به ملـی کردن بانکها، شرکتهایی حرکتی ا

مانند منابع مس (که در استخراج منابع طبیعی شیلی 
ردن مالیات طبقات مرفه جامعه و ، باال ب)این کشور

های  افزایش بخشیدن به کمکهای اجتماعی به توده
محروم جامعه پرداخته و به اینگونه در راه رسیدن به 

های کشور  ای سوسیالیستی با اتکا به آرا توده جامعه
های حرکتی سالوادور  از جمله برنامه. گام بردارد

ر چه توان از گسترش ه  می"اتحاد خلق"آلنده و 
بیشتر آموزش رایگان، خدمات پزشکی رایگان و 

ویکتور خارا مانند . حمایت از تولیدات خانگی نام برد
بسیاری دیگر از روشنفکران انقالبی شیلـی با تمامی 
انتقاداتی که به آلنده داشت تصمیم گرفته بود تا 

های  تمامی توان خود را در راه حمایت از او و برنامه
  .ر بردای او به کا توده

  
یکی از کنسرتهای بزرگی که برای حمایت از مبارزات  

انتخاباتی سالوادور آلنده برگزار گردید، کنسرتی بود 
که با شرکت بسیاری از هنرمندان خلقی آمریکای 

استادیوم ملـی "در ) و از جمله ویکتور خارا(التین 
 در سانتیاگو به اجرا درآمد و چه کسی "شیلـی

  ویکتور خاراویکتور خارا
  های ستمدیدههای ستمدیده  صدای رسای تودهصدای رسای توده

  

  ثانیثانی  نادرنادر
 آخرقسمت
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ی کند که این استادیوم داستانهایی بین توانست پیش می
  .دیگر در خود خواهد داشت

  
سالهایی که در پیش بودند سالهایی بسیار پرماجرا  

در نخستین سال، سالوادور آلنده به بسیاری . بودند
های انتخاباتی خود وفا کرده و تعدادی از  از وعده

کننده منابع طبیعی را ملـی  بانکها و شرکتهای استخراج
مزمان گامهایی برای بر پا کردن عدالت ه. کرد

  .اجتماعی برداشته شد
  

ایاالت متحده آمریکا . سال دوم سالـی پرآشوب بود 
تنها نمونه "عزم خود را جزم کرده بود که این 

 را از "پیروزی مارکسیستها در انتخاباتی دمکراتیک
بسیاری از شرکتهای . جایگاه قدرت به پایین کشد

ود در شیلـی خاتمه داده و یا در تولیدی به فعالیت خ
بانک ". کار تولید و توزیع اغتشاش به وجود آوردند

 خواستار دریافت هر چه سریعتر مطالبات "جهانی
خود از شیلـی گردید و نمایندگان نیروهای مسلح 

 در شیلـی سخن "عدم ثبات اجتماعی"شیلـی از وجود 
ه و تمامی این جریانات در دورانی بود ک. گفتند می

 و سالوادور آلنده تا روز "حزب کمونیست شیلـی"
آخر نه تنها از ارتش شیلـی که در تاریخ خود بارها 
نشان داده بود در خدمت نیروهای ضدخلق جامعه 

کردند، که با تشکیل هر  است، حمایت ضمنی می
) های از جمله مسلح کردن توده(نیروی مسلح دیگری 

در این روزها از مخالفت کرده و چنین افکاری را، که 
جانب نیروهای به راستی رادیکال جامعه مطرح 

  .کردند شدند، محکوم می می
  

در سال سوم از سویی اقتصاد شیلـی دچار بحرانی  
شدید شده بود و از سویی دیگر اختالفات داخلـی 

 را با ناتوانی بسیار مواجه ساخته "اتحاد خلق"جبهه 
  .بود

  
توام با دوران در خالل تمامی این سه سال که  

شکوفایی هر چه بیشتر هنری ویکتور خارا بود، او 
همانند بسیاری از هنرمندان انقالبی شیلیایی برای 

های محروم شیلـی  های توده حمایت از خواسته
به این گوشه و آن گوشه شیلـی . فعالیتی بسیار داشت

و دیگر کشورهای آمریکای التین مسافرت کرده، به 
ها و  خته و از زندگی تودهاجرای کنسرت پردا

  .راند های آنان سخن می خواسته
  

 شامل یکی از نقاط اوج زندگی فرهنگی 1972سال  
 شاعر "پابلو نرودا"در این سال . ویکتور خارا بود

خلقی شیلیایی جایزه ادبیات نوبل را به خود 

بسیاری از هنرمندان شیلیایی، از جمله . اختصاص داد
ند که مراسمی برای قدردانی ویکتور خارا، بر آن شد

تر از  توانست مناسب او ترتیب دهند و چه جایی می
 در سانتیاگو برای این کار "استادیوم ملـی شیلـی"

نشدنی در این  باشد؟ آری این بار نیز شبی فراموش
  !استادیوم که آبستن حوادثی دیگر بود، بر پا شد

  
در این روزها اوضاع سیاسی و اقتصادی شیلـی  

 کودتایی بر 1973در اوایل سال . ار بحرانی بودبسی
اما این . علیه آلنده و حکومت شیلـی سازمان داده شد

کودتا با موفقیت مواجه نشده و بسیاری از نیروهای 
شیلیایی، حتی برخی از سردمداران نیروهای مسلح 

در مقابل این ) از جمله ارتش این کشور(سنتی شیلـی 
ز این افراد، رهبر ارتش یکی ا. کودتا موضع گرفتند

 Augustoآگوستو پینوشه "شیلـی، ژنرالـی به نام 
Pinochet" بود که با توجه به این عمل و به خاطر 

، از طرف "های شیلـی نشان دادن وفاداری به توده"
  .تری پیدا کرد سالوادور آلنده اختیارات گسترده

  
بسیاری از نیروهای انقالبی شیلـی با استفاده از  

بیات تاریخی آمریکای التین و وقوع کودتاهای تجر
فراوان در این ناحیه، برای دفاع از دستاوردهای 

ها و آمادگی در مقابل هجوم احتمالـی  مبارزات توده
داری جهانی، خواهان منحل کردن  وابستگان سرمایه

ها بودند، اما  ارتش شیلـی و مسلح کردن توده
حزب  ("یحزب کمونیست شیلـ"سالوادور آلنده و 

هنوز دچار توهمات فراوان در مورد )  آنان"توده"
این توهم به حدی . ارتش شیلـی و رهبران آن بودند

 حتی در سحرگاه "حزب کمونیست شیلـی"بود که 
ها را رد کرده و  روز کودتا خواسته مسلح کردن توده

های این  ناپذیر ارتش شیلـی به توده از وفاداری خدشه
  !گفت کشور سخن می

  
، ویکتور خارا یکی از 1973در اوایل آگوست  

مانیفست "های خود  ترین ترانه نشدنی فراموش
Manifiesto"در این ترانه از .  را سروده و اجرا نمود

  :جمله آمده است
  گیتار من"
  گیتار ثروتمندان 
  و یا چیزی از اینگونه 
  نیست 
  ترانه من نردبانی 
  برای چهارچوب ساختمانی است 
  زیمسا که می 
  "تا به ستارگان برسیم 

، روزی تیره در تاریخ مبارزات 1973 آگوست 11روز  
در این روز ایاالت متحده . های جهان گردید توده

، شرکتهای بزرگی مانند )CIAاِی  آی سی(آمریکا 
 و وابستگان داخلـی این جریانات، از "ITTتی  تی آی"

و و در راس آنان آگوست(جمله نیروهای مسلح شیلـی 
کودتایی خونین بر علیه سالوادور آلنده و !) پینوشه

تمامی افراد وفادار به دمکراسی نوپای شیلـی سازمان 
بسیاری از حامیان . داده و به اجرا درآوردند

دمکراسی نوین شیلـی، از جمله سالوادور آلنده، کشته 
بسیاری . شده و یا به ناچار دست به خودکشی زدند

زندانها و یا به بازداشتگاههای دیگر دستگیر شده و به 
فرستاده ) از جمله استادیوم ورزشی سانتیاگو(موقت 
یکی از این افراد ویکتور خارا بود که در محل . شدند

کار خود در دانشگاه صنعتی سانتیاگو دستگیر شده و 
به همراه عده کثیر دیگری در ابتدا به زندانهای موقت 

م فرستاده و سپس پس از مدت کوتاهی به استادیو
  .شد

  
افرادی که در زندان با ویکتور خارا بودند بسیار از  

از جمله . اند شور و شوق و خصلتهای انقالبی او گفته
اند که با وجود اینکه خود تحت فشار و آزار و  گفته

اذیت بسیار قرار داشت، با خوشرویی بسیار با 
زندانیان دیگر برخورد کرده و بیش از اینکه به 

ود برسد، در پی مرهم بخشیدن به زخمهای خ
  .زخمهای دیگران بود

  
به هر حال ویکتور را نیز به استادیوم ملـی شیلـی  

فرستادند و در این استادیوم بود که ویکتور خارا 
او که چندی : بزرگترین سرود زندگی خود را آفرید

بیش به همراه دیگر هنرمندان مترقی و انقالبی 
هنرمندان قرار داشت و با آمریکای التین در جایگاه 

ها روبرو شده و مورد تشویق آنان  شور بسیار توده
بار در کنار دیگر نیروهای انقالبی  قرار گرفته بود، این

