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 سرمقالهسرمقاله
  "مبارزه با تروريسم"

  !يا كشتار مردم بيگناه در افغانستان
حملــه بــه افغانــستان نــه بــرای ریــشه کــن کــردن طالبــان و   .. .
بلکـه اساسـا در راسـتای اسـتراتژی         " تروریسم در افغانستان  "

ضد خلقی ای مفهوم داشـت کـه امپریاليـسم امریکـا تحـت نـام        
بـرای  "  استراتژی امنيت ملی آمریکـا بـرای یکـصد سـال آینـده            "

تحکــيم و گــسترش موقعيــت و مواضــع خــویش در ســطح بــين   
مللی طرحریزی کرده بود و بـا توجـه بـه موقعيـت اسـتراتژيک               ال

افغانــستان و هــم مــرزيش بــا چــين و نزديکــی اش بــه روســيه، 
حــضور مــستقيم نظــامی امريکــا در منطقــه بخــشی از ایــن       

حملـه و اشـغال افغانـستان در    . اسـتراتژی را تـشکيل مـی داد    
خدمت به چنين سياستی صورت گرفت و شعارهای فريبکارانه         

فت با بنياد گرائی  و دفاع از  آزادی و دمکراسی کـه بـرای                مخال
توجيه این اشـغال و انحـراف افکـار عمـو مـی از منـافع واقعـی                  
نهفته در این جنگ سرداده شد و می شود کذب محض بـوده و               

تجربــه ايــن ســالها نــشان داد کــه بــا حــضور ارتــش . مــی باشــد
 اختناق  اشغالگر، نه آزادی و دمکراسی بلکه اسارت و بندگی و         

 2صفحه    ....نصيب مردم  می شود 

  ! بر نگشت"زمستان"
 در رابطه با زندان بر جامعه ایران رفت، باید گفت که رژيم جمهوری اسالمی در دهه ٦٠در یک بازگوئی خالصه وار از وضعيتی که از سال 

زن قوا بين خلق و ضد خلق را به نفع خود حفظ نمـوده               تنها پس از جنگ و کشمکش و درگيریهای زیاد با مردم مبارز ایران توانست توا               ٦٠
ولی مهم است دانسته شود که رژیم این را هرگز به راحتی و بدون رو کردن دستان جنایتکار خود در بين مـردم،                       . و بر اوضاع مسط شود    

کردند، به دسـت   ر خود تصور می نسبت به خمينی متوهم بوده و او را همچنان رهب٦٠مردمی که متأسفانه بخشی از آنان هنوز تا سال        
های مبارز ایران قبل از هر چيز زندانی سياسی را آماج حمالت ددمنـشانه خـود قـرار داده                     ، ارتجاع برای سرکوب توده    ٦٠در دهه   .  نياورد
شـد بلکـه بايـد       پيشين در ذهن مردم در هم شکـسته مـی         " ناپذير  زندانی قهرمان و شکست   "بايست تصوير     در اين زمان، نه تنها می      . بود

های جمهوری اسالمی چنان است کـه هـيچکس را يـارای مقاومـت در مقابـل آن نيـست و                     شد که شرايط در زندان      اينطور جلوه داده می   

 4صفحه       ؟!آیا رژیم در این تالش خود موفق بود!توان مبارزه کرد اساسًا مبارزه بيهوده است و نمی

  در صفحات ديگر
  
نسان بـا   وقتي كه شاخص ارزش ا     ●

  8.......... .... !پول سنجيده مي شود
ــوطي"● ــه ل ــري ك ــرده شعنت  "م

   14. ..............................!است
 مصاحبه پيام فدايي با رفيق محمود       ●

ــدگان قتــل عــام  خليلــي از بازمان
  17.................. زندانيان سياسي 

ــاطره ● ــاد خــ  گرامــــي بــ
 18..............................انگلس

سرمايه داري جهاني با شديدترين بحران 

  ! به اين سو مواجه است1945از تاريخ 

  لين والش:  نويسنده  )قسمت دوم(

ــر جهــانی شــدن    ــان دوره اخي بحــران حاضــر پای
ســرمایه اســت کــه وجــه بــارز آن آشــفتگی در  

مـوج  . را نشان ميدهـد  احتکار مالی بوده است
لـه سـوخت   طوفانی اعتبار کم ارزش نيز بـه منز   

ایــن امــر  از مــازاد درآمــد . ایـن رشــد عمــل کــرد 
بـا مـازاد    (کشور های صادر کننده نفـت ، چـين          

، و ســـود هـــای )بـــسيار عظـــيم تجـــارتی اش
کـه منبـع ایـن    (سرسام آور شرکت های بـزرگ     

سود ها استثمار وحشيانه پرولتاریـا بـه همـراه          
ــود    ــذاری ب ــائين ســرمایه گ ــشأت ) ســطح پ ، ن

12صفحه.گرفت

هاي   گروگان" آزادسازي"ماجراي 
استفاده هاي تبليغاتي  و "فارك"

  ها امپرياليست
ــی     ــر پراکن ــای خب ــاه ه ــات بنگ ــرغم تبليغ علي
امپرياليــستی کـــه مــی کوشـــيدند مـــاجرای   

 گروگانی را که هر يک      ١۵چگونگی آزاد شدن    
بـــرای مـــدتها در اســـارت  نيروهـــای مـــسلح  

بودنــد بــه حــساب   )فــارک(انقالبــی کلمبيــا  
ــد" ــامی اش   "رتقـــ ــا و حـــ ــت کلمبيـــ  دولـــ

 و آن را یـک پيـروزی     امپرياليسم امريکا بگذارند  
 امــا ايــن تبليغــات از بــرای مــرتجعين جــا بزننــد

 .همان ابتدا با شک وترديد بسيار مواجه شد         
گرچه مدتها طول خواهد کشيد تا واقعيت اين        
ماجرا و اينکه آيا گروگانها در نتيجه مذاکره آزاد       

 خيانت برخی از افراد فـارک و        شدند و يا بر اثر    
امـا يـک     شـود    همکاری آنها با دشمن روشن    

  6 صفحه       ... امر روشن است

  
  
  
  
  
  
  
  

 مرداد ماه چريكهاي فـدايي خلـق        جاودان باد خاطره شهداي   
ني كه در راه تحقق آرمانهاي سـترگ        اايران؛ كمونيستهاي قهرم  

كارگران و خلقهاي تحت ستم ايران در مبارزه با امپرياليـسم و            
  ! رژيمهاي وابسته شاه و جمهوري اسالمي جان باختند

   
 چريكهاي فدايي خلق، رفقا محمد صفاري آشتياني و احمد زيبرم
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در ماه هاي اخير دامنـه كـشتار مـردم غيـر نظـامي در               
 به خصوص بر    "تروريسم"افغانستان به بهانه مبارزه با      

اثر حمالت هوائي ارتش اشغالگر امريكـا و متحـدينش     
ابعاد اين كشتار ها    . گسترش هر چه بيشتري يافته است     

كـا  به آنجا رسيده كه حتـي دولـت دسـت نـشانده امري            
دراين كشور نيز در هراس از خـشم و اعتـراض تـوده             
هاي رنجديده افغانستان در مواردي صدايش بلند شـده         
و خواهان توقف روشهائي شده است كه در پـي خـود    

  . به طور حتم مرگ غير نظاميان را موجب مي شوند
  

جالب است كه هر بار مردم غير نظامي بر اثر حمـالت            
و هـاي ائـتالف كـشته مـي         هوائي و يا تير اندازي نيـر      

شوند، ارتش امريكا و ناتو با رذالت تمـام، واقعيـت را            
انكار كرده و مدعي مي شـوند كـه كـشته شـدگان نـه          

بـه  . مردم غير نظامي بلكه از اعضاي طالبـان بـوده انـد           
اين خاطر دولت دست نشانده  در افغانستان نيـز يـا در             
ايــن مــوارد ســكوت اختيــار كــرده و يــا تــشكيل       

 جهت تحقيق در رابطه بـا موضـوعي         "ونهاييكميسي"
كه  در واقع همه از واقعيت آن اطالع دارنـد را اعـالم              
مي كند تا  چنين جلوه دهد كه  از قـدرت برخـوردار              

. بـــوده و دارد بـــه وظيفـــه خـــود عمـــل مـــي كنـــد 
كميسيونهائي كه مردم افغانستان بخوبي بر ماهيت آنها        

ها در خدمت    و مي دانند كه اين كميسيون        هستدآگاه  
قدرت هاي اشغالگر بوده ومعموال هم  كـسي از نتـايج            

اگر به رويـداد هـائي      .  تحقيقات آنها با خبر نمي شود     
كه ظرف هفته هاي اخيـر رخ دادنـد توجـه كنـيم مـي        
بينيم درست زماني كه  سخنگوي ارتش اشغالگرامريكا        

در حمله هليكوپتر هاي جنگي بـه دو       ":اعالم كرد كه    
ــود روي طالبــ  ــدادي از   خ ــستان، تع ــرق افغان ان در ش

 ، معلوم شد كه  نيـرو هـاي          ".شورشيان كشته شده اند   
امريكائي  مردم بيگناهي را كه به محل برگزاري يـك      

 در ايالـت نورسـتان مـي        "ده باال "عروسي در روستاي  
ــين      ــاس اول ــر اس ــرار داده  وب ــه ق ــورد حمل ــد م رفتن

اف  نفر را كشته اند كه به اعتـر        22گزارشات، حداقل   
 نفرشان زن و كـودك      19  "ده باال "بخشدار روستاي   

البته اين آمـار مربـوط بـه روز اول گـزارش            . بوده اند 
ــون    ــد چ ــي باش ــت م ــن جناي ــرفتن  اي ــاال گ ــس از ب پ

اعتراضات مـردم در ايـن رابطـه دولـت دسـت نـشانده         
افغانستان مجبور شد  بطور رسمي تعداد واقعـي كـشته           

م واعتراف كند كه    شدگان اين حادثه درد ناك را اعال      
ــار ــه مرگب ــرا  47"در ايــن حادث  غيــر نظــامي كــه اكث

 امـا عليـرغم ايـن       . كـشته شـدند    "كودك و زن بودند   
نظاميان امريكائي كماكـان بـا وقاحـت ويـژه          واقعيت،  

خويش به تكذيب مرگ مـردم غيـر نظـامي، مبـادرت            
كرده و در همين مورد به گزارش راديو امريكا  يـك            

ــام نظــامي آمريكــايي گ   نيروهــاي نظــامي، ":فــتمق
نيروهاي طالبان را در نزديكي روستاي ده باال شناسايي         
واقدام به نابودي آنان كردند كه در اين حمله آسـيبي           

اين ادعـاي بيـشرمانه در   .  ".به شهروندان نرسيده ست
شرايطي طرح شده كه يكي از مجروحـان ايـن حادثـه            
كه در بيمارستان بستري شده اسـت بـه آسوشـيتدپرس           

خودرو براي   نفر افراد يك فاميل با دو25 ما ":فتگ
ده «شركت در مراسم يك عروسي در راه رسـيدن بـه           

ــاال ــرار   » ب ــا ق ــه هلــي كوپتره ــورد حمل ــوديم كــه م ب

مورد ديگري كـه بـازهم تعـدادي از مـردم           .  "گرفتيم
بيگناه اين كـشور در طـي آن كـشته شـدند در ايالـت               

اثر تيراندازي نيرو    بر   در اين حادثه  . هلمند اتفاق افتاد  
هاي ناتو به يك اتومبيل كه به محل ايست و بازرسـي            
آنها نزديك مي شده است چهار غيـر نظـامي كـشته و             

اما ناتو اين حادثه را با وقاحت       . سه نفر مجروح گشتند   
 "رفتار بـي محابـاي راننـده اتومبيـل          "تمام به حساب    

در حادثــه .  گذاشــت و از خــود رفــع مــسئوليت نمــود
 در ايالت كپيسا در حاليكه به گزارش مقامـات          ديگري

دولت مزدور حامد كرزاي، بر اثر حمله نيرو هاي ناتو        
 غيـر نظـامي كـشته شـدند امـا           "دست كم يازده نفر     "

  معتقد نيست غيرنظاميان در      "ناتو رسما اعالم كرد كه    
  امـا عليـرغم همـه ايـن      ."باشـند  آن واقعه كشته شده

يا گاه اظهـار تاسـف هـاي    تكذيب كردنهاي وقيحانه و     
رياكارانه،  به گزارش مقامات دولت افغانستان تنها در          

 شــهرونداين كــشور در 700شــش مــاه اخيــر حــداقل 
 كـه آخـرين     -جريان حمالت نظـامي كـشته شـده انـد         

غير نظامي در اسـتان اروزگـان       8مورد اش كشته شدن     
در جريان حادثه مزبـور كـه بـه گـزارش راديـو             . بود  

 حملـه   " اگوسـت  بـر اثـر       10ز يكـشنبه    امريكا در رو  
 8رخ داد حداقل    "هوائي ائتالف تحت رهبري امريكا      

  .نفر كه تعدادي از آنها كودك بودند كشته شدند

واقعيت اين است كه كشتار مـردم غيـر نظـامي نتيجـه             
طبيعي سياستهاي جنگ طلبانه امپرياليستهائي است كـه        

 را آمـاج    به بهانه مبارزه با تروريـسم، خـاك افغانـستان         
حمالت نظامي خودقرار داده و رياكارانه ادعا كرده و         
مي كنند كه براي برقراري دمكراسـي و آزادي، ايـن           

ــد  ــرده ان ــغال ك ــشور را اش ــدرتهاي   . ك ــان ق ــا هم اينه
 افغانـستان را    2001امپرياليستي اي هستند كه در سـال        

مورد تعرض نظامي خـود قـرار داده و در حاليكـه بـه              
بر حضور مستقيم نظامي در منطقـه     خواست خود مبني    

رسيدند، عمال اراده مردم افغانستان در تعيين سرنوشت        
خويش را زير چكمه هاي سربازان وحشي خود پايمال         

  .  نمودند

 سال پس از اشغال اين كشور و عليرغم اينكـه           7امروز  
امپرياليستها با يـار گيـري از مـرتجعين بيگانـه پرسـت             

يد آرايش دولـت مركـزي      موجود در افغانستان به تجد    
ــشاندگان خــود مبــادرت كــرده و از   از ميــان دســت ن
پيروزي دم مي زنند امـا بـاز هـم مجبـور انـد اعتـراف                

 "مبارزه با تروريسم"
  !يا كشتار مردم بيگناه در افغانستان
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نمايند كه برخالف تمامي اين تمهيدات و فريـاد هـاي           
 "شـكننده و خطيـر  " موقعيـت افغانـستان   "پيـروزي "

بنابراين با توجه به آنچه گفتـه شـد ديگـر الزم            . است  
ــيح  ــست توض ــر    ني ــر س ــه ب ــه چ ــيم ك آزادي و " ده

 اي كه با نيـروي آتـش ارتـشهاي اشـغالگر       "دمكراسي
چـون  !!قرار بود در افغانستان متحقق شود آمده اسـت          

مردم ستمديده اين كشور هر روز با گوشت و پوسـت           
خود و با قربانياني كه در اينجا و آنجا مي دهند نتـايج             

  . عيني آنرا تجربه مي كنند

 هـزار سـرباز امريكـائي  و         35ر  امروز عليـرغم حـضو    
همين تعداد نير وهاي ناتو در افغانستان، آتش جنگ و          
درگيري دراين كشور نه تنها خاموش نـشده بلكـه هـر            
روز شعله ور تـر گـشته و كـذب ادعـا هـاي تبليغـاتي                

را "ريشه كن نمـودن تروريـسم       "امپرياليستها مبني بر    
غالگر آشكار مي سازد تا آنجا كه اخيرا نيـر وهـاي اشـ            

مجبور شدند اعتراف كننـد كـه تعـداد كـشته شـدگان             
در افغانـستان    "ائتالف بـه رهبـري امريكـا        "نيرو هاي   

در ماه ژوئن  امسال حتي نسبت به تعداد كشته شدگان           
بايـد دانـست كـه      . آنها در عراق نيز بيشتر بـوده اسـت        

پشت جبهه نيروهاي طالبان در مناطق قبيله اي پاكستان         
يـم وابـسته بـه امپرياليـسم پاكـستان بـا            قرار دارد و رژ   

 در حال مذاكره و همكاري بـوده        "رهبران قبيله اي    "
 يـك متحـد نزديـك    "و دولت امريكا كه پاكستان را   

 از گفـت و     "مـي ناميـد رسـما       " در نبرد با تروريـسم    
 و "رهبران قبيله اي پشتيباني مي كند گوي پاكستان با

اهللا محـسود   مذاكرات و همكاريهاي پاكـستان بـا بيـت          
 امر پوشـيده اي نمـي       " ارشد طالبان  "يكي ازمسئولين 

باشــد و كــار بــه آنجــا رســيده كــه حتــي بــه گــزارش  
معـاون سـازمان مركـزي اطالعـات        "نيويورك تـايمز    

آمريكا در اوائل ژوئيه به پاكستان رفـت تـا شـواهدي            
در باره ارتباط آي اس آي با جالل الدين حق، فرمانده        

  . "طالبان، ارائه دهد

 البته بر كسي پوشيده نيست كه  آي اس آي يكـي از             
در . سازمانهاي اطالعاتي و امنيتـي پاكـستان مـي باشـد          

عين حـال ايـن روزهـا شـاهد افـشاي روابـط پنهـاني و                
ــته   ــا دارو دســ ــستان بــ ــه انگلــ ــذاكرات مخفيانــ مــ

يعني مذاكرات بـا طالبـان      . جنايتكارمذكور هم بوديم    
. شريت مي ناميدنـد  از طرف كساني كه آنها را دشمن ب       

امري كه  خود بيانگر آن است كـه نمـي تـوان انتظـار               

داشــت كــه  بــه ايــن زوديهــا جنــگ و خــونريزي در  
با توجه بـه  . افغانستان پايان يافته و آرامش برقرار شود   

همين واقعيات  مي توان گفت كه تـداوم و حتـي بـاال              
 سال پس از اشغال افغانـستان ودر        7گرفتن جنگ آنهم    

كه دهها هزار سرباز خـارجي در ايـن كـشور           شرايطي  
حضور دارند خودجلوه بارزي است ازنياز امپرياليستها       
به  شـكل دادن بـه كـانون هـاي بحرانـي بـراي تـسهيل           

روشـن  . پيشبرد سياستهاي تجاوزگرانه شـان در منطقـه       
است كه اين كانونهاي بحران در توجيه حضور مستقيم 

ا كرده  و وجود و      نظامي امپرياليسم در منطقه نقش ايف     

تداوم آنها اساسـا در خـدمت نظـامي كـردن منطقـه و              
  .فروش تسليحات نظامي قرار مي گيرد

 مورد مهم ديگري كه، بايد در بررسـي وضـع بحرانـي     
كنـوني افغانـستان بـدان توجــه داشـت عبـارت از ايــن      
واقعيت است كه افغانستان مركز اصلي توليـد تريـاك      

ايـن كـشور در توليـد       بـا توجـه بـه نقـش         . جهان است 
ترياك مصرفي در جهان، موقعيت بي ثبات و بحرانـي       
موجود  درست در خدمت فعاليت آزاد كارتلهاي مواد         

به همين دليـل هـم هـست كـه در           . مخدر نيز قرار دارد   
اين فاصله توليد و قاچاق مـواد مخـدر در ايـن كـشور           

امري كه ميلياردها   . افزايش سرسام آو ري داشته است     
از . د نصيب كارتلهاي مـواد مخـدر مـي سـازد          دالر سو 

همين واقعيت در گزارش نشريه امريكـائي نيويـورك         
توليد ترياك در   "قارچ گونه "تايمزتحت عنوان  رشد     

 2007 و   2006اين كشور و بـه خـصوص در سـالهاي           
 93"اين نشريه گزارش داده  كـه        . نام برده شده است   

توليـد  در صد هروئين مصرفي در جهان در افغانـستان          
 و در آمد حاصل از اين تجارت را براي اين          "مي شود 

البتـه  . ميليـارد دالر اعـالم مـي كنـد           4كشور بـيش از     
همين حجم از مواد مخدر وقتيكـه بـه اروپـا مـي رسـد             
دهها برابر ارزش پيدا مي كند و از اينجا مي تـوان بـه              
ابعاد سود حاصل از تجارت مـواد مخـدر در افغانـستان            

ــرد و فهميــد  كــه چــرا حامــد كــرزاي يكــي از  پــي ب
 را كـه خـود بـه        "عزت اهللا واصـفي   "برادرانش به نام    

