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 سرمقالهسرمقاله

  !كارگر زنداني آزاد بايد گردد
  )باز هم در باره موانع سازمانيابي كارگران(

در جنبش  غني مبارزات يكصد سال اخير كارگران ايران،رب تاريخي اتج ...
طبقه كارگر ايران به دليل حاكميت يك كه  بيانگر آن استي ما كارگر

ديكتاتوري عريان و خشن در روبناي سياسي جامعه ما به دليل قرار داشتن تحت 
سلطه امپرياليسم، در زمينه امر تشكل خود، با شرايطي كامال متفاوت با هم 

ه داليلي جايي كه طبقه حاكم ب - زنجيرانش در كشورهاي سرمايه داري متروپل،
ناگزير به پذيرش حدي از دمكراسي بورژوايي در روبناي سياسي جامعه و در 

طبقه . روبروست -نتيجه تحمل سطحي از تشكل كارگران و توده ها مي باشد
در سد ديكتاتوري حاكم داليل مختلفي تنها در آن مقاطعي كه به كارگر ما 

قادر گشته اند  و قدرت حكومت هاي ديكتاتور تضعيف شده،شكاف افتاده 
  2صفحه     ....دهندشكل تا حدودي تشكل هاي صنفي خود را 

  !ترور بن الدن در خدمت تروريسم دولتي 
ادعاهائی که از آن زمان تا کنون از سوی دستگاه تبليغاتی دولت امریکا بيان شده اند اکثرا متناقض و گاه حامل چنان  ....

، "جان برنان"يک روز !  مقامات دولتی آمريکا بعدا مجبور به تکذيب آنها شده اند دروغ های آشکاری هستند که برخا خود
کاخ سفيد اين "استفاده کرده بود و روز بعد " سپر"الدن از زنش به عنوان اعالم می کند که بن  مشاور ضد تروريسم اوباما

دن توسط دخترش  شناسائی شده است بعدا یا در حاليکه رسما اعالم شده بود که جسد بن ال.  می کند" گفته را تکذيب 
یک بار گفته شد که بن الدن در مقابل نيروهای مهاجم امریکائی مقاومت کرده است و روز دیگر مطرح . اين ادعا تکذيب شد

اين تناقضات آنهم در رابطه با داستان . شد که وی مسلح نبوده و مهاجمين او را اول زنده دستگير کرده و بعد کشته اند
براستی چه معنائی بجز کوشش آشکار برای پنهان  "ترين مرد جهان  تعقيب  تحت"آمريکا و" دشمن شماره يک"ته شدنکش

  ٤صفحه                                   ...کردن واقعيت دارد؟

  

  
  
  

  

  
  
  
  

زنده باد اول ماه مه، ، روز همبستگي 
  !بين المللي كارگران جهان

 در صفحات ديگر
  

زنان كارگر  نز، خواننده هيزل ديك ●
 11... ......................... !آمريكا

يي از فعاليتهاي مبارزاتي ازارشهگ ●
  12.. ...يكهاي فدايي خلق فعالين چر

روز  مه، ماه اول باد گرامي ●
  14.. .................. !كارگر انيجه
خاطره شهداي بخون  باد گرامي ●

  17...... خفته چريكهاي فدايي خلق 
فعال كارگري يك  مصاحبه با ●
 18.....................)آخرقسمت(

  شيه تعرض دولت عراقاح رد
  به مجاهدين 

رهبری سازمان مجاهدین با بستن ...
ارابه این سازمان به محافل و 
سياستهای امپریاليستی، و حرکت در 
چارچوب سياستهای ضد خلقی 
امپریاليستها، اميدوار است که به 

، برای کسب "آلترناتيو"ح در نقش اصطال
و جانشينی رژیم وابسته به " قدرت"

امپریاليسم جمهوری اسالمی به حساب 
درست به خاطر حرکت در چنين . آید

جهتی است که مسئولين این سازمان 
پس از هر کشتار فاجعه بار نيروهایشان 
در عراق، حداکثر زبان به شکایت و 

ستی می شکوه از محافل تبهکار امپریالي
خود در مورد " قول"گشایند که چرا به 

مجاهدین در " حق پناهندگی"حمایت از 
      ...! عراق عمل نمی کنند

     ٧صفحه      

  استفاده از ترور بن الدن 
  !براي توجيه شكنجه

رئيس سازمان " لئون پانتا"...
در مصاحبه ) سيا(جاسوسی امريکا 

اطالعاتی که با ای اعالم کرد که 
تکنيک های پيشرفته "اده از استف

در گوانتانامو و ديگر زندانهای " بازجویی
سازمان سيا به دست آمده بودند، در 
موفقيت سازمان سيا در ردیابی بن 
الدن که به ترور او منجر شد، تأثير 

ن او تایيد کرد که اي . قطعی داشته اند
شامل " تکنيک های پيشرفته بازجویی"
در حاليکه  .می شودهم " نگيواتربورد"
که نوعی شکنجه از  " نگيواتربورد"

طريق فشار سر زندانی در آب  تا حد 
بستر  احساس خفگی می باشد در

با مخالفت افشاگری های عمومی 
آشکار افکار عمومی مواجه گرديده 

  ٩صفحه             ...  .بود
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 اين روز ها در هر تظاهرات و متينگ اول ماه مه كه 
شركت ، فعالين سياسي ايراني در آن حضور داشتند

كرده باشيد فورا متوجه تغيير محسوسي در شعارهاي سر 
اين تغيير، طنين  پر صالبت  شعار . داده شده مي شويد

مهم نيست . مي باشد "كارگر زنداني آزاد بايد گردد"
در سنندج و يا سوئد و يا در تهران  تظاهرات اول ماهكه 

اما شعار فوق، شعاري مشترك در  ،و يا لندن برگزارشده
تمام اين حركات اعتراضي، صرف نظر از تفاوت 

كنكاش در اين كه چرا شعار .  جغرافيايي آنها بوده است
در نسبت به گذشته  "كارگر زنداني آزاد بايد گردد"

چنين گسترده مطرح شده و در همه اعتراضات سطحي 
خصوصيات كارگري سر داده مي شود، بروشني بيانگر 

  . ماست شرايط مبارزاتي كنوني كارگران
واقعيت اين است كه  در بستر تعرض گسترده سرمايه 

به شرايط كار  ،داران و رژيم حامي آنها جمهوري اسالمي
و سطح زندگي كارگران و سركوب لجام گسيخته 
مطالبات بديهي و برحق طبقه كارگر، مبارزات و 

گسترش روز در سالهاي اخير اعتراضات كارگري 
نها شاهد حضور پر رنگ تر افزوني يافته و بالطبع  زندا

در اين سالها  .كارگران زنداني نسبت به گذشته شده است
به موازات وخيم تر شدن آشكار وضعيت معاش  و كار 
كارگران در زير شالق استثمار سرمايه داران زالو صفت 
و كارفرمايان دولتي، ديكتاتوري حاكم كه تحمل 

حقوق كوچكترين نداي اعتراضي كارگران براي مطالبه 
طبيعي خود را هم ندارد، بيش از هر زمان ديگري به 
سركوب و ترور و بگير و ببند كارگران و فعالين 

البته نيازي به تاكيد نيست كه  .  كارگري پرداخته است
سال حيات رژيم ضد كارگري  32در طول كارگران 

اين حكومت همواره محبوس زندانهاي جمهوري اسالمي، 
دهه حاكميت جمهوري  3از  در طول بيش. بوده اند

اسالمي ما در هر دوره اي شاهد بوده ايم كه طبقه كارگر 

كه براي  آگاهي كارگراناز  -ايران و پيشروانش،
رسيدن به آرمانهايشان به نيرو هاي سياسي پيوسته اند تا 
كارگران اعتصابي اي كه براي بهبود شرايط كار و 

ركت ارتقاي سطح زندگي خود چرخ توليد را از ح
هدف يورش دستگاه سركوب طبقه حاكم  -بازداشته اند

بسياري از آنها به زندانها و شكنجه گاه . قرار گرفته اند
هاي جمهوري اسالمي افتاده و شمار بزرگي از كارگران 
پيشرو و مبارز اسير چوبه هاي دار و جوخه هاي اعدام 

ه اما اين روز ها زندانها ن .  سرمايه داران حاكم گشته اند
محل حبس و چنين كارگراني  بلكه حضور  تنها شاهد

فعالين كارگري اي هم شكنجه تعداد بسيار زيادي از 
كه براي متشكل شدن كارگران و تحقق  هستند

  . خواستهاي صنفي آنها مي رزمند
نگاهي به سياهچالهاي جمهوري اسالمي نشان مي دهد كه 

در همه جا  ...و  از تهران تا سنندج و از تبريز تا  دزفول
 و حكومت مدافع اراده ضد خلقي آنان، سرمايه داران

كارگراني را زنداني كرده اند كه  با آگاهي به ضرورت 
براي پيشبرد يك مبارزه موثر در جهت  تشكل طبقه خود

تالش جهت  تحقق خواستهاي طبيعي خويش، بي وقفه به
مستقل كارگري غير تشكل هاي ايجاد و سازمان دادن 

پرداخته اند و در اين راه با دستگاه  ه حكومتوابسته ب
واقعيتي كه نشان . سركوب جمهوري اسالمي درافتاده اند

و سازمانيابي با وسعتي مي دهد ايده ضرورت تشكل 
در صفوف طبقه كارگر ما اشاعه يافته  و تجربه فزاينده 

زندگي آن را در مقابل هر كارگري قرار داده كه براي 
و حق برخورداري از  خود بديهيي دستيابي به خواستها

  .به اعتراض برخاسته است يك زندگي شرافتمندانه 
سالهاي طوالني اي است كه رهروان آرمانهاي انقالبي 

چاره رنجبران "طبقه كارگر به درست فرياد مي زنند كه 
سازمانهاي و سالهاست كه  "وحدت و تشكيالت است

ان كارگران آگاه و پيشروانقالبي و كمونيست و 

چه صنفي  هاي طبقه كارگر، تشكلايجاد كارگري  براي 
اما بزرگترين مانع تحقق چنين . و چه سياسي مي رزمند

با بوده كه حاكم استثمارگر  طبقه اراده  هدفي، همانا 
، و برخورداري از تكيه بر ديكتاتوري ذاتي سلطه خود

درست در برابر همين تشكل  حمايت اربابان جهاني اش،
ده و هر تالش مبارزاتي براي سازمان يابي شمشير كشي

  . كارگران را با قساوت سركوب مي كند
امروز وقتيكه به صحنه گسترده مبارزات و اعتراضات 

گر چه هنوز صفوف كارگران  ،كارگري نگاه مي كنيم
تشكل كارگري مي بينيم  اما در رنج فقدان را پراكنده و 

و زندان و عليرغم سركوب  ،عليرغم يكه تازي استبداد
كارگران، نيروي ... ترور و شكنجه و بريدن زبان و 

تالش براي سازمان يابي و نياز به تشكل با اليزال 
.  خود را در مبارزات كارگري نشان مي دهد، برجستگي

مبارزاتي كه در سراسر اين سرزمين گسترش يافته و 
در هر شكل و عمال  كارگاه و كارخانه اي نيست كه 

. عتراض در آن  شنيده  نشده و يا نشودصداي اسطحي، 
درست است كه مبارزات تاكنوني هنوز قادر به شكل 
دادن به تشكل هاي مستقل كارگري كه خارج از حيطه 
نفوذ دستگاه دولتي و نهاد هايش در صفوف كاركران 

برغم تمامي تمهيدات استبداد اما  ،باشد، نشده است
ير در ميان وقفه ناپذاين تالشها و مبارزات حاكم، 

نيروي ناشي از بروشني توانسته صفوف طبقه كارگر، 
تجربه و اتحادي را شكل دهد كه بدون شك دستمايه 

در تداوم مبارزاتشان، سازمان يابي آينده كارگران 
  . خواهد گرديد

پراكندگي صفوف كارگران و به نتيجه نرسيدن تالشهاي 
هاي واقعي و مستقل  تشكلايجاد كنوني جهت 

 اصلي، به كل طبقه كارگر نشان داده كه مانع نكارگرا
سلطه ديكتاتوري لجام گيسخته اي  ،سازمان يابي آنان

صنفي  تونه تشكل و حتي تشكالگاست كه تحمل هيچ 
اقتصادي را نداشته و با بيرحمي تمام آنها را سركوب و 

امر  ،مي كند و همين واقعيت خارج از اراده هر نيروئي
را در مقابل  فوق اشتن مانعچگونگي از سر راه برد

پيشروان كارگري قرار داده و ذهن و نظر كارگران را 
  .جهت پاسخ دادن به آن به خود جلب مي كند

غني مبارزات يكصد سال اخير كارگران رب تاريخي اتج
طبقه كارگر در جنبش كارگري ما نشان داده كه  ايران،

ايران به دليل حاكميت يك ديكتاتوري عريان و خشن 
ر روبناي سياسي جامعه تحت سلطه ما در زمينه د

چگونگي و امر تشكل خود، با شرايطي كامال متفاوت با 
 -هم زنجيرانش در كشورهاي سرمايه داري متروپل،

جايي كه طبقه حاكم، به داليل اقتصادي و تاريخي 

 !كارگر زنداني آزاد بايد گردد
  
  
  
  
  

  )باز هم در باره موانع سازمانيابي كارگران(
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با استقرار جمهوری اسالمی و  به دنبال 
، در غيبت ۶٠سرکوب های خونين دهه 

یک قدرت مردمی سراسری مسلح و 
متشکل که قادر به حفظ موازنه قوا  در 

و  –جهت بقای تشکالت کارگری 
باشد، باز هم شاهد نابودی اين  -مردمی

و تشکل ها توسط ماشين سرکوب رژیم 
حاکميت پراکندگی بر صفوف کارگران 
بوديم،  امری که تا به امروز تداوم 

بنابراین از اين تجربه . داشته است
تاريخی می توان نتيجه گرفت که شکل 
گيری تشکل های کارگری مستقل از 

، الزامًا تداوم فعاليت آنهاقدرت حاکمه و 
به ضعيف شدن سلطه دیکتاتوری حاکم 

به شکاف افتادن در و یا به عبارتی دیگر 
به . سد دیکتاتوری موجود وابسته است

همين دليل برای این که امکان شکل 
گيری تشکل های کارگری بوجود آمده و 
ادامه کاری آنها تضمين گردد، بايد مبارزه 
ای را دامن زد که در روند پایان دادن به 
هرگونه نفوذ امپریاليسم در ایران که 

در ایران بانی حکومت های دیکتاتور 
است، در قدم اول به تضعيف قدرت 

  .دولتی منجر شود

ناگزير به پذيرش حدي از دمكراسي بورژوايي در 
ل سطحي از تشكل روبناي سياسي جامعه و در نتيجه تحم

تنها در آن . روبروست - كارگران و توده ها مي باشد
مقاطعي كه به هر دليلي در سد ديكتاتوري حاكم شكاف 
افتاده  كارگران قادر گشته اند تشكل هاي صنفي خود را 

در شكل داده و تشكل هاي سياسي آنها نيز تا حدودي 
يا شكل گرفته و يا شرايط شل شدن زنجيرهاي اختناق، 

با توجه به . استحكام و گسترش هر چه بيشتري يافته اند
اولين چنين واقعيت تاريخي اي ست كه ما مي بينيم، 

دوران انقالب در تشكل هاي صنفي كارگري كه 
مشروطيت شكل گرفتند را كودتاي انگليسي سيد ضياء و 

سال  20رضا خان نابود ساخت و در طول حدود 
دي، كارگران به هيچ ديكتاتوري سياه اين رژيم استبدا
تنها بعد از جنگ دوم  .وجه امكان نيافتند متشكل شوند
چنين امكاني بار ديگر  ،جهاني بود كه با تبعيد رضا شاه

البته باز هم اين امكان با كودتاي .  بوجود آمد
و سركوب سيستماتيك و خونين  مرداد 28امپرياليستي 

تشكالت  از بين رفت و ناشي از تسلط دوباره ديكتاتوري،
و تنها سنديكا . كارگري پايمال رژيم كودتا گرديدند

هاي فرمايشي ايجاد شده توسط ارگانهاي سركوب امكان 
 56اين وضع ادامه داشت تا انقالب سالهاي حيات يافتند؛ 

ديگر بار با طغيان موج مبارزات عمومي در كه  57و 
تشكل هاي  ،تضعيف سلطه ديكتاتوري شاه سطح جامعه و

به سرعت شكل گرفته و با سرنگوني اين  كارگري
رشد هر چه بيشتري امكان تنفس و دوام و ديكتاتوري 

با استقرار جمهوري اسالمي و  به دنبال سركوب . يافتند
، در غيبت يك قدرت مردمي 60هاي خونين دهه 

سراسري مسلح و متشكل كه قادر به حفظ موازنه قوا  در 

باز هم  باشد، - و مردمي –جهت بقاي تشكالت كارگري 
و توسط ماشين سركوب رژيم شاهد نابودي اين تشكل ها 

  . حاكميت پراكندگي بر صفوف كارگران بوديم
بنابراين از اين تجربه تاريخي مي توان نتيجه گرفت كه 
شكل گيري تشكل هاي كارگري مستقل از قدرت 

الزاماً به شكاف افتادن در  ،تداوم فعاليت آنهاحاكمه و 
و به همين دليل هم . وري موجود وابسته استسد ديكتات

بايد مبارزه اي را دامن زد كه باعث تضعيف قدرت 
دولتي و در نتيجه امكان شكل گيري تشكل هاي 

  . گرددو ادامه كاري آنها كارگري 
بيان چنين واقعيتي كه روندهاي عيني و روشن است كه 

تجارب قانونمند تاريخي پشتوانه اش است، هرگز به 
براي متشكل  تالشضرورت نفي عدم امكان و  معني

به خصوص كه تجربه . نبوده و نيستشدن كارگران 
نشان داده دستĤورد اصلي چنين تالشهائي نه در پيروزي 

بلكه در تجربه و  براي كارگرانهاي فوري و نتايج آني 
اتحادي است كه در صحنه عمل شكل مي گيرد و 

  .نده مي گردديدستمايه سازمان يابي آ
نشان داده كه در ، همين تجارب تاريخي از سوي ديگر

اعمال  طبقه حاكم، شرايط سلطه ديكتاتوري لجام گسيخته
 قهر انقالبي به تشكل هاي كمونيستي موجود در صحنه

امكان حفظ  نيرو ها و تشكل خود را داده و به آنها  ،نبرد
بنابراين وظيفه نيرو هاي . توان ادامه كاري مي دهد

تا جهت تضعيف ديكتاتوري و تسهيل شرايط  پيشرو است
جهت شكل گيري تشكل هاي مستقل كارگري و امكان 
ارتباط گيري سازمانهاي انقالبي با طبقه كارگر و پايان 
دادن به جدايي غم انگيز روشنفكران كمونيست از طبقه 

جهت جاري در حاليكه از هر تالش مبارزاتي  كارگر

به اين مي كنند، تشكل كارگران پشتيباني وحدت و 
نابودي سلطه ديكتاتوري  واقعيت توجه كنند كه براي

كه يا در واقع سيستم سرمايه داري وابسته ايران حاكم 
بايد به اعمال قهر است  آنروبناي ذاتي ديكتاتوري خود 

  .انقالبي توسل جست
در بستر مبارزه  "كارگر زنداني آزاد بايد گردد "شعار

به اميد . تحقق مي يابدمي جمهوري اسالبراي سرنگوني 
تداوم مبارزه كارگران زنداني شاهد آن كه با رهائي همه 

شكل گيري شرايطي باشيم كه ديگر اساسا درجهت 
بازداشت و زنداني شدن فعالين كارگري و كارگران 

  .مبارز معنا نداشته باشد

  از صفحه آخر   ....در باره اقدام تروريستي اخير در 

در واقع خون قربانيان بيگناه این فاجعه را به دستمایه " مبارزه با آن"و " تقبيح تروریسم"مرگبار اخير ميکوشند تا با گرفتن ژست 
کار به جایی رسيده که حتی دولت . ی خود در سطح بين المللی بدل سازندای برای پوشاندن جنایات ضدخلقی و تروریسم دولت

رسوای اسرائيل  ــ که با بهره مندی از حمایتهای بيدریغ امپریاليسم آمریکا در طول سالها از هيچگونه اقدام تروریستی بر عليه 
جبهه "دامات آشکار تروریستی رهبر گروه خلقهای تحت ستم عرب و فلسطينی فروگذاری نکرده و اخيرًا نيز در یکی از این اق

را بر چهره " تروریسم"را در داخل خاک فلسطين وحشيانه ترور نمود ــ فریبکارانه نقاب مبارزه با " خلق برای آزادی فلسطين
ت بر این اساس بدون شک رشته عمليات تروریستی بدقت طرح ریزی شده و سازمان یافته روز سه شنبه، دستاویز تحوال. ميزند

  .سياسی مهمی در سطح بين المللی خواهد شد
بحثهای هيستریکی که هم اکنون به طور گسترده در رسانه های بين المللی مبنی بر چگونگی پاسخ دولت آمریکا به این اقدام و 

وسه نظاميگری تاثيرات دراز مدت این حادثه جریان دارد، نشانه هایی است دال بر این که جناحهای امپریاليستی حامی تشدید پر
و توسعه طلبی، محافل و نيروهای ضدانقالبی و راست افراطی در هيات حاکمه امریکا ميکوشند از این اقدام بمثابه دستاویزی 

آنها همچنين در تالشند تا در . برای پيشبرد برنامه های ضدخلقی و تقویت مواضع خود در ساختار فعلی قدرت استفاده نمایند
يونها تن از کارگران و خلقهای تحت ستم، جنبشهای انقالبی و نيروهای دمکرات و آزادیخواه در سراسر تعرض وحشيانه به ميل

