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ین کاخ سفید از جمله الیوت آبرامز دیدار برخی از مسئول
و ) مسئول بخش خاورمیانه در شورای امنیت ملی امریکا(

با ) معاون سیاسی وزارت خارجه امریکا(نیکالس برنز 
تعدادی از مخالفین جمهوری اسالمی که از آنها به نام 

 نام "های قومی، مذهبی و فعالین حقوق بشر ای از اقلیت عده"
کسانی که جهت خالصی از شر برده شده است، برای 

اند به مثابه   دل بسته"امدادهای غیبی"جمهوری اسالمی به 
ی برای این "آلترناتیو"جدیت دولت امریکا در پیدا کردن 

گرچه مقامات وزارت امور خارجه . رژیم تعبیر شده است
 فعال برایشان "تغییر رژیم"کنند که مسئله  امریکا کتمان نمی

خواهند صرفا تغییر برخی  ها میمطرح نیست و آنچه آن
های جمهوری اسالمی است، اما چنین کسانی با  سیاست

هائی که امریکا قبل از سقوط  تشبیه این دیدار با کنفرانس
طالبان در افغانستان و صدام در عراق سازمان داده بود، 

های  برندگان سیاست کنندگان و پیش خود را در هیبت شرکت
هائی تلقی کرده و در اینجا و آنجا  امریکا در چنان کنفرانس

اما واقعیت . گویند از قصد امریکا برای تغییر رژیم سخن می
امدادهای "این است که این نشست از جدیتی که طرفداران 

البته . تواند باشد کنند برخوردار نبوده و نمی  ادعا می"غیبی
قابل انکار نیست که از نظر دیپلماتیک، کاخ سفید با 

ن چنین دیدارهائی، بر مخالفت خود با برخی از داد ترتیب
های جمهوری اسالمی تاکید کرده و به این وسیله  سیاست

پیام مشخصی برای سردمداران رژیم فرستاده و آنها را 
 .دهد تحت فشار قرار می

 
 11واقعیت این است که از زمانیکه هیئت حاکمه امریکا حادثه 

طه جهانی خود سپتامبر را به دستاویزی جهت گسترش سل
قرار داده و رئیس جمهور این کشور رسما جمهوری اسالمی 

  توصیف کرد، تاکنون هیچ "محور شر"را یکی از اجزاء 
روزی نبوده که دستگاه تبلیغاتی امریکا به شکلی تنور 

 .تبلیغات برعلیه رژیم حاکم بر ایران را گرم نکند
 

به در این تبلیغات، زمانی کمک رژیم جمهوری اسالمی 
های تروریستی در لبنان و مناطق دیگر برجسته  گروه
شود و زمانی نقض حقوق بشر به وسیله این رژیم  می

دهند سپس همه اینها  سرکوبگر را وسیله فشار به او قرار می

ای جمهوری  به حاشیه رفته و پرونده هسته
گیرد و بر حسب   قرار می"روی میز"اسالمی 

شدن  ای ح هستهشرایط، جهت مقابله با به اصطال
رژیم، از گزینه حمله نظامی تا ضرورت پیروی از 

 .آید الگوی لیبی سخن به میان می
 

خالصه در این فاصله هیچ موضوعی نبوده که در 
تبلیغات از طرف سیاستمداران امریکا برعلیه رژیم 

اتفاقا هیچ روشی هم نبوده . بکار برده نشده باشد
یه جمهوری که از احتمال استفاده از آن برعل

اما علیرغم همه اینها، . اسالمی سخن نرفته باشد
در عمل امریکا رابطه تنگاتنگش را با مستبدین 

کند که  حاکم بر ایران حفظ کرده و کتمان هم نمی
روشن . باشد از طرق مختلف با آنها در ارتباط می

است که درک این پیچیدگی برای آنها که به 
 روزشماری اند و  دل بسته"امدادهای غیبی"

کنند که امریکا کار رژیم را تمام کند و  می
شان نماید و یا  ای تقدیم دمکراسی را در سینی نقره

اند مسائل را به  برای کسانی که عادت کرده
. ای نیست  ببینند امر ساده"سیاه یا سفید"صورت 

ای  اند که در برخورد با هر مسئله اینها عادت کرده
 نه را بشنوند واگر پاسخ حاضر و آماده آری یا
بزرگترین "گویند که  چنین نشنوند آنگاه یا می

 از سیاست واحد و روشنی پیروی "قدرت جهان
شوند که نیروهای سیاسی  و یا مدعی می! کند نمی

های این  قادر به ارائه تحلیل روشنی از سیاست
در حالیکه اگر رابطه کشورهای ! باشند قدرت نمی

حت سلطه را به امپریالیستی با کشورهای ت
درستی درک کرده باشیم آنگاه این تناقضات نیز 

توان فهمید که چرا یک روز  شود و می قابل فهم می
برند و روز  نوه خمینی را از عراق به امریکا می

دیگر پاسدار دسته چندمی را با سیاست خود 
و در حین این سازگاری . دهند  نشان می"سازگار"

وبند و از فدرالیسم و ک  می"مسئله قومیت"بر طبل 
گویند در حالیکه در همان حال هر  تجزیه سخن می

روز با یکی از فرستادگان رژیم در حال گفتگو 
 .باشند می

 
واقعیت این است که در رابطه امپریالیسم با 

های وابسته چند موضوع را نباید فراموش  دولت
هائی با  های ظاهری چنین رژیم مخالفت: اوال. کرد

ها جهت تغییر  م و حتی قصد امپریالیستامپریالیس
ها، هویت مستقلی برای آنها ایجاد  این رژیم

 تجربه طالبان در افغانستان و شاه در -کند نمی
چرا . ایران در این زمینه به اندازه کافی گویا است

که امپریالیسم هیچگاه سرنوشت خود را با 
: ثانیا. زند های وابسته گره نمی سرنوشت رژیم

روی "ه پرونده رژیمی بقول خودشان وقتی ک
ها و حاالت و احتماالت   قرار گرفت همه روش"میز

شود تا بسته به امکان و با توجه  در نظر گرفته می
به روند قضایا، راهی در پیش گرفته شود و یا 

های گوناگون عملی گردد که  حتی تلفیقی از راه
برای . کننده بیشترین منافع برای آنهاست تأمین
ن شدن این واقعیات نیازی نیست به راه دور روش

برویم؛ به تجربه سقوط شاه نگاه کنید آنگاه 
بینید که وقتی که غرب منافع خود را سرکوب  می

انقالب مردم ما و ایجاد کمربند سبز دور شوروی 
ها  سابق، قرار داد، به راحتی از رژیم شاه که سال

 نقش ژاندارم آنها در ایران و منطقه را بازی
کرد دست شست و در خالی کردن پشت رژیم  می

در واقع وقتی که در آن زمان . شاه درنگ نکرد
 قرار گرفت و قرار بر "روی میز"پرونده ایران 

. رفتن شاه شد چندین طرح مورد توجه قرار گرفت
در همان زمان، جورج بال، معاون سابق وزارت 
امور خارجه در گزارشی که برای کارتر، 

آن زمان امریکا، تهیه کرد چندین جمهور  رئیس
از جمله با فرض . آلترناتیو مطرح نمود

ناپذیری سقوط شاه، ضمن اشاره به  اجتناب
 از کودتای افسران جوان به "شورای سلطنت"

گفت  سخن می... شکل لیبی و قدرت گیری خمینی و
و دیدیم که سرانجام جمهوری اسالمی را به عنوان 

 اگر این تجربه را در .جانشین شاه انتخاب کردند
های مختلفی  توانیم دلیل طرح نظر گیریم آنگاه می

که امروز در رابطه با رژیم جمهوری اسالمی 
شود را بهتر درک کنیم و بفهمیم که چرا  مطرح می
شان را با  کوشند مسائل ها در حالیکه می امریکائی

جمهوری اسالمی پیش ببرند در همان حال به 
های تحت ستم "قومیت"ن مذاکره با نمایندگا

نشسته و در مطبوعاتشان از تجزیه ایران سخن 
شوند  گویند و در کاخ سفید مهماندار کسانی می می

دانند که در شرایط  که خود بهتر از هر کسی می

  سرمقالهسرمقاله
  

  درباره نشست کاخ سفیددرباره نشست کاخ سفید
!! جمهوری اسالمی جمهوری اسالمی""مخالفینمخالفین""با با 
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 .فعلی هیچ نقش موثری در صحنه سیاسی ایران ندارند
 

واقعیت این است که امریکا جهت گسترش سلطه امپریالیستی 
ر جهان و حفظ موقعیت برتر خود در رقابت با خود د

تری از  کوشد بخش هرچه بزرگ های دیگر می امپریالیست
بازارهای جهان را تحت سیطره خود درآورد و به همین دلیل 

ورزد تا حضور  هم جهت گسترش مناطق نفوذ خود تالش می
مستقیم نظامی خود را تشدید نماید و در این راه همانگونه 

 هرچند -های ده است، تردیدی در براندازی دولتکه نشان دا
 .دهد  بخود راه نمی-وابسته

 
ست که ما شاهدیم که دولت امریکا زیر  در چنین چارچوبی

کردن "دمکراتیزه" و "خاورمیانه بزرگ"پوشش طرح 
های خود را در این منطقه به  کوشد تا سیاست خاورمیانه می

داند که در ایران  پیش  ببرد و به همین دلیل هم  ضروری می
این . نیز نقش هرچه بزرگتری نسبت به قبل به دست آورد

 آنها با جمهوری اسالمی "های مخالفت"جوهر اصلی 
ای اگر الزمه  و روشن است که در چنین پروسه! باشد می

ها و تحقق منافع امپریالیسم آمریکا،  شدن خواست برآورده
مات رژیم سقوط جمهوری اسالمی باشد، به رغم تمامی خد

ها، آنها هیچ تردیدی در این  جمهوری اسالمی به امپریالیست
 .امر بخود راه نخواهند داد

 
هائی به خود بگیرد امر  اینکه این سیاست در عمل چه شکل

اما . ست که به پروسه متحول شرایط وابسته است دیگری
این روند هرطور که پیش برود تغییری در این واقعیت 

های امریکا در ضدیت با منافع مردم ما  دهد که تالش نمی
بوده و اساسا همه سیاست آنها در خاورمیانه و در رابطه با 

های تحت  ترکردن زنجیرهای اسارت توده ایران برای محکم
. شود ریزی می ستم خاورمیانه و از جمله مردم ما طرح

ها جهت رسیدن به منافع خود،  تجربه نشان داده که امریکائی
کشند و با نیروهای گوناگونی  ختلفی را پیش میهای م طرح

گیرند؛ اما همین تجربه نیز بارهای بار ثابت کرده  تماس می
که گرچه دولت امریکا با مخالفین جمهوری اسالمی ارتباط 

جهت فشار وارد کردن به ) ارتباط(گرفته و از این وسیله 
اش  جمهوری اسالمی سود برده است، اما هرکجا مصالح

ها نیز ابائی   این افراد یا گروه"سوزاندن"ه، از حکم کرد
های مالی  حال چه بصورت اعالم علنی کمک. نداشته  است

و ) نمونه تیمسار مدنی(های جاسوسی خود به آنها  سازمان
) نمونه رضا پهلوی(شان  یا نمایش فیلم از زندگی شخصی

اند زیاد تند نروند  پس بهتر است کسانی که بوی کباب شنیده
این بوی کباب نیست، دارند ا که به قول آن مثل معروف، چر

 !کنند  داغ می"خر"
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مسئول امور  در حاليکه يان اگلند، •
بشردوستانه سازمان ملل متحد حمالت 
هوائی اسرائيل در جنوب بيروت را نقض 

 کرد؛ آشکار قوانين انسانی ارزيابی می
کاندوليزا رايس وزير امور خارجه 

زمان آن : "آمريکا به خبرنگاران گفت
رسيده است که خاورميانه جديدی به وجود 
آيد، و به کسانی که خواهان آن نيستند، 
گفته شود ما پيروز خواهيم شد و آنها راه 

 ."به جائی نخواهند برد
 

صندوق کودکان  به گزارش يونيسف، •
 ١٢٠٠سازمان ملل متحد هر روز حدود 

کنگو کشته نفر در جمهوری دمکراتيک 
آنان را  می شوند که بيش از نيمی از

 .دهند کودکان تشکيل می
 

پس از آنکه سازمان ملل با انتشار  •
گزارشی از رايج بودن شکنجه در چين 
آنهم در سطحی گسترده خبر داد، اداره 
دادستانی دولت چين برای نخستين بار از 

ه بر د کشکنجه تعريف مشخصی ارائه دا
تحت منگنه کتک زدن،  ،اساس آن

گذاشتن، منجمد کردن، گرسنگی دادن، 
قراردادن مظنون در هوای بد و 
خطرناک، و هر آنچه که باعث جراحاتی 

 .شود شديد شود شکنجه تلقی می
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دولت انگلستان از انعقاد قراردادی جهت  •
 فروند هواپيمای جنگی به ٧٢فروش 

ا  عربستان  ميليارد دالر ب١٩ارزش حدود 
 .سعودی  خبر داد

های مخالف دولت پاکستان يک خط  گروه •
ايالت بلوچستان  لوله اصلی گاز طبيعی در

تا بحال هيچ .  پاکستان را منفجر کردند-
گروهی مسئوليت اين انفجار را نپذيرفته 

اما در گذشته، مخالفين بلوچ، بارها . است
به تأسيسات نفتی در اين منطقه  حمله 

 .اند کرده

به دنبال پخش گزارشی از مجلس  •
ای را در حال خواب  افغانستان که نماينده

های خبری در  داد حضور رسانه نشان می
 .مجلس ممنوع شد

يکی از مسئولين دولت محلی کردستان  •
عراق اعالم کرد که جمهوری اسالمی 
جهت سرکوب گروه پ پ ک مناطق 
شمال عراق را بمباران کرده که در 

 .نفر کشته و زخمی شدندجريان آن چند 
 

 
 
 
 
 

  

  
  

 

  متن ترجمه شدهمتن ترجمه شده
  رف دهقانیرف دهقانیگفتگو با رفیق اشگفتگو با رفیق اش

  در مورد رویدادهای اخیر آذربایجان و مساله ملیدر مورد رویدادهای اخیر آذربایجان و مساله ملی

  استانبولیاستانبولی  به زبان ترکیبه زبان ترکی
  

  به آدرس مابه آدرس ما
  hhttttpp::////wwwwww..ssiiaahhkkaall..ccoomm    ::نترنت مراجعه نماییدنترنت مراجعه نماییددر شبکه ایدر شبکه ای

  

  کمک مالیکمک مالیلیست لیست 
 

  سوئدسوئد
 

  کرون400    خلق عرب
  کرون200   پیام فدائی

  کرون200  رفیق کبیر بهروز دهقانی

  
  

  نگاهی به برخی اخبارنگاهی به برخی اخبار

 !!مرگ بر امپریالیسم و سگهای زنجیریشمرگ بر امپریالیسم و سگهای زنجیریش
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  در جنگ ضدخلقی لبناندر جنگ ضدخلقی لبنان
  ست؟ست؟  چه کسی پشت سر چه کسیچه کسی پشت سر چه کسی

 
تداوم هجوم وحشیانه ارتش اسرائیل به لبنان و ادامه بمباران و قصابی مردم 

های جاری را به  ترین جنگ بیگناه این کشور، صحنه هولناک یکی از جنایتکارانه
های بیگناه  کشتار صدها تن از توده. ده استعینه در مقابل چشم جهانیان قرار دا

 -و نمایش اجساد در خون غلطیده و پاره پاره زنان و مردان و بویژه کودکان
بخصوص آنچه که در جریان جنایت نیروهای اسرائیلی در روستای قانا اتفاق 

 طنین فریاد ضجه و درد بازماندگان و مجروحین که در پی هر حمله -افتاد
کشند، ویرانی خانه و  تش اسرائیل در سوگ عزیزانشان فریاد مینابودکننده ار
های غیرقابل  همه و همه جلوه... ها و مراکز اقتصادی و غیرنظامی و کاشانه و پل

کشند که با  ای را در مقابل چشمان مردم به تصویر می توصیف جنگ جنایتکارانه
تش بیاری ها و ارتش جنایتکار اسرائیل و با آ کارگردانی امپریالیست

اهللا، منطقه خاورمیانه را بار دیگر به  های ضدانقالبی ارتجاعی نظیر حزب دارودسته
هزاران کشته و زخمی و . جهنمی برای مردم محروم و مبارز آن بدل ساخته است

های تحت ستم این منطقه، تنها یکی  خرابی صدها هزار تن از توده آوارگی و خانه
 .گذارد  این جنگ ضدخلقی را به نمایش میمدت از عواقب وحشتناک و کوتاه

 
در چنین شرایط هولناکی، کوشش آشکار بلندگوهای تبلیغاتی بورژوایی از 
نخستین روز آغاز این جنگ ضدخلقی بر آن استوار شده که دلیل اصلی هجوم 
ارتش اسرائیل برای اشغال جنوب لبنان را صرفا ربوده شدن دو سرباز اسرائیلی 

امری که در طول سالیان مدید و .  جا بزنند"اهللا حزب"دانقالبی توسط دارودسته ض
 خاورمیانه به کرات اتفاق افتاده و هیچگاه به چنین واکنش "مناقشه"در جریان 

به رغم .  از سوی اسرائیل منجر نشده است- یعنی یک جنگ تمام عیار-گسترده
انه، واقعیتی که مخالفت قاطعانه افکار عمومی جهان با تداوم این جنگ جنایتکار

های وسیع ضدجنگ در اروپا و آمریکا و سایر نقاط  خود را در وقوع تظاهرات
بس فوری و بدون قید و شرط و توقف  جهان نشان داده و به رغم درخواست آتش

هائی چون دولت آمریکا و  کشتار مردم و عدم تداوم این جنگ ویرانگر، قدرت
، بیشرمانه و آشکارا "سایل دیگرحل م" بدون "بس آتش"انگلیس با هرگونه 

شده  کنند؛ و همین امر باعث شده تا ارتش اسرائیل، این چماق شناخته مخالفت می
امپریالیسم امریکا در منطقه، بتواند به اعمال ضدخلقی خویش یعنی کشتار مردم و 

قوانین "پروا از هرگونه بازخواست و  ویرانی کاشانه و منابع آنها ادامه دهد و بی
بنا به گزارشاتی . های جهانخوارانه اربابان خویش را به پیش ببرد  نقشه"المللی بین

گردند، نقشه هجوم  که حتی از سوی خود مقامات اسرائیلی و آمریکایی تکذیب نمی
ارتش اسرائیل برای اشغال لبنان و تضعیف دولت مرکزی این کشور از مدتها قبل 

دهنده منافع ضدخلقی بسیار  یز نشاناین واقعیات قبل از هر چ. آماده شده است
 است که در پشت این بحران - سرباز اسرائیلی2 "آزادی" فراتر از -بزرگتری

توان در مواضع رسمی صریح مقامات  انعکاس این حقیقت را می. قرار گرفته است
های رقیب و در رأس آنها فرانسه برای  آمریکایی دید که در مقابل خواست دولت

، بیشرمانه از زبان وزیر امور "مذاکره برای یافتن راه حل"و  "بس فوری آتش"
من سودی در دیپلماسی "کنند که   اعالم می"کاندلیسا رایس"خارجه خود 

بینم، اگر قرار باشد که اوضاع به روال قبل از هجوم ارتش اسرائیل به  نمی

ه در آنچ. کنم که چنین امری یک اشتباه خواهد بود من فکر می. لبنان بازگردد
اینجا ما شاهد آنیم، به تعبیری آغاز کار و دردهای قبل از زایمان یک 

ما هرچه بکنیم یا نکنیم، باید این جنین را به سمت جلو . خاورمیانه جدید است
 ".و بیرون برانیم و نه به سمت عقب

 
در مقابل، دولت فرانسه نیز در کشاکش این بحران از یک سو نخست وزیر خویش 

 کشورش از دولت لبنان و "حمایت" را به لبنان فرستاد تا " پندومنیک ویل"
مقاومت در برابر لشکرکشی اسرائیل را به اطالع مقامات آن کشور برساند و از 

در ) 8جی (سوی دیگر کوشید تا در جریان اجالس سران کشورهای صنعتی 
پترزبورگ روسیه، آمریکا را تحت فشار قرار دهد که عملیات نیروهای  سن

سرائیلی در لبنان، که در حقیقت برعلیه منافع فرانسه در منطقه هم هست را قطع ا
اما در .  با فرانسه و دولت لبنان به پیش ببرد"مذاکره"نماید و مسایل را از طریق 

جمهور آمریکا برای از بین بردن هرگونه  جریان این نشست، جورج بوش رئیس
ان و جنگ، وقیحانه به رقبای ای در مورد عزم آمریکا در تداوم بحر شبهه

آنچه در حال حاضر در لبنان و فلسطین "فرانسوی و شرکای آنها اعالم کرد 
گذرد، یک عملیات اسرائیلی مورد حمایت آمریکا نیست؛ بلکه یک عملیات  می

تیری "به نقل از مقاله  ("پذیرد ست که بوسیله اسرائیل انجام می آمریکایی
 )" جهانی وولتر–ی و بنیانگذار شبکه فرانسوی  روزنامه نگار فرانسو"میسان

 
وزیر لبنان نیز برنامه سفر وزیر خارجه آمریکا  بدنبال چنین اعالمی بود که نخست

به لبنان در روزهای اخیر را لغو نمود و از او خواست که به لبنان نرود چرا که در 
 فرانسه در تداوم این تضادها، دولت! ی نخواهند گفت"خوش آمد"آنجا به او 

اهللا و  رسما اعالم کرد که پیشنهاد آمریکا برای برچیدن نیروی نظامی حزب
 در جنوب لبنان را قبول نکرده و این "المللی نیروی صلح بین"جایگزین کردن یک 