عنوان يكي  از قاچاقچيان معروف مواد مخدر شـناخته          
مي شود و به همين خـاطر نيـز  چنـد سـالي بـه زنـدان                  
محكوم شده بود، را حال فرماندار يك استان و رئـيس         

.  كـرده اسـت    "اداره كل مبـارزه بـا رشـوه خـواري         "
س ارگاني كه اصـلي تـرين  وظيفـه اش مبـارزه بـا               رئي

البته بنـا بـه     ! كشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر است      
گزارش برخي خبرگزاريها نامبرده با در آمدي حـدود         
يــك ميليــارد دالر در ســال بزرگتــرين توليدكننــده و  

  . قاچاقچي هروئين در جهان مي باشد

 و پس از حمله تروريـستي بـه برجهـاي           2001در سال   
دو قلو نيويورك، دولت امريكـا حـضور بـن الدن در            
افغانستان را بهانه حمله به اين كشور نمـود در حاليكـه            
روشن بود كه خود بن ال دن دست پرورده سـازمانهاي           
جاسوسي امريكا بوده و سالها  علنا بـه عنـوان يكـي از           

با در نظر گرفتن  روابط      . همكاران آنها شمرده مي شد    
با طالبان و  با پاكـستان و بـا تاكيـد            تنگاتنگ بن الدن      

بر نقشي كه امريكا و پاكـستان بـه اعتـراف بـي نظيـر               
بوتو در شكل گيري طالبـان داشـتند كـامال مـي تـوان              
گفت كه اگر هدف واقعا كوتاه كردن دست القاعـده          
و بن الدن بـود دولتهـاي امپرياليـستي ايـن كـار را بـه                

جـام دهنـد   راحتي و به روشهاي ديگري مي توانستند ان 
  .و نيازي به چنين حمله اي نبود

 سال بعد از اين يورش همگـان بـه چـشم مـي              7 امروز  
بيننــد كــه پاكــستان كــه تــا مغــز اســتخوان وابــسته بــه 
امپرياليسم و امريكا است هنوز از طالبان حمايـت مـي           
كند  و حامدكرزاي كه مـردم افغانـستان وي را بيـشتر      

ور افغانـستان،  بـا      شهردار كابل مي نامند تا رئيس جمه      
گفتن اينكه بمباران هاي هوائي نيروهاي ائتالف نتيجـه   
اي جز مرگ  غير نظاميـان وجـز كـشتار مـردم در بـر       
ندارد در واقع دارد بر طبل گسترش جنـگ بـه خـاك             
پاكستان مي كوبد كه پشت جبهه و مـامن طالبـان مـي             

   ريشه كن كردن برايحمله به افغانستان نهاما باشد  

ــد در     ــه، باي ــری ک ــم دیگ ــورد مه م
بررســی وضــع بحرانــی کنـــونی    
افغانــستان بــدان توجــه داشــت    
عبــارت از ایــن واقعيــت اســت کــه 
افغانـــستان مرکـــز اصـــلی توليـــد 

بــا توجــه بــه . اســتتريــاک جهــان 
نقش ايـن کـشور در توليـد تريـاک          
مــصرفی در جهــان، موقعيــت بــی 
ثبات و بحرانی موجود  درسـت در        
خدمت فعاليت آزاد کارتلهای مواد     

به همين دليل . مخدر نيز قرار دارد
ــله      ــن فاص ــه در اي ــست ک ــم ه ه
توليد و قاچاق مواد مخـدر در ايـن         
کـــشور افـــزايش سرســـام آو ری 

که ميلياردهـا   امری  . داشته است 
دالر ســود نــصيب کارتلهــای مــواد 

مخدر می سازد

5صفحه
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  های درختان را قطع کرديد  شاخه کهگيرم 
   کنيد؟  می  در خاک چه  های نهفته با دانه

  

  

  

  

  ! بر نگشت"زمستان"

 در رابطه با زندان بر ٦٠در یک بازگوئی خالصه وار از وضعيتی که از سال 

 تنها ٦٠جامعه ایران رفت، باید گفت که رژيم جمهوری اسالمی در دهه 

ای زیاد با مردم مبارز ایران توانست پس از جنگ و کشمکش و درگيریه

توازن قوا بين خلق و ضد خلق را به نفع خود حفظ نموده و بر اوضاع مسط 

ولی مهم است دانسته شود که رژیم این را هرگز به راحتی و بدون . شود

رو کردن دستان جنایتکار خود در بين مردم، مردمی که متأسفانه بخشی 

به خمينی متوهم بوده و او را همچنان  نسبت ٦٠از آنان هنوز تا سال 

، ارتجاع برای ٦٠در دهه .  کردند، به دست نياورد رهبر خود تصور می

های مبارز ایران قبل از هر چيز زندانی سياسی را آماج  سرکوب توده

بايست  در اين زمان، نه تنها می . حمالت ددمنشانه خود قرار داده بود

پيشين در ذهن مردم در هم " ذيرناپ زندانی قهرمان و شکست"تصوير 

شد که شرايط در  شد بلکه بايد اينطور جلوه داده می شکسته می

های جمهوری اسالمی چنان است که هيچکس را يارای مقاومت در  زندان

آیا ! توان مبارزه کرد مقابل آن نيست و اساسًا مبارزه بيهوده است و نمی

حتمًا الزم است روی یک ؟ در پاسخ، !رژیم در این تالش خود موفق بود

درست است که رژیم دار و شکنجه جمهوری . واقعيت مهم تکيه کنيم

های   ها و به کارگيری شيوه اسالمی با توسل به سرکوب وحشيانه توده

ها، توانست خود را به مردم  خشونت بار و رسوای قرون وسطائی در زندان

ينه نشان داده یک بار دیگر به عایران تحميل نماید و در این مسير 

شدکه سرکوب مبارزات مردم و اعمال یک دیکتاتوری عنان 

گسيخته با تکيه بر ارتش و دیگر نيروهای نظامی، عمده ترین 

 اما این نيز واقعيتی است که جمهوری باشد، عامل بقای این رژیم می

اگر .  در رسيدن کامل به اهداف شوم خود ناکام ماند٦٠اسالمی در دهه 

ع به همه آنچه در آن مقطع در جامعه ایران گذشت نگاه با دیدی وسي

هائی از تاریخ جامعه خود در نظر بگيریم و به  ها را به مثابه برگ کنيم و آن

 ٦٠های جاری در دهه  زبانی دیگر اگر با دیدی تاریخی به همه واقعيت

بنگریم، خواهيم دید که رژیم جمهوری اسالمی در قبال آنهمه جنایاتی که 

های  ای در مقابل توده  شد و چهره بسيار خشونت بار و وحشیمرتکب

تحت ستم ایران از خود به نمایش گذاشت باز نتوانست شرایطی که قصد 

از این رو به یک عبارت باید از . ایجادش را در جا معه داشت، بوجود آورد

این . عدم موفقيت کامل جمهوری اسالمی در مقابله با مردم سخن گفت

خواست رژیم جمهوری اسالمی . بيان یک واقعيت است. ستني یک شعار

آن بود که مردم کًال از مبارزه روی گردان شده و سکوتی قبرستانی در 

سکوتی قبرستانی که در آن خوف و ترس چنان . جامعه ایران برقرار شود

بر جامعه چيره شود که مردم در حالی که شدیدًا از این رژیم متنفر و 

نند حرفی بر عليه او بزنند و جز مدح او چيزی بر زبان بيزارند، جرأت نک

اما واقعيت این است که رژیم جمهوری اسالمی عليرغم همه . برانند

ها، هرگز نتوانست شرایط بعد از  اعمال ددمنشانه اش در حق توده

هرگز نتوانست زمستانی .  مرداد را بر جامعه ما مستولی کند٢٨کودتای 

 حکمفرما سازد که سالم ها بی پاسخ بمانند  و را بر فضای جامعه ایران

و  "!صحبت سرما و دندان" ظاهرًا صدا و صحبتی در ميان نباشد جز، صدا و

رو چراغ باده را ! حريفا : "تأثير آن فضا بر شاعر بدان گونه باشد که بگوید

نه، نتوانست نا اميدی و بی چشم ...."بفروز ، شب با روز يكسان است 

شرایطی که .  را از نو برقرار سازد٤٠ و ٣٠در جامعه دهه اندازی موجود 

  :در این شعر انعکاس یافته است

   چه می گویی که بيگه شد ، سحر شد ، بامداد آمد ؟"

  دهد، بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نيست  فریبت می

گوش سرما برده است این ، یادگار سيلی سرد زمستان ! حریفا 

  است 

  گ ميدان ، مرده یا زنده و قندیل سپهر تن

  به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگ اندود ، پنهان است 

  رو چراغ باده را بفروز ، شب با روز یکسان است ! حریفا 

  سالمت را نمی خواهند پاسخ گفت 

  هوا دلگير ، درها بسته ، سرها در گریبان ، دستها پنهان 

  نفسها ابر ، دلها خسته و غمگين 

   بلور آجين درختان اسکلتهای

  زمين دلمرده ، سقف آسمان کوتاه 

  غبار آلوده مهر و ماه 

  ."زمستان است

از مهدی اخوان ثالث که شرایط بعد از " زمستان"بخشی از شعر معروف (

  ). مرداد در آن به خوبی منعکس است٢٨کودتای 

سازیش در " تواب"آری، جمهوری اسالمی با همه آن دستگاه عظيم 

برای نفوذ ایدئولوژی خود در جامعه از جمله از طریق ها و تالش  زندان

وتأکيد بر " اسالم"ها در مدح "ای توده"های حقير چندرغازی  نمایش بحث

ها با اسالم جمهوری اسالمی  وحدت استراتژيک سوسياليسم ادعائی آن

اش و اقدامات ضد خلقی دیگر، هرگز نتوانست  های تلویزیون در صفحه

سليم طلبی را در جامعه ما رواج دهد؛ نتوانست روحيه ترس، تمکين و ت

 آری  ...ّجو بی اعتمادی را در بين مردم دامن زند و نتوانست، نتوانست 

های گسترده در  ای را که شاه، پس از دستگيری نتوانست شرایط جهنمی

!  در ایران بوجود آورد را مجددًا در جامعه ما برقرار نماید٣٠های اوایل سال

که خيانت رهبران حزب توده و خيانت و ( دالیل مختلف  به٣٠در دهه 

ضعف و سازشکاری نيروهای سياسی مذهبی و ملی یکی از  عمده 

اثر ) ۶٠تحليلی از زندانهای جمهوری اسالمی در دهه " (درجدال با خاموشی"مطلبی که در زیر مشاهده می کنيد بخشی از کتاب : پيام فدائی
قهرمان و "زندانيان سهم بزرگ و   ٦٠ه های مبارز و قهرمان ایران در ده نقش  توده بر این قسمت از کتاب . رفيق اشرف دهقانی می باشد

در شکست برنامه های ضد خلقی جمهوری اسالمی اشاره دارد که مبارزات و مقاومتهای درخشان آنها باعث شد   ٦٠های سال" شکست ناپذیر
و " سکوت قبرستانی"توانند که جمهوری اسالمی و سرمایه داران زالو صفت وابسته برغم تمامی وحشيگریها و اعمال جنایتکارانه شان هيچگاه ن

  .شرایط خفقان مورد دلخواه خویش را بر جامعه و بر حيات توده های آگاه و مبارز ما بر قرار سازند
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  !!زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي استزنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي است

های خود نيز  رخنه کرده بود که مردم حتی در چهارچوب خانهها  رعب و وحشت و جو  بی اعتمادی چنان در توده) ترین آن دالیل بود

 حرف توانستند با احساس آزادی و امنيت نمی

های خشمشان را  ها در حالی که فریاد آن. بزنند

نمودند، دائمًا با نگرانی و  در گلو خفه می

احساس عدم امنيت این جمله ورد زبانشان بود 

که " دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد: "که

مترادف آن در این قطعه شعر از پدر شعر نو 

مبادا ! هيس: " ایران، نيما یوشيج، منعکس است

در ". خنی، جغدی پير  پای در قير به ره دارد گوشس

شکست و ناکامی رژیم جمهوری اسالمی 

در تحميل شرایط بسيار طاقت فرسای 

 نظير آنچه بعد از -سياسی به مردم ایران 

 نه فقط - بوجود آمد١٣٣٢ مرداد سال ٢٨

توان تأثير مبارزات قهرمانانه و  می

فداکارانه پيشاهنگان انقالبی مسلح و 

 را هر چه ٥٠های مبارز ایران در دهه  ودهت

بيشتر تشخيص داد، بلکه  ما چنين امری 

های مبارز و قهرمان ایران در  را مدیون توده

قهرمان و " هستيم و زندانيان ٦٠دهه 

 سهم بزرگی ٦٠های سال" شکست ناپذیر

  . در آن دارند

چنين بود که زندانيان سياسی این دهه با 

 خود در کنار مبارزه سایر مبارزات ستایش انگيز

بخش های جامعه، به نوبه خود اجازه ندادند که 

رژیم جمهوری اسالمی با همه جالديش و با 

همه جناياتی که مرتکب شد، روحيه يأس و 

تسليم طلبی و ترس و خفت را بر جامعه ما 

های حماسی و آن  آن مقاومت. مستولـی نمايد

تگی های پی گيرانه و خس مبارزه و استقامت

، در ارتباط با ٦٠های ناپذیر زندانيان در طول سال

مبارزات مردم ایران و به خصوص مبارزات زنان در 

ها، مانع از آن شدند که این رژیم بتواند  این سال

به اهداف ارتجاعی خود که همانا بازداشتن 

جزيره ثبات و "ها از مبارزه، و تبدیل ایران به  توده

 انحصاری جهانی مطلوب سرمايه داری" آرامش

گواه این واقعيات . بود، به طور کامل، نایل آید

ای بود که پس از  ای گسترده تظاهرات توده

همه سرکوبها و قتل عام زندانيان 

سياسی، در شهرهای مهم کشور نظير 

مشهد، قزوین، اراک پا گرفت و به تدریج 

شهرهای کوچک و بزرگ دیگری در اقصی 

زه خشماگين نقاط کشور را به صحنه مبار

ها بر عليه رژیم مرتجع حاکم تبدیل  توده

 این مبارزات هر چند به سرنگونی رژیم .ساخت

جمهوری اسالمی منجر نشد ولی جامعه ایران 

ای و بعد از مبارزه دليرانه  بعد از این مبارزات توده

بخصوص زنان (در اسالم شهر  زحمتکشان

و اعتصاب شجاعانه کارگران شرکت  )زحمتکش

در برابر وزارت نفت در تهران آن هم در نفت 

دیگر ..... شرایط شدیدًا خفقان بار حاکم و

ای باشد که  توانست همان جامعه نمی

سردمداران و دست اندرکاران رژیم خواب 

در نتيجِه این . برقراری آن را در ایران داشتند

مبارزات و تأثيرات آن در شکل گيری مبارزات 

که حتی در (بعد های  ای دیگر در سال توده

های قهرآميزدر اقصی نقاط ایران بروز  شکل

های رژیم  ، گردانندگان و استراتژیست)نمود می

، ٧٠باالخره مجبور شدند تقریبًا از اواخر دهه 

  !فضای جامعه را اندکی به شيوه خود بازتر کنند

  3از صفحه    .... يا " تروريسممبارزه با"

بلکه اساسا در راستای استراتژی ضد خلقی ای مفهوم داشت که امپریاليسم امریکا تحـت نـام                 " تروریسم در افغانستان  "طالبان و   

بـرای تحکـيم و گـسترش موقعيـت و مواضـع خـویش در سـطح بـين المللـی                     "  استراتژی امنيت ملی آمریکا برای یکصد سال آینده       "

به روسيه، حضور مستقيم نظامی      کرده بود و با توجه به موقعيت استراتژيک افغانستان و هم مرزيش با چين و نزديکيش               طرحریزی  

حمله و اشغال افغانستان در خدمت به چنين سياستی صورت گرفت . امريکا در منطقه بخشی از این استراتژی را تشکيل می داد 

ئی  و دفاع از  آزادی و دمکراسی که برای توجيه این اشغال و انحراف افکـار عمـو مـی از                       و شعارهای فريبکارانه مخالفت با بنياد گرا      

تجربـه ايـن سـالها نـشان داد کـه بـا حـضور        . منافع واقعی نهفته در این جنگ سرداده شد و می شود کذب محض بوده و می باشد 

دم  می شود و اين امـر حاصـلی جـز قربـانی شـدن      ارتش اشغالگر، نه آزادی و دمکراسی بلکه اسارت و بندگی و اختناق نصيب مر        

  !!روزمره مردم غير نظامی نخواهد داشت امری که هر روز در افغانستان شاهد اش هستيم

واقعيــت ايــن اســت کــه  ســالها اشــغال افغانــستان و جنــگ ضــد خلقــی امپریاليــستها در منطقــه، بــيش از پــيش منــافع واقعــی      

سير واقعی حوادث ثابت می کند که حق با کمونيستها و نيروهـای انقالبـی ای       . ه است سازماندهندگان ضد خلقی آن راآشکار کرد     

بود که از همان روز اول بر عليه لشکر کشی امپرياليستی و تجاوز به مردم افغانستان موضع گرفته و به کسانی که صرفا بر ماهيت 

د، هشدار دادند که کارشان جز صاف کردن جاده بـرای            ارتجاعی طالبان تکيه نموده و  برای چنين لشکر کشی ای هورا می کشيدن             

واقعيات دردناک جاری در افغانستان و کشتار روزمـره مـردم بيگنـاه بـار ديگـر ماهيـت                   . پيشبرد سياستهای امپرياليستی نمی باشد    

ی بـر عليـه تجـاوز تـا     امپرياليستی اين اشغال و ضديت اش با منافع مردم افغانستان و منطقه را نـشان داده و ضـرورت مبـارزه قطعـ                

تجربه افغانستان شاهد زنده ای است از رنگ بـاختن  . نابودی سلطه قدرتهای امپرياليستی را در مقابل مردم منطقه قرار می دهد            

باشد که اين تجربه مورد توجه همه مبارزين و انقالبيـون منطقـه   . پوشش های دروغين امپرياليستها برای تجاوز به خلقهای منطقه       

  .ان قرار گيردو  اير
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عليرغم تبليغات بنگاه های خبر پراکنی 

 امپرياليستی که می کوشيدند ماجرای

 گروگانی را که هر ١۵چگونگی آزاد شدن 

يک برای مدتها در اسارت  نيروهای مسلح 

بودند به حساب )فارک(انقالبی کلمبيا 

 دولت کلمبيا و حامی اش "قدرت"

 و آن را یک امپرياليسم امريکا بگذارند

 اما اين پيروزی برای مرتجعين جا بزنند

تبليغات از همان ابتدا با شک وترديد بسيار 

 پس ٢٠٠٨در روز دوم جوالی . جه شد موا

روايتهای  تن از گروگانها ١۵از آزاد شدن 

گوناگون و متفاوتی توسط دولتهای امريکا و 

کلمبيا و فرانسه و سوئيس و همينطور 

نيروهای نزديک به مرکزيت فارک در مورد 

چگونگی آزادسازی گروگانها منتشر شد 

 که نه تنها به رفع اين ترديد ها کمک نکرد

بلکه باعث ابهامات بيشتری  در رابطه با 

  .گشت" آزاد سازی"ماهيت اين 

  

ــات   گروگانهــای آزاد شــده متــشکل از مقام

دولتی و نظامی کلمبيـا بـوده و اکثـرا بطـور            

ــات    ــستقيم در جنايـــ ــستقيم و غيرمـــ مـــ

ــه    ــا علي ــت کلمبي ــا و دول ــسم امريک امپريالي

به عنوان  . مردم اين کشور نقش داشته اند     

ــن   ــال ســه ت ــا جــزء نيروهــای  مث از گروگانه

هـستند  " نـورتروپ گـرومن   "مسلح کمپانی   

کــه جنايــاتش بــر هــيچ کلمبيــائی پوشــيده  

  )١. (نيست

در ميـان گروگانهـا     " اينگريد بتانکورت "حضور  

يکی از مهمترين عـواملی بـود کـه مـاجرای         

ــود    ــسته نم ــاتی برج ــر تبليغ ــر را از نظ . اخي

کـه هـم شـهروند کلمبيـا و هـم           " بتانکورت"

ند فرانسه تلقی می شود، در زمانی شهرو

که کانديد رياست جمهوری کلمبيـا بـود بـه          

دســتگاه تبليغــاتی . درآمــد" فــارک"اســارت 

دولت کلمبيا می کوشيد با برجسته کـردن         

او به عنوان مـادری کـه شـش سـال دور از              

فرزندانش بوده همدردی و حمايت بخـشی       

از افکار عمومی جهان از گروگانها و عمليات    

  . را کسب کند"  سازیآزاد"

