
  

 

 

  116969                پيام فداييپيام فدايي
    13911391  ر ماه ر ماه تيتي                                                                        دهم     دهم     دوره جديد، سال هجدوره جديد، سال هج          ارگان چريكهاي فدايي خلق ايرانارگان چريكهاي فدايي خلق ايران              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
        
        
                

 سرمقالهسرمقاله

  "معجزه هزاره سوم"ظهور و افولِ  
با پایان نمایشات انتخاباتی جمهوری اسالمی و بيرون  ...

آمدن نام حسن روحانی به عنوان هفتمين ریيس جمهور 
وس برای پایان کار احمدی نژاد،کسی رژیم، شمارش معک

معجزه هزاره "که در رسانه های دولتی طرفدارانش وی را 
احمدی نژاد در حالی که . می ناميدند آغاز شده است" سوم

تاریخ ایران و یکی از منفورترین " بدهکارترین دولت"به عنوان
آنها در این رژیم سراپا جنایت شناخته شده است، در اواسط 

سال، رسما کرسی قدرت را به ریيس  ٨از تقریبا مرداد پس 
سال  ٨در طول ... .جمهور منتصب جدید تحویل خواهد داد

نه تنها از پول نفت بر سر " معجزه هزاره سوم"زمامداری 
به سفره مردم و رفاه و آبادانی و پيشرفت خبری نشد بلکه 

درآمدی که (ميليارد دالر نفت،  ٥٣٠رغم فروش بيش از 
ایش قيمت نفت در تاریخ جمهوری اسالمی سابقه بدليل افز
کوهی از بدهی های داخلی و وامهای کمرشکن ) نداشته

امپریاليستی و یک اقتصاد وابسته ورشکسته با تمام 
عواقب مرگبار آن نظير فقر و گرسنگی و بيکاری و افزایش 

 ... کودکان کار و کارتن خوابها و تن فروشان، ميليونی 

  2صفحه              .ستا برجای گذارده شده

  اخير در جمهوري اسالمي"انتخابات"
  )رفيق فريبرز سنجري با ،"راديو همراه"گفتگوي (

، باید داساسًا ازصافی شورأی نگهبان عبور نمی کرد و اصًال در همون ابتدا ردش می کردن ،ای بود اگر روحانی مخالف خامنه... 
ای  ه این نامبرده چند دوره وکيل مجلس این رژیم بوده در سالهای اخير هم حدود ده سال نماینده خود خامنهتوجه داشته باشيم ک

در شورأی امنيت ملی بوده و در اين شورا هم جز کسانی بوده که در مورد ترور مخالفين و کارهای تروریستی رژیم تصميم می 
برای همين هم . ای ، و کل بيت رهبری به او اعتماد کامل داشتن خامنه ای بوده که گرفته یعنی یکی از چشم و گوشهای خامنه

این تاکيد رو از این زاویه الزم می دونم که اخيرًا به خصوص در خارج . اجازه دادن که اسمش از صندوقهای مارگيریشون بيرون بياد
و مردم هم  ایه خامنهاینکه روحانی مخالف  از کشور به دنبال انتخاب روحانی یک جوی دارن تالش می کنند درست کنند که مثل

  ٨صفحه                ... این با واقعيت اصال انطباق نداره. ای به خامنهگفتن بزرگ " نه"اومدن و دوباره با رأی دادن به روحانی يک 

  

  در صفحات ديگر
  

كارگران چيني كارخانه را   ●
  4.... ............... !اشغال كردند 

گرامي باد خاطره انگلس،  ●
  15..... ..انديشمند كبير پرولتاريا 

انقالب تنها راه رهايي از خشونت  ●
  16......... ذاتي سلطه امپرياليسم 

بازي با  انحصارات دارويي و  ●
18.......... .. انسان جان ميليونها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 

محكوميت كشتار سال "پيرامون 
   توسط دولت كانادا "67

موقعيت جمهوری اسالمی از آنجا که  ...
منجمله خيزش أثير عوامل مختلف تحت ت

توده ها، دستخوش تحوالت  های انقالبی
و بحران های عميق شده، نيروهای 
ضدانقالب و فرصت طلب نيز در پروژه های 

اليحه مختلف امپرياليستی منجمله 
به خدمت گذاری  ،ورماليته مزبورف

مشغول شده، و به البی گری در دولت ها 
خته اند تا و مجلس های امپرياليستی پردا

شايد بتوانند معامالتی به نفع خود با 
درواقع اين . امپرياليست ها انجام بدهند

افراد و گروه ها به نقش امپرياليست ها 
در به قدرت رساندن جمهوری اسالمی و 
شکست دادن انقالب مردم ايران کامأل 
واقف هستند، و حال همه تقاضايشان از 

آنها  قدرت های امپرياليستی اين است که
 ... را جايگزين جمهوری اسالمی کنند

  ١۴صفحه                                

  "راه كارگر"
  و انتخابات

انتخاب آخوند " راه کارگر"وقتي که .. .
حسن روحانی که خود جزئی از نظام 

نه ُخرد کننده به "والیت فقيه است را به 
و یا بعبارتی به این نظام " والیت فقيه

بطور طبيعی به این  ،مگر تبدیل کردست
فریب دامن ميزند که آخوند حسن روحانی 
در جبهه مخالف والیت فقيه قرار گرفته و 

شکاف های "انتخاب او با بهره برداری از 
اما . صورت گرفته است" ها ميان باالیی

مهره شناخته  که آخوند حسن روحانی
ای است که به خاطر حضورش  شده

در باالترین ارگان " رهبری نماینده"بمثابه 
های امنيتی حکومت یعنی دبيری شورای 
امنيت ملی در طول سال ها دستش تا 
آرنج به خون کارگران و زحمتکشان، زنان و 
جوانان ما آلوده است نمی توانست بدون 

  ....تائيد رهبری نظام، رئيس جمهور شود 
 ١٧صفحه               

  

  ! شم اندازهاچ و تايجنانقالب مصر، 
  5صفحه                                                            اشرف دهقاني
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با پایان نمایشات انتخاباتی جمهوری 
المی و بيرون آمدن نام حسن روحانی اس

به عنوان هفتمين ریيس جمهور رژیم، 
شمارش معکوس برای پایان کار احمدی 
نژاد،کسی که در رسانه های دولتی 

می " معجزه هزاره سوم"طرفدارانش وی را 
احمدی نژاد در . ناميدند آغاز شده است

تاریخ " بدهکارترین دولت"حالی که به عنوان
ز منفورترین آنها در این رژیم ایران و یکی ا

سراپا جنایت شناخته شده است، در 
سال، رسما  ٨اواسط مرداد پس از تقریبا 

کرسی قدرت را به ریيس جمهور منتصب 
  .جدید تحویل خواهد داد

  
تبليغات عوامفریبانه سازمان یافته توسط 
حکومت و بيت رهبری با پوشش وسيعی 
ی که در سطح بين المللی از دستگاه ها

تبليغاتی غرب می گيرند تا کنون کوشيده 
ساله احمدی نژاد  ٨اند که پایان کار دولت 
اش را " کليد بنفش"و انتصاب روحانی با 

حماسه "برای ایجاد " دوره جدید"آغاز یک 
و حل مشکالت اقتصادی مردم، و " اقتصادی

گریبانگير نظام جلوه " بحران"فائق آمدن بر 
بعاد خشم توده ها آنها با آگاهی از ا. دهند

نسبت به دوره احمدی نژاد و اشاعه توهم 
پا  امکان تغيير در چارچوب نظام سرتا

اهریمنی حاکم می کوشند تا انرژی 
انقالبی و خشم فروخفته مردم را مهار 

ساله دولت  ٨اما کارنامه جنایتکارانه . نمايند
احمدی نژاد که خود با وعده آغاز یک دوره 

" سفره"به سر " ل نفتآوردن پو"و " جدید"
مردم بر مسند قدرت قرار گرفت، تجربه 
عينی ای ست که بر بستر آن می توان اوال 
بطالن تبليغات عوامفریبانه مشابهی که در 
مورد ریيس جمهور کنونی سازمان یافته را 
به وضوح دید و ثانيا و مهمتر آنکه، ماهيت 
نظام ضد مردمی جمهوری اسالمی که این 

ا وظيفه پاسداری و تداوم ریيس جمهوره
بقای آن را بر عهده دارند و امکان ناپذیری 
بهبود اوضاع در چارچوب آن را بهتر درک 

  .کرد
  
سال پيش بر بستر یک انتخابات کامال  ٨
شده ، احمدی نژاِد پاسدار " مهندسی"

توانست، به اعتراف کروبی با پس و پيش 
کردن یک ميليون از آرای وی بوسيله برگزار 

ندگان اين شعبده بازی به دور دوم راه کن
در دور دوم، هم در تقابل با . پيدا کند

رفسنجانی با حمایت آشکار بيت رهبری و  
ولی فقيه از صندوقهای رای بيرون آورده 

سال بعد، در شرایطی که فقر و  4 .شد
فالکت روزافزون ناشی از سياستهای ضد 
خلقی جمهوری اسالمی جامعه تحت 

در شرایط انفجاری قرار داده سلطه ما را 
بود، بار دیگر احمدی نژاد در جریان برگزاری 
یکی از رسواترین مضحکه های مهندسی 

با تقلب  ،شده تاریخ جمهوری اسالمی
آشکار برای یک دوره دیگر به ریاست 

انتصابی که برای جا . جمهوری  گمارده شد
انداختن آن مجبور شدند جنبش توده ای را 

ب نموده و با زور آشکار وی وحشيانه سرکو
  . را نتيجه انتخابات جا بزنند

  
معجزه هزاره "سال زمامداری  ٨در طول 

نه تنها از پول نفت بر سر سفره " سوم
مردم و رفاه و آبادانی و پيشرفت خبری 

 ٥٣٠به رغم فروش بيش از نشد بلکه 
درآمدی که بدليل (ميليارد دالر نفت، 

جمهوری  افزایش قيمت نفت در تاریخ
کوهی از بدهی ) اسالمی سابقه نداشته

های داخلی و وامهای کمرشکن 
امپریاليستی و یک اقتصاد وابسته 
ورشکسته با تمام عواقب مرگبار آن نظير 
فقر و گرسنگی و بيکاری و افزایش ميليونی 

کودکان کار و کارتن خوابها و تن فروشان، 
با احتساب . ستبرجای گذارده شده ا ... 

نفتی فوق، در حالی که بر طبق  درآمد
برآوردهای کارشناسان اقتصادی، دولت باید 

ميليارد دالر ذخيره ارزی داشته  ١٠٠حداقل 
خزانه باشد، اما از این پول خبری نيست و 

این حال ارزش  در. کشور خالی ست
درصد سقوط  ٨٠رسمی پول کشور تا 
بر طبق (درصد  ٣٠کرده، بيکاری به حدود 

که بيانگر تمام حقيقت  آمار رسمی ای
افزایش یافته، تورم بر طبق آمار ) نيست

درصد فراتر رفته  ٥٠تا  ٤٠های خودشان از 
و گرانی و نياز به حداقل مایحتاج زندگی در 

در . بخش بزرگی از جامعه بيداد می کند

در توصيف شدت چنين اوضاعی، حال 
وخامت و بحران گریبانگير اقتصاد ایران 

اد عنوان می گردد که پس از احمدی نژ
خزانه خالی، بندر کشور را با "وی 

خالی و انبار خالی و بانک مرکزی 
. روحانی ميدهد تحويل "خالی

با عيسی " قانون"مصاحبه روزنامه (
  ).کالنتری

  
با توجه به ساختار تا مغز استخوان وابسته 
اقتصاد ایران به نظام امپریاليستی در سطح 

ریاليستها برای جهانی و نياز وحشيانه امپ
سرشکن کردن بار بحرانهای اقتصادی خود 
بر دوش کشورهای تحت سلطه، این نياز 

غارتگر بين سرمایه داری جهانی و قدرتهای 
، در دوره زمامداری احمدی نژاد، هر المللی

به جز . چه سریعتر و وسيعتر پاسخ گرفت
با " ناصرالدین شاهی"عقد قراردادهای 

ی، ميلياردها دالر کمپانی های امپریاليست
از درآمدهای عظيم و بی سابقه نفتی ایران 

سال گذشته صرف پروژه های ضد  ٨در 
مردمی نظير پروژه هسته ای  و واردات بی 
رویه کاالهای مصرفی، غير توليدی و بنجلی 
شد که سود آنها مستقيما به جيب 
کمپانی ها و انحصارات  امپریاليستی و 

سياست افسار . تدالالن وابسته به آنها رف
گسيخته واردات بي رويه برای سودبری 
انحصارات امپریاليستی، که یکی از نتایج 
( بالواسطه آن نابودی توليدات داخلی

و هزاران هزار شغل مرتبط با این ) وابسته
توليدات بود، صد ها هزار تن از کارگران و 
کشاورزان ایران را به خاک سياه نشاند و 

ره کار ایران را هر صفوف ارتش عظيم ذخي
در این ميان نابودی . چه وسيعتر کرد

نيشکر و نابودی تدریجی صنایع چای و 
فعال در  هستی هزاران کارگر و کشاورز

توليد این محصوالت و مشتقات و کارخانه 
های جنبی این محصوالت و وضعيت 

این . بحرانی آنها اظهر من الشمس است
 واردات عنان گسيخته، در حالیسياست 

و در  که جيب کمپانی های امپریاليستها
کنارشان عده ای از ميلياردرهای گردن 
کلفت وابسته ایران را هر چه بيشتر پر 

 "معجزه هزاره سوم"ظهور و افولِ
 

با توجه به ساختار تا مغز استخوان 
وابسته اقتصاد ایران به نظام 
امپریاليستی در سطح جهانی و نياز 
وحشيانه امپریاليستها برای سرشکن 
کردن بار بحرانهای اقتصادی خود بر 
دوش کشورهای تحت سلطه، این 
نياز سرمایه داری جهانی و قدرتهای 

، در دوره زمامداری غارتگر بين المللی
احمدی نژاد، هر چه سریعتر و 

به جز عقد . سخ گرفتوسيعتر پا
با " ناصرالدین شاهی"قراردادهای 

کمپانی های امپریاليستی، ميلياردها 
دالر از درآمدهای عظيم و بی سابقه 

سال گذشته صرف  ٨نفتی ایران در 
پروژه های ضد مردمی نظير پروژه 
هسته ای  و واردات بی رویه کاالهای 
مصرفی، غير توليدی و بنجلی شد که 

يما به جيب کمپانی سود آنها مستق
ها و انحصارات  امپریاليستی و دالالن 

 .وابسته به آنها رفت
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خانه خراب کردن ميليونها تن از کرده به 
   .محرومان انجاميده است

  
تسریع و پيشبرد پروژه های استراتژیک 
بانک جهانی و صندوق بين المللی پول، 

که تحت عنوان (ا مثل حذف سوبسيد ه
صورت " بزرگترین جراحی اقتصادی ایران"

و تسریع امر خصوصی سازی اقتصاد ) گرفت
که اسم رمز رفع هر گونه ( در بازار ایران 

مانع در جهت دست اندازی مطلق سرمایه 
های امپریاليستی بر تمام شئونات جامعه، 

در ) بازار و منابع طبيعی ایران می باشد
دیدتر از دولتهای ضد دوره احمدی نژاد ش

خلقی پيشين، از دولت رفسنجانی گرفته 
تا خاتمی در حيات جمهوری اسالمی با 

دولت احمدی نژاد . سرعت به اجرا در آمد
هدفمند "با حذف سوبسيدها که رياکارانه 

ناميده شد بطور طبيعی به " کردن يارانه ها
افزايش سرسام آور قيمتها دامن زد و در 

ن از رنجبران را به ورطه فقر نتيجه ميليونها ت
با توجه به . و فالکت هر چه بيشتر کشاند

پيشبرد این سياستهای اقتصادی و در کنار 
آن به خاک و خون نشاندن هر گونه اعتراض 
و مبارزه در جامعه، احمدی نژاد به همان 
نسبت که به آماج نفرت ميليونها تن از 
کارگران و خلقهای تحت ستم ما تبدیل 

همان اندازه از سوی نهاد های  شد، به
امپریاليستی استثمارگر و غارتگر بين 
المللی نظير بانک جهانی و صندوق بين 

" خدمات"المللی پول در چند نوبت به خاطر 
مورد تقدیر سال  ٨بی شائبه اش در این 

حدمات رژیم جمهوری . رسمی قرار گرفت
اسالمی در دوره احمدی نژاد به این 

يستی به حدی بود که نهادهای امپریال
سياستهای اقتصادی ضد خلقی اجرا شده 

برای پيشبرد " الگویی"در دوره او به مثابه 
سياستهای بانک جهانی و صندوق بين 

مورد " کشورهای نفتی"المللی در سایر 
  .       تاکيد چنين نهاد هائی قرار گرفت

  
عملکردهای دولت احمدی نژاد همچنين 

مهوری اسالمی را سران ج" تایيد"رضایت و 
نيز در پی داشت و آنها به رغم تمامی 

این روزها از دولت احمدی نژاد  اختالفاتشان
ترین دولتها " خدمت گزار"به مثابه یکی از 

نام می برند، که این امر البته تنها به طرح 
های اقتصادی ضد مردمی انجام شده در 
دوره او که منجر به پر شدن جيب های آنان 

، باز نمی گردد، بلکه این هم گردیده
ستایش شامل اعمال جنایت کارانه  این 
دولت در حق توده های مردم نيز می باشد 
که موجب تداوم سيستم سرمایه داری 
. وابسته حاکم بر جامعه گشته است

طبيعتا پيشبرد پروژه های اقتصادی ظالمانه 
که همواره با مقاومت و مبارزه و شورش 

نيازمند به کارگيری تهی دستان عجين بوده 
یک چماق سرکوب عریان و خشن می 

ساله  ٨باشد که احمدی نژاد در کارنامه 
خویش با دست و دلبازی تمام از آن به 
مثابه جزء جدایی ناپذیر از برنامه های 

دوران زمامداری . اقتصادی خود استفاده کرد
احمدی نزاد یاد آور موج وسيع اعدامها و 

الفين سياسی شکنجه منتهی به مرگ مخ
در سياهچالهای رژیم، یادآور کهریزک ها و 

جنایات وصف ناپذیر جاری در آنها، یادآور  
سرکوب بی وقفه و وحشيانه اعتراضات و 
اعتصابات کارگری به خاطر حقوق اوليه 
کارگران، یادآور در هم کوبيدن جنبش 
دانشجویی، مبارزات زنان و دست اندازی 

امی فعاليتهایی قهر آميز قدرت دولتی به تم
می باشد که در عرصه اجتماعی و هنری و 

حتی به صورت کنترل شده و ... فرهنگی و 
در چارچوب خود نظام حاکم در جریان بوده 

   .اند
  

در عرصه بين المللی نيز سياستهای 
واقعی و نه ادعایی جمهوری اسالمی در 
دوران احمدی نژاد تبلور بارز پاسخ این رژیم 

ت های امپریاليستی بوده به نيازهای قدر
این سياست عوامفریبانه که ویژگی . است

اصلی آن افزودن بر حجم شعارهای پوچ ضد 
امپریاليستی و ضد اسرائيلی جمهوری 
اسالمی از یکسو و در همان حال تن دادن 
به هر گونه رذالت از طریق توسل به بند و 
بست و کاربرد دیپلماسی مخفی می 

های امپریاليستی باشد باعث شده که قدرت
و در راس آنها آمریکا با توسل به چماق 

و بحران " جمهوری اسالمی و پرونده اتمی"
سازی های این رژیم در خليج فارس و در 
سطح منطقه، فرصت یابند ميلياردها دالر از 
بابت فروش سالح به دولتهای مرتجع 
منطقه سود برند و با اتکا به چماق 

توجيهی برای  جمهوری اسالمی ، آن را به
گسترش ميليتاریزم ضد خلقی خویش در 
تمام زمينه ها و مشروعيت بخشيدن به 
سياستهای جنگ طلبانه شان در منطقه 

همچنين در نتيجه آتش بياری . تبدیل سازند
در این زمينه، دوره احمدی نژاد دوره ای 
ست که با گسترش تحریمها و تشدید 

منی شبح جنگ و احتمال حمله به ایران، ناا
و عدم آسایش هر چه بيشتر سایه سياه 

  . خود را بر زندگی مردم ایران انداخت
  

بر خالف کوشش فریبکاران و مرتجعينی که 
در تالشند تا با استناد به تحليلهای 

جعلی و رد تحليل طبقاتی، " روانشناسانه"
تمامی اقدامات احمدی نژاد را ناشی از 

 و" بيسوادی"خصوصيات فردی و از جمله 
وی جا بزنند، یک جمعبندی " لمپنيزم"

سال زمامداری احمدی  ٨عينی از واقعيات 
نژاد جنایتکار نشان می دهد که تمامی 
اقدامات و سياستهای اجرا شده در زمان 
وی، در چارچوب پيشبرد سياست های کل 
رژیم جمهوری اسالمی و در جهت تأمين 
منافع طبقه مسلط بر اقتصاد ایران یعنی 

وابسته به امپریاليسم و قدرتهای  بورژوازی
به همين دليل احمدی . جهانی بوده است

نژاد هر بار در مواجهه با خشم و نفرت 
فزاینده مردم ما و مبارزات دليرانه آنها برای 
در هم شکستن دولت و کل رژیم جمهوری 
اسالمی، از حمایت کامل امپریاليستها و 
طبقه حاکم  برخوردار گشته و  در طی 

سال گدشته با حمایت کامل هشت 
دستگاه سرکوب و  با اعمال جنایات 
وحشيانه و ریختن خون پاک مردم ما موفق 
به مهار و عقب نشاندن هر چند موقتی 

  .جنبش توده ها شد
   

سال کار دولت احمدی نژاد  ٨اکنون در پایان 
و در شرایط اوج یابی دوباره خشم توده ها 

م حاکم،  بر عليه کليت ماشين دولتی و نظا
رژیم بحران زده جمهوری اسالمی کوشيده 
است تا جابجایی این مهره با انتخاب جدید 
خود یعنی روحانی را آغاز یک دوران جدید 

احمدی نژاد که . برای مردم ما جا بزند
زمانی به همت بوقهای تبليغاتی نظام و 
رضايت رهبری، به پاس جنایات و خدماتش 