 . خواهد نمود"تحریم"نیرو را 
 

های جنگ خانمانسوزی که اکنون و یکبار دیگر بطور  واقعیت این است که شعله
سوزاند، اساسا یک جنگ  های تحت ستم لبنان را می ات و کاشانه تودهروزمره حی

های امریکا و فرانسه نیز که در  تضاد آشکار بین امپریالیست. امپریالیستی است
کند، در واقع بیانگر تضاد منافعی است که امریکا و  حوزه دیپلماسی بروز می

 خواندن "ات امریکائیعملی"جنگ اخیر اسرائیل را یک . فرانسه در لبنان دارند
 و در مقابل درخواست فرانسه برای آتش "پذیرد که بوسیله اسرائیل انجام می"

دردهای قبل از زایمان یک "بس، اعالم صریح این مطلب که جنگ کنونی در لبنان 
باشد، آشکارا نمایانگر تضاد منافع بین امپریالیسم امریکا و   می"خاورمیانه جدید

با امپریالیسم فرانسه و دیگر دول ) ص، امپریالیسم انگلیسبه طور مشخ(متحدینش 
امپریالیستی بوده و ماهیت و دالیل واقعی جنگ بربرمنشانه و ارتجاعی اخیر در 

 .دهد لبنان را نشان می
 

دانند که منطقه خاورمیانه و بویژه لبنان از دیرباز بدلیل موقعیت  همه می
 منابع بسیار وسیع و غنی خود یکی ها و استراتژیک خویش و بدلیل وجود ثروت

های جهانخوار امپریالیستی بوده و در اثر  های تاخت و تاز دولت از کانون
ها برای اعمال سلطه و استیالیشان بر منابع منطقه  های ضدخلقی این دولت رقابت

های تضادهای امپریالیستی  گاه ها، این منطقه به یکی از گره و استثمار غارت توده
بینیم  در چارچوب این تضادهاست که ما می. المللی بدل گشته است بیندر سطح 

رده ــدول امپریالیستی سالها لبنان را به صحنه یک جنگ داخلی وحشتناک تبدیل ک
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 ماه جوالی خبری از طرف خبرگزاریهای 27روز 
و ) همشهری ("هاو ویاتی"و )  آینه ( "ئاوینه"مستقل 

 گارد نگهبانی   اینکهچند منبع دیگر پخش شد مبنی بر
به دستور صاحب    سلیمانیه سیمان تاسلوجه  کارخانه
 که از دست اندرکاران دولت به اصطالح ملی -کارخانه

   کارگران تیراندازی کردند که  به-کردستان می باشد
 . شدند  تن زخمی و چند نفر کشته  آن سیزده در نتیجه

 
م و  تحت ست  کارگر کردستان عراق همواره طبقه

از طرفی طبق معمول و .  است استثمار مضاعف بوده
داری   طبقاتی سرمایه  قانونمندیهای یک جامعه بنا به
 مانند همه کارگران در سایر نقاط جهان  همواره

 علت وجود   است، از طرف دیگر به دهشاستثمار 
 طور مستمر و مداوم در طول صد سال   ملی به مبارزه

   این مبارزه زرگی از هزینهاخیر بار سنگین و سهم ب
 این  هم از نظر اقتصادی و هم از نظر انسانی بر عهده

 . است  بوده طبقه
 

قبل ازسرنگونی دولت بعثی عراق، صدام حسین، 
دیکتاتور حاکم وقت برای اینکه چند صباحی بیشتر بر 

 تحت فشار از بیرون، تن  اریکه قدرت باقی بماند، البته
سیاسی ملی داد و حاضر شد  سازش با نیروهای  به
این .  باشد  داشته"خود مختار" کردستان، دولت  که

 از اول قرار بود با انتخابات آزاد و شرکت  دولت که
 تشکیل شود در عمل  همه نیروهای سیاسی در منطقه

عمال دولتی شد که  بدون یک انتخابات آزاد،
اما . سوال بود  از همان روز اول زیر مشروعیت آن

ز سرنگونی رژیم صدام و جنگی تحمیلی بر کل بعد ا
 local) دولت هریم(عراق از جانب آمریکا 

government واقعی و طبقاتی   روز چهره  روز به 
خود را ظاهر و ماهیت ضد انقالبی خود را آشکارتر 

 .نمود
 

 آمار و   به برای نشان دادن این واقعیت الزم نیست که
  دی، فساد و رشوهارقام موجود و موثق در مورد دز

 از طرف سران این دولت  خواری، فساد اداری و غیره

 کافی است که به برخورد این  متوسل شویم، بلکه
دولت نسبت به طبقه کارگر توجه کنیم که تیراندازی 
اخیر به سوی آنان در جریان یک اعتصاب با 
برجستگی ماهیت ضدانقالبی دولت به اصطالح ملی 

اما قبل از پرداختن .  ن می دهدکردستان عراق را نشا
به این واقعه خونبار، الزمست اندکی به عقب برگشته 
و به شرایط کار و زندگی این کارگران نگاهی 

 .بیاندازیم
 

رغم درآمدهای ه  ب-تحت سلطه دولت محلی کردستان
   طبقه-مالی چشمگیر این دولت بویژه از منابع خارجی

 روز از تمام  کارگر و زحمتکشان کردستان روز به
   قبال از آن تا حدودی بهره سرویسهای اجتماعی که

 از  امروزه. مند بودند محروم و محروم تر شده اند
 تحت کنترل دولت هریم است  تلویزیونهائی که

 کارگر از سرویسهای   طبقه میشنویم و میبینیم که
 مثل آب، برق، مسکن، آموزش و  پیش پا افتاده

 مسکن و  مسئله.  هستندپرورش و بهداشت محروم
  تهیه مایحتاج اولیه زندگی کارگران و زحمتکشان به

این در حالی . مراتب وخیم تر از زمان صدام است
 البته از   شهرکهائی با کیفیت بسیار عالی که است که

 " فرعون آباد" حق  عراق به های رنج دیده جانب توده
  اشته گذ  مزایده  و به  شده  میشود، ساخته نامیده

 خواه نا خواه حتی یک نفر کارگر نمیتواند  میشود که
ها شرکت   مزایده  هم در این گونه در صد سال آینده

 .نماید
 

 
 

های لبنانی و فلسطینی از یک سو و  و برای سرکوب مبارزات توده
تأمین منافع غارتگرانه خویش از سوی دیگر، این کشور را به ویرانی کشانده و 

های  های تحت ستم لبنانی و فلسطینی در منطقه را در زیر چکمه حیات توده
های مختلف نظامی و  های مزدور اسرائیل و سوریه و همچنین دارودسته ارتش
ها پیش، در  از سال. اهللا و حماس و غیره نابود کردند نظامی وابسته نظیر حزب شبه

 برقرار شد که "لحیص"نتیجه توافقات بین دول جهانخوار و دارای منافع در لبنان 
در چارچوب آن سرانجام ارتش اسرائیل از جنوب لبنان خارج شد، دولت مرکزی 

کرد تشکیل گشت و در حالیکه تمامی نیروهای  لبنان که فرانسه از آن حمایت می
سالح شده و لبنان را   خلع"صلح"مبارز و مردمی فلسطین به عنوان یک شرط 

هایی را به خود   در کابینه جدید سمت"اهللا بحز"ترک کردند، نیروهای ضدانقالبی 
اختصاص دادند و اجازه یافتند تا نیروهای نظامی خویش در این کشور را حفظ 

نقشه خاورمیانه "با روی کار آمدن دولت بوش در آمریکا و قرار گرفتن . کنند
 در دستور کار این دولت، بار دیگر مساله فلسطین و لبنان در مرکز توجه "بزرگ
های امپریالیستی و بویژه آمریکا و  یکا قرار گرفت و تضادهای بین قدرتآمر

باالخره در دوره اخیر و بدنبال ترور . فرانسه در این منطقه تشدید شد
) از مدافعان نفوذ آمریکا در لبنان(وزیر سابق لبنان یعنی رفیق حریری  نخست

ک لبنان شد و سرانجام در اثر فشارهای دولت بوش ارتش سوریه مجبور به تر
باشد،  در شرایط ضعف دولت مرکزی لبنان که فاقد یک ارتش قوی و منسجم می

نقشه اشغال دوباره لبنان توسط اسرائیل و تحت فشار قرار دادن دولت لبنان 
بمنظور گسترش سلطه امریکا در منطقه در مرکز توجه مقامات آمریکایی قرار 

بینیم مقامات ضدخلقی آمریکا  ا میدرست بدلیل چنین واقعیاتی است که م. گرفت
کوبند، و در مقابل تمامی رنج و محنتی که جنگ کنونی برای  بر طبل جنگ می

های تحت ستم لبنان و فلسطین  به ارمغان آورده، با  های منطقه و بویژه توده توده
 مطابق با منافع غارتگرانه " یک خاورمیانه جدید"زایش"وقاحت کامل و آشکارا از 

هجوم ارتش . دهند شود، داد سخن می ها ساخته می ه بر دریای خون تودهخویش ک
بار لبنان  افتد و جنگ فاجعه اسرائیل به لبنان در تداوم این روند است که اتفاق می

های امپریالیستی برای   بلکه جنگ بین قدرت"صهیونیسم" و "اسالم"نه جنگ بین 
منطقه و برای داشتن گسترش سلطه اقتصادی و سیاسی و نظامی خویش در 

 .باشد دست باال در غارت و استثمار مردم زحمتکش و محروم این منطقه می
 

نیروهای انقالبی و آزادیخواه باید با توجه به حقایق فوق به افشای ماهیت این 
چه کسی پشت سر چه "جنگ و نشان دادن این امر که در جنگ ضدخلقی کنونی 

های تحت ستم منطقه برای قطع هرگونه  وده بپردازند و از مبارزات ت"ست کسی
های ارتجاعی و مزدور در  ها و دارودسته افروزی امپریالیست مداخله و آتش

.زندگی خویش، بمنظور رسیدن به آزادی و دمکراسی پایدار در منطقه دفاع نمایند

  
  

  کشتار کارگران سلیمانیهکشتار کارگران سلیمانیه
  !! کردستان کردستان""ملیملی""به دست دولت به دست دولت 

  
  



                           صفحه           87                                         شماره  پیام فدایی  
                                     

 

6 

  
  ٢٠٠۶٢٠٠۶ جوالی  جوالی ٢۶٢۶  --ديلی تلگراف ديلی تلگراف : : ترجمه از ترجمه از 

 

  رودگاه انگلستان برای انتقال بمبرودگاه انگلستان برای انتقال بمبفف
  اسرائيل مورد استفاده قرار گرفته شداسرائيل مورد استفاده قرار گرفته شدبه به 

 تامس هاردينگ گزارشگر وزارت دفاع و انيل داور: نوشته شده توسط
 

ای برای فرستادن مقدار قابل توجهی از  انگلستان به عنوان گذرگاه مرحله
های نظامی زيرزمينی، از آمريکا به اسرائيل  کننده پناهگاه های تخريب بمب

های  ها برای منفجر کردن پناهگاه اسرائيلی . استمورد استفاده قرار گرفته
 پوندی ۵٠٠٠های باهوش  نظامی زيرزمينی رهبران حزب اهللا در لبنان، بمب

ای اير باس  منابع وزارت دفاع تائيد کردند که دو هواپيمای اجاره .خواهند می
A310که بوسيله اشعه ليزر هدايت ٢٨های جی بی يو   که مملو از بمب 

گيری و  برای سوخت" گالسکو"در نزديکی " پرست ويک "شوند در می
استراحت کارکنان هواپيما بعد از گذار از اقيانوس آتالنتيک در تعطيالت آخر 

اين فرودگاه قبال هم توسط سازمان سيا برای تحويل  .هفته، به زمين نشستند
موافقت دولت انگليس با اين  .دادن متهمين تروريست استفاده شده بود

های نظامی، ديشب توسط حزب ليبرال دمکرات انگليس مورد انتقاد پرواز
با در نظر : "مايکل مور سخنگوی امور خارجه اين حزب گفت .قرار گرفت

) انگليس(، دولت )اسرائيل(گرفتن ابعاد غيرقابل مقايسه حمالت نظامی 
های نظامی چه مستقيم و چه  بايد در جهت متوقف کردن انتقال تمام سالح می
ما در : "يک سخنگوی دفتر امور خارجه گفت .طريق انگليس اقدام کنداز 

 ."حال بازنگری برخوردمان با اين پروازها هستيم

  
  

  ......""ملیملی""به دست دولت به دست دولت   کشتار کارگران سلیمانیهکشتار کارگران سلیمانیه
  

    55بقیه از صفحه بقیه از صفحه 
 

مردم عادی با کار .  اقتصاد کردستان عراق یک اقتصاد تولیدی نیست امروزه
  ر امرار معاش مینمایند، داللی و صرافی و قاچاق، عمدهبدون ارزش و سودآو

 توسط کارگران در   سالم است که تنها آن بخش از اقتصاد. منبع درآمد است
 دولت و درآمد  مین بودجهأمنبعی است برای ت بخش صنعتی پیش می رود و

 بخش خصوصی واگذار   چرب و نرمی نیست، به  لقمه این بخش از آنجائیکه .ملی
 یهای از اولین کارخانه  نیز  سلیمانیه  سیمان تاسلوجه کارخانه.  و میشود هشد

 . است  بخش خصوصی  واگذار شده  به است که
 و "ئوراسکومی" نام   دو شرکت، یکی مصری به  به12/2/2005 در  این کارخانه

صاحب .  است  شده  فروخته"آسیای کردستان" نام  دیگری شرکت کردستانی به
این دو شرکت در .  آقای فاروق مال مصطفی میباشد"سیای کردستانآ"شرکت 

 را UCC نام شرکت   به  سیمان تاسلوجه  و کارخانه این بخش در هم ادغام شده
  ناگفته.  می شوند بوجود آورده اند که تحت مدیریت جدید و نگهبانی مسلح اداره

عراق و خصوصا  علت ویرانی حاصل از جنگ، تولید سیمان در   به نماند که
 .کردستان از پر منفعت ترین بخش های صنعتی میباشد

 سال  اند بعد از ده  این دو کمپانی با دولت هریم امضا کرده طبق قراردادی که
در قرارداد آمده است .  مالکیت رسمی این کمپانی درخواهد آمد  کامال به کارخانه

عت کار کند و از این  سا35   ساعت و در هفته7که هر کارگری باید در روز 
 شیفت   در سه در حال حاضر کارخانه. بیشتر اضافه کاری محسوب میشود

 :کاری تولید میکند
  ساعت 7 - بعد از ظهر  صبح تا سه8از ساعت   :1شیفت 
  ساعت8 - شب11 بعد از ظهر تا 3از  : 2شیفت 

 9 - صبح8 شب تا 11از  : 3شیفت 
 ساعت

 کاری   در شب اضافه برای کارگران که
 دینار در نظر 1500میکنند هر ساعت 

کارمندان و مهندسین . ( است  شده گرفته
 ).بیشتر میگیرند

  کارگران قدیمی کارخانه در حال حاضر،
 فعال تعدادشان  و کارگران مصری که

ولی بر تعداد آنها  - نفر است200حدود 
 ترکیب -روز به روز اضافه می شود
. ل می دهندکارگران این کارخانه را تشکی

  بنا به)  حقوق پایه(دستمزد کارگران 
 تا 250 کار و مهارتهای کاری بین  سابقه

حقوق یک ( هزار دینار در ماه است 420
 میلیون دینار در ماه 3پزشک در عراق 

 صاحبان   به  بعد از انتقال کارخانه.)است
 علت تشدید   به جدید، تولید کارخانه

الزم . ن رسید ت4120   روزانه استثمار به
است بدانیم که قیمت سیمان در بازار 

 دالر 140امروزی کردستان، هر تن، 
 .آمریکایی است

  دستمزد کارگران قبل از انتقال کارخانه
   شامل مزایا و اضافهUCC شرکت  به

 حقوق ثابت کارگران  بلکه. کاری نمیشد
قطعه "اما آنها با انجام کار به شکل . بود

ب مقدار کاری که هر مزد بر حس( "کاری
پاداش کار می  )کارگر انجام می دهد

هر چند این شکل از کار، شدت . گرفتند
استثمار را چندین برابر میکند اما 

.  چنین کاری میدادند کارگران باز تن به
از آنجا که سیستم پاداش بر مبنای تولید 

علت   در آن شرایط به اضافی بود،
ی برای ها امکان چندان فرسودگی دستگاه

در حالیکه پس از انتقال . این امر نبود
 ، با بازسازی و UCC  کارخانه به

 از یک طرف و  نوسازی کارخانه
  اقتصادی، کارگران به فشارهای روزمره

امید پاداش بیشتری، تولید را چند برابر 
در آن زمان در ازای هر . اند باال برده

   هزار تن تولید سیمان در ماه، به90000
 هزار دینار 50 تا 45ارگری حدود هر ک

اما از دو ماه پیش . پاداش میرسید
کارفرمای جدید بالکل از پرداخت پاداش 

اگر .  است  کارگران خودداری کرده به
همان پاداش زمان قدیم را حساب کنیم 

 700 کارفرمای جدید هر ماه به حساب

کارگر موجود در کارخانه، بیش از 
  700.(یزند جیب م  دینار به35000000

 ) هزار دینار50 در ضرب
در قراردادی که بین کمپانی مذکور با 

 است  دولت هریم منعقد شده، ذکر شده
 نمیتواند 12/2/2007 این کمپانی تا  که

کارگر و یا کارمندی را اخراج کند و 
کدام  ("قانون"اگرچنین کند باید برابر 

به فرد اخراجی حقوق کامل ) قانون؟
اما بعد از این تاریخ . پرداخت نماید

 میتوانند تا پنجاه  صاحبان کارخانه
در . درصد از کارگران را اخراج نمایند

 پایان این مهلت  واقعیت امر، هنوز به
 نفر اخراج 188ایم که  ناروا نرسیده

 هم برای فریاد "قانونی"اند و هیج  شده
در . رسی به کارگران اخراجی نیست
ا در مورد چگونگی برخورد به کافرم

 "پاداش"صورت خودداری از پرداخت 
مزد کارگر که به این اسم خوانده می (

به کارگران نیز چیزی در قرارداد ) شود
 .گفته نشده است

عدم پرداخت پاداش از طرف کمپانی 
UCCکارگران در حالی صورت   به 

. اند  کارگران تولید را باال برده گرفته که
الی اما مهمتر از این، این وضعیت در ح

   مایحتاج روزانه  آنها تحمیل میشود که به
 350 زمان قبل از جنگ کویت  نسبت به

 قبل   است و نسبت به برابر گرانتر شده
 برابر گرانتر 150از سرنگونی صدام 

کارگران میگویند، ما از این .  است شده
 میگیریم باید چیزی در  حقوق ناچیزی که

ها و  دالل  درصد آن را به15 تا 10حدود 
صرافها بدهیم تا بتوانم از این پول 

 کنیم آنها میگویند حتی صاحب  استفاده
 را فقط با دالر قبول  های آنها اجاره خانه

 .میکنند
الذکر بود که  با توجه به شرایط فوق
 7/ 27 روز  کارگران تصمیم گرفتند که

 اعتصاب کنند و   در محل کارخانه2006/
ق مال فار(درست همین روز کارفرما 

چون خود یکی از اعضای ) مصطفی
 نیروی مسلح در  رسمی دولت است به

 سوی   دستور تیراندازی به کارخانه
تا آخرین دقایق . کارگران را صادر نمود

هنوز تعداد واقعی  نوشتن این سطور
 . است  شدگان رسما مشخص نشده کشته
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  مرگ اکبر محمدی،مرگ اکبر محمدی،
  !!سند ديگری از جنايات جمهوری اسالمیسند ديگری از جنايات جمهوری اسالمی

 
 

 مرداد، اکبر محمدی يکی از فعالين جنبش ٨در تاريخ يکشنبه 
او يکی از دانشجويانی بود که . دانشجويی در سياهچال اوين درگذشت
 توسط ١٣٧٨ مردمی تير ماه -در جريان خيزش عظيم دانشجويی

دژخيمان جمهوری اسالمی دستگير شده و نخست به اعدام و سپس به 
وی از مدتی قبل با اجازه مقامات . د سال زندان محکوم شده بو١۵

زندان، به مرخصی نامحدود آمده بود ولی مامورين سرکوبگر 
جمهوری اسالمی اخيرا در چارچوب يورش سرکوبگرانه حکومت 
به فعالين سياسی و مخالفين خويش، دوباره او را دستگير و به زندان 

 اکبر محمدی در حالی در زير چنگال مزدوران. انداخته بودند
جمهوری اسالمی جان داد که در اعتراض به وضعيت بالتکليفی 
خويش در زندان، از چند روز قبل از مرگش دست به اعتصاب غذا 

 .زده بود
 

های منتشره حاکی از آن است که بدنبال اعتصاب  برخی گزارش
غذای اعتراضی اکبر محمدی، دژخيمان رژيم در زندان به ضرب و 

 ورزيدند و در اثر اين اقدام ضد انسانی، شتم و بستن دهان او مبادرت
 .اکبر محمدی که بيمار هم بود، دچار ايست قلبی شد

 
مرگ فجيع اکبر محمدی در چنگال دژخيمان جمهوری اسالمی، 
نمونه ديگری از جنايات بيکران و روزمره اين رژيم ضدخلقی 

های تحت ستم ما و مخالفين خويش بويژه در  برعليه توده
باشد و به اين اعتبار بايد از  قرون وسطايی حکومت میهای  سياهچال

درعين حال . سوی تمامی نيروهای آزاديخواه و انقالبی محکوم گردد
مرگ اکبر محمدی زنگ خطری است تا وضعيت زندانيان سياسی 

های رژيم ضدخلقی  ديگری را دريابيم که هم اکنون در سياهچال
 .اند جمهوری اسالمی به بند کشيده شده

