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  سرمقاله
  
  
  
  

  !!آزادی و دمکراسی تنها به قدرت توده هاآزادی و دمکراسی تنها به قدرت توده ها
  
  
    

وری اسالمی دشمن همه خلق های ایران است و باید سرنگون شود، اما اگر مردم ما می خواهند به مطالبات برحق خود دست تردیدی نیست که جمه"
یابند، اگر مردم ما می خواهند در فردای سرنگونی جمهوری اسالمی شاهد آزادی و دمکراسی باشند نه حکومت های دست نشانده ای چون حکومت 

، قبل از هر چیز باید بکوشند که این رژیم ددمنش به قدرت خود آنها و در جریان مبارزات خود آنها در جهت تحقق های فعلی افغانستان و عراق
این را تجربه افغانستان که حاوی داستان . هیچ راهی جز این جهت رسیدن به آزادی وجود ندارد .خواست های دمکراتیک و برحقشان سرنگون شود

  ". معروفش بطور روزمره به همه مردم منطقه نشان داده است"ابوغریب"اشد و تجربه عراق با  می ب"جنت گل"دردناک هزاران 
  
  

  : : در این شماره می خوانیددر این شماره می خوانید
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اگر چیزی به اسم حقوق بشر وجود "
دارد، من می خواهم که حق خودم را 

  ."بگیرم
این جمله نه ادعا نامه یک فعال حقوق 
بشر است و نه از سوی روشنفکری 
آگاه طرح شده، روشنفکری که بر علیه 
حق کشی ها و بیدادگری های نظم 

نه، . موجود به اعتراض برخاسته است
 دردمندی است که این فریاد کشاورز

 ماه تمام زیر فشارها ،شکنجه ها و 16
اذیت و آزارهای ارتش امریکا رنج 

فریاد اعتراض دهقانی . کشیده است
 "گردز"افغانی است که در بازداشتگاه 

ارتش امریکا در افغانستان مورد 
شکنجه قرار گرفته و بارها شخصیت 
انسانی اش لگدکوب دژخیمانش گردیده 

او پس از .  است"نت گلج"نام او . است
 ماه شکنجه شدن، رنج کشیدن و 16

تحقیر شدن باالخره از چنگال شکنجه 
گران ارتش امریکا رها گشته و امکان 
یافته تا در مورد آن دوران سخت و 
طاقت فرسا و چگونگی برخورد 

به . بازجوهای امریکائی اش سخن گوید
، جنت گل در "بی بی سی"گزارش 

آنها به من ": ی گویدرابطه با آن دوره م
می گفتند روی پاشنه ات ننشین، به 
سمت دیگر نگاه نکن، آنگاه به من 

مرا . دشنام می دادند و کتکم می زدند
تا صبح در همان وضع نگاه داشتند و 

شب آخر هم . سه شب نگذاشتند بخوابم
. "تا صبح زانو زده بیدارم نگاه داشتند

در این صحبت، او در توصیف بیشتر 
ه هائی که ارتش امریکا بر سرش شکنج

با مشت و لگد می ": آورده می گوید
 و بعد می گفتند که روی زمین "زدند

آنگاه با ": دراز بکش و در چنین حالتی
گردن مرا از روی زمین بلند کردند و 
تهدیدم کردند اگر به کارهائی که کرده 
.  "ام اعتراف نکنم مرا خواهند کشت

غانی در باالخره دهقان زحمتکش اف

وقتیکه مرا ": ادامه حرفهایش می گوید
 ماه آزاد کردند فقط گفتند 16پس از 

اما  آیا این اظهار . "خیلی متاسفیم
تاسف می تواند دردها و رنج ها و 

 ماه اسارت را جبران 16سختی های 
 ماه بی 16نماید و می تواند پاسخگوی 

سرپرستی خانواده او و رنج ها و االم 
ین تنها گوشه کوچکی ا ؟!آنها باشد

 ماه مدعیان 16است از آنچه که در طی 
حقوق بشر و دمکراسی بر سر این 

به واقع، این . کشاورز بیگناه آورده اند
نمونه و صدها نمونه دهشتناک تر از 
این، واقعیت دمکراسی و حقوق بشر 
اهدائی امپریالیزم امریکا و ارتش این 
کشور به مردم افغانستان را آشکار می 

  .سازد
  

 خود گویای "جنت گل"داستان دردناک 
نقض فاحش حقوق بشر از سوی 
امریکا در افغانستان است و این نمونه 
کوچکی از هزاران جنایتی را آشکار می 
سازد که امریکا، هر روز و شب، از 
زمان اشغال این کشور بر مردم 

واقعیت این . افغانستان روا داشته است
یسم و است که در قاموس امپریال

تجاوزات امپریالیستی چیزی بنام 
نه تنها نمونه . حقوق بشر وجود ندارد

افغانستان، بلکه تاریخ سلطه 
امپریالیستی در یکصد سال اخیر به 
عینه ثابت کرده که امپریالیزم به مثابه 
آخرین مرحله رشد سرمایه داری جز 
با سرکوب و قهر و ارتجاع معنا ندارد 

رانه ای است و امپریالیسم نظام ستمگ
که جز با استثمار وحشیانه کارگران و 
بدون سرکوب مطالبات برحق توده ها، 
جز با نقض آشکار حق تعین سرنوشت 
ملل، جز با تشدید ستمگری ملی، جز با 
جنگ و خونریزی و جز با نقض فاحش 
. حقوق بشر، اساسا اموراتش نمی گذرد

سیستم فرتوت و انگلی ای که هر چه 

 می گذرد مجبور به بیشتر از عمرش
طفیلی گری بیشتری است و جهت حفظ 
این وضع نکبت بار، با علم کردن پرچم 
دمکراسی و حقوق بشر می کوشد 
مردم را فریب داده و چهره خونبار 

  .خود را بزک نماید
  

کمونیستها همواره گفته و تاکید کرده 
خصوصیات سیاسی امپریالیزم "اند که 

مام عبارتست از بسط ارتجاع در ت
ما امروز این ارتجاع محض را . "جهات

در یورش به حقوق و دستاوردهای 
مبارزات مردم سراسر جهان و از جمله 
در خود کشورهای امپریالیستی 

آن را در دفاع از رژیم های . شاهدیم
دیکتاتوری، در تجاوز آشکار به 
افغانستان و عراق و در نقض آشکار 
حقوق انسانی در شکنجه گاهای 

 " گوانتانامو" و "ابو غریب"، "بگرام"
  .به عینه می بینیم

   
علیرغم همه واقعیات فوق که نشان می 
دهند که شرط رسین به آزادی و 
دمکراسی فراتر رفتن از این سیستم 
ضد انسانی و ظالمانه و تالش در جهت 
نابودی آن می باشد و علیرغم آنکه 
همه جنایات امریکا در افغانستان و 

سر جهان خود تائیدی عراق و در سرا
است بر این ضرورت، متاسفانه ما این 
روزها شاهدیم که کسانی و نیروهائی 
از جمله در کردستان به بهانه خالصی 
هر چه زودتر از شر جمهوری اسالمی، 
از دخالت نظامی امپریالیست ها و 
امریکا در ایران حمایت کرده و بدون 
توجه به آنچه که در سال های اخیر در 

ستان عراق رخ داده است چنین کرد
جلوه میدهند که در صورت دخالت 
امریکا، جمهوری اسالمی سرنگون 
گشته و آزادی و دمکراسی در 
کردستان و سراسر ایران برقرار 

گردیده و خلق های ایران به حق 
چنین . سرنوشت خود دست می یابند

افراد و نیروهائی نشان می دهند که 
حتی قادر به درس گیری از 
رویدادهائی که در جلو چشمانشان در 

نگاهی به . جریان است نیز نمی باشند
اهداف و انگیزه های واقعی امریکا در 
تهاجم به افغانستان و عراق و توجه به 
فجایعی که بر اثر این تجاوز 
امپریالیستی نصیب مردم بیگناه شده 
به آشکاری کذب ادعاهای آنان را 

ی فهمند اما آنها نم. آشکار ساخته است
یا منافع شان حکم می کند که نفهمند که 
آنچه در افغانستان و عراق رخ داد نه 
به حاکمیت مردم و تحقق مطالبات 
مردمی انجامید و نه دمکراسی و آزادی 
برای مردم ببار آورد بلکه بر عکس، آن 
تهاجمات تالشی بود جهت تحکیم سلطه 
امپریالیسم در این کشورها و درست 

افع و مصالح توده های بر علیه من
  .ستمدیده

  
تردیدی نیست که جمهوری اسالمی 
دشمن همه خلق های ایران است و باید 
سرنگون شود، اما اگر مردم ما می 
خواهند به مطالبات برحق خود دست 
یابند، اگر مردم ما می خواهند در 
فردای سرنگونی جمهوری اسالمی 
شاهد آزادی و دمکراسی باشند نه 

دست نشانده ای چون حکومت های 
حکومت های فعلی افغانستان و عراق، 
قبل از هر چیز باید بکوشند که این 
رژیم ددمنش به قدرت خود آنها و در 
جریان مبارزات خود آنها در جهت 
تحقق خواست های دمکراتیک و 

  .برحقشان سرنگون شود
  

هیچ راهی جز این جهت رسیدن به 
این را تجربه . آزادی وجود ندارد

فغانستان که حاوی داستان دردناک ا
 می باشد و تجربه "جنت گل"هزاران 

 معروفش بطور "ابوغریب"عراق با 
روزمره به همه مردم منطقه نشان داده 

  .است

  

  

  !!آزادی و دمکراسی تنها به قدرت توده هاآزادی و دمکراسی تنها به قدرت توده ها
 

سرمقاله

  

 ! حق مسلم و انکارناپذیر تمامی خلق ها است،حق تعیین سرنوشت
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آنچه که در زیر می خوانید متن سخنرانی ای است که   ::توضیحتوضیح
سمینار سراسری درباره "فریبرز سنجری در توسط رفیق 

 ماه 17 تا 15 که از تاریخ "یاسی در ایرانکشتار زندانیان س
پیام  . ارائه گردید،جون امسال در شهر  کلن آلمان برگزار شد

 هزاران زندانیآن  با گرامیداشت یاد و خاطره سرخفدایی، 
که تا پای جان از آرمان های انسانی و انقالبی  سیاسی مبارز

 ، مراسمضمن قدردانی از برگزارکنندگان اینخود دفاع کردند، و 
بدین وسیله در اختیار  را در اینجا متن کامل این سخنرانی

الزم به تذکر است که متأسفانه به علت  .خوانندگان قرار می دهد
کمبود وقت در مراسم مزبور، سخنرانی رفیق سنجری عمال به 

در متن زیر، . طور کامل انجام نشد و بخشی از آن ناتمام ماند
  .ص شده است مشخایتالیکاین بخش با خط 

  
  

  تأثیرات جنبش مسلحانهتأثیرات جنبش مسلحانه
  در زندان های رژیم شاهدر زندان های رژیم شاه

  
  
  
  
  

با سالم خدمت تک تک رفقا و دوستانی که در این 
جلسه حضور دارند و با تشکر از برگزار کنندگان 
این سمینار که امکانی بوجود آورده اند که امروز در 
کنار همدیگر به موضوع این بحث بپردازیم؛ و با 

عزیزانی که از طریق شبکه اینترنت این سالم به همه 
جلسه را دنبال می کنند، بحث امروز در رابطه با 

 را شروع 50تأثیر جنبش مسلحانه در زندانهای  دهه 
 .می کنم

  
اجازه بدهید که قبل از شروع بحث به همه عزیزانی 

 بوسیله جمهوری 67که در جریان کشتار سال 
 آرمانهای اسالمی اعدام شدند و جانشان را فدای

انقالبی شان کردند درود بفرستم و خاطره همه آن 
عزیزان را گرامی داشته و بار دیگر بر آرمانهای 

  .مبارزاتی شان تاکید نمایم
 

همانطور که اطالع دارید امشب قرار است که من در 
چارچوب مستند سازی زندان در دوران رژیم 
ت وابسته به امپریالیسم شاه، در رابطه با  تأثیرا

، که با رستاخیز 50جنبش مسلحانه در زندانهای دهه 
از آنجا .  آغاز شد صحبت کنم49سیاهکل در سال 

 است 50که بحث بر سر مستند سازی زندان در دهه 
و الزم است که من مشاهدات عینی خودم را  از 
زندان با شما در میان بگذارم؛ لذا قبل از پرداختن به 

م بگویم که من در موضوع اصلی باید در مورد خود
 در ارتباط با چریکهای فدائی خلق 50 مرداد سال 13

در تهران دستگیر و در جریان سقوط سلطنت 
 جزء آخرین دسته 57 دی ماه سال 30پهلوی، در

  .زندانیان سیاسی از زندان آزاد شدم
  

جهت نشان دادن تأثیرات جنبش مسلحانه در 
این زندانهای شاه فکر می کنم که منطقی و درست 

باشد که ما اشاره بکنیم به دوران قبل از رستاخیز 
سیاهکل؛ چون فکر می کنم که بدون آشنائی و یک 
حداقل درک اولیه از شرایط زندان و بازجوئی در 

 ما کمتر می توانیم آن 50 و 49شرایط قبل از سال 
تغییراتی که جنبش مسلحانه در زندان های شاه 

ر پیش بردن این برای بهت. بوجود آورد را بفهمیم
بحث شرایط زندان را در سه حوزه مورد توجه قرار 

دوران بازجوئی، مسایل مربوط به دادگاه، : می دهم
و شرایط دوران گذراندن محکومیت؛ چه در 

  .زندانهای ساواک و چه در زندانهای شهربانی
  

همانطور که می دانیم، بدنبال کودتای امپریالیستی 
انه ای که حکومت  و یورش وحشی1332 مرداد28

کودتا برعلیه مردم و مبارزات مردم سازمان داد، 
اکثر زندانها از مبارزین و آزادیخواهان آن دوره پر 

بطور طبیعی زندانها را فعالین حزب توده ایران . شد

و جبهه ملی که سازمانهای عمده سیاسی آن زمان 
حکومت کودتا برای . بودند  تشکیل می دادند

اومتی شکنجه های وحشیانه ای سرکوب هرگونه مق
 زرهی در آن زمان 2حمام پادگان . را برقرار ساخت

در تهران به عنوان مخوف ترین شکنجه گاه های 
به . حکومت کودتا، زبان زد عام و خاص بود

خصوص بعد از دستگیری اعضای سازمان افسران 
حزب توده، در این حمام خیلی از افسران حزب توده 

و حتی در دادگاه ها هم .  کردندرا وحشیانه شکنجه
به برخی از آن ها محکومیت های سنگین دادند و 

از طرف دیگر بعد از . برخی را هم اعدام کردند
خیانت های رهبری حزب توده و بردن خط توبه 

ندانها، اصوال فضای زندانهای آن دوره بدرون ز
تغییر می کند و جوّ یأس و ناامیدی حاکم می شود و 

 در "عبرت"اعه نشریاتی هستیم مثل ما شاهد اش
زندانهای شاه که در این نشریات، توده ای های نادم، 
مارکسیسم و خود حزب توده را آماج حمله قرار می 

  .دهند
  

 تا رستاخیز سیاهکل در دوره های 32از سال 
مثال در . مختلفی مبارزات مردم ما گسترش می یابد

به  ما شاهد یورش رژیم شاه 39 و 38سالهای 
دمکراتهای آذربایجان و حزب دمکرات کردستان در 

در این دوره  بار دیگر زندانها . کردستان هستیم

      67عکسی از نمایشگاه کارهای دستی و آثار و نامه های بجامانده از جانباختگان کشتار زندانیان سیاسی سال 

  )"گفتگوهای زندان"رگرفته از سایت ب( 
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شاهد موج جدیدی از زندانیان سیاسی می شود که 
 و. بیشتر در آذربایجان و کردستان دستگیر شده اند

 به دلیل تحوالتی که در 42 تا 39یا در سالهای 
وجود آمد جبهه جامعه رخ داد و فضای جدیدی که ب

ملی دوم شکل گرفت و مبارزات به خصوص حول 
جبهه ملی دوم بود و حتی نیروهای چپ هم در 

به همین . چارچوب جبهه ملی دوم فعالیت می کردند
دلیل هم دستگیری های آن دوره بیشتر از نیروهائی 
بودند که به جبهه ملی وابسته بودند و اکثرا 

که در تظاهرات دانشجویان و دانش آموزان بودند 
اما به خاطر جوّ آن . خیابانی دستگیر می شدند

دوره، قاعدتا محکومیت نمی گرفتند و زود آزاد می 
شدند و کارشان اساسا به محکومیت های شدید نمی 

  .رسید
  

 فضای زندانها هم 42 خرداد 15اما بدنبال سرکوب 
تغییر کرد و این تغییر را ما به خصوص با  تبعید 

 از زندانیان به برازجان، یکی از زندان تعداد زیادی
هائی که در محل خیلی بد آب و هوائی قرار داشت، 

  .شاهد بودیم
  

  در این فاصله گروههای مختلفی49 تا 42از سال 
حمالت رژیم و ساواک رژیم قرار گرفتند از آماج 

 جمله نهضت آزادی، هئیت های موتلفه اسالمی که به
 حزب ملل اسالمی، معروف بودند و "قتله منصور"

گروه نیکخواه و بعدها گروه سورکی، جزنی، ظریفی 
در این دوران با اینکه در . و سپس گروه فلسطین

جریان بازجوئی روشهای خشونت آمیز و توهین 
آمیز و آزارهای روحی و جسمی کامال شایع بود 
ولی به هیچ وجه حد شکنجه در این دوران با آن 

 شاهداش 49عد از سال شکنجه هائی که ما بعدها، ب
بودیم قابل مقایسه نبود؛ هر چند که گروه سورکی، 
جزنی و ظریفی به خاطر تدارک مبارزه مسلحانه و 
گروه فلسطین به خاطر تالش اش برای رفتن به 
فلسطین و دیدن آموزش نظامی به هر حال بطور 

برای . جدی تری آماج تهاجمات ساواک قرار گرفتند
 اینکه در تهران قزل قلعه به نمونه در آن دوره با

عنوان مرکز اصلی شکنجه ساواک معروف بود، 
برای اولین بار سورکی و جزنی و بعدها شکراله  
پاک نژاد از گروه فلسطین را به اوین بردند که 

ر آن زمان  و دمعروفیت کنونی را نداشت
بازداشتگاه کامالً مخفی و ناشناخته ای بود و بیشتر 

اولین بار نام . نجا نگه می داشتندجاسوس ها را در آ
نبش انقالبی اوین هم از طریق این رفقا در سطح ج

اشاعه پیدا کرد و حتما خیلی از شما دفاعیات پاک 

در اوین را به یاد  "قار قار کالغها"نژاد و مسئله 
  .دارید

  
اقدام علیه "در این دوران، زندانیان را عمدتاً به اتهام 

کردند و چپ ها را به  دستگیر می "امنیت کشور
عضویت در دسته و گروهی با مرام و رویه "جرم 

 حداکثر به دهسال زندان محکوم می "اشتراکی
البته حبس های طویل المدت تر نیز داده می . کردند

اکثر محکومیت . شد، اما به هیچ وجه عمومیت نداشت
در حالیکه با آغاز جنبش . ها در همین محدوده بود

تیم که احکام دادگاه ها کامال مسلحانه شاهد هس
 این دوره دفاع زندانیان دفاع در. تغییر می کند

در دفاع حقوقی رسم بر این بود که . حقوقی بود
زندانی با تکیه بر قانون، نشان می داد که آن اتهامی 
که به او زده اند وارد نیست و او کار خالفی بر 

 در. مبنای قوانین موجود مملکت انجام نداده است
حالیکه بعدها دفاع ایدئولوژیک در دادگاه ها مرسوم 

جدا از . تعداد زندانیان سیاسی هم محدود بود. شد
مبارزینی که در شهرهای مختلف زندانی بودند و یا 
از تهران به زندانهای شهرستانها تبعید شده بودند، 
اکثر زندانیان سیاسی در تهران در زندانهای شماره 

در این دوره . اری می شدند زندان قصر نگهد4 و 3
اکثر زندانیان به . جوّ داخل زندان جوّ سکون بود

 آن دوره زندانشان را می کشیدند؛ مطالعه می رسم
بیشتر زبان خارجی یاد می گرفتند و یا سعی . کردند

 من خودم در قصر -می کردند ادامه تحصیل بدهند
تعدادی را دیدم که در زندان قصر لیسانس گرفته 

 و یا آثاری را ترجمه کنند که -از طریق مکاتبهبودند 
زمان امکان در چارچوب معیارهای سانسور آن 

خوب این هم . چاپشان در بیرون وجود داشت
انعکاسی بود از سکون و خمودی که بر مبارزات و 

چرا که . روحیات مردم ما در بیرون زندان حاکم بود
عه همواره زندان تابعی است از قانونمندی های جام