ها آماج حمالت دشمنان خلق قرار گرفت و با  توده
 قاطع خود در مقابل کودتاگران و اربابان آنان "نه"

ها نیز  جهنشان داد که حتی با استفاده از بدترین شکن
توان بهترین فرزندان خلق را به زانو درآورده و  نمی

های محروم و اهداف  آنان را وادار کرد که به توده
  .آنان پشت کنند

  
، همسر ویکتور، که ریشه "Joan Jaraجووان خارا " 

در انگلستان داشته و شهروند این کشور بود، زمانیکه 
 سفارت از دستگیر شدن ویکتور باخبر شد خود را به

انگلستان در سانتیاگو رساند تا شاید بتواند آنها را 
اما سفارت انگلستان بر . وادارد تا به او کمک برسانند

  ای ـورهـهای کش انهـر از سفارتخـاری دیگـخالف بسی
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   انگلستان انگلستان--تظاهرات برعلیه انتخابات قالبی جمهوری اسالمی در لندن تظاهرات برعلیه انتخابات قالبی جمهوری اسالمی در لندن 
  

عالین  جون، گروهی از ف24در تاریخ جمعه 
سیاسی سازمانها و جریانات مترقی در مقابل 
مرکز اخذ رای جمهوری اسالمی واقع در 
کنسولگری این رژیم در لندن تجمع کرده و 
تظاهراتی را بر علیه دور دوم انتخابات قالبی 

پلیس لندن . ریاست جمهوری برگزار نمودند
برای حمایت از کنسولگری رژیم به 

ر در مقابل در تظاهرکنندگان اجازه استقرا
ورودی کنسولگری را نداد و تظاهرات در 

 متر پائین تر از ساختمان 100حدود 
کنسولگری بر گزار شد و با این وجود 

نیروهای پلیس مسلحانه از محل رای گیری 
شرکت کنندگان در این . مراقبت می کردند

تظاهرات به سر دادن شعارهائی به زبانهای 
 در آنها، ضمن فارسی و انگلیسی پرداختند و

افشای ماهیت انتخابات قالبی جمهوری 
اسالمی، بر ضرورت سرنگونی رژیم 
جمهوری اسالمی و تمامی دارودسته های آن 

برخی از شعارهای این حرکت به . تاکید کردند
  :قرار زیر بود

، "زنده باد انقالب، زنده باد سوسیالیسم"
در ...  و"جمهوری اسالمی قاتل زحمتکشان"

رات گروهی از آنارشیستهای این تظاه
انگلیسی نیز شرکت کرده و با نواختن 
موسیقی از اهداف تظاهرات کنندگان 
پشتیبانی و از مبارزات مردم ایران حمایت 

فعالین سازمان ما با انتشار فراخوانی . کردند
به همراه سازمان دمکراتیک و ضد 
امپریالیستی ایرانیان در انگلستان در این 

  .ندحرکت شرکت کرد

  
  

  13781378 تیر ماه  تیر ماه 1818 مردمی  مردمی --بزرگداشت جنبش دانشجوئی بزرگداشت جنبش دانشجوئی 
  

 در خیابان 78 بعد از ظهر تظاهرات ایستاده ای در پنجمین سالگرد سرکوب وحشیانه جنبش دانشجوئی مردمی تیر ماه 2 تا 12 جوالی از  ساعت 9روز شنبه 
 مردمی -وم کردن رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی، خاطره و اهداف جنبش دانشجوئی شرکت کنندگان در این حرکت، ضمن محک. کنزینگتون شهر لندن برگزار شد

تظاهرکنندگان با بلند کردن پالکاردهائی که در آنها به برخی از . تیر ماه را گرامی داشته و خواهان آزادی دستگیر شدگان این حرکت از سیاهچالهای حکومت شدند
  .ه شده بود به سر دادن شعارهائی به زبانهای انگلیسی و فارسی پرداختندجنایات رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی اشار

از ...  و "دانشجوی زندانی آزاد باید گردد"، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، "از مبارزات دانشجویان و کارگران در ایران دفاع کنید"، "مرگ بر جمهوری اسالمی"
تظاهرات ایستاده فوق به همت فعالین چریکهای فدائی خلق در لندن و سازمان . بران مورد استقبال و حمایت قرار گرفتاین حرکت از سوی عا. زمره این شعار ها بود

این حرکت از جانب برخی نیروهای . دمکراتیک و ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان سازمان یافت و جمعی از نیروها و افراد مترقی نیز در آن شرکت کردند
  .کیه نیز حمایت شدمترقی تر

  

  
  

  ویکتور خاراویکتور خارا
  های ستمدیدههای ستمدیده  صدای رسای تودهصدای رسای توده

  
  

اروپایی درهای خود را به روی تمامی افرادی که 
خواستند برای گرفتن کمک و یا پناهنده شدن خود  می

  .را به آنجا برسانند بسته بود
  

و یا  (15 تا 11در مورد آنچه که در خالل روزهای  
یکتور خارا گذشت،  بر و1973آگوست ) 16شاید 

اما باید گفت که بخش بزرگی . بسیار گفته شده است
از آنچه که در این مورد به گفتار آمده بیش از 

هایی که سزاوار یکی از قهرمانان پایداری  اسطوره
ها در بسیاری  باشند و به راستی که توده هستند، نمی

هایی در مورد قهرمانان خود به  از مواقع افسانه
آورند تا از سویی مبارازات آنان را  یسرایش درم

ارجی بیشتر داده و از سویی دیگر خاطره آنان را در 
آنچه مسلم است آن است . دلها و یادها جاودان سازند

که ویکتور خارا در تمامی روزهایی که به ناچار در 
زندان و در استادیوم به سر برد، از مبارزه در مقابل 

. بابان آنان بازننشستخواران و ار کودتاگران، جیره
او برای آنان که در . داد او به همراه دیگران شعار می
امان برای نجات  ای بی کنار او بودند از مبارزه
گفت و او برای آنان  دمکراسی نوین شیلـی می

خواند و در ادامه این مبارزات بود که حکم مرگ او  می
او را نیز مانند صدها تن دیگر به مرگ . صادر شد

وم کرده و در مقابل جوخه مرگ قرار دادند تا به محک
بارشان صدای او را برای  های مرگ همراه شلیک گلوله

آنان ! اما چه خیال باطلـی. همیشه خاموش کنند
توانستند که ویکتور خارا را به کام مرگ بفرستند، اما 

صدای . هرگز نتوانستند صدای او را خاموش کنند
عدالتیهای موجود در  ا بیگرم او باقی ماند تا برای م
داری، استثمار، استعمار و  جوامع امروزی، سرمایه

استحمار و از مبارزه در مقابل این نمادهای جامعه 
  .طبقاتی و پیروزی نهایی سخن گوید

  
چند روز پس از کشته شدن ویکتور جنازه او را در  

همسر او . کنار یکی از قبرستانهای سانتیاگو یافتند
ور  ور و آن س از چندین روز به این که پ"جووان"

زدن برای یافتن همسر عزیزش، جسد ویکتور را دیده 
و شناسایی کرده بود، گفته است که بدن ویکتور پر از 
زخم بود، دستهای او خرد شده بودند و در پیکر 

  .شد  گلوله دیده می44جانش جای زخم  بی
  

 توانستند ویکتور خارا را از زدن آری آنها که نمی 
ها بازدارند، او را در  گیتار و خواندن برای توده

 سالگیش، به شدت شکنجه داده و 40آستانه پایان 
اما آنها هیچگاه نتوانستند یاد . سرانجام کشته بودند

ها برده و صدای پرشور و مهربان  او را از خاطر توده
  .او را از تاریخ محو نمایند
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گر پس از های شیلـی که دی ، توده2003در سپتامبر  
، "آگوستو پینوشه"تحمل سالها دیکتاتوری شدید 

ای  اربابان و همپالگیهای او بار دیگر به دمکراسی
نسبی دست یافته بودند، نام قتلگاه ویکتور خارا، 

استادیوم ویکتور "، را به "استادیوم ملـی شیلـی"
  . تغییر دادند"خارا

  
 یکی از دادستانهای شیلیایی 2004در دسامبر  

ای بر علیه افسری که دستور قتل  نست ادعانامهتوا
ویکتور خارا و افراد بسیار دیگری را صادر کرده 

  .بود، به یکی از دادگاههای این کشور ارائه نماید
  

های بسیار به جای مانده  از ویکتور خارا سروده 
در زیر برگردان فارسی چند سروده از این . است

  :شود  تقدیم می"یپیام فدای"ها به خوانندگان  سروده
  
  

  دعای کارگر روستاییدعای کارگر روستایی  
   

  !برپاخیز و به کوه نگاه کن
  از آنجاست که 
  باد، خورشید و آب 
  گیرند، سرچشمه می 
  بخشی، تو که رودها را مسیر می 
  .ای تو که کوچ روح خود را کشت کرده 

  
  بر پا خیز و دستان خود را ببین 
  برای آنکه بتوانی رشد کنی، 
  !ان برادرانت متحد کنآنان را با دست 
  !در کنار هم، متحد در خون خود به جلو خواهیم رفت 
  !فرا رسد  زمان آن رسیده که فردا 
   