  

روايت منتشر شده توسط دولت 

  کلمبيا و امريکا

  

دولت کلمبيا و حاميش امپرياليسم  امريکـا        

  : کهاين ماجرا را چنين روايت کردند  

 صـبح روز    ۵پيش از طلوع آفتاب در ساعت       "

" فـارک "چهارشنبه دوم جـوالی، چريکهـای       

گروگانهــا را از خــواب بيــدار کــرده و بــه آنهــا  

ند که سريعأ وسايلشان را جمع کننـد و         گفت

صدايی از طريـق تلفـن      . آماده حرکت شوند  

دستور آماده کردن گروگانها برای     ) ماهواره(

. انتقــال بــه محــل ديگــری را بــه چريکهــا داد

" صــدا"چريکهــا تــصور مــی کردنــد کــه آن  

ــدای يکــی از معــاونين    " آلفنــزو کــانو "ص

امــا چريکهــا . اســت) رهبــر جديــد فــارک(

نستند که صدای آمرانـه ای کـه از   نمی دا 

تلفن شنيدند متعلق به يکـی از افـسران         

... ارتش کلمبيـا بـوده، نـه رهبـری فـارک            

ــک      ــی ي ــدون شــليک حت ــات ب ــن عملي اي

  )٢." (گلوله، با موفقيت به پايان رسيد

طبق اين داستان هيجـان انگيـز، گروهـی         

ــا     ــش کلمبي ــدوهای ارت ــان و کمان از خلبان

 شـرت هـايی بـا       توانستند با پوشيدن تی   

ــای     ــه راحتــی چريکه ــوارا ب عکــس چــه گ

و رهبـــران آنهـــا را فريـــب داده و " فـــارک"

يکی از واحـدهای    اعضای  وانمود کنند که    

بوده و به دستور رهبـری      " فارک"چريکی    

ــه      ــه نقط ــا ب ــال گروگانه ــصد انتق ــارک ق ف

را " فــارک"ديگــری از منــاطق تحــت  کنتــرل 

س، هليکوپتر حامل ايـن افـراد ناشـنا       . دارند

مــسلح بــه مــدرنترين وســائل و ســالحهای 

نظامی در وسط جنگل فرود آمد و چريکهای 

بدون هيچ سـوال و شـک و        " فارک"باتجربه  

ترديدی و بـدون اينکـه متوجـه شـوند فـارک            

فاقد چنين هليکوپتر هـائی اسـت گروگانهـا         

خالصـه در ايـن روايـت       ! را تحويل آنها دادنـد    

ارتــش کلميبـــا بــا فريـــب نيروهــای فـــارک    

 تخيلــی بــودن روايــت .روگانهــا را آزاد نمــودگ

دولت امريکا و کلمبيا آنقـدر واضـح و روشـن       

مـردم  بخـصوص   (بود که مورد تمسخر مردم      

کلمبيا و ديگر کـشورهای امريکـای جنـوبی         

کـــه از نزديـــک شـــاهد جنايتهـــا و تبليغـــات 

عوامفريبانــــه دولــــت کلمبيــــا و اربابــــان    

چـه  قرار گرفت و آن   ) امپرياليست آن بوده اند   

عمليــات شــجاعانه و  "کــه ايــن دو دولــت   

ناميدنـد، توسـط    " کودتای اطالعاتی زيرکانه  

. شــدبــه فيلهــای هــاليوودی تــشبيه مــردم 

نگاهی به جزئيات داستان نشان می دهـد        

در اين . که اين تشبيه دور از واقعيت نيست    

ســناريو اعــضای فــارک افــراد بــی دســت و  

پــائی تــصوير مــی شــوند کــه ارتــش کلمبيــا 

ی قادر به فريب آنهاست امری که  بـا          براحت

واقعيت قدرت آنها درنگهداری اسرايشان به      

  . مدت طوالنی در اسارت انطباقی ندارد

  "اركف"هاي   گروگان" آزادسازي"ماجراي 

  ها استفاده هاي تبليغاتي امپرياليستو 
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دولت امريکـا نيـز کـه همـواره يـار و مـددکار              

دولت کلمبيا بوده در بوقهـای تبليغـاتی اش         

اين  سـناريوی سـاختگی را تبليـغ کـرده  و             

ــرد    ــی ب ــود م ــز از آن س ــود ني ــا اين. خ ــه ب ک

فورا نقـش   ) سيا(سازمان جاسوسی امريکا  

خود را در اين ماجرا تکذيب کرد، اما يـک روز    

پيش از وقـوع عمليـات آزادسـازی گروگانهـا          

سـناتور جمهـوری خـواه و       "  کين -جان مک "

ــوری    ــت جمهـ ــداهای رياسـ ــی از کانديـ يکـ

امريکا به کلمبيا سفر کرد و در جريـان طـرح           

ه عمليــات قــرار گرفــت و کوشــيد خــود را بــ  

  .عنوان قهرمان وارد اين ماجرا کند

  

روايت منتشر شده توسط کشورهای 

  اروپايی

  

دولتهای اروپايی اما روايت ديگـری از مـاجرا         

ارائه می دهند که تفاوت زيادی بـا داسـتان          

طبق گزارشـاتی  . دولت امريکا و کلمبيا دارد   

که توسط مقامات مختلـف دولـت سـوئيس         

" فارک"منتشر شد، همسر يکی از فعالين       

کــه در اســارت ارتــش کلمبيــا قــرار داشــت، 

مدتی پيش بـرای ايفـای نقـش واسـطه در           

" فـارک "مذاکرات ميـان نيروهـای اروپـايی و         

او همسر خـود و تعـداد ديگـری از          . آزاد شد 

را ترغيب کرد که وفاداری     " فارک"مسئولين  

وی . را با پـول تعـويض کننـد       " فارک"خود به   

 را در ازای آنهــا را راضــی کــرد کــه گروگانهــا 

  .  ميليون دالر آزاد کنند٢٠دريافت 

ــايی درســت    اگــر ايــن روايــت دولتهــای اروپ

باشــد، آنگــاه مــی تــوان نتيجــه گرفــت کــه   

دولت امريکا و کلمبيـا بيـشتر بـه نفـع خـود             

ديــده انــد کــه بــه جــای اعــالم واقعيــت بــه   

ــا آزاد   داستانــسرايی هــاليوودی در رابطــه ب

  .  سازی گروگانها بپردازند

  

رئــيس " نــيکالس ســارکوزی"ايــن ميــان، در 

ــه      ــز ک ــسه ني ــور دســت راســتی فران جمه

شـديدأ مـورد نفـرت بخـش بزرگـی از مــردم      

اين کشور قرار دارد، تـالش کـرد کـه از ايـن             

واقعــه بــرای تبليغــات عوامفريبانــه و کــسب 

او . محبوبيــت در ميــان مــردم اســتفاده کنــد

اعالم کرد که عمليات فوق با خريدن برخی        

انجـام شـده و دولـت       " فـارک "هان  از فرماند 

فرانسه حاضر اسـت کـه کـسانی را کـه در            

ايــن عمليــات نقــش داشــته انــد بــه عنــوان  

ــذيرد  ــده بپ ــسه و   . پناهن ــت فران ــت دول رواي

ســوئيس توســط تعــداد زيــادی از مــردم بــه  

عنوان واقعيت پذيرفته شد چـرا کـه در مـاه           

" فـارک "رهبـر   " رائـول ريـواز   "مارس گذشته   

" مانوئل ماروالنـدا  "ار فارک   جانشين بنيانگذ (

توسـط  ) که مدتی پيش از آن فوت کرده بود       

قاتــل در ازای . محــافظ خــود بــه قتــل رســيد

ــل دســت راســت   ــواز "تحوي ــول ري  ۵/٢"  رائ

ميليون دالر پاداش ازدولت کلمبيـا و  امريکـا          

  .دريافت کرد

  

روايت منتشر شده ازطرف رهبری 

  "فارک"

بع اطالعيه های منتـشر شـده از طـرف منـا       

، هم با گفته های     "فارک"نزديک به رهبری    

مقامات اروپايی تفاوت دارد و هم با داستان     

. هاليوودی ساخته و پرداختـه دولـت امريکـا        

اعالم کردند  " فارک"منابع نزديک به رهبری     

کـــه آزاد شـــدن گروگانهـــا نتيجـــه توافقـــات 

و دولتهـای   " فارک"مشترکی بوده که ميان     

ــذاکرات طــو  ــايی پــس از م النی حاصــل اروپ

ــد کــه هــدف   . شــده اســت ــا مــدعی ان آنه

دولتهای اروپايی و امريکـا وهمچنـين دولـت          

کلمبيا از اين داستانسرايی ها اين بوده که        

که بـا   " فارک"از رشد حمايتهای توده ای از       

ــرای آزاد     ــذاکره ب ــدم شــدنش در م ــيش ق پ

کردن گروگانها تشديد شده جلوگيری کننـد       

يـستها و دولـت     بر اساس اين ادعـا امپريال     . 

کلمبيا تالش کـرده انـد کـه بـا پنهـان کـردن              

واقعيت مذاکرات، آزاد کـردن گرونهـا توسـط         

را به نفع تبليغات جنگ افروزانه خود " فارک"

  . مورد استفاده قرار دهند

البته اين واقعيتی است کـه مـذاکره جهـت          

آزادی گروگانها مدتها بود که در جريان بود و         

 زمـانی کـه     ٢٠٠٨ برای مثال در مـاه مـارس      

ــان دولــت فرانــسه و   " فــارک"مــذاکراتی مي

و چنـد گروگـان     " بتـانکورت "برای آزاد کـردن     

ديگر در جريان بود، ارتش کلمبيا به يکـی از          

در اکـوادور حملـه کـرد و    " فارک"پايگاه های  

در مـذاکرات   " فـارک "نماينـده   " رائول ريـاض  "

بطوريکــه خــانواده . فــوق را بــه قتــل رســاند

 از دولت کلمبيا که آتـش بـس را          "بتانکورت"

ــه   ــر نگرفـــت و موجـــب لطمـــه زدن بـ درنظـ

ــد، شـــکايت کردنـــد  ــر . مـــذاکرات شـ از نظـ

و ديگـر گروگانهـا، اعمـال       " بتاکورت"خانواده  

دولت کلمبيا جان گروگانها را که در آسـتانه         

  . آزاد شدن بودند به خطر انداخته بود

  

  !در ورای اين روايات

  

د تـا واقعيـت     گرچه مدتها طول خواهد کـشي     

ــا گروگانهــا در نتيجــه    ايــن مــاجرا و اينکــه آي

مذاکره آزاد شدند و يا بر اثـر خيانـت برخـی            

ــا دشــمن    از افــراد فــارک و همکــاری آنهــا ب

روشن شود اما يک امـر روشـن اسـت و آن            

اينکــه عليــرغم تبليغــات وســيعی از جانــب  

ــرای جلــب   ــايی و امريکــايی ب دولتهــای اروپ

ــا و همـــدردی و حمايـــت مـــردم از  گروگانهـ

عمليات آزادسـازی آنهـا صـورت گرفـت، امـا           

امپرياليــستها نتوانــستند همــه آنچــه را کــه 

يکی از  . انتظارش را داشتند به دست آورند     

اهداف امپرياليستها اين بود که با اسـتفاده        

از همــدردی مــردم نــسبت بــه گروگانهــا،     

حمايت مردم از سياستهای جنـگ افروزانـه        

ــستی خــود را   ــوان  (و امپريالي ــه تحــت عن ک

به دسـت   ) جنگ با تروريسم پيش می برند     

اما نظرخواهی های متعـددی کـه در        . آورند

کــشورهای مختلــف صــورت گرفتــه، نــشان  

دادند که شدت مخالفت و نفرت توده هـای         

مردم در سراسـر جهـان عليـه سياسـتهای        

امپرياليستها و اشـغال عـراق و افغانـستان         

نيـز  نه تنها کم نشده، بلکه شدت بيشتری        

مـردم کـشورهای مختلـف هـر        . يافته است 

روز با شواهد زنده و آثار جديـدی از جنايـات           

امپرياليستها روبرو می شوند و اين مسئله       

آنها را قادر می سازد که کمترفريب تبليغات     

بـه عنـوان مثـال در       . امپرياليستی را بخورند  

کشور کانادا همزمان با مـاجرای آزادسـازی        

  ی از بازجويی و گروگانهای فارک، فيلم

19در صفحه   
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 اعالم كرد كه    2008 جوالي   10در  )  اي پي اي    (سازمان حفاظت محيط زيست امريكا        
.  ميليون دالر كاهش داده اسـت      6,9 به   7,8شاخص ارزش زندگي انسان در امريكا را از         

 "شاخص ارزش زندگي انسان   "اين خبر بطور طبيعي اين سوال را طرح مي كند كه اوال             
؟و ثانيا چرا دولت امپرياليستي امريكا زندگي و جان شهروندان اين كـشور را بـر                چيست

  اساس پول قيمت گذاري مي كند؟

متخصصين دولتهاي سرمايه داري با استفاده از فرمولهاي مختلـف، قيمتـي روي زنـدگي               
موســسات ). 1(ناميــده انــد) VSL(  " زنــدگي آمــاريارزش"انــسان گذاشــته و آن را 

اسـتانداردهاي دارويـي و     مانند سـازمان حفاظـت از محـيط زيـست، اداره             (سرمايه داري 
، آمـوزش عـالي، بهداشـت و درمـان،          ، وزارتخانه هاي كشاورزي و راه و ترابـري        غذايي

ــره   ــا و غي ــه و بانكه ــركتهاي بيم ــن ) ش ــاخص از اي ــصادي و  در ش ــاي اقت ــه ريزيه برنام
ثـال زيـر چگـونگي اسـتفاده و         توجـه بـه م    . استفاده مي كنند  قانونگذاريهاي آينده خود    

فرض كنيم كه فيلترهاي جديدي كشف شده اند كـه     .  كاربرد اين امر را روش مي سازد      
موجب كاهش آلودگي هوا و در نتيجه كاهش تلفات ناشي از سرطان ريـه را باعـث مـي                   

 نفـر بـه     2000راي نمونه آمار مرگ انسانها از سرطان ريه را از           اين كشف ب    طبيعتا .شوند
و فرض كنيم كه اليحه قانوني جديدي براي مجبـور          . نفر در سال كاهش مي دهد      1000

كردن كارخانه داران به نصب اين فيلترها به دولت پيشنهاد مي شود كه مخارج تـصويب                
.  ميليارد دالر در سال خواهـد بـود  7,2و نظارت بر اجراي آن و مجازات متخلفين حدود  

نون جديـد، در ابتـدا مخـارج تـصويب آن را بـا        دولت براي تصميم گيري در رابطه با قـا        
 انساني كه در اثر اجراي آن از مرگ نجات مي يابند مقايسه خواهد 1000قيمت زندگي 

 مي توانست در امريكا تـصويب       2008 جوالي   10بنابراين چنين قانوني تا پيش از       . كرد
 6,9 بـه    7,8 شهروند امريكـايي از      1000اما تصويب آن در حال حاضر كه قيمت         . شود

  بـا    VSLبا اينكه محاسبه     (!ميليارد دالر تنزل يافته مقرون به صرفه و عملي نخواهد بود          
استفاده از فرمولهاي بسيار پيچيده رياضي و تعداد زيادي از متغيرهـاي گونـاگون انجـام                
مي شود و از پيچيدگي خاصي برخوردار اسـت امـا مثـال فـوق از نظـر اصـول اوليـه بـا                        

  .)   چگونگي كاربرد آن همخواني كامل دارد و VSLمحاسبات 

بنابراين هر چقدر كه زندگي انسانها از نظر دولت امريكـا كـم ارزش تـر باشـد، نيـاز بـه                      
تصويب قوانين و مقررات جديد براي كاهش آلودگي هـوا و اثـرات جـانبي داروهـا و                   

رمايه درواقـع دولتهـاي سـ     . محصوالت و مواد غذايي شيمايي و غيره كمتر خواهـد بـود           
داري جهان هر ساله بخشي از فعاليتهاي جاري و يا طرحهاي جديد مربوط بـه حفاظـت از     
محيط زيست و مقررات استانداردهاي غذايي و دارويـي خـود را بـه دليـل بـاالتر بـودن                    
مخارج اجرايي آنها نسبت به ارزش زندگي انسانهايي كه قرار است تصويب اين مقررات 

بنابراين بـا اينكـه ممكـن    . ، لغو كرده و يا تصويب نمي كنندآنها را  از مرگ نجات دهد      
در ظـاهر يـك     در نظام سـرمايه داري       ميليون دالر    6,9 به   7,8از   VSLاست كه كاهش    

 بوروكراتيك و بي ضرر به نظر برسد، اما در واقعيت نتايج واقعي و غير قابل انكارمسئله 
  . دارد بخصوص براي طبقات محروم جامعه به دنبال مرگباري

 -مباحثات فراواني در مؤسـسات و مجـامع مختلـف اقتـصادي         سال گذشته تاكنون     30 از
 صـورت گرفتـه و      "VSL"سياسي سرمايه داري در رابطه با شيوه هاي معمول محاسـبه            

اما هيچگاه اصل موضـوع،     . برخي از كارشناسان خواهان ايجاد تغييراتي در آنها شده اند         
و نفرت انگيز بودن معيار     . ول، به چالش گرفته نشده است     يعني سنجش زندگي انسان با پ     

ت مـي گيـرد     أهائي كه همه چيز را با پول مي سنجد و از ذات سيستم سـرمايه داري نـش                 
  .مورد توجه قرار نگرفته است

اعـالم كـرد كـه فرمـول        ) EPA(سازمان حفاظت محيط زيـست امريكـا       2002در سال    
 گرفت كـه بـر اسـاس آن ارزش زنـدگي             به كار خواهد   "VSL"جديدي براي محاسبه    

امـا اعتراضـات    .  درصد كمتر از جوانترهـا خواهـد بـود         38 سال به مقدار   70افراد باالي   
 EPAشديد بسياري از انجمنهاي سالمندان امريكا سازمان حفاظت محيط زيست امريكـا             

اما چنـين اعتراضـاتي در رابطـه بـا كـاهش            . را مجبور به عذرخواهي و عقب نشيني كرد       
و دليل اين امر را اين است كه  بورژوازي مـي كوشـد     . صورت نگرفته است   VSLخير  ا

ويانه و ضد انساني خود را در پـشت الفـاظي بـه ظـاهر علمـي و تخصـصي           جاهداف سود 

  . بپوشاند

 بيـان مـي كننـد       VSLيكي از داليلي كه دولتهاي سرمايه داري براي توجيه اسـتفاده از             
منابع و امكانات موجود نمي تـوان همـه كارهـايي را            اين است كه به علت محدود بودن        

بنابراين ادعا مي . كه موجب سالم تر و طوالني تر شدن زندگي انسانها مي شود انجام داد            
اينكــه چقــدر ارزش معنــوي زنــدگي انــسانها و بــه  VSLشــود كــه اســتفاده از شــاخص 

تنها بـراي اسـتفاده    ارد و   اطرافيانشان به آنها عشق مي ورزند و به آنها نياز دارند ربطي ند            
  . علمي و مقرون به صرفه از منابع محدود اجتماعي بكار مي رود

!وقتي كه شاخص ارزش زندگي انسان با پول سنجيده مي شود  

متخصــصين دولتهــای ســرمايه داری بــا اســتفاده از فرمولهــای  
ــسان گذاشــته و آن را    ــدگی ان ــف، قيمتــی روی زن  رزشا"مختل

ســرمايه داری موســسات . ناميــده انــد) VSL("  زنــدگی آمــاری
اسـتانداردهای  مانند سازمان حفاظـت از محـيط زيـست، اداره     (

، ، وزارتخانــه هــای کــشاورزی و راه و ترابــریدارويــی و غــذايی
آموزش عـالی، بهداشـت و درمـان، شـرکتهای بيمـه و بانکهـا و                

ی و برنامــــه ريزيهــــای اقتــــصاددر شــــاخص از ايــــن ) غيــــره
فـرض کنـيم کـه      .  اسـتفاده مـی کننـد     قانونگذاريهای آينده خود    

فيلترهای جديدی کشف شده انـد کـه موجـب کـاهش آلـودگی              
هوا و در نتيجه کـاهش تلفـات ناشـی از سـرطان ريـه را باعـث                  

طبيعتا این کشف برای نمونه آمـار مـرگ انـسانها از            . می شوند 
کـاهش مـی    نفـر در سـال   ١٠٠٠ نفر بـه   ٢٠٠٠سرطان ريه را از     