 
های رژيم مملو از صدها و حتی هزاران  های اخير، سياهچال ر سالد

اند   ای شده تن از دانشجويان، کارگران، جوانان مبارز و فعالين سياسی
که در زير سلطه دستگاه جهنمی شکنجه و تعزير ديکتاتوری حاکم 
... بدون محاکمه و بدون برخورداری از امتيازاتی نظير مرخصی و

اين واقعيت . دهند يط به مقاومت و مبارزه ادامه میترين شرا در وخيم
با توجه به مرگ اکبر محمدی ضرورت جلب هرچه بيشتر افکار 

 .کند بار زندانيان سياسی را ايجاب می عمومی به وضعيت فاجعه
 
 

 !مرگ بررژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی
های  کنجهدرود بر زندانيان سياسی قهرمان که دليرانه در زير ش
 !کنند قرون وسطايی رژيم جمهوری اسالمی مقاومت می

 !زنده باد کمونيسم  ! زنده باد انقالب
  

 با ايمان به پيروزی راهمان
 چريکهای فدائی خلق ايران

١/٨/٢٠٠۶   

 

  سرکوب زنان توسطسرکوب زنان توسط
 !!های زنهای زن   پلیس پلیس

  

  ٨۵٨۵ مرداد  مرداد --سارا نيکو سارا نيکو 
 
 

مثل هر حرکت مبارزاتی دیگری  خرداد امسال در تهران 22تجمع اعتراضی زنان در 
نیاز به بررسی همه جانبه دارد که اگر هدف یادگیری و تجربه اندوزی برای مبارزات 
بعدی باشد می تواند به همبستگی بیشتر و پیشبرد و تاثیرگذاری در سطح جنبش زنان 
کمک کند و شاید با برخوردهای واقعی و اصولی به آنچه اتفاق افتاد بتوان صفوف 

اتی زنان جامعه را در راه مبارزه برای احقاق حقوق پایمال شده خویش مستحکم مبارز
نکات بسیاری در پیرامون این حرکت و نظرات مطرح شده در باره آن وجود . تر کرد

دارد که پرداختن به تمام این نکات در یک مقاله امکان پذیر نیست، به امید آنکه بشود 
 .ها پرداختدر آینده در سلسله بحث هایی به آن

 

 خرداد و فعالین 22نکته تعجب آوری که در گزارشات اولیه دست اندرکاران حرکت 
دیگری که در طول این چند هفته در مورد این تجمع قلم زدند به چشم می خورد، 
شگفتی و ناباوری اینان از حضور چشم گیر زنان پلیس می باشد که خشن تر از 

فلفلی به زنان حمله می کردند و زنان دستگیر شده مردان پلیس با باتوم و اسپره های 
به طور کلی برخورد . را زمین کشان به سوی ماشین های از قبل آماده شده می بردند

آنها به هجوم و نقشی که پلیس های زن در سرکوب زنان در تجمع میدان تیر اعمال 
 می خوانیم که  خرداد22مثالً در گزارشی در رابطه با تجمع . کردند، قابل بحث است

آنان . ماموران زن بیشتر از همکاران مرد خود به تجمع کنندگان توهین می کردند"
. به خون شهدا شما را لگد کوب می کنیم: فاطمه زهرا گویان سوگند می خوردند که

زنان بسیاری نیز که به عنوان رهگذر از این مسیر می گذشتند انگشت به دهان، بگیر و 
 ." کردندببندها را نگاه می

 

 در ذهن به وجود می آید این است که آیا "ناباورانه"سوالی که با دیدن برخوردهای 
حافظه ها اینقدر کم شده اند؟  آیا به همین زودی سرکوبی که گشت خواهران زینب 
برای وادار کردن زنان برای قبول حجاب اجباری در جامعه به وجود آوردند را یادمان 

ه تحت نظارت مستقیم سپاه پاسداران، تیغ و سنباده بر لبان رفته؟ آیا زنانی را ک
عابرین زن می کشیدند را از یاد برده ایم؟ همان سپاهی که آقای گنجی یکی از اعضای 
موثر آن بود و خود علیرغم این که امروز داعیه دفاع از حقوق زنان را می کند، به 

 در خیابان ولی عصر پونز بر  هم کیش خود،"خواهران"عنوان یک حزب اللهی در کنار 
به راستی، چه کسانی جز همین زنان ! سر زنان می کوبید تا حجابشان را محکمتر کنند

مزدور در هر کوچه و خیابانی با انجام وظائف دینی خود امر به معروف و نهی از 
منکر می کردند؟ آیا یادمان رفته گشت هایی از نوع همین زنان را که سر هر چهار راه، 

نان دیگر را به عناوین و اشکال مختلف مورد اذیت و آزارهای نفرت انگیز خود قرار ز
 می دادند؟ 

 

 تیر ماشین هایی را دیدیم که برای دستگیری زنان و مردان 7 خرداد در میدان 22در 
اما آیا از یاد برده ایم که چندین سال در خیابانها زنان را در مالء . مبارز آماده بودند

وی چشم خانواده شان به بهانه بدحجابی بزور سوار همین ماشین ها می عام، جل
کردند تا به کمیته محلی ببرند تا با زهر چشم گرفتن از آنان سلطه شوم استبداد 
خودشان را بر آنان غالب کنند؟ آیا جنایاتی را که بازجویان و نگهبانان زن رژیم در 
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 بر زندانیان سیاسی زن 60زندانهای مخوف جمهموری اسالمی در سالهای 
اعمال کردند را نمی دانیم؟ مگر عاملین اجرایی این جنایات کسانی جز زنان 
مزدوری بودند که هم چون هر مرد مزدوری خود را برای خدمت به حفظ منافع 
رژیم فروخته بودند؟ آیا نقش زنان رژیم در سرکوب و تثبیت شرایط ترور و 

ن بوده؟ پس چرا باید از قساوت زنان مزدور اختناق در جامعه ما کمتر از مردا
پلیس تعجب کنیم و با ناباوری به آن بنگریم؟ تازه مگر تصاویری را که از 
زندانهای ابوغریب بیرون آمده را ندیدیم؟ تصویر سرباز زن آمریکایی که با 
لبخند و باال بردن انگشت شست خود در پشت عده ای از مردان لخت عراقی با 

فراموش نکنیم که از هفت سربازی که به اتهام شکنجه و ! اده استافتخار ایست
همچنین مسئولیت !  نفرشان زن بودند3آزار زندانیان ابوغریب متهم شده بودند 

اداره زندان ابوغریب را یک ژنرال آمریکایی که زن بود به عهده داشت و 
آزاد شدن باالترین مقام اطالعاتی در عراق که مسئولیت مستقیم شرایط برای 

زندانیان از زندان ابوغریب را داشت یک زن بود؛ و البته این را هم می دانیم که 
 .رئیس همه این ها کسی جز جنایتکار معروف خانم کاندولیزا رایس نمی باشد

 
در خیلی از نوشته ها این مسئله مکررا به چشم می خورد که انگار صرف زن 

انگار این ! زاتی واحدی قرار بگیرندبودن کافی است تا همه زنان در صف مبار
نظری که ! جنسیت است که تعیین می کند آدمها در چه صفی قرار می گیرند
یعنی در ! بسیار ساده لوحانه معتقد است که زنان ذاتا از مردان رئوف ترند

عامل بیولوژی را تعیین کننده می بیند نه پایگاه  سمت گیری های اجتماعی
ین که این افراد در چه موقعیت اجتماعی قرار داشته و طبقاتی افراد را، نه ا

این همان نظریه فمنیستی است ! وجودشان در خدمت به حفظ چه نظامی است
که جنبش زنان را جنبشی صرفا جنسیتی و مبارزه زنان را فرا طبقاتی می بیند 
و به نادرستی تصور می کند که صرف زن بودن کافی است تا همه زنان در 

همان نظریه ای که مردها را عامل ! اتی واحدی قرار بگیرندصف مبارز
ستمدیدگی زن معرفی می کند و اینطور جلوه می دهد که گویا همه زنها بدون 
توجه به اینکه متعلق به چه طبقه ای هستند باید در مبارزه برای رفع ستم از زن 

سردار " به به همین خاطر است که آنها. ها در مقابل مردها صف آرائی کنند
آقای " از فرماندهان نیروی سرکوب جمهوری اسالمی پیام می دهند که "طالیی

سردار طالیی اگر روزی به این ستم و خشونتی که بر ما رفته است اذعان کنید، 
خصوص  به(شاید از شما بخواهیم که اجازه دهید برای نیروهای تحت امرتان 

 "کارگاه آموزشی"رار دادند که ما را مورد ضرب و شتم ق) برای ماموران زن
ی حقوق زنان برگزار کنیم تا احتماال آن کسانی که با چنین خشونتی با  درباره

های ما  ما رفتار کردند الاقل علت اعتراض مدنی ما را بفهمند و بدانند که خواسته
و نمی خواهند ببینند و یا این حقیقت را الپوشانی می کنند که یک !! "واقعا چیست
رکوبگر چه از زنان تشکیل شده باشد و چه از مردان، در مقابل نیروی س

خواست های مترقی و عدالت طلبانه  قرار دارد و چه آگاه و چه نا آگاه انجام 
چه بسا خود . وظیفه سرکوب به نفع سرمایه داران و دولت آنها را به عهده دارد

 در شرایط  سخت آن زنان پلیس هم قبالً از اقشار تهی دست جامعه بوده اند که
فقر و بیکاری موجود در جامعه تن به خواری داده و به خدمت رژیم سرکوبگر 

با این حال واقعیت این است که آنها حاال دیگر به . جمهوری اسالمی درآمده اند
. عنوان پلیس، در مقابل مبارزات مردم و طبقه زحمتکش جامعه قرار گرفته اند

اینکه به چه دلیل پلیس شده اند تغییری در در نتیجه نه زن بودن آنها و نه 
فمنیسم درست در همین نقطه از تقابل بینشی . اهیت سرکوبگرانه آنها نمی دهدم

با مارکسیسم است که به انحراف می رود و فراموش می کند که دقیقا این نظام 
ظالمانه سرمایه داری است که از حفظ ستم جنسیتی بر زنان بیشترین سود را 

و با گسترش فرهنگ مرد ساالری و ترویج مذهب و سنن عقب مانده هر روز می برد 
آنچه مسلم است این است که مبارزه برای . ریشه های این ستم را عمیق تر می کند

رفع ستم جنسیتی نیز در گرو مبارزه برای براندازی سیستم سرمایه داری جمهوری 
 . اسالمی معنا پیدا می کند

 
خرداد در رابطه با زنان در ایران درخواست شده از پایه ای  22حقوقی که در تجمع 

انسان و  حقوقی که هیچ. ترین حقوقی است که یک شهروند می تواند داشته باشد
آیا می شود به عنوان کسی . نیروی مترقی نمی تواند نسبت به آنها بی تفاوت عمل کند

حضانت مساوی پدر و می کند از خواست های برحق  که برای آزادی انسانها مبارزه
مادر بر کودک، حق شهادت برابر، حقوق برابر در ازدواج، ممنوعیت تعدد زوجات و 

تک تک می توانند قابل دفاع  لغو قراردادهای موقت کار دفاع نکرد؟ تمام این خواست ها
باشند و وظیفه هر نیروی انقالبی است که از تمام این خواست های انسانی و 

اما واقعیت این است که در چند سال اخیر، خواست های برحق . دمکراتیک دفاع کند
زنان جا معه ما و انگیزه قویشان برای مبارزه با تبعیضات موجود وسیله ای شده که 
عده ای از زنان رفرمیست روی این خواسته ها سرمایه گذاری کرده و بخش بزرگی از 

برنامه اینان .  خود جلب کننددختران جوان و فعالین را در ایران به دور برنامه های
آنست که با استفاده از خواسته های برحق زنان سلطه نیروهای راست و رفرمیست و 
اصالح طلبان و فراکسیون های مختلف طبقه حاکمه را بر روی جنبش زنان تسهیل 

به عبارت دقیق تر زنانی که از طرف رژیم برای برپائی تظاهرات به نوعی از . کنند
دار هستند، به عنوان رهبر، جنبش زنان را در خدمت به مقاصد مجوز برخور

همین ها هستند که بعد از این همه سال شکست و تجربه، . رفرمیستی قربانی می کنند
به توهم در میان مردم دست زده و این بار سعی می کنند زنان سرکوبگر پلیس را نه 

 .در صف آنها جا بزنندنیروئی در مقابل زنان ستمدیده جامعه بلکه در کنار و 
 

عدم توانایی رژیم در جوابگویی به پایه ای ترین خواست های انسانی جامعه غیرقابل 
 تیر نه فقط قصد 7رژیم با حمله سرکوبگرانه اش به تجمع زنان در میدان . انکار است

به عقب کشاندن و منفعل کردن مبارزات زنان را داشت، بلکه در این میان ترس اصلی 
ترس از . ز این است که کنترل این مبارزات علنی از دست اش خارج شودرژیم ا

نیروهای مردمی است که در اقصی نقاط ایران پایه های سست حکومتش را به لرزه 
ترس رژیم از آن است که مبادا زنان طبقات زحمتکش که امروز بیش از . درآورده اند

ان آزادیخواه مدافع آنان با هر زمان دیگری چیزی برای از دست دادن ندارند و زن
استفاده از فضای به اصطالح قانونی ای که رژیم برای زنان رفرمیست بوجود آورده، 
تأثیرات انقالبی خود را در جنبش زنان به جای گذاشته و حتی در رأس این مبارزات 

به همین دلیل این رژیم جنایتکار امروز با افسار گسیختگی در مقابل . قرار بگیرند
کترین تجمعی این چنین لشکرکشی می کند تا بتواند به اصطالح درس عبرتی به کوچ

این البته نشانه قدرت رژیم نیست بلکه گواهی است از ترس و !! دیگر مبارزین بدهد
وحشتش از نفوذ ایده های انقالبی در جنبش زنان و پیوند یافتن آنها با دیگر مبارزات 

 .حق طلبانه مردم ایران
 

ست سرنگونی این رژیم از دمکراتیک ترین خواست های مردم ایران است و امروز خوا
هر کس به هر دلیل و توجیهی مبلغ و مروج این نظر باشد که دستیابی به حقوق برحق 
زنان و تثبیت آن در جامعه دیکتاتور زده ایران، بدون از بین رفتن سیستم سرمایه 

ما . ست خاک به چشم توده ها می پاشدداری حاکم و رژیم های مدافع آن امکان پذیر ا
ستیز و قرون وسطایی جمهوری اسالمی  باید با تمام قوا، در جهت افشاء قوانین زن

مبارزه کنیم ولی صراحتا باید بگوییم که برای رسیدن به برابری زن و مرد حتی در 
قانون باید جهت مبارزاتی ما سرنگونی کلیت نظام سرمایه داری و رژیم حافظش 

 .وری اسالمی باشدجمه
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 همانطور که قبال نيز عنوان گرديده است درج مقاالتی  همانطور که قبال نيز عنوان گرديده است درج مقاالتی ::توضيحتوضيح

نظير آنچه که در زير خواهيد خواند الزما به معنای تأئيد نظرات نظير آنچه که در زير خواهيد خواند الزما به معنای تأئيد نظرات 
نويسندگان اين مقاالت نيست و صرفا جهت آشنايی و آگاهی نويسندگان اين مقاالت نيست و صرفا جهت آشنايی و آگاهی 

  ..گيردگيرد  صورت ميصورت ميخوانندگان پيام فدايی با نظرات موجود خوانندگان پيام فدايی با نظرات موجود 
  

 
 
 
 

  مقدمه ای برمقدمه ای بر""
  ""احيای سوسياليسماحيای سوسياليسم

 
  جان بالمی فاسترجان بالمی فاستر: : نويسندهنويسنده

  ))٢٠٠۵٢٠٠۵ آگوست  آگوست ––جوالی جوالی ((برگرفته از ماهنامه مانتلی ريويو برگرفته از ماهنامه مانتلی ريويو 
  

  قسمت اولقسمت اول        ٢٠٠۶٢٠٠۶پيام مارچ پيام مارچ : : ترجمه ازترجمه از
 
 

بشتر مقاالت مانتلی ريويو با استناد به سوسياليسم به مثابه بديلی 
بسياری از خوانندگان در . برای سرمايه داری پايان می گيرند

مگر نه اين . الهای اخير از ما پرسيده اند که معنای اين کار چيستس
که سوسياليسم در قرن بيستم به پايان خويش رسيد؟ و مگر نه اينکه 
بوسيله سرمايه داری شکست خورد؟ و دست آخر اينکه اگر شما 
مدافع سوسياليسم هستيد، اين چه نوع سوسياليسمی است؟ آيا همچنان 

م و با رويای دست نيافتنی می خواهيم روزگار در تخيل بسر می بري
خود را دلپذيرتر کنيم؟ اين پرسش ها منباب آزمايش هم شده، ارزش 

اين که چرا تا کنون به پاسخ نپرداخته ايم، . پاسخ گويی را دارند
بيشتر از هر چيز به عوامل تاريخی مربوط می شود تا به عوامل 

، و فروپاشی شوروی دو ١٩٨٩پس از سقوط ديوار برلين در . ديگر
سال پس از آن، حداقل به دو دليل عمده، طرح مسئله سوسياليسم 

 : بسيار مشکل بود
همذات پنداشتن کامل آن در ذهن عامه مردم با فروپاشی سيستم  .١

 شوروی
 تصوير پيروزمندانه سرمايه داری که به خودنمايی پرداخته بود .٢
 

ژی حاکم اند تا واقعيت، از آنجاکه اين باورها، بيشتر محصول ايدئولو
اين گونه نتيجه گيری کرديم که تاريخ بتدريج اين مسايل را روشن 
خواهد کرد و مسأله سوسياليسم دوباره خود را به صحنه خواهد 

از آن پس، بحث و گفتگوی باز و گسترده در مورد آينده . کشاند
و آن زمان که . سوسياليسم می توانست دوباره از سر گرفته شود

عالوه بر . اعد شديم که زمان فرا رسيده، کار خود را آغاز کرديممتق
اين، با توجه به مسايلی چون رکود دائم اقتصادی، رشد امپراطوری 
و جنگ و خطر فروپاشی اکوسيستم، برخورد نکردن با شعار مقدس 

جهان را با خطری مواجه " هيچ بديلی وجود ندارد"سرمايه داری که 
:  در مانتلی ريويو نوشت١٩٩٣ژانويه پل سويزی در . می کرد

ميراث سوسياليسم عبارت است از بديل واقعی و زنده سرمايه "
را بازی " آن ديگری"در صحنه تاريخی جهان، نقش باشکوه . داری

 برابری -و اين به معنای انکار ايده های اساسی سوسياليسم. می کند
اث  که بخشی از مير-و تعاون در مقابل هيرارشی و رقابت

اما اين خصوصيات تنها مختص سوسياليسم . سوسياليسم اند، نيست
نيستند و از لحاظ تاريخی بسيار پيش از پيدايش سوسياليسم وجود 

و کم و بيش در تمامی سنت های . داشته اند
 ".بزرگ مذهبی انسان حضور داشته اند

 
 -سوسياليسم بعنوان جنبشی اجتماعی 
ايه سياسی از تالش برای غلبه بر سرم

داری که از زمان پيدايش اش در قرون 
شانزدهم و هفدهم بخشی از تاريخ جهان 

توسط جنگ دهقانی . بوده است، سر برآورد
در " توماس مونزر"و " آناباپتيست ها"

جريان اصالحات مذهبی آلمان در قرن 
دوباره در . شانزدهم به تصور درآمده بود

در " Diggers"و " Winstanley"جنبش 
قرن هفدهم انگلستان ظاهر شده و انقالب 

و " Gracchus Babeuf"بار ديگر با 
در جريان انقالب فرانسه " تساوی طلبان"

اين . قرن هيجدهم خود را آشکار کرد
بابوف و رفقای تساوی طلب اش بودند که 

برابری " مطرح کردند که ١٧٩۵-٩۶در 
بايد با توانايی های کارگر و نياز مصرف 

و نه با شدت کار و مقدار کننده سنجيده شود 
کارل مارکس ". چيزهای مصرف شده

بعدها بود که اين سخن را بسيار موجز در 
از "، "نقد برنامه گوتا"شعار مشهورش در 

هر کس بر اساس توانايی هايش، و به هر 
به عنوان معيار " کس بر اساس نيازهايش

نهايی جامعه سوسياليستی يا کمونيستی، 
تمامی اين جنبش آن چه که . مطرح کرد

های اوليه به گرد محور آن می چرخيدند، 
برابری اساسی و ذاتی، برانداختن 
تبعيضات طبقاتی و اجتماعی و فراتر رفتن 
از برابری صرف سياسی که جامعه 

آنها . بورژوايی آن را عرضه می کرد، بود
در مخالفت با رشد دارايی خصوصی، 
مالکيت عمومی وسايل توليد را تبليغ 

 .کردند می
 

اولين بار در " سوسياليسم"اصطالح 
فرانسه و به دنبال انقالب فرانسه در رابطه 
با ايده های سوسياليست های  تخيلی بزرگ 
يعنی شارل فوريه و سن سيمون مطرح و 

در " Owenite"بالفاصله توسط جنبش 
بريتانيا که رهبر آن رابرت اوون کارخانه 
. دار بود مورد استفاده قرار گرفت

سوسياليست های تخيلی، سرمايه داری را 
درست نظير فئوداليسم که جای خود را به 
سرمايه داری داده بود، مرحله ای از نظر 
تاريخی گذرا می ديدند و باور داشتند که 
اين جامعه نيز جای خود را به جامعه ای با 
فرصت های واقعًا برابر و شکوفايی خرد 

اليست نوشته های سوسي. انسان خواهد داد
های تخيلی در نقد سرمايه داری، درست 
در زمانی که سرمايه داری صنعتی و طبقه 