  ما را از چنگال آنان که ما را با فقر عجین کرده 
  !دهند، رهایی بخش تحت فشار قرار می 
  به ما قلمرو خود بر پا بر آزادی و برابری را 
  !ارزانی دار 
  !زبِوَ  د در شکافهای کوهستانهمانند گل با 
  با آتش، 
  !لوله تفنگ من را پاک کن 
   
  بر پا خیز و دستان خود را ببین 
  برای آنکه بتوانی رشد کنی، 
  !آنان را با دستان برادرانت متحد کن 
  !در کنار هم، متحد در خون خود به جلو خواهیم رفت 
  اکنون 

  و زمانی که هنگام مرگ ما

  !فرارسد 
  !ین، آمینآمین، آم 

********************  
  

  !!ترانه، چه ناکاملیترانه، چه ناکاملی""  
   

  هزار تنیم، ما پنج
  .ایم که در این گوشه کوچک شهر گرد هم آمده 
  !هزار تنیم ما پنج 
چه تعدادی از ما در این گوشه و آن گوشه کشور  

  وجود دارد؟
  

  چنین جمع کثیری از انسانیت، 
  .با گرسنگی، سرما، ترس و درد 
  ایم،  از دست دادهشش تن را 
  .اند های آسمان پیوسته به ستاره 
  یکی کشته شد، دیگری را آنگونه زدند 
  کردم بتوان فردی را آنگونه زد که هیچگاه تصور نمی 
خواستند نقطه پایانی بر وحشت  چهار تن دیگر تنها می 

  .خود بگذارند
  یکی به دره مرگ پرید، 
  دیگری سرش را به دیوار کوبید 
  .ی نگاهی مستقیم بر چشمان مرگ داشتنداما همگ 

  
  هزار دستیم ما ده 
  .توانند کار کنند دستانی که دیگر نمی 
چه تعدادی از ما در این گوشه و آن گوشه کشور  

  وجود دارد؟
  

  جمهور ما ریخته است خونی که از رفیق رئیس 
  قدرتی بیشتر از بمب و مسلسل دارد 
  به همراه آن قدرت مشت جمعی ما 
  .ی بار دیگر برافراشته خواهد شدروز 

  
  !ترانه، چه ناکاملی 
  توانم زمانی که بیش از همیشه نیاز دارم بخوانم، نمی 
  ام، توانم، چرا که هنوز زنده نمی 
  .توانم، چرا که در حال مرگم نمی 

********************  
  

  استادیوم شیلـیاستادیوم شیلـی  
  

او این . باشد این شعر آخرین سروده ویکتور خارا می 
شعر را روز پیش از کشته شدن خود در استادیوم 

این شعر ناتمام بوده و بدون . ملـی شیلـی سرود
  .باشد آهنگ می

  ایم، هزار تن ما پنج 
  در اینجا، در این گوشه شهر 
  .هستیم 
  .ایم ما پنج هزار تن 
  چه تعداد افرادی چون ما 
  در شهرها و در سراسر کشور وجود دارند؟ 

  
  ایم، هزار دست ما ده 
  کارند، که می 
  آورند، حرکت درمی ها را به که چرخهای کارخانه 
  این اندازه انسانیت، 
  گرسنه، لرزان، 
  با غم، با درد، با فشاری اخالقی، با ترس 

  
  شش تن از ما برای همیشه 
  به ستارگان پیوستند 
  یکی مُرد، 
  یکی آنچنان مورد ضرب و جرح قرار گرفت 
  کردم که من هیچگاه تصور نمی 
  .بتوان یک انسان را اینگونه زد 
  چهارتای دیگر 
  خواستند با پریدن به فضایی تهی، می 
  و یا کوبیدن سر خود به دیوار، 
  .از ترس خود رها شوند 
  اما همه، تمامی آنان که نگاهشان 
  با دیدن مرگ 
  خیره شده، 
  به دنبال آنند 
  .که از ترس خود رها شوند 

  
  چه وحشتی از دیدن 
  ره فاشیسم،چه 
  های خود را که نقشه 
  آورد، با دقت بسیار به اجرا درمی 
  بدون آنکه اهمیتی به چیزی بدهد، 
  .آید به وجود می 

  
  خون برای آنان 
  مدال است 
  و کشتار برایشان 
  .عملی قهرمانانه 

  
  خدای من، 
  است آیا این دنیایی 
  که تو خلق کردی؟ 
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  آیا برای این بود 
  رده و زحمت کشیدی؟که هفت روز کار ک 

  
  در میان این چهار دیوار 
  .آفریند تنها یک چیز است که ناراحتی نمی 
  کردم آرام، آرام مرگ را آرزو می 
  اما ناگهان وجدانم 
  آورد من را به خود می 
  و موجی عظیم بدون تپش قلب 
  بینم می  اما با ضربان ماشینها 
  و ارتش چهره خود را 
  آید با لذتی که از آن برمی 
  .دهد نشان می 
  و مکزیک و کوبا و تمامی گیتی 
  .کنند که این تجاوز را فریاد می 
  .ایم  هزار دست تولیدکننده ما ده 

  ما، در میهن من
  ایم؟ چند تن 

  
  جمهور خون رفیق رئیس 
  تر از بمب و گلوله سنگین 
  ریزد به زمین می 
  !کرده ما خواهند کوبید بار دیگر مشتهای گره 
  ه،آه، تران 
  !شوی چه بد می 
  زمانیکه باید بخوانم 
  .شوم زده می وحشت 
  بینم، وحشت، همانند آنکه در زندگی می 

  .کنم وحشت، همانند آنکه در مرگ آنرا تجربه می 
  

  هدف این ترانه 
  دیدن من در میان 
  لحظاتی از سکوتی بیکران 
  .است و فریاد  

  
  بینم، آنچه می 
  ام، هرگز ندیده 
  کنم،  و حس میآنچه حس کرده 
  لحظه را 
  .آورد به شکوفایی درمی 

********************  
  

  مانیفستمانیفست  
  خوانم، نمی 
  تنها برای اینکه بخوانم، 
  و یا اینکه صدای خوبی دارم 
  خوانم برای اینکه می 
  گیتار 
  کند احساس دارد و درست فکر می 
  قلب خود را در زمین دارد 
  و بالهایی همانند کبوتر 
  شده است تبرکچون آب  
  بخشد و شادی و غم را تبرک می 
  ترانه من، 
  گفت، آنگونه که ویولـتا می 
  به اینجا رسید، 

  زن کارگری 
  با عطر بهار 
   

  گیتار من
  گیتار ثروتمندان 
  نیست  و یا چیزی از اینگونه 
  ترانه من نردبانی 
  برای چهارچوب ساختمانی است 
  سازیم که می 
  تا به ستارگان برسیم 

  
  ترانه 
  زمانی که در رگها، 
  در وجود آن کس که در هنگام مرگ 
  کند، ترانه را ترنم می 
  جریان داشته باشد 
  .مفهوم خود را داراست 

  
  حقایق واقعی 
  داشتهای دغالنه و نه بزرگ 
  و یا تشویقهای بیگانه 
  که ترانه قناری 
  در اعماق زمین 
  جایی که همه چیز به آنجا خواهند رسید 
  چیز از آنجا سرچشمه داردو هر  
  ای که شجاعانه باشد ترانه 
  .ای تازه خواهد بود همواره ترانه 

  
  

  نگاهی به چند خبرنگاهی به چند خبر
  

 
گروه شانگهای که کشورهای روسیه، چین  

و جمهوری های سابق شوروی در آسیای میانه 
، در جریان نشست اخیر خود را در بر می گیرد

امریکا و (فی با صدور بیانیه ای از نیروهای ائتال
خواسته است که ضرب االجلی برای پایان ...) 

دادن به استفاده موقت از پایگاه ها و حریم 
به گزارش . هوایی کشورهای مجاور تعیین کند

بی بی سی اگر این قطعنامه به واقعیت تبدیل 
شود نشانگر جهتگیری تازه ای در منطقه خواهد 

 18الزم به یاد آوری است که نزدیک به . بود

نیروهای ائتالف در حال حاضر  هزار نفر از
 .درافغانستان مستقرند

  
در جریان سفر وزیر دفاع عراق به ایران  

اعالم شد که دو کشور در زمینه مسائل آموزشی، 
 ارتش عراق به یساز تسلیحاتی و نیز مدرن

وزیر دفاع عراق سعدون . توافقاتی رسیده اند
اند که یک  ادهبرادران ایرانی قول د: الدلیمی گفت
 . عراق کمک کنندی بازسازیمیلیارد دالر برا

  
به گزارش ایسنا، ذوالقدر، جانشین فرمانده  

کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، در همایش 
 فرماندهان بسیج ادارى و کارگرى سراسر کشور

هاى  در شرایط پیچیده سیاسى که قدرت: گفت
 خواه در داخل از هاى فزون خارجى و جریان

ریزى کرده  ها قبل مترصد بوده و برنامه مدت
بودند که نتیجه انتخابات را به نفع خود تغییر 

گیرى یک دولت کارآمد  دهند و از شکل
اصولگرا جلوگیرى نمایند، باید پیچیده عمل 

هللا با طراحى اشد و نیروهاى اصولگرا بحمد می
درست و چندالیه توانستند در یک رقابت واقعى 

مایت اکثریت مردم را به و تنگاتنگ، ح
 .خدمتگزارى بیشتر و موثرتر به آنها جلب نمایند

