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باید از " و تأکیداش بر این امر که اسرائیل "جهانی بدون صهیونیسم"جمهور جدید جمهوری اسالمی در کنفرانس  نژاد در مقام رئیس سخنرانی احمدی"
المللی را برانگیخت و کار به آنجا رسید که شورای امنیت سازمان ملل با صدور  های بزرگ و نهادهای بین  شدیدا حساسیت قدرت"صحنه روزگار محو شود

ها با جمهوری اسالمی بر سر  این سخنرانی و بخصوص این سخن مشخص آنهم در شرایطی که مذاکرات این قدرت. ای این اظهارات را محکوم نمود یهبیان
اعث ای جمهوری اسالمی به شورای امنیت سازمان ملل برجسته گشته است، ب ای رژیم به مرحله حساسی رسیده و احتمال ارجاع پرونده هسته پرونده هسته

در منطق این .  بگذارند"عرضه سیاست"نژاد از   حرف زدن و یا فقدان شناخت احمدی"حساب بی"  و"تجربگی بی"گردید که برخی، این سخنان را به حساب 
گیرد و خطر  خود میای رژیم هر روز ابعاد جدیدتری به  های هسته افراد و یا در این تفکرات، در شرایطی که تهدیدهای غرب مبنی بر ضرورت توقف برنامه

ای  های دیوانه نژاد بیشتر به هذیان کند سخنان احمدی دخالت شورای امنیت و در نتیجه تحریم اقتصادی و یا حمله نظامی، جمهوری اسالمی را تهدید می
 ".شباهت دارد که بر نتایج مترتب بر اقوال خود آگاه نیست
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   اکتبر اکتبر2525فرخنده باد فرخنده باد 
هشتاد و نهمین سالگرد انقالب کبیر اکتبر، انقالب شکوهمندی هشتاد و نهمین سالگرد انقالب کبیر اکتبر، انقالب شکوهمندی 

لنینیسم با سرنگونی لنینیسم با سرنگونی   رکسیسمرکسیسمبخش مابخش ما  که زیر درفش رهائیکه زیر درفش رهائی
بورژوازی استثمارگر، فرارسیدن عصر نوینی را در تاریخ بورژوازی استثمارگر، فرارسیدن عصر نوینی را در تاریخ 

داری و تالش در جهت داری و تالش در جهت   دوران نابودی سرمایهدوران نابودی سرمایه: : بشریت نوید دادبشریت نوید داد
  ..ساختن جامعه سوسیالیستی برای رسیدن به کمونیسمساختن جامعه سوسیالیستی برای رسیدن به کمونیسم
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 نژاد در مقام سخنرانی احمدی
جمهور جدید جمهوری اسالمی  رئیس

 "جهانی بدون صهیونیسم"در کنفرانس 
باید "و تأکیداش بر این امر که اسرائیل 

 شدیدا "از صحنه روزگار محو شود
های بزرگ و نهادهای  حساسیت قدرت

المللی را برانگیخت و کار به آنجا  بین
رسید که شورای امنیت سازمان ملل با 

ارات را محکوم ای این اظه صدور بیانیه
این سخنرانی و بخصوص این . نمود

سخن مشخص آنهم در شرایطی که 
ها با جمهوری  مذاکرات این قدرت

ای رژیم  اسالمی بر سر پرونده هسته
به مرحله حساسی رسیده و احتمال 

ای جمهوری  ارجاع پرونده هسته
اسالمی به شورای امنیت سازمان ملل 
برجسته گشته است، باعث گردید که 
برخی، این سخنان را به حساب 

 حرف زدن "حساب بی"  و"تجربگی بی"
نژاد از  و یا فقدان شناخت احمدی

در منطق .  بگذارند"عرضه سیاست"
این افراد و یا در این تفکرات، در 
شرایطی که تهدیدهای غرب مبنی بر 

ای  های هسته ضرورت توقف برنامه
رژیم هر روز ابعاد جدیدتری به خود 

 خطر دخالت شورای امنیت و گیرد و می
در نتیجه تحریم اقتصادی و یا حمله 
نظامی، جمهوری اسالمی را تهدید 

نژاد بیشتر به  کند سخنان احمدی می
ای شباهت دارد که بر  های دیوانه هذیان

. نتایج مترتب بر اقوال خود آگاه نیست
بنابراین، سوال این است که آیا این 

اقت گیری را باید به حساب حم موضع
نژاد گذاشت و یا در راستای  احمدی

پیشبرد یک خط سیاسی در جهت منافع 
و مصالح جمهوری اسالمی؟ اصوال 
نباید  بر کسی پوشیده باشد که آنچه 

نژاد گفته است تکرار تبلیغات  احمدی
 سال 27ای است که  پوچ و فریبکارانه

است دستگاه تبلیغاتی جمهوری 
. اسالمی آنرا تکرار کرده است

صوص اینکه چنان سخنانی، زمانی بخ

ورد زبان امام جنایتکارشان بود و او 
هر روز و در هر مناسبتی آنرا تکرار 

کرد و البته کسی هم به این خاطر نه  می
کرد و نه  ای صادر می برعلیه او بیانیه

نمایندگان گنگره امریکا و یا دولت  
اسرائیل همچون امروز، خواستار 

ز سازمان اخراج جمهوری اسالمی ا
 .شدند ملل می

 سال 27از سوی دیگر، تجربه 
سلطه رژیم جمهوری اسالمی نشان 
داده است که این رژیم هر کجا 
سخنگویانش از خط داده شده عدول 

اند، در تصحیح آنها درنگ نکرده  کرده
ها ما بارها  در طول این سال. است

ایم که دستگاه تبلیغاتی رژیم  شاهد بوده
های جمهوری "فقیهولی "حتی هر کجا 

ای  اسالمی یعنی خمینی و خامنه
اند آنرا منعکس  ربطی گفته سخنان بی

نساخته و اگر امکان تصحیح آن نبوده 
. تالش کرده که آنرا در سایه قرار دهد

پس وقتی که در شرایط حساس کنونی 
محو رژیم اشغالگر "به سخنی چون 

 از صحنه روزگار فضا داده "قدس
 از سوی شود و همان حرف می

نشریات رژیم و دیگر نهادهای 
شود  جمهوری اسالمی نیز تکرار می

روشن است که مسئله بر سر اظهار 
تجربگی و عدم  نظر شخصی و یا بی

شناخت از عرصه سیاست و حتی 
نژاد،  اینکه احمدی. حماقت گوینده نیست

تروریستی که با معجزه بیت رهبری به 
جمهوری رسید شخصا از آن  ریاست
 از فهم و شعور سیاسی که الزمه درجه

مقامی است که به او تفویض شده 
برخوردار است یا نه امری است که 

دهد که او به  تغییری در این واقعیت نمی
هر حال در حال حاضر در مقام 

جمهور جمهوری اسالمی، به  رئیس
عنوان  یکی از سخنگویان نظام حاکم 

گوید  و در همین  در ایران سخن می
 چنان افاضاتی را مطرح کرده مقام هم

بنابراین، عَلَم کردن سخنان . است

ای هم   که البته حرف تازه-نژاد احمدی
های   از طرف دستگاه-نزده است

تبلیغاتی غرب، خود انعکاس نیاز 
های تبلیغاتی غرب به چنین  دستگاه

دانیم که  مواضعی است وگرنه می
های بزرگ نیز وقتی که منافع و  قدرت

ها  ن حکم کند خیلی از حرفشا مصالح
های خود  را روی آنتن خبرگزاری

ها را نادیده  برند و خیلی از حرف نمی
واقعیت این است که . گیرند می

کارگزاران سرمایه در سراسر جهان، 
روزانه هزاران سخن مزخرف و 

گویند که نه انعکاس جهانی  ربط می بی
کنند و نه به گوش کسی  پیدا می

گیری متقابلی  موضعرسند و نه به  می
ها نیز  پس وقتیکه غربی. انجامند می

سازند نشان  موضعی را برجسته می
کردن چنین موضعی،  دهند که عَلَم می

 .باشد پاسخگوی نیازهایشان می
با این توضیح روشن است که در 

 احمقی -تجربگی و حماقت اینجا پای بی
که بیت رهبری جهت ایفای نقش 

 مطرح -استچی بکار گرفته  تدارکات
نژاد  بلکه سخنان اخیر احمدی. نیست

دقیقا در راستای پیشبرد سیاستی 
سیاستی که پیش از این . باشد معین می

نیز بارها در پیش گرفته شده و همان 
سیاستی است که جهت گرم کردن تنور 

های امپریالیستی هیزم تهیه  سیاست
کوشد مواد الزم جهت  بیند و می می

 و کار آنها را رونق بخشیدن به کسب
این سیاست در راستای . فراهم نماید

ای قرار دارد که جمهوری  وظیفه
اسالمی به مثابه رژیمی وابسته به 
امپریالیسم سالهاست که به آن مبادرت 

گیری  کرده و اساسا یکی از دالیل شکل
 .این رژیم نیز همین بوده است

نژاد به مقام  با انتخاب احمدی
های تبلیغاتی  هجمهوری، دستگا ریاست

گوناگون این موضوع را مطرح 
نمایند که جمهوری اسالمی به  می

های اول به قدرت رسیدنش  سال

 این رژیم 60برگشته و شعارهای دهه 
. کنند را نیز در این رابطه برجسته می

باید دید با تعقیب این امر، آنها چه 
کنند و به این وسیله  اهدافی را دنبال می
خواهند پاسخ بدهند؟  به چه مسائلی می

جهت درک این امر، قبل از هر چیز 
ضروری است که با نگاهی به تاریخ 

 ساله این رژیم به خاطر 27سلطه 
آوریم که این رژیم همواره در حالیکه 
فریادهای ضدامپریالیستی و 

اش  ضدامریکائی و ضدصهیونیستی
گوش فلک را کر کرده بود در عمل 

ها و  ستدرست در جهت منافع امپریالی
شیطان "به خصوص امریکا که او را 

نامد حرکت کرده و علیرغم   می"بزرگ
همه هیاهوهایش، مجری حلقه به گوش 

این . های آنها بوده است سیاست
های  هیاهوها و این رجزخوانی

هدف نبوده بلکه تالش  امریکائی بی ضد
ای بوده تا به رژیمی سر تا پا  آگاهانه

 در طی .وابسته هویتی مستقل بخشد
این مدت، مستقل جلوه دادن رژیم 
جمهوری اسالمی، هم قدرت مانور 
بسیار بزرگی به سردمداران جمهوری 
اسالمی داده و هم، دست اربابان 

اش را در الپوشانی نقش و  امپریالیست
مسئولیت خود در همه جنایات رژیم 

پرورده خود کامال باز گذاشته  دست
ایم که  هها به عینه دید در این سال. است

این تبلیغات فریبکارانه بر اذهان عمومی 
و بخصوص برای کسانی که جهت 
درک رویدادها به ظواهر امور تکیه 

کنند، چه تأثیر مخربی داشته است و  می
چنین کسانی را از درک سیر واقعی 

در حالی . رویدادها عاجز ساخته است
که واقعیت جز این نیست که این رژیم 

 وابسته به از روز اول، رژیمی
امپریالیسم بوده و به مثابه رژیمی 
وابسته همواره در خطی که مصالح و 

اش ایجاب  منافع اربابان امپریالیست
بواقع . کرده، حرکت نموده است می

تاریخ جمهوری اسالمی، تاریخ فعلیت 
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یافتن این وابستگی در صحنه عمل 
 .است

عملکرد جمهوری اسالمی در طول 
ح تمام  سال گذشته با وضو27

وابستگی این رژیم به امپریالیسم را به 
دهد که این  رساند و نشان می اثبات می

رژیم به عنوان یک رژیم وابسته عمال 
کند که  ای عمل می طبق برنامه و نقشه

ها  خطوط کلی آن توسط امپریالیست
تهیه شده و حتی در زمان اجرا نیز 

. رود تحت کنترل و نظارت آنها پیش می
های جمهوری  ک سیاستپس جهت در

های  اسالمی نباید به شعارها و عربده
ضدامپریالیستی و یا ضدصهیونیستی 
سردمداران این رژیم توجه کرد، بلکه 
باید دانست که این رژیم به مثابه 
رژیمی وابسته در واقع نقش 

چی امپریالیسم در منطقه و  تدارکات
جمهور  کند و رئیس ایران را اجرا می
منتخب "، چه خود را چنین رژیمی هم

 بداند و چه رسوائی "مردم
اش از سوی بیت رهبری "انتصاب"

شهره عام و خاص باشد، در هر حال، 
ای جز پیشبرد این سیاست  وظیفه
و تا زمانی که تاریخ مصرفش به . ندارد

پایان نرسیده مجبور است که به این 
 .وظیفه ادامه دهد

نژاد در این مقام به مثابه  احمدی
 که بر -"والیت مطلقه فقیه"چی  تتدارکا

اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی 
اصلی است که دیکتاتوری امپریالیسم 

 وظیفه پیشبرد -بر آن استوار است
همان سیاستی را دارد که در پیش به 

تهیه هیزم برای گرم ": آن اشاره شد
. "های امپریالیستی کردن تنور سیاست

ها و  توان معنای حرف بر این اساس می
نژاد را براحتی فهمید و  حرکات احمدی

متوجه شد که چگونه او در خطی 
 و اربابان "ولی فقیه"کند که  حرکت می
چندی پیش . اش نیاز دارند امپریالیست

های درونی  در جریان اختالفات جناح
هیئت حاکمه جمهوری اسالمی، به 

طلبان حکومتی در  اصطالح اصالح
 در "قیهولی ف"اعتراض به نقش فائقه 

جمهور در   اداره کشور، مقام رئیس
 "حاجب الدوله"جمهوری اسالمی را 

با این توضیح زیاد مشکل . نامیدند
نخواهد بود که بفهمیم در صحنه 

ها و  سیاست داخلی و خارجی حرف
نژاد به نفع چه کسانی  مواضع احمدی

و به پیشبرد کدام ! شود تمام می
اما برای . رساند ها کمک می سیاست

 "حساب بی"های  اینکه معنای حرف
نژاد و منافع آن سخنان در  اخیر احمدی

ها و  های امپریالیست حساب و کتاب
ها را بهتر درک کنیم، باید  صهیونیست

مختصرا نگاهی به وضع کنونی منطقه 
های آمریکا بیاندازیم تا  و سیاست

نژاد  معلوم شود که افاضات احمدی
افع  نبوده و من"حساب بی"زیاد هم 

ها بر آورده  معینی را برای امپریالیست
 .سازد می

نگاهی سریع به اوضاع منطقه 
دهد که لشکرکشی  بروشنی نشان می

امریکا و متحدینش به افغانستان و 
عراق و مسائلی که متعاقب این امر 

ترین مسئله منطقه را  پیش آمد مهم
درست است که . دهد تشکیل می

مناطق امپریالیسم امریکا جهت گسترش 
اش  نفوذ خود و تحکیم سیطره جهانی

در مقابل رقبای امپریالیستش، این 
کشورها را آماج تهاجم نظامی خود 
قرار داده است و با پیشبرد این 
سیاست جنگی در جستجوی راه نجاتی 

باشد،  زده خود می برای اقتصاد بحران
بینیم که  اما از سوی دیگر به عینه می

نستان برعلیه مقاومت مردم عراق و افغا
های  اشغال کشورشان و مخالفت قدرت

جهانی و نیروهای ارتجاعی وابسته به 
آنها بخصوص در مورد اشغال عراق 
با این لشکرکشی، چه موقعیت بغرنجی 
برای امریکا در این کشورها، و بویژه 

روزی . در عراق، ایجاد کرده است
نیست که نیروهای متجاوز با کشته و 

و بالطبع . ه نشوندمجروح جدیدی مواج
بازگشت این مجروحان و جنازه 
نیروهائی که از میدان جنگ خارج 

به امریکا، بر جوّ مخالفت با این  اند شده
لشکرکشی که هر روز در خود امریکا 

در چنین . افزاید یابد، می نیز گسترش می
شرایطی که امریکا و انگلیس با 

های آشکار جهانی و داخلی  مخالفت

طلبانه  های جنگ سیاستجهت پیشبرد 
اند، شدیدا به عواملی احتیاج  خود مواجه

های  دارند تا با تکیه بر آنها سیاست
در چنین . خود را درست جلوه دهند

اوضاعی روشن است که 
های جمهوری اسالمی و  رجزخوانی

ای و  بازی با مسئله سالح هسته
 که گویا "خطری"برجسته کردن 

های جمهوری  سخنان و سیاست
المی برای صلح منطقه در بر دارد از اس

سوی امپریالیسم، بهترین کمک جهت 
طلبانه  های جنگ جا انداختن این سیاست

 .باشد می
های امپریالیسم  بررسی سیاست

های اخیر، بخوبی نشان  آمریکا در سال
دهند که امریکا جهت توجیه  می

طلبانه و نظامی  های توسعه سیاست
در خود  چه -خود برای افکارعمومی

 به -المللی امریکا و چه در عرصه بین
وجود دشمنی نیاز دارد که جای خالی 
شوروی سابق یا به قول ریگان 

 11با .  را پُر نماید"امپراطوری شر"
 شد "خلق"سپتامبر در عمل این دشمن 

 "بنیادگرائی اسالمی" و "تروریسم"و 
 را "جهان آزاد"به عنوان خطراتی که 

بوق و کرنا معرفی کنند، با  تهدید می
امروز نیز که رسوائی . شدند

های امریکا و انگلیس در عراق  سیاست
گیرد و  تری می هر روز ابعاد وسیع

های بوش و بِلر جهت توجیه حمله  دروغ
به عراق نقل هر مجلسی شده است، در 
شرایطی که هر روز مردم هرچه 

های آنها به  بیشتری برعلیه سیاست
های  ربدهخیزند، ع اعتراض برمی

نژاد و تأکید بر بازگشت  احمدی
جمهوری اسالمی به شعارها و 

های به قدرت  های سال سیاست
که بخصوص جنگ (رسیدنش 

امپریالیستی ایران و عراق را با آن 
امداد "همان ) نمودند شعارها توجیه می

ای است که مورد نیاز بوش و "غیبی
های  بِلر بوده و به کار پیشبرد سیاست

های  رجزخوانی. آید نه آنها میطلبا جنگ
نژاد برعلیه اسرائیل و غرب در  احمدی

حالیکه جمهوری اسالمی بر ضرورت 
کند،  ای تأکید می داشتن نیروی هسته

درست آن عاملی است که امریکا و 
انگلیس جهت موجه جلوه دادن  

طلبانه خود و تداوم  های جنگ سیاست
شان در منطقه، به آن  حضور نظامی

ها به هیئت  این رجزخوانی. رندنیاز دا
دهد که با  حاکمه امریکا امکان می

برجسته کردن نقش مخرب جمهوری 
طلبانه  های جنگ اسالمی، بر سیاست

خود تأکید کرده و درستی و ضرورت 
تداوم آن را به افکار عمومی حقنه 

بنابراین، در شرایطی که . سازند
امپریالیسم امریکا نیازمند هیوالئی است 

ا نشان دادن آن به مردم توجیهی تا ب
طلبانه  های جنگ جهت پیشبرد سیاست

های  خود فراهم سازد، عربده
نژاد درست در این راستا به کار  احمدی

نژاد،  براستی که این عمل احمدی. آید می
 "حاجب الدوله"او را در نقش 

این . گذارد امپریالیسم به نمایش می
های  است ماهیت واقعی عربده

الیستی و ضدصهیونیستی ضدامپری
سردمداران جمهوری اسالمی؛ 

روند  مزدورانی که چون به خلوت می
 .کنند آن کار دیگر می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پیام فدائی و خوانندگانپیام فدائی و خوانندگان
 

  آلمانآلمان
  سرخود-ر 

 !با درودهای انقالبی
جهت. کارت پستال شما رسيد

ايد های الزم همانطور که گفته تماس
موفق. به اميد ديدار. اقدام خواهيم کرد
 .و پيروز باشيد

 

  سوئدسوئد
  ح -ر 

 !با درودهای انقالبی
موفق و. تان را دريافت کرديم نامه

 .پيروز باشيد
 

  امریکا امریکا 
  ب-ر 

 با درودهای انقالبی
متأسفانه. تان را دريافت کرديم نامه

ايد همانطور که خودتان اشاره کرده
اند و اين امر عجيبی افراد تغيير کرده

در هر صورت از اينکه ما را. نيست
يان جلسه يادبود جانباختگاندر جر
 در شهر آتالنتا گذاشتيد٦٧سال 

 .پيروز باشيد. سپاسگذاريم
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فوریه همان سال در  18 -17 در لندن نوشته شده و اولین بار در تاریخ 1853 ژانویه 28مقاله زیر توسط کارل مارکس در 
 . به چاپ رسیده استNew-York Daily Tribune  "ننیویورک دیلی تریبو"روزنامه 

  اشرف دهقانی:ترجمه از

 

  مجازات اعداممجازات اعدام
 

 : مالحظات زیر را مطرح کرده است"دارزدن آماتوری" ژانویه در مطلبی تحت عنوان 25 در "تایمز"روزنامه 
مرگ از طریق حلق اغلب مالحظه شده است که در این مملکت اعدام در مالء عام، معموالً وقوع مواردی از "

ای از  و این نتیجه.  را در پشت سر خود داشته است- چه به صورت خودکُشی و چه تصادفی-آویز شدن
تأثیر شگرفی است که اعدام یک جانی معروف، به روی فردی با عقلی ناقص و یا دارای تمایالت بیمارگونه، 

 ".گذارد به جای می
دن این موضوع مطرح کرده است، یکی مربوط به یک دیوانه در ، جهت روشن نمو"تایمز"از چندین موردی که 

، با حلق آویز کردن خود به "باربور"باشد که وی پس از صحبت با افراد دیوانه دیگر در مورد اعدام   می"شفیلد"
 .باشد که او نیز خود را دار زده است  ساله می14مورد دیگر مربوط به یک پسر . زندگی خویش پایان داده است