ناميده می  "معجزه هزاره سوم"به نظام، 
شد، اکنون با ورشکستگی تمام و با اتمام 

در . تاریخ مصرفش در حال ترک قدرت است
شرایط شدت یابی تضادهای درونی رژیم، 
در شرایطی که همين رهبر با حذف 

مشاور احمدی نژاد و (کاندیداتوری مشایی،
تودهنی محکمی ) کتندید مورد حمایت وی

 به احمدی نژاد زد، خود وی امروز در
شرایطی قرار گرفته است که حتی برخی 
ها در همين جمهوری اسالمی مشغول 
گمانه زنی و شرط بندی بر سر احتمال و 
زمان انتقال ریيس جمهور در حال ترک 

و یا حصر وی همچون " اوین" قدرت به 
اش می  ٨٨سال " رقبای انتخاباتی "

  !   باشند
  

بدون شک بررسی تمامی خدمات بی 
اد به نهادهای غارتگر شائبه احمدی نژ

امپریاليستی و به بورژوازی وابسته ایران، و 
در همان حال جنایات وی بر عليه مردم ما 

سال گذشته در این نوشته نمی  ٨در طول 
معجزه هزاره "اما عروج و افول این . گنجد
بستری ست که می توان در آن به " سوم

روشنی ماهيت ضد خلقی کل نظام و 
ای را دید که چنين مناسبات ارتجاعی 

عناصر حقير و جنایتکاری را با اتکا به قوه 
قهر و سرکوب عریان بر جان و مال مردم ما 

احمدی نژاد به مانند تمامی . حاکم می کند
سال کوشيد تا  ٨اسالف خویش در طول 

منافع طبقاتی ضد خلقی طبقه استثمارگر 
حاکم را به قيمت کشتار و سرکوب و 

قق کند و نظام نابودی توده ها متح
اکنون او  . جمهوری اسالمی را دوام بخشد

با حمایت همه جانبه تمامی جناحهای ضد 

در عرصه بين المللی نيز سياستهای 
واقعی و نه ادعایی جمهوری اسالمی 
در دوران احمدی نژاد تبلور بارز پاسخ 
این رژیم به نيازهای قدرت های 

این سياست . امپریاليستی بوده است
که ویژگی اصلی آن افزودن بر 
شعارهای پوچ ضد امپریاليستی و ضد 

ائيلی جمهوری اسالمی از یکسو اسر
و در همان حال تن دادن به هر گونه 
رذالت از طریق توسل به بند و بست و 
کاربرد دیپلماسی مخفی می باشد 
باعث شده که قدرتهای امپریاليستی و 
در راس آنها آمریکا با توسل به چماق 

و " جمهوری اسالمی و پرونده اتمی"
بحران سازی های این رژیم ، فرصت 
یابند ميلياردها دالر از بابت فروش 
سالح به دولتهای مرتجع منطقه سود 
برند و با چماق جمهوری اسالمی ، آن 
را به توجيهی برای گسترش ميليتاریزم 
ضد خلقی خویش در تمام زمينه ها و 
مشروعيت بخشيدن به سياستهای 

 .جنگ طلبانه شان تبدیل سازند
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خلقی جمهوری اسالمی و قدرتهای 
امپریاليستی که برای گرم کردن تنور 
نمایشات انتخاباتی اخير هورا کشيدند، این 
وظيفه را به یکی دیکر از خادمين نظام 

  . یعنی روحانی تحویل می دهد
  
یيس جمهور جدید به هيچ وجه تافته جدا ر

. ریيس جمهور سابق نيست ۶بافته ای از 
وی بدليل آن که از درون همين نظام 
سراسر گندیده و نکبت بار و برای حفظ و 
بقای آن بيرون آمده قادر نخواهد بود که 
کوچکترین گرهی را از مشکالت عظيم 
اقتصادی سياسی و فرهنگی جاری در 

در حقيقت او با تصدی . ندجامعه ما حل ک
حساس ترین مناصب حکومتی در شورای 
عالی امنيت ملی، مجمع تشخيص 

در " ذوب شدگان"از .... مصلحت نظام و 

والیت فقيه بوده و وظيفه او پيشبرد 
سياستهای نظام و مقابله با جنبش 

درست به همين . اعتراضی توده هاست
دليل است که به رغم وعده های پوچ اوليه 

حل " کليد"نی بر در دست داشتن مب
مشکالت مردم ستمدیده و به جان آمده ما، 
روحانی و مزدوران دور و برش از هم اکنون 

برای برگرداندن تصریح کرده اند که 
پيش از آمدن ( ٨۴اوضاع به سال 

" سال وقت ٢"حداقل به ) احمدی نژاد
نياز دارند و مردم محروم نباید انتظار و 

! اشته باشندچشمداشتی از او د
مصاحبه عيسی کالنتری با روزنامه (
  ") قانون"
  

در نتيجه توده های تحت ستم ما بر اساس 
سال حکومت  ٣٣تمامی تجربيات ناشی از 

جمهوری اسالمی و تغييرات گاها بزرگی 
هم که در آرایش نيروهای طبقه حاکم در 

ایجاد شده نباید به هيچ " باالیی ها"ميان 
ده و وعيدهای امثال وجه دلشان را به وع

روحانی ها و اصوال هيچ یک از جناح های 
. ضد خلقی بورژوازی حاکم خوش کنند

تمامی واقعيات جامعه تحت سلطه ما فریاد 
می زنند که کليد حل مشکالت توده های 
تحت ستم ما نه در دست عناصر طبقه 
حاکم ، که در اختيار خود توده های تحت 

قاطعانه  کليد حل پایدار و. ستم ماست
تمامی این مشکالت انقالب اجتماعی ای 
ست که بدست توده ها و با هدف نابودی 
کليت این دستگاه ظلم و سرکوب با تمام 
عناصر رنگارنگش به طور سازمان یافته دیر 

  . یا زود بر پا خواهد شد

 !كارگران چيني كارخانه را اشغال كردند 
کارخانه  در چين در یک اقدام جسورانه)" SMS(يزات تخصصی پزشکی تجه"کارخانه  نفر از کارگران ٨٠، بيش از ٢٠١٣ژوئن  ٢١در روز 

می باشد همراه با مدیرعامل چينی اش را برای " چيپ استارنز"را که یک سرمایه دار آمریکایی به نام  را اشغال کرده و صاحب آن
ارفرما خواسته بودند که حقوق های کارگران پس از این که بار ها از ک. دادند دادن حقوق های عقب مانده شان تحت فشار قرار

معوقه شان را بپردازد اما عمال با بی توجهی کارفرما مواجه شده و از سوی دیگر متوجه شده بودند که صاحب کارخانه در صدد 
است کارخانه را به هند منتقل کند که در این صورت کارگران هم کارشان را از دست می دهند و هم حقوق های پرداخت نشده 

  .ن هرگز پرداخت نخواهد شد ، در نتيجه دست به این اقدام متهّورانه زدندشا
  

یکی از بزرگترین توليد کنندگان وسائل یک بار  در شمال پکن ایجاد شد "هوایرو"در منطقه صنعتی  ١٩٩٩در سال  کارخانه مزبور که
اغلب    می باشد و... ونی کننده و غيرهسرنگ، پنبه های آغشته به الکل، باند های ضدعف. مصرف پزشکی از قبيل دستکش 

تجهيزات تخصصی " دفتر این کارخانه در پکن قرار دارد و متعلق به شرکت خصوصی. کارگران این کارخانه را زنان تشکيل می دهند
ن کارخانه فلوریدا واقع شده و مالک همه امالک و تجهيزات ای" کورال اسپرینگز"مرکزی آن در  باشد ولی دفتر می ) "SMS(پزشکی 
کارگران به دنبال اشغال کارخانه اعالم کرده اند که تنها هدف شان از این اقدام اعتراضی دریافت حقوق های عقب  .می باشد

شان، سرمایه دار آن ها را به  کارخانه و از دست دادن شغل شدن افتاده و مزایای متعلق به آن ها می باشد که در صورت تعطيل
  .جيب خواهد زد

  
با وکيلش و مقامات محلی " استارنز" مالقاتدگان کارگران معترض با مذاکرات متعدد با مقامات دولتی، و دادن چندین بار اجازه نماین

آن ها که از یک طرف می دانند که . و حل مسئله به شکلی صلح آميز هستند و سفارت آمریکا، نشان داده اند که حاضر به مذاکره
چين نيز از و عدم پرداخت حقوق های معوقه آنان و فرار به آمریکا می باشد، و از طرف دیگر دولت  کارفرما درصدد بستن کارخانه

به اقدام مستقل و متکی به ابتکار خودشان پيش روی خود ندیدند تا به قول خودشان  کارگران حمایت نمی کند ، راه دیگری جز
م شد که بخش قابل توجهی از افکار عمومی نيز از این حرکت از اولين ساعات انتشار این خبر معلو .حقوق حقه شان برسند

چرا که مردم شرایط دشوار زندگی . بسوزاند" دل"برای سرمایه دار مزبور پيدا می شود که کارگران حمایت می کند و کمتر کسی 
 را تجربه کرده و وضعيتکارگران ناشی از سود جوئی بيش از حد سرمایه داران در شرایط بحران اقتصادی سيستم سرمایه داری 

  )١.(کارگران را درک می کنند
  

در شرایطی که بحران اقتصادی در چين در حال گسترش می باشد و افزایش بهای نيروی کار و باال رفتن مخارج توليد می تواند 
ایط استثمار منجر به کاهش جذابيت این کشور برای سرمایه گذاران خارجی شود، دولت چين تالش می کند که با تسهيل شر

هرچه بيشتر کارگران، و تمکين به خواست های سرمایه داران امکان سرمایه گذاری سرمایه های خارجی در چين را هر چه 
. روشن است که این سياست، باعث تشدید هر چه بيشتر فشار به طبقه کارگر گشته است. نموده و آن را گسترش بخشد بيشتر

اشغال کارخانه ها و به کار گيری دیگر شيوه های رادیکال اعتراضی به بخشی از روش های بی دليل نيست که از سال ها قبل، 
مبارزاتی کارگران چينی در مطالبه خواسته هایشان از سرمایه داران بی شرم و سودجو و رژیم شدیدأ ضد کارگر حاکم بر چين شده 

    .است
  

ی آن که با استثمار دسترنج کارگران ارتزاق می کند به خبرنگاران گفت صاحب آمریکائ" چيپ استارنز"به دنبال اشغال این کارخانه 
همين واقعيت . از خواسته های کارگران معترض و امضای قراردادی با آن ها کرده اند خشیکه مقامات محلی او را وادار به پذیرش ب

وثر بوده و به کارگران جهت رسيدن به نشان می دهد که اقدام مستقل کارگران برای باز پس گيری حقوق شان کاری درست و م
  .مطالبات شان یاری رسانده است

 ٢٠١٣ژوئن  ٢٧
  

  :زیرنویس
به عنوان مثال می توان به برخی از نظرات مردم در سایت های خبری اشاره کرد که بعد از خواندن گزارش خبرگزاری ها، خطاب  -١

استثمار کارگران و رنجی که آن ها می برند شکنجه واقعی است، نه " :چنين نوشته اند سرمایه دار آمریکایی ،" چيپ استارنز"به 
  ."چند روز نشستن اجباری تو در دفتر کارت

آیا محبوس شدن در یک اتاق، غير انسانی است؟ اما ظلم و ستم و " ،."حاال بهتر می فهمی که کارگران فقير چه می کشند"
  !"و هميشه تا آخر عمرشان ، امری عادی و طبيعی است؟استثمار سيستماتيک کارگران ، در هر روز و هر سال 
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برابر با چهارم  ١٣٩٢تيرماه  ١٣،  دیروز
، ارتش مصر در مقابل انقالب ٢٠١٣جوالی 

توده های قهرمان و مبارز مصر مجبور به 
برکناری دیکتاتور اسالم گرای این کشور که 
درست در یک سال پيش زیر نظر و حمایت 

البته با یک انتخابات  همين ارتش و
نمایشی به مسند قدرت تکيه زده بود 

پس از آن، گوینده تلویزیون با قيافه  . گردید
احساساتی که با اشک  هيجان زده و با

وق او در آميخته بود، مطالبی را خطاب ش
مصر " ملت"به مردم مصر یا به قول خودش 

از جمله او به درستی مطرح کرد . بيان نمود
شما الگو و سرمشق برای دیگران "که 

و گفت که هيچ کس نمی تواند " هستيد
که اشاره " مصر را به عصر جهالت برگرداند

اش به شکست اسالم گرایان مرتجع به 
گوینده در   .دگی ُمرسی در مصر بودنماین

عين حال با تطهير ارتش مصر آن را یک 
نيروی شرافتمند خواند که گویا با دخالت آن 
حاال دیگر نگرانی ها و دلهره های مردم 

بر این اساس او به . مرتفع شده است
ها  مردم اطمينان داد که پيروزی ای که آن

خواهانش بودند، به دست آمده و مشوق 
گوینده تلویزیون، در . و سرور شدجشن 

 مردمک چشم خودرا حالی که پرچم مصر 
می ناميد از مردم خواست که با پرچم به 

شادی و مسّرت را "خيابان ها بيایند و گفت 
  ".در خيابان ها ببينيد

  
با همه ریاکاری ای که در سخنان فوق 
نهفته است و از جمله در مورد پرچمی که 

توطئه های خود  ارتش هر روز جنایات و
برضد توده های مصر را با قسم به آن انجام 

" شادی و مسّرت در خيابان"می دهد، اما 
که گوینده از آن سخن گفت، به توده های 

ها  هر چند که آن  - ميليونی نيز تعلق دارد
هنوز به خواست های اصلی خود نرسيده 

این پارادوکسی است که بيم و نگرانی . اند
ها به هم  مسّرت در وجود آنرا با شادی و 
  .پيوند می زند

  

واقعيت این است که این قدرت مبارزه 
کارگران (ستمدیده ترین طبقات جامعه 

و زحمتکشان، اقشار پائين جامعه، 
ق به حلبی آباد ها، ستمدیدگان متعّل

درون  تأمين کنندگان معاش خود از
سطل های زباله، همان ها که 

لی جانشان از سياست های تحمي
نهادهای امپریاليستی چون بانک 
جهانی و صندوق بين المللی به لب 

بود که ارتش ضدخلقی مصر، ) رسيده
این نيروی ُمسّلح دشمنان توده ها که 
سرسپردگی اش به امپریاليسم 
آمریکا غير قابل انکار است را وادار به 

سنی مبارک با محمد تعویض ُح
ُمرسی کرد؛ و هنوز یک سال از روی 

وردن ُمرسی توسط این ارتش کار آ
نگذشته است که باز مبارزات انقالبی 
توده های دربند، آن را گرفتار چنان 
مخمصه ای نمود که حاضر شد عليه 
کسی که وی را رئيس جمهور منتخب 
مردم می ناميد، کودتا راه بيندازد و این 
بار دست نشاندگان خود را از ميان 
و ردارو دسته ای در شکل متفاوت از دا
 .دسته ُمرسی به اریکه قدرت بنشاند

مسلم است که تحميل چنين عقب 
نشينی ها به دشمنان برای توده های 
مبارز و دالور مصر مایه غرور بوده و جای 

اما از این هم . مباهات و شادمانی دارد
 بيشتر و واالتر محق بودن مردم در برپائی

به موضوع " شادی و مسّرت در خيابان"
گردد که حتی دیگر توده  مشخصی بر می

های تحت ستم امپریاليست های آمریکا و 
شرکا در سطح جهان نيز از آن دلخوش و 

این موضوع مشخص همانا به . شادمانند
 پائين کشيده شدن جریان اسالم گرای

از اریکه قدرت می " اخوان المسلمين"
باشد که به حق باید از آن به عنوان دست 

ای قهرمان مصر یاد آورد بزرگ انقالب توده ه
به خصوص این امر برای ما ایرانيان . نمود

سال پيش  ٣٤جای تأکيد دارد که اگر در 
امپریاليست های غرب متشّکل از آمریکا و 

در کنفرانس  انگلستان و آلمان و فرانسه

گوادولوپ برای مقابله با انقالب عظيم 
مردم ایران، شاه را فدا کرده و خمينی را 

ارتجاع اسالمی به مردم  به مثابه سمبل
ایران تحميل کردند، و بعد با کمک نيروهای 
سياسی سازشکار و اپورتونيست 

نيروهائی که با ضد امپریاليست خواندن (
رژیم جمهوری اسالمی مانع از رشد 

به تحکيم ) مبارزات عليه این رژیم شدند
پایه های آن پرداختند، و پس از آن، اگر این 

ن چند دهه است واقعيتی است که اکنو
برای " ی اسالمیئبنياد گرا"که 

امپریاليست ها در سطح جهان به چماقی 
تبدیل شده که با آن به طرق مختلف نه 
فقط در منطقه خاورميانه بلکه در سطح 
جهان سياست های ضد خلقی خود را 
پيش می برند، رزم های خونين و دالورانه 
توده های تحت ستم مصر، امروز به این 

ضربه زده و در حال حاضر آن را در چماق 
این کشور از دست امپریاليست ها گرفته 

  .است
  

بنابراین، در شرایطی که بنياد گرائی 
اسالمی به عنوان وسيله ای جهت غلبه بر 
بحران های العالج سيستم سرمایه داری 
جهانی امروز شدیدًا مورد استفاده 
امپریاليست های غرب قرار دارد، جائی که 

اليست ها امروز بيش از هر وقت دیگر امپری
به تقویت و رواج آن در سطح جهان می 
پردازند، در شرایطی که تعفن آن حتی به 
کشورهای متروپل نيز رسيده و در این 
کشورها بودجه های کالنی برای اشاعه 
اسالم گرائی صرف می شود، در چنين 

ناکامی کنونی امپریاليسم آمریکا اوضاعی، 
دیگری در " جمهوری اسالمی"در استقرار 

کشور پهناور مصر، به مثابه یکی از 
کشورهای مهم عربی و تأثير گذار در 
منطقه، یک موفقيت مبارزاتی برای مردم به 

  . پا خاسته این کشور محسوب می شود
  

پارادوکس قضيه در آن است که 
موفقيت مزبور که به واقع موفقيتی 

نه فقط برای ستمدیدگان مصر  بزرگ
 ه برای همه نيروهای ضدبلک

در سراسر گيتی است،  یامپریاليست
مردم شرایط عدم موفقيت  در

مصر در رساندن انقالب خود  ستمدیده
. به دروازه پيروزی به دست آمده است

یک طبقه کارگر  این توده ها در فقدان
آگاه و متشّکل که قادر به رهبری 
مبارزات انقالبی توده های تحت ستم 

ر فقدان نيروی ُمسّلح مصر باشد و د
خود، از چنان حد از نيرو و توان انقالبی 
برخوردار نبودند که بتوانند دشمنان 

ان ّکخود را کامًال برزمين زده و خود ُس
در  بنابراین، .امور را به دست گيرند

 ُمسّلح بودن دشمنان متشّکل وشرایط 
تشکل  توده ها و در شرایط فعاليت انواع

تبليغات مسموم از  های بورژوائی که به
" طرف مردم"و یا حتی " بی طرف"جمله 

نشان دادن ارتش ضد خلقی و آمریکائی 
م َلمصر مشغول بودند، در شرایطی که با َع

که همان " تمّرد"کردن به اصطالح جنبش 
مورد تبليغ اصالح طلبان و " نافرمانی مدنی"

سازشکاران ایرانی است، سعی می شد 

 انقالب مصر،

  ! چشم اندازها و تايجن  

  شرف دهقانيا
  
  
  
  

 قاهره  در ميدان تحريرمصري  به پاخاسته  يوني ميل توده هاي تجمع تصويري از 
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سوی چنين راه  نيروی مبارزاتی مردم به
حل هائی کشيده شود، انقالب 

  .ستمدیدگان مصر در نيمه راه متوقف شد
  

به طور خالصه انقالب در مصر با ناکام 
گذاشتن طرح ها و سياست های 
دشمنانش، قدرت خویش را آشکار 

حالی که قادر  ساخت و هم زمان، در
به مقابله موفقيت آميز با نيروهای 

نسته بود ُمسّلح دشمن نگشته و نتوا
که مانع از آن شود که ارتش با یک 
اقدام کودتائی، خود را حامی مردم جا 
  .بزند، ضعف خود را به نمایش گذاشت

  
شکی نيست که حضور ضد انقالب در 
جنبش انقالبی مردم با ادعای طرفداری از 

گونه که ارتش و  به همان - توده ها
نيروهای متشّکل سياسی متعلق به جبهه 

در مصر " جبهه نجات ملی"ظير بورژوازی ن
عمل کردند، راه را نه فقط برای جلوگيری از 
رشد مبارزات انقالبی مردم و فریب و 

ها بلکه تحميل آلترناتيو های  گمراهی آن
ارتجاعی در این یا آن قالب و شکل و 

جبهه "مثًال . شمایل به مردم، باز می گذارد
که گفته می شود بزرگترین " نجات ملی

مخالفان محمد ُمرسی و قانون ائتالف 
اساسی دوره او بوده، پيش از حضور 
ميليونی توده های خشمگين و انقالبی در 
صحنه مبارزه، مردم را به بازی در بساط 

ها  حکومت وقت تشویق می کرد و از آن
این همه پرسی  در"می خواست که 

شرکت کنند، اما به پيش نویس قانون 
ی که درحال. "اساسی رأی منفی دهند

همين ها با دیدن قدرت توده ها در جریان 
تظاهرات و درگيری های شجاعانه شان با 

ق از نيروهای ُمسّلح ضد انقالب، به تمّل
مردم پرداخته و خود را ظاهرًا هم صدا با 
توده های انقالبی نشان دادند؛ و البته این 
بار کار فریب توده ها را به گونه ای دیگر پی 

ه انقالب اخير هم دیدیم در بحبوح. گرفتند
" جنبش تمّرد"که چطور سخنگویان 

ارتش، پليس و دستگاه "کوشيدند که 
  .را حامی مردم مصر جا بزنند" قضائی

  
اما واقعيت این است که ارتش، پليس و 
دستگاه قضائی مصر ابزار طبقه استثمارگر 
یعنی بورژوازی وابسته به امپریاليسم مصر 