  
  

 
  

 !لیسم جمهوری اسالمیمرگ بر رژیم وابسته به امپریا
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  پیامدها
  

تنها چاره ای که بشود اشتغال کامل 
 - البته اگر هرگز بوجود آید-ایجاد گردد

این است که ساالنه به اندازه کافی مشاغل 
جدید متناسب با رشد تولید و هم چنین 

ا توجه به ب. نرخ رشد جمعیت ایجاد شود
 هزار 140نرخ رشد کنونی جمعیت، باید 

 میلیون 7/1شغل در ماه یعنی در حدود 
کار در سال ایجاد شود تا متناسب با رشد 
جمعیتی که به سن کار می رسد شغل 

تخمین زده شده از (ایجاد شده باشد 
 ، گزارش اقتصادی ریاست B-35جدول 

  ).2004جمهوری 
به هرحال عملکرد نرمال سیستم 
طوری است که هرگز فرصت های شغلی 
مورد نیاز برای اشتغال کامل ایجاد نمی 

در واقع سیاست های دولتی و هم . گردد
چنین تصمیمات فردی سرمایه داران و 
نمایندگانشان طوری است که همواره 
ارتش ذخیره منطبق بر نیازهای اقتصادی 
نظام و در جهت کسب حداکثر انباشت 

وجود اردوئی از . شدسرمایه وجود داشته با
کارگران بیکار از اجزای بسیار مهم برای 
انباشت سرمایه و یکی از ارکان مرکزی 
تداوم شرایط سخت برای کارگران در 

هنگامیکه . جوامع سرمایه داری می باشند
به مقدار کافی کار برای همه وجود ندارد، 
رقابت برای اشتغال می تواند به شکلی 

تی از جمعیت آنتاگونیستی علیه اقلی
و به سیاستهای نژاد پرستانه . متبلور شود

وجود مداوم . و خارجی ستیزانه دامن بزند
ارتش ذخیره به مثابه اهرم فشاری جهت 
کاهش دستمزدها، در جهت افزایش عدم 
امنیت کاری عمل می کند و موجب چنان 
شرایطی می شود که کارگر از ترس از 

 به .دست دادن کارش به مبارزه برنخیزد
این ترتیب همیشه یک جمعیت اضافه 
وجود دارد که نه تنها می تواند جایگزین 
رهبران رادیکال گردد بلکه اگر الزم گردد 
برای شکستن یک اعتصاب می تواند 

در . جایگزین کل یک نیروی کار شود
چنین محیطی متشکل کردن کارگران در 
. اتحادیه ها بسیار سخت می باشد

شرکتها و کارخانه ها کارگران در خیلی از 
خوب می دانند که اگر خیلی قاطع عمل 
کنند و خواهان افزایش دستمزدشان 
گردند و نخواهند از خواستشان کوتاه آیند 
پاسخ صاحبان سرمایه این است که تولید 
. را به مکزیک و یا چین منتقل می کنند

به همین اعتبار در دهه های اخیر عالوه 
رسانه های بر یک دولت ضد کارگری و 

گوش به فرمان ضد کارگری، وحشت و 
ترس از دست دادن کار یک اثر خفه 
کننده و منفی بر رادیکالیزم کارگری 

در دو دهه اخیر عضویت در . داشته است
اتحادیه ها به طرز چشمگیری کاهش پیدا 

 13کرده چنان که اکنون اتحادیه ها تنها 
درصد از کارگران مزدی را نمایندگی می 

 موجودیت ارتش ذخیره، وجود .کنند
سیستم خدمات اجتماعی برای سرمایه 
داری را ضروری کرده است، زیرا که در 
نظام سرمایه داری برای کارگران تنها و 

 فروش -تنها یک راه برای بقاء وجود دارد
 حفظ موجودیت ارتش ذخیره -نیروی کار

به مثابه یکی از ارکان سرمایه داری نیاز 
جهت بقاء بیکاران و به مکانیزمهائی 

کارگران شاغل اما کم درآمد و فقیر برای 
زنده ماندن و حاضر و آماده بودن برای 
کار در زمانی که سرمایه بخواهد را سبب 

  .شده است
از نقطه نظر سرمایه داران، دولت 
باید تأمین کننده حداقلی از مزایای 

بیکاری و یک سیستم خدمات اجتماعی از 
م ترین مقدار ممکن از طریق استفاده از ک

درآمد مالیاتی و ثروت انحصارات آنها 
البته به نفع دولت است که هزینه . باشد

برنامه های خدمات اجتماعی را از 
کانالهائی از جمله کمک های خیریه و هم 
چنین از جیب خالی خود کارگران تأمین 

مبارزات مردمی ممکن است . نمایند
روزی موفقعیت هائی کسب کند مانند پی

خدمات اجتماعی جامعه "در کسب 
 که در اثر مبارزات مردمی دهه "انسانی
 بدست آمد، اما، هر زمان که 1960

شرایط برای تعرض به آنها و از بین 
بردنشان مهیا باشد سرمایه لحظه ای در 
کاهش و یا نابودی آن دستاوردها درنگ و 

مانند آنچه در دهه (کوتاهی نمی کند 
  ).ه استهای گذشته رخ داد

انسانهائی که الیه های تحتانی ارتش 
ذخیره را تشکیل می دهند طبیعتاً و 
بدون این که گناهی مرتکب شده باشند 
یا تقصیری متوجه آنها باشد برای ادامه 
زندگی حق دارند که از حمایتهائی مانند 
بیمه بیکاری، خدمات اجتماعی دولتی، 
کمک های غذایی ارائه شده توسط 

. برخوردار باشند... خصوصی و کانالهای 
حتی آنهائی که بطور نیمه وقت کار می 
کنند و یا کارگرانی که تمام وقت کار می 
کنند ولی کم درآمد و فقیر هستند به 
حمایت های مالی برای پرداخت اجاره 
خانه، پرداخت بهای آب، برق و تلفن، غذا 
و هم چنین به حمایتهائی برای داشتن 

نرخ حداقل . ندمهد کودک نیازمند
دستمزد در شرائطی که اکنون هفت 
میلیون کارگر درآمدشان در سطح حداقل 
دستمزد می باشد و هم چنین در 
شرایطی که دستمزد میلیونها کارگر 
شاغل دیگر تحت تأثیر آن می باشد هیچ 

باید گفت که . تناسبی با نرخ تورم ندارد
حداقل دستمزد با در نظر گرفتن نرخ 

 تاکنون، 1980ز اواخر دهه ثابت دالر ا
 دالر کمتر از میانگین دستمزد 5/1معادل 

حداقل .  می باشد1970اواخر دهه 
دستمزد فدرال حتی کفاف نیازهای 

کسی . ابتدائی این کارگران را نمی دهد
که پنج دالر و پنجاه پنس، دستمزدش در 

 هفته و چهل 52ساعت می باشد در ازای 
النه اش ده ساعت کار در هفته، درآمد سا

. هزار و هفتصد و دوازده دالر می باشد
این مبلغ سه چهارم درآمد الزم برای یک 
خانواده سه نفره برای زندگی کردن در 
دایره خط فقر یعنی پرتگاه بی خانمان 

 "زندگی"شدن و در خیابانها و زیر پلها 
این مبلغ سه چهارم، چهارده . کردن است

. استهزار و سیصد دالر خط فقر رسمی 
توضیح بخشی از  چرائی حمایت بسیار 
ناچیز و بخور و نمیر از آنهائی که توسط 
سرمایه داری به ارتش ذخیره کار پیوسته 
و می پیوندند را باید در باور عمومی قویاً 
متأثر از ایدئولوژی طبقه حاکم که در 
میان مردم ایاالت متحده ریشه دوانده نیز 

ت و طبق این باور مشکال. جستجو کرد
دردهای محرومین و فقرا به قابلیتها و 
خصوصیات و ناکامیهای شخصی این افراد 

گفته می شود که آنها (وابسته می باشد 
تنبل اند، آینده نگری جهت تحصیالت 
خوب را نداشتند و یا اینکه هنوز خیلی 

...) جوان بوده اند که بچه دار گردیدند و
این منطق غلط که یکی از اجزاء اساسی 

سیستم اقتصادی ) م. عوارض اساسی(
تولید و دائماً باز تولید شده توسط 

 یعنی -مناسبات سرمایه داری می باشد
اینکه افراد خودشان مقصرند و نه نظام 

 متأسفانه باور خود -سرمایه داری
محرومین و فرودست ترین الیه های 

  

  ه کار امروزه کار امروز ارتش ذخیر ارتش ذخیر::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 آخرقسمت آخر                    غالمغالم  ::ترجمهترجمه
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مردم آمریکا نیز می باشد و مدام به 
اگر . ی گرددوسیله خود آنها باز تولید م

هم قطره ای حقیقت در این سنت مرگبار 
وجود داشته باشد باز هم باید تاکید کرد 
که بسیار غیر انسانی است هر آینه در 
جامعه ای مسکن و غذا و بهداشت برای 

 یا افراد "ناقص"فرزندان چنین والدین 
 و یا خود آنها تأمین "ورشکسته ای"

  .نشود
ا می نژادپرستی نیز بعضاً نقش ایف

کند با این برداشت و اخالق غلط مسلط 
بر افکار سفید پوستان که اینطور می 
پندارند که خدمات اجتماعی تنها برای 