ای است که احتماالً هیچ  ها در خدمت آن قرار دارد به گونه که شمردن یک به یک این مثال) اصولی(کترین د
در این اصول چیزی کمتر از ستایش جالد و قایل شدن مستقیم مقام خدائی . انسان عاقلی آن را حدس نخواهد زد

این، آن چیزی . گیرد  مورد تمجید قرار می"جامعهعالج نهائی "برای وی وجود ندارد، در حالی که اعدام نیز به مثابه 
 .  نامد، آمده است می  " سرآمد روزنامه ها"ای که خود را  است که در مقاله اصلی روزنامه

 و انتقاد به "تایمز" کثیف ضمن به نقد کشیدن منطق Morning Advertiser "مورنینگ ادورتایزر"روزنامه 
 : دهد  به دست می1849 روز سال 43 از اش از اعدام ، آمار جالبی جانبداری

 
ها  آمیزترین نوع قتل ها بلکه شرارت کند، این جدول بیانگر نه فقط خودکُشی  خود تأئید می"تایمز"همانطور که 

حیرت است که این مقاله در مورد جای . افتد کاران اتفاق می  که بالفاصله بعد از اعدام جنایتهائی باشد، قتل هم می
دهد؛ در  ای که به تعمیق آن پرداخته، حتی یک دلیل ساده و یا توجیهی به دست نمی ارائه القیدانه تئوری وحشیانه

کند، اگر به طور کلی غیرممکن نباشد، بسیار مشکل است که اصلی را بنا  این جامعه که به تمدن خود مباهات می
مجازات عموماً به عنوان . الت و انتظاری که از اعدام در نظر است بتواند ایجاد گرددنهاد که بر مبنای آن عد

اما شما چه حقی دارید که مرا جهت اصالح و یا ارعاب . ای برای اصالح و یا ارعاب دیگران تعریف شده است وسیله
ترین شواهد  ت که با ارائه کامل چیزی به نام آمار موجود اس-عالوه بر این، تاریخ وجود دارد. دیگران تنبیه کنید

از نقطه نظر . درست برعکس.  دنیا به وسیله مجازات نه ارعاب شده و نه اصالح"قابیل"کنند که از زمان  ثابت می

تنها یک تئوری مجازات وجود ) انتزاعی(حق مجرد 
دارد و آن تئوری کانت است که شأن انسان را در 

شناسد،  به رسمیت می) به صورت تجریدی(انتزاع 
این را به خصوص در فرمولبندی خشکی که هگل 

 :گوید هگل می. توان دید به آن داده می
این عملی ناشی از . مجازات حق مجرم است"

مجرم تجاوز به حق را . باشد اراده خود وی می
جرم او نفی . کند به عنوان حق خود اعالم می

مجازات نفی این نفی است و در . حق است
 است که مجرم خود، آن را نتیجه تأئید حقی

مورد پشتیبانی قرار داده و بر خویشتن تحمیل 
 ") فلسفه حق-هگل.(نموده است

ای وجود   بدون شک در این فرمولبندی مغلطه
چونکه هگل به جای این که به مجرم به عنوان . دارد

صرف یک معلول، برده دستگاه قضائی، نگاه کند، 
سرنوشتش را او را به موقعیت یک موجود آزاد که 

با نگاهی . دهد نماید، ارتقاء می خود تعیین می
شویم که در اینجا،  تر به موضوع ما متوجه می دقیق

های  آلیسم آلمانی است که مثل اغلب نمونه این ایده
دیگر، به قوانین جامعه کنونی قطعیت 

آیا این دغلکاری نیست . بخشد ای می ماوراءالطبیعه
اش، به جای  ای واقعیه که به جای فرد با انگیزه

محیط و شرایط اجتماعی گوناگونی که فرد را تحت 
  یعنی – را"اراده آزاد"گذارند، انتزاعی از  فشار می

یکی از میان چندین خصوصیات یک انسان را به 
این تئوری با تلقی ! جای خود انسان، قرار دهیم

مجازات به مثابه نتیجه اراده خود مجرم، چیزی جز 
حق ( قدیمی نیست "قانون قصاص"یکی بیان متافیز

چشم در ) تالفی با تحمیل مجازات از همان نوع
خون در مقابل . دندان در مقابل دندان. مقابل چشم

صاف و پوست کنده آنکه، مجازات چیزی . خون
ای که جامعه با آن در قبال تخطی  نیست جز وسیله

و تخلف از شروط حیاتی خود، صرفنظر از صفات 
اما، این . کند روط، از خود دفاع میاین شرط و ش
ای بهتر از جالد  ای است که وسیله چه نوع جامعه

گری خود  شناسد و وحشی برای دفاع از خود نمی
آمد سر"ای که خود را  ز طریق روزنامهرا ا

نامد، به مثابه قانونی ابدی    می"های عالم روزنامه
 زند؟  جار می

نه خود آقای آ، کوتله، در اثر عالی و عالما
 :گوید که می

ای را  ما به طور وحشتناک منظماً بودجه"
... ها، سکوهای اعدام و چال ها، سیاه برای زندان
همان توان، تقریباً به  می. کنیم صرف می

کنیم، نظر  بینی می ترتیبی که زاد و ولد را پیش
ها دستشان را به  داد که چه تعدادی از انسان

 

 ها  اعدام
 

 

 ها ها و خودکشی قتل
 

 

 اسامی
 

 

 تاریخ
 

 اسامی
 

 تاریخ

  مارس22 هانا سندلس  مارس20 میالن
  مارس22 نیوتن. جی. ام   

  مارس27  فقره قتل در لیورپول4 –گلیسون. جی. ی جه  مارس26 پالی
   آوریل2 ترقتل و خودکشی در لیسس  مارس27 اسمیت
   آوریل7 خوردن سم در حمام  مارس31 هوو

   آوریل8 لی بی. دبلیو  
  آوریل13 وارد مادرش را به قتل رساند. ی جه   آوریل9 لندیک

  آوریل14 یاردلی  آوریل13 سارا تامس
  آوریل14 داکسی، قتل والدین  
  آوریل17 لی خودش و دو فرزندش را کشت بی. ی جه  

  آوریل18 چارلز اورتن  آوریل18 ریفیتگ. ی جه
   می2 دنیل هولمزدن  آوریل21 راش. ی جه
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هند کرد، چه تعداد جاعل وجود خواهد داشت، چه تعداد به زندان افکنده های دیگر آغشته خوا خون انسان
 ".خواهند شد

 چاپ شد، نه فقط 1829آوری در جمعبندی از احتماالت جرم که در سال  آقای کوتله واقعاً با قطعیت حیرتو 
سسات خاص ؤ، نه ماین امر که. بینی نمود  در فرانسه را پیش1830های گوناگون در سال  تعداد بلکه انواع جرم

ای موجود جامعه مدرن بورژوائی، بوجود آورنده میانگینی از  سیاسی در یک کشور بلکه به طور کلی شرایط پایه
توان در جدولی که کوتله برای  باشد، موضوعی است که آن را می جنایت در بخشی از جامعه در محدوده ملی می

 100در رابطه با مجرمین محکوم شده در امریکا و فرانسه رقم ما .  تهیه دیده است، مشاهده نمود1822 -24سال 
 .کنیم را مالحظه می

 

 
الی را در یک پدیده مادی ها نظم و رو  انواع آنشوند، چه تعداد و چه اگر جرایم در میزان باالئی مشاهده می

دنیای (مشکل است با دقت نظر داد که کدام یک از این دو "کند   و اگر آن طور که آقای کوتله اظهار می-کنند بیان می
العاده منظم این وضع به جای   که تأثیرات خود را در تکرار فوقمسببینی هستند) مادی و یا سیستم اجتماعی

کاران را  ند، بنابراین آیا ضرورت ندارد که، به جای تجلیل و ستودن جالد یعنی کسی که انبوهی از جنایتگذار می
آیند، جا باز شود، عمیقاً خواستار دگرگونی سیستمی باشیم  کاران جدیدی که بوجود می کند تا برای جنایت اعدام می

 .باشد که منشاء و منبع تغذیه جرم و جنایت در جامعه می
 

 
  
  

  !!مصاحبه با خبرنگاری که از عراق بازگشته استمصاحبه با خبرنگاری که از عراق بازگشته است
  ١٨١٨بقيه از صفحه بقيه از صفحه 

 
مردمی که اعضائی از خانواده . اما در حال حاضر مردم عادی عراق هرچه بيشتر در مقاومت شرکت دارند

.  در صد نيروها هم سنی نيستند١٠٠. مردمی که بوسيله نيروهای اشغالگر تحقير شده اند. اشان کشته شده اند
تا آنجائيکه به جنگجويان خارجی بر می گردد، آنها درصد . نون اعضای شيعه نيز در آن حضور دارندهم اک

 .خيلی کمی از مقاومت را تشکيل ميدهند
 هفته گذشته مناظره ای داشتيم ميان نااومی کالين و اريک گاستافسون کسی که در جنگ اول عراق :گودمن

اليست درباره اين موضوع که آيا ارتش اياالت متحده و يا به شرکت داشت، کالين نويسنده سرشناس و ژورن
فکر می کنی اين . اصطالح نيروهای متحدين بايد هر چه سريع تر از عراق خارج شوند، صحبت می کرد

 خروج چه تأثيری خواهد داشت؟
فکر می کنم من .  به نظرم آغاز پروسه ای خواهد بود برای اينکه عراق به يک کشور مستقل تبديل شود:دهار

شمار قربانيان در عراق را پائين خواهد آورد، زيرا که هم اکنون ارتش آمريکا عامل اصلی مرگ و رنج و 
اکثر کشتارها در عراق اشغالی به دستان ارتش اياالت متحده اتفاق می افتند، بويژه . درد مردم در عراق است

هايشان بر محالت و مناطق مسکونی عراق بمب می بوسيله جنگنده های اياالت متحده که بر سر مردم و خانه 
اخراج ارتش ما از عراق به وضعيت روی زمين نيز کمک خواهد . بنابراين، اين درد پايان می يابد. ريزند
بی ثباتی ادامه خواهد . مطمئنًا بی نظمی وجود خواهد داشت. ثبات بيشتری در اوضاع بوجود خواهد آمد. کرد

خن گفتن از خروج ارتش آمريکا معنی نخواهد داشت مگر اينکه شامل اين فاکتور ولی فکر می کنم س. داشت
شود که تمام قراردادها در آنجا روی زمين برای بازسازی دوباره به مناقشه گذاشته شوند و بازسازی عراق به 

و در حال . ده اندآنها اين کار را کر. خود عراقيها واگذار شود آنها می دانند چگونه کشورشان را بازسازی کنند
و البته غرامت کامل به عراقيهائی که بر اثر اشغال کشورشان . حاضر به آنها چنين اجازه ای داده نمی شود

 .خسارت ديده اند نيز بايد پرداخت شود
  آيا مردم اين احساس را دارند که چنين چيزی رخ دهد؟:گودمن
را مردمی که رأی دادند و من با بعضی از آنها  نه، در اين لحظه اين مسأله خيلی آشکار است، زي:دهار

اما حاال روشن شده که . مصاحبه کردم رأی دادند زيرا فکر می کردند به اشغال کشورشان پايان خواهد داد
دولت کنونی قصد ندارد اساسًا اياالت متحده را مجبور به تعيين تاريخ خروج از عراق کند بنابراين بنظر می 

 .انی نخواهد داشتآيد که اين روند پاي

  آيا برنامه داری به عراق برگردی؟:گودمن
 بله برنامه دارم برگردم ولی مطمئن نيستم :دهار

 .اما برمی گردم. چه موقع
 خوب، می خواستم از شما تشکر کنم :گودمن

برای وقتی که در اختيار ما گذاشتی و در کنار ما 
در اواخر اين هفته در اياالت متحده چندين . بودی

ظاهرات برگزار خواهد شد در شصتمين سالگرد ت
ريختن بمب اتم بر هيروشيما و تظاهرات برعليه 
جنگ در نيويورک در پارک مرکزی، يک 
تظاهرات هم از سازمان ملل به طرف پارک 

فکر می کنی مردم چه . مرکزی خواهيم داشت
 چيزهای مهمی را بايد بدانند؟

ش از  بايد بدانند اين دولت به ميل خود:دهار
قصد آنرا ندارد، تنها . عراق بيرون نخواهد آمد

راهی که ممکن است باعث خروج از عراق شود 
اين است که آمريکا مجبور به خروج شود، زيرا 

 .که آنها مايل به خروج از عراق نيستند
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سن
 

 

 فیالدلفیا
 

 

 فرانسه
 

 19 19  سال21زیر 
 35 44  سال30 تا 21
 23 23  سال40 تا 30

 23 14  سال40باالی 
 100 100 مجموع کل

  

  لیست کمک های مالیلیست کمک های مالی
 

  انگلستانانگلستان
  پوند20   شهید عزت رفیق

  پوند 20  رفیق شهید مادر غروی
  پوند20  رفیق شهید همایون کتیرائی

   پوند39     میز کتاب
  پوند57    تظاهرات

  پوند10  ث سنجریرفیق شهید کیومر
  پوند39   67جانباختگان سال 

  پوند10  رفیق شهید فرشید راجی
 پوند   5   پیام فدائی

 یورو   5     بهمن19
 
  لمان لمان آآ

  یورو422   میز کتاب سمینار
  دالر امریکا30    "
  دالر کانادا20    "
  پوند20    "
 

  سوئدسوئد
  کرون 500  رفیق کبیر بهروز دهقانی

  کرون500    خلق عرب
  کرون500   بذر های ماندگار
  کرون500   حماسه مقاومت
  کرون 500   سرود پایداری
 یورو   10   پیام فدائی

  پوند4,50     بهمن19
 

  کانادا کانادا 
  دالر500  رفیق شهید سیروس سپهری

  دالر200   بذرهای ماندگار
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امروز سازمان عفو بین الملل 
ستفاده سی نگرانی خود را در مورد ا

از فرودگاه های ) سیا(آی ای 
اسکاتلند به عنوان ایستگاه بین راه 

متهم به (برای انتقال زندانیان 
به کشورهایی که در آنها ) تروریسم

. شکنجه رواج دارد، اعالم کرد
روزنامه گاردین در این باره نوشته 
است که دولت آمریکا از فرودگاه های 

ان  به عنو"گالسکو" و "پریستویک"
ایستگاه بین راه در پروسه دستگیری 

مشهور به پروسه (و انتقال زندانیان 
تسلیم و انتقال فوق العاده، یعنی 
دستگیری اشخاص مشکوک به 
ارتباط با گروه های تروریستی و 
فرستادن آنها به کشورهایی که در 
آنها شکنجه رایج است، و نگه داشتن 
زندانیان در حبس های درازمدت 

. استفاده می کند) مهبدون محاک
روزنامه گاردین ادعا می کند که 

 پرواز و گالسکو 75پرستویک برای 
 پرواز انتقال 219 پرواز از 74برای 

زندانیان، مورد استفاده قرار گرفته 
گاردین گزارش داده است که . است

بازداشت شدگان حقِ داشتنِ وکیل 
نداشته اند و دستگیری آنها از کمیته 

لیب سرخ نیز مخفی نگه بین المللی ص
بیشتر بازداشت . داشته شده است

شدگان به کشور مصر فرستاده می 
شوند و برخی نیز به اردن، مراکش، 
افغانستان، ازبکستان و سوریه 

 . فرستاده شده اند
یکی از مسئولین سازمان عفو 

، در این "روزمری برانت"بین الملل، 
استفاده از فرودگاه های ": رابطه گفت

کو و پریسویک به عنوان گالس
ایستگاه بین راه سی آی ای، فقط 
بخش کوچکی از تصویر بزرگتری از 

واقعیت  زندان های مخفی آمریکا در 
دولت . سرتاسر جهان می باشد

 تسلیم و انتقال فوق "آمریکا اصطالح 
 "مناقصه" را برای توصیف به "العاده

. گذاشتن شکنجه به کار می برد
لل مدارک فاش سازمان عفو بین الم

شده ای را به دست آورده که در 
مورد شبکه ای از زندان ها و 
بازداشتگاه های مخفی آمریکا در 
اقصی نقاط جهان و مناقصه شکنجه 

ما درباره موردهای . در آنها می باشد
متعددی تحقیق کرده ایم که افرادی 
توسط مأمورین دولت آمریکا و یا 

دان متحدینش دستگیر شده اند و به زن
های مخفی آمریکا در کشورهای 
مختلف فرستاده شده اند که در آنجا 
توسط نیروهای پلیس محلی تحت 

این . شکنجه قرار گرفته اند
های مخفی باید "گوانتانامو"

درهایشان باز شوند و همه زندانیان 
آزاد شوند و یا در دادگاه های 

 ".عادالنه محاکمه شوند
پیش از این، سازمان عفو بین 

ملل از دولت آمریکا خواسته بود که ال
جزئیات زندان های مخفی خود را که 
در رابطه با عملیات به اصطالح 

 ایجاد کرده، "مبارزه با تروریسم"
در ماه آگوست گزارشی در . علنی کند

 مرد اهل یمن منتشر شد که 2مورد 
عنوان کرده بودند که بعد از 
دستگیری برای شکنجه شدن به اردن 

 روز 4بعد از . شده اندفرستاده 
شکنجه مداوم، به یک زندان مخفی 
آمریکایی در اردن برده شده و بیش 
از یک سال و نیم در آنجا زندانی 

 .بوده اند
 مرد دیگر به 2عالوه بر اینها، 

 و "صالح ناصر سلیم علی"نام های 

که هنوز  ("محمد فرج احمد باشمیال"
به دستور دولت آمریکا، بدون داشتن 

م و بدون دادگاهی شدن، در حک
به ) زندانی در یمن به سر می برند

سازمان عفو بین الملل گفته اند که 
دستگیرکنندگان آنها گاردهای 
آمریکایی بوده اند که هر روز آنها را 

هر دو آنها، که . بازجویی می کرده اند
در اندونزی زندگی می کردند، به طور 
مخفیانه به این زندان برده شده و 

تی به آنها گفته نشده است که در ح
. هستند) و حتی در کدام کشور(کجا 

در بازجویی ها از آنها در مورد 
القاعده سوال می شده و در این 
پروسه به آنها اجازه داشتن وکیل و 
یا مالقات داده نشده است در حالیکه 
هرگز محکوم شناخته نشده اند و 

 ساله در 27صالح . حکم نگرفته اند
 وقتی که همراه با زن 2003آگوست 

اندونزی تبار خود در حال خرید در 
 37محمد . جاکارتا بود دستگیر شد

 در اردن 2003ساله نیز در اکتبر 
او همراه با زنش برای . دستگیر شد

نگهداری از مادر بیمارش که قرار بود 
تحت عمل جراحی قرار گیرد، به اردن 

این دو مرد با هم . سفر کرده بود
ستند ولی از بازداشت دوست ه

هر دوی آنها . همدیگر بی اطالع بودند
 روز توسط مأمورین 4گفتند که مدت 

اطالعاتی اردن، در پروسه مناقصه 
آنها گفته اند . شکنجه، شکنجه شدند

که شکنجه هایی که بر آنها شده است 
عبارت بودند از کتک و شالق، با 

چوب به کف پا زدن در حالیکه 
ویزان بودند و وارونه از سقف آ

فلک (دست و پاهایشان بسته بود 
 ).شدن

صالح گفته است که در زندان 
تحت آزار جنسی قرار گرفته و شوک 
الکتریکی به او وارد شده و او را به 
زور مجبور به نشستن بر روی بطری 
می کردند به طوریکه بطری وارد 

محمد از شدت وحشت . مقعدش شود
ها قادر به توصیف جزئیات شکنجه 

 .یی که به او شده نیست
هر دو مرد گفته اند که با چشم 
های بسته و دست و پاهای در 
زنجیر، حدود سه و نیم تا چهار و نیم 
ساعت در هواپیمای کوچک نظامی 
بوده اند که آنها را به زندان مخفی 

 و 6مدت . آمریکا در اردن برده است
 ماه در آن زندان بسر بردند و هر 8

رین آمریکایی در روز توسط مأمو
رابطه با فعالیتشان در افغانستان و 

سپس به . اندونزی بازجویی می شدند
زندان مخفی دیگری فرستاده شدند 

و در آنجا ) که خیلی مدرن بوده است(
محمد . نیز بازجویی ها ادامه یافتند

شرح داده است که بازجوها مأمورین 
آمریکایی بودند که چهره خودشان را 

در لباسهایی مثل (شاندند کامأل می پو
 24در هر دو زندان بطور ). نینجاها

ساعته موسیقی خیلی بلند غربی در 
داخل سلول ها پخش می شده که 
ظاهرأ برای شکنجه روحی زندانیان 

 . بوده است
 هر دو آنها بدون 2005 مه 5در 

. هیچ توضیحی به یمن فرستاده شدند
آنها بدون دادگاه و یا حکم، همچنان 

زندان مرکزی عدن در یمن بسر در 
مقامات یمن در حضور . می برند

سازمان عفو بین الملل اعتراف کرده 
 مرد فقط به دلیل اینکه 2اند که این 

دولت آمریکا دستور داده، در زندان 
یک مقام یمن به . عدن بسر می برند

سازمان عفو بین الملل شکایت کرده 
حاال ما زندان ها را برای ": است که

 ."لت آمریکا اداره می کنیمدو
 

 

 

  

  ترفند های جدید امریکاترفند های جدید امریکا

  !!در کاربرد شکنجهدر کاربرد شکنجه
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کاخ سفید می خواهد که سی آی ای از یک 
شکنجه و بد (که آزار دادن ) پیشنهادی(الیحه قانونی 

افراد مشکوک به تروریسم که در ایاالت ) رفتاری
متحده آمریکا بازداشت هستند را ممنوع می کند، 

 . معاف شود و این قانون شامل آنها نشود
وتوی )  هفته پیش3(کا تهدید مجلس سنای آمری

ریاست جمهوری را نادیده گرفت و قانونی را که 
رفتار و یا مجازات بی رحمانه، غیرانسانی، یا 
تحقیرکننده نسبت به هر کسی که در بازداشت دولت 