جايی که يک (کارگر صنعتی بريتانيا 
انقالب صنعتی همه جانبه و فراگير در حال 

و فرانسه، شکوفا می شد، ) شکل گرفتن بود
در اين : "فوريه نوشت. بسيار قاطع بود

قر از ف) يعنی سرمايه داری(جامعه متمدن 
در جايگاه ". وفور نعمت به وجود می آيد

سرمايه داری صنعتی، آنها اصالحات دور 
از دسترسی را در شرايط کار در کارخانه، 
آموزش، وضعيت زنان، رابطه بين شهر و 

معهذا، ايده . روستا و غيره تبليغ می کردند
هايی که توسط سوسياليستهای تخيلی ارائه 

اتيک از می شد، فاقد برداشتی سيستم
های شرايط مادی که توصيف می  علت

کردند يا موانع واقعی طبقاتی که بر سر راه 
با . تغييرات اجتماعی قرار داشت، بود

وجود همدردی که با طبقه کارگر 
کردند، اما آنها کارگران را به عنوان  می

عوامل اصلی دگرگونی سوسياليستی 
جهان "ُاون کتابش را تحت عنون . ديدند نمی
با درخواستی از ويليام " قی جديداخال

در : "چهارم پادشاه بريتانيا پايان می دهد
لوای پادشاهی شما، گذار از اين سيستم با 

هايش، به سيستمی مبتنی بر  تمامی بدی
حقايق انکارناپذير که خوشبختی را برای 
تمامی آحاد کشور تضمين می کند، بدست 

فوريه اعالم کرد که او هر ". خواهد آمد
وز هنگام ظهر در خانه اش در انتظار ر

ثروتمندان خيری نشسته است که تمايل 
دارند برای ايجاد جامعه کوچکی که بر 
اساس اصول وی بنا شده است، کمک مالی 

و او بيهوده دوازده سال تمام به . کنند
پيروان سن سيمون در . انتظار نشست

در ) The Globe(ارگان سازمانی شان 
: عالم کردند که ا١٨٣١ نوامبر ٢٨

طبقات کارگر بدون همراهی طبقات باال "
هر گونه ابتکار . دست نمی توانند برخيزند

عملی تنها از طرف اين طبقات است که 
 ".تواند آغاز شود می

 
در حالی که سوسياليست های تخيلی برای 
حمايت از ايده هايشان نهايتًا به طبقات باال 
ی متوسل می شوند، جنبش های انقالب

بيشتری از خود مبارزات روزمره 
کارگران صنعتی برمی خيزد که عموما هم 
اعمال انقالبی خودشان را بعنوان وسايل 
غلبه بر اين سيستم جديد استثماری 

اين به عهده کارل مارکس و . بينند نمی
فردريش انگلس که در منطقه نسبتًا پيشرفته 

 بدنيا ١٨٢٠ و ١٨١٨تر صنعتی آلمان در 
ز ابزار ديالکتيکی تجزيه و تحليل آمده و ا

فلسفه هگل سود می جستند بود که برای 
اين جنبش نوپای طبقه کارگر، نقدی 
سيستماتيک از سرمايه داری فراهم آوردند 
و نيروی محرکه آن را در انباشت سرمايه 
و موانعی که بر سر راه هر تالش برای 
گذار از اين سيستم بوجود می آيد، تشخيص 

ن گونه، برتری تحليل آنها از بدي. دهند
تحليل سوسياليستهای تخيلی که پيش از آنها 
عرضه شده بود، باعث شد که اين تحليل 
سريعًا به مبنای اساسی تئوريک سوسياليسم 
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سوسياليسم با اين مبنای فکری، خصوصيات يک جنبش . بدل شود
ری تاريخی برای تغيير انقالبی و تهديدی واقعی برای نظام سرمايه دا

 .حاکم را به خود گرفت
 

جنبش سوسياليستی، در سراسر قرن نوزدهم و بدنبال دست درازی 
شورش های کارگری . سرمايه داری به تمامی جهان گسترش يافت

بود، گاه و بيگاه ) ١٨٧٠-٧١(که معروفترين آنها کمون پاريس 
با سياست (درمی گرفت، و در عين حال احزاب سوسياليستی بزرگ 

که شاخص ترين آنها حزب سوسيال ) رمايه داریسرنگونی س
با آغاز قرن بيستم، کامًال . دمکرات آلمان بود، شکل می گرفتند

آينده بشريت، ): "با نقل قول از همان مقاله ُپل سويزی(روشن بود که 
از نتيجه مبارزه سخت و دراز مدت بين سرمايه داری و اپوزيسيونی 

". ده است، شکل خواهد گرفتکه توسط خود سرمايه داری بوجود آم
اما اين ستيز بين سرمايه داری و مخالفی که توسط خود وی بوجود 

سرمايه داری از آغاز . آمده، با پيدايش امپرياليسم، بسيار پيچيده شد
پيدايش اش، سيستمی جهانی بود که از طريق فرآيند بی رحمانه 

 بود، خود استثماری که با برده داری و کشتارهای خونين نيز همراه
سرمايه داری . را تا کشورهای امريکايی، آسيا و افريقا گسترش داد

در بخش کوچکی از جهان يعنی اروپا سر برآورده بود و بالفاصله 
شکل دولت های هيرارشی را بخود گرفت که در آن يک مرکز و 
پيرامونی معين و مشخص با دولت هايی واسط در بين آنها قرار 

 مرکز بر اساس نيازهای درونی توليد و اين سيستم در. داشت
مصرف خويش بنا شد، اما اقتصاد مناطق مستعمراتی پيرامونی، 

اين رابطه . شکل گرفت" کشور مادر"کامًال بر اساس نيازهای 
که نهايتًا توسط (ساختاری با غارت آشکار کشورهای پيرامونی 

 قدرت برتر کشورهای امپرياليستی برای حفظ منافع شان حمايت
منابع طبيعی کشورهای پيرامونی مورد غارت . ، همراه گشت)شد می

قرار گرفت و مازاد اقتصادی که اين کشورها توليد می کردند، توسط 
اقمار مستعمره يا نومستعمره در . کشورهای مرکز مکيده می شد
. قرار گرفتند) به کشورهای متروپل(شرايط بسيار بد بدهی خارجی 

 از نظر تاريخی زودتر صنعتی شدند، در بدين گونه کشورهايی که
مرکز اقتصاد جهانی موقعيت برتری يافتند، در حالی که موانع بر 
سر راه کشورهايی که می خواستند توسعه يابند و از وضعيت 
پيرامونی خود را نجات دهند، آن چنان عظيم بود که همچنان در 

از اين در واقع، برای بسياری . وضعيت عقب ماندگی باقی ماندند
کشورها، موانعی که مرکز را از پيرامون جدا می کرد، آنچنان عظيم 
بود که عبور از آن در طول تمامی قرن هايی که توسعه سرمايه 

 .داری آغاز شده است، غير ممکن شد
 

درنتيجه رشد امپراطوری سرمايه داری و جريان خراج از 
بارزات کشورهای پيرامونی به مرکز، انترناسيوناليسم که در م

بخش های . سوسياليستی اهميت زيادی دارد، گسترش بيشتری يافت
قابل مالحظه ای از طبقات کارگر کشورهای بريتانيا، فرانسه، اياالت 
متحده، آلمان، ايتاليا و غيره، با اين باور که شرايط زندگی خود و 
کشورهای متبوعشان بهبود خواهد يافت، از گسترش امپراطوری 

از سوی ديگر، همچنان که . شان حمايت کردندکشورهای متبوع
جنگ های امپرياليستی برای کنترل قلمروی جهانی به جنگ اول 
جهانی منجر شد، طبقات کارگر کشورهای پيشرفته سرمايه داری، 

احزاب . خود را تابع اهداف امپرياليستی دولتها و شرکتهايشان کردند
ن، يک شبه مهم سوسياليستی نظير حزب سوسيال دمکرات آلما

هوادار دو آتشه جنگ شده و بدين وسيله به انترناسيونال سوسياليستی 
اين خيانت بزرگ . پشت کرده و راه را برای برادر ُکشی باز کردند

به انترناسيوناليسم توسط احزاب سوسيال دمکرات بزرگ اروپا که 
بخشی از آن به خاطر منافع شخصی رهبرانشان بوجود آمده بود، 

 و عبور ناپذيری را در درون جنبش سوسياليستی ايجاد شکاف عميق
روزا لوگزامبورگ و لنين که راديکال ترين و جسورانه ترين . کرد

موضع را در حزب سوسيال دمکرات آلمان 
و روسيه داشتند، با جنگ به مخالفت 
برخاسته و از انترناسيوناليسم سوسياليستی 

 روسيه که ١٩١٧انقالب . حمايت کردند
ر اوج جنگ جهانی اول درگرفت، درست د

توسط رهبری سوسياليستی لنين و حزب 
. بلشويک، راه خود را به جلو باز کرد

ظهور اتحاد شوروی نقطه عطف مهمی را 
اولين تالش از سوی يک : در تاريخ رقم زد

کشور بزرگ برای سرنگونی سرمايه 
 .داری و ايجاد جامعه سوسياليستی

 
ن بزرگ جنگ اول جهانی، آغازگر بحرا

سيستم سرمايه داری بود که سايه خود را 
بر نيمه اول قرن بيستم گسترد که دو جنگ 
جهانی خانمان برانداز و يک دهه کامل از 

در همان . رکود اقتصادی را در برگرفت
حال که کشورهای سرمايه داری مرکز در 
جنگ با يکديگر و يا در بحران اقتصادی 
ين بسر می بردند، سلطه شان بر سرزم
. های ماورا بحار امپراطوری تضيعف شد

و همين امر، جدا شدن بسياری از 
کشورهای پيرامونی را از کشورهای 

تنها چند سال . متروپل امکان پذير ساخت
 ١٩۴٩پس از جنگ دوم جهانی، انقالب 

مجموعًا يک سوم از . چين روی داد
جمعيتی که تقريبًا همين مساحت از کره 

ودند، در قرن بيستم زمين را اشغال کرده ب
. خود را از سيستم سرمايه داری جدا کردند

صدها ميليون نفر، شامل تعداد زيادی در 
درون خود سيستم سرمايه داری در جهت 

نتيجه اين تحوالت . سوسياليسم قرار گرفتند
آن بود که مبارزه بين سرمايه داری و 
سوسياليسم، اشکال کامًال جديد و پيچيده 

پيش از آن، يعنی در . فتتری را بخود گر
زمان انقالب روسيه، قدرت های درگير 
اروپايی، نيروهای نظامی خود را در 
حمايت از ارتش سفيد عليه ارتش سرخ در 
جنگهای داخلی روسيه به اين کشور اعزام 

ارتش سرخ پيروزمند برآمد، . کرده بودند
اما به قيمت بسيار بااليی؛ پرولتاريای 

ی اصلی پشتيبان صنعتی کوچکی که نيرو
انقالب بود و نيروی انسانی ارتش سرخ را 
تدارک می ديد تلفات بسيار سنگينی داد و 
بدينگونه انقالب را از نيروی اصلی طبقاتی 

در همين حال خيزش های . اش محروم کرد
طبقه کارگر انقالبی بالفاصله پس از جنگ 
اول جهانی به خونين ترين شکل ممکن در 

. رکزی سرکوب شدآلمان و اروپای م
شکست انقالب در غرب به معنای ايزوله 

شکست . شدن کامل اتحاد شوروی بود
ارتش سفيد و متحدين غربی اش در جنگ 
داخلی، پس از جنگ جهانی اول که قدرت 
های غربی را به فکر بازسازی 
اقتصادهايشان انداخت، به جامعه انقالبی 
در اتحاد شوروی فرصتی برای نفس 

اما واقعيت های يک انقالب . کشيدن داد
سوسياليستی در شرايط کامًال نامساعد در 
جامعه عقب افتاده آن روز روسيه، صحنه 
را برای تراژدی ای با ابعاد وسيع که در 
دهه های بعدی نيز ادامه پيدا کرد، آماده 

حتی (تحت فشار برای رشد سريع . نمود
، اتحاد )اگر برای دفاع از خود هم بود

ه راه توسعه سريع صنعتی شوروی را ب
انداخت که اجبارًا به مصادره زمين کوالک 
ها و دهقانان ميانه حال و تحمل سختی ها و 
رنجهای بی شماری برای ملت روسيه 

هدف آن بود که تنها طی چند . منجر شد
انباشت اوليه "دهه، به آنچه که 

خوانده می شد و جوامع " سوسياليستی
کسب آن نائل سرمايه داری طی قرن ها به 

اين استراتژی ساختمان . شده بودند، برسد
در جامعه ای " سوسياليسم در کشور واحد"

عقب افتاده که تازه از جنگ داخلی 
پرهزينه و تلفاتی سربرآورده بود، به 
شکافی عميق بين رهبران و توده های 
مردم منجر شد که با شدت گرفتن آن در 

دی طی سالهای بعدی به تقسيم طبقاتی جدي
لنين در سالهای اوليه پس . امکان ظهور داد

از انقالب با رشد بوروکراسی و 
اما . مبارزه کرد" شووينيسم روسيه کبير"

مرگ وی و برآمدن استالين در رأس 
بوروکراسی حزب، پيروزی کنترل 
بوروکراتيک و کنار گذاشتن توده ها را از 

و اين با تصفيه رهبری . قدرت رقم زد
ی و پايان هر تالش برای بلشويکهای قديم

ساختمان سوسياليسم به مفهوم جامعه ای که 
ه توليد کنندگان مستقيم کنترل به وسيل

جای شور و شوق . شود، دنبال شد می
انقالبی از پائين را، مشت آهنين از باال 

هر چند که به کارگران مزايای . گرفت
 رفاهی زيادی تعلق گرفت و -اجتماعی 

هايی از اقتصاد احساس امنيت در بخش 
نظير اشتغال و مسکن که در جامعه سرمايه 
داری دست نيافتنی است، پايگاه حمايتی 
وسيعی را برای جامعه در حال انقالب 
بوجود آورد، اما اتحاد شوروی مدت ها بود 

" اقتصاد جنگی"آنچه را که اقتصاددانان 
می خواندند، پذيرفته بود که با جابجايی 

 در برنامه های اجباری مردم و منابع
 .متوالی پنج ساله مشخص می شد

 
اگرچه اتحاد شوروی جنبش انقالبی را 
بوجود آورد که عزمی جزم برای ساختمان 
جامعه ای سوسياليستی داشت، اما اين 

 ديگر ٣٠کشور از همان سالهای دهه 
کشوری سوسياليستی به مفهوم کشوری که 
هدفش ايجاد جامعه ای از لحاظ اقتصادی و 

. تماعی برابر است به شمار نمی رفتاج
اما بهرحال همچنان جامعه ای انقالبی به 
شمار می آمد که از بسياری جهات آن را 
. از جامعه سرمايه داری جدا می کرد
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رقابت بين بنگاههای اقتصادی هيچ نقشی در کارکرد اقتصادی 
مالکيت خصوصی وسايل توليد منسوخ شده . جامعه شوروی نداشت

بسياری از ضروريات اساسی اجتماعی . اری وجود نداشتبيک. بود
 .تضمين شده بود

 
سلب مالکيت از مالکيت خصوصی سرمايه داری توسط انقالب 
روسيه عليرغم منحرف شدن آن از اهداف سوسياليستی که با ايجاد 
جامعه در حال گذار انقالبی دنبال شد، سرمايه داری را با تهديد 

ه اگر ديگر مردم جهان به پيمودن همان به ويژ. بزرگی روبرو کرد
بدينگونه، طبقات حاکم در غرب بقا و تکامل . راه تشويق می شدند

اما . اقتصادی اتحاد شوروی را با نگرانی و وحشت دنبال می کردند
نياز به جبران خساراتی که بوسيله جنگ اول جهانی ايجاد شده بود، 

قيم نظامی بيشتر کشورهای غربی را از دست زدن به عمليات مست
سرمايه داری در دوران بحران . در دوران پس از جنگ بازداشت

، بيشتر به فکر بقای خود بود، در حالی که ٣٠بزرگ اقتصادی دهه 
اولين کشوری که . اتحاد شوروی به رشد بی سابقه خود ادامه می داد

توانست راهی برای رهايی از اين بحران بزرگ بيابد، آلمان هيتلری 
که اقتصادش را از طريق فرآيند گسترش شديد تسليحات ترميم بود 
خطر عظيمی که از جانب نازيها احساس می شد، به اتحاد غير . کرد

محتمل بين بريتانيا، اياالت متحده و اتحاد شوروی در جنگ دوم 
 .جهانی منجر شد

 
اما حتی پيش از آنکه نتيجه جنگ مشخص شود، شيطان خواندن 

هراس ضد .  طبقات حاکم غرب آغاز شده بوداتحاد شوروی توسط
کمونيستی که توسط مک کارتيسم در اياالت متحده ايجاد شده بود، 

 که شعارش اتحاد کارگر و کشاورز New Dealهمراه با برنامه 
بود، برای شکاف انداختن در صفوف و خرد کردن جنبش کارگری 

 مقدم جبهه تدارکات الزم فراهم آمده بود و خطوط. بوجود آمده بود
برای آنچه که به نظر می رسيد می تواند به جنگ سوم جهانی بدل 

اياالت متحده پس از جنگ با داشتن انحصار . شود، ترسيم شده بود
توليد بمب اتمی، استراتژی تقويت پشت جبهه را با هدف کاهش نفوذ 

اما اين استراتژی با دستيابی سريع . شوروی در اروپا در پيش گرفت
بدينگونه بود که يک حالت . وروی به بمب اتمی متوقف شداتحاد ش

تعليق طوالنی در روابط بين دو کشور بوجود آمد که به جنگ سرد 
تهديد جنگ، با تسليح دو طرف متخاصم به هزاران . معروف شد

سالح هسته ای ادامه يافت و تنها زمانی متوقف شد که دو طرف از 
اما اياالت متحده که قادر نبود . ويرانگری دوجانبه آن اطمينان يافتند

استراتژی تقويت پشت جبهه اش را ادامه دهد، بيشتر توجه خود را 
به دو سوم باقی مانده جهان که هنوز در سيستم سرمايه داری جهانی 

و بدينترتيب کوشيد تا از انقالبات . باقی مانده بودند، معطوف کرد
 معنای دست در عمل اين به. بعدی عليه سيستم جلوگيری کند

نخوردن سيستم امپرياليستها بود که نقش استراتژی امريکا را بيش از 
پيش برجسته می کرد؛ اطمينان يافتن از اين که آن ملت هايی که 
توانسته بودند از سيستم خارج شوند، نتوانند در ساختمان جامعه 

به راه انداختن مباحث فکری عليه . سوسياليستی موفقيت بدست آورند
و اگر اعتراضات جهانی ادامه . اليسم عمًال کاری از پيش نبردسوسي

 .می يافت، سرمايه داری چندان دوامی نمی يافت
 

اينگونه بود که سه جزء اساسی استراتژی جنگ سرد جهان 
 :داری به صحنه می آيد سرمايه

مسابقه شديد تسليحاتی در مقابل اتحاد شوروی که در آن اياالت . ١
هر چند (ش هميشه چند قدم از روسها جلوتر بودند متحده و متحدين ا

که در پايان روسها با پيشرفت در برنامه سالح های اتمی، عقب 
 ).ماندگی خود را جبران کردند

مداخله فعال نظامی اياالت متحده در . ٢
سرتاسر جهان سوم، که با از دست رفتن 
جان ميليونها انسان، با فشارهای اقتصادی 

های پيرامونی همراه بود و سياسی به کشور
و هدفش نگه داشتن اين کشورها در خط 
سرمايه داری و مکيدن و انتقال ثروت آنها 

 .به کشورهای مرکز بود
خصومت بيرحمانه همراه با تحريمهای . ٣

اقتصادی و فشارهای سياسی و نظامی 
نسبت به کشورهايی که از سيستم جدا شده 

 .بودند
 

صالحات  يکسری از ا۶٠در اواسط دهه 
حداقل اقتصادی و سياسی در شوروی 
صورت گرفت، اما همين اصالحات اندک 
هم با مخالفت آنهايی که اقشار بااليی جامعه 

يک . را در تصرف داشتند، روبرو شد
شامل  (Priviligentsiaطبقه جديد يا 

apparatchiks مديران و روشنفکران ، 
به ظهور رسيده بود ) بهره مند از امتيازات

حاکميت خود را در طی دهه ها تثبيت که 
هرچند که اين طبقه نمی توانست . کرده بود

همانند سيستم سرمايه داری، مالک وسايل 
توليد باشد و ثروت خود را از طريق ارث 
منتقل کند، اما اين طبقه حاکم جديد در 
شوروی قادر بود تا امکانات بسيار بااليی 

و را از طريق دسترسی به سيستم آموزشی 
ديگر وسايل پيشرفته برای فرزندان خود 

 و ٧٠، ۶٠در سالهای دهه . تضمين کند
، اتحاد شوروی به خاطر بوروکراسی ٨٠

نهادينه شده، نابجايی تقدم دادن به منابع 
مثل سرمايه گذاری در صنايع (اقتصادی 

سنگين و هزينه های نظامی به هزينه 
و تأثيرات ) کاالهای مصرفی ضروری

جابجايی اجباری نيروی کار طوالنی مدت 
و منابع که شرايط توليد و مبانی اساسی 

داد،  برای رشد را شديدًا تحت تأثير قرار می
اين رکود . دچار رکود اقتصادی شديدی شد

اقتصادی، ديگر کشورهای بلوک شوروی 
را نيز که مجبور بودند همان سيستم 
بوروکراتيک مدل شوروی را دنبال کنند که 