این واقعيت با توجه به موج جدید رکود و بحران اقتصادی عميق در امریکا نيز قابل تامل می . جهان از آن رویداد بهره برداری نمایند
مبارزه با "و ضرورت " امنيت ملی"اری در محافل قدرت، زیر اسم حفاظت از از طرف دیگر از هم اکنون در بحثهای ج. باشند

زمزمه هایی از یک موج جدید تعرض ارتجاع بر عليه آزادیهای دمکراتيک باقی مانده و حقوق شهروندی در کشورهای " تروریسم
  .متروپل که نيل به آنها در طول قرنها مبارزه آحاد جامعه ميسر گشته آغاز شده است

ضوع مهم دیگری که باید روی آن تاکيد نمود موج تبليغات نژادپرستانه ای است که توسط دولتها و محافل مختلف امپریاليستی مو
با توجه به این واقعيات ما عمليات تروریستی روز سه شنبه . بخصوص بر عليه توده های تحت ستم خاورميانه به راه افتاده است

تن از مردم بيگناه امریکا انجاميد را محکوم کرده و توجه همه نيروهای مترقی و انقالبی را به که به کشتار نفرت انگيز هزاران 
ضرورت افشای هر چه گسترده تر بهره برداریهای ضدانقالبی ای که سازماندهندگان اصلی تروریسم بين المللی یعنی دول 

     .تند، جلب ميکنيمامپریاليستی با دستاویز قرار دادن فاجعه فوق در صدد پيشبرد آن هس

  2001سپتامبر  14  چریکهای فدایی خلق ایران    با ایمان به پيروزی راهمان
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رئيس جمهور  ،ز شامگاه يکشنبه  اول ماه مه که باراک اوباماا
عالم کرد که کماندوهای آمريکائی، اسامه بن الدن، رهبر آمريکا ا

ميان " تبادل آتش"بعد از گروه اسالم گرا و تروريستی القاعده را 
که دولت آمريکا چند )ماه مه٧شنبه (کشته اند، تا امروزدو طرف 

نوار ويديویی از وی منتشر کرده و مدعی شده که اين نوار ها در 
دن، کشف و ضبط شده است، روزی جريان حمله به مخفيگاه بن ال

نبوده که دستگاه تبليغاتی اين دولت ادعای تازه ای در رابطه با اين 
در مبارزه با تروريسم وگروه " ترین دستاورد آمریکا مهم"به اصطالح 

  . تروريستی القاعده يعنی اعالم کشتن بن الدن طرح نکرده باشد
اه تبليغاتی دولت ادعاهائی که از آن زمان تا کنون از سوی دستگ

امریکا بيان شده اند اکثرا متناقض و گاه حامل چنان دروغ های 
آشکاری هستند که برخا خود مقامات دولتی آمريکا بعدا مجبور به 

، مشاور ضد تروريسم "جان برنان"يک روز !  تکذيب آنها شده اند
استفاده " سپر"الدن از زنش به عنوان اعالم می کند که بن  اوباما
یا در .  می کند" کاخ سفيد اين گفته را تکذيب "ه بود و روز بعد کرد

حاليکه رسما اعالم شده بود که جسد بن الدن توسط دخترش  
یک بار گفته شد . شناسائی شده است بعدا اين ادعا تکذيب شد

که بن الدن در مقابل نيروهای مهاجم امریکائی مقاومت کرده 
ح نبوده و مهاجمين او را است و روز دیگر مطرح شد که وی مسل
اين تناقضات آنهم در رابطه . اول زنده دستگير کرده و بعد کشته اند

  تحت"آمريکا و" دشمن شماره يک"با داستان کشته شدن
براستی چه معنائی بجز کوشش آشکار  "ترين مرد جهان  تعقيب

  برای پنهان کردن واقعيت دارد؟ 
دن يکی دو مورد نيستند البته تناقضات مربوط به کشته شدن بن ال

اطالعات مربوط :"مثال در حاليکه مقامات آمريکائی اعالم کرده اند 
به این عمليات در اختيار هيچ کشور دیگری از جمله پاکستان قرار 

وزیر امور خارجه " روز دوشنبه، هيالری کلينتون " نگرفته است
به و  آمریکا از پاکستان به دليل همکاری هایش سپاسگزاری کرد 

همکاری پاکستان با نيروهای " خبرگزاری آسوشيتدپرس گفت که 
آمریکایی منجر به شناسایی مجتمعی شد که اسامه بن الدن در 

آخرين شاهکار در سلسله دروغها و تناقضات ".   آن کشته شد
که بن  ارائه شده  در اين رابطه هم، ارائه نوار های ويدئو ئی است

ر صفحه تلويزيون و در حال تمرين الدن را در حال تماشای خود ب
در مورد این نوارها . پيام هایش خطاب به جهانيان نشان می دهد

هم دالئلی مبنی بر جعلی بودن آنها در رسانه های خبری درج 
شد و  رسوائی جديدی برای دستگاه تبليغاتی دولت اوباما بوجود 

  .آورد
در رابطه آشکار شدن تناقضات چشمگير در ادعا های ارائه شده 

با کشتن کسی که برای سالها روابط غير قابل انکار و تنگاتنگی با 
داشته و پيش از این نيز بارها خبر ) CIA(سازمان جاسوسی آمريکا

آنهم نه فقط از سوی افراد و نيروهای غير  -مرگش اعالم شده 
به آشکاری نشان  -آمريکائی بلکه از سوی خود مقامات آمريکائی

هوشياربا توجه به شناخت خود از ماهيت ضد  می دهد که مردم
خلقی امپریاليستها حق دارند که در اينجا و آنجا بگويند بازهم 

اتفاقًا، برای روشن شدن همين !  کاسه ای زير نيم کاسه است
امر الزم است ادعاهای نادرست تا کنون ارائه شده بطور مفصل 

واردی از آنها امری که من در اینجا به م. مورد بررسی قرار گيرد
  . اشاره می کنم

  
اولين مورد مربوط به خودداری دولت امریکا از انتشار هرگونه 

جالب است که کسانی که . عکسی از جنازه بن الدن می باشد
بزرگترین پيروزی "مرگ بن الدن را در دستگاه تبليغاتی اشان 

اخير جلوه می دهند، حاضر نشده " امنيت ملی کشور در یک دهه
ادعا شده . ه مثابه یک سند عکسی در این مورد ارائه دهنداند، ب

، "وحشتناک هستند"و" خشن و خونين"عکس ها  است که  چون
تصميم گرفته است عکس "اوباما، رئيس جمهور آمريکا  "از این رو 

اين ادعا را کسانی ". های مرگ اوسامه بن الدن منتشر نشود
قربانيان بی مطرح می کنند که صحنه های دهشتناک شکنجه 

شمارشان در این سالها و در جریان اشغال عراق  در سطحی 
این ادعا را کسانی مطرح می . بسيار گسترده پخش شده است

" کنند که هم امروز هم از چگونگی کشف خانه بن الدن در شهر
پاکستان برای توجيه درستی و ضرورت شکنجه زندانيان  "ابيت آباد

بنابراين جلوگيری از . ستفاده می کنندا" بوردواتر"به ويژه شکنجه 
انتشار عکس جنازه بن الدن و اعالم  فوری سپردن جنازه وی به 
دريا را نبايد به حساب در نظر گرفتن احساسات انسانی افکار 

" شعائر مذهبی"عمومی و پای بندی مجريان اين برنامه به 
در صدد گذاشت؛ بلکه آنرا باید در اين رابطه ديد که  دروغ سازان  

جالب است که . پنهان کردن مساله ای از افکار عمومی هستند
و ممکن " عکس ها وحشتناک هستند" کسانی که به دليل اينکه 

است مردم با ديدن آنها منقلب شوند، تصويری از جنازه کسی که 
منتشر نمی شان قرار داشت " در صدر فهرست افراد تحت تعقيب"

سخنگوی کاخ سفيد اعالم " نیجی کار"کنند؛ اما خود از زبان 
بن الدن هنگام روبرو شدن با نيروهای آمريکا :"  کرده اند که 
و اضافه می کنند که اما با اين همه کماندوهای " مسلح نبود

اينکه چرا فرد غير . کشتند"!! تبادل آتش"آمريکائی وی را در
مسلحی را که در محاصره نيروهای مسلح و به ادعای دولت 

ه ترين نيروهای آموزش ديده اين کشور، قرار گرفته و از آمريکا زبد
نظر قوانين خود اين کشور هم  دادگاه بايد به حساب جرائم اش 
رسيدگی کند در بدو دستگيری می کشند، خود نشان می دهد 
که کسانی که چنين تصميماتی را می گيرند يعنی باالترين 

ات مردم مقامات دولت آمريکا کاری به خدشه دارشدن احساس
بر مبنای  گزارش هائی که  از اين واقعه منتشر . نداشته و ندارند

نيروهای آمريکايی در آغاز حمله به خانه بن الدن :"شده است 
همه کسانی را که به مقابله برخاسته بودند گرفته و با طناب 
پالستيکی دست هايشان را بستند تا بتوانند عمليات را پی 

ديد که چه الزا ماتی باعث شده تا بن الدن بنابراين بايد " بگيرند
اسير شده را بکشند آنهم در حاليکه به گزارش روزنامه انگليسی 

در زمان حمله و کشتن وی در " ساله بن الدن ١٢دختر " گاردين 
شاهد کشته شدن پدر با گلوله بوده " اتاق حضور داشته  و

و بيرحمی بنابراين با توجه به اين واقعيت که در قساوت ". است
امپرياليستها جای هيچ شک و ترديدی نيست ساده انديشی 
محض است که با توجه به همه اين قرائن متوجه نشويم که 
مقامات آمریکایی با این تناقضات و دروغ گویيها در تالش اند تا 

این برخورد ریاکارانه در شرایطی صورت می . چيزی را پنهان سازند
 ١١ان اولين سالهای پس از فاجعه پذیرد که ما می دانيم از هم

سپتامبر، مساله این که اساسا بن الدن زنده است و یا مرده یک 
مساله مورد بحث در غرب و حتی در ميان برخی افراد و محافل 

  . طبقه حاکم در آمریکا بود
واشنگتن تايمز از قول تحليلگران از سوی ديگر  در شرايطی که 

ا دستيابی به شماره تلفن ها و ب:" گزارش می دهد که اطالعاتی 
ايميل هايی که در لباس بن الدن جاسازی شده بود پيوند 
مستحکم سرکرده القاعده با مقامهای بلندپايه دولتی و نظامی 
پاکستان کامال روشن می شود و اين امر نگرانی ها را درباره 
امنيت تاسيسات و جنگ افزارهای اتمی پاکستان، بيشتر می 

 

  !ترور بن الدن در خدمت تروريسم دولتي 
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که بيشتر (اين ادعا ايد لحظه ای انديشيد که خوب اگر ، چرا نب"کند
را بپذيريم که بن الدن برخی شماره تلفن ها و ) به جوک می ماند

" پس حتما اين( ايميل ها را در لباس خود جاسازی کرده بود 
آنقدر اهميت داشته که وی آنها را از " شماره تلفن ها و ايميل ها

) کرده بود" جاسازی"باس خودخود جدا نمی کرده و آنها را در ل
پس منطقا بايد پذيرفت که اوال برای دسترسی به آنها نيازی به 
کشتن فردی که مسلح نبود، وجود نداشت و ثانيا مجموعه 

چنين کسی وجود داشت از ارزش بس  حافظهاطالعاتی که در 
ثالثا در شرايطی که تام دونيلون، مشاور . باالتری برخوردار بود

دامنه اطالعاتی که از :" مريکا مدعی شده که امنيت ملی آ
مخفيگاه بن الدن در پاکستان کشف و ضبط شد در حد يک 
کتابخانه کوچک دانشگاهی است و تا اين تاريخ بيشترين اطالعات 

چرا بايد اين ." کشف شده، تروريستی، محسوب می شود
" بن الدن جاسازی شده" در لباس" شماره تلفن ها و ايميل ها"

؟ آنهم در شرايطی که خود شان مدعی اند که درمحل  !باشد
وجود نداشته است؟ و از " تلفن و اينترنت"زندگی وی هيچ خط 

همه مهمتر حاال که اين اطالعات دست نيرو های امنيتی 
آمريکاست چه اقدامی بر اساس آنها شده است و چرا هيچ خبری 

؟ در هر صورت دراين رابطه در اختيارافکار عمومی قرار نگرفته است
با توجه به این که دولت آمريکا به اصطالح بيش از ده سال است 
که در تعقيب بن الدن بوده است و وی کسی بود که رئيس 

ناميده و با " سر القاعده "جمهوری آمریکا، باراک اوباما او را 
را اعالم کرد، " سر"خوشحالی در شامگاه يکشنبه قطع اين 

باقی است که اگرچنين کسی زنده  بنابراين  جای این سئوال
دستگير می شد منطقا می توانست به دستگاه های اطالعاتی 
آمريکا امکان دهد که همه آنچه را که از القاعده نمی دانستند را 
به دست آورند و به روابط بن الدن با همه مقامات دولتی در طول 

 آيا کشتن بن. اين سالها آنهم در کشور های مختلف پی ببرند
، ) در صورتيکه اساسا چنين داستانی قابل پذيرش باشد(الدن 

خود به معنای اين نيست که باالترين مقامات تصميم گيرنده دولت 
آمريکا آگاهانه می خواستند وی اطالعات اش را با خود به قعر 
دريا ها ببرد تا این که آنها در اختيار مردم قرار گيرند؟ يکی از اين 

رئيس سازمان سيا است که بن الدن  ن پانتالئومقامات بدون شک 
جالب است که بدانيم  که بر . سالها برای آن سازمان کار می کرد

لئون پانتا، رئيس  :"اساس اظهارات يکی ازنمايندگان دولت آمريکا
سازمان سيا، و گروهی ديگر از اعضای برجسته اين سازمان، 

ت زنده تماشا شد، به صور عمليات را، که همزمان فيلمبرداری مي
اند و هنگامی که موفقيت آن قطعی شده، به شدت کف  کرده
  ". اند زده

وقتيکه سير رويدادها ثابت می کند که مقامات سيا برای کشتن 
که سالها برای آنها کار کرده و بعد " اند به شدت کف زده" کسی 

بدون اسلحه در دست شان اسير گشته، آنگاه بهتر می توان به 
اين فرد برای پيشبرد سياستهای دولت آمريکا پی  "مرده"ارزش 

عليرغم همه دروغ هائی که از سوی  - به واقع همين واقعيت . برد
نشان می دهد  -دستگاه های تبليغاتی ارتجاعی اشاعه می یابد 

که حاال ديگر براستی مرده بن الدن،  از افسانه زنده اش با ارزش 
  !تر شده است

مغز  "دولت آمريکا  از بن الدن به عنوان در طول تمام سالهائی که 
نام می برد و " ٢٠٠١سپتامبر  ١١متفکر حمله های تروریستی 

ميليون دالر جايزه تعيين کرده بود و منطقا  ٢٥برای سرش 
سازمانهای جاسوسی اين کشور پيگيرانه در جستجوی وی بودند، 
ما شاهد انتشار دو نوع گزارش در باره وی در مطبوعات جهان 

از يک سو ويدئو هائی از وی پخش می شد که طی آنها . بوديم
وی پيامهائی برای هواداران خود می فرستاد که همواره  باعث 
تقویت مواضع سياستهای جنگ طلبانه امپریاليستی در آمریکا و 

می "مبارزه با تروریسم"دميدن در کالبد پروژه امپرياليست ساخته 
ه این ویدیوها ساختگی و هرچند که بعدا روشن می شد ک. شد

بن الدن مرده از سوی ديگر اعالم می کردند که . جعلی است
فاکتهای بسياری در رابطه با اين دو نوع گزارش موجود !  است

در حاليکه : است که در اينجا تنها به دو مورد از آنها اشاره می کنم
مقامات آمريکائی نواری از مکالمه بن الدن منتشر نمودند که وی 

" سپتامبربه اصطالح  ١١ر آن به نقش خود در واقعه تروريستی د
می کرد، بعدا  برخی از متخصصين که روی پرونده بن "اعتراف 

، از آزمایشگاه "ریچارد مولر"کسانی مانند  –الدن کار می کردند 

با بررسی اين نوار ها  بروشنی جعلی بودن آنها را  - ملی برکلی
ين امر نيز که بن الدن در مورد ا. به اثبات رساندند

احتماالسالهاست که مرده است گزارشات و اظهار نظر های 
بطور مثال شخصی به . بسياری در اين فاصله منتشر شده است

سپتامر تحقيق کرده و در  ١١که در باره واقعه " دیوید گریفين"نام  
اين باره مقاالت متعددی به چاپ رسانده و در سالهای اخير کتابی 

می باشد، در " الدن زنده یا مرده؟ اسامه بن: "ه نامشنوشته ک
منتشر نموده قول اوليور نورث عضو  ٢٠٠٩اکتبر  ٩مطلبی که در 

من : "شورای امنيت ملی آمریکا را نقل کرده که گفته است
همچنين   در اواخر سال ." مطمئن هستم که اسامه مرده است

ر پاکستان يعنی همان زمان که بی نظير بوتو نخست وزي ٢٠٠١
اعالم ) ISI(سازمان  اطالعاتی پاکستان بود، وی با تکيه بر گزارش 

اکتبر  ١٦در . مرده است ٢٠٠١دسامبر  ١۵کرد که بن الدن در 
گزارش " منابع اسرائيلی"از قول "  ورلد تریبون"نيز نشریه  ٢٠٠٢

الدن در حمله نظامی آمریکا به افغانستان کشته شده  داد که بن
دال  نيز  ٢٠٠۴دسامبر سال  ١٨يعنی در  بعد ها. است

با ) FBI( رئيس بخش ضد ترور اف بی آی )  Dale Watson(واتسون
به " اعالم کرد که "خبيث درجه یک" توصيف بن الدن به عنوان 

    .بن الدن  مرده است" احتمال بسيار زیاد
با در نظر گرفتن همه واقعيت های فوق وقتي که دستگاه های 

آمريکا با علم به همه شواهد موجود از پخش امنيتی دولت 
تصويری از جنازه وی خود داری می کنند، دالیل مادی ای برای  

کاسه ای "مردم آگاه بوجود می آید تا با تکيه بر واقعيات بگويند که 
و نسبت به دسيسه های جديد دولت آمريکا " زير نيم کاسه است

این روزها اقًا اتف. در علم کردن داستان مرگ وی حساس شوند
سوال بجا و ساده ای در سطح افکار عمومی، در واکنش به 

مربوط به " عمليات"داستانسرایی های مقامات آمریکایی در مورد 
شناسایی و از بين بردن بن الدن وجود دارد، و آن این است که اگر 
کمترین حقانيت و حقيقتی در ادعاهای دولت امریکا وجود داشت، 

یکایی ابتدا بن الدن را دستگير نکرده و ضمن  چرا مقامات آمر
، او را "بزرگترین خطر"کسب همه اطالعات افشا نشده این 

محاکمه علنی ننمودند؟ و اگر قرار بود وی کشته شود چرا 
نخواستند پس از طی چنين پروسه ای او را به مجازات رسانده و 

   ؟!جسدش را به دریا بياندازند
البته تنها به داستان مرگ بن الدن  رياکاری های دولت آمريکا

چون زمانی که وی زنده هم بود دولت امریکا . محدود نمی شود
. دراجرای سياست های ضد خلقی خود از وجود وی بهره می برد

به دنبال انفجارهائی آه در سفارت خانه های  ١٩٩٨مثًال  در سال 
ت آمریکا بن آمریکا در نایروبی و دارالسالم رخ داد، ما دیدیم که دول

الدن و گروه او را مسبب این انفجارات اعالم نمود، و در چنين 
موقعيتی با اعمال نفوذ دولت آمريکا حتی شورای امنيت سازمان 

با این بهانه . ملل قطعنامه ای درباره دستگيری بن الدن صادر نمود
ها بود که ارتش آمريکا در جهت آماده سازی شرایط برای دخالت 

افغانستان، پايگاه های وی را در آن کشور بمباران مستقيم در 
با چنين اعمالی ظاهرًا دولت آمریکا خصومت آشکاری را با بن . کرد

اما اینها دغلکاری هائی بيش از طرف دولت . الدن اعالم نموده بود
چرا که بعدا نشريه . آمريکا برای پيشبرد  سياست خاصی نبودند

يعنی درست در زمانی که  ٢٠٠١فيگارو  گزارش داد که در جوالی 
نهاد های امنيتی آمريکا در جستجوی بن الدن بودند وی برای 

دن به عنوان در طول تمام سالهائی که دولت آمريکا  از بن ال
نام " ٢٠٠١سپتامبر  ١١مغز متفکر حمله های تروریستی  "

ميليون دالر جايزه تعيين کرده بود  ٢٥می برد و برای سرش 
و منطقا سازمانهای جاسوسی اين کشور پيگيرانه در 
جستجوی وی بودند، ما شاهد انتشار دو نوع گزارش در 

و هائی از از يک سو ويدئ. باره وی در مطبوعات جهان بوديم
وی پخش می شد که طی آنها وی پيامهائی برای هواداران 
خود می فرستاد که همواره  باعث تقویت مواضع 
سياستهای جنگ طلبانه امپریاليستی در آمریکا و دميدن در 

می "مبارزه با تروریسم"کالبد پروژه امپرياليست ساخته 
هرچند که بعدا روشن می شد که این ویدیوها . شد

از سوی ديگر اعالم می کردند که . و جعلی است ساختگی
 !  بن الدن مرده است
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در این  CIA معالجه به بيمارستان آمریکایی دبی رفته و نماینده
منطقه هم به مالقات او رفته  و اين مالقات را هم به مقامات باالی 

  !خود گزارش داده است
 ٢٠٠١سپتامبر  ١١از حادثه  واقعه فوق دو ماه قبلجالب است که 
؛ و در حاليکه بن الدن ظاهرا تحت تعقيب دولت اتفاق افتاده بود