و فرض کنيم که اليحه قانونی جديدی برای مجبـور کـردن            . دهد
کارخانه داران به نصب اين فيلترها به دولت پيشنهاد می شـود       
که مخارج تـصويب و نظـارت بـر اجـرای آن و مجـازات متخلفـين                 

دولـت بـرای تـصميم      .  ميليارد دالر در سال خواهد بود      ٧٫٢حدود  
ر ابتـدا مخـارج تـصويب آن را بـا           گيری در رابطه با قانون جديد، د      

 انسانی که در اثر اجـرای آن از مـرگ نجـات    ١٠٠٠قيمت زندگی   
 ١٠٠٠در حـال حاضـر کـه قيمـت      . می يابند مقايسه خواهد کـرد     

 ميليارد دالر تنزل يافته مقـرون       ٦٫٩ به   ٧٫٨شهروند امريکايی از    
بنـابراين هـر چقـدر کـه زنــدگی      !بـه صـرفه و عملـی نخواهـد بـود     

از نظـر دولـت امريکـا کـم ارزش تـر باشـد، نيـاز بـه تـصويب                    انسانها  
قوانين و مقررات جديـد بـرای کـاهش آلـودگی هـوا و اثـرات جـانبی               
داروها و محـصوالت و مـواد غـذايی شـيمايی و غيـره کمتـر خواهـد                  

 .بود
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 در برنامه ريزي هاي اقتصادي اجتماعي مي شود،         VSLاما اعتراضاتي كه به استفاده از       
مسئله مهم اين است كه اسـتفاده از متغيرهـايي          . محدود به مسائل اخالقي و معنوي نيست      

 نشان مـي دهـد كـه    VSLيت، نژاد، تحصيالت و غيره در محاسبه    درآمد، سن، جنس  مثل  
بورژوازي چگونه زندگي انسانها را با معيار هائي ارزش گذازي مي كنـد كـه خـود ضـد             

از ايـن مهمتـر ارزش      . انساني بوده و تنها درجهـت منـافع طبقـات حـاكم كـاربرد دارنـد               
سرمايه داران ايجاب كند مي گذاري ضد خلقي نامبرده هر زمان كه منافع امپرياليستها و      

  .تواند تغيير كرده و بشدت كاهش يابد

 را نه بـر اسـاس درآمـد افـراد           VSLبرخي از مؤسسات سرمايه داري ادعا مي كنند كه          
بلكه بر اساس مقدار پولي كه مردم حاضرند درازاي حذف ريسك بخصوصي پرداخـت              

 -WTP  ("رداخـت تمايـل افـراد بـه پ   "ايـن مقـدار پـول،    . كننـد محاسـبه مـي كننـد    
Willingness To Pay (      خود شاخصي اسـت كـه معمـوأل از طريـق نظرخـواهي

بـه عنـوان مثـال    .  درنظر گرفتـه مـي شـود      VSLهاي عمومي تخمين زده شده و برابر با         
 نفره در اثر بيماري ناشي از 100000فرض كنيم كه هر ساله يك نفر از اهالي يك شهر     

 دالر در   20اهالي اين شهر حاضر شوند كـه نفـري          اگرهمه  . يك باكتري آبزي مي ميرد    
 VSLسال براي اجراي مقررات جديدي در رابطه با تصفيه آب بپردازند، آنگـاه مقـدار    

 ميليون دالر خواهد بود و تصميم گيـري در          2برابر با   ) ارزش زندگي انسان در آن شهر     (
. ن خواهـد بـود    رابطه با برنامه هـاي دولتـي و يـا مقـررات شـركتهاي بيمـه بـر اسـاس آ                    

درصورتيكه مردمي كه آگاهي كافي نسبت به بيماري هاي مختلف ندارنـد، نمـي تواننـد        
بـه عنـوان مثـال      . قضاوت درستي دررابطه بـا درصـد احتمـال وقـوع آنهـا داشـته باشـند                

سرشماري هاي مختلف نشان داده كه مردم از ابتال به بيماري هاي ناياب بيشتر از بيمـاري               
بـر   كـه  VSL و WTPبنـابراين اسـتفاده از شـاخص     .  هراس دارند  هاي شايع و كشنده   

ناآگاهانـه ، نمـي   هـر چنـد     اساس نظرخواهي از كساني محاسبه مي شوند كه قضاوتـشان           
  .      تواند علمي باشد

 از روي جدول حقوقي كـارگران صـنايع مختلـف و    "WTP "يك نوع ديگر محاسبه 
به عنـوان مثـال     . خطرناكتر انجام مي شود   براساس مقايسه مزد مشاغل كم خطر با مشاغل         

 دالر و مـزد  10اگر مزد كارگري كه در محوطه خارج از معـدن كـار مـي كنـد سـاعتي           
 دالر باشـد، آنوقـت نتيجـه گرفتـه      30كارگري كه در اعماق معدن كار مي كنند ساعتي          

 دالر براي داشتن شغلي كم خطرتـر        20مي شود كه هر كارگر معدن حاضر است ساعتي          
شركتهاي بيمه و دولت ارزش زندگي يك كارگر معدن و ميزان پرداختي بيمـه              . ردازدبپ

بـورژوازي اجبـار كـارگران بـه        . حوادث را بر اساس اين تفاوت مزد محاسبه مـي كننـد           
پذيرش كارهاي سخت و خطرنـاك  را چنـين توجيـه مـي كنـد كـه گويـا مـردم ارزش                       

 امر نادرست  به توجيه سياستهاي دولت        زندگي خود را با پول مي سنجند وبا تكيه بر اين          
  .سرمايه داري عليه كارگران مي پردازد

در اين نوع محاسبات درواقع به اشتباهات افراد جامعـه در تـصميم گيـري هـا و ارزيـابي         
و . هايشان از ريسكها و خطراتي كه در زندگي بـا آنهـا مواجـه هـستند، تكيـه مـي شـود                     

وتهاي نادرسـت و تـصميمات اشـتباه و رفتارهـاي           بورژوازي عمأل مردم را به خاطر قـضا       
مورد ارزيابي قرار داده ) كه غالبأ در اثر شرايط به آنها تحميل شده     (ريسكي و خطرناك    

  .و برنامه هاي خود را بر اين اساس پيش مي برد

در يـك نظـام دمكراتيـك       ،   مبتني بر مالكيـت خـصوصي      اما برخالف سيستمهاي طبقاتي   
اعي حيات انسانها و ارتقاء سطح زندگي آنها از همه جوانب مـادي             مبتني بر مالكيت اجتم   

در يك سيستم اجتماعي عادالنه اختصاص منـابع موجـود بـه برنامـه     . و معنوي اصل است 
هاي اقتصادي اجتماعي با هدف تأمين نيازها و مصالح و خواسته هاي واقعـي همـه افـراد                  

ا خطرات و ريـسكهايي همـراه اسـت    مسلمأ زندگي روزمره انسان ب  .جامعه انجام مي شود   
كه هرچند مي توان آنها را تاحـد زيـادي كـاهش داد، امـا هيچگـاه بطـور كامـل از بـين                     

اما خطراتي را كه زحمتكشان براي تأمين زندگي خود و خانواده اشان به             . نخواهند رفت 
جان مي خرند، و يا حوادث ناشي از تصميمات اشـتباه مـردم را نمـي تـوان بـا مـرگ و                       

رهاي ناشي از عدم امنيت محيط كار و آلودگي محيط زيست و عوارض جـانبي مـواد                 مي
كه نتيجه سودجويي سـرمايه داران    ... (شيميايي موجود در كاالهاي مصرفي و داروها و         

تلفـات ناشـي از حـرص و        . مقايسه كرد ) و بي تفاوتي آنها نسبت به سالمت انسانها است        
 حـوادث روزمـره زنـدگي، جـرائم و جنايـات            طمع سرمايه داران بـرخالف تـصادفات و       

اجتماعي اي هستند كه ميزان وقوع آنها را مي توان با جايگزين كـردن سيـستم طبقـاتي                  
  . موجود با سيستمي مبتني بر مالكيت اجتماعي توليد كاهش داده و يا بر طرف نمود

 سرمايه داري همـانطور كـه شـيره جـان كـارگران را در پروسـه توليـد مـي كـشد و در                       
سركوب ددمنشانه اعتراضات آنها ترديد به خود راه نمي دهـد،  در برنامـه ريـزي هـاي                   

كه (تا زمانيكه طبقه سرمايه دار . خود نيز هيچگاه حفاظت از جان انسانها را در نظر ندارد  
انسانهاي ديگر را فقط به عنوان ابزارهاي توليد سـود و افـزايش سـرمايه و اليـق ظلـم و                     

بر جهان قدرت مي راند، ارزش زندگي انسان هيچگاه بيش از           )  آورد استثمار به شمار مي   
ميزان توانايي اش براي كار و توليد ارزش اضافه نخواهد بود و به راحتي قربـاني منـافع                  

و اين خود دليلي است در اثبات ضرورت انجام انقالب اجتماعي           . سرمايه داران مي شود   
    .و دگرگون كردن جهان به رهبري طبقه كارگر

  :زيرنويس

.  و مقدار آن در كشورها و مؤسسات مختلـف فـرق مـي كنـد              VSL شيوه محاسبه    -)1(
 نيـز   EPAحتي در يك مؤسسه مـشخص مثـل سـازمان حفاظـت محـيط زيـست امريكـا                   

 براي بيماريها و ريسكهاي گونـاگون بـه كـار بـرده مـي               VSLچندين مقدار متفاوت از     
  .  شود
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  !!مرگ بر امپرياليسم و سگهاي زنجيريشمرگ بر امپرياليسم و سگهاي زنجيريش

  بر عليه موج جديد

    شيانه  اعدام هاي وح

  جمهوري اسالمي 

  !به پا خيزيم
  

در روزهای اخير جمهوری اسالمی ضمن سازماندهی یـک یـورش           

سرکوبگرانه، موج جديدی از اعدام در سراسر کشور براه انداختـه           

، " اراذل و اوبـاش   "ده ها تن در شهر های مختلـف زیـر نـام             . است

 و غيــره در ســياه چــال هــا و در برخــی از " محــارب"و " قاچــاقچی

بـه گـزارش خبرگزاريهـای    .  موارد نيز در مالء عـام اعـدام شـده انـد        

 نفـر در زنـدان اويـن بـه دار           ٢٩ مرداد ماه تنها در تهـران          ۶رژيم، در   

 ١١در روز های قبل از آن نيـز شـاهد اعـدام حـداقل               . آويخته شدند 

عليـرغم   . نفر ديگر در شهرهای سنندج، برازجـان و سـبزوار بـوديم           

جنایتکار جمهوری اسـالمی بـه چنـين رقمـی از      دست یازیدن رژیم    

اعدام در طی مدت کوتاهی، ابعاد این یورش ضد خلقی وحشيانه           

آن قدر وسيع است که مطبوعات رژيـم بـا بـوق و کرنـا اعـالم مـی                   

کنند که عالوه بر اعدام هـای انجـام شـده، تعـداد ديگـری در نوبـت          

 خواهنـد    زن و يک مـرد نيـز سنگـسار         ٨اعدام قرار داشته و بزودی      

  . شد

این جنایات وحشيانه در شرايطی بوقوع می پيوندد کـه جمهـوری            

اسالمی به دليل بحران پروژه هسته ای با تحريم های قدرت های            

بزرگ مواجه گشته و هر چه که مـی گـذرد فـشارها و بـار ویرانگـر                 

اين تحريم ها بيشتر و بيشتر بر زندگی مردم سـتمدیده تـأثير مـی               

ل به دليل رشد بيسابقه بحران های اقتـصادی         در همين حا  . گذارد

نظام حاکم،  فقر و گرسنگی، تـورم و بيکـاری و گرانـی شـتابناک،                  

بــدیهی تــرین مایحتــاج زنــدگی ، حيــات و هــستی مــردم محــروم و  

ستمديده و در راس آنها کارگران و زحمتکشان را  هر چه شدید تـر          

ایــن . در زیــر فــشارهای ســهمگين و خــرد کننــده قــرار داده اســت 

شرایط مسلمًا بستری برای رشد بزه کاری در جامعه می باشـد و           

ِرژیم نيز جـرم اکثـر اعـدام شـدگان را قتـل و راهزنـی و يـا خريـد و                       

البته در موج اعدام های اخير      . فروش مواد مخدر اعالم کرده است     

به دار آويخته شده اند که در فرهنگ      " محارب"تعدادی هم به جرم     

المی بيشتر به مخالفين نظام اطالق مـی        ضد خلقی جمهوری اس   

ــر      . شــود ــوج اخي ــان م ــه قرباني ــت ک ــن واقعي ــا صــرف نظــر از ای ام

اعدامهای جمهوری اسالمی ظاهرا به چـه جرمـی بـه دار آويختـه              

جنایــات اخيــر اساســا  حاصــل . شــده انــد،  يــک امــر روشــن اســت

فشارهای فزاینـده اقتـصادی و سياسـی ای سـت کـه از واقعيـت                

م جدائی ناپذیر بوده و ایـن رژیـم بـدليل ماهيـت ضـد               خود رژیم حاک  

خلقی خود نه می تواند و نه می خواهـد کـه کمتـرین گـامی را در                  

جهت حـل معـضالت مرگبـار حـاکم بـر زنـدگی  تـوده هـا بـردارد؛ و                     

درست بدليل ناتوانی اش در ايجاد کار و سير کـردن شـکم مـردم،               

ای وسـيع مـی     خود را مجبور به راه انداختن چنـين مـوج اعـدام هـ             

  . بيند

در عين حال باید دانست که تجربه سـه دهـه حاکميـت سـياه ایـن                 

رژیم نشان داده که استثمارگران حاکم فریبکارانه کوشـيده انـد تـا              

هر جا که امکان یافته اند مخالفان سياسی  و معترضين بـه نظـام               

ــام جنایتکــاران و     ــر ن ــا رذالــت تمــام زی ــز ب ســرکوبگرانه حــاکم را ني

ن اجتماعی اعدام کنند و به این وسيله جنایات ضـد خلقـی             تبهکارا

از این زاویه باید توجه داشت که جمهـوری  . خویش را پنهان سازند   

اسالمی در شرایط تشدید بحران و برای حفظ موجودیت منحـوس           

خویش در مقابل خشم و نفرت توده های بجان آمـده بـار دیگـر بـه                 

هـراس از انفجـار     کشيدن  شمـشير خـونين خـويش پرداختـه و در             

خشم توده های تحت ستم، می کوشد تا با اين اعدامها و نمـايش     

سبعيت و جنايات خود، در واقـع فـضای رعـب و وحـشت را در کـل                  

جامعه حاکم نموده و جرات اعتـراض و طغيـان بـر عليـه ایـن وضـع                 

رژیم اميدوار است   .  جهنمی را در توده های بجان آمده خفه سازد        

ایات وحشيانه و نمایش آن در انظار عمـومی در     که با ارتکاب به جن    

دل مردم ترس و وحشت بيافريند تا ضمن آن که به خيال از بار بزه               

کاری در جامعه بکاهـد، کـارگران و زحمتکـشان را نيـز از گـسترش                

ــاز دارد در واقــع، ايــن اعــدام هــا پيــام  . اعتراضــات و مبارزاتــشان ب

ست که تحـت فـشار      سردمداران رژيم به توده های ستمديده ای ا       

زندگی  اعتراضات و مبارزات آنهـا هـر روز گـسترش بيـشتری مـی                

جمهوری اسالمی با توسل بـه ايـن جنايـات و نمـايش علنـی               . يابد

آنها مـی کوشـد سـدی در مقابـل مبـارزات کـارگران و زحمتکـشان          

ايجاد کرده، آنها را مرعوب ساخته و بدین ترتيب پايه هـای سـلطه              

  .سازدجهنمی خود را مستحکم 

در چنين شرايطی نيرو های انقالبی وظيفـه دارنـد ضـمن افـشای              

اهداف پليد رژيم به هر وسيله که می توانند بر عليه اين سياست             

ضد مردمی بپاخيزند و با محکوم کردن موج اعدامهای اخيـر، فريـاد             

  .مردم ستمديده ایران را در سراسر جهان پژواک دهند

 

  

  !ری اسالمیمرگ بر رژیم دار و شکنجه جمهو

  !پيروز باد انقالب ، زنده باد کمونيسم

  با ایمان به پيروزی راهمان

  چریکهای فدایی خلق ایران

  ١٣٨٧ مرداد ١٢ - ٢٠٠٨ آگوست ٢
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ــه مــوج اعــدامهای وحــشيانه    ــراض ب ــم  در اعت ــران توســط رژی در ای

وابــسته بــه امپرياليــسم  جمهــوری اســالمی، بعــد از ظهــر امــروز، 

 تظــاهرات ایــستاده ای در مقابــل ســفارت ٢٠٠٨ آگوســت ٩شـنبه  

جمهوری اسالمی در لندن برگزار شد که جمع وسـيعی از افـراد و              

نيروهای مترقی و مبارز ایرانی و ترک و کرد در آن شـرکت کردنـد و           

با سر دادن شعار های انقالبی جنایات جمهوری اسالمی را افشا           

  .و این رژیم را محکوم نمودند

  

کاردهــای بــسيار بزرگــی کــه صــحنه هــایی از  تظــاهر کننــدگان پال

اعدامهای رژیم دار و شکنجه جمهوری اسالمی و مبارزات کارگران          

و تـــوده هـــای زحمـــتکش در آن مـــنعکس شـــده بـــود را در برابـــر  

در جریان تظاهرات شـعار هـایی   . سفارتخانه رژیم نصب کرده بودند   

  به زبان های انگليسی و فارسی و 

: "  کـه برخـی از آنهـا عبـارت بودنـد از              کردی و ترکی سر داده شد     

زنـدانی سياسـی آزاد بایـد گـردد،         "،  "مرگ بـر جمهـوری اسـالمی      

" ،  "، اعدامها باید متوقف شـوند     "جمهوری اسالمی نابود باید گردد    

، " به سرکوب و اعدام کردها و تر کها و بلوچهای ایران پایـان دهيـد              

ــدانی    "  ــاران زن ــه نگ ــشجویان و روزنام ــارگران، دان ــورا آزاد  ک ــد ف بای

مــرگ بــر " "ســرکوب و سنگــسار زنــان بایــد خاتمــه یابــد" ، "شــوند

  خامنه ای، مرگ بر رفسنجانی، مرگ بر احمدی نژاد، مرگ بر 

  

  

  

جمهــوری اســالمی تروریــست اســت و بایــد ســرنگون " ، "خــاتمی

  ....و " نابود باد رژیم جنايتکار جمهوری اسالمی"، " گردد

  

ــس   ــضور گ ــاهرات ح ــن تظ ــویژه   در ای ــالين سياســی زن و ب ترده فع

همچنـين نمـایش عکـسهای اعـدام        . جوانان، بسيار چشمگير بـود    

شدگان توسط رژیـم جمهـوری اسـالمی و تـصاویری از سـران ایـن                

  . رژیم در لباس و هيات هيتلر جنایتکار توجه بر انگيز بود

  

 تظاهرات امـروز کـه قریـب بـه صـد نفـر در آن شـرکت کـرده بودنـد                     

  : و نيروهای زیر سازمان یافته بودتوسط جریانات

   

 مرکـز   ،، گيکـدر  )جنـبش انقالبـی   (بير، دورمچـی حرکـت      -فد

فرهنگی توهـوم، مرکـز فرهنگـی کردهـا،  مرکـز فرهنگـی              

-، کميتـه آتيـک  " جهانی بـرای زنـدگی  "، نشریه "صدها ُگل "

 ســازمان دمکراتيــک ضــد امپریاليــستی ایرانيــان در   لنــدن،

  .ایی خلق در لندنفعالين چریکهای فد و انگلستان

  

  با ایمان به پيروزی راهمان

  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در لندن

  ٢٠٠٨ آگوست ٩ 

 

  ! لندنها ي اخير جمهوري اسالمي در شهر گزارشي از تظاهرات بر عليه اعدام
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        سرمايه داري جهاني با شديدترين

   به اين سو1945خ  از تاري  بحران

  ! مواجه است
  لين والش:  نويسنده

  

 فرشاد بهرنگي: برگردان به فارسي

سرمایه داری جهانی با بدترین بحران خود روبـرو      

بحرانی کـه بعـد از پایـان جنـگ دوم        . شده است 

ــا کنـــون بيـــسابقه ميباشـــد  جـــورج . جهـــانی تـ

سوروس سرمایه گزار معروف در مجمـع امـسال         

رهبران کمپانی های بـزرگ کـه در شـهر داووس           

سویس تشکيل شده بود ، خطاب به نماینـدگان         

نگران شرکت کننده در این فوروم اظهـار داشـت          

  ".این یک بحران معمولی نيست"...