يدن و تحت سلطه بوده و برای به انقياد کش
نگاه داشتن توده های ميليونی مصر به 

اساسًا این دیگر امر ثابت . وجود آمده اند
شده ای است که قدرت دولت در برگيرنده 

ضمائمی نيز دارد "است که " افراد ُمسّلح"
، "از قبيل زندان ها و انواع مؤسسات قهریه

ب است یا به قول انگلس نيروی دولت مرّک
اص افراد ُمسّلح که زندان دسته های خ"از 

مطالب " (ها و غيره را در اختيار خود دارند
 -  "دولت و انقالب"توی گيومه از لنين 

). پيشگفتار برای چاپ نخست، گرفته شده
یا اگر " دسته های خاص افراد ُمسّلح"این 

با زبان آشنای خود سخن بگوئيم، همان 
ارتش با ضمائمی نظير نيروی پليس، 

ترین عامل بقای طبقات اساسًا عمده 
استثمارگر و در شرایط کنونی در کشورهای 
وابسته ای نظير مصر یا ایران، عمده ترین 

عامل بقای حاکميت امپریاليستی و 
سيستم ظالمانه سرمایه داری وابسته در 

بر این مبناست که . این کشورها می باشد
به طور قاطع انقالب توده ها جز از طریق 

و نابودی آن به دست  غلبه بر این ارتش
در حقيقت، پيروزی انقالب توده . نمی آید

ها در به زانو در آوردن و  ها در گرو قدرت آن
هم شکستن و نابودی ارتش دشمن  در

باهمه ضمائمش می باشد؛ و این امر 
متحقق نمی شود مگر آن که توده های 
تحت ستم نيز بتوانند نيروی نظامی خود را 

ش توده ای خود به سازمان دهند و با ارت
شان رفته و قاطعانه  جنگ ارتش دشمنان

این . عليه آن بجنگند و آن را از پای در آورند
واقعيتی است که دشمنان مردم از آن به 

به آن  ت تمام نيزخوبی آگاهند و با جدّی
بيهوده نيست که وقتی . برخورد می کنند

بيرون کشيدن "جوانان مصری که قبًال از 
ت کرده بودند، بر اساس صحب" اسلحه ها

اخباری که به بيرون درز پيدا کرده، در جریان 
جا دست به  انقالب اخير در اینجا و آن

، اسلحه بردند، دشمنان وحشت زده 
هشدار دادند که اگر ارتش دیر بجنبد و 
دست به اقدامی نزند، کنترل اوضاع از 
دست اش خارج شده و دیگر نخواهد 

ه راحتی مهار توانست انقالب مردم را ب
  *.کند

  
تن دادن ارتش به کودتا و فرستادن 

به پيش ) ُمرسی(نوکر جدید آمریکا 
در شرایط ) بارکُم(نوکر قدیمی 

گسترش و اوج گيری انقالب در 
سراسر مصر در حالی صورت گرفت 

دسته های خاص افراد "که این 
، این عمده ترین عامل بقای "ُمسّلح

خود را حاکميت امپریاليستی در مصر، 
ناتوان از حفظ و حراست از سيستم 
سرمایه داری حاکم بر مصر به روش 

شعار . های تا کنون معمول خود دیدند
" عمومی در تظاهرات مردم، شعار

خلق " (الشعب ُیرید ِاسقاط النظام
خواهان َسَقط شدن یا از بين رفتن 

بود و آمریکا ) نظام موجود هستند
درست برای خفه کردن این صدا و 
جلوگيری از تعميق انقالب، خود را در 

چنان شرایط دردناکی یافت که مجبور 
به زیر پا گذاشتن دموکراسی ادعائی 
خود و خلع ُمرسی از ریاست جمهوری 

در حالی که هنوز نمی خواهد  - گردید
  .او را حاصل رأی مردم جا نزند

  
امروز که با مداخله ارتش، یک بار دیگر 

خود بر مصر، از آمریکا جهت تحکيم سلطه 
ميان عناصر طبقه حاکم و خود فروخته گان 
مشغول یار گيری جدیدی است، خطر 
بزرگی جنبش انقالبی توده های مصر را 

با خلع ُمرسی، درحال . تهدید می کند
حاضر قدرت به دست عدلی منصور، رئيس 
دادگاه عالی قانون اساسی سپرده شده 
ن که قرار است تا برگزاری انتخابات قانو

گزاری و ریاست جمهوری، کشور را اداره 
این امر در طی بيانيه ای که توسط . کند

وزیر دفاع، عبدالفتاح السيسی قرائت شد، 
عبدالفتاح السيسی به . اعالم گشت

داشتن رابطه تنگاتنگ با مقامات نظامی و 
دیپلماتيک آمریکا شهرت دارد و قابل توجه 
ور است که در کنفرانسی که وی بيانيه مزب

را خواند، کسانی چون شيخ االزهر، اسقف 
، رئيس پيشين یعقبطی ها، محمد البراد

 و شماری از آژانس بين المللی اتمی
شرکت داشتند که " جنبش تمّرد"رهبران 

قاعدتًا پيش برندگان آتی سياست های 
طبقه حاکمه و آمریکا در این کشور خواهند 

امپریاليسم آمریکا و بورژواری . بود
مصر امروز با یارگيری های  وابسته

جدید و با دست زدن به تاکتيک های 
گوناگون، در حقيقت خود را برای 
سرکوب هر چه بيشتر و خونين تر 

 آن. توده های انقالبی آماده می کند
ها برای سازماندهی مجدد امور و 
نيروهای جدید جهت حمله به توده 
. های مردم نيازمند زمان هستند

طرف با ایجاد توهم  بنابراین،  از یک
پيروزی در ميان مردم و با منتظر نگاه 

ها برای برگزاری انتخابات  داشتن آن
بعدی، دست به فریب توده ها زده و 
می کوشند آن ها را از تداوم حرکات 
انقالبی خود برحذر داشته و خنثی 
نگاه دارند، و از طرف دیگر با باز 
گذاشتن دست مرتجعينی با نام 

وان المسلمين برای ایجاد هواداران اخ
درگيری با نيروهای انقالبی در جامعه، 
به تاکتيک حيله گرانه ای دست یازیده 
اند که از جهات مختلف به سود طبقه 

 نيروی مرتجع سرازیر. حاکمه است
شده به خيابان تحت عنوان دفاع از 
دیکتاتور اسالم گرای ساقط شده، نه 
فقط سعی در حذف فيزیکی نيروهای 

البی جامعه را دارد بلکه انرژی انق
ها را که طبيعتًا می باید  انقالبی آن

صرف مبارزه برای تحقق خواست های 
طبقاتی خویش و در نتيجه مبارزه با 
دست نشاندگان جدید آمریکا شود را 

ها به خود، به هرز  با مشغول کردن آن
وجود این نيروی مرتجع در خيابان  .می برد

ت که امپریاليسم درعين حال بدان معناس
آمریکا هنوز به شکست خود برای برپائی 

دیگری در مصر تن " جمهوری اسالمی"
نداده و در صدد است این نيرو را تقویت 

در شرایطی که بنياد گرائی اسالمی 
به عنوان وسيله ای جهت غلبه بر 
بحران های العالج سيستم سرمایه 
داری جهانی امروز شدیدًا مورد 
استفاده امپریاليست های غرب قرار 

ائی که امپریاليست ها امروز دارد، ج
بيش از هر وقت دیگر به تقویت و رواج 
آن در سطح جهان می پردازند، در 
شرایطی که تعفن آن حتی به 
کشورهای متروپل نيز رسيده و در این 
کشورها بودجه های کالنی برای 
اشاعه اسالم گرائی صرف می شود، 

ناکامی کنونی در چنين اوضاعی، 
در استقرار امپریاليسم آمریکا 

دیگری در کشور " جمهوری اسالمی"
پهناور مصر، به مثابه یکی از 
کشورهای مهم عربی و تأثير گذار در 
منطقه، یک موفقيت مبارزاتی برای 
مردم به پا خاسته این کشور محسوب 

  . می شود
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ارتش با ضمائمی نظير نيروی پليس، 
ده ترین عامل بقای طبقات اساسًا عم

استثمارگر و در شرایط کنونی در 
کشورهای وابسته ای نظير مصر یا 
ایران، عمده ترین عامل بقای حاکميت 
امپریاليستی و سيستم ظالمانه 
سرمایه داری وابسته در این کشورها 

بر این مبناست که به طور . می باشد
قاطع انقالب توده ها جز از طریق غلبه 

رتش و نابودی آن به دست بر این ا
در حقيقت، پيروزی انقالب . نمی آید

ها در به زانو  توده ها در گرو قدرت آن
هم شکستن و نابودی  در آوردن و در

ارتش دشمن باهمه ضمائمش می 
باشد؛ و این امر متحقق نمی شود 
مگر آن که توده های تحت ستم نيز 
بتوانند نيروی نظامی خود را سازمان 

ارتش توده ای خود به جنگ دهند و با 
شان رفته و قاطعانه  ارتش دشمنان

 .عليه آن بجنگند و آن را از پای در آورند

نموده و در موقعيت مناسبی آن را به گونه 
مثًال  -  ای عليه توده های مبارز به کار گيرد

  .به عنوان یک پای به اصطالح انتخابات آینده
   

دیگر نباید فراموش کرد که از جنبه 
چهره آمریکا به مثابه دشمن اصلی، 
برای توده های مردم مصر شناخته 

همچنين ستمدیدگان . شده می باشد
مصر هرگز جنایات و اعمال ضد خلقی 
ارتش در طی عمر طوالنی اش در حق 
. توده های مردم را فراموش نکرده اند

وابستگی این ارتش به امپریاليسم 
ین که امروز با به دست آمریکا و ا

صد از اقتصاد  در ٢٥گرفتن حدود 
کشور به یکی از بزرگترین کارفرمایان 
مصر تبدیل شده امری نيست که مردم 

در عين . شته باشندآن را از نظر دور دا
حال یاد جان باخته گان و خون هائی 
که توسط این ارتش به طور مستقيم 
یا غير مستقيم از طریق حکومت های 

ارده اش بر زمين ریخته شده برگم
ها در پيکار  هاست و به آن هنوز با آن

دشمنان، انرژی انقالبی و نيروی  با
همه این عوامل . مبارزاتی می بخشد

باعث می شوند که دشمنان به 
راحتی نتوانند این توده های انقالبی را 

در عين حال زمينه ها و  .رانندببه عقب 
انه موجود اجتماعی ظالم - شرایط اقتصادی

که عامل اصلی در به ميدان کشاندن نيروی 
عظيم توده های دالور مصر به صحنه مبارزه 
گشت، همچنان پا برجاست و ضرورتًا بانی 
. خيزش های انقالبی دیگری خواهد شد

پس، بگذار امپریاليسم آمریکا به همراه 
ارتش مزدور مصر در مقابل انقالب توده ها 

کر، روی کار آوردن به تاکتيک برکناری یک نو
مرتجعی مرتجع تر از پيش، دادن قول 
برقراری انتخابات مجدد و آرایش حکومتی 

طور که زمانی  اما همان. دیگر، روی آورد
رفيق امير پرویز ( کمونيست فدائی کبير

تاریخ توالی فصول "مطرح کرد ) پویان
درهر یک از این تحوالت، این ". نيست

ود را به مبارزه طبقاتی است که راه خ
سوی نابودی طبقه ميرنده که تاریخ 
حکم مرگش را صادر کرده و رشد و 
قدرت گيری طبقه ای که آینده از آن 

طبقه کارگر مصر با . اوست می گشاید
پشتيبانی همه ستمدیدگان این کشور 

 این طبقه و. طبقه پيروز آینده است
بند مصر در جریان  همه توده های در

تجربه های مبارزات انقالبی خود، 
گرانقدری می آموزند و آگاهی انقالبی 

ها به همان گونه که قانون همه  آن
ش ها و ِنانقالب هاست، در طی ُک

واکنش های طبقات انقالبی و ضد 
انقالبی، به صورت جهشی ارتقاء می 

ها به قدرت مبارزاتی خویش  آن. یابد
واقف گشته و ملزومات پيشروی 

. می بينندمبارزات آینده خود را تدارک 
چنين است که حتی در دل شکست 
مبارزات آنان، نطفه های پيروزی های 

  .آینده پرورده می شود
  

امروز تضادهای درونی سيستم جهانی 
سرمایه داری به جائی رسيده است که 

اعم از امپریاليست ها و (سرمایه داران 
کشورهای تحت  سرمایه داران وابسته در

سانی ترین و تنها با تحميل غير ان) سلطه
فجيع ترین شرایط به کارگران و توده 
عظيمی از مردم، به خصوص در کشورهای 
تحت سلطه، قادر به تداوم حيات خود می 

یا باید به این شرایط که حتی . باشند
فاجعه بار تر از شرایط کار و زندگی برده ها 
در دوران برده داری است، تن داد و آن را 

وده های چون ت تداوم بخشيد، یا هم
قهرمان مصر با گذر از انقالبی به انقالبی 
دیگر ملزومات رسيدن به قدرت و بر پائی 
جامعه ای آزاد و فارغ از همه ذلت ها و ننگ 

درود بی . های جوامع کنونی را تدارک دید
همه  کران به کارگران و زحمتکشان و

ستمدیدگان مصر باد که در نبرد با دشمن 
، در این مشترک همه خلق های جهان

  .مسير پيش می روند
  

  :زیر نویس
  

با اوج گيری مبارزات انقالبی مردم (*) 
مصر، مقامات آمریکائی که با 
حساسيت رویدادهای جاری در مصر 
را دنبال می کردند، از نگرانی های 

چه در مصر می گذرد  خود از آن
" دیپلمات"صحبت کرده و از قول یک 

از  منابع آگاه به نقل: "اعالم شد که
این دیپلمات ارشد آمریکایی که جان 
کری وزیر امور خارجه آمریکا را در 
سفر به خارج از این کشور همراهی 
می کند گفت اوضاع در مصر بسيار 

ادامه  در" .دشوار و نگران کننده است
که  از قول این دیپلمات مطرح شد

هنگام در مصر -برگزاری انتخابات زود
ر در این راه برون رفت از بحران دشوا

: وی اضافه کرده بود که." کشور است
باز گرداندن جمعيت تظاهر کنندگان و "

معترضان به خانه هایشان به 
که محمد ُمرسی  ات دردناکیمتصمي

". رئيس جمهور مصر می گيرد نياز دارد
و باالخره دیپلمات ارشد آمریکائی 

درخواست کرد این تصميم به سرعت "
گونه واکنش گرفته شود تا بتوان از هر 

تظاهرکنندگان که امکان دارد ارتش 
مصر نتواند آن را مهار کند در امان 

 ".ماند

  ٢٠١٣جوالی  ٥ - ١٣٩٢تيرماه  ١٤

  ٧از صفحه ...   رياست جمهوري  "انتخابات"
اما در . و این اشتباه محضه اگر کسی فکر کنه که این مياد و مثال کار عجيب و غریبی می خواد بکنه. بره حرفی بزنه یا اجرا بکنه

ضاع کنونی چه ميکنن؟ اتفاقًا اینکه ميگن اميد، اميد این مملکت اميد این شرأیط ای که کارگران و زحمتکشان در او مورد این مسئله
اگر اینها برخيزند اون موقع همه چيز به هم می خوره، همه معادالت تغيير می کنه، کارگرها . همين کارگران و زحمتکشان هستند

نابود کنن و یک ایران آزاد و آباد و عاری از ظلم و ستم رو تنها نيرویی هستن که ميتونن این رژیم سرکوبگر رو کارگران و زحمتکشان 
متشکل کرد، انرژی انقالبی اونها رو در جهت سرنگونی  وشکل بدن بنابراین همه مسئله اینه که چگونه ميشه رفت و این کارگران ر

و دموکراسی و يک جامعه واقعا اگر این بشه اون موقع ميشه اميد داشت که مردم ما به آزادی . جمهوری اسالمی کاناليزه کرد
عاری از استثمار و ظلم و ستم دست پيدا کنن و همين واقعيت هم وظيفه نيروهای انقالبی رو تعيين ميکنه و به اونها حکم می 
کنه که در جهت این هدف در حد توان خودشون گام بردارن و قبل از هر چيز به مردم بگن که فریب تبليغات  انتخاباتی جمهوری 

المی رو نخورن و به صندوقهای رأی چشم اميد نبندن، به جوانان بگن که انقالب یعنی انتخاب واقعی اونها نه انتصابات حکومتی اس
  .شه بلکه از طریق انقالب برای سرنگونی جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته

  
. ه ثانيه مونده تشکر ميکنم که با ما بودیدبا همين گفتار آخرتون برنامه امروز رو تموم ميکنيم چون پانزد: رادیو همراه

  .مرسی
  

   .خيلی ممنون :ز سنجریفریبر
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  .درود ما را بپذیرید رفيق: رادیو همراه 
خيلی ممنون، با سالم  :سنجری فریبرز

  .به شما و همه شنوندگان عزیزتون
برویم سراغ این به : رادیو همراه

ح انتخابات، به نظر شما رفيق اصطال
فریبرز، جمهوری اسالمی با توجه به 

اش  مهندسی از پيش طراحی شده
چه نيازی داشت که این بار از 

دوقهای مارگيری اش یکی از نص
شون که  جنایتکارترین مهره ها
ای هم هست  جنایتکار شناخته شده

به عنوان چهرۀ معتدل، ميانه رو و به 
لی به نوعی ظاهر مخالف رهبری، و

نماینده رهبر در پستهای حساس رو از 
رأی "این صندوقها بيرون بياره و اون رو 

هم معرفی بکنه، چه نيازی " حماسی
داشت جمهوری اسالمی بعد از 
احمدی نژاد این حرکت رو بکنه و این 

  فرد رو روی کار بياره؟
  

بگذارید قبل از اینکه به اون قسمت  :پاسخ
نکته ای رو تاکيد کنم  از سئوال بپردازم یک

ای  روحانی رو نميشه مخالف خامنه
اش کرد و چنين  اش کرد و يا معرفی تلقی

برداشتی از این فرد با واقعيت انطباق 
اوًال همه می دونيم که شورأی . نداره

نگهبانه که صالحيت کاندیداها رو تایيد 
ميکنه یا رد ميکنه، و ُخب این شورا هم با 

اش به  استصوابیتکيه بر اون نظارت 
خودش حق ميده که هرکاری بکنه و 
صالحيت هرکسی رو رد یا تایيد بکنه، و 
تنها کسانی رو هم انتخاب می کنه که 
اسالم، قوانين اسالم، قانون اساسی، 
نظام و اینها رو نه تنها قبول داشته باشند، 

شون رو به والیت فقيه در  بلکه التزام عملی
ه باشند، عمل و نه در حرف نشون داد

 ،ای بود بنابراین اگر روحانی مخالف خامنه
اساسًا ازصافی شورأی نگهبان عبور نمی 
، دکرد و اصًال در همون ابتدا ردش می کردن

در ثانی باید توجه داشته باشيم که این 
نامبرده چند دوره وکيل مجلس این رژیم 
بوده در سالهای اخير هم اگر اشتباه نکنم 

ای در  خود خامنه حدود ده سال نماینده
شورأی امنيت ملی بوده و تا جایی هم که 

در اين شورا  ،در مطبوعات منعکس شده
هم جز کسانی بوده که در مورد ترور 
مخالفين و کارهای تروریستی رژیم تصميم 
می گرفته یعنی یکی از چشم و گوشهای 

ای ، و نه تنها  ای بوده که خامنه خامنه
به او اعتماد کل بيت رهبری  ، کهای خامنه

برای همين هم اجازه دادن . کامل داشتن
که اسمش از صندوقهای مارگيریشون 

این تاکيد رو از این زاویه الزم . بيرون بياد
می دونم که اخيرًا به خصوص در خارج از 
کشور به دنبال انتخاب روحانی یک جوی 
دارن تالش می کنند درست کنند که مثل 

و مردم هم  یها خامنهاینکه روحانی مخالف 
اومدن و دوباره با رأی دادن به روحانی يک 

این با واقعيت . ای به خامنهگفتن بزرگ " نه"
اصال انطباق نداره و همينطور که گفتم اگر 

ن ئای بود مطم واقعًا روحانی مخالف خامنه
باشيد همين مقدار رأی هم حاال به هر 
دليلی به اسمش به صندوقها ریختن رو 

ن و یکی دیگر رو از صندوق دستکاری ميکرد
چون اونا ميدونن که این . بيرون می آوردند

کسانی که کاندید شدن با اون موقعيتی 
که دارند حداکثر کاری که ميکنن مثل 

که  "خدا"که شکایت کرد به یه رفسنجانی 
این هم . چرا نگذاشتن انتخاب بشه

 " (!)خدا"تونست یک شکایتی بکنه به  می
ی که ادعا ميکرد من یا مثًال مثل کروب

خوابيدم، بيدار شدم و دیدم از نفر اولی 
مجبور بود تمکين کرد؟ ُخب چه کار . افتادم

بکنه با اینکه ادعا ميکرد نفر اوله و بعد هم 
. رو بجای او پيروز اعالم کردن یکی دیگر

بنابراین این صفت مخالفت با رهبر اصًال 
برازنده یک چنين فردی به نام روحانی 

یکی از ذوب  او ،اتفاقا  به باور من .نيست
شدگان در والیت فقيه، والیت مطلقه 

والیت فقيه هم به یک )تائيد(و بدون . ههفقي
مطمئن باشيد . چنين مقامی نمی رسيد

که هر چه که زمان بگذره این واقعيت با 
مدارک خيلی بيشتری هم ثابت خواهد 

حاال برگردم به اون سئوالی که ميگيد . شد
مسائلی باعث ميشه که جمهوری که چه 

. اسالمی به یک چنين کارهایی دست بزنه
ایرانيها یک ضرب المثلی دارن یک مثالی 
دارن که ميگن که وقتی که گاری به 

افته و تو سرباالیی قرار  سرباالیی می
ميگيره اسبها هم همدیگر رو گازميگيرن، 
ُخب این وضعيه که به نظر من جمهوری 

