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 سرمقالهسرمقاله
موشك پراني در حين قايم موشك بازي با 

  !امپرياليسم
با توجه به وابستگي غير قابل ترديد جمهوري اسالمي به امپرياليـسم، پـروژه               ...

هسته اي اين رژيم  تنها پوششي است كه رقابتها و تنش هـاي قـدرتهاي بـزرگ                  
عكس العمل سريع وزيرخارجه امريكـا در رابطـه بـا           . در لواي آن پيش مي رود     

هـائي عمـال از رجـز       مانور موشكي اخير نيز بار ديگر نـشان داد كـه چـه نيـرو                
اگـر بـه تالشـهاي      .  سـود مـي برنـد      "ام القراي اسالم  "خواني هاي سردمداران    

امريكا در رابطه با بستن قراردادهائي جهت ساختن نيرو گاه اتمي بـراي كـشور               
هاي منطقه توجه كنيم و اگر سيل فـروش اسـلحه بـه منطقـه را در نظـر گيـريم              

ــراي  و فــضاي"بحــران هــسته اي"آنگــاه ســود آوري   جنگــي ناشــي از آن ب
  ...امپرياليستها و به خصوص امريكا را بهتر درك مي كنيم

 2صفحه
 

  19صفحه 

  !"هنري"در وراي يك رويداد
 و افشاگری مخالفان بر عليه آن یکبـار دیگـر بـر ایـن حقيقـت مهـر تایيـد زد کـه  در شـرایط  حاکميـت                               "یکی بود یکی نبود   "جشنواره  

بـر عکـس   . باشد " بی طرف"نر نيز نظير هر مقوله دیگر اجتماعی نمی تواند در خال  سير کند و  مناسبات طبقاتی و استثمارگرانه ه    
 در خـدمت منـافع   - چه خالق هنر خود به این واقعيت آگاه باشد و چه نباشد-در تحليل نهایی، هنر و هر گونه تجلی و بروز مادی آن   

ی تواند آگاهانه هنر خود را یا در خدمت تحکيم مناسبات اسـتثمارگرانه             در نتيجه هنرمند م   . طبقاتی معينی در جامعه قرار می گيرد      
در نظام ضد خلقی حاکم قرار دهد، و یا استعداد ها و قابليت خود را در جهت خلق آثار هنری ای بکار گيرد که در خدمت پيشرفت و                            

  6صفحه   . و سانسور باشدتکامل تاریخ و بر قراری یک جامعه واالی انسانی فارغ از ستم و استثمار و سرکوب

  در صفحات ديگر
  
پادوئي بنام نـوري زاده در جلـد         ●

  4 .................................گوبلز
ــاع از ●  گزارشــي از آكــسيون  دف

  14........ جنبش دانشجويي درلندن 
  15) .............. كبير توخي( شعر  ●
 مصاحبه پيام فدايي با رفيق محمود       ●

ــ ــدگان قتــل عــام خليل ي از بازمان
  18.................. زندانيان سياسي 

سرمايه داري جهاني با 
 1945شديدترين بحران از تاريخ 
  !به اين سو مواجه است

 لين والش:  نويسنده

بعد از پايان جنگ دوم جهانی تا کنون سرمايه 
داری جهانی با بحرانی به اين شدت مواجه 

قتصاد دان، در جورج سوروس، ا. نبوده است
مجمع امسال داووس خطاب به نمايندگان و 

اين بحرانی : " گفترهبران کمپانی های بزرگ
اگر اياالت متحده سقوط کند، ". معمولی نيست

به طور اجتناب ناپذيری بقيه نقاط دنيا را نيز با 
شّدت و حّدت کم يا زيادتری به دنبال خود فرو 

  16در صفحه    .خواهد برد

 روز جشنواره 4 گزارشي از
  )يكي بود يكي نبود(تيرگان 

  در تورنتو، كانادا
حــضور مــا در ســه روز گذشــته موجــب  ...

. افزايش حمايت مـردم از مـا شـده اسـت          
رانندگان اتومبيلها به نشانه حمايـت بـوق        

برخـــی از عـــابرين کنـــار مـــا . مـــی زننـــد
مـرگ بـر    "ايستاده و با صدای بلنـد شـعار         

.  کننــدرا تکــرار مــی" جمهــوری اســالمی
يکی از کسانی که برای ديـدن جـشنواره         
آمــده ، از دیــدن مخــالفين رژیــم جمهــوری 
ــه     ــه برنامـ ــا بـ ــراض آنهـ ــالمی و اعتـ اسـ

بـه وجـد    " یکـی بـود یکـی نبـود       "ریاکارانه  
..او با مهربانی برای ما ناهـار خريـد        . آمده

  8در صفحه        

 

  

گرامي باد خـاطره    

ــشدني  ــوش ن فرام

  ! تير8شهداي  
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مانور موشکی اخير جمهوری اسالمی بار ديگر 

ديکتاتوری حاکم بر ايران و احتمال " پروژه اتمی"

حمله نظامی به تاسيسات اتمی کشور و 

شعله ور شدن آتش جنگی جديد در منطقه را 

به يکی از مهمترين تيتر های خبری جهان تبديل 

ر پاسخ به تهديد مانور اخير که ظاهرا د. نمود

های اخير اسرائيل و بقول فرمانده نيروی هوائی 

سپاه پاسداران جمهوری اسالمی جهت نشان 

قدرت وآمادگی جمهوری اسالمی به "دادن 

 موشک ٩سازمان يافته بود با پرتاب " دشمنان

را " اقتدار جمهوری اسالمی"قصد داشت هم 

به " درس عبرتی"به نمايش بگذارد و هم 

واليت "وحکومت"ام القرای اسالم"دشمنان 

با برگزاری اين .  بدهد" مطلقه فقيه

مانور،جمهوری اسالمی  ظاهرا به تهديدات 

اخير اسرائيل پاسخ می گفت که بار ها از زبان 

مقامات مختلف خود از جمله ژنرال اسحاق بن 

اسرائيل اعالم کرده بودند که اگر راه حل 

جمهوری ديپلماتيک جهت جلوگيری از دستيابی 

اسالمی به سالح اتمی به نتيجه نرسد برای 

اين کشور چاره ای جز حمله به تاسيسات 

به اين ترتيب  به . اتمی ايران باقی نمی ماند

قول فرمانده سپاه پاسداران، جمهوری اسالمی 

از طريق اين مانور می خواست به اسرائيلی ها 

ژنرال اسرائيلی مزبور که  .  بدهد" درس عبرتی"

از طراحان حمله اسرائيل به تاسيسات يکی 

 می باشد تهديدات ١٩٨١اتمی عراق در سال 

 ژوئن در مصاحبه با اشپيگل مطرح ٢٨خود را  در 

. يک چيز مسلم است:"نموده و گفته بود

اسرائيل دست روی دست نخواهد گذاشت و 

تماشا نخواهد کرد که ايرانی ها چگونه بمب 

شد، ما نيروی اگر قرار با. اتمی درست می کنند

اين تهديدها به ".  قهر به کار خواهيم بست

خصوص پس از مانور بزرگ هوائی اسرائيل در 

مديترانه که با همکاری يونان صورت گرفت 

احتمال حمله نظامی به تاسيسات اتمی 

جمهوری اسالمی را بار ديگربا برجستگی هر 

در . چه بيشتری در اذهان عمومی مطرح نمود

 هواپيمای ١٠٠ی، حدود این مانور هوای

اسرایيلی در یک ماموریت طوالنی برای رسيدن 

به هدفهای فرضی مسافت بسيار زیادی را تا 

دریای مدیترانه طی کرده و در آسمان سوخت 

مطابق گزارشات منتشره مسافت . گيری کردند

طی شده توسط هواپيماهای جنگی اسرایيل 

با مسافت بين اسرایيل و تاسيسات اتمی 

  .   ی اسالمی در نطنز برابر بودجمهور

  

اما در رابطه با مانور موشکی جمهوری 

اسالمی، که قرار بود نمایشگر قدرت و آمادگی 

جمهوری اسالمی باشد، این مانور   در عمل به 

نمايش ناتوانی و عدم آمادگی های جمهوری 

اسالمی تبديل شد و در جريان آن يکی از 

نقص موشکهای جمهوری اسالمی به دليل 

بر اساس گزارش . فنی اساسا پرتاب نشد

خبرگزاريها در مانور موشکی جمهوری اسالمی 

نيز آزمايش شد که به  " ٣شهاب"موشک 

ادعای دستگاه تبليغاتی اين رژيم قدرت برد آن 

 کيلومتر می رسد و قادر است از ايران ٢٠٠٠به 

با . اهدافی را در خاک اسرائيل هدف قرار دهد

متخصصين نظامی غرب با اينحال برخی از 

بررسی کارشناسانه مانور فوق ادعای رژيم 

را " ٣شهاب "موشکهای " قدرت برد"مبنی بر 

حتی وزير خارجه روسيه با . زير سوال بردند

اين مانور "توجه به همين واقعيت اعالم نمود که 

نشان داد که خطری از سوی ايران غرب را 

 گزارشات ”گلف نيوز“  و روزنامه."تهديد نمی کند

بلوف های "جمهوری اسالمی از اين مانور را با 

قبل از حمله امريکا به اين کشور " رژيم صدام

زرادخانه های موشکی و یک " مبنی بر داشتن

 رسوائی ! مقايسه نمود" ارتش یک ميليونی

رژيم در رابطه با مانور اخير وقتی بيشتر باال 

 گرفت که برخی از خبرگزاريها و مطبوعات جهان

گزارش دادند که سپاه پاسداران جمهوری 

اسالمی جهت بزرگ نمائی قدرت موشکی 

" رژيم با دستکاری فيلم هائی که از اين

تهيه شده بود فيلمی جعلی و " رزمايش

دستکاری شده در اختيار آنها قرار داده است و 

نيویورک تایمز ضمن مسخره کردن حتی نشريه  

م جمهوری اسالمی نوشت که در اين رژي

جعل موشکی و  استعداد خوبی برای "

وجود » فتو شاپ«استفاده از برنامه کامپيوتری 

اما  وزير خارجه اريکا با نمایش یک بی  ". دارد

اعتنائی آشکار به همه رسوائی های جمهوری 

اسالمی در مانور اخير، ضمن جدی جلوه دادن 

بلوف های سردمداران جمهوری اسالمی، با 

ه چنين مانور هائی در استفاده از فرصتی ک

اختيارش قرار داد،اعالم نمود که امريکا به 

نمی دهد که به متحدينش در " اجازه"هيچکس 

  . منطقه آسيبی برساند

  

در ارتباط با نتایج واقعی و نه ادعایی مانور 

موشکی اخير جمهوری اسالمی و تهدیدات 

لفظی گاه و بيگاه این رژیم عليه اسرایيل،  بايد 

  

موشك پراني در حين 

  قايم موشك بازي

  !اليسم با امپري
 

 
 اين عکس رژيم معتقد است که  با انتشار تصوير "مانور موشکی" جمهوری اسالمی آژانس خبری فرانس پرس 

  کرده است!"بازسازی"ی لرا با استفاده از تکنيک ديجيتا
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اوال اسرائيل . ته مهم توجه داشتبه چند نک

هميشه به عنوان چماق  امپرياليسم امريکا در 

حتی ريگان در زمانی . منطقه مطرح بوده است

ناو "که رئيس جمهور امريکا بود اين کشور را 

از طرف . می ناميد" هواپيما بر امريکا در منطقه

ديگر در ارتباط با مانور نظامی هواپيماهای 

 سال ۴٠قعيتی است که  در اسرایيلی اين وا

گذشته اسرائيل به دليل وابستگی تمام 

عيارش به امريکا هيچ اقدام مهم جنگی را بویژه 

در منطقه خاورميانه بدون همکاری و پشتيبانی 

امريکا انجام نداده است بنابراين روشن است 

که تهديدات اخير اسرائيل  بدون نظر و تمايل 

آنست که اين امريکا  صورت نگرفته وبيانگر 

قدرت جهانی با جلو انداختن اسرائيل وتاکيد بر 

و دامن زدن به فضای جنگی در "  گزينه نظامی"

شرايط کنونی  قصد دارد راه پيشبرد 

. سياستهاي سلطه جويانه اش  را هموار سازد

بی  دليل نيست که مانور هوائی اسرائيل  

" برای اولين بار بوسيله روزنامه امريکائی 

  .انعکاس وسيعی يافت " ک تايمزنيويور

  

 از طرف ديگر وزير خارجه امريکا با برجسته 

جمهوری اسالمی به " تهديد موشکی"کردن 

موشک پرانی " يک توهم"مثابه يک واقعيت و نه 

رژيم را دستاويزی جهت اعالم اين امر نمود که 

طرح سپر "اين مانورموشکی بار ديگر ضرورت 

و به این .   رساندامريکا را به اثبات" موشکی

ترتيب امپریاليسم آمریکا با کمک همين 

جمهوری اسالمی در " موشک پرانی های"

صدد حقانيت بخشی به پيشبرد سياستهای 

  .  توسعه طلبانه خود بر عليه رقبا برآمد

  

طرح سپر موشکی همان طرحی است که 

امريکا می کوشد بخشی از آن را در لهستان و 

 و روسيه مدعی جمهوری چک مستقر نمايد

است که اين طرح امنيت اين کشور رابه خطر 

اما عليرغم اعتراضات  روسيه که . می اندازد

اين طرح را  یک تهدید امنيتی برای خود ارزيابی 

کرده و شديدا با آن  مخالفت نموده و تهديد 

کرده است که در صورت اجرا آن را بی پاسخ 

 باز نخواهد گذاشت امريکا از اجرای اين طرح 

نمانده و جهت تصويب آن در جمهوری چک حتی 

پذيرفته است که شهروندان اين کشور از پايان 

  ! سال جاری بدون ويزا به امريکا سفر کنند

  

واقعيت اين است که همانطور که ما بارها و با 

تکيه بر فاکتهای غير قابل انکارنشان داده ايم با 

توجه به وابستگی غير قابل ترديد جمهوری 

سالمی به امپرياليسم، پروژه هسته ای اين ا

رژيم  تنها پوششی است که رقابتها و تنش 

. های قدرتهای بزرگ در لوای آن پيش می رود

عکس العمل سريع وزيرخارجه امريکا در رابطه 

با مانور موشکی اخير نيز بار ديگر نشان داد که 

چه نيرو هائی عمال از رجز خوانی های 

. سود می برند" ای اسالمام القر"سردمداران 

اگر به تالشهای امريکا در رابطه با بستن 

قراردادهائی جهت ساختن نيرو گاه اتمی برای 

کشور های منطقه توجه کنيم و اگر سيل 

فروش اسلحه به منطقه را در نظر گيريم آنگاه 

و فضای جنگی " بحران هسته ای"سود آوری 

ناشی از آن برای امپرياليستها و به خصوص 

در چنين چارچوبی . امريکا را بهتر درک می کنيم

ست که ما می بينيم که به بهانه پروژه اتمی 

جمهوری اسالمی امريکا و ديگر قدرتهای غربی 

با اکثر کشور های منطقه در حال مذاکره برای 

ساختن راکتور های هسته ای هستند وحتی 

کشور کوچکی مثل بحرين نيز جهت ساختن 

! امريکا در حال مذاکره استنيرو گاه اتمی با 

روشن است که از اين موج ساختن نيروگاه 

  ! اتمی چه کسانی سود می برند

  

جمهوری " تهدیدات جنگی"از سوی ديگرنقش 

اسالمی در باال گرفتن تب جنگ درمنطقه در 

رونق بازار اسلحه و فروش ميليارد ها دالر 

اسلحه به کشور های منطقه غير قابل انکار 

 طور که دیده ایم اين موشک است؛ همان

اگر چه به (پراني فورا باعث افزايش  قيمت نفت 

شد و به گزارش بی بی سی ) صورت موقتی

باعث گشت برای اولين بار بهای هر بشکه نفت 

واقعيتی که با توجه به .  دالر گذر کند١۴٧از مرز 

آن براحتی می توان فهميد که چه نيرو هائی  و 

طه ميليارد ها دالر به کشور هائی در اين راب

  . جيب خواهند زد

  

تا آنجا که بحث مربوط به رژيم جمهوری 

اسالمی مطرح است، مانور اخير بار ديگر نشان 

داد که اين رژيم چگونه در پوشش به اصطالح 

نمايش اقتدار و نمايش مضحک آن آب به آسياب 

  . سياستهای توسعه طلبانه امپرياليزم می ريزند

 جمهوری اسالمی به مثابه واقعيت آنست که

رژيمی وابسته به امپرياليسم در سياستهای 

خود  در خط تعيين شده از سوی قدرتهای 

در حال حاضر .  امپرياليستی حرکت می کند

اين رژيم در شرايطی که به هزار و يک طريق در 

حال مذاکره و دادن امتياز های ضد ملی است، 

 نظامی در همان حال در رابطه با احتمال حمله

هياهو براه انداخته و از درس عبرت دادن به 

کسانی دم می زند که روابط پنهانی اش با آنها 

 سال جنگ با عراق بر کسی پوشيده ٨درطی 

نيست و بارها طشت رسوائی همکاری 

جمهوری اسالمی با امريکا و اسرائيل از بام فرو 

از درس افتاده است؛ این رژیم در شرايطی 

که به !دم می زند! شمنانعبرت دادن به د

گزارش خبرگزاری فارس در مذاکرات اخير ژنو از 

زبان سعيد جليلی نماينده خود، خواهان آن 

شده که قدرتهای غربی و به خصوص امريکا 

حمله نظامي به :"تضمين و اطمينان دهند که  

تهران يا هر اقدامي با هدف تغيير نظام در ايران 

. ت نخواهد گرفت صور" به ويژه به دست آمريكا 

همان مذاکراتی که نماينده امريکا رسما در آن 

تازه همه اينها در شرايطی .  شرکت داشت

است که مذاکره برای باز شدن دفتر ديپلماتيک 

امريکا در تهران بين جمهوری اسالمی و دولت 

با توجه به همه اين .  امريکا در جريان است

حاکم واقعيات است که رجز خوانی های جانيان 

  .  بر ايران را نبايد جدی گرفت

  

تجربه نشان داده است که  هرگاه سردمداران 

جمهوری اسالمی در حال مملکت فروشی 

پنهانی و بستن قراردادهای فضاحت بار 

مثال در . هستند،  بيشتر هياهو براه می اندازند

حاليکه در جريان جنگ با عراق فرياد می زدند 

در همان زمان " المجنگ جنگ تا رفع فتنه در ع"

در حال پذيرش شرايط آتش بس و بقول 

بودند و يا در همان " جام زهر"خودشان خوردن 

زمانی که با اشغال سفارت امريکا فرياد 

سر داده بودند، " انقالبی بزرگتر از انقالب اول"

 تن  خفتیديديم که در قرارداد الجزاير به چه

ريکا دادند که کار به آنجا رسيد که مقامات ام

خودشان اعتراف کردند که در الجزاير جمهوری 

امروز نيز بايد . کرده اند" نقره داغ"اسالمی را 

دانست که  مانور موشکی اخير، جز يک  

سياست ضد ملی نيست که  دارو دسته ای 

که رسما و علنا تضمين تداوم حيات خود را از 

امپرياليسم وبه خصوص امريکا طلب می کند آن 

به . امپرياليستها انجام می دهدرا در خدمت 

همين دليل اين موشک پرانی در واقع  تالشی 

است برای کتمان کردن قايم موشک بازی زير 

پرده رژيم با قدرتهای امپرياليستی و به خصوص 

آن مثل هميشه دير يا  دولت امريکا که محتوای

  .زود از پرده بيرون خواهد افتاد
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عات رژیم هم زمان با حمله اخير وزارت اطال
چریکهای فدایی جمهوری اسالمی به 

، یکی از  رفيق اشرف دهقانی خلق ایران و 
به اصطالح ژورناليستهای معلوم الحال به 

 که روابط اش با نيرو عليرضا نوری زادهنام 
های ارتجاعی از جمله دارو دسته های 
سرکوبگر جمهوری اسالمی  بارها برمال 

 قلمفرساییگشته است نيز طی یک 
 موجی از اتهامات رذیالنه را نثارانه عوامفریب

 رفيق اشرف دهقانیسازمان ما و بویژه 
  . نموده است

   
با چاپ مطلبی در روزنامه کيهان لندن مورخ    

ــرداد ٣٠ ــذکور   ١٣٨٧ خ ــرد م ــه شــکل  ، ف ب
بسيار مبتذل ولی آگاهانه ای مدعی شـده    

 در آســتانه ١٣٥٧در ســال "  کــه ســتا
ــالب،  ــاع انق ــا چــپ  از راســت ارتج ی ت
ــرا انقالبـــی، دار ث  از جبهـــه ملـــی ميـ

مصدق، تا آقای مهنـدس شهرسـتانی       
ــالی مجلـــس    ــران، از وکـ ــهردار تهـ شـ
ــوده،     ــزب ت ــسين ح ــا تئوری رســتاخيز ت

، از چریــــک اســــتاد احــــسان طبــــری
 تـــا ســـرفراز مبـــارز اشـــرف دهقـــانی

ــرادر مــسعود رجــوی،   زنــدانی نــادم ،ب
یکـــصدا ستایـــشگر حـــضرت آیـــت اهللا 

، نویسنده تحریر   العظمی امام خمينی  
الوســـيله و کتـــاب مـــستطاب انقـــالب 

و نامه های کاشـف الغطـاء و       اسالمی
 و هر کـدام از ظـن خـود          شده بودند ... 