آمريکا بود، بعدًا معلوم شد که وی درست يک روز قبل از حمله 
سپتامبر در یک بيمارستان نظامی واقع در  ١١تروريستی 

 ٢٨خبر این امر در . پاکستان، تحت دیاليز خون قرار گرفته  است
در اين . گزارش داده شد CBSرسمًا از طرف شبکۀ  ٢٠٠٢ۀ ژانوی
بيمارستان، اآيپی از نيروهای ارتش "حتی گزارش شده که  رابطه

پاآستان را آه ارتباطی تنگاتنگ با پنتاگون دارند جايگزين اآيپ 
  .  نمود" عادی بيمارستان

با در نظر گرفتن همه قرائن و شواهد موجود که بخشًا در بنابراين 
جا ذکر شد، می توان با قاطعيت تمام غير واقعی و دروغ  بودن این

داستان سرائی های ماشين تبليغاتی دولت آمريکا در مورد 
چگونگی حمله و تروربن الدن و انداختن جسد او به دریا را، مورد 
تاکيد قرار داده و متوجه شد که  اگر قدرتهای مرتجع امپریاليستی 

اموران شناخته شده سازمان ديروز با علم کردن يکی از م
جاسوسی آمريکا یعنی بن الدن، هيوالئی از او ساختند، و سپس 
با دستاويز تالش برای دستگيری وی، حداقل یک دهه بر طبل 
جنگ با تروريسم کوبيده وسياستهای امپرياليستی خود را پيش 
بردند، حال  مرده وی را وسيله پيشبرد منافع و مصالح ضد خلقی 

  . داد ه اندخود قرار 
نوشت  CIAزمانی واشنگتن پست  از قول يکی از ماموران 

را نداشت،  اسامه بن الدن CIAاگر دولت آمریکا و : "که
امروز روشن شده ". یکی مانند او را اختراع می کردند

است که اگر بن الدن خودش هم سالها پيش مرده باشد ، 
 CIAنياز پيشبرد سياستهای ضد خلقی دولت آمریکا و 

ایجاب می کند  تا او را دوباره بکشند تا از مرده وی همان 
استفاده ای را بکنند که تاکنون از افسانه زنده وی می 

  .کردند
سپتامبر و کشتار وحشيانه  ١١امروز یک دهه پس از فاجعه 

هزاران انسان بيگناه، بررسی رویدادها ی عينی نشان می دهد 
مخوف و بی مانند " قدرت"که افسانه های پرداخته شده در مورد 

چه ) به مثابه بزرگترین دشمن آمریکا( و جریان القاعده " بن الدن"
نتایج بی سابقه اقتصادی، سياسی و نظامی و اجتماعی در کل 
جهان سرمایه داری به نفع پيشبرد سياستهای امپرياليستی را 
باعث شده و به قدرت گيری کدام سياستهای ضد خلقی و 

ه کارگران و خلقهای تحت ستم در سراسر دنيا ارتجاعی بر علي
  . منجر گشته است

و امروز اوباما ) پسر(همه می دانند که از کلينتون تا بوش  
سالهاست که روسای جمهور آمريکا با بازی با کارت بن الدن، 
مصالح سياسی طبقه حاکم را پيش برده و بر طبل جنگ با 

ارگران و توده های و در لوای آن، عمال جنگ با ک -تروريسم 
اگر تا . کوبيده اند -ستمديده در کشورهای متروپل و سراسر جهان

دیروز، زنده بن الدن ابزاری برای تشدید سياست جنگ افروزی و 
پراکندن فضای ارعاب و سرکوب و وحشت در جهان بود،  امروز از 

" رامبو"قرار روزی است که اوباما با مرده بن الدن مرتجع و مزدور و 
لوه دادن نيرو های نظامی آمريکا همان سياست ضد خلقی را ج

شرایطی که این داستانسرایی ها در آن صورت می . پيش ببرد
گيرد شرايط رشد روز افزون بحران در نظام حاکم بر آمريکا و 
. گسترش خيزش های مردمی در خاورميانه و شمال افريقاست 

حران، ناتوانی و در شرایطی که موج مبارزات توده ای و تشدید ب
ماهيت ضد خلقی سرمایه داران و سياستمداران قدرتهای 
امپریاليستی را هر چه بيشتر به نمایش گذارده و بر خشم و نفرت 

بن " نابودی"افکار عمومی از وضع موجود افزوده است، عمليات 
" مبارزه با تروریسم"، تنور "رئيس جمهور"الدن به رهبری شخص 

" پيروزی"ی دولت درگير با بحران اوباما نيز، یک را داغتر کرده و برا

  . در آستانه انتخابات دست و پا کرده است - هر چند لحظه ای–
  
و هيوالی القاعده و بن الدن ابزاری " جنگ با تروریسم"

برای توسعه و بسط سلطه ضد خلقی امپریاليستها در 
شرایط شدت یابی بحران جهان سرمایه داری و تشدید 

تضادهای قدرت طلبانه فی مابين امپریاليستها  رقابت ها و
برای تجدید تقسيم بازارهای جهانی بوده اند، سياستی 

بن الدن در خدمت تحقق آن قرار " مرده"و " زنده"که 
اگر به این واقعيت توجه کنيم که حال .  داشته است

خيزش های مردمی در کشورهای خاورميانه و شمال 
ائی اسالمی که امپرياليستها افريقا، بی اعتباری بنيادگر

سالهاست با توسل به آن سياستهای تجاوزگرانه خود را 
پيش می برند را در مقابل ديد همگان قرار داده است، 

نياز گردانندگان دستگاه های آنگاه بهتر می توان به 
اعالم مرگ بن الدن آنهم به  تبليغاتی امریکا در رابطه با

برعکس تصور . بردشيوه ای که نشان داده شد، پی 
کسانی که مدعی اند مرگ بن الدن بيانگر پايان 

اسالم "و " نئوکنسرواتيسم"تروريسمی است که 
امپرياليستها با منادی آن می باشند  اتفاقا " سياسی

گروه تروريستی القاعده و زنده کردن هر " سر "اعالم قطع 
چه بيشتر به اصطالح ضرورت مبارزه با تروریسم، در 

که باز هم بر طبل بنيادگرائی اسالمی به مثابه تالشند 
قدرتهای امپرياليستی کوبيده و در شرایط " دشمن اصلی"

رشد جنبش های انقالبی در منطقه، افول و بی اعتباری 
بی دليل نيست که  .عملی آن دستآویز را از انظار دور سازند

ا طالبان بالفاصله پس از اعالم مرگ بن الدن، بدارو دسته مزدور 
کشته شدن بن الدن به گسترش "صدور بيانيه ای اعالم کردند 
در واقع بررسی تبليغات ماشين  ".شورش منجر خواهد شد

مبارزه با "تبليغاتی امپرياليستها نشان می دهد که گردانندگان 
دارند با تبليغ حول مرده بن الدن در جثه نحيف " تروریسم اسالمی

بدون شک بی اعتباری . مندبنيادگرائی اسالمی باد زندگی می د
، محافل و قدرتها ی بزرگ امپریاليستی را "بنيادگرائی اسالمی"

که بيش از سه دهه است با علم کردن و سرمایه گذاری های 
درازمدت بر این ابزار، از آن بر عليه کارگران و توده های محروم 

برای استفاده کرده اند را به فکر تبليغات و تدابير عوامفریبانه جدید 
پيشبرد سياستهای ضد خلقی خود می اندازد؛ اما نيروهای 
سياسی پایبند به آرمانهای کارگران و زحمتکشان حق ندارند کار را 

و اگر . از آنجا شروع کنند که تبليغات امپرياليستها تمام کرده است
. چنين کنند نشان می دهند که به آن آرمانها پايبند نيستند

در  يک گرايشو ارتجاع ويژگی صرفا  تروريسم و تکيه به قهر
سرمايه داری انحصاری نبوده و نيست بلکه خاصيت ذاتی 

بنابراين هر . امپرياليسم  در طول حيات ننگين اش می باشد
، "نئوکنسرواتيسم"نيروئی چنين جلوه دهد که با به حاشيه رفتن 

تنها ناتوانی اش را در   "به پايان خود می رسد"تروريسم هم دارد 
رک واقعيت و در نتيجه هم آهنگی خود را با تبليغات امپرياليستی د

واقعيت اين است که بر عکس تبليغات دولت .  نشان داده است
پس از مرگ اسامه بن : "آمريکا و رئيس جمهوری اين کشورکه

تجربه سالها " الدن، جهان امن تر و جای بهتری برای زندگی است
يده نشان داده که جهان تنها مبارزات کارگران و توده های ستمد

زمانی امن می گردد که اتفاقا استثمارگران يعنی مسببين جنگها 
و بی عدالتی ها و قتل و کشتار ها برای هميشه از قدرت به زیر 
کشيده شده و از صحنه خارج شوند و اين هرگز ميسر نخواهد 
شد مگر اينکه نظام سرمايه داری بر بستر انقالب کارگران و 

امری که امکان شکل . شان به زباله دان تاريخ ريخته شودزحمتک
گيری جهانی نوين و عاری از استثمار و جنگ و سرکوب را ميسر 

 ٢٠١١مه  -١٣٩٠ارديبهشت     . می سازد
  

  فریبرز سنجری

  

 !!مرگ بر امپرياليسم و سگهاي زنجيريشمرگ بر امپرياليسم و سگهاي زنجيريش
 



7 صفحه          143شماره                                      پيام فدايي 
 

  

فروردین امسال، ارتش ضد خلقی عراق، محل استقرار  ١٩روز  
این کشور را نيروهای خلع سالح شده و بی دفاع مجاهدین در 

حمله اخير که با چراغ سبز دولت .  مورد هجوم مرگبار خود قرار داد
حمایت آشکار از رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی جهت اوباما در 

کشته و صدها مجروح، بجا  ٣٥صورت گرفت، به گزارش مجاهدين 
اين يورش وحشيانه، به حق با موجی از نفرت و محکوميت . گذارد

کار عمومی نسبت به مسببين این فاجعه عمومی از سوی اف
  . مواجه گرديد

همه ميدانند که حمله جنایتکارانه دولت عراق به محل استقرار 
نيروهای مجاهدین و کشتار آنها درست در زمانی صورت گرفت که 

که تا دو سال پيش بطور - رابرت گيتس، وزیر دفاع دولت اوباما 
وق انسانی آنها رسمی مسئول حفظ جان مجاهدین و تضمين حق

برای گفتگو با دولت مزدور نوری  - به مثابه پناهنده در عراق بود
عالوه بر این، در همين زمان . مالکی، در این کشور به سر می برد

واحد های نظامی آمریکا مستقر در محل استقرار مجاهدین در 
، به دستور فرماندهی کل نيروهای آمریکایی در آن کشور، )١(عراق

همه اینها به روشنی نشانگر آن است . ا ترک کردندآن محل ر
حمله دولت عراق با چراغ سبز امپریاليسم آمریکا صورت گرفته 
است، همان امپریاليسمی که رهبری مجاهدین، برای باصطالح 

و قول " حمایت"در ایران، بر روی " دمکراسی"و " آزادی"برقراری 
ه می دهند که همچنين این طور جلو. آنها حساب باز کرده است

اگر مسئوليت حفظ جان آنها بر عهده آمریکا قرار گيرد بحران موجود 
  .حل خواهد گرديد 

از آنجا که از زمانيکه دولت اشغالگر آمريکا مسئوليت حفاظت از 
محل استقرار نيرو های مجاهدين در عراق را به دولت اين کشور 

به  واگذار نموده این چندمين هجوم نيروهای مزدور عراقی
مجاهدین و قصابی شماری از نيروهای این سازمان در عراق می 

اين سوال برجستگی می يابد که در باشد، بطور طبيعی 
شرايط خلع سالح و عدم امکان هر تحرک مبارزاتی 
ادعائی مجاهدین بر عليه جمهوری اسالمی، چه 
ضرورتهائی رهبری مجاهدين را واداشته که نيرو های 

ر نگهداشته و حال حتی برخی از خود را در اين کشو
طرفداران آنها در چنين شرايطی از ضرورت ماندن در عراق 

بدون شک  با دولت آن کشور سخن بگويند؟" مقابله"و 
حمله ارتجاعی، سرکوبگرانه و ضد انسانی که بار ديگر هم، 
ماهيت ضد مردمی دولت عراق و هم، سياست واقعی و نه 

جع به مجاهدین را به نمايش گذارد ادعایی امپریاليسم آمریکا را
نمی تواند فرار از پاسخ به سوال فوق را توجيه کرده باعث کتمان 
نقش ارتجاعی رهبری سازمان مجاهدین در آفریدن و تداوم این 

رهبری ای که با چشم . وضع فاجعه بار برای نيروهایش گردد
دوختن به مراحم محافل تبهکار امپریاليستی و سرمایه گذاری 

وی حمايت آنان برای رسيدن به قدرت، نيرو های خود را عمال به ر
بازی آنها با رژیم وابسته جمهوری اسالمی تبدیل کرده " کارت"

  . است
این سياست مخرب، در حالی توسط رهبری مجاهدین با حرارت 
تمام پيگيری می شود که حتی بعضی از افراد و محافل 

کبار در کنفرانسهای امپریاليستی هم اگر چه هر چند وقت ی
از " حمایت"مجلل و زرق و برق دار با حضور مجاهدین و برای ابراز 

مجاهدين را به دولت خود " کارت"آنها جمع می شوند، استفاده از 
مارچ  ٢٠-١٩برای نمونه در کنفرانس بين المللی . توصيه می کنند

که در برلين برگزار شد  برحی از شرکت کنندگان بيشرمانه به 
لت اوباما اندرز می دادند که حتی اگر در صدد تعامل با دو
است، بهتر است که " مذاکره"حاکم بر ایران از طریق " مالهای"

از روی نام " تروریستی"در این بازی، با برداشتن برچسب 
واقعيتی که ! استفاده کند" کارت"مجاهدين از آنها به عنوان یک 

محافل و قدرتهای واقعی مجاهدین برای " اهميت"و " ارزش"
  . امپریاليستی را به روشنی بيان می کند

رهبری سازمان مجاهدین با بستن ارابه این سازمان به محافل و 
سياستهای امپریاليستی، و حرکت در چارچوب سياستهای ضد 
خلقی امپریاليستها، اميدوار است که به اصطالح در نقش 

وابسته به  و جانشينی رژیم" قدرت"، برای کسب "آلترناتيو"
درست به خاطر . امپریاليسم جمهوری اسالمی به حساب آید

حرکت در چنين جهتی است که مسئولين این سازمان پس از هر 
کشتار فاجعه بار نيروهایشان در عراق، حداکثر زبان به شکایت و 
شکوه از محافل تبهکار امپریاليستی می گشایند که چرا به 

مجاهدین در عراق " ق پناهندگیح"خود در مورد حمایت از " قول"
و در همين حال ارگانهای تبليغاتی آنها با بوق و ! عمل نمی کنند

کرنا به حرکت درآمده و با تالش برای سرمایه گذاری بر روی 
احساسات پاک و خشم مبارزاتی عمومی بر عليه امپریاليستها و 
 رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی و همکاران مزدور آنها در عراق،

بودن " صحنه"عوامفریبانه کشتار نيروهای مجاهدین را نتيجه در 
این سازمان جا می زنند؛ و برای منحرف کردن افکار عمومی از 
سياست تالش برای کسب قدرت به هر قيمت، عليرغم همه 
کشتارهای فاجعه آميز نيروهای آن سازمان در عراق، به اصطالح 

  .مایندضرورت ماندن در آن کشور را توجيه می ن
نيرویی که عمال سرنوشت خود و نيروهایش را به توطئه 
های امپریاليستی و دسيسه های امپریاليسم آمریکا و 
عمالش در هيات حاکمه جمهوری اسالمی و عراق 
وابسته کرده است، به راستی چه انتظاری به جز قربانی 
شدن در راستای مصالح قدرتهای تجاوزگرامپریاليستی به 

زار در این معادالت می تواند داشته باشد؟  عنوان یک اب
اگر رهبری مجاهدین سياست اش اين نبود که به هر 
بهائی در چشم امپریاليستها مقبول واقع شده ، به مثابه 

رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی شناخته " آلترناتيو"
معادالت امپریاليستی نقش آفرینی " صحنه"شده و در 

ز نيرو در عراق تحت اشغال کند  چه نيازی به این تمرک
مستقيم نيروهای امپریاليستی داشت و چرا می بايست 
به هر عمل بی نتيجه و خفت و خواری سياسی تن داده و 
 رسوایی حاصل از این سياستها را هم بر گرده بکشد؟
البته مبلغان این سياست حتی به روی خود و مخاطبينشان هم 

ع امپریاليستها در برخورد با نمی آورند که تازه اگر روزی هم مناف
جنبش توده ها، به رفتن رژیم جمهوری اسالمی حکم کند و 
بخواهد دست به  يارگيری  جديدی بزند و رژيم جديدی را بر سر 
کار آورد  آیا رژیمی که توسط امپریاليستها، به این ترتيب و در این 

به قدرت برسد، می تواند جز در نقش خادمين جدید " صحنه"
یاليستها عمل کند؟ و آیا قرار است که یک رژیم وابسته و ضد امپر

  خلقی دیگری این بار به نام مجاهدین بر مردم ایران حکومت کنند؟  
تجارب مبارزاتی متعدد تاریخی توده ها در جریان پيکار آنها بر عليه 
امپریاليسم و رژیمهای وابسته به آن نظير جمهوری اسالمی، 

پریاليستها دشمنان اصلی مردم ما بوده و نشان داده است که  ام
 هردر نتيجه . اصولی به غير از تحقق منافع غارتگرانه خود ندارند

نيرویی که چشم اميد خود را به جای مردم و قدرت الیزال 
آنها، به الطاف قدرتهای امپریاليستی ببندد و استراتژی و 
تاکتيک خود را بر اساس جلب حمايت آنان انتخاب کند؛ و 
هر نيرویی که برای کسب قدرت سياسی، به جای کسب 
حمایت مادی و معنوی توده های ستمديده، در صدد اتحاد 
با محافل ارتجاعی امپریاليستی بر آید که دغدغه شان 
تنها استثمار و چپاول و سرکوب توده ها ست، عاقبتی جز 
رسوایی و تبدیل شدن به وسيله ای برای پيشبرد منافع 

رهبری مجاهدین سالهاست که در . ندارد ضد خلقی آنها

 !مجاهدين به عرض دولت عراقدر حاشيه ت

  
 



8 صفحه          143شماره                                      پيام فدايي 
 

  

چنين بيراهه ای گام بر می دارند و تنها موفقيت آنها در 
بازی " کارت"این مسير همانا تبدیل شدن به حداکثر، یک 

در دست امپریاليستها برای پيشبرد اهداف ضد مردمی 
  .شان بوده است

ن کشتار فاجعه آميز اخير مجاهدین که بيانگر وحشی گری مأمورا
دولت عراق می باشد، در عين حال یکبار دیگر ورشکستگی 
سياست چشم بستن بر ماهيت ضدخلقی امپریاليستها و 
سياستهای ارتجاعی آنان را یادآوری و بر رسوائی آن تاکيد می 

افشای سياست ارتجاعی فوق الذکر و نقشی که  از این رو. کند
بدیل آنها این سياستها در تسهيل کشتار نيروهای مجاهدین و ت

به گوشت دم توپ برای دشمنان مردم ایران بازی می کنند یک 
وظيفه عاجل برای نيروهای مردمی ست که باید در کنار دفاع بی 
  قيد و شرط از حق پناهندگی تک تک افرادی که در محل استقرار 

  . مجاهدین حضور دارند، به پيش برده شود
  

اط با کشتار اخير همانطور که در اطالعيه سازمان ما در ارتب
مجاهدین توسط ارتش ضد خلقی عراق و چراغ سبز آمریکا تاکيد 

 به که است آزادیخواه و انقالبی نيروهای خواست همه این: "شده
 ارتجاعی و فجایع خونين چنين مجدد وقوع از ممکن طریق هر

   ."شود جلوگيری
  
  :نگاه کنيد به لينک زیر)١(
 http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=32024 
همنشين "آوریل سياه اشرف و نقش اشغالگران عراق نوشته  

  سایت پژواک ایران" بهار
 شفق.ع

  ١٣٩٠اردیبهشت 
  
 
  

  
  
  
 

  ١٩از صفحه  ....مصاحبه با يك فعال كارگري
در . د و افراد انقالبی خلع ید کردندبا صبر و حوصلە نيروهای خود را در درون این شوراها جای دادند و از اعضای قدیمی شوراها کە اکثر یا چپ بودن

اللە صانعی کە امروز از معترضين است و آن  در کارخانە ما آیت. پارەای مواد حتی متوسل بە زور و قلدری شدند و شوراها را بە کنترل خود در آوردند
شورای اوليە را نادیدە گرفت و آنها را تهدید بە اخراج و  اللە نشدە بود، همراە افراد مسلح و با تهدید وارد کارخانە شد و وجود اعضای زمان هنوز آیت

  این امر حدود شش ماە بعد از قيام صورت گرفت. دستگيری کرد و سپس با یک انتخابات فوری شورای جدیدی را تشکيل دادند
  

سالمی کارخانه چه وضعی پيدا گفتيد که در جريان انقالب صاحب کارخانه فرار کرده و پيدايش نبود  بعد از استقرار جمهوری ا :سوال
  کرد؟
همکاری . تمام امور کارخانە زیر نظر شورا بود. کرد، شورا مستقال مدیریت کارخانە را بعهدە داشت تا زمانيکە شورای اوليە کارخانە را کنترل می :پاسخ

ع و همچنين کنترل و حسابرسی را کامال یاد گرفتە و به آن مدیر کارخانە مهندس نجيبی با شورا این امکان را فراهم کردە بود کە شورا امر توليد و توزی
تنها زمانی شورا بە دولت متوصل شد کە مواد اوليە تمام شدە بود و شورا ارز دولتی در . اعضای شورا تمام امور را با دقت کنترل ميکردند. عمل کند