  آیا راهی برای خروج وجود دارد؟

آیا مداخلۀ سازمان ذخيـره مـالی فـدرال و دولـت            

ــد از وقــوع رکــود   ــاالت متحــده ميتوان اقتــصادی ای

 درصـدی  ٠٫٧٥جلوگيری به عمـل آورد؟ کـاهش          

رئــيس ذخيــره مــالی فــدرال ایــاالت     (برنــانکی 

ــه ای بهــرۀ بانــک هــا در   ) متحــده ــرخ پای  ٢٢در ن

ژانویه بدین جهت طراحـی شـده بـود کـه بتوانـد             

موجــب کــاهش بحــران اعتبــارات گــشته و بــدین 

وســـيله بـــه ســـرمایه گـــذاران در وال اســـتریت  

احتمال دارد که سـازمان     . داطمينان خاطر ببخش  

ذخيره مالی فدرال طی ماه های آینده نرخ بهـره   

ــدگاه عمــومی     ــاز هــم کــاهش دهــد، امــا دی را ب

همـان طـوری کـه      (سياستمداران نظام سرمایه    

بـر  ) در گردهم آیـی داووس نيـز مـنعکس گـشت          

خيلی کم مقدار و بسيار دیـر      "آنست که این کار     

 و دیگـر    هنگامی که بانک هـا    . می باشد " هنگام

دستگاه های مـالی کـه خيلـی بـه کـار کـشيده              

شده اند ، با کمبود سرمایه روبرو هـستند، نـرخ           

بهرۀ پائين تر، بخـودی خـود، کارگـشای مـشکل           

بعالوه، وقتی که بحران وام مسکن      . نخواهد بود 

در آگوســت ســال قبــل ســر بــاز کــرد، همــه وام  

دهندگان پرداخت وام را محدود سـاختند، قيـد و          

سخت تر و نرخ بهرۀ باالتری را هم برای   بندهای  

. شرکت ها و هم برای خانواده ها ِاعمال نمودند        

این وضعيت ، حتی با کاهش نرخ بهره از سـوی           

ــرای    ســازمان ذخيــره مــالی فــدرال مــی توانــد ب

  .مدتی طوالنی ادامه یابد

ــه   ٢٣در  ــران کنگــره ب ــوش و رهب ــه، جــرج ب  ژانوی

 ارائۀ بسته ای    منظور مبارزه با رکود اقتصادی، بر     

این بسته مبلغـی برابـر      . تشویقی توافق نمودند  

 ميليـارد دالر یـا بـه عبـارتی یـک درصـد از               ١٥٠با  

. توليدات سرانۀ ملی آمریکا را در بـر مـی گرفـت           

بدینوسيله بوش از تقاضای قبلی خود مبنـی بـر          

بـرای َاَبـر ســرمایه داران و   (قطـع دائمـی ماليــات   

 امــا بــه  صــرف نظــر نمــوده  ) شــرکتهای بــزرگ 

ــرای   ــود بـ ــذاکرات خـ ــصالحه"مـ ــا مجلـــس " مـ بـ

نمایندگان دمکرات بر سر تعيين تخفيف ماليات و        

دیگـر امتيـازات ماليـاتی کـه بيـشتر شـامل حـال        

شرکت های بزرگ و در جهت تـأمين منـافع آنـان      

بـوش موافقـت کـرد      . می شود، ادامه مـی دهـد      

 هــزار دالر ٧٥کــه هــر فــرد شــاغلی کــه کمتــر از 

داشـته اسـت مـی توانـد حـداکثر          درآمد سـاالنه    

 دالر از ماليــات پرداختــی را بــاز پــس بگيــرد، ٣٠٠

این امر شامل آن هائی که اصـًال ماليـاتی نمـی            

در همــان حــال، بــسته . پردازنــد نيــز مــی شــود 

پيشنهادی توجه بيشتری را به سـرمایه دارانـی         

. که درآمد بسيار بـاالئی دارنـد مبـذول مـی دارد           

 بزرگ تِر ایـن بـسته       این بدان معناست که سهم    

صرف آنهایی خواهد شـد کـه مرفـه بـوده و ایـن              

. پول نقد اضافه را به سرعت خرج نخواهنـد کـرد          

ایـــن بـــسته شـــامل اقـــداماتی کـــه بعـــضی از  

نمایندگان دمکرات به دفاع از آنها برخاسـته انـد،          

از قبيل افزایش هزینۀ دولت در خـصوص مـدارس          

و شـــالودۀ زیربنـــایی جامعـــه و کمـــک هـــای      

طراری بــه نهادهــای دولتــی و دولــت محلــی اضــ

آنهـائی کـه درآمـد ماليـاتی اشـان بخـاطر رکــود       (

اقتــصادی و بحــران مــسکن نادیــده گرفتــه شــده 

  .، نمی گردد)است

بایـد بـه   )  است٢٠٠٨که فوریه (این بسته هنوز  

تصویب مجلس سنای دمـوکرات هـا برسـد، امـا           

رهبـر دمکـرات    . محتوای اصلی آن روشن اسـت     

بـسته ای   "پلوسی، آن را به عنوان      ها، نانسی   

ارزیابی کرد، امـا نویـسنده نيویـورک        " قابل توجه 

بــدتر از : "تـایمز، پـل کروگمــان، مـی نویــسد کـه    

همه این است که دمکرات ها، که می بایـست          

ظـــاهرًا آن را ... در جایگـــاه قـــوی تـــری باشـــند 

آن هــا بــه یکــسری   ... دربــست پذیرفتــه انــد   

اليات بـاز پرداختـی بـه       امتيازات، مانند افزایش م   

افراد کم درآمد به قيمـت کـاهش دیگـر اقـدامات            

ــد    ــسنده کردن ــت ب ــين   ..." (دول ــون ب ــد تریب هرال

  ) ٢٠٠٨ ژانویه ٢٦المللی، 

ــست     ــالی نخواهــد توان ــشویقی م ــستۀ ت ــن ب ای

بحرانی که تا حاال نيرومند نيز شده است را دفع          

کنــد، هــر چنــد کــه مــی توانــد بعــد از مــدتی در  

 ، بــه عنــوان جایگــاه نرمــی مــورد هنگــام ســقوط

  .استفاده قرار بگيرد

نه کاهش نرخ بهرۀ توسط سازمان ذخيره مـالی         

فدرال و نه بستۀ تشویقی مالی جرج بوش هيچ 

کــدام نخواهنــد توانــست کــه چــرخ ســقوط بــازار  

مسکن یا بـدهی غـول آسـایی کـه بـه سـرعت              

سرسام آوری همۀ بخش هـای مـالی را دارد در           

حتـی اگـر نـرخ     . قـب برگردانـد   بر می گيرد، بـه ع     

بهره به پائين ترین سـطح خـود تنـزل داده شـود             

با در نظر گرفتن تورم فعلی، بـه سـطحی برابـر            (

، آنها موفـق بـه احيـای اقتـصاد از           )با نزدیک صفر  

طریق توسعه قيمت مسکن توسط قـوۀ محرکـۀ          

در این خصوص، درس هـای      . اعتبار نخواهند شد  

ژاپــن در طــی بــر گرفتــه شــده از ســرمایه داری  

بدهی عظـيم  .  روشن است١٩٩٠سالهای دهۀ   

ژاپن ناشی از رشد دیوانه وار قيمـت مـسکن در           

 ، اقتصاد را برای مدتی بيش از        ١٩٨٠اواخر دهه   

ــدازه ای    ــا ان یــک دهــه فلــج کــرد، و هنــوز هــم ت

ــن      ــصاد ژاپ ــر دوش اقت ــشکالت ناشــی از آن ب م

نـه نـرخ هـای بهـرۀ واقعـی          . سنگينی مـی کنـد    

ک سلسله بسته های عظيمی که منفی و نه ی

دولت هزینه کرد ، هيچ کدام نتوانستند در جهت     

  .حمایت برای رشد اقتصاد ژاپن مؤثر واقع شوند

ولف گانـگ مونـشاو مفـسر اقتـصادی فایننـشال           

ــایمز طــی تفــسيری معتقــد اســت   در ســال : "ت
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ــست از دســت یــک     ٢٠٠١ ــده توان ــاالت متح ، ای

 بحــران کوتــاه مــدت غيــر معمــول توســط کــاهش

. قاطع نرخ بهره و سياست مـالی عظـيم بگریـزد          

، و در آلمـان در      ١٩٩٠اما در ژاپـن در اوایـل دهـه          

اوایل این دهه، مدتهای مدید طول کشيد تا نـرخ          

". بهره پائين بتواند به اقتـصاد واقعـی کمـک کنـد        

  ) ٢٠٠٨ ژانویه ٢٠فایننشال تایمز، (

حتی افزایش صادرات نيـز راه خـروج آسـانی بـه            

ری ایاالت متحده از بحران فعلی ارائـه        سرمایه دا 

اخيرًا صادرات رشد سریع کـرده انـد        . نخواهد داد 

 درصـد از توليـدات سـرانۀ    ١٢اما آنها تنها شـامل    

عدم هرچه بيـشتر    "با  . ملی به حساب می آیند    

که در طی سه دهه اخير صورت       " صنعتی شدن 

گرفته، ایاالت متحده قادر بوده اسـت تنهـا رشـد           

را بطــور شــگفت انگيــزی بــر پایــۀ صــادراتی خــود 

ــذاری در     ــل توجــه ســرمایه گ ــزایش حجــم قاب اف

زمينه ماشين آالت و دسـتگاههای جدیـد کـه در           

شــرایط کنــونی دیگــر نمــی توانــد انجــام پــذیرد ، 

بعــالوه، رکــود اقتــصادی در . افــزایش داده باشــد

دیگــر نقــاط دنيــا بــازار را بــه روی صــادرات آمریکــا 

  . مسدود خواهد کرد

   مالیبحران

ــران    ــط بحـ ــده توسـ ــاالت متحـ ــرمایه داری ایـ سـ

اعتباری عظيمی بـه مخمـصه افتـاده اسـت کـه            

ــاط     ــر نق ــستان و دیگ ــه انگل ــود را ب ــۀ خ دارد دامن

ایـن بحـران مـالی      . اقتصاد اروپا نيز می گستراند    

که جرقه اش از عدم توانائی در بـاز پرداخـت وام            

در ایـاالت متحـده زده شـد،        " غير عمده "مسکن  

ر هنگفتی به بانکهای مهمی همچون      موجب ضر 

ــذاری ای      ــرمایه گ ــای س ــورپ و بانکه ــيتی ک س

در ایـاالت متحـده بـيش       . همچون مریل لينچ شد   

 مؤســـسه کـــه کارشـــان پرداخـــت وام    ٢٠٠از 

مسکن بـه متقاضـی بـود ورشکـست شـدند، و            

تعداد بيشتری در صف ورشکسته شـدن انتظـار         

 ١٢٠این حوزه تا کنـون ضـرری برابـر          . می کشند 

ليــارد دالر بــرای ایــاالت متحــده، انگلــستان،     مي

آلمان و فرانسه در بر داشته است، و می توانـد           

 ميليــارد دالر نيــز ٥٠٠ ميليــارد یــا حتــی ٢٥٠بــه 

از آن جــائی کــه بحــران کمبــود    . افــزایش یابــد 

نقدینگی ، در حـال سـرایت بـه  دیگـر حـوزه هـا                

است، ضـرر نهـائی مـی توانـد بـسيار عظـيم تـر            

ن که این چنين لرزان است تنها       وام مسک  .باشد

جزئی از بنـای عظـيم سـرمایه هـا ، سـهام، ارز              

ــورم      ــار ت ــه دچ ــره ک ــا و غي ــارات، کااله ــا، اعتب ه

تجــارت ایــن ســرمایه هــا بــر . هــستند ، ميباشــد

و تکيـه   ) وام(اساس استفاده هنگفـت از اعتبـار        

بر فرمـول هـای پيچيـدۀ مـالی ، مثـل مـشتقات              

.   ره بــوده اســتاقتــصادی ، تعــویض اعتبــار و غيــ 

 ١٫٥٠بطور مثال در آمریکا ، تکيه بر بدهی کـه از       

ــای      ــال ه ــالل س ــی در خ ــرانۀ مل ــد س دالر تولي

 دالر در ٣شــکوفائی اقتــصادی بعــد از جنــگ بــه  

 افـزایش یافـت، و بـه رشـد بـی سـابقۀ              ٩٠دهۀ  

حــال همــۀ ایــن .  رســيد٢٠٠٧ دالر در ســال ٤٫٥

بحـران  . بنای عظيم با خطر فروپاشی روبروسـت      

ــ ــسکن    ف ــوزه م ــه در ح ــایی ک ــانی ه وق در کمپ

اخيــرًا کمپــانی اســکاتيش (فعاليــت داشــته انــد 

ــوده      ــف نم ــالی را متوق ــتهای م ــل برداش اکوئيتب

، و از همــه مهمتــر، کمپــانی هــایی کــه  )اســت

اوراق و اسناد بهادار را بيمه می کننـد و قاعـدتًا            

کيفيت نوع سرمایه گـذاری را در پرتـو یـک دایـرۀ             

ا تضمين می کنند ، نيز نفوذ       وسيع بررسی و آنر   

  .کرده است

اقداماتی که توسط بانک مرکزی به اجرا در آمد،         

کاهش نرخ پایه ای بهره و تمدید اعتبار به بانـک           

هـــای عمـــده، موجـــب کـــاهش فـــوری بحـــران  

وام درون بـانکی، کـه کـامًال در         . نقدینگی گشت 

ــسکن در    ــران وام مـ ــردن بحـ ــرباز کـ ــام سـ هنگـ

شـده بـود، دوبـاره      آگوست سال گذشته متوقف     

هر چند با نرخ بهره ای که از        (فعال گشته است    

اما این هنـوز موجـب      ). هر زمان دیگر باالتر است    

بانـک هـای    . رفع بحران نقدینگی نگـشته اسـت      

عمده از ترس زیان های بيشتر که در این مرحله    

قادر به تخمين آن زیان ها نيستند به جمع آوری          

ــ    ــده انـ ــشغول شـ ــرمایه مـ ــت سـ در . دو انباشـ

سالهای اخير بانـک هـا ، وام هـای هنگفتـی در             

اختيار متقاضـيان بيـشماری گذاشـتند و متعاقبـًا          

این وام ها در قالب بسته های تضمين شده بـه           

این امر بـرای بانـک      . سرمایه گذاران فروخته شد   

ها و دیگر واسطه های مالی بطـور فـوق العـاده            

  .ای سود آور بوده است

ســتفاده از مــشتقات ادعــا شــده بــود کــه چــون ا

باعــث پخــش و تقليــل خطــر ضــرر ورشکــستگی 

ــه طــور مجــازی مخــاطره    متقاضــيان ميــشود ، ب

امـــا در نهایـــت .  مـــالی را از بـــين خواهـــد بـــرد

سيستم بانکی غير رسمی که بـه وجـود آمـد و            

عموما از هر گونه قوانين دولتی و بانـک مرکـزی            

مبرا بود ، زیـر فـشار صـعودی ورشکـستگی وام            

  .       عمده در آمریکا خورد گردیدهای غير 

 ای مجبـور  منتظـره بانک های عمده به طور غيـر    

عملکــرد "بــه اذعــان و قبــول مــسئوليت در قبــال 

شـدند کـه توسـط ادارات متعـدد         " خارج از بـيالن   

.  سرمایه گذاری نزدیک به خود ، انجام گرفته بود        

حاال اگر چه بحران بـال فاصـله نقـدینگی کـاهش            

ک ها در دادن وام بـسيار سـختگير         یافته ولی بان  

ــک      ــره بان ــرخ به ــتن ن ــائين رف ــرغم پ شــده و علي

  .     مرکزی ، شروط دشوار تری را تحميل ميکنند

  واکنش های زنجيره ای

هنگامی که بحـران خـودش را بـه شـکل بحـران             

ده مسکن آشکار سـاخت، نگرانـی       وام غيره عم  

سر تا پای بانک هـا و دیگـر مؤسـسات مـالی را              

کـــسی نمـــی دانـــست خطـــر در .  فـــرا گرفـــت

کجاست، در واقع خطر عمومی شده بود، همـه         

سيــستم اعتبــاری توســط وام هــای مــسموم ،  

زهر آلود شده بود ، در حـالی کـه هنـوز ماهيـت              

  .خيلی از آن وام ها هنوز مشخص نشده بود

 وام مـسکن غيـر عمـده ، ابتـدای واکـنش          بحران

های زنجيره ای بود که تـا کنـون همچنـان ادامـه           

بحران شرکت هـای بيمـۀ اوراق بهـادار یـا           . دارند

که اوراق قرضه   " تک خطی "همان کمپانی های    

را بيمه مالی ميکنند، حاال دارد خودش را آشکار          

رویهمرفتـه، بـرآورد شـده اسـت کـه          .  می سازد 

 ميليـارد دالر از     ٢٤٠٠"  خطـی  تک"کمپانی های   

اگر چه، با افزایش    . اوراق بهادار را بيمه کرده اند     

خطـــر عـــدم بازپرداخـــت و ورشکـــستگی اوراق  

بهادار بيمه شده، این فکر دامـن زده مـی شـود            

که این کمپانی ها به اندازه کافی سرمایه بـرای     

جالـب ایـن جاسـت      .  جبران همه ضرر ها ندارنـد     

بعضی از این کمپانی های که درجه بندی اعتبار   

، پائين برده شده است که این کـار         " تک خطی "

عمال آن ها را ورشکسته و در موقعيت غير قابل          

دو تــا از بــزرگ تــرین آنهــا، . عالجـی قــرار ميدهــد 

 روی هـم رفتـه هـشت و    NBIA و Ambacیعنی  

نيم ميليـارد دالر ضـرر داده انـد و هـم اکنـون نيـز                

 ایـن دو کمپـانی      تالش مأیوسانه ای جهت نجات    

توسط اریـک دینـالو، مـسئول نظـارت بـر شـرکت           

 ١٥های بيمۀ ایالت نيویورک صورت ميگيرد تـا بـا           

ميليارد دالر قرض گرفتن از بانک های عمـده ، از           

ــانی هــای   " تــک خطــی"فروپاشــی بخــش کمپ

معلوم نيـست از    .  جلوگيری به عمل آورده باشد    

یـن  اگـر ا  .  نتيجه این تالش چه پيش خواهد آمـد       

تالش با شکست روبرو شود و چند تا از این نوع           

15در صفحه                             
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 دروغ پردازيهای نوری زده در کيهـان چـاپ          مطالعه