 .آمریکا قرار دارد ممنوع می داند را، تصویب کرد
اما واشنگتن پست و نیویورک تایمز، هر دو از 

 دولت آمریکا، نقل "ناشناس"ز مقامات طرف یکی ا
قول کرده اند که دیک چینی، معاون رئیس جمهور 
آمریکا پیشنهاد تغییراتی در آن ماده قانونی را داده 
است که آن قانون شامل عملیات ضدتروریستی 

و یا شامل . دولت آمریکا در خارج از آمریکا نشود

،  از دولت آمریکا"عنصری"عملیاتی نشود که توسط 
 .غیر از سازمان دفاع، انجام می شود

گفته می شود که این طرح پیشنهادی را آقای 
چینی به همراهی رئیس سی آی ای، پورتر گاس، 

، سناتور "جان مک کین"هفته گذشته به 
جمهوریخواه که متن آن قانون اصلی را نوشت، 

آنها دلیل آوردند که رئیس جمهور به حداکثر . دادند
.  احتیاج دارد"جنگ با تروریسم" انعطاف پذیری در

روزنامه ها نوشتند که آقای مک کین طرح پیشنهادی 
 نفر از هر نوع 3سخنگوهای این . آنها را رد کرد

 .اظهار نظری در این مورد خودداری کردند
واشنگتن نوشته است که افسران سابق 
سازمان اطالعاتی آمریکا می گویند که اگرچه اکثر 

 در بازداشت "جنگ با تروریسم" زندانیان مربوط به
ارتش آمریکا هستند، سی آی ای ده ها زندانی را در 
رابطه با مسائل مختلف اطالعاتی در زندانهایی در 

خالد شیخ "خارج از آمریکا نگه داشته است، مثل 
ابو " یکی از افراد رده باالی القاعده، و "محمد
 . "زبیده

 ایجاد گروه های طرفدار حقوق بشر گفته اند که
مقررات موازی برای افراد ارتش و مأمورین 

 غیر عملی است "جنگ علیه تروریسم"اطالعاتی، در 
زیرا که جاسوسان و سربازان اغلب با هم کار می 

 . کنند و اطالعاتشان را با هم رد و بدل می کنند
سازمان دیده بان " عضو "تام مالی نووسکی"

جورج (ا آنه":  به نیویورک تایمز گفت"حقوق بشر
برای اولین بار، صراحتأ می ) بوش و حامیانش

گویند که کارکنان سازمان های جاسوسی و 
اطالعاتی باید قادر باشند که به گونه ای غیر انسانی 

شما نمی توانید به سربازان .  با زندانیان رفتار کنند
بگوئید که رفتار غیرانسانی همیشه برخالف وجدان 

 خودشان شاهد باشند است، اگر آنها با چشم های
که اعضای سی آی ای اجازه دارند که آن رفتار را 

 ".داشته باشند
طرح قانونی مک کین هنوز با مخالفت های 
سختی در کنگره روبرو است، جائی که برای 

 .تصویب شدن باید در آنجا رأی بیاورد

 
 

  

  مجازات اعداممجازات اعدام
  برای یکی از سربازان آمریکاییبرای یکی از سربازان آمریکایی

 
 نفر از ٢ آمريکا به جرم کشتن يک سرباز گارد ملی

افسران ارشد خود در يک پايگاه نظامی نزديک تکريت در 
گفته می شود که . معرض مجازات احتمالی اعدام قرار دارد

اين اولين نمونه گزارش شده سرپيچی و قتل افسران خودی در 
 .عراق است

در يک جلسه بازجويی در کويت، سرهنگ  پاتريک 
ق مدارک و شواهد موجود معتقد است راينرت گفت که او طب

در " تروی"  ساله از اهالی ٣٩که گروهبان آلبرتو مارتينز 
 عدد نارنجک برای ٣استان نيويورک، از يک مين ضد نفر و 

کشتن يک سروان و يک ستوان، به دليل کينه شخصی، استفاده 
افسر بازجو که پيشنهاد محاکمه نظامی اين سرباز . کرده است
 .فت که او مدارک و شواهد محکمی يافته که می توانند به اعدام اين سرباز منجر شوندرا کرده، گ

 ساله، در انفجاری که دفتر کار آنها را در ٣۴ ساله، و ستوان لوئيز آلن ٣٠سروان فيليپ اسپوسيتو، 
ها در در ابتدا تصور شد که کشته شدن آن. يکی از قصرهای صدام حسين در تکريت منهدم کرد، کشته شدند

اما . اثر اصابت ترکش های غيرمستقيم گلوله های خمپاره شليک شده به پنجره های ساختمان دفترشان، بود
 نارنجک بوده ٣يک متخصص مواد منفجره در دادگاه گفت که آن انفجارات در اثر مين ضد نفر و احتماأل 

 ناشی از خمپاره و يا راکت يک پزشک ارتش نيز شهادت داد که زخم های کشته شدگان با زخم های. اند
 .مطابقت ندارند

يک شاهد . گفته می شود که سروان فيليپ اسپوسيتو گروهبان مارتينز را از وظايفش بر کنار کرده بود
بنام  سروان کارل پروبر گفت که گروهبان مارتينز دو بار به او گفته بوده که از سروان اسپوسيتو متنفر 

و بار ديگر در  ٢٠٠۴است، يک بار در سپتامبر 
سروان پروبر شهادت داد که در بار دوم . ماه مه

از اسپوسيتو متنفر هستم و : "گروهبان مارتينز گفت
قربانی کردن ." ( کنمقربانیمی خواهم او را 

اصطالحی است که در دوران جنگ ويتنام مرسوم 
شد و به کشتن افسران بلند پايه توسط سربازان و 

 .) طالق می شددرجه داران زيردست آنها ا
داليل عمده محکوم کننده ای که عليه مارتينز 
وجود دارند شامل اين واقعيت هستند که اين جرم 
در زمانی اتفاق افتاد که نيروهای ارتش آمريکا در 

وکالی مارتينز، که . جنگ در عراق بسر می بردند
در زندان ارتش در کويت بسر می برد، اعالم کرده 

ی ای عليه موکلشان وجود اند که هيچ مدرک واقع
 .ندارد

در ماه اپريل گذشته نيز حسن اکبر، گروهبان 
 افسر، با ٢ديگری از ارتش آمريکا، در قتل 

انداختن نارنجک به داخل چادرهايشان و گشودن 
آتش به روی آنها در زمانی که در زمان اشغال 

 در کويت بسر می بردند، مجرم ٢٠٠٣عراق در 
ام محکوم شده و در انتظار شناخته شده و به اعد

او از بعد از جنگ . اجرای حکمش بسر می برد
ويتنام اولين سرباز آمريکايی بوده است که به جرم 

 تا ١٩۶٩از . کشتن هم قطار خود محکوم شده است
 آمريکايی در ٨٢ طبق آمار ارتش آمريکا ١٩٧١
 . کشته شده اند"قربانی کردن"  مورد ۶٠٠

 
 

 

 

  از شکنجهاز شکنجهسفید سفید دفاع کاخ دفاع کاخ 
  

  

 آلبرتو مارتينز
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 نوجوان سياهپوست ٢به دنبال  فرار 
از دست پليس و کشته شدن آنها در 
اثر برق گرفتگی، شورش های 
اجتماعی و تظاهرات خيابانی خشونت 
آميز در محالت فقيرنشين حومه 

 اکتبر شروع شدند و تا ٢٧پاريس در 
اين شورش ها . چند هفته  ادامه داشتند

به کشورهای ديگر اروپايی نيز کشيده 
يه داری را شدند و رژيم های سرما

در کشورهای صنعتی به وحشت 
مدتی بعد در فرانسه حالت . انداختند

فوق العاده و محدوديت رفت و آمد 
)  روز١٢به مدت (برای نوجوانان 

اعالم شد و حتی تمام سايت های 
. اينترنتی غيردولتی نيز قطع شدند

گسترش  دولت های سرمايه داری از
يافتن شورش ها به کشورهای ديگر 

 . داشتندهراس
طبقه حاکمه فرانسه و بورژوازی 
جهانی از اين واقعيت وحشت دارند 
که سرکوب روزافزون و حکومت 
نظامی نمی تواند برای هميشه جلوی 
شعله ور شدن آتش خشم زحمتکشان 
جامعه را بگيرد و هيچ حکومت 
نظامی و زندان و سرکوبی نمی تواند 
نارسايی های اجتماعی و بيکاری و 

 های اجتماعی که در بی عدالتی
جوامع سرمايه داری ريشه دارند را 

 .درمان کند
انفجار خشم و کينه جوانان خانواده 

زحمتکشان فرانسه،  های کارگری و
پيش درآمدی است برای مبارزات 

اين شورش ها هرچند . طبقاتی آينده
که از نظر سياسی متشکل نبوده و 
رهبری ای برای بيان خواسته های 

اشتند، اما انعکاس مشخص خود ند
خشم توده ها عليه فقر، نژادپرستی، 
خشونت پليس عليه مهاجرين و 
ساکنين محالت فقيرنشين بود که با 
توهين ها و تحقيرهای لفظی عوامل 

فرمان آنها برای  دولت فرانسه و
 .سرکوب شديد روبرو شد

مقامات دولتی فرانسه از ابراز علنی 
هيچ نوع تهديد و توهين نسبت به 

اشيه نشينان و مهاجرين خودداری ح
مهاجرينی که اغلب . نکرده اند

شهروند فرانسه هستند و سالهای 
بسياری است که در اين کشور کار 

می کنند و فرزندانشان در اين کشور 
متولد شده و بزرگ شده اند، از طرف 

نيکلس (وزير کشور فرانسه 
تهديد به اخراج و ديپورت ) سارکوزی

سارکوزی . ه اندبه کشورهايشان شد
 نوامبر خطاب به نمايندگان ٩در روز 

خارجی ها، "مجلس گفت که 
مهاجرين قانونی يا غيرقانونی ای که 
در شورش های اخير دستگير 

شوند، بايد فورأ از کشور ما  می
کسی که افتخار . اخراج شوند

شهروندی فرانسه را دارد نبايد با 
انجام اعمال خشونت آميز خود، پليس 

بور به عکس العمل خشونت را مج
 ."آميز و بازداشت فرد کند

سارکوزی از قدرت خويش به عنوان 
وزير کشور و باالترين مقام در رأس 
پليس فرانسه برای سرکوب هرچه 
بيشتر اعتراضات کارگران و فقرای 
. شهری، کمال استفاده را کرده است

به عنوان مثال چندين هفته قبل از 
، تعداد  اکتبر٢٧شروع شورش های 

که از آب (زيادی ماشين های کارچر 
فشار قوی برای شستشوی مراکز 

به ادارات ) صنعتی استفاده می کنند
پليس محالت فقيرنشين منتقل کرد که 
از آنها برای حمله به تظاهرکنندگان 

سارکوزی همچنين . استفاده شود
دستور جستجوی خانه به خانه و 
دستگيری مهاجرين قانونی و 

ی که در شورش های غيرقانون
خيابانی شرکت داشته اند را به پليس 

رئيس پليس فرانسه در  .داده است
توضيح شيوه جديد کار پليس در اداره 
کردن محالت کارگرنشين و 
 :مهاجرنشين، در مصاحبه ای گفت

ما اين مناطق را از شورشيان "
ديگر در اين . بازپس خواهيم گرفت

محله ها، پليس کسی نيست که با 
غازه دار سر خيابان احوالپرسی کند، م

بلکه پليس کسی است که هر گوشه ای 
از اين خيابانها را تحت نظر داشته 

از اين به بعد ما باتجربه ترين و . باشد
خشن ترين نيروهايمان را به اين 

 ."محالت خواهيم فرستاد
در طول اين مدت اتحاديه های 
کارگری و احزاب به اصطالح 

ونيست و حزب سوسياليست و کم

سبزها و احزاب به اصطالح چپ 
LR و LO با دولت همکاری کرده و 

اعتراضی به سرکوب پليسی و 
مردم  .حکومت نظامی نکردند

زحمتکش فرانسه شاهد بودند که 
چگونه دولت سرمايه داری با هرچه 
بيشتر سرکوب کردن توده ها و ايجاد 

گستاخ تر   رعب و وحشت در جامعه،
 . شودو بی شرم تر می

بحران های اقتصادی اجتماعی 
فرانسه و وحشت طبقه حاکمه از 
شورش توده ها موجب شد که يکبار 
ديگر سياست ها و ايدئولوژی عميقأ 
نژادپرستانه بورژوازی فرانسه در 

سارکوزی در  . شودءنزد توده ها افشا
تفاله " مصاحبه ای، اين جوانان را

جامعه " اوباش" و" انگل ها"، "ها
 او با بی شرمی تمام انتقاد و .خواند

اعتراض مردم نسبت به رفتار پليس با 
تظاهرکنندگان را ناديده گرفته و به 

به . آنها حق اظهار نظر نمی داد
" عنوان مثال سارکوزی در جواب به 

يکی از فوتباليست های " ليليان تورام
مشهور فرانسه که از رفتار پليس در 
شورش های اخير و سياست های 

ت انتقاد کرده بود گفت که ليليان دول
تورام حق اظهار نظر در اين موارد 

با اينکه او "را ندارد زيرا که 
فوتباليست خوبی است و در اين 
محالت بزرگ شده ولی خيلی وقت 
است که ديگر در اين محالت زندگی 
نمی کند و بنابراين حق اظهار نظر 

ليليات ." (در اين موارد را ندارد
الت فقيرنشين پاريس تورام در مح

بزرگ شده و کاپيتان سابق تيم ملی 
 .)فرانسه است

در همان روزهايی که مردم جهان در 
تلويزيونهايشان می ديدند که پليس 
پسر جوان دستگير شده ای را تا سر 

زد، سارکوزی در  حد مرگ کتک مي
مصاحبه های متعدد خشونت پليس را 

اما طبق آمار رسمی  .تکذيب می کرد
 پليس ضد ٢٠٠٠ون بيش از تاکن

شورش به محالت فقيرنشين اعزام 
 نفر از آنها به جرم ٨شده اند که 

خشونت شديد عليه مردم بی سالح 
 ۶٠٠٠بيش از . بازداشت شدند

اتومبيل به آتش کشيده شدند و شرکت 
های بيمه حجم خسارات را بيش از 

 ميليون يورو خسارت اعالم ٢٠٠
ها  هفته اول شورش ٢در . کردند

 نفر توسط پليس ٢٢٣۴بيش از 
 نفر از آنان ١۴۶٢دستگير شدند و 
 نفر افراد بالغ و ٣٢٩. بازداشت شدند

 نوجوان بالفاصله دادگاهی شدند ٢٨١
 سال و ١٨ نفر افراد باالی ٢١٧و 

.  نفر نوجوان حکم زندان گرفتند۵۶
 تا ١٠ بچه ١٣در محله مارسيلز فقط 

 . ساله دستگير شدند١٣
 که طبق قوانين فعلی دولت فرانسه

پناهندگی و شهروندی نمی تواند 
مهاجرين شهروند شده را ديپورت 
کند، به سرکوب و تهديد و تشکيل 
پرونده هايی با جرايم اجتماعی برای 

م آنها دست زده ئآنها و مجازات دا
به عنوان مثال بسياری از . است

کسانی که در شورش های اخير 
 پرونده دستگير شده اند و برای آنها 

درست شده، برای سالهای متمادی 
حتی قادر به گرفتن پاسپورت نخواهند 

شورش های اخير از جانب  .بود
دولت فرانسه به عنوان معضلی در 
ارتباط با مسئله مهاجرين وانمود شده 

اما واقعيت اين است که اين . است
ناآرامی های اجتماعی درواقع شورش 
فقرای شهری و کارگرانی که زير 

ط فقر زندگی می کنند، عليه خ
خصوصی سازی ها و قطع خدمات 

مثل کمبود خانه های دولتی (اجتماعی 
و ديگر ) و کاهش حقوق بيکاری

يورش های دولت فرانسه به حقوق 
شورش . دمکراتيک توده ها می باشند

جوانان محالت فقيرنشين حرکتی 
مجزا از ديگر اعتراضات جاری در 

وان مثال به عن. جامعه فرانسه نيست
در ماه گذشته به دنبال يک روز 

عظيم ترين اجتماع  اعثصاب عمومی،
 کارگران و زحمتکشان در خيابان

های فرانسه به وقوع پيوست که در 
 .چند دهه اخير بی سابقه بوده است

 منشاء همه اين ،واقعيت را بخواهيم
ها و مبارزات از آنجاست که  شورش

طبقه حاکمه فرانسه با کاهش سطح 
 ندگی و تعرض به حقوق اجتماعیز

 برای قدرتمندتر ،سياسی کارگران
کردن هرچه بيشتر سرمايه های کالن 
فرانسه و دادن قدرت مانور بيشتر به 

 برای رقابت آنها در بازار ،آنها
سرکوب  .گام بر داشته است جهانی،

شديد اين مبارزات نيز در همين 
کميته . رابطه صورت می گيرد

 نوامبر ١١ نشست وزرای فرانسه در
 ١٩۵۵با تغيير جزئی در قانون سال 

 ٣ روزه را به ١٢، حالت فوق العاده 
 که ١٩۵۵قانون . ماه افزايش داد

برای سرکوب مخالفين در مستعمرات 
فرانسه بوجود آمد و به سرکوب های 
خونين وحشيانه مردم آن کشورها 

پيش از اين اما هيچگاه در  منجر شد،
را نشده بود و داخل خاک فرانسه اج

ه مورد تا امروز حدود نيم قرن است ک
 .استفاده قرار نگرفته است

 

  نگاهی به شورش های اخیر در فرانسهنگاهی به شورش های اخیر در فرانسه
 

  روناک مدائنروناک مدائن
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  سویسویاز از شکنی شکنی   اعتصاباعتصاب
   فرانسه فرانسههای کارگریهای کارگری  اتحادیهاتحادیه

 
 هزار تن از کارگران راه آهن 170 نوامبر 21در 

فرانسه اعتصاب نامحدودی را در اعتراض به امکان 
این ششمین . خصوصی کردن راه آهن آغاز کردند

این .  می باشد2005صاب راه آهن فرانسه در سال اعت
 اتحادیه عمده راه آهن فرانسه 4اعتصاب توسط 
 .هدایت می شود

بالفاصله پس از شروع اعتصاب، مذاکرات دولت با 
یکی از . اتحادیه های کارگری راه آهن شروع شد

 می باشد که به حزب CGTبزرگترین این اتحادیه ها 
دولت با رؤسای این . تکمونیست فرانسه نزدیک اس

اتحادیه وارد مذاکره شده و ادعا کرد که به هیچ وجه 
مذاکرات . قصد خصوصی کردن راه آهن را ندارد

فوری دولت با اتحادیه ها و قول انجام خواسته های 
کارگران، بیشتر از این جهت است که دولت فرانسه 

 هفته شورش های 3نمی خواهد که بالفاصله پس از 
هرهای فرانسه، بار دیگر با طبقه کارگر خیابانی ش

شورش جوانان مناطق فقیرنشین فرانسه، . درافتد
اعتراضی بود علیه نژادپرستی و همچنین علیه وضع 
نابسامان اقتصادی و اجتماعی ساکنین این محالت که 
. کارگران فقیر و زحمتکشان کم درآمد شهری هستند

یکی از شیوه های دولت فرانسه برای سرکوب 
نارضایتی ها در جامعه، ایجاد دو دستگی و اختالف 

در نتیجه دولت فرانسه . میان زحمتکشان می باشد
برای جلوگیری از طوالنی شدن اعتصابات راه آهن و 
اوج گرفتن خشم کارگران و سپس اتحاد کارگران 

اعتصابی با شورشیان محالت فقیرنشین، به مذاکره 
 .با اتحادیه ها نشست

کارگری و حزب سوسیالیست و حزب به اتحادیه های 
اصطالح کمونیست فرانسه نیز در راه رسیدن به 
اهداف دولت قدم گذاشته و از شورش جوانان هیچ 

آنها نیز همچون دولت سرمایه داری . دفاعی نکردند
فرانسه در تالشند که هیچ اتحادی میان کارگران و 
. فقرای شهری در شورش های اخیر بوجود نیاید

ه های کارگری و این احزاب ذکر شده در اتحادی
تالشند که مبادا اعتراضات و اعتصابات کارگری نیز 
به حرکاتی قهرآمیز علیه دولت تبدیل شوند، و به 
همین دلیل در میز مذاکره با دولت، دست و دلبازی 
نشان داده و وعده های توخالی دولت را پذیرفته و 

 .درصدد شکستن اعتصاب هستند

 

 
 

ون مذکور امروز به قان
عنوان ابزاری برای آماده سازی 
دولت فرانسه برای مقابله با مبارزات 
. توده ها مورد استفاده قرار گرفت

طبق اين قانون پليس حق دارد که 
بدون مجوز به هر خانه مشکوکی 
هجوم ببرد و افراد خانواده را دستگير 

دولت می تواند هر نوع اعتصاب . کند
ع کند و رسانه ها را و تشکلی را ممنو

 بايد دانست که غصب .سانسور کند
قدرت و کنترل عليه شهروندان 

در چنين حد و درجه ای،  غيرنظامی،
در تاريخ اخير فرانسه بی سابقه بوده 

 .است
دولت برای جلب حمايت افکار 
عمومی از تمديد حکومت نظامی و 
گسترش خشونت پليس و سرکوب 

 شکل دولتی در محالت فقيرنشين، به
حساب شده ای به افکار و احساسات 
نژادپرستانه و ضدپناهنده عقب مانده 
ترين اقشار جامعه دامن زده و اعالم 
کرد که حکومت نظامی برای اخراج 
مهاجرين غيرقانونی که رهبری 
شورش ها را داشته اند ضروری 

سارکوزی از مجلس فرانسه . است
درخواست کرد که اجازه اخراج هر 

در شورش ها نقش داشته کسی را که 
و در خيابان توسط پليس دستگير شده 

به عنوان مثال يکی از  .به دولت بدهد
مقامات دولتی نيز در برنامه ای 

 : نوامبر گفت١۶راديويی در روز 
چند همسری در ميان مهاجرين يکی "