امـام حکومـت    بر این بـاور بودنـد کـه ؛          
، امام به قم    عدل علی را بر پا می کند      

ــا   مــی رود ــه م  -ملــی(و حکومــت را ب
مذهبی ها ملی ها و البته موتلفـه ای         

ی دهد، امام یـک وسـيله       تحویل م ) ها
است، با او پهلوی را به زیر می کشيم         

چپيها پدر کيانوری را در مقام (و بعد ما 
 اشـرف خـانم را در        رئيس جمهـوری و   

 و مـا    )مقام نخست وزیـر مـی نـشانيم       
مجاهدین و توابع نيز برادر مـسعود را        (

بــه ریاســت جمهــوری مــی رســانيم و  
دولتــی نيــز بــه ریاســت بــرادر موســی 

 می دهيم و برای این که متهم      تشکيل
ــشویم کــه دمکــرات نيــستيم و اهــل    ن
ائتالف نمی باشيم، وزارت فوائد عامه      
را می دهيم به پـدر طالقـانی و وزارت          
نساجی را نيز می دهيم به پسر هوله 

  )  تاکيدات از ماست).  (برق المع
  

برای هر کسی با انـدک آگـاهی سياسـی          
مــسلم اســت کــه داســتان ســرهم بنــدی  

 کذائی فوق که بطـور آشـکار در تـضاد           شده
با واقعيت قرار دارد تنها برای اشاعه دروغ و         

نـوری زاده در    . عوام فریبی ابراز شده است    
 تا بـه    انجام ماموریت خویش کوشيده است    

ــشهورترین     ــی از مــ ــوبلز یکــ ــد از گــ تقليــ
توسـل  بـا   ،  دستياران رژیم فاشيست هيتلر   

ــه  ــک ب ــد    "تاکتي ــر باش ــه بزرگت ــر چ دروغ ه
دروغهایی  چنان "رش هم راحت تر است  باو

 شاید درسـت بـه خـاطر بـی پایـه            بگوید که 
 چنـين  !قابل بـاور بـه نظـر برسـند        بودنشان  

احمـق و   "برخوردی که تـوده هـای مـردم را          
تــصور مــی کنــد، دیگــر بــه ایــن امــر  " نــادان

نـسل مـورد خطـاب دوره       توجهی نـدارد کـه      
 هم چنان حی و حاضر در صحنه  فوق،بحث

 عليــرغم همــه ایــن نــسل  . حــضور دارنــد 
عوامفریبی هـای نـوری زاده و امثـال او کـه            

رژیـم  وزارت اطالعـات  این دروغهـا را در خـط        
ــوری اســالمی   ــتجمه ــردن  جه ــام ک ــد ن  ب

انقالبيــون مــی ســازد و مثــل آب خـــوردن     
تحویــل مــی دهنــد، بخــوبی مــی دانــد کــه  

 رفيـق   بـویژه و  " چپ انقالبـی  "مارک زدن به    
آنها " شگری ستای"اشرف دهقانی در مورد     
و ســـودای "  ظـــن"از خمينـــی جـــالد و یـــا 

 و  رسيدن به پست نخست وزیـری و قـدرت        
طرفداری و یـا تـوهم داشـتن بـه          کمتر از آن    

 ،رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی و رهبر آن      
در مورد هر نيرو و فردی هـم صـدق کنـد در             
مـــورد رفيـــق اشـــرف دهقـــانی و یـــاران او  

اولـين  که از همـان     ) چریکهای فدایی خلق  (
روزهای دوره انقالب و به قدرت رسيدن این        
رژیم با شجاعت تمام به مردم در بند ایـران          
ــه   ــد کـ ــان گفتنـ ــنفکران و آزادیخواهـ و روشـ
جمهــوری اســالمی ماهيتــا هــيچ فرقــی بــا 
رژیم دیکتاتور شاه ندارد و مردم باید با حفظ         
سالح هایشان مبارزات خود را تا رسيدن به   

ــد، جــز یــک  آزادی و دمکراســی ادامــه  دهن
در این مورد نـوری زاده      . دروغ آشکار نيست  

 "کاهــدان" در واقـع بـه    ولـی ناشـی  مرتجـع 
  . زده است

  
در عــين درج اکاذیــب فــوق در کيهــان لنــدن  

 کـه هـر     صورت می گيـرد     در شرایطی   حال  
فرد اندک با شعور و مطلعی به خوبی مـی          

اتفاقًا درست بـه دليـل برخوردهـای         داند که   
ــا  ــاطع چریکهـ ــه  قـ ــق برعليـ ــدائی خلـ ی فـ

جمهوری اسـالمی و طرفـداری صـميمانه و         
صادقانه آنهـا از کـارگران و زحمتکـشان بـود           

  همينطور در قيـد حيـات    رهبران معدوم و   که
رژیــم وابــسته بــه امپریاليــسم جمهــوری     

( اسالمی رفيق اشرف دهقـانی و یـاران او      
را از همان روزهـای اول      ) وتفکر انقالبی آنها  

و  (یر خود می دانـستند    دشمن سازش ناپذ  
چـرا کـه ایـن چریکهـای فـدائی          . )می دانند 

ــد کــه از همــان نخــستين    ــران بودن خلــق ای
روزهای روی کار آمـدن جمهـوری اسـالمی         
این رژیم را رژیمی وابسته به امپریاليسم و        
دشــمن تــوده هــای انقــالب کننــده معرفــی 

 بودنـد کـه بــا   چريکهـای فــدائی ایـن  . کردنـد 
قــدرت دولتــی در  از ماهيــت علمــیتحليــل 

ــا" ــق مــصاحبه ب ــانیرفي ــه " اشــرف دهق  ک
  بـه چـاپ رسـيد       ١٣٥٨ خرداد   ٨اولين بار در    

چــون در ايــران بــورژوازی "مطــرح کردنــد کــه 

وابسته همچنـان در توليـد نقـش مـسلط را           
ــد در     ــی هــر چــه مــی کن ــت فعل دارد و دول
جهت تثبيت اين موقعيت اسـت خـود بخـود          

وابـسته  دولت نيز ابزاری در دست بورژوازی    
بايد "و از اين تحليل نتيجه گرفتند که        "است

 اتفاقــًا. "خلــق را بــرای جنــگ آمــاده کــرد    
ــه دليــل   برخوردهــای صــميمانه و درســت ب

 نـسبت بـه     چریکهای فـدائی خلـق    صادقانه  
ــوده هــای    کــارگران و زحمتکــشان و دیگــر ت

مواضـع  ستمدیده ایران و به طور کلی اتخاذ      
ــی ــود  انقالب ــا ب ــبش از طــرف آنه ــه در جن   ک

 به همان نـسبت کـه       چریکهای فدائی خلق  
در قلب توده هـای سـتمکش جـا گرفتنـد از            

 از خـود رژیـم      سوی انواع و اقسام دشمنان    
 و جمهوری اسالمی گرفته تا مرتجعين دیگر

کــــه  (دوســــتان نــــادان خلــــقهمچنــــين 
ــاریخی متأســفانه  در آن شــرایط حــساس ت

خرده بورژوا  "و  " امام ضد امپریاليست  "برای  
 مــورد لعــن و ) هــورا مــی کــشيدند"و ملــی

" ایزولـه   "و  " بـایکوت "  و   نـد نفرین قـرار گرفت   
کردن آنان بـه هـر شـيوه ای در دسـتور کـار          

  .این جبهه قرار گرفت
  
چریکهـای  تـاکنون منتـشر شـده        ادبيات   در 

ــق ــدایی خل ــز و درشــت   ف هــزاران ســند ری
ــود دارد  ــع   وجـ ــت مواضـ ــانگر واقعيـ ــه بيـ کـ

د و شـــخص مـــورچريکهـــای فـــدائی خلـــق 
خطاب نوری زاده فریبکار یعنی رفيق اشرف       

نسبت به شخص خمينـی و رژیـم        دهقانی  
با رجوع بـه ایـن       .ضد خلقی اش می باشد    

 بـی  در بـرگ بـرگ آنهـا هـر شـخص         ادبيات،  
پـادو ی   بـه عمـق رذالـت       می توانـد     غرضی

 که می کوشد به     حقير، نوری زاده پی ببرد    
 جنایتکـار  چون گـوبلز     استادان مرتجعی جلد  
   .برود

  
البته نشر اکـاذیبی از ایـن دسـت بـر عليـه             
ســازمان مــا توســط عليرضــا نــوری زاده هــا 

کـار  " خطـوط "تازگی ندارد و همواره یکی از       
را تـشکيل   " تبعيد"روزنامه نگاری ایشان در     

ــت ــواره   . داده اس ــه هم ــشان ک ــتنای  داش
" منـابع "و  " ارتباطـات "سطح بـسيار وسـيع      

و خارج حکومـت    " داخل"چه در   " خصوصی"
ــی " ــام خمين ــه در " ام ــای  و چ ســرويس ه

ــارج و در   ــان جاسوســــی داخــــل و خــ ميــ
 منطقــه را مایــه دردولتهــای مرتجــع عربــی 

بـه   مـدتی قبـل نيـز        ،مـی دانـد   خود  افتخار    
ــود کــه رفيــق اشــرف   دروغ  مــدعی شــده ب

دهقانی را شخصا در یـک جلـسه مهمـانی          
 بــه نــوری زاده گفتــه گویــا آن رفيــقدیــده و 
حماســه "تــاب کــه تمــام محتویــات کاســت 
ی و شرح شکنجه های وحشتناک    " مقاومت

 زنــدانهای شـــاه توســـط   رابطـــه بـــادرکــه  
" دروغ " در آن توضــيح داده شــده،  ســاواک
این هم کوشش ناموفق دیگری از      ! بوده اند 

طرف پادوی مذکور برای رفتن در جلد گـوبلز         

  !پادوئي به نام نوري زاده در جلد گوبلز
 )نگاهي به دروغپردازيهاي اخير نوري زاده مرتجع بر عليه چريكهاي فدايي خلق(
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جنایـات رژیـم ضـد      فاشيست بـود تـا بتوانـد        
 تـوده   خلقی شـاه و سـاواک آن را در انظـار          

ــر     ــارز تطهي ــان مب ــویژه جوان ــاه و ب هــای ناآگ
رفيــق " حماســه مقاومــت"کتــاب ســاخته و 

جوانـان آن    اشرف که نسلی از جوانان و نـو       
دوره را به عرصـه مبـارزه بـا دشـمنان خلـق        

حماسه های مقاومـت     همچنين   کشانيد و   
ــرین مـــشابه متعلـــق بـــه   بـــسياری از بهتـ

در ،  را  آن نسل   فرزندان فدایی و مبارز خلق      
و اذهان توده های محروم بی اعتبار و دروغ         

ــی   ــر واقع ــد غي ــوه ده ــز     -جل ــه ج ــه البت ک
رســوائی هــر چــه بيــشتر، دســت آوردی     

  . دیگری برای این پادو نداشت
تـوده  امـروز    در خاتمه بایـد یـادآور شـده کـه         

ما در سطح وسيعی    های ستمکش و آگاه     
بـرای  خود   در قلب    راجایگاه واالیی   در ایران   
 رزمندگانانقالبی و مبارزشان نظير     فرزندان  

آنها بـا   . چریکهای فدایی خلق قایل هستند    
توجه به خشم و نفرت شدیدشـان از رژیـم           

در مورد  جمهوری اسالمی این سخن را که       
" ماهيــت آخونــدهای حــاکم و رژیــم آنهــا     

، مـدام   "اشرف دهقـانی راسـت مـی گفـت        
تکرار می کنند و این موضوع امروز به عنوان         

 در ميان مردم ما مطرح می        رایج عقيدهیک  
درست در برخورد به چنين واقعيتـی       . باشد

ــای     ــوده ه ــگ ت ــه دشــمنان رنگارن اســت ک
ستمدیده ایران به تکاپو افتاده و به اشـکال         
گوناگون به حرفه هميشگی خـویش یعنـی        

آیـا  . دروغگوئی و عوامفریبی روی آورده انـد      
کـه  این همان ضـرورت ضـد خلقـی نيـست           

ه مزدی چون نـوری زاده هـا        مرتجعين قلم ب  

را وادار بــه چنــين دروغپردازیهــای آشــکاری  
  می کند؟

اما از محتوای رسوا و کثيف دروغپردازیهـای        
نـــوری زاده در مـــورد اشـــرف دهقـــانی و    
چریکهــای فــدائی خلــق کــه بگــذریم ســوال 
اصلی اینجاست که چرا امثال نوری زاده ها   
ــين دروغهــای    ــه چن ــد ک ــت مــی یابن ماموری

نمایند و یکباره بدون    بندی  سرهم  بزرگی را   
هيچ دليلی رفيق اشرف و یـاران او را مـورد           

  حمله و دروغپردازی قرار دهند؟
  

واقعيــت ایــن اســت کــه سياســت تــشدید  
حمـــالت تبليغـــاتی و دروغپـــردازی رژیــــم    
جمهوری اسالمی و ریزه خوارانش بر عليـه        

صـحنه  انقالبيون و مبارزین در شـرایطی بـه         
ی اخيــر حکومــت بــا  کــه در ســالهامــی آیــد

ــال در     ــوده ای رادیک ــدهای ت ــوجی از برآم م
جامعه تحت سلطه ما روبرو گـشته اسـت؛         
و روزی نيست که آتـش مبـارزات کـارگری و           
ــان و    ــان و زن ــصابات و شورشــهای جوان اعت
دانشجویان و ملتهای تحت سـتم از گوشـه         

ظهـور و رشـد   . ای از جامعه سـر بـر نکـشد     
ن جنبشها  گرایشات چپ و رادیکال در دل ای      

یک واقعيت عينی ست و در شـرایطی کـه           
ما با نسلی از جوانان مبارزی روبرو هستيم 
که در پی راهجویی و درسـگيری از تجـارب          

انقالبيـون دهـه    نسل های پيـشين و بـویژه        
 هــستند، جمهــوری اســالمی عــالوه بــر ٥٠

سرکوب شدید و قهـر آميـز ایـن نـسل مـی             
ره کوشد تا با دروغپردازی و سياه کردن چه       

ســمبلهای مبــارزاتی ایــن نــسل ارزشــها و  

آرمانهای مبارزاتی آن ها را تضعيف سـاخته        
امکان درس گيری از تجربيات آنهـا       و در واقع    

بـا ایـن سياسـت رژیـم مـی          . را از بين ببـرد    
کوشد تـا در حقيقـت جوانـان و روشـنفکران       

 را از دنبـال کــردن راه  و معتـرض ايـران  مبـارز  
دارد؛ مبـارزه   انقالبی نسل های پيشين بـاز     

و " بـی فایـده   " خـود را      سـرکوبگر  با حکومت 
جلوه دهد و از همه مهمتـر       " بی سرانجام "

بکوشد تا از تشکيل جریانات مبارزی که بـه         
 بـه   چريکهـای فـدائی خلـق       آرمانهای  و   راه

ــای   ــادقترین نيروهـ ــرین و صـ ــوان پيگيرتـ عنـ
ــی دهنـــد،      ــشان مـ ــرایش نـ ــی، گـ انقالبـ

ه ای ایــن بخــشی از وظيفــ. جلــوگيری کنــد
ســت کــه دشــمنان خلــق مــا بــر عهــده       

ــوری زاده و  اهــای سياســی  پادو ــر ن ی نظي
نگاهی بـه   البته  . اعوان و انصارش نهاده اند    

ایـن  چگونگی کار وی نـشان مـی دهـد کـه         
وظيفـــه و جامـــه فـــاخر آن بـــرغم تمـــامی  
کثافتش هنـوز بـر تـن نـوری زاده سـنگينی             

چــرا کــه گرچــه شارالتانيــسم و  . مــی کنــد
  ذاتــی کــار مطبوعــاتی   عــوامفریبی جــزء 

بورژوازی بطور کلی و قلم به مزدانـی نظيـر          
ولـی  . نوری زاده ها به طور مشخص اسـت       

ــا  بــی اســتعدادی  ــورد بحــث م ــسنده م نوی
نشان داده که برای سياه کـردن چریکهـای         
فدایی خلق و اصوال تمـامی فرزنـدان مبـارز          
ــاالتری در امــر    ــه اســتعداد بــسيار ب خلــق ب

نياز است که ایشان فریبکاری و عوامفریبی 
ــد  ــوده و فعــال بای ــد آن ب ــرای فاق ــان ب  همچن

ــان خــویش    درس"کــسب آن در بارگــاه ارباب
  !  بخوانند"حوزه

  ١٩ از صفحه ....احبه با رفيق محمود خليليمص

  حتی بر مبنای گزارشات زندانيان سياسی باقی مانده از آن سالها، تا آخرین . زندانبان بطور مدام در زندان جریان داشته است
ابستان خونين را شما رویداهای آن ت. روزهائی که سران رژیم مخفيانه کمر به قتل زندانيان بسته بودند، این مبارزه ادامه داشت

  چگونه توضيح می دهيد؟    
  

وارد شده و ) هم زمان به همه سالن ها " احتماال (٦ چند  پاسدار به سالن ١٣٦٧ مردادماه ٥  چند روز بعد از آخرین مالقات درست روز :پاسخ
روز بعد هم که کارگری مسئله هواخوری را مطرح کرد . دادندروزنامه هم ن. آن روز به ما هواخوری ندادند. تلویزیون را به بهانه تعميراز بند خارج کردند
جالبترین نکته در این تحریم ها این بود . در مقابل این برخوردها، ما تصميم به تحریم غذا یک روزه گرفتيم. با جواب سر باالی پاسدار سالن روبرو شد

این تحریم غذائی،  . ولی جيره غذائی خود را دور می ریختند ونمی خوردندکه بها ئيها علی رغم اینکه به ظاهر در تحریم غذا مشارکت نمی کردند 
از .  مرداد روز مالقاتمان بود١٨بر اسا س محاسبات ما  .واکنش پاسداران را بر نيانگيخت و بر خالف هميشه بدون عکس العمل خاصی مواجه شد

این کار را کردیم ولی آن روز هم بی هيچ واکنشی از طرف زندانبان این کار .  اریماین رو قرار گذاشتيم اگر باز هم مالقات ندادند، غذا را بيرون بگذ
  .صورت پذیرفت و ما نتيجه ای نگرفتيم 

  
آخرین روز های مرداد بود وزندانيان نگران بوته های گلی بودند که در باغچه حياط کاشته بودند و آنها بعلت قطع هوا خوری دچار بی آبی شده 

مایع (او با بریدن ابتدا وانتهای قوطی های پالستيکی ریکا . ياری گل ها جانفشان حسين حاج محسن، ابتکاری به خرج داده بودبرای آب. بودند
منظور ورقه های افقی آهن مثل پرده کرکره (، لوله بلندی درست کرده و این لوله را پس از عبور ازعرض دستشوئی، از الی پليت ها )ظرفشوئی

به این ترتيب شب از طبقه سوم، آب . وقت آبياری شب هنگام بود. رد و آن را  تا وسط باغچه برده بود)  هر سلولی قرار داشتاست که جلو پنجره
. در این رابطه چند پاسدار وارد بند شده و پس از قطع آب و درآوردن لو له ها، دنبال عامل این کار گشتند. با شر وشر فراوان وسط باغچه می ریخت

ولی بعد از . ما فکر می کردیم مدت طوالنی ای او را به انفرادی می برند. او را از بند خارج کردند. محسن اعالم کرد من این کار را کردمحسين حاج 
توضيح داد که در راهرو اصلی پرسيده بودند که چرا آب ) حسين (او . مدت کوتاهی به سالن برگشت در حالی که یک طرف صورتش سرخ شده بود

بی درنگ، یکی از پاسدار ها در جواب او گفته بود .  می داده ؟ واو گفته بود به این دليل که گلهای باغچه در حال پژمردن وپر پر شدن هستندرا هدر
حسين در جواب گفته بود گلهای عمر کسانی پر پر می شود که زیر قطعنامه . که گلهای باغچه مهم نيستتد، گلهای عمر شما دارد پرپر می شود

دو باره همه تصميم گرفتيم در اعتراض به این .  پاسداربا خشم سيلی محکمی به صورت او زده و او را به سالن بر می گرداند. . امضاء کرده اندرا
  .این کار را کردیم، اما این عمل ما بی هيچ واکنشی از طرف زندانبان مواجه شد. موضوع، روز بعد از گرفتن غذا خوداری کنيم

  
 در گوهر دشت بوديد، لطفا چگونگی پياده شدن اين ٦٧ از آنجا که شما در زمان قتل عام زندانيان سياسی در سال :پيام فدائی

  در ضمن، آيا شما قبل از اين جنايت از قصد رژيم مطلع شده بوديد؟ . جنايت بزرگ را در گوهر دشت تشريح کنيد
، همه اخبار آنها را غلو شده )با توجه به تجربه های منفی ای که از آنها داشتيم(يم  خير ما بخاطرعدم اعتمادی که به اخبار مجاهدین داشت:پاسخ

برای ما غير ) چند روز قبل از شروع کشتار چپ ها (حتی زمانی که آنها با مورس به ما اطالع دادند تعداد زیادی از آنها را کشته اند . می دانستيم
می گویند در ) مجاهدین ( پای تحریم غذا رفته بودیم و فکر می کردیم اگر به همان صورتی که اینها چرا که طی این مدت ما سه بار. قابل قبول بود