برای توسعه آزاد سوسياليستی از هر تالش 
زمانيکه . جلوگيری می کرد در بر گرفت

 و چکسلواکی در ١٩۵۶در مجارستان در 
، تالشهايی برای پيمودن راههای ١٩۶٨

ديگری که ثبات بلوک شوروی را به خطر 
می انداخت، صورت گرفت، تانک های 
شوروی به مقابله فرستاده شدند و اين 

 .ندتجربه ها را به شکست کشاند
آنچه که تمامی فرآيند توسعه اتحاد شوروی 
را از ابتدا و در ادامه تا فروپاشی نهايی آن 

پس از آنکه مبارزه واقعی برای (
تحت فشار ) سوسياليسم از دست رفته بود

قرار ميداد، هزينه های عظيم نظامی بود 
که در واقع از بيرون به اين سيستم تحميل 

ظامی شده بود که با هجوم نيروهای ن
کشورهای پيشرفته سرمايه داری در 
حمايت از ارتش سفيد آغاز گرديده و با 

برای . جنگ سرد به اوج خود رسيده بود
کشور سرمايه داری ثروتمندی نظير اياالت 
متحده که معموًال در زير ظرفيت توليدی 
خود و با بيکاری دائمی کار می کند، 
صرف هزينه های نظامی باال که از بودجه 

می تغذيه می کنند، می تواند حتی به عمو
درست . رونق اقتصادی منجر شود

همانگونه که همين مصرف هزينه های 
 ياری ١٩٣٠نظامی، آلمان هيتلری را در 

داد و به بحران بزرگ اقتصادی در اياالت 
بحران بزرگ در واقع با . متحده پايان داد

سيل سفارشات نظامی از سوی اروپا به 
پس از جنگ، . انی متصل شدجنگ دوم جه

با شناخت اين واقعيت که هزينه های 
نظامی به ايجاد رونق اقتصادی کمک 

کند و با بوجود آمدن امپراطوری  می
عظيمی که بايد از آن دفاع می شد، اياالت 
متحده به صرف هزينه های دفاعی و 

 .نظامی عظيم خود ادامه داد
 

  ......ادامه داردادامه دارد
  

 
  

  ازازتاملی در دومين روز تاملی در دومين روز 
  ...... ساعته ضدجنگ ساعته ضدجنگ۶۶تظاهرات تظاهرات 

 

    ١۶١۶بقيه از صفحه بقيه از صفحه 
 

امروز در دومين روز از تظاهرات 
ضدجنگ به نسبت دفعه قبل تعداد بيشتری 
اهللا  از کسانی که پالکادرهای رهبر حزب
! لبنا ن را حمل ميکردند شرکت کرده بودن

وقتی که نيروهای چپ ! و اين اتفاقی نيست
" اهللا حزب"مترقی ميدان را به بهانه وجود 

خالی ميکنند و عمال پاسيفيسم را ترويج 
ميدهند بايد هم شاهد بود که صدای 

اهللا در دفاع از حقوق مردم مبارز  حزب
 !فلسطين و لنبان بيشتر شنيده شود

اگر هر کدام از ما در اين تظاهرات 
 ساعت و خرده ای ۶ضدجنگ که تنها 

گپ "طول کشيد شرکت ميکرديم و بجای 
در عمل به افشای " صیزدن های خصو
اهللا دست پرورده امپرياليسم  ماهيت حزب

" اهللا حزب"ميپرداختيم ديگر نه حضور 
برجسته ميشد و نه به اصطالح 
سوسياليستهای انگليسی امکان مييافتند با 

تظاهراتها را آنطور " نظم"کمک پاسبانها 
که منافع سرمايه داری ايجاب ميکند حفظ 

 !کنند
 

 

 !!داریداری  محو و نابود باد نظام استثمارگرانه سرمایهمحو و نابود باد نظام استثمارگرانه سرمایه
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  فلسطين فلسطين 
  زير ستم امپرياليسم و صهيونيسمزير ستم امپرياليسم و صهيونيسم

  
  اميد روشناميد روشن

 
 

 در طول حيات ، اين دشمن مردم ستمديده و زحمتکش و محروم،سرمايه داری
خود نشان داده که جز به آمار نجومی حسابهای  مالی خود به چيزی نمی 

 جنگ يعنی سود حاصل از فروش اسلحه و مهمات و ديگر ،برای او. انديشد
 ،برای او. گناه می آيد  مردم و به ويژه کودکان بیمهم نيست که چه بر سر

 يعنی ،"دالالن بساز و بفروش"خسارات الزامی جنگ يعنی امکان هجوم 
 !الشخورهای بعد از جنگ

دقت کنيد تا متوجه شويد که " سرمايه"به آمار ارائه شده توسط نشريه 
گبار به ل فروش اسلحه و صادرات سالح های مرَبانگليس از ِق خواهان عدالت

اسرائيل چگونه هم ميليونها دالر به جيب زده اند و هم ماشين سرکوب 
در انگليس در کارتهايی " عدالت"طرفداران . صهيونيستها را تجهيز نموده اند

به ظاهر " جوالی در لندن در اعتراض به نمايندگان ٢٣تظاهرات روز  که در
گناه   کشتار مردم بیو بعنوان اعتراض به دولت انگليس که در" نامطلع خود

کردند چنين نوشته  فلسطين و لبنان دست آنان را آلوده يافته اند، پخش می
 ميليون پوند ٢٣ما شوک زده شده ايم وقتی که باخبر شديم که دولتمان : "بودند

 !"يل در سال گذشته صادر کرده استئاسلحه به اسرا
ست و يکم با خشم تمام ساالران قرن بي بی دليل نيست که تونی بلر يکی از جنگ

يل به فلسطين و لبنان سخن می گويد و اين حمله ئاز حقانيت حمله ارتش اسرا
يلی ضروری قلمداد می کند و ئاسرا" سرباز دو"جنايتکارانه را برای آزادی 

 دو"اسرائيل در برابر اسارت " ملت"دارد از  "يلئارتش اسرا"مدعی است که 
 ،چه کسی به غير از بوش و بلر  به راستیو! کند اسرائيلی دفاع می" سرباز

تر "صالحيت" با ،اين نمايندگان بزرگترين توليدکنندگان سالح های مخرب
 خاورميانه  می در" صلح"برای اظهارنظر در مورد جنگ و تعيين روند 

اسلحه های مدرن ساخت  ها با ها و لبنانی برای آنها کشتار فلسطينی!! باشند
يست برای آنها ايجاد بازاری برای فروش سالح هايشان انگليس و آمريکا مهم ن

 .اهميت دارد
زدگی نيست وقتی که می بينيم در هيچ کدام از آمارهای مختلف  جای شگفت

! به فلسطين مشاهده نمی شود مالی سرمايه داری رقمی از خسارات مالی وارده
! ت بدهدچرا که براستی هم خلق ستمديده و مبارز فلسطينی چه دارد که از دس

 است که در راه آزادی سرزمين خود از" جان"او هر آنچه که دارد مبارزه و 
 -دار امپرياليست ها در خاورميانه  اين چماق-چنگال اشغالگران صهيونيست

ای که امروز "مبارزه"و " جان"همان  !مهابا در ميان گذاشته است بی
د بعد از حمله ارتش خو امپرياليست ها قادر نيستند حتی در رسانه های گروهی

وحشی اسرائيل با توپ و تانک به مردم ستمديده اما مبارز فلسطين آن را کتمان 
کوشند که مقاومت مردم ستمديده و مبارزين از جان گذشته  اما می. نمايند

و به روی خود هم نمی آورند که ! نسبت دهد" اهللا حزب"فلسطينی را به 
ه امپرياليسم آمريکا همچون براداران پرورد چيزی جز نيروی دست" اهللا حزب"

و در جنگ برپاشده از جانب اسرائيل ! نيست" طالبان" و "القاعده"ش ا ناخلف
و " اهللا حزب"زنان و کودکان هستند که جان می بازند و نه  در عمل اين مردم،

 .گناه بوده اند  مردم بی،در عمل قربانيان اين يورش وحشيانه اسرائيل
و آزادی " اهللا حزب"کردن مرتجعين  د با برجستهنيستی می کوشتبليغات امپريال

اما واقعيت اين . گناه را توجيه کند  کشتار مردم بی،دو سرباز اسير اسرائيلی
است که اسرائيل در جهت پيشبرد سياستهای امپرياليسم در منطقه به اين يورش 

 که جانش دست زده است و خلق ستمديده فسلطين، اين سمبل مقاومت و مبارزه
دست گرفته و با دشمن  را چون سالحی برای آزادی خود از چنگال ظالمان در

 .شرطی را برای رهايی نمی رود خلق خود می جنگد زير بار هيچ قيد و
 

  نکاتی دربارهنکاتی درباره
  تئوری مبارزه مسلحانهتئوری مبارزه مسلحانه

  

  اشرف دهقانیاشرف دهقانی
 

ی مسلحانه فقط استراتژی نیست که  در تئوری چریکهای فدائی خلق، مبارزه
ی مسلحانه به  مبارزه. ها ظاهر شود موقعیت و زمان خاصی توسط تودهدر 

ها  برای کشاندن تودهتواند توسط رزمندگان انقالبی  صورت تاکتیک نیز می
متأسفانه، کسانی .  به کار آیدای ی مبارزه و پیشبرد یک جنگ توده به صحنه

 جنگ که درک درستی از تئوری راهنمای چریکهای فدائی خلق و استراتژی
ای و طوالنی ندارند، صرفاً با تکیه بر تصورات ذهنی خویش از ظواهر  توده

نگری مفرط، همه ی موجودیت  مبارزات انجام شده توسط چریکها و با سطحی
 و انجام صرف عملیات "خانه تیمی"چریکهای فدائی خلق را در زندگی در 

 عمل و حرکت مسلحانه خالصه کرده و در نتیجه، یا به رد و انکار هر نوع
ای با عملیمات  سازی هر عمل مسلحانه پردازند و یا با تشبیه مسلحانه می

بدون توجه به جهت و هدفی که از آن عمل و ( 50چریکهای فدائی خلق در دهه
اوالً باید دانست که . کنند از آن یاد می(!) با شیفتگی) شود حرکت تعقیب می

ثانیاً . وط به شیوه مبارزه نیست مربیی مسلحانه، صرفاً تئور تئوری مبارزه
به هر دو از این دو دسته باید توصیه کرد که سعی کنند تئوری چریکهای 

اهمیت "زمانی انگلس در توضیح . فدائی خلق را به طور عمیق مطالعه کنند
ی تئوریک،   و در مورد اهمیت مبارزه"تئوری در نهضت سوسیال دموکراتیک

ایان بویژه عبارت از آن خواهد بود که در وظیفه پیشو... ": مطرح ساخت که
تمام مسایل تئوریک بیش از پیش از زیر بار نفوذ عبارات سنتی متعلق به 
جهان بینی کهنه آزاد گردند و همیشه در نظر داشته باشند که سوسیالیسم از 

کند که با آن چون علم رفتار  آن موقعی که به علم تبدیل شده است ایجاب می
 انگلس -"چه باید کرد"نقل از لنین،  (".را مورد مطالعه قرار دهندکنند یعنی آن 

این موضوع کامالً در مورد تئوری چریکهای )  در باره اهمیت مبارزه تئوریک
 لنینیسم در شرایط جامعه ی -فدائی خلق که با بکارگیری خالق مارکسیسم 

رضانه و همه اکیداً الزم است که تبلیغات مغ. کند ایران تدوین گشته، صدق می
هرچند تحت نام (آنچه تا کنون برعلیه این تئوری با جهان بینی کهنه 

مطرح شده ) مارکسیسم و در مواقع زیادی تحت پوشش دفاع از نظرات لنین
و به مصداق سخن انگلس به این تئوری باید به مثابه . است را به دور ریخت

آن چون علم رفتار یک تئوری علمی در شرایط جامعه ی ایران نگریست و با 
همچنین الزم است تأکید . نمود یعنی حتماً باید آن را مورد مطالعه قرارداد

 سال گذشته، چریکهای فدائی خلق، ضمن تجزیه و تحلیل 25شود که در 
رویدادهای مختلف سیاسی و برخورد به آنها، این تئوری را هرچه بیشتر 

 .اند مورد  تشریح و توضیح قرارداده
ی خود را متشکل کردن طبقه ی  از همان آغاز، استراتژی مبارزهرفقای ما 

ها برای در هم شکستن ماشین دولتی  کارگر و سازماندهی و بسیج توده
 .ای و طوالنی قرار دادند ی مسلحانه ی توده موجود از طریق یک مبارزه

 "ای ی توده قیام ناگهانی و مسلحانه"این، یک استراتژی است که با استراتژی 
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های الزم برای تحقق این استراتژی،  در رابطه با تاکتیک. باشد امالً متفاوت میک
ی آن ها با یکدیگر، اندکی  الزم است در مورد خود این دو مقوله و رابطه

 .توضیح داده شود
ی جامعه و بر مبنای   اجتماعی–استراتژی، با تحلیل شرایط اقتصادی 
در حالی که تاکتیک، بر . شود ن میفاکتورهای درازمدت و نسبتاً ثابت، تعیی

گردد؛ و از این  مبنای تجزیه و تحلیل شرایط جاری در کوتاه مدت، تعیین می
رو، برای اتخاذ آن بررسی تمامی فاکتورهای موجود در شرایط بالفعل 

 از شرایط زیستی و عوامل مختلف کامالً عینی گرفته تا فرهنگ و حتی -جامعه
توان گفت که تا جائی  به شکلی دیگر، می.  است ضروری-ها روانشناسی توده

که بحث بر سر تعیین یک استراتژی انقالبی می باشد، استراتژی، هدف خود را 
دهد و تاکتیک،  های مردم قرار می ی توده های بالقوه تمرکز و بکارگیری انرژی

هر . گردد ها اتخاذ می های بالفعل توده در این راستا، جهت بکارگرفتن انرژی
به عبارت دیگر، تاکتیک وسیله . طلبد های مناسب خود را می ستراتژی، تاکتیکا

از این رو، همواره باید با آن . کند ای است که به تحقق یک استراتژی خدمت می
به این ترتیب، مشخص است که در مسیر تحقق یک . انطباق داشته باشد

های   تاکتیکاستراتژی انقالبی، بسته به شرایط و اوضاع واحوال جامعه،
هائی که باید توضیح دهند که با توجه  تاکتیکشوند،  مختلفی بکار برده می

 قادر به تحقق چگونهاند،  به اوضاع و احوال و شرایط خاصی که اتخاذ شده
آنچه رفیق . توانند در خدمت آن قرار گیرند استراتژی مورد نظر بوده و می

، مطرح " رد تئوری بقاءمبارزه مسلحانه وضرورت "پویان در اثر خود، 
 لنینیست با -ی بارزی از برخورد یک انقالبی مارکسیست  نموده، نمونه

های انقالبی در یک جامعه را آشکار ساخته و به دست  چگونگی اتخاذ تاکتیک
 نوشته شده است، 40ی  رفیق پویان در این اثر خود که در اواخر دهه. دهد می

فاکتورهای عینی و ذهنی موجود در جامعه با تکیه بر دالیل مستدل بر مبنای 
 مسلحانه را تشرح و با تفصیل تاکتیکو شرایط بالفعل، ضرورت اتخاذ 

ها در مورد ضرورت اعمال   که از اولین نوشته-در این اثر. دهد توضیح می
 البته -ی تحت سلطه با حاکمیت دیکتاتوری در ایران بود قهر انقالبی در جامعه
های موجود در آن اثر  شود، اما اندیشه بارزه صحبت نمیهنوز از استراتژی م

بود که در یک پروسه تکمیل شد و حاصل کار در کتاب رفیق احمدزاده 
) ی مسلحانه، هم استراتژی و هم تاکتیک مبارزه(در این کتاب . انعکاس یافت

است که ضرورت اعمال قهر انقالبی نه فقط در شرایط بالفعل آن دوره بلکه به 
 .شود  نیز مورد توضیح و تشریح واقع میاستراتژی یک عنوان

تئوری مبارزه مسلحانه، از زمان تدوین خود، با برخوردهای مختلف و 
در یک دوره، این تئوری به درستی در عمل به کار . گوناگونی مواجه بوده

گرفته شد و در حدی که به آن عمل شد، نتایج درخشانی به بار آورده و 
ای، این تئوری با  در دوره. یقی در جامعه ما به جا گذاشتتأثیرات مثبت عم

تجدیدنظرطلبی مواجه گشته و به همان گونه که رویزیونیسم در مقابل 
گیرد، در اینجا نیز ضمن اعالم اعتقاد به مبارزه مسلحانه،  مارکسیسم قرار می

در یک مرحله، اساس تئوری . جوهر اساسی آن، مورد حمله قرار گرفت
و باالخره، این . فدائی خلق زیر سئوال رفته و تماماً رد و انکار شدچریکهای 

تئوری مثل هر تئوری مارکسیستی دیگری، با برخوردهای دگماتیک هم مواجه 
ی واقعاً انقالبی در  اما، امروز، اگر قرار به پیشبرد یک مبارزه. بوده است

 مسلحانه به ی جوانان مبارز ما باید به تئوری مبارزهجامعه ایران است، 
ی برخورد به یک تئوری مارکسیستی است برخورد  همان گونه که شایسته

این تئوری در .  آن را دریابندجوهری اول سعی کنند که   و در درجهنمایند
 اجتماعی جامعه، شناخت تضاد اصلی و -اساس با تشریح ساختار اقتصادی 

ر مبنای فاکتورهای ی ایران، ب به طور کلی با تجزیه و تحلیل شرایط جامعه
در عین حال، همان طور که گفته شد، با تجزیه و . بنیادی جامعه، تدوین گشت

ی موجود در آن دوره  تحلیل شرایط بالفعل و در نظر گرفتن فاکتورهای زنده
جای تردید . ی بکارگیری آن توضیح داده شده و تشریح گردید نیز چگونگی

اما .  تدوین این تئوری، متفاوت استی نیست که شرایط امروز، با شرایط دوره
های  نکته اساسی این است که باید دید که آیا این تفاوت، شامل حال بنیان

گردد؟ آیا تضاد اصلی جامعه ی ما، نسبت به آن دوره،  اساسی آن نیز می
ی کنونی، با   اجتماعی جامعه-تغییر نموده است؟ آیا اساس ساختار اقتصادی 

مروز باید به حساب آورده شود، چنان است که نیاز به هر فاکتور جدیدی که ا
ای و کسب پیروزی است؟ باید  تدوین استراتژی دیگری برای تأمین اقتدار توده

ی سازماندهی نیروی الیزال  ی مسأله بر سر چگونگی همهتوجه کنیم که 
؛ با تأکید به این امر باشد ی کارگر بر جنبش می ها و تأمین رهبری طبقه توده
 تئوری چریکهای فدائی خلق پاسخ کامالً معین و مشخص خود را به این که

توان گفت که امروز هیچ نیروی کمونیستی  با قاطعیت میمعضل داده است، 
باشد،  ی ایران خواهان عمل به وظایف انقالبی خویش می که در بطن جامعه

تواند بدون توجه به این تئوری و برخورد با آن، راهیابی و یا  نمی
اتفاقاً .  در اینجا، به هیچ وجه بحث بر سر الگوبرداری نیست.راهگشائی نماید

طلبد  برعکس، ضرورت یک برخورد واقعاً مارکسیستی با این تئوری چنین می
 دست به 50که حتی اگر امروز کسانی به سبک چریکهای فدائی خلق در دهه 

 هدفی که از آن تعقیب عملیات مسلحانه بزنند، اکیداً باید، هم دالیل این امر و
 توضیح ی امروز بر مبنای تجزیه و تحلیل شرایط بالفعل جامعهشود را  می

دهند، و هم، نقش آن عملیات را در رابطه با استراتژی مورد نظر خود تشریح 
 .نمایند

 "بذرهای ماندگار"گرفته از کتاب بر
 

 

  در سنت پیترزبرگدر سنت پیترزبرگ  GG88کنفرانس کنفرانس 
    ١٧١٧بقيه از صفحه بقيه از صفحه 

 
" سازمان اتحاد شانگهای"ن ايجاد اتحاد جديد ديگری نيز به نام عالوه بر اي

)SCO ( ميان روسيه، چين، قرقيزستان، قزاقستان و ازبکستان) و الحاق
يکی از اقدامات متعدد روسيه و چين برای دفع تالشهای آمريکا ) احتمالی ايران

 . در منطقه بوده است
 مسئله ايران است G8و يکی ديگر از اختالفات موجود ميان کشورهای عض
روسيه و ايران کماکان . که البته آن هم  رابطه مستقيمی  با مسئله انرژی دارد

روابط اقتصادی نزديکی داشته و بعد از چين و هند، ايران سومين 
عمده تکنولوژی انرژی اتمی ايران را نيز . بازارتوليدات  نظامی روسيه است
مين دليل هم ما شاهد اختالف مواضع به ه. به وسيله  روسيه فراهم می شود

 . امريکا و اروپا با روسيه بر سر بحران هسته ای ايران می باشيم
اما واقعيت اين است که اختالفات موجود ميان سرمايه داران و قدرت های 
اقتصادی عمده جهان از تضاد های موجود در سيستم و ذات سرمايه داری و 

برگزاری چنين کنفرانس هائی قابل حل نمی امپرياليسم بر خاسته و از طريق 
با وجود همه اختالفات و يا حتی همکاری های تاکتيکی ميان قدرت های ..باشد

 در بهترين حالت فقط می تواند به طور موقت درگيری G8اقتصادی جهان، 
های ژئوپولتيک و انرژی را مسکوت نگاه دارد، اما نمی تواند اين اختالفات 

 .را رفع کند
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  املی در دومين روز ازاملی در دومين روز ازتت
   ساعته ضدجنگ ساعته ضدجنگ۶۶تظاهرات تظاهرات 

   در لندن در لندن٢٠٠۶٢٠٠۶روز شنبه پنجم آگوست روز شنبه پنجم آگوست 
  

  زحمتکشزحمتکش
 
 
 