رفته که حتی اصول اسالمی توش قرار گ
شون رسمًا ميگن که  گراهاش هم که همه

ما اصول گرائيم و هرچه رهبر بگه جانم 
تونن یک کاندید واحد بدن  فدای رهبر، نمی

و همينطور که می دونيد اونا سه نفر رو 
کاندید کردن که قرار شد دوتاشون برن کنار 

شون بمونه، ولی فقط حداد عادل رفت  یکی
قاليباف موندن، و هر کدوم  کنار و والیتی و

هر دو هم . هم گفتن نه خير نمی ریم کنار

رهبر رو قبول داشتن، اصولگرا هم بودن 
ولی نرفتن کنار تا رأی اصولگراها به قول 
خودشون یکی بشه، ُخب اینها نشون ميده 

این وضع . قبول ندارهرو که کسی، کسی 
نمی شه به حساب این گذاشت که  ور

ای یا  مخالفت برنامه مثًال روحانی یک
ُخب هر کس . ای داره اعتقادی با خامنه

کاره (االن در جمهوری اسالمی ) که(
همانطور که گفتم با هم یکسری )ايه

اختالفاتی دارن ولی این به این معنا نيست 
. نجوری نميشه اين رو توضيحش دادياو 

ای  تازه ما یادمون هم نرفته که همين خامنه
بود  ٨٨ز انتخابات سال در نماز جمعه بعد ا

که اومد گفت که احمدی نژاد از نظر 
سياسی، سياستهاش به من خيلی 

بعدًا دیدیم که . نزدیکتره تا رفسنجانی
و " جریان انحرافی"نژاد شد  همين احمدی

اون کسی هم که برای همين انتخابات 
اینطور معرفيش کرد ( اخير کاندید کرد و اومد

مشایی، احمدی نژاد يعنی "گفت  )که
رو رد  "مشایی يعنی احمدی نژاد

صالحيتش کردن، و این هم مجبور شد که 
بگه من شکایتم رو می برم پيش ولی 

ُخب این نشون می ده که اوضاع  !فقيه
اش با هم  های درونی رژیم طوریه که دسته

و ر) واقعيت(نه اینکه ما این . توافق ندارن
بذاریم به حساب یک کسی که ده ساله 

یه  ای در شورای امنيت ملی خامنه نماینده
اصًال نباید . ای بهش بگيم مخالف خامنهو 

اینجور چيزها رو به حساب مخالفت با 
رهبری گذاشت چون هر کدام از اینهایی که 
کاندید شدن اصًال قبل از اینکه کاندید بشن 

حکم "خودشون ميدونن که باید هر 
تو . اجرا کنندرو که رهبری داد " حکومتی

های قبل هم موارد متعددی وجود داره  دوره
که یک حرفی زدن و رهبری یا والیت فقيه 

ای یک حکم حکومتی داده  یا همين خامنه
همه جا زدن و گفتن همون باید اجرا بشه، 
هم خاتمی این کار رو کرده هم کروبی این 

ای که رئيس مجلس  در دوره. کار رو کرده
در نتيجه این . شون کردن همه .بود
اما اين که حاال اين . نيست) درست(نظر

نظام چه نيازی داره که مثًال به جای جليلی 
یا قاليباف روحانی رو روی کار بياره برای 
اینه که توی این هشت کاندیدای که بودن 

تنها کسی که  ؛که ُخب بعدًا شدن شش تا
ميشد این مسئله تغيير رو که واقعًا 
ه خواست مردمه، تمایل مردمه، نياز مردم

یک حدی بهش چسبوند و این توهم تغيير 
تبليغ کرد همين روحانی بود که  هاشرا با

  اخير در جمهوري اسالمي"انتخابات"
  )با رفيق فريبرز سنجري  ، "همراه"و راديگفتگوي (

  
  

" انتخابات"حول مساله رفيق فریبرز سنجری با سوئد " رادیو همراه"آنچه که در زیر می آید متن مصاحبه : توضيح
صورت گرفته  ١٣٩٢، دهم تيرماه ٢٠١٣ی حسن روحانی می باشد که در تاریخ اول جوالی اخير و ریاست جمهور

این مصاحبه را از حالت گفتار به صورت نوشتار درآورده و با برخی ویرایشهای جزئی به این " پيام فدایی. "است
 .ترتيب به اطالع عالقه مندان می رساند
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به هرحال مثل والیتی یا قاليباف تو اون 
 )ظاهرا(دسته بندیهای درونی نظام،

های  اصولگرای افراطی نبود، تو جلسه
اش  هم مثل همين موردی که در  تبليغاتی

ُخب . جماران گذاشت یا جاهای دیگه
نها به وکه جوو ادعا می کرد داد نشون می 

خصوص طيف جوان اصًالح طلب که به 
اصًالح طلبان گرأیش دارن ازش دفاع می 
کنن و در نتيجه ُخب می تونستن با آوردن 

یک جوی درست  شاین و برجسته کردن
کنن که هم اصالح طلبان رو تشويق کنن 

که همين کار - که تو انتخابات شرکت کنن 
که ما ميدونيم که اینبار در حالی  -رو کردن

تقریبًا اولين باری بود که اين اصالح طلبها 
شون اومدن گفتن که شرکت  یک عدهاولش 

تو این انتخابات ثواب نداره، ناثوابه و به يک 
ولی ُخب به هر حال . معنا تحریم ميکردند

حماسه "آوردن تا همان هم اینها رو 
و بعد هم وقتی . شون رو بسازن"سياسی

مردم رو ) سعی می کنن( نميا ها این
حاال  چرا راه دور بریم . بزننباهاش گول 

یک عده از همين سازمانهای سياسی 
االن گول خوردن افتادن وسط ميگن 
که مردم رأی دادن به روحانی و یک 

یعنی با  !ای به خامنه گفتندبزرگ " نه"
همين حرفشون دوتا چيز رو می 

انتخابات در اینکه پذیرند، یکی 
هوری اسالمی پس واقعی است و جم

یکی اینکه روحانی حاصل آراء مردمه و 
نه خواست باالترین مقامات حکومتی 

که قبًال موردی یعنی دوتا . ای و خامنه
همين ها انتخابات رو  شان به بهانه

 "ای معجزه"حاال با اين  ؛تحریم ميکردن
که شده ای که شده و این غافلگيری 

از پذیرش همين جریانهایی که حاال 
رأی مردم و شمارش رأی مردم دم 

ُخب اینرو می پذیرند و به این  ،ميزنن
طریق در واقع به رژیم کمک ميکنن که 

يا به و اش " حماسه سياسی"این 
رو به خورد "رأی حماسی"قول شما 
به قول معروف روحانی را  و مردم بده

حاصل رأی حماسی مردم بدونن و از 
اون  به هرحال اینه. این حرفها

) کار(شرأیطی که رژیم رو نيازمند این 
در واقع جمهوری اسالمی در  .ميکنه

موقعيت خوبی قرار نداره، در بحران دست و 
پنجه می زنه، هم وضعيت معيشتی مردم 
و وضع اقتصادی خرابه، هم اين  تحریمها و 

براش  وفشارهای خارجی یک موقعيتی ر
جلوی چشمش )در حاليکه(بوجود آورده 

بينه در ترکيه و برزیل چه ُخبره و چه هم مي
ُخب یک کاری می . اتفاقاتی داره می فته

خواد بکنه که حداقل تا اونجایی که می 
تونه این اتفاقات رو و این خيزشهای مردمی 

کی از ابزارهای اینکار ي .رو به عقب بندازه
هم فریبکاریه، و با اوردن يک چنين آدمی و 

وهمی را در ای بهش دادن ت يک چنين جلوه
مردم ایجاد ميکنن که البته خود زندگی 
خيلی زود این توهم رو درهم خواهد 
شکست همان طور که قبًال ما شاهد بودیم 
ای  که چطوری یک چنين تبليغات فریبکارانه

  .رو درهم شکست
  

بله از فریب صحبت کردید : رادیو همراه
من گریزی بزنم به اولين مصاحبه یا 

روحانی که سخنرانی رسمی حسن 
شنبه هشت تيرماه در همایش افق 

های بين  رسانه در محل همایش
اونجا  .المللی صدا و سيما برگزار شد

مياد به نيروهای انتظامی و ماموران 
نهی از منکر و امر به معروف نصيحت 
ميکنه ميگه که دختران و پسران رو 
فرزندان خودتان بدانيد و اونجا مياد 

ق مردمه، ميگه که شادی و نشاط ح
مردم ما . خيلی سختگيری نکنيد

خودشان اخالق مدارند، مردم ما 
ميدانند چهارچوب اخالق اسالمی و 

حاال  .سياسی رو چگونه رعایت کنن
اگر کسی آمد و حواسش جمع نبوده 
تذکر دوستانه کافيست، این ما رو یاد 
حرفهای احمدی نژاد می اندازه که در 

مهور دوره دوم وقتيکه مجددًا رئيس ج
شد اونجا گفت که مشکل ما، مو و 

آیا به . لباس به اصطالح جوانان نيست
نظر شما باز مردم فریب این رو 
ميخورن؟ در هشت سالی که خاتمی 
بود مردم به این نتيجه رسيدن که 

آیا با این صحبتها و اون . فریب خوردن
هم در اولين صحبتهایی که رسمی 
گفته ميشه باز مردم فریب این رو 

واهند خورد؟ یا مجددًا یک دوره باطل خ
  ای رو طی خواهند کرد؟ دیگه

  
ينيد اوال ما وقتی که ميگيم بب :پاسخ

مردم، باید توجه داشته باشيم تو همين 
انتخابات بيست و چهار خرداد هم، حاال 

اش رو چون زمان ازش  موردهای دیگه
اساسًا اکثریت  ،کنم گذشته اشاره نمی

نتخابات شرکت مردم ایران تو این ا
نکردن که حاال بخوان روحانی رو بهش 
توهمی داشته باشن، بخوان فریبش 

البته هر رژیمی با توجه به . رو بخورن
اش، ماشين  دستگاه تبليغاتی

اش که ميليونها هم خرجش  تبليغاتی
ميکنن هر سال، باالخره این دستگاه 
رو برای این درست کردن که مردم رو 

ولی خود زندگيه یک مقداری گول بزنه 
که نشون ميده که این گول زدنها 

چقدر ميتونه دوام بياره، ممکنه یه 
لحظه هم یک کسانی تحت تاثير یک 
چنين تبليغاتی قرار بگيرن مثًال فکر 
کنن که این روحانی اگر بياد روی کار 
مثًال این تحریمها رو ورميداره و  ارزونی 

ُخب دوماه . مثًال براشون بوجود مياره
گه مردادماه اگر اشتباه نکنم این دی
دوماه . مياد روی کار رسمًا) روحانی(

بينن که نه تنها ارزونی  که بگذره می
 هم به وجود نياورد بلکه گرونی بيشتر

ُخب واقعيت رو ميفهمن ولی به نظر  .شد
من االن مردم به تجربه فهميدن و به این 
آگاهی رسيدن که هرکسی که می خواد 

سری حرفهایی رو ميزنه،  کاندید بشه یه
این احمدی نژاد رو اگر ولش ميکردی یک 
چيزهایی ميگفت که مرغ پخته هم 

یکبار سخنرانی می . اش می گرفت خنده
حاال مردم از بيکاری دارن می نالند،  ،کرد

دسته دسته دارن کارگران رو اخراج می 
کنند می گفت دولت بنده شش ميليون کار 

شاخ و (دیگه چيز  ُخب دروغ که !ایجاد کرده
نداره، ميگه، حاال تو برو بشين ثابت کن ) ُدم

که نه خير تو نه تنها شش ميليون شغل 
ایجاد نکردی تازه شغل های موجود  رو هم 

. ميرهو اون حرفش رو ميزنه . از بين بردی
یک سری . حاال هم همين کار رو می کنن

ولی . دروغها، یکسری فریبکاریها می کنن
بگه که مثًال چون به دنبال  اینکه بياد و

انتخابش مثًال یک سری جوونها هم ریختن "
از این -تو خيابون و یک شادیهایی کردن 

ای خودشون  موقعيت برای شادی لحظه
استفاده کردند و ُخب يک نوعی 
مخالفتشون رو با ارزشهای جمهوری 

این نيروی  -اسالمی هم نشون دادن
د و بزنه  انتظامی اگر قرار بود همون شب بيا

بگيره و دستگير کنه ، ُخب همه این 
همه چيزش " حماسه سياسی"داستان 

در نتيجه حاال این داره از اونا . برباد می رفت
تمجيد می کنه و ميگه دستتون درد نکنه 
که کاری نکردید و گذاشتيد ما کارمون رو 

من فکر نمی کنم که مردم . پيش ببریم
می گيم  فریب اینها رو بخورن، گرچه وقتی

از بخشها و طبقات  )این مردم(، مردم
مختلفی تشکيل شده ُخب اون کسی که 

های مالی شدیدتری به این رژیم  وابستگی
داره یه جور فکر ميکنه اون کارگری که قراره 

ای تومان در ماه  و خرده هزار با سيصد
زندگی کنه و در فقر و فالکت بسر می بره 

ا یه جوری اش هم اینه که باب و همه مسئله
بشه که به قول معروف افزایش قيمتها 
جلوش گرفته بشه، ارزونی بياد، وقتی 
ببينه که  یک چنين ُخبرهایی نيست ُخب 
می فهمه این حرفها همش دروغ بوده و 

  .فریب
  

با تشکر از . بله: رادیو همراه
رفيق   .ای که تماس گرفت شنونده

فریبرز رژیم خيلی مانور کرد مانورهای 
اش رو راه  ه، بلندگوهای تبليغاتیرذیالن

. انداخت و حرفهای خيلی زیادی زد
ولی اینبار ما شاهد حمایت وسيع 
قدرتهای امپریاليستی از این به 
اصطالح انتخابات و پيروزی حسن 

آیا به نظر شما این . روحانی بودیم

ای  روحانی رو نميشه مخالف خامنه
اش کرد و  عرفیاش کرد و يا م تلقی

چنين برداشتی از این فرد با واقعيت 
اوًال همه می دونيم که . انطباق نداره

شورأی نگهبانه که صالحيت کاندیداها 
رو تایيد ميکنه یا رد ميکنه، و ُخب این 
شورا هم با تکيه بر اون نظارت 

اش به خودش حق ميده  استصوابی
که هرکاری بکنه و صالحيت هرکسی 

د بکنه، و تنها کسانی رو رو رد یا تایي
هم انتخاب می کنه که اسالم، قوانين 
اسالم، قانون اساسی، نظام و اینها 
رو نه تنها قبول داشته باشند، بلکه 

شون رو به والیت فقيه  التزام عملی
در عمل و نه در حرف نشون داده 
باشند، بنابراین اگر روحانی مخالف 

اساسًا ازصافی  ،ای بود خامنه
هبان عبور نمی کرد و اصًال شورأی نگ

 ،ددر همون ابتدا ردش می کردن
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چراغ سبزیه به رژیم و کاهش تحریمها 
  ای هم هستن؟  و یا بدنبال هدف دیگه

  
واقعيتش اینه اوًال این رژیم تا مغز  :اسخپ

استخوان وابسته به امپریاليسمه، این رو 
تونه  اگر کسی متوجه نشه اصًال نمی

جمهوری اسالمی رو به نظر من بفهمه و 
سياستهاش رو درک بکنه، و این 
امپریاليستها عليرغم همه این هياهوهائی  

هميشه  ،سال وجود داشته ٣۴که در این 
یعنی . دکار جمهوری اسالمی بودنیار و مد

اگر کسی واقعًا بره و نگاه کنه می بينه که 
اوًال این رژیم کامًال خط اونا رو خوب پيش 

اونها هم همه جا تا تونستن ازش . برده
مثًال همين االن کانادا راه . حمايت کردن

 ۶٧افتاده ميگه که کشتار، قتل عام سال 
انادا ُخب مگرهمين ک. جنایت عليه بشریته

وقتی اين کشتار ميشد کور بود کر بود 
نمی فهميد که این اتفاق افتاده چرا یک 

حاال سياست عوض  ؟کالم اعتراض نکرد
هم  شده و يکدفعه یادش افتاده و بقيه

همه اين  جنایتها رو جمهوری . همينطور
اونها هم به . اسالمی زیرچشم اینها کرد

ی قول معروف نه تنها تایيد کردن، زیرسبيل
در ضمن . رد کردن، حرفی هم نزدن

امپریاليستها هم هيچوقت نگفتن ما 
جمهوری اسالمی را نمی خواهيم هميشه 
گفتن که ما با يکسری از سياستهاش 

ایش  مخالفيم، مثًال با سياست هسته
حاال این یک . نگفتند با خود رژیم. مخالفيم 
. س البته به این سئوال ربط نداره بحث دیگه
تو روند قضایا بحثها به کجا برسه  اینکه حاال

. س و چه شکلهایی بگيره اون یک چيز دیگه
ولی اون چيزی که رسما ميگن هميشه 

ما جمهوری اسالمی رو می اینه که ميگن 
. خوایم ولی سياستهاش رو باید عوض کنه

. رو خوردتبليغات در نتيجه نباید فریب این 
سال از جمهوری  ٣۴اینا در تمام این 

، از همه این "انتخابات هاش"، از اسالمی
کارهاش دفاع کردن و به واقع سالهاست 
. که به جمهوری اسالمی چراغ سبز دادن

اما از یک طرف دیگه این انتخابات یا در واقع 
انتصابات و این روی کار آوردن روحانی رو 
هم اشتباه است اگر کسی به حساب 

چون این . کاهش این تحریمها و اینها بذاره
ریمها برای امپریاليستها و به ویژه برای تح

و . آمریکا منافعی داره که از حد خارجه
اساسًا اگر این منافع رو نداشت به چنين 

یک چنين سياستی . دست نمی زد کاری
که یک منافعی داره . رو در پيش نمی گرفت

کرده و منتظر رو این کارها ، این تحریمها 
ی روحانی هم نيست که حاال این روحان

بياد و این بخواد آن تحریمها رو به خاطر 
حضور روحانی در قدرت بندازه و تغيير بده ، 

اساسًا خود اونها بهتر از به خاطر اینکه 
هر کسی ميدونند که سياست 
خارجی جمهوری اسالمی رو نه رئيس 
جمهور بلکه ولی فقيه و بيت رهبریه 
که تعيين می کنن و اگر قرار باشه با 

له بکنن باید با او بکنن کسی هم  معام
نه با رئيس جمهوری که خودش با 
حکم حکومتی کارها رو پيش می بره 
" و تو خود سيستم هم بهش ميگن

در نتيجه اصًال اینجوری ". آبدارچی

نيست که ما یک چنين تصوری رو 
داشته باشيم که حاال اين روحانی 
مياد و تحریمها رو تغيير ميده و تعدیل 

حاال در مردادماه روحانی  .می کنه
عمًال  در جایگاه رئيس جمهور قرار می 

بينن و  گيره و خيلی زود هم همه می
. خواهند دید که از این ُخبرها نيست

های امپریاليستی  اما اینکه حاال رسانه
مثل بی بی سی، صدای امریکا به یک 
معنا از خود جمهوری اسالمی هم 
بيشتر برای این انتخابات مایه گذاشتن 

اون رو تبليغ کردن یک دالئلی داره و 
اونها تا وقتی که  .چون خط اونهاست

جمهوری اسالمی مصالحشون رو، 
ُخب مجبورند . منافعشون رو تامين ميکنه

ازش دفاع کنن و دفاع هم می کنند، مگر 
یک موقعی برسه که دیگه اونو مخل وضعی 

. س اون یک بحث دیگه ،که می خوان ببينن
که خيلی روشن ليله شه این یه ددر نتيجه 

ازش دفاع می کنن و توی این انتخابات هم 
به روشنی دیدیم که خيلی تبليغش رو 
کردن و همه جا به دروغ چنين جلوه ميدن 
که واقعًا انتخاباتی در ایران جریان داره و به 

در  .رأی مردم ارزش گذاشته می شه
صورتيکه واقعًا تنها چيزی که در این 

وری اسالمی آشکاره انتصابات های جمه
اما یک خط . اینه که رأی مردم فاقد ارزشه
اجازه بدید  کهدیگه هم اینها پيش ميبرند 

اینها  .ن رو هم من روش تاکيد کنموا
ميخوان این استراتژی رو بيشتر تبليغ کنند، 
جا بندازند، توی جوونها براش جایگاه ایجاد 

که  هبکنن که تغيير از طریق صندوقهای رأی
یعنی شما اگر از جمهوری  .ميشه انجام

جونتون به و اسالمی هم بدتون مياد 
از طریق صندوق ) باید(تون رسيده تغيير  لب

ُخب این استراتژی که واقعًا . رأی باشه
بخواد اگه استراتژی فریبکارانه و نادرستيه 

جا بيفته بطور طبيعی اون خطی رو که می 
 گه تغيير از طریق انقالب و قهری که ذاتی

به حاشيه  وهر انقالبيه امکان پذیره ر
در نتيجه اونها وقتی بر پيکر نحيف . بره می

سيستم انتخاباتی جمهوری اسالمی می 
دمند و حاصل این انتخابات رو اینقدر بهش 
بها ميدن و حاصل رأی مردم جلوه ميدن به 

از یک طرف . پيشبرد همين سياسته خاطر
ونا می دیگه هم نباید ما فراموش کنيم که ا

خوان  افکار عمومی رو در رابطه با جمهوری 
اسالمی چه در کشور خودشون و چه در 

مثًال اگر قرارباشه که به . جهان فریب بدن
فرض یک فشارهای هر چه بيشتری به 
جمهوری اسالمی بيارن ُخب مردم 
خودشون رو باید قانع کنن در نتيجه وقتی 

 دنکه اینها ميان و انتخابات رو بهش بها مي
اینجوری جلوه  مردمپردازن، به  می و بهش

ميدن که ببينيد ما اومدیم تبليغ کردیم تایيد 
کردیم و منتظر بودیم که یک نفر بياد که با 
ما بشينه مذاکره کنه ولی ُخب اینها کسی 
رو فرستادن جلو که به حرفهای ما گوش 

در نتيجه همون بازی ادامه پيدا  !نمی کنه
ُخب در همين مذاکرات  وگرنه مثًال. می کنه

که بارها انجام شده حتی کشورهای  ۵+١
در حالی ( ای هم اینو تایيد کردن که دیگه
این نمایندگان جمهوری اسالمی یک  )که