به خاطر این جوّ رکود و خمود، . در بیرون از زندان
به خاطر فقدان فعالیتهای شدید، به خاطر فقدان یک 
جنبش انقالبی که رژیم را بطور واقعی تهدید بکند 
چه در شکنجه و چه در محکومیت و چه در دوران 
گذراندن محکومیت در زندان، اساسا ما معیارها و 

 با آن مواجه هستیم 49 پارامترهائی که بعد از سال
به خصوص به خاطر این که رژیم . را نمی بینیم

ر سلطنت با جنبش انقالبی که حیات اش را بطو
  . بالفعل تهدید بکند مواجه نبود

  
فکر می کنم که الزم باشد که در اینجا اشاره کنم که 
اساسا چه عواملی باعث شد که چنین وضعی در 

کود و خمودی به چرا چنین ر. جامعه ما شکل بگیرد

بش انقالبی وجود آمد؟ چرا رژیم سلطنت با یک حن
  که او را بطور بالفعل تهدید بکند مواجه نبود؟

  
در طی یک پروسه طوالنی اعمال دیکتاتوری و 
سرکوب قهرآمیز هرگونه مبارزه و اعتراض مردمی، 
در بستر تبلیغات وسیع سیاسی ایدئولوژیک 

 به - رژیمنیروهای ارتجاعی ماشین تبلیغاتی
خصوص با تکیه بر اشتباهات، لغزشها و خیانتهای 

، )جبهه ملی و حزب توده(رهبریهای مبارزه 
رهبریهایی که در شرایطی که مردم ما آماده هرگونه 
جان فشانی بودند از سازماندهی آنها و هدایت آنها 
و پیشبرد یک جنبش انقالبی بر علیه رژیم  موجود 

م را به شکست کشانده عاجز بودند و مبارزات مرد
 روحیه جدیدی بر مردم ما حاکم شد که -بودند

شاید بهترین کالم برای توصیف آن این باشد که آن 
یک . را به اسم روحیه شکست، فضای شکست بنامم

رکود در مبارزات مردم و خمود . نوع رکود و خمود
در روحیات آنها؛ که قاعدتا از مسائل سیاسی فرار 

دشمن را بطور اغراق آمیز در می کردند و قدرت 
ذهن خودشان زیاد می گرفتند و همه گیر شدن این 

فقدان . تفکر که با این رژیم کاری نمی شود کرد
جنبش های وسیع خود بخودی توده ای هم خود 
حاصل وجود چنین وضعیتی بود؛ یعنی شرایط 

این . رکود و خمود بر مبارزات مردم و روحیات آنها
چیز بطور طبیعی این سئوال را در واقعیت قبل از هر 

مقابل انقالبیون جدی، کمونیستها و نیروهای واقعا 
انقالبی قرار می داد که چگونه می شود جریانی را 
بنیان گذاشت که طی آن نقبی زد  به قدرت مردم و 
مردم را از آن فضای سکون و خمود خارج کرد و 
م انرژی انقالبی آنها را به مسیر نابودی رژیم حاک

چگونه می شود در قدرت سرکوب . کانالیزه کرد
کننده حاکم شکاف ایجاد کرد؟ اینها سواالتی بود که 
بطور واقعی آن روزها، آن سالها، مطرح بود و همه 
روی اش فکر می کردند  که چطور می شود دشمن 
را افشاء کرد و چطور می شود مردم را آگاه نمود و 

اشت که بر این چگونه می شود جریانی را بنیان گذ
جوّ بی اعتمادی غلبه کرد و چطور می شود بر این 
جدائی غم انگیز بین پیشرو و توده ها فائق آمد و 
چطور می شود شرایطی را ایجاد کرد که 
کمونیستها، نیروهای مبارز انقالبی چپ، بتوانند با 
طبقه کارگر ارتباط بگیرند و انرژی انقالبی آنان را 

تحلیل شرایط . انالیزه کننددر جهت اهداف خودش ک
عینی در آن زمان بطور روشن نشان می داد که جز 
از طریق اعمال قهر انقالبی امکان خدشه وارد کردن 
بر ذهنیت مردم در مورد قدرت دشمن، و تغییر 
روانشناسی مردم و نشان دادن امکان پذیری مبارزه 
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تنها از این طریق . و آسیب پذیری دشمن وجود ندارد
ه می شود این جوّ را در هم شکست و در سد است ک

قدرت سرکوب کننده شکاف ایجاد کرد و امکان 
. جاری شدن سیل مبارزات توده ای را فراهم کرد

بنابراین در آن سالها جنبش انقالبی ما مبارزه 
مسلحانه را، چه از جنبه تاکتیکی برای پاسخگوئی به 
مسائلی که در باال مطرح شد و چه از جنبه 

راتژیکی جهت بسیج و سازماندهی مردم و است
مبارزه برای نابودی عامل اصلی قدرت دشمن، در 

  . دستور کار خودش قرار داد
  

روشن است که جنبشی که در تئوری به این نتیجه 
می رسد که باید به مقابله با انبوه کهنسال ترس و 
خفت برخیزد و بر جوّ بی اعتمادی توده ها غلبه کند 

تمادی را که نسبت به روشنفکران و فضای بی اع
انقالبی در جامعه وجود داشت بشکند و با دشمنی 
که سراسر مسلح است بستیزد، بطور طبیعی، هم می 

 داد و هم می دانست که قربانیهائی گزاف خواهد
دانست که باید مملو از شور و از جان گذشتگی 
باشد و جهت پاسخگوئی به همین واقعیتها بود که 

یاهکل شکل گرفت و چه در صحنه نبرد رستاخیز س
مسلحانه با دشمن و چه در صحنه جامعه و چه در 
زندانها، پیروان این خط در جهت تحقق همین اهداف 

واقیعت . گام برداشتند و به همین رسالت پاسخ دادند
این بود که پاسخگوئی به چنین رسالتی، از نسلی از 

دشان انقالبیون ساخته بود که بر ضرورت زمان خو
وقتیکه این جنبش رژیم شاه را وارد یک . آگاه باشند

مبارزه مرگ و زندگی کرد بطور طبیعی ساواک 
شدیدترین شکنجه ها را برای کسب اطالعات بر علیه 

به این ترتیب . اعضاء و فعالین این جنبش اعمال کرد
با آغاز جنبش مسلحانه، اصوال شکنجه به عنوان 

عات، وسیعاً در مهمترین وسیله جهت کسب اطال
  .دوران بازجوئی بکار گرفته شد

  
البته روشن است که وقتیکه شکنجه در این ابعاد و 
وسعت اعمال می شود این خودش به این مفهوم 
است که در آن سو مقاومتی قهرمانانه و جانانه 
وجود دارد وگرنه اگر مقاومتی در کار نباشد شکنجه 

تیب بود که به این تر. ای هم در کار نخواهد بود
 با آغاز مبارزه 50چریک های فدائی خلق در سال 

مسلحانه فضای زندانها را شکستند و روحیه جدیدی 
در زندانها ایجاد کردند؛ همانطور که این کار را در 

در این جا مهم است که . سطح جامعه انجام دادند
بود که ی ای توجه کنیم که همه اینها حاصل تئور

تئوری مبارزه مسلحانه که : دآنها را هدایت می کر

هم شرایط موجود و توازن قوای بین نیروهای 
انقالبی با دشمن را با واقع بینی تمام ترسیم کرده 
بود و هم چشم اندازهای روشن آینده را مطرح و 
راه رسیدن به هدف را به درستی در مقابلش قرار 

  . داده بود
  

وسائل و روش های شکنجه در این دوره، شالق 
ن، دست بند قپانی، آویزان کردن، سوزاندن بدن زد

به خصوص باسن ها با هیترهای برقی روی تخت 
های سیمی و فشار آوردن به کسی که داشت می 
سوخت از باال، تجاوز با باطوم و بطری جهت درهم 

آپولو ن بودند، و بعدها هم شکستن روحیه مبارزی
طرق و روشهائی بود که در آن سالها وسیعا بر 

  .یه انقالبین اعمال می شدعل
*********  

  
در این دوران ما شاهد مقاومت هایی بودیم که در 

در آن . تاریخ زندانهای شاه کمتر دیده شده بود
آغاز، شهادت رفیق بهروز دهقانی در زیر شدیدترین 
شکنجه ها پیام استقامت و استواری را در فضا 

در پخش نمود و رفیق بهروز با مقاومت تا پای جان 
زیر شکنجه، به این گونه آخرین رهنمود زندگی 
سراسر انقالبی اش را به گوش انقالبیون کمونیست 

همچنین رفقائی . و مبارزین ضد امپریالیست رساند
چون مسعود احمدزاده و عباس مفتاحی جلوه های 
باور نکردنی از مقاومت را به نمایش گذاشته و به 

واقعیت ها همین . سمبل های مقاومت تبدیل شدند
خود به تنهائی کافی بودند تا تفاوت عظیمی که بین 
رهبران یک جریان واقعاً کمونیستی یعنی چریکهای 
فدائی خلق با رهبران حزب توده وجود داشت را 

در همین دوره رفیق اشرف دهقانی نیز . آشکار نماید
به عنوان اولین رفیق دختری که دستگیر شد، حماسه 

و بشارت دهنده حضور رزمنده از مقاومت آفرید ای 
  .زنان انقالبی در جنبش نوین گردید

  
 همچنین باید از مقاومت قهرمانانه 50در سال 

انقالبیونی چون همایون کتیرائی از گروه آرمان خلق 
و علی اصغر بدیع زادگان از سازمان مجاهدین خلق 

  .یاد کرد
  

اجازه دهید که همین جا جهت اینکه بهتر در جریان 
 قرار بگیرید که با دستگیری انقالبیون فدائی فضائی

در زندانهای شاه حاکم شد، به گوشه ای از شکنجه 
های ددمنشانه رفیق عباس مفتاحی یکی از بنیان 

  .گذاران چریکهای فدائی خلق اشاره کنم

  
  

  رفیق عباس مفتاحی

  
 روز تمام 26عباس، این کمونیست فراموش نشدنی، 

 روز کامالً روی تخت 15 شکنجه شد و از این دوران
سه بار روی پایش عمل جراحی کردند . شکنجه بود

دژخیمان ساواک . تا بیشتر بتوانند او را شکنجه دهند
در حق او از هیچ رذالتی دریغ نورزیدند، با این حال 

وقتیکه . هرگز نتوانستند مقاومت او را درهم بشکنند
 5 اکثر رفقای فدائی را در اتاق شماره 50در سال 

اوین قدیم جمع کردند او در جمع رفقا واقعه ای را 
تعریف کرد که نشاندهنده زبونی شکنجه گران در 

عباس تعریف می کرد که در . مقابل مقاومت او بود
انفرادی از سوراخ در سلول، راهرو بند انفرادی را 
نگاه می کرده و با برخی زندانیان صحبت می کرده 

جریان شکنجه هایی که نگهبانان که اکثراً در . است
بر او رفته و او همه آنها را تحمل کرده بود قرار 
داشتند، صرفاً اعتراض می کردند و تذکر می دادند و 

ولی این موضوع به گوش . کار بیشتری نمی کردند
روزی تهرانی دم سلول عباس . بازجوها می رسد

آمده و او را تهدید به شکنجه دوباره کرده و مورد 
 15عباس در پاسخ می گوید .  می دهدتوهین قرار

که . روز مرا مداوم زدید و شکنجه کردید آخ نگفتم
! نهتهرانی ناگهان به میان حرف او پریده و می گوید 

لی تنها توجه به همین نکته نشان ب! دوبار آخ گفتی
می دهد که چگونه این رفیق عزیز، دژخیمان خودش 

. ده بودرا از شنیدن صدای ناله اش نیز محروم کر
باید توجه کرد که کسی که در زیر آن همه شالق 
حتی فریاد نزند، از چه ایمان خلل ناپذیری به راهش 

  .و آرمانهایش برخوردار است
  

 !جاودان باد خاطره تمامی شهدای بخون خفته خلق
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چون بحث بر سر تأثیرات جنبش مسلحانه در 
زندانهاست حال اجازه بدهید که به تأثیرات این 

البته من در . جنبش در رابطه با دادگاهها بپردازم
 و مواردی را که خود شاهد بودم 50ینجا فقط سال ا

  . نقل می کنم
  

میدانیم که رزمندگان سیاهکل را پس از دستگیری و 
. شکنجه فوراً محاکمه و به اعدام محکوم کردند

 دستگیر می 49 اسفند 8آخرین رفیق دسته جنگل 
 اسفند ماه همان سال همه آن رفقا را 26شود و در 

 رفیق فدائی 13اقع در این تاریخ، به و. اعدام می کنند
از آنجا که . در میدان تیر، مرگ را سرودی کردند

اعدام رفقای سیاهکل به این سرعت و بدون تشکیل 
دادگاه به طور علنی ،افشاگر رژیم شاه و دستگاه 
قصابی اش بود، بنابراین ساواک جهت جبران این 
مسئله در تالش بود تا دادگاهی نمایشی جهت 

در . تعدادی از رفقای فدائی ترتیب بدهدمحاکمه 
 رژیم برای این منظور یک دادگاه 50اوایل بهمن سال 

 نفر 23به اصطالح علنی تشکیل داد، که به دادگاه 
اما این دادگاه که رژیم فکر می کرد می . معروف شد

تواند بوسیله آن چهره جنایتکار خودش را بزک کند 
انقالبی استفاده و هم از آن برای تخطئه جنبش نوین 

کند، در بستر مقاومت و روحیه مبارزه جویانانه 
رهروان جنبش نوین به وسیله رسوائی خودش 

بعضی از صحنه های این دادگاه که من . تبدیل شد
نیز یکی از افرادی بودم که در آن محاکمه می شدم 

بلی، رفقا در این دادگاه با . را در اینجا می گویم
ه آنرا به رسمیت نمی شناسند قاطعیت اعالم کردند ک

و در مقابل این سئوال که چه تابعیتی دارید اکثر ما 
و از بلند شدن . خود را تابع خلق ایران معرفی کردیم

در مقابل رئیس دادگاه خودداری کردیم و وقتیکه 
مزدوران ساواک با توسل به زور قصد داشتند ما را 

زیم و مجبور سازند که به احترام رئیس دادگاه برخی
به همین منظور رفیق مسعود را در همان دادگاه 
کتک زدند به اعتراض برخاسته و سرود سازمان، 

 را سر "من چریک فدائی خلقم جان من فدای خلقم"
به خاطر چنین برخوردی بود که رژیم مجبور . دادیم

 رفیق فدائی را در دسته های 23گردید از جلسه دوم 
به این طریق . ه ببرددو، سه یا چهار نفره به دادگا

مقاومت و روحیه مبارزه جویانه رفقا دسیسه های 
انعکاس چنین . ساواک را با شکست مواجه ساخت

روحیه ای در سطح جامعه به خصوص که رژیم 
مجبور بود جهت بزک کردن چهره خونبار خود تکه 
هایی از سخنان رفقا را در مطبوعات خود منعکس 

 جهت تبلیغ به نفع سازد، دادگاه را به وسیله ای
دیگر دفاع . جنبش مسلحانه نوپا تبدیل نمود

ایدئولوژیک و نه دفاع حقوقی بود که برجستگی می 
دفاعیات ایدئولوژیک رفقا و افشاء رژیم شاه . یافت

با تکیه بر وابستگی این رژیم به امپریالیستها و 
ماهیت ضد مردمی رفرم های ارضی کذائی اش و 

 مبارزه مسلحانه خبر از جوّ پشتیبانی و تائید راه
جدیدی  می داد که در جامعه ایران به تدریج شکل 

 رفیق به 15بدنبال این محاکمه فرمایشی . می گرفت
اعدام و بقیه به حبس های طویل المدت محکوم 

در همین زمان محاکمات فرمایشی بقیه رفقای . شدند
فدائی نیز البته کامالً مخفیانه در جریان بود و در 

 رفیق فدائی در 19یجه در اسفند ماه سال پنجاه ، نت
چند نوبت تیرباران شدند و در بهار سال پنجاه و 

به این .  مجاهد رزمنده نیز اعدام گردیدند9یک، 
طریق بار دیگر چهره خونبار و جنایتکار شاه در 

اگر یکی از . اذهان عمومی به نمایش گذاشته شد
یتکار دشمن، اهداف جنبش مسلحانه افشاء چهره جنا

نشان دادن امکان پذیری مبارزه در جهت سرنگونی 
او و امید دادن به توده ها بود؛ عالوه بر جاری شدن 
خود مبارزه مسلحانه در جامعه، مقاومتهای زیر 
شکنجه، دفاعیات ایدئولوژیک در دادگاهها و سپس 
گذراندن دوران محکومیت با روحیه مبارزاتی و 

ه، خود گام مؤثری بود در تبدیل زندان به آموزشگا
  .این راستا

  
در مورد شرایط زندان در دوره گذراندن محکومیت 

 به بعد تغییرات محسوسی در 50نیز از سال 
سازماندهی زندگی . زندانهای عمومی به وجود آمد

مشترک جمعی با ایجاد کمون در شرایطی که 

زندانیان قبالً بصورت دسته های کوچک جدا از هم 
ردند، برگزاری جلسات سرود خوانی و زندگی می ک

ورزش دستجمعی، ایجاد تشکیالت مخفی مبارزاتی 
در زندان و تبدیل زندان به آموزشگاه انقالب از 

 50دستĤوردهای جنبش مسلحانه در زندانهای دهه 
نگاهی به تعداد رفقایی که از زندانهای مختلف . است

پس از آزادی به صفوف جنبش انقالبی از جمله به 
ازمان چریکهای فدائی پیوستند، خود گواه بارزی س

  .جنبش نوین در عرصه زندانها موفقیت است از
  

چون مرا خیلی زود . می توانم از زندان شیراز بگویم
در آنجا ما تا قبل از . از تهران به شیراز تبعید کردند

. شورش زندان روابط سازمان یافته ای داشتیم
ادیو به خصوص توانسته بودیم با دستیابی به ر

رادیو دو موج، دستیابی به  آثار مارکسیستی و آثار 
سازمانی، هم در جریان تحوالت جامعه قرار بگیریم 
. و هم سطح آگاهی سیاسی خودمان را ارتقاء دهیم

و از این طریق رفقائی را که قرار بود آزاد شوند 
جمع آوری . جهت پیوستن به سازمان آماده سازیم

آثار مارکسیستی در شرایط جزوات سازمانی و 
بازرسی های مداوم پلیس بطور طبیعی ضرورت 
جاسازیهای گوناگون را ایجاب می کرد و در نتیجه 
یکی از وظایف تشکیالت داخل زندان حل این مسائل 

  .بود
  

با تداوم و گسترش مبارزه مسلحانه در سطح 
. جامعه، سرکوب در زندانها شدت بیشتری گرفت

 در همین 52از در فروردین یورش به زندان شیر

  
  

  1350 بهمن ماه - نفر 23صحنه ای از دادگاه 
سعید آرین، مهدی سوالونی، بهمن آژنگ، قاسم ارض پیما و عبدلکریم حاجیان سه پله در دادگاه نظامی: از چپ به راست، رفقا
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. راستا شکل گرفت که به شورش زندانیان انجامید
دشمن تالش کرد با برقراری فضای سرکوب در 
زندانها جلوی فعالیت های مبارزین زندانی را بگیرد 
و در همین راستا بعدها تعداد زیادی از فعالین 
جنبش را در اوین جمع کرده و امکان ارتباط آنها را 

اما علیرغم همه این . زندانیان از بین بردبا بقیه 
تالشها و علیرغم جوانی جنبشی که با خون بهترین 
فرزندان این سرزمین شکل گرفته بود و تبعات این 
جوانی، در همان اوین نیز وابستگان به جنبش 
انقالبی لحظه ای از کار تشکیالتی، آگاه گرانه و 

  .آموزش و خود سازی باز نماندند
  

آنچه گفته شد بروشنی نشان می دهد که توجه به 
شرایط زندان همواره تابع مستقیمی است از شرایط 

بنابراین با آغاز . مبارزه طبقاتی جاری در جامعه
جنبش مسلحانه و رستاخیز سیاهکل نسل جدیدی از 
انقالبیون پا به زندانها گذاشته و خون تازه ای در 

از زندانهای رژیم جاری ساختند و حماسه هایی 
مقاومت و پایداری آفریدند که هنوز هم پس از سه 
. دهه الهام بخش مبارزین و جوانان انقالبی است

روشن است که با سیاهکل و آغاز جنبش مسلحانه و 
فعالیت های چریکهای فدائی خلق و سپس مجاهدین 
آن سالها، ابعاد شکنجه، محکومیت ها و شرایط 

مقاومت زندانهای شهربانی کامالً متحول شد و 
زندانیان، تالش رژیم شاه برای تبدیل زندان به 

 و عمالً زندان به ساختندامتگاه را با شکست مواجه 
آموزشگاه انقالب تبدیل شده و به مثابه پشت جبهه 