این مقدار . بود" پی وی سی"هزار تن ١۵سهميە کارخانە در سال . ع شداز همين زمان کارشکنی و اخالل وزارت صنایع و معادن، شرو. اختيار نداشت
. کرە از کشورهای دیگر ارزان تر بود" پی وی سی. "شد با ارز دولتی توسط صاحب کارخانە مستقيم از آلمان، اسرائيل و کرە شمالی خریداری می

ماە طول  ٩دە بود کە از زمان خرید تا رسيدن آن بە کارخانە بين شش تا  کار خانە برای یکسال و شش ماە مواد اوليە داشت، اما شورا پيشبينی کر
این امر شامل . (ما خواهان ارز دولتی بودیم برای خرید مواد کە برای اینکار مجوز وزارت صنایع و معادن الزم بود ١٣۵٨در اردیبهشت . خواهد کشيد

دليل قانع کنندەای هم برای این امر وجود نداشت . اما وزارت مربوطە این مجوز را بە ما نداد). شد کە صاحبان آنها فرار کردە بودند کليە کارخانەهای می
  .جز اینکە از این طریق ميخواستند مدیریت را از شورا بگيرند

   

  لطفا سرنوشت شورای کارخانه خودتان را تشريح کنيد؟  :سوال
. های دولتی مراجعە و اظهار کردە بودند کە شورا در کنترل کارگران کمونيست است اندر خرداد ماە عدەای از کارگران مذهبی بە بعضی از ارگ :پاسخ

این یک دروغ محض بود و شورا همانطور کە قبال اشارە شد در فضای بسيار . (شورا را هم آنها خودشان درست کردە و کارگران بە آن رای ندادەاند
اللە صانعی همراە عدەای مسلح بە کارخانە آمدە و فراخوان مجمع عمومی  آیت ۵٨خرداد  ٢٧). صميمانە و آزادانە توسط همه کارگران انتخاب شدە بود

ها غافل  شورا از آنجایکە از نيرنگ مذهبی. شد این در صورتی بود کە مجمع عمومی یا توسط دو سوم کارگران و یا توسط شورا فرا خوان دادە می. داد
خابات جدید بە جای نرسيد و صانعی توانست در عرض سە ساعت شورائی مرکب از عوامل خود را تشکيل اعتراض شورا با انت. بود خود غافلگير شد

هيچکدام از اعضای قدیمی خود را کاندید نکردند بە جز یکنفر کە خود از . بدهد کە کامال مطيع و سر براە کميتە انقالب اسالمی جادە کرج قرار داشتند
از آن بە بعد شورای جدید هموارە با وزارت . شدند شدند از جانب  صانعی خلع صالحيت می قديمی کاندید هم می البته اگر اعضای. دسيسە گرها بود

همزمان بە دستور صانعی و شورای جدید انجمن . کار و صنایع و معادن همکاری ميکرد، و بە هيچکدام از خواستەهای کارگران اهميتی دادە نشد
با آغاز جنگ عراق و ایران فشار از جانب انجمن اسالمی و شورا بر . کارشان فقط جاسوسی روی کارگران بود اسالمی کارخانە نيز تشکيل شد کە

در ادامه اين وضع و با نابودی .  روی افراد شناختە شده و اعضایی شورای قدیم بيشتر شد کە این امر منجر شد بە فرار عدەای از کارگران قدیمی
  .های متفاوت اسم نویسی کردند برای رفتن بە جبهە يران و عراق اين شوراهای اسالمی بودند کە کارگران را در نوبتبا آغاز جنگ اشوراهای کارگری 

  

با توجه به فضای فعال سياسی بعد از قيام بهمن در سطح جامعه و فعاليت علنی گروه های سياسی اين واقعيت خودش  :سوال
  را چگونه در کارخانه و شورا جلوه می داد؟ 

پيکار چنين ادعای را ميکند اما این واقعيت کە سازمانهای سياسی بعد . کمتر گروهی بود کە قبل از قيام عضوی در بين کارگران داشتە باشند :اسخپ
روی همين امر هم باعث شد کە کارگران بە سازمانهای متفاوت . از قيام بهمن بود کە شروع بە عضو گيری کارگران کردند، یک مسئلە تاریخی است

های سياسی تجربە  سازمان. این امر در تضعيف شوراها کامال مٶثر بود. ها هم متأسفانە بسيار متفاوت با هم بودند خط و مشی سازمان. آورند
گزارش  ها بر مبنای مسئولين کارگری سازمان. کاملی روی مسایل کارگری نداشتند آنچە کە بعنوان گزارش از کارخانەها ميرفت کل اطالعات آنها بود

این رهنمودها غالبا عموميت نداشت، چون شرایط و وضعيت . اعضای جدید درون کارخانەها بە کارگران هوادار خود در آن کارخانە رهنمود ميدادند
ار سازمان در کارخانەای همە کارگران بدون استثنا طرفد. گرایشات سياسی متفاوتی در ميان کارگرها وجود داشت. کارخانەها با هم متفاوت بودند

  . چریک ها بودند و در کارخانە دیگری هيچگونە گرایش چپی وجود نداشت
بهمين دليل اعضای چپ . های سياسی بود این یکنوع رقابت بين رژیم و سازمان. خواهان تسخير شوراها بودند ۵٨سازمان های سياسی در سال 

های بعدی کارگران از آنها  ر بين کارگران داشتند کاستە شد و در انتخاباتشوراهای قدیمی بسيار سریع شناسی شدند و از آن اوتوریتەای کە د
  . حمایت خوبی نکردند و در بسياری موارد ناچار بە ترک کارخانە شدند

  
  آيا اطالع داريد که بعد از سرکوب کارگران و نابودی شورای کارخانه چه وضعی در کارخانه شما حاکم شد؟ :سوال
بە نصف کاهش پيدا کردە و سپس و بە تدریج کار به آنجا رسيد که کارخانە در سال  ١٣٧۵تعداد کارگران تا سال . ە دوام بياوردکارخانە نتوانست :پاسخ
چند سال پيش مطلع شدم که صاحب کارخانە رضا شکرچيان کە در آمریکا کارخانە دارد، پيشنهاد دادە است کە بە ایران رفتە و . کامال بستە شد ١٣٨۴

 .ولی کارخانە در حال حاضر بستە است. اطالع بيشتر از این را ندارم کە آیا با درخواست او موافقت شدە یا خير. را بە کار بيندازد کارخانەها
  

رفيق مظفر عزيز به اميد اينکه زياد خسته ات نکرده باشيم و با سپاس از وقتی که جهت پاسخ گوئی به اين سواالت در : سوال
دوارم که در آينده هم پاسخگوی سواالت ما باشيد چون شکی نيست که با توجه به سالهای طوالنی شرکت اختيار ما گذاشتيد امي

شما در مبارزات کارگری و مشاهدات عينی تان از شرايط زيست و مبارزه کارگران سواالت بسياری باقی مانده و بيشک تجربه های 
به همين دليل به اميد اينکه در فرصت . گو را نمی توان پايان يافته تلقی نمودبنابراين اين گفت. گرانقدری امکان بازگوئی نيافته است

  .  ديگری باز هم پاسخگوی سواالت ما باشيد برایتان موفقيت و پيروزی آرزو داريم
  پایان .موفق باشيد.با تشکر از شما و به اميد اينکه توانسته باشم پاسخگوی سواالت شما باشم:پاسخ
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با انتشار خبر کشته شدن بن الدن به دست نيرو های آمريکائی در 
با بازماندگان قربانيان فاجعه ) کانادا(سی - بی-راديو سی پاکستان

گوهائی ترتيب داده و در مورد اينکه با شنيدن  اين گفت سپتامبر ١١
به آنها دست داده و در اين باره  چگونه فکر می  چه احساسیخبر 

اين در روز دوشنبه دوم ماه مه به . کنند از آنها سوال می کرد
نظرم  ساله  ١١حرف های يک پسربچه که  گوش می دادمبرنامه 

از همه جالب تر و  وی عليرغم سن کم اش. را به خود جلب کرد
، بطوريکه گوينده راديو را نيز بسيار صحبت می کرد قابل تأمل تر 
اين پسربچه که پدرش را در واقعه تروريستی . ه بودحيرت زده کرد

برای مصاحبه کننده توضيح  نيويورک از دست داده، سپتامبر در  ١١
پس از شنيدن خبر ترور بن الدن، از مادر خود سوال می داد که 

می توانند به اين راحتی ) مريکايیآسربازان (چطور آنها "رده که ک
وارد کشور ديگری شده و يک نفر را بکشند و پاسخگوی هيچکس 
نباشند؟ چرا آنها بن الدن را زنده دستگير نکردند تا در دادگاه به 

سپتامبر چطور به  ١١سوالهای ما پاسخ بدهد و توضيح بدهد که 
ه هزار قربانی ديگر، چرا و چگونه و به وقوع پيوست و پدر من و س

  "  دست چه کسانی کشته شدند؟
و بسياری ديگر از افراد خانواده های (صحبت های اين کودک 

نشان دهنده اين واقعيت است که  )سپتامبر ١١قربانيان فاجعه 
برای اينکه نشان دهد مريکا آدستگاه تبليغاتی دولت عليرغم تالش 

مريکا ايجاد کرده آو شوق زيادی در جامعه شور چه قتل بن الدن که 
سپتامبر چکونه از اين اقدام پشتيبانی می  ١١و خانواده قربانيان 

کنند برعکس چگونگی کشتن بن الدن و دروغهائی که به دنبال آن 
  .مطرح شد به سواالت زيادی در سطح جامعه دامن زده است

از اجراکنندگان  به تجليلمريکا بالفاصله پس از ترور بن الدن آدولت 
وانمود کند که قتل بن اين عمليات تروريستی پرداخت و برای اينکه 

با آگرانديسمان ، چقدر باعث خوشحالی مردم شده است الدن 
که به طرفداری از دولت شکل گرفته کردن چند تظاهرات کوچک 

نژادپرستان دست تظاهرکنندگانی که اکثرا از تالش کرد که بود، 
را مريکا آبخش بسيار کوچکی از جامعه در واقع که بوده راستی 

درصورتيکه، . به عنوان کل جامعه جا بزند تشکيل می دهند را
که غرق در مشکالت مردم آمريکا اکثريت واقعيت اين است که 

اقتصادی و اداره کردن زندگی دشوار خود هستند، با خبر قتل بن 
  . ندالدن بسيار بی تفاوت برخورد کرد

برای اينکه وانمود کند که مردم اين کشور در  دولت آمريکا
خونخواری و شقاوت دست کمی از دولت آن ندارند، يک 

به راه انداخت و نتيجه آن را به نيز نظرخواهی فرمايشی را 
مردم آمريکا شکلی سانسور کرد که نشان دهد اکثريت 

معتقدند که افرادی مانند بن الدن را بايد بدون محاکمه به 
درواقع با چنين روش های فريبکارانه طبقه . قتل رساند

د که مردم نمريکا و دولت مدافع آن تالش می کنآحاکم بر 
آگاه اين کشور را که برای حفظ حقوق دموکراتيک خود و 
درواقع برای حفظ دستاوردهای تمدن بشری می کوشند، 

د و آنها را با سرکوب و ايجاد نمرعوب و وادار به تسليم کن
شت، از انديشه و عمل پويا و منتقدانه باز جو ترس و وح

  . دناجتماعی بکشان-دارد و به انزوای سياسی
و ميزگردهايی  مريکا و بحث هاآبا رجوع به اظهارات مقامات دولت 

که در رسانه های طرفدار دولت راه انداخته شده اند، می توان به 
ز حمايت مردم امريکا الب جروشنی ديد که عالوه بر تالش برای 

يکی ديگر از مهمترين اهدافی که جنگ عراق و افغانستان و غيره، 
مريکا دنبال می کند اين است که از ماجرای ترور بن الدن آدولت 

اعمال می برای توجيه کردن شکنجه هايی که در زندانهای امريکا 
  . استفاده کرده و حتی شکنجه را به امری قانونی تبديل کندشود 

رئيس " لئون پانتا"ماه مه،  ٣روز سه شنبه به عنوان مثال، در 
در مصاحبه ای با کانال ) سيا(سازمان جاسوسی امريکا 

اطالعاتی که با استفاده از سی اعالم کرد که -بی-ان
در گوانتانامو و ديگر " تکنيک های پيشرفته بازجویی"

زندانهای سازمان سيا به دست آمده بودند، در موفقيت 
بن الدن که به ترور او منجر شد، سازمان سيا در ردیابی 

او در پاسخ به سوال  . تأثير قطعی و اساسی داشته اند
تکنيک های پيشرفته "، تایيد کرد که اين مصاحبه کننده

در حاليکه  .می شودهم " نگيواتربورد"شامل " بازجویی
نوعی شکنجه از طريق فشار سر که  " نگيواتربورد"

زندانی در آب  تا حد احساس خفگی می باشد در زمان 
رسما رايج شده بود و در بستر افشاگری هائی ) پسر(بوش

که شده بودبا مخالفت آشکار افکار عمومی مواجه گرديده 
    .بود

پيتر "مريکا مانند آديگر مقامات دولتی جالب است که برخی از 
" ننسی پولوسی"و همچنين ) ای کنگره امريکايکی از اعض" (کينگ

نيز در سخنرانی ها و مصاحبه های ) عضو حزب دموکرات امريکا(
خود اين ادعا را تکرار کردند که محل زندگی بن الدن با استفاده از 

که  "واتربوردينگ"اطالعات مهمی که از طريق شکنجه هايی مثل 
، وندا انجام می شمريکآطول چندين سال گذشته در زندان های  در

و بنابراين نبايد به خاطر اين شکنجه ها از دولت بوش  هکشف شد
  .انتقاد کرد

قانونی کردن برای حاکم بر آمريکا بورژوازی نخبگان تالش 
اين موضوع درواقع از . موضوع جديدی نيست شکنجه

و شروع شد  ٢٠٠١سپتامبر  ١١روزهای پس از واقعه 
ه ترور بن الدن تشديد شدپس از تاکنون ادامه داشته و 

يد در اينترنت به فايل های به عنوان مثال می توان .است
و مقاالت متعدد و برنامه های تلويزيونی  ی دانشگاهیميزگردها

تاکنون تحت عناوينی مانند  ٢٠٠١که از سال روزنامه ها رجوع کنيد 
آيا مجريان قانون نبايد اجازه داشته باشند برای به حرف درآوردن "
آيا "، "نونين، به هر کاری حتی به هولناکترين کارها دست بزنند؟ظم

" بدترين"بهتر از " بد"تحت شرايط خاصی، شکنجه می تواند 
در تالش برای قانونی کردن شکنجه،  .و غيره وجود دارند "باشد؟

نخبگان بورژوازی حتی به درس گيری تاريخی از پيشگامان خود نيز 
يکی از شماره های مقاله ای در ل در به عنوان مثا. نده اپرداخت

که " شکنجه موفقيت آميزی" ٢٠٠١در سال " وال استريت ژورنال"
به ادعای نويسنده مطلب، منجر به کشف يک عمل تروريستی در 

در فيليپين شده بود، برای توجيه شکنجه مثال زده  ١٩٩٥سال 
و يا در مطلب ديگری در رسانه های اينترنتی حامی . شده بود

مريکا، با روشی عوامفريبانه به توجيه جنبه های مختلف آلت دو
" شکنجه عادالنه"قانونی و اخالقی شکنجه پرداخته و اصطالح 

      .استاختراع شده 
در دفاع از طبقه حاکم و هم  " تايمز"در همين چهارچوب نشريه 

به درج مقاالتی قانونی کردن شکنجه برای بليغاتی آن تدستگاه 
وقتی ما "که آنجا پيش رفته است که مدعی شده   پرداخته و تا

مجبور شديم در رابطه با شکنجه صحبت کنيم، مدت ها بود که 
مردم اين بحث را در بارها و رستورانها و قطار و اتوبوس و سر 

  ."  شروع کرده بودندخود  شام هایميز
واقعه تروريستی ، در يک دهه گذشتهواقعيت اين است که 

برای مريکا آدر دست دولت  ه استی شدنيويورک بهانه ا
و ديگر (به حقوق و آزاديهای مردم اين کشور يورش بردن 

اعمالی مانند دستگيری های بدون . )کشورهای جهان
مدرک، استراق سمع و جاسوسی عليه مردم، سانسور، 
سرکوب خشونت آميز مبارزات کارگری و تظاهرات و 

رفتاری با زندانيان اعتراضات و مبارزات دموکراتيک مردم، بد
و دولت های ديگر (دولت آمريکا و ديگر اعمال ضدخلقی 

گر چه هميشه کم يا ) کشورهای سرمايه داری پيشرفته
زياد وجود داشته  اما در اين فاصله شديدا و مرتبأ رو به 

شکنجه دارند تالش می کنند تا حال و . افزايش بوده است
  . را هم قانونی کنند

  

 !استفاده از ترور بن الدن براي توجيه شكنجه



10 صفحه          143شماره                                      پيام فدايي 
 

  

جه در رسانه های عمومی مورد بحث قرار اين که مسئله شکن
نبايد اين . گرفته، از نظر سياسی دارای اهميت بسيار زيادی است

مهمترين مسئله اين است که صرف نکته را هم فراموش کرد که 
يعنی بحث اين که آيا شکنجه بد است يا راه انداختن چنين بحثی، 

فساد خود نشانه خوب و يا در چه شرايطی خوب است و غيره، 
اجتماعی و فرهنگی طبقه حاکم است که به شکلی مستبدانه به 

  . می پردازدپرداخته و ارتکاب چنين جرايمی 
  " بعد از شکنجه نوبت چيست؟"مردم آگاه آمريکا از خود می پرسند 

با توجه به واقعيات کنونی، می توان حدس زد که احتماأل دولت 
" موفقيت آميز"ره به آمريکا به زودی تالش خواهد کرد که با اشا

که ادعا می شود عامل ماجرای تروريستی (بودن ترور بن الدن 
جوخه های مرگ ) در حاليکه در واقع مامور سيا بوده  نيويورک بوده

، که را دسته های تروريستی خود به کشورهای ديگرفرستادن و 
  .    ، رسمی و قانونی کندبه کار گرفته می شونددر حال حاضر عمأل 

ند که بحث شکنجه در رسانه های دولتی امريکا بطور وسيع از هرچ
مريکا آسپتامبر شروع شد، اما در زندانهای  ١١بعد از واقعه روزهای 

. خل و خارج از اين کشور هميشه شکنجه وجود داشته استدادر 
کنوانسيون ضد شکنجه سازمان ملل در گزارشی  ٢٠٠٠در ماه مه 

مريکا و نقض حقوق بشر آت دولت صفحه ای به اين گونه تخلفا ٤٥
ناگفته نماند که در رابطه با نقض حقوق بشر،  .توسط آن اشاره کرد

مريکا سالهای سال آامروز ديگر بر کسی پوشيده نيست که دولت 
" دانشکده ترور"که به " مريکاآدانشکده نظامی قاره "است که در 

مشهور است، خود به تعليم شکنجه گران و تروريست های 
در ايتکار بين المللی و سرکردگان جوخه های ترور و اعدام جن
 ١١پيش از  .پرداخته است) منجمله السالوادور(مريکای التين آ

مريکا، استخدام افراد و نيروهايی که آسپتامبر، طبق قوانين دولت 
اما . شناخته شده اند ممنوع بود" حقوق بشر ِينناقض"به عنوان 

برداشته شد و  ٢٠٠١سپتامبر  ١١از پس اين محدوديت قانونی 
مريکا شکنجه گران و تروريست های حرفه ای را برای انجام آدولت 

استخدام کرده و به عراق و افغانستان جنايتکارانه خود دستورهای 
در اين رابطه به مقاالت متعددی که در پيام فدايی منتشر (. فرستاد

ه شده، بلک واترزگ اشار"شده و در آنها به شرکت هايی مثل 
مريکا اميدوار است که با برداشتن ديگر آدولت ) مراجعه کنيد

وظايف اين جنايتکاران را رسما و علنا محدوديت های قانونی، خود 
  .     مستقيمأ انجام دهد

مريکا و ديگر کشورهای صنعتی جهان، هر فردی آبر اساس قوانين 
محسوب می شود، تا وقتی که " بی گناه"در هنگام بازداشت 

نون را ظو گناه کار بودن و يا بی گناهی فرد م. شودخالف آن ثابت 
می پردازد، و وی به دفاع از  متهم يک دادگاه عادالنه که در آن وکيل

تعيين  دپس از شنيدن همه شواهد و ديدن همه مدارک می توان
عالوه بر اين چند نکته مهم، تدابير حقوقی و اصول و سنت . ندک

زيادی در چهارچوب قانون و در فرهنگ متمدن های دمکراتيک بسيار 

رايج در جوامع پيشرفته وجود دارند که همه آنها از دستاوردهای 
 مترقیمتفکرين تالش های آزاديخواهانه توده ها و مبارزات قرن ها 

 و طبقه سرمايه داری آنها محسوب می شوند، نه هديه هيچ دولت
تی هستند که قصد و امروز، اين دولت های امپرياليس. در جهان

کرده اند که توده های مردم جهان را از همه دست آوردهای تالش 
اين درواقع جنگی است . های دمکراتيک و مترقی خود محروم کنند

ميان توده های مردم جهان و طبقه سرمايه دار حاکم بر جهان، بر 
  .سر حفظ تمدن

  
  دليل گسترش روزافزون اين جنگ چيست؟ 

اره با قهر و ارتجاع و خشونت  معنا پيدا امپرياليسم که همو
می کرد و می کند در مقابله با انقالبات  کارگری قرن 
گذشته و دستاوردهای انکار ناپذير آنها اجبارا به خود چهره 
دمکراتيک داده و به برخی از خواستهای توده ها گردن 

اما با شکست اين انقالبات شرايط را برای يورش . نهاده بود
دستاوردهای مبارزات انقالبی کارگران و به همه 