حال کشتار زندانيان هستند، پس چرا سراغ ما که این برخوردها را هم داشته ایم نيامدند؟ این نقطه کور معمای ما بود و فکر می کردیم قصد تبليغ 
  . و تهييج در ميان است

  )دادامه دار(
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 حملـه فيزيكـي مـزدوران رژيـم بـه يكـي از              ماجراي
ــارچوب      ــران در چ ــق اي ــدايي خل ــاي ف ــالين چريكه فع

 كـه در    "يكي بـود يكـي نبـود      "جشنواره ننگين تيرگان    
 در تورنتوي كانادا برگزار     2008ي   جوال 20 تا   17تاريخ

شد، يكبـار ديگـر ماهيـت ضـد خلقـي رژيـم سـركوبگر               
جمهوري اسالمي را به عينه در افكار عمـومي بـه نمـايش             

در همين حال خـود واقعيـت باصـطالح جـشنواره      . گذارد
 گوشه اي از اهداف ضـد       " يكي بود يكي نبود    "تيرگان

رنامه هاي  ب"خلقي پنهان شده در زير اين گونه باصطالح         
 را  " فرهنگي و هنـري    صرف

ــي   ــدگي واقعـ ــحنه زنـ در صـ
  .هويدا ساخت

  
ــسيون   ــل آكــ ــرح كامــ  شــ
ــالين    ــه فعـ ــي اي كـ اعتراضـ
چريكهـــاي فـــدائي خلـــق در 

 روز 4كانـــــادا در طـــــول   
برگـــزاري مراســـم ظـــاهرا    

 "غيــر سياســي" و "هنــري"
همين مذكور سازمان دادند در   

شـــماره پيـــام فـــدائي درج    
امـــا بطـــور . تگرديـــده اســـ

ــد گفــت كــه  در  خال صــه باي
ــسيون    ــن آكـ ــارچوب ايـ چـ
افشاگرانه رفقاي ما بـا افـشاي       

گوشه اي از جنايات رژيم ضد خلقـي جمهـوري اسـالمي       
بر عليه كارگران و خلقهاي تحت سـتم موفـق شـدند كـه              
توجه افكار مردم كانادا و ايرانيان مقيم اين كـشور را بـه        

ستم شمه اي از واقعيات زندگي اسارتبار توده هاي تحت          
ايران در زير سرنيزه هاي خونين حكومت سياه جمهوري         

اين اقدام مبـارزاتي و افـشاگرانه در        . اسالمي  جلب كنند   
 روز بــا اسـتقبال و حمايــت هـاي ارزشــمند قابــل   4طـول  

توجهي از سوي ايرانيان  و كانادائيهاي مقيم محل روبرو          
اما برگزار كنندگان رسواي اين جشنواره كه تحمل        .  شد
ي دسايس ضـد انقالبـي خـويش و بروزكـوچكترين           افشا

مخالفت حتـي لفظـي و زبـاني را از سـوي مـردم  آزادي                
خواه و مبارز ندارند، بار ديگر در مقابـل سـالح حقيقـت             
تـاب نيـاورده و بـا بيــشرمي تمـام بـا فرسـتادن پادوهــا و       
اوباشان خويش از پشت صحنه برنامه هاي باصطالح صرفا         

ابان و تالش براي سركوب و فرهنگي و هنري خود به خي 
 واقعـي   "هنـر "قلع و قمع رفقاي مـا ماهيـت حقيقـي  و             

حكومت خود و جشنواره هاي دست ساز خويش را  ايـن            

نفـس حملـه مـزدوران      . بار در خارج كـشورعيان كردنـد      
رژيم به رفقاي ما و معترضين به اين جشنواره رسوا بـيش            

بـساط  از هر چيز چهره فريبكار گردانندگان مزدور ايـن          
.  آنان را نقـش بـر آب نمـود     "هنري"را افشا و ادعاهاي     

البته حمله فيزيكي مـزدوران رژيـم بـي دفـاع نمانـد و از               
سوي رفقاي ما با پاسخ شايسته خود روبرو شـد بـه گونـه              

 مجبـور  "سربازان گمنام امـام زمـان     "اي كه مهاجمان و     
ــام     ــان خــود بن ــام يكــي از اوباش ــاد زدن ن ــا فري شــدند ب

در ( را   "!، مهـدي بـدو    !مهـدي بـرو   " فريـاد    ،  "مهدي"

مهـدي  "مقابل شعارهاي هميشگي مزدوران رژيم مبني بر     
پـس از ايـن واقعـه آنهـا دم          ! سر بدهند  ) "!مهدي بيا ! بيا

خود را روي كولشان گذارده و پا به فرار گذاشتند و در            
 "پـشت صـحنه   "آن روز به همان سوراخهاي خود يعنـي         

  ! خزيدندجشنواره يكي بود يكي نبود
  

اما مساله اصلي اين مطلـب پـرداختن بـه ايـن رفتـار ضـد               
آن چـه كـه     .  رژيم نيست  "طبيعي"خلقي و سركوبگرانه    

بايد در وراي اين رويـداد مـورد توجـه افكـار عمـومي،              
نيروهاي سياسـي و تبعيـديان مبـارز در خـارج از كـشور              
قرارگيرد همانا ماهيت رسواي بساط هاي عوامفريبانه اي        

 رژيم جمهوري اسالمي بـا حمايـت هـاي معنـوي            ست كه 
مــادي دولتهــاي امپرياليــستي هــر چنــد يكبــار زيــر اســم  

 "ادبي" و   "مراسم هنري " ،   "كنفرانس هاي فرهنگي  "
 در  "آثار باسـتاني ايـران زمـين      " و   "موزه"و يا نمايش    

خارج كشور پهن كرده و از آن در جهـت فريـب افكـار              
يرانيـان خـارج از   عمومي ناآگاه و جـذب نيـرو و بـسيج ا        

كشور در جهت منافع خويش و نهايتا گسترش سلطه سياه          

و قدرت مانور ضد انقالبي اش در خارج كـشور اسـتفاده          
 كـه بـا صـرف     "جشنواره يكي بود يكي نبود    ". مي كند 

 ســاله دســتگاه تبليغــاتي 2بودجــه هنگفتــي و تــداركات 
جمهوري اسالمي و بـا بـه صـف كـردن و چـرب كـردن                

 رژيمي و يا ظاهرا غير رژيمي و يا "هنرمند"سبيل ده ها 
 مقـيم ايـران و يـا خـارج          "غير سياسـي  " و   "بي طرف "

كشور، در كانادا برگزار شد يكي از اين گونه تريبونهاي          
رسوا بود؛ جشنواره فاخري مملو از نمايش باصطالح هنـر      

 ايرانيان و موسيقي ايراني عرضه شده بـه قـدرت    "ملي"
ــادايي ؛   ــاي كان دالره

ــا  ــاي "ب ــو كبابه  "چل
زعفرانــــي و تجــــسم 

 براي  "فضاي ايراني "
ــدان و   ــه منـ .... عالقـ

مزخرفـات دلچـسب و   
ــن   ــده اي از ايـ فريبنـ

ــل ــن جــشنواره . قبي اي
قــرار بــود در محيطــي 

 و  "سياسـت "فارغ از   
يا ارائه  هنر سياسـي ،       

همــدلي  " و "اتحــاد"
 خارج كشور "ايرانيان

را به نمايش بگذارد و      
صـــد البتـــه اتحـــاد و 

لي از آن نوع كـه      همد
رژيم جنايتكار جمهوري اسالمي مي خواهد، يعني اتحـاد         

و در خـدمت نظـم و       ! در خدمت نظام استثمارگرانه حاكم    
سكون دلخواه دستگاه پليسي جمهوري اسالمي در خـارج         

و در ميــان ميليونهــا ايرانــي تبعيــدي كــه انــرژي ! كــشور
مبارزاتي آنها هميشه بـه عنـوان يـك نيـروي بـالقوه مـي              
تواند بر عليه اين دستگاه ظلم و سركوب بـه حركـت در             

اين جوهر سياه آن سياسـتي سـت كـه    ! آيد و جاري شود 
يكـي بـود يكـي      "در وراي جشنواره هاي  رسوايي نظير        

 جريان دارد و تمام تالش و هنـر كـارگزاران ضـد             "نبود
خلقي جمهوري اسالمي بر الپوشاني اين سياست متمركز        

  .است
  

اكميت سياه آن مظهـر بـارز سـركوب و          بله رژيمي كه ح   
به صالبه كشيدن هنـر و ادبيـات مردمـي و خلقـي سـت،               
اكنون در خارج كشور ميكوشد اين ماهيت را بـا ترتيـب            

رژيمـي كـه از     .  اي بپوشاند  "جشنواره هاي هنري  "چنين
  اولين روز به حكومت رسيدنش كمر به نابودي فرهنگ و 

  !"هنري"در وراي يك رويداد 

 

 !صحنه اي از جشنواره تيرگان در تورنتو
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 با اتكا بـه دسـتگاه    هنر انقالبي و مردمي بسته، رژيمي كه      
پليسي و انكيزاسيون خود فرهنگ و هنر خلقي را به بنـد            
سانسور و سركوب كشيده و كوشيده تا فرهنگ منحط و 

 حـاكم   "فرهنـگ اسـالمي   "ضد خلقي خود را زيـر نـام         
گرداند؛ رژيمي كه هنرمندان متعهد  
بــه آرمانهــاي مردمــي را بــه زنــدان 
انداخته و يا تـرور كـرده و بـه دار           

ته و يا به تبعيـد روان سـاخته؛         آويخ
و باالخره رژيمـي كـه دسـتانش تـا          
مرفق به خـون پـاكترين شـاعران و         
ــعيد     ــر سـ ــارز نظيـ ــدان مبـ هنرمنـ

بـــه جـــرم مرتـــد و ( ســـلطانپورها 
!!) محارب و ضد خدا و اسالم بودن      

آغشته است، براي الپوشاني دسـتان      
جـشنواره  "تا مرفق بخون آغشته خود، امروز مي كوشد         

 سياسي و تفريحي برگزار كند و براي فريـب           غير "هاي
و خواب كردن مردمي كه از دست جمهوري اسالمي بـه           
خارج پناه آورده اند مي باشد كـه مجـالس شـعر خـواني              
ترتيب مي دهد، تار مي زند، مـي رقـصد و مـي خوانـد،               

 تعريف مي كند، فـيلم      "يكي بود يكي نبود   "افسانه هاي   
يبي هـا بـه خـرج داده        نمايش مي دهد و همه اين عوامفر      

مي شود تا مگـر رژيـم سـراپا ننـگ و جنايـت جمهـوري           
اسالمي بتواند اندكي از بار خشم و نفرت توده اي نسبت           
بــه خــود كاســته و حــداقل در خــارج از كــشور خــود را 

اما اين همان رژيمي سـت كـه         . رژيمي مشروع جلوه دهد   
ده ها و صـد هـا هنرمنـد و شـاعر و فيلمـساز و نويـسنده                  

دمي و مبارز و متعهد به منافع مردم  را در طول سـالها               مر
با اعمال مـداوم سياسـت سانـسور، ارعـاب و سـركوب و              
فشار به خارج از كشور تبعيد كرده و هنرمنـدان تبعيـدي            

 "شرف شان"اگر حاضر به فروش وجدان انساني هنر و   

به حاكمين مستبد نباشند همچنـان مجبـور بـه زنـدگي در             
  .  تبعيد مي باشندشرايط بسيار سخت

  
در جامعه تحت سلطه ما جشنواره يكي بود يكـي نبـود و             
افشاگري مخالفان بر عليه آن يكبار ديگر بر اين حقيقـت           
مهر تاييد زد كه  در شرايط  حاكميت مناسبات طبقاتي و  
استثمارگرانه هنر نيز نظير هر مقوله ديگر اجتماعي نمـي          

بـر عكـس   . اشـد   ب"بي طرف"تواند در خال  سير كند و   
در تحليل نهايي، هنر و هر گونه تجلي و بـروز مـادي آن              

 چه خالق هنر خود بـه ايـن واقعيـت آگـاه باشـد و چـه              -
 در خدمت منافع طبقاتي معيني در جامعه قرار مي          -نباشد
در نتيجه هنرمند مي تواند آگاهانه هنر خود را يـا           . گيرد

 ضـد   در خدمت تحكـيم مناسـبات اسـتثمارگرانه در نظـام          
خلقي حاكم قرار دهد، و يا استعداد ها و قابليت خـود را             
در جهت خلق آثار هنري اي بكار گيـرد كـه در خـدمت              
پيشرفت و تكامل تاريخ و بـر قـراري يـك جامعـه واالي             
انساني فارغ از ستم و استثمار و سركوب        

  .و سانسور باشد
    

درست به دليل همين واقعيات اسـت كـه         
روي ازاديخواه و   بايد گفت وظيفه هر ني    

دمكرات حكم مي كند با توضيح حقايق       
فوق و بـا تـشريح ماهيـت ضـد خلقـي و           
ارتجاعي رژيم جمهوري اسـالمي ، پـرده    

 رژيم "هنري"از سياستهاي عوامفريبانه  
در خارج از كشور نظير جشنواره رسواي 

 بردارند و ضمن افشاي مقاصـد و        "يكي بود يكي نبود   "
 آور شـوند كـه هـيچ انـسان          اهداف نامقدس پشت آن ياد    

شــرافتمند و آگــاهي اگــر نخواهــد خــود و ديگــران را   
بفريبد، نمي توانـد ايـن واقعيـات را ديـده و در شـرايط               
وجود چنين استبداد سياه سياسـي و فرهنگـي همچنـان از          

هنـر بـي    " و يـا     "هنر غيـر سياسـي    " ،   "هنر براي هنر  "
يـاي  و اباطيلي نظير اين عبارات بي مسما كه در دن     "طرف

واقعي ما بـه ازاي  عملـي ندارنـد، دم بزنـد و بـا شـركت            
خويش در چنين بساط هاي باصـطالح فرهنگـي و هنـري            
حكومت ساخته، آنهـا را تقويـت كنـد و يـا بـدتر از آن                

 در چنان جشنواره هـايي آلـوده        "هنر نمايي "خود را به    
  .سازد

  نگاهي به برخي از اخبار

قدر دانی از جـورج بـوش رئـيس جمهـور         به گزارش بی بی سی گروهی از ساکنان شهر سان فرانسيسکو آمریکا در اقدامی نمادين و به عنوان                   ● 
نماينده اين گروه از مردم در رابطـه بـا ايـن اقـدام              . امريکا در تالش اند تا یکی از مراکز تصفيه فاضالب شهری اين شهر را به نام وی  نامگذاری کنند                   

 خانـه فاضـالب تميـز کـردن خرابکـاری           وظيفـه تـصفيه   . فکر می کنيم تميز کردن کثيف کاری های آقای بوش ده تا بيست سال طـول بکـشد                 : "گفت
  ." به همين خاطر فکر می کنيم این کار، تقدیر به جایی است. هاست

 يکي از دامداران شهرستان شينوار در استان ننگرهار در شرق افغانستان اعالم کرد که بز ها و گوسفند های شان بـه دليـل اسـتفاده از آبهـای                ●
  . معتاد شده اندالوده نزديک کارگاههاي توليد هروئين 

  به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی يکی از دختران دانشجو دانشکده فني دانـشگاه آزاد الهيجـان از پنجـره اتـاق دفتـر حراسـت دانـشکده                             ●
  .فنی که در طبقه چهارم ساختمان قرار دارد خود را به پائين پرت کرده و جان باخت

هل پيرانشهربوده اما در يک کارگاه جوجه کشی در نقده کار می کرد پس از اينکـه از سـوی صـاحب                      که ا " مهتاب احمدزاده " دختر کارگری به نام      ●
  .کار مورد تجاوز قرار گرفت به دليل فشار های روحی ناشی از اين اقدام کثيف خود را آتش زد و به دليل شدت سوختگی جان باخت

صدای شکنجه زنـدانيان بـه انـدازه عمـر جمهـوری اسـالمی در سراسـر کـشور                    مسئوالن فريبکار قوه قضائيه جمهوری اسالمی در شرايطی که           ●
اخـالل در  "پيچيده است و تعزير و شالق رسما و قانونا بر عليه متهمان به کار برده می شود جهت فريب مردم  بـا تـصويب مقرراتـی  تحـت عنـوان            

اقـرار،   ران قضايي و غيرقضايي دولتي آه براي مجبـور آـردن مـتهم بـه    يك از مستخدمان و مامو هر:"اعالم نمودند که "  روند اجرای عدالت قضائی
 سال محكوم مـي شـود و چنانچـه آـسي     ٣ ماه تا ٦ديه به حبس از  وه بر قصاص يا پرداخت وي را اذيت و آزار بدني يا رواني آند، حسب مورد عال

آزار بـدني يـا روانـي فـوت      هد شد و اگر متهم به واسـطه اذيـت و  باشد، دستوردهنده نيز به مجازات مذآور محكوم خوا در اين خصوص دستور داده
  .داشت را خواهد آند، مباشر حسب مورد مجازات قاتل و آمر نيز مجازات آمر قتل

رژیمی که حاکميت سـياه آن مظهـر بـارز سـرکوب و بـه صـالبه کـشيدن هنـر و                      
ادبيات مردمی و خلقی ست، اکنون در خارج کشور ميکوشد ایـن ماهيـت را بـا                 

رژیمـی کـه از اولـين روز بـه          . ای بپوشـاند  " جشنواره هـای هنـری    "ترتيب چنين 
حکومت رسـيدنش کمـر بـه نـابودی فرهنـگ و هنـر انقالبـی و مردمـی بـسته،                     
رژیمی که با اتکا به دستگاه پليسی و انکيزاسيون خـود فرهنـگ و هنـر خلقـی      
را به بند سانسور و سرکوب کشيده و کوشيده تا فرهنگ مـنحط و ضـد خلقـی                  

ند؛ رژیمی که هنرمندان متعهد بـه       حاکم گردا " فرهنگ اسالمی "خود را زیر نام     
آرمانهای مردمی را به زندان انداختـه و یـا تـرور کـرده و بـه دار آویختـه و یـا بـه                         
تبعيد روان ساخته؛ و باالخره رژیمی که دسـتانش تـا مرفـق بـه خـون پـاکترین                   

به جرم مرتـد و محـارب و        ( شاعران و هنرمندان مبارز نظير سعيد سلطانپورها        
آغشته است، برای الپوشانی دستان تا مرفق بخـون         !!) بودنضد خدا و اسالم     

غيــر سياســی و تفریحــی " جــشنواره هــای"آغــشته خــود، امــروز مــی کوشــد 
و همه این عوامفریبی هـا بـه خـرج داده مـی شـود تـا مگـر رژیـم                    ....برگزار کند 

سراپا ننگ و جنایت جمهوری اسالمی بتواند اندکی از بار خـشم و نفـرت تـوده                 
 ه خود کاسته و حداقل در خـارج از کـشور خـود را رژیمـی مـشروع                 ای نسبت ب  
 .جلوه دهد
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  گزارش روز اول
  

 ٢٠٠٨ جوالی ١٧پنجشنبه 
  

بــود کــه از " تيرگــان" افتتاحيــه امــروز برنامــه
ــر در  ٧ســاعت  ــد از ظه ــت  " بع ــاربور فران ه
برگزارکننـدگان  . تورنتو شروع ميـشد   " سنتر

از چندين ماه پـيش بـا پنهـان نگـاه داشـتن             
اهــداف واقعــی و وابــستگی هــای خــود بــه 
ــوری   ــتگاه هـــای مختلـــف رژيـــم جمهـ دسـ
اسالمی، با رياکاری بـه تبليغـات حـول ايـن           

  . دندبرنامه پرداخته بو
  

اما دست داشتن رژیـم جمهـوری اسـالمی      
در براه انداختن ایـن بـه اصـطالح جـشنواره           
کــه یکــی از اهــدافش مــشروعيت دادن بــه 
وجود سراپا ننگ و جنایت این رژیم در خارج         
از کــشور مــی باشــد، موضــوعی نبــود کــه   

عليــرغم همــه ریاکــاری هــای تبليغــاتی     (
از دیـد نيروهـای مبـارزی       ) برگزارکنندگان آن 

که هر روز شاهد جنایات ایـن رژیـم در حـق            
.  مردم ستمدیده ایران هستند، پنهان بماند     

با اطالع از این امـر و جهـت افـشای هرچـه             

ــوری   ــار رژیـــم جمهـ ــره جنایتکـ بيـــشتر چهـ
اسالمی، در روز موعود با تهيه يـک پوسـتر          
بزرگ که صحنه هـايی از اعـدام و شـکنجه           
ــم    ــزدوران رژيـ ــط مـ ــارزين توسـ ــردم و مبـ مـ

ری اســالمی را نــشان مــی داد، بــه جمهــو
  .محل برنامه رفتيم

  
 بعد ازظهر بود و بـه تـدريج         ۶ ساعت حدود   

ــم و     ــرمايه داران و دالالن رژي ــه س ــرو کل س
ــشريات دوم خــردادی و کارچــاق   صــاحبان ن

حضور اکثريتی هـا    . کن های آن پيدا ميشد    
و توده ای های مقيم تورنتو نيز که در انجام          