  .جنبش به وظایف انقالبی خود عمل نمود
*********  

امیدوارم که در قسمت پرسش و پاسخ با کمک همه 
ور دارند، عزیزانی که عزیزانی که در جلسه حض

اکثرا درد شکنجه ها، اذیت و آزارها و ماللت ها 
ومحدودیت ها و دربدری های دو رژیم ستمگر 
سلطنت و جمهوری اسالمی را با خود حمل می کنند، 
به مسائل باقی مانده بپردازم و در جهت روشن 

و مهمتر از آن، با . کردن مسائل بیشتر صحبت بکنیم
انبازیها و مقاومت های حماسی که الهام از همه آن ج

زندانیان انقالبی ما در سالهای مختلف و در رژیم 
های مختلف بروز دادند و جانشان را فدای تحقق 
آرمانهائی کردند که شعار ماست و بر دیوارها نصب 

بار دیگر بر این ) آزادی و سوسیالیسم(کرده ایم 
زه واقعیت تاکید کنم که رفقای ما برای شرایطی مبار

می کردند که در آن دار و شکنجه وجود نداشته 
باشد، برای شرایطی مبارزه می کردند که اصوال 
زندان و بازداشتگاه و بیدادگاه وجود نداشته باشد و 
این یکی از آرمان های انسانی ای است که فکر می 

الزم است تاکید کنم . کنم تک تک ما به آن باور داریم
ز طریق انقالبی خونین و که تحقق این آرمانها جز ا

قهر آمیز، جز از طریق انقالبی که کارگران قهرمان 
آن را رهبری کنند، به جز از طریق انقالبی که سرخ 
باشد و کارگران سرخ ما آنرا هدایت بکنند امکان 
پذیر نیست و این انقالب باید قبل از هر چیز و در 
گام اول، جمهوری اسالمی، این جرثومه فساد و 

 ، این عامل 60، این عامل جنایتهای سال تباهی
.  ، را به زباله دان تاریخ بریزد67کشتار سال 

کمک هم و با مبارزاتی که در اینجا و امیدوارم که به 
 همکاری هم می کنیم در این راستا گام آنجا با
. متأسفم که بخشی از صحبت باقی ماند. برداریم

  .برایتان آرزوی موفقیت و پیروزی می کنم

  
  

  

  تظاهرات ایستادهتظاهرات ایستاده
در حمایت از مبارزات در حمایت از مبارزات 

  خلق کردخلق کرد
  

در اعتراض به سرکوب مبارزات خلق  کرد و 
کشتارسبعانه مردم کردستان در هفته 
های اخیر توسط رژیم سرکوبگر جمهوری 

 2005 آگوست 20اسالمی، روز شنبه 
تظاهرات ایستاده ای در مقابل ساختمان 

شرکت .سابق بانک ملی در لندن برگزار شد
کنندگان در این تظاهرات پالکاردهایی 
بزبان های انگلیسی و فارسی در حمایت از 
مبارزات حق طلبانه خلق کرد و در 
محکومیت جنایات رژیم ضد خلقی 

در این . جمهوری اسالمی  در دست داشتند
حرکت  شعارهایی برعلیه رژیم جمهوری 
اسالمی سرداده شد که از آن جمله می 

مرگ بر : ای زیر اشاره کردتوان به شعاره
جمهوری اسالمی، جمهوری اسالمی ، 
قاتل زحمتکشان، از مبارزات عادالنه خلق 
کرد دفاع کنید، کشتار خلق کرد باید 
متوقف گردد، زندانی سیاسی آزاد باید 

همچنین در جریان این حرکت ...گردد
اعتراضی تعدادزیادی اطالعیه بزبان 

د که با انگلیسی در میان عابرین پخش ش
این حرکت به . استقبال آنان مواجه گشت

فراخوان فعالین چریکهای فدائی خلق در 
لندن و سازمان دمکراتیک و ضد 
امپریالیستی ایرانیان در انگلستان صورت 
گرفت و در آن تعدادی از نیروها و فعالین 

  .سیاسی نیز شرکت کردند

  
  

بمب گذاریهای لندن در پاسخ بمب گذاریهای لندن در پاسخ 
  نیازها؟نیازها؟به کدام معضالت و به کدام معضالت و 

  

   )13بقیه از صفحه ( 
  

برای فهم اهميت حفظ اوضاع جنگی برای دولت 
بوش بطور مثال می توان به يکی از روزنامه های 
اصلی آمريکا يعنی لوس آنجلس تايمز رجوع کرد 

 در اين ١٠/٠٧/٢٠٠۵که در مقاله تحليلی خود در 
جنگ عليه تروريسم تا ابعاد : "زمينه می گويد
 سپتامبر وظيفه محوری جورج بوش زيادی از يازده

بوده و هنگاميکه توجه مردم به موضوع تروريسم 
جلب بود از نظر سياسی جورج بوش موفق بوده 

همين روزنامه از قول مدير موسسه گالوپ ". است
تحقيقات ما نشان می دهد نقطه قوت : "پل نوشت

بوش بر خالف حوزه های ديگر وی مسئله 

ذاريها نقطه قوت جورج تروريسم است و اين بمب گ
در : "و ادامه می دهد. کرده است" بوش را يادآوری

اثر مثبت بمب گذاريها (دراز مدت اثر بمب گذاريها 
احتماًال از بين خواهد )  نگارنده-برای دولت بوش

  ". رفت تا که تروريستها دوباره حمله کنند
  

بمب گذاريها در لندن، هم جهت با سياست جهانی 
آمريکا و در خدمت پيشبرد سياست امپرياليسم 

تبليغات و . جنگی محافل قدرت امپرياليستی ست
اعمال امپرياليستها پس از اين بمب گذاريها اين را 

با توجه به اين واقعيت کمک به روشن . تائيد می کند
تر شدن افکار کارگران و خلق های جهان در مورد 
ماهيت چنين بمب گذاريهائی و افشای سياست 

 امپرياليسم وظيفه هر فرد و جريان ترقی جهانی
خواه و کمونيستی است که هدفش جاری کردن 
پتانسيل مبارزاتی کارگران و خلق های تحت ستم 

  .در يک مسير انقالبی ست

  ... ... در باره جریان مجهول الهویهدر باره جریان مجهول الهویه
   )10بقیه از صفحه ( 

جنبش انقالبی کارگران و خلق های تحت ستم ما در 
 دشمنان ضد خلقی خود، تجارب طول سالها نبرد با

متعددی در زمینه تالش های بی وقفه دشمن در 
ساختن و پروردن افراد و سازمان های قالبی و ضد 

نظیر عباس شهریاری مزدور در زمان شاه و (انقالبی 
)  در زمان جمهوری اسالمی"بابک خرمدین"سازمان 

بکوشیم تا با استفاده از این تجارب گرانبها که . دارد
ه قیمت خون پاک کمونیست ها و مبارزین بی ب

شماری حاصل شده توطئه های ضد انقالبی  
جمهوری اسالمی ضد خلقی و دستگاه های اطالعاتی 
و پلیسی اش در سرکوب و به انحراف بردن جنبش 

  .انقالبی مردم ایران را افشاء و خنثی سازیم
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وقتی از آفریقا صحبت به میان می 
شمان ما مجسم آید، آنچه در برابر چ

می گردد تصویر باشکوهی است از 
دنیای وحش مناطق استوایی و از 
میالدگاه کهنسال بشری، مدفون شده 
در زیر آوار سایه های سیاه و مخوف 
کشتی های تاریخی ی حمل بردگان و 
شکم های ورم کرده ی کودکان نحیف و 
الغری که تنها مانده اند و سرگردان در 

کی که با بیماری علفزاران خشک و مترو
  .ایدز به یتیمی گرفتار آمده اند

ضایعات و رنج و محنت انسانی ئی 
که در نتیجه و تحت تأثیر مستقیم تجاوز 
و غارت بی رحمانه ی منابع طبیعی و 
انسانی ی این قاره توسط امپریالیست ها 
و مزدوران بی شرف محلی ی آنان 
. پدید آمده واقعا غیرقابل محاسبه است

 غارت بی حد و حصری که هر تجاوز و
روز اخبار تازه ئی با خود به همراه می 

یک جنگ داخلی ی دیگر، صدها : آورد
هزار آواره ی دیگر، خشکسالی ئی دیگر، 
قحطی ئی دیگر، طاعونی دیگر، و میلیون 
ها بخت برگشته ی دیگر در دام مرگ 
از گرسنگی، مرگ از تشنگی و مرگ از 

 تنها با عبور از اما. ابتال به بیماری ایدز
مرزهای اخبار سطحی و مشتری جمع 
کن رسانه های بورژوایی در باب 

 است که "آفریقایی های بدبخت و بینوا"
یک چاه : واقعا به عمق ماجرا پی می بریم

نفت دیگر، یک خط گاز دیگر، یک معدن 
... الماس دیگر، یک معدن طالی دیگر و

ن و در این میان، تنها با درکی روش. غیره
نسبت به واقعیات جاری در این قاره 
است که می توان به جای دلسوزی 
صرف و ترحم کور نسبت به آفریقا، 
مشت ها را با خشم گره و به اعتراض باال 

بریم و برعلیه عاملین اصلی این همه 
برای . رنج و تباهی به مبارزه برخیزیم

نمونه، به ساحل عاج نگاه کنید، به 
 میلیون که 17ل کشوری با جمعیتی معاد

در کناره ی خلیج گینه پهلو گرفته و 
بخشی از منطقه غرب آفریقا را تشکیل 

پایتخت سیاسی این کشور در . می دهد
 و پایتخت اقتصادی آن در "یاموسوکرو"
چندی .  مستقر گردیده است"آبیدجان"

پیش، نام این کشور برای یک لحظه در 
رأس عناوین اخبار رسانه های بورژوایی 

هر گردید و لحظه ئی بعد، بالکل از ظا
اما چرا؟ و . صحنه ی اخبار محو شد

براستی در ساحل عاج چه می گذرد؟ 
هدف این نوشته پاسخگویی به این سوال 

  .می باشد
 ساحل عاج حزب کمونیست انقالبی

 طی ی بیانیه ئی 2003در تاریخ مارس 
مطرح ساخت که این کشور در سپتامبر 

گ داخلی ی  به ورطه ی یک جن2002
ارتجاعی کشانده شده و با بحرانی ترین 

 از "استقالل"اوضاع از مقطع کسب 
 به این سو، روبرو می 1960فرانسه در 

  .باشد
 به این طرف، 1960از دهه ی 

دولت ساحل عاج موج گسترده ی 
مهاجرت از ممالک مجاور بدرون 
مرزهای این کشور را مورد استقبال 

جران در بخش اغلب این مها. قرار داد
پررونق کشاورزی جذب و مشغول بکار 

ظرف مدت دو دهه اوضاع در . شدند
بهشت زراعی " که روزگاری -ساحل عاج

 به شدت -  محسوب می شد"آفریقا
، نرخ 1980در دهه ی . تغییر پیدا کرد

دو (بازار جهانی ی کاکائو و قهوه 
محصول صادراتی ی عمده ی ساحل 

ان با همزم. شدیدا کاهش یافت) عاج
آن، حضور گسترده ی مهاجران در این 
کشور به بهانه ئی در دست دولت برای 
توجیه معضالت اقتصادی مبدل گردید و 
باعث شد که اتباع بومی این کشور 
وجود مهاجران خارجی در ساحل عاج را 
عامل نابسامانی های اقتصادی در این 

در . کشور و سربار جامعه تلقی نمایند
ع، زمان آن رسیده بود واقع در این مقط

تا طبقه ی حاکمه و قشر ممتاز بومی در 
این کشور برای حفظ مناسبات موجود 
یعنی در راستای منافع قدرت های 
امپریالیستی به اختالفات قومی، ملی و 
مذهبی دامن زده و به این نحو، افکار 
عمومی را در این کشور به انحراف 

جر به این ترتیب، توده های مها. بکشانند
در این کشور هدف حمله قرار گرفته و 
طعمه ی خشم اتباع بومی و شرایط 
مصیبت بار ناشی از برنامه های شوم 

و .  گردیدند"تعدیل ساختار اقتصادی"
این دقیقا همان نکته ئی ست که باید به 

ویرانی و خانه خرابی ی : آن توجه کرد
یکی دیگر از کشورهای جهان تحت تأثیر 

لیزه سازی سازمان سیاست های لیبرا
تجارت جهانی در عرصه ی تولیدات 

سیاست های مزبور، عوارض . زراعی
البته (بازرگانی ی محصوالت زراعی را 

کاهش ) فقط در کشورهای تحت سلطه
و تولید زراعی در این ممالک را به 
سمت تولیدات ویژه و تک محصولی و 
تولیدات منحصرا صادراتی سوق داده و 

ن از میان برداشتن توأم با آن خواها
موانع و ضوابط قانونی، و افزایش 
سرمایه گذاری های کالن اقتصادی در 

نتیجه ی حاصله از این . این ممالک هستند
گونه سیاست ها نفوذ و تسلط هرچه 

بیشتر کمپانی های عظیم زراعی 
کشورهای متروپل در ممالک تحت 
سلطه و در عین حال نابودی واحدهای 

 در این "غیربارور" تولیدی به اصطالح
ممالک می باشد؛ یعنی حذف و نابودی 
کشاورزان کوچک و متوسطی که برای 

بنابر . مصرف محلی تولید می کنند
همین امر، برخی از این کشاورزان به 
تولید برای صادرات روی آورده و 
برخی دیگر خانه خراب گردیده و از 

تحت . مزارع خود بیرون رانده شده اند
ونه سیاست ها، هر هفته در تأثیر این گ

 میلیون کشاورز مجبور 1سراسر جهان 
به ترک خانه و کاشانه ی خود گشته و 
در جستجوی امرار معاش، رهسپار 

ساحل عاج نیز که . شهرها می گردند
قبال نمونه ی بارزی از خودکفایی زراعی 
در قاره آفریقا بشمار می رفت، از تولید 

 محلی مواد غذایی برای مصرف داخلی و
کناره گرفته و به سمت تولید صادراتی 
ی کاکائو رانده شد تا آنجا که این کشور 

 درصد کاکائو جهان، در 40با تولید 
رأس تولیدکنندگان کاکائو در دنیا قرار 

مقارن با این تغییر و تحوالت در . گرفت
عرصه ی تولید زراعی در ساحل عاج، 
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، 

 موجود، "موانع تجاری" تخفیف جهت
سیستم تثبیت نرخ دولتی در این کشور 

اعمال این سیاست، . را از میان برداشتند
و همراه با آن، گرایش عمومی در جهت 
کاهش نرخ مواد خام، قیمت محصوالت 

 40زراعی کشاورزان این کشور را 
درصد تخفیف داده و به این ترتیب 
باعث ورشکستی ی هرچه بیشتر 

ورزان گردید به طوری که اغلب کشا
این کشاورزان به خاک سیاه نشستند در 

 

  ساحل عاجساحل عاج
  طعمه ئی در دست امپریالیست هاطعمه ئی در دست امپریالیست ها

  
  قسمت اولقسمت اول                  پالینپالین
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حالیکه کمپانی های بزرگ چندملیتی 
 به موج "کارگیل"تحت رهبری موسسه 

گسترده ئی از ادغام و انحصار مبادرت 
پس از اعمال این تاخت و . نمودند

تازهای انحصارگرانه، تعداد کمپانی های 
 10 به 50ز بزرگ تولیدکننده ی کاکائو ا

عدد تقلیل پیدا کرد و اکنون نه دولت و 
 10سیستم تثبیت نرخ دولتی، بلکه این 

کمپانی هستند که قیمت ها را تعیین می 
  .کنند

تجارت "قبل از آنکه مقوله ی 
 را دنبال کنیم، در اینجا باید قدری "آزاد

 هزار مزرعه 600از نزدیک به وضعیت 
 ی کشت کاکائو در ساحل عاج که روی

هم رفته تقریبا نیمی از کل محصول 
کاکائوی جهان را تولید می کنند، نگاهی 

شرایط حاکم بر این مزارع را . بیاندازیم
به واقع در دو کلمه می توان خالصه 

مطابق گزارش . بردگی ی کودکان: کرد
BBC صدها هزار 2000 در سال ، 

کودک در کشورهای مجاور در ازای 
ان خریداری و چندرقاز پول از والدین آن

یا در برخی موارد اساسا ربوده شده و 
به ساحل عاج منتقل گردیده و به عنوان 

این کودکان . برده به فروش می رسند
 سال، و حتی 14 تا 12که معموال بین 

کمتر، سن دارند به زور مجبور می 
 ساعت در هفته کار 100 تا 80گردند 

به آنان هیچ گونه مزدی پرداخت . کنند
د بلکه تنها غذای بخور و نمیری نمی شو

به آنها داده شده و اغلب بطور وحشیانه 
. مورد ضرب و جرح قرار می گیرند

بسیاری از آنان هرگز دوباره والدین 
 ، یکی از "الی دیابایت". هند دیدخود نخوا

کودکانی که از بردگی رهایی پیدا کرده، 
هر ":  می گویدBBCبه گزارشگران 

)  های پر از کاکائوکیسه(وقت که باری 
 می گذاشتند و موقع انم روی دوش

حمل این کیسه می افتادیم هیچ کس به 
 برعکس آنقدر ما را ،ما کمک نمی کرد

کتک می زدند تا دوباره بار را از زمین 
 BBC گزارشگران ".برداریم و حمل کنیم

در این گزارش عنوان کردند که جایی 
در بدن این کودکان پیدا نمی شود که 

این . نشان از زخم و کبودی نداشته باشد
است شرایط دردناک و تکان دهنده ئی 
که نیروی کار در ساحل عاج در آن قرار 

  .دارد
در آنسوی این معادله، سرمایه 
های عظیم کشورهای امپریالیستی را می 

سرمایه های کالنی که از قِبَل بهره . بینیم
کشی وحشیانه ی نیروی کار کم بها و به 

 از بردگی ی کودکان در این ویژه
منطقه، سودهای سرشاری را نصیب 

صنایع شکالت سازی . خود می سازند
با ) M&M Mars و Hershey(آمریکا 

 میلیارد دالر که 13سرمایه ئی بالغ بر 
دو سوم بازار شکالت را تحت کنترل 
خود دارند، به همراه تعدادی از 
موسسات تولیدی دیگر، مقادیر عظیمی 

ل کاکائوی تولیدشده در ساحل از محصو
عاج را مورد بهره برداری قرار داده و 

با توجه به . از آن سود به جیب می زنند
رواج گسترده ی استفاده از نیروی کار 
برده و بردگی ی کودکان در این 
منطقه، باید به این نکته توجه کرد که 
همانطور که می دانیم سیستم بردگی 

 ی نگهداری عصر باستان با معضل هزینه
 و برده کودکان بردگاناز نوزادان و 

های مسنی که در نتیجه ی پیری و 
 محسوب می شدند، "غیرمولد"کهولت 

حال آنکه برده داران کنونی . روبرو بود
 این "شر"در عصر حاضر، خود را از 

به این .  رها کرده اند"هزینه ی اضافی"
معنا که در دوران حیات برده داری در 

ظام بردگی مبتنی بود بر آمریکا، ن
ربودن افراد از قاره آفریقا و فروش 
آنها به عنوان برده و این نوع از معامله 
ی انسان ها از نقطه نظر اقتصادی، یک 

.  بشمار می رفت"سرمایه گذاری"نوع 
برای مثال، قبل از جنگ داخلی در 

بر (آمریکا، میانگین قیمت یک برده 
 مبلغی) حسب ارزش کنونی ی دالر

 هزار دالر را در بر می گرفت 50معادل 
و خود این مبلغ به عنوان سرمایه ی 
ریخته شده می بایست جبران می شد و 
جبران این مبلغ نیز به نوبه ی خود 

 هزار 50مستلزم آن بود که برده ی 
دالری برده دار دست کم آنقدر زنده 
بماند که مابه ازای پولی ی خود را 

امروزه کودکانی در حالیکه . جبران سازد
 تا 50که به بردگی گرفته می شوند بین 

 دالر به فروش می رسند و آن 100
چنان کم بها هستند که جبران پولی که 
بابت خرید آنان پرداخته می شود 
دغدغه ئی برای زنده ماندن و زنده 
نگاه داشتن آنان در ذهن سوداگر 

این . صاحبان شان، به وجود نمی آورد
جاندار اما یکبارمصرفی بردگان، اجناس 

هستند که صاحبان آنان آنها را با شتابی 
مرگ آور مورد بهره کشی قرار داده، 
شیره ی جان آنها را می مکند و جسم بی 
. جان آنان را مثل تفاله دور می ریزند

ابعاد گسترده و هول آور این مطلب، و 
انتشار اخبار آن از سوی منابع مختلف، 

ی ی آمریکا را چندی قبل مقامات دولت
بطوریکه در ماه . به عکس العمل واداشت

 مجلس نمایندگان 2001جون سال 
آمریکا الیحه ئی را مطرح ساخت تا با 
نصب برچسب های تضمینی بر روی 
محصوالت شکالتی، از فروش شکالت 
هایی که با کار بردگان تولید شده، 