از مهمترين عوامل شورش های اخير 
دولت ها تاکنون در مورد . بوده است

جرين بی تفاوت چندهمسری مها
دولت قبلی به . برخورد کرده اند

خانواده های اين افراد به عنوان 
مهاجر اجازه ورود به فرانسه را داد 

. را بوجود آورد و مشکالت اخير
چندهمسری موجب می شود که 
فرزندان اين خانواده ها فرهنگ 
جامعه فرانسوی را نپذيرند و در آنها 

ر د. رفتار خشونت آميز رشد می کند
تمام . نتيجه نمی توانند کار پيدا کنند

کمک های دولتی به اين خانواده ها 
بايد قطع شود که مجبور شوند به 
 ."قوانين فرانسه احترام بگذارند

سارکوزی نيز در مصاحبه ای در اين 
همين نظرات را بيان کرد و  مورد
بايد خانه های دولتی را از اين " :گفت

ا بچه ريشوهايی که چندهمسر و ده ه
او گفت که دليل فقر و  ."دارند بگيريم

بيکاری مهاجرين، نژادپرستی و 
ضعف سيستم نيست، بلکه خريد و 
فروش مواد مخدر و فعاليت های 

سارکوزی . مافيايی اين افراد است
سپس روی ضرورت تشديد خشونت 
پليس تأکيد کرد و گفت که يکی ديگر 
از داليل شورش های اخير اين است 

ميشه با سياست های که دولت ه
افزايش نيروی پليس و (سارکوزی 

اخراج مهاجرين بزهکار و قطع 
مخالفت کرده ) کمک های دولتی

 .است
م کردن وضعيت خانوادگی َلدولت با َع

تعداد محدودی از ) چندهمسری(
خانواده های مهاجرين، قصد دارد که 
سرکوب گسترده و پايمال کردن 

ری حقوق دمکراتيک توده ها و دستگي
ها و ديپورت مهاجرين را، توجيه کند 
و مخالفت مردم را با سياست های 
راست و ضدکارگری دولت، و 
نارضايتی عمومی عليه فقر و بيکاری 
را به سمت احساسات ضدپناهندگی 

 .کاناليزه کند
بعد از اينکه شورش ها اوج گرفتند، 
سارکوزی مورد انتقاد جناح شيراک 

زی به شيراک از سارکو. قرار گرفت
خواندن " تفاله و اوباش"خاطر 

اما . جوانان شورشگر انتقاد کرد
برقراری مقررات منع رفت و آمد از 
جانب سارکوزی مورد انتقاد هيچکدام 
از جناح های طبقه حاکمه فرانسه و 
هيچکدام از نمايندگان مجلس فرانسه 
منجمله نمايندگان احزاب به اصطالح 
سوسياليست و کمونيست قرار 

همه جناح های بورژوازی . تنگرف
فرانسه از اقدامات ضروری برای 
دفاع از حقوق بورژوازی و تقويت 
سيستم دولتی برای سرکوب طبقه 

جناح شيراک  .کارگر هم نظر هستند
که اميدوار است جلوی موفقيت های 
احتمالی سارکوزی را در انتخابات 
آينده بگيرد، در سخنرانی ای در اوايل 

نان نژادپرستانه ماه گذشته از سخ
اما مردم . سارکوزی انتقاد کرد

فرانسه فراموش نکرده اند که همين 
سخنان سارکوزی را ژاک شيراک در 

شيراک .  تکرار کرده بود١٩٩١سال 
مشکل ما کارگرها " :در آن سال گفت

مشکل اصلی ما سياه ها و . نيستند
کارگر فرانسوی که . ها هستند مسلمان

ر می کنند خودش و زنش به سختی کا
 فرانک درآمد دارند، مرد ١۵٠٠٠و 

 تا زن و يک ۴همسايه را می بيند که 
 فرانک هم ۵٠٠٠٠عالمه بچه دارد و 

از دولت کمک مالی می گيرد و کار 
اين مسئله، اگر بوی گند . هم نمی کند

و سر و صدای آن مهاجرين را در 
نظر نگيريم، کارگر فرانسوی را 
ت خشمگين کرده و او را به سم
و . مخالفت با سياست دولت می کشاند

حق هم دارد، و گفتن اين واقعيات نيز 
 ."نژادپرستی نيست

سرکوب شورش جوانان حومه شهرها 
و تشديد قوانين ضدکارگری و 
ضدپناهنده، دستگيری و ديپورت 
پناهندگان، تهديد شهروندان 
سياهپوست به لغو حق شهروندی و 
ديپورت آنها، و ديگر اعمال 

انونی و توهين آميز سارکوزی و غيرق
ديگر اعضای دولت فرانسه عليه توده 

رهبر حزب " ژان له پن"ها، حمايت 
را نيز " جبهه ملی فرانسه"فاشيستی 

ژان له پن در . جلب کرده است
سخنرانی ها و مصاحبه های متعدد 
گفته است که خوشحال است از اينکه 
باالخره سارکوزی و رهبران ديگر 

انيت سياست های جبهه احزاب به حق
پی برده اند و ) فاشيست(ملی 

شعارهای اين حزب را تکرار 
 .کنند می

 
 

 !!پیروز باد انقالبپیروز باد انقالبستگی مبارزاتی کارگران و زحمتکشان سراسر جهان        ستگی مبارزاتی کارگران و زحمتکشان سراسر جهان        مبمببرقرار باد هبرقرار باد ه            !!زنده باد کمونیسمزنده باد کمونیسم
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پس از تمامی تبلیغات و عربده کشی های ! آری
جهت دار اما مرعوب کننده بود که در واقع بسیاری از 
جریانات چپ به جای دیدن این حقایق و تحلیل صحیح 

 راست و  سپتامبر به دلیل ماهیت11از فاجعه 
سازشکار نگرش خود، مرعوب آن تبلیغات گردیدند و 
بدون ارائه هیچگونه مدارک و شواهد و حتی کمتر از 
آن، بدون هیچ استدالل علمی، ادعاهای دروغین 
مقامات آمریکا را پذیرفتند که مطابق آن گویا جریانات 
مذهبی و اسالمی به آن عملیات بی سابقه بدور از 

. بی. یتی و در رأسشان سیا و اف نهاد امن51چشم آن 
جریانات به اصطالح . اِی دست زدند. اِس. آی و اِن

چپ با پذیرش آن ادعا و باز بدون کمترین توجه به 
بحران سیستم سرمایه داری جهانی و حدت 

شواهد زیادی حتی در آن زمان در (تضادهای آن 
دست بود که بیانگر رشد اختالفات درون هیات حاکمه 

ر مورد عراق و کالً منطقه خاورمیانه بود و آمریکا د
و بدون توجه به نیاز امپریالیسم آمریکا برای ) هست

بکار انداختن ماشین نظامی خود به منظور تحقق 
 سپتامبر 11اهداف توسعه طلبانه اش به تحلیل 

این جریانات در حقیقت با تکیه به همان . پرداختند
راه کننده و ادعاهای دولت آمریکا، به آن تحلیل گم

بدتر از آن، به آن دستورالعمل هائی رسیدند که در 
واقع عمق ورشکستگی این دسته از جریانات را بار 

هرچند بخش بزرگی از چپ . دیگر به اثبات رساند
 که به بهانه آن -ایران و کالً جهان از آن رویداد

زندگی میلیون ها کارگر و زحمتکش جهان بطور 
ایه داری انحصاری است وحشیانه ای که ذات سرم

 تحلیل مجموعاً مشابه و گمراه کننده ارائه -رقم خورد
داد ولی در عین حال میان جریانات این بخش در این 

جریانات زیادی از . زمینه تفاوتهائی نیز وجود دارد
این طیف از همان ابتدا مقابل عربده کشی های هدفدار 
ی امپریالیست ها هرچند با نگرشی سطحی ایستادگ

کردند ولی جریاناتی از این طیف آشکارا همان را 
یا با ما، "خواستند که در واقع دولت آمریکا با شعار 

 یعنی آمریکا -"جهان متمدن" و زیر نام "یا برعلیه ما
 از همان لحظه ای که واقعه -سرسپردگانشو شرکا و 

حزب .  سپتامبر اتفاق افتاد سازماندهی کرد11
ای راه کارگر "توده"ن نیمه دمکرات کردستان، سازما

ان خلق از جمله این  فدائی"اکثریتی"و جریان شبهه 

 11جریانات راست بودند که موضع خود درباره 
کمیته اتحاد عمل برای "سپتامبر را در بیانیه 

در حالیکه .  در سطح جنبش پخش کردند"دمکراسی
 سپتامبر روشن 11مدت زمان کوتاهی پس از فاجعه 

ن فاجعه بهانه ای ست که طبقه حاکمه شده بود که ای
آمریکا از آن در جهت پیشبرد اهداف سیاسی، 
اقتصادی و نظامی خویش بر علیه کارگران و خلق 
های جهان و همچنین در تضادشان با دیگر 
امپریالیست ها مورد بهره برداری قرار داده است، این 
جریانات به دنباله روی از ادعاهای بلندگوهای 

در اینجا بود که بار دیگر طبقه . تی پرداختندامپریالیس
کارگر و خلق های ایران گذشته از ادعاها و برنامه 
های به ظاهر چپ و رسماً اعالم شده این جریانات به 
ماهیت واقعاً راست و سازشکارانه تحلیل و موضع 

آن تحلیل ها و موضع گیری ها بار . آنها پی بردند
ای ایران حتی االمکان دیگر معیاری گردیدند تا خلق ه

بفهمند دوستان آنها چه جریاناتی و دشمنان آنها 
 .کیانند

این سه جریان با قبول دربست ادعاهای دولت 
آمریکا و بدون کمترین توجه به انگیزه ها و اهداف 
آشکارا اعالم شده مقامات آمریکائی و بدون در نظر 
 گرفتن کارنامه و سابقه افراد و جریاناتی مانند بن

الدن و القاعده و پیوند و نفوذ سازمان جاسوسی سیا 
و سازمان های جاسوسی عربستان و پاکستان با این 

 سپتامبر بدون 11فرد و جریانش، پذیرفتند که فاجعه 
اطالع و بدور از چشم دستگاه های بسیار پیچیده 
امنیتی آمریکا توسط دار و دسته سیا ساخته بن الدن 

رضایت " الدن هم برای کسب انجام گرفته و افراد بن
 به "بهشت موعود" و گرفتن جواز ورود به "خدا

این . چنین اقدام بسیار دقیق و مرگباری دست زدند
سه جریان در آن اعالمیه بدون ارائه هیچگونه مدارک 
و شواهد و بدون کمترین استدالل علمی مبتنی بر 
 عملکرد بن الدن و القاعده و کارنامه شان که تماماً در

خدمت منافع امپریالیسم بوده اند، می گویند چنان 
عملیات دقیقی پنهان از دید دستگاه های امنیتی آمریکا 

به نام مذهب و " صورت گرفت که "جریاناتی"توسط 
انتحار در این یا " و همچنین "تهدید" و از طریق "دین

 البته نه برای تأمین منافع مادی -"آن گوشه جهان

راهی بر بهشت " جستجوی روی زمین بلکه برای
بعداً .  به این عملیات دست زدند- در آسمان"موعود

یکی از همین جریانات سازشکار، یعنی حزب دمکرات 
کردستان، بر پایه چنان موضع گیری رسوائی، 
فرصت را غنیمت شمرد و، با این هدف که در کارزار 
جنگی آمریکا سهمی از خدمتگزاری را نصیب خویش 

ی که جورج بوش برای دور دوم به گرداند، هنگام
 از طرف "نمایندگی"ریاست جمهوری انتخاب شد به 

گرچه این حزب سپس ! مردم ایران به او تبریک گفت
کمیته اتحاد عمل برای " یکی از اعضای "گالیه"مورد 

 یعنی سازمان راه کارگر قرار گرفت ولی "دمکراسی
ن راه کارگری ها حتی به روی خود نیاوردند که چنا

عملی از سوی یارانشان یعنی حزب دمکرات نتیجه 
منطقی چنان تحلیل و موضعگیری است که خود راه 
کارگر نیز در تأیید مواضع آمریکا پایش را امضاء 

 . کرده بود
در نتیجه همان تحلیل و همین نگرش طبقاتی 
است که ما شاهدیم سه جریان نامبرده در آن شرایط 

مپریالیسم آمریکا به قدری از تهدیدها و خشم ا
وحشت زده شده بودند که در بیانه مشترک خویش از 

، یعنی همان جهانی که جورج بوش با "جهان متمدن"
تهدید و ارعاب به صفش می کرد، می خواست تا علیه 

 متحد شود و هرچه در توان دارد از جمله "تروریسم"
 بین المللی را جهت تعقیب و مجازات "تمامی امکانات"
 . بکار بندد"ت هاتروریس"

یکی دیگر از جریانات به اصطالح چپ ایرانی 
 11که در آن شرایط، در جریان واقعه تروریستی 

سپتامبر بار دیگر جایگاه راست و سازشکارانه خود 
را نشان داده حزب کمونیست کاغذی منصور حکمت 

این حزب با تحلیلی مشابه اما با تفاوت های . است
 سپتامبر پرداخت و سرانجام 11ظاهری به برخورد با 

 برای "اجازه نامه"نیز با رسوائی تمام ضمن صدور 
ارتش تجاوزگر آمریکا برای حمله به افغانستان 
آشکارا ماهیت راست و اپورتونیستی خویش را فاش 

البته حزب منصور حکمت در تمام این سالها . ساخت
 را بلند کرده و می "اسالم سیاسی"پرچم مبارزه علیه 

 کارگران و "دشمن اصلی"د آنرا بمثابه کوش
 "بشریت متمدن"زحمتکشان ایران و تهدیدی برای 

 هیچگونه ارتباطی "اسالم سیاسی"گوئی . معرفی کند
در ( اجتماعی سرمایه داری –با مناسبات اقتصادی 

نداشته و ) ایرانِ تحت مناسبات سرمایه داری وابسته
با این حزب همزمان .  است"آسمانی"پدیده ای 

فحاشی به کمونیست های انقالبی، همانند بسیاری از 
 11تندپیچ های تاریخ حیات کوتاه خویش، در جریان 

سپتامبر صفحه دیگری را به تاریخچه راست و غیر 
در حالیکه تمامی حقایق . انقالبی خود اضافه کرد

 !! سپتامبر و دیدگاه ها سپتامبر و دیدگاه ها1111فاجعه فاجعه 
  با گذشت زمان واقعیات چه می گویند؟با گذشت زمان واقعیات چه می گویند؟

  سومسومقسمت قسمت 

  

    غالم امیدوارغالم امیدوار
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 سپتامبر در خدمت سیاست 11نشان می دادند که 
 امپریالیسم آمریکا های جنگ طلبانه و توسعه طلبانه

در حالیکه به بهانه خطر . به وقوع پیوسته است
 سپتامبر دولت آمریکا بی پرده می 11تروریسم و 

گفت که چه نقشه پلیدی برای خلق های تحت ستم دنیا 
کشیده است، و می گفت که بخش های زیادی از جهان 

 پلیسی خود بدل خواهد ساخت و در –را به دژ نظامی 
 هیچ نقطه ای از جهان از "ه تروریسممبارزه علی"

لشکرکشی او مصون نخواهد بود، در چنان شرایطی 
آقای منصور حکمت بر پایه رسالت و وظیفه همیشگی 

 که در بهترین حالت چیزی به جز گرد -خود و حزبش
و غبار پراکنی گمراه کننده و آب به آسیاب امپریالیسم 

یدان آمدند  به م-و ارتجاع وابسته به آن ریختن نبود
 آن "تحلیل" در "کارگر" و "کمونیسم"تا زیر نام 

رویداد اینبار نیز همسوئی خود را با امپریالیست ها و 
حزب کاغذی حکمت . دشمنان مردم به نمایش بگذارند

اینبار نیز با تفسیری ژورنالیستی، تفسیری که مایه 
اش را از ادعاها و تبلیغات امپریالیسم گرفته بود، آن 

 و یا "تروریسم" بین دو سوی "جنگ"د را رویدا
جنگی که در یکطرفش .  نامید"جنگ تروریست ها"
تروریسم اسالمی و جنبش ارتجاعی و کثیف اسالم "

زمانی " تروریسمی که خود "سیاسی قرار گرفته است
 بوده، "دست پرورده و مخلوق آمریکا و غرب

 "ایده جهاد اسالمی" که حال دیگر در راه "مخلوقی"
، چه برای "راه خدا و مکتب" خون ریختن چه در با
 "چنگال" از "رهایی سرزمین اسالم" و "آزادی قدس"

چنگال صهیونیسم و "خالق و سازنده اش یعنی از 
، به جنگ با او برخاسته "امپریالیسم خونخوار جهانی

 . است
 بر علیه "دست پرورده و مخلوق"! عجبا

 و "ا و مکتبراه خد"خالقش به پا خواسته آنهم در 
به این می گویند تحلیل طبقاتی . "ایده جهاد اسالمی"

منصور حکمت برای . از نوع حزب کمونیست کاغذی
اینکه از مسیر رسالت خود و حزبش خارج نشود و 
در این مورد واقعاً در مقابل امپریالیسم خود و حزبش 
را به رقص درآورد، همسو با تبلیغات جهتدار دولت 

 و علیه "اسالم سیاسی"ام مبارزه با آمریکا و زیر ن
 به طرز بیشرمانه ای کینه خود و "تروریسم اسالمی"

حزبش را نسبت به مبارزات ضد امپریالیستی خلق 
های تحت سلطه منطقه از جمله مقاومت قهرمانانه 
خلق فلسطین در مقابل امپریالیسم و صهیونیسم را 

زمانی بود که چپ سنتی و ": چنین بیان می دارد
 خشونت های کور و تروریسم "ضدامپریالیست"

عنان گسیخته جریانات جهان سومی و ضد عربی را 
 "اگر نه به دیده تحسین، به دیده اغماض می نگریست

اعم از "تروریسم گروه های فلسطینی ": و می نویسد

نمونه های برجسته این "، "اسالمی و غیر اسالمی
! بله. " در دوره های قبل بودند"مجاز"تروریسم 

خوش رقصی در درگاه امپریالیست های هار و 
منصور حکمت در . مرتجع از این بهتر نمی شود

توجیه سیاست های جنگ طلبانه و توسعه طلبانه 
امپریالیسم آمریکا بر علیه کارگران و خلق های جهان 

 با بیشرمی تمام می "تروریسم اسالمی"به بهانه 
 در سیاست "آمریکا"چه کسی می تواند به ": پرسد

 "مردمش" نفر از 6000نظامی اش خرده بگیرد وقتی 
را با چنان قساوتی کشتند؟ چه چیزی بدیهی تر از 
اقدام نظامی دولت آمریکا برای کوبیدن این تروریسم 

، و بلکه مردم جهان از "شهروندانش"و مصون کردن 
 "جنایات بعدی ای است که می تواند در راه باشد؟

گ سیاسی از این بیشتر می شود که واقعاً افتضاح و نن
 اعتقاد "کارگر" و "کمونیسم"کسی که ادعا می کند به 

دارد، یک لحظه، حتی یک لحظه فکر کند کارزار نظامی 
 شهروندانش و شرم "مصون کردن"آمریکا برای 
 از خطر "مردم جهان" "مصون کردن"آورتر برای 

 تروریسم بوده و به همین دلیل است که دولت آمریکا
چنین میلیتاریسم عنان گسیخته ای را سازمان داده 

دست پرورده و "آنهم در برابر تروریسمی که . است
چنین تفکر و جریانی نه .  خود او بوده است"مخلوق

. آزادیخواه بلکه آتش بیار معرکه امپریالیست هاست
حکمت و حزبش در تداوم فرورفتن در منجالب 

ع است که سیاسی ناشی از اتخاذ اینگونه مواض
دست پرورده و "سرانجام در کنار سرسپردگان 

 آمریکا یعنی سلطنت طلبان، این نوکران خانه "مخلوق
 "خر داغ کردن"زاد امپریالیسم آمریکا که از بوی 

امپریالیسم به وجد آمده اند، قرار گرفت و حتی جنبش 
ضد جنگ و ضد امپریالیستی میلیون ها تن از 

تم در سراسر دنیا بر کارگران و توده های تحت س
علیه جنایات آمریکا و متحدین در افغانستان و عراق 

در حالیکه . را محکوم نموده و به مسخره گرفت
جنبش ضد جنگ، ضد امپریالیستی مردم جهان در 
مقابل جنگ و میلیتاریسم تجاوزکارانه، توسعه طلبانه 
و غارتگرانه امپریالیسم در سراسر دنیا پا می گرفت، 

نیست کاغذی این جنبش توده ای را با این حزب کمو
 و صلح طلبانه "انساندوستانه"جنبش "ارزیابی که 

. ، محکوم و تقبیح می کرد"پاسخ شرایط امروز نیست
چنین موضعی دخالت آمریکا ": این جریان می نویسد

در افغانستان را محکوم می کند، اما در قبال حاکمیت 
، و در ادامه، "طالبان از خود سلب مسئولیت می کند

وحشت تمام و کمال خود از جنبش ضد جنگ، ضد 
امپریالیستی مردم جهان را به نمایش می گذارد و می 

اگر این جنبش بر ذهنیت و عمل مردم ": نویسد
ناراضی غلبه پیدا کند، بشر متمدن صحنه را برای 

 "تروریست های غربی و شرقی خالی خواهد گذاشت
ای همسو با کارزار و در همین ضد و نقیض گوئی ه

وظیفه کمونیست های نوین، "جنگی امپریالیسم، کار و 
پیدایش یک خط مشی " را "کمونیست های مارکس

خط "اما ببینیم ماهیت این .  می داند"پیشرو" و "فعال
 که قبل از هر چیز با توده "پیشرو" و "مشی فعال

های خشمگین و ناراضی از جنایات امپریالیسم در 
از در عناد در آمده از زبان حکمت سراسر جهان 

چیست؟ خود او پاسخش را به این ترتیب، یعنی دفاع 
: از استراتژی جنگی امپریالیسم، می دهد و می نویسد