زیرا که . اقلیت ها و رنگین پوستان است
بخش بزرگی از نیازهای آینده سرمایه به 
نیروی کار مدام می تواند از طریق الیه 
. های ناآگاه ارتش ذخیره کار تأمین گردد

به همین اعتبار به هیچ گونه سیستم 
آموزشی که همه در جهت کسب دانش 

تعرض . در آن موفق باشند نیازی نیست
دولت جورج دبلیو بوش به سیستم 

زیر نام هیچ (آموزشی دولتی عمومی 
چیزی جز ) کودکی نباید عقب بماند

تخریب هرچه بیشتر سیستم آموزش 
عمومی، تحت لفافه حمایت از مدارس 

  .باشدنمی 
  
  

  آینده ارتش ذخیره کار
  

ارتش ذخیره کار در ایاالت متحده و 
اروپا نسبت به ارتش های ذخیره کار در 

تحت سلطه (کشورهای جهان سوم 
جائی که بخش اعظم ) م. امپریالیسم

ارتش ذخیره بین المللی اکنون مستقر 
این . است در موقعیتی ممتاز قرار دارد
 سخت موقعیت، ماحصل تاریخی نبردهای

و مداوم کارگران کشورهای مرکز در 
نتیجه آن . چندین دهه گذشته است

نبردها شرایط بهتر کار، افزایش پایدار 
و وجود یک حداقل دستمزد (دستمزدها 

، تثبیت موانع قانونی علیه )هر چند ناچیز
اخراج های دل بخواهی، اوقات فراغت 
بیشتر با دستمزد، خدمات اجتماعی بهتر، 

های دولتی برای ناهار کمک هزینه 

فرزندان مدرسه ای خانواده های کم 
درآمد، حقوق بازنشستگی برای کهنساالن 
و مزایای بهداشت و درمان برای کارگران 

بعضی از این دستاوردها در . بوده است
جریان رشد اقتصادی سریع بدست آمد، 
دورانی که ارزش های اضافی باالئی برای 

و آنها با سرمایه داران تأمین می شد 
پرداخت دستمزدهای باال فشاری را 

مضافاً آنکه در دوران . احساس نمی کردند
جنگ سرد، جوّ جهانی علیرغم اینکه به 
نفع کارگران نبود اما برای کسب حقوق و 

سرمایه . نیازهای کارگران مساعدتر بود
حمایت کارگران در ستیزش علیه اتحاد 
جماهیر شوروی و در جنگهایش در کره و 

تعرض کنونی و . ویتنام را می طلبید
جاری سرمایه جهت تقویت خویش و 
محدود کردن حقوق کارگران در مرکز و 
در پیرامونیها، تهدید بزرگی علیه نیروی 

فقدان اتحادیه های پر قدرت و . کار است
رادیکال و هم چنین از دست رفتن 
مشاغل در اثر فاز اخیر درجازدن 

دن یک امپریالیسم، موجب بوجود آم
نیروی کار مطیع و فاقد قاطعیت و 
وحشت زده گردیده و چنان وضعیتی 
سبب از بین رفتن فزاینده حقوق کار و 

  .مزایای کارگران گردیده است
طبقه کارگر در اروپا، جائی که 
دستاوردهای تاریخیش بیشتر بود هم 
اکنون به نظر نمی آید که قادر باشد در 

ار و مقابل تغییرات منفی در شرایط ک
پیشبرد برنامه های سرمایه داری مقاومت 

تحت (طبقه کارگر در پیرامونیها . کند
نیز عموماً در ) م. سلطه امپریالیسم

مقایسه با نیروهائی که در مقابلش صف 
آرائی کرده ضعیف تر بوده و بجز یک 
طغیان قهر آمیز آشکار، انتخاب چندانی 

  .برای مقابله در پیش ندارد
ری که در فوق وضعیت و مسیر جا

تشریح شد به احتمال زیاد به فشارهای 
فزاینده ای علیه کارگران منجر خواهد 

هرچند که نرخ های بیکاری بسته به . شد
وضعیت اقتصادی متنوع خواهد بود اما 
ارتش ذخیره کار جهت تنظیم عرضه و 
تقاضا برای کار، مادام که نظام سرمایه 

  .داری پا برجاست ادامه خواهد داشت

مروز در بستر قانون عام انباشت ا
سرمایه دارانه، سرمایه یک عرصه جهانی 
را برای فعالیت خود ایجاد کرده به همین 
اعتبار شاهد یک ارتش ذخیره عظیم کار 
در کشورهای تحت سلطه امپریالیسم 
هستیم که بطور روزمره در اثر مهاجرت 
روستائیان و سکنا گزیدن در حلبی آبادها 

 مقوائی در حاشیه "یخانه ها"و در 
شهرهای بزرگ جهان سوم در حال رشد 

هم زمان هیچ جزیره ثباتی در . است
کشورهای سرمایه داری پیشرفته وجود 

کارگری ) اشرافیت(ندارد و آریستوکراسی 
ای نیز در این کشورها موجود نیست که  
در پرتو این استثمار جهانی شاهد بهبود 

  .شرایط زندگیش باشد
کارگران در سراسر مشکالت عام 

جهان در این دوره تنها و تنها یک معنی 
دارد و آنهم این است که بخش های 
هرچه بزرگتری از جمعیت جهان با چشم 
اندازهای بدتر به ارتش ذخیره جهانی کار 

آنچه سرمایه داری انجام . خواهد پیوست
میدهد و کوشش خواهد کرد هرچه 
بیشتر انجام دهد بسیار آشکار است، 

مایه هر آنچه را که جهت سود دهی سر
بیشتر سرمایه گذاری، ممکن باشد، انجام 

این معنائی جز تشدید فشار . خواهد داد
رو به پائین بر دستمزدها، شرایط کار، و 

در ربع . مزایای کارگران نخواهد داشت
قرن گذشته، جنگ طبقاتی در ایاالت 

در این مدت . متحده یک جانبه بوده است
ر حال تعرض و تهاجم و سرمایه را د

هر . پیروزی در نبرد پس از نبرد دیده ایم
چند که امنیت دائمی برای آنهائی که به 

یا در دروازه (ارتش ذخیره کار وارد شده 
مبتنی بر یک تغییر اساسی ) آن قرار دارند
می باشد، ولی ) م. انقالب(در جامعه 

کارگران در مبارزه بی رحمانه و قاطع 
یه قادر به کسب خود علیه سرما

برنامه . دستĤوردهای بزرگ خواهند بود
سرمایه برای آینده مثل آفتاب روشن 

پاسخ سؤال واقعی این است؛ . است
طبقه کارگر در برابر این تعرض چه 

  ؟خواهد بود
  

  
  

  

  سمینار کلن از نگاهی دیگرسمینار کلن از نگاهی دیگر
  

   )5بقیه از صفحه ( 
  

حضور هنرمندانی که در این برنامه 
نر متعهد را در قالب که جلوه ای از ه

ترانه سرودهای انقالبی و خلقی با 
صدای گرم خود به نمایش گذاردند به 

ترانه و . شور و گرمی سمینار افزود
سرودها، ترانه های امید بودند به 

هر که به گل دست بزنه، شاپره "جای 
 "می گذرد در شب"، "نیش اش میزنه

هوا دلپذیر " و "سراومد زمستون"و 
. های حضار موج می زد بر لب "شد

بطور کلی جوّ غالب حاکم بر سمینار 
که از  یاد و راه و آرمان های 
مبارزاتی و واالی جانباختگان قتل 

 مایه می گرفت و بر 67عام سال 
ضرورت تداوم مقاومت و مبارزه بر 
علیه ستم و سیاهی تاکید می کرد، 

بذرهای "یادآور استعاره زیبای 
بذرهای "ه کتاب اشاره ب(.  بود"ماندگار
  )، نوشته رفیق اشرف دهقانی"ماندگار

 

می توان راجع به اشکاالت و 
کمبودهای سمینار کلن نیز صفحات 

ولی باید به یاد داشت . زیادی نوشت
که باالخره تمام اینها بدون زحمات 
بی شائبه و طاقت فرسای 
برگزارکنندگان این مراسم یعنی 

  امکان پذیر"گفتگوهای زندان"رفقای 
باید بر کار آنان ارج نهاد . نمی گشت

و با کمک به آنان دومین سمینار از 
این نوع را در آینده هر چه گسترده 

  .تر و بهتر برگزار کرد
  

سمینار کلن پلی بود برای آنکه گوشه 
ای از تجارب مربوط به مقاومت و 
مبارزات افتخارآمیز آزادی خواهان و 
کمونیست های فدایی را با واقعیات 

یاسی امروز در سرزمین ما پیوند س
این موجزترین توصیفی ست که . بزند

می توان در مورد سمینار کلن ارائه 
 .داد

  
  

 !پیروز باد انقالب          ! زنده باد کمونیسم
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اخیرأ دولت کانادا برای دائمی کردن حضور 
نظامی خود در منطقه خاور میانه، مشغول مذاکره 
با امارات متحده عربی برای کسب کنترل دائمی 

جنوب دوبی می در ) کمپ میراژ(پایگاه نظامی 
 که نیروهای مسلح 2001در اواخر سال . باشد

 در حمله نظامی به افغانستان به (CAF)کانادا 
کمک دولت آمریکا شتافتند، بخشی از پایگاه 