. امتيازاتی ميدادن اونوریها هيچی نميدن
رو ببند تا ) پروژه اتمی(اونا ميگن همه چيز 

ما یکی دوتا مثًال وسایل یدکی هواپيما 
در نتيجه به مسئله باید از این  .بهت بدیم

زاویه هم نگاه کرد که اینها با این وسيله 
افکار عمومی رو فریب ميدن ميگن ما 
بيطرفيم ما واقعًا اومدیم به رأی مردم 

ولی ُخب اونا به احترام گذاشتيم 
سياستهای نادرستشون رو ادامه دادن و در 
نتيجه وضع به اینجا رسيد که مثًال ما فالن 

وگرنه در . خشن تر را انجام بدیم  اقدام
همون شرأیطی که اینها دارن تبليغ می 

در کنگره و  ،)رژیم(ات کنند برای انتخاب
 سناشون دارن تحریمهای خيلی سنگين
. تری رو تصویب ميکنن و به اجراء می گذارن

حاال که این بحث شد در هر حال من 
و ای رو مایلم روش تاکيد کنم  يک نکته

 هه باید توجه کرد در رابطکاون اینه 
جمهوری اسالمی با امپریاليستها 
بخصوص با امپریاليسم آمریکا این 
جمهوری اسالمی نيست که مثًال می 
خواد فالن امتياز رو بده و غرب هم 

پذیره و  مثًال اگر اين  امتياز رو داد می
کوتاه مياد، برعکسه این غرب و 

بينه  امپریاليسم آمریکاست که می
 .در چيه و اونو پيش ميبره منافعش

برای نمونه دردوره خاتمی این امر 
سردمداران جمهوری  کهروشنيه 

اسالمی از طریق سفارت سوئيس که 
چون -حافظ منافع امریکا در ایرانه 
یک  -خودش در ایران سفارت نداره

پيشنهاد خيلی مشخص برای رفع 
همه مشکالتی که بين دو کشور 

دو هست بين دو دولت هست بين 
برخورد آمریکایيها . رژیم هست دادند

چيزی که  -خيلی جالبه، برخورد آمریکا
اینه که بجای اینکه این -رو شد بعدًا 

پيشنهاد رو مورد توجه قرار بدن 
انداختنش تو سطل آشغال و سفير 
سوئيس هم سرزنش کردن که چرا در 
کارهایی که به تو ربط نداره دخالت 

که ما یعنی اینطوری نيست  !می کنی
اين جمهوری اگه مثًال فکر کنيم که 

مثًال فالن امتياز رو بده اونا  اسالمی بياد و
چون با شناختی که من از . پذیرند می

جمهوری اسالمی در موقعيت خوبی 
قرار نداره، در بحران دست و پنجه می 
زنه، هم وضعيت معيشتی مردم و 

وضع اقتصادی خرابه، هم اين  
تحریمها و فشارهای خارجی یک 

در (وجود آورده براش ب وموقعيتی ر
جلوی چشمش هم ميبينه در )حاليکه

ترکيه و برزیل چه ُخبره و چه اتفاقاتی 
ُخب یک کاری می خواد . داره می فته

بکنه که حداقل تا اونجایی که می 
تونه این اتفاقات رو و این خيزشهای 

کی از ي .مردمی رو به عقب بندازه
ابزارهای اینکار هم فریبکاریه، و با 

نين آدمی و يک چنين اوردن يک چ
ای بهش دادن توهمی را در مردم  جلوه

ایجاد ميکنن که البته خود زندگی 
خيلی زود این توهم رو درهم خواهد 
شکست همان طور که قبًال ما شاهد 
بودیم که چطوری یک چنين تبليغات 

 .ای رو درهم شکست فریبکارانه
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سردمداران جمهوری اسالمی دارم و 
خودشون در تمام این سالها نشون دادن 
اونها برای حفظ خودشون هرکاری ميکنن، 
به هر خفتی هم تن ميدن پس اونوره که 

ید تعيين بکنه و اینجوری نيست که ما فکر با
کنيم که با اومدن روحانی تحریمها تعدیل 

نه، به نظر من اگر سياست . پيدا می کنه
همان (ای جمهوری اسالمی  پروژه هسته

طور هم که بعد از انتخابات روحانی باز هم 
اگر  )ای سخنرانی کرد و تاکيد کرد خامنه

ن این همون خط رو اونها بخوان پيش ببر
یک . تحریمها هم هيچ فرقی نخواهند کرد

چون واقعًا نشون داده  تاکيد هم بکنم
این سردمداران جمهوری ، تجربه، که اینها

 اسالمی همه کار حاضرن بکنند که نظام
 -اینرو خودشون هم ميگن ها -، بشه حفظ

اینها از غرب ميخوان فقط  امنيت نظام و 
ئل امنيت ما رو تضمين بکنيد بقيه مسا

همه چيزش قابل حله، حاال اگر کسی  می 
خواد فکر کنه که تحریمها تغيير می کنه 
باید ببينه چه تغييری در سياستها و در 
منافع امپریاليستها و آمریکا و اون قدرتهای 
بزرگی که حاال خودشون رو به قول معروف 

هم می نامند رخ داده که " جامعه جهانی"
عدیل بکنن ُخب ت) تحریمها رو(اونها ميخوان 

االن وقتی نگاه ميکنيم این تحریمها پيشبرد 
سياستهای انحصارات امپریاليستی رو تو 

کرده و به نفع  )راحت (منطقه خيلی 
اونهاست و فکر هم نمی کنم که روحانی 

رو ) معادله(ای بکنه و این  هم بتونه معجزه
  .عوض بکنه

بله، یادآوری بکنم که : رادیو همراه 
ای علت این  بيانه کاخ سفيد در

تحریمها رو مداومت ایران در عدم 
رعایت ضوابط بين المللی دانسته و بر 
اساس دستور اجرأیی باراک اوباما 

ای از تحریمهای آمریکا  مرحله تازه
عليه ایران از امروز به اجراء درمياد که 
از جمله شامل صنایع کشتيرانی، 
بيمه، انرژی، خودروسازی، پول ایران، 

فلزات گرانبها و معامله با افراد  تجارت
و نهادهایی ميشه که مشمول تحریم 
هستند و در همين رابطه جالبه که 
عباس عراقچی که ایشان سخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران هم هستنذ 

تعجب می کنم با توجه به "ميگه که 
انتخابات با شکوهی که مردم ایران 
داشتن دوباره توسل به این شيوه به 

ح تحریم را دارند  و دارند اجراء اصطال
و ميگه " ميکنن و اون رو پيگيری ميکنن

که ما طبق نظراتی که از آمریکا هم 
داشتيم پيشنهاداتی که داشتيم مردم 
اونجا تعدادی ميگن که این تحریمها رو 

بهر حال . بردارین و یا به عقب بيندازید
جای سوال هست برای این آدم که 

چون  ؟امروز این تحریمها چرا از
تحریمها رو قبًال آمریکا اومده گرفته 
. تایيديش رو و از امروز شروع ميشه

در همين رابطه سئوال یکی از 
شنوندگان رو من مطرح می کنم شما 
بدرستی و به روشنی راجع به 
وابستگی جمهوری اسالمی به 
امپریاليستها گفتيد ولی شنونده ما 
تاکيد داشتن که شما هميشه ميگيد 

وابسته است به امپریاليستها به  که
ویژه امپریاليسم آمریکا، پس چرا 
آمریکا این همه ضدیت می کنه با 

اینرو اگر کوتاه بگيد . جمهوری اسالمی
دوتا سئوال باقيمانده در رابطه با 
انتخابات هم داریم که با شما مطرح 

  .کنيم
  

ببينيد اینکه وقتی که یک رژیمی به  :پاسخ
ی وابسته است به این سيستم امپریاليست

معنا نيست که اربابهاش برای پيشبرد 
سياستهای خودشون هرچه که این 

ُخب شما . خواست رو پيش ببرن یا بگن
پاکستان و امریکا  )رابطه( االن نگاه بکنيد

واضحه، اصًال هيچ کس نمی تونه شک کنه 
اش به امپریاليسم آمریکا، ولی  در وابستگی

اش  بدون سرنشينميره هواپيمای ) آمریکا(
اونها هم . رو ميفرسته اونجا و آدم ميکشه

هی اعتراض ميکنند ميگن ما روابطمون 
. فالن ميشه ولی اين کار خودش رو ميکنه

در جمهوری اسالمی هم درسته که اینها 
که مهم خطيه اند ولی  به اونها وابسته

یک موضوع این حاال . نميخواامپریاليستها 
ن به خواهم خيلی مفصليه ولی اگر م

ای بود مثًال یک  خالصه کنم  يک دوره
شاهی در ایران بوده بهش می گفتند 
ژاندارم منطقه، هی بهش اسلحه ميدادن، 

حاال . نقش ژاندارمی را براشون ایفاء ميکرد
اون دوره ديگه عوض شده حاال اینا 

وردن تو خليج آخودشون ناوگان نشون رو 
یک چيزی ساختن به نام جمهوری 

ی که دشمن همه روشها و کارها و اسالم
دیپلماسی و نمی دونم سياست و اقتصاد 

و یک چيزی به اسم شيعه  هو همه چيز
ساختن و بعد شروع ميکنن به بهانه 

مجبور می کنن تمام کشورهای دیگر رو .این
. که شما بيایيد اسلحه بخرید و ميفروشند

حاال وجود داره مختلف دیگه هم موارد بعد 
ش هميشه بطور مشخص بهرکدومش رو 

پرداخت ولی چون گفتيد کوتاه بگم به 
  .بسنده می کنم ها همين

  
بله خيلی ممنون بریم : رادیو همراه

سراغ سئوال بعدی در رابطه با 

سال حاکميت  ٣۴انتخابات رژیم، ما در 
رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی 
همواره شاهد این نوع به اصطالح رأی 

. متی بودیم گيریها و انتصابات حکو
انتصاباتی که به دليل ماهيت 

اش به اصطالح نتونسته  ضدخلقی
ميزان رأی مردم رو داشته باشه بلکه 
توافقات به اصطالح اون باالترین ارکان 
تصميم گيری در این نظام ضدخلقی و 
در راس اون تصميم به اصطالح ولی 

که ما می دونيم در واقعيت بوده فقيه 
این تصميم رو  اش ارباب امپریاليستی

با این وجود و بنا به گفته و . ميگيرن
آمار رژیم نزدیک به پانزده ميليون از 
واجدين شرأیط همانطوری هم که 
شما گفتيد در انتخابات که دست ساز 
رژیم هم بود، مهندسی شده بود، 

چرا و به چه علت این . شرکت نکردن
آراء که زیاد هم هست و آشکارا تحریم 

بالی حرفها و گزارشات هم کردن در ال
و تحليلها فراموش ميشه و کمرنگ 

حتی در خارج از کشور . ميشه
نيروهای به اصطالح مخالف جمهوری 
اسالمی هم راجع به این کم صحبت 

  چرا؟. ميکنن
  

ببينيد تازه این پانزده ميليونی که  :پاسخ
شما گفتيد بر اساس آمار خود جمهوری 

انتخابات  درصد در٧٢اسالميه که ميگه مثًال 
شرکت کردن و پانزده ميليون شرکت 

در واقعيت اکثریت مردم در این . نکردند
 بهانتخابات شرکت نکردند و اینها دارند 

دروغ این رو تغيير ميدن ولی ُخب در یک 
کالم اگر بخواهيم بگيم حاال چرا این واقعيت 

این واقعيت رو ، اینها رو الپوشانی ميکنن
حماسه "ن نميگن برای اینکه ميخوا

ُخب . ای خدشه دار نشه خامنه" سياسی
همه تبليغات بر روی آمار باالی شرکت 
کنندگان متمرکز شده و اصًال خود این 

بر این اساس مثًال شکل گرفته " حماسه"
درصد  ٧٢. ميليون حق رأی داشتن ۵٠که 

ميليون هم رأی دادن به  ١٨شرکت کردن و 
جا روحانی که مثًال بگن بله ببينيد هيچ 

اینجوری مردم نظام رو قبول ندارن و تو 
بعدش هم که . انتخابات شرکت نميکنند

ای اومد گفت هر که در انتخابات  ُخب خامنه
شرکت کرده یعنی که نظام رو قبول 

در واقعيت اکثریت درحالی که . داشته
مردم این انتخابات رو تحریم کردن و بر 
اساس گزارشات مستند یعنی 

کشور رفتن و  کسانی که در داخل
های رأی گيری رو واقعا دیدن  شعبه

های رأی گيری شلوغ  اصًال شعبه
نبوده و اینجور که اینها جلوه ميدن 
اصًال نبوده و تازه خود رژیم هم ميگه 

درصد در تهران شرکت نکردن ُخب  ۵٠
اینها نشون ميده که دارن یک دروغی 

 ،با هياهوو با تبليغات می سازن و رو 
یک دروغی رو . لوه ميدنشب رو روز ج

راست ميخوان جلوه بدن و مردم رو 
ُخب وقتی قرار باشه که . گول بزنند

حماسه "ما باید  ای بياد بگه که خامنه
بسازیم و بعد هم ساختنش " سياسی

و بعد هم باید به مردم تحميلش کنه 

اين جمهوری اگه اینطوری نيست که 
مثًال فالن امتياز رو بده  اسالمی بياد و

چون با شناختی که من . پذیرند اونا می
از سردمداران جمهوری اسالمی دارم 
و خودشون در تمام این سالها نشون 
دادن اونها برای حفظ خودشون 
هرکاری ميکنن، به هر خفتی هم تن 
ميدن پس اونوره که باید تعيين بکنه و 

نيست که ما فکر کنيم که با اینجوری 
اومدن روحانی تحریمها تعدیل پيدا می 

نه، به نظر من اگر سياست پروژه . کنه
همانطور (ای جمهوری اسالمی  هسته

ای  که بعد از انتخابات باز هم خامنه
اگر همون خط رو اونها  )تاکيد کرد

این تحریمها هم هيچ  بخوان پيش ببرن
 م بکنمیک تاکيد ه .فرقی نخواهند کرد

این سردمداران جمهوری اسالمی 
 حفظ همه کار حاضرن بکنند که نظام

،  اینها از غرب ميخوان فقط  بشه
امنيت نظام و ما رو تضمين بکنيد بقيه 

 .مسائل همه چيزش قابل حله



12 صفحه          169شماره                                      پيام فدايي 
 

  

ُخب دست به هر آمارسازی هم ميزنند 
سال گذشته  ٣۴و اساسًا توی این  .دیگه
چ انتخاباتی نبوده که وزارت کشور توش هي

اصًال . دست به آمارسازی نزده باشه
آمارسازی در انتخابات یکی از وظایف وزارت 
کشوره  و انسان باید خيلی ساده باشه 

خرداد جدا از این  ٢۴که فکر کنه انتخابات 
واقعيتی انجام شده که در همه انتخاباتها 

تو . سال گذشته وجود داشته ٣۴در 
ستم انتخاباتی جمهوری اسالمی سي

همواره تعداد واجدین حق رأی را کمتر از 
این . اونچه که واقعًا وجود داره اعالم ميکنن
مثًال . یکی از کلکهای آشکار این سيستمه

قبل از انتخابات من توی یک آماری می 
خوندم که مدعی بود بر اساس آمار 

 ٩٠جمعيت ایران که در سال )سرشماری (
ه واجدین حق رأی یک چيزی انجام شد

اما وزارت کشور . ميليون نفرند ۵۵حدود 
توی این انتخابات اومد گفت واجدین حق 

 ۵ميليون هستن و ُخب همين  ۵٠رأی 
ميليون که بره کنار کلی این درصدها تغيير 
ميکنه و یک تقلب خيلی آشکاره، یعنی 

عوض  ویک عددی ررو ،ميان یک درصدی 
درصد شرکت  ٧٢ميکنن بعد ميان ميگن 

کردن در حاليکه اگر اون عدد رو مبنا قرار 
 ۶٠بدید یک دفعه ممکنه بشه مثال حتی 

در . عددهای دیگه کمتر با یا مثًال. درصد
نتيجه اصًال نباید به این آمارگيریها و آمار 

ُخب از یک طرف دیگه . سازیها توجه کرد
یادمونه مثًال همين  .هم ما فراموش نکردیم

گفت که در انتخاباتهای ما  کروبی اومد
رسم بوده که آرأی شرکت کنندگان را 

ُخب این رو که گفت . ضربدر سه ميکردیم
ُخب وقتی که این رسمشونه ُخب . دیگه

حاال اگر ما ميخوایم . این دفعه هم کردن
خودمون رو گول بزنيم و بگيم نه، اون موقع 

یا تو همين قبل از این . س یه بحث دیگه
یادتون باشه یه خبری تو خود  انتخابات اگر

های جمهوری اسالمی پخش شد  رسانه
که احمدی نژاد یک نواری داره که مثًال تو 

ميخواد روش  "اش بگم بگم"این سياست 
بکنه که با یک نفر صحبت کرده و اون گفته 

ميليون  ٢۴ميليونه ما ميخوایم  ١۶ات  تو رأی
ميليون از کجا  ٨ُخب این . اعالمش بکنيم

حاالاينکه  . این یک واقعيته ؟ه شدهساخت
احمدی نژاد هم تکذیب کرد گفت من چنين 

که اون یک بحث . نواری ندارم واینها
س ولی به هرحال این موارد نشون  دیگه

ميده که این سيستم بدون تقلب اساسًا 
اصًال تقلب ذاتی . کاراش پيش نمی ره

سيستم انتخاباتی رژیم جمهوری اسالميه 
نو متوجه نشه اصًال این و اگر کسی ای

مجبوره فریب . سيستم رو نميتونه بفهمه
اون حرفهایی رو بخوره که ميگن در 
. سرزمين امام زمان تقلب اصًال جایی نداره

اگر یادتون باشه این از اون حرفهایيه که 
ای زد گفت   بود که فکر کنم خامنه ٧۶سال 

. در سرزمين امام زمان اصًال تقلب نيست
در نتيجه . تقلب بودیه فش ُخب خود حر

کسانی که تقلبهای جمهوری اسالمی 
تقلب در آمارسازیهاش . را نمی بينند

طبيعيه که کارشون رو از . بينن رو نمی
اون جایی شروع می کنن که وزارت 
کشور جمهوری اسالمی رسمًا یک 

اعالم می کنه یعنی کار اون آماری رو 
. هر جا تمام شد کار اینها شروع ميشه

ميليون رأی دادن به  ١۵ون ميگه ا
ميليون رأی دادن به فالنی،  ١٨فالنی، 

اون موقع همه اینها شروع ميکنن بله 
حاال بریم پيدا کنيم این تعدادی که رأی 

این هيجده ميليون که . دادن به فالنی
ها بودن، چرا  رأی دادن به فالنی کی

دادن، چه جوری دادن و چه خواستها 
در حاليکه توی  .و چه اهدافی داشتن

های انتخاباتی این  همين اطالعيه
سازمانهای سياسی که بعد از این 
انتصابات جمهوری اسالمی صادر کردن هم 
نگاه کنيم دوباره اومدن رأی روحانی رو 

آره ما غافلگير شدیم،  و گفتن کهگفتن 
 نمردم غافلگير کردن، همه رو غافلگير کرد

يلی ميليون رأی روحانی رو خ ١٨و این 
پذیرفتن و هيچ هم بروشون نميارن که بابا 

ميليونی که شما ميگيد از کجا  ١٨این آمار 
جز وزارت کشور  ،این) منبع (مگر . اوردید

چرا شما خودتون رو  ؟جمهوری اسالميه
بازیچه دست وزارت کشور جمهوری 
اسالمی می کنيد و به آمارهایی استناد 

. هش هم دروغ می کنيد که اون داده و همه
ولی اگر واقعًا حاال کسی این آمار رو 

پذیره ببينيد عکس العملهایی که با  می
ها یا در این  خودش مياره توی این رسانه

اجتماعی مثل فيس بوک و  شبکه های
ای شروع  بينيد که یک عده اینها مثًال می

ميکنن به نااميد شدن و ناسزا گفتن به 
مردم که شما رفتيد با همه این شناختی 

ه از جمهوری اسالمی داشتيد به آن رأی ک
افتند می گویند نه،  یا از اون ور می .دادید

رأی دادن ولی رأی به کسی دادن که 
ایه و شروع ميکنن روحانی رو  مخالف خامنه

ای در شورأی  که خودش پادوی خامنه
اول بهش يک  لباس  ؛امنيت مليهعالی 

پوشانند بعد هم او را می کنند  مخالفت می
راندوم مردم، رأی منفی مردم به رف

" نه"و ای، ُخب همه این کارها  خامنه
کنند همه  که دارن ميگن و تبليغ می یبزرگ

اینا در شرأیطی انجام داره ميشه که 
ای هم داره به ريش همه می خنده  خامنه

، کارش رو پيش برده و همه رو هم گول 
زده و یه انتصاباتی رو ميخواد به اسم 

لب بکنه و اینها هم دارن با این انتخابات قا
حرفهاشون واقعًا همون جا کمکش 

در حالی که همه تجربيات . کنن می
انتخابات تا کنونی رو اگر کسی واقعًا 
فراموش نکرده باشه و به یاد داشته باشه 

بينه که اصًال نميشه به سيستم  می
در  .انتخاباتی جمهوری اسالمی اعتماد کرد

مردم فاقد ارزشه،  این سيستم اصوال آرأی
این اصله، در سيستم انتخاباتی جمهوری 
اسالمی آراء مردم فاقد ارزشند، اصًال والیت 

اش اینه که من اومدم که بگم  فقيه معنی
قبل از انتخابات اگر . رأی شما فاقد ارزشه

یادتون باشه یکی از این آخوندهای امام 
 ،جمعه، فکر کنم مشهد بود اومد گفت

مدی نژاد اشاره بکنه، ميخواست به اح
ميليون هم به  ٢۴٠ميليون چيه  ٢۴ميگفت 

تو رأی بدن تا آقا نگه اوکی و درسته اصًال 
ُخب یعنی . فاقد ارزشه، همه اش صفره

رأی مردم ارزشی نداره به حساب نمياد، 
و ُخب . اراده ولی فقيهه که به حساب مياد

ولی فقيه فقط تنها چيزی که دوست داره 
بيشتر شرکت بکنن تا اون  اینه که مردم

بتونه بره پز بده و بگه همه نظام رو قبول 
   .دارن و ببينيد چقدر زیاد اومدن

  
رفيق فریبرز ما چهار : رادیو همراه

دقيقه وقت داریم به پایان برنامه، اگر 
اجازه بدید از شما بپرسم که شما 
آینده این رژیم رو با تمام این ترفندها و 