مـی کردنـد، کـامأل     کارهای تدارکاتی کمـک     
نــوکران وفـادار رژيــم اينجــا  . (محـسوس بــود 

در ايـــن ). هـــم خودشـــان را نـــشان دادنـــد
ــی فروختــه      ــژه، بليط ــه وي ــم افتتاحي مراس
نشده بود و فقط آنها که دعوتنامـه داشـتند    

ایـن افـراد    . می توانستند وارد سالن شـوند     
عالوه بر تـاجران و کارچـاق کـن هـای ريـز و       

ســلحه و نفــت و درشــت رژيــم و داللهــای ا
غيره  و توجيه گـران سياسـی اعمـال آنهـا             
یعنــی رفورميــست هــا و همدســتان رژيــم، 
ــدگان      ــزار کنن ــه برگ ــد ک ــم بودن ــسانی ه ک

ــشنواره" ــدم   " جـ ــتفاده از عـ ــوء اسـ ــا سـ بـ
اطالعشان از ماهيت این مراسم، قصد هم       

  . آواز کردن آنها را نيز با خود داشتند
  

) Banner" بنـر ("ما تابلوی پارچه ای بزرگی      
این بنر آنقدر بزرگ بود که      . تهيه کرده بودیم  

مـرگ بـر   "آن عالوه بر شـعار   توانستيم روی 
به زبان فارسی و    " جمهوری اسالمی ايران  

انگليسی، عکسهای زيادی از صحنه هـای       
اعدام و سنگسار و بدنهای شـکنجه شـده         
زنــــدانيان سياســــی و عکــــس هــــائی از 
ــوری اســالمی در    ــم جمه ــه رژی ــاتی ک جنای

کــی دو ســال اخيــر در حــق جوانــان ایــران  ی
تحت عنوان اراذل و اوباش مرتکـب شـده را          

ایــن بنــر را بــه دو تــا از . روی آن چــاپ کنــيم
درختهـــــای جلـــــوی ســـــاختمان اصـــــلی 

صــحنه هــای تکــان . بــستيم" هاربورفرانــت"
دهنده شکنجه و ضـرب و شـتم انـسانهای          
بيگنــاه در مــالء عــام توســط جــالدان رژيــم،  

ی را که در آن مسير رفـت و         توجه مردم زياد  
رفتــه رفتــه بــه . آمــد مــی کردنــد جلــب کــرد

. اضـافه ميـشد   " بنـر "تعداد تماشاچيان اين    
اما هنوز دقـايقی از نـصب آن نگذشـته بـود            
کــه برگزارکننــدگان برنامــه بــه همــراه چنــد  

که يکی از آنها نيز چاقوی بزرگـی را         (پليس  
بـه  ) در دسـت داشـت    " بنر"برای پاره کردن    

از پليــسها پرســيديم کــه . آمدنــدطــرف مــا 
برگزارکنندگان برنامه چه بـه آنهـا گفتـه انـد           

" بنـر "که وادارشان کرده اند برای پاره کردن    
پليسها توضيح دادند که به آنها گفته . بيايند

شده که ما برای بر هـم زدن جـشنواره بـه             
  .آنجا آمده ايم

   
من از پليسها خواستم که به عکسها نگـاه         

ــرای   ــد و ب ــرای   کنن ــه ب ــا توضــيح دادم ک آنه
. افشای اين جنايـات رژيـم در آنجـا هـستيم     

آنها تحت تـأثير قـرار گرفتنـد و از پـاره کـردن              
ولـی از مـا خـواهش       . منـصرف شـدند   " بنر"

يعنــی (کردنــد کــه فقــط در محــل عمــومی  
ــان ــاده رو و خيابـ ــين ) پيـ بايـــستيم و در زمـ

  . توقف نکنيم" هاربورفرانت"متعلق به 
  

 ١١تـا سـاعت     (آنجـا بـوديم     تمام مدتی که    
ــب ــوی درب ورودی  ) شـ ــاده روی جلـ در پيـ
را در دســت حمــل کــرده و بــه " بنــر"ســالن 

حمايـت رهگـذران    . مردم نشان مـی داديـم     
) ايرانی و کانادايی و توريـستهای خـارجی       (

هـر کـسی کـه از آن    . از ما بـسيار زيـاد بـود    
پياده رو عبور ميکرد با ديدن عکـسها توقـف          

چنـين  . فتگو مـی پرداخـت    کرده و با ما به گ     
برخوردی از طـرف رهگـذران چنـان تـداومی          

 ۶از ساعت   (داشت که تقريبأ در تمام مدت       
حتـی يـک لحظـه      )  شـب  ١١بعد از ظهـر تـا       

نبود که ما در حال بحـث و افـشاگری عليـه            
  . رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی نباشيم

  
ــين      ــم، چن ــأموران رژی ــه م ــسلم اســت ک م

ــار   ــره خونبــ ــشاگری از چهــ ــوری افــ جمهــ
بـه  . اسالمی را نمی توانستند تاب بياورنـد      

همين خاطر آنها در یک موقعيت با غـافلگير         
کردن ما و درست به شيوه حيوانی ای کـه          
در ایران در حق مردم مبارز مـا مرتکـب مـی         
ــه      ــد ک ــوم آوردن ــا هج ــه ســوی م شــوند، ب
چگونگی این حمله و مسایلی که گذشـت        

  :به شرح زیر است
  

کسانی که بـه آن برنامـه       داشتم با یکی از     
دعـوت شـده و قـرار بـود برنامـه ای در آنجــا      
ــه او در    ــد  صــحبت مــی کــردم  و ب اجــرا کن
رابطه با ضرورت اينکه نبايد در اين برنامه ها      
شرکت کـرد، و اينکـه هـدف برگزارکننـدگان          

 روز جشنواره4گزارشي از
  )يكي بود يكي نبود(تيرگان 

  در تورنتو، كانادا
  بابك آزاد

  
 ٢٠٠٨جـوالی   – ٢١ تـا    ١٧ از تاریخ 

ــا برگــزاری جــشنواره   همزمــان ب
ــاپول     ــه ب ــان ک ــه تيرگ موســوم ب
ــم     ــهای رژی ــادا و تالش ــت کان دول
ــور     ــه منظ ــالمی ب ــوری اس جمه
فریب افکار عمـومی در تورنتـوی       
کانــــادا برگــــزار شــــد، فعــــالين 
چریکهای فـدائی خلـق ایـران در        

در مقابـل   کانادا نيز آکـسيونی را      
بــه محــل برگــزاری ایــن مراســم  

داف شوم ایـن    منظور افشای اه  
جـــــشنواره و تالشـــــهای ضـــــد 

ــوری اســالمی    ــی جمه  درانقالب
الپوشــانی ماهيــت ضــد مردمــی 

ــود  ــازمان خـ ــا   سـ ــه بـ ــد کـ دادنـ
استقبال و تایيـد وسـيع ایرانيـان        
مقيم  شهر و مـردم محـل روبـرو          

ــد ــد    آن. شـ ــی آیـ ــر مـ ــه در زیـ چـ
گزارشی در ارتباط با این حرکـت       
ــالع    ــرای اطـ ــه بـ ــد کـ ــی باشـ مـ

 چـاپ مـی     خوانندگان پيام فدایی  
   . شود
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اين برنامه کـسب اعتبـار بـرای رژيـم سـراپا        
ننگ و جنايت جمهوری اسـالمی و ماسـک         

ه جنايتکار آن است، توضيح می      زدن بر چهر  
در این حين برگزارکنندگان چندين بـار       . دادم

آمدند و از او خواستند که بـه داخـل سـالن            
امـا او کـه بـه    . برود و برنامه اش را اجرا کند      

سخنان من گـوش مـی داد و عکـس هـای            
بنر را نگـاه مـی کـرد، هـر بـار بـه آنهـا مـی                  

من مشغول بحث هستم و نمی      "گفت که   
اين حق مـن    . برای اجرای برنامه بروم   توانم  

در حين این   ." است که چه تصميمی بگيرم    
در نتيجـه   . صحبت حواسم بـه اطـرافم نبـود       

 ســاله کــه بــه ســبک ٢۵يــک جــوان حــدودأ 
مأموران وزارت اطالعات جمهوری اسـالمی      
پيراهن و شلوار سياه پوشـيده بـود، لگـدی          
به پـشت پـای مـن زد و بـا دادن فحـشهای            

کامأل به سبک مـأموران رژيـم       (بسيار رکيک   
در داخل کشور که در حـين سـرکوب مـردم           
آنچه شایسته خودشان است به آنهـا مـی         

. شــروع بــه تهديــد کــردن مــن نمــود) گوینــد
جمعش کـن، جمعـش     "مرتبأ هم می گفت     

  ..."کن
  

در مقابــل او عکــس العمــل نــشان دادم و    
همــانطور کــه بــه ســمت او ميــرفتم و او در  

دم کـه دوسـتانش فريـاد       حال فرار بود، شني   
  ..."مهدی برو، مهدی برو"می زدند

  
ــم زدن     ــر هـ ــرای بـ ــسانی او را بـ ــأ کـ قطعـ
افشاگری های ما دررابطه با جنايـات رژيـم،         

اين نوکران رژيم تصور کـرده      . فرستاده بودند 
اند که اينجا هم ايران است که زیـر سـلطه           

ننگـــين آنهـــا قـــرار داشـــته 
باشـــد و آنهـــا مـــی تواننـــد 

نه بــه مــردم  حيــوان صــفتا 
ــه   ــرده و هرگونــ ــه کــ حملــ
اعتراضــــی را بــــا زنــــدان و 
ــخ   ــدام پاسـ ــکنجه و اعـ شـ

ــد ــه . دهنـ ــدی"خالصـ " مهـ
ــدمت   ( ــزدوران خ ــی از م یک

) گــزار وزارت اطالعــات رژيــم
  .فرار را بر قرار ترجيح داد

  
ــه    ــد کـــــ ــوم شـــــ معلـــــ
ــه   ــن برنام ــدگان اي برگزارکنن
که قطعأ دمـشان بـه وزارت       
ــاد و   ــات و وزارت ارش اطالع

ــ  ت جمهـــوری کـــل حاکميـ
اسالمی وصل است، از حضور ما در آنجـا و          
افشاگری های مـا، بـه شـکل ديوانـه واری           

ــد  ــه شــکلی  . خــشمگين شــده بودن آنهــا ب
عصبی در دور و بر ما در رفت و آمد بودنـد و             
نگــــاه هــــای خــــشمگينانه ای بــــه مــــا و 

در عـين   . می انداختند " بنر"عکسهای روی   
حــال بــه هــر دری مــی زدنــد کــه کــار مــا را  

از جمله به پلـيس و نگهبانـان        . توقف کنند م
ــت" ــه   " هاربورفرانـ ــد کـ ــی آوردنـ ــشار مـ فـ

در چنــين . مشخــصات و آدرس مــا را بگيرنــد
فــضائی بــود کــه مــا مــصممانه و بــا عزمــی  
راسخ تر به کار افشای چهره جنايتکار رژيم        

  .ادامه داديم
  

هــر چنــد کــه جمهــوری اســالمی بــا افــشا  
 بـا تـرور   شدن جنایاتی که در خارج از کشور     

مخالفان و مبارزين تبعيدی بوجود آورده بود،       
) خـاتمی (بعد از سر کار آمدن سيد خنـدان         

ــا راه    سياســت دیگــری در پــيش گرفــت و ب
ــثأل    ــای م ــه ه ــداختن برنام ــی"ان و " فرهنگ

فرستادن مداح به خـارج از کـشور در جهـت           
حفظ منافع خود و پيـشبرد سياسـت هـای          

 کرد، اما   سرکوبگرانه و فریبکارانه اش تالش    
هر جا کـه توانـسته از هـيچ اقـدام فيزیکـی             
برعليه نيروهای انقالبی طرفدار تـوده هـا و         

آنچـه  . مخالفين خود کوتـاهی نکـرده اسـت       
در مورد اخير نيـز نـشان داده شـد دليـل بـر              

آنها نشان داده اند که . صحت این امر است
هر جايی که نيروهـای مخـالف رژیـم حـضور       

ی رژيم و سياستهای دارند و برعليه جنايتها
آن افــــشاگری مــــی کننــــد، از فرســــتادن 
پاســدارهای آدمکــش خــویش بــه جلــوی     

  .صحنه ابايی ندارد
  

 شب بود که محـل افـشاگری را         ١١ساعت  
حاوی " بنر"آن روز صدها نفر از      . ترک کرديم 

عکــسهای جنايــات رژيــم ديــدن کردنــد و در  
حــالی کــه نفــرت خــود را از رژيــم جمهــوری 

 نمودنـد، از ماهيـت بـه    اسالمی اعالم مـی  
نيـز  " یکی بود یکی نبود   "اصطالح جشنواره   

  .مطلع شدند
  

  دومگزارش روز 
  

 ٢٠٠٨ جوالی ١٨ جمعه

  
امروز با شروع برنامه های جشنواره در 

 عصر، ما نيز کار افشاگری عليه ۶ساعت 
جمهوری اسالمی را در محل برنامه آغاز 

به محض رسيدن به آنجا با تذکرات . کرديم
 روبرو شديم که "هاربور فرانت سنتر" گارد

به بهانه های مختلف مثل جلوگيری از سد 
معبر، تالش داشتند که کار ما را متوقف 

با پرس و جو از خود آنان متوجه . کنند
شديم که آنها از جانب برگزارکنندگان تحت 

  . فشار قرار گرفته اند
امروز نيز افشاگری های ما مورد استقبال 

 و ايرانيانی قرار گرفت که پرشور عابرين
بدون مطلع " تيرگان"برگزارکنندگان برنامه 

کردن آنان از ماهيت آن برنامه بليط در 

این ایرانيان که . اختيارشان گذاشته بودند
تعداد قابل توجهی را تشکيل می دادند، 
تحت تأثير افشاگری های ما، بليط هايشان 
را پس داده و با شرکت نکردن در برنامه، 

  .مبستگی خودشان را با ما نشان دادنده
  
  

آنچه مسلم است این است که برخی از 
هموطنانی که به عنوان تماشاچی بليط 

 و خواستار شرکت در اين برنامه تهيه
بودند، صرفًا تحت تأثير تبليغات عوامفريبانه 
برگزارکنندگان، تصور می کردند که به 
برنامه ای صرفأ تفريحی و هنری می روند 

ه بهره برداری های سياسی که رژيم و ب
از اين برنامه ها می برد، ) در پشت پرده(

از این رو همه هنرمندانی . فکر نکرده بودند
نيز که در اين برنامه شرکت کرده بودند را 
نمی توان وابسته به رژيم دانست؛ هر چند 
که آنها باید با هوشياری برخورد کرده و 

 نيز نباید اجازه بعد از ایناجازه نمی دادند و 
که مشتی جنایتکار که با سرکوب  دهند

 حيوانی خویش امکان های بيرحمانه و
م ما را بدست آورده اند، از حکومت بر مرد

بی اطالعی و عدم هشياری آنها سوء 
  . استفاده بکنند

  
الزم است در اينجا يادآوری کنم که جنايات 
 جمهوری اسالمی آنقدر فجيع و غير

د که کسانی که تنها عکس انسانی هستن
 ما می "بنر"بخشی از آن فجایع را در 

در . دیدند، با ناباوری به آن نگاه می کردند
واقعيت امر ما اکثر آن عکسها را از 
سايتهای خود جمهوری 
اسالمی در آورده بوديم که 
در زير آنها آرم خبرگزاريهای 

، " ilna"و " isna"رژيم مثل 
هم ديده .. فارس نيوز و 

ما همين موضوع . می شد
را به تماشا کنندگان توضيح 

با این حال . می دادیم
فجيع و جنایتکارانه بودن 
آنها بگونه ای بود که 
همانطور که گفته شد 
مردم حتی اين عکسهای 
منتشره خود رژيم را هم 
: باور نکرده و می پرسيدند

آيا اين عکسها واقعی "
هستند؟ باورکردنی 

هائی هستند که می اینها چه آدم ! نيست
  "توانند چنين جناياتی را مرتکب شوند؟

  

  سومگزارش روز 
  

  ٢٠٠٨ جوالی ١٩ شنبه
امروز که بخش عمده برنامه های جشنواره       

 شــب در ۶ صــبح تــا ١٠بــود، مــا از ســاعت 
ــردن     ــوا کـ ــه رسـ ــه و بـ ــضور یافتـ ــل حـ محـ

  . سياستهای جنايتکارانه رژيم پرداختيم
  

برخــی از در ایـن گــزارش شـما را در جریــان   
  .هايم با مردم قرار می دهم گفتگو

  

 حال چريكهاي فدايي خلقفعالين
 افشاگري بر عليه جمهوري اسالمي
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آقـا، مـا    :"يکی از شرکت کنندگان می گویـد      
ــيم    ــم را مــی دان ــای رژي ــن جنايته . همــه اي

اما امروز آمـده    . حرفهای شما را قبول داريم    
ــا را     ــدبختی ه ــيم و ب ــريح کن ــم کمــی تف اي

با اشاره بـه    (اما وقتی اينها    . فراموش کنيم 
... ميـشويم را می بينيم، ناراحـت      ) عکسها

نــه ...بـرای ديـدن کارهــای هنـری آمــده ايـم    
به او توضـيح مـی دهـم کـه مـا            ." سياست

بـدبختی  "هریک وظيفه داریم که از بار ایـن         
بکــاهيم و مــی گــویم کــه بــا فرامــوش  " هــا

، آنهـا بـه پايـان نمـی         "بـدبختی هـا   "کردن    
اگر می خـواهيم بـدبختی هـا تمـام          . رسند

بايد از . بريمشوند، بايد عامل آنها را از بين ب
ــه    ــا جمهــوری اســالمی، ب ــارزه ب ــق مب طري
ــام شــدن      ــرنگون کــردن آن و تم ــوی س س

  .بدبختی ها پيش برويم
  

توضيحات ما اغلب کـسانی را کـه حرفهـای         
مشابه فـرد فـوق الـذکر را مـی زننـد، قـانع              
می کند، زيرا که حقيقت جلوی چشمشان       

ما به همه کسانی که در      .  است قرار گرفته 
فــه هــای تجــاری و بــساط آنجــا هــستند غر

فروش تسبيح و مهر و جانماز توسـط حـزب          
اهللا هی های مقـيم تورنتـو، بـساط فـروش           

ــابلو ــر اســالمی "هــای  ت ــار  " هن توســط تج
وابــسته بــه رژيــم را نــشان  داده و توضــيح  
می دهيم که رژيـم نـه تنهـا خواهـان حفـظ             
ارزشهای هنری و انسانی مردم ما نيست، 

هنـر و مـذهب     بلکه خواهان رواج فرهنـگ و       
  .  ارتجاعی است

  
ــست  ــه  آدو توريـــ ــايی کـــ مريکـــ
و تجمع مـردم    " بنر"توجهشان به   

ــب    ،شــده اســت در آن محــل جل
وارد گفتگــو بــا مــن مــی شــوند و  

مــا مــاه قــرار اســت : "مــی گوینــد
آينده با يک تور تفريحی بـه ايـران         

اينها چيـه؟ اگـر اوضـاع       . می رويم 
  ."اينطوريه، ما نميرويم

  
گفتگـو پرداختـه و     به  دختر جوانی   
شما چهره بـدی از     "می گوید که    

دیگـران  "، ."ايران نشان می دهيد 
از وطــن مــا چهــره بــدی در ذهــن  

ــد داشــت  ــا او در ." خــود خواهن  ب
مــورد نادرســت بــودن قــضاوتش    
صحبت می کـنم و از جملـه مـی          

ــره   ــویم، چه گ
ــگ و  ــر از ننـ پـ
ــت  جنایــــــــــ

وری هــــــــجم
ــالمی،  اســـــ
ــره  ــه چهـ همـ
. ایران نيـست  

ــارات  از افتخـــ
ــ ارزاتی مبـــــــ

ایــــــــران و از 
مبـــــــــــارزین 
ــی  انقالبــــــــ
وشهيدمان به  
او می گویم و    
در این صحبت   
متوجـــه مـــی 
شوم کـه پـدر     
این دختر جوان، يک فرد انقالبی بوده که در         

در ) کشتار زندانيان سياسـی    (۶٧تابستان  
ايـن دختـر جـوان      .  زندان اعدام شده اسـت    

ــد خيلــی از عــابرين و تماشــاچيان    ــز مانن ني
ه حرفها گوش می دهد و در       ديگر، با دقت ب   

آخر می خواهد که از طریق ايميل بـا مـا در            
او مـی گویـد کـه عالقـه منـد           . تماس باشد 

 امـسال  ۶٧است که در برنامـه بزرگداشـت       
  .  شرکت کند

پسر جوانی نيز توجهش بـه عکـسها جلـب          
شــما از چــه  : "از مــن مــی پرســد  . شــده

  "گروهی هستيد؟
و می گویم که همه ما کمونيست هستيم        
  .من طرفدار چريکهای فدايی خلق هستم

وقتی : "او با شنيدن کلمه فدائی می گوید      
. که من بچه بودم، دايی هايم فدايی بودنـد       

های انقالبی را به مـن يـاد مـی           آنها سرود 
  ..."دادند

  
با جوانی حول مسائل سياسی و از جملـه         

او . مريکــا صــحبت مــی کــنمآرابطــه ايــران و 
خارک که يـک     رهمی گوید که مدتی در جزي     