البته بدنبال این امر، . جلوگیری شود
در آمریکا گروه صنایع شکالت سازی 

های فشار بیشماری را به راه انداختند تا 
با این الیحه مبارزه و از تصویب آن 

در همین رابطه، . ممانعت بعمل آورند
انجمن "برای مثال سخنگوی 

 عنوان کرد که "تولیدکنندکان شکالت
هیچ یک از تولیدکنندگانی که محصول 
کاکائوی مورد مصرف خود را از ساحل 

د اعالم ند نمی تواننی کنعاج تأمین م
د که شکالت هایی که آنها تولید می نکن

کنند واقعا با کار کودکان برده در ساحل 
  .عاج تولید نشده است

ناگفته نماند که فقط شکالت نیست 
که با کار بردگان در ساحل عاج تولید 

این کشور هم اکنون در ردیف . می شود

چهارمین تولیدکننده ی بزرگ دانه ی 
 که از آن در تولید قهوه "ستاروبا"
 استفاده می شود، "نسکافه" و "اسپرسو"

 و Folgersکمپانی های . بشمار می رود
Maxwell که هر دو از بزرگترین 

باشند تولیدکنندگان این محصوالت می 
نیز هیچ کدام در رابطه با محل تأمین 
محصوالت خود حاضر به پاسخگویی 
نشده اند و این در حالی ست که 

دارک موجود نشان می دهند که م
مقادیر عظیمی از محصول قهوه ساحل 

 سرازیر می Folgersعاج به کمپانی 
  :منبع. (شود

www.globalexchange.org 
www.stopchildlabor.org 
www.antislavery.org) 

سیاست های نئولیبرالیزه سازی، 
عالوه بر اینها، اقتصاد ساحل عاج را 
شدیدا در برابر تغییرات ناگهانی در نرخ 
محصوالتی که تولید می کند، آسیب 

این وضعیت خصوصا . پذیر ساخته است
از جنبه ی تأمین مواد غذایی فاجعه آمیز 

به این معنا که از هنگامی که . می باشد
شمار وسیعی از کشاورزان ساحل عاج یا 
خانه خراب شده و یا به جرگه ی 
تولیدکنندگان محصوالت صادراتی رانده 
شدند، این کشور بیش از پیش به 
واردات مواد غذایی وابسته گردیده 

برخالف کشورهای امپریالیستی که . است
 بازار جهانی در آنها نوسانات موجود در

با راحتی بیشتری قابل جذب بوده و کل 
اقتصاد این کشورها را فلج نمی سازند، 
در کشورهای تحت سلطه، برعکس، 
نوسانات و تغییرات حاصله در بازار 
جهانی اغلب فاجعه آفرین بوده و کل 
اقتصاد این ممالک را چنان تحت الشعاع 
قرار می دهند که تأمین حیات و معاش 

 این کشورها را اگر نگوییم توده های
غیرممکن، دست کم مصیبت بار می 

بطوریکه به هنگام بروز این گونه . سازند
نوسانات، ما همواره عوارضی نظیر 
افزایش بدهی اقتصادی و فقر 
روزافزون از یکسو و سایه ی شوم 
قحطی و گرسنگی در این کشورها از 

ساحل . سوی دیگر، را مشاهده می کنیم
طب عمده ی اقتصادی یعنی ق(عاج 
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اتحادیه ی مالی و اقتصادی آفریقای 
کشورهای با "که قبال در زمره ی ) غربی

 قرار داشت، اکنون با "درآمد متوسط
آنهم قبل از ( درصد جمعیت زیر فقر 70

جزء کشورهای فقیر ) جنگ داخلی اخیر
در . شدیدا قرض بار، بشمار می رود

نتیجه ی روند خصوصی سازی موسسات 
، منجمدسازی استخدام به کار، دولتی

بیکارسازی در ادارات دولتی و سطح 
نازل و یا اساسا فقدان امکان آموزشی 
برای جوانان و به ویژه برای دختران، 
بیکاری گسترده در مناطق شهرنشین این 

فقرآفرینی و به . کشور بیداد می کند
توده ) pauperization(گدایی کشاندن 

ش قاچاق و ها در این کشور، به گستر
فروش کودکان با توافق والدین فقرزده 
شان جهت کار در مزارع قهوه و کاکائو، 

این واقعیت . منجر گردیده است
اجتماعی تلخ در سال های اخیر چنان 
رشد پیدا کرده است که به گزارش 

 کشور 177سازمان ملل، در جدول 
فقرزده ی جهان، ساحل عاج تقریبا در 

 شصت و رأس یعنی در ردیف صد و
با این حساب جای . ششم قرار دارد

تعجب نیست که عمر متوسط ساکنین 
 1970 سال در دهه ی 60این کشور از 

 سال، کاهش پیدا کرده 40امروزه به 
و البته در این میان، جنگ داخلی ی . است

ارتجاعی ی اخیر نیز، به وخامت هرچه 
بیشتر اوضاع موجود در این کشور و به 

. نی منجر گردیده استیک فاجعه ی انسا
 هزار 800تا جایی که هم اکنون بیش از 

نفر در شمال این کشور از هرگونه 
از . امکانات غذایی محروم می باشند

سوی دیگر، در نتیجه ی از هم پاشی 
سیستم خدمات درمانی عمومی، شیوع 
دوباره ی بیماری هایی نظیر فلج اطفال 
که قبال ریشه کن شده بود، رواج پیدا 

سازمان ملل طی گزارشی . ده استکر
اعالم کرد که تنها نیمی از کودکان در 
این کشور تحت پوشش طرح 
واکسینازیسیون قرار دارند و در صورت 
عدم برخورداری از امکاناتی نظیر آب 
آشامیدنی و برق در مناطق شمالی، 

. بیماری وبا نیز شیوع پیدا خواهد کرد
این گزارش همچنین هشدار می دهد 

در صورت باال گرفتن وخامت اوضاع که 
 هزار تن 500 میلیون و 1در این کشور، 

از ساکنین آفریقایی ی مقیم این کشور 
مجبور به ترک خانه و کاشانه ی خویش 

گفته می . گردیده و آواره خواهند شد
 هزار نفر در 700شود که در این میان، 

 650درون مرزهای این کشور آواره و 
اهند شد تا ساحل هزار نفر مجبور خو

عاج را ترک و به کشورهای مجاور نظیر 
 که فاقد "ماله" و "بورکینا فاسو"

هرگونه امکانات جهت اسکان و تأمین 
یک چنین شمار عظیمی از آوارگان می 

  .باشند، مراجعت نمایند
یکی دیگر از مسایلی که به مصیبتی 
برای توده های ساحل عاج مبدل گشته 

 و گاز در است، کشف چاه های نفت
مناطق ساحلی دریا می باشد که با توجه 
به امکانات تکنولوژیکی ی کنونی شرکت 
های نفتی، بیش از پیش سودآور می 

همین امر برای مثال به از سر . باشند
حوزه "گیری و توسعه ی مجدد 

که در سال ) Espoir field ("اسپویر
 به خاطر پرهزینه بودن بسته 1988

در مارس . ستشده بود، منجر شده ا
 تخمین زده شد که این حوزه 2000سال 

 میلیون بشکه نفت و بیش از 93دارای 
اینها .  میلیارد مترمکعب گاز، می باشد50

و کشف چاه های متعدد دیگری از این 
، 2004 تا 2001قبیل بین سال های 

اشتهای سیری ناپذیر کمپانی های 
امپریالیستی و به طور عمده کمپانی های 

مریکایی و انگلیسی را در به غارت نفتی آ
بردن منابع عظیمی که ممکن است به 
میلیاردها بشکه بالغ گردد، تقویت کرده 

در همان حال، اکتشافات جدید در . است
ارتباط با ذخائر گسترده گاز در مناطق 
دریایی این کشور به توسعه ی تأسیسات 
تولید برق از طریق سوخت گاز 

 به صادرکننده انجامیده و این کشور را
ی برق در این منطقه، مبدل ساخته 

  .است

در همان حال، با توجه به گرایش 
عمومی کمپانی های نفتی امپریالیستی 
در جهت دستیابی به منابع انرژی در 
سراسر جهان، ما شاهد دور دیوانه واری 
از سلسله رقابت های امپریالیستی در 
راستای سلطه هرچه گسترده تر و 

مناطق نفت خیز جهان، می دایمی در 
، یکی از 2003در فوریه سال . باشیم

 در "ExxonMobil"نمایندگان کمپانی 
... ": همین رابطه مطرح ساخت که

میزان تولید کنونی، حتی جوابگوی نیمی 
 سال 10از حجم نفت و گاز مورد نیاز 

و به موازات حدت ... آینده نیز نیست
یابی رقابت در عرصه ی صنایع نفت، 

ساله ی دستیابی به ذخائر تازه در دیگر م
 یکی دیگر از ".مناطق مطرح می باشد

مدیران این کمپانی عنوان کرد که جنگ 
عراق بر زمینه ی خیز بلند و گسترده ی 
دولت آمریکا در راستای حضور نظامی 
ی این کشور در سرتاسر هاللی که از 
شمال آفریقا تا مرزهای غربی چین 

جام گرفت؛ حضور امتداد می یابد، ان
نظامی در منطقه ئی که آمریکا را در 
مجاورت بزرگترین حوزه های نفت و 
گاز جهان و در گلوگاه دریایی عمده ی 

وال . تجارت جهانی نفت، قرار می دهد
استیت ژورنال تأیید کرد که عملکردهای 

متأثر از اهمیت روزافزونی "پنتاگون 
است که آمریکا به مساله حراست از 

با .  اصلی نفت در آفریقا می دهدذخائر
توجه به تنگ شدن عرصه ی بازار منابع 
انرژی، درها به سوی منابع جدید و 
بالقوه ی نفت خام و گاز طبیعی گشوده 
می شوند و سبقت و کشمکش جهت 
تفوق و تسط بر منابع انرژی جریان می 

 در این رابطه کافی ست به این ".یابد
ر نفتی نکته نیز توجه کنیم که ذخائ

آمریکا، کانادا و مکزیک روی هم رفته 
 میلیارد بشکه می باشند در 66بالغ بر 

 77حالی که آفریقا از ذخائری معادل 
  .میلیارد بشکه برخوردار است

  
  

  ......ادامه داردادامه دارد
  

در باره جریان مجهول الهویه  در باره جریان مجهول الهویه  
سازمان مخفی سازمان مخفی ""موسوم به موسوم به 

جوانان مسلح چریکهای جوانان مسلح چریکهای 
  ""فدائی خلق ایرانفدائی خلق ایران

  
   )18فحه بقیه از ص( 

  
به رغم آن که جریان مجهول 

سازمان مخفی "الهویه موسوم به 
جوانان مسلح هوادار چریکهای فدائی 

 در طول چند ماهی که از اعالم "خلق
موجودیت این سایت اینترنتی می گذرد، 
مدعی انجام چند عملیات نظامی شده، 
اما این ادعاها با توجه به فرهنگ و 

یوه های سطح محتویات این سایت و ش
شارالتان مĤبانه و مردم فریب آن، تا 
زمان ترور مقدسی، از سوی کسی 

اما دخالت مقامات . جدی گرفته نشد
ضدخلقی و فریبکار حکومت در تأیید 
ادعای ترور قاضی احمدی  مقدس، 

 در "چریکهای فدائی خلق ایران"توسط 
هفته های اخیر به این جریان ناسالم و 

شید که به مشکوک ابعاد تازه ای بخ
نوبه خود نمایانگر تالش مقامات 
حکومت در بهره برداری های ضد 
انقالبی شان بر علیه جنبش انقالبی 
مردم ایران با توسل به این جریان 
. مشکوک و مجهول الهویه می باشد

امروز با توجه به رشد فزاینده گرایش 
به سرنگونی انقالبی رژیم سرکوبگر 

ل قهر جمهوری اسالمی از طریق اعما
انقالبی بویژه در میان جوانان معترض 
ما، امکان استناد پلیس سیاسی به 
جریان مجعول فوق و استفاده مجدد از 

از این رو ما . این تاکتیک وجود دارد
وظیفه خود می دانیم تا یکبار دیگر به 
مردم آگاه و مبارز و روشنفکران و 
نیروهای انقالبی اهمیت این موضوع را 

 ضرورت برخورد جدی توضیح داده و
نیروهای انقالبی در محکوم کردن و 
افشای چهره ضد انقالبی این جریان 

  .ناسالم را یادآور شویم
   

          

 !مرگ بر امپریالیسم و سگهای زنجیریش

 )7ادامه مطلب در صفحه ( 
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بدون ترديد هر جريان و انسان آزاديخواه و انقالبی 
کمونيست، کشتار و لت و پار شدن انسانهای 
زحمتکش و بی گناه در بمب گذاريهای لندن را، 

 که به احتمال زياد -ل تروريستیبمثابه يک عم
شماری از قربانيان آن مخالف سياست جنگ طلبانه 

 شديدًا -دولت امپرياليستی انگليس و آمريکا بودند
  .محکوم می کند

  
اما در تحليل و موضع گيری درباره اين عمل ضد 
خلقی، هيچ فرد و جريان ترقی خواه، انقالبی و 

هم نيست بطور اخص کمونيست نمی تواند و درست 
که موضع گيری و تحليل خود در اين زمينه را 
صرفًا بر پايه اطالعات و مهمتر از آن ادعاها و 

دول انگليس (تبليغات بسيار جهت دار منابع قدرت 
يک موضع گيری و تحليل ! قرار دهد) و آمريکا

بايد  به سؤاالتی از اين قبيل پاسخ دهد ) ل.م(انقالبی 
ل از هر چيز در بطن که عمليات مرگبار لندن قب

کدام وضعيت مشخص و با کدام خصوصيات رخ 
داده اند؟ اين گونه اعمال، منافع کدام طبقه و جريان 
اجتماعی را قرار است تأمين کند يا در دفاع از 
منافع چه طبقه ای رخ داده اند؟ و با توجه جدی به 
آنچه از يازده سپتامبر تاکنون در اوضاع بين المللی 

، بمب گذاريهای لندن در راستای چه بوجود آمده
سياستی بوقوع پيوسته اند؟ و يا در شرايطی که تمام 
جريانات انقالبی و جدی سياست جنگی جاری از 
طرف آمريکا و متحدينش را انعکاس تشديد تضاد و 
رقابت ميان قدرت ها و قطب های امپرياليستی 
ارزيابی می کنند، بمب گذاريهای لندن به نفع پيشبرد 
سياست کداميک از طرفين درگير رخ داده اند؟ هيچ 
تحليل و موضع گيری ای بدون متمرکز شدن بر 
روی خصوصيات اوضاع کنونی و اينگونه سؤاالت 
  .نمی تواند يک تحليل واقعی از اين وقايع ارائه دهد

  
اين واقعيتی ست که آن چه را که ما زير عنوان 

 بی جنگ"و يا " مبازه عليه تروريسم"دروغين 
شاهد هستيم در حقيقت بخشی " پايان با تروريست ها

از پروژه کالن سياسی، نظامی و اقتصادی ای ست 
که دولت آمريکا آن را در رقابت با قدرت های 
امپرياليستی ديگر در سطح بين المللی سازمان داده 

پروژه ای که با هدف تقسيم مجدد بازارهای . است
يجه تعرض تحت سلطه امپرياليست ها و در نت

گسترده تر به حقوق ناچيز کارگران و خلق های 
. جهان در همه عرصه ها سازمان يافته است

طراحان اين سياست ضد خلقی با دستآويز قرار 
 سپتامبر و خطر حمالت تروريستی ١١دادن فاجعه 

به آمريکا و اروپا می کوشند با فريب افکار عمومی 
را در غرب، حمايت مردم آمريکا و متحدينش 

نسبت به اين سياست ضد مردمی هر چه بيشتر 
اکنون جنگ ضد مردمی و اشغال عراق . کسب کنند

توسط دولت آمريکا بدين گونه در افکار عمومی 
توجيه می گردد که تداوم اشغال و کشتار مردم 

آمريکا اهميت حياتی " امنيت"بيگناه در عراق برای 
  .دارد

   
يکا مشخصه اوضاع کنونی برای دولت آمر

مشکالت رشد يابنده در عراق می باشد که جلوی 
را " خاورميانه بزرگ"پيشبرد مطلوب پروژه 

به شکلی که اين مشکالت در شکل . گرفته است
کنونی، باعث رشد نگرانی ها و مخالفت بخشی از 
حاکمين اين کشور با روند اوضاع در عراق و 
چگونگی حل بحران عراق از طرف دولت بوش 

ه رغم تمامی تبليغات دولت بوش مبنی ب. گشته است
بر بهبود اوضاع در عراق، بسياری از نيروهای 
امنيتی عراقی يا سر خدمت حاضر نمی شوند و يا 
هنگام خطر يا سالح خود را زمين گذاشته و يا با 

در بطن .  پيوسته اندصفوف مخالفينسالح خود به 
چنين اوضاعی در ماه های اخير دائمًا شاهد 

خالف، نه تنها از جانب دمکراتها بلکه صداهای م
 که نگرانی و پاره ای از جمهوريخواهان بوده ايم

مخالفت خود را با تحت فشار قرار دادن دولت بوش 
استراتژی "از طريق طرح خواست روشن شدن 

ارتش آمريکا از عراق و بعضًا خروج " خروج
اين محافل، . فوری ارتش کشورشان ابراز داشته اند

اين ها . ضاء کرده به کاخ سفيد می برندطومار ام
کسانی هستند که با اتکاء به رشد روزمره مخالفت 
افکار عمومی در آمريکا با تداوم سياست های جنگ 
طلبانه بوش و پس از علنی شدن محتوای به 

 - در انگلستان" داونينگ استريت"اصطالح نامه 
نامه ای که آشکارا در آن آمده که دولت بوش ماه ها 

يش از بازی های ديپلماتيکش تصميم و تدارک پ
 علنًا از -حمله به عراق را گرفته و ديده بود

گفتن جورج بوش به مردم آمريکا حرف " دروغ"
دولت بوش به " پاسخ گوئی"می زنند و خواهان 

در ضمن همين صداها . آمريکا هستند" مردم"
بوده " وطن پرستی"خواهان لغو و يا تعديل قانون 

ونی که دولت بوش خواهان دائمی کردنش اند، قان
در اوضاع کنونی پس از اينکه حتی . می باشد

نهادهای قانونی بين المللی از شکنجه های قرون 
وسطائی آمريکا در زندانهايش از جمله زندان 
گوانتانامو که دولت آمريکا ادعا می کند 

را در آن زندانی کرده پرده برداشتند " تروريستها"
کا به حدی رسيد که همين صداها رسوائی آمري

و . خواهان تعطيلی و بسته شدن اين زندان گرديدند
جنگ عليه "رامزفلد هم در مقابل گفت در 

دارند و اگر اين را " نياز"به اين زندانها " تروريسم
و گفت . کنند" دائرش"در جای ديگری بايد " ببنديم"

سازماندهی و تعليم نيروهای امنيتی و ارتش عراق 
 تا ١٣سرکوب و نابودی مقاومت مردمی عراق و 

اما مهمترين مشخصه .  سال طول می کشد١۵
اوضاع کنونی رشد مخالفت اکثريت مردم آمريکا با 
کارزار جنگی دولت بوش و برنامه های سياسی 

  .نظامی او می باشد
  

اهميت اين واقعيت در آن جاست که همه می دانند 
 بمبارانهای  سپتامبر تحت تأثير١١پس از واقعه 

ماشين تبليغاتی طبقه حاکم در آمريکا اکثريت مردم 
آمريکا بر اين باور بودند که مسئله اصلی کشورشان 

اما با فاصله . عليه آن است" مبارزه"و " تروريسم"
  تبليغات حاکمين ٢٠٠١ سپتامبر ١١گرفتن از 
مبارزه "جلوه دادن اهميت " درجه يک"آمريکا در 

 مردم آمريکا به منظور حفظ برای" عليه تروريسم
حمايت آنها از سياست جنگی دولت بوش تقريبًا اثر 

در عوض در اوضاع . خود را از دست داده است
مبارزه عليه "کنونی برای اکثر مردم آمريکا نه 

بلکه مسائلی مانند مشکالت اقتصادی، " تروريسم
عدم امنيت شغلی، پائين آمدن دست مزدها و سطح 

در حقيقت . را اشغال کرده استزندگی، اولويت 
برای اکثريت مردم يعنی برای پائين ترين رده های 
اجتماعی در اين کشور موضوع از بين رفتن و يا 

 بهداشتی، تأمين -کاهش بودجه خدمات اجتماعی 
بقاء و بی خانمان شدن که انسانهای بی شماری تنها 
در يک قدمی آن قرار دارند در رأس معضالت و 