و این انتخاباتی کارهایی که می کنه 
که راه ميندازه و رئيس جمهورش 
ميشه منتُخب، منتُخب رژیم البته، 

بينيد آینده رو، نقش  شما چگونه می
ها و بویژه کارگران و زحمتکشان  توده

در مقابله با رژیم و وعده پوشالی اش 
  .بينيد؟ مرسی رو چگونه می

  
خرداد که  ٢۴ببينيد این انتخابات  :پاسخ

یم هم همون کسی رو که تموم شد و رژ
ورد، آمی خواست به عنوان نتيجه انتخابات 

در نتيجه ُخب این حله، حاال بحث اینه اون 
چيزی که مطرحه اینه که آیا اين کسی که 

تونه اون چيزهایی که ادعا  اومده روکار می
ميکنه را به پيش ببره، تغييراتی ایجاد بکنه 

قلباتش یا اصوًال خود آینده رژیم با همه این ت
با این سرکوبهایش چه سرنوشتی پيدا 
ميکنه؟ اگر سئوال اینه اگر مسئله اینه به 

ای را  باور من روحانی هيچ تخم دو زرده
نخواهد کرد و اصًال برای این هم نيامده که 
یک چنين کاری رو انجام بده و نباید اسير 
تبليغات فریبکارانه جمهوری اسالمی و یا 

و مراکزی که  روحانیسيستم تبليغاتی 
براش دارن تبليغ ميکنن، شد سياستهای 
کالن در جمهوری اسالمی طبق قانون خود 

" ولی فقيه"جمهوری اسالمی بوسيله 
تعيين ميشه و از قبل هم بوده تغيير هم 
نکرده، امروز هم هست آینده هم همين 

کارند ی تا وقتی که اینها رو خواهد بود جور
در نتيجه این . وضع همين خواهد بود

تونه چيزی خارج از اون چهارچوبی که  نمی
  باالترین مقامات مملکتی تعيين ميکنن 

٧صفحه   

قبل از انتخابات من توی یک آماری 
می خوندم که مدعی بود بر اساس 

جمعيت ایران که در )سرشماری (آمار 
انجام شده واجدین حق رأی  ٩٠سال 

اما وزارت . ميليون نفرند ۵۵حدود 
اومد گفت کشور توی این انتخابات 

ميليون هستن و  ۵٠واجدین حق رأی 
ميليون که بره کنار کلی  ۵ُخب همين 

این درصدها تغيير ميکنه و یک تقلب 
خيلی آشکاره، یعنی ميان یک درصدی 

عوض ميکنن بعد  ویک عددی ررو ،
درصد شرکت کردن در  ٧٢ميان ميگن 

حاليکه اگر اون عدد رو مبنا قرار بدید 
یا . درصد ۶٠ممکنه بشه مثال حتی 

در نتيجه . عددهای دیگه کمتر با مثًال
اصًال نباید به این آمارگيریها و آمار 

ُخب از طرف دیگه . سازیها توجه کرد
یادمونه مثًال  .هم ما فراموش نکردیم

همين کروبی گفت که در انتخاباتهای 
ما رسم بوده که آرأی شرکت کنندگان 

 .را ضربدر سه ميکردیم
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اليحه ای که بر  ٢٠١٣ ژوئن ۵در روز  
اساس آن کشتار زندانيان سياسی در 

توسط جمهوری اسالمی  ۶٧تابستان 
خوانده می شود در " جنايت عليه بشريت"
اين اليجه . جلس کانادا به تصويب رسيدم

با همکاری عده ای از سلطنت طلب ها و 
ه مجلس کانادا هم سنخ آنها ب ديگر افراد

که در بيست و پنجمين  پيشنهاد شده بود
سالگرد قتل عام زندانيان سياسی در 

در چهار چوب سياست های ١٣۶٧تابستان 
اخير کانادا که به قطع رابطه ديپلماتيک با 

وری اسالمی انجاميد  امکان تصويب جمه
درواقع، از نظر ديپلماسی و قوانين و . يافت

مقررات ميان دولت ها، اين نوع محکوم 
تأثيری به نفع مردم تحت عمأل کردن ها 

محکوم کردن جمهوری . ستم ندارد
اسالمی توسط دولت کانادا، تنها حکم 
اهرم فشاری در زد و بندهای ميان 

بابان امپرياليست جمهوری اسالمی و ار
اين بار مأمور تهيه اين اهرم . اش را دارد

فشار و دادن آن به دست کل امپرياليست 
ها به خصوص امپرياليسم آمريکا، دولت 

يعنی افرادی مانند . کانادا و عمال آن بودند
کاوه شهروز، پاول دوئر، رضا مریدی و ديگر 

مرکز اسناد حقوق بشر "و  افراد مشابه
ر چهارچوب منافع شخصی و که د" ايران

در خط امپرياليسم طبقاتی خود، عمأل 
کانادا در اين فريبکاری انجام وظيفه  آمريکا و
  . کردند

در سالهای اخير در شرایطی که تداوم 
انباشت نفرت توده ای بر عليه جمهوری 
اسالمی در جامعه متالطم ما و احتمال 
انفجار آن در شکل شورش های توده ای، 

ظه یک خطر دائمی برای نظام در هر لح
حاکم است، ما شاهد تشدید تالش های 
ضد انقالبی قدرت های امپریاليستی برای 
نفوذ آنها در این جنبش های اجتماعی و 
. توده ای با هدف منحرف کردن آنها بوده ایم

تالش برای نفوذ و به کنترل درآوردن مسأله 
یکی از عرصه های " زندانيان سياسی"

انقالبی امپریاليست ها و فعاليت ضد 
پادوهای مرتجع آنها بوده است و یکی از 
تجليات برجسته این سياست ضد خلقی را 
نيروهای مبارز و انقالبی و خانواده های 

کارزار ایران "زندانيان سياسی در جریان 

صدور قطعنامه و . به عينه دیدند" تریبونال
خواندن کشتار سال " جنایت عليه بشریت"

شک گام دیگری در جهت پيشبرد بدون  ۶٧
آن سياست عوامفریبانه و ضدانقالبی یعنی 

جلوه دادن قدرت های " دوست"
امپریاليستی با توده های ستمدیده ما و به 
ویژه خانواده های داغدار زندانيان سياسی 

می  ۶٠و قربانيان فاجعه قتل عام دهه 
  .  باشد

بدون شک تا آنجا که به امر افشای 
ضد خلقی و محکوميت  سياست های

جنایات و تبهکاری های رژیم جمهوری 
 -در حق توده های تحت ستم ما- اسالمی 

در افکار عمومی بين المللی  و به ویژه در 
ميان نيروهای مترقی و آزادیخواه و دمکرات 
باز می گردد، این امر بخشی جدایی ناپذیر 
از وظایف مبارزاتی نيروهای انقالبی در 

پاسخ به این ضرورت بوده  در. ایران است
است که نيروهای مبارز و اقشار آگاه جامعه 
ايرانی و چپ انقالبی در طول سه دهه 
گذشته از هر موقعيتی استفاده کرده و در 
شرایط بایکوت خبری و سکوت بيشرمانه 
همين محافل و دولت های امپریاليستی 
نظير کانادا در حد امکانات خود به افشای 

اسالمی در سطح افکار  جنايات جمهوری
عمومی جهان و تالش برای محکوم کردن 

اما تمام کنه مسأله در این . آن پرداخته اند
فريب سياست  است که در این زمينه نبايد

های رياکارانه امپرياليست ها را خورد و 
متوجه نبود که هدف دولت امپرياليستی 
کانادا از تصويب اليحه مزبور صرفأ اين است 

 ۶٧وانان مبارزی را که در سال که خون ج
توسط جمهوری اسالمی و در مقابل چشم 
همه امپرياليست ها به قتل رسيدند و 

را به نفع مقاصد  صدای آنها هم در نيامد
ضد خلقی خویش و از جمله در چانه زنی 
های ميان خود و هم پيمانانش با جمهوری 

باید از . اسالمی مورد استفاده قرار دهد
و نيروهایی که با این  تمامی اشخاص

اقدام دولت امپریاليستی کانادا عنان 
از کف داده و کوشيده اند تا این دولت 

و " آزادیخواه"و " دمکرات"را یک دولت 
" پيروزی"این اقدام را به مثابه یک 

برای مردم زجر دیده ما جا بزنند، یک 
آیا این دولتمردان : سوال ساده کرد

نادا در کا" آزادیخواه"و " دمکرات"
قطعنامه مزبور حتی به روی خود 
آورده اند که چرا در بحبوحه قتل عام 
مبارزین و نسل کشی کمونيست ها و 

این  ۶٠انقالبيون در آن زمان در دهه 
جنایت آشکار بر عليه بشریت را 
محکوم نکردند و برای آن قطعنامه 
صادر ننمودند و از آن بدتر، دولتشان با 

و در واقع با  سياست های فریبکارانه
سکوت و حمايت، دست دژخيمان 
جمهوری اسالمی در آن نسل کشی 

و دليل چنين تغيير ، گذاشترا باز 
    سياستی در برهه کنونی چيست؟

عدم درک اين واقعيت و از آن بدتر کتمان آن 
و تالش برای توجيه آن با توسل به 

کانادا دولتی با  توجيهاتی مثل اينکه
که از قول است  "سابقه آزادی خواهی"

به نام رضا بنائی در نشريه شهروند  فردی
آمده و يا بدتر از آن ادعای اين که کانادا يک 

به فرمان قدرت امپرياليستی نيست و فقط 
آمريکا عمل می کند که از سوی برخی از 
طرفداران دو آتشه اين اقدام اشاعه داده 
می شود امری است که از خود اقدام مزبور 

به همين دليل هم . يستکم خطرتر ن
پرداختن به انگيزه های دولت کانادا در اين 
زمينه و توجيهات طرفداران ايرانی اين امر 

چرا که قدرت های . خالی از فايده نيست
امپرياليستی که به عنوان عمده ترين 

های ايران، جمهوری  دشمنان خلق
اسالمی را برای به شکست کشاندن 

الوپ بر مسند در کنفرانس گواد ۵٧انقالب 
قدرت نشاندند، تاکنون هيچ عمل آگاهانه 
ای به نفع مردم ما نداشته و نخواهند هم 

درنتيجه، هر تالشی برای جلوه . داشت
دادن اين اقدام رياکارانه به مثابه اقدامی با 
انگيزه حمايت از مردم رنجديده ما کامأل بی 
. نتيجه و توهم پراکنی ای بيش نيست

اليسم کانادا برای ژست دلسوزی امپري
نيز، فقط در  ۶٧قربانيان کشتار سال 

چهارچوب منافع و مصالح امپرياليست ها 
قابل فهم و بررسی بوده و صرفأ در همين 

در . راستا بايد مورد توجه قرار گيرد
شرايطی که به بهانه پروژه هسته ای 
جمهوری اسالمی، امپرياليست ها خطوط 

يش می خاص خود را در ايران و منطقه پ
افکار عمومی را جهت دخالت برند و هر روز 

های بيشتر آماده می سازند، رياکاری 
محض خواهد بود که چنين اقداماتی را با 
انگيزه دفاع از مردم ايران و به نفع مردم 

داد و به اين وسيله خاک به  ايران جلوه
چشم مردم پاشيده و اجازه نداد که مردم 

مه چهره ها ستمديده دشمنان خود را در ه
  . بشناسند

نگاهی به ليست ايرانيانی که برای طرح 
اين اليحه در مجلس کانادا فعاليت و در 
حقيقت پادوئی کردند هر چه بيشتر ماهيت 
اين ادعاها و چنين سياسی را آشکار می 

رضا "يکی از آنها فردی به نام . سازد
می باشد که وزير تحقيقات و " مريدی

اونتاريو کانادا می نوآوری در دولت استان 
" رضا پهلوی"ژوئن  ٣اين فرد در روز . باشد

مبلغ "پسر شاه جنايتکار را به عنوان 

   پيرامونِ

   "67محكوميت كشتار سال "

 !توسط دولت كانادا

  اين ذره ذره گرمي خاموش وارِ ما
  يك روز بي گمان

  
  
  
  

  سر مي زند زجايي
 !و خورشيد مي شود
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به مجلس " دمکراسی، حقوق بشر و قانون
رضا مريدی خطاب به . ُانتاريو معرفی کرد

مجلس ُانتاريو در وصف واالحضرت خود، 
با افتخار، واالحضرت رضا "... گفت که 

ايران را معرفی می پهلوی وليعهد سابق 
آقای سخنران، واالحضرت مدافع . کنم

توانمند دمکراسی، حقوق بشر، حاکميت 
لطفأ . قانون در ميهن خود ايران می باشند

به همراه من به واالحضرت خوش آمد 
  ."بگوئيم

با توجه به اين سخنان رضا مريدی، می 
توان به روشنی ديد که او از مريدان 

امپرياليست آنها و از واالحضرت ها و اربابان 
مبلغين حيله گری های امپرياليستی تحت 

که " حقوق بشر"و " دمکراسی"عنوان 
بهانه های راه اندازی جنگ های 
امپرياليستی در عراق و افغانستان هم 

برعکس ديدگاه ها و . بوده اند، می باشد
مواضع رضا مريدی ها و واالحضرت هايشان، 

توسط  ۶٠جوانان انقالبی ای که در دهه 
رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری 
اسالمی به قتل رسيدند، دشمنان 
امپرياليست ها بودند و جان خود را در راه 
مبارزه با سرمايه داری وابسته و 

يعنی همين . امپرياليست ها فدا کردند
قدرت هائی که رؤسای مريدی ها و امثال 

بنابراين می بينيم که رضا . آنها می باشند
ی ها و واالحضرت هايش و رؤسايش مريد

در دولت امپرياليستی کانادا از نظر منافع 
طبقاتی به هم نزديک بوده و درواقع متحد 
هستند و نه تنها دوست و يار مردم و 
جوانان انقالبی ايران محسوب نمی شوند، 
بلکه جزئی از دشمنان طبقاتی آنها 

  .محسوب می شوند

کانادا در  يکی ديگر از پادوهای امپرياليسم
کاوه "پروژه اليحه مزبور، فردی به نام 

او در مقام البی گری دولت . است" شهروز
اسرائيل برای تصويب اليحه مزبور برای 
تحت فشار قرار دادن جمهوری اسالمی 
فعاليت کرده که البته به دروغ ادعا می کند 
که برای دفاع از حقوق بشر در ايران 

کيل سرمايه کاوه شهروز و. فعاليت می کند
دارانی نيز هست که در معادن آفريقا به 
نقض حقوق بشر و قتل عام معدنچيان 
معترض و مبارز مشغولند و البته به مثابه 
يک وکيل مجبور است از حقوق اين 
زالوصفتان در مقابل کارگران دفاع کرده  و 

حقوق "اين کار را هم به حساب دفاع از 
  . بگذارد" بشر

مپرياليسم کانادا و نقش نگاهی به ماهيت ا
آن در تجاوزات امپرياليستی و سرکوب توده 
های تحت ستم در هائيتی، افغانستان، 
کلمبيا و حمايت فعال آن از دولت اشغالگر 
اسرائيل و يا حمايت مالی، سياسی و 

در هندوراس  ٢٠٠٩نظامی از کودتای سال 
و ده ها فاکت ديگر نيز نشان می دهد که 

ی کانادا نمی تواند دلسوز دولت امپرياليست
جوانان انقالبی ضدامپرياليستی باشد که 

توسط جمهوری اسالمی به  ۶٠در دهه 
اين واقعيت را  برخورد . قتل رسيدند

سرکوبگرانه دولت کانادا با طبقه کارگر و 

ساکنين اوليه اين کشور که شديدأ تحت 
وزارت . ستم قرار دارند نيز نشان می دهد

ادا هيچوقت حاضر نشده خارجه و دولت کان
که قانونی را تصويب کند که سرمايه داران 
کانادايی را به رعايت حقوق کارگرانی که در 
خارج از خاک کانادا برای آنها کار می کنند، 

دولت کانادا هميشه برعکس، . وادار کند
و با همه امکانات تالش کرده که راه 
سرمايه گذاری های سرمايه داران 

شورهای ديگر و چپاول کانادايی در ک
دسترنج توده های ستمديده را هموار 

چرا . مددکارشان باشدنموده و يار و 
که حيات و بقای این دولت 
امپریاليستی بخشأ وابسته به حفظ 
مافوق سود امپریاليستی ای می 
باشد که سرمایه داران زالو صفت 
حاکم بر این کشور از بابت غارت و 

ای تحت چپاول طبقه کارگر و خلق ه
ستم در کشورهای وابسته ای نظير 

  . ایران از آن بهره مند می گردند

می توان با مثال های بی شمار 
خشونت و قهر امپرياليسم کانادا در 
داخل و خارج از اين کشور را هر چه 

اما همين مثال هايی . بيشتر شرح داد
که ذکر شد نيز کافی هستند برای 
نشان دادن اين واقعيت که دولت 
کانادا نيروی امپرياليستی خوش خيم 

که مريدی ها (و بی آزار و صلح طلبی 
و شهروزها تالش می کنند به مردم 

  . نيست) ايران جلوه دهند

همکاری چنين افراد و عناصری با سياست 
های امپرياليستی کانادا، جزء اليتجزای 
نيازها و ضرورت های تحکيم سياست های 

م بر کانادا طبقه حاک. اين قدرت می باشد
به خوبی می داند که حمايت های اين 
افراد و گروه های ايرانی ضدخلقی چه 

حقوق "نقش مهمی در تأمين پوشش 
برای سياست های امپرياليستی " بشری

افراد و گروه های به . اش داشته و دارند
اصطالح اپوزيسيون ايرانی، از نظر اين دولت 
ی وظيفه شان اعتبار بخشيدن به برنامه ها

حتی تا حد ترويج جنگی (امپرياليستی 
تحت عنوان ) امپرياليستی عليه مردم ايران

خواست و تمايل مردم ستمديده ايران می 
  .باشد

افراد و گروه هائی که نقش پادويی برای 
قدرت های امپرياليستی ايفا می کنند نيز 

اميدشان به سهيم شدن هدفشان و همه 
رت های در حکومتی است که از نظر آنها قد

امپرياليستی جايگزين جمهوری اسالمی 
از آنجا که موقعيت جمهوری . خواهند کرد

منجمله اسالمی تحت تأثير عوامل مختلف 
توده ها، دستخوش  خيزش های انقالبی

تحوالت و بحران های عميق شده، نيروهای 
ضدانقالب و فرصت طلب نيز در پروژه های 

اليحه مختلف امپرياليستی منجمله 
اليته مزبور به خدمت گذاری مشغول ورمف

شده، در جلساتی با نمايندگان 
امپرياليست ها شرکت کرده، و به البی 
گری در دولت ها و مجلس های 
امپرياليستی پرداخته اند تا شايد بتوانند 
معامالتی به نفع خود با امپرياليست ها 

درواقع اين افراد و گروه ها به . انجام بدهند
ها در به قدرت رساندن نقش امپرياليست 

جمهوری اسالمی و شکست دادن انقالب 
مردم ايران کامأل واقف هستند، و حال همه 
تقاضايشان از قدرت های امپرياليستی اين 
است که آنها را جايگزين جمهوری اسالمی 

مسلمأ چنين افراد و نيروهايی برای . کنند
متقاعد کردن قدرت های امپرياليستی و 

وفاداری خود به آنها، به  نشان دادن درجه
هر عمل کثيف و ضدخلقی ای نيز دست 

  .  خواهند زد

توجه به واقعيت های موجود و در نظر 
گرفتن انگيزه و منافع طبقاتی بازیگران 
صحنه تصویب این الیحه، نشان می 

تصويب اليحه مزبور در مجلس دهد که 
کانادا، به هيچوجه به اين معنا نيست 

ادا ارزشی برای امپرياليسم کان که
آرمان ها و اهداف و خون جوانان مبارز 

مبارزين . و انقالبی ايران قائل است
انقالبی و ضد امپرياليستی که توسط 
جمهوری اسالمی به قتل رسيدند، از 
نظر امپرياليست ها حقانيت نداشته و 
دقيقأ به خاطر آگاهی و اعتقادات 
انقالبی اشان؛ از نظر قدرت های 

. مستحق نابودی بودند امپرياليستی
اساسأ هدف قدرت های امپرياليستی 
از به قدرت رساندن جمهوری 
اسالمی، سرکوب همان جوانان 
انقالبی و آزاديخواهی بود که امروز 
دولت کانادا برای آنها اشک تمساح 

و پادو های ايرانی اش اين . می ريزد
طرفداری از اشک ها را به حساب 

اليسم حقوق بشر و دمکراسی امپري
کانادا و دوستی اش با مردم ايران جا 

  . می زنند

مضحک تر و مشمئز کننده تر اين که مدعی 
می شوند که کانادا يک قدرت امپرياليستی 

به فرمان آمريکا عمل می نيست و فقط 
اين که کانادا متحد آمريکا است و در . کند

همان خط عمل می کند کامال درست 
معنا نيست که است، اما اين واقعيت به آن 
بلکه اين نشان . کانادا فقط دنباله رو است

در سالهای اخير در شرایطی که تداوم 
ای بر عليه  انباشت نفرت توده

جمهوری اسالمی در جامعه متالطم ما 
و احتمال انفجار آن در شکل شورش 
های توده ای، در هر لحظه یک خطر 
دائمی برای نظام حاکم است، ما 
شاهد تشدید تالش های ضد انقالبی 
قدرت های امپریاليستی برای نفوذ 
آنها در این جنبش های اجتماعی و 
نها توده ای با هدف منحرف کردن آ

تالش برای نفوذ و به کنترل . بوده ایم
" زندانيان سياسی"درآوردن مسأله 

یکی از عرصه های فعاليت ضد 
انقالبی امپریاليست ها و پادوهای 
مرتجع آنها بوده است و یکی از تجليات 
برجسته این سياست ضد خلقی را 
نيروهای مبارز و انقالبی و خانواده 
های زندانيان سياسی در جریان 