نظامی است، کـار ميکـرده و شـاهد          جزيره
کـه آرم   " (هـاليبرتون "بوده که کشتی های     
) مريکـا را داشـته انـد    آ اين کمپـانی و پـرچم     

  .هر روز برای بارگيری نفت می آمدند
  چهارمگزارش روز 

  
  ٢٠٠٨ جوالی ١٩ یکشنبه

  
 ۶ بعد از ظهـر تـا سـاعت          ١امروز از ساعت    

. بـــوديم" ســـنترهـــاربور فرانـــت "در محـــل 
  :گزارش امروز را خيلی خالصه می نویسم

حضور ما در سه روز گذشته موجب افزايش        
راننـدگان  . حمايت مـردم از مـا شـده اسـت         

. اتومبيلها به نشانه حمايت بـوق مـی زننـد         
برخی از عابرين کنار ما ايستاده و با صدای         

را " مرگ بـر جمهـوری اسـالمی   "بلند شعار  
 کـسانی کـه بـرای       يکـی از  . تکرار می کنند  

ديــدن جــشنواره آمــده ، از دیــدن مخــالفين  
رژیم جمهوری اسـالمی و اعتـراض آنهـا بـه         

بـه  " یکـی بـود یکـی نبـود       "برنامه ریاکارانـه    
او بــا مهربــانی بــرای مــا ناهــار  . وجــد آمــده

  .خريد
  

خانواده هـای ايرانـی عکـسهای اعـدامها و          
شـــکنجه هـــا را بـــه فرزنـــدان نوجـــوان و     

این کار  : " و می گویند   جوانشان نشان داده  
ــالمی کــرده اســت     ــا را جمهــوری اس ، "ه

." جمهوری اسـالمی اينکارهـا را مـی کنـد         "
 جو محل چنان تحت تأثير حضور ما و گفتگو

جـانی شـده    هايمان با مردم، پـر شـور و هي        
ــان جم   ــردی از ميــ ــه فــ ــت کــ ــاســ ت عيــ

اينجــا مــن را يــاد دوران انقــالب در  :"ميگویــد
  ." دجلوی دانشگاه تهران می انداز

  
ــاتر   ــازيگران تـ ــی از بـ ــور "يکـ ــوف کـ ــه " بـ بـ

کارگردانی نيلوفر بيضايی، کنار مـا ايـستاده        
را گرفتـه و بـا اشـتياق مـی          " بنـر "و گوشه   
ــد ــوری   : "گویـ ــشای جمهـ ــد در افـ ــن بايـ مـ

  ."اسالمی، در کنار شما باشم
  

امروز مثل روزهـای پـيش، در ميـان ایرانيـان           
ــوری     ــای جمه ــات و ســتم ه ــر از جنای متنف

ايــن . ، دوســتان زيــادی يــافتيم  اســالمی 
 روزه ما بسيار موفقيت آميز بـود و         ۴فعاليت  

ــا صـــدها نفـــر حـــول شـــرايط   توانـــستيم بـ
 اجتمــــاعی ايــــران و ضــــرورت -سياســــی

ــرد  ــوری اســالمی  ســرنگون ک ــم جمه ن رژي
 چهره دالالن رژيـم و آنـان کـه           و گفتگو کنيم 

آب تطهير بر روی جنايات رژيم مـی ريزنـد را           
  .   افشا کنيم

 
ا اميـد بـه اينکـه هموطنـان مـا در خـارج از               ب

کــشور  بــيش از پــيش درک و هوشــياری و  
 اجتمـاعی خـود را      -آگاهی هـای سياسـی    

ــل    ــد و عام ــزايش دهن اف
ــود را   ــای خ اصــلی رنجه
کــــه همانــــا سيــــستم 
سرمایه داری حاکم می    
ــشناسند و در  ــد، بـ باشـ
جهـــت نـــابودی آن قـــدم 

ــد ــاه و  . بردارنـ ــردم آگـ مـ
روشنفکر انقالبی وظيفه   
دارند که در هر جايی که      
ــد،    ــی کننــ ــدگی مــ زنــ
بکوشـــند بـــه گـــسترش 
آگاهی انقالبی توده هـا     

  . کمک کنند
  

  

ایـن بنـر.تهيـه کـرده بـودیم     )Banner" بنر("ما تابلوی پارچه ای بزرگی      
مرگ بر جمهـوری    "آن عالوه بر شعار      آنقدر بزرگ بود که توانستيم روی     

ای زيادی از صحنه    به زبان فارسی و انگليسی، عکسه     " اسالمی ايران 
های اعـدام و سنگـسار و بـدنهای شـکنجه شـده زنـدانيان سياسـی و                  
عکس هائی از جنایاتی که رژیـم جمهـوری اسـالمی در یکـی دو سـال                 
اخير در حق جوانان ایران تحـت عنـوان اراذل و اوبـاش مرتکـب شـده را                  

ایـن بنـر را بـه دو تـا از درختهـای جلـوی سـاختمان                 . روی آن چاپ کنـيم    
صحنه های تکان دهنده شکنجه و ضـرب        . بستيم" هاربورفرانت"اصلی  

و شتم انسانهای بيگناه در مالء عام توسـط جـالدان رژيـم، توجـه مـردم           
رفته رفتـه بـه   . زيادی را که در آن مسير رفت و آمد می کردند جلب کرد   

اما هنوز دقـايقی از نـصب آن        . اضافه ميشد " بنر"تعداد تماشاچيان اين    
کـه يکـی از     (برگزارکنندگان برنامه به همراه چند پليس       نگذشته بود که    

بـه  ) در دسـت داشـت    " بنـر "آنها نيز چاقوی بزرگی را بـرای پـاره کـردن            
از پليسها پرسيديم که برگزارکنندگان برنامه چه به آنهـا          . طرف ما آمدند  

پليـسها  . بياينـد " بنـر "گفته اند که وادارشان کرده انـد بـرای پـاره کـردن       
که به آنها گفته شده که ما برای بر هم زدن جـشنواره بـه             توضيح دادند   
  .آنجا آمده ايم
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هر چه  گرسنگي و سلبگسترش ، سال 2008سال 
  حق تغذيه از زحمتكشان جهان بيشتر 

  !توسط سرمايه داران
 

 
چنــدی پــيش خبــر کوتــاهی در ســايتهای خبــری 

 سـاله ای    ٢٠جوان  : منعکس شد مبنی بر اينکه    

به نام رضا که برای پيـدا کـردن کـار از اروميـه بـه                

تهـــران رفتـــه بـــود، بعـــد از ســـه روز گرســـنگی  

نيمه جان در يکی از پارکهـای تهـران در          کشيدن،  

بر اساس اين   . حاليکه بيهوش شده بود پيدا شد     

گزارش اگر رهگذران به کمک او نيامده بودنـد وی       

ظاهرأ ايـن جـوان پـس از چنـدين     . زنده نمی ماند 

روز تالش برای پيدا کردن کار  نه تنها کـاری پيـدا             

نکرد بلکه تمام پس انـدازش نيـز تمـام شـد و بـا                

که به دليل بی پولی در پارکها می خوابيد امـا           اين

ديگر پـولی بـرای خريـدن نـان هـم بـرايش بـاقی               

  . نمانده بود

  

یکبـار دیگـر ماهيـت ضـد خلقـی نظـام            اين حادثه   

حاکم و رژیمی  را به نمایش گذارد که توده های           

تحت سـتم بطـور روزمـره در زيـر سـلطه آن جـان               

زدست خود را به خاطر فقر و گرسنگی و نداری ا         

ــد ــوق،  . مــی دهن ــداد تاســف اور ف ــا روی بطــور ام

طبيعی  باعث اين سوال شـد کـه چـرا بايـد يـک               

 ساله در کشوری مثل ايران که سرشار ٢٠جوان  

  از ثروتها و منابع طبيعی است، گرسنه بماند؟

بـرای  وسـيله ای    غذا يک نيـاز طبيعـی انـسان و          

. غذا يک کاالی تجملی نيست. زنده ماندن است  

از دو روز غــذا بــه بــدن انــسان نرســد، اگــر بــيش 

سلولهای بدن پس از مصرف چربـی بـه ماهيچـه           

همراه با تمام شدن آب بـدن       . ها حمله می کنند   

و ســـلولهای ماهيچـــه ای، بـــه تـــدريج امـــالح و  

ويتامينها و الکتروليتهای بـدن نيـز بـه اتمـام مـی             

. رسند و شخص دچار ضعف عمـومی مـی شـود          

افــزايش تــدريجی 

ــيد  ــک"اسـ  "يوريـ

ــاد   ــز باعــث ايج ني

سنگ کليه شـده    

و غلظت خون نيز    

. افزايش می يابـد  

ــان خـــون در   جريـ

ــاهش  ــا کـــ رگهـــ

يافته و اکسيژن و    

غــذا بــه دســتگاه  

ــدن   ــای بـــــ هـــــ

نرســـيده و يکـــی 

پــس از ديگــری از 

. کــار مــی افتنــد  

تمــــــام بــــــدن و 

بخصوص شکم را   

ــرا   درد شــديدی ف

. مـــــــی گيـــــــرد

سلولهای مغز به تدريج از بين رفته و شـخص بـه        

يج قدرت فکر کردن و تکلـم و حتـی تـشخيص            تدر

زمان و مکان را از دست ميدهد و سپس بيهوش          

امـا بـه   . شده و نهايتأ قلب او نيز از کار مـی افتـد    

در جامعه سـرمايه داری     رغم این واقعيت ساده،     

تبـديل شـده   يک کـاال   به  غذا مثل هر چيز ديگری      

و تنها در ازاء پرداخت بهای آن امکان تهيه         . است

و هزاران   رضا ،وجود دارد به همين دليل هم     اش  

ــر او   ــز مثــل همــه کــارگران در  هــزار جــوان نظي ني

سيــستم ســرمايه داری تــا زمــانی حــق زنــدگی  

 بـه جيـب   نتيجـه کـار او    کردن دارد کـه کـار کنـد و          

 و روزی کـه نتوانـد       ريخته شـود  طبقه سرمايه دار    

کــاری پيــدا کنــد در آمــدی نخواهــد داشــت و بــه  

ــه غــذا و مــسکن و  همــين دليــل هــم    حــق تهي

پوشــاک و حتــی حــق زنــدگی کــردن را از دســت 

  .می دهد

  

از آنجا که اين قانون حاکم بر نظام سـرمايه داری           

است بنابراين تنها مختص کشورهای وابسته ای 

مثل ايران نيست به همين دليل هم زحمتکشان        

کشورهای پيشرفته امپرياليستی نيـز از شـمول        

 البتـه بـه دليـل تفـاوت         .اين قـانون خـارج نيـستند      

های بـسيار بـزرگ در نظـام اقتـصادی اجتمـاعی            

ســلطه امپریاليــستی و اســتثمار (ایــن کــشورها 

وحشيانه نيروی کار و منابع طبيعی آنهـا، انتقـال          

بار بحرانهای امپریاليستی به دوش مردم جوامـع        

ــان و    ــاتوری عری ــات ...) تحــت ســلطه، دیکت تجلي

ســـنگی و ذاتـــی نظـــام ســـرمایه داری نظيـــر گر

در سـطحی بـسيار   ... بيکاری و گرانـی و تـورم و      

وســيعتر و عميقتــر در چوامــع تحــت ســلطه بــروز 

ــد ــا حتــی در کــشورهای باصــطالح  .  مــی یابن ام

 بيکاری و بی خانمـانی و       پيشرفته امپریاليستی   

ــه    ــوه هــای شــرايط ظالمان گرســنگی و ديگــر جل

جامعــه طبقــاتی بــه اشــکال گونــاگون زنــدگی       

 را نيــز بــه خطــر مــی  کــشورهازحمتکــشان ایــن 

انــدازد و گــاه آنهــا را مجبــور بــه خودکــشی مــی  

مـاجرای  حدود يک ماه قبل از     طور مثال   به  . سازد

،در گزارشات خبـری    ) جوان ايرانی  (گرسنگی رضا 

 ســاله ای بــه نــام ۵٨خوانــديم کــه  جــسد مــرد  

در پناهگـاهی  ) Hans-Peter Z" ( پيتر زد-هانس"

در .  کـشف شـد    در يک منطقه جنگلـی در آلمـان       

کنار جسد او، دفتر خاطراتش را پيدا کردند که در          

 ١٣ ژانويـه تـا      ١٩( روز آخر زنـدگيش      ٢۴آن وقايع     

را نوشــته و شــرح داده بــود کـــه    ) ٢٠٠٨فوريــه  

  .چگونه از گرسنگی در حال مرگ است

ــر دو        ــه ه ــانس ک ــز ه ــم انگي ــرگ غ ــدگی و م زن

محصول شرايط اجتماعی ناگوار جامعـه طبقـاتی        

ــ  ــود، ن ــار و   ب ــه وی در دوران ک ــه چگون شان داد ک

ــار شــدنش ،     ــين پــس از بــی ک ــدگی و همچن زن

اسير اين قانون و حکـم پايـه ای جامعـه سـرمايه             

انسان مـزد بگيـر تـا زمـانی         : داری بوده است که   

حق زنده ماندن دارد که برای طبقـه سـرمايه دار           

ــا ســود رســاندن بــه    مفيــد باشــد و کــار کنــد و ب

مـع ايـن طبقـه حـاکم را         سرمايه داران حرص و ط    

  . ارضا کند

پس از پيدا شدن جسد هانس رئيس سابق وی         

به خبرنگاران توضيح داد که هانس چگونه سخت        

. کــار ميکــرده و بــسيار قابــل اعتمــاد بــوده اســت 

 بـا بـاز شـدن درهـای بـازار           ١٩٩٠هانس در سال    

، دول امپریاليـستی غـرب      آلمان شرقی بـه روی      

 اميد پيدا کردن کـاری      مثل بسياری از اروپائيان به    

دائمی همراه با همسر و دخترش به آنجا رفت و          

در شــرکتی کــه نمايــشگاه هــای تجــاری برگــزار  

او هفـت روز هفتـه کـار      . ميکرد مشغول کـار شـد     

ميکرد و به خاطر شغلش مـدام در سـفر و دور از             

اين مسئله موجب طـالق     . همسر و فرزندش بود   

در سال  . و از هم پاشيده شدن خانواده اش شد       

ــد   ٢٠٠٣ ــز شــغلش را از دســت داد و مانن  ۴٠ ني

 سـال بـه ارتـش       ۵٠درصد از آلمانی هـای بـاالی        

پس از مدتی تمـام تالشـهای او   . بيکاران پيوست 

برای پيدا کردن کار به شکست خورد و به تـدريج           

. پس انـداز مختـصری کـه داشـت نيـز تمـام شـد              

ــل عــدم پرداخــت    ــه دلي ــه اش او را ب صــاحب خان

و در اثر افسردگی شـديد و       . ن انداخت کرايه بيرو 

اقدام به خودکشی، در بيمارستان بـستری شـد         
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و پس از آن نيز مدتی در خانه دوستانش زنـدگی   

  . کرد

 ، يــک روز ســوار ٢٠٠٧هــانس در اواســط نــوامبر 

 کيلـــومتر بــه ســـمت  ١٠٠دوچرخــه اش شــد و   

مـسير طـوالنی    . رانـد " سولينگ"منطقه جنگلی   

 پيـاده رفـت و در اعمـاق         ای را نيز در داخل جنگل     

هــانس هــيچ . جنگــل در گوشــه ای پنهــان شــد 

غذايی همراه خود نبرده بود و فقط يک بطری آب          

ــی     ــر روز کمــی از آن را م ــه ه ــراه داشــت ک هم

او تمام روزهای دردآور اين انتظار طوالنی  . نوشيد

برای فرارسيدن مرگ خـود را در دفتـر خـاطراتش           

  .   ثبت کرد

  

س از دريافت کمک مـالی      گفته می شود که هان    

خـودداری کـرده    ") سوشـيال "و يا   " ولفر("دولتی  

ــود ــه هــانس را   . ب ــار ک ــدان اداره ک يکــی از کارمن

مالقات کرده بود، گفته است که هانس پيشنهاد    

او را بــرای پــر کــردن فــرم تقاضــای دريافــت ولفــر  

مبلغ ناچيزی که زیر نام مزایای تامين اجتمـاعی    (

رده و گفتـه اسـت کـه        رد ک را  ) پرداخت می شود  

  .خود را فاقد شرايط الزم می داند

  

سيــستم ولفــر در کــشورهای غربــی تحــت تــأثير 

مبارزات و با تالش طبقه کارگر ايجـاد شـده و هـر           

در شـرايط بـسيار دشـوار بـی         مـی توانـد     کسی  

البتـه در سـالهای اخيـر بـا          (کاری و کمبود مـالی    

 از آن اســتفاده )گذشــتن از هفــت خــوان رســتم 

 اما عمأل مقررات جديـدی کـه بـرای دريافـت            .کند

از  ايــن کمکهــا وضــع شــده، آنچنــان بــرای برخــی

بيکاران غير قابل قبول است که گاه  گرسنگی و          

بی خانمانی را به دريافـت کمـک مـالی از دولـت             

طبق مقررات جديد اداره کار در      . ترجيح می دهند  

اغلب کشورهای اروپايی افراد مسنی کـه تمـام         

 ۵٠کار کرده اند و در سنين بـاالی    طول عمرشان   

سال اخراج می شوند نيز به جای دريافت حقوق    

قرار " ولفر"بازنشستگی، تحت پوشش سيستم   

آنها و ديگر متقاضيان ولفر، مثل اخراج   . می گيرند 

شدگان و يا پناهندگان تنها درصورتی می تواننـد         

کمک مالی بخور و نمير ولفر را دريافـت کننـد کـه       

ازهايـشان را خـرج کننـد و در طـول           همه پـس اند   

مدت دريافـت ولفـر نيـز مرتبـأ بـه اداره کـار رجـوع                

کنند و اولين کاری را که به آنها پيشنهاد ميـشود    

حتـــی اگـــر ايـــن  شـــغل بـــا ميـــزان (را بپذيرنـــد 

ــه کــاری آنهــا انطبــاق نداشــته    تحــصيالت و تجرب

اين از جمله مقرراتـی اسـت کـه موجـب           ). باشد

اضـيان بـرای حفـظ غـرور     می شود برخـی از  متق  

خود از حق خود سرباز زده و تقاضای کمک مالی       

احتمـاأل هـانس نيـز از ايـن گونـه           . از دولت نکننـد   

ــالی از دولـــت را    ــود، دريافـــت کمـــک مـ ــراد بـ افـ

سرشکـــستگی و درتـــضاد بـــا غـــرور خـــود مـــی 

دانست و همين مسئله احتماأل موجب شـد کـه          

همــان ديــسيپلينی را کــه در زنــدگی و کــار خــود 

او . جرا می کرد، در کشتن خود نيز بـه کـار ببـرد            ا

وقــايع و احــساس و وضــعيت جــسمی و روحــی  

اش را در هر روزی که به مرگ نزديکتر ميـشد بـا             

او . جزئيات کامل در دفتـر خـاطراتش ثبـت ميکـرد          

شرح داده است کـه چگونـه بـه تـدريج پوسـتش             

خشک شد و اعـضای بـدنش يـک بـه يـک از کـار                

أ ضعيف و ناتوان شد، و به       افتادند و جسمأ و روح    

ــز حــواس و حــس زمــان و    ــدريج حافظــه و تمرک ت

  . مکان را نيز از دست داد

 ١٣کــه تــاريخ (هــانس در آخــرين يادداشــت خــود 

وصــــيت خــــود را نوشــــته و   ) دســــامبر را دارد

درخواست کـرده اسـت کـه جـسدش را بـه دريـا              

ــرش     ــه دخت ــز ب ــاطراتش را ني ــر خ ــد و دفت بياندازن

ــد ــانس د . بدهن ــسد ه ــرگش   ج ــس از م ــاه پ و م

توسط چند شکارچی کشف شـد و رقابـت بـرای           

ــا و   خريـــد دفتـــر خـــاطراتش توســـط روزنامـــه هـ

شرکتهای چاپ کتاب و حتی فيلم سـازان، هنـوز          

خود ايـن مـسئله نيـز نـشان دهنـده           . جريان دارد 

ــاتی     ــام طبق ــی رحــم نظ ــسانی و ب ــره غيران چه

  .است

هــانس نمونــه کــوچکی از قربــانی شــدن روزمــره 

ی زحمتکش در کـام هيـوالی غـارتگری و          توده ها 

  . رذالت نظام سرمایه داری ست

برای درک خصلتهای ظالمانـه سيـستم طبقـاتی            

تحليلهای اقتـصادی و يـا       الزم نيست که صرفا به      

بــه آمــار و ارقــام افــزايش ميــزان فقــر و بيکــاری و 

ــشورهای    ــصادی ک ــورم و وضــعيت اقت ــی و ت گران

 سرنوشـت غـم     مختلف دنيا رجوع نمـود مطالعـه      

هـا و درد و رنـج هـايی         " هـانس "ها و   "رضا"انگيز  

که متحمل شدند خـود جلـوه گويـائی از ماهيـت            

بيانگر ظلم و ستم ناشـی      و  ددمنشانه اين نظام    

  . از اين سيستم است

 
  
  
  