زحمتکشان مهيا ديده و با برکشيدن ماسک از چهره در 
در .  تالش است تا دستاوردهای قبلی را از آنها باز ستاند

نتيجه چنين واقعيت هايی و فرآيندهای ايدئولوژيک مرتبط با 
آن است که نخبگان بورژوازی با حقوق دمکراتيک توده ها 

نعی بر سر راه انباشتن بازهم هر چه بيشتر به عنوان ما
، ضديت داشته و برای از ميان حاکم طبقهسرمايه در دست 

اين صرفأ جنگ در عراق يا . برداشتن آنها تالش می کنند
مريکا نيست آافغانستان و يا جنگ با ديگر دشمنان خيالی 

و ديگر  که ميل به شکنجه و اشتهای طبقه حاکم بر آمريکا 
هر چه را برای جنايت و خونريزی امپرياليستی کشور های 

به واقع خود اين جنگهای برای  .استتحريک کرده بيشتر 
واقعيت اين است  . پاسخ به همين نياز ها شکل گرفته اند

بحران . که فرايندهای مهم تر ديگری نيز در کار هستند
عميق اقتصاد سرمايه داری، ، سقوط بازار سهام، از دست 

های فوق نجومی و غيره، و بحران های دادن درآمد 
اند شديدأ قطبی شده ای که جوامع  دراجتماعی ديگر

دست به دست هم داده و موجب شده اند که طبقه 
به هر چه بيشتر جنايت بار خود را و  سرمايه دار چهره کريه 

دولت های امپرياليستی را آنقدر به  آنچه که .نمايش بگذارد
و در نتيجه   اختالفات طبقاتیافزون تشديد روز هراس انداخته 

. تعميق مبارزه طبقاتی و احتمال اوج گيری انقالبات می باشد
انقالباتی که قادر است چشم انداز رهائی واقعی را در مقابل 

  .ستمديدگان به نمايش بگذارند
 

  سهيال  دهماسی

  

  ١٦از صفحه  ... حزب كارگري سوسيال دمكرات روسيه

 "اول ماه مه"
ه هایشان محبوس است به پرولتاریای قهرمان روسيه هم اکنون کارگران جهان در حالی که نفس در سين. اما زیاد دور نيست

  . چشم دوخته اند که فداکاریهای بيشماری در راه آرمان رهایی از خود نشان داده اند
  

کارگران سراسر روسيه این شعار را به شعار ". یا مرگ یا رهایی: "کارگران سن پترزبورگ در روز مشهور نهم ژانویه اعالم کردند
ما از طریق قيام آزادی بدست ميآوریم و از طریق آزادی : ما از دادن هرگونه قربانی دریغ نمی کنيم. ندجنگ تبدیل می کن

  .سوسياليسم
  

  !زنده باد روز اول ماه مه
  !زنده باد سوسيال دموکراسی انقالبی بين المللی

  !زنده باد رهایی کارگران و دهقانان
  !برقرار باد جمهوری دموکراتيک

  !زاریمرگ بر استبداد ت
  "وپریود"دفتر کميته های اکثریت هيئت تحریه 

  .نگاشته شده است ١٩٠۵آوریل ) ٢۵( ١٢قبل از تاریخ 
  به عنوان اعالميه جداگانه ای انتشار یافت ١٩٠۵در سال 
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خواننده موسيقی محلی آمريکايی )(Hazel Dickens" هيزل ديکنز"
 ٧٥در اثر عوارض ناشی از ذات الريه در سن  ٢٠١١اپريل  ٢٢در 

در خانواده ای کارگری در  ١٩٣٥او که در سال . سالگی درگذشت
ايالت ويرجينيا به دنيا آمده بود، از اولين سالهای کودکی با درد و 

وی زندگی خود را در . رنج زندگی طبقه کارگر از نزديک آشنا شد
ر فقير بوده و اجبارا در يک خانه يک نفره که بسيا ١٣خانواده ای 

برادرهای او کارگر معدن . اتاق خوابه زندگی می کردند آغاز نمود
وقتی که در . بودند و خواهرش در خانه مدير معدن کلفتی می کرد

صنعت زغال سنگ دچار افت شد، خانواده هيزل نيز  ١٩٥٠دهه 
رای پيدا مانند هزاران کارگر اخراج شده در ايالت های جنوبي، ب
در آنجا . کردن کار به مناطق صنعتی شمال آمريکا نقل مکان کرد

او بعدها که به . هيزل نيز به کارگری در کارخانه ای مشغول شد
هنر روی آورد و به خواننده مشهوری تبديل شد، در مصاحبه های 
متعددی خاطرات آن سالها را بازگو کرده و از دشواری های زندگی 

به عنوان مثال در مصاحبه ای گفته بود که . دکارگران صحبت کر
حقوق کارگران در آن زمان آنقدر ناچيز بود که بعد از خريد مواد "

بخصوص ما . غذايی مورد نيازمان، ديگر پولی در جيبمان نمی ماند
که کارگران نوجوانی بوديم، حتی پول ارزان ترين تفريحات مخصوص 

او در مصاحبه های ." مجوانان، مثل سينما رفتن را هم نداشتي
مزد بسيار ناچيز آنها که فقط نان بخور و "خود در مورد کارگران زن و 

نميری را تأمين می کرد، و بخصوص حقوق نابرابر و بسيار اندک 
و درباره تن دادن کارگران به اين بی " آنها نسبت به کارگران مرد

 . استعدالتی ها، به دليل ترس از بيکاري، به کرات صحبت کرده 
با خواندن آوازهای  ١٩٦٠هيزل فعاليت هنری خود را در دهه 

محلی بسيار پرشوری در وصف زندگی پر رنج و درد کارگران معادن 
 . و بخصوص زنان کارگر منطقه آپاچي، آغاز کرد

تعلق او به خانواده ای کارگري، خود کارگر بودن و در نتيجه 
، تأثير عميقی بر شناخت واقعيت های مربوط به زندگی کارگران

بطوريکه او توانست اين تأثير را در کار . زندگی هنری هيزل گذاشت
هنری خود دخالت دهد و به همين دليل وی به يکی از بهترين 
خواننده های موسيقی محلی آمريکا که برای طبقه کارگر و در 

او خود در . وصف زندگی پر درد و رنج آنان می خوانند، تبديل شد
اگر انسانی مذهبی بودم، مذهب من "گفته است که اين رابطه 

 ." احساسات عميقی می بود که نسبت به طبقه کارگر دارم
 

پس از مدتی که از شروع کار هنری هيزل گذشت، با يک خواننده 
" آليس جرارد"و همسر او " مايک سيگر"روشنفکر ديگر به نام 

قای کار آشنا شد و با آنها به همکاری پرداخت که منجر به ارت
به دليل مخالفت با جنگ کره، به " مايک سيگر. "هنری او گشت

بالتيمور تبعيد شده و مجبور به کارگری در بيمارستان مخصوص 
از خواننده های " پيت سيگر"او و برادرش . مسلولين شده بود

 . مردمی و روشنفکر امريکا بودند
ند، ترانه يکی از زيباترين آوازهايی که هيزل و آليس با هم خواند

در اين آواز که به شکلی سمبوليک در . است" پرنده کوچک زيبا"

وصف کارگرانی سروده شده که تالش می کنند خود را از رنج و 
مشقت زندگی کارگری خالص کنند، هيزل با صدای زيبايش می 

 : خواند
 پرواز کن پرنده کوچک زيبا، "

 ... 
 پرواز کن فراتر از کوهستان تاريک، 

 ن به آنجا پرواز ک
 که آزاد شوی 

 آزادی ای ابدی 
 پرواز، ! پرواز کن

 ای پرنده کوچک زيبا 
 پرواز کن، 

 دور، دور، پرواز کن 
 تا به آنجا 

 که ديگر نمی وزد 
 " باد سرد زمستانی

 
کوهستان "اين آواز از زبان کسی خوانده می شود که در پشت 

باقی ) سنگسمبل زندگی پر رنج کارگران معادن زغال " (تاريک
مانده و اميد به آينده آن ديگرانی دارد که در تالش خارج شدن از 

 . اين شرايط هستند
هنگامی که برادر هيزل که کارگر معدن بود و در اثر سرطان ريه 

درگذشت، ) که بسياری از کارگران معدن به آن مبتال می شوند(
 : هيزل اين ترانه را به ياد او خواند

 
ای در اعماق سرزمين رنج ها و گرسنگی  در خانه فقيرانه"

 ها، 
 آنجا که مباهات بيگانه است 

 با انسان، 
 بيگانه با 

 . مردی فنا شده
 آنجا که 

 روح و جان انسان 
 آلوده به گرد و غبار زغال سنگ است، 

 تا لحظه آخر، 
 . تا لحظه زوال جسم فاسد شده اش

 و آنجا که هيچ همدمی ندارد، 
  اين مرد تباه شده،

 ." جز ريه سياه از کار افتاده اش
 

هيزل در ترانه های زيبا و پر احساس خود، از زندگی کارگران در 
شهرهايی گفته است که در اثر تعطيل شدن کارخانه ها نابود 
شده اند، از انفجار در معادن و کشته شدن کارگران، مثًال او ترانه 

منينگ "عدن م ١٩٦٨کارگر در انفجار  ٧٨ای در مورد کشته شدن 
او در ترانه های خود از رنج های بی شماری می . سرود" تاون

او همچنين رنج . گويد که خانواده های کارگری در زندگی دارند
های کارگران جوانی را توصيف نموده است که با اين که زندگی 
خود را با عشق شروع می کنند ولی در اثر فقر اقتصادی و 

 . مشکالت مالی از هم می پاشد
از آنجا که بسياری از ترانه های هيزل در مورد زنان کارگر است، 

اما هيزل . برخی ها ادعا می کردند که او يک فمنيست است
به عنوان مثال در مصاحبه . هميشه اين موضوع را انکار می کرد

ای با يکی از مجله های مخصوص زنان هنرمند، در اين رابطه 
فراد، من نمی توانم درد و رنج برخالف خيلی از ا"توضيح داد که 

می دانم که زنان . زنان طبقه کارگر را از مردان طبقه کارگر جدا کنم
هميشه زندگی بسيار سختی داشته اند که فکر می کنم تا آينده 

تحت ستم ترين انسانها، هميشه سخت . دور ادامه خواهد داشت
ی ما اما هيچکس راه رهايی را برا. ترين زندگی را خواهند داشت

يک ) باز کردن راه رهايی از ستم ها(اين . باز نمی کند، جز خود ما
بنابراين، من اختالف و جدايی بزرگی در ميان . جنگ و مبارزه است

بنابراين، . نمی بينم) در ميان زنان و مردان طبقه کارگر(خودمان 
  با اينکه هيزل ." جنگ و مبارزه ما، جنگ و مبارزه ای مشترک است

  
    ١٣ صفحه

 
  
  
  

  

 

 !زنان كارگر آمريكا زل ديكنز، خواننده هي
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 استراليا –در سيدني  گزارشي از تظاهرات روز اول ماه مه 
ظهر از های پارک شهر ١٢تظاهرات روز اول ماه مه در ساعت 

سيدنی  شروع شده و تظاهرکنندگان  بعد از طی چند خيابان 
  . اصلی شهر در همان محل گرد آمده و به جرکت خود  پایان دادند

  
نه های جمعی بيش از هزار نفر در این تظاهرات بنا به گزارش رسا

از نيروهای چپ، مترقی و مخالفين جنگ ونيز نيروهای طرفدار 
در تظاهرات امسال نيروهای . محيط زیست شرکت داشتند

بيشتری از کشورهای آسيائی و خاور ميانه شرکت کرده بودند  
ولی تعداد شرکت کنندگان از طرف اتحادیه های کارگری کمتر از 

نمایندگان چند اتحادیه کارگری از جمله  اتحادیه . سال قبل بود
کارگران بنادر ، اتحادیه کارگران ساختمان و جنگل و منابع و نيز 
نماينده ای از طرف کارگران مس شيلی در اين گردهمآئی  در 
مورد وضعيت کارگران و شرایطزيست و کار و مبارزه آنها صحبت 

  . کردند
  

هرت شرکت داشته و اطالعيه هواداران سازمان نيز در اين تظا
های سازمان را به زبان انگليسی  در ميان شرکت کنندگان و 
عابرین پخش نموده و برای مشتاقين به توضيح در باره شرایط 

  .ایران و نيز نظرات سازمان پرداختند
  

  هواداران چریکهای فدائی خلق ایران
 استراليا –سيدنی 

  !روژگزارشي از مراسم روز جهاني كارگر در ن

امسال به روال سنت هر ساله در اسلو پايتخت نروژ، مردم با 
شرکت در راهپيمائی روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر را گرامی 

  .داشتند

هزار  ٥٠٠تا  ٤٠٠تظاهرات با حضور جمعيت چشمگيری که حدودا 
نفر  تخمين زده ميشد از ميدان کارگر شروع شد و با وجود تغيير 

رمای شديد که مردم شرکت کننده را غافلگير ناگهانی هوا و س
استقبال از اين تظاهرات . ساعت ادامه يافت ٣کرده بود به مدت 

منحصر به مردم نروژ نبود و نيرو های سياسی ايرانی و غير ايرانی 
در گردهمآئی . مقيم نروژ هم فعاالنه در آن شرکت نموده بودند
شتند که اهداف امسال اکثر سازمانهای سياسی ايران شرکت دا

و مطالباتشان را با توزيع اعالميه و برافراشتن شعار ها و 
در طی اين گردهمآئی . بنرهايشان به نمايش گذاشته بودند

اعالميه های چريکهای فدائی خلق به زبان انگليسی وسيعا توزيع 
  .گرديد

راهپيمائی گراميداشت روز جهانی کارگر با سخنرانی تعدادی از 
مراسم به پايان رسيدو  شرکت وسيع مردم  سازماندهندگان

بروشنی نشان می داد که  شرايط بحرانی نظام اقتصادی حاکم بر 
نروژ و کال اوضاع ملتهب نظام های سرمايه داری بحران زده باعث 
گشته تا مردم هر چه بيشتر به مسائل سياسی و اجتماعی 

  . گرايش و توجه پيدا کنند
  

  !گرامی باد روز جهانی کارگر
  !پيروز باد مبارزات کارگران جهان

  اسلو -فعالين چريکهای فدائی خلق ايران 
 ٢٠١١مه   - ١٣٩٠ارديبهشت 

  
  !گزارشي از راهپيمائي روز جهاني كارگر در وين

با شکوه ويژه ای برگزار ) اتريش(امسال روز جهانی کارگر در وين 
زار ه ٥٠صبح روز يکشنبه اول ماه مه بيش از  ٨از ساعت . گرديد

نفر از مردم وين  به خيابانها آمدند تا با راهپيمائی پر شکوه خود 
شروع شد و " اپرا"راهپيمایی از حوالی . روزکارگر را گرامی دارند

و در طی آن  تظاهرکنندگان با . ساعت ادامه يافت ٤به مدت 
حرکت به سمت مجلس و شهرداری  بر مطالبات بر حق خويش 

طالبات مردم چه از طريق بلندگوها و خواسته هاو م. پای فشردند
چه از طريق بنر هائی که حمل می کردند به اطالع عموم می 

اکثر نيرو های سياسی و تظاهرکنندگان  سياستهای .  رسيد
امپرياليستها و به خصوص جنگهای امپرياليستی را محکوم کرده  و 

به روال هر سال . بروشنی خواهان برابری اجتماعی شدند
ی سياسی با برگزاری ميز کتاب به تبليغ نظرات خود سازمانها

  .پرداخته و نشريات خود را در اختيار عالقمندان قرار می دادند
فعالين چريکهای فدائی خلق ايران در وين ضمن بر پائی ميز کتاب  

با بنر ها و آرم سازمان در راهپيمائی شرکت نموده و اعالميه های 
کوميت تجاوز امپرياليستها به سازمان به خصوص در رابطه با مح

با .  ليبی و گراميداشت روز جهانی کارگر را وسيعا توزيع نمودند
توجه به اينکه اين اعالميه ها به دو زبان انگليسی و المانی در 
اختيار تظاهرکنندگان قرار می گرفت  با استقبال وسيع آنها مواجه 

فدائی که  ميز کتاب فعالين چريکهای. شده و تماما پخش گرديد 
عکسهای زيادی از صحنه های مقاومت و سرکوب مبارزات مردم 
ما  را به نمايش گذاشته بود نيز با استقبال پر شور بازديدکنندگان 

  . مواجه گرديد
  
  !گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر 

  !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی
  اتريش –ايران فعالين چريکهای فدائی خلق 

  ١٣٩٠ارديبهشت  ١٦  -٥/٢٠١١/ ٦
  

  !گزارش مراسم روز جهاني كارگر در آمستردام هلند

اتحاديه کارگری و  ٣٠وان نزديک به خامسال روز جهانی کارگر با فرا
های سياسی از کشور های مختلف جهان  و از جمله ايران  جريان

سياسی از شرکت فعالين . برگزار شد در ميدان بورس آمستردام 
کشور های گوناگون جهان در اين مراسم و پژواک سرود 

های مختلف در اين ميدان خود جلوه  به زبان" انترناسيونال"
آشکاری از همبستگی جهانی کارگران و ضرورت هم صدائی  همه 

شرکت کنندگان با برافراشتن . های مختلف بود کارگران از مليت
خود حمل می کردند ضمن  هائی که با ها و شعار بنر پرچم ها،

 مخالفت آشکار با سلطه نظام ظالمانه سرمايه داری بر خواست
  .های بر حق کارکران و همه رنجبران تاکيد داشتند

 در مراسم امسال هنرمندان پيشرو با نوای سازها و خواندن آهنگ
. های مترقی جلوه خاصی به جشن جهانی روز کارگر داده بودند

خلق ايران ضمن شرکت در اين مراسم و  فعالين چريکهای فدائی
اعالم همبستگی مبارزاتی خود با کارگران جهان با برپائی ميز 
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کتاب به توزيع نشريات سازمان و همچنين پخش اعالميه روز 
  .نمودند جهانی کارگرکه  به زبان انگليسی ترجمه شده بود،

  
  !گرامی باد اول ماه مه، رور جهانی کارگر

  !ته به امپرياليسم جمهوری اسالمیمرگ بر رژيم وابس
  هلند –فعالين چريکهای فدائی خلق ايران 

  ١٣٩٠ارديبهشت 
  

  !گزارشي از برگزاري اول ماه مه روز جهاني كارگر در شهر گوتنبرگ سوئد

امسال نيز همچون سالهای پيش در شهر گوتنبرگ نيروهای 
ائی، مختلف سياسی با بر پا کردن ميز کتاب و گردهمآئی و راهپيم

ميدان . اول ماه مه، روز جهانی کارگر را گرامی داشتند
شهر گوتنبرگ که هر ساله محل برگزاری اين   (Järntorget)آهن

مراسم می باشد  با ميز کتاب نيروهای مختلف سياسی از کشور 
محل برگزاری . های محتلف و پرچمهای سرخ تزئين شده بود

مطالبات کارگران وگرامی مراسم مملو بود از شعارهائی در دفاع از 
  . داشت روز جهانی کارگر

جریانات سياسی و دوستداران روز جهانی کارگر هر سال در این 
ميدان دور هم جمع می شوند تا وفاداری وهمبستگی خود را با 

نيرو های سياسی ايران و از . کارگران سراسر جهان اعالم کنند
رگزار کنندگان ميز جمله فعالين چریکهای فدائی خلق هر ساله از ب

امسال حضور مردم و استقبال .  کتاب در اين مراسم می باشند
. آنان از ميز کتاب فعالين چریکهای فدائی خلق بسيار چشمگير بود

اعالميه های چریکهای فدائی خلق مربوط به روز کارگر به زبانهای 
.  انگليسی و فارسی در ميان حاضرین در ميدان وسيعا پخش شد

 (Gustav adolfstorget)اين برنامه  بسوی ميدان  در ادامه
راهپيمائی شد و راهپيمايان به اين طريق روز جهانی کارگر را 

  .گرامی داشتند
  

 - سازمان هواداران چریکهای فدائی خلق ایران سوئد
    ٢٠١١/٠۵/٠۴ - گوتنبرگ

  
  گزارشي از تظاهرات اول ماه مه در لندن

نيروهای پيشرو و آزادیخواه، هزاران نفر از مردم انگليس شامل 
فعالين اتحادیه های کارگری ، دانشجویان و فعالين احزاب چپ و 
کمونيست  در روز اول ماه مه در لندن به خيابانها آمدند تا در 

سالگرد روز جهانی کارگر، یکبار دیگر ضمن بزرگداشت این روز 
ه سلطتاریخی و پاسداری از سنتهای رزمنده آن ، اعتراض خود به 

  . نظام استثمارگرانه سرمایه داری را فریاد بزنند

" مارکس"ظهر تظاهر کنندگان در مقابل کتابخانه  ١٢از ساعت 
بعد ازظهر مارش خود را آغاز و در  ١تجمع کرده و در ساعت 

" ترافلگار اسکوئر"خيابانهای مرکزی لندن به طرف ميدان 
رهای تنوع نيروهای شرکت کننده و شعا. راهپيمایی کردند

زنده باد "اما شعار . تظاهرات در این راهپيمایی بسيار برجسته بود
از " کارگران متحد هيچگاه شکست نخواهند خورد"و " اول ماه مه

زمره شعارهایی بود که در سراسر صف طویل راهپيمایان طنين 
با توجه به فضای مبارزاتی و رزمنده حاکم بر جامعه . انداز بود

 -محافظه کار"رش ظالمانه ای که دولت ائتالفی بریتانيا بر عليه یو
بر عليه طبقه کارگر و مردم بریتانيا سازمان داده، " ليبرال دمکرات

بخش دیگری از شعارهای تظاهر کنندگان به محکوم کردن این 
  . تعرض و کاهش و قطع خدمات عمومی اختصاص داشت