 .به عينه دیدند" کارزار ایران تریبونال"
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دهنده نقش خاصی است که کانادا به 
عنوان يکی از نيروهای تشکيل دهنده 
مجموعه قدرت های امپرياليستی در جهان 
بر عهده گرفته که در جهت منافع 

. هست آن دولت نيزامپرياليستی خوِد 
 بنابراين، فريبکاری آشکار است که با اين

کانادا خود امپرياليسم نيست،  ادعا که
سياست های تجاوزگرانه و امپرياليستی 
آن را توجيه نموده و راه پادوئی برای کانادا 

تنها نگاهی به نقش ارتش . را صاف نمود
اين کشور در افغانستان خود مويد رياکارانه 

و به . بودن چنين استداللی می باشد
نادا همين دليل هم بايد بستن سفارت کا

در ايران و شناختن کشتار تابستان سال 
به عنوان جنايت عليه بشريت را هم در  ۶٧

عالوه بر . همين چهارچوب ديد و توضيح داد
ساله  ٣٣این، در تاریخ روابط دیپلماتيک 

اخير امپریاليست ها با جمهوری اسالمی، 
این اولين بار نيست که قدرت های 
ط امپریاليستی و منجمله کانادا رواب

مستقيم و علنی خود با رژیم جمهوری 
اسالمی را کاهش داده و حتی موقتأ به 
اصطالح قطع کرده اند و یا سفارتخانه های 

به طور مثال پس (خود را در ایران بسته اند 
از صدور فرمان قتل سلمان رشدی توسط 

و یا ده ها قطعنامه در ) جمهوری اسالمی
 محکوميت این رژیم وابسته به خاطر نقض

توسط همين قدرت های .. حقوق بشر و 
امپریاليستی در سازمان ملل و یا 
کميسيون های تابع آن و یا حتی در پارلمان 

اما . های این کشورها تصویب شده است
تجربه نشان داده که تمامی این 

نه ... رابطه ها و " قطع"ها و " محکوميت"
به خاطر دفاع امپریاليست های تبهکار از 

شده مردم ایران، بلکه به  حقوق پایمال
خاطر تأمين بهتر و وسيع تر اهداف ضد 
انقالبی امپریاليست ها و سرمایه داران 
بين المللی بر عليه توده های محروم، و 
فریبکاری و انحراف مسير جنبش انقالبی 
  .  مردم ایران بر عليه دشمنانشان بوده است

عوامفريبان در توجيه پادويی خود برای 
ادعا می کنند که دولت کانادا صلح کانادا، 

طلب بوده و فقط از زمانی که تحت تأثير 
دولت آمريکا قرار گرفت، به دنباله روی از 
آمريکا به دخالت نظامی در کشورهای 

درحاليکه واقعيت اين . وابسته دست زده
است که ارتش کانادا هميشه نقش مهمی 
در تحاوزات امپرياليستی جهت گسترش 

طبقه امپرياليست حاکم بر سرمايه های 
واقعيت های تاريخی . کانادا داشته است

مانند شرکت کانادا در جنگ ويتنام و (
مويد اين امر ) دخالت نظامی در سومالی

  . می باشد

ياد  بنا بر آنچه که گفته شد، بزرگداشت
مبارزين انقالبی؛ تنها با درک واقعی از 
 باورها و اعتقادات انقالبی آنها و شناخت
چهره واقعی همه دشمنان و شکنجه گران 

افراد . و عاملين کشتار آنها امکان پذير است
و نيروهای انقالبی و اقشار آگاه جامعه هر 
سال در سالگرد جنايت جمهوری اسالمی 

، بر اين واقعيت پافشاری ۶٧در تابستان 
کرده اند که عالوه بر عمال جمهوری 
ه اسالمی؛ قدرت های امپرياليستی نيز ک

به قدرت  ۵٧جمهوری اسالمی را در سال 
رساندند و تاکنون نيز در حفظ آن کوشيده 

محسوب می  ۶٠اند، عاملين جنايات دهه 

نيروهای انقالبی و توده های آگاه . شوند
ايران که خواهان به مجازات رسيدن عاملين 

و پايان دادن به هر نوع ظلم و  ۶٧جنايت 
روشنی ستم و جنايت در ايران هستند، به 

می دانند که اين امر جز با سرنگونی 
انقالبی جمهوری اسالمی و قطع دست 
. امپرياليست ها از ايران امکان پذير نيست

انقالبی طبقه کارگر  - حرکت های مبارزاتی
و توده های تحت ستم دارای استدالل و 

  . قانونمندی های خاص خودشان هستند

توده های تحت ستم و طبقه کارگر آگاه 
ان به خوبی می دانند که دست يابی به اير

آزادی و دمکراسی واقعی و پايان دادن به 
فقر و فالکت و بدبختی، تنها از طريق مبارزه 
مستقل و انقالبی خود آنها برای نابودی 
کامل سيستم سرمايه داری وابسته و خلع 
يد از قدرت های امپرياليستی امکان پذير 

ن به تنها راه حلی که برای رسيد. است
آزادی واقعی از ظلم و ستم های جمهوری 

قدرت های امپرياليستی، پيش اسالمی و 
پای طبقه کارگر و توده های تحت ستم آگاه 
ايران وجود دارد، مبارزه قهرآميز طوالنی و 
مستقل، برای نابودی کامل جمهوری 

برای نيل به این هدف، . اسالمی است
پيکار با تمامی تجليات سياست های ضد 

نقالبی امپریاليست ها و مرتجعين به ا
منظور نفوذ در صفوف کارگران و خلق های 
تحت ستم و منحرف کردن جنبش آنان از 
یک مسير انقالبی، جزئی جدایی ناپذیر از 

  .مبارزه برای آزادی و رهایی واقعی است
  

  جوالی ٩بابک آزاد، 

  

  

  

  

 

 ، "فردريك انگلس" گرامي باد خاطره جهان گسترِ
  اي بزرگ طبقه كارگرانديشمند كبير و پيشو

  !در سالگرد خاموشي اش 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )1895آگوست  5 -1820نوامبر  28(

  ب، برگرفته از  كتانظري از انگلس
  "در انگلستانوضع طبقه كارگر "

ارد می مانی که فردی به فردی ديگر آسيب جسمی وز"
آورد، آن هم آسيبی که به مرگ وی بيانجامد، اين را ما قتل 
غير عمد می ناميم؛ و هنگامی که شخص ضارب از پيش 
بداند که آسيب وارده به مرگ طرف مقابل منجر خواهدشد 

هنگامی که جامعه صد . آنگاه عمل او را قتل عمد می ناميم
ا بطور حتم ها پرولتر را در چنان وضعی قرار می دهد که آن ه

به دام مرگی زودرس و غير طبيعی می افتند، مرگی به 
همان اندازی ناشی از اعمال خشونت که مرگ در اثر شليک 
گلوله و يا به ضرب شمشير، وقتی جامعه هزاران انسان را از 
شرايط الزم حيات محروم ساخته و آن ها را در شرايطی قرار 

ستند، وقتی که آن می دهد که در آن قادر به زندگی کردن ني
ها را به زور چوب قانون مجبور می سازد که در اين شرايط 
بمانند تا مرگ که نتيجه اجتناب ناپذير اين شرايط است فرا 

و به خوبی هم می داند که این  رسد  وقتی جامعه می داند 
هزاران نفر اجبارًا قربانی این شرایط خواهند شد، و با وجود 

برقرار نگاه می دارد، اين عمل جامعه اين، شرايط مربوطه را 
يک نوع قتل عمد است درست مثل قتل عمد توسط يک فرد؛ 
قتلی پنهانی و خائفانه، قتلی که هيچ کس نمی تواند در 

قتلی که ظاهرًا قتل نيست، . قبال آن از خویشتن دفاع کند
زیرا که کسی قاتل را نمی بيند،  زیرا که مرگ این قربانی 

عی به نظر می آید چرا که در آن، تعرض به چونان مرگی طبي
.  عمل آمده بيشتر ناشی از بی عملی است تا انجام وظيفه

  ”ولی در هر حال در اينجا ارتکاب به قتل عمد، محرز است
!نابود باد قاتلين کارگران و رنجبران سراسر جهان
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آغاز و فرجام مضحکه انتخابات جمهوری 
یدی برای مرتجعين و اسالمی به فرصت جد

سازشکاران رنگارنگ بدل شد تا با تبليغات 
عوامفریبانه حول ایده های باطلی مثل این 
که در دیکتاتوری حاکم بر کشور ما 

سرنوشت مردم را صندوق رای تعيين می "
برای شرکت مردم در اين شعبده بازی " کند

و در همان حال با کردند رسوا بازار گرمی 
بارزه مسالمت آميز و کوبيدن بر طبل م

مخالفت با خشونت کوشيدند تا انرژی 
مبارزاتی توده های بجان آمده را در بساط  
. فریبکارانه جمهوری اسالمی به هرز ببرند

البته اينکه کسانيکه اینگونه پيامبرگونه 
موعظه ميکنند چه کسانی هستند و چه 
اهدافی را دنبال ميکنند امرپوشيده ای 

از افرادی مانند فرخ  در اين طيف. نيست
نگهدارخائن و همپالگی هايش در جريان 
اکثريت وجود دارند تا محسن سازگارها و یا 

ها و یا ديگر  ها و یا پيام اخوان اکبر گنجی
اصالح طلب هانی که هنوز هم به اصالح 

اينها بدون . جمهوری اسالمی دلخوش اند
اينکه به روی خود بياورند که چرا تا امروز 

آميز خود  اند با مبارزه مسالمت تهنتوانس
" عقل"رژیم جمهوری اسالمی را برسر

بياورند، و در هيچ زمينه ای سياست ترور و 
" تعدیل"شکنجه آن را حتی یک ذره 

بخشند، بازهم پيامبرگونه بر له مبارزه 
ها  مسالمت آميز و در رد مبارزه قهرآميز توده

  .موعظه می کنند
  

که همچون ظاهر مدرن ه این عناصر ب
مسيح و تعاليم مذهبی اش با 
عوامفريبی برای مردم موعظه می 
کنند،  با پند و اندرز به مردم وعده 
بهشت ميدهند که اگر به شما ظلم 
کردند، اگر زنان باردار را به گلوله 
بستند، اگر شکنجه وجود دارد، اگر 
اعدام وجود دارد، اگر کارگران ماهها و 

اند، اگر  هشان را نگرفت سالها حقوق
آمار خودکشی افزایش پيدا کرده، اگر 
فقر سراسر جامعه را فراگرفته اگر 

های  فحشا وجود دارد، اگر جوانان کليه
خود را ميفروشند، اگر ارتش ميليونی 
بيکاران وجود دارد، اگر آمار اعتياد در 

سابقه بوده،  تاریخ کشور اینگونه بی
اگر حتی نان شب خود را ندارند و یا 

در زمستانها در خيابانها ميخوابند و  اگر
تحمل کنيد و خشونت نکنيد ... یا اگر 

چرا که بهشت در انتظار شماست و از 
خشونت بپرهيزید و بگذارید استثمار 
انسان از انسان همچنان پایدار بماند، 
مالکيت خصوصی پایدار بماند و 

داران هميشه به  بگذارید سرمایه
ا که استثمار خود ادامه دهند چر

آشفتن خواب سرمايه داران همانا 
عدول از مبارزه مسالمت آميز و عين 

در واقع اينها  مخالف . خشونت است 
خشونت و اعتراض کارگران و 
زحمتکشانی هستند که ماهها و 

شان را  سالها حقوق عقب افتاده
اند ونه خشونت روزمره  نگرفته

سرمايه داران که چه از طريق 
طريق قرار سرکوب سياسی وچه از 

دادن کارگران در وضعی که نتيجه ای 
جز مرگ ندارد هر روز دارند بر عليه 
کارگران و زحمتکشان اعمال خشونت 

  .می کنند
  

براستی چگونه می توان در دورانی که 
سرمايه داران با توسل به بمباران شهرها و 
قتل عام مردم بيگناه، کشتارهای دسته 

های  جمعی، اعدامهای گروهی و شکنجه
وحشيانه نظام استثمارگر حاکم را حفظ 

در دورانی که  تراکم و تمرکز . می کنند
توليد آنرا به انحصار کشانده و اين 
انحصار امپرياليسم را سبب شده  که 
جهان را تقسيم کرده و باز هم تجديد 
 -تقسيم می کند و برای اين هدف

از هيچ  -چنانچه تاریخ شاهد آن است 
کند از مسالمت جنایتی دریغ نمی 

سخن گفت و اين همه خشونت را 
به گزارش خبرگزاريها فقط در . نديد

بودجه نظامی دولت  ٢٠١١سال 
ميليارد دالر بوده که تماما  ٧١٢امریکا 

در جهت بندکشيدن کارگران و 
انسانهای ستمدیده جهان بکار رفته 

  . است
  

چگونه می توان این واقعيات را دید و  بازهم 
همه خشونت بست و مبارزه  چشم بر اين

بر حق رنجبران را به بهانه خشونت محکوم 
" محترم"جالب است که این آقایان . نمود

ای با خشونت و  ضدخشونت هيچ مسئله
جنایات حکومتها ندارند و این امر را یک امر 

دانند همانطور که در باال اشاره  طبيعی می
هدف آقایان ضدخشونت عوامفریبی . شد

و در بند نگاهداشتن آنها در برای مردم 
داری  و ایدئولوژی های  جهت تداوم سرمایه

  .رياکارانه اش می باشد
  

در چنين شرایطی است که شاهد رشد 
جنبشهای گوناگون در نقاط مختلف جهان 

شویم در واقع با آگاهی مردم مبارزات  می
ضدامپریاليستی امروز در عرصه جهانی 

تر گشته مانند مبارزات  وسيع
امپریاليستی وال استریت و یا مبارزات ضد

و یا مبارزات ... مردم مصر و ترکيه و 
کشورهای اروپایی مانند اسپانيا، فرانسه و 

مردم  ٨٨یونان و غيره و یا جنبش سال 
به همين دليل هم بايد با در نظر .....ایران و

داشتن سير عينی و عادالنه مبارزات توده 
دون توجه به های خواهان ازادی و برابری، ب

چنين تبليغات فريبکارانه ای بر ضرورت 
مبارزه کارگران و زحمتکشان و انقالب قهر 

  .آميز آنها پای فشرد
  

در چنين شرایطی وظيفه نيروهای انقالبی 
پشتيبانی از مبارزات مردم مبارز و 

باشد ودر همين راستا بيرون  زحمتکش می
برای پس . راندن خائنين از صف انقالب

ای دموکراتيک ، امر  ه جامعهرسيدن ب
تشکل کارگران و زحمتکشان و دیگر 
مردم زحمتکش به رهبری طبقه کارگر 
را سرلوحه کار خود قرار دهيم و 
فراموش نکنيم که برای براندازی رژیم 
جنایتکار جمهوری اسالمی راهی جز 
مبارزه قهرآميز باقی نمانده و تنها از 
اين طريق است که می شود 

ی وابسته حاکم بر ایران را دار سرمایه
با همه اشکال گوناگون رژيم های 
سياسی اش به زباله دانی تاریخ 

  .بسپاریم
  

برقرار باد جمهوری دموکراتيک خلق 
  به رهبری طبقه کارگر       

 اکبر نوروزی

  

 !انقالب تنها راه رهائي از خشونت ذاتي سلطه امپرياليسم و مزدورانش مي باشد

 

 

 هر چه برافراشته تر باد پرچم خونين چريكهاي فدايي خلق ايران
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رياست " انتخابات"در پی اعالم نتایج 
جمهوری اخير در جمهوری اسالمی که 

حانی به عنوان طی آن  آخوند حسن رو
رئيس جمهور جديد رژيم واليت مطلقه فقيه 
ای  معرفی شد دستگاه تبليغانی خامنه

کوشيد تا رياکارانه اين انتصاب حکومتی را 
انتخاب مردم جا بزند و مضحک تر از آن 
نيروهای سياسی ای بودند که درست 

يکی از . مبلغ همين تبليغ رياکارنه شدند
هيئت "گر اين نيروها سازمان راه کار

بود که ضمن قبول آمار فريبکارانه " اجرائی
رژیم مبنی بر حضور درصد زیادی از مردم در 
اين به اصطالح انتخابات، بر ادعاهای رژیم 

اين   .در این شعبده بازی صحه ميگذارد
که در اين رابطه * ای جريان در اعالميه

با وجود همۀ : "منتشر نمود ادعا نمود که
ها، "مهندسی"هدیدها و بگير و ببندها، ت

انتخابات را به  یک بار دیگرمردم ایران 
رفراندومی عليه رهبر جمهوری اسالمی و 

تاکيد از ". (کارنامه سياسی او تبدیل کردند
يعنی در زير سلطه ديکتاتوری ) من است

جمهوری اسالمی و در بساط انتخاباتی که 
خود دست اندرکاران رژيم رسمًا از 

راه "می گويند آن سخن " مهندسی"
به ياد انتخاباتی افتاده که در طی آن   "کارگر

 .اراده مردم امکان بروز پيدا می کند
  
، بار دیگر  یک بار دیگربا ذکر  "راه کارگر"

اشتباهات قدیم را باز به شيوه قدیم تکرار 
کرده است ولی تنها چيزی که در آن جدید 
است نام حسن روحانی است که به جای 

قبل از این . آورده شده استنام خاتمی 
چون انتخابات دوره  انتخابات نيز هم
" با اين استدالل که  را خاتمی، در ابتدا آن

ها می خواهند کاندیدای بعدی سرمایه  آن
 اثر تخليه خشم متراکم در برای سرکوب و

تحریم کرده بود ولی ." جنایات جاری باشند
بعد از انتخابات و در فضائی که هجوم 

تی جمهوری اسالمی ايجاد نمود در تبليغا
همراهی با تبليغات اين رژيم دغلکار به 

کننده به  ردنه ُخ"هيجان آمده و با گفتن 
دوباره بر واقعی بودن این !" والیت فقيه

 . انتخابات صحه ميگذارد
  
برای نشان دادن واقعی بودن  "راه کارگر"

اگر مردم "سد نوی این انتخابات می

حت بگویند که چه توانند با صرا نمی
گيرند تا  خواهند، هر فرصتی را بکار می می

اینجا  "راه کارگر"  ".خواهند بگویند چه  نمی
چه "از مبارزه منفی سخن گفته و 

را به خواسته مردم تبدیل " خواهند نمی
کرده تا از تاثيرات شرکت در این انتخابات 

اين توهم پراکنی این سئوال را . بنویسد
چگونه ممکن است که  آورد که پيش می

انتخاب حسن روحانی که خود از نوکران 
نه "حلقه بگوش ولی فقيه جالد است را 

مخالفت با "و " کننده به والیت فقيه ردُخ
" ای های فالکت گستر خامنه سياست

تفسير کرده و روحانی را حاصل اراده مردم 
این توهم را  "راه کارگر"به اين ترتيب . جا زد

هد که در تضاد بين نيز اشاعه می د
دولتمردان رژيم سراپا جنايتکار جمهوری 

توان طرف یکی را بر عليه  اسالمی می
دیگری گرفت، و  از يکی در مقابل ديگری 
حمايت نمود ولی این امر جز مخدوش کردن 

 در  .صف خلق و ضدخلق هيچ معنائی ندارد
می کوشد تا بازی در " راه کارگر"واقع 

دسته های جنایتکار  بساط انتخاباتی دار و
حاکم را امری مترقی و مردمی جا بزند و 
این یکی از اهداف ضد انقالبی ای بود که 
جمهوری اسالمی و بویژه رهبر آن در جریان 
نمایشات انتخاباتی حکومت برای 
مشروعيت دادن به نظام ارتجاعی حاکم 

بيهوده نبود که ولی . تعقيب می کردند
گر حتی فقيه از همه می خواست که ا

در " ایران"حکومت هستند بخاطر " مخالف"
 . این نمایشات شرکت کنند

  
انتخاب  "راه کارگر"که  از سوی دیگر، وقتي

آخوند حسن روحانی که خود جزئی از نظام 
رد کننده به نه ُخ"والیت فقيه است را به 

و یا بعبارتی به کل این نظام " والیت فقيه
ین ستمگر تبدیل کرد بطور طبيعی به ا

فریب دامن ميزند که آخوند حسن روحانی 
در جبهه مخالف والیت فقيه قرار گرفته و 

های  شکاف"انتخاب او با بهره برداری از 
اما . صورت گرفته است" ها ميان باالیی

آخوند حسن روحانی مهره شناخته 
ای است که به خاطر حضورش بمثابه  شده

های  در باالترین ارگان" نماینده رهبری"
يتی حکومت یعنی دبيری شورای امنيت امن

ها دستش تا آرنج به  ملی در طول سال
خون کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان و 
دانشجویان ما آلوده است و با توجه به 
سيستم انتخاباتی جمهوری اسالمی نمی 
توانست بدون تائيد رهبری نظام، رئيس 

به جای  "راه کارگر"بنابراين . جمهور شود 
ها بهتر است به اين  شعبده بازياين 

بينديشد که چه الزاماتی خامنه ای را 
 . واداشته تا اين مهره خود را جلو بيندازد

واقعيت اين است که این فریبکاری، نياز 
حياتی رژيم جمهوری اسالمی جهت ادامه 

ای  های ضد مردمی اش در دوره سياست
می باشد که در نتيجه تشدید بحران 

ها فقير و  ها بيکار، ميليون ناقتصادی ميليو
هزاران زندانی در جامعه ایجاد کرده است و 
رژیم به فریبی برای ادامه حکومت ننگينش 

در واقع روحانی نه برای . احتياج داشت
" های فالکت گستر مخالفت با سياست"

ای، بلکه برعکس در جهت ادامه  خامنه

ای و برای تداوم  های خامنه همان سياست
 . ه بقدرت رسيده استهاست ک آن
  

بعد از اعالم پيروزی حسن روحانی این 
مهره خادم حکومت سرکوب و دیکتاتوری و 
جنایت جمهوری اسالمی، موج وسيعی از 
تبليغات رذیالنه از سوی بلندگوهای 
 تبليغاتی رژیم جمهوری اسالمی و قدرت