طبق آمار . گی شان قرار گرفته استمسايل زند
دولتی در شهر لوس آنجلس در ايالت کاليفرنيا يعنی 

 بی خانمان وجود ٩٠٠٠٠پنجمين اقتصاد جهان 
! دارد که شمارشان روزانه در حال افزايش می باشد

در اين حال رشد فقر و در کنار آن هجوم عنان 
 اجتماعی -گسيخته دولت بوش به آزادی های فردی 

ق مدنی مردم آمريکا مسائلی ست که برای و حقو
افکار عمومی در درجه اول اهميت قرار گرفته و 

در . حاکمين آمريکا اين را به خوبی می دانند
 از جملهی برای ميليونها انسان اوضاع کنون

مسلمانان مقيم آمريکا و انگليس و کًال اروپا، 
کارگران و زحمتکشان مهاجری که در سالهای 

وا آماج به اصطالح مبارزه عليه اخير به نار
تروريسم قرار گرفته اند، ميليونها کارگر مهاجری 

 زندگی می کنند و که همراه خانواده خود در آمريکا
امه رانندگی بی بهره شده حتی از داشتن گواهی ن

اند، مساله اصلی تهيه حداقل مايحتاج زندگی و 
اما در . برخورداری از حداقل حقوق اجتماعی ست

بحبوحه اوضاع کنونی، دولت امپرياليستی آمريکا 
به سبک فاشيسم هيتلری می خواهد به آنها گواهی 

" غير قانونی"نامه ای با عالمتی که تعيين می کند 
" غيرقانونی"يک کارگر مهاجر و . هستند، بدهد

التينی که از تلويزيون اسپانيائی زبان در آمريکا به 
من در : "نام يونيويزون صحبت می کرد، می گفت

جستجوی کار و زندگی بهتر به آمريکا آمده ام و 

  

  بمب گذاریهای لندن در پاسخ به کدام معضالت و نیازها؟بمب گذاریهای لندن در پاسخ به کدام معضالت و نیازها؟
  

  غالم امیدوارغالم امیدوار
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مسايل اساسی اين گروههای ". تروريست نيستم
، "تروريسم"عظيم اجتماعی  در چنين شرايطی نه 

اما نياز دولت . های بی شمار اينچنينی استکه درد
چنان " تروريسم"آمريکا و وابستگانش به مسئله 

زياد است که در هر مساله ای آنها تالش می کنند تا 
شبح تروريسم را بر زندگی مردم حاکم نموده و از 

آن برای تداوم برنامه های جنگی ضد " برکات"
ه مردمی خويش در داخل و خارج آمريکا استفاد

کار در اين رابطه بجايی رسيده که حتی . نمايند
کوشش می شود فرزندان محرومين آمريکا 
خصوصًا فرزندان زحمتکشان التينی و سياه پوست 
بويژه آنهائی که بدليل فقر و بدبختی، قربانی و 

هستند را به " گانگستری"درگير درد اجتماعی 
  .ربط دهند" تروريسم"موضوع 

  
لندن، از اين واقعه دردناک  پس از بمب گذاريهای 

در آمريکا برای ايجاد رعب و وحشت در شهرهای 
بزرگی مانند نيويورک و لوس آنجلس، 
سانفرانسيسکو استفاده گشته و مقامات با برقراری 

مبارزه با "ميليتاريسمی آشکار و دميدن در آتش 
در چنين اوضاعی می توان . پرداخته اند" تروريسم

اطق مسکونی پاکستانی ها، ديد که مقامات در من
خاورميانه ای ها و مردم اهل آفريقا چنان جّو ترور 
و به گير و به بندی را راه انداخته اند که آن سرش 

 درصدی، ٢٢در مناطقی که بيکاری . پيدا نيست
در شرايط . فقر، تبعيض و نژادپرستی بيداد می کند

بحران و رشد تضادهای ذاتی نظام و تشديد رقابت 
ر شرايطی که هر روز می شنويم فالن ها، د

انحصار بزرگ چندين هزار کارگر را بيکار می 
توليد کاالی معين " تعديل ساختاری"کند و زير نام 

در فالن کشور تحت سلطه را به اجبار متوقف می 
گرداند و يا جائی که نيروی کار تقريبًا مفت و 
مجانی به وفور يافت می شود سرمايه گذاری می 

 که از طريق استثمار وحشيانه نيروی کار اين کند تا
کشورها نرخ سود خود را باال ببرد، در شرايطی که 
بزرگترين انحصارات برای رقابت با انحصارات 

حتی از بيمه بهداشت ) جنرال موتورز(هم نوع خود 
و درمان کارگران نمی گذرد، و باالخره در شرايط 

 چنين رشد روز افزون بحران نظام امپرياليستی،
اعمال و ايجاد شرايطی برای به بند کشيدن کل 
 .زحمتکشان يک امر عادی برای امپرياليستهاست

تشديد سرکوب کارگران و توده های تحت ستم زير 
نام مبارزه با تروريسم، آنهم با اتکاء به اعمال ضد 
خلقی ای نظير بمب گذاری در اماکن عمومی لندن 

 که در بسياری در اوضاع و احوالی اتفاق می افتد
شاهد جنبش ) نظير آمريکای التين(از مناطق جهان 

های توده ای در حال رشد هستيم و در کشورهای 
متروپل نيز شاهد تحرکات و اعتصابات بزرگ 
کارگری در برابر تعرض بورژوازی امپرياليستی 

  .کشورشان می باشيم
  

اين حقيقتی ست که دول امپرياليستی سلطه گر 
س در جريان بحران عراق و آمريکا و انگلي

لشکرکشی و اشغال اين کشور، تمام دروغ هايشان 

در زمينه اينکه چرا به کشور عراق حمله می کنند 
آنها به رغم تمامی تبليغات . سريعا برمال گرديد

سالح های کشتار "عوامفريبانه خويش هيچ گونه 
که البته خود آنها قبال جزء فروشندگان " (جمعی

 ديکتاتور و وابسته صدام حسين اصليش به دولت
بودند و بعدا در شرايط ديگری خود آنها از بينشان 

در جريان حمله به ". نيافتند"در عراق ) برده بودند
مردم " استقبال و آغوش باز"عراق همچنين از 

بلکه برعکس خيلی سريع ! عراق هم خبری نشد
توده های زحمتکش عراق که از سرنگونی صدام 

وشحال هم بودند به مقاومت در برابر حسين بسيار خ
سپس ! اشغالگران پرداخته و دست به سالح بردند

دار و دسته بوش و متحدينش برای روشن نگاه 
داشتن چراغ جنگ و توجيه تداوم اشغال غير قانونی 

" دمکراتيزه"و ضد مردمی عراق گفتند که برای 
" پاسداری"و در جهت " خاورميانه بزرگ"کردن 

و " مبارزه عليه تروريسم"شان و "ملیامنيت "از 
آنها، اين کشور را " ايدئولوژی شيطانی"مقابله با 

ارزش های "گفتند، تروريستها . اشغال کرده اند
آری پس از اينکه . آنها را بر نمی تابند" دمکراتيک

با مقاومت خلق عراق در اشکال گوناگون و 
خصوصًا مسلحانه روبرو گرديدند و عراق برايشان 

 باتالقی که در آن دست و پا می زنند مبدل گرديد، به
بی . تم تبليغات عوامفريبانه آنها نيز تفاوت کرد

سرکوب مقاومت "جهت نيست که رامزفلد می گويد 
و مقامات "  سال به طول خواهد انجاميد١۵تا 

آمريکائی حاضر نيستند تا حتی برای خروج خويش 
نين در چ. از عراق يک زمان قطعی تعيين کنند

شرايطی ست که جنگ ساالران امپرياليست، جهت 
فريب و اميدوار نگاهداشتن مردم خود و بستن دهان 

ميدان اصلی نبرد "مخالفين قدرتمند گفتند عراق 
آخر دولت بوش خود را با . است" عليه تروريسم

تنها چند . تعريف می کند" مبارزه عليه تروريسم"
وش يعنی از ماه پس از اشغال کاخ سفيد از جانب ب

 سپتامبر بود که بوش خود را رئيس جمهور ١١
ناميد و ديک چينی " دوران جنگ عليه تروريسم"

جنگ عليه تروريسم به اندازه طول عمر "هم گفت 
بعدًا هم نوبت رامزفلد شد تا . طول خواهيد کشيد" ما

  ". تروريسم را هرگز نمی توانيم نابود کنيم"بگويد 
  

 می دهند که در شرايطی تمامی اين واقعيات نشان
که امپرياليستها می خواهند به منظور نيل به اهداف 

خود را در جهان " سروری"بزرگ غارتگرانه، 
تحت سلطه تثبيت کنند، به وجود چنين دشمن قالبی 
برای سالهای سال نياز دارند و برای پاسخ به چنين 

، يعنی نيروهای مزدور و دست "اسالم"نيازی، 
ثل القاعده هميشه آماده به خدمت ساخته خودشان م

  .می باشند
  

بمب گذاريهای لندن در شرايط رشد مشکالت 
" مخالف"بزرگ در عراق، رساتر شدن صداهای 

محافل قدرت که نگران وضعيت کنونی و چشم 
انداز آتی شان در عراق می باشند، صورت می 

صداهائی که خواهان توسل به راه . گيرد

ز عراق و حفظ موقعيت برون رفت ا" آبرومندانه"
فعلی و جلوگيری از ضربات که بر اثر بحران 

وارد " خاورميانه بزرگ"عراق به پروژه کالن 
صداهائی که خواهان پاسخ . خواهد آمد، می باشند

آمريکا در مقابل " مردم"گوئی جورج بوش به 
رسوائی هائی مانند نامه محرمانه داونينگ استريت 

ستند و او را به و ابو غريب و گوانتانامو ه
آنهائيکه خواهان از . بودن متهم می کند" دروغگو"

ميان برداشتن و يا تعديل قانون ارتجاعی موسوم 
دولت بوش که خواهان دائمی " وطن پرستی"به

  . کردن آن می باشد، هستند
  

در انگليس نيز ما با اوضاعی تقريبًا مشابه در اين 
ريها آن از خواص اين بمب گذا. حوزه روبرو هستيم

بوده که همه محافل قدرت امپرياليستی را دوباره 
و سياستهائی " جنگ عليه تروريسم"پشت سياست 

 و -که به محدود کردن آزاديها در داخل انجاميده
اين .  به صف کرده است-تشديد هم خواهند شد

محافل نه تنها در پشت سر دولت بلر به صف شدند 
روهای امنيتی و بلکه فورًا خواهان افزايش بودجه ني

هم چنين بودجه بيشتر برای افغانستان و عراق 
حضور نيروهای پليس و لباس شخصی ها . گرديدند

در اماکن پر جمعيت زير نام تأمين امنيت محسوس 
وقايع لندن . تر از هر زمان ديگری گرديده است

باعث شد که ديگرانی هم که در اسکاتلند در 
رده بودند، شرکت ک" کشورهای صنعتی"کنفرانس 

در صفی که جورج بوش نفر وسط بود قرار گرفتند 
مبارزه عليه "و با صدائی بلند عزم خود را در راه 

اعالم کردند و جورج بوش نيز در آنجا " تروريسم
گفت تروريستها کور خوانده اند که بتوانند در 

  .خللی وارد کنند" اتحاد يکپارچه ما"
  
می گيرند که ين بمب گذاريها در شرايطی صورت ا

با فاصله گرفتن از يازده سپتامبر مسائل مهمتر از 
قبيل امنيت شغلی، اقتصادی برای اکثر مردم در 

از سوی ديگر، . درجه بسيار باالتری قرار دارد
و اهميت " خطر تروريسم"تبليغات دولتی در مورد 

آن بر افکار مردم، و اين موضوع " مبارزه عليه"
حاکم اهميت حياتی دارد، برای طبقه " تروريسم"که 

از طرف . تأثيرات اوليه خود را از دست داده اند
ديگر، به اصطالح مبارزه با تروريسم به عنوان 

که معنای " بشريت و دمکراسی" "مهمترين دشمن"
عملی آن همانا توسعه سياستهای جنگ طلبانه و 
توسعه طلبانه می باشد به حمايت افکار عمومی و 

اما به رغم اين . ج مبرم داردکسب مشروعيت احتيا
ما شاهديم که در اوضاع جاری درصد مخالفين و يا 
حداقل بی تفاوتان نسبت به موضوع تروريسم در 
غرب و بويژه در آمريکا به اکثريت تبديل شده است 
و بعنوان يکی از تجليات چنين اوضاعی ما می بينيم 
که در ماه های اخير ارتش آمريکا، که نيروی عمده 

 را از فرزندان کارگران و محرومين آمريکا اش
تأمين می کند با کسری سربازان داوطلب روبرو 

ر اهميت برای و اين موضوعی بسيار پ. شده است
  .دــــــشـای بـــاکم مـــه حــــطبق

        
  

 !پیروز باد انقالب                !زنده باد کمونیسم
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اخیرأ یکی از روزنامه نگاران 

 با "خوزه کاسادو"برزیل به نام 
استفاده از مدارک محرمانه پلیس 
مخفی برزیل و همچنین تحقیقات تاریخ 
نویسان این کشور، مقاله ای منتشر 
کرده است که نشان می دهد که در 

 ، کمپانی های 1970 و 1960سالهای 
بزرگ بین المللی با رژیم های 
دیکتاتوری آمریکای التین همکاری های 
بسیار نزدیکی در شناسایی و 
دستگیری و حبس و شکنجه و اعدام 

  .بارز کارخانه ها داشته اندکارگران م
در این تحقیقات معلوم شده که 
کمپانی هایی مثل جنرال موتورز، 
کرایسلر و فولکس واگن و فایراستون 
و چندین کمپانی دیگر مرتبأ اسامی 
کارگران ناراضی و معترض خود را 
تحویل پلیس می داده اند، و بسیاری از 
این کارگران بعد از دستگیری ناپدید 

  .دمی شدن
 به کمک آمریکا، 1964در سال 

دیکتاتوری نظامی در برزیل به قدرت 
 سرمایه داران 1960در سالهای . رسید

و صاحبان صنایع موفق شدند تا با 
کمک مالی به پلیس و ارتش، به ایجاد 
. شبکه های مخفی جاسوسی کمک کنند

این برنامه های جاسوسی و سرکوب 
د  مشهور ش"عملیات بندیرانتز"به نام 

اما کمک های سرمایه داران به عملیات 
بندیرانتز منحصر به کمک های مالی 

یکی از شیوه های همکاری آنها . نبود
با پلیس این بود که تعدادی از افراد 
پلیس را به عنوان کارگر استخدام می 
کردند که کار اصلی شان شناسایی 

حتی اتحادیه های . کارگران مبارز بود
ت قرار گرفته کارگری تحت نفوذ دول

حق عضویت اتحادیه اجباری . بودند
این حق عضویت . شده و افزایش یافت

 درصد حقوق کارگران بود و 20که (ها 
صرف ) از حقوق آنها برداشت می شد

خرید سالح و ماشین آالت نظامی برای 
اتومبیل های (پلیس کارخانه می شد 

پلیس و ارتش ساخت کارخانه هایی 
و بدین ). دندمثل جنرال موتورز بو

ترتیب حق عضویت کارگرها به 
دستگیری و سرکوب و اعدام خود آنها 

  .منجر می شد

یکی از جنایتکاران حزب نازیست 
 که در "فرانک پال استنگل"آلمان به نام 
 به برزیل فرار کرده 1950اوایل دهه 
 سال برای فولکس واگن 15بود، مدت 

کار کرد و سیستم حفاظتی و 
خانه را تأسیس کرد جاسوسی این کار

که بعدها مورد تقلید کمپانی های دیگر 
همکاری این کمپانی ها . هم قرار گرفت

با پلیس در سرکوب مبارزین چنان 
  با 1978 تا 1969موثر بود که از سال 

اینکه حقوق کارگران کاهش فاحشی 
داشت، هیچ اعتصاب و تحصنی در آن 

 1970سال . کمپانی ها صورت نگرفت
تی برای سرمایه داران سال پربرک
میزان سود سرمایه . برزیلی بود

افزایش یافت و بحران بدهی های دولت 
  .به پایان رسید

البته همه این ترفندها با اینکه برای 
مدتی جلوی رشد جنبش ها را می 
گرفتند، نتوانستند مبارزه را به توقف 
همیشگی بکشانند، و موج عظیمی از 

ی در اعتصابات و مبارزات کارگر
 در برزیل جاری شد که ضربه 1978

. های کاری  را به دیکتاتوری وارد کرد
البته برزیل تنها کشوری نبود که در آن 
سرمایه داران بین المللی و رژیم های 
محلی در شکار و کشتار کارگران 

به عنوان مثال در . همکاری می کردند
آرژانتین، کمپانی های مرسدس بنز و 

ن و کارخانه فورد چندین ساختما
بزرگ را در اختیار رژیم کودتاچی قرار 
دادند که تا مدت ها از آنها به عنوان 
بازداشتگاه و زندان و شکنجه گاه 

  .استفاده می کردند
رژیم های دیکتاتوری 
خطرناکترین دشمنان خود را طبقه 

یکی از اصطالحات . کارگر می دانند
سرمایه داران در این رابطه این است 

کوب جنبش های کارگران سر": که
ریسک اعتصابات را به حداقل می 

جالب . "رساند و سود را به حداکثر
است بدانیم که پس از انتشار مقاالت 

، یکی از مسئولین "خوزه کاسانو"
کارخانه ای وابسته به فیلیپس، مطرح 

ما از سرمایه های خود در مقابل ": کرد
  ".تروریسم حفاظت می کردیم

  
   

عی که دولت آمريکا دائمًا تالش در اوضا
کرده موضوع عراق را در اذهان عمومی به 

ربط دهد، همه شواهد و نظرسنجی های " تروريسم"
رسمی دال بر آن است که بر خالف ماه های اول 
پس از يازده سپتامبر که اکثر مردم آمريکا می 

مشکل اصلی کشورشان است " تروريسم"پنداشتند 
ها چنين می پندارند و تمام  درصد آن٩امروز تنها 

نظرسنجی ها اين را می گويند که اکثريت مردم 
از عراق " خواهان خروج ارتش آمريکا"آمريکا 
درست به سبب نگرانی از همين اوضاع، .  هستند

بسياری از قدرتمندان آمريکائی از دولت بوش 
از عراق " استراتژی خروج"خواهان روشن شدن 

 البته -همين اوضاع رااخيرًا انعکاس . می باشند
 از زبان سناتور نژاد پرست -پيش از بمب گذاريها

جمهوريخواه و عضو سابق ارتش از کارولينای 
جنگ : "شمالی شنيديم که خطاب به بوش چنين گفت

در عراق را خواهيم باخت اگر از عراق خارج 
  ". شويم و اين مردم هستند که سبب اين خواهند شد

ه پيش از بمب گذاريهای جورج بوش هم که دو هفت
اخير در بطن همين اوضاع در يک دانشکده نظامی 

من می دانم که مردم "سخن می گفت اذعان کرد که 
آمريکا خواهان خروج ارتش از کشور عراق 

ولی وی با اعتراف به بهای سنگينی که " هستند
همين مردم برای سياست جنگ طلبانه طبقه حاکم 

خمی شدن هزاران کشته و ز(دارند می پردازند 
)  فرزندان کارگران و محرومين-سرباز آمريکائی

صبر و "دست به دامن آنها شد و از آنها خواست که 
" محور"داشته باشند و به ياد آورند که او " حوصله

" نابودی"و " مجنگ عليه تروريس"کار دولتش را 
  .آن قرار داده است

  
که " بدانيد"وی به مردم معترض تأکيد کرد که 

. است" عراق ميدان اصلی نبرد عليه تروريسم"
البته جورج بوش ضمن اينکه دائما مدعی ست که 

داده است در " شکست"دولت آمريکا  تروريسم را 
" شاخه"عين حال می گويد تروريستها در همه جا 

وی دو روز پس از بمب گذاريهای . ايجاد کرده اند
 اکنون ما از: "لندن در گفتار راديوئی اش گفت

کوهستانهای افغانستان تا کويرها عراق مشغول نبرد 
و در ادامه با دلگرمی از ". عليه تروريسم هستيم
به تعرض در خارج از : "تغيير دوباره جّو گفت

مرزها بر عليه تروريستها و جنگ عليه آنها ادامه 
خواهيم داد تا که با آنها در خاک خود روبرو 

  ".نشويم

سرمایه های امپریالیستی، رژیم های سرمایه های امپریالیستی، رژیم های 
  دیکتاتور و سرکوب جنبش های کارگریدیکتاتور و سرکوب جنبش های کارگری

 )7ادامه مطلب در صفحه (

  ی و خوانندگانی و خوانندگانپیام فدائپیام فدائ
  

  آلمان آلمان 
    ح -ر 

  !با درودهای انقالبی
از برخورد فعال و . نامه تان را دریافت کردیم
  .پیروز باشید. مسئوالنه تان سپاسگذاریم