  زانقالبي سخت جاري سيل خون بايد نمودزانقالبي سخت جاري سيل خون بايد نمود

  وين بناي سست پي را سرنگون بايد نمودوين بناي سست پي را سرنگون بايد نمود

  از براي نشر آزادي زبان بايد گشوداز براي نشر آزادي زبان بايد گشود

  ن بايد نمودن بايد نمودارتجاعيون عالم را زبوارتجاعيون عالم را زبو

  تا كه در نوع بشر گردد تساوي برقرارتا كه در نوع بشر گردد تساوي برقرار

  سعي در الغاء القاب و شئون بايد نمودسعي در الغاء القاب و شئون بايد نمود

  ثروت آنكس كه مي باشد فزون ، بايد گرفتثروت آنكس كه مي باشد فزون ، بايد گرفت

  وآنكه كم از ديگران دارد ، فزون بايد نمودوآنكه كم از ديگران دارد ، فزون بايد نمود

  منزل جمعي پريشان ، مسكن قومي ضعيفمنزل جمعي پريشان ، مسكن قومي ضعيف

  قصرهاي عالي ي اشراف ، دون بايد نمودقصرهاي عالي ي اشراف ، دون بايد نمود

  صلح كل چون مستقر شد خارج از جمع لغاتصلح كل چون مستقر شد خارج از جمع لغات

   نمود نموداصطالح توپ و شمشير و قشون بايداصطالح توپ و شمشير و قشون بايد

  ""ناپاكان حبيبناپاكان حبيب""سطح زمين گردد ز سطح زمين گردد ز پاك تا پاك تا 

  زانقالبي سخت جاري سيل خون بايد نمودزانقالبي سخت جاري سيل خون بايد نمود

  بياد فرخي يزدي، 

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

دانــشجوي زنــداني  

  !آزاد بايد گردد
-گرامي باد نهمين سالگرد جنبش دانشجويي(

  )1378مردمي تيرماه 
  

مـــــين ســـــالگرد جنـــــبش در آســـــتانه نه
ــشجویی  ١٣٧٨تيرمــــاه ١٨ مردمــــی -دانــ

 سال پيش در چنـين ایـامی و در    ٩. هستيم
ــوری     ــه ســران ســرکوبگر جمه شــرایطی ک
ــار    ــه ســردمداری خــاتمی فریبک اســالمی ب

ــين   ــه دروغـ ــيدن جامـ اصـــالح "ضـــمن پوشـ
ــواهی مــــی " دمکراســــی"و " طلبــــی خــ

کوشيدند تا ماهيت دیکتاتوری نظام حاکم را       
هـا پنهـان سـازند و بـر جنـبش           از انظار توده    

مقاومـت کــارگران و تـوده هــای تحـت ســتم     
 لگام بزنند، هـزاران تـن از دانـشجویان مبـارز         
ــا شــعارها و اعمــال    ــه و ب ــه خيابانهــا ریخت ب
انقالبی خـویش، جنایتکـاران حـاکم را دچـار          
چنان وحشتی نمودند که هنوز از خاطره ها        

  .پاک نشده است
  

رز کـه از سـوی      هزاران تن از دانشجویان مبا    
توده های آگاه و تحت ستم نيز حمایت می         
ــالی     ــا ســردادن شــعارهای رادیک شــدند، ب

، آزادی  "مـرگ بـر جمهـوری اسـالمی       "نظير  
تـوپ،  "،" اندیشه با ریش و پشم نمی شـه        
وای بــه "، " تانــک، مسلــسل دیگــر اثرنــدارد

بـه خيابانهـا    .... و  "  روزی که مسلح شـویم    
 روز خـواب را  ریخته و در حالی که برای چنـد    

ــوری   ــم جمهــ ــردمداران رژیــ از چــــشم ســ
اسالمی ربودند، کوس رسـوایی دیکتـاتوری       
حاکم و ادعاهای دروغين این رژیم را به صدا  

این جنبش مبارزاتی حقيقتًا زمـين      . درآوردند
را در زیر پـای رژیـم سـرکوبگر و ضـد خلقـی              
جمهوری اسـالمی لرزانـد و افـسانه اصـالح          

بی آیندگی و مرگ طلبی آن را افشا کرده و 
بـه  . بـه نمـایش گـذارد      محتوم آنرا بـار دیگـر       

 ١٨ مردمی   -همين دليل جنبش دانشجویی   
تيــر تمــامی دار و دســته هــای ضــد خلقــی  

" اصـالح طلبـان   "طبقه حـاکم و در راس آنهـا         
رسوا را واداشت تا عليرغم همـه فریبکـاری         
هایشان، سـریعا شمـشير را از نيـام بيـرون           

ــی خــ   ــره واقع ــشيده و چه ــدا از  ک ــه ج ود ک
را با وضـوح تمـام       دیکتاتوری نظام حاکم نبود   

. در مقابل توده های بجان آمده نشان دهند       
 مردمـی  -به این ترتيـب جنـبش دانـشجوئی    

فریبکارانـه  " دمکرات منـشی "در اوج نمایش   
ــه   ــرایطی کـــ ــران حکومـــــت و در شـــ ســـ
امپریاليستها از  یک طرف و اپورتونيـستهای        

شاطه گــری رنگارنــگ از طرفــی دیگــر بــه مــ 
فریبکار می " اصالح طلبان"چهره ضد خلقی 

  .پرداختند ، وحشيانه سرکوب شد

  
هزاران تن از دانشجویان و توده های مبارز و      
انقالبی در جریان ایـن حرکـت توسـط قـداره           
بندان حکومتی مجروح، دستگير و به زنـدان        

تعقيـــب و پيگـــرد سيـــستماتيک   . افتادنـــد
 دانـــشجویان در سراســـر کـــشور توســــط   

یکتــاتوری حــاکم ابعــاد وحــشتناک جدیــدی د
ــزوده      ــاد آن اف ــر ابع ــر ســال ب ــرد و ه ــدا ک پي

امـا بـرغم ایـن سـرکوب وحـشيانه ،         . گشت
ــر طــشت رســوایی اســتبداد  ١٨جنــبش   تي

حاکم و بویژه پروژه فریبکارانه اصـالح طلبـی         
ــد   ــين افکن ــه زم ــام ب ــبش  . آن را از ب ــن جن ای

انقالبی ماهيت سازشکارانه و راست انـواع       
سام اپورتونيــست هــا و دوســتان نــادان و اقـ 

خلق را نيز افشا کرد کـه بـا روی کـار آمـدن               
ــر      ــار از تغيي ــشه و فریبک ــت پي ــاتمی جنای خ
ماهيت دیکتاتوری حاکم و وجود جنـاح هـای         

در ميــان دشــمنان قــسم خــورده    " خــوب"
ــد  ــن . کــارگران و زحمتکــشان دم مــی زدن ای

جنبش سرفصل جدیدی را در مبارزات مـردم        
یــران بــر عليــه رژیــم جمهــوری تحــت ســتم ا

اسالمی گشود و برغم سـرکوب خـونين آن         
توسط دشمن، در سالهای بعد ادامـه یافـت         
و تجارب و درسهای مبـارزاتی آن بـه شـکل           
گيری نسل جدیدی از دانشجویان چپ آگـاه        

ــود   ــک نم ــارز کم ــه و  . و مب ــام آزادیخواهان پي
 تير در اعمـاق جامعـه و        ١٨مبارزاتی جنبش   
دیــدی از جوانــان پرشــور و در ميــان نــسل ج

مبارز طنين افکند و سالها بعـد منجـر بـه آن            
شد که در ميان ناباوری مرتجعين حـاکم بـار          
ــارب      ــام از تج ــا اله ــا ب ــشگاه ه ــر در دان دیگ
مبـــارزاتی نـــسلهای پيـــشين و از جملـــه    

 پرچمهـای   ٥٠مبارزین و کمونيستهای دهـه      
" سوسياليزم یـا بربریـت    "سرخ و شعارهای    

ــراز اعترا  ــر ف ــزاز   ب ــه اهت ــشجویی ب ضــات دان
  .   درآید

  
ــبش     ــين ســالگرد جن ــروز در آســتانه نهم ام

، رژیـم   ١٣٧٨ تيرمـاه    ١٨مردمی  -دانشجویی
سرکوبگر جمهوری اسالمی در حالی که بـا        
ــدی از   ــسل جدیـــ ــی نـــ ــارزات انقالبـــ مبـــ
دانشجویان مبـارز روبروسـت، در وحـشت از         
تکـرار خـاطرات ترسـناک  آن روزهـا بـر ابعـاد       

ب و سرکوب دانـشجویان مبـارز       پيگرد و تعقي  
ــت   ــزوده اســ ــشجویی افــ ــالين دانــ . و فعــ

ــر    دارودســته هــای ســرکوبگر رســمی و غي
رسمی حکومت از وزارت اطالعات گرفتـه تـا         

کوشـيده  ... بسيج دانشجویی و حراست و      
اند تا اعتراضات و مخالفتهای دانـشجویان را        
در سطح دانشگاه هـا منکـوب سـاخته و بـا            

یان و ارعاب و تهدیـد      اخراج و تعليق دانشجو   
و دستگير ساختن آنان از پـاگيری هـر گونـه           
ــارزاتی در ميــان دانــشجویان   ــد مب مــوج جدی

  . ممانعت کنند
  

مطابق اخبار منتشره تنها در ظرف چنـد روز         
اخيــر شــمار دیگــری  از دانــشجویان مبــارز و 
مخالف در دانـشگاه هـای مختلـف کـشور از           

ستگير د... تهران گرفته تا شيراز و مشهد و        

و روانــه ســياهچالهای حکومــت شــده انــد و 
احکام ضد خلقـی زنـدان و حـبس و تعزیـر و             
شکنجه برای آنان صادر شده اسـت و گـروه      
ــار     ــز در انتظ ــپ ني ــشجویان چ ــری از دان دیگ
محاکمــات غيــر عادالنـــه و ضــد خلقـــی در    

بـدین  . بيدادگاه های ایـن رژیـم مـی باشـند         
ترتيب گرچه جمهـوری اسـالمی بـه سـياق          

هه گذشته می کوشد تا بـرای ایجـاد         سه د 
وحشت و ترس و ارعاب در ميان تـوده هـای           
مبارز، شمشير را از رو بـسته و جنبـشهای          
ــه ســرکوب    ــه را بيرحمان اعتراضــی در جامع
کند، اما همين اقـدامات وحـشيانه بـه نوبـه           
ــود از اوج هــراس و وحــشت ســردمداران    خ
ــری   ــداوم و اوج گيـ ــه تـ حکومـــت نـــسبت بـ

ــشجوی  ــارزات دان ــد  مب ــسل جدی ــویژه ن ی و ب
دانشجویان چپ و مارکسيست پرده برمـی       

  .دارد
  

 -در نهمـــين ســـالگرد جنـــبش دانـــشجویی
 یـــاد تمـــامی ١٣٧٨مردمـــی تيرمـــاه ســـال 

دانشجویان و توده های مبارز و به پاخاسـته     
ــت     ــم و در بزرگداشـ ــی داریـ ــی مـ را  گرامـ
آرمانهای انقالبی آن جنبش بر ضرورت پيوند       

شهای انقالبـی   جنبش دانـشجویی بـا جنبـ      
طبقه کارگر و سایر ستمکشان جامعه تحت       

مـا همچنـين    . سلطه مان تاکيـد مـی ورزیـم       
تمامی اقدامات سرکوبگرانه رژیـم جمهـوری       
اسالمی در تعقيب و پيگرد و زنـدانی کـردن          
دانشجویان مبارز را محکـوم مـی کنـيم و بـر        
تداوم و تشدید مبارزه بر عليه رژیم وابـسته         

ری اسالمی به منظـور     به امپریاليسم جمهو  
سرنگونی انقالبـی آن بـه مثابـه بهتـرین راه           

 ١٨ مردمـی  -بزرگداشت جنبش دانـشجویی   
  .تير تاکيد می ورزیم

  
  !دانشجو ي زنداني آزاد بايد گردد

 -زنــده بــاد آرمانهــاي انقالبــي جنــبش دانــشجويي
  1378مردمي تير ماه 

سرنگون باد رژيم وابسته به امپرياليـسم جمهـوري         
  !اسالمي

  !زنده باد كمونيسم! يروز باد انقالبپ
  با ايمان به پيروزي راهمان

    چريكهاي فدايي خلق ايران
  2008 ژوئيه 7 -1387تيرماه 17
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دفـاع از    گزارشي از آكسيون  
  جنبش دانشجويي 

  لندن در  تير18در سالگرد 
  

فعالين چریکهای فـدایی خلـق      به ابتکار   
ــران ــدن و ایــ ــازمان  در لنــ ــالين ســ فعــ

 ضد امپریاليستی ایرانيان  –دمکراتيک 
ــبش     ــالگرد جن ــين س ــستان، در نهم در انگل

ــشجویی ــی -دانـ ــر ١٨مردمـ ، و در ١٣٧٨ تيـ
شــرایطی کــه رژیــم ضــد خلقــی جمهــوری   
اســالمی مــوج جدیــدی از پيگــرد و ســرکوب 
ــارز ســازمان داده اســت، در   دانــشجویان مب

 روز سه شنبه تظاهرات ایستاده    ١٢ساعت  
انهای انقالبی  ای در لندن در بزرگداشت آرم     

این جنبش مبارزاتی و در اعتراض به حمالت 
اخير ماشين سرکوب جمهوری اسالمی بـه       

ــت   ــازمان یافـ ــارز سـ ــشجویان مبـ ــن . دانـ ایـ
هـــای اســـتریت "آکـــسيون کـــه در خيابـــان 

ــون ــرکت جمعـــی از  " کنزینگتـ ــدن و باشـ لنـ
ایرانيان مبارز برگزار شد، از سـوی  رفقـائی          

 پـشتيبانی   از جنبش انقالبی ترکيه نيز مورد     
  . قرار گرفت

  
شــــرکت کننــــدگان در ایــــن آکــــسيون بــــا 

مرگ بـر   "برافراشتن پالکاردهایی با مضمون     
" جمهوری اسالمی و اربابان امپریاليستيش    

حمایـت از   "و  " درود بر دانـشجويان مبـارز       "،  
بـــه ســـردادن " مبـــارزات مردمـــی در ایـــران

ــر   ــعارهایی نظيـ ــوری   "شـ ــر جمهـ ــرگ بـ مـ
جویی در ایـران    از جنـبش دانـش    "،  "اسالمی

تمامی دانـشجویان زنـدانی     "،  "حمایت کنيد 
کـارگران و روزنامـه نگـاران       "،  "آزاد باید گردند  

زندانی سياسـی   "و  " زندانی آزاد باید گردند   
  .  پرداختند... و" آزاد باید گردد

  

در طول این حرکت پالکاردهای بزرگی که در 
آنها به زبان هـای فارسـی و انگليـسی یـاد            

ــشجو ــام دان ــر ١٨ مردمــی –یی قي  ١٣٧٨ تي
پــاس داشــته شــده و ســرکوب دانــشجويان 
مبــارز محکــوم گــشته بــود بــه دیوارهــای      
ساختمان سابق بانـک ملـی رژیـم در محـل           
چسبانده شد و صد ها اعالميه بـه زبانهـای        
فارسی و انگليسی در ميـان عـابران پخـش          

در این اعالميه ها با تاکيد بر مبارزات        . گردید
یان پيشرو مبارز و یادآوری     قهرمانانه دانشجو 

 در  هآرمانهای انقالبی توده های به پا خاست      
 و شــرح ســرکوب خــونين آنهــا ١٣٧٨تيرمــاه 

توسط رژیم جمهوری اسالمی، آمده بود که       
ــا     ــه ب ــرد ک ــر مــی ک جمهــوری اســالمی فک
ســرکوب قهــر آميــز ایــن جنــبش مــی توانــد  
شعله های مقاومت توده های به پاخاسـته        

 را خـاموش گردانـد؛ امـا        و دانشجویان مبـارز   
مبارزه حتی از پشت ميلـه هـای زنـدان نيـز            

ــت  ــه یاف ــين   . ادام ــور همچن ــه مزب در اطالعي
جنایات جمهوری اسالمی بر عليـه مبـارزات        
کارگران، زنان و خلقهـای تحـت سـتم مـورد           
ــرورت     ــه و ض ــرار گرفت ــشاگری ق اشــاره و اف
ــد     ــبش ضـ ــومی از جنـ ــار عمـ ــت افکـ حمایـ

ــک خ  ــستی و دمکراتي ــران  امپریالي ــای ای لقه
در بخش انتهایی   . مورد تاکيد قرار گرفته بود    

این اطالعيه نيـز مـوج اخيـر حملـه دسـتگاه            
های سرکوب رژیم به توده های تحت ستم         
ــالين    ــردن فع ــدانی ک ــرد و زن ــب و پيگ و تعقي
دانشجویی محکوم شـده و خواسـت آزادی        
فوری تمامی دستگير شدگان با برجستگی      

  .مطرح شده بود
  

عتراضی بـا اسـتقبال و حمایـت        این حرکت ا  
بـــسياری از عـــابرین روبـــرو گـــشت و رفقـــا 
ــا    ــا رهگــذران در ارتبــاط ب فرصــت یافتنــد تــا ب
افشای چهره ضد خلقی جمهوری اسالمی      
ــارزات    ــاع از مبــ ــت و دفــ ــرورت حمایــ و ضــ
دمکراتيــک و ضدامپریاليــستی تــوده هــای    

  . تحت ستم صحبت کنند
  

فعالين چریکهای فدایی خلق ایـران در       
  نلند
  ٢٠٠٨ جوالی ٨ - ١٣٧٨ تير ١٨
  

  كمك هاي مالي 
  حاصل از فروش نشرياتو وجوه 

  آلمان
  

   پوند10    در جدال با خاموشي         يورو15    مادر زحمتكش، ماروزه آبكنار
   پوند20    رفيق شهيد حميد اشرف         يورو15     هامبورگ-مادر زحمتكش، آذرستاني

   پوند20  مادر انقالبي روح انگيز دهقاني        كرون150    مادر زحمتكش، ربابه بابا زاده
   پوند10  رفيق شهيد محمد رضا يثربي       كرون250      گيالن رفيعيمادر زحمتكش

   پوند10  رفيق شهيد محمد حسين حقنواز         يورو15    مادر زحمتكش، نگار راسخ حسيني
   پوند10    رفيق شهيد طاهره خرم          يورو15      ) فرهنگ(يوسف هاشمي 

   پوند10    رفيق شهيد مهدي مسيحا                  

                پوند10    نوروز قاسمي  يق شهيدرف                  انگلستان
     پوند10    رفيق شهيد فاطمه حسيني                   

   پوند10      در جدال با خاموشي 
  

 !هر چه بر افراشته تر باد پرچم خونين چريكهاي فدائي خلق ايران
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  )١(بــهـمــن  

  
  ای گشـته نام نامـی ات
   درج کـتـيـبـه  ی زمـان

    .درستایشت چه نارسایم  مـن 
  ای  جایگاه اسطـوره  مقاومـتـت 
بلـندتر از پرواز عقابان در سپـهر 