در تظاهرات امسال نيروهای سریالنکایی حضور برجسته و 
مان یافته ای داشتند و شعارهای آنها بر جلب توجه افکار ساز

به وضعيت اقليت تاميل در این کشور متمرکز شده نسبت عمومی 
محکوميت قتل عام وحشبانه تاميلها توسط  دولت سریالنکا .  بود

و اربابان امپریاليستش و سکوت مماشات طلبانه دولتهای 
در "کسازی قومیپا"باصطالح مدافع حقوق بشر در مقابل این 

  . مرکز ثقل شعارهای آنها قرار داشت
امسال شرکت ایرانيان مبارز در این تظاهرات نيز نسبت به 

نيروها و فعالين سياسی . سالهای گذشته بسيار چشمگير بود
مرگ بر "، "زنده باد اول ماه مه"ایرانی با سردادن شعارهای 

انی آزاد باید کارگران زند"، "جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته
به زبان انگليسی " دانشجویان زندانی آزاد باید گردند"، " گردند

  . توجه عموم را به پالکاردها و پرچمهای خود جلب نموده بودند
" ترافلگار اسکوئر"تظاهر کنندگان در پایان راهپيمایی در ميدان 

جمع شدند و به سخنان رهبران اتحادیه های کارگری و نيروهای 
  . ش دادندسياسی گو

فعالين چریکهای فدایی خلق ایران نيز همچون سنت هر ساله با 
حمل پالکارد و آرم سازمان فعاالنه در تظاهرات اول ماه مه امسال 

  . شرکت داشتند
  

  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در لندن
    ٢٠١١می  ٢ - ١٣٩٠اردیبهشت  ١٢ 

  
  ١١از صفحه  ...هيزل ديکنز، خواننده زنان کارگر 

پشتيبانی ) بخصوص از اتحاديه کارگران معادن(گاهی اوقات رهبران اتحاديه های کارگری را مورد انتقاد قرار می داد، اما هميشه از آنها 
اين نشان می دهد که وی هيچگاه به آن سطح از آگاهی سياسی و تئوريک دست نيافت که بتواند ماهيت واقعی اتحاديه . می کرد

با اينجال در ترانه های هيزل چنان احساس واقعی و قابل لمسی در مورد زندگی پرمشقت . ی آمريکا را عميقا درک کندهای کارگر
برای تظاهرات و اعتصابات کارگری ) در زبان انگليسی(زحمتکشان وجود دارد که جنبه اعتراضی آنها را حتی از بسياری از سرودهايی که 

 . سروده شده اند، قوی تر می کند
در . همانطور که می دانيم در سالهای اخير در معادن سراسر جهان، صدها کارگر در حوادث مرگبار بيشماری جان خود را از دست دادند

. همين رابطه امروز ترانه های هيزل که درد و رنج کارگران معادن را به زيبائی توصيف کرده، بيش از پيش در ميان کارگران رواج يافته است
شان می دهد و بيانگر آن است که هنرمندانی که هنر خود را در خدمت طبقات تحت ستم قرار می دهند هرگز فراموش نشده اين خود ن

  . و کارهای ارزشمند آنها همواره با تحسين ستمديدگان مواجه می گردد
 سهيال دهماسی

  ١٣٩٠اردیبهشت  ٢٣   - ٢٠١١ماه مه  ١١
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 !گركار انيجهروز  مه، ماه اول باد گرامي
 

 در غرقه داری سرمایه نظام که دارند می گرامی را کارگر جهانی روز شرایطی در امسال جهان کارگران
به  بيشتر چه هر را خود گندیده سيستم ذاتی بحرانهای بار تا است تالش در هميشه همچون بحران
 گردن رب حاکم ظالمانه نظام بحرانهای عوارض تحميل شک بدون. نماید سرشکن کارگران دوش

 وسيعتر سودبری به خاطر کارگران که ندارد این جز معنائی ستمدیده های توده و کارگران
 چه هر شتاب با و جسته سود خود دسترنج حاصل از کمتر و کرده کار بيشتر باید داران، سرمایه
 را ونیگوناگ اعتراضات و مبارزات جا همه در واقعيت این. نمایند سقوط فالکت و فقر قعر به بيشتری
 آفریقا شمال و خاورميانه در زحمتکشان، وسيع شرکت با مردمی های خيزش که است داده شکل
 شدت از خبر به روشنی که آزادی و نان برای ای ه تود برآمدی آنهاست، ترین گسترده و ترین تازه

 ظحف برای حاکم صفت انگل طبقه که دهد می استبدادی و داران سرمایه ستم و ظلم و استثمار
 های توده و کارگران عليه بر آنرا شکلی ترین وحشيانه به موجود ظالمانه و استثمارگرانه شرایط

 .نموده است اعمال ستمدیده
  

 سلطه زیر در و ایران در بيشتری چه هر وضوح با توان می را آورند می کارگران سر بر جهان گوشه چهار در داران سرمایه آنچه نظير
 شکلی به شان حافظ رژیم و حاکم داران سرمایه که نيست روزی واقع به. دید اسالمی جمهوری امپریاليسم به وابسته رژیم ددمنشانه

 .باشند نداده سازمان کارگران خالی سفره به جدیدی یورش متفاوت، ترفندهای به توسل با و
  

 که پول، المللی بين صندوق و جهانی بانک سوی از شده دیکته های برنامه تاثير تحت قيمتها، و آزادسازی دولتی سوبسيدهای حذف
 شرایطی در ضدخلقی تعرض این. باشد می ترفندها این آخرین از یکی برانگيخته، را زحمتکشان و کارگران وسيع نارضایتی و خشم
 اخير سالهای در ،واقع در و کرده جلوگيری کار نيروی بهای واقعی افزایش از سرکوب و زور با اسالمی جمهوری رژیم که یافته،  سازمان
 زند می جيب به باورنکردنی سودهای حاليکه در ایران بورژوازی شرایطی چنين در. است نموده منجمد پيش از بيش را کارگران دستمزد

 تالش و همت"به  را زحمتکشان و کارگران و نموده اعالم" اقتصادی جهاد"سال  عنوان به را ٩٠ سال خود جنایتکار "فقيه ولی"زبان  از
 .نماید چپاول بيشتر را آنها و کرده منتقل زحمتکشان و کارگران دوش بر را بحران بار تا است تالش در وسيله این به و فراخوانده" مضاعف

  
 !مبارز کارگران

  
 مکيدن یبرا روزمره تالش و آنها خدای ،"سرمایه"شان،  فریبکارانه تبليغات همه عليرغم و اندیشند نمی خود سود به جز داران سرمایه
 اید، پس کرده لمس تان گوشت و پوست با و خود رنج سراسر زندگی جریان در را واقعيت این خود شما. آنهاست" جهاد"کارگران،  خون
 را شما زمينی زندگی مذهبی خرافات و آسمان به توسل با آنها که ندهيد اجازه و نخورید را زالوصفت داران سرمایه دروغين تبليغات فریب
 تبدیل حاکم داری سرمایه نظام و اسالمی جمهوری سرنگونی برای" طبقاتی نبرد"سال  به را ٩٠ سال و پاخيزید به. کنند تبدیل جهنم به

 این. است نيافتنی دست هم کارگری مطالبه کوچکترین آنها حامی دولت و کارفرمایان عليه بر مبارزه بدون که داده نشان تجربه. کنيد
 شرکتهای کارگر هزاران اعتصاب و اعتراضات یعنی آن، های نمونه آخرین از یکی و کشور سراسر در کارگران رهروزم مبارزات را واقعيت

 شرکتهای دست قطع جهت ماهشهر در کارگران اعتصاب. دهد می نشان به روشنی ماهشهر بندر پتروشيمی مجتمع در پيمانکاری
 حاکم بورژوازی ضدکارگری سياستهای از است آشکاری جلوه خود جمعی و قيممست قراردادهای انعقاد و موقت قراردادهای و پيمانکاری

 قراردادهای لغو امروز که هست هم دليل همين به. سازد محروم خود بدیهی حقوق از را کارگران موقت، قراردادهای با کوشد می که
 های ایجاد تشکل حق شناختن رسميت به دها،دستمز واقعی افزایش نشده، پرداخت دستمزدهای پرداخت کنار در" سفيدامضا"و  موقت

 .است گرفته قرار کارگر طبقه مطالبات صدر در زندانی کارگران آزادی و کارگری مستقل
  

 اسالمی جمهوری نابودی بدون که دهد می نشان ایران کارگران به اسالمی جمهوری ضدکارگری رژیم حاکميت سال ٣٢ از ناشی تجارب
 رژیم این شوند قادر که زمانی تنها کارگران و نبوده تحقق قابل ایران کارگر طبقه اساسی مطالبات از هيچيک دسته، و جناح هر با

 .نمایند هموار شان برحق مطالبات بقيه تحقق برای را راه توانند می سازند سرنگون را ضدکارگری
  

 !مبارز کارگران
  

 تجمعات و ميتينگها برگزاری با روز این در کارگران. باشد می جهان سراسر در کارگران دالورانه رزم مارش روز کارگر جهانی روز مه ماه اول
 چه هر هم دست در دست را کارگر روز تا بيائيد پس گذارند می نمایش به را خود رزمندگی قدرت و تشکل حد مبارزاتی، اتحاد کارگری،
 .زنيم یادفر رساتر چه هر صدای با را خود برحق مطالبات و کرده برگزار تر باشکوه

  
 !کارگر روز جهانی مه، ماه اول باد زنده
 !جهانی داری سرمایه نظام باد نابود
 !اسالمی جمهوری امپریاليسم به وابسته رژیم بر مرگ
 !کمونيسم باد زنده !انقالب باد پيروز

 ایران خلق فدائی چریکهای
 ١٣٩٠ اردیبهشت

 

  

 !!زنده باد كمونيسمزنده باد كمونيسم! ! زنده باد انقالبزنده باد انقالب
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  !جلوه اي از خشم مردم نسبت به اعدامهاي رژيم
ال اعدام وحشيانه دو برادر به نامهای عبدهللا و محمد فتحی به اتهام دزدی مسلحانه در زندان بدنب

مرکزی شهر اصفهان توسط دژخيمان جمهوری اسالمی، مراسم سوگواری و تدفين آنها توسط 
صد ها تن از . خانواده و مردم شاهين شهر ، به جلوه ای از اعتراض بر عليه حکومت تبدیل شد

و بویژه جوانان، تابوت های این دوجوان را بر سر دست گرفته و با نواختن طبل و سنج و  مردم شهر 
) برسم هموطنان بختياری(و شليک گلوله های هوایی " دایه دایه وقت جنگه"سرود -سردادن ترانه 

در برخی لحظات این تشيع جنازه که با دست زدن، سينه زدن و . نمایشی رزم طلبانه براه انداختند
هم شنيده شد "  مرگ بر خامنه ای"و " مرگ بر این رژیم"لهله  راه پيمایان همراه بود شعار های ه

گر بانگ عظيم نفرت توده ها از مقامات جمهوری اسالمی و کليت نظام فرتوت آنها می  که پژواک
ی در این مراسم، در زیر چتر حمایت مردمی، بستگان دو جوان اعدام شده هریک به گونه ا. باشد

پس از مرگ " رفتن آخوند ها"صدای اعتراض خود را بر عليه جالدان حاکم بلند کردند و مادر آنها نوید 
او همچنين در اعتراض به اعدام دو پسر خود ضمن گفتن این که همه یک بار می ميرند و فرزندان من هم یک بار مردند، . فرزندانش را داد

جنایتکار و اعضای مجلس ضد خلقی و نهاد های سرکوبگر و کارگزاران مزدور، آنها را افرادی  با نام بردن از  ولی فقيه،یعنی خامنه ای
به این ترتيب مراسم سوگواری به بستری برای فریاد دل سوخته بستگان و مردم  شرکت کننده در . خواند که روزی صد بار می ميرند

  .ره بندان اش بدل شداین مراسم، بر عليه حکومت دار و شکنجه جمهوری اسالمی و قدا

سال گذشته جنایت و سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام جزء الیتجزای حيات ننگين رژیم جمهوری  ٣٢همه می دانند که در طول 
این نيز واقعيت روشنی ست که در ماه های اخير ، ماشين اعدام رژیم ضد . اسالمی با تمامی دار و دسته های درونی آن بوده است

اسالمی در هراس از انفجار دوباره خشم و نفرت توده ها با سرعتی فزاینده به کشتار و اعدام زندانيان، چه سياسی و   خلقی جمهوری
موج . چه غير سياسی، در سطح جامعه دست زده تا با حاکم کردن جو ارعاب و اختناق، حيات ننگين خود را هر چه بيشتر فزونی بخشد

در چنين .و اعدام صد ها نفر در ماه های اخير در پاسخ به این نياز ضد خلقی صورت می گيرد شدید اعدام در شهر های سراسر کشور
شرایطی عکس العمل مبارزاتی مردم شاهين شهر به اعدام محمد و عبداله فتحی، شکستی برای رژیم در تحقق اهداف سرکوبگرانه 

  . اش بوده و رسوایی بيش از پيش آن را به نمایش گذارد

ر در شاهين شهر و تعمق در چگونگی واکنش مردم به اعدام این دوجوان، پرده از یک واقعيت برجسته یعنی وضعيت ملتهب و رویداد اخي
رژیم وابسته به امپریاليسم . ناپایدار جامعه تحت سلطه ما که انعکاسی از تشدید تضادهای طبقاتی در آن می باشد، بر می دارد

سرمایه داران زالو صفت و اربابان جهانيش در طول بيش از سه دهه، تسمه از گرده کارگران و  جمهوری اسالمی که در دفاع از منافع
توده های تحت ستم ماکشيده، رژیمی که با سياستهای ضد خلقی اش، بيش از نيمی از آحاد جامعه را به زندگی در زیر خط فقر 

و خفه کردن هرگونه صدای مقاومت و مبارزه، در وسعت تمام  ٨٨محکوم کرده و رژیمی که برای سرکوب کامل جنبش انقالبی در سال 
کشور بساط شکنجه و چوبه های دار بر پا کرده است، امروز در شرایطی قرار دارد که به دليل شدت و وسعت تضادهای طبقاتی در 

قبرستاتی بر جامعه ایران حاکم  جامعه قادر نيست عليرغم همه اعمال جنایتکارانه اش مردم مبارز ما را به تمکين وا داشته و سکوت
برعکس توده های جان به لب رسيده ایران در هر فرصتی خشم ونفرت خود را نسبت به رژیم سراپا ننگ و جنایت جمهوری . گرداند

  .  اسالمی نشان داده، عمًال به مبارزه با این رژیم دست زده و حتی با نواختن سرودهای رزمی به آن اعالن جنگ می دهند

و مجموعه برخورد های رزمجویانه در مراسم خاکسپاری محمد و عبداله فتحی، به " دایه دایه وقت جنگه"اندازی ترانه رزمی  طنين
این از یک طرف انعکاس رشد شدید نفرت و خشم توده ها از رژیم و مقابله با حکومتی است که . هيچوجه یک امر اتفاقی نيست

ز طرف دیگر بيانگر بی ثباتی وضع ظالمانه کنونی و شکنندگی شرایطی است که رژیم جمهوری شمشير ها را دیگر بار از رو بسته و ا
  .اسالمی می کوشد آن را به طور مذبوحانه با کمک های عملی و پشتيبانی اربابان امپریاليست اش، همچنان حفظ نماید

ر  قدرت است، زندان و شکنجه و اعدام نيز برقرار بوده  تاريخ سلطه جمهوری اسالمی نشان داده تا اين ديکتاتوری لجام گسيخته بر سري
و تنها راه رهائی از اين وضع جنايتبار تالش دو چندان برای سرنگونی اين رژيم و نابودی همه آن روابطی است که استبداد و زور و خفقان 

باقطع هرگونه نفوذ امپریاليسم از جامعه ما امکان پذیر را هر روزه باز توليد می نمايند، یعنی روابط سرمایه داری وابسته در ایران که تنها 
  .  است

  !مرگ بر رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی

  !زنده باد  انقالب

 ١٣٩٠اردیبهشت  ٣١   -چریکهای فدایی خلق ایران

 

  

!!زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي ستزنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي ست   
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آنها . جشن عظيم تمامی کارگران جهان نزدیک ميشود! رفقای کارگر
نایی و آگاهی اجتماعيشان  را در یک بيداریشان را نسبت به روش

اتحاد برابرانه برای مبارزه عليه هرگونه ظلم و ستم، عليه هرگونه 
استبداد و عليه هرگونه استثمار، برای یک نظام سوسياليستی در 

همۀ آنهایی که کار ميکنند و . جامعه، در اول ماه مه جشن ميگيرند
آنهایی که زندگانيشان  شکم اعيان و اشراف را با کارشان پر ميکنند،

را کمرشکنانه برای مزدی ناچيز صرف ميکنند، آنهایی که هرگز ثمرۀ 
کارشان را نچشيده اند، آنهایی که مانند حيوانات مزاحم در ميان 
تجمالت و درخشندگيهای تمدن ما زندگی ميکنند مشتهای خود را در 

ود باد ناب. راه پيکار برای رهایی و سعادت کارگران گره کرده اند
دشمنيها و کينه توزیها مابين کارگران مليتهای مختلف و اعتقادات 

این کينه توزیها فقط ميتواند در خدمت غارتگران و زورگویان، . مختلف
آنهایی که زندگيشان بر اساس جهل و تفرقه در ميان صفوف پرولتاریا 

مسيحيان و یهودیان، ارامنه و تاتارها، . مقدور است، قرار گيرد
تانی ها و روسها، فنالندیها و سوئدیها، آلمانيها و ليتوانی ها لهس

تمام . همه و همه در زیر یک پرچم واحد سوسياليسم جمع شده اند
کارگران برادرند و اتحاد مستحکم آنها تضمين کنندۀ رهایی و 

در اول . سعادت کارگران و تمام انسانهای زحمتکش ميباشد
کشورها و سوسيال  ماه مه، این اتحاد کارگران تمام

دموکراسی بين الملل نيروهای خود را بررسی نموده و تمام 
قدرت خود را در راه پيکاری خستگی ناپذیر و مصممانه برای 

  .آزادی، تساوی و برادری بسيج مينمایند
  

ما . در روسيه، ما در آغاز یک حادثه بسيار مهم قرار گرفته ایم! رفقا
لت تزاریست مستبد ميباشيم، ما درگير آخرین پيکار سخت عليه دو

ببينيد این . ميبایست این جنگ را به نتيجۀ پيروزمندانه اش برسانيم
دولت بيرحمان و ستمگران، مزدوران درباری و مفتخواران سرمایه، چه 

دولت تزاری مردم روسيه . مصيبتی به سر مردم تمام روسيه آورده اند
زندگی صدها هزار . است را به یک جنگ دیوانه وار عليه ژاپن کشانده

. جوان را از مردم جدا کرده و در خاور دور به هالکت رسانده اند
و اما این . مصيبت این جنگ بحدی است که زبان قدرت بيان آنرا ندارد

جنگ برای چيست؟ برای منچوری که دولت غارتگر تزاری از چين 
خوف روسها ریخته ميشود، کشور به نابودی . تصرف کرده است

. نده ميشود برای اینکه سرزمينهای خارجی به یغما برده شودکشا
زندگی برای کارگران و دهقانان هرچه سخت تر و سخت تر ميشود، 
سرمایه داران و مقامات رسمی حلقۀ اسارت بر گردن آنان را هرچه 
محکمتر ميکنند و همزمان دولت تزاری مردم را برای چپاول 

ژنرالهای قالبی و . رده استسرزمينهای خارجی به آنجا سرازیر ک
مقامات مزدور دولت تزاری باعث گردیده اند که قشون روسيه به 

صدها و هزارها ميليون از ثروت ملت را بر باد . نابودی کشانده شود
اما جنگ هنوز ادامه . داده اند، و یک ارتش را کامال از دست داده اند

نابودی کشانده مردم به . دارد و هنوز فداکاریهای بيشتری ميطلبد
شده اند، صنایع و بازرگانی تقریبا از کار ایستاده اند و خطر گرسنگی 
و وبا قریب الوقوع است، اما دولت استبدادی با جنون کور کننده ای 
راه گذشته را ميپيماید، و حاضر است که تمام روسيه را به نابودی 

گ وی جن. بکشاند اما یک مشت خودکامه و خونخوار را نجات دهد
دیگری را به همراه جنگ عليه ژاپن آغاز کرده است، جنگ عليه 

  .تمامی خلقهای روسيه
  

پيش از این، روسيه هرگز یک چنين بيداری از خواب غفلت، و 
رهایی از ظلم و ستم بردگی، آنگونه که امروز تجربه ميکند 

تمام طبقات جامعه از کارگران و دهقانان . بخود ندیده است
اران و سرمایه داران همگی در غليان گرفته تا زمين د

در سن  .ميباشند، و صدای اعتراض در همه جا بگوش ميرسد
پترزبورگ و قفقاز، در لهستان و سيبری همه جا مردم خواهان خاتمه 
دادن بجنگ ميباشند، آنها خواهان برقرار کردن حاکميت خلق و احضار 

یک مجلس  ، در)بدون استثناء(مجلس نمایندگان تمامی شهروندان 
مؤسسان برای بنيانگذاری دولت خلق و برای نجات ملت از ورطه ایکه 

کارگران سن . دولت تزاری ایشان را بدان ميکشاند، ميباشند
پترزبورگ، با نيروی دویست هزار نفری در روز یکشنبه نهم ژانویه 
همراه کشيش گورجی گاپون به پيش تزار ميروند، تا این خواستهای 

ش او برسانند، تزار کارگران را به مثابه دشمن ميپذیرد او مردم را به گو
امروز . هزاران کارگر غير مسلح را در خيابانهای سن پترزبورگ ميکشد

کارگران در اعتصابند و خواستار . پيکار در سراسر روسيه جاریست
در ریگا و در لهستان، در ولگاو در جنوب خون . زندگی بهتر ميباشند