 امشب قبل از آنکه به بستر روی و درب منزل را
 از پشت ققل کنی به کسانی بينديش که 

 ها  های محصول مشترک امپرياليست که بمب
 توسط ارتش اشغاگر اسرائيل

 های شهرشان ها و پل خانه
 شان را بر سرشان  های ها و جاده راه

 ويران کرده است و بی برق و آب و آذوقه
 در تاريکی اگر که جان سالم بدر برده باشند

 هايشان  های خانه شب را بر ويرانه
 تر از شب در انتظار کمک ما به صبح سياه

 .کنند سر می
 روی و بر گونه کودکانت  امشب قبل از اينکه به بستر می

 گويی زنی و به آنان شب به خير می میای گرم  بوسه
 برايشان حکايت کودکانی را بگو  

 های امضا شده توسط کودکان اسرائيلی نژادپرست که بمب
 !بر سرشان ريخت و آنان را تکه تکه کرد

 های کودکان لبنانی را هايی که گونه همان بمب
  برای هميشه از بوسه مادران و پدرانشان

 دريغ کرد
 روی و ساعت ينکه به بستر میامشب قبل از ا

 کنی را برای بيداری کار فردای خود کوک می
 به کارگرانی بينديش

 که در حين کار در زمين کشاورزی
 شان را های استثمارشده های اسرائيلی بدن بمب

 داری سرمايه" صدور تمدن و دمکراسی"در مسير 
 تکه تکه کرد و کشت

  رويم آری امشب و هر شب قبل از اينکه به بستر
 و با وجدانی آسوده سر به بالين نهيم
 با خود بينديشم که کاری از دستمان

 ايم؟ آمد و دريغ کرده برمی
  تا اين جنِگ کودک و کارگر ُکش را

 متوقف کنيم؟
 

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

تلفن زنگ ميزنه، گوشی رو برميدارم، صداش خسته اما بشدت پر از 
بعدهم ميگه خبر دار شدم که امروز خشمه، نوشته باال رو برام ميخونه و 

تظاهرات ضد جنگ از هايد پارک بطرف دفتر تونی بلر راه ميافته، من 
دارم ميرم اگه تو خواستی بيا ولی بذار گزارشتو اين بار من برات 

و گزارش رو ! قبول ميکنم و قطار رو ميگيرم و راه ميافتم. بنويسم
 :اينطوری شروع ميکنه
 از فرياد از کشته شدن کودکان و کارگران لبنانی خشمگين و با گلويی پر

راهی تظاهرات ديگری برعليه جنگ ميشم، ديروز بود که خبر کشته 
 کارگر لبنانی و سوريه ای رو در حاليکه مشغول بار زدن ٣٣شدن 

سبريجات در زمين کشاورزی بودند، 
شنيدم، و پريروز بود که خبر کشته شدن 

گرفته  کودک لبنانی خواب رو ازم ٢٢
روی صندلی اتوبوس در کنار دو . بود

زنی نشستم که با زنبورک ناقابلی که اونا 
رو از نيش خودش هراسون کرده 
مشغول نبرد هستند، که مبادا بازوی 
آفتاب گرفته شده شون رو نيش بزنه، رو 
به زنها ميکنم و با چاشنی لبخندی که به 
تريج قبای انگليسی شون بر نخوره 

 نگران نشين، نبش اين نترسين،: ميگم
زنبورک ناقابل به مهلکی بمب هايی که 
دولت انگليس به اسرائيليها فروخت که 
کودک و کارگر لبنانی رو اين روزا با 

زنی که گويا منتظر ! اونا بکشون نيست
يه جرقه بود و روی صندلی روبروی 
من نشسته بود دنبال حرف منو ميگيره و 

مرزهای ميگه و بعد هم اين بمب ها به 
 !ديگه مثل سوريه ايران هم ميره

 اگه ديروز يه سگ يا يه گربه اتفاقی -
زير ماشين يه کله سياه رفته بود و کشته 
شده بود امروز تو انگليس دسته های 

به خيابونا " حقوق حيوانات"حمايت از 
" حيوونا"ريخته بودن تا مصونيت جون 

اما اينهمه کودک و ! رو تضمين کنن
 مرد، در عراق، کارگر، زن و

افغانستان، فلسطين و لبنان روزانه توسط 
بمب های محصول مشترک انگليس و 
آمريکا کشته ميشن و کک اين گروه 

هم گزيده نميشه، " حيوان دوست"های
آخه چی بسر وجدان بشری آومده؟ 
چطوری می تونيم به خودمون بگيم 
انسان و از زندگی هم لذت ببريم وقتی 

با اسحله های انگليسی که آدمها رو دارن 
فروخته شده به اسرائيل سالخی ميکنن؟ 

و " اهللا حزب"بعدشم ميگن داريم 
! تروريسم و بنيادگرائی رو نابود ميکنيم

شما تو همين تلويزيونهای خودشون 
ديدين که کودکان رو دارن ميکشن و 
حتی مسيحی های لنبانی فرياد ميزنن که 

هللا ا ما که حزب! بابا دارن مارو ميکشن
 !نيستم

 نشيدين صدای اون پيرمردی که فرياد -
ميزد بابا وجدان بشری کجا رفته؟ چرا 
کسی به داد ما نميرسه؟ حاال شماها فکر 
نميکنين که بايد يه کاری کرد که نذاريم 
اين جنگ ادامه پيدا کنه؟ فکر نمی کنين 
که اين دلسوزهای حامی حقوق حيوونا 

 افشا بايد يه جوری دولت جنايتکارشونو
کنند چرا که مستقيم در اين جنگ دست 
دارن؟ واسی همين کار بايد همه از خونه 
هامون بريزيم بيرون، هر روز و 
افشاشون کنيم و نذاريم اين جنگ ادامه 

 !پيدا بکنه
از اتوبوس پياده ميشم، قطار رو برای 
رسيدن به مقصد تظاهرات ضدجنگ 

ميگرم، سه خانمی  که در اتوبوس بودن 
 سوار قطار ميشن و با هم به مقصد با من

وقتی از پله های ايستگاه قطار ! ميرسيم
ميام باال مردی رو ميبينيم که پالکادری 
اهللا  دستشه، با ديدن عکس رهبر حزب

يه " طاليی"لبنان که در کنارش  گنبد 
مسجد هم قرار داره خشم و نفرت در 

ی  اهللا اين همون حزب! درونم تشديد ميشه
يران اونهمه جنايت کرده و هست که تو ا

پيش خودم ميگم که ولی وجود ! ميکنه
عکس اين رهبر جانی نبايد از اومدن من 
و امثال من به اين تظاهرات جلوگيری 

اگه ماها نيايم تو اين تظاهراتها تا ! کنه
چشم بهم بزنيم ميبيينم که گله های 

ی که خودشون دست شون به "اهللا حزب"
 ست صفهای خون مردم بی گناه آلوده

شعارهای انحرافی "تظاهراتها رو با 
مثل همون شعاری که ! پر کردن" شون

خمينی جالد و االن هم بقيه جالدهای 
الهی تو ايران از مردم دزديدند و  حزب

مرگ بر "سر ميدن، همون شعار 
پيش خودم ميگم ! رو ميگم" امپرياليسم

 ساعت راه پيمايی برنامه ٥ تا ٤تو اين 
ه تمام نيرومو بذارم روی ريزی ميکنم ک

و " اهللا مزدور امپرياليسم حزب"افشای 
افشای ارباباشون يعنی همين انگليس و 

 !آمريکای جنايت کار
واسی همين، اول يه راست ميرم جلوی 
يکی از ميزهای کميته برگزاری 
تظاهرات و از مسئول ميز ميپرسم 
سازماندهندگان تظاهرات ضدجنگ چه 

 کسانی هستند؟
آنتی "ه پشت ميز ايستاده ميگه خانمی ک

" ، که به فارسی ميشه "وار کئولی شن
ميگم ولی پس اين "! ائتالف ضدجنگ

اهللا اينجا چکار ميکنه؟ مگه شما  حزب
اهللا کی و چيه؟  خبر ندارين که حزب

چطور اجازه ميدين که بياد تو اين 
تظاهرات؟ ميدونين که خيلی ها تو اين 

ينکه تظاهرات شرکت نمی کنن واسی ا
ی که خودش دست  اهللا ميگن حزب

پرورده امپرياليستهاست و روز و شب 
داره آدم ميکشه نبايد تو اين تظاهراتها 

خانم مزبور  که معلومه از حرفم . باشه
ولی به هر حال ما : خوشش نيومده ميگه

نميتونيم به اونا بگيم که نيان ولی اونها 
. اين تظاهرات رو سازماندهی نکرده اند

 نميام و به وی ميگم خب يه کوتاه
اطالعيه بدين که افکار عمومی بدونن که 

اهللا برگزارکننده اين تظاهرات  حزب
 .نيست

جواب ! آخه خرجش زياد ميشه: او ميگه
ميدم که خرج چی زياد ميشه؟ خرج يه 
اطالعيه که تو همين تظاهراتها هم 
ميتونين بخشش کنين زياد ميشه؟ اينهمه 

و خط نوشتن روی دارين خرج ميکنين د
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يک کاغذ با مرکب سياه که خرجش از پالکاردهائی که چاپ کرديد که 
اون که ! ارزون تر درمياد و هدف اين تظاهرات رو هم مشخص ميکنه

از حرفهای من مثل همون همپالگيهای کثيف ايرانی اش خوشش نيومده 
 ميکنه که بايد جواب مراجعه کننده ديگری" عذرخواهی"بهانه مياره و 

 !رو هم بده
کوتاه نميام، و همينطور که ميرم تو صف با نيروهای مختلف که در حال 

رو در " اهللا حزب"پخش اعالميه هستن می ايستم و قضيه شرکت 
جواب اکثرآ شبيه جوابهای همون خانم مسئول ! تظاهرات مطرح ميکنم

از تو مسير خاکی هايد پارک با صف ضدجنگ ها . ميز کتاب هست
لبنان " اهللا  حزب"به يه زن جوونی که عکس رهبر !  ميرمجلو" جنگی"

ميرم جلو و از اين زن ميپرسم شما ميدونين که . رو حمل ميکنه ميرسم
است و  " خمينی"رهبر اين کسی که شما عکس اش را باال بردی 

اهللا خمينی در ايران و در افغانستان چه جناياتهائی که نکردن؟  حزب
رو نکشتن؟ و چه به روز زنها نياوردن؟ و با چندين هزار زندان سياسی 

به امپرياليسم نکردن؟ زن که منو با " بزرگی"اين کاراشون چه خدمت 
جلوی دانشگاه تهران ميندازه شروع " زهرا خانم"حرکاتش ياد همون 

ميکنه به جيغ کشيدن و فحاشی کردن و جلوی همه کسانی که داشتن 
اهللا از  حزب! ی تو دورغ ميگ:حرفهای من و اون رو گوش ميکردن ميگه

ميگم آره تو ايران هم می گفتند داريم از مردم ! مردم داره دفاع ميکنه
لبنان فرزند " اهللا حزب. "و ديديم که چه به سر مردم آوردند. دفاع ميکنيم
اهللا خمينی جالده که تو ايران شکنجه گرای تعليم ديده  همون حزب

کنجه می کردند و ميکنن و اسرائيلی اش مبارزين راه آزادی رو ش
" زهرا خانمی"زندانيان سياسی را ميکشن؟ زن دوباره با جيغ های 

: شون داره رو آب ريخته ميشه ميگه"اهللا حزب"واسی اينکه پته رهبر 
به زهرا خانم لبنانی ما که ! انگشتو برای من نشونه نگير مودب باش

ب ياد گرفته انگليسی رو خو" آداب معاشرت"بخاطر زندگی در انگليس 
انگليسی های با ادبه که داره کودکان و کارگران " بمب های"ميگم همين 

لبنانی رو ميکشه، بهتر نيست که عکس رو بذارين کنار تا جدی تر به 
به طرف مردم لبنان نگيره و " انگشت شو"دولت جنايتکار انگليس بگی 

 !باشه" مودب"
و جمعيت سعی ميکنه از در حاليکه اطراف زهرا خانم لبنانی خالی شده 

اون فاصله بگيره به اون فضای خالی اطرافشو نشون ميدم و ميگم نگاه 
اگه واقعا دلت برای مردم لبنان ميسوزه ! کنن، ببين چطوری ايزوله شدی

ديگه اين عکس رو که سمبل وابستگی به جنايتکاران امپرياليست است 
ول حرف زدن در چند نفر از تو صف ميان و با هم مشغ! رو بلند نکن

اونا که اتفاقا انگليسی هم ! خمينی جالد در ايران ميشيم" اهللا حزب"باره 
بعد از ! هستن از فروش اسلحه دولتشون به اسرائيل خجالت زده هستند
همه ما "اين به دسته ای از تظاهرکننده ها ميرسم که پالکادرهای 

 ميکنم و پيش توازن قوا رو برآورد! را حمل می کنند" اهللا هستيم حزب
خودم ميگم اگر چه که سی چهل نفر هستند اما من از واقعيت های خون 

اهللا ميگم که شايد همين جوون هايی که فريب شعارهای  آلود حزب
رو هم خورده باشن در همين مدت کوتاه تظاهرات به فکر " اهللا حزب"

اونا که گويا از وسطای صف افشاگريهای من به ! کردن وادار بکنه
با "! اهللا هستيم ما همه حزب"شون رسيده با همديگه شعار ميدن گوش

ميگم منم ! اهللا هستی؟ ميگه نه صدای بلند به بغل دستيم ميگم شما حزب
! اهللا نيستم و رو به اون سی چهل نفر با صدای بلند ميگم ما حزب! نيستم

اهللا همونی هست که تو ايران داره روز و شب کسانی که  چون حزب
! مبارزه ميکنن رو شکنجه ميکنه و ميکشه" آزادی"دن به برای رسي

اهللا ايران هم تا وقتی که با  اهللا باشين؟ حزب حاال شما هم ميخواين حزب
کمک امپرياليستها به قدرت نرسيده بود مثل شماها ميگفت مردم رو 
نکشين ولی وقتی خودش قدرت رو بدست گرفت از همون روز اول 

اهللا  چرا؟ چون حزب!  و مردم بی گناه کردشروع به کشتار زن و کودک
هم مثل هر جريان مرتجع ديگه ای حافظ منافع سرمايه داری و 
! امپرياليستهاست و هر کس که مخالف سرمايه داری باشه رو ميکشه

اهللا ايران تغديه ميشه وقتی به قدرت  حاال رهبر شما هم که داره از حزب

برسه اون وقت ميبيند که شما هم تا از 
حرف بزنين سرتون باالی " آزادی"

 !داره
اهللا برای  چون آزادی در حکومت حزب
چون ! منافع سرمايه داری ضرر داره

اهللا که دست پروده خود امپرياليسم  حزب
هست حامی منافع سرمايه داريه 
همونطور که مسيحيت با پاپ های 
واتيکانيش و يهوديت با خاخام های 

 !ارينکنيسه هاش حامی منافع سرمايه د
چند تا از پسرای جوون اين دسته يکی 
. يکی مياين و با هم مشغول بحث ميشيم

اظهار بی اطالعی از جنايت " ظاهرا"
ولی ! اهللا در ايران ميکردن رژيم حزب

تا همين اندازه و در همين زمان کوتاه که 
با فشار نگاههای جمعيت اطرافشون 

رو " اهللا هستيم ما همه حزب"ديگه شعار 
يزنن نکته مثبت اين افشاگری می داد نم

حدود دو ساعت از برنامه . تونه باشه
اهللا در تظاهرات امروز  افشاگری حزب

ميگذره که به جلوی سفارت آمريکا 
پاسبانها که با در دست داشتن . ميرسيم

قالده سگهای هارتر از خودشون جلوی 
ميله های حفاظت کننده سفارت باال و 

ا رو به جون پايين ميرن منتظرن که سگه
تظاهرکننده های خشمگين از کشته شدن 

به ياد پيام . کودکان لبنانی بندازن
کاندوليسا رايس که ديشب به خاطر 
بستری شدن فيدل کاسترو در بيمارستان 

اون خطاب به . به مردم کوبا داده ميافتم
ما آماده هستيم که به : مردم کوبا گفت

شما کمک کنيم و به کشورتون 
حتما شما هم !  برگردونيم"دموکراسی"

ميدونين که امپرياليسم آمريکا که تا دو 
دهه پيش فروش ابزار جنگی خودشو به 

نيمه "و " عقب افتاده"کشورهای 
يافته برای برپايی جنگهای "توسعه

خانمان برانداز با همسايه گانشون رو 
علنا با کمال افتخار مبارزه با کمونيسم 
ای اعالم ميکرد، امروز فروش بمبه

شيميايی و ديگر وسايل جنگی اسمش 
و از اونجايی " صدور دموکراسی"شده 

سوپر "که در حال حاضر هم خودش را 
دنيا ميداند حاال ميخواد به " قدرتمند

هم دموکراسی صادر کنه و برای " کوبا"
کوبايی هايی که چندين دهه مورد تحريم 
آمريکا و خيلی از کشورهای ديگه قرار 

گ و دندون از کشور گرفتن اما با چن
خودشون حمايت و دفاع کردن 

از همون نوعش هم که به " دموکراسی"
بله، ! افغانستان صادر کرد، صادر کنه

جلوی سفارت که ميرسم رو به اون 
: سگهای بی قالده و با قالده فرياد ميزنم

مردم کوبا به بمب های شيميايی که 
براشون دموکراسی آمريکايی صارد 

مرگ بر قاتالن چه ! رنميکنه نياز ندا

سی آی ای چه گوارا را کشت، . گوارار
اما راه فرمانده چه گوارا هميشه ادامه 
خواهد داشت، تا وقتی که سرمايه داری 

چون تنها راه رسيدن به ! نابود شود
دموکراسی راه سرخ فرمانده چه گوارا 

پاسبانی که از شنيدن صحبت ! ميباشد
هايم بشدت عصبانی شده و مشغول 
گرفتن عکس با دوربين پاسبانی  اش بود 
لنز دوربين شو روی من و عده ای که به 

پاسخ " هميشه فرمانده چه گوارا"شعارم 
دقايقی جلو سفارت . ميدن ذوم ميکنه

آمريکای جتايتکار می ايستم و به همراه 
هميشه فرمانده چه "بقيه فرياد ميزنم 

 "!گوارا
جمعيت خشمگين باالخره از جلوی 

به راه خودش ادامه داده و به سفارت 
جلوی دفتر نخست وزير انگليس، اين 

تعداد جمعيت ! دالل اسلحه، ميرسه
شرکت کننده در تظاهرات به چند صد 
هزار نفر ميرسه که حتما در رسانه های 
گروهی از طرف پليس انگليس به ده 

 ۵! بيست هزار نفر تقليل داده ميشه
ساعت طول کشيدن تا به جلوی دفتر 

خود اين . نی بلر دالل اسلحه برسيمتو
امر گواه اين واقعيته که جمعيت زيادی 

در طول ! در تظاهرات شرکت کردند
ميسر، توريستها که اکثرا دوربين به 
دست هم هستند می ايستند و با دقت به 
صف طويل شرکت کنندگان در 

شرکت ! تظاهرات ضدجنگ نگاه ميکنند
زنان و مردان ويتنامی به همراه 

دکانشون در اين تظاهرات بسيار قابل کو
ويتنامی هايی که اگر چه در . توجه ست

حال حاضر دولت شان با آمريکای 
جنايتکار دست دوستی داده است اما 
صدای مردمش را همواره ميتوان شنيد 
که از دولت آمريکای جنايتکار متنفر 

و به ! هستن و آن را دشمن خود ميدانند
 تر از واقع چه کسانی با صالحيت

ويتنامی ها، اين  زخم خوردگان ارتش 
تجاوزگر آمريکا، ميتوانند ماهيت کثيف 

، را "آمريکا"اين دشمن خلقهای دنيا، 
 ! گواهی دهند

پس از گذشتن از مقابل سفارت آمريکا 
" گزارشگران رژيم"در بين راه به تيم 

برخورد کردم که در حال مصاحبه با 
رم با آ! مردی در ميان جمعيت بودند

خونين صدا و سيمای جمهوری اسالمی 
ايران همانطور که پشت سر آنها قرار 

مرگ بر "داشتم شروع به دادن شعار 
رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری 

کرده و با صدای بلند کشتار " اسالمی
 را برای ۶٧ و ۶٠زندانيان سياسی سال 

 !جمعيت حاضر افشا ميکردم
ن شرکت کننده خوش خيالی از مابي

جمعيت جلو آمده و گفت چرا مصاحبه 
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وقتی برايش از ! شان را به هم ميزنی برو جلو تا با شما هم مصاحبه کنند
اهللا ايران در حق مبارزين راه آزادی و سوسياليسم گفتم  جنابات حزب

عذر خواهی کرده و با ابراز تاسف در کنار هم به راه پيمايی اعتراضی 
 !ادامه داديم

 ساعت راه پيمايی به مقر نخست وزير انگليس اين ۵باالخره پس از 
در حاليکه در مقابلمان که ميدان ! دالل فروش اسلحه به اسرائيل ميرسيم

به باالی ! قرار دارد جميعت تظاهرکننده موج ميزند" پارلمان انگليس"
پله های سيمانی مقابل دفتر تونی بلر ميروم که بتوانم جمعيت را بخوبی 

انگليسی به فاصله دويست متر دور تا دور " مودب"ای پاسبانه! بيبينم
دفتر دالل اسحله انگليس را با ميله های آهنی ديوار کشيده و خود هم 

جمعيت خشمگين در ! ديواری گوشتی دوم را بر آن اضافه کرده اند
سر ميدهند و خواهان عزل او از " تونی بلر، تروريست"حاليکه شعار 

های بچه گانه ای را که به اعتراض به نخست وزيری هستند لنگه کفش
کشتار کودکان لنبانی با خود حمل ميکردند را  به سوی دفتر تونی بلر 