  نيلگـون
کـه ازآن اوج هـا ، از آن رفعـتـگـهی 

  زیبـا
اغ وزغـن و کـرگـس نـظـاره گـر جنگ ز

  و کـفتـارنـد
بر سـر دریــدن ســرزمين  خونـين  پيکر 

  .مــان 
  در ستایـشـت چـه نارسـایم ، مـن

***                
   ای تـو در زنـــدان،

  ای تـو در ميـان کـام و دنـدان
  )دنـدان اژدهـای هـزار دهـان( 

  در لحـظه هـای زودگــذر
  در لحـظه هـای دیر پـای

 لحـظه های انــجــمــاد  ودر
  سلـولسـتان قيـرگـون

  هــزاران بـار، 
المــاس تــن و پيکـرت  جـویــده می 

  .شــد 
  تا بشکـند و بکـشند و بـاز هـم بشکـند

  قـامـت اســـتـوار وبلـندت
که نه شکست قامـتـت و خــم نـشــد 

  .گــردنــت
دشمنان کردند  فتنه ها ، و نشـســتـند 

  ير به تـدبــ
"  فـرو بردنـت ، در مـرداب  از بـرای

  . . . " .تـســلـيم   
***               

ای فـــرجــاِد  بـاورمـنـد به امـر رهائــی 
  انســان درد مـنـد

  - از اسـارت یـوغ خـونيـن ســرمـایـه -
رهزنان موطال "که تهمتـنـت خوانـدند  

  )٢(؛ "
  و دژخيـمان سيه روی فـروخــتـه ســر

کـشـيدندت به بـندِی  دیـوار وحـلــقه و 
  قـفل و در

وباز هم  قـفل و بازهم حلــقه و بازهـم 
  .در 

  و جـالدان ؛ چــه بی مـهـابـا
می ریخـتـند در هر پيــچ و هر تـاب 

  عضــله هـای ورزیـده ات
  مـذاب غـل و زنـجــير را

و می خـواسـتـنـد بربـاینـد از کـنـجيـنه 
  ـتاســرار نـهـان

"  لـعـل  شـبـچراغ " رمـز و راز 
  )٣(پنهــانـت  

و تــو ، ای اســطــوره ی اسـتــوار  ِِ 
  مقـاومـت ها

  کـه در بـرابـر هـر پـرســش ،
  در برابر هر خواست مزدوراِن دشمن

آمــو "   دشمن ی  مهاجـم از آنـطـرف -
   -" دریـــا 

افـشــانـدی  بر منـحـوس چهـره های 
  کـرگسی شانکـریـه  و 

  تـف و تـف ، و بـاز هـم تـف
  .کـه نمـی ارزیـدنـد بـه تــف 

***                
و ز شکـنجـه هایـت که تصـویرگـرش 

  نـتـوانـم شـد،
  . چه بگــویـم که نارسایم ، مـن 

  آغشـته به -از  چوکـی چرکـيـن 
   -دلـمـه های خـون 
  کـه چـون تــو ،

 سـوگـوار و  بسـتــنـد هـزاران جنگاور
  خونين تـن مقاومت را

   بـاتسـمـه و حـلـقه و زنـجـيـر 
الـکـتـریـک " هـــای "ُشـوک  " از بـرای  

"  
  و ؛ امــا  ، 
  بــس بلــنـد " ولـتـاژ " تــو را ؛ بـا 

  ای کــه اتصال آن بر جانـت" ولـتـاژ" 
لـرزاندت  وتـکـاندت و کـف آورد بـر 

  دهـانــت 
  )شـرمســار ( ــِن زبـــون ؛  مـگــر دشم

  .حرفی  نشـنيـد  از زبـانـت 
***             

  بـاز بـرق و بـرق و بـاز هـم بـرق
  نبـودت بــيـمــی از بـرق  و مـرگ

  کـه از خروش خـــون هـر رگ  ایمـانـت
  بر می خاســت  آذرخـش آرمـانـت ،

***                  
  !  بـهــمـن 

  :گفته ات آمد بياد 
شورش بر ضــد  اشــغال ، برحــق " « 

  »" اســت در هر کجا 
بـبـين ، بـبـيـن ، کـه مفـهــوم نـام 

  پرشکـوهـت 
جاریست در بستر نبرد کـار بـا 

  سـرمایـه 
هم در آغـاز و هـم در زنـدان  و هم 

  اکـنون کـه در کشورت ،
 برضــد تطـهيـر و تـقـدیـس  

  تجاوزگــران امریـکـا
ـور و شــــراره  شـــده  بـر آشوب و شـ

  .پـــا 
*******                        

--------------  
  
عضو کميته ) سيد بشير بهمن( بهـمـن «   -)١(

مرکزی سازمان  انقالبی و طن پرستان واقعی 
وی از چهره های محبوب و . بود") ســاوو(" 

کمونيستی  ضد [ سرشناس جنبش انقالبی 
، وضد ]کران اخوانی آنامپریاليستی ونو

 خلقی -سوسيال امپریاليستی و عمال پرچمی 
و سایر ]  وسازایی  آن، و ضد  طبقات حاکمه  [-

  .مرتجعان دیگر به شمار می رفت 
هنگاميکه محصل فاکولته  حقوق بود 

به خاطر فعاليت های سياسی محکوم ) . ١٣٤٧(
به چهار سال حبس در زندان معروف دهمزنگ 

بعد از سپری  نمودن زندان، فاکولته . کابل گردید
به ) ] دانشگاه( در پوهنتون کابل[ حقوق را 
  .در وزارت عدليه مشغول کار شد. اتمام رساند

بهمن هشت ماه بعد از تجاوز ارتش 
اشغالگر روس به افغانستان ، به تاریخ چهارم 

 با سـه  تــن از همرزمانش توسط ١٣٥٩سنبله
 به تاریخ خادی های مزدور دستگيرشد، و

( ، با پنج  همزنجيرش ١٣٦٠دوازدهم سرطان 
استادمسجدی ، انجنير لطيف محمودی ، نجيب ، 

این .  [ ؛ اعدام گردید) یونس زریاب و شير علم 
در زیر شکنجه های ] کمونيست نامورکشور

وحشيانه جالدان خادی آموزش دیده در  شوروی 
که به دستور مشاورین نظامی  روسی،   بر [ 

. حماسه آفرید]  پوال دینش تمرین ميشد پيکر
 KGBهيبت و صالبتش در جریان شکنجه، پشت  

.  پرچمی اشرا به لرزه در آورد-و چاکران خلقی 
که در برابر زندانيان یک [ چنانچه دژخيمان خاد 

نالش کنان  ] صدا می زدند " ال ال " دیگر شان را  
هر ال ال، چوب سر آب را : " به همدیگر می گفتند 

از [و جالد   دیگر ". چه می زنيم زیر نمی نشيند 
: " شکوه کنان می گفت]  جمله  قيوم صافی

هر دفعه که از او سوال می کنيم به روی ما ...
  ...".تف می اندازد 

بهمن بار ها  تاکيد می کرد که اخوان دهها بار 
سفاکتر و ميهن فروشتر از خلقی ها و پرچمی 

ارزه بر ضد آنان هاست؛ حتی لحظه ای از مب
  .نباید غافل شد

افسوس که بهمن زنده نماند تا به چشم " 
واقعيت آنچه را بر زبان رانده بود مشاهده می 
کرد و با استواری بی نظيرش عليه خاینان بنياد 

  . » "  گرا نيز حماسه می آفرید
درختم یادشت از این قلم در مورد بهمن، [ 

از جانب   ) ..."افسوس که بهمن ( " جمله  اخير
به اشعار " دوستی که سروده فوق را به سایت 

فرستاده بود، عالوه "  دشنه گون خوش آمدید
در جریان چاپ [ ] شده، و نکات بين مربع قوس

  . ] .این دفتر به زیر نویس   اضافه  گردیده است
در سایت وزین " عبور لحظه ها " سالهاست که 
وش به اشعار دشنه گون خ( " و پر محتوای 

  . بر قرار می باشد " ) آمدید
عـبور لحــظه " مجموعه  اشعار متن دفتر

بر روی ســایت  چریکهای فـدایی خلــق " هــا 
یــا  )  org.fadaee.www://http/ (ایــران 

)com.siahkal.www://http( ."  سایت وزین )
www.baaba.eu (   و سایت وزین )

www.payameazadi.org (  نيز برقرار  گردیده
    )رتيبل.  پ (است 

( اشاره  به اعضای  ": رهزنان موطال  " -)٢(
KGB(   درنقش مشاورین نظامی  شکنجه

  .گاههای خاد و زندان ها در افغانستان 
 اشاره ایست به"  لعل شبـچـراغ   " -) ٣(

   ) .ســـاوو  ( " سازمان تسليم ناپذیر  

  "ارگان چريكهاي فدايي خلق ايران " پيام فدايي"به
 

  ؛) 12/4/1360(به پيشواز بيست و هفتمين ســالروز شهادت رفيق بهــمـن 
  يك تن ازاســطوره هاي مقاومت جنبش كمونيستي افغانستان

  ." ســـاوو "سليم ناپذير  و رفقاي شهيد سازمان ت
  .تقديم شان باد اين سروده 

  
                        )20/6/2008(كبير توخي تورنتو 
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        سرمايه داري جهاني با شديدترين

   به اين سو1945 از تاريخ   بحران

  ! مواجه است
  لين والش:  نويسنده

  

 فرشاد بهرنگي: برگردان به فارسي

 خـود   بحـران با بـدترین    یه داری جهانی    سرما
بعـد از پایـان     کـه   بحرانـی   . روبرو شده اسـت   

. بيسابقه ميباشـد جنگ دوم جهانی تا کنون    
 در ســرمایه گــزار معــروف   جــورج ســوروس 
که  رهبران کمپانی های بزرگ مجمع امسال

 ،  س سویس تشکيل شده بـود     داوودر شهر   
نگران شـرکت کننـده در      خطاب به نمایندگان    

 بحـران یـک   ایـن   ... "این فوروم اظهـار داشـت     
  ".معمولی نيست

ما در پایان دورۀ توسعه اعتباری "
  "هستيم

اقتــصاد جهــان بــا ترکيبــی از بحــران مــالی و 
کند شدن رونـد رشـد اقتـصاد، کـه هـر دوی             
آنها نيـز از قلـب نظـام سـرمایه داری ایـاالت             

ایـن  . می گيرند، مواجه است   متحده نشأت   
دو گرایش به یکدیگر یاری رسـانده و بحـران          

ــر مــی ســازند  براســاس . جهــانی را عميقت
 آن اروپـا،    طبـق ، کـه    "گسست"تصور واهی   

آسيا و دیگر حوزه های اقتصادی، می توانند      
مستقل از ایاالت متحده به رشد خود ادامـه         
دهند، حال با کند شـدن رونـد رشـد اقتـصاد        

در عوض، .  و آسيا، باطل شده است  در اروپا 
ــأثير    آنچــه کــه واقعيــت نــشان مــی دهــد، ت
شــدیدی کــه رشــد معکــوس اقتــصاد ایــاالت 
متحده بر دیگـر نقـاط جهـان داشـته اسـت،            

  . آنها است" پيوند"گواه 

ــور      ــه ط ــد، ب ــده ســقوط کن ــاالت متح ــر ای اگ
ــا    ــا را نيــز ب ــذیری بقيــه نقــاط دني اجتنــاب ناپ

 بـه دنبـال خـود       شّدت و حّدت کم یا زیادتری     
تقریبـًا یکـسال طـول کـشيد        . فرو خواهد برد  

تا عـواملی کـه موجـب نـزول اقتـصاد ایـاالت             
متحده گشته اند به این حـد از تکامـل خـود            

ــند ــه برسـ ــی  ، در حاليکـ ــأثير منفـ ــودتـ  رکـ
، اقتـصادی ایــاالت متحـده بــر اقتـصاد جهــان    

  . مدت زمان بيشتری طول خواهد کشيد

ــازار وام   ــده "ســقوط ب ــر عم ــسکن در "غي  م
ایاالت متحـده کـه از اهميـت نـسبتًا بـاالیی            
نيز برخوردار بوده اسـت بـه خـاطر مجموعـه           
عملکردهــای تــاکنونی اش، یکــی از عوامــل 

بانکهــای . اصــلی بحــران موجــود مــی باشــد
 بزرگتـرین    کـه  مهمی همچون سيتی کـورپ    

، به زیانهـای مـالی خـود        ی است بانک جهان 
تی در همـين راسـتا سـي      . نـد ه ا اعتراف کـرد  

از وام  ميليـــارد دالر ١٨کـــورپ مجبـــور شـــد 
" ضرر"های مسکونی سئوال برانگيز خود را       

تـاکنون بانکهـای ایـاالت      اگـر چـه     . اعالن کند 
نــد در ایــن ه امتحــده و اروپــائی مجبــور شــد

از سرمایه های خـود      ميليارد دالر    ١٢٠حوزه  
ضــرر  بــدون شــک هنــوز  ولــیحــذف کننــدرا 

  .های بيشتری در راه هستند

 بـه نـام     ناشناخته قبلـی   کمپانی های    رًااخي
بيمــه را  اوراق قرضــه هــا کــه" تــک خطــی"

، که قرار بود نقشی کليدی در       مالی ميکنند 
بازارهای اوراق قرضه و وثيقه های اعتبـاری        

نــد تــا بــه زیانهــای ه اایفــا کننــد، ناچــار شــد
 به طوری کـه سرسام آور خود اعتراف کنند،     

مـی  مقامات رسـمی ایـاالت متحـده تـالش          
تـایی از    ميليارد دالر چنـد ١٥کنند تا با تهيۀ 

نجــات از ورشکــستگی ایــن مؤســسات را  
 سفته  و ژانویه، محتکران  ٢١هفته  در  . دهند

يـا بـاالخره    بازان بورس سهام در سراسـر دن      
رسـيده و  موجـود    واقعيـات همجبور شـدند بـ   

 رکود اقتصادی   روزافزونچشمان شان با آثار     
  .    از شوند بایاالت متحده و جهاندر 

 ١٠ تـا    ٦ سهام بـورس هـا سـقوط سـنگين         
 تـا  ١٥ را تجربه کردند، و اکنـون بـين       یدرصد
 در مـاه    انشـ  تر از نقطه اوج     درصد پائين  ٢٠

هنگامی کـه بـازار     . ندااکتبر گذشته رسيده    
 درصـدی بـورس مواجـه    ٢٠سهام با سـقوط     

" خـرس "وارد مرحله خواب زمـستانی     ،  گردد
  . می شودو عدم تحرک 

 ٧٫٢ ميليارد یـورو برابـر بـا         ٤٫٩ (نيیان سنگ ز
 کــه بانــک فرانــسوی  ) ميليــارد دالر آمریکــا 

سوسييته ژنراله، پس از کالهبرداری ای که       
در آن صــورت گرفــت، متحمــل شــد، نــشان  

فروِش بالجبار  . است دیگری از همين بحران   
ــران      ــرای جب ــذکور ب ــک م ســهام توســط بان

 نـزول شـدید سـهام       باعثخسارتهای وارده   
در ایــن راســتا .  شــدهــم در بــورس ســهامم

 تا سقوط سـهام را بـه     شودبيهوده تالش مي  
جرمـو  (. گردن جرمو کرویـل بيچـاره بياندازنـد       

ــل  ــال  ٣٢کرویــ ــاله، در ســ ــه ٢٠٠٠ ســ  بــ
استخدام بانک فوق در آمـد و دو سـال قبـل            

. از کالهبرداری عظيمش، ارتقاء مقـام یافـت       
ــک     ــزی بانـ ــعبه مرکـ ــار وی در شـ ــل کـ محـ

  .)م.  بــودLa Défenseرالــه در سوسـييته ژن 
ــک ضــرر  ــشانۀ  بان ــه خــود ن سوســييته ژنرال

دیگری از وجود یک بحران عمومی است که        
در واقع مشکل پيش آمده فوق به آن شدت         

بنابراین قابل پـيش بينـی      . بيشتری بخشيد 
ــاه   ــی م ــه ط ــده شــاهد    اســت ک ــای آین ه
ــرداری  ــشای کالهب ــن   اف ــری از ای ــای دیگ ه

رویـل تنهـا یـک      دست باشيم کـه مـاجرای ک      
ِان "نمونه از آن است، درست ماننـد بحـران          

 کــه بــه افــشای یــک    ٢٠٠١ در ســال "ران
ســری رســوایی هــای شــرکت هــای بــزرگ 

ــد  ــدکام"مانن ــائی   و "ورل ــک ه ــر بان ــه دیگ ک
سرمایه گذاریهای کـالن مـی کردنـد، منجـر          

  .شد

با به صدا در آمدن زنگ خطـر سـقوط بـورس            
 رئيس  ،یسهام در عرصۀ جهانی، بن برنانک     

ــره مــالی ــاالت متحــده، بطــور  ذخي ــدرال ای  ف
 درصـد   ٠٫٧٥ کـاهش    اناگهانی نرخ بهره را بـ     

هش  بزرگتـرین کـا    ایـن . درسان درصد   ٣٫٥ به
 بـوده اسـت      تا کنون  ١٩٨٣نرخ بهره از سال     

 موجــب موازنــه در بــازار ســهام گــشت،  کــه
ــی      ــه ســطح قبل ــهام ب ــی از س ــی برخ حت

 تـر  پـائين هـای   اما، نرخ   . خودشان برگشتند 
تنـزل  د موجـب    نـ  ، هرچند کـه مـی توان       هبهر

د بــر نــ، ولــی نمــی تواندنبحــران پــولی شــو
ت سيستم اقتصادی فلج شده غلبه     مشکال

 در حالت های سهام    رو بورس  د و از این   نکن
  .واهند دادبی ثباتی خطرناکی به سر خ

ــدادها در مجمــع عمــومی    ــن روی انعکــاس ای
ــرمایه،    ــران سـ ــرای رهبـ ــاالنه داووس بـ سـ

بـه خـاطر    کـه   ل گذشته آنهـا     خوشبينی سا 
دستيابی به سودهای بيـشتر و امتيازهـای        

 تبدیل  راتهييج شده بود    بانکداران  برای  ویژه  
بــه بــدبينی و محيطــی سرشــار از ماللــت و 

خيلی از نمایندگانی کـه در      . افسردگی کرد 
کاهش نرخ بهـره    ند  دکرده بو داووس شرکت   

خيلـی کـم و بـسيار       " را   ی بن برنانک  طرفاز  
کمتر کسی پيدا . "ارزیابی کردند" گامهن دیر

می شـود کـه منکـر وجـود بحـران در ایـاالت              
متحده شود، بحث بر سر این است که ایـن          
بحران چقدر عميق بوده و برای چه مدت به         

 Lex, Financial." (درازا خواهـــد کـــشيد
Times, 22 January (  

  

گذشــته از محافــل اقتــصادی مرفــه، بــه هــر 
ایـن نظریـه کـه      ، یحال، ایـن حرکـت برنـانک      

فـدرال همـواره آمـاده اسـت تـا          ذخيره مالی   
ــا     ــه پ ــذاران مرف ــه ســرمایه گ ــرای کمــک ب ب

تقویـت بخـشيد، امـا وقتـی        را  درميانی کنـد    
صــحبت از کمــک بــه کــارگران و زحمتکــشان 

وجـود  جامعه می شود، چنـين آمـادگی ای         
  .ندارد

تاکنون، بحران مالی حاضر و چشم انداز یک        
جــادوی "عتمــاد بــه رکــود اقتــصادی جــدی ا 

بحــران  .  اســت خدشــه دار کــرده را " بــازار

  

 



  صفحه               109شماره                                      پيام فدايي 
 

 

17 

سرمایه داری جهانی تاثير بسيار عميقی بر 
ــاهی ــشان فقيــر    آگ ــارگر و زحمتک ــه ک  طبق

در ایــاالت .  سراســر دنيــا خواهــد داشــت   
 مفسر طرفـدار بـازار       ، متحده، دیوید بروکس  

ــورد آزاد ــه وال    "در مـ ــدید عليـ ــنش شـ واکـ
لی در کــشور اسـتریت و نقـل و انتقــاالت مـا   

 International(هــشدار داد" نگــران بحــران
Herald Tribune, 26 January 08 .(   

  بحران اقتصادی ایاالت متحده

ــس از  ــصادی آهــسته شــدن رشــد پ در  اقت
ــاالت حــاال ســال گذشــته،  ســرمایه داری ای
.  اقتـصادی مـی گـردد      رکـود متحده دارد وارد    

اکنــون پرســش اصــلی ایــن اســت کــه ایــن  
ميـق بـوده و تـا کـی بـه درازا            بحران چقدر ع  

ــب     ــرفتن ترکي ــا در نظــر گ ــشيد؟ ب خواهــد ک
کاهش خرید و فروش مسکن، فشار شـدید        
بــــر روی سيــــستم اعتبــــاری و بحــــران در 

د تم مالی، روشن است که اینبار رکـو     سيس
تر از بحـران نـسبتًا       اقتصادی به مراتب جدی   

و ســـال  ١٩٩١-١٩٩٠ســـطحی ســـالهای  
  .  می باشد٢٠٠١

عتبـاری، کـه تـازه شـروع        سقوط سيـستم ا   
شــده، رشــد اقتــصادی را بطــور فزاینــده ای  
ــالی     ــن در ح ــداخت، و ای ــد ان ــق خواه بتعوی
ــی      ــا رشــد منف ــداقل رشــد ی ــه ح اســت ک
سيــستم اعتبــاری خــودش موجــب تــشدید  

ایـن دایـرۀ ویرانگـر      . بحران مالی خواهد شد   
به احتمال قوی موجب رشد منفی بـرای دو         

ــشتر خواهــد  ) ســه ماهــه(دوره  ــا بي شــد ی
، و بعد از آن یـک       )تعریف رسمی یک بحران   (

ــيش   ــت در پــ ــسته و دردآور نقاهــ دوره آهــ
  .است

 در رکـود    کليدیترکيدن حباب مسکن عامل     
بهای مـسکن   . اقتصادی ایاالت متحده است   

به خاطر پرداخـت سـيل آسـای وام مـسکن        
بــا بهــرۀ نــازل افــزایش یافــت، خــود ایــن امــر 
ــا      ــا ب ــادر ســاخت ت ــز ق ــا را ني ــاحبخانه ه  ص

در قبال پولی کـه پـای سـند         درخواست وام   
، قدرت خرید خود را افزایش      ه جمع شده  خان

این امر موجب گشت تا مصرف کننده       . دهند
 ١٩٩٠حتی بيشتر از دهـۀ      (بيشتر خرج کند    

" تـأثير رفـاه   "که تحت تأثير حباب سهام آنـرا        
 درصد اقتصاد ایاالت    ٧٠این موضوع   ) ناميدند

در اوج . ده بـود متحده را تحت شـعاع قـرار دا      
ــا    ــاحبخانه ه ــسکن، ص ــای م ــاب فعاليته حب

ــه   ٧٠٠ســاالنه  ــاطر خان ــه خ ــارد دالر ب  ميلي
در حالی که اکنون . هایشان وام می گرفتند   

 ميليـارد دالر تنـزل      ٢٠٠این به ميزان کمتر از      
  .نموده است

ــدگا  بانـــک ــا و بقيـــه وام مـــسکن دهنـ  نهـ
ــرای اینکــه فعاليتــشان را در ایــن   رنگارنــگ ب

 خاطر سود دهی باالی وام مسکن       حوزه به 
غيـر  " وام   بخـش ایجـاد   بـا   وسعت ببخشند،   

 اقـدام بـه پرداخـت وام بـه          ،مـسکن   " عمده
 عمـًال قـادر بـه خریـد         کـه توده هـایی کردنـد      