دهقانان بپاخاسته اند مبارزه برای رهایی به  در همه جا. جاریست
  .مبارزۀ تمام خلقها تبدیل شده است

  
ميخواهد پول قرض کند تا جنگ را . دولت تزاری دیوانه شده است

. اما دیگر کسی به او اعتماد ندارد، که به او قرض دهد. ادامه دهد
رت قول ميدهد که مجلس نمایندگان را برقرار کند، اما هيچ تغييری صو

قانون شکنی های . مجازات ها تمام نشدنی است. نگرفته است
هيچگونه جلسات عمومی . مقامات مسئول مانند گذشته ادامه دارد

درهای زندانهایی که . آزاد و یا روزنامه های آزاد مردمی وجود ندارد
دولت . رزمندگان آرمان طبقه کارگر در آن ميپوسند هنوز باز نگردیده اند

بوسيلۀ دامن . کند که مردم را عليه همدیگر بشوراندتزاری سعی مي
زدن کينه توزی عليه ارامنه در ميان تاتارها، در باکو یک قتل عام وسيع 

و هم اکنون در تدارک قتل عام دیگریست که . به راه انداخته است
هدفش یهودیان ميباشند و سعی دارد کينه توزی عليه آنها را در ميان 

  . ندمردم ناآگاه دامن بز
  

ما دیگر نميتوانيم چنين جنایاتی عليه مردم روسيه را ! رفقای کارگر
ما عليه همۀ . ما بپا ميخيزیم و از آزادی دفاع ميکنيم. تحمل کنيم

آنهایی که ميخواهند مبارزه عليه دشمن واقعی را به کج راه بکشانند 
ما مسلح خواهيم شد و دولت تزاری را . مقابله به مثل خواهيم کرد

. نگون خواهيم کرد و آزادی برای تمام خلقها را بدست خواهيم آوردسر
مسلح شوید جلسات مخفيانه برپا کنيد، دسته ! کارگران و دهقانان

های مسلح ایجاد کنيد خود را با هرگونه اسلحه ای که ميتوانيد 
  . بدست آورید مسلح کنيد

  
مردانی را که بدانها اعتماد دارید برای مشورت با حزب 

بگذار که اول ماه مه . گری سوسيال دموکرات برگزینيدکار
تدارک ببينيد و در . امسال برای ما جشن قيام خلق باشد

مرگ . انتظار دستور حملۀ تعيين کننده عليه ستمگران باشيد
ما آنرا سرنگون خواهيم نمود و دولت موقت . بر دولت تزاری

حضار انقالبی برپا خواهيم کرد که مجلس مؤسسان مردم را ا
نمایندگان مردم را با رأی مستقيم، مخفی و مساوی . کند

انتخاب کند، تمام رزمندگان آزادی را از زندانها رها سازد و یا از 
بگذار جلسات عمومی مردمی آزادانه برپا . تبعيد برگرداند

گردد، و روزنامه های مردمی بدون کنترل مأموران جهنمی 
ح شوند و یک تفنگ در بگذار تمام خلقها مسل. انتشار یابد

دست هر کارگر باشد، تا مردم بتوانند سرنوشت خود را خود 
بگذار در . تعيين کنند و نه یک مشت چپاولگر و ستمگر

روستاها کميته های آزاد دهقانی برپا شود تا قدرت زمين 
داران فئودال را سرنگون کند، تا مردم را از ستم مقامات 

بزور از دهقانان گرفته شده  منفور رها سازد تا زمينهایی که
  . است به آنان بازگرداند

اینها مسائلی هستند که سوسيال دموکراتها خواستار آنند و 
اسلحه در  .شما را برای رسيدن به آنها به پيکار دعوت ميکنند

ساعت  ٨دست برای رهایی کامل، برای جمهوری دموکراتيک، برای 
براین خود را برای جنگ بنا. کار در روز، برای کميته های دهقانی

رفقای کارگر، کارتان را در تمام کارخانه ها و فابریکها . عظيم آماده کنيد
در روز اول ماه مه تعطيل کنيد، و بنابر توصيه کميته های حزب کارگری 

زنگ ساعت قيام هنوز زده نشده . سوسيال دموکرات اسلحه بردارید
              .است

   ١٠صفحه 

 حزب كارگري سوسيال دمكرات روسيه
  
  

  

  
  !كارگران جهان متحد شويد

 )لنين( "اول ماه مه"
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  زندگينامه چريك فدائي خلق 
  محمد رضا قنبرپور

   ٢٣رفيق محمد رضا قنبرپور در روز 
  در خانواده ای کارگری ١٣٣۴  آذرماه

  پدرش. جهان گشود  چشم به 
  دوران تبعيد   محمود تازه  اوستا 

  سپری  را در جزيره خارک  خود
  کرده و با خانواده اش ساکن  

    ٣نشين ایستگاه  منطقه کارگر
مدرسه   محمدرضا دوران دبستان را در. شده بود  آباد  شاه

) جنب رختشوی خانه شرکت نفت(گلشن در محله الم سی 
سپس برای کالس هفتم به مدرسه رازی رفت و . گذراند

دوستانش او را . سيکل دوم را در رشته ریاضی ادامه داد
با قد کوتاه اش اما دلی .  صدا ميکردند"بزرگ مرد کوچک "

پدرش . بزرگ داشت و با دوستانش بی اندازه صميمی بود
از شرکت نفت مغازه  اوستا محمود بعد از بازخرید شدن

محمدرضا تابستانها بعد از مدرسه . پنچرگيری اتومبيل باز کرد
هميشه ورزش استقامتی ميکرد . در مغازه پدر کار ميکرد
. در رفاقت با دوستانش زبانزد بود. ميگفت باید قوی شد

با . راستگو بود و هوشيار و در خرید کتاب امساک نميکرد
شت اما از کمک به اينکه درآمد هفتگی محدودی دا

هر چند کشتی .  دوستانش وتقسيم آن با آنها ابائی نداشت
گير نبود اما زمانيکه با دوستان دورهم جمع ميشدند فنون 

سينما را دوست داشت ولی هر . کشتی را آموزش ميداد
به کبوتر عالقمند بود و شاید آزادی را در  .فيلمی را نميدید

 .وقی و دم سياه چيستپرواز کبوتران ميدید، ميدانست ط
هيچ وقت بروز نداد که از عشق مطلع است ولی در دلش 

عشق به آینده به آزادی چرا که او در . ميشد عشق را دید
برادر . واقع معلم عاشقی بود که درس آزادگی می داد

بزرگش احمد رضا را که در دزفول کار می کرد را خيلی 
تی او از وی دوست داشت و با توجه به اعتقادات مارکسيس

يکی از خوشحاليهايش سفر به دزفول و . تاثير گرفته بود
با توجه به جو . تجديد ديدار با برادر بزرگ و فراگيری از وی بود

سياسی خانواده وبويژه آگاهی و گرايشات سياسی 
برادربزرگش از همان نوجوانی از آجان و پاسبان و مامور 

و در . م نبودامنيه ترسی نداشت و دل خوش دیدن آنان ه
همان جوانی  صدای رادیو عراق را که اخبار و گزارشات 
سازمانهای انقالبی را پخش می کرد را گوش ميداد و گفتار 

کالس یازده رشته . آزادی خواهان را به بحث و نقد ميکشاند
ریاضی را تمام کرد که شور و شوق با برادر اش رضا بودن او 

حصيالت متوسطه به کالس برای اتمام ت. را به دزفول کشاند
شبانه در دزفول رفت و روزها در شرکت آمریکایی راه پل که 
. در هفت تپه ناظر نيشکر هفت تپه بود مشغول بکار شد

تازه صاحب . ای خريد" وسپای"برای رفت و آمدهايش موتور
موتور سيکلت شده بود اما هر وقت برای خرید ميرفت حتمًا 

موتور . ی بهره نميگذاشت از سواری آن دوستان خود را ب
وسپای به وی امکان می داد تا غروب بعد از کالس شبانه 

و  در همين ارتباط بود که . سريعترپيش برادرش رضا برود
آگاهی های سياسی اش ارتقا يافته و راه  و رسم مبارزه 

و برای پيوستن به چريکهای فدائی خلق . چریکی را آموخت
 ١٢. را نميشود فراموش کرد آخرین بهار زندگيش. آماده شد
با دلی آرام از خانواده خداحافظی نمود و در  ١٣۵۵فروردین 

ژیان برادرش رضا عازم دزفول شد ،شاید هم ميدانست، 
چون در همان روز درست غروب آخرين بار در کنار خانواده 
بودن به خانواده خود گفته بود یا دیگر برنميگردیم یا اگر 

او همان غروب به دزفول . همراه داریمبرگشتيم آزادی را به 
روز بعد از رفتنش ١٨يعنی  ۵۵اردیبهشت ماه سال  ٢۶رفت و 

  .خبر رفتن ابديش از تلویزیون اعالم شد
تعدادی تروریست در خانه تيمی کوی کن : متن خبر چنين بود

باورش سخت بود اما همين . پس از درگيری کشته شدند
جان بر کف به رزم رژيم  چريکها ورزمندگان آزادی بودند که

وابسته به امپرياليسم شاه رفتند و جان خود را وثيقه آزادی 
گرچه مبارزه آنها به سرنگونی ديکتاتوری . مردم خود نمودند

پهلوی انجاميد و بهار آزادی اعالم شد، اما با روی کار آمدن 
جمهوری اسالمی بار ديگر روشن شد که تا کارگران و 

ظام سرمايه داری حاکم بر کشور را از زحمتکشان نتوانند ن
ريشه براندازند آزادی  دست نيافتنی و راه پر از فراز و نشيب 

 .رسيدن به آزادی پر رهرو خواهد بود

  زندگي نامه چريك فدائي خلق
 احمدرضا قنبرپور 
  رضا در آبادان و درخانواده رفيق احمد

  که  پدر کارگرشرکت نفت بود به  ای  
   هنوز چند روزی از آغاز  .دنيا آمد 
  نگذشته بود که خانواده ١٣٢٨  سال 
  تصميم به بيرون  برای شگون سال 
  ریختن نحسی سال به سبزه زار  

  فروردین ١۴دم دمای روز . رفته بودند
اسمش را .  صبح اولين فرزند خانواده بدنيا آمد ۵ساعت   

در سالگی  ۶اولين سال تحصيلی خود را در . احمدرضا گذاشتند
بعد از . دبستان فروغی در محله ای به نام مکی آباد شروع کرد

وارد و ) فروغی(اتمام دوره ابتدایی به دبيرستانی به همين نام 
تا زمانيکه پدرش کارگر شرکت نفت آبادان بود و در منازل 
شرکتی نزدیک به همين مدارس زندگی می کردند در همين 

خاطر هواداری از حزب  پدر را به. دبيرستان ادامه تحصيل داد
کالس دهم .توده مدتی به جزيره خارک تبعيد کرده بودند

دیپلم  ١٣۴۵در سال . دبيرستان بود که پدرش را بازخریدکردند
یکسال در منزل به مطالعه و . ریاضی را از دبيرستان رازی گرفت

او به ساز و سنتور عالقمند بود و هر از . کالس موسيقی گذراند
خود و نزدیکان آهنگی مينواخت و در نواختن گاهی برای دل 

پدر عالقمند بود فرزندش را برای . آهنگ گل گندم ماهر شده بود
او ميگفت . ادامه تحصيل به آمریکا بفرستد ولی او رضایت نداد

من حاضر نيستم که پدرم در این مرز و بوم کارگری کند و من به 
ه تمايالت و آگاهی با توجه ب. آمریکا بروم و در آنجا درس بخوانم

سياسی اش در دبيرستان رازی با رفقا بهزاد و بهنام اميردوان 
بعدها این رفاقت و صميميت . ومرتضی کریمی  آشنا و رفيق شد

سالگی خدمت  ١٨در . به یک پيوند فکری ــ نظری منجر شد
سربازی را در سپاه دانش شروع کرد و دوره آموزشی را در شاه 

به مدت سه ماه گذراند و از آنجا به ) کنونی اسالم آباد(آباد غرب
ماه  به  ١۴روستای زرکنار شهر بابل اعزام شد که به مدت 

او آنچنان با اهالی . عنوان معلم وظيفه در آنجا خدمت کرد
با توجه به . روستا عجين شد که گویا عضوی از خانواده آنان بود

از  انديشه های مارکسيستی اش احمدرضا برای اهالی روستا
او برای آنان فقط یک معلم نبود بلکه . جان و دل کار ميکرد

کشاورز و دامدار و دکتر و سنگ صبور اهالی روستای زرکنار هم 
در همان روستا بود که با هزینه خود کتابهای داستان . شده بود

صمد بهرنگی و کتابهای قصه کودکان را تهيه و در کالس درس به 
هام از صمد بهرنگی به شاگردان خود با ال. بچه ها آموزش ميداد

آموزش می داد  که ماهی سياه کوچولو هم ميتواند به اقيانوس 
ماه خدمت اجباری با عالقمندی شغل معلمی  ١۴پس از . بپيوندد

در ابتدا در روستای صبيحه از روستاهای توابع . را انتخاب نمود
 استان خوزستان جنب لوله سازی نبرد اهواز به عنوان معلم

مشغول بکار شد و چه خوب ميدانست که علم و کار با هم رفيق 
بله در همان مدرسه بود که فقر اهالی و زحمت . هستند

روستایيان کشاورز و . کارگران کارخانه را هر روز شاهد بود
کارگران زحمتکش فرزندان خود را برای فراگيری علم به مخروبه 

ضا از نادر معلمانی هایی بنام مدرسه ميفرستادند و شاید احمدر
احتماال عالقه . بود که هيچگاه نپرسيد علم بهتر است یا ثروت
مدتی در دبستان .اهالی باعث انتقال احمدرضا به دزفول شد

زهير شهر دزفول که مدیری مطيع دولت داشت و معلمين را 
همراه با  ١٣۵۴در عيد سال . کنترل ميکرد به تدريس پرداخت

در آن . ضی کریمی به جهرم سفر کردندبهنام اميری دوان و مرت
زمان مرتضی کریمی در تهران انتنشارات اميرکبير کار ميکرد و 
بهزاد و بهنام اميردوان در تهران زندگی و مبارزه ميکردند و از 
جمله بلندقامتان جاودانه تاریخ بودند که در جريان ضربات رژيم 

ی با نيرو در درگير ۵۵شاه به سازمان چريکهای فدائی در سال 
های امنيتی شاه جان باختند و جان عزیزشان را فدای آرمان 

به آبادان  ١٣۵۵احمد رضا در عيد . های کمونيستی شان کردند
فروردین با خانواده خداحافظی کرد و با برادر  ١٢آمد و روز 

  .کوچکش محمدرضا قنبرپور عازم دزفول شد
اردیبهشت به خانه  ٢۶ساواک در . آن دیدار آخر وی با خانواده بود

. ناجوانمردانه حمله کرد ٨تيمی در تهران نو ــ خيابان خيام پالک 
در این حمله نابرابر همه اعضاء خانه تيمی به جز رفيق حميد 

تلویزیون رژیم شاه اسامی را اعالم کرد نام . اشرف شهيد شدند
ارديبهشت سازمان  ٢۶احمدرضا قنبرپور در ميان شهدای 

 . لق قرار داشتچريکهای فدائی خ
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 )قسمت آخر(كارگري فعال يك با مصاحبه
 است قدیمی کارگران از یکی مظفر، رفيق با گفتگویی متن کنيد، می مشاهده زیر در که ای مصاحبه :فدایی پيام
 مبارز فعال یک عنوان به و گذرانده ایران کارگران ميان در و کارخانه در را خود زندگی از ای طوالنی سالهای که

 منعکس گرفته، صورت ٢٠١٠ جون ماه در که مصاحبه این .است زده سياسی ارزهمب به دست آنان همراه کارگری
 حاکميت زمان در ایران زحمتکش کارگران مبارزات و زیست شرایط با ارتباط در مظفر رفيق تجارب از ای گوشه کننده

 هدف با ییفدا پيام و است ١٣۶٠ تا ١٣۴۴ سالهای بين فاصله در اسالمی جمهوری و شاه کارگری ضد رژیمهای
 می اقدام آن درج به کارگری فعالين تجارب انتقال و کارگر طبقه شرایط با خوانندگان بيشتر چه هر نمودن آشنا
 .آخرین قسمت این مصاحبه در این شماره به نظرتان می رسد .ورزد

اعدام فاتح صاحب کارخانجات چيت ری که باعث  پس از: سوال
شده بود که خون تعدادی از کارگران این کارخانه با گلوله های 
نيروهای مسلح شاه بر زمين ریخته شود، به گونه ای که در 

در آن ) ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق(نشریه نبرد خلق 
رفرماهای خود را با روحيه ای باال کازمان آمده، بعضی از کارگران 

آیا شما هيچوقت . از دچار شدن به وضع فاتح می ترساندند
  شاهد چنين روحيه باالئی در بين کارگران آن دوره بودید؟

کارگران صاحب کارهایشان را   این صراحت گفت که  نميشود به :پاسخ
شدن فاتح مدت کوتاهی در   چون کشته. کردند چنين وضعی می  تهدید به

  زودی در بخش زیادی از کارگران بخصوص منطقه  اما به. بود ابهام  پرده
اعدام فاتح توسط سازمانی سياسی نظامی انجام   کرج معلوم شد که

توانستند چنين کاری را  کارگران نمی  است، مشخص است که  شده
دارانی  شدن فاتح سرمایه  بعد از کشته  قبل و چه  از طرف دیگر چه. بکنند

دفاترشان ميرفتند، کمتر در   فقط به  و ایروانی و غيره مثل فاتح، خيامی
اما . شدند شدند و مستقيم با کارگران روبرو نمی ها ظاهر می کارخانه

  انشااهللا"  گفتند که های خصوصی و خانوادگی می خوب کارگران در بحث
در کل .  و یا غيره" درک واصل خواهند کرد  این یکی را هم مانند فاتح به

  .ش یک پشتگرمی بود برای کارگراناين جنب
  

آيا در شرايط تغيير فضای سياسی جامعه که در سراسر :سوال
کشور شاهد اعتراضات و تظاهرات های خيابانی  بوديم کارگران 

  کارخانه شما هم  در اين حرکات شرکت می کردند؟
نفر از  ١٥حدود ١٣٥٧می    برای نمونه  در تظاهرات اول ماه. بله :پاسخ
علت غيبت ما در آنروز و   به. ان کارخانه درخشان  شرکت داشتندکارگر

خود . نفر را اخراج کرد ١٣، کارفرما  درون کارخانه  آوردن تراکت و شعار به
اما اين امر به من و بقيه کارگران . من يکی از اين کارگران اخراجی بودم

  نشگاههای جلو دا فرصت داد تا  هر روز در تهران در تظاهرات و ميتنگ
ای از دانشجویان  شدیم عده  متوجه  تهران شرکت کنيم و در آنجا بود که

کنند و با کارگران  می  های صنعتی مراجعه یکی از کارخانه  هر روز به
  ما به  همراه  کنند، ما هم از آنها دعوت کردیم که متيتنگ بر گزار می

ای از ورود آنان  کمتر کارخانه  اوضاع طوری بود که. ما بيایند  کارخانه
  .ها رفتم خيلی از کارخانه  آنها به  من خودم همراه. جلوگيری ميکردند

  
با گسترش اعتراضات و مبارزات مردم در اواخر دوره شاه، : سوال

کم کم کارگران هم شروع به اعتصاب نمودند آيا کارگران کارخانه 
 شما هم اعتصاب کردند؟  اگر بود، اين اعتصاب کی و بر سر چه

  خواستهائی شروع شد؟
کارگران شرکت نفت   صحبت از اعتصاب زمانی شروع شد که :پاسخ

اگر یادمان باشد در آن زمان خمينی در پاریس . شيرهای نفت را بستند
وقتی اعتصاب پيش رفت بعدا کارگران توليد را کامال متوقف و صدور . بود

  خود به  ن نمایندهعنوا  ای را در ایران به نفت را قطع کردند، خمينی عده
. مهار و کنترل این اعتصاب را بدست بگيرند  ميان کارگران فرستاد تا بلکه
  گير شده  کارگر همه  اعتصاب در درون طبقه  در چنين شرایطی مسئله

  بود که  شد و در اواسط دی ماه می  اما باز اعتصابات تک و توکی دیده. بود
سات حساس اعالم اعتصاب کارگران کيهان و اطالعات و بعضی موس

  .کردند
: اول  جبهه. بود  قرار گرفته  در دو جبهه  آغاز اعتصابات کل جامعه  در مرحله

دیگر حاضر   این جبهه. کارگر و سایر زحمتکشان شهر و روستا بودند  طبقه
مرگ بر امپریاليست و سگ "شعار سرنگونی . سازشی نبود  هيچگونه  به

  آن معتقد شده  يکی بود و اکثريت مردم بهیک شعار استراتژ" زنجيریش
  کارگران با آگاهی برای حراست از اموال عمومی بسيج شده. بودند

در آنجا   های که بودند، و حاضر بودند با چنگ و دندان از محل کار و سرمایه
  . تاراج برند  اربابان آن را به  بود حفاظت و نگهداری کنند و نگذارند که

پذیرش   در کمال بيشرمی و وقاحت حاضر به  ی کهرژیم: دوم  جبهه
. بود  های مردم نبود و در شهرها حکومت نظامی اعالم نموده خواسته
های رژیم پليد شاهنشاهی قرار  هدف گلوله  زیادی بی رحمانه  عده  روزانه

کند و  در چنين اوضاعی ضرورت اعتصاب خود را نمایان می. می گرفتند
  .یک اعتصاب سياسی نا محدود ميزند  کارگر دست به  طبقه

و   کرج و ساوه  صنعتی جاده  ما و اصوال  منطقه  اعتصاب در درون کارخانه
و این اعتصابات . جا شروع شد  در همه  آبعلی در همين زمان آن هم نه