برخی از  اين لنگه کفشها به کاله آهنی پاسبانها اصابت . پرتاپ ميکنند
! اونا رو به زمين پرت ميکنه" شرافت"ميکنه و کاله اونا يا بهتره بگم 
يل هم نيستن از مقابل دفتر تونی بلر تکون دسته های تظاهرکننده که ما

به دليل آبروريزی و " تابستونی شو"بخورن و تونی بلر رو که مسافرت 
ظاهرا به دليل اعتراض برخی از نمايندگان پارلمان به هم زده را به 

به کشتار کودکان توسط ارتش " پاسخ گويی"بيرون از دفترش برای 
ميشم که اين محل خلوت تر بشه منتظر فرصتی ! اسرائيل دعوت ميکنن

و بتونم چند کلمه ای با تونی بلر دالل اسلحه که بدون شک از داخل 
کنترل کننده همه را می بينه و تموم " مودب"دفترش با دوربين های 

 ! رو هم ميشنونه حرف بزنم" غيرمودبانه"حرفهای 
انتظامات تظاهرات که اوينفورم " مسئولين"جالب است که در اينجا 

های انگليس ظاهر ميشوند و "کمک پاسبان"نارنجی به تن دارن در نقش 
از ايستادن جمعيت خشمگين در مقابل دفتر نخست وزير جلوگيری ميکن 

البته با توجه به ماهيت ! و مدام اونا رو به ميدان پارلمان هدايت ميکن
انگليس که يک نيروی تروتسکيست است و " حزب کارگر سوسياليست"

ولين انتظامات از آنها هستند اين حرکت اونا زياد هم جای بيشتر مسئ
اونا در وافع نميخوان ماهيت امپرياليستی دولت شون و ! تعجب نداره

! دست داشتن اون در تمام جنگها و جنايات دنيا برای ديگران رو بشه
اين جماعت به خشم موجود در وجودم دامن زده " شغل کمک پاسبانی"

اونجا . ايين ميرم و به جلوی ميله های آهنی ميرسماز پله های سيمانی پ
اين جنگ، جنگ امپرياليستی بين بنيادگراهای : می ايستم و فرياد ميزنم

جنگی که از برپايی آن سودهای کالن به جيب ! ست يهودی و اسالمی
فرقی نميکند که ! ست بنيادگرايی، بنيادگرايی! امپرياليستها سرازير ميکنه

! اهللا هيچ فرقی ندارند بنيادگرايان جهود با حزب! سلمانجهود باشد و يا م
و امروز دولتهايی که ! و هردو باعث کشته شدن مردم بی گناه ميشوند

جنگ را " اهللا حزب"ادعا ميکنند برای نابودی بنيادگرايان اسالمی يعنی 
مگر نميبييند که ! ست در خاورميانه براه انداخته اند هدفشان چيز ديگری

کودکان و کارگران لنبانی را با بمبهای  فروخته شده انگليس  اسرائيل
 ميليون پوند اسحله و بمبی که تونی ٢٣!  ميليون پوند٢٣با همان ! ميکشد

بله اين اسلحه های فروخته ! بلر دالل اسلحه به اسرائيل فروخته است
شده انگليسی و امريکائی به اسرائيل است که کودکان لنبانی و فلسطينی 

بيا و با لنگه کفشهای بجا مانده ! دالل اسلحه! تونی بلر! ل عام ميکندرا قت
از کودکان کشته شده لنبانی که به سوی تو پرتاپ شده سودهای دولتت از 

در اين لحظه يکی از کمک ! فروش اسلحه را امشب جشن بگير
پاسبانهای انگليسی به طرفم مياد و ميخواد منو به ميدان پارلمان هدايت 

بل از اينکه من واکنشی به شغل کثيف او نشون بدم چند زن و مرد ق! کنه
به او متذکر ميشن که ما با حرفهای ايشون موافق هستيم و بايد اين حرفها 
که افشاگر دولت انگليس هست گفته بشه همونظور که شماها شعارهای 

 ! خودتونو گفتين ما هم بايد حرفای خودمون رو بزنيم
بله اين جنگ، که : ات امپرياليستها ادامه ميدمبا خشم بيشتر از جناي

اسمش را صدور دموکراسی به خاورميانه ميگذارند مثل همان حمله های 
ننگين امپرياليسم آمريکا با کمک متحد هميشگی اش انگليس برعليه 

هدف اينها نه برای . مردم ستمديده است
صدور دموکراسی به خاورميانه بلکه 

نه جديد است، سازمان دادن يک خاورميا
هدف گسترس سلطه امپرياليسم امريکا 

" اهللا حزب"و اتفاقا ! در خاورميانه است
شما در ! مجری سياستهای همين هاست

ارتش "اين رسانه های گروهی جنگيدن 
ديده " اهللا ارتش حزب"را با " اسرائيل

ايد؟ آنچه که ميبينيم کشتار کودکان و 
 کارگر ٣٣ديروز ! کارگران است

 که در حال کار در زمين کشاورزی
کشاروزی بودند هدف بمبهای اسرائيلی 

ارتش "آيا کارگران لبنانی ! قرار گرفتند
هستند؟ آيا کودکان لنبانی " اهللا حزب

اهللا هستند؟ اسرائيل و  ارتش حزب
اهللا هر دو دست پروده امپرياليسم  حزب

هستند همانطور که القاعده و طالبان و 
 ايران دست اهللا جمهوری اسالمی و حزب

و امروز بوش و . پروده امپرياليسم اند
بلر دالالن سالحهای مخرب  با توجيه 
صدور دموکراسی و نابود کردن 

که خود پديده " تروريسم و بينادگرايی"
" بنيادگريان جهود"آورنده آنها بوده اند 

" مسلمان"را ظاهرا به جنگ بنيادگرايان 
ديد مياندازد تا دموکراسی به خاورميانه ج

مردم دنيا به دموکراسی ! صادر کنند
اين مردم هستند ! امپرياليستی نياز ندارند

که با مبارزه خود با رژيم های حاکم در 
! سرزمين شان دموکراسی برقرار ميکنند
آيا ! و نه تونی بلر و بوش و امثال آنها

اين انگليس و آمريکا به افعانستان و 
صادر کردن يا " دموکراسی"عراق 
 و کشتار بيشتر کودکان و مردم خرابی

محروم  و تجاور بيشتر به زنان؟ اين 
است دموکراسی تونی بلر و متحدش 

مردم دموکراسی ! جرج بوش جنايتکار
مرگ بر ! امپرياليستی نميخواهند
در اين لحظه ! دموکراسی امپرياليستی

زنان و مردانی که افشاگريها را تاييد 
رفم کرده و با من هم عقيده بودن به ط

رفيقی که در . ميان و با من دست ميدن
کنارم ايستاده بود به سوی مامور 
انتظامات که دوباره به سويم ميامد رفت 
و مجددا به او يادآوری کرد که شغل 

 !پاسبانها را به خودشان واگذار کند
ما همه "دختر جوانی که پالکادر 

را در دست داشت وقتی " اهللا هستيم حزب
شنيده بود و گه گاهی هم که افشاگريها را 

حرفهای مرا در مورد ماهيت امپرياليسم 
تاييد ميکرد ديگر با صدای بلند فرياد 

 "!اهللا هستيم ما همه حزب"نميزد 
گروه موزيکی که معموال در 
تظاهراتهای ضدامپرياليستی شرکت 
ميکنند حاال به ما پيوسته و عده ای از 
تظاهرکنندگان به عنوان اعتراض و 

 تصوير درآوردن آنچه اينروزها برای به

ارتش جنايتکار اسرائيل با فلسطينی ها و 
لنبانی ها ميکند به روی زمين دراز 
کشيده و در حاليکه لباسهای خود را با 

درآورده " خون"مواد رنگی به رنگ 
بودند نفرت و اعتراض خود را به اين 

اما با کمال تعجب ! جنگ نشون ميدادن
" پاسبانهایکمک "بازهم ديواری از 

حزب کارگران سوسياليست انگلستان 
مانع از آن ميشد که شرکت کنندگان ديگر 

خانمی ! که از راه ميرسند به آنها بپيوندند
محجبه به همراه همسرش و همراه با 
کودک خردسالش از البالی جمعيت به 
گروه موزيک پيوسته  و آنها نيز بعنوان 

 !اعتراض روی زمين نشستند
 يکی از پاسبانها به سوی در همين حال

داشت " اهللا حزب"زن که حجابی از نوع 
آمد و از او خواست که صحنه اعتراض 
را ترک کند و گرنه بعد از آنکه جمعيت 
کمتر شد پاسبان شروع به دستگيری 
جمعيت دراز کشيده بر روی زمين 

آنها " کودک"ميکنند و ممکن است که 
ل اهللا در حا زن و مرد حزب! آسيب ببيند

بلند شدن بودن و من که در کنار آنها 
ايستاده بودم در کنار آنها روی رمين 
نشسته بودم، به زن و مرد گفتم اگر 
شماها برويد به اين معناست که با 
دستگيری تظاهرکننده ها موافق هستيد و 
از آن مهمتر اگر شما باشيد و آنها 
مبادرت به خشونت بکنند اين خود سندی 

مرد که ! ها خواهد بوداز اين جنايتکار
: تصميم ميگرفت که بروند يا بمانند گفت
! نه ميريم بچه رو ميذاريم و برميگرديم

گفتم نگران نباشيد ما قول ميديم که نذاريم 
به دختر خردسال شما آسيبی برسد اگر 
شما بمانيد نشان ميدهيد که امثال شما نيز 

الاقل همسر ! از جان مردم دفاع ميکنند
 تان را بفرستيد و خودتان در خود با بچه

اما مرد که پاسبان ! کنار جمعيت بمانيد
رهنمود داده بود که " مودبانه"به او 

برود به هيچ وجه حاضر نشد که بماند و 
از حقوق مردم لبنان برای چند دقيقه 
بيشتر يعنی تا وقتيکه پاسبانهای ضد 
! شورش به ما حمله ميکردند دفاع کند

سرش ميرفت با وقتی او داشت با هم
نمونه ای " آقا"صدای بلند فرياد زدم اين 

ی که از جان مردم "اهللا حزب"است از 
که پليس انگليس به او ! دفاع ميکند

ميگويد که وظيفه اش از اين به بعد 
ست که  و اين نمونه همان چيزی! چيست

 !در لبنان شاهد آن هستيم
پاسبان ها که حاال تعدادشان از ما زياد 

ود برای متفرق کردن ما حلقه تر شده ب
محاصره را تنگ تر ميکردند و متاسفانه 
به اصطالح سوسياليستهای انگليسی نيز 

 !به کمک آنها آمده بودن
 

    ١١١١ادامه مطلب در صفحه ادامه مطلب در صفحه 
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  مونترالمونترالشرکت عوامفريبانه عوامل دولتی شرکت عوامفريبانه عوامل دولتی 
  در تظاهرات ضدجنگدر تظاهرات ضدجنگ

 
عليه حمله اسرائيل به ) کانادا(ونترال  آگوست، شصت هزار نفر در خيابانهای شهر م۶در روز يکشنبه 

که وابسته (اين تظاهرات توسط فدراسيون اتحاديه های کارگری استان ُکبک . لبنان به تظاهرات پرداختند
، سياستمداران عضو حزب ليبرال، )می باشد" بالک ُکبکوا"و " پارتی ُکبکوا"طلب  به احزاب جدايی

عرب -سازمان مدافع حقوق بشر و چندين گروه و سازمان کانادايیمرکز اسالمی لبنانيان کانادا، و چندين 
 .سازماندهی شده بود
 لبنانی به عنوان اينکه اين تظاهرات عليه حزب اهللا مرزبندی ندارد آن را تحريم -چندين گروه مسيحی

 .کردند
وقيحانه  ودولت کانادا از روز شروع حمله اسرائيل به لبنان عمأل از اين تجاوز آشکار حمايت کرده 

عليرغم اينکه .گناه در بمبارانها نمی داند اعالم کرد که دولت اسرائيل را مسئول کشته شدن مردم بی
طلب  دولت کانادا هميشه در بوق های تبليغاتی اش خود را به عنوان مدافع حقوق بشر و دولتی صلح

 - چه آنها که مليت کانادايی (معرفی می کند اما در اين جريان حتی در انتقال قربانيان بمباران لبنان
االصل بوده و به عنوان توريست و يا کارمند سازمان ملل در لبنان  لبنانی داشتند و چه آنها که کانادايی

 .اعتنايی خود را به زندگی مردم بار ديگر به روشنی  نشان داد نيز کوتاهی کرده و بی) بسر می بردند
های خود خواهان عدم حمايت دولت کانادا از جنگ و اجرای سازماندهندگان اين تظاهرات در اطالعيه 

که توسط قدرت های امپرياليستی و برای (بس فوری شده و مدعی شده بودند که گويا سازمان ملل  آتش
اما در عمل  پالکارهای . در جهت صلح جهانی حرکت می کند) حفظ منافع آنها بوجود آمده است

رکنندگان حمل می شد با مضمون اطالعيه های سازماندهندگان نويسی که توسط بسياری از تظاه دست
ها دولت اسرائيل را به دولت نازيست هيتلر تشبيه کرده و خواهان داين پالکار. تفاوت های فاحشی داشتند

به دليل حمايت ) استفان هارپر(محاکمه جورج بوش به عنوان يک جنايتکار جنگی و نخست وزير کانادا 
دهنده ای عليه حمله اسرائيل  چندين گروه ضدجنگ چپ نيز اطالعيه های آگاهی. دنداز جانيان جنگی بو

تبليغات فريبکارانه احزاب سازمانده اين تظاهرات پخش کردند و توده ها و طبقات زحمتکش  به لبنان و
ی و را به اتحاد و سازماندهی مستقل از نيروهای دولت) از غيرمذهبی گرفته تا مسلمان و يهودی(کانادا 
گروهی از يهوديان ضدصهيونيست نيز که در تظاهرات . کردند راستی عليه جنگ دعوت مي دست

 .شرکت داشتند به گرمی از جانب مردم مورد تشويق قرار گرفتند
ژيل دوسپ، رهبر حزب بالک ُکبکوا در سخنرانی خود در اين تظاهرات خواهان استقالل ُکبک از 

دولت فعلی کانادا که راست ترين دولت کانادا پس . شد) ک خواهد کردکه گويا به صلح جهانی کم(کانادا 
از جنگ جهانی دوم می باشد، از روز سر کار آمدنش تا به امروز هميشه مورد حمايت احزاب 

به اميد گرفتن (داران ُکبک  طلب ُکبک به نمايندگی از سرمايه احزاب جدايی. طلب ُکبک بوده است جدايی
راستی و  تاکنون به اليحه بودجه اين دولت دست)  استقالل خود از دولت کاناداکمک های مالی کالن و

طلب ُکبک در عين حال که زبانأ به  احزاب جدايی. همه لوايح پيشنهادی آن در مجلس رأی مثبت داده اند
ظامی طرفی دولت کانادا نسبت به جنگ در خاورميانه پرداخته اند ولی کامأل از دخالت ن انتقاد از عدم بی

خواه ُکبک اعالم کرده اند که دولت  از طرف ديگر احزاب جدايی. کانادا در افغانستان حمايت می کنند
صورت استقالل  مستقل ُکبک که مد نظر آنها است کامأل از دولت آمريکا حمايت خواهد کرد و در

معنای اين است . (و نفتا را در برنامه خود خواهد داشت) NORAD(عضويت در ناتو، نوراد 
 ).طلبی اين احزاب صلح
 نزديکترين -گيری ميليتاريسم در آمريکا مندترين اليه های بورژوازی کانادا در رويارويی با اوج قدرت

 و ظهور رقبای جديد اقتصادی در آسيا، به اين نتيجه رسيده اند که جهت -متحد سياسی و اقتصاديشان
به ) CAF(د که در اتحاد نظامی آمريکای شمالی حفظ منافع استثمارگرانه خود به سودشان خواهد بو

اما . رهبری آمريکا شرکت کنند و نيروهای خود را به مناطق جنگی مثل عراق و افغانستان بفرستند
طلب کبک و فدراسيون  که با کمک احزاب جدايی(طلبانه دولت  مردم کانادا با سياست های جنگ

در جريان تظاهرات اخير نيز به خوبی می شد ديد که  .مخالفند) کارگری طرفدار آنها به قدرت رسيد
آگاهی و تنفر طبقات زحمتکش کانادا نسبت به احزاب بورژوايی و فدراسيونهای کارگری وابسته به آنها 

به اين دليل است که اين احزاب و . نسبت به سالهای پيش از جنگ عراق افزايش بيشتری يافته است
پراکنی در مورد جايگاه  اندن خود به اعتراضات ضدجنگ به توهمفدراسيونها در تالشند که با چسب

 .طبقاتی خود و ترميم موقعيتشان نزد توده ها نايل شوند
اما مردم کانادا فراموش نکرده اند که اين احزاب به مثابه بخشی از سازماندهندگان اين تظاهرات، 

که در تظاهرات عظيم مردم کانادا می باشند  نمايندگان جناحی از بورژوازی صاحب قدرت در کانادا
 .عليه حمله آمريکا به عراق شرکت نکردند و سياستهای تجاوزکارانه امريکا را تائيد و حمايت نمودند

 
 

  

  GG88کنفرانس کنفرانس 
  در سنت پیترزبرگدر سنت پیترزبرگ

  

  مريممريم: : ترجمه و تنظيم ترجمه و تنظيم 
 

 
 جوالی در شهر ١٧ تا ١۵از روز G8 کنفرانس امسال 

 G8اولين کنفرانس اين . پيترزبورگ روسيه برگزار شد
اگرچه هميشه . بود که در روسيه برگزار می شد

محتوای قطعنامه ها و نتايج مذاکرات اين کنفرانس 
ساالنه از قبل معين و تصويب شده اما بررسی مفاد 
مذاکرات انجام شده برای شناخت روابط ميان قدرت 

کنفرانس امسال نيز . های صنعتی جهان مفيد خواهد بود
 به صحنه نمايش قدرت ميان اين همچون هميشه

کشورها تبديل شد و نشان داد که کماکان اختالفات عمده 
. ای ميان قدرت های صنعتی جهان وجود دارد

بخصوص اختالفات آمريکا و روسيه چنان عميق هستند 
که تعدادی از سناتورهای آمريکا خواهان اخراج روسيه 

 . شدندG8از 
قدرت های صنعتی يکی از مسائل عمده مورد اختالف 

جهان که در ايجاد و حفظ توازن قوای ژئوپوليتيکی اين 
کشورها در جهان اهميت دارد کنترل منابع انرژی 
عمده جهانی و راه های انتقال انرژی مزبور به 

 .کشورهای صنعتی می باشد
روسيه که بعد از عربستان سعودی بزرگترين توليد 

از موجود  درصد از ذخاير گ۶۵کننده نفت و  صاحب 
در جهان می باشد در عمل صادرکننده يک نهم نفت و 
يک پنجم گازمصرفی دنيابوده و  تالش دارد که از اين 
عامل برای  مستحکم کردن موقعيت خود به عنوان يکی 
از قدرت های بزرگ صنعتی جهان و همچنين برای 
ايجاد اتحادهای بين المللی در تقابل با هژمونی آمريکاو 

 .  پوتين ايجاد نظم جهانی چند قطبی استفاده کنديا به گفته
 درصد نرخ ۶ تا کنون با حدود ١٩٩٩روسيه از سال 

رشد  ساالنه اقتصاد اش و افزايش توليد ناخالص ملی 
 بيليون دالرکه  عمدتأ مديون افزايش ٩٠٠اش  به حدود 

 ١١قيمت نفت و گاز می باشد و همچنين افزايش 
 تالش دارد موقعيت از درصدی ارزش سهام دولتی اش 

دست رفته خود را به عنوان يک ابر قدرت جهانی 
در همين راستا اين کشور در . دوباره به دست آورد 

صدد استفاده از مسئله انرژی برای دوباره برقرار 
کردن کنترلش بر روی اقمار سابق شوروی و ايجاد 
متحدين بين الملل جديد می باشد که البته  با مقاومت 

 . ا و اروپا روبرو می باشدآمريک
بعد از شرکت مستقيم امريکا در جنگ افغانستان و 
گسترش نفوذ اش در آسيای مرکزی و پس از انقالبات 
به اصطالح مخملين گرجستان و اوکراين ،اختالفات 

اما روسيه موفق . روسيه و آمريکا شدت بيشتری  يافتند
ی شد که با عقد قراردادهای طوالنی مدت با کشورها

توليد کننده گاز منطقه برای صدور گاز اين کشورها به 
ديگر نقاط جهان توسط کمپانی دولتی روسی گازپروم، 

 .کنترل منطقه را دوباره بدست آورد
 

      ١٣١٣ادامه مطلب در صفحه ادامه مطلب در صفحه 
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 !!کردستان عراقکردستان عراق  نامه ای ازنامه ای از
 

ه همانگونه که خبر داری از زمان رويداد بمباران شيميايی حلبچه تا ب عزيز،...
ای  ای و بودجه کشوری و منطقه المللی و محلی و منطقه های بين حال انواع کمک

کردستان عراق برای بازسازی حلبچه اختصاص داده شده اما اتحاديه ميهنی 
های  کردستان به رهبری جالل طالبانی حلبچه را فقط تبديل به وسيله استفاده

نمايی و محق  ای مظلوماند و خوراک خوبی بر سياسی و تبليغی خودشان کرده
 .نشان دادن خودشان شد

 
هنوز که هنوز است شماری از مجروحين اين بمباران منتظر مداوا هستند، 

 و يا کارهايشان را از دست دان هايشان را از دست داده کسانی که خانه و دارايی
 .ولی هيچ کسی جوابگوی آنها نيست. اند منتظر احقاق حقوق خودشان هستند داده