چـپ  "مبنی بر ايـن کـه       )  خرداد ٣٠مورخه  (لندن  

از جملـــه رفيـــق اشـــرف دهقـــانی از " انقالبـــی

ــه      ــد ک ــاور بودن ــن ب ــر اي ــرده و ب ــاع ک ــی دف خمين

و "ت عدل علی را بر پا مـی کنـد       حکوم"خمينی  

سپس بـه قـم رفتـه و     

حکومـــــــت را بــــــــه  

ــا" ــل مـــی "چپهـ تحويـ

دهـــد مـــرا بـــه يـــاد    

ــوبلز" ــسئول "گـــ ، مـــ

تبليغات هيتلر انداخت   

ــود دروغ    ــد ب ــه معتق ک

هــر چــه بزرگتــر باشــد 

ــر   ــان تــ ــاورش آســ بــ

اتفاقــا درســت . اســت

با پيـروی از سياسـت      

ــه    ــت کــ ــوبلز اســ گــ

ــه ! ژورناليــست قلــم ب

مـــزد مزبـــور  مـــدعی 

فکـر مـی کـرده کـه بـا          " انقالبی" چپ"شده که   

ــرنگون و      ــاه را س ــدا ش ــی ابت ــتفاده از خمين اس

سپس با اعـالم جمهـوری، کيـانوری رهبـر حـزب          

ــوده را رئــيس جمهــورکرده  و اشــرف دهقــانی    ت

يعنـی قطـب متـضاد حــزب تـوده هـم در رياســت      

جمهوری کيانوری پست نخست وزير را به عهده     

طبيعـی ايـن سـوال      اين اراجيف  بطور     . می گيرد 

را به ذهـن مـی آورد کـه چـرا ايـن چهـره معلـوم                 

هــر از چنــد گــاهی بــه جــای ) نــوری زاده(الحــال 

اش  " سـرگرميهای اينترنتـی   "خود مـشغولی بـا      

ويا حماقـت   ! که گاه به دليل شيطنت دوستانش     

ذاتی خـود وی در مقابـل ديـد همگـان قـرار مـی               

گيرد به سم پاشی بر عليه نيـرو هـای انقالبـی            

امــا نگــاهی بــه ســوابق نــامبرده و  .  پــردازدمــی

وابــستگی اش بــه قــدرتهای ســرکوبگر نــه تنهــا  

پاسخ را روشن می سازد بلکه حتی طرح چنين         

  !سوالی را نيز غير جايز می نمايد

واقعيت اين است که سياست ترور شخـصيت و         

شایعه پراکنی و دروغپردازی بر عليه سازمانها و       

ــرا   ــی و مردمــی ب ی خدشــه دار نيروهــای انقالب

کــردن و بــد نــام نمــودن آنــان در ميــان تــوده هــا   

ــده      ــناخته ش ــای ش ــی از ســالح ه ــواره یک هم

مرتجعين و ضد انقالبيون بر عليه جنبش انقالبی    

تجربـه قریـب    . توده های تحت ستم بـوده اسـت       

به سه دهه حاکميـت رژیـم جمهـوری اسـالمی           

ــر ســرکوب      ــالوه ب ــم ع ــن رژی ــه ای ــشان داده ک ن

جنـبش آزادی خواهانـه مـردم       فيزیکی وحشيانه   

مــا همــواره و بــویژه در مقــاطع بحرانــی، تمــامی 

امکانــات وســيع و گــسترده  تبليغــاتی خــویش را 

بکار گرفته تا با لجن پراکنی بر عليه سـازمانها و           

نيروهـــا و شخـــصيتهای انقالبـــی ای کـــه مـــورد 

ــستند     ــتمدیده ه ــردم س ــدمتگزار م ــرام و خ احت

ها و شخصيتها را   امکانات تاثير گذاری اين سازمان    

هـدف اصـلی    .  در ميان تـوده هـا کمرنـگ سـازد         

دشمنان مردم ما از کاربرد چنين تاکتيکی نهایتـا         

ــویژه     ــه جــان آمــده و ب ــوده هــای ب ــاز داشــتن ت ب

جوانــان مبــارز از گــرایش بــه ســوی ســازمانها و   

نيروهای انقالبی و بـه خـصوص  توسـل آنهـا بـه              

 کردن  مبارزه ای تشکيالتی و هدفمند برای نابود      

سلطه ضد خلقی نظام استثمارگرانه حاکم می       

 . باشد

  

در پيــشبرد سياســت مــذکور اســتبداد حــاکم در 

حالی که با وحشی گری تمام جنبش کارگران و         

خلقهـــای تحـــت ســـتم را زیـــر هجـــوم ماشـــين 

ســرکوب خــود گرفتــه و کوشــيده تــا بــه ســبعانه 

تـــرین وجهـــی تمـــامی ســـازمانهای انقالبـــی و 

 سرکوب ساخته و بـه خيـال   مردمی و دمکرات را 

آنهــا را ســردهد؛ در همــان " نــابودی"خــود فریــاد 

حال یک لحظـه از سمپاشـی و تـالش بـرای بـد              

نــام ســاختن آزادیخواهــان و مبــارزین انقالبــی در 

همـه بيـاد    . افکار عمومی دست نکشيده اسـت     

می آورند کـه ایـن رژیـم چگونـه در همـان اولـين               

مـدنش  روزهای شکست قيام بهمن و روی کـار آ     

مبارزات دالورانه خلق ترکمن بـرای زمـين وسـایر     

خواست های عادالنه مردم تـرکمن صـحرا را بـه           

ــا مــردم مبــارز  " طاغوتيــان" نــسبت مــی داد؛ و ی

کردستان که برای حقوق ملی خود به پاخاسته        

همـين  .  قلمداد می کـرد   "عامل بيگانه   "بودند را   

ان رژیم جنایتکار امروز نيز در حالی که جان کارگر        

ــه      ــته را ب ــا خاس ــه پ ــنه و ب ــشان گرس و زحمتک

ــارزات حــق     ــا مب ــشان رســانده مــی کوشــد ت لب

خواهانــه کــارگری را  بــا اتهــام وابــستگی بــه      

و تهيه خوراک تبليغاتی برای نيـرو هـای        " امريکا"

سـرکوب سـازد؛ یـا      "خـارج کـشور     " "ضد انقالب "

می بينـيم کـه بـرای توجيـه سـرکوب وحـشيانه             

 بـر عليـه شـان، آنهـا را          بهایيان و پرونـده سـازی     

وابــسته بــه چریکهــای   

ــران جــا   فــدایی خلــق ای

باالخره همـين   . می زند 

رژیـــــــم ســـــــرکوبگر و 

عوامفریـــب اســـت کـــه 

بــرای در هــم شکــستن 

ایمان و اميد تـوده هـا و        

جوانــان مبارزمعتقــد  بــه 

آرمانهای مبارزاتی و بـه     

امکان تغييـر انقالبـی در      

مناســـــبات پوســـــيده  

کنــونی، مــی کوشــد تــا  

جعـــــل تـــــاریخ و  بـــــا 

ــوامفریبی و  عــــــــــــــــ

دروغگــویی، تمــامی ارزشــها و هــر آنچــه کــه در  

ــداری     ــارزه و پای ــاریخ معاصــر ،ســمبل مب طــول ت

ــه       ــر علي ــا ب ــای تحــت ســتم م ــارگران و خلقه ک

و بيهــوده جــا " ضــد ارزش"اســتثمارگران بــوده را 

مگر کسی فراموش کرده است کـه  وزارت          .بزند

 اطالعــات جمهــوری اســالمی بــا کمــک گيــری از

چند نويسنده قلم به مزد و افسری که بـا صـمد            

به ارس رفتـه و تنهـا برگـشته بـود يعنـی همـان               

ــات در     ــا وزارات اطالع ــه اش ب ــه رابط ــسری ک اف

ــاد کوشــيد    ــرده بيــرون افت دادگــاه ميکونــوس از پ

حتی مرگ مشکوک صمد بهرنگی آموزگار بـزرگ    

تــوده هــای تحــت ســتم را داســتانی ســاخته و  

نمـائی  " شهيد"به منظور   " کمونيستها"پرداخته  

قلمداد کرده و به ايـن نيـز اکتفـا نکـرده و در گـام       

بعد بـا تطهيـر سـاواک ضـد خلقـی، حتـی مـرگ               

انقالبيونی که در زير شکنجه های ساواک و بـه          

دست دژخيمان اين دستگاه جنايتکاربه شـهادت       

رسيدند را  مرگ طبيعی خوانده و کوشيد چنين          

 بــا ســمبل جلــوه دهــد کــه همــه آنچــه در رابطــه

های مبارزاتی مردم و جنايات دسـتگاه سـرکوب         

در همـين   . گفته می شود داستان و دروغ است      

راستا تالش سازمانيافته دستگاه هـای امنيتـی        

و تبليغاتی جمهوری اسالمی در سـالهای اخيـر         

در انتشار ده ها مقاله و جـزوه و کتـاب بـر عليـه               

ــای     ــا چریکه ــی و در راس آنه ــازمانهای انقالب س

یی خلــق ایــران کــه حــاوی مــشتی جعليــات فــدا

موهوم با یک پيام ضد انقالبی به خواننده مبنی         

  ! است"عنتري كه لوطي اش مرده"
  )دروغهاي اخير نوري زاده از كجا آب مي خورد(

ترور شخصيت و شایعه پراکنی و دروغپردازی بر عليه سازمانها و نيروهای انقالبی و مردمـی                ...
ه برای خدشه دار کردن و بد نام نمودن آنان در ميان توده ها همواره یکی از سالح هـای شـناخت                    

تجربـه  . شده مرتجعين و ضد انقالبيون بر عليه جنبش انقالبی توده های تحت سـتم بـوده اسـت         
قریب به سه دهه حاکميت رژیم جمهوری اسالمی نشان داده که ایـن رژیـم عـالوه بـر سـرکوب                     
فيزیکی وحشيانه جنبش آزادی خواهانه مـردم مـا همـواره و بـویژه در مقـاطع بحرانـی، تمـامی                   

گسترده  تبليغاتی خویش را بکار گرفته تا با لجن پراکنـی بـر عليـه سـازمانها و                   امکانات وسيع و    
نيروها و شخصيتهای انقالبی ای که مورد احترام و خدمتگزار مـردم سـتمدیده هـستند امکانـات                  

در پيـشبرد سياسـت   .  تاثير گذاری اين سازمانها و شخصيتها را در ميان تـوده هـا کمرنـگ سـازد           
م جمهوری اسالمی تنها نيست و در این زمينـه عـالوه بـر تمـامی امکانـات                  ضد انقالبی فوق، رژی   

مستقيم خویش از یاری و همکاری طيفـی از مـرتجعين و ضـد انقالبيـون رنگارنـگ نيـز برخـوردار                      
افراد و جریانات ضد انقالبی ای که منافع شان با هزار رشته مرئـی و نـامرئی بـه حفـظ و       . است

نه سيستم حاکم گره خورده و درست به همين اعتبار در کـشاکش       دفاع از بنيادهای استثمارگرا   
مبارزه طبقـاتی جـاری در جامعـه بـين سـتمگران و سـتمدیدگان، در صـف سـتمگران ایـستاده و                       
ضمن آن که  به بلندگوی آنها تبدیل شده اند، می کوشـند بـا تمـام تـوان جنـبش  تـوده هـای بـه                          

 ...اج جنبش خویش گرفته را به انحراف ببرندپاخاسته ای که کليت سيستم و نظام حاکم را آم
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 مبارزه و بی نتيجه بودن تالش برای        بيهودگیبر  

 مــی باشــد، مــی تــشکيالت انقالبــیامــر ایجــاد 

البتـه ایـن مـوارد تنهـا        . تواند مورد توجه قرار گيرد    

بخــشی از تالشــهای ضــد انقالبــی جمهــوری     

دن جو یاس و نااميدی در ميـان        اسالمی در پراکن  

توده هـای خلـق را تـشکيل مـی دهـد، واال ايـن               

رژيم از همـه حـوزه هـای اجتمـاعی، سياسـی،       

فرهنگی و غيره برای پيشبرد مقاصد ضد خلقی        

خــويش در کنــار چمــاق اصــليش يعنــی ســرکوب 

وحشيانه توده ها و روشنفکران مبارز و انقالبـی         

  .استفاده می نمايد

  

در این زمينـه بایـد بـه آن توجـه            نکته مهمی که    

شــود عبــارت از ایــن واقعيــت مــی باشــد کــه در  

پيــشبرد سياســت ضــد انقالبــی فــوق، رژیــم      

جمهوری اسالمی تنهـا نيـست و در ایـن زمينـه            

عــالوه بــر تمــامی امکانــات مــستقيم خــویش از  

ــد    ــرتجعين و ضـ ــاری طيفـــی از مـ ــاری و همکـ یـ

 افــراد و. انقالبيــون رنگارنــگ نيــز برخــوردار اســت

جریانات ضد انقالبی ای که منافع شان بـا هـزار           

رشـــته مرئـــی و نـــامرئی بـــه حفـــظ و دفـــاع از  

ــره     ــاکم گ ــستم ح ــتثمارگرانه سي ــای اس بنياده

خورده و درسـت بـه همـين اعتبـار در کـشاکش             

مبارزه طبقاتی جاری در جامعه بين سـتمگران و         

ستمدیدگان، در صف ستمگران ایستاده و ضمن       

ا تبـدیل شـده انـد، مـی         آن که  به بلنـدگوی آنهـ       

ــه     ــوده هــای ب ــوان جنــبش  ت ــا تمــام ت کوشــند ب

پاخاسته ای که کليت سيستم و نظام حـاکم را          

. آماج جنبش خـویش گرفتـه را بـه انحـراف ببرنـد            

برخــی از ایــن مــرتجعين و فریبکــاران بــه هنگــام  

ایفای نقش ارتجاعی خویش بـر عليـه نيروهـای          

یبکـاری  انقالبی، صرفا برای بـاال بـردن امکـان  فر          

هـــای شـــدید ضـــد "ُپـــز"خـــود در ميـــان مـــردم، 

هـای دمکـرات هـم      " قيافه"جمهوری اسالمی و    

گرفته و اینجا و آنجا با ادای عبـارات ضـد رژیمـی              

که برخا و ظاهرا بسيار تند هم جلوه می کننـد،           

در حقيقت بـرای دروغهـای بـسيار بـزرگ خـود و             

برای الپوشانی عناد و ستيز با جبهه انقالبيون و         

ــ ــد مب ــی کنن ــازارگرمی نيزم ــب  . ارزین ب ــا تعقي ام

تحوالت این عناصر فریبکار و مقایـسه ادعـا هـا و            

اعمال آنها در جریان تجربه روزمره زندگی نـشان         

که اتفاقا کم تعداد هم     -می دهد که طيف مزبور      

 چگونــه همــواره يــک پيــام و خــط ضــد  -نيــستند 

خلقــی را تبليــغ و در تمــامی مقــاطع حــساس و 

ارزاتی قاطعانـه در کنـار دشـمنان        نقاط عطف مبـ   

مردم ایران  یعنی طبقه حـاکم و رژیـم جمهـوری            

ــستاده و     ــست آن ای ــان امپریالي اســالمی و ارباب

عليرضـا نـوری زاده یکـی از  چهـره           . می ایستند 

های بارز و مشهور در چنين طيفی سـت کـه در           

عنتــری کــه لــوطی اش "فقــدان گــوبلز بايــد او را 

  !خطاب نمود" مرده است

 ١٣٨٧ مرداد ١٠ – شيد راجیفر

  13از صفحه .....    بحران سرمايه داري جهاني با شديدترين

   .شرکت های بيمه ورشکست شوند، آن گاه ماشه بحران مالی سيستماتيک کشيده شده است

عمده، مانند سيتی کورپ و مریل لينچ، کاسـۀ گـدایی در دسـت گرفتـه و بـه نـزد بنيادهـای ثروتمنـد مـستقل ،          های  بعضی از بانک
رفتـه انـد تـا آنهـا را     ... شرکت های غول آسای مالی که توسط کشور های توليد کننده نفت سرمایه گذاری شده اند ، چـين و غيـره    

بـه کـشورهای سـرمایه داری پيـشرفته منتقـل کـرده و در آن جـا سـرمایه         متقاعد نمایند که ذخيره های کالن ارزی خارجی خـود را           
این امر شاید بتواند از ورشکستگی بانک های عمـده جلـوگيری کنـد امـا ایـن منبـع سـرمایه اضـافی بـرای بانـک هـای                        . گذاری کنند 

 هـا و متقاضـيان منفـرد شـرایط     کوچک تر که به طرز مایوسانه ای به احتکار پول نقد دست زده انـد و بـرای دادن اعتبـار بـه شـرکت       
  .سخت تری اعمال می کنند، مهيا نمی باشد

مـوج  . را نشان ميدهد بحران حاضر پایان دوره اخير جهانی شدن سرمایه است که وجه بارز آن آشفتگی در احتکار مالی بوده است
از مـازاد درآمـد     ) بال هـم توضـيح داده شـد       همانطور که ق  (این امر   . طوفانی اعتبار کم ارزش نيز به منزله سوخت این رشد عمل کرد           

کـه منبـع ایـن    (، و سود های سرسام آور شرکت های بزرگ )با مازاد بسيار عظيم تجارتی اش    (کشور های صادر کننده نفت ، چين        
ار و  نهایتـا ایـن خـوان یغمـای احتکـ         . ، نـشأت گرفـت    ) سود ها استثمار وحشيانه پرولتاریا به همراه سطح پائين سرمایه گذاری بـود            

سود کشی که از اعتبار کم ارزش تغذیه ميکرد ، به صورت اجتناب ناپذیری به حد نهائی خود رسيده و هم اکنـون همـان اعتبـار کـم                           
بار سنگين بـدهی حـاال بـه شـکل جـسم مـرده ای بـر روی دوش اقتـصاد جهـانی                       . ارزش موجب بحران شدید اعتباری گشته است      

  .صاد جهانی را با خودش به داخل یک بحران عمومی فرو ببردسنگينی کرده و باعث ميشود تا همه اقت

  امـا . با علم به این که یک رکود اقتصادی در راه است، سؤال اساسی اینست که این رکود تا چه حد جـدی و اساسـی خواهـد بـود                       
  . داردهر چه باشد، احتمال یک سری از بحران های مالی اساسی و یا حتی سقوط سيستماتيک سيستم جهانی وجود 

ولـی واضـح اسـت کـه بعـضی از مؤسـسات       .  تا حاال از سقوط بانک ها و یا کمپانی های مالی معتبر جلوگيری به عمل آمده اسـت    
امـا بـه هـر حـال، فـروش سـهمگين            .  اصلی نه فقط با بحران اعتباری روبرو بوده ، بلکه در معرض ورشکـستگی احتمـالی هـستند                 

 ميليـارد دالری بـود، ظـاهرًا نقـش مهمـی در سـقوط               ٢/٧وع آن بـه خـاطر کـاله بـرداری           سهام توسط بانک سوسيته جنراله که شر      
تا اینجا، اگر چه سوسيته جنرالـه تـا انـدازه ای جمـع و جـور شـده اسـت امـا               . بورس سهام در نيمه ژانویه سال جاری داشته است        

وبـرو شـوند وجـود دارد، کـه خـود ایـن قـضيه               هنوز احتمال اینکه یکسری از بانکهای عمده و دیگر بخشهای مالی با ورشکـستگی ر              
 کـه بـه     ١٩٩٨تا این جای قضيه ، اوضاع در مقایسه با وضعيت بودجه مـالی در سـال                 . ميتواند سر منشاء بحران اساسی تری گردد      

توسـط مجموعـه ای از چنـد بانـک          ) LTCM(در آن زمـان     . معروف شد، بسيار وخيم تـر اسـت       ) LTCM(مدیریت طوالنی مدت سرمایه     
یک حالت جداگانه و منحصر به ) LTCM(برای سرمایه داری ایاالت متحده ، خوشبختانه     . م از ایاالت متحده توانست نجات پيدا کند       مه

  .فرد داشت

دولت و بانک مرکزی در حال حاضر معتقدند که باید قوانين سخت تری در بخشهای گوناگون ، به خصوص در مورد عمليات سيـستم          
اما دیگر ضربه وارد شده است، و حاال برای حذف تـأثيرات همـۀ آن فعاليـت هـای مـشکوک سـال هـای                         .  کنند های کنار بانکی اتخاذ   

بانک های مرکزی بـدون     . اخير ، از آن جمله کاله برداری های آشکار که بی شک بيش از این هم افشا خواهد شد، خيلی دیر است                     
ق و فتق بانک ها خواهند پرداخت تا فشار بحـران اعتبـار بـر بانـک هـا را                    شک با اتخاذ روش هایی از قبيل نرخ های پائين بهره به رت            

ممکن است که آنها تالش کنند تا با همکاری با بانک ها ، گردش وحـشيانه سيـستم پـولی در دنيـا را تحـت کنتـرل در                             . کاهش دهند 
در حـال  .  ارز را تحت تأثير خود قـرار دهنـد   اما برای آنها خيلی مشکل است که مانند گذشته بتوانند گردش سرمایه و تنظيم             . بياورند
 تریليون دالر ارز روزانه در بورس جهـانی معاملـه مـی شـود کـه از       ٢/٣، بيش از    )بر اساس گزارش بانک بين المللی قرارداد      (حاضر  
  )ادامه دارد(    .  درصد افزایش داشته است٧٠ به این سو ٢٠٠٤سال 
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 مسئولين نشريه هفتگي كيهان لندن

  
، ١٣٨٧ خـرداد  ٣٠ هفته نامه کيهان لندن مورخ پنج شـنبه         ١٢١١در شماره   
مطالب واهی ای در ارتباط بـا چریکهـای فـدائی     " یک هفته باخبر  "در بخش   

خلق و بطـور مـشخص رفيـق اشـرف دهقـانی بـه چـاپ رسـيده کـه دروغ                     
و " چـپ انقالبـی  "در مطلب مورد بحـث ادعـا شـده کـه     . ندمحض می باش 

خمينی و  " ستایشگر"بویژه شخص رفيق اشرف دهقانی در دوران انقالب         
  .  بوده اند" پست نخست وزیری"رسيدن به " ظن"در سودا و 