اگر . دستور خمينی  به  خاطر حمایت از کارگران نفت بود نه  دقيقا به
پس چرا کارگران با فرمان او اعتصاب را  دستور خمينی بود  اعتصاب به
بر   دیگر همه"چون چند روز بعد از قيام خمينی دستور داد . نشکستند

اما ) معنی  نقل به" (است  گردند بر سر کارهایشان و اعتصاب تمام شده
در . های خود بودند کارگران این کار را نکردند و خواهان اجرای خواسته

  به  آن هم نه. اعتصاب پایان داند  واسط اسفند بهما کارگران در ا  کارخانه
  . طبق تصميم شورای کارخانه  دستور خمينی بلکه

  
  برخورد ارگانهای دولتی با اعتصاب چگونه بود؟: سوال
های دولتی دیگر  ارگان) قبل از انقالب  ماه  سه( در آن شرایط  :پاسخ

  .توانستند بکنند قدرت اجرای نداشتند و کاری نمی
در دوره قيام در برخی کارخانجات تشکل مستقل کارگران  : لسوا

را شورا ناميدند، آيا در کارخانه ای که شما کار می کرديد هم 
بود، وظايف و کارکرد اين   وجود آمده  بوجود آمد؟ اگر به" شورا"

  شورا ها  چگونه بود؟ آنها چه کار می کردند؟
  شوراها هم ایجاد شده  همزمان با آغاز اعتصاب کارگران زمزمه :پاسخ
چون انقالب را صد   هراس افتاده  بورژوازی به  در همين شرایط بود که. بود

دزدی و غارت   لذا آنها شروع کردند به. ميدانست  در صد تحقق یافته
پول نقد و   های خود به ها و تا آنجا که امکان داشت تبديل سرمایه کارخانه

ها با ديدن اوج گيری  زیرا صاحبان کارخانه. خارج از کشور  فرستادن ارز به
.  انقالب شروع کرده بودند به فرار از ایران و رفتن به خارج از کشور

مرگ بر " "کار، نان، آزادی" "آزادی، برابری"همزمان، شعارهای مانند 
کارگران . بود  فکری باز کرده  ميدان وسيعی را برای مبارزه" ... امپریاليزم

فرهنگ . بحث و گفتگو و روشنگری پرداختند  عارها بهپيشرو حول این ش
شد و آن بحث سياسی و اظهار نظر  رایج می  جدیدی در درون کارخانه

تری مانند لغو مالکيت خصوصی و  صحبت بر سر مسایل پيچيده. بود  آزادانه
اینها برای تحقق   همه  به  اما با توجه. کنترل کارگری آرام آرام جلو ميرفت

  . تشکلی قدرتمندی مانند شورا بود  افی نياز بهچنين اهد
خود   کردند متعلق به در آن کار می  و واحدی را که  کارگران اموال کارخانه

این   به  با توجه. ميشد  جا دیده  حس مالکيت عمومی در همه. ميدانستند
کارگران برای حفظ و حراست از اموال   ما شاهد هستيم که  مسئله

تمامی . کردند، مجمع عمومی تشکيل ميداند ر آن کار مید  واحدهائی که
ها شرکت  در این مجمع عمومی  کارگران با شور و اشتياق و داوطلبانه

کنترل بر توليد و توزیع، هر چند ناقص، ضرورت تشکيل   نياز به. کردند می
  .بود  شوراهای انقالبی را چند برابر کرده

  :ما  اما در مورد کارخانه
های  زیبا، شکرچيان از طريق ایادیش در ماه  صنعتی قرقره  هصاحب مجموع

خود   های کوچک مشابه کارخانه  قبل از شهریور مقداری از مواد خام را به
  کارگران قدیمی در خارج از کارخانه ١٣٥٦  در اواسط مهر ماه. بود  فروخته

. مودندعلنی ن  های خود را در کارخانه بحث  جلساتی برگزار کردند و نتيجه
شرکت کرده  ٥٧پس از اخراج کارگرانی که در مراسم اول ماه مه سال 

بودند هيچ وقت ارتباط کارگران قديمی با اين عده قطع نشد و همواره با 
  . آنها تماس بودند

ای از دانشجویان انقالبی را دعوت  کارگران اخراجی عده  در اواسط مهر ماه
در این . کنند و برای کارگران صحبت کنندها بازدید  از این کارخانه  کردند که

ها  کارخانه  به  داوطلبانه  ميتينگها کارگران اخراجی و دانشجویانی که
اعتصاب و حمایت از اعتصاب سرتاسری و   سرکشی ميکردند، مسئله
کارگران   در همين متينگ بود که. ميان کشيدند  کارگران شرکت نفت را به

سر کار خواهند آمد ولی توليد   ا هر روز بهاعالم کردند، از روز بعد آنه
  . رامتوقف خواهند کرد

کارگران   اولين و دومين روز اعتصاب چون کارگران بيکار بودند با طرحی که
تميز شد تا   بودند، یکی از انبارهای کارخانه  پيشرو روی آن کار کرده

این نشستنها . کارگران جائی برای نشست های خود داشته باشند
ت مانند مجمع عمومی بود و تمام تصميمها در همان دو روز اول درس

عنوان   ای به در روز اول بحث ایجاد شورا و انتخاب عده. شد  اعتصاب گرفته
انتخابات با . در روز دوم انتخابات صورت گرفت. اعضای شورا مطرح شد
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  کهتمام کساني. نفر کاندید انجام شد ٣٠  رای مخفی و آزاد، برای نزدیک به
بودند از هر نظر مورد اعتماد کارگران و توسط خود کارگران   کاندید شده
  تبعيض و یا امتيازی برای ورود یا عدم ورود به  هيچگونه. بودند   کاندید شده

عنوان اعضای شورا انتخاب   نفر به ١١در آن انتخابات . شورا وجود نداشت
ارگران اخراجی از طرف ک  درخشان همه  در کارخانه  جالب است که. شدند

همچنين در . بودند  مجمع عمومی کارگران کاندید عضویت در شورا شده
مالحظاتی تصميم   خود کارگران اخراجی بنا به  البته. زیبا  کارخانه قرقره

  نفر هم با اکثریت آرا به  نفر کاندید شوند و آن سه  تنها سه  گرفتند که
عضو شورا بودم ودر تدوین و چون من خودم . عضویت شورا در آمدند

های شورا شرکت داشتم مواد اولين  ها و قطعنامه نوشتن اعالميه
  .در زیر مياورم  یاد دارم که  شورا را تقریبا به  قطعنامه

، سر پستهای خود باقی بمانند، اما در هر شيفت  نگهبانهای کارخانه  -١
  ون در خواست اضافهو بد  نفر از کارگران بصورت داوطلبانه ٥٠باید تعداد 

  .شورا تعيين ميکند ،نگهبانی بدهند  مزد بر اساس نوبتهائی که
واقع در تهران کپی گرفته شود و کپيها   از تمام اسناد در دفتر کارخانه  -٢
کارمندان دفتر در تهران مانند . منتقل شوند  دفتر شورا در کارخانه  به

در غير . گران همکاری کنندکارگران باید در اعتصاب شرکت کنند و با کار
  .اینصورت شورا آنها را اخراج خواهد کردد

  و سفارشاتی که  شده  از قبل سفارش داده  ای که مواد توليد شده  -٣
ی  مهر و آبان تحویل شوند توليد و در مقابل دریافت باقيمانده  باید در ماه

  رد هر گونهغير از این مو  به. شود  سفارش دهندگان تحویل داده  بها به
  .تا پایان اعتصاب متوقف می شود  توليدی در کارخانه

و نقد کردن چکها دریافت ميشود،   از بابت طلبهای کارخانه  پولی که  -٤
حقوق کارگران را با آن پرداخت کرد،   بشود همه  ای نبود که اندازه  چون به

امتياز   ا هر گونهکار و ی  حقوق، سابقه  پایه  به  طور مساوی و بدون توجه  به
  .بين کارگران تقسيم شود  دیگری ماهيانه

. گردد  خلقی با حضور کارگران محاکمه  رضا شکرچيان در یک دادگاه  -٥
 .)او کجا هست   در آن زمان کسی نميدانست که  البته(
علت شرکت در تظاهرات اول   به  نفر کارگر اخراجی که ١٣باز گرداندن   -٦
 .سر کارهایشان   اخراج شده  بودند به همان سال  مه  ماه
تا پایان اعتصاب سرتاسری با تحمل هر شرایطی در اعتصاب   کارخانه  -٧

 .خواهد بود
 

شورا از طرف . نفر از کارگران قدیمی تشکيل شد ١٣شورا با عضویت 
شورا، شورا   در اولين جلسه  در نتيجه. مجمع عمومی اختيارات تام داشت

 :بر اساس اين اطالعيه. ود را تهيه ومنتشر کردخ  اولين اطالعيه
در تهران و   هائی که ، دفاتر، خانه کارخانه  تمام اموال شکرچيان اعم از -١

اطالع کارگران هر دو   احيانا در جاهای دیگری دارد صورت برداری و به
  .برسد  کارخانه

چيان علتهائی مورد ضرب و شتم خود شکر به  شکایت کارگرانی که  به -٢
  .و زیانهائی به آنها وارد شده است  رسيدگی شود  و ایادی او قرار گرفته

بندی مشاغل   دو نفر از اعضای شورا مأمور تحقيق در مورد طبقه -٣
  . شورا گزارش دهند  به  ماه  کار خود  در سه  شدند و قرار شد نتيجه

  .یابد کارگران بدون استثنا چهار در صد افزایش  حقوق کليه  پایه -٤
علت   به  موظف است ليست کارگران افغانی را که  حسابداری کارخانه -٥

نفر بود با  ٣٠٠بودند و تعداد آنها بيش از   را ترک کرده  اعتصاب کارخانه
شورا موظف است تمام بدهی این کارگران . شورا بدهد طلب هایشان به
بعد از پایان . شود اما از استخدام کارگر افغانی جلوگيری. را پرداخت نماید

نفر کارگر ایرانی استخدام  ٣٠٠جای این تعداد کارگر تا سقف   اعتصاب به
 . شود
از اموال تعاونی   در مدت یکماه  شرکت تعاونی کارخانه  هيئت مدیره -٦

 .شورا بدهد  را به  سال گذشته  و گزارش مالی سه  صورت برداری کرده
  خوش خدمتی به  رچيان و یا سابقهدليل حمایت از شک  هيچ کارگری به -٧

 .او اخراج نشود
علت همکاری با کارگران   مهندس نجيبی به  مدیر داخلی کارخانه -٨

اما تمام تصميمات خود را قبل از . خواهد بود  همچنان مدیر داخلی کارخانه
 .شورا گزارش دهد  اجرا باید به

  
 چه مسائلی در شورا مورد بحث و بررسی قرار می: سوال

  گرفت آيا در مورد حکومت آينده هم بحث می شد؟
ما   در کارخانه. های متفاوتی ميشد از ابتدا در درون شورا بحث :پاسخ

بعلت پائين بودن سطح آگاهی طبقاتی کارگران صحبت از قدرت شوراها و 
کمتر گيرائی داشت و اصوال وقت تلف   شرکت شوراها درحکومت آینده

حول و حوش مسایل زندگی و مشکالتی که ها بيشتر بحث. بود  کننده
های  ها و سنت گرایش  بنا به. کارگران با آن مواجه بودند  صورت می گرفت

  کردند، گاهی از حکومت آینده کارگران با خود حمل می  مذهبی و ملی که
  . نداشتند  اما کارگران درک درستی از حکومت آینده. شد هم صحبت می

يک   بود به  تبدیل شده  ع کاری انجام نميداد بلکهشورا حاکم بود اما در واق
های کارگری  من بين شورا و سایر ارگان  عقيده  به. ارگان صنفی

در مورد . تفاوت بسياری است) های دورانهای اعتالی انقالبی سازمان(
قصد ما پياده کردن عجوالنه ی سوسياليزم ": "شوراها لنين چنين ميگوید

توليد اجتماعی و توزيع کاالها را يک باره تحت نيست، بلکه می خواهيم 
و ) تزهای آوریل (."دهيمکنترل و نظارت شوراهای نمايندگان کارگری قرار 

می " آيا بلشويک ها می توانند قدرت دولتی را حفظ کنند؟"ی  یا در جزوه
، بلکه کنترل مشکل اصلی مصادره اموال سرمايه داران نيست" نويسد

بر سرمايه داران و متحدانشان توسط طبقه ی سراسری و همه جانبه 
  ".کارگر است

کار شوراها . این دو اصل لنينی را ما باید در اين رابطه مورد نظر قرار دهيم
ما نباید . است، کنترل کار است  کنترل سرمایه. است  کنترل جامعه

وظایف   در حيطه  کارهائی که  کاری، به  خرده  شوراها را وادار کنيم به
  باشيم که  ما نباید از شوراها انتظار داشته. های کارگری است ادیهاتح

اهميت کنترل بر توليد و توزیع را رها کنند و برای کمتر کردن ساعت کار 
 ۵٧درک ما از شورا در سال . همين بود ۵٧ما در سال   اشتباه. بجنگند

   .همين بود
حتی اقشار  اجرای عدالت در مورد حقوق صنفی کارگران و زحمتکشان و

مفهوم   های عدالت اجتماعی به بورژوازی یکی از پایه  خرده
تشکالت دیگری و   عهده  به  اما اجرای این مسئله. سوسياليستی آنست

  .شورا است  نظارت بر اجرای آن وظيفه
ها و سندیکاها کردن خطایی است نا بخشودنی  شورا را جایگزین اتحادیه

و ارزش آن را تا حد یک تشکل صنفی   ردهچون از قدرت و ابهت شورا کم ک
  .پائين مياورد

گفتم چنين شورائی در شرایط اعتالی انقالبی و با ابتکار   همانطور هم که
هيچ . خود کارگران تشکيل خواهد شد برای بدست گرفتن و حفظ قدرت

طبقاتی قبل از شرایط انقالب و با مجوزهای   در جریان مبارزه  تشکلی که
 .باشند نميتوانند شورا باشند  شده قانونی درست

  
شما به درستی به تفاوت های موجود بين وظايف  :سوال

شوراهای کارگری با تشکل های صنفی کارگران اشاره کرديد و  
ها و سندیکاها  جایگزین نمودن شورا ها با اتحادیهبر نادرستی  

انگشت گذاشتيد و همچنين در صحبتتان نشان داديد که 
در ايران شکل گرفت نهاد های اعمال  ۵٧در سال  شوراهائی که

قدرت سياسی طبقه کارگر نبود حال ممکن است کمی بيشتر در 
مورد کارهائی که اين شورا ها و به خصوص شورای کارخانه 

  خودتان در آن سالها می کردند اشاره کنيد؟
شوراها در ابتدای امر انگشت روی پارەای از مسایل گذاشتند کە  :پاسخ

سلب . مانند ملی کردن کارخانەهایشان. آنها قدرت بيشتری ميدادبە 
مدیریت از کارفرمایان و مدیران آنها، اما از آنجایيکە صاحبان کارخانەها اکثرا 

از آنجایيکە گرایش بە لغو مالکيت خصوصی تنها در بين . فرار کردە بودند
نيز  از آنجایيکە عوامل مذهبی. قشری از کارگران سياسی وجود داشت

ها و کسانيکە خواهان لغو مالکيت خصوصی  بيکار نبودند و عليە کمونيست
بودند شعار ميدادند، کنترل کارگری، یا در واقع کنترل شورایی خود بخود 

مسئولين حکومت جدید کە با وعدە و وعيد و زور و . رفتە بود زیر سوال
ر مقابل خرافات و دروغگویی روی کار آمدە بودند، دشمنی خطرناک را د

وامرهم "هر چند شعار مذهبی . خود ميدیدند و آن شوراهای کارخانە بود
شد، اما  در آن روزها هر روزە بر سر در و دیوار تکرار می" شورا بينهم

های کارگری آن شورای مورد نظر آنها نبود و از همان روزها در پی  شورای
  . نابودی آن بودند

نيروهای چپ کمونيستی و پيوستن از طرف دیگر با باز شدن فضای برای 
های چپ، مشکل دیگری در مقابل شوراها  کارگران سياسی بە سازمان

های سياسی چپ از کارگران سياسی کە بعد از قيام  سازمان. قرار گرفت
ها پيوستە بودند و هواداران در درون کارخانەها ميخواستند کە هر  بە آن

این امری غير طبيعی و طور شدە کنترل شوراها را بدست بگيرند و 
مشغلە فکری و کارهای کە بيشتر از روی شور و احساسات . نادرست بود
ها بدون  ها انجام ميشد و مطيع بودن کارگران بە این سازمان برای سازمان

  .چون و چرا، شورا هارا روز بروز ضعيفتر نمود
 جە شوراهای کارگری از کار سياسی تخليە شدند و گرایش بە کاريدر نت

اگر بە استثناها توجە نکنيم، در کل شوراها بعد از قيام . صنفی زیادتر شد
کار سياسی را کنار گذاشتند و همە هم و غمشان شد، دستمزد، 

، داشتن سالن نهار )در بعضی جاها(طبقەبندی مشاغل، ساعت کار
خواستە کارگران برای چنين حقوقی بر حق بود اما در . خوری، بيمە و غيرە

  . ا را بە یک کميتە صنفی تنزل دادواقع شور
  

از آنجا که رژيم جانشين رژيم شاه يعنی جمهوری  :سوال
اسالمی رژيمی شديدا ضد کارگری بود با اين شوراهای شکل 

  گرفته از بطن انقالب مردم چه گونه برخورد ميکرد؟
بە نظر من رژیم جمهوری اسالمی، از ابتدا با نقشە حساب شدە  :پاسخ
شی از سران جمهوری اسالمی و از جملە خود خمينی از بخ. جلو آمد

های سياسی و شوراهای کارگری  همان روز اول خواهان نابودی سازمان
سخنرانی های خمينی . و جنبشهای خلق کرد و ترکمن و غيرە بودەاند

  اما بخش دیگری. خود مويد همين امر می باشند، که امروز هم موجودند
  

  ٨ صفحه
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  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  
  
 

با ترور بن الدن در پاکستان توسط نيروهای آمریکایی که اوباما  :توضيح

قلمداد نمود بار ديگر " اجرای عدالت"رئيس جمهور اين کشور آنرا 
به موضوع برجسته سپتامبر  ١١رويداد تروريستی چرائی و چگونگی 

س از آن فاجعه سال پ ١٠اکنون حدود . ای در افکار عمومی تبدیل شد
تروريستی که دولت آمريکا بن الدن را طراح اصلی آن  جلوه می داد  و 

پيشبرد تعرضات " مبارزه با تروریسم"با دستاويز قرار دادن 
نگاهی به مواضع نيروهای  امپرياليستی خود را توجيه می نمود 

سياسی مختلف در آن سالها نسبت به این رویداد، موضوع بس 
چرا که می دانيم متعاقب این رویداد و تهدیدات . آموزنده ای ست

آمريکا که با وقاحت تمام،  هيستریک جورج بوش، رئيس جمهور وقت
" يا با ما و عليه تروريستها"جهان را مخاطب قرار داده و تهديد نمود آه 

بسياری از نيروهای  .باشيد" منتظر مرگ و نابودی"هستيد و يا 
ه درجه ای مرعوب این تهدیدات شده سياسی، هر یک به شيوه ای و ب

و با اتخاذ مواضع سازشکارانه در قبال آن، جبهه بر زمين سایيدند؛ تا 
دولت آمریکا حق دارد آه "جایی که برخی از این نيروها مدعی شدند 

از "( عاملين جنایت عليه مردمش را در هر آجای جهان تعقيب آند
آه از سوي " گ و ترورعليه تروريسم براي جهاني بدون جن"اعالميه 

اين آميته از حزب . صادر شد" آميته اتحاد عمل براي دمكراسی"
و ) راه آارگر(دمكرات آردستان ايران ، سازمان آارگران انقالبي ايران 
برخی دیگر از ). سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران تشكيل شده است

شی آمريکا نيروهای سياسی مانند پرو امپرياليستها نيز، برای لشکر ک
با توجه به این . به افغانستان، به بهانه نابودی طالبان هورا کشيدند

 ٣می نماید که درست واقعيات، پيام فدائی مبادرت به درج اعالميه ای 
از سوی چریکهای فدایی  سپتامبر ١١ اقدام تروريستی  روز پس از

خلق ایران منتشر گرديد و برسياستها و برنامه های ضد خلقی ای که 
ليستها با دستاویز قرار دادن این فاجعه تروریستی در سطح بين امپریا

  .المللی مترصد اجرای آنها بودند تاکيد کرد

  !در باره اقدام تروريستي اخير در آمريكا
حمالت تروریستی مرگبار روز سه شنبه در آمریکا که هزاران قربانی به 

ين المللی جای گذارد، همچنان در صدر اخبار و گزارشات خبرگزاریهای ب
تاکتيک به کار گرفته شده در این حمالت یعنی استفاده و . قرار دارد

قربانی کردن هزاران انسان بيگناه به تنهایی بيانگر ماهيت تروریستی 
این حمالت است و نشان ميدهد که آنهایی که سر نخ این حمالت 
فاجعه بار را در دست داشته اند، مرتجعين جنایتکاری هستند که برای 
. رسيدن به اهداف پليد خود از هيچ جنایتی رویگردان نمی باشند

مسلمًا طراحان و مجریان واقعی این جنایت بعدها شناخته خواهند 
ولی آنچه که از هم اکنون روشن است این است که در پشت . شد

حمالت سازمانيافته در چنان ابعاد عظيمی نمی تواند قدرت مرتجع 
  .بزرگی قرار نداشته باشد

  
امروز موضوع نگران کننده ای ذهن مردم جهان را به خود مشغول 

امروز دولت آمریکا و در پشت سر او قدرتهای بزرگ . ساخته است
  امپریاليستی همراه با دول مرتجع وابسته، با استفاده از رویداد 
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