در قبال نفس حمله آمریکا به افغانستان چه می توان "
 یک موضع "!دست ها از افغانستان کوتاه"آیا . گفت

دم مر":  او می گوید"اصولی و پیشرو است؟
افغانستان و اپوزیسیون آن جز این به شما خواهند 

بله آقای حکمت درست گفته، البته که . "گفت
 آمریکا که در "دست پرورده و مخلوق"اپوزیسیونی 

ستمگری و سرکوبگری جهت خدمت به منافع 
امپریالیسم، ستمگری و سرکوب بر علیه خلق 
افغانستان هیچ چیز کمتری از دار و دسته مزدور 

دست پرورده و "بان یعنی یکی دیگر از نیروهای طال
 آمریکا نداشته و ندارند یعنی نیروهای "مخلوق

وابسته و مرتجع جبهه شمال، حمید کرزای و 
 می گفتند "جز این"ظاهرشاه و دیگر مرتجعین افغانی 

و منصور حکمت نیز با تبلیغ و حمایت از موضع این 
 خوش مرتجعین، خود و حزبش را البته در زمینه

. رقصی برای امپریالیسم یک قدم به آنها نزدیکتر کرد
تا جائی که همه، اتحاد تقریباً اعالم نشده حزب 

های ایران را در این "ظاهرشاه"کمونیست حکمت با 
در همین مسیر، تئوریسین حزب کاغذی . پروسه دیدند

 "کمونیست های نوین"، "پیشرو" و "خط مشی فعال"
اما ": ن بیان می کندیعنی خود و حزبش را چنی

سرنگونی طالبان توسط ارتش های خارجی بخودی 
راستی . "باید سرنگون شود" و "خود محکوم نیست

این حزب راجع به سرنگونی طالبان توسط چه 
ارتشی، سینه می زند؟ و اصوالً آیا این سرنگونی 
برای تأمین منافع مادی، سیاسی، اقتصادی و نظامی 

یه چه طبقه یا طبقاتی صورت چه طبقه اجتماعی و برعل
گرچه این واقعیت برای بسیاری آشکار بود . می گیرد

. ولی منصور حکمت آگاهانه خود را به آن کوچه زد
اینها سؤاالتی است که حکمت و حزبش و دیگر 
جریانات تقریباً همگون با آن به لحاظ بینش طبقاتی، 

، هیچ پاسخی "کمیته اتحاد عمل برای دمکراسی"مثل 
 "کمیته اتحاد عمل برای دمکراسی". ی آن ندارندبرا

آنطور که دیدیم هدف آن جریانی که یازده سپتامبر را 
 ارزیابی کرد و به "بهشت موعود"آفرید رسیدن به 

کرد   خود توصیه می"حق"آمریکا در جهت استفاده از 



                  صفحه                    78                                         شماره  پیام فدایی  
                                     

 

12 

 از به "تروریست ها"تا برای تعقیب و مجازات 
. المللی کوتاهی نکند بین "تمامی اهرم های"کارگیری 

جنگ "منصور حکمت هم در حالیکه این جنگ را 
 خواند، آن را کارزاری قلمداد کرد از "تروریست ها

 نگاهداشتن نه تنها "مصون"سوی آمریکا برای 
 در مقابل "مردم جهان" بلکه "شهروندانش"

 با "در راه خدا و مکتب"تروریست های اسالمی که 
 واقعه "خرده بورژوازی مذهبی و -ملی" "پناهنگاه"

اضافه کرد البته باید .  سپتامبر را آفریدند11خونبار 
تحلیل این جریان درباره یازده سپتامبر با تحلیل 
بسیاری از جریانات و افراد سیاسی دیگر دارای فصل 

هر دوی این جریانات با . مشترک های زیادی است
تأیید تمام یا بخشی از ادعاهای امپریالیسم آمریکا در 

 سپتامبر اساس تحلیل های خود را بر آن 11مورد 
 در عمل هر یک به درجه ای به آتش ادعاها گذارده و

بیار معرکه تجاوز و لشکرکشی ارتش اشغالگر آمریکا 
 .و متحدینش تبدیل گشتند

 اقلیت نیز -جریاناتی مانند سازمان فدائیان 
برای حل تناقض تحلیلشان از یازده سپتامبر، به تز بی 

این تز چرخش .  اتکاء کردند"چرخش"پایه و اساس 
یده ای است که طبقه حاکم آمریکا نیز در واقع همان ا

تحلیل . برای فریب افکار عمومی مطرح نموده است
گران اینچنینی در آمریکا تا قبل از یازده سپتامبر 
ارتباط نهادهای قدرت مانند سازمان سیا را با بن 
الدن و القاعده هرگز انکار نکرده اند، اما در این تحلیل 

نی به خرج داده ها با انگیزه های معین، کوشش فراوا
در همان جهتی که  شده تا از بن الدن و سازمانش

دولت آمریکا جهت اجرای نقشه های جهانیش می 
پروژه آمریکای قرن "خواهد یعنی در چارچوب 

، چهره یک "مبارزه علیه تروریسم" و بهانه "جدید
 در افکار عمومی مردم جهان و مشخصاً "دشمن"

 سپتامبر، 11از در تحلیل . مردم آمریکا خلق شود
 نیز به همین تز بی پایه و " اقلیت-سازمان فدائیان "

اساس چرخش متوسل شده و مدعی گشت اسامه بن 
الدن سگ زنجیری است که زنجیر پاره کرده و حال 

 .ارباب خود را گاز می گیرد
در این میان باید به تحلیل های غیرواقعی 
ند افرادی نظیر مرتضی محیط نیز توجه کرد که مان

برخی جریانات که رویداد یازده سپتامبر را حاصل 
یأس و ناامیدی خرده بورژوازی که زیر فشار 
سرمایه های امپریالیستی بطور روزافزون نابود می 

این جریانات و افراد همگی با . شود، ارزیابی کردند
تفاوت های ظاهری و بدون هیچگونه مدراک و 

ه گیری های شواهدی در تحلیل هایشان به چنین نتیج
بدون این که این تحلیل . غیرواقعی و انحرافی رسیدند

آنها بر معیارهای علمی مبتنی باشد، این جریانات 
بدون استداللی که بتواند با رجوع به عملکرد بن الدن 
در پراتیک نشان دهد که این مزدور شناخته شده سیا 
و جریانش در چنان تضادی با منافع امپریالیسم قرار 

 که بر علیه او برخاسته، چنین به اصطالح گرفته
تحلیل های بی پایه آنها در . تحلیلی را ارائه دادند

شرایطی ارائه شد که بسیاری از آنها ظاهراً خود می 
پذیرند که ارگان های امنیتی مثل سازمان سیا با بن 
. الدن و القاعده پیوند و بر روی آنها نفوذ داشته اند

 واقعیات آنها تنها با اتکاء به ولی بدون توجه به همین

تبلیغات جهت دار آمریکا که در چند سال قبل از یازده 
سپتامبر آغاز گردیده بود، مدعی شدند که اسامه بن 

 دستگاه های بسیار "چشم"الدن و جریانش بدور از 
پیچیده امنیتی آمریکا به چنان عملیات مرگباری دست 

 .زدند
جریانات واقعیت از سوی دیگر، بسیاری از این 

بحران سرمایه داری جهانی و بطور مشخص بحران 
آنها رشد این . مزمن اقتصادی آمریکا را می پذیرند

بحران و حدت یابی تضادهای سیستم و نیاز 
امپریالیسم به تقسیم مجدد جهان را هم می پذیرند، 
اینها همگی می پذیرند که در چنین چارچوبی طرح 

ق و اشغال این دو کشور از حمله به افغانستان و عرا
پیش در دستور کار حاکمین مرتجع آمریکا قرار گرفته 

ها ظاهراً قبول می کنند که آمریکا با "لیدر"این . بود
توجه به این مجموعه شرایط و عوامل مادی، ناگزیر 

.  بوده و هست"پروژه آمریکای قرن جدید"از اجرای 
تحلیل به اما آنجا که پای پذیرفتن نتایج منطقی این 

میان می آید و معلوم می شود که با توجه به زمینه 
 سپتامبر کامالً با آگاهی محافل 11های فوق فاجعه 

قدرت در هیأت حاکمه آمریکا صورت گرفته و معلوم 
می شود که نشانه های بیشماری در دست است که 
برخی سازمان ها و محافل قدرت در آمریکا از قبل از 

ها و افراد فوق درجا "لیدر"بودند، چنین حمله ای آگاه 
زده و صرفاً ادعاهای عوامفریبانه رسمی خود دولت 

این جریانات در واقع . آمریکا را قبول و تکرار می کنند
 .با همین تحلیل، خود را دچار تناقض می کنند
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   یک شکنجه گر"بیداد" برای "داد"
  

  1919بقیه از صفحه بقیه از صفحه 
 

 که دچار اوهام -بورژوا تبلیغات این روشنفکران خرده
بوده و تصورشان بر آنست که اقدامات انقالبی 
برعلیه سیستم و رژیم حاکم، راه به جائی نبرده و 
 -حتی وضع را از آنچه که هست بدتر خواهد کرد

ی مروجین و مبلغین طبقات  آنچنان با تبلیغات آگاهانه
ی حاکم،  ظالمانهاستثمارگر در جهت حفظ شرایط 

تنیده شده است که در بسیاری مواقع، تفکیک آن دو 
شان،  یگر ناممکن و تشخیص ماهیت طراحاناز یکد

مثالً در چنین اوضاعی است که . چندان آسان نیست
در شرایطی که یکی از معضالت مهم بینیم که  می
ی حاکم،  های طبقه بدستان و ایدئولوگ  قلم

ی ایران  های رنجدیده فرونشاندن آتش خشم توده
بورژواهای  باشد، خرده نسبت به وضع موجود می

آوازی با مرتجعین بورژوا، در آن  مزبور نیز با هم
 .کوشند جهت می

هائی  اتفاقاً بحث در مورد مثال یاد شده، واقعیت
ی ایران  های ستمدیده امروز توده. سازد را آشکار می

ی  نهبرای فروخوردن و فراموش نمودن خشم و کی
 بمباران ایدئولوژیک طبقاتی خود، از هر سو مورد

ه در تبلیغاتی که چه اند؛ و ما شاهد آنیم ک  قرار گرفته
بدستان خودِ رژیم، چه از طرف  از جانب قلم

 وابسته به آنها و چه از طرف "ناکسان"
مِ متوهم به راه افتاده است، بورژواهای سردرگ خرده
ی ایران این را طلب  ههای رنجدید ی آنها از توده همه
شان را بخشیده و  گران کنند که ستمگران و شکنجه می

در این . ر پیش بگیرندطریق صلح و دوستی با آنها د
 حاجبیتوان دید که ابراز دوستی خانم  چارچوب، می

گر، و نکوهیده شمردنِ خشم و   شکنجهحسینیبا 

گران، نیز تنها به عنوان یک  نفرت نسبت به شکنجه
واقعیت این است که چنان . و مثال مطرح استنمونه 

 که چه طراحانش به آنها آگاه باشند و چه -تبلیغاتی
 در "مصلحانه"های  نباشند، تنها در خدمت پخش ایده

 امروز از زبان افراد مختلفی -ی ایران قرار دارد جامعه
اتفاقاً، اخیراً شنیدم که فردی به عنوان . شود شنیده می

ی شاه، در مقام انتقال تجربه و  ورهی سیاسی د زندانی
هائی از گذشته به دیگران، در یک گفتگوی  درس

گران  اینترنتی در پَلتاک، با نام بردن از یکی از شکنجه
، بدون هیچ خجالتی رسولـیمعروف اوین به نام 

مطرح کرده است که پس از قیام بهمن به دوستی با او 
کند  یا میکرده  پرداخته و همیشه با او روبوسی می

آموزی، با  شخص مزبور برای به اصطالح تجربه... و
البته کامالً قابل (طرح چنین سخنانی کوشیده بود 

درک است که وی ممکن است به عمکرد و تأثیر 
قبح سازش و همکاری ) سخنانش کامالً آگاه هم نباشد

گر را در ذهن ها شکسته و به خطا،  با یک شکنجه

  
  
  
  

......ادامه داردادامه دارد
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های مردم را،  جگرگوشهقاتلینِ عزیزان و نوازش 
این نمونه نیز نشان .  جلوه دهد"متمدنانه"برخورد 

گران  خاذ مواضع آنچنانی در قبال شکنجهدهد که ات می
لکه موضع طیفی از سخنگویان یک امر اتفاقی نیست، ب

دار  بورژوا و اقشار مرفه سرمایه بدستان خرده و قلم
ی   در جامعهی طبقاتی مسائل حاد مبارزهدر قبال 

الذکر،  در برخورد به موضوع فوق. کنونی ایران است
ی عملـی چنان  الزم است به این بیاندیشیم که نتیجه

گران  ها نسبت به شکنجه سوزاندن اظهارات و دل
دوران شاه چیست و کسانی که به عنوان زندانیان 

گر را  ی شاه، کینه داشتن به شکنجه سیاسی دوره
ی با او را برخورد رامری نکوهیده و دوستی و همکا

 به پیامیبا این اظهارات چه زنند،  می جا "متمدنانه"
اگر .  منطق قضیه، پیچیده نیست؟!دهند مردم ایران می
ی شاه را  گر دوره ی سابق، شکنجه زندانی سیاسی

ن سیاسی جمهوری ی زندانیا بخشد، چرا خانواده می
شان را از همان زندان یکسر به  اسالمی که عزیزان

 شود بگذار چنین!  برده و کشتند، چنین نکنندمسلخ
های انقالبی در جامعه  تا شاید بتوان از وقوع حرکت

 ستمدیدگان "خشونت"جلوگیری کرد و از بارِ 
 این امر که  البته؟!برعلیه ستمگران در جامعه، کاست

تواند در کاستن  ها تا چه حد می چنان اندرزها و تالش
جامعه تأثیر داشته باشد، از آهنگ مبارزات انقالبی در 

موضوع دیگری است، اما، این واقعیت را هیچ کس هم 
کاران رژیم جمهوری اسالمی خوب اندر  نداند، دست

نفرت های سوزان از خشم و  دانند که آتش دل می
ی ایران  های ستمدیده طبقاتی کارگران و دیگر توده

بسیار بسیار شدیدتر از آن است که با چنین سخنانی، 
های داغدار و  همین طور است دل. کی تسکین یابددان

با چنان . های زندانیان سیاسی ی خانواده گُرگرفته
آلیستی  توهمات ایدهتبلیغاتی ممکن است بتوان به 

بورژوازیِ همیشه آماده فریب  بخشی از خرده
ها و  ی چنان ایده ، دامن زد، ولی اشاعهخوردن

تش خشم و یست که آبی روی آتبلیغاتی هرگز قادر ن
ت به رژیم جمهوری ی این خانواده ها نسب کینه

گران و  اندرکاران و شکنجه ی دست  با همه-اسالمی
آیا کسی که به .  بپاشد-مدافعین ریز و درشتش

دیدگان و غیرمتمدنانه  ی طبقاتی مصیبت نکوهش کینه
پردازد، با چنین کاری حتی  خواندنِ چنان احساسی می

 به دشمنان خود، یدنحق کینه ورزمردم را از 
 است  سازد؟ آیا او به تالشی دست نزده محروم نمی

 ؟! از مردم، استحقیی آن سلب چنین  که نتیجه
 قدرت مادیی ما اگر امروز از  مردم رنجدیده

ان غالب آیند، ولـی ش برخوردار نیستند که بر دشمنان
پرورانند و با مبارزاتی  هائی که در دل می آنها با کینه

ی طبقاتی است، دیر یا زود  زاد و همراه آن کینهکه هم

گران خویش  از شرایط غلبه بر استثمارگران و شکنجه
های  در هر حال، این حق توده. اهند شدبرخوردار خو

ی ایران است که به دشمنان خود کینه  رنجدیده
بورزند و البته هیچ قدرتی هم قادر نیست چنین حقی 

جا باید اضافه کنم که در این! را از مردم سلب نماید
ی کسانی که امروز به رواج  الزامی نیست که همه

طلبانه مشغولند، حتماً به نتایج و  های مماشات اندیشه
د نیز واقف باشند کنن هائی که مطرح می پیامدهای ایده
رح آنها همان باشد که از آن شان از طو یا حتماً قصد

اساس، بر این . شود ها استنباط و یا حاصل می ایده
توان گفت که مثالً کسی که در گفتگوی پَلتاکی از  می

کند،  گر صحبت می روبوسی خود با فالن شکنجه
ممکن است فکر کند که به آن طریق در جهت القاء 

ها و  دوستی و صفا و رواج آن در خدمت رفع کینه
گونه که  دارد به همان ها در جامعه گام برمی"کدورت"

 "عشق مسیحیت"با تبلیغ مثالً فالن مؤمن مسیحی، 
در . کند کند که دارد ثواب می در میان مردم، تصور می

توان گفت که چه بسا او   هم میویدا حاجبیمورد 
گر   شکنجهحسینیداستان مربوط به برخورد خود با 

را در توجیه برخوردهائی که در آن زمان با 
من . های اوین داشته است، مطرح کرده باشد ساواکی

در زندان قصر بودم در مورد او شنیدم که موقعی که 
 حسینینه فقط با (گران ساواک  در اوین با شکنجه

های دیگری نیز که در آن زمان با او  بلکه با ساواکی
رفتاری کامالً متفاوت با بعضی از ) برخورد داشتند

انقالبیونی که در آن زمان دستگیر شده و به زندان 
ی که خودش آن را رفتار. شدند، داشت اوین برده می

اگر واقعیت به همان صورتی . خواند  می"مودبانه"
است که من در آن زمان شنیدم، از نظر من او واقعاً 

 تازه حاجبیموقعی که خانم . نیازی به توجیه نداشت
نزدیک به دو سال از ) 1351مرداد (دستگیر شده بود 

های فدائی به رژیم شاه اعالم  زمانی که کمونیست
ی مسلحانه برعلیه   و عمالً در میدان مبارزهجنگ داده

نقالبیون مسلح دیگری نیز به آن رژیم بودند و ا
رو با رژیم شاه آمده  در ی قاطع و رو ی مبارزه صحنه

بسیاری از این مبارزین پس از . گذشت بودند، می
بودنِ خود را  رو در دستگیری، از آنجا که پیشاپیش، رو
 از نظر ساواک با رژیم اعالم کرده بودند و

 محرز بود، طبیعتاً حتی به عنوان یک امر "شان جرم"
 "مودبانه"تاکتیکی نیز نیازی به گفتگوها و رفتارهای 

شتند و اگر چنین برخوردی را با مزدوران ساواکی ندا
ی ضعیف  ساختند، این حتماً از روحیه ی خود می پیشه

ولـی جائی که . شد و سازشکاری آنها ناشی می
ای بود که خود  ه به گونویدا حاجبییاسی  س"جرم"

کردم بزودی آزاد خواهم  آنروزها خیال می": گوید می
رفت که در  ی، پس، از او نباید انتظار برود و یا م"شد

 را به جسارتی و آگاهیها  رفتار خود با ساواکی
نمایش بگذارد که خیلی از اعضای چریکهای فدائی 

ئی، معرف آن خلق و یا مؤیدین صادق و شجاع فدا
ها، اصغر عرب هریسیها، علی نقی آرشاز . (بودند

ها همایون کتیرائیها، عبداهللا افسریها، محمد تقی زاده
 -... ها، وسیروس سپهریها، شاهرخ هدایتیگرفته تا 

توان در  ی آن آگاهانِ جسور را نمی مسلماً نام همه
ویدا ی "مودبانه"رفتارهای خوش و ). اینجا ذکر نمود

ی  های دهه ها، حتی اگر هم در سال با ساواکی حاجبی
که در ( به عنوان ضعف برای وی شمرده شده 50

ی  شرایطی که انقالبیون در وجه غالب با روحیه
جویانه و تهاجمی با آن مزدوران برخورد  مبارزه

به نظر من با ) رسد نمودند، غیرطبیعی به نظر نمی می
در خارج از توجه به حد فعالیت سیاسی او که عمدتاً 

ایراد . کشور صورت گرفته، ایراد چندان مهمی نیست
اصلی به او آنجاست که وی، ضمن آنکه رفتارهای 

 ساواکی را صرفاً به داشتن آنروزیش با مزدوران
 تقلیل داده، امروز با حسینیی دلسوزانه با  رابطه

گر،   خواندن کینه و نفرت نسبت به شکنجه"نکوهیده"
طلبانه در ایران   کارانه و مماشاتهای سازش لغ ایدهمب

، این را هم باید گفت که حسینیدر مورد . گشته است
 حاجبیشعور و به قول  ی بی او یک حیوان درنده

او حتی از شعور اجتماعی ناقص .  بود"آموز دست"
از این رو، . بهره بود های معمولـی نیز بی ساواکی

 از رفتاری رفتار او با زندانی سیاسی، دقیقاً تابعی بود
، تهرانی، جوان، زاده حسینگرانی نظیر  که شکنجه

بنابراین، در .  و غیره با زندانی سیاسی داشتندعضدی
 شاهد برخورد نرم و حسینیصورتی که 

 اربابانش و فالن زندانی سیاسی به "آمیز مالطفت"
بود، امکان نداشت به آن زندانی  طور متقابل با هم نمی

، هرگز، هیچ رفتار لذا. روی خوش نشان دهد
 و دلسوزانه نسبت به وی، برخالف آنچه "مودبانه"

حیوان "توانست این   ادعا کرده، نمیحاجبیکه 
شعور را به برخورد خوش و   بی"آموز دست

 با حاجبیدر هر حال، ! ی متقابل، وادار نماید مودبانه
گر  رفتاری خود با شکنجه ای که خوش هر انگیزه

 واقعیت این است که او امروز ساواک را مطرح نموده،
 را در خدمت "مودبانه"طلبکار است و طرح آن رفتار 

دهندگان و  کستن قبح دوستی و مماشات با عذابش
او با تقبیح نفرت . گرانِ مردم، قرار داده است شکنجه

ی شاه نسبت  زندانیان سیاسی صادق و انقالبی دوره
احساس برحق و گر، در حقیقت،   شکنجهحسینیبه 

ای را کوبیده و مورد نکوهش   مردم رنجدیدهانسانی
دهد که در شرایط کنونی با جنایات و فجایعی  قرار می

اند، سرشار از کینه  که از رژیم جمهوری اسالمی دیده
 .باشند و نفرت نسبت به دشمنان شان می
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 تاکنون مکررأ ١٩۶٠ايالت متحده آمريکا و اليگارشی حاکم بر کلمبيا از دهه 
نيروهای " اقتصادی، -کرده اند که با تهاجم نظامی و ترفندهای اجتماعیتالش 

 Fuerzas Armadas Revolucionaias de("  ارتش خلق-مسلح انقالبی کلمبيا
Colombia-Ejercito del Pueblo( )را از ميان بردارند)  فارک-ارتش خلق .