اين تبليغات . های امپریاليستی آغاز شد
توده ها ميش  کوشيد اين گرگ درنده را به

و به اين طريق انتصابات . جلوه دهد
مثال . حکومتی را پيروزی مردم جا بزنند

بلندگوهای امپریاليستی آمريکا اعالم کردند 
دولت آمریکا شجاعت مردم ایران را که "که 

ها شنيده شود  باعث شدند صدای آن
و درست در چنين فضائی و در " ستود

 "گرراه کار"همسوئی با اين تبليغات 
مردم در نبردی مقدماتی با "نویسد  می

والیت فقيه، به پيروزی بزرگی دست 
براستی دليل اين شباهت ها در " اند یافته

 چيست؟ 
  
که از همان اوان تشکيل اش با  "راه کارگر"

رديه نويسی عليه مبارزه مسلحانه، 
ها پيدا کرده  ای در ميان اپورتونيست وجهه

نيستی را بود همواره اين وجهه اپورتو
وسيله اشاعه تزهای بی پايه ای نموده که 

اين جريان . فاقد هرگونه بنيان علمی است
ای تا  با روشی که سياست او را از واقعه

واقعه دیگر تعيين ميکند سعی کرده است 
که مثل هميشه در اتفاقات سياسی، با 
تغييرات تطابق داشته و مثل هميشه منافع 

. بسپاردزحمتکشان را بدست فراموشی 
برای نمونه در همين مضحکه انتخاباتی 
اخير جمهوری اسالمی به جای اينکه به 
مردم توضيح دهد انتخابات در اين رژيم اصال 
معنا ندارد و جمهوری اسالمی به حضور 

ها،  مردم در انتخابات نياز دارد نه رأی آن
در . روحانی را انتخاب مردم جا می زند
ده که شراطی که تجربه هم نشان دا

جمهوری اسالمی همه نيروی فریبش را 
بکار ميبرد تا مردم هر چه بيشتری را به 

های رأی بکشاند زیرا حضور  پای  صندوق
ای از پذیرش این رژیم در چشم  مردم جلوه
با پذيرش  "راه کارگر" ،ها است امپریاليست

آمار ارائه شده از سوی دشمن خاک به 
رأی چشم مردم می پاشد و در رژيمی که 

مردم هميشه به هيچ گرفته شده و رژیم 
هرگونه که بخواهد نتيجه بازی خود را اعالم 

روحانی را نتيجه آرا مردم جا می ، کند  می
نشان داده که اين  "راه کارگر"حيات . زند

جريان  بدليل اپورتونيسم غالب بر آن، هرگز 
ها نيست و هر بار  مایل بدرک واقعيت

های خود را از  هتحليل موجود در  اعالمي
جایی شروع ميکند که بلندگوهای رژیم و 

  . اند ها تمام کرده امپریاليست
  

 عبداله باوی
   ٢٠١٣جوالی 

ای،  بزرگ مردم ایران به خامنه" نه"ـ * 
اعالميه هيئت اجرائی سازمان 

 ٢٦) راه کارگر(کارگران انقالبی ایران 
 ١٣٩٢خرداد 

 و انتخابات  "راه كارگر"
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در " فقر سالمتی"در پی گسترش  
های تحت سلطه که تا بن استخوان  کشور

وابسته به قدرت های امپرياليستی می 
باشند، کارگران و اقشار فقير ستمديده اين 
کشورها به منبع درآمد سودآوری برای 
شرکت های بزرگ داروسازی متعلق به 

اين واقعيت . نده اامپرياليست ها تبديل شد
می توان با مشاهده آنچه که در از جمله را 

حنه توليد واکسن و پروسه پشت ص
واکسيناسيون در سطح جهان می گذرد، 

  .به روشنی ديد
، دو شرکت غول پيکر ٢٠١٣در اوايل ماه مه 

و "  Merck"ِمرک( داروسازی
" گالکسواسميت کالين

GlaxoSmithKlineGSK"(  با بستن قرادادی
همکاری جهانی در "با موسسه 

بازار ) GAVI" (واکسينايسيون و مصونيت
پاپيلومای "ش واکسن ويروس فرو

در تعدادی از  ٢٠١٧را تا سال  *"انسانی
فقيرترين کشورهای جهان به انحصار خود 

   .در آوردند
  

همکاری جهانی در "موسسه 
يک موسسه " واکسينايسيون و مصونيت

بين المللی است که در زمينه  "خيريه"
صنايع و خدمات بهداشت و درمان فعاليت 

ا دولت ها، بانک اين مؤسسه ب. می کند
جهانی، يونيسف، صندوق بين الملل پول، 
سازمان بهداشت جهانی، صنايع دارو و 
واکسن در کشورهای مختلف، مؤسسات 
تحقيقاتی و بسياری مؤسسات ديگر 
همکاری داشته و از سوی آنها تامين مالی 

هدف خود را کمک به مبارزه با و  می شود
 بيماری ها در کشورهای فقير، از طريق
افزايش دسترسی آنها به دارو و واکسن 

  .اعالم کرده است
  

بر اساس قرارداد نامبرده، حدود دو و نيم 
به " Gardasil"ميليون واکسن گارداسيل 

استفاده . فروخته می شود مزبورموسسه 
برای درمان انواع  واکسن گارداسيلاز 

سرطان رحم به کار می رود و می تواند از 
صد از انواع سرطان در  ٧٠ابتالی فرد به 

در اما جائی که . رحم جلوگيری کنند
کشورهايی مثل سوئد اين واکسن ها به 
صورت مجانی در اختيار بيماران قرار می 

در کشورهای فقير و تحت سلطه ، گيرد
قدرتهای امپرياليستی به خاطر قطع 

و گرانی چشمگير  خدمات درمان عمومی
، چنين قيمت داروهای اساسی و حياتی

در برعکس . اری هايی افزايش يافته اندبيم
سالهای اخير در کشورهای پيشرفته 

جهان، ميزان آلودگی به ويروس پاپيلوما و 
در نتيجه فروش واکسن های نامبرده، 

هرچند که . کاهش زيادی يافته است
درآمد حاصل از فروش  عليرغم این واقعيت

فقط همين يک واکسن در کشورهای 
، بيش از يک و پيشرفته در سال گذشته

 Merck( نيم ميليارد دالر برای شرکت ِمرک
ميليون دالر برای شرکت  ۴١۶و بيش از ) 

  .بوده است) GSK(گالکسواسميت کالين 
با این همه این شرکت ها سود کالن خود 
را از فروش واکسن یاد شده در کشورهای 

  .تحت سلطه به دست می آورند
  

شرکت های امپریاليستی یاد شده 
" و گالکسواسميت کالين"  Merck"رکِم(

GlaxoSmithKlineGSK" ( با بستن قرار داد
همکاری جهانی در "با مؤسسه خيریه 

نه فقط به  "واکسينايسيون و مصونيت
بازارهای پرسودی در کشورهای فقيری 

کنيا، غنا، ماداگاسکار، ماالوی، نيجر، چون 
... سيرالئون، تانزانيا، راواندا، الئوس و 

یابند بلکه از طریق آن مؤسسه  دست می
از مزیت های بيشماری نيز برخوردار می 

يکی از اين مزيت ها صرفه جويی در . گردند
مخارج پخش و رساندن آن به بيماران 

پخش واکسن و انجام پروسه . است
واکسيناسيون در کشورهای فقير عمومأ 
توسط خيريه هايی که زيرمجموعه 

د؛ انجام هستن" يونيسف"مؤسساتی مانند 
درنتيجه شرکت های داروسازی . می شود

در با عقد قرار داد با مؤسسه خيریه فوق 
مخارج بازاريابی و انبار و پخش و پروسه 

  .واکسيناسيون صرفه جويی می کنند
  

تجربه نشان داده که شرکت هائی که در 
کشورهای سرمايه داری صنايع دارويی و 

هيچ خدمات درمانی را در دست خود دارند، 
ارزشی برای نيازها و سالمتی و جان 
انسانها قائل نيستند و مثل همه سرمايه 

آنها . داران فقط به سود خود می انديشند 
صرفا به توليد داروهايی می پردازند که 
بيشترين سود مالی را برای آنها داشته 

گسترش فقر در جهان به خصوص در . باشد
شرايط بحران های اقتصادی، همراه با 

ودجويی های غير قابل تصور شرکت س
های داروسازی، عمأل درمان و سالمتی 
جسمی را بيش از پيش به مايملک 
انحصاری طبقه سرمايه دار در آورده و 
ميليونها انسان فقير را محکوم به مرگ 

برای این که این واقعيت هرچه  .کرده است
عيان تر گردد الزم است به پرونده سياه دو 

در سال  "GSK"و " Merck"غول دارو سازی 
  . های اخير نگاهی بيافکنيم

به جرم تبليغات دروغين " GSK"شرکت 
برای دو قرص ضدافسردگی و يک داروی 

و مخفی نگه داشتن " آوانديا"ديابت به نام 
اثرات جانبی خطرناک آنها، مدتی پيش 
وادار به پرداخت سه ميليارد دالر جريمه 

وايی نيز طی يک رس ٢٠٠٩در سال . شد
مربوط به رابطه ميان سياستمداران 
انگلستان و صاحبان اين شرکت معلوم شد 
که اين شرکت يک واکسن آنفوالنزای 

پوند به دولت  ۶خوکی را به قيمت هر عدد 
انگلستان می فروخته که مخارج توليد هر 
. کدام از آنها کمتر از يک پوند بوده است

مردم انگلستان به خوبی می دانند که 
ستمداران و سرمايه داران بزرگ در سيا

چنين سودجويی های باورنکردنی ای که از 
بيماران می شود، همدست يکديگر 
هستند و رشوه گيری در اين گونه ماجراها 

در سالی که . هم کامال رايج است
آنفلوالنزای خوکی در انگلستان شايع شد، 
در سه ماه اول پس از شناسايی ويروس 

چند  GSKی شرکت آن، درآمد های نجوم
برابر شد و ميزان سود خالص آن بيش از ده 

به طوری که رئيس . درصد افزايش يافت
شرکت مزبور با بی شرمی کامل اعالم کرد 

واقعه اقتصادی فوق "که آنفوالنزای خوکی 
که ." العاده ای برای کمپانی ما بوده است

هيچ معنائی جز اين ندارد که رنج و درد 
گ برای آنها در بر داشته بيماران نعمتی بزر

  .است
  

دارای  "GSK"نيز به اندازه " Merck" شرکت 
 ٧اين شرکت يکی از  .سياه است پرونده

از نظر (شرکت غول آسای داروسازی جهان 
اين شرکت به . است) حجم سرمايه

يکی از . سرمايه داران آمريکايی تعلق دارد
" واياکس"توليدات اين شرکت قرصی به نام 

ه عنوان داروی آرتروز، به پرفروش بود که ب
اما . ترين دارو در تاريخ پزشکی تبديل شد

معلوم شد که واياکس منجر  ١٩٩٩در سال 
به سکته قلبی در بيماران شده و دارای 
. عوارض جانبی بسيار خطرناکی است

بعدها ايميل هايی از مسئولين اين شرکت 
در رسانه ها افشاء شد که نشان دهنده 

بی آبرو "و يا " از بين بردن"برای  تصميم آنها
دکترهايی بود که خطرات واياکس را " کردن

در يکی از اين ايميل ها . افشاء کرده بودند
ممکن است مجبور "گفته شده بود که 

شويم آنها را پيدا کنيم و در هر جا که 
با وجود ." زندگی می کنند نابودشان کنيم

مدارک بسيار و محکوميت اين شرکت در 
دگاه، جريمه تعيين شده در اولين دادگاه دا

ميليون دالر بود، در دادگاه  ٢۵٠که بيش از 
ميليون دالر کاهش  ۵های بعدی به کمتر از 

معلوم شد " واياکس"در جريان دادگاه . يافت
تا سال  ٢٠٠٢از سال " مرک"که شرکت 

مجله پزشکی تقلبی ای را به نام  ٢٠٠۵
در  "ژورنال پزشکی استخوان و مفاصل"

استراليا منتشر می کرده که کارش چاپ 
مقاالت تحقيقی تقلبی ای در تأئيد 
. داروهای ساخت اين شرکت بوده است

در طول آن سالها هم تقلبی بودن " مرک"
اين مجله و هم نقش خود در انتشار آن را 

 انحصارات دارويي

   بازي با جانِ  و

  !ميليونها انسان
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البته اينها نمونه های . پنهان کرده بود
بسيار کوچکی از سابقه سودجويی ها و 

  .اين شرکت هستندتقلبات 
  

مثال دیگر برای نشان دادن ماهيت ضد 
خلقی انحصارات دارویی به مساله بيماری 
مرگبار ایدز بویژه در کشورهای فقير و تحت 

بيماری ایدز . سلطه آفریقایی باز می گردد
ساالنه جان ده ها هزار تن از توده های 
فقير و رنجبر و بویژه زنان محروم در 

را می گيرد و سرعت کشورهای آفریقایی 
شيوع این بيماری مهلک در سراسر جهان 
وحشت برخی از سياستمداران بورژوازی در 

اما رفع این وضعيت . غرب را برانگيخته است
دردناک و وحشتناک، بدليل سودجویی 
سرمایه داران زالوصفت و انحصارات دارویی 

  .امکان پذیر نمی باشد
  
آمار سال گذشته بنا به  ۵تنها در طول  

منتشره از سوی سازمان ملل یک ميليون 
هشتصد هزار نفر در آفریقا در اثر ابتال به 
. این بيماری جان خود را از دست داده اند

در حالی که با کشف داروهای پيشگيری و 
درمان کننده ایدز در سالهای اخير توسط 
انحصارات دارویی می توان از تلفات 

گيری وحشتناک انسانی در این مورد جلو
کرد اما قيمتی که این انحصارات خونخوار 
برای محصول خود در چند سال پيش درنظر 

هزار دالر  ١۵گرفتند، بسيار باال و به حدود 
: منبع(برای هر دوز می رسيد

http://www.pezeshk.us/?p=2820
2 (  

کنون به گرچه ادعا می شود که این رقم ا
دالر کاهش یافته اما بدون شک با توجه  ٨٠

به فقر وحشتناک حاصل از سلطه 
امپریاليستی در قاره آفریقا دسترسی به 
این دارو برای بيماران امکانپذیر نمی باشد 
و انحصارات دارویی و کال بورژوازی حاکم نيز 
برغم اعتراض وسيع افکار عمومی و برخی 

ای جنوبی حاضر دولتها از جمله دولت آفریق
به چشم پوشی از سودهای کالن خود و 

قيمت گذاری واقعی بر روی این داروها به 
شکلی که برای همه قربانيان ایدز قابل 

امری که باعث . دسترسی باشد نيستند
آن شده که حدود نيمی از ميليونها مبتالی 
به ویروس ایدز اصوال به خاطر فقر امکان 

انهای الزم و برخورداری از کوچکترین درم
دسترسی به داروی نجاتبخش این بيماری 

  .  را پيدا نکنند
  

وضعيت وحشتناک و غير انسانی ای که در 
بازار دارو در جهان امپریاليستی شاهد آن 
هستيم جلوه دیگری از ماهيت ضد مردمی 
این مناسبات ارتجاعی و ضد خلقی را به 
نمایش گذارده و بر ضرورت تغيير انقالبی آن 

  .  يد می کندتاک
  
 " (HPV" يا " پاپيلومای انسانی"ويروس  -*

human papilloma virus ( يک نوع ويروس
درصد  ٩٩زگيلی است که عامل اصلی بروز 

از انواع سرطان دهانه رحم و چند بيماری 
. خطرناک ديگر در زنان و مردان است

سرطان دهانه رحم دومين سرطان رايج در 
دو واکسن . ستميان زنان در سطح جهان ا

که برای مقابله " گارداسيل"و " سرواريکس"
با اين ويروس ساخته شده اند می توانند 
اين ويروس را کامال از بين برده و از ابتالی 

درصد از انواع سرطان رحم جلوگيری  ٧٠به 
  .کنند

مریم

  ٢٠از صفحه     ...در اثر فقر  "غارنشيني"

 ۶داده شده، در سراشيبی تند و خطرناکی در ارتفاع درباره آن توضيح به عنوان مامن بی خانمانها غار ماسه ای که در اين گزارش 
در برخی که بر اساس اين گزارش، خطرات ناشی از زندگی در چنين محيطی، باعث شده تا متری مشرف به رودخانه واقع شده 

   .موارد بی خانمان ها به رودخانه افتاده اند
  
 .که رقم بسيار باالیی ست خانمان های انگلستان اضافه شدند خانواده به بی ۵۴۵۴٠آمار دولتی، در سال گذشته تعداد  اساس بر

کمک های دولتی به خانواده ) مانند همه نقاط جهان(در سالهای اخير، عليرغم افزايش فقر و گرسنگی و بی خانمانی در انگلستان 
ها بيش از پيش دچار سوء تغذيه و  خصوص زنان و کودکان اين خانوادهه کاهش يافته و خانواده های فقير، ببه سرعت های کم درآمد 

به عنوان مثال، طبق آمار مؤسسات خيريه . بيماری های مختلف و انواع آسيب های جسمی و روحی ناشی از فقر شده اند
خانواده مجبور به کاهش مصرف مواد غذايی خود شده اند که منجر به  ۴خانواده بچه دار در اين کشور،  ١٠انگلستان، از هر 

در " وضع وخيم اقتصادی"این تعرض بی رحمانه به آسيب پذیر ترین اقشار جامعه به بهانه  .در کودکان شده استسوءتغذيه 
شرایطی ست که هر روز اخبار جدیدی در مورد ابعاد فساد مالی، پرداخت حقوق های کالن و مزایای ميليونی به نخبگان و مدیران 

بطور مثال نمایندگان پارلمان انگليس اخيرا طرحی را تصویب نمودند که . ا چاپ می شودبانکهای بزرگ در روزنامه ه مفتخور کمپانيها و
هزار افزایش دادند و این امر خشم و نفرت افکار عمومی بر  ٧٠هزار پوند در سال به بيش از  ۶۵در آن پایه حقوق خودشان را از حدود 

  .  عليه حزب حاکم و شرکا را هر چه بيشتر دامن زد
  

در بودجه دولت در سال جاری، ميزان کمک های مالی و ديگر خدمات  قامات دولت حاکم با رذالت تمام مطرح کرده اند کههمچنين م
امری که مفهوم عملی آن رشد هر چه بيشتر گرسنگان و  .کاهش خواهد يافت گذشتهاجتماعی به خانواده های کم درآمد، بيش از 

  . های باصطالح تمدن بورژوازی خواهد بودبيکاران در انگلستان به مثابه یکی از مهد

 :لينک گزارش -١

-hidden-manchesters-greater-andalnews/sc-manchester-http://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater
4303590-homeless 

تجربه نشان داده که شرکت هائی 
که در کشورهای سرمايه داری 
صنايع دارويی و خدمات درمانی را در 

زشی برای دست خود دارند، هيچ ار
نيازها و سالمتی و جان انسانها قائل 
نيستند و مثل همه سرمايه داران 

آنها . فقط به سود خود می انديشند 
صرفا به توليد داروهايی می پردازند 
که بيشترين سود مالی را برای آنها 

گسترش فقر در جهان . داشته باشد
به خصوص در شرايط بحران های 

های  اقتصادی، همراه با سودجويی
غير قابل تصور شرکت های 
داروسازی، عمأل درمان و سالمتی 
جسمی را بيش از پيش به مايملک 
انحصاری طبقه سرمايه دار در آورده 
و ميليونها انسان فقير را محکوم به 

 .مرگ کرده است

 

 !زادي سته مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزنده باد مبارز
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  !!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر
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سالهای تداوم بحران اقتصادی وحشتناک و تجليات آن نظير فقر و رکود و بيکاری در 

اخير هر روز حيات و هستی تعداد بيشتری از توده های بی چيز و فقير در کشورهای 
یکی از تجليات دردناک چنين . را بکام تباهی و نيستی می کشاند" مدرن"و " صنعتی"

اوضاعی افزدوده شدن تصاعدی بر تعداد بی خانمانها و گرسنگان در قلب کشورهای 
  .باشد امپریاليستی نظير انگلستان می

   
گزارش داده  )Manchester Evening News(به نام  يکی از روزنامه های منچستر اخيرا 

در  نبه منظور تهيه سرپناه و اجتناب از خوابيد برخی افراد فقير و بی خانمانکه 
مجبور به زندگی در غارهای ماسه ای نزديک مرکز شهر استاکپورت  خيابانها،

)Stockport( بی خانمانی "روزنامه مزبور از این پدیده به اسم . شده اند منچستر
گزارش، تعداد افراد  اينبر اساس . نام برده است) غير رسمی و ثبت نشده" (پنهان

درصد افزايش يافته  ۴٢در طول فقط يک سال حدود " استاکپورت"بی خانمان شهر 
" راچ دیل"با فاصله کمی از استاکپورت، شهرهای در زمينه شمار بی خانمانها،  .است

درصد در طول سال  ۴٠قرار دارند که برشمار بی خانمانهای آنها حدود " ترافورد"و 
   )١( . گذشته افزوده شده است

  
فعاليت می کند اعالم  در اين شهرکه يکی از مسئولين مؤسسه خيريه ای همچنين 
تعداد بی خانمان های مراجعه کننده به اين مؤسسه در طول سه سال کرد که 
نفر افزايش يافته اند، و اين افزايش عمومأ در ميان خانواده  ١۴٠نفر به  ۶٠ه از گذشت
بسياری از آنها افرادی هستند که سالهای طوالنی کار . بوده است زحمتکشهای 

کرده اند، اما در اثر بحران اقتصادی کنونی بيکار شده و همه زندگی خود را از دست 
ین آمار بدليل رسوایی بسيار بزرگی که در ورای البته ا .داده و بی خانمان شده اند

خود برای دولت و اصوال کل نظام ظالمانه و ارتجاعی حاکم، در افکار عمومی این 
اما نگاهی به همين . کشورها دارد، به هيچ وجه منعکس کننده تمام حقيقت نيست

ایی آمار رسمی بيانگر جلوه ای از ماهيت ضد مردمی نظام سرمایه داری در کشوره
" برابری"و " دمکراسی"و " حقوق بشر"ست که فریاد و ادعاهای پای بندی شان به 

  . گوش فلک را کر کرده است
  ١٩ صفحه
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  آلمان
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