   س -ر 
بذرهای "بدنبال دریافت نامه تان شیوه تهیه کتاب 

  . را از طریق ایمیل برایتان فرستادیم"ماندگار
  .موفق باشید

  امریکا امریکا 
   ب -ر 
  !ا درودهای انقالبیب

 و دیگر "بذرهای ماندگار"چگونگی تهیه کتاب 
  .آثار سازمانی برایتان ارسال خواهد شد

 .موفق باشید
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د جهان فحشاء يکی از اجزاء اقتصا
امروزيست که به سرعت در حال رشد 

برخی از سازمانهای غير . می باشد
و مؤسسات بين المللی، ) NGO(دولتی 

و " کارگران سکس"زنان تن فروش را 
. می نامند" صنعت سکس"فحشاء را 

بطوريکه گوئی تن فروشی شغل 
ديگری است، شغلی مانند کارکردن در 
 رستورانی يا در کارگاه لباس دوزی و
يا کار کردن در مرکزی که به تلفن ها 
پاسخ داده می شود، اما در واقع بيشتر 
زنان تن فروش، دختران جوان و 
کودکانی می باشند که چيزی بيش از 

  .نام دارند" برده های مدرن"
  

کارگران انسانهائی هستند که کاال توليد 
می کنند، اما اين زنان تن فروش مانند 

ر که گوئی بردگان عهد باستان آنطو
اشيائی هستند و نه انسان، خريد و 

هر ساله صدها هزار . فروش می شوند
زن از فقيرترين مناطق دنيا به اروپای 
غربی، استراليا، اسرائيل، ژاپن، اياالت 

 فارس و ديگر  متحده، کشورهای خليج
اين . کشورها انتقال داده می شوند

تجارت مدرن بردگان هر ساله 
  . آفريندميلياردها دالر می

  
بين چهارصد تا پانصد هزار کودک تن 
. فروش در هندوستان وجود دارد

بسياری از آنها از نپال و بنگالدش به 
تقريبًا دويست . هند انتقال داده شده اند

زن و کودک هر ) ٢٠٠٠٠٠(هزار 
ساله به تنهائی از آسيای جنوب شرقی 
قربانی تجارت ننگين بين المللی انسان 

 از روستاهای آسيای بسياری. هستند
جنوب شرقی از دختران سيزده تا 

صنعت . نوزده ساله خالی شده اند
توريسم در بيشتر اين کشورها تا ابعاد 
. زيادی حول فحشاء گسترش می يابد

شماری حدود هشتصد هزار 
جوان و نوجوان از تايلند ) ٨٠٠٠٠٠(

تخمين . مجبور به تن فروشی گرديده اند
 درصد از ١۴ تا ١٠زده می شود که 

توليد ناخالص داخلی اين کشور به 
" صنعت سکس"درآمدهای ناشی از 

هرچند که در اين زمينه، . تعلق دارد
تايلند بدترين مورد می باشد ولی طبق 
يک گزارش از سازمان بين المللی کار، 
فليپين، مالزی و اندونزی وضعيت 

  .مشابهی دارند
  

  
  آسيای جنوب شرقیآسيای جنوب شرقی

  
شرقی بطور کشورهای آسيای جنوب 

آشکار فحشاء را تبليغ نمی کنند اما 
اقتصاد اين کشورها تا درجه ای به آن 
وابسته بوده که در تعيين سياستهايشان 

. را در نظر بگيرند" صنعت"بايد  اين 
اين کشورها آنچه را که سبب جذب 
بسياری از توريستها شده و يا آنچه که 
زنان جوان برای آن خاطر به خارج 

. ی شوند را خوب می شناسندفرستاده م
پولهای بدست آمده از اين طريق در 
پرداخت بدهی هايشان به بانک جهانی 
و صندوق بين المللی پول که از اين 
نظر می توان آنها را بزرگترين دالالن 
اين رشته به حساب آورد، کمک می 

  . کند
  

دولت ها درآمد زيادی را از بابت اخذ 
رشوه (مالياتهای رسمی و غيررسمی 

جهت صدور گواهينامه برای ) خواری
کاباره ها، رستوران ها، هتل ها و 
مراکز ديگر بدست می آورند که 
استتاری برای گرد آوردن زنان تن 

درآمد . فروش در زير يک سقف هستند
بدست آمده از اينگونه منابع سپس به 
ديگر صنايع و بخش های اقتصاد وارد 

ئی در واقع فحشاء جزء جدا. می شود
. ناپذيری از اقتصاد اين کشورهاست

اليه های کاملی از سرمايه داران 
نقش داشته و " صنعت"مستقيمًا در اين 

يا بطور غير مستقيم در آن سود برده و 
عليرغم مقداری . چاق و چله می گردند

حرف بی مقدار و بی مايه در زمينه 
توريسمی که (مقابله با توريسم سکسی 
دول اين .) م. بر پايه سکس می چرخد

منطقه عمًال هيچ اقدام جدی برای 
محدود کردن اين روند و درمان اين 

گفته می شود که در . درد انجام نداده اند
کامبوج و تايلند مقامات ارشد دولتی 

می " صنعت سکس"مستقيمًا درگير 
باشند ولی اگر هم نباشند، هرگونه مقابله 
جدی با فحشاء، به اقتصادی که اين 

 مدافعان واقعی اش می باشند، مقامات
  .ضرر خواهد رساند

  
بيشتر زنان تن فروش در اثر فقر ايجاد 
شده از سيستم اقتصادی مريض اين 
. کشورها مجبور به فحشاء گرديده اند

 اين ٩٠بحران اقتصادی که در دهه 

کشورها را در نورديد به وخامت اين 
متعاقب بحران، زنانی که . وضع افزود

ده شدند افزايش سرسام به فحشاء کشي
آوری پيدا کرده و آن دسته از 
کشورهائی هم که پيش از آن با معضل 
فحشاء در سطح باال روبرو نبودند، 

ويتنام و . امروز به صف بقيه پيوسته اند
کامبوج که تا يک دهه پيش، تقريبًا با 
مشکل فحشا روبرو نبودند حال دارند 

اطق مثل تايلند، سريالنکا و فليپين به من
توسعه . توريستی سکس مبدل می شوند

سرمايه امپرياليستی در اين کشورها 
بطور روزافزون بيشتر و بيشتر فحشاء 

برای مثال . توليد می کند، و نه کمتر
توسعه سرمايه داری صنعتی در بخش 

" ببری"هائی از تايلند، اين کشور را به 
تبديل کرده بود بطوری که آنرا نمونه 

اما اين رشد .  دانستندرشد اقتصادی می
در عين حال نابودی اقتصاد را در 
مناطق روستائی به همراه داشته به 
طوريکه زندگی در روستاها برای 
دهقانان غير ممکن گرديده و به همين 
دليل آنها برای يافتن کار و حفظ بقاء 

در . دربدر و آواره شهرها می گردند
  دالر در  ميليون٣٠٠تايلند فاحشه ها 

 برای خانواده های خود در سال
 ٩٨در کامبوج . روستاها می فرستند

درصد دختران تن فروش تأمين کنندگان 
اصلی بقاء برای خانواده های خود می 

در نظرخواهی که توسط يک . باشند
مؤسسه غير دولتی به نام اسکيپ 

ESCAPE انجام گرديده بسياری از 
زنان گفته اند که اگر تن فروشی نکنند 

شان و يا فرزندان آنها گرسنه والدين
  .خواهند ماند

  
  

  بلوک اتحاد جماهير شوروی سابقبلوک اتحاد جماهير شوروی سابق
  

فروپاشی بلوک اتحاد جماهير شوروی 
منبع سودهای کالن ديگری برای آنانی 
گرديد که سودشان از قبل رنج و سيه 
. روزی ديگران کسب می گردد

 فقيرترين -اوکرائين، رومانی، مولداوی
 اصلی اما  کشورهای-کشورهای اروپا

تنها کشورهائی نيستند که زنان در آنها 
فريب داده شده و ربوده می گردند و 
برای بردگی به غرب انتقال داده می 

هرساله زنان زيادی از  .شوند
کشورهای بلوک شوروی سابق مانند 
اسلواکی، روسيه، گرجستان، ارمنستان 

و ديگر کشورهائی که ساختار 
 شده به اجتماعيشان به نابودی کشيده

اروپای غربی و اياالت متحده صادر 
انتقال زنان به جزئی جدائی . می شوند

ناپذير از اقتصاد اين کشورها مبدل 
" اقصاد بازار"شده؛ چيزی که ماحصل 

  .می باشد
  

فحشای زنان و کودکان آن منبع سودی 
است که از قبل آن ساختمانهای باال بلند 
 در تيرانا پايتخت آلبانی و چيزيتاوا

بنا بر . پايتخت مولداوی بنا گرديده است
در ده سال : "گزارشی از يونيسف

گذشته صدهزار زن و دختر آلبانيائی به 
اروپای غربی و ديگر کشورهای 

گفته ميشود ". بالکان انتقال داده شده اند
که حدود سی هزار زن تن فروش از 
کشور آلبانی در حال حاضر در اروپای 

اد يونيسف و اسن. غربی کار می کنند
نشان می دهند که " نجات کودکان"نهاد 

 در صد از آنهائی که از چهار ٨٠حدود 
گوشه آلبانی و مولداوی به اين منظور 
انتقال داده می شوند کودک هستند و 
بعضی از گزارشات نشان می دهد که 
سن متوسط کودکان و زنانی که به 
عنوان فاحشه انتقال داده می شوند پائين 

يعنی کودکان و زنان در سن . تآمده اس
پائين تری نسبت به قبل صادر می 

شکارچيان انسان، دختران جوان . گردند
و نوجوان را از مجرای ارتباط مستقيم 
با خويشاوندان، دوستان و يا دوست 
دوستان آنها فريب داده و يا از طريق 
آگهی های تجارتی مشاغل دروغين 

و مانند گارسنی، نگهداری از کودکان 
يا آشپزی و بطور کلی مشاغل 
مخصوص زنان شکار کرده و به نقاط 
ديگری برای فحشاء انتقال داده می 

بوسيله گانگسترهای جنايتکار و . شوند
سرمايه داران، با وعده زندگی بهتر و 
شانس بدست آوردن پول زياد، انتقال 

  .داده ميشوند
  

قاچاقچيان انسان، پس از عبور از مرز، 
 را در بازار به صاحب قربانيان خود

تا اين لحظه، اين . بعدی می فروشند
زنان تيره روز مبلغ هنگفتی به 
قاچاقچی ای که آنها را از مرز عبور 
داده بدهکارند و برای بازپرداخت آن 
مبلغ، قربانيان مجبور می گردند به ده 
ها مشتری در هفت روز هفته خدمات 

بدهکاری آنها هرگز پايان نخواهد . دهند
افت زيرا که مجبورند از آنچه ي

درآمدشان می باشد نصف آنرا به مالک 
خود و نصف ديگر را به قاچاقچی 

به آنها گفته می شود اگر به . بپردازند
پليس به منظور کمک اطالع دهند، 
دستگير شده و خانواده اشان در 
کشورشان مجبورند بدهکاری آنها را 

  .بپردازند

  هاهاتجارت جهانی انسانتجارت جهانی انسان: : فروش زنانفروش زنان
  

  ٢٠٠۵ مارس ٢٧، ١٢٧٢حزب کمونيست انقالبی اياالت متحده، شماره ) پی.سی.آر(از نشريه کارگر انقالبی 
  
  غالم: ترجمه
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  يا،يا،فقر و گرسنگی در کاليفرنفقر و گرسنگی در کاليفرن
رين مناطق رين مناطق يکی از بزرگتيکی از بزرگت

  توليدکننده مواد غذايیتوليدکننده مواد غذايی
  در آمريکادر آمريکا

  
  

 San(ايالت کاليفرنيا، بخصوص منطقه مرکزی آن 
Joaquin( يکی از بزرگترين توليدکنندگان و ،

صادرکنندگان مواد غذايی در آمريکا و جهان می 
اغلب ما با اينکه با اين واقعيت آشنا هستيم . باشد

م محصوالت غذايی اين زيرا که انواع و اقسا(
منطقه را در فروشگاه های محل زندگيمان ديده و يا 

اما ممکن است که واقعيت ديگری ) استفاده کرده ايم
را در مورد اين منطقه ندانيم، و آن اين است که 

 درصد از جمعيت کاليفرنيا زير خط فقر بسر ١٧٫٧
 ميليون نفر از آنها برخی شب های سال ۶برده و  
البته بايد يادآوری کرد که .  می خوابندرا گرسنه

گرسنگی و فقر در کل آمريکا، يکی از ثروتمندترين 

 ١٢٫۴کشورهای جهان، پديده ای معمول بوده و 
. درصد جمعيت آن زير خط فقر زندگی می کنند

  )طبق يک گزارش تحقيقی از دانشگاه کاليفرنيا(
  

م ها کاليفرنيا بزرگترين توليدکننده گيالس، انواع بادا
و گردو، شير، گوشت، ذرت و گندم و غيره می 

 ٢٠٠ ميليارد و ٧باشد و در سال گذشته بيش از 
ميليون دالر توليدات کشاورزی اش را به مناطق 

منطقه سن ژواگين . مختلف جهان صادر کرده است
به تنهايی ششمين توليد کننده مواد غذايی در آمريکا 

توليدات می باشد و سال گذشته درآمد حاصل از 
 ميليون دالر ۵٠٠ ميليارد و ١کشاورزی آن حدود 

 درصد جمعيت ٢۵با اين حال بيش از . بود
استوکتون، بزرگترين شهر منطقه سن ژواگين، زير 
خط فقر به سر برده و بسياری از کارگران برای 

. وابسته هستند" بانک غذا"غذای روزانه شان به 
ی کارگر  کودک خانواده ها۵ نفر از هر ۴تقريبأ 

کشاورزی در سن ژواگين از فقر، سوءتغذيه و عدم 
اين آمار . (رشد کافی جسمی و روانی رنج مي برند

 کودک در خانواده ۵ نفر از هر ٢برای کل آمريکا 
  )های کم درآمد و غالبأ مهاجر می باشد

  

منطقه سن ژواگين، عالوه بر رکورد دار بودن در 
، در عدم آمار باالی فقر و بيکاری و گرسنگی

برخورد دار بودن از امکاناتی مثل جاده، مدرسه، 
بيمارستان، آب آشاميدنی، برق، هوای تميز، حقوق 
بيکاری، وام های دولتی برای خريد خانه، و 
بسياری امکانات ديگر نيز سرآمد کل آمريکا می 

در سنت ژواگين، منطقه بسيار زيبايی به نام . باشد
ل وجود دارد که  ماي۴٠٠به وسعت " دره ميانی"

. دارای حاصلخيزترين زمين های کاليفرنيا می باشد
اين دره از سمت شرق به کوه های سيرا نوادا 
منتهی می شود و از غرب به سواحل زيبای 

در اين دره هميشه سرسبز، بيش از نيمی . کاليفرنيا
از کودکان خانواده های کارگران کشاورزی از 

 -  کودک۴۵٧٠٠٠يعنی (سوءتغذيه رنج ميبرند 
اغلب، مردم گمان می کنند ). طبق تحقيقات ذکر شده

که مردم کشورهای فقير آفريقا گريبانگير قحطی و 
گرسنگی می باشند، در صورتيکه سيستم سرمايه 
داری در بزرگترين کشور توليد کننده مواد غذايی 
دنيا نيز برای توليد کنندگان بيماری و مرگ و 

  .  استگرسنگی و قحطی را موجب شده 

  
  

اغلب آنها را تهديد به 
اگر قربانيان . شکنجه و مرگ می کنند

بخواهند دست به فرار بزنند، بهرحال 
برای بيشترشان برگشت به کشورشان 

بعضی که موفق به . غير ممکن است
فرار می شوند خيلی سريع دوباره به 

  .تور قاچاقچيان می افتند
  
  

  تجارتی جهانیتجارتی جهانی
  

 شرقی و هرچند که آسيای جنوب
اروپای شرقی تأمين کنندگان اصلی 
دختران نوجوان برای مصرف کنندگان 
در غرب می باشند، ولی امروز تقريبًا 
هر منطقه فقيری از جهان منبع 

رقمی . پرسودی برای اين تجارت است
 تا ١۴حدود هزار موزامبيکی بين سنين 

 ساله هر ساله به ژوهانسبورگ، ٢۴
ر به تن جايی که اين انسانها مجبو

فروشی در رستوران ها می شوند 
سازمان ملل تخمين . قاچاق می گردند

می زند که در کشور برزيل دو ميليون 
 سال به تن فروشی ١٨جوان زير 
هزاران زن کلمبيائی با . اشتغال دارند

وعده مشاغل دروغين فريب داده شده و 
اين زنان می . به ژاپن منتقل می گردند
ه سرنوشتی در دانند به محض ورود چ
و دولت ژاپن . انتظارشان نشسته است

زمانيکه ويزای ويژه ای تحت عنوان 
برای آنها صادر می " رقاصان"ويزای 

کند، از آن سرنوشت سياه به خوبی با 
  .خبر است

  

حتی کشورهای اسالمی مانند ايران، 
مراکش و تونس يعنی نقاطی که نوع 
پوشش زنان بيان آشکار ستم و سلطه بر 

ن می باشد، اخيرًا بطور پوشيده ای زنا
اکثر . به فحشای جهانی کشانده شده اند

زنانی که به تن فروشی دست می زنند 
برای مصرف داخلی می باشد، اما 
تعدادی نيز به شيخ نشينان خليج فارس 

به استناد خبرگزاری . صادر می شوند
دانشجوئی ايران، ايلنا، روزانه بطور 

 بين سنين  دختران ايرانی۵۴متوسط 
 سال در کراچی پاکستان ٢۵ تا ١۶

عمدتًا جهت دوباره صادر شدن به 
مشکل است ابعاد بين . فروش می رسند

. المللی اين جنايت را اندازه گيری کرد
وزارت خارجه اياالت متحده در سال 
گذشته اعالم کرد که بين ششصد تا 
هشتصد هزار انسان قاچاقی به آنطرف 

درآمد و .  شوندمرزها انتقال داده می
سودهای حاصله از چنين جنايتی 

در . ميلياردها دالر تخمين زده می شود
کنفرانسی در آتن معلوم شد که هم 
اکنون تقريبًا هشتاد هزار زن به فحشاء 
اشتغال دارند که حدود بيست هزار آنها 
خارجی هستند که اکثرًا از بلوک 
شوروی سابق آمده اند و در سراسر 

به بردگان سکس به يک يونان به مثا
. ميليون مرد خدمات جنسی ميدهند

امری که يک درآمد ميليارد دالری 
برای سازماندهندگانش ايجاد کرده 

نتايج يک تحقيق آکادميک نشان . است
که در لندن به تنهائی مردان "می دهد 

ساالنه دويست ميليون پوند بابت سکس 
نصف اين مبلغ بابت . خرج می کنند

گفته . ا پرداخت می گرددماساژ و سون
می شود که در سرتاسر بريتانيا، ساالنه 

ارزش اضافی ای معادل " صنعت"اين 
فحشای .  ميليون پوند می آفريند٧٧٠

 در صد اين ارزش را تشکيل ۵خيابانی 
در حدود ششصد هزار انسان . می دهد

غيرقانونی ساالنه به اتحاديه اروپا 
اکثريت اين . انتقال داده می شوند

انسانها جهت استثمار از بابت تن 
فروشی به اين اتحاديه آورده می 

  )٢٠٠۴ آوريل ١٨آبزرور، ." (شوند
  
سال گذشته باشگاه پليس لندن و شبکه "

 دختر و زن از جمله ٣٠٠وابسته به آن 
 کودک را از فاحشه خانه ها نجات ١٠
 درصد آنها انگليسی بودند ١٩فقط . داد

شرقی بقيه قربانيان از اروپای 
، %)١٣(، آسيای جنوب شرقی %)٢۵(

%) ٢(و آفريقا %) ١٢(اروپای غربی 
کشورهائی که باالترين . وارد شده بودند

درصد اين قربانيان از آنها آمده بودند به 
تايلند، روسيه، برزيل و کاسووا : ترتيب
رئيس باشگاه کريس بردفورد در . بود

مانند بازار : "توضيح اين وضعيت گفت
 ١٩روزنامه گاردين، ".(ستبردگان ا
وضعيت در فرانسه، ) ٢٠٠۴آگوست 

ايتاليا، هلند، آلمان و سوئد بهتر از اين 
  .نيست

  
منظور فيلم ها و (رابطه پورنوگرافی 

عکسها و مجالتی است که جزئی 
جدائی ناپذير از فحشا و محصول آن 
روابط اجتماعی است، روابط اجتماعی 