ش تداوم توسعه اما اين تهاجم همه جانبه دول آمريکا و کلمبيا، که هدف اصلی ا
و انباشت سرمايه می باشد، منجر به عقب نشينی مفتضحانه امپرياليسم آمريکا و 

بررسی اين شکست در دوره رشد و هر چه عميق . طبقه حاکمه کلمبيا شده است
عليرغم تالش . تر شدن سلطه امپرياليسم آمريکا، بسيار حائز اهميت می باشد

 فارک، که مهمترين نيروی پابرجای -قهای آمريکا، پايگاه توده ای ارتش خل
نظامی و سياسی ضد امپرياليسم در آمريکای جنوبی بوده است، در طول چهار 

من در اين مقاله بررسی خواهم کرد که چگونه . دهه گذشته افزايش يافته است
 فارک نه تنها حضور اساسی و مستحکم اش را در اکثر مناطق -ارتش خلق

. مالت مداوم ضد انقالب نيز به شدت پاسخ داده استکشور حفظ کرده بلکه به ح
عالوه بر اين، نشان خواهم داد که تبليغات دولت های آمريکا و کلمبيا مبنی بر 

اين تحقيق و .  فارک، ادعاهای دروغينی بيش نيستند-شکست دادن ارتش خلق
بررسی نمونه ای را ارائه خواهد داد که نشان مي دهد چگونه يک جنبش 

 اجتماعی زنده و ارگانيک در عصر حاضر، می تواند با قدرت -سياسیطبقاتی 
های امپرياليستی در دوران ضدانقالب جهاني، به طور قاطعانه و موثر به 

 .مبارزه برخيزد
 
 

 پيش زمينه تاريخی
 

خاطرات سفر با "سالها پيش، چه گوارا از ميان کلمبيا عبور کرد و در 
ح قديمی ترين دمکراسی آمريکای التين نوشت که اين به اصطال" موتورسيکلت

را نسبت به ديگر کشورهايی که تا آنموقع " بيشترين سرکوب آزادی های فردی"
از زمان سفر چه گوارا تاکنون نيز، تغييرات بسيار کمی . ديده بود، در بر داشت

 .در اين زمينه صورت گرفته است
 

 مقام نخست را در آمريکای در اواسط قرن بيستم، کلمبيا در بسياری از زمينه ها
که در آن موقع (کلمبيا اولين کشوری بود که از بانک جهانی . التين کسب کرد

کمک دريافت کرد، و اولين ) بانک عمران و توسعه بين الملل خوانده مي شد
کشوری بود که از اياالت متحده آمريکا کمک های رسمی نظامی و ضد 

 درصد از ١۶، هر ساله بيش از  ١٩۶٠در طول دهه . شورشی دريافت کرد
بودجه ملی کلمبيا صرف توسعه نظامی آن کشور به منظور مبارزه با دهقانان و 

 .نيروهای چريکی مي شد
 

در حال حاضر کلمبيا خود را در گير و دار يک جنگ داخلی، و محاط در 
ا الگويی از اقتصاد نئوليبرالی و تبعيت و وابستگی کامل به اياالت متحده آمريک

گروهی کوچک از سرمايه داران و زمينداران بسيار ثروتمند قدرت . يافته است

. تأثيرگذاری مستقيم بر سياست های دولتی و اوضاع اقتصادی را دارا می باشند
 درصد فوقاني ثروتمندترين بخش ٣. اختالف طبقاتی به حداکثر رسيده است

 درصد ۵٧ حاليکه  درصد از زمين های زراعي می باشند، در٧٠جامعه مالک 
 درصد اين زمين های زراعي امرار ٣از جمعيت کشور بر روی کمتر از 

 درصد از ثروت ۴۵ درصد فوقاني ثروتمندترين بخش جامعه ١. معاش مي کند
 ٣٧جامعه را در کنترل خود داشته و نيمی از زمين های کشاورزی در مالکيت 

  ١.تن از زمين داران بزرگ قرار دارند
 

با خصوصی سازی، حذف تعرفه ها " الوارو يوريبه ولس"ر فعلی رئيس جمهو
و جلوگيری از فعاليت اتحاديه های کارگری، در صدد پياده کردن الگوی 

يوريبه با تغيير قوانين کار، دستمزد . نئوليبرالی در سراسر کلمبيا بوده است
 و اضافه کاری را کاهش داده، سن بازنشستگی را به ميزان يک سوم باال برد

بعد از .  درصد پايين آورد٣٣حقوق کارگران خدمات عمومی را به ميزان 
. بازسازی های نئوليبرالی در اقتصاد، عدم تناسب ثروت افزايش بيشتری يافت

 درصد ١٠ درصد فوقاني فقيرترين در قياس با ١٠ نسبت درآمد ١٩٩٠در سال 
 اين نسبت به ٢٠٠٠در سال .  بود١ به ۴٠فوقاني ثروتمندترين بخش جامعه، 

  اين واقعيت اقتصادی زمينه ساز همه وقايع سياسی و حقوقی ٢. رسيد١ به ٨٠
همه ادعاهای رياکارانه دولت کلمبيا درباره دمکراسی و . در کلمبيا می باشد

نقش قانون به کنار، کشور کلمبيا با ظلم و سبعيت بسيار طبقه حاکمه بر 
س جمهور ونزوئال، قدرت حاکمه چاوز رئي. (زحمتکشان جامعه اداره می شود

 ).کلمبيا را اليگارشی فاسد تحت حمايت آمريکا خوانده است
 

عليرغم اين واقعيت، کشور کلمبيا هنوز سنت تاريخی برخورداری از يک 
 تحت عنوان ١٨٧٢مارکس در مقاله سال . اپوزيسيون چپ را حفظ کرده است

ه برخی از کشورها ممکن ، گفته است ک"امکان وقوع يک انقالب مسالمت آميز"
بتواند از طرق مسالمت آميز به اهدافش "است دارای پرولتاريايی باشند که 

ما بايد اين حقيقت را هم تشخيص بدهيم که " تأکيد کرد که  ، اما مارکس"برسد
اهرم و نيروی انقالب ما بايد "اين مسئله صدق نمی کند و " در اغلب کشورها
سئله در مورد کشوری در جهان امروز صادق اگر اين م". قهر و جبر باشد

 .باشد، آن کشور کلمبيا خواهد بود
 

آگاهی طبقاتی در کلمبيا بارها و بارها خود را به طور زنده و ارگانيک در 
 تا ١٩٣٠در اواخر سالهای . مقابل طبقه حاکمه سر و سامان بخشيده است

زافزون منافع  ، صدها دهقان کلمبيايی در پاسخ به نفوذ تخريبی رو١٩۵٠
سرمايه دارها به داخل روستاها و مناطق دورافتاده، خود را در تشکيالتی با 

ستم و . سازماندهی کردند) انجمن های دفاع از خود(ايدئولوژی کمونيستی 
خشونت نسبت به زمينداران کوچک، کشاورزان، کارگران غيرشهری و ديگر 

. آنها روبرو مي شد) و مسلحانه(نيمه پرولترها، با پاسخ صلح آميز اما قاطعانه 
که تالش می کردند به عنوان اجتماعات مستقل " دفاع از خود"اين گروه های 

جغرافيايی به زندگی خود ادامه دهند، متشکل از هسته هايی از کشاورزانی 
بودند که به شکل جمعی روی زمين هايی در مناطق دورافتاده کشور کار می 

 که جوامعی پابرجا و سالم و دور از فساد، و متکی آنها در تالش بودند. کردند
بر سيستم اداره و کنترل محلی ايجاد کرده، و با گسترش اين نوع اجتماعات به 

 و ١٩۵٠در اواخر دهه . ديگر مناطق کشور، با ستم دولت مرکزی مقابله کنند
ت  ، اين گروه های دفاعی سازمان يافته محلی توانستند با حماي١٩۶٠اوايل دهه 

در . گسترده کارگران شهری به مناطق جنوبی و مرکزی کلمبيا نيز نفوذ کنند
 گروه مختلف از اين نوع در سرتاسر کشور کلمبيا ١۶ ، بيش از ١٩۶۴سال 

در مناطق روستايی، عليرغم ماهيت ) کمون ها(اين نوع اجتماعات . بوجود آمد
ه رو به رشد صلح آميزشان، نه تنها برای طبقه زمين داران بزرگ و طبق

بورژوازی شهری در اين کشور، بلکه برای منافع ژئوپوليتيکی اياالت متحده 
                                                 

1 Garry M. Leech, Killing Peace (New York: Information Network 
of Americas,2002), 9; Ramsey Clark, “The Future of Latin 
America” in War in Colombia(New York: International Action 
Center, 2003), 23-47. 
2 Doug Stokes, America’s Other War (London: Zed Books, 2005), 
130. 

  

  فارک در کلمبیا فارک در کلمبیا--خلقخلقارتش ارتش 
  

  یک استثنای انقالبی در عصر توسعه امپریالیستییک استثنای انقالبی در عصر توسعه امپریالیستی
 

 
 نوشته جيمز بريتن

 جهانگير: مترجم
 
 

  قسمت اولقسمت اول
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نتيجتأ اين مناطق در دوران جنگ . آمريکا نيز خطر بزرگی محسوب مي شدند
سرد به هدف های نظامی امپرياليسم در آمريکای التين تبديل شدند و اين امر در 

 ٣.دوره رياست جمهوری کندی تشديد گرديد
 

 ، دولت آمريکا و کلمبيا به توافق رسيدند که حمالت نظامی ١٩۶۴در ماه مه 
مرکز . مشترکی را به کمون ها و مناطق اشتراکی دهقانی در روستاها آغاز کنند

حمله نظامی . اين عمليات نظامی منطقه مارکيوتاليا در جنوب غربی کلمبيا بود
 حمايت گسترده اقتصادی و  عليه دهقانان شروع شد، با١٩۶۴ مه ٢٧ای که در 

طرح عمليات امنيتی "نظامی آمريکا از طرح نظامی دولت کلمبيا به نام 
 ٢٧ فارک روز -از اين جهت است که ارتش خلق. ممکن شد" آمريکای التين

بر خالف پژوهش ها و .  را روز بنيانگذاری خود می داند١٩۶۴ماه مه 
رک، نه تنها اين انقالبيون  فا-گزارشات متعددی مبنی بر نابودی ارتش خلق

 .هنوز وجود دارند بلکه مرتبأ در سرتاسر کشور در حال گسترش نيز می باشند
که تصريح مي کند که جنبش های مسلح ( عهدنامه ژنو ٢ و ١پيرو پيش نويس 

کشورهای مختلف که برای کسب قدرت سياسی مبارزه می کنند، بايد خود را در 
امی متشکل کنند تا بتوانند شامل قوانين مربوط ارتش هايی با سلسله مراتب نظ

به زمان جنگ بشوند، و به عنوان مثال با زخمی ها و اسرای آنان طبق قوانين 
 فارک -، ارتش خلق)بين الملل زمان جنگ و قوانين سازمان ملل رفتار شود

با رتبه ها و رده های مختلف فرماندهی " ارتش خلق"رسمأ به شکل يک 
مانوئل ( عضو تشکيل شده است ٧ دبيرخانه ستاد مرکزی از .متشکل شده است

ماريولندا ولز، رائول ری يس، تيموليون هيمنز، ايبان مارکز، خورخه بريسنيو، 
ستاد . که کارش نظارت بر ستاد مرکزی است) آلفونسو کنو، ايبان ريوس

 عضو می باشد که مشخصأ در هفت منطقه مختلف ٢۵مرکزی متشکل از 
 شرقی، غربی، جنوبی، مرکزی، مگدلينای ميانه، کارائيب، منطقه(کشور 
در هر کدام از اين مناطق تعدادی جبهه وجود دارد که . فعاليت می کنند) سيزار

در سال .  نفر انقالبی می جنگند۶٠٠ تا ٣٠٠در هر کدام از آنها به طور متوسط 
 جبهه در سرتاسر ١٠۵ فارک دارای - تصور مي شد که ارتش خلق٢٠٠٢

اما آمار و ارقام تهيه شده توسط نويسنده اين مقاله از طريق نظارت . شور استک
فعال و مصاحبه های حضوری آزاد با اعضای فارک نشان مي دهد که تعداد 

 -امروز تعداد مناطقی که ارتش خلق.  تا می باشد١١٧واقعی اين جبهه ها حداقل 
با اين حال در اين . تفارک در آنها حضور مستمر دارد، بسيار قابل توجه اس

مورد تجزيه و تحليل ها و کارهای تحقيقی بسيار مختصری انجام شده و يا به 
 .اطالع عموم رسيده است

 
 استان فعال بود و نفوذ خود ۴ فارک در ابتدای تشکيل شدن اش، در -ارتش خلق

 با آغاز سياست ١٩٩٠در طول دهه .  گسترش داد١٩٨٠ و ١٩٧٠را طی دهه 
ی نئوليبرالی دولت و سرکوب دهقانان و ديگر زحمتکشان که اغلب های اقتصاد

با سبعيت توصيف ناپذيری توسط گروه های شبه نظامی تحت حمايت دولت 
 فارک حضور اجتماعی خود را در سرتاسر کشور -انجام مي شد، ارتش خلق

 منتشر شد نشان داد که ١٩٩٧تحقيقات جامعی که در سال . سريعأ افزايش داد
نفوذ )  شهرستان کلمبيا١٠۵٠از ميان ( شهرستان ۶٢٢ فارک در -خلقارتش 

 ۶٠ نيروی خود را در بيش از ١٩٩٩ فارک در -  ارتش خلق٤.محسوس دارد
 ٣درصد از مناطق کشور افزايش داد، و تخمين زده شد که در طول کمتر از 

 درصد از مناطق تازه تأسيس کلمبيا ٩٣سال چريک ها توانستند در بيش از 

                                                 
3 Ernest Feder, The Rape of the Peasantry (New York: Anchor 
Books, 1971), 189.James Petras & Maurice Zeitlin, Latin America: 
Reform of Revolution? A Reader (Greenwich, N.Y.: Fawcett 
Publications, 1968), 335; and Catherine C. LeGrand Frontier 
Expansion and Peasant Protest in Colombia, 1850-1936 (University 
of New Mexico Press, 1986), 163. 
4 Jesus Bejarano Avila, Camilo Enchandia, Roldolfo Escobedo, & 
Enrique Querez, Colombia: Inserguridad, Violencia y Desempeno 
Economico en las Areas Rurales (Bogota: Universidad Externado de 
Colombia, 1997), 133. 

" بوگوتا"می باشد که " کاندينامارکا"  يک نمونه مشخص، بخش ٥.ضور يابندح
 تا ٨٣ فارک در -نيروهای ارتش خلق. پايتخت کلمبيا را کامأل در بر گرفته است

 -اگر چه قدرت ارتش خلق.  شهرستان اين منطقه حضور گسترده دارند١١۶از 
بر اساس شواهد و فارک در مناطق مختلف کشور با يکديگر متفاوت است، اما 

 فارک در همه شهرستان های -داليل موجود می توان گفت که ارتش خلق
) در درجات مختلف(سرتاسر کلمبيا حضور فعال داشته و از حمايت مردمی 

سيستم آموزشی، (در بعضی مناطق، سيستم اداره جامعه . برخوردار است
 کنترل ارتش به طور رسمی در) بيمارستان ها، سيستم قضايی خلقی و غيره

 فارک - فارک قرار دارد در حاليکه در مناطق ديگر حضور ارتش خلق-خلق
 فارک، نمی -عالوه بر رشد کمی ارتش خلق. ممکن است بسيار محدودتر باشد

 فارک در ميان مردم عادی نيز -توان اين واقعيت را کتمان کرد که ارتش خلق
سال گذشته تعداد روز در طول چند . از حمايت قابل توجهی برخوردار است

افزونی از شهرنشينان، چه به دليل امنيتی و چه به منظور حمايت و هواداری از 
در زمانی که .  فارک، به مناطق تحت کنترل آن مهاجرت کرده اند-ارتش خلق

، تنها ) ٢٠٠٢ -١٩٩٨(مذاکرات صلح ميان دولت و انقالبيون در جريان بود 
ويال (فر به منطقه تحت کنترل فارک  هزار ن٢٠در عرض يک سال بيش از 

بسياری از مردم ترجيح می دهند که در مناطق . مهاجرت کردند) نيووا کلمبيا
زيرا که در اين مناطق عالوه بر . بسيار امن تحت کنترل چريک ها زندگی کنند

متکی به (امنيت اجتماعی، توانايی انجام پروژه های توسعه و تکامل اجتماعی 
رشد  به  برای اثبات افزايش رو٦.وجود دارد)  فعاليت جمعی مردمابتکار و کار و

حمايت مردمی از فارک، نمونه ای بهتر از تعداد روستانشياني که به مناطق 
چريک ها در (آزاد شده تحت کنترل فارک مهاجرت می کنند، وجود ندارد 

زمان مذاکرات صلح توانستند ارتش و نيروهای شبه نظامی را از برخی از 
 DMZ, demilitarizedناطق خارج کرده و آن مناطق را به مناطق غيرنظامی م

zone(اين مناطق ).  تبديل کرده و تحت کنترل خود درآورندDMZ ( پيش از
 هزار نفر ١٠٠ فارک در آنها، فقط حدود -تحکيم کنترل رسمي ارتش خلق

 اشغال و  در حاليکه وقتی دولت کلمبيا اين ناحيه از کشور را٧.جمعيت داشتند
 هزار نفر از کلمبيايي هايي ٧۴٠مذاکرات صلح را نيمه تمام رها کرد، بيش از 

که به قلمرو تحت کنترل چريکها مهاجرت کرده بودند در اين منطقه مستقر 
   ٨.گرديدند

 
  فارک در شهرستانهای کلمبيا-چهار دهه رشد ارتش خلق : ١جدول شماره 

 
درصد شهرستانها نسبت به تعداد 

 شهرستانهای کشورکل 
تعداد شهرستانهای تحت 

 کنترل فارک
 سال

٠٫٠۴ ۴ ١٩۶۴ 
٠٫۵٠ ۵۴ ١٩٧٠ 
١٩٧٩ ١٠٠ ٩٫٠٠ 
١۵١٩٨ ١٧٣ ٫٠٠۵ 
۴٢٫٠٠ ۴١٩٩١ ٣٧ 
۵٩٫٠٠ ۶١٩٩ ٢٢۵ 
٩۵١٩٩٩ ١٠٠٠ ٫٠٠ 
١٠ ١٠٠٫٠٠۵٢٠٠ ٠۴ 

 

                                                 
5 Charles Bergquist, Ricardo Penaranda, & Gonzalo Sanchez, 
Violence in Colombia 1990-2000 (Wilmington, Del.: Scholarly 
Resources Inc., 2003), 15; Nazih Richani, Systems of Violence 
(New York: SUNY, 2002), 68 
6 Garry M.Leech, Killing Peace, 78. 
7 Mark Chernick, “Elusive Peace: Struggling Against the Logic of 
Violence,” NACLA Report of the America 34, no. 2 (2000): 32-37. 
8 Scott Wilson, “Colombia’s Rebel Zone: World Apart,” October 18, 
2003, http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/world/issues/colombiareport/. 
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 درصد شهر توسط ٧۵در فلوجه  -
ارتش آمريکا با خاک يکسان شده 

 ...است
 اين شهر از سالح های آمريکا در -

 .شيميايی استفاده کرده است
شکنجه و تجاوز همچنان در زندانها  -

 .ادامه دارد
مردم برای اين رأی دادند که فکر  -

 آمريکا ،کردند پس از انتخابات می
 .عراق را ترک می کند

 ١۵آمريک در حال حاضر دارای  -
 .پايگاه نظامی ثابت در عراق است

 
 را با نقل قولی خانم گودمن مصاحبه

اين نقل . از دهار جمائيل آغاز می کند
اين "قول بخشی از مقاله ای به نام 

به قلم دهار می باشد " گورنيکا ماست
که در نشريه گاردين انگليس به چاپ 

 .رسيده است
 

 : خانم گودمن از دهار نقل می کند
 شهر گورنيکا در ٣٠در سالهای "

دل اسپانيا به سمبل قتل و نابودی مب
 شهر گرازنی ٩٠در سالهای . شد

بوسيله روس ها با خاک يکسان 
گرديد، هنوز مانند خرابه ای می 

فلوجه هم کوهی از وحشيگری . باشد
و کشتارگری غير قابل انکار و 

اين . فراموش نشدنی اين دهه است

نمونه های طرز مقابله با مقاومت 
بازگوگر اين حقيقت اند که هميشه 

حمايت توده ای به اشغالگريهای بدون 
 ".بيراهه و قتل و کشتار می انجامد

دمکراسی " به برنامه ما، :گودمن
 .خوش آمديد" همين حاال

  متشکرم:دهار
 خوشحاليم که در کنار ما :گودمن
ممکن است بيشتر در باره اين . هستی

تصوير از گورنيکا صحبت کنيد و 
عراق و خصوصًا فلوجه جائی در اين 

 تصوير دارد؟
 شهر فلوجه که سمبل مقاومت :دهار

در برابر اشغالگری اياالت متحده در 
عراق و سراسر خاورميانه بود، 

 درصداين ٧۵تخمين زده شده که حاال 
شهر بمباران و با خاک يکسان 

مردمی که . گرديده، بدون آب و برق
بخواهند به شهر برگردند از چشمان 
آنها عکس برداری می شود، از هر 