  
 رفيق اشرف دهقانی از نـوع       بویژهو  " چپ انقالبی "این گونه تهمت زدن به      

بـا نـام گـوبلز، مـسئول سـتاد تبليغـاتی            تهمت ها و دروغ هائی اسـت کـه          
گـوبلز معتقـد بـود کـه دروغ هرچـه      . هيتلر عجين بوده و شناخته می شـود       

ایـن تهمـت و دروغ از طـرف         . بزرگتر باشد باورش برای مردم آسان تر است       
در شرایطی صورت می گيـرد کـه        )عليرضا نوری زاده  (نویسنده مطلب فوق    

 بر  عليـه خمينـی و  جمهـوری           موضع گيریهای قاطع چریکهای فدایی خلق     
بر هيچ فردی با اندک اطالعـات و         اسالمی از همان بدو به قدرت رسيدنش      

آگاهی سياسی پوشيده نيست؛ و همگان می دانند چنان ادعائی اگـر در             
مورد هر نيرو و فردی هم صدق کند در مورد رفيق اشـرف دهقـانی و یـاران          

 شـجاعت تمـام بـه افـشای     که از همان آغـاز بـا   ) چریکهای فدایی خلق  (او  
چهــره مرتجــع خمينــی پرداختــه وبــه  مــردم در بنــد ایــران و روشــنفکران و   
آزادیخواهان گفتند که جمهوری اسالمی ماهيتا هيچ فرقی با رژیم دیکتاتور 
شاه ندارد و مردم باید مبارزاتشان را تا رسيدن به آزادی و دمکراسی ادامه     

 تهمـت زنـی و اشـاعه یـک دروغ        دهند، هرگز صادق نبوده و جـز بـه منظـور          
در رد ایـن دروغ پـردازی عليرضـا نـوری زاده مـی          . آشکار ایراد نـشده اسـت     

توان هر عالقمندی را به اسناد و مدارک بسيار زیـادی کـه موجودنـد رجـوع                 
داد،ازجمله به ليست جامع نشریات و آثار چریکهای فـدایی خلـق ایـران در               

)com.siahkal.www (  کــه مواضــع و برخوردهــای چریکهــای فــدائی خلــق و
رفيق اشرف دهقانی از همان روز اول به قدرت رسيدن خمينـی مرتجـع در               
آنها درج شده و کذب ادعاهای اخير نویسنده و دروغپردازی های او را ثابت              

  . می کنند
    

سياســت و البتــه شــکافتن اکاذیــب نویــسنده مطلــب فــوق و نــشان دادن  
اهداف نامقدسی که در ورای چنين دروغپردازی ای وجود دارند هـدف ایـن              
روشنگری نيست و ما در آینده حتما به تفصيل در مورد آن به افکار عمومی  

  . توضيح خواهيم داد
  

 از آنجا که نـشر اکاذیـب و شـایعه پراکنـی در افکـار عمـومی در تخـالف بـا                      
 مطبوعاتی می باشد، از شـما       سنت هاو پرنسيب های شناخته شده کار      

می خواهم که این توضيحات را مطابق موازین جاری مطبوعـاتی در پاسـخ              
  .به اتهام زنی های بی پایه فوق در شماره بعدی کيهان لندن درج نمایيد

  
  با احترام

  
  مسئول روابط عمومی چریکهای فدائی خلق ایران

  ipfg@hotmail.com    جمشيد هدایتی
 ١٣٨٧ تير ٢٢
  ٢٠٠٨الی  جو١٢

   )1387 مرداد 3  پنجشنبه 4  صفحه 1216كيهان شماره (

  توضيح سازمان فدائيان خلق
  

 مسئولين نشريه هفتگي كيهان لندن
، ١٣٨٧ خـرداد  ٣٠ هفته نامه کيهان لندن مورخ پنج شـنبه         ١٢١١در شماره   
مطالب واهی ای در ارتباط بـا چریکهـای فـدائی     " یک هفته باخبر  "در بخش   

ادعـا  در آن   شخص رفيق اشرف دهقانی به چاپ رسيده کـه          خلق و بطور م   
و بـویژه شـخص رفيـق اشـرف دهقـانی در دوران             " چـپ انقالبـی   "شده که   

پـست نخـست   "رسيدن به  " ظن"خمينی و در سودا و      " ستایشگر"انقالب  
  .  بوده اند" وزیری

موضع گيریهای قاطع چریکهای فدایی خلق بر  عليـه خمينـی و  جمهـوری                
بر هيچ فردی با اندک اطالعـات و         مان بدو به قدرت رسيدنش    اسالمی از ه  

آگاهی سياسی پوشيده نيست؛ و همگان می دانند چنان ادعائی اگـر در             
مورد هر نيرو و فردی هم صدق کند در مورد رفيق اشـرف دهقـانی و یـاران          

که از همان آغـاز بـا شـجاعت تمـام بـه افـشای        ) چریکهای فدایی خلق  (او  
 پرداختــه وبــه  مــردم در بنــد ایــران و روشــنفکران و  چهــره مرتجــع خمينــی

آزادیخواهان گفتند که جمهوری اسالمی ماهيتا هيچ فرقی با رژیم دیکتاتور 
شاه ندارد و مردم باید مبارزاتشان را تا رسيدن به آزادی و دمکراسی ادامه     
دهند، هرگز صادق نبوده و جـز بـه منظـور تهمـت زنـی و اشـاعه یـک دروغ                  

  .  نشده استآشکار ایراد
،ازجملــه ليــست جــامع  اســت اســناد و مــدارک بــسيار زیــادی کــه موجــود 

کــه ) com.siahkal.www(نــشریات و آثــار چریکهــای فــدایی خلــق ایــران در 
مواضــع و برخوردهــای چریکهــای فــدائی خلــق و رفيــق اشــرف دهقــانی از  

 خمينـی مرتجـع در آنهـا درج شـده و کـذب              همان روز اول به قدرت رسـيدن      
  . کندنویسنده را ثابت می  ادعاهای

  
  با احترام

  
  مسئول روابط عمومی چریکهای فدائی خلق ایران

        جمشيد هدایتی

  :براي اطالع افكار عمومي

كهـاي   به ويـژه چري "چپ انقالبي" خرداد كه حاوي افترا ها و دروغ هاي  آشكاري بر عليه  30به دنبال انتشارمطلبي ازعليرضا نوري زاده در كيهان لندن مورخ           
فدائي خلق ايران بود، روابط عمومي سازمان ما با ارسال تكذيب نامه اي به نشريه هفتگي كيهان چاپ لنـدن از مـسئولين ايـن نـشريه خواسـت كـه طبـق عـرف                                   

ص هـر كجـا كـه از نويـسنده          اما متاسفانه كيهان چاپ لندن به جاي درج كامل اين نامه با حذف بخشهائي از نامه به خصو                 . مطبوعاتي، مبادرت به درج آن نمايند     
مسئولين اين نشريه در كار سانسور تا آنجا پيش رفتند كه           .  مرداد ماه چاپ كردند      3دروغپرداز وي نام برده شده بود متن سر و دم بريده اي را در كيهان تاريخ                 

ضافه كردن كلماتي از خود  به يك مـتن رسـمي، در تـاريخ سانـسور         در حين درج اين مطلب سانسور شده نه تنها نام سازمان ما را تغيير دادند بلكه از آن بدتربا ا                   
مردم ما به دليل زندگي در زير سلطه رژيم هـاي ديكتـاتوري سـلطنت پهلـوي و جمهـوري اسـالمي بـا اشـكال مختلـف                            . نوآوري جديدي را نيز به ثبت رساندند        

 در دست بردن در نامه رسمي اي كه براي چاپ ارائه شده ابتكـار جديـدي اسـت كـه           سانسور آشنا بوده و هستند اما از حق نبايد گذشت كه نو آوري اين نشريه              
اگر چه بر كسي پوشيده نيست كه سانسور جمهوري اسالمي از دل سانسور سلطنتي متولد شـده و آن                   . بايد به نام كيهان چاپ لندن در تاريخ مطبوعات ثبت شود          

هم اضافه كرد كه نو آوري كيهان نشان داد كه سانسورچيان حاكم هنوز خيلي چيز ها بايـد از سـلف بـا تجربـه                         را تكامل داده اما حال به اين حقيقت بايد اين را            
   ! عقب نمانند"تمدن"تا از قافله ! خويش بياموزند

متن سـر و دم بريـده دسـت سـاخت           و هم   ) كه در شماره قبلي نيز درج شده بود       (جهت اطالع خوانندگان پيام فدائي دراينجا هم متن نامه ارسال شده به كيهان را               
 .  سانسور بيشتر آشنا شوند"متمدنانه"مسئولين كيهان را درج مي كنيم تا خوانندگان خود با مقايسه اين دو متن با اشكال 

  :متن نامه چاپ شده در کيهان که آشکارا سانسور شده است
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  پيام فدائي با رفيق محمود خليلي،مصاحبه 
  .67تل عام زندانيان سياسي در سال از بازماندگان ق

  )يازدهمقسمت (
  

 عبـور  جلويم از را گروهي زنداني بعد، دوساعت تقريبا .خواهند مي چه اينها و شده چه پرسيدم مي خود از .بودم گرفته قرار عجيبي شرايط  در...

 لحظه هر .دارند شتم و ضرب قصد کردم فكر من . شروع کنيم؟ حاجی :زد فرياد پاسدارها از يكی مدتي از پس .نشاندند مقابل ديوار درکنار و دادند

 توانيـد  مـی  شـده  تمـام  اينهـا کارشـان   :گفـت  او. بـود  منظـور از حـاجی، همـان ناصـريان      منظـور .ببـارد  صـورتم  و سر بر لگد و مشت که بودم منتظر

: هزد کـ  داد داود بار اين تفاوت که اين با شد، طی دوباره مراحل همان و آوردند را ديگری عده يك ساعت حدود از بعد .بردند را آنها. باال بند ببريدشان

  ....."رسد مي هم تو نوبت باش نداشته عجله ":گفت او جواب در پاسداری ".بند ببريد هم شده، مرا تمام منهم کار"

  
لطفًا، جريان دادگـاه هـای      : پيام فدائی 

 .مرگ را توضيح دهيد
  

 سـاعت  حـدود  شـهريور،  پـنچم   روز:پاسخ
 صدا را بنديهايم هم يكی از داود، و من يك،
در  .بردنـد  پائين طبقه به بند چشم با و زدند
 وارد آنكـه  از  پـيش  .بـود  زيـادی  تـردد  راهرو

 يـك  از را مـا  شـويم  اصـلی  راهـرو  و سـالن 
 آنجا صدای کريه در .دادند عبور باريك راهرو
مـی   سئوال يك تنها .شد بلند لشكری داود
 او بـه  وقتـي  نـه؟  يـا  خـواني  مـي  نماز: کرد

 و گـرفتم  پاسدار قـرار  دو بين دادم نه جواب
 ناصـريان  اصـلي،  راهـرو  بـه  ورود از قبـل 

 :گفـت . نـه  گفتم ميکني؟ مصاحبه :پرسيد
اصلی  راهرو وارد پاسدار مرا دو آن .ببريدش
 .نشاندند ديوار درکنار و کردند
 خـود  از .بـودم  گرفته قرار عجيبي شرايط در

 مـي  چـه  اينهـا  و شـده  چـه  پرسـيدم  مـي 
گروهـي   بعـد،  دوسـاعت  بـا تقري .خواهنـد 
 ديوار درکنار و دادند عبور جلويم از را زنداني
 از يكـی  مـدتي  از پـس  .نـشاندند  مقابـل 

 . شـروع کنـيم؟   حـاجی  :زد فرياد پاسدارها
 هـر  .دارنـد  شتم و ضرب قصد کردم فكر من

 و سر بر لگد و مشت که بودم منتظر لحظه
منظور از حاجی، همـان    منظور.ببارد صورتم
 تمـام  اينهـا کارشـان   :گفـت  او. بود ناصريان
 را آنهـا . بـاال  بنـد  ببريدشان توانيد می شده
 ديگـری  عده يك ساعت حدود از بعد .بردند
 با شد، طی دوباره مراحل همان و آوردند را
 کـار : "زد کـه  داد داود بـار  اين تفاوت که اين

 ".بنـد  ببريـد  هـم  شـده، مـرا   تمـام  مـنهم 
 داشتهن عجله ":گفت او جواب در پاسداری

  ."رسد مي هم تو نوبت باش
 بـه  مـرا  بود خواستم جا آن پاسد اری که از

 موقـع  بـود کـه   اين قصدم. ببرد دستشویی
 شـوم  نزديك ديگر های زندانی به برگشتن

 وقتـي  . بـد سـت آورم   عـات  وکمـی اطـال  
 عكـس  مـرا  اشـتباه  بـه  پاسـدار  برگـشتم، 

 صـدای  .نـشاند  بـودم  نشـسته  جهتـی کـه  
 .شنيدم مي ار سنگين ماشين دو يكی
 کارکنان بوس مينی يا اتوبوس کردم فكر اول

 تبعيـد  قـصد  شـايد  فكرکـردم  بعـد  . اسـت 
 از اما پـس  .دارند ديگري جاي به را زندانيان

 کـه  شـنيدم  را پاسـداری  فريـاد  لحظه، چند
 بـار  ايـن  ."آمدنـد  حـاجی کاميونهـا   ": گفـت 

را شـروع   کارمـان   مـا هـم   ":گفـت  لـشكری 
 ".کرديم

  
 نشـسته  منتظر راهرو در شب ٧ ساعت تا

 .بـود  شـده  خلـوت  راهـرو  کـم  کـم  . بـودم 
 هستم آنجا در من تنها می کردم احساس
يـك   شـدم  متوجـه  ای سـرفه  صدای ولی از
 دو  يكي .است نزديكی آن در هم ديگر نفر
 .نگفت چيزی او اما زدم حرف آهسته بار

 از پس . شو بلند او گفت به و آمد پاسداری
 هم تو گفت رسيد من نزديكی به وقتی آن
 پـشت   .بـرد  خـود  همـرا  را ما بعد . شو بلند
 را در وکسی زد در پاسدار. ايستاديم اتاقی
 . بـرد  داخـل  به را همراهم زنداني و کرد باز
 از  بعـد .بنـشين  جـا  همـين  ":گفـت  مـن  به

 مـی  تـو  نوبـت  شد تمام يكی اين اينکه کار
 بيـرون  را او دقيقـه  ده حـدود  از بعـد  ".رسـد 
راهـرو نـشاندند    عكـس  جهـت  رد و .بردنـد 

  .بردند  اتاق داخل به سپس مرا
  

گویـا در چنـين اتـاقی بـود         : پيام فدائی 
که جـالدان حکـم مـرگ بـرای زنـدانيان           

شما در این   . سياسی صادر می کردند   
 اتاق با چه صحنه ای مواجه شدید؟ 

  
 برداشـتند،  را بنـدم  چـشم   وقتـي :پاسـخ 
 پـشت  نفـر  چند .ديدم خود روبروی را ميزی
و  نيـری  . در ميـان آنهـا،   بودنـد  نشـسته  آن

 ناصـريان  آنهـا  درکنـار  . شناختم را اشراقی
 صـندلی  روی آنها روبروی مرا . بود ايستاده

در  سـرم  پـشت  هـم  نفـر  چنـد  ..نـشاندند 
  .بودند ايستاده تاريكی

  
چه کسانی بـا خـود شـما        : پيام فدائی 

 صحبت کردند؟و چه سواالتی کردند؟
  

 و مشخـصات  و ماسـ  ابتـدا نيـری  :  پاسـخ 
 هيئتـی  مـا  ":گفـت  بعـد  .پرسيد را اتهامم

عفــو  بــرای طــرف امــام از هــستيم
 شـوی  عفـو  خـواهی  مـي  اگـر  ،زنـدانيان 

 ."امـضاء کـن   دهنـد  مـی  بتـو  فرمـی را کـه  
 کـه  گذاشـت  مـن  جلـوی  را فرمـی  ناصريان
 :بود شده نوشته روی آن

 م، اسال شريف آئين از ع اطال و علم با من
 جريانات تمام و کسيسممار از را خود انزجار

 بودم آن هوادار بويژه سازمانی که اشتراکی

البتــه در خــصوص معــاد (دارم  مــی ماعــال
  .   )هم نوشته شده بود..... وعدل و

  
پس، خود دست اندرکاران    : پيام فدائی 

زندان، اين دادگاه ها و اعدام هـا را بـه           
  !این صورت توجيه می کردند

  
انـدم، بـه    بلی، وقتـی آن فـرم را خو       : پاسخ

 و اسـت  سـال  ١٥ مـن  گفـتم، حكـم   آنهـا 
 داده است عفو قرار اگر .ندارم عفو تقاضای
 نمـی  فـرم  اين امضای به نيازی ديگر شود،
 .باشد
 و کـرد  صـحبت  بـه  اشراقی شـروع  اينجا در

 "ای؟ خوانده حال نماز به تا ":گفت
   .نه :گفتم .

  ای؟ رفته مشهد زيارت :گفت
   .نه :گفتم
   ی خواند؟م نماز  پدرت:گفت
 .مرده است پدرم :گفتم
  هست؟ يادت اوکه مرگ از قبل :گفت
 نمـاز  پـدرم  دارم بخـاطر  جـائي کـه   تا :گفتم
 نمـاز  او هيچوقـت نديـدم   مـن  و خواند نمي
 .بخواند
 آدم ايـن  ولـش کـن   آقا حاج ":گفت ناصريان
   .!نيست بشو
اشـراقی   امـا  .دانـم  مـی  مـنهم  :گفت نيری
 اعتقاد و هستی مسلمان بچه که تو :گفت
 .بخوانی نماز بايد داری قيامت به

  "خوانم نمي نماز من ":گفتم
 ."!بايد بخوانی چرا ":گفت .

   .خوانم نمی نماز من !نه :گفتم
 ق شال با وعده سه و بيرون ببريدش:گفت
 .نخواند، اعدامش کنيد نماز اگر .بزنيد را او

 ."خوانم نمي نماز من ":گفتم
 بردنـد،  مـی  نبيـرو  اتاق از مرا حالي که در

  . می کنی خوب کاری :گفت نيری
   .می کنی غلط :گفت اشراقي
 و گوينـد  مـي  چـه  ها اين که بودم در حيرت

  .مي خواهند چه
دسـت  (البته همانطور که مفصل گفتم اینها     

به خود من گفتنـد هيئتـی       ) اندرکاران زندان   
هستند از طرف امام که برای عفـو زنـدانيان          

اسـدارها بـه بچـه      ولی بعـضی از پ    . آمده اند 
های دیگر گفته بودند چاه هـای فاضـالب پـر      

  .شده در حال تخليه آنها هستيم 
 )ادامه دارد(
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  صد و سيزدهمين مصادف با) ماه آگوست(مرداد ماه امسال 
سالگرد درگذشت یکی از بنيادگذاران جنبش کمونيستی و ارزنده 

 به .ترین رهبران پرولتاریای جهان، فردریک انگلس، ميباشد
گرامی داشت یاد اين انديشمند کبير در زیر بعضی گفته های او را 

  .از آثار مختلفش نقل ميکنيم
  
  

 که از اولين آثار انگلس "وضع طبقه کارگر در انگلستان"در کتاب 
  :مينویسد" طبقات زحمتکش بریتانيای کبير"ميباشد وی خطاب به 

  !کارگران"
 کوشيده ام تصویری راستين از اثری را به شما پيشکش ميکنم، که در آن

شرایط زندگی شما، از آالم و 
مبارزات شما، از اميدها و فرادید 
شما برای هموطنان آلمانی خود 

من مدتی کافی در . ترسيم نمایم
بين شما بسر برده ام تا چيزهائی 

 که من –از شرایط زندگی شما 
برای آگاهی به آن توجه جدی 

ناد  من اس- بدانم-مبذول ميداشتم 
رسمی و غير رسمی متعددی را، 
تا آنجا که امکان دسترسی به آنها 

من به این . داشتم، مطالعه کردم
بسنده نکردم قصد من تنها 
شناخت تجریدی موضوع بررسی 

من ميخواستم شما را در . ام نبود
شما را در زندگی . مساکنتان ببينم

روزانه تان مشاهده کنم، با شما 
 و دردهایتان درباره شرایط زندگيتان

گپ بزنم، شاهد مبارزه شما عليه 
قدرت اجتماعی و سياسی 

در این . سرکوب کنندگانتان باشم
از مجالس و : راه رفتارم چنين بود

پذیرائی ها، از شراب و شامپانی 
طبقه متوسط چشم پوشيدم و 
اوقات فراغت خود را تقریبًا تمام و 

 کارگرانکمال صرفت رفت و آمد با 
 من شاد و در عين .ساده نمودم

. حال سرفرازم که چنين کردم
شاد، زیرا که بدینسان بسا ساعات شادی بخشی گذراندم و در عين حال 

 ساعاتی که در غير اینصورت در چرند –با زندگی واقعی شما آشنا شدم 
سرفراز، . و پرند گوئی قراردادی و علم اآلداب خسته کننده به هدر ميرفت

 را درباره طبقه سرکوب شده و بهتان خورده ای زیرا فرصت یافتم عدالت
رعایت کنم، که با تمام کاستی هایش و عليرغم وضع نامساعدش، 

  ."حداکثر روح دکاندارانه انگليسی آن را  قابل احترام نخواهد دانست
  )١٨۴۵ –وضع طبقه کارگر در انگلستان (
  
ن ما با گوشت و خون و مغز متعلق به طبيعت هستيم و در ميان آ"

هستيم و کل سيادت ما بر آن در واقع ناشی از این حقيقت است که ما بر 
تمام مخلوق های دیگر این اميتاز را داریم که قادریم قوانين آن را یاد 

و در حقيقت هر روزی که ميگذرد ما . بگيریم و آنها را بدرستی بکار بریم
وتر دخالت خود درک بهتری از این قوانين بدست آورده و نتایج فوری تر و در

بطور خاص بعد از پيشرفتهای . در مسير سنتی طبيعت را ميفهميم
پرتوانی که در قرن حاضر در علوم طبيعی رخ داد ما بيش از گذشته در 
موقعيتی هستيم که حتی دورترین عواقب طبيعی الاقل فعاليت های 

 ولی هرچه که این پيش تر. توليدی روزمره خود را فهميده و کنترل کنيم
رود بهمان اندازه انسانها نه تنها یگانگی خود را با طبيعت حس ميکنند 
بلکه آنرا ميفهمند و باز به همان اندازه تصورات بی معنی و غير طبيعی 
تضاد بين شعور و ماده، انسان و طبيعت، روح و جسم که پس از انحطاط 
د، عهد کهن کالسيک در اروپا بوجود آمد و در مسيحيت به حد اعلی رسي

  ."غير ممکن ميشود
  )١٨٧۶از مقاله نقش کار در گذار از ميمون به انسان (
  
ولی . در فرانسه نيز ماتریاليسم در ابتدا یک آئين منحصرًا اشرافی بود"

ماتریاليستهای فرانسوی . ویژگی انقالبی آن به زودی خود را ثابت کرد
به تمام سنن انتقاد خود را منحصر به مسائل مذهبی نکردند، آنها آن را 

علمی یا نهادهای سياسی که به آن بر ميخوردند تعميم دادند، و برای 
اثبات ادعای جهانشمولی آئين خود، کوتاهترین راه را انتخاب کرده و 
جسورانه آن را در مورد تمام مسائل دانش، در اثر عظيم خود یعنی 

را بر آنها اثری که نام خود . بکار گرفتند) Encyclopaedia(دائرةالمعارف 
 ماتریاليسم –بدینطریق این فلسفه در یکی از دو شکل خود . گذاشت

 بصورت کيش جوانان با فرهنگ فرانسه در آمد، تا آنجا –آشکار و یا دئيسم 
که هنگاميکه انقالب کبير شروع شد، آئينی که توسط سلطنت طلبان 
ت انگليسی پرورده شده بود، پرچم تئوریک جمهوری خواهان و تروریس

  ."های فرانسوی شد و متن اعالميه حقوق بشر را آماده کرد
  )١٨٩٢درباره ماتریاليسم تاریخی (
  

انقالبی که (در پاسخ به این سؤال که این انقالب " اصول کمونيسم"در 
چه ) هدفش واژگون کردن بورژوازی و استقرار حاکميت پرولتاریاست

  :پروسه رشدی خواهد داشت، انگلس مينویسد
انقالب بطور عمده یک سيستم حکومتی دمکراتيک و از اینطریق این "

در . مستقيم یا غير مستقيم حاکميت سياسی پرولتاریا را مستقر ميسازد
انگلستان که پرولتاریا اکثریت خلق 
را تشکيل ميدهد این حاکميت بطور 
مستقيم و در فرانسه و آلمان که 
پرولترها اکثریت خلق را تشکيل 

اکثریت عالوه بر نميدهند و این 
پرولترها شامل دهقانان و بورژوازی 
کوچک نيز ميباشد که در آستانۀ 
گذار به پرولتر شدن قرار داشته و 
بخاطر وابستگی روزافزون منافع 
سياسی شان به پرولتاریا ناگزیر به 
تبعيت از خواستهای آن خواهند 
بود، بطور غير مستقيم ایجاد 

د این شرایط احتماًال نبر. ميشود
دومی را ایجاب خواهد کرد که جز 
با پيروزی پرولتاریا نميتواند پایان 

اگر پرولتاریا از دمکراسی . یابد
بعنوان وسيله ای جهت تحقق 
اقدامات بعدی، یعنی جهت وارد 
کردن ضربه های مستقيم به 
مالکيت خصوصی و تضمين حيات 
خویش استفاده نکند، این 
دمکراسی هيچگونه نفعی برایش 

اهم این اقدامات، . د داشتنخواه
آنطور که در حال حاضر از نتایج 
ناگزیر مناسبات موجود ناشی 

  :ميشوند، عبارتند از
محدود کردن مالکيت  .١

خصوصی از طریق تعيين مالياتهای تصاعدی، ماليات سنگين بر 
حق وراثت برادرها، برادرزاده (ارث، حذف حق وراثت خویشاوندی 

  ی و غيره، قرضه های اجبار)ها و غيره
سلب تدریجی مالکيت از صاحبان زمين، کارخانه داران، صاحبان  .٢

راه آهن و کشتی، هم از طریق رقابت صنایع دولتی و هم از 
 .طریق پرداخت مستقيم خسارت بصورت اوراق بهادار

ضبط اموال کليه مهاجرین و همچنين یاغيانی که عليه اکثریت  .٣
 .مردم اقدام ميکنند

اشتغال پرولترها در مزارع ملی کارخانه ها و سازمان دادن کار یا  .۴
وادار . کارگاهها به نحوی که رقابت ميان کارگران از بين رود

ساختن صاحبان کارخانه ها، تا زمانی که هنوز وجود دارند، به 
 .پرداخت دستمزدی معادل دستمزدی که دولت ميپردازد

حذف تساوی کليه افراد جامعه در مقابل اجبار به کار تا زمان  .۵
ایجاد ارتش های صنعتی، بویژه برای . کامل مالکيت خصوصی

 .کشاورزی
تمرکز سيستم اعتبارات و تجارت پول در دست دولت، از راه  .۶

تأسيس بانک ملی با سرمایه دولتی و از بين بردن کليه بانکهای 
 .خصوصی و بانکداران

ازدیاد کارخانه های ملی، کارگاهها، راه آهن ها و کشتيها، قابل  .٧
شت ساختن کليه اراضی زیر کشت، به نسبتی که سرمایه ک

 .ها و کارگران کشور افزایش مييابند
آموزش و پرورش کليه کودکان در مؤسسات ملی و با هزینه  .٨

ملی از لحظه ای که دیگر محتاج به پرستاری اوليه مادر 
 .نيستند، تربيت و فابریکاسيون با هم

ت سکونت ایجاد ساختمانهای بزرگ در امالک ملی جه .٩
دستجمعی گروههائی که هم در صنایع و هم در کشاورزی بکار 
اشتغال دارند، بطوریکه هم مزایای زندگی شهری و مزایای 
زندگی روستائی را در خود داشته و در عين حال از معایب هر 

 .دو زندگی برکنار باشد
خراب کردن کليه ساختمانها و محله هائی که بد و بدون در نظر  .١٠

 .یط بهداشتی ساخته شده اندگرفتن شرا
 .تساوی حق وراثت برای فرزندان مشروع و نامشروع .١١

 

گرامي باد خاطره انديشمند و رهبر كبير 
  كارگران جهان فردريك انگلس
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 .تمرکز همه امور حمل و نقل در دست ملت .١٢
. طبيعی است که همه این اقدامات را نميتوان یکباره به مرحله اجرا درآورد

پس از اینکه . ولی انجام هر یک از آنها همواره انجام دیگری را دنبال دارد
ه قاطع انجام گرفت، پرولتاریا ناچار خواهد بود که آنرا همچنان اولين حمل

ادامه دهد و تمام سرمایه، تمام کشاورزی، تمام حمل و نقل و مبادالت را 
این است سمت کليه این . هرچه بيشتر در دست دولت متمرکز سازد

این اقدامات درست به همان نسبتی که نيروهای مولده کشور، . اقدامات
ر پرولتاریا رشد مييابد، قابل اجرا بوده و نتایج ایجاد تمرکز خود را در اثر کا

باالخره هنگاميکه تمام سرمایه، تمام توليد و تمام مبادالت در . ببار ميآورند
دست ملت متمرکز شد، مالکيت خصوصی به خودی خود از بين ميرود، 

قدر تغيير پول زائد ميشود و توليد به آن حد افزایش می یابد و انسانها آن
  ."ميکنند که حتی آخرین روابط جامعه کهن نيز برانداخته ميشود

  )١٨۴٧اصول کمونيسم (
  
 و – در دست مرد –یکتاهمسری در اثر تراکم ثروت زیاد در دست یک نفر "

از ميل به باقی گذاشتن این ثروت برای فرزندان مرد، و نه به هيچکس 
سری برای زن ضروری بود، ولی برای این منظور، یکتاهم. دیگر، بوجود آمد

نه برای مرد، بطوریکه این یکتاشوهری زن، به هيچوجه چند همسری 
ولی انقالب اجتماعی قریب الوقوع، با . آشکار یا پنهان مرد را متوقف نکرد

 به – وسائل توليد –تبدیل حداقل، قسمت عمده ثروت قابل ارث دائمی 
ود در مورد توارث را به مالکيت اجتماعی، تمام این نگرانی های موج

از آنجا که یکتا همسری از علل اقتصادی نشأت گرفته، . حداقل ميرساند
  آیا هنگاميکه این علل از ميان بروند، خود نيز از بين خواهد رفت؟

  
یکتا همسری نه تنها از ميان نميرود، : ميتوان به درستی جواب داد که

انتقال وسایل توليد به مالکيت زیرا با . بلکه آغاز به تحقق کامل خواهد کرد
اجتماعی، کار مزدوری پرولتاریا نيز از ميان ميرود، و بنابراین ضرورت تسليم 

 به – که از نقطه نظر آماری قابل محاسبه است –تعداد معينی از زنان 
فحشاء نابود ميشود، یکتاهمسری به جای . خاطر پول، نيز از ميان ميرود
  . و برای مردان نيز–عيت ميشود زوال یافتن، سرانجام یک واق

  )١٨٨۴منشاء خانواده مالکيت خصوصی و دولت (
  
اولين اقدام قهر آميز از نظر او . از نظر آقای دورینگ، قهر بدی مطلق است"

تمام کالم او یک موعظه تضرع آميز درباره ابتالء تمام . یک بزهکاری است
لب های خجالت آوری تاریخ گذشته به این گناه موروثی است و درباره تق

است که این قدرت شيطانی یعنی قهر در همه قوانين طبيعی و اجتماعی 
اما اینکه قهر نقش دیگری هم در تاریخ بازی ميکند . بوجود آورده است

ی هر )ماما( و اینکه قهر باصطالح مارکس قابله –یعنی نقش انقالبی 
که قهر ابزاری جامعه قدیمی است که همراه یک زائوی جدید ميرود و این

است که بوسيله آن جنبش اجتماعی منظور خود را انجام ميدهد و اشکال 
 آقای دورینگ درباره همه این –مرده و جامد سياسی را خرد ميکند 

  ."موضوعات یک کلمه هم نمی نویسد
  ) نقش قهر در تاریخ(
  
  
ک وظيفه پيشوایان بویژه عبارت از آن خواهد بود که در تمام مسائل تئوری"

بيش از پيش ذهن خود را روشن سازند، بيش از پيش از زیر بار نفوذ 
عبارات سنتی متعلق به جهان بينی کهنه آزاد گردند و هميشه در نظر 
داشته باشند که سوسياليسم از آن موقعيکه به علم تبدیل شده است، 
 ایجاب ميکند که با آن بصورت علم برخورد کنند، یعنی آنرا مورد مطالعه قرار

  ."دهند
  )جنگهای دهقانی در آلمان(
  

 خاطره فراموش نشدنی انگلس این آموزگار بزرگ طبقه ضمن بزرگداشت
کارگر ، بکوشيم به توصيه او عمل نمائيم و با مطالعه آثار اندیشمندان و 
انقالبيون کبير پرولتاریا به جهان بينی علمی خود هرچه بيشتر شفافيت 

  .ان را راهنمای حرکت خود سازيمبخشيده و رهنمودهای انقالبی آن
  
  
  

  7از صفحه .... "فارك"هاي   گروگان" آزادسازي"ماجراي 
  

شکنجه نوجوانی کانادايی که در اسـارت دژخيمـان امريکـايی در زنـدان              
از يکـديگر مـی     مـردم کانـادا     . به سر می برد، منتـشر شـد       " گوانتانامو"

پرسيدند که آيا دولت امريکا که اين شخص را از سن شـانزده سـالگی               
بدون داشتن هيچگونه مـدرک قابـل       )  ساله شده است   ٢١که  (تا کنون   

قبولی عليه او، در اسارت خود نگه داشته و تحت فجيع تـرين شـکنجه               
ها قراداده، خود بزرگترين تروريست جهان محسوب نمـی شـود؟ کـدام             

ــراد بيگنـــاهی کـــه در  "  نجـــات بخـــشعمليـــات" ــازی افـ ــرای آزادسـ بـ
سياهچالهای علنی و مخفی امپرياليـستها در گوشـه و کنـار جهـان در               
ــد انجــام شــود؟       ــد، باي ــه ســرمی برن ــسم ب ــان امپريالي اســارت دژخيم
زحمتکشان کلمبيا و مردم آگاه جهان از خود می پرسند چـرا کـسی از               

نيروهـای شـبه نظـامی      هزاران نفر انـسانهای بـی گنـاهی کـه توسـط             
دســـت راســـتی کلمبيـــا ربـــوده شـــده و ناپديـــد گـــشتند و کـــسی از 

  )٣(سرنوشتشان با خبر نيست، صحبت نمی کند؟ 
  

  زيرنويسها
  
يکـی از شـرکتهای خـصوصی متعـددی         " نـورتروپ گـرومن   "کمپانی  ) ١(

بـا  ) در ظـاهر خـدمات حفـاظتی      (است که از طريق قراردادهـای موقـت         
ظاميان سابق و جنايتکـاران حرفـه ای جنگـی       ارتشهای امپرياليستی، ن  

را به عراق و افغانستان می فرستند که کثيفترين جنايات جنگی را بـه               
اين يـک نـوع دور زدن       . دستور فرماندهان ارتشهای تجاوزگر انجام دهند     

زيـرا کـه قـوانين      . معاهدات بين الملل در رابطه با جنايات جنگـی اسـت          
 و نيروهايی که مـستقيمأ در اسـتخدام         بين الملل تنها در مورد نظاميان     

دولتها هستند صدق مـی کننـد، نـه در مـورد افـرادی کـه در اسـتخدام                   
  .شرکتهای خصوصی هستند

  

  ٢٠٠٨ جوالی ۴ -روزنامه هرالد تريبيون) ٢(

  

 تا ٢٠٠٠طبق آمار گروه های وابسته به سازمان ملل از سال ) ٣(
کشته شده اند و  غيرنظامی توسط ارتش کلمبيا ١٢٠٠ بيش از ٢٠٠٧

 نفر توسط گروه های شبه نظامی که توسط ارتش و ۴٠٠٠بيش از 
امپرياليستها حمايت می شوند، ربوده شده و به قتل رسيده و يا 

 ميليون دالر کمک ٢٠٠دولت امريکا ساالنه بيش از . ناپديد شده اند
 .مالی به ارتش کلمبيا پرداخت می کند

  نگاهي به برخي از اخبار
  
پـشت   «اه  درگيري بزرگي بين ماموران شهرداري شيراز و مـردم منطقـه    مرداد م7در   ●
.  اين شهر روي داد  كه بـه مجـروح شـدن تعـدادي از مـاموران شـهرداري منجـر شـد                       »مله

 ماموران شهرداري كه براي تخريب خانه هائي كه از نظر آنهـا بطـور غيـر مجـاز در منطقـه                   
ش برده بودند با مقاومت مردم مواجه شـده           ساخته شده است  به اين محله يور        »پشت مله «

و درجريــان درگيــري اي كــه  بــين مــاموران شــهرداري و مــردم پــيش آمــد بــه گــزارش   
 دو نفر از مأموران شـهرداري بـر اثـر اصـابت گلولـه و                ":خبرگزاريهاي جمهوري اسالمي    

ه يـاد   الزم بـ " .چهار نفر ديگر نيز بر اثر اصابت سنگ مجـروح و روانـه بيمارسـتان شـدند                
آوري است كه چندي قبل نيز به دليل حمله ماموران شهرداري كرمانشاه به ساكنين منـاطق                

 جهت تخريب خانه هاي غير مجاز در گيـري اي  پـيش آمـد كـه      "چمن" و   "سرخه ليژه "
نيروي انتظامي با شليك به مردمي كه مبـادرت بـه سـنگ پرانـي كـرده بودنـد تعـدادي را                      

  .دستگير نمود
  
سركوب اعتراضات مردم شهرستان ايوان غرب به نتيجـه انتخابـات  كـه باعـث                به دنبال    ●

 مرداد ماه طك نارنجك صوتي بـه داخـل          13در  . كشته شدن سه دانش آموز بيگناه گرديد      
منــزل ســرهنگ مهــدي محمــد كريمــي  فرمانــده نيــروي انتظــامي كــه مــسئول ســركوب  

داي انفجـار حاصـل از آن در        اعتراضات مردم و كشته شدن سه نفر بود انداخته شد كه صـ            
  . بخش بزرگي از شهر شنيده شد

  
در ماه جوالي امسال و در جريان سفر وزير امور خارجه امريكا به زالند نو دانـشجويان                  ●

مبارزدانشگاه اوكالند در اين كشور دست به ابتكار جالبي زده و كوندليزا رايس  را به جرم     
"      عراق مجرم شناخته و براي دسـتگيري اش         "شغالكارپردازي تهاجم غير قانوني و ادامة ا 
ديويـد بـو رئـيس انجمـن دانـشجويي دانـشگاه اوكالنـد              .  هزار دالر جايزه تعيين كردنـد      5

تصريح نمود كه اين اقدام در اعتراض به اشغال عراق و جنايات امريكا در اين كـشور مـي             
 .  باشد
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!!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر   
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  بر روي شبكه اينترنت"ام فداييپي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  : در اينترنت ديدن كنيد
com.siahkal.www://http 

 

/org.fadaee.www://http 
اشرف دهقاني در رفيق از صفحه 

  :داينترنت ديدن كني
  

com.ashrafdehghani.www://http  
 

 براي تماس با

   چريكهاي فدايي خلق ايران
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM Box 5051 

London WC1N 3XX 
England 

  شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

 

 من در روياي خود دنيايي را مي بينم كه در آن هيچ انساني،
   انسان ديگر را خوار نميشمارد

   دوستي سرشار استزمين از عشق و
  .و صلح و آرامش گذرگاه هايش را مي آرايد

  من در روياي خود دنيايي را مي بينم كه در آن
  همگان راه گرامي آزادي را مي شناسند

.....  
  من در روياي خود دنيايي را مي بينم كه در آن

  سياه يا سفيد
  از هر نژادي كه هستي

  .از نعمت گستره زمين سهم مي برد
   آزاد استهر انساني

  شوربختي از شرم سر به زير مي افكند
   وشادي همچون مرواريدي گران قيمت
  نيازهاي تمامي بشريت را برمي آورد

  !چنين است دنياي رويايي من
  

 )شعر از لنگستن هيوز، نامي ترين شاعر سياهپوست آمريكا(

 

 در چهلمين سالگرد جان باختن صمد بهرنگي، 
  شان،ك ستمآموزگار انقالبي و نويسنده

و در بيستمين سالگرد جان باختن هزاران تن از 
زندانيان سياسي كمونيست و مبارز، در جريان 

   67قتل عام وحشيانه سال 
  بدست جالدان جمهوري اسالمي ، 

  :برگزار مي شود
  2008 سپتامبر6شنبه : سيدني

   2008 سپتامبر 7شنبه كي: رنتوتو
  2008 سپتامبر 13شنبه : استكهلم

 فعالين چريكهاي فدايي خلق ايران