 نيز سرمايه داری که در آن بدن انسان

با زنان، )  م-به کاال مبدل گرديده 
بخشی از فحشاست و می تواند بخشی 

در ُبعد وسيعترش " صنعت سکس"از 
تخمين زده می شود که . به حساب آيد

در اياالت متحده هر ساله ارزشی برابر 
درآمد توليد .  ميليارد دالر می آفريند١٠

شده از فيلم های پورنو باالتر از درآمد 
ود و سودهای بدست آمده از داخلی هالي

به . واردات زن از اروپای شرقی است
نقل از بی بی سی در بريتانيا صاحب 
يکی از مجالت پورنوگرافی به عنوان 
يکی از منابع مالی حزب کارگر تونی 

  .بلر شناخته شده است
  
  

  جهانی شدن و تقسيم بين المللی کارجهانی شدن و تقسيم بين المللی کار
  

دو . اين واقعيت جهان امروز است
ن سرگذشت های خصوصيت در اي

قبل . وحشت بار برجستگی پيدا می کنند
از هر چيز پروسه جهانی شدن که پس 
از فروپاشی بلوک شوروی سرعتی 
هرچه تندتر گرفت يکی از عوامل 
اصلی و عمده رشد بی سابقه قاچاق 

بيکاری، فقر و اقتصاد . زنان می باشد
ويران شده و از بين رفتن ساختار 

 اقتصاد جهانی اجتماعی، برخی از نتايج
به ويژه برای " قوانين بازار"بر پايه 

در . مردم کشورهای جهان سوم هستند
چنين ساختاری فقر و سيه روزی 
اکثريت، منبع عظمی است جهت 
انباشت سرمايه در دست های عده ای 

گ، و از ميان اين اکثريت بزر. اندک
  دــن رونــان ايـــــــانيـن قربــان اوليــزن
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   ماندن ماندنستستبی سرپربی سرپر

  بازداشتیبازداشتی  کودکان پناهندگانکودکان پناهندگان  
  آمریکاآمریکادر در 

  
  
  

 کارگر 119، پلیس فدرال آمریکا 2005 جوالی 26در 
) آرکنزاس(مهاجر را در یک مرغداری در آرکادلفیا 

به جرم نداشتن اجازه اقامت دستگیر و در 
بسیاری از این کارگران . بازداشتگاهی حبس کرد

رت کرده و سالهاست که از مکزیک به آمریکا مهاج
پلیس در . در این کشور صاحب خانواده شده اند

مورد دستگیری این افراد به خانواده هایشان خبری 
نداده بود و بعد از دستگیری نیز به آنها اجازه تلفن 

  .زدن به افراد فامیل و یا دوستانشان داده نشد
   

شهردار شهر و مدیر مرغداری اعالم کردند که 
ی، آنها را نیز مانند شبیخون پلیس به مرغدار
مدیر مرغداری به . کارگران غافلگیر کرده بود

: خبرنگار یکی از روزنامه های محلی گفته است که
دستگیری این کارگران با خشونت و توهین های "

درست است که اینها مهاجر . غیرانسانی همراه بود

غیرقانونی بودند، اما انسان هستند و نباید با آنها 
  ".تار می شدمثل حیوان رف

  
گفته میشود که بسیاری از کارگران مهاجری که در 
کارخانه ها و یا مرغداری ها و دامداری های این 
منطقه کار می کنند، از ترس دستگیری، در روزهای 

یکی دیگر از عواقب قابل . بعد سر کار حاضر نشدند
مالحظه چنین دستگیری هائی بوجود آمدن شرایط 

. دکان این کارگران می باشدبسیار ناگوار برای کو
 تن از 119روزی که پلیس اقدام به دستگیری 

کارگران نمود، کودکان این کارگران در مدرسه و یا 
این . مهد کودک در انتظار پدر و مادرهایشان بودند

کودکان وحشت زده نمی دانستند که چرا بابا و 
بزرگساالن نیز . مامان برای بردن آنها نیامده اند

نداشتند که بتوانند کودکان وحشت زده را اطالعی 
برخی از این کودکان که دیگر سرپرستی . آرام کنند

ندارند، در حال حاضر تحت سرپرستی کلیسا و یا 
باید بدانیم که در . یتیم خانه محل قرار گرفته اند

گذشته نیز شیوه های مشابهی برای دیپورت 
و . پناهندگان و مهاجرین غیرقانونی انجام شده است

صدها کودک که پدر و مادرهایشان در شبیخون 
های اینچنینی به کشورهایشان بازگردانده شده اند، 

سالهاست که تحت سرپرستی افراد فامیل خود و یا 
  .یتیم خانه های آمریکا بسر می برند

  
یک چهارم تمام کارگران دامداری و مرغداری در 
. آمریکا را مهاجرین غیرقانونی تشکیل می دهد

 هزار مهاجر غیر 300 میلیون و 10مچنین حدود ه
در ) از کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی(قانونی 

 14عالوه بر آنها، حدود . آمریکا به سر می برند
میلیون شهروند آمریکا عضوء خانواده هایی هستند 

از . که سرپرست خانواده مهاجر غیرقانونی می باشد
ند آمریکا  میلیون کودک شهرو3میان آنان حدود 

دارای پدر و یا مادر مهاجر غیرقانونی هستند که در 
در ضمن حدود . معرض خطر دیپورت قرار دارند

 درصد نیروی کار آمریکا را مهاجرین غیرقانونی 4,5
تشکیل می دهند که متوسط درآمد ساالنه شان 

درآمد ساالنه متوسط مهاجرین . ( دالر است25000
  .) دالر است47800قانونی 

        
سیاست های ضد پناهندگی دولت آمریکا تاکنون 
منجر به کشته شدن بسیاری از پناهندگان توسط 
نیروهای دست راستی در مرزهای آمریکا شده است 
و اکنون خطر مرگ این کودکان بی سرپرست را نیز 

  .تهدید می کند

  
  

تجارت جهانی تجارت جهانی : : فروش زنانفروش زنان
  انسانهاانسانها

  
  بقيه از صفحه قبلبقيه از صفحه قبل

  
  

در اين روند، .  هستندسرمايه داری
ميليونها زن وکودک به بردگی کشانده 
شده زندگيشان به تاراج برده شده تا 

 -صنعت فحشاء "سرمايه گذاران در 
در اياالت متحده، بريتانيا، هلند، " سکس

آلمان، فرانسه، ژاپن و غيره بتوانند 
بيشتر و بيشتر سرمايه روی هم تلنبار 

  .کنند
  

يه داری خصوصيت ديگر جهان سرما
که در صنعت سکس، رخ می نمايد 

در اين تقسيم . تقسيم بين المللی کار است
بندی به برخی از کشورها برای تأمين 
کاالهای معينی در خدمت گذاری به 
سرمايه مالی جهانی نقش ايفاء گرديده 

بسياری از منابعی که جهت تأمين . است
انسان برای به اصطالح صنعت فحشا 

تعيين شده اند در بازار جهانی 
منابع "کشورهای فقيری هستند که 

ديگری نداشته و يا توليدات " طبيعی
ديگرشان به اندازه کافی در بازار 

اين منابع، بطور . جهانی متقاضی ندارد
ساده آن ممالکی هستند که بوسيله 
امپرياليستها و استثمارگران و در 
جريان سالها جنگ به نابودی کشيده 

ا حرف از يک توطئه در اينج. شده اند
آنچه رخ داده . آگاهانه در ميان نيست

اين است که کشورهائی معين شده اند 
وضع در پاسخگوئی به " بهترين"که به 

اهداف و عملکرد سرمايه امپرياليستی 
يعنی آنچه در (آنچه را که الزم است 

) بازار جهانی قابليت رقابت داشته باشد
ی توليد کنند، و مردمشان آنچه را م

توانند برای بقاء در چارچوب نظام 
  .انجام دهند، انجام می دهند

  
غير قابل انکار است که امپرياليسم در 
سطح جهان به درجه ای که تاکنون در 
. تاريخ ديده نشده فحشاء ايجاد می کند

 امری -امپرياليستها حتی اگر بخواهند
 قادر نيستند قاچاق -که قابل ترديد است
 هر چند ممکن است زن را پايان دهند،

که بخواهند قاچاق و صدور زنان را از 
ديد مردم پنهان نگاهدارند زيرا که ستم 
و استثمار زنان ريشه در سيستمشان 

و مادام که اين نظام پا برجاست . دارد
فحشاء ادامه خواهد داشت و باقی خواهد 

و برابری زن و مرد بی معنا می . ماند
ه، برای نمونه اياالت متحد. باشد

کنفرانس اخير سازمان ملل در زمينه 
موضوع برابری زنان را با اصرار به 
اينکه سقط جنين يک حق برای زنان 

اياالت متحده . نيست به گروگان گرفت
که در اين کنفرانس کامًال ايزوله بود به 
جای پرداختن به موضوع اصلی 
کنفرانس نماينده اش را با خواست 

که به ممنوعيت فحشا در سطح جهانی 
زعم او تنها راه پايان بخشيدن به قاچاق 

  .زنان است همراه کرد
  

جنگ صليبی به رهبری بوش بر عليه 
سقط جنين در اياالت متحده و خارج از 
آن تصوير تمام نمائی است از وحدت 

و " پيشرفته"حاکمان امپرياليست غرب 
آيا زنان حق ". عقب افتاده"کشورهای 

 جنسيتشان و آن را دارند که خود درباره
توليد مثل تصميم بگيرند يا جسمشان 
متعلق به خودشان نيست؟ فاشيستهای 
مسيحی، و اسالميون بنيادگرا ادعای 

به زن را در حالی سر می " احترام"
دهند که تمامًا مخالف رهائی زن از 
زير اتوريته مردان و اقدامات کنکرت 
ضروری ای می باشند که برای تغيير 

  .م می باشدموقعيت زنان الز
  

اضافه بر اين، گفتگو در سازمان ملل و 
 ها برای پايان فحشاء NGOميان 

برخی . هيچگونه ثمره ای نداشته است
از کشورها فحشاء را غير قانونی کرده 

در بيشتر (اند، مانند اياالت متحده 
و سوئد، و برخی فحشاء را ) اياالت

اما به . قانونی کرده اند مانند آلمان، هلند
غم اين، فحشاء در تمام اين کشورها ر

هر موقع اين کشورها به . وجود دارد
اصطالح تصميم می گيرند عملی عليه 
قاچاق زنان انجام دهند اين تصميم به 
قوانين سخت مهاجرت انجاميده و نتيجتًا 
چند فاحشه دستگير شده و به کشورشان 

چه کسی می تواند . روانه می گردند
تی می تواند به از باور کند چنين اقداما

بين بردن اين درد بزرگ کمک کند؟ 
نتيجه اصلی اين اقدامات آن است که 
فشار بيشتری بر قربانيانی که هيچ اميد 
و راهی برای بيرون آمدن از اين 
موقعيت ندارند وارد آورند، قربانيانی 
که هر چه بيشتر در موقعيت بردگی 
. برای صاحبان خود قرار می گيرند

که بوش و يارانش در به ارزشهائی 
اصطالح مخالفت با قاچاق زنان از آنها 
پاسداری می کنند در واقع ارزشهائی 

زنان را است که قيد و بندهای ستم بر 
  .سفت تر و محکمتر می کند
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 طبقاتی با  یانکار خشم و کینه

  !جادوی عشق مجرد
  

 و تقبیح خشم و نفرت مجردتبلیغ عشق به طور 
م های تبلیغاتی جماعت فوق الذکر  یکی از تِ،طبقاتی

م، توده های رنجدیده و جوانان مبارز با این تِ. است
ایران که هر روز مظالم بی حد و حصر و شرایط 

بار حاکم بر جامعه را تجربه می کنند، مورد  نکبت
خطاب قرار گرفته و از آنها خواسته می شود که 
همواره عشق را در وجود خود پرورش دهند و دل 

ی خود را از احساس خشم و کینه و نفرت که گویا ها
 هستند، پاک نمایند؛ از این "غیرانسانی" ییاحساس ها

 گاه چنان احساس هائی را مخصوص حیوانات ،رو
اغلب، برای هرچه بیشتر ! درنده جلوه می دهند

اثربخش نمودن چنین آموزشی، توجه ها را به 
و دست ایدئولوژی، رفتار و برخوردهای گردانندگان 

با اندرکاران رژیم جمهوری اسالمی جلب می کنند و 
 که در ایکتمان اهداف ضدخلقی و استثمارگرانه 

پشت اندیشه و اعمال و رفتار آن مزدوران وقیح و 
یعنی بدون آنکه  (جنایتکار وجود داشته و دارد

معلوم کنند که آنها به چه دلیل و علتی به چنان اعمال 
د و تأمین چه منافعی را دست می یازنای وحشیانه 

اینطور تبلیغ می کنند که گویا کسانی ) تعقیب می کنند
که امروز دل هاشان از کینه و نفرت نسبت به دشمنان 
خود آکنده است، فردا که به قدرت برسند، همان گونه 
رفتار خواهند نمود که جمهوری اسالمی به منصه 

ن  جامعه، ای"سالمت"  برای،بنابراین! ظهور رساند
نسخه را می پیچند که احساس کینه و نفرت باید 

  .مذموم شمرده شده و شدیداً مورد تقبیح قرار گیرد
  
 در مواردی حتی در خاطراتی که ،م تبلیغی فوق الذکرتِ

ظاهراً برای افشای جنایات رژیم جمهوری اسالمی در 
اخیراً به .  نیز دیده می شود،زندان ها نوشته شده

 متوجه شدم که ،بی در این زمینه کتا یهنگام مطالعه
صحبت از دختر جوانی است که اگرچه گفته می شود 
که در زندان با شکنجه گران مرتب به درگیری فیزیکی 
می پرداخته است و حتی یکبار در اتاق شکنجه با 
شکنجه گرش گالویز شده و یک تکه از گوشت تن او 

 با یک ولی این زندانی ، ...را با دندان های خود کنده و
این کتاب . مقایسه شده است، حیوان وحشی دندان تیز

 با توجه به تناقضات و اطالعات غیرواقعی که در ،البته
 )1(.وجه یک کتاب مستند نیست آن وجود دارد، به هیچ

م تِو من صرفاً جهت شناساندن محتوا و مفهوم 
 که در آن کتاب با ، به خوانندهتبلیغی فوق الذکر

در هرحال، .  به آن اشاره می کنمروشنی عرضه شده،
تا آنجا که به بحث ما مربوط است، در اینجا تصویری 
از دفاع یک دختر کم سن و سال در مقابل یک شکنجه 
گر پست و وحشی ارائه شده و گفته می شود که او 

اما از آنجا . ش را زخمی و خونین نموده استیبازجو
ورد تبلیغ که طبق منطق و ایده هائی که در این کتاب م

 و مالطفت و "عشق"، فقط با "انسان"است گویا 
و  مفهوم می یابد  معنا و،ظرافت و نرمی و از این قبیل

هرگاه خشم و کینه در او راه یافت، دیگر حالت انسانی 
 حال که او در مقابل شکنجه گر، ، بنابراین.ندارد

 یوجودش آکنده از خشم و نفرت گشته و به عمل
، استمقابل شکنجه گر دست زده  در "خشونت آمیز"

پس، با راه دادن خشم و کینه و نفرت در وجود 
انسان "خودش، گویا زندانی در آن لحظات از حالت 

تبدیل  "حیوان وحشی" خارج گشته و به یک "بودن
عباراتی که در این کتاب برعلیه یک انسان ! شده است

منظورم کلی است و شخص ( مقاوم و مبارز
د زندانی در این کتاب را مد نظر  یعنی فر،بخصوص

اند، قبل شده رفته گدر مقابل شکنجه گر بکار ) ندارم
از هرچیز معیار تعیین انسان خوب و انسان بد و یا 

، ترسیم می دیدگاهی را از "غیرانسان" و "انسان"
احساس کردم بدل به " :جا به جا مطرح می شود. کنند

، "حیوانی خون آشام و گوشت خوار شده ام
احساس آدم بودن و داشتن حس انسانی از من و در "

من از قله انسانیت سقوط کرده "، "من رخت بسته بود
طور که مالحظه می  همان )93 فحه یص ("...بودم
 چه خود فرد به - که در اینجاای تفکر و اندیشه ،شود

 سعی در اشاعه و رواج -آن آگاه باشد و چه نباشد
، خشونتیرگونه نظر از کوبیدن ه آن شده، صرف

مذموم و نکوهیده شمردن خشم و نفرت ستمدیده از 
.  می باشد،یک ستمگر، شکنجه شدگان از شکنجه گران

 موضوع بر سر مذموم شمردن نفرت ،به عبارت دیگر
 تا آنجا که به  در حالی که.و خشم طبقاتی است

احساسات انسانی مربوط می شود، باید با صراحت 
 جزئی از احساسات ،رتخشم و کینه و نفگفت که 

طبقاتی ی یک انسان است و اتفاقاً در جامعه 
کنونی، بدون داشتن چنین احساساتی  غیرانسانی

نسبت به دشمنان مردم، نمی توان شرافتمندانه 
 انسان باقی ،کلمه واقعی  به معنی،زندگی نمود و

 دوست داشتن و عشق ورزیدن همانقدر !ماند
خشم ز نفرت و مملو ا انسانی است که یبرخورد

  .بودن و کینه ورزیدن
   

  
  

معنای آنچه که آنها زیر 
 و اخالق "ارزشهای خانواده"شعار 

سنتی می خواهند به اجرا در آورند این 
است که حداکثر زن را به تملک نه چند 
مرد بلکه یک مرد و آنهم شوهر مبدل 

پدران و مادرانی که (مردم . می سازد
زش های تحت شرایط مادی موجود ار

) مردساالرانه را به عمل در می آورند
در روستاهای فقر زده و مناطق دیگر 
که زندگی شان بر اثر مارش جهانی 
سرمایه به نابودی کشیده شده اند 
چاره ای جز فروش دختران خود 
برایشان باقی نمانده زیرا که 

امپریالیسم آنها را به کاالهای دائمی 
ثروتمند تبدیل کرده که مردان در نقاط 

هم . جهان آنها را مانند کاال می خرند
فروشندگان و هم خریداران در این نظر 
که زنان سرنوشتشان این است که به 
مردان به یک شکل و یا شکل دیگری 

این ایده انعکاس . خدمت کنند مشترکند
و تأثیر کل سازمان جامعه طبقاتی 

  .برای چندین هزار سال بوده است
  

دم برابری ملل و جهانی شدن فحشاء ع
نابرابری زن و مرد را یک جا در خود 

این چه جهانی است که در . بیان می کند

حالی که هر چه بیشتر ثروت در آن 
ایجاد شده و هر چه بیشتر به کل 
واحدی تبدیل می شود، بجای ترقی و 
سعادت بشریت، درد و تراژدی برای 
میلیونها انسان محصولش گردیده؟ 

درجه انفجار دو محرک خیزش زن به 
دیگری ) تازه(چیز می باشد، یکی نو 

نابودی ایجاد ): کهنه(بسیاری قدیمی 
شده بر اثر گسترش بی سابقه سرمایه 
داری جهانی که به اعماق کشورهای 
عقب افتاده و سیستم های ماقبل 
سرمایه داری رسوخ کرده بطوریکه 
همه چیز به کاال تبدیل شده و دیگری 

 پیدایش مالکیت ستم بر زنان که به
خصوصی و تقسیم جامعه به طبقات بر 

  .می گردد
  

ستم بر زنان تحت هر سیستم طبقاتی 
وجود داشته و بوسیله ارزش ها و 
  .فرهنگ های سنتی توجیه گردیده است

هیچ راهی برای پایان دادن به این 
جنایات بدون گذاشتن نقطه پایانی بر 
سیستم امپریالیستی و بدون انقالبی 

 کامل مناسبات موجود امروزی کردن
  .در جهان وجود ندارد

   فصل دوم کتاب فصل دوم کتاب

  رربذرهای ماندگابذرهای ماندگا
  

  قسمت سوم
  

  

  
  

 )18ادامه مطلب در صفحه ( 
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سازمان مخفی سازمان مخفی ""درباره جریان مجهول الهویه موسوم به درباره جریان مجهول الهویه موسوم به 
  ""جوانان مسلح چریکهای فدایی خلق ایرانجوانان مسلح چریکهای فدایی خلق ایران

  

   ) )2020بقیه از صفحه بقیه از صفحه ( ( 
  

واقعیت این است که نام جریان مجهول الهویه فوق الذکر اولین بار در جریان 
چریکهای فدائی خلق "دانا بر علیه سازمان ما اقدام چند ماه پیش تلویزیون آپا

هواداری از چریکهای فدائی خلق "در آن زمان کسانی با ادعای .  شکل گرفت"ایران
 به حمایت از برخی از برنامه های این تلویزیون برخاسته و این تلویزیون "ایران

ا می نیز با ادعای دریافت کمک مالی از آنها به این جریان ناسالم و مشکوک فض
اما در جریان تحقیقات و پیگیری رفقای ما از طریق تلویزیون نامبرده، خیلی . داد