ــد  ــه نبودنـ ــل   .خانـ ــه دالئـ ــدگان بـ  وام گيرنـ

پـائين  " آميـز تحریـک   "نـرخ   : گوناگون از قبيـل   
بـاال  شـدت   بـه   بهره کـه در ادامـه ایـن رونـد           

 باز پرداخـت وام بـه شـيوۀ فقـط بهـره             فت،ر
که تنها به هنگام صعود قيمت مسکن می        (

، )توانــد بــرای خریــدار موجــب منفعــت گــردد 
 . بــدون پــيش پرداخــت و غيــره، اغــوا شــدند 

البتــه حــاال فریبکــاری و نيرنــگ بنگــاه هــای   
مــسکن، دالالن وام مــسکن، و غيــره کــه از 
ایــن راه صــاحب مبــالغ هنگفتــی شــده انــد، 

بانکهــا کــه در نهایــت  . شته اســتافــشا گــ
تــأمين کننــده ایــن مجموعــه فعاليتهــا بودنــد 
خودشان را با اسـتدالالتی نظيـر اینکـه آنهـا           
 خطر ذاتی بالقوه را بوسيله بيمه کـردن وام        

ه هـا را بـ      خنثی نموده اند و یا اینکـه وام        ها
صــورت یــک مجموعــۀ پيچيــده طبقــه بنــدی  
 شده به سرمایه گذاران عرضـه نمـوده انـد،          

  . ندردتوجيه می ک

تـأثيرات منفـی افـراط گـری هـای          حاال دیگـر    
 مسکن در بخش مالی" غير عمده"بازار وام  

مـشکل نقـدینگی    دیده ميشود که منجر به      
. شده اسـت  اعتباری    های و بحران عمومی  

بعالوه، با عميقتر شدن بحران، آن دسـته از         
گيرندگانی که با بيکاری مواجـه      " عمده"وام  

ــا از م  ــده و ی ــعيفی   ش ــصادی ض ــت اقت وقعي
برخوردارنــد، بحــران وام مــسکن بــشدت بــر  
روند زندگی آنها تأثير گذاشته و در ميان این         

در واقع،  . بخش در حال گسترش می باشد     
 بـدهی هـای وام مـسکن ثابـت          نبار شدن تل

مــی کنــد کــه ایــن وام مــصيبتی وحــشتناک 
برای خانواده های کارگری و طبقـۀ متوسـط         

  . بوده است

جموعۀ فوق باید مـشکالتی نظيـر       حال به م  
خانه هایی که هنوز به فروش نرفتـه و بـازار           
را اشــباع ســاخته انــد، و یــا بــه خــاطر عــدم 
توانـــائی بازپرداخـــت وام گيرنـــدگان توســـط 
. بانکها مصادره گشته اند، را نيز اضافه نمود       

قيمت خانه ها از نقطۀ اوج قيمتها با سقوط         
 بـا   ،%١٠در واقعيت   (روبرو شده است    % ٦

امــا ). در نظــر گــرفتن رابطــه اش بــا تــورم    
بهای مسکن به این زودیها ميسر      " تصحيح"

 تـا   ٢٠به احتمال زیاد قيمت مسکن      : نيست
سقوط خواهـد کـرد کـه درایـن صـورت           % ٣٠

 ٦ تــا ٤خــالص مــسکن بــا ضــرری برابــر پــول 
  . ليون دالر مواجه خواهد شدیِتِر

کــاهش بهــا % ٣٠در حــالی کــه مــسکن بــا 
ــا   ٢روبروســت،  ــه توســط بانکه ــون خان  ميلي

 ميليــون ١٠مــصادره خواهنــد شــد، و عمــًال  
ــرو هــستند    ــا نقــدینگی منفــی روب خــانوار ب

ــشتر از ارزش   ( ــدهی اشــان بي ــل ب ــه ک خان
  ).هایشان است

 کـاهش   درخواست وام مسکن  همانطور که   
شــکال بــدهی مــصرف  ا، دیگــریافتــه اســت

های اعتباری افزایش    کنندگان از قبيل کارت   
ــد  ــه ان ــا   . یافت ــدهی هــر خــانوار ت ــانگين ب مي

در همــين . تخمــين زده مــی شــود  % ١٣٦
هنگـام، تـوده هـا بـا مـشکل افـزایش بهـای        
سوخت انواع اتومبيل ها و سوخت مـصرفی     

  . روزانه اشان نيز روبرو هستند

های فوق باید به وضـع بـازار         در کنار واقعيت  
 فروش بـازار در دورۀ  .فروش نيز توجه داشت  

ــا تعطــيالت ــزان کریــسمس پ ــوده، و مي ئين ب
بيکاری در ماه دسامبر رشد سعودی تنـدی        

ــزان رشــد   . داشــته اســت  ــاالترین مي ــن ب ای
ــاری بعــد از حملــه     ســپتامبر ســال  ١١بيک

) ٢٠٠٧(در مـاه دسـامبر      .  بوده اسـت   ٢٠٠١
 هزار فرصت شغلی که از این ميان تنهـا          ١٨
 هزار آن مربوط به بخش خصوصی بـود از        ١٣

افــزایش صــادرات بــا وجــود . ميــان رفتــه انــد
توليــدات کارگــاه هــا، ایــن بخــش نيــز در مــاه 

هـزار فرصـت   ٣١دسامبر شاهد از بين رفـتن    
که با این حـساب سـال   (شغلی بوده است   

 در مجمــــوع شــــاهد از بــــين رفــــتن ٢٠٠٧
  ). هزار فرصت شغلی بوده است١٨٣

 درآمـدها شـاهد   ٢٠٠٦بعد از آنکـه در سـال        
 ٢٠٠٧بـــود، در ســـال  % ٢رشـــدی برابـــر  

ها چه بصورت دسـتمزد سـاعتی و یـا          درآمد
ــد   ــاهش یافتن ــودار . دســتمزد هفتگــی ک نم

ضعيف وضعيت اشتغال بـر محـور مختـصات،         
ــۀ  ــدای ژانویـ ــشانه ٢٠٠٨در ابتـ ، یکـــی از نـ

هایی بود که راه را برای افت شـدید بـورس           
  . ژانویه آماده می کرد٢١سهام در 

رشــد ســود شــرکتها، کــه اوج آن موجــب     
اخير شده بـود،    شکستن رکورد در سالهای     

 ٥٠٠  S & Pشـرکت  . نيز کـاهش یافتـه انـد   
این مؤسسه بخـشی از شـرکت        (مؤسسه  

Hill-McGraw  اســت کــه یکــی از وظــایفش 
انتشار تحقيقات مالی و تحليل اوضاع بورس 

آمریکـا  این مؤسسه در    . و سهام می باشد   
شـناخته مـی     مؤسـسه ٥٠٠  S & Pبه نـام 

شـــود در حـــالی کـــه در اســـتراليا بـــه نـــام 
200ASX /P&S arket indexstock m کانادا ،
TSX/P&S ــا ــد TSX/P&S، ایتالي P &S و هن

CNX Niftyاعالم مـی  )  م- ناميده می شود
کند کـه سـود هـر سـهم در سـومين فـصل              

در % ٨/٢ کاهـــشی برابـــر بـــا ٢٠٠٧ســـال 
مقایسه با همين دوره در سال قبل داشـته         

حــــال کــــسادی درآمــــدها در راه . "اســــت
، تفــسيری اســت بــه قلــم تحليلگــر  "اســت

استنلی در دسـامبر سـال      اقتصادی مورگان   
٢٠٠٧) Morgan Stanley GEF, 3 

December 2007" ( فــــــشار بــــــر روی
سوددهی به ضعيف شـدن ميـزان سـرمایه         
گــذاریها کمــک کــرده و همچنــين شــاید بــه   

  ". نيز منجر گردداستخدامکاهش 

 کمبـود نقـدینگی ای کـه از          است که  روشن
تابستان سال گذشته آغاز شـده بـه شـکل          
کمبود سرمایه که حال بخـشهای متنـابهی        
ــسترده ای تحــت     ــه شــکل گ ــصاد را ب از اقت

. شـود تأثير خود قرار داده است آشکار مـی         
 یافتن کمبود سرمایه به احتمـال قـوی         ادامه

موجب رکود اقتصادی سنگينی خواهد شد،      
امــــا اگــــر ایــــن خــــودش را بــــه شــــکل از 
ــالی    ــستماتيک دســتگاه م ــادگی سي کارافت

مایه داری ایــاالت متحــده نــشان دهــد، ســر
می تواند در رکود اقتصادی هرچه عميقتری       

  )ادامه دارد(    .فرو رود
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  پيام فدائي با رفيق محمود خليلي،مصاحبه 
  .67در سال تل عام زندانيان سياسي از بازماندگان ق

  )مدهقسمت (
راه داشت باز شد و داود لـشکری  ) راهرو اصلی (هنوز دویدن مجاهدین به پایان نرسيده بود که دربی که از حياط ما به راهرو طبقه اول            ...

نفـر تـوده ای   ١٠و مجاهـد   ٣٠حدود  " تقریبا. وچند پاسداربه داخل حياط آمده وصف دوندگان را وادار کردند که وارد راهرو اصلی زندان شوند               
پس از چند ساعت در حالی که همگی به شدت مـصدوم ومـضروب شـده بودنـد، وارد بنـد                     . اکثریتی را به داخل راهرو بردند ودرب رابستند       

دوباره قرار بر این شد که راه تحریم غذا وتحـریم  مالقـات و انعکـاس ایـن                 . پس از واقعه زندانيان سياسی عکس العمل نشان دادند        . شدند
در عين حال به انجام ورزش دسته جمعـی  . این کار را کردیم  که از نظر من موفقيت آميز بود    .  وشتم به خانواده ها را در پيش بگيریم        ضرب

روز بعد در نوبت هواخوری وقتی ما شروع به دویدن کردیم تعدادی از بچه های مجاهدین هم به ما پيوسـتند، و لـی تـوده ای                           . ادامه دادیم 
دچـار چـپ روی کودکانـه       ): تـوده ای هـا      (مـا   : آنها در یک تحليل ریشه ای نظر خود را به بند داده و گفتند کـه               . ن کار را نکردند   اکثریتی ها ای  

در نتيجه از این تاریخ به بعد مـا در هـيچ ورزش جمعـی شـرکت                 . شده و به دنبال جوی که افراطی های چپ راه انداخته بودند، راه افتادیم             
  ....نخواهيم کرد

. جای اندوه بسياری است: پيام فدائی
همه توصيف های مربوط به شرایط زندان 

 ، بيانگر آن است که به خاطر ٦٠در دهه 
اعمال جنایتکارانه رژیم، زندانيان سياسی، 

نشان هم بدست که خيلی از آنها عزیزا
این رژیم کشته شده بودند، در شرایط 
بسيار دشواری  بسر می بردند و این امر 
گاه موجب می شد که بعضی از زندانيان 

این وقایع به  .دست به خودکشی بزنند
 بوجود ٦٦گفته شما در اوایل بهار سال 

آمد، در خرداد ماه همان سال نيز در رابطه 
وجود با ورزش دسته جمعی، مسایلی ب

وعده غذا از ٢تحریم آمده که منجر به  
لطفًا این مورد . طرف زندانيان شده است

  .را توضيح دهيد
  

 ١  دویدن و ورزش جمعی در سالن :پاسخ
بصورت مخفی انجام می گرفت، ولی بعد از 

 ٤ با شروع روش دویدن ٦٦مدتی در اوائل سال 
نفره رفته رفته به تعداد دوندگان جمعی افزوده 

 نفر ١٥ین تعداد در بين بچه های چپ به ا. شد
 نفر رسيد که روی دیگران هم تاثير ١٧تا 

حدود ( بزودی نيمی ازمجاهدین. گذاست
نفر ١١ یا ١٠و توده ای اکثریتی ها هم با ) نفر٣٥

دویدن و ورزش . شروع به ورزش جمعی کردند 
جمعی که مدتی بود تازه پا گرفته بود بدین 

هد جدا ، توده ای شکل بود که بچه های مجا
اکثریتی ها جدا و زندانيان چپ هم جدا ورزش 

این ورزش شامل دویدن . جمعی می کرد ند
بر اساس یک توافق نانوشته ما . ونرمش بود

یا اول می دویدیم ویا آخر، ) بچه های چپ (
بدین صورت که نيم ساعت مدت دویدن اول که 

" مثال(تمام می شد گروه دیگر شروع می کرد 
ن ما که تمام می شد مجاهدین یا توده دوید

چند دقيقه " البته غالبا). ایها شروع می کردند 
به پایان وقت یک گروه، گروه دیگر شروع می 

 بخاطر ورزش جمعی مورد ٦٦در خرداد . کرد 
در آن روز اول ما دویدیم و . یورش قرار گرفتيم 

بعد از ما، مجاهدین و در آخرین دقایق دویدن 
 اکثریتی ها هم طبق روال -وده ایمجاهدین، ت

هنوز دویدن مجاهدین به . شروع به دویدن کردند
پایان نرسيده بود که دربی که از حياط ما به 

راه داشت باز ) راهرو اصلی (راهرو طبقه اول 
شد و داود لشکری وچند پاسداربه داخل حياط 
آمده وصف دوندگان را وادار کردند که وارد راهرو 

 مجاهد ٣٠حدود " تقریبا. ونداصلی زندان ش
نفر توده ای اکثریتی را به داخل راهرو بردند ١٠و

پس از چند ساعت در حالی که . ودرب رابستند
همگی به شدت مصدوم ومضروب شده بودند، 

پس از واقعه زندانيان سياسی . وارد بند شدند
دوباره قرار بر این شد . عکس العمل نشان دادند

یم  مالقات و انعکاس این که راه تحریم غذا وتحر
. ضرب وشتم به خانواده ها را در پيش بگيریم

این کار را کردیم  که از نظر من موفقيت آميز 
در عين حال به انجام ورزش دسته جمعی . بود

روز بعد در نوبت هواخوری وقتی ما . ادامه دادیم
شروع به دویدن کردیم تعدادی از بچه های 

 و لی توده ای مجاهدین هم به ما پيوستند،
آنها در یک تحليل . اکثریتی ها این کار را نکردند

ما : ریشه ای نظر خود را به بند داده و گفتند که
دچار چپ روی کودکانه شده و ): توده ای ها (

به دنبال جوی که افراطی های چپ راه انداخته 
در نتيجه از این تاریخ به بعد . بودند، راه افتادیم

. عی شرکت نخواهيم کردما در هيچ ورزش جم
ولی جالبترین نکته . آنها این طور برخورد کردند

این است که ما و مجاهدین هر روز ورزش می 
کردیم وتا مدتی که در سالن یک بودیم دیگر 
برخوردی سر ورزش جمعی با ما از طرف 

  .زندانبان نشد
  

 اکثریتی ها -یعنی توده ای: پيام فدائی
 زندانبان، در طبق معمول با اولين برخورد

خب، مورد دیگری که . الک خود فرو رفتند
شما از مبارزه زندانيان سياسی ذکرکردید 
مربوط به ضرب و شتم یکی از زندانيان 

این موضوع چگونه بود و چه . بهائی بود
  پيش آمد؟   

  
 که متعلق به ٦ در سالن ٦٧ اوائل سال :پاسخ

زندانيان سياسی چپ  با احکام باالی ده سا ل 
 نفر از زندانيان بهائی بود، یکی از ٣٢بهمراه 

زندانيان بهائی هنگام باز گشت از مالقات 
بخاطر اعتراض به برخورد توهين آميز پاسدار 

با تشکيل جلسه . سالن بشدت مضروب شد
ای، در این اعتراض به برخوردی که با این 
زندانی صورت گرفته بود، تصميم به تحریم یک 

حریم این طور صورت گرفت ت. روزه غذا گرفتيم
که غذای بهائيها را جدا کردیم والباقی را به 
. پاسدار بند تحویل داده وعلت را هم گفتيم 

پس از این واقعه، وقتی حاج محمود مدیر 
اغلب با لباس شخصی می آمد (داخلی زندان 

 سانتی متر،سفيد رو ١٥٥اودارای  قدی حدود 
 بهانه به) وبا ریش وموئی بور و کوتاهی بود

گرفتن آمار شب وارد اولين سلول زندانيان چپ  
. شد وسالم نمود، کسی جواب سالم او را نداد

وی از این امر به شدت عصبانی شد و با سيلی 
بعد از . و لگد بجان بچه های درون سلول افتاد

چنين عملی از طرف او، زندانيان همه تصميم 
 به همين. به تحریم حرف زدن با او را گرفتند
وی وارد هر . خاطر کسی جواب سالم او را نداد

سلولی که می شد، سالم می کرد وبعد از 
اینکه جوابی نمی شنوید شروع به زدن بچه 

استدالل او این بود که .  های سلول می کرد
سالم کردن مستحب است اما جواب دادن آن 

با این حال عليرغم همه . واجب می باشد
چ یک از زندانيان نه برخوردهای زورگویانه او، هي

جواب او را می داد ونه به او محل می گذاشت 
شب . این حکایت را ما تا مالقات بعد داشتيم. 

قبل از مالقات تصميم گرفتيم که هم مالقات را 
البته . تحریم کنيم وهم غذای روز مالقات را

از این رو . همه در این تحریم شرکت نداشتند
ه شد وبه مالقات اولين گروه مالقاتی که خواند

رفتند، حکایت را به خانواده ها منعکس کرده و 
به خانواده ها گفتند که گروه های دیگر به 

این حرکت واعتراض . مالقات نخواهند آمد
خانواده ها باعث شد که موضوع جواب سالم 

  . دادن زندانيان به پاسدارها منتفی گردد
  

. یک موضوع جالبی در این دوره اتفاق افتاد
تی ما به خاطر این که غذا را تحریم کرده وق

بودیم، چای صبح و نهار را نگرفتيم، پاسدار 
چه تعدادی غذا ) برای بهائيها(پرسيد برای شام 

آن شب صدای . بياورم؟ تعداد به او گفته شد
دیگ غذا پشت درب سالن شنيده شد ولی تا 

شب خبری غذائی به بهائی ها داده ١٢ساعت 
 با به زندانيان بهائی گفتيم با اینکه چند. نشد

آن . که یا خودتان درب بزنيد یا کارگری روزتان
 ١٢ساعت . زندانيان بهائی مخالفت کردند

پاسداری درب سالن را باز کرد وخواست دیگ 
غذای آنها را تحویل یکی از زندانيان بهائی بدهد 
ولی او گفت که ما شام خوردیم و این غذا یخ 

سدار اصرار کرد که غذا را پا. زده را نمی خواهيم
بگيرید و اگر نمی خواهيد بخورید، بریزید توی 

زندانی بهائی گفت ما این کار را . دستشوئی
پاسدار که مشخص بود سرش .  نمی کنيم

جائی گرم بوده وحال اگر غذای مانده را 
برگرداند، باید دليلی ذکر کند، که یا باید بگوید 

ده اند که نمی زندانيان بهائی هم تحریم غذا کر
توانست این را بگوید، ویا باید گناه فراموش 

از این رو، وی تالش . کردن را به گردن بگيرد
داشت ابتدا با تهدید، زندانيان بهائی را وادار به 
قبول غذا کند ولی وقتی موفق نشد یکی از 
آنها را وادار کرد سر دیگ را بگيرد وبه او کمک 

) سالن (زندان کند تا سوپ شام را در توالت 
  .خالی کند

آنطور که از این رویدادها که : پيام فدائی
 یعنی سالی ٦٧مربوط به اوایل سال 

قتل عام (است که آن جنایت بزرگ 
صورت گرفت بر می ) زندانيان سياسی

آید، زندانيان از روحيه مبارزاتی باالئی 
  برخوردار بودند و مبارزه بين زندانی و 

  
  ٥ ادامه در صفحه
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  !!زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي استزنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي است

  

ــاطره  گر ــاد خـ ــي بـ امـ

 8فراموش نشدني شهداي    

  !تير

  

  ...وينان دل به دريا افكنانند"

  هماره زنده از آن سپس كه با مرگ

و همواره بدان نام كه زيسته 

  "...بودند

  احمد شاملو

ــا از     ــاريخ ســازمان م ــاه در ت ــر م هــشتم تي

برجستگی خاصی برخـوردار مـی باشـد از         

 بـا يـورش   ١٣۵۵ تير ماه سـال      ٨يک سو در    

دوران رژيم وابسته به امپرياليسم شـاه        مز

به يکی از پايگاه های سـازمان در مهرآبـاد          

جنوبی رفقای مرکزيت سازمان بـه همـراه        

 رفيق ديگر به شهادت رسيدند و بـه ايـن           ٨

طريق ضربه ای جبران ناپـذير بـه سـازمان          

ما وارد شد، و از سوی ديگر در هشتم تيـر           

ــال   ــاه س ــوری   ۶٠م ــرکوبگر جمه ــم س  رژي

می با اعدام رفقا مهدی مسيحا،نوروز      اسال

قاســمی، تنگــستانی و مــادر انقالبــی روح 

انگيز دهقانی چهره ددمنشانه خـود را بـار         

ديگر و با وضوح هر چه بيـشتری در مقابـل           

   .توده ها به نمايش گذاشت

  

 رفقای مرکزيـت سـازمان      ۵۵ تير سال    ٨در  

يعنی رفقا