 
ام اينها در حالی است که اتحاديه ميهنی طبق دستورات حکومت ايران عمال تم

جات اسالمی و متحجر  راه را برای نيروگيری و کار و فعاليت احزاب و دسته
ها هم با استفاده از شرايط  اسالمی در اين منطقه باز کرده است و اين گروه

. نيروگيری هستندافتادگی فرهنگی و اقتصادی منطقه مشغول  اقتصادی و عقب
البته اتحاديه ميهنی و حزب دمکرات کردستان عراق هم به يک دشمن خانگی 

چرا که در صورت برقراری . داشتن مردم احتياج دارند برای مشغول نگه
ماند و بايد به  کردن مردم باقی نمی کاری و چپاول ای برای کم  ديگر بهانه،آرامش

 .زندآبادانی و رسيدگی به امور مردم بپردا
 

هايی در يادبود اين فاجعه  در اين اواخر هم در شهر حلبچه مانند هر سال مراسم
برپا شد که در يکی از اينها مردم شروع به دادن شعار کردند و خواستار 

 با باتوم و سرکوب ،گرفتن هايشان شدند که به جای جواب رسيدگی به خواست
ران شيميايی حلبچه را آتش مواجه شدند، مردم عصبانی هم تنديس يادبود بمبا

 .دريغ گلوله نثارشان کرد زدند و اتحاديه ميهنی هم بی
 

 نفر کشته شدند و تعدادی هم زخمی و صد البته تعداد زيادی هم ٣شنيدم که 
شود آماری دقيق  کس از تعداد دقيق آن خبردار نيست و نمی گير شدند که هيچتدس

گيرشدگان بعد از مدتی پذيرايی يکسری از اين دست. در اين مورد ارائه داد
اند   آزاد شدند ولی تعدادی هنوز در زندان مانده،شائبه در زندان اتحاديه ميهنی بی

هنوز  .و قرار است محاکمه بشوند و حتما هم احکام سنگين و بدی خواهند خورد
البته سال قبل در منطقه ديگری در  .هيچ خبری در اين زمينه منتشر نشده است

 .راق تظاهرات مردم را به گلوله بستند فکر کنم جايی به اسم کالرکردستان ع
 

راستی مثل اينکه بهت نگفتم، اگر يادت باشد سال قبل تظاهرات و مبارزات  ...
جريانات سياسی ... ای در کردستان ايران در جريان بود،  کننده بسيار دلگرم

پيمايی برای اعالم ايرانی ساکن در کردستان عراق با لباس شخصی اقدام به راه
 .پشتيبانی از اين مبارزات مردم کردستان کردند

 
شدن جمعيت در محل مورد نظر که حدود چند صد نفری  درست هنگام جمع

شدند بالفاصله قبل از شروع راهپيمايی توسط نيروهای امنيتی اتحاديه ميهنی  می
چند دقيقه بعد از . مردم محاصره شدند آنهم وسط خيابان قبل از شروع حرکت

 قبضه کالشينکوف شروع ٣٠ تا ٢٠که نتوانستند جمعيت را متفرق کنند حدود 
به تيراندازی در اطراف تظاهرکنندگان کردند و برای لحظاتی صحنه سرکوب 
تظاهرات مردم کردستان ايران در اذهان تداعی شد انگار با ارتش عراق 

ندگان زن و بچه بودند و ای در حاليکه بيشتر تظاهرکن جنگند بی هيچ مالحظه می
های گرم ناسيوناليستی کردی از آنها پذيرايی کردند و تهديد کردند که  با گلوله

ها به جای هوا اينبار رو به پائين خواهد بود و اين  اگر متفرق نشوند لوله اسلحه
در شرايطی بود که در ميان تظاهرکنندگان از چپ تا راست وجود داشت حتی 

بينی فدراليسم و ناسيوناليسم کرد چقدر مردم کرد  می . ...انهای خودش باوری هم
 .های خودشان هم توافق ندارند اما آنها حتی با همپالکی! را دوست دارد

 

 
 
 

زنی اکبر گنجی زیر کوتل زنی اکبر گنجی زیر کوتل   سینهسینه
  ""حقوق بشرحقوق بشر""منشور منشور 

  
  محسن نور بخشمحسن نور بخش

 
 

ه ای در دل بعضی از طيف            " حقوق بشر "چندی است که     گويی اکبر گنجی ولول
الفين " ورشکسته   های وده ای           " مخ ه ت ی های     –جمهوری اسالمی از جمل  اکثريت

ان  "و برخی از  " جبهه ملی "خائن و باقی مانده هايی از        ه راه  " جمهوری خواه ب
 .انداخته است

      
م ضدخلقی                   دهای مخوف اطالعات و امنيت رژي اکبر گنجی، از فعالين سابق بان

 برنامه ريزی شده توسط بخش هايی       جمهوری اسالمی و فعال کنونی در باندهای      
ا در                    ان سفر داده ميشود ت از امپرياليست ها، اين روزها به شهرهای مختلف جه

دن   ناخته ش ميت ش ه رس زوم ب ورد ل وق بشر"م اعه " حق در " دموکراسی"و اش
ايران، در جلساتی که برای او ترتيب داده ميشود برای ايرانيان خارج از کشور                

 .سخنرانی کند
     
روت کشورهای  اگ ابع طبيعی و ث ارت من ت در غ ا در نهاي ه امپرياليست ه ر چ

ا و نقشه               ه ه ديگر هم نظرند ولی برای پيشبرد مقاصد استثمارگرايانه خود برنام
د               ر دستور نميگيرن ين    . های مختلفی دارند تئوريسين هايشان از يک نف رای هم ب

اس          ر عب ه خود را    است که فراکسيون هايی از آن ها زندانی سابق امي فخرآور ک
ه                   ه يک گون د را ب " مطرح "دانشجو، نويسنده و روزنامه نگار هم معرفی می کن

ه           نده، روزنام پاه، نويس ام سردار اسبق س ا ن ميکنند و گروه های ديگری از آن ه
 .نگار و زندانی سابق اکبر گنجی را به طريق ديگری بر سر زبان ها مياندازند

 
ن     " روابط عمومی " ان اي ه توانست اسم گنجی را در             فارسی زب ا ک  فراکسيون ه

ی                 انه های اينترنت دازد و رس ا بين ظرف کمتر از دو سال اين گونه بر سر زبان ه
ر                    ای دوران اعتصاب غذای او پ خارج از کشور را با عکس های در حالت اغم
نمايد، خوب ميداند که عکس دست دادن او با جرج بوش، بر خالف نظر دوست          

وان   ديرينه اش مسعود    ود، بعن ود  " بوسه مرگ  "بهن د ب ا او را در  . او خواه آن ه
وام چامسکی                 گردش در پايتخت های کشورها، زيرکانه به ديدار کسی همچون ن

ه               . ميبرند نه بوش   مواضع چامسکی بر سر مذهب، چه مسيحيت و چه اسالم البت
ان روشن است ر همگ ال . ب ان دادن گنجی در ح ا نش ه ب د ک د دارن ا امي ا آن ه ام

د       د ار بدست آورن شکی  . ست دادن با چامسکی، برای چهره مورد نظر خود اعتب
ا او              د ت م ميبرن نيست که اگر بتوانند اکبر گنجی را به محضر عرفانی دالی الما ه
ود   واهی خ ذهبی خ بش آزادی م ا جن ر گنجی را ب واهی اکب بش دموکراسی خ جن

ان    ودايی ايش ای ب ا دع د زده و ب واهی  "پيون ی خ بش دموکراس رانجن از " در اي
 .گزند افراد و افکار ناپاک محفوظ بماند

 
روژه      وزی از پ ه و درس آم ا کسب تجرب رده ب ارگزاران پشت پ ار ک ن ب ا اي ام

ودن" روف نم ه او " مع م پال ازگارا(ه ن س ارج از ) محس ان خ ان ايراني در مي
د                 ه ان ا و روش های ديگری بکار گرفت اگر پارسال، محسن      . کشور، تاکتيک ه

ر   به آمريکا بردند    " پزشکی"ا با بهانه عمل جراحی قلب با ويزای         سازگارا ر  تا ب
د      " تحقيقاتی" با موسسات    حسب اتفاق  امسال  . آمريکايی هم نشست و برخاست کن

ه واشنگتن را اخذ                      زای ورود ب زی وي ر انگي اکبر گنجی بدون هيچ بهانه سوال ب
 .ميکند

 
م چون مه           رادی ه ه نشست و برخاست اف ار و محسن    اگر معلوم شد ک ز ک رانگي

ی                 ه حت زی ک د، چي سازگارا با عوامل آن موسسات به مذاق ايرانی ها خوش نميآي
دا    ان دادن ج عی در نش واره س ده و هم دت هاست آن را فهمي م م وی ه رضا پهل
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ل      درش را دارد، بعضی از آن عوام ايی پ ان آمريک ود از ارباب ودن موضع خ  ب
ران برن          ورد اي د در ادارات خود             دريافته اند که حداقل در م ه های خود را نباي ام

ا و در                         ا را در خف ه ه اد آن برنام د، بلکه ابع يش ببرن ه پ ی ب همراه با تبليغات علن
دايی خود                 پشت درهای بسته هتل های سه ستاره ای دور افتاده با نامزدهای کاندي

 .در ميان بگذارند
 

ه زبان های مختلف را فرموله و آن را ب    " مخملی"آن ها تجربيات متعدد انقالبات      
م    . ترجمه کرده و برای مطالعه به نامزدهای کانديدايی خود ميدهند  ين ه رای هم ب

داران        پاه پاس وثر در س ای م ره ه ی از مه ی، يک ر گنج ه اکب ت ک ل  اس و عام
روزه   روزی، ام رکوب دي واه "س وری خ ده و  " جمه کيويی آن ش وع مونتس از ن

د     صحبت از جدايی قدرت قوه های مقننه، اجراييه          ه  . و قضاييه از يکديگر ميکن ب
تم     ه سيس اظ اقتصادی ب وری اسالمی از لح ام جمه ه نظ ر چ ه اگ ده ک ه ش او گفت
تالط      ت از اخ ه ای اس ای آن ملقم ی روبن ت ول ته اس انی وابس رمايه داری جه س
زار و         الم ه اعی اس ای ارتج ا نموده انی ب رمايه داری جه تثماری س ط اس رواب

اله کايت از. چهارصد س ون ش وری  او اکن ام جمه ای نظ ه در روبن د ک ن ميکن  اي
ه اصطالح     ورژوازی و ب ای ب ا ارزش ه ان، ب ا از انس ه تنه المی ن درن"اس " م

ری نيست                        ا حق رقابت آزاد خب ردی و ي همچون حق آزادی بيان، حق انتخاب ف
د، رشدی                   ده ان ران ش ه سرمايه داری در اي بلکه بنيادگرايان باعث رشد بيمارگون

 . انفجار اجتماعی منجر خواهد شدکه دير يا زود به يک
 

رور              "او ميگويد که     ما طرفدار انقالب نيستيم، ما طرفدار شورش و خشونت و ت
دهيم                   ام ب م نميخواهيم انج ا را ه ن کاره دام از اي ه     ..." نيستيم و هيچ ک اد گرفت او ي

ه همچون اهيم آن  است ک ارات را از مف ا عب وری اسالمی و امپرياليست ه جمه
د  ی کن ياليزم را    انق.  ته ه سوس يدن ب رای رس ان ب ارگران و زحمتکش الب ک

دی    اعی بع ر حرکت اجتم يله ب دين وس ا ب د ت غ کن رور تبلي ونت، شورش و ت خش
ا                   مردم سوار گشته، سعی کند آن را در مسيری بيندازد که به زعم امپرياليست ه

 .نداشته باشد" نامطلوب"عواقب 
 

ه از او د           تانش در    اکبر گنجی برای ساکت کردن کسانی ک اره نقش وی و دوس رب
ا در سال های                  شکنجه های وحشيانه زندانيان سياسی و کشتار هزاران تن از آنه

رده،                   ۶٧ تا   ۶٠ ه سوال خودداری ک ه از جواب صريح دادن ب ند، زيرکان  ميپرس
ند "خواستار   ن       ! ميشود " س ه اي ا ب ند "ام ادی وارد         " س رادات زي خواهی گنجی اي

د؟             آيا اگر کسی اسن   : اوال. است ول ميکنن ا قب اد جنايات وی را رو کرد ايشان واقع
ا                : ثانيا ه آنه مگر واقعيت بيش از دو دهه سرکوب مردم در ايران و جنايت برعلي

توسط نيرو های سرکوبگر جمهوری اسالمی و از جمله سپاه پاسداران که گنجی             
ده ای نيست                    ند زن افی س ه حد ک ا ! يکی از اعضای موثر آن بود خود ب  مگر : ثالث

ر       ذايش در ه ل عکس اعتصاب غ م مث ی را ه ال گنج ای امث ی ه عکس ددمنش
ا       د؟ رابع ب ميکن ا طل انی از م ند آنچن ال او س ه ح د ک اپ ميکردن ريه ای چ : نش

ان در داخل کشور   ه اين اتی ک د از جناي ه ميتوانن ارج از کشور چگون ان خ ايراني
ا  د در اينج ده ان ند"مرتکب ش د" س ه دهن ندهای ! ارائ ا س یام رکتب ان و  ج م ايش

اه                 همپالگی هايشان هم بدون شک موجود است و بعد از پيروزی انقالب در دادگ
وده                          ا ت د گرفت ت رار خواه د همگان ق ار ديگر در معرض دي ی خلقی ب های علن
ور       م منف ار رژي ل جنايتک ازات عوام رای مج ود را ب د رأی خ ردم بتوانن ای م ه

د ادر کنن المی ص وری اس ن. جمه ه ممک ان البت ن در آن زم ی از اي ت کس  اس
ی فراموش نکن     "جنايتکاران عاجزانه تقاضا کند که       ه    ". ببخش، ول ا امروز ک ام

د         " بخشش "هنوز مردم قدرت نگرفته اند اينانی که از          دعی ان د و م سخن ميگوين
داوم جنايت هايشان نيست             " يک جا بايد بخشيد   "که   آيا برای خام کردن مردم و ت

 ؟!که اينگونه طلب بخشش ميکنند
 
 

 !!ننگ و نفرت بر همه رياکاران
 !!نابود باد جمهوری اسالمی

 !!نابود باد امپرياليسم
 !!زنده باد انقالب کارگران و زحمتکشان برای رسيدن به سوسياليزم

 
 

  

سرکوب مبارزات مردم در سرکوب مبارزات مردم در 
  !!کردستان عراق همچنان ادامه داردکردستان عراق همچنان ادامه دارد

 
به اصطالح  ("هریم"طبق آخرین اخبار رسیده از شهرهای کردستان عراق، دولت 

تظاهرات گسترده و آرام مردم در شهرهای مختلف را به ) دولت ملی در کردستان
 .طور وحشیانه ای سرکوب کرده و آنها را به خاک و خون کشیده است

 
، "دربندی خان" در شهر 2006در تظاهرات سراسری روز دوشنبه هفتم اوت 

ف مردم معترض، دو  با شلیک گلوله به طر"آسایش"نیروهای امنیتی معروف به 
به دنبال این حادثه، .  نفر از آنان را دستگیر نموده اند100تن را زخمی و بیش از 

 خارج کرده و "دربندی خان"ماموران امنیتی بالفاصله زخمی شدگان را از منطقه 
 نفر از 200 هم زمان ، بیشتر از -در آن روز .  منتقل کردند"سلیمانیه"به شهر 

کرکوک ، کفری ، حلبچه و روستاهای اطراف چمچمال نیز توسط اهالی سلیمانیه ، 
 .نیروهای مسلح امنیتی به بهانه های مختلف بازداشت و زندانی شده اند

 
 "چمچمال" و "کفری" ، "کالر" به شهرهای "دربندی خان"دامنه این ناآرامی ها از 
را  نفر 44 "چمچمال"پلیس و نیروهای نظامی در شهر . هم کشیده شده است

دستگیر و به منظور جلوگیری از پخش خبر این گونه وقایع ، چهار خبرنگار شهر 
 نشریه شهر را بسته تا از چاپ روزنامه های 4 را به زندان انداخته و دفاتر "کالر"

دولت کردستان اعالم داشته است که . این شهر جلوگیری به عمل آورده باشند
ی به حساب خواهد آمد و تظاهرکنندگان  غیرقانون"کالر"هرگونه تظاهرات در شهر 

 . با اشد مجازات روبرو خواهند شد
 

با افزایش بی حد و حصر فقر و بیکاری در استان های کردنشین شمال عراق 
ناشی از نابرابری های فاحش در زمینه های اقتصادی و بی عدالتی عریان در همه 

آمده شهرهای ذکر شده شئونات اجتماعی ، حدود دو ماه پیش ، مردم جان به لب 
در اعتراض به فساد مالی رهبران دولتی ، عدم وجود خدمات عمومی شهری ، 
کمبود برق و مواد سوختی مثل نفت و بنزین و به طور کلی فقدان مایحتاج عمومی ، 
نامه اعتراضیه ای به حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان می 

روزنامه های محلی .  ه حق خود اشاره میکنندنویسند و در آن به خواست های ب
هم با چاپ این اعتراضات از خواست های به حق مردم زحمتکش کرد پشتیبانی 

 .کرده و به مسئولین شهرها هشدار یک اعتصاب عمومی میدهند
 

 با خصوصی کردن اکثر منابع طبیعی منطقه ، با خصوصی کردن "هریم"اما دولت 
و با بستن قراردادهای کالن با امپریالیست ها روز به روز کارخانه ها و کارگاه ها 

به امپریالیسم و سرمایه های جهانی وابسته تر شده و در پاسخ گوئی و رسیدگی 
به خواست های به حق مردم در عجز کامل به سر برده و چاره ای برای خود جز 

وشنبه هفتم این است که تظاهرات آرام روز د.  سرکوب بی امان توده ها نمی بیند
در حالیکه .  به دست این دولت به شدیدترین وجهی سرکوب می شود2006اوت 

جنبش نوین کردستان عراق تازه آغاز گشته و  این مبارزات به حق زحمتکشان 
، به دیگر نقاط کردستان عراق "هریم"علیرغم سیاستهای سرکوبگرانه  دولت 

 .کشیده خواهد شد
 
 

 !!پیروز باد انقالبپیروز باد انقالب            ! ! زنده باد کمونیزمزنده باد کمونیزم
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On the White House Meeting with 

the “Opposition” of the Islamic Republic 
 
Translated excerpt  from the current issue’s editorial 
  
To those who put their hope into foreign 
powers to replace the Islamic Republic regime 
for them, the meeting of some US officials 
such as Elliot Abrams (the director of Middle 
East affairs in the US National Security 
Council) and Nicholas Burns (the Under 
Secretary of State for Political Affairs) with a 
number of the Islamic Republic’s dissidents 
referred to as “ethnic and religious minorities 
and human rights activists” has been 
interpreted as a sign of US seriousness in 
finding an alternative for the Islamic Republic. 
Yet, the fact of the matter is that these 
meetings are not and cannot be as serious as 
claimed. 
Ever since the US administration turned 
September 11 into a pretext for expanding its 
worldwide domination and described the IR as 
one of the “axes of evil” not a day has passed 
without US media rhetoric against the ruling 
regime in Iran. However, in reality the US has 
maintained its close relation with the dictators 
ruling Iran and it does not even hide its indirect 
connection. It is clear that for those who put 
their hope into foreign powers and are 
counting the days to see the US end the IR 
and bring democracy to them on a silver platter 
but it is not easy to understand the complexity 
of the above relations. “If we could understand 
the true relationship between the imperialist 
countries and imperialist-dominated ones, then 
these complex and contradictory relations 
would indeed become comprehensible as well 

as why the imperialists beat the 
drums of the “ethnic question” or 
speak of federalism while holding 
talks with this or that representative 
of the IR. 
The truth is that concerning the 
relations between imperialism and 
imperialist-dependent regimes we 
must not forget the following points: 
a) superficial quarrels of these 
regimes against imperialism and 
even the intentions of the imperialists 
to change such regimes by no 
means give the regimes an 
independent identity- the historic 
examples of the Taliban and the 
Shah in Iran is indeed proof of this 
and shows that the imperialists never 
tie their destiny to that of their 
puppets. b) when a regime’s case is 
on the table, as they put it, all means 
and methods are considered and one 
or combination of a few means are 
used that guarantee their maximum 
interests. 
The fact is that in order to expand its 
imperialist domination around the 
world and maintain its superior 
position to other rival imperialists, the 
US is trying to bring an even greater 
part of the world market under its 
control and to do so it has intensified 
its military presence across the globe 
and has shown it will not hesitate to 
overthrow even its own dependent 
regimes. 
It is within this framework that we see 
the US trying to advance its policies 
in the Middle East under the 

catchwords like plan for the “Great 
Middle East” and its “democratization”, 
thus exposing its perceived necessity 
in gaining a greater control over Iran 
than before. This is the essence of the 
US’s conflict with the Islamic Republic. 
Again, it is clear that if deemed 
necessary in this process to bring the 
IR down, the US will not hesitate to do 
so despite the IR’s services to the 
imperialists. 
What forms these policies take is 
another matter which depends on 
future developments. But no matter 
what direction this process takes it 
makes no difference in the fact that 
the US’s attempts are against the 
interests of Iranian people and indeed 
all of the US’s policies in the Middle 
East are towards tightening the chains 
of the masses’ enslavement in the 
region. Experience has shown that in 
order to reach its interests the US will 
unfold diverse plans and contact 
different groups. However, experience 
has also shown that although US has 
made contact with IR dissidents and 
has used this as a means to pressure 
the IR whenever the time comes, it will 
not hesitate to “burn” them too. 
Therefore, those who seemingly think 
they feel silk they should know, as the 
expression goes… “this aint a silk 
purse, it’s a sow’s ear”.
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