زود روشن شد که گردانندگان این جریان نه تنها هیچگاه، هیچ رابطه ای با 
چریکهای فدائی خلق نداشته اند، بلکه اساسا حتی از مسائل بدیهی و علنی مربوط 

همچنین در . را می کنند نیز آگاه نیستند از آن "هواداری"به جریانی که ادعای 
جریان همان پیگیری ها روشن شد که جریان مزبور می کوشد تا با استفاده از 
اعتبار و خوشنامی چریکهای فدائی خلق در افکار عمومی و بویژه در ذهن جوانان 
مبارز و انقالبی در داخل ایران، در پشت پرده هواداری از این سازمان، نام 

 فدائی خلق را جعل و از آن برای پیشبرد مقاصد پلید و ضد انقالبی در چریکهای
  . داخل و خارج کشور استفاده کند

سازمان ما در همان زمان با آگاهی به نیات پلید گردانندگان مجهول الهویه 
گزارش به جنبش انقالبی "این جریان، با انتشار چند اطالعیه و یک گزارش بنام 

 ، مورخ دی ماه سال 68 شماره "پیام فدائی"نید به نشریه رجوع ک ("مردم ایران
 به نیروهای انقالبی، با احساس مسئولیت، تمامی اطالعات "هشدار"، ضمن ) 1383

و مکالمات و تماس های خود با کسانی که از طریق تلویزیون آپادانا به عنوان 
یار عموم قرار هوادار چریکهای فدائی خلق معرفی شده بودند را بطور علنی در اخت

 آنها، در مورد برخوردهای این جریان "نیات و اهداف  پلید"داد و با نشان دادن 
اگر  برنامه از پیش تعیین شده دشمن نباشد، جز شارالتانیسم و "اعالم کرد که 

سوء استفاده از نام نیروهای انقالبی جهت پیشبرد اهداف سودجویانه معنای 
  . "دیگری ندارد

ری های متعدد سازمان ما در مورد هویت مجعول جریان مزبور بدنبال افشاگ
و حمایت رادیوها و سایت های اینترنتی ای که با احساس مسئولیت در قبال این 
توطئه، در انعکاس نظرات چریکهای فدائی خلق در مورد خطرات قابل فهم این 

پس از سوءاستفاده ضد انقالبی سهمی بر عهده گرفتند، سرانجام جریان مزبور 
چند هفته از استفاده از تریبون تلویزیون آپادانا محروم گشته ولی در فضای 

جوانان مسلح هوادار چریکهای " وبالگی را با نام "پرشین بالگ"اینترنتی سایت 
 برپا نمود که تاکنون چند بار تعطیل شده و دوباره به شکلی آغاز بکار "فدائی خلق
  . کرده است

  
  

  های ماندگارهای ماندگاربذربذرفصل دوم کتاب فصل دوم کتاب 
  

   ) )1717بقیه از صفحه بقیه از صفحه ( ( 
  

اگر نفرت داشتن و کینه ورزیدن به ستمگران و 
 که شرحش رفت، طی ایشکنجه گران، به گونه 

 مورد نکوهش و تقبیح قرار می ایتبلیغات گسترده 
 ، امروز با حرارت به نفع عشق مجرد،گیرد، در عوض
 چگونه عشقی ،"عشق"باید دید که این  .تبلیغ می شود

، به اجبار باز باید به "عشق"ست؟ برای فهم  این ا
سراغ کتاب فوق الذکر رفت که در آن از این نوع 

 به طور برجسته سخن رفته است و ظاهراً "عشق"
 است که انگیزه و قدرت تحمل شکنجه به "یعشق"

آیا این، عشق به انسان و به . زندانی را داده است
ی خلق، به دنیای زیبای انسانی است؟ عشق به آزاد

رهائی کارگران، به دنیای عاری از ظلم و ستم و جهل 
و نادانی است؟ آیا عشقی است که در چشم اندازش 

  قرار دارد؟  شاید بی مناسبت نباشد " روشنیافق"
 که ایهمینجا، ابتدا دنیای عشق را در جامعه  که در

کمونیست های راستین مدافع آن هستند و تصویری 
 شاملو تجلی "افق روشن"  در شعرای به گونه ،از آن

 را مجسم ای جامعه :یافته، در ذهن خود مجسم نمائیم
 دیگر گرسنگی مفهوم ندارد و فقر و ،کنیم که در آن

در آنجا از اعتیاد، از . فالکت از آن رخت بر بسته است
زنانی که برای گذران زندگی مجبور به تن فروشی 

در معرض  فراری که می شوند، از دختران نوجوانِ
هرگونه سوءاستفاده و جنایت قرار دارند، از کودکان 

 خبری ،خیابانی و محروم و کارتن خواب ها و غیره
در آنجا زندان نیست، شکنجه نیست، اعدام . نیست
. انسان ها همدیگر را نمی درند، جنگ نیست. نیست

برعکس، دوستی ها و روابط توأم با صلح و صفا بین 
 که ایجامعه .  جامعه است آن ی مشخصه،انسان ها

قفل . درهای خانه شان را نمی بندنددر آن مردم 
 است و قلب برای زندگی بس است، جامعه ایافسانه 

 که مهربانی دست زیبائی را گرفته است و خالصه ای
بدون اینکه . در آن جامعه، عشق است که حکم می راند

 که کمونیست ها خواهان ایالزم باشد از جامعه 
 آن می باشند، تصویری دقیق و همه جانبه برپائی

ارائه شود، با تکیه بر تصویر باال نیز می توان پرسید 
که آیا کسی هست که حتی از تصور چنین دنیائی لذت 

؟ چه کسی می گوید که از بین رفتن کینه و نفرت !نبرد
و خشم و عداوت در روابط انسان ها با یکدیگر، آرزو 

مسلماً این ! مندی نیستو ایده آل هر انسان شرافت
موضوع که همیشه باید صلح و صفا و عشق در میان 
انسان ها حاکم باشد، حداقل در ظاهر نمی تواند 

 ،مورد اختالفی مسئله . موضوع مورد اختالف باشد
ه همیشه بر سر آنست که چگونه می توان شرایطی ب

 ایجاد نمود که ایده آل ها و ایوجود آورد و جامعه 
شمرده به واقعیت تبدیل شوند، کینه و تصاویر بر

نفرت جائی در روابط انسان ها با یکدیگر نداشته 
باشد و انسان ها با احساس دوستی و عشق در کنار 

 آیا در عشق مجرد نیز چنین اما! هم زندگی کنند
در . ؟ نه، این طور نیست!آرمان هائی مطرح است
رین  معلوم می شود که بزرگت،مورد زندانی فوق الذکر

عشقی که فرد مزبور در آن زمان در وجود خود 
عشق به  . بوده استقلم و دفترداشته است، عشق به 

 نیز مطرح ،نوشتن چه چیزی، برای چه و چرا. نوشتن
 عاشق قلم و دفتر و.  بوده است"عاشق"؟  او !!نیست
عشقی که وی آن را از کودکی خود، آن زمان . نوشتن

ته و نمی توانسته است که هنوز به مدرسه هم نمی رف
! اشتباه نشود. بخواند و بنویسد، با خود داشته است

توجه کنید که در این جا موضوع عشق به آزادی قلم 
بحث این نیست که . و آزادی بیان مطرح نیست

جمهوری اسالمی جلوی نوشتن و انتشار مطالب ادبی، 
 ،با محتوای مترقی، مطالبی به نفع مردم... اجتماعی و

در اینجا، صرفاً از عشق به قلم و . نه!  گیردرا می
قادر ": او صراحتاً می گوید.  سخن در میان است،کاغذ

 زدن، "قلم"نبودم تمام آنچه را که تا کنون به خاطر 
...  آه"... پرداخت کرده بودم از خاطر ببرم"نوشتن"
عشق می  "نوشتن" و "قلم"به . من قادر نبودم! نه

تر و کاغذ و مداد و خودکار عاشق کتاب و دف. ورزیدم
 منعم کنند و "نوشتن" آنها می خواستند تا از "...بودم

نمی ! نه ...آه.  نادم جلوه دهند"نگاشتن"مرا در برابر 
، تأکیدها از 43فحه یص( "...نمی توانستم. توانستم

چه می شود ). کتاب مصلوب استی خود نویسنده 
ی است و  امروز، این هم عشق"متمدن"در دنیای . کرد

 به "متمدنانه"کسانی نیز مجازند که آن را یک عشق 
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اما، تا جائی که به بحث ما مربوط . حساب آورند
 باید گفت که عشق به قلم و دفتر شاید ،است

ضررهائی به مردم برساند اما مطمئناً هیچ ضرری به 
و باید گفت، ! رژیم جمهوری اسالمی وارد نمی کند

نمی   تبهکارن رژیم ای یدرست است که تحت سلطه
 اما اوضاع -آزاد البته به طور -توان نفس کشید

در رژیم ! که نتوان نوشت(!!) هم بد نیست آنقدرها
 ،دروغ و تقلبی جمهوری اسالمی، برای اشاعه 

هرکس هرچه دلش می خواهد می تواند بنویسد و در 
، قلم و کاغذ همیشه برای چنین "جمهوری"این 

بوده (!!) ممیزی هر قید ومقاصدی، آزاد و رها از 
سای آن وزارت ؤ رئیس ر که شاهدیم همامروز. است

 ،"نوشتن"شکنجه گر، کلی برای تشویق خیلی ها به 
عشق مجرد، در هر حال، ! هزینه صرف می کنند

، عشقی که در آنطرفش کینه و نفرت متجلی نیست
بسیار طبیعی . این چنین مورد ستایش قرار می گیرد

 با فضای مثبتی که از ،پاکدلی است که خواننده 
زندانی سیاسی در ذهن خود دارد و با توجه به خشم 

جمهوری ی  دار و شکنجه و نفرت شدیدش از رژیمِ
به هنگام مطالعه ی خاطرات مربوط به زندان اسالمی، 

متوجه ایده های منحطی که از های جمهوری اسالمی، 
  . خاطرات مطرح می شوند، نگردد آنورای

  
 آن بود که ، قصد من از ذکر مثال فوق،حالبه هر 

 "عشق" خاطر نشان کنم که امروز بازار ستایشِ
 احساس کینه و نفرت نسبت مجرد و نکوهیده شمردنِ

ی نکته . به شکنجه گران و ستمگران، گرم است
دیگری که آن گونه تبلیغات و موضع گیری را تکمیل 
 می کند، این است که در تبلیغات مربوط به عشقِ

طبقاتی، کینه و نفرت ی مجرد و انکار خشم و کینه 
ایادی رژیم جمهوری اسالمی نسبت به توده های 

به مثابه امری که وجود دارد پس باید مردم ایران 
در .  تلقی می گردد)انگار، حق آنهاست( پذیرفته شود

نتیجه، هرگز از ایادی جمهوری اسالمی خواسته نمی 
برای شکایت از سرمایه شود که مثالً وقتی کارگران، 

 آنان را  یدارانی که حاصل دسترنج چندین ماهه
یکجا به جیب زده اند به آنها رجوع می کنند، با کینه و 

نه، از ! نفرت و خشونت با کارگران برخورد نکنند
 طلب ،گردانندگان و دست اندرکاران جمهوری اسالمی

نمی شود که به جای حمله به تجمعات اعتراضی 
  به جای دستگیری، زندانی کردن و شکنجهکارگران،

 آنان، به جای نشاندن گلوله های آتشین سالح های ی
خشم را از  کارگران، کینه وی مرگبار خود بر سینه 

دل های خود شسته و در روابط خود با کارگران 
ظاهراً برایشان روشن .  پیشه کنند"عشق و صفا"

ران است که چنین حرف هائی در سردمداران و مزدو

با  دست اندرکار جمهوری اسالمی، کارساز نیست و
پند و اندرزهای این چنینی نمی توانند جمهوری 
اسالمی را از اعمال خشونت برعلیه کارگران و دیگر 

 از نظر ،بنابراین! توده های تحت ستم ایران بازدارند
 پس، این کارگران و ، حاال که رژیم کوتاه نمی آید،آنها

ت ستم ایران هستند که باید دیگر توده های تح
بخشنده و مهربان بوده، به عشق بیاندیشند و با کینه 

نفرت به طبقات استثمارگر و دولت آنها برخورد  و
اما از پذیرفتن چنین اندرزهائی چه چیزی عاید . نکنند

توده های ستمدیده می گردد و چه چیزی عاید 
رواضح است که کوشش پُ! استثمارگران و مرتجعین

 و استثمارشوندگانکاستن از شدت خشم و نفرت در 
ستمدیدگان از طبقات استثمارگر و مرتجع، جز خام 
 کردن اولی ها به نفع دومی ها نتیجه دیگری در بر

قاطعیت مطرح نمود که اگر کسانی در  ندارد؛ و باید با
 می آگاهانهچنان ایده ها و تبلیغاتی به طور ی اشاعه 

امید انجام می دهند که کوشند، آن کار را به این 
بتوانند سیستم حاکم را از آماج حمالت مبارزه جویانه 

 محفوظ ، ایران ی توده های رنج دیده یو خشمگینانه
  .نگاه دارند

  
  :توضیحات

کتایون آذرلی، از ، نوشته ی "مصلوب"منظور کتاب ) 1
الزم است بگویم که من به خاطر .  می باشد،انتشارات فروغ

ی از تفاوت بین زندان های رژیم شاه و رژیم تحلیلی ارائه 
که به دنبال کتاب حاضر منتشر خواهد (جمهوری اسالمی 

 اکثر کتاب ها و نوشته های کوچک و بزرگی که در) شد
مورد زندان های شاه و رژیم جمهوری اسالمی نوشته شده 

در بعضی از آن ها به اظهارنظرهائی . اند را خوانده ام
مثالً .  غیرواقعی به نظر می آمدندبرخورد کرده ام که

 با طرح آخرین بحث های ،مواردی نظیر آن که فرد زندانی
 در میان روشنفکران در کشورهای "اعدام لغو"مربوط به 

 در زندان به 60غربی، ادعا کرده که او خود در سال های 
 آنهم البته نه به -لغو اعدام رسیده بوده استی اندیشه 

ی از اعدام مبارزین انقالبی از میان ناراحت خاطر تأثر و
مردم، بلکه موقعی که رژیم در جریان اختالفات درونی خود 
یکی از مزدورانش به نام مهدی هاشمی را اعدام کرده 

اما، به جرأت می توانم بگویم که از میان آن خاطرات ) ؟(!بود
 ندیدم که در آن روایات "مصلوب" همچون ایهیچ نوشته 

برای . عی و غیرمستند مطرح شده باشندمتناقض، غیرواق
 موضوع برای خواننده، به یکی دو نمونه اشاره روشن شدنِ

  :می کنم
، فرد زندانی تعلق سازمانی خود را "مصلوب"در کتاب 

چریکهای فدائی خلق می خواند، که قاعدتاً باید منظور 
همین است، این امر  ولی، اوالً اگر منظور. سازمان ما باشد

یاد شده در ی ثانیاً با توجه به اینکه در دوره . داردت نقحقی
 در ایران "فدائی"این کتاب، گروه های مختلفی تحت نام 

فعالیت می کردند، او می بایست با وضوح کامل مشخص 
. می کرد که منظورش کدام تشکیالت در این طیف می باشد

او از یک زندانی به عنوان ) 292 فحه یص( در جائی از کتاب
نام می برد که این ) اکثریت(ادار چریکهای فدائی خلق هو"

  یامر بیانگر آنست که وقتی وی بدون اضافه کردن کلمه
 نام چریکهای فدائی خلق را مطرح و خود ،اقلیت و یا اکثریت

را متعلق به آن معرفی می کند، نسبت به این موضوع 
 مسائلی مطرح ،در صفحات مختلف کتاب هم. غیرآگاه نیست

وند که نشان می دهند که منطور او از تعلق داشتن به می ش
مثالً مطرح شده . ، سازمان ماست"چریکهای فدائی خلق"

 "از من سئواالتی در مورد چریکها کرد"است که بازجو 
اسلحه ها رو کجا قایم " و یا پرسیدند) 27  یصفحه(

 او اسمی را 45 و 46در صفحات ). 59 فحه یص ("کردین؟
او و "و در مورد وی می گوید که ) یدهها(مطرح کرده 

خواهر و شوهر خواهرش جزء فعال ترین افراد سازمان 
اغلب متن اعالمیه های سازمان را نزد من می " و "بودند

با توجه به این که ما . "آورد تا با ماشین تحریر تایپ کنم
سال دستگیری فرد مذکور هیچ  ها و سال آن مشخصاً در 

 با مشخصاتی که او ارائه می دهد در رفیق یا رفقای فعالی
ست  ا واضح،یا استان خراسان نداشتیم، بنابراین مشهد و

  از سازمان ما نبوده و هیچ"مصلوب" کتاب  یکه نویسنده
از نمونه های .  با سازمان ما نداشته استایگونه رابطه 

 ،"مصلوب" کتاب دیگر مبنی بر غیرواقعی و غیرمستند بودنِ
خارج  ز حضور اعضای یک جریان سیاسیاین است که او ا

 اطالع می 64- 65از کشوری در زندان در حدود سال های 
 در خارج از 70 آن جریان اساساً در سال های دهد که خودِ

حزب "منظور جریان موسوم به ( . تشکیل شده است،کشور
  ).173 و 292 می باشد، صفحات "کمونیست کارگری

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  کمک های مالیکمک های مالی
    

  سوئدسوئد
   کرون300    چریکهای فدائی خلق 

   کرون 200   کاظم سعادتی رفیق شهید
   کرون200  رفیق شهید مناف فلکی 

  
  انگلستانانگلستان

     پوند4       بهمن 19
   پوند10      صفائی -ر
  

  آلمانآلمان
   پوند30      مختار 

  
  آمریکاآمریکا

   دالر200    بذرهای ماندگار  
  

  ایالت ویرجینیا
   دالر150    بذرهای ماندگار 

  
  ایالت کالیفرنیا
  حماسه مقاومت و

  دالر145   ؟ ...! مرگ صمد"راز"
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  آدرس پست الکترونیک
 

address: ipfg@hotmail.com    e-mail  

 
  
  

      
  

  تسلیتتسلیت
  

با کمال تاسف مطلع شدیم که آقای قلیچ شایگان شام اسبی، پدر رفقا نادر، 
  .حیات را به درود گفته است  سالگی85 در سن ،ارژنگ و ناصر

 که در دوران رژیم سلطنت خود  را درگذشت آقای شایگان"پیام فدائی"
  .یت می گویدبه بازماندگانشان تسل، سالها درد زندان و شکنجه را تحمل کرد

  
  
  
  

    

  !مردم آگاه و مبارز
  !نیروهای انقالبی و آزادیخواه

  
همانگونه که مطلعید، بدنبال ترور 

، "مسعود احمدی مقدس"قاضی 
سرپرست مجتمع قضایی ارشاد در 
هفته های اخیر در تهران، سایت 

سازمان مخفی "مجهول الهویه ای بنام 
جوانان مسلح چریکهای فدائی خلق 

ن انتشار اطالعیه مضحکی،  ضم"ایران

. مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفت
متعاقبا مقامات رژیم و دستگاه های 
تبلیغاتی طبقه حاکم نیز با تکرار و نشر 
این ادعای سایت مذکور، کوشیدند که 
در افکار عمومی، ترور احمدی مقدس 
را به چریکهای فدائی خلق ایران ربط 

  . دهند
وق، و رد ما ضمن تکذیب ادعای ف

هر گونه تالش برای انتساب این جریان 
مجعول به چریکهای فدائی خلق ایران، 

این کوشش ها را تداوم بخشی از یک 
عملکرد مشکوک و پلیسی دانسته الزم 
می دانیم تا برای جلوگیری از بهره 
برداری های ضد مردمی حکومت، بر 
  .برخی نکات در این رابطه تأکید ورزیم

جا که به خود ترور قاضی اساسا تا آن
مقدس باز می گردد، همانگونه که 
شواهد و قرائن فعلی نشان می دهند، 
این ترور در چارچوب تداوم بحران 
داخلی نظام و تشدید تضادهای درونی 

بین جناح های مختلف حاکمیت رخ داده 
و حال دار و دسته های متنازع . است

درون حکومت برای الپوشانی این 
ریب افکار عمومی از آگاهی واقعیت و ف

به هویت واقعی ترورکنندگان قاضی 
مقدس، سعی کرده اند با طرح آگاهانه 
نام چریکهای فدائی خلق در این توطئه، 
زمینه را برای پیشبرد دسائس پلید و 
سوء استفاده های ضد انقالبی خود بر 
علیه کمونیست ها و جنبش انقالبی 

نها آ .مردم ما در آینده هموار سازند
این کار را با عَلَم کردن جریان مجهول 

سازمان مخفی "الهویه موسوم به 
 "جوانان مسلح چریکهای فدائی خلق

  .انجام می دهند
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