که کانادا نام آن را به کمپ میراژ  ("منهاد"هوایی 
. در کنترل نیروهای کانادایی قرار گرفت) تغییر داد

) پرواز( ساعت 4 کابل کمپ میراژ که فاصله اش تا
می باشد، محل اصلی تدارکاتی نیروی دریایی 

الزم به یاد آوری است که نیروی . کانادا می باشد
دریایی کانادا در عملیات جنگی غرب با عراق به 

 - 91(دنبال اشغال کویت از سوی دولت صدام 
نقش مهمی داشت و از همان زمان این ) 1990

در طول . ده استنیرو در خلیج فارس باقی مان
 چندین عملیات نظامی مهم 2001 تا 1990سالهای 

دیگر نیز در منطقه انجام شد که نقش کانادا و 
پایگاه میراژ در حمایت از نیروهای آمریکا در این 

  .سری عملیات بسیار مهم بود
  

دولت کانادا در توجیه تالشش برای حضور 
نظامی دائم در منطقه اعالم کرده است که برای 

دامه نقش بشردوستانه خود در افغانستان و ا
حفظ صلح در آن کشور، به پایگاه هوایی ثابتی در 

  .منطقه نیاز دارد
  

 5000از زمانی که سازمان ملل تشکیل یک نیروی 
نیروی امنیت و دفاع بین (نفری به فرماندهی ناتو 

را برای دفاع از دولت حامد کرزای ) ISAFالملل 
ه ترین نیروی تشکیل تصویب کرد، کانادا عمد

اما بر خالف ادعای دولت . دهنده آن بوده است
کانادا، استقرار دائم نیروی نظامی اش در منطقه 
خاورمیانه، نه برای حفظ صلح در افغانستان و 

 سازمان ملل، بلکه "صلح طلبانه"اجرای دستورات 
برای شرکت وسیعتر کانادا در جنگ های 

امی کانادا از امپریالیستی و افزایش حمایت نظ

آمریکا و در نتیجه کسب سهم بیشتری از غنایم 
  .می باشد

  
 و اشغال 1999حمله ناتو به یوگسالوی در سال 

افغانستان و عراق، آغازگر دوره جدیدی از حیات 
امپریالیسم و رشد اختالفات و رقابت های 

بعد از سقوط شوروی، دست . امپریالیست ها شد
های جنگ آمریکا برای گسترش سیاست 
امپریالیسم . افروزانه امپریالیستی اش بازتر شد

 -  بحران های اقتصادی آمریکا برای مقابله با
سیاسی و اجتماعی داخلی اش و کنترل منابع مهم 
جهانی و حفظ برتری ژئوپولیتیکی خود در سطح 
جهان، برتری فوق العاده نظامی خویش را مورد 

 نیز در صدد  کاناداهطبقه حاکم. استفاده قرار داد
 عقب "تقسیم جهان"بوده است که از این بازی 

دولت . نمانده و سهم خودش را افزایش دهد
کانادا و نیروهای راست حامی آن تبلیغ می کنند 
که دولت کانادا باید برای پیش بردن سیاست 

سیاست صلح طلبانه (های بین المللی خویش 
نقش مهمتری را در حوادث سیاسی بین !) اش
آنها در تبلیغات خویش . ی به عهده بگیردالملل

استرالیا را مثال می زنند که با اینکه تقریبأ از نظر 
جمعیت و مساحت با کانادا برابر است، توانسته 
است با همکاری وسیعتر با آمریکا و شرکت فعال 

وزنه ای )  و سابقأ نیز در ویتنام(در اشغال عراق 
 است که از این رو. بزرگتر از کانادا بردارد

  طبقه حاکمه کانادا و 2001بخصوص از سال 
نیروهای راست حامی آن مرتبأ برای تقویت 

CAFو همکاری بیشتر با آمریکا تالش کرده اند  .
این واقعیت را می توان در نظرات انجمن 

  (CCCE)صاحبان صنایع و مدیران کانادا 
این انجمن که با نفوذترین گروه . مشاهده کرد

ر کانادا می باشد و در اتخاذ و حامی دولت د
تصویب سیاست ها و قوانین دولت کانادا نقش 
مهمی را دارد، در مورد حضور دائم کانادا در 

کانادا باید با تقویت ":خاورمیانه گفته است که 
نظامی خود و باال بردن توانایی اش در انجام 

سریع عملیات نظامی در هر گوشه جهان، سنت پر افتخار 
پال " دولت لیبرال ". خود را ادامه دهد"ح بودنحافظ صل"

 نیز در پاسخ به این خواسته طبقه سرمایه دار "مارتین
 بیلیون دالر را به بودجه نظامی 12,8حاکم بر کانادا مبلغ 

نیروی نظامی مخصوص بحران " ، برای تقویت 2005سال 
  . اضافه کرد"های بین الملل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  کمک های مالیکمک های مالی
  

  امریکا امریکا 
  

   دالر100     علی اکبر صفائیرفیق شهید 
   دالر100  غفور حسن پور اصیل رفیق شهید 

   دالر100    رفیق شهید احمد فرهودی 
   دالر100     رفیق شهید محمد هادی فاضلی

   دالر100    جلیل انفرادی رفیق شهید 
   دالر100  هادی بنده خدا لنگرودی رفیق شهید 

   دالر100  اسماعیل معینی عراقی یق شهید رف
   دالر100   ناصر سیف دلیل صفائی رفیق شهید
   دالر100     عباس دانش بهزادیرفیق شهید 
   دالر100    هوشنگ نیری رفیق شهید 
   دالر100   محمد مهدی اسحاقی رفیق شهید 

   دالر100  رفیق شهید محمد علی محدث قند چی 
   دالر100  دی رفیق شهید شعاع الدین  مشی

   دالر100     اسکندر رحیمی رفیق شهید
   دالر100    رفیق شهید محمد رحیم سماعی 

  

  ایالت ویرجینیاایالت ویرجینیا
   دالر650      زنان کمونیست 

  

  ایالت کالیفرنیاایالت کالیفرنیا
     دالر50      جنگ انقالبی 

   دالر100        کمونیسم 
  
  

  سوئدسوئد
  

    کرون200    علی اکبر جعفری رفیق شهید 
    کرون200    انی بهروز دهقرفیق شهید 
    کرون 200    فریدون شافعی رفیق شهید 
    کرون200    مناف فلکی رفیق شهید 
   کرون200    جعفر اردبیل چی  رفیق شهید
   کرون   200     اصغر عرب هریسیرفیق شهید 

  
  

  کاناداکانادا
  

  دالر100      نشریه پیام فدایی 

  

  کانادا و تالش برایکانادا و تالش برای
   نظامی دائم نظامی دائمحضورحضور

  در خاورمیانهدر خاورمیانه
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  آندره گوندر فرانگ درگذشتآندره گوندر فرانگ درگذشت
  
يکی از بزرگترين دانشمندان علوم اجتماعی پيشرو اواخر " آندره گوندر فرانک"

 ٢٣قرن بيستم و يکی از قديمی ترين و نزديکترين همکاران مانتلی ريويو در 
  . درگذشت٢٠٠۵آوريل 
 به امريکا ١٩۴٠خانواده وی در سال .  در برلين بدنيا آمد١٩٢٩ فوريه ٢۴او در 

وی بعدها يکی از . کوچ کرد و وی در آنجا در رشته اقتصاد به تحصيل پرداخت
يکی از اولين مقاالت او در اين زمينه با .  تئوری وابستگی شد واضعين و شارحين

.  در مانتلی ريويو به چاپ رسيد١٩۶۶در سال " توسعه ی توسعه نيافتگی"عنوان 
سرمايه داری و توسعه نيافتگی در " در اين زمينه کتاب مهم و بسيار تأثير گذار او

اقتصاد "در اين آثار که از لحاظ فکری به .  انتشار يافت١٩۶٧در " امريکای التين
بسيار نزديک بوده اما ريشه در مطالعه دقيق ) ١٩۵٧(پل باران " سياسی رشد

ی او به اين بحث می پردازد که ديدگاه رفرميست. شرايط امريکای التين داشت
در مقاله بسيار اساسی سال . تقريبًا تمامی تئوريهای توسعه از اساس اشتباه است

توسعه نيافتگی، ربطی به باقی ماندن و حضور داشتن : " اش نوشت١٩۶۶
نهادهای کهنه و کمبود سرمايه در مناطقی که از بقيه جريان تاريخ جهان جدا افتاده 

قًا توسط خود فرآيند تاريخی ای که بلکه برعکس، توسعه نيافتگی دقي. اند، ندارد
يعنی : توسعه اقتصادی را بوجود آورده است ايجاد شده و همچنان ايجاد می شود

  ".توسعه خود سرمايه داری
از اين منظر، آنچه که همراه با توسعه دولت ها در مرکز اقتصاد جهان سرمايه 

 دائمی اين دولت داری باز توليد می شود توسعه نيافتگی، و در شرايط عادی سلطه
  .ها در کشورهای پيرامونی است

تحليل فرانک، همراه با تمامی آثاری که از جهان سوم منشأ می گرفت، آنچه را که 
بعدها تئوری وابستگی نام گرفت بوجود آورد و به ضرورت انقالب اجتماعی در 

مقاله اش با  .کشورهايی که توسعه نيافتگی را تجربه می کردند، اشاره داشت
که در مانتلی ريويو به چاپ رسيد از طرف " توسعه ی توسعه نيافتگی"عنوان 

دولت امريکا، تهديدی عليه امنيت امپراطوری امريکائی اش در کشور های 

امريکائی  شناخته شد و نامه ای از طرف دادستان کل امريکا دريافت کرد که در 
 شود، از ورود وی آن به وی هشدار داده شده بود که چنان چه از کشور خارج

 با دخالت سناتور ادوارد ١٩٧٩اين تصميم سرانجام در سال . جلوگيری خواهد شد
کندی لغو شد و منجر به اجازه کار يافتن در دانشگاه بوستون همراه با ارنست مندل 

يکی از مهمترين کارهای وی که در  .گرديد" تئوری اقتصادی مارکسيستی"مؤلف 
  .است" ١۴٩٢-١٩٧٨شت سرمايه جهانی، انبا" منتشر شد ١٩٧٨سال 

در اينجا ما مطلبی را که سمير امين، يار ديرين و هميشه همراه فرانک در سوگ 
  .او نوشته است، برای شما نقل می کنيم

  
  

آندره گوندر فرانک و همسرش مارتا فوئنتس را در 
گفتگوی طوالنی مان، .  مالقات کردم1967سال 

. ری در یک خط هستیمقانعمان کرد که از نظر فک
که بعدها به تئوری سلطه  ("تئوری مدرنیزاسیون"

 جهان سوم را به شکل "توسعه نیافتگی") تبدیل شد
بندی با تأخیر و ناقص نهادهای سرمایه داری اش 

  .منتسب می کرد
مارکسیسم ارتدوکس که توسط احزاب کمونیست 
نمایندگی می شد، روایت خاص خود را از این دیدگاه 

نیمه "ه می داد و کشورهای امریکای التین را ارائ
اما فرانک تز جدید و کامالً .  می دانست"فئودال

امریکای التین  از همان آغاز : متفاوتی را مطرح کرد
به عنوان کشورهای پیرامونی، در چهارچوب توسعه 
سرمایه داری مراکز جدیداً سربرآورده کشورهای 

من به سهم . ده شداروپایی آنسوی آتالنتیک، بنیاد نها
خود وظیفه ام را تجزیه و تحلیل چگونگی ادغام 
کشورهای آسیایی و افریقایی در سیستم سرمایه 

انباشت سرمایه در سطح "داری، در پرتو نیازهای 
فرآیندی که منطق درونی اش .  قرار دادم"جهانی

  .مستلزم ایجاد دو قطب فقر و ثروت بود

کو در کنگره  در مکزی1972چند سال بعد در سال 
clasco) شورای علوم اجتماعی امریکای التین (

دراین کنفرانس بود که . همدیگر را مالقات کردیم
 ,F. H. Cardoso, Aribal Qvijanoهمراه با (فرانک 

Rvi Mario Mariniاولین فرمولبندی )  و دیگران
  . را پیشنهاد کرد"تئوری وابستگی"

 آن بود که من دلیل دعوت آنها از من در این کنفرانس
نتیجه گیریهای مشابهی را که کشورهای افریقایی و 
آسیایی بر اساس فرآیند تاریخی کامالً متفاوتی در 
سیستم جهانی سرمایه داری ادغام شده بودند به آنها 

  .دست یافته بودم، ارائه دهم
سیستم "کامالً طبیعی بود که ما همگی با مکتب 

 "ئل والرشتاینامانو" توسط 70 که در دهه "جهانی
این گونه . معرفی شده بود، توافق کامل داشته باشیم

مرکب از جوانی آریگی،  ("عناصر اربعه"بود که ما 
این . خود را بنیاد نهادیم) فرانک، والرشتاین و من

: دسته چهار نفره مشترکاً دو کتاب منتشر کردند
 "آشفتگی بزرگ"و ) 1982 (" چه بحرانی؟–بحران "
 دو توسط انتشارات ماسپرو منتشر که هر) 1991(

اگر چه استقرار ساختار اقتصادی جهانی . شدند
نئولیبرال تازه شروع شده بود و استراتژی جهانی 

سرمایه داری در آغاز راه بود، اما ما پیشتر از آن، 
 "جنبش های اجتماعی جدید"اهمیت  استراتژیک را به 
در  "یورتو الگره" در 2001که دهسال بعد در سال 

  . گرد هم آمدند می دادیم"فوروم اجتماعی جهانی"
علیرغم اختالفات (این نزدیکی دیدگاه های اساسی 

به ) آشکار که برای هر دومان بسیار محرک بود
و من، ) همسرم(ایزابل . رفاقت بسیار نزدیکی منجرشد

فرانک را چون برادری دوست داشتیم و از زمان 
ال گذشته که خرابتر شدن حالش در طول دوازده س

از طرف او با شهامت فوق العاده ای علیه بیماری 
آنچه که من . سرطان همراه بود، بسیار رنج کشیدیم

در فرانک بیش از هر چیزی دوست داشتم، خلوص بی 
تمامی انگیزه فرانک . پایان و روحیه فداکارانه اش بود

آرزوی خدمت به طبقات : در یک چیز خالصه می شد
  . اجتماع، قربانیان استثمار و ستمکارگر و فرو دست

او در سراسر عمر خود بدون هیچ قید و شرط و 
. بسیار خود انگیخته، جانب آنان را نگه می داشت

خصوصیتی که لزوماً و همیشه در بین بهترین 
   .روشنفکران نیز کمتر یافت می شود

  

  2005شماره ژوئن  - ترجمه از مانتلی ریویو
  

  2005 ژوئن 19 - پیام
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  بهدستیابی ی انقالب، وسیله 
  ایاقتدار توده 

  
  یهای کهنه اندیشه ی در راستای اشاعه

 در جامعه، یکی از موضوعات مورد )1("طلبی اصالح"
نیروهای راست، تقبیح ی  و همه "طلبان اصالح"تأکید 

موضوع از این قرار است که حاملین . انقالب می باشد
 وضع مدافع حفظ"تفکرات راست که در حقیقت 

  تودهیی باشند، به نیروهای چپی که رهائ م"موجود
 موجود  یهای تحت ستم ایران از قید شرایط ظالمانه

 اجتماعی ایران - را در گرو تغییر ساختار اقتصادی
 کید میأرو بر ضرورت انقالب ت دانسته و از این

ورزند، حمله کرده و مطرح می کنند که گویا بدون 
 به طور کلی انقالب، یعنی به بکارگیری قهر انقالبی و

، مردم با حفظ سیستم سرمایه داری موجودواقع، 
ایران می توانند به رفاه و آسایش و آزادی و 

، با "داد بیداد"مثالً در کتاب . دموکراسی دست یابند
 که در سراسر کتاب مدام  تکرار  ایکلمات کلیشه

شده، ادعا می شود که گویا چریکهای فدائی خلق و یا 
کردند که از   تصور می50  ییگر انقالبیون دههد

، "ایثار و جانفشانی"، "ایثار و شهادت"طریق 
، "انقالب" و با "م با ایثارأگرایانه تو رسالتی اراده"
 به وجود خواهد آمد و گویا "ای نوین و عادل جامعه"

 امروز هم معلوم شده است که خواهان استقرار جامعه
 ،انقالب، از ریشه و بن عادالنه بودن از طریق ای

فکری بیهوده و عبث و اساساً غلط و نادرست بوده 
اصالً چرا "شود که  طور واضح مطرح می است و به

باید  ،مهم ی  به عنوان یک نکته"انقالب الزم است؟
 "انقالب الزم نیست"دانست که این سئوال که جواب 

را در خود دارد، در حقیقت، سخن بخشی از آحاد 
دارد که در ) ؟(!"حق" بخشی که هم،. تجامعه ماس

 می محقو هم، خود را  ضرورت انقالب تردید نماید
داند که به هر شکلی که می تواند در مقابل آن 

 اما، این بخش از آحاد جامعه ما چه کسانی !بایستد
اینها کسانی هستند که به . ؟ جواب روشن است!هستند

 بوده هر دلیلی هم که مخالف رژیم جمهوری اسالمی
شان در گرو  و تضادهائی با آن داشته باشند، منافع

 اجتماعی موجود است و از - حفظ سیستم اقتصادی
 حاکم  ی سرمایه داری وابسته یل سیستم گندیدهبَقِ

شان می گذرد و زندگی های  بر ایران است که امورات
فعالً با بعضی از ( شان اداره می شود ر ناز و نعمتپُ

رده بورژوازی که در شرایط نمایندگان فکری خ
کنونی با پیروی از ایده های بورژواها سخنان 

 انقالب توده ها ).مشابهی مطرح می کنند، کاری نداریم
برای نابودی سیستم موجود دقیقا منافع این دسته را 

آنست که   درست تر، بنابراین.به خطر می اندازد
 "؟!انقالب برای چه کسانی الزم است"سئوال شود که 

به این پرسش اگر قرار باشد به زبان عامیانه پاسخ 
داده شود، باید گفت که این فقیرفقرا و مردم مصیبت 

که به انقالب نیاز دارند، و اگر هستند  محرومدیده و 
 عینی این مفهوم را در واقعیت "ما به ازای"بخواهیم 