نگشت نگاری شده به ده انگشتشان، ا
يک . آنها کارت شناسائی می دهند

وضعيت وحشتبار و غير انسانی در 
آنجا حاکم است و در نتيجه هنوز با 
صدها هزار انسان پناهنده و آواره 

ارتش آمريکا اعالم . روبرو هستيم
کرد برای دستگيری زرقاوی و ايجاد 
امنيت و ثبات برای انتخابات به فلوجه 

ه حاصل شده می رود اما آنچ

وضعيتی است که فلوجه نابود شده و 
مقاومت به سراسر کشور گسترش 

 .يافته
 کی مردم را انگشت نگاری :گودمن

می کند و از چشمهای آنها عکس 
 برداری می کند؟ 

 تمام اينها را ارتش اياالت :دهار
 .متحده انجام می دهد

 چه تعداد از مردم مجبور به :گودمن
فلوجه گرديده سکنی گزيدن در خارج 

اند؟ چه شماری اکنون در فلوجه 
زندگی می کنند؟ جمعيت شهر چند 

 نفر بود؟
 آخرين تخمين نشان می دهد از :دهار

 نفری شهر، تنها ٣۵٠٠٠٠جمعيت 
 نفر به داخل شهر برگشته ۵٠٠٠٠

 .اند
 چه بر سر بقيه آمده، کجا :گودمن

 رفته اند؟
هنوز در کمپ های پناهندگی : دهار
ام حاشيه شهر فلوجه و در تم. هستند

بسياری از نقاط بغداد حتی بخش هائی 
از عراق يعنی جنوب پايتخت، تبديل 
. به اردوگاههای پناهندگی شده است

بايد بگويم مردم در بدترين شرايط 
در اين اردوگاهها نه . زندگی می کنند

آب آشاميدنی وجود دارد و نه از برق 
آوارگان در وهله اول . خبری هست

طريق کمک های ديگر عراقيها که از 

خود نيز در شرايط بدی هستند گذران 
دليل که می گويم . زندگی می کنند

خود آنها نيز در وضعيت بدی هستند 
 ۶۵اين است که بيکاری در عراق 
زير . درصد تخمين زده می شود

ساختارهای اساسی اين کشور نابود 
بله در چنين وضعيتی اين . گرديده

 پناهنده از ٣٠٠٠٠٠مردم بايد به 
شهر فلوجه که در اردوگاههای فقر 

 .زندگی ميکنند ياری رسانند
 حال که برگشتی چه تفاوتی :گودمن

ميان آنچه در اينجا به ما درباره 
عراق می گويند و آنچه هنگامی که 
 فرد در آنجاست، می بيند وجود دارد؟

 با تماشای رسانه های :دهار
که انحصاری در اينجا متوجه شدم 

شکاف عظيمی ميان آنچه به مردم می 
گويند و آنچه در عراق دارد رخ می 
. دهد و در حال رشد است وجود دارد

اگر به رسانه های انحصاری نگاه 
کنيم، می خواهند به باور ما بقبوالنند 

 ژانويه ٣٠که پس از انتخابات 
می . وضعيت در عراق بهتر شده

گويند يک دمکراسی در آنجا وجود 
 آنها می گويند بله اوضاع يک .دارد

مقدار بد است ولی همه چيز در حال 
بهبودی می باشد، ولی وقتيکه به ارقام 
و فقط ارقام متوسط نگاهی بيتندازيم، 
می فهميم که آنچه که به ما می گويند 

بطور متوسط روزانه . واقعيت ندارد
. يک سرباز آمريکائی کشته می شود
ند، ده برابر اين رقم زخمی می شو

ساختارهای عراق در وضعيت بدی 
. هستند و هم چنان هم بدتر می شوند

حداقل روزی يک بمب اتوموبيلی در 
بغداد منفجر می شود عالوه بر اين 
عدم امنيت در بقيه اقصی نقاط عراق 

 .بيداد می کند

 

 
 

 دهه ای که از تشکيل آن می گذرد، به ۴ فارک در طول -ارتش خلق
 فارک به يک -برنامه ارتش خلق. فته و پيچيده تبديل شده استجنبشی سازمان يا

.  رشته از مسايل مهم سياسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی پاسخ می دهد
 فارک گسترده -طبق تحقيقات مداوم نويسنده اين مقاله، پايگاه طبقاتی ارتش خلق

ر حال حاضر فراتر رفته و د) يعني دهقانان فقير(تر شده و از پايگاه اصلی آن 
 کلمبيايی، دهقانان و بوميانی که از زمين هايشان -بوميان، سياهپوستان آفريقايی

ها،  رانده شده اند، پرولتاريای غيرشهری بدون زمين، روشنفکران، سنديکاليست
 درصد ۴۵.  معلمين، و اقشار مختلفی از کارگران شهری را نيز در بر مي گيرد

آنچه که در . ارک را زنان تشکيل می دهند ف-از اعضاء و افسران ارتش خلق
 عمدتأ به عنوان جنبشی به رهبری دهقانان، جنبشی غيرشهری ١٩۶٠سالهای 

برای زمين، آغاز شده بود، به تدريج به جنبش سياسي اجتماعی ملي ای مبدل 
گرديده است که اهداف متناوبي را برای رشد و توسعه اجتماعي از طريق تحقق 

 فارک با ايجاد پايگاه های -ارتش خلق. ستی، دنبال مي کندجامعه ای سوسيالي
حمايتی توده ای قابل توجه، با حضور گسترده جغرافيايی، و با ايجاد الگوی 

رشدی برای رسيدن به آزادی، به بزرگترين و قوی ترين  به ايدئولوژيکی رو
) وبابه استثنای ک(در نيم کره غربی ) از نظر سياسی و نظامی(نيروی انقالبی 
 .تبديل شده است

 
برخالف بسياری از حرکت ها و جنبش های انقالبی اخير در آمريکای مرکزی 

 فارک يک تشکيالت دهقانی سازمان يافته و پابرجای -و جنوبی، ارتش خلق
انقالبيون فارک در کالس های درس و يا در کليساها پرورش . انقالبی می باشد

و يا متشکل از عمدتأ وکال، دانشجويان، نيافته اند، آنها جنبشی به رهبری 
 فارک، پايگاه های -برعکس، رهبری ارتش خلق. دکترها، و يا کشيش ها نيستند

. توده ای و اعضای آن از همان خاکی آمده اند که معاش آنها را تأمين می کند
 ۶۵زيرا که اکثر انقالبيون متشکل از دهقانان مناطق کشاورزی کلمبيا هستند که 

درک اين مسئله در مطالعه و بررسی . عضای فارک را تشکيل می دهنددرصد ا
 .نيروهايی که در زمان حاضر عليه آنها صف کشيده اند بسيار مهم است

  در آمریکا با یکی از خبرنگاران آمریکائی"دمکراسی، همین حاال"مطلبی که در زیر می آید، متن مصاحبه ای است که برنامه  :توضیح
ان او در جری.  انجام داده استه ماه به طور مستقل و خارج از حمایت ارتش آمریکا در عراق بسر برد8دهار جمائیل که به مدت به نام 

 برای "پیام فدائی".  را نیز شرح می دهد"انتخابات"این مصاحبه برخی مشاهدات خود از اوضاع عراق، وضعیت فلوجه و اوضاع پس از 
 . به چاپ آن اقدام می ورزد،آگاهی خوانندگان از برخی اطالعات موجود در این مصاحبه

 
 
 

  !!مصاحبه با خبرنگاری که از عراق بازگشته استمصاحبه با خبرنگاری که از عراق بازگشته است
  

  

  

......ادامه داردادامه دارد
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  ستون آزادستون آزاد
  فاجعه در عراق ادامه داردفاجعه در عراق ادامه دارد

 عبداله باوی

     
 خود را در هفته های اخير در جريان سرکوبگری های امريکا در عراق صدها عراقی بيگناه ديگر جان

 تا ماه مه ٢٠٠۴ نفر در هر ماه از اوت سال ٨٠٠ارقام رسمی خبر از کشته شدن بيش از . از دست دادند
اين آمار بروشنی نشان می دهند که برخالف گفته ها و نظريات بوش و ژنرال هايش، .   می دهد٢٠٠۵

 جوالی در لندن ٧ که در امنيتی در عراق برقرار نشده است و مردم عراق هر ماه چند برابر فاجعه ای
 کشته می دهند اما اين مردم ستمديده - و مردم اروپا و از جمله انگلستان را به وحشت انداخت-اتفاق افتاد

 .هر روز بايد شاهد چنين فجايعی باشند" مکراسی"به بهانه برقراری 
مردم عراق بر عليه خواران اش در منطقه در شرايط مقاومت  بنگاههای خبرپراکنی امپرياليستی و جيره

اشغال کشورشان و هزينه سنگينی که آنها جهت اين مقاومت می پردازند چنين جلوه می دهند که همه آنچه 
اما اين . در عراق بر عليه نيروهای اشغالگر رخ می دهد بوسيله بنيادگرايان مرتجع اسالمی انجام می شود

 ريشه در نيروهای ارتجاعی داشته و باعث درست است که بمب گذاری هايی می شود که. حقيقت ندارد
کشته شدن مردم بيگناه، بخصوص کارگران و دهقانان مي شود، اما اين همه تصوير اوضاع کنونی عراق 

 مسؤلين حقيقی بمب گذاری های نفرت انگيزی که جان مردم بيگناه را همهگر چه مشکل است که . نيست
جه نبايد آن را با مبارزه مردم عراق بر عليه امريکا و بخطر می اندازد دقيقا شناخت، ولی به هيچ و

آنچه مشخص است اين امر است که جنبش مقاومت مردم عراق در حمله به مردم . متحدين اش يکی گرفت
بنابراين درست در مخالفت با نيروهای . بيگناه هيچ منفعتی نداشته و همواره اين امر را محکوم کرده است

ران آنان است که بايد مبارزه مشروع و بحق جنبش مقاومت مردم در برابر مرتجع و عاملين و مزدو
 .نيروهای اشغالگر امپرياليستی و نوکران اش را مورد پشتيبانی قرار داد

  بيش از سه چهارم ٢٠٠۴ تا ٢٠٠٣طبق گزارشی که خود دولت آمريکا منتشر کرده است در سال 
طبق آمار خبرگزاری ها، . ريکا و متحدين اش بوده استحمالت در عراق به اهداف و نيروهای نظامی ام

 نفر از مردم غيرنظامی را کشته، ولی نيروهای مخالف ٩٠٠٠نيروهای اشغالگر در اين مدت بيش از 
.  نفر از آنها از نيروهای مزدور پليس عراق بوده اند را نابود کرده اند٩٧٧ نفر که ٢٣۵٣اشغال عراق 

است که  مقاومت مردم بر عليه اشغالگران عراق هر روز رشد مي کند و در اين واقعيتی غيرقابل انکار 
مناطقی که نيروهای اشغالگر ادعا می کنند که مقاومت را در هم شکسته اند از نو دوباره مبارزه آغاز می 

به اين شهر دو بار .  نفر٣٠٠٠٠٠فلوجه شهری بود با جمعيت . نمونه بارز اين امر فلوجه می باشد. شود

 با سنگين ترين سالح ها حمله شد، فقط ٢٠٠۴ر سال د
بار دوم بود که نيروهای اشغالگر موفق شدند شهر را 

در نوامبر که شهر دوباره اشغال . کامال تسخير کنند
 تن کشته و بيشتر ١۵٠٠شد نيمی از شهر ويران شده، 

هم اکنون شهر . جمعيت از اين شهر رانده شده بودند
بديل شده و حکومت نظامی در به يک پايگاه نظامی ت

آن برقرار است و همه راه های ورود و خروج شهر 
را با مانع بسته اند، هر عراقی که می خواهد وارد 
شهر شود بايد کارت شناسايی نشان داده و تفتيش بدنی 

 .شود، با اين حال مقاومت دوباره دارد رشد می کند
دخالت نبرد برعليه نيروهای امپرياليستی خود نتيجه 

های تجاوزگرانه دولت های امپرياليستی است که حين 
سرکوب مردم می کوشند با برگزاری انتخابات قالبی 
و نمايش آن به مثابه پيروزی دمکراسی در عراق 

دولت آمريکا که . مردم عراق و جهان را فريب دهند
در مورد برقراری امنيت در کشور شکست خورده 

اساسی به عنوان نقطه است، اکنون قول تدوين قانون 
عطفی در دموکراتيک کردن کشور به مردم داده است 

 عضو تشکيل داده ٧١ای با "کميته"و برای اينکار 
اين قانون . است که اين قانون اساسی را تدوين کنند

اساسی جديد که قرار است تصويب شود دارای ماده 
. هائی بس ارتجاعی و برگرفته از قوانين اسالم است

ن آيت اهللا سيستانی سعی فراوان دارند تا اين هوادارا
قوانين، بخصوص قوانينی که رفتار شخصی انسان را 

) کشاندن مذهب از خانه به جامعه(کنترل می کنند 
تصويب اين قوانين ارتجاعی، گام . تصويب شوند

ديگری است در جهت  سلطه کامل بوش بر سرزمينی 
ای که مردم اش اين چنين گرفتار چنگال نيروه

برای جلوگيری از اين گام که فاجعه . اشغالگر شده اند
ای برای مردم عراق است همه زحمتکشان، زنان و 
مردان، کارگران و نيروهای انقالبی عراق بايد جنگ 

خوار اش  با امپرياليسم و مزدوران رنگارنگ و جيره
 خود قرار داده و فعاالنه در اين راستا  را هدف اصل
 .گام بردارند

 
  

 مهمان ما در :گودمن
استوديو، دهار جمائيل که مدير 

 است dahrjumailiraQ.comوبالگ 
او . و تازه از عراق برگشته، می باشد

درست هشت ماه در عراق بود و 
بطور معمول برای ما از آنجا گزارش 

شما داری درباره فلوجه . می داد
درباره استفاده از . حرف می زنی

ر فلوجه سالح های شيميائی در شه
چه می دانی؟ در نوامبر گذشته، شما 
گزارش کردی که ارتش اياالت متحده 
از گازهای سمی و ديگر سالحهای 
غير متعارف بر عليه مردم فلوجه 

 اين را از کجا می دانيد؟. استفاده کرد
 بسياری از پناهندگانی که من :دهار

مصاحبه کردم در طول ماه نوامبر، 
ه اين را می پس از آغاز حمله به فلوج

گويند و سپس انسانهائی که تا ماه 
دسامبر از شهر خارج می شدند از 
استفاده سالح های شيميائی از جانب 
ارتش اياالت متحده در فلوجه پرده 

برداشتند، اما واقعًا يکی از مهمترين 
منابعی که در اين باره دارم يک دکتر 
عراقی است که با او در حاشيه فلوجه 

 او می گفت او در مصاحبه کردم،
خالل جنگ هشت ساله ايران و عراق 
سربازان عراقی را که ايران با سالح 
های شيميائی زده بود مداوا می کرد، 
بنابراين می دانست چه جراحاتی بر 
اثر اين گونه سالح ها در بدن انسان 

من با يک مرد عراقی . ايجاد می شود
ديگر که سربازان آمريکائی به فلوجه 

دند تا برای خاک کردن کشته برده بو
شدگان کمک کند مصاحبه کردم او 
می گفت اجساد زيادی را ديده بود و 
بر اين باور است که آنها بر اثر 

 .سالحهای شيميائی کشته شده بودند
  – سوم مارس، دکتر خاليد :گودمن

شيخلی از وزارت بهداری عراق در 
يک کنفرانس مطبوعاتی اياالت متحده 

استفاده از سالح های را متهم به 
شيميائی منع شده در سطح بين المللی 

از جمله گاز اعصاب در خالل حمله 
آيا شما اطالعات . به فلوجه کرد

 بيشتری در اين زمينه داريد؟
 آن گزارش، بله، من آنرا :دهار

و آن . خوانده ام و از آن اطالع دارم
سند ديگری در تائيد اين واقعيت 

تائيد اين نمونه ديگری در . است
واقعيت در حرف های دکتری که من 
با وی مصاحبه کرده ام وجود دارد 
او، همان دکتر می گويد حاضر است 
به فلوجه برود و تعدادی از اجساد را 

اجسادی که . از زير خاک در آورد
تحت فشار و زورگوئی ارتش اياالت 
. متحده در فلوجه به خاک سپرده شدند

ر صد  د١٠٠زيرا که او می گويد 
اطمينان دارد که آن نوع سالح ها 

او و بسياری از . بکار گرفته شدند
ديگر مردم شهر خواهان يک تحقيق 
بين المللی در اين زمينه هستند چونکه 
آنها مطلقًا مطمئن هستند که سالح 
های شيميائی، بمب های خوشه ای، 

ونوعی از ناپالم و سالح های متنوع 
ردم ديگر در شهر فلوجه بر عليه م

 .شهر بکار گرفته شد
 شما در وبالگتان از زندگی :گودمن

روزانه عراقيها و مشکالت و 
دردهائی که بطور روزانه با آنها 
روبرو هستند حرف می زديد، زندگی 

آن . کردن در عراق چگونه است
تصوير کامل را که ما در اينجا خيلی 

 .کم به آن دسترسی داريم، به ما بده
در عراق خيلی  خوب، وضعيت :دهار

اسفبار و دردناک است خيلی سخت 
است که آنجا باشی و روزانه شاهد آن 
باشی، هيچگونه امنيتی در آنجا وجود 

بی قانونی کامل در پايتخت و . ندارد
وضعيت در . بيشتر شهرهای ديگر

بيمارستانها تصوير کاملی از بحران 
نبود دارو و . درمان و داروست
کل پناهندگان مش. نيازمنديهای ابتدائی

جائی که مردم بی پناه در همه جای 
شهر هستند، صدها خانوار و خانواده 
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در نقاط گوناگون سرگردان و در 
. تالش تنها برای زنده ماندن هستند

مشکل جاری پناهندگان از جمله 
 انسان ٣٠٠٠٠٠وجود بيشتراز 

تقريبًا بی پناه و مشکل کمبود بنزين 
ها بطوری که مردم بعضی وقت. است

تا دو روز بايد منتظر بمانند تا يک 
برای پاسخ . تانک بنزين گيرشان آيد

گوئی به اين وضعيت وخيم امنيتی، 
ارتش خيابانهای زيادی در بغداد را 

 ١٠٠حداقل . مسدود کرده است
خيابان هم اکنون در پايتخت مسدود 
هستند برای اينکه نوعی نظم را 

گاهگاهی با صف های . برقرار کنند
 مايلی روبرو ١٠ تا ۶ن بين بنزي

مردم مجبورند بين يک تا دو . هستيم
روز منتظر باشند تا يک تانک بنزين 

. بنزين جيره ای است. بدستشان برسد
شماره های زوج يک روز و شماره 
های فرد روز ديگر، بنزين می 

هر وقت مردم می خواهند . گيرند
تانک ماشين شان را بنزين بزنند تنها 

 .الن بنزين سهمشان استهفت و نيم گ
در نقاط بهتر بغداد هشت ساعت برق 

در بسياری از مناطق از جمله . هست
شمال در منطقه کردستان سه ساعت 
و يا کمتر در روز مردم برق دارند 
شيرازه همه چيز در عمده مناطق 
عراق در بدترين شکل است بسيار 
 .بدتر از وضعيت قبل از لشکر کشی

ليانی سگرينا  يک روز با جو:گودمن
صحبت می کرديم، کسی که در عراق 
گروگان بود و باالخره آزاد شد، 

ارتش اياالت . هنگاميکه در راه بود
متحده به روی اتوموبيل حامل او آتش 
گشود و مقام امنيتی ايتاليائی همراهش 
کشته شد و خود او بر اثر اصابت 

می خواهم . گلوله به کتفش زخمی شد
طرات روزمره در بگويم با توجه به خ

عراق برای ماهها گزارش دادن از 
اين کشور بدون اينکه زير چتر 
حفاظتی ارتش باشی چگونه مقدور 
 بود؟ چگونه اين کار را انجام دادی؟

 خوب، سطح اضطراب واقعًا :دهار
و من تالش می کردم . خيلی باالست

که به بهترين نحو خودم را با شرائط 
د که هيچ احساس ام اين بو. منطبق کنم

امنيتی نبود، ريش گذاشته بودم، 
ساعات مختلف بيرون می رفتم، و 
هيچ تبليغی يا سر و صدائی درباره 
خودم درباره اين واقعيت که آمريکائی 

وضعيت پر  . هستم نمی کردم
اضطرابی است، ولی اگر به مثابه 
يک ژورناليست در عراق کار کنی، 
اگر می خواهی کارت را انجام دهی 

ی از هتل ات بيرون بروی، مجبور
بنابراين، اين کار با پذيرش ريسک از 
طرف من و ديگر همکارانی بود که 
ترجيح می دادند بجای ماندن در هتل 
و فقط به کنفرانس های مطبوعاتی 
ارتش رفتن يا تحت حفاظت ارتش 

 .بودن، آنطور کار کنند
 در اين سالگرد علنی شدن :گودمن

ا را ماه ها عکسها، البته پنتاگون آنه
پيش از آنکه به بيرون درز پيدا کنند 

و منظور عکس های . در دست داشت
زندانيان شکنجه شده در ابوغريب می 
باشد، تأثير آن عکس ها بر مردم 

 عراق چی بود؟
 خوب، هر کسی درعراق قبل :دهار

از آن می دانست که آنگونه رفتار و 
از همان . اعمال امری روزمره بودند

ل اشغال و نه تنها در روزهای او
ابوغريب بلکه در تمام بازداشتگاه 
های ارتش در سراسر عراق چنين 

آن گزارش ها . وضعيتی حاکم بود
. برای ماه ها داشتند بيرون می آمدند

مردم از واقعيت تجاوزات جنسی، 
خشونت های جسمانی، مرگ و 
شکنجه و اينگونه اعمال از همان 
روزهای آغازين اشغال کشورشان 