اکثریت ایران نشان دهیم باید از ی جامعه  عینی
از کارگران، دهقانان، زحمتکشان ؛ یعنی جمعیت ایران

شهر و روستا و اقشار وسیعی از خرده 
بلی، . یاد کنیم) قشرهای متوسط جامعه(بورژواها

ما می ی انقالب به درد این بخش از آحاد جامعه 
 چرا ! خواهان انقالب اندبالقوهخورد و اینها هستند که 

امکان قدرت گیری آنها به عنوان طبقات که 
یده، تنها در چنین مسیری زحمتکش و رنجد

 با .امکانپذیرمی باشد، در مسیر یک انقالب پیروزمند
تأکید هم باید خاطرنشان ساخت که کشش این 
مصیبت دیده ها و ستمکشان به انقالب جهت 

 -  سرنگونی رژیم حاکم و نابودی سیستم اقتصادی
اجتماعی موجود، به خاطر گرایش به قهر و خشونت 

 در همه جا و در اعصار متفاوت . نیست،در میان آنان
تاریخی، تجارب بشری حاکی از آنست که توده ها 
جهت فائق آمدن بر دشمنان خود و ایجاد شرایط 
نوینی به نفع اکثریت جامعه، راهی جز توسل به انقالب 

برعکس، نه فقط تجربه هرگز . پیش روی خود ندارند
ن  امکان تأمی"مخملی"نشان نداده است که از راه های 

خواست ها و نیازهای اساسی توده ها وجود دارد، 
بلکه این تجربه همیشه وجود داشته است که راه های 

 را سیاستمداران و نمایندگان طبقات مرتجع، "مخملی"
دغلکارانه جهت فریب توده ها و بازداشتن آنها از پی 
گیری مبارزات انقالبی شان، در مسیر آنها می 

ی فکران متعلق به طبقه روشنبنابراین، . گسترانند
گان دکارگر و یا متعلق به بخش های مختلف ستمدی

 ضرورت انقالب یعنی ،، تنها باید این اجبارجامعه
، به تضمین پیروزی آن را دریافته و برای ،توده ها

 که در ایوظیفه . خود عمل نمایند وظایف انقالبی
 و بیرون ارتقاء آگاهی توده ها جهت کوششاساس 

ا از زیر خروارها سموم افکار بورژوائی و کشیدن آنه

بسیج و سازماندهی توهمات خرده بورژوائی و در 
  .شان، خالصه می شود  مبارزاترهبری و در آنان

 کار توده ؛ همیشه کار توده ها بوده است،انقالب
 کار توده های عظیمی از ،های رنجدیده و تحت ستم

 این را .ستمدیدگان که برعلیه ستمگران برخاسته اند
انقالباتی که در طول تاریخ در عرصه جهان  تمامی

هر انقالبی به ". روی داده است، گواهی می دهند
 توده  یمعنای یک تحول ناگهانی و شدید در زندگی

های   درس-نقل از لنین("های عظیم مردم است
 صورت می ای و این تحول در دوره . )1917 -انقالب

بین طبقات ستمکش و طبقاتی فیمای گیرد که مبارزه 
به سخن دیگر، همان . ستمگر به اوج خود می رسد

 که به دلیل تضاد منافع بین طبقات مختلف ایمبارزه 
 انقالب به  یهمواره در جامعه جاری است، در دوره

در این برهه، طبقات . حادترین شکل بروز می کند
ین تکلیف با یکدیگر و هر یک برای غلبه و یبرای تع

نظم دلخواه خویش در گری و برقراری تسلط بر دی
 - قدرت سیاسی، به صحنه آمده و برای کسب جامعه

برای برقراری نظم دلخواه هر طبقه در که اساساً 
 به شدیدترین اقدامات - کلیدی است ایجامعه وسیله
هرچند شکل و روند انقالب در هر . دست می زنند

 ، به فاکتورها و عوامل مختلفی وابسته استایجامعه 
 جای تردید نیست ،ولی با توجه به توضیح کلی فوق

که قهر و خشونت، ذاتی هر انقالبی است و از این 
طبیعی . روست که انقالب همواره خونین و سرخ است

است که هیچ کس خواهان قهر و خشونت و خونریزی 
 حتی طبقات استثمارگر به خاطر طینت شرور. یستن

طبقات .  جویندشان نیست که همواره به آن توسل می
ی ستمکش نیز هرگز به میل خود دست به یک مبارزه 

این، رشد  اما، باید تأکید نمود که .خونین نمی زنند
اجتناب ناپذیر تضادهای طبقاتی و روند مبارزه در 
جهت تکامل تاریخ است که خواهی نخواهی انقالب 

بنابراین، مردم . را در دستور روز قرار می دهد
ند که چنین واقعیتی را درک  ا موظفهشیار و انقالبی

از  . شکل درست و علمی برخورد نمایندو با آن به
 که ذاتی -توجه به حاکمیت دیکتاتوریطرف دیگر، 

 ایران  یجامعه سیستم سرمایه داری وابسته در
 نیز نشان می دهد که حتی اگر توده ها موفق -است

 برحقبه تحمیل خواستی از بیشمار خواست های 
رسمیت آن در مواد   رژیم گردند، و حتی اگرخود به

قانونی هم ثبت شود، باز نمی تواند از تعرض این 
ی دیکتاتوری در امان بماند؛ این را نیز تجربه 

  از-دیکتاتوری های امپریالیستی حاکم بر ایران
گرفته تا ) پدر و پسر( دوران حکومت های پهلوی

سر جمهوری اسالمی با سردمداران مختلفش که بر 
  . ثابت کرده اند-کار بوده اند

   فصل دوم کتاب فصل دوم کتاب

  بذرهای ماندگاربذرهای ماندگار
  قسمت دوم

  
  

  

  ) )66ادامه در صفحه ادامه در صفحه ( ( 
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  آدرس پست الکترونیک
 

address: ipfg@hotmail.com    e-mail  

  
  
  

  

  تسلیتتسلیت
  

 تیر ماه در 14با کمال تاسف مطلع شدیم که مادر رفیق شهید محمدحسین خادمی در 
 تیر ماه سال جاری در سن 17 سالگی و پدر رفیق شهید عباس جمشیدی در 83سن 
زان که  درگذشت این عزی"پیام فدائی". حیات را به درود گفته اند  سالگی94

سالهای طوالنی درد و رنج از دست دادن فرزندان چریک فدائی قهرمانشان در قلب 
  .های بزرگ و گرما بخششان جای داشت را به بازماندگانشان تسلیت می گوید

  
  

  

  بذرهای ماندگاربذرهای ماندگار  فصل دوم کتابفصل دوم کتاب
  

   )6بقیه از صفحه ( 
  

ای است که مارکس و انگلس در جامعه این همان 
 که  در توضیح آن می گویندمونیستکحزب مانیفست 

 هر فرد، شرط تکامل آزادانه  یتکامل آزادانه"در آن 
  ".همگان استی 

طبقاتی و کوشش در ایجاد ی انکار مبارزه 
سازش بین طبقات متخاصم، همیشه یکی از تالش 

چنین . های روشنفکران طبقات دارا بوده است
 ن لبهندکرد کُکوششی و تبلیغ ایده هائی که در خدمتِ

 مبارزات طبقات استثمارشونده و تحت ستم برعلیه ی

قدرتمداران حاکم قرار دارند، امروز در جامعه ایران 
 چه از طرف -تحت عناوین مختلف به طرق مختلف و

روشنفکران مدافع منافع طبقات ستمگر و چه از جانب 
.  دنبال می شود-نیروهای سازشکار و مماشات طلب

 گرایش ، با مبارزات خود،هرچه توده های زحمتکش
بیشتری به سوی انقالب نشان می دهند، چنان تالش 

بیشتری بروز می  هائی نیز با شدت و گستردگی
در اینجا به نمونه هائی از چنان برخوردهائی . نماید

  .اشاره می کنم
  

  ::توضیحاتتوضیحات
 اصالح طلبی در ایران در تاریخ معاصر )1

که  است کهنه ای حقیقتاً اندیشه ، ما یجامعه
.  خود را بارها به اثبات رسانده استناکارآمد بودنِ

اده در اثر خود، ضمن شرح اوضاع زرفیق احمد
، درمورد  1332 مرداد 28ایران بعد از ی سیاسی 

شعارهای از کار افتاده ای چون استقرار حکومت "
 که شکست خود را یکبار دیگر در سال "قانونی
جبهه ملی ی  در رابطه با مبارزات مصلحانه 1342

جای تأسف است که . نشان داد، صحبت کرده است
 که سترونی چنان - تجارب گذشتهی علیرغم همه 

 خیلی از -شعارها و اندیشه هائی را نشان می دهد
جدیدی  ین سیاسی، هر زمان که بازی سیاسیفعال

در همان چهارچوپ راه می افتد، به دنبال آن کشیده 
  شعار ی فریفتهچنین نیروهائی بودند که. می شوند

 "از کار افتاده" و دیگر شعارهای "حکومت قانون"
  . شدند،خاتمیی و فریبکارانه 
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  . و رسید آن را به آدرس پستی سازمان ارسال نمائید مالی خود را به شماره حساب زیر واریز کردهیکمکها

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

 

!!رربرقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگبرقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگ   
  

  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 

از صفحه اشرف دهقانی در اینترنت 
  :دیدن کنید

http://www.ashrafdehghani.com