اما هنگاميکه آن عکسها . آشنا شدند
بيرون آمدند و در سطح جهان پخش 
شدند، سندی شدند دال بر صحت باور 

اين اسناد واقعًا آن ذره . عراقيها
اعتبار نيروهای اشغالگر، اگر 
اعتباری وجود داشت را نيز در ميان 

اعتبار تکه تکه . عراقيها از ميان برد
ن و می خواهم بطور روش. و نابود شد

بگويم که آن وضعيت همين امروز هم 
اين مساله که رسانه های . ادامه دارد

انحصاری تصميم گرفتند آن عکس ها 
را نشان دهند و مدتی هم درباره آن 
داستان حرف زدند، و بعدًا هم به ما 

تنها چند سرباز : گفتند، باور کنيد
مقصر و مسئول آن اعمال بودند، 

اين . تغييری در اوضاع نداده است
رسانه ها بعدًا گفتند بيائيد چند تا سيب 
بد را دادگاهی کنيد و اين عمل بر 

اما . اوضاع سرپوش خواهد گذاشت
چيزی تغيير نکرده واقعيت اين است 
که شمار زندانيان در عراق در حال 
افزايش است، در ماه های اخير شمار 
زندانيان بطور سرسام آوری باال رفته 

عمالی که در و نوع رفتار و ا. است
زندانها جاری است دقيقًا همانی است 

 . که قبل از بيرون آمدن عکسها بود
 زندانيان در کجا نگاهداری :گودمن

می شوند، گويا شما از بازداشتگاه 
 های ديگری حرف می زنی؟

 زندانيان در بازداشتگاههای :دهار
ارتشی گوناگونی نگاهداری می 

در پايگاههای ارتشی . شوند
برای . گاههايی وجود داردبازداشت

مثال در فرودگاه بغداد يک بازداشتگاه 
مخوف، يک زندان بزرگ وجود دارد 
که عراقيها در بغداد آنرا فرودگاه 

مکانهای . گوانتانامو نام نهاده اند
مثًال . ارتشی ديگری نيز وجود دارند

مشخصًا می دانم . در نزديکی تکريت
که در آن پادگان ارتشی يک 

. اه تقريبًا بزرگ وجود داردبازداشتگ
اما بازداشتگاهها در سرتاسر عراق 

حتی در بخش های زيادی . پراکنده اند
 .از جنوب عراق

 داريم با جمائيل صحبت می :گودمن
امروز . او تازه از عراق برگشته. کنيم

دفتر نخست . اخبار جالبی وجود داشت
وزيری انگلستان گزارش کامل 

ی بودن يا دادستان کل درباره قانون
نبودن جنگ عراق را انتشار داده البته 

 ٧پس از اينکه بخشی از آن در 
 پيش از جنگ بيرون ٢٠٠٢مارس 

آمده بود، لرد گلد اسميت به تونی بلر 
گفت صدور قطعنامه دومی از طرف 
سازمان ملل برای تائيد جنگ مطمئن 

اما ده . ترين و امن ترين راه است
ن، چنين روز بعد از توصيه او پارلما

مسأله ای را در نظر نگرفت و بدون 
توجه به قانونی بودن دالئل به آغاز 

 . جنگ رأی داد
 چه بگويم، اين نکته تقريبًا ثابت :دهار

شده ای است، از اين بهتر ديگر نمی 
تواند روشن شود که حمله به عراق و 
اشغال اين کشور، حداقل بر اساس 
استانداردهای دولت بوش هيچ ربطی 

قانونی بودن و يا نبودن جنگ و به 
و " مفيد"اينکه اين جنگ برای عراق 

سالح های . است، نداشت" خوب"
هيچ . کشتار همگانی وجود ندارد

ارتباطی ميان عراق و القاعده وجود 
هيچ اردوگاه آموزش . ندارد

تروريستها در آنجا وجود ندارد و 
در عوض در حال . چيزهائی شبيه اين

ی را داريم که حاضر، وضعيت اشغال
هيچ پايانی به نظر نمی آيد داشته 

 پايگاه دائمی اياالت متحده ١۴. باشد
در آنجا وجود دارد که چهارتايش 
ساخته شده و ده تای ديگرش در دست 

دولت پولهای زيادی را . ساختن است
بنابراين . صرف هزينه آنها می کند

ديگر چه فايده ای دارد که بيائيم و 
ودن و يا نبودن جنگ درباره قانونی ب

صحبت کنيم؟ اين اوضاع خيلی 
روشن است و خيلی هم واضح می 

باشد که دولت بوش اهميتی به قانونی 
 . بودن و درست بودن جنگ نمی دهد

 نظرتان درباره انتخابات :گودمن
چيست؟ تأثيرش برای عراقيها چی 
بوده؟ شما داری از خرابی اوضاع 

را آيا انتخابات چيزی . حرف می زنی
بهبود داده و آيا حال که دولتی تشکيل 

 گرديده شما اميدی داری؟
 مطمئنًا من دوست دارم اوضاع :دهار

در عراق بهبود يابد به هر شکل 
ممکن، زيرا که وخامت اوضاع در 
. سراسر عراق قابل مشاهده است

واقعًا اوضاع برای عراقيها غير قابل 
تحمل است امروز اميدوارم انتخابات، 

ز بهبود را به همراه بياورد اما نوعی ا
 .تا اين لحظه چيزی تغيير نکرده است

 هفته ١٢اخيرًا کابينه ای تشکيل شده، 
حاال . طول کشيد تا دولت تشکيل دهند

يکسال هم مهلت دارند تا قانون 
اما نهايتًا قضاوت . اساسی را بنويسند

درباره اينکه آيا انتخابات موفق بوده 
ت که در واقع يا نه، مسأله اين نيس

چيزی که شباهتی به انتخابات داشته 
رخ داده است، بلکه مسأله اين است 

زندگی عراقيها " انتخابات"که آيا اين 
را بهبود داده، آيا امنيت ايجاد کرده، 
آيا بحران بنزين را حل کرده، آيا راه 

 درصدی به ۶۵حلی برای بيکاری 
همراه آورده است؟ و چيزهائی مانند 

ا اين تاريخ چيزی بهبود نيافته و ت. اين
تا اين تاريخ اوضاع هم چنان . است

در مسير وخامت ادامه دارد و بتدريج 
 . هم با گذشت زمان وخيم تر می شود

 رئيس ستاد ارتش ريچارد :گودمن
مايرس می گويد از نقطه نظر 
مقايسه، اوضاع در همان نقطه ای 
هست که سال گذشته بود، و منظورش 

 مقاومت عراق در درباره توان
حمالتش می باشد که در طول سال 
گذشته کاهش نيافته، اياالت متحده 
گزارش می دهد که شمار حمالت 
برای مدتی پس از انتخابات پائين آمده 
بود اما اخيرًا حمالت دوباره باال 

گروههای مقاومت چه کسانی . گرفته
 هستند؟
 هم اکنون مقاومت مربوط به :دهار

نمی توانيم . ون استگروههای گوناگ
اين مقاومت را يک جريان واحد 

از گروههای متفاوتی تشکيل . بدانيم
قطعًا نظاميان سابق آغازش . شده

پل برمر سبب آغاز مقاومت . کردند
شد هنگاميکه ارتش و بعثی ها را 

 .منحل اعالم کرد

  

5ادامه مطلب در صفحه 

  !!مرگ بر امپریالیسم و سگهای زنجیریشمرگ بر امپریالیسم و سگهای زنجیریش
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  فصل دوم کتابفصل دوم کتاب

  بذرهای ماندگاربذرهای ماندگار
  قسمت ششمقسمت ششم

  
  

  نسانیتنسانیتنوازش شکنجه گر، مرگ انوازش شکنجه گر، مرگ ا
 

گر، یکی از پلیدترین و پست ترین اعضای  شکنجه
باشد که با اشتغال به  دستگاه یک دولت دیکتاتور می

گری در جهت حفظ سیستم   شکنجه"ناشریف"شغل 
درست بر این مبنا، . کوشد یظالـمانه و فاسد حاکم، م

 از ورزند و گران کینه می هائی  که به شکنجه انسان
هایی شریف و دارای  ، انسانآنها متنفر و منزجرند

آنها، کسانی هستند . شندبا موضع طبقاتی مترقی می
ی موجود را نفی کرده و  ی فاسد و ظالـمانه که جامعه
ای عاری از ظلم و فساد و جهل و نادانی  به جامعه
ای که در آن، مهربانی،  ورزند، به جامعه عشق می

ین میزان نفرت و کینه ا. دست زیبایی را گرفته است
گران را هم باید با عشق آنها  ها نسبت به شکنجه انسان

 انسانی،  ی نسبت به رهائی بشریت و ایجاد یک جامعه
ه تنها قیاس نمود و متوجه این نکته مهم گردید ک

ان کینه به دل نگیرند و گر توانند از شکنجه کسانی می
 آن هم -ن توسط انسان دیگریی یک انسا از شکنجه

فرزندان یک خلق توسط مشتی افراد ی بهترین  شکنجه
 به خشم نیایند که انسانیت در آنها -رذل و جنایتکار

اساساً جائی که امروز سیستم . مرده باشد
ی خود را شدت  داری، ابعاد فشارهای ظالـمانه سرمایه

و گسترش هرچه بیشتری داده و برای اکثریت مردم 
در سطح جهان شرایط بسیار دهشتناک و تماماً 

نسانی آفریده است، جائی که در ایران برای حفظ غیرا
ترین و  داری به اعمال وحشیانه تم سرمایهسیس

یازند،  م دست میترین رفتارها در حق مرد ضدانسانی
های کارگران و زحمتکشان، در اثر  جائی که خانواده

پاشند و بسیاری  فقر و فاقه وحشتناک، مدام از هم می
ی و گرسنگی و ان از شدت بینوائاز دربدرشدگ

 فحشاء و اعتیاد و غیره آمدهای ناشی از آن به پی
در چنین شرایطی، ستمدیدگان تنها شوند،  کشیده می

ی حاکم و با  با شوریدن برعلیه سیستم ظالمانه
 اجتماعی -کوشش جهت نابودی نظم اقتصادی 

توانند از شرافت و انسانیت  موجود است که می
مهم، تنها کسانی قادرند  اما به این .خود دفاع نمایند

عمل کنند که با توجه به شناخت خود از ایجادکنندگان، 
هاشان  ی موجود، دل حافظین و مدافعین وضع ظالمانه

از کینه و خشم و نفرت نسبت به دشمنان شان فشرده 
گران، آن جوانانی که "ایثار"آن . و به درد آمده باشد

ن  معرف وجودشان بود، مبارزی"صداقت انقالبی"
خانم .  ، از زمره چنین افرادی بودند50ی  آگاه دهه
مجذوب و " 50ی  ی خود، در دهه  که به گفتهحاجبی

ی جوانان کمونیست "مرعوب ایثار و مقاومت دالورانه
ی آن دهه بود، به جای این که حداقل با خود  و مترقی

رو راست برخورد کرده و بکوشد تا با ارتقاء آگاهی 
اعی خود، پی به دالیلی ببرد سیاسی و شناخت اجتم

ای در آن مبارزین  که موجب چنان خشم و کینه
ی  ر در مبارزهها حضو گشت، هنوز پس از سال می

سیاسی، در حیرت و شگفتی بسر برده و تنها گویا 
 خود "احساس"بایست به  متوجه شده است که نمی

البته باید توجه داشت که امروز ! نمود  می"شک"
 عدم درک مظالم و فجایعی که ایجاد توان گفت که نمی
هائی در دل زحمتکشان و  ی چنان خشم و کینه کننده
شود دلیل اظهارات فوق الذکر خانم  های آگاه می انسان
شد از مظالم و  اگر چنین بود، آنگاه می!  استحاجبی

شمار تحت حاکمیت هر دو رژیم شاه و  فجایع بی
ادآوری جمهوری اسالمی برای او سخن گفت، و با ی

کردن و در  آنها، خاطرنشان ساخت که دیدن، تجربه
 جریان چنان مظالم و فجایعی قرارگرفتن، هر انسان

ها آگاه است و  شرافتمندی را که به علل وجود آن
شناسد، مملو از خشم و کینه و نفرت  بانیانش را می

اما، آیا . باشد کند و طبیعی و اصولی نیز چنین می می
 در این زمینه، با چنین حاجبینم مشکل مربوط به خا

 .توضیحاتی قابل حل است؟ نه، به هیچ وجه
ی  لنین به مثابه یکی از آموزگاران برجسته

سه منبع و "کارگران جهان، ضمن توضیح و تشریح 
ی  ، روی یک آموزش برجسته"سه جزء مارکسیسم

مادامی که افراد ": گوید مارکسیستی تأکید نموده و می
 پس هر یک از جمالت، اظهارات و وعده فرا نگیرند در

وعیدهای اخالقی، دینی و سیاسی و اجتماعی، منافع 
طبقات مختلف را جستجو کنند، در سیاست همواره 

ی فریب و خودفریبی بوده و خواهند  قربانی سفیهانه
این آموزشی است که بکارگیری آن در عمل . "بود

 که خواهان برای همه، و بخصوص برای کسانی
خواهند  بینانه بوده و نمی برد یک سیاست واقعپیش

بر . باشد مورد اغوا و فریب قرار گیرند، ضروری می
 ما در برخورد به نظرات و این اساس، مهم است که

تعمق هائی که پیشتر از آن صحبت شد باز هم  اندیشه
ها و نظرات بیانگر منافع  نموده و دریابیم که آن ایده

!  و در خدمت آن قرار دارندکدام طبقه یا طبقات بوده
ی خود شاهد  یت این است که ما امروز در جامعهواقع

ت امروز، طبقا. ی حاد طبقاتی هستیم یک مبارزه
شان از یک طرف، و  داران و حامیان سرمایه(متخاصم 

با آشکاریِ ) کارگران و متحدین شان از طرف دیگر
اند؛ و  هرچه بیشتری در مقابل یکدیگر ایستاده

های عظیم مردم که خواهان  ی حاد بین توده همبارز
ی حاکم و حکومت مدافع آن  نابودی سیستم ظالـمانه

شان که درست  ت استثمارگر و وابستگانهستند و اقلی
مبارزه . خواهند، با شدت در جریان است همین را نمی

 داری موجود و کسانی که بین حافظین سیستم سرمایه
باشند، تا با  میشدن این سیستم  خواهان برچیده

 اجتماعی نوینی، به فقر و -برقراری نظم اقتصادی 
فالکت و ظلم و ستم و سرکوب و خشونت در جامعه، 

در چنین شرایطی است که رژیم . پایان داده شود
جمهوری اسالمی، به مثابه یک رژیم دیکتاتور مدافع 

رکوب خشن طبقات استثمارگر، در حالی که کماکان س
ترین و  ها را به عنوان اصلی ات تودهو قهرآمیز مبارز

ها بکار گرفته، بیش  ی مقابله با توده ترین وسیله عمده
از گذشته، این وسیله را با سالح فریب و با کوشش 

، ی حاکم در میان مردم رواج ایدئولوژی طبقهدر 
بر این اساس، با تکیه بر آموزش . توأم ساخته است

هائی که امروز  ظرگاهها و ن لنین، باید بیش از پیش ایده
به معنی کسانی  ("روشنفکران"ها و  از طرف ایدئولوگ
اندیش   کنند، نه اینکه الزاماً تاریک که کار فکری می

ها در  ی آن ی حاکم سعی در اشاعه طبقه) نباشند
ها  شود را شناخته و به مقابله با آن ی ما می جامعه

وزی ما، ی امر البته باید دانست که در جامعه. بپردازیم
 نظرات دهندگان ماهیت طبقاتی اشاعهتشخیص 

به این . انحرافی و ارتجاعی، همیشه کار آسانی نیست
معنا که حتی اگر به خوبی متوجه شویم که در پسِ 

داران  فالن نظر و تفکر مثالً دقیقاً منافع طبقاتی سرمایه
توان گوینده و یا طراح آن نظر  نهفته است، هنوز نمی

یا اکیداً خدمتگزار آگاه آن طبقه، تلقی را بورژوا و 
دلیل چنین واقعیتی آنست که در اوضاع و . نمود

 متعلق به اقشار "روشنفکران"احوال کنونی، بخشی از 
ندازهای مبارزاتی ا بورژوازی که فاقد چشم  خرده

یر پذیرفته و خود ی حاکم تأث های طبقه هستند، از ایده
روز این نیروها چه به ام. اند هائی شده مروج چنان ایده
که ظاهراً در آن، (لی المل ی اوضاع بین دلیل مشاهده
و چه به دلیل فقدان یک ) کند تازی می ارتجاع یکه

ی ایران و در سطح  جریان قوی کمونیستی در جامعه
برند؛ آنها که  جهان، در یأس و سرخوردگی بسر می
 باور نداشته و به تکامل تاریخ به نفع نیروهای پیشرو

باشند و با  های روشن آینده نمی قادر به دیدن افق
 به طور کلی، به قول بورژوازی خردهتوجه به این که 
ی تفکر خود، از  از لحاظ نحوه"لنین، همواره 

وظایف "نگاه کنید به  ("کند بورژوازی پیروی می
ی  امروز علیرغم همه )"پرولتاریا در انقالب ما

ی   اشاعههاشان از وضع موجود، به نارضایتی
اند که جز در خدمت تحکیم وضع  هائی مشغول ایده

 .رندموجود، قرار ندا
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 آدرس پست الکترونیک
address: ipfg@hotmail.com    e-mail 

 

 

  نگاهی به برخی اخبارنگاهی به برخی اخبار
به دنبال گزارش واشنگتن پست مبنی بر این که  •

از بازداشتگاهای مخفی در ) سیا(سی آی ا 
اروپای شرقی جهت نگهداری و بازجوئی از 

می متهمینی که در بازداشت او هستند استفاده 
کند، رئیس جمهور امریکا در پاناما اعالم کرد که 

ایاالت متحده متعهد است از مردم آمریکا "دولت 
امریکا " و به همین دلیل هم "حفاظت کند

اما به "... "تروریست ها را قاطعانه دنبال می کند
 این اظهارات ".شکنجه متوسل نمی شود

فریبکارانه در شرایطی عنوان می گردد که هر 
اخبار جدیدی از اعمال شکنجه از سوی روز 

مأموران امریکا در سیاهچال های مخفی و علنی 
دولت امریکا منتشر می شود و کاخ سفید در 
پاسخ به تالش هائی که از سوی کنگره امریکا 
جهت جلوگیری از شکنجه صورت گرفته رسما 

توانائی های رئیس "می گوید  که هر طرحی که 
 تروریسم محدود می جمهوری را برای نبرد با

 . را وتو خو اهد کرد"کند

بدنبال رسوایی مربوط به کشف یک زندان مخفی  •
در زیر ساختمان وزارت کشور عراق و پس از 

 زندانی ای که در 168آنکه افشاء شد که حدود 
این بازداشتگاه بسر می برند در غیرانسانی ترین 
شرایط نگهداری شده و وحشیانه شکنجه شده 

هیم الجعفری نخست وزیر عراق قول داد اند، ابرا
 ."درباره اتهامات تحقیق کند"که 

دادگاه فدرال شهر واشنگتن به بررسی پرونده  •
، یکی از سرمایه داران امریکائی، "فیلیپ بلوم"

پرداخته که در قبال قراردادهای بازسازی در 
عراق صدها هزار دالر رشوه به مقامات نیروی 

و همسران آنها پرداخته اشغالگر آمریکا در عراق 
 به این فرد قراردادهائی 2004تنها در سال . است

 .به ارزش  میلیون ها دالر واگذار شده است

 300به گزارش بانک جهانی در سال گذشته  •
 میلیارد دالر به 167میلیون مهاجر در جهان حدود 

کشورهای خود باز گردانده اند که نقش بسیار 
ای در حال مهمی در رشد اقتصادی کشوره

 .توسعه داشته است

یکی از نمایندگان کنگره امریکا به نام جان مورتا،  •
نادرست و "سیاست های بوش در عراق را 

 نامید و مدعی شد که این سیاست ها "خیالی
 ."آینده آمریکا را به خطر می اندازد"

بوش در جریان سفر خود به جنوب آسیا با  •
یز مالقات والدیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ن

کرد و در این دیدار از پیشنهاد روسیه به ایران در 
مورد غنی سازی اورانیوم در روسیه، به عنوان 
راه حلی برای جلوگیری از دستیابی ایران به 

 .برنامه تسلیحات اتمی، حمایت کرد

دولت چین اعالم کرد که با خرید هفتاد هواپیمای  •
 .بوئینگ از امریکا موافقت نموده است

مان ملل متحد گزارش داد که هر سال به دلیل ساز •
 میلیون کودک جان 6گرسنگی و سوءتغذیه حدود 

 .خود را از دست می دهند

دولت استرالیا با ادعای تالش برای گسترش گفت  •
و شنود بین مذاهب گوناگون، میزبان کنفرانسی به 

 بود که در آن "اسالم در یک جهان کثرت گرا"نام 
هور افغانستان، جالل حامد کرزای رئیس جم

طالبانی رئیس جمهور عراق و محمد خاتمی رئیس 
جمهور سابق رژیم جمهوری اسالمی از جمله 

یکی دیگر از سخنرانان این . سخنرانان بودند
کنفرانس شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل 

 . بود2003سال 

در  به گزارش خبرگزاری ها تعداد تلفات امریکا •
 ارتش امریکا به این کشور در عراق از زمان حمله

.  تن رسیده است2071 تاکنون به 2003ماه مارس 
 هزار نفر هم مجروح شده 10در این فاصله حدود 

 .اند

با باال گرفتن رسوائی دولت امریکا در استفاده از  •
فسفر سفید برعلیه مردم شهر فلوجه علیرغم 
تکذیب اولیه، سخنگوی وزارت دفاع امریکا رسما 

 شهر "برعلیه شورشیان"ه ارتش امریکا پذیرفت ک
 .فلوجه فسفر سفید بکار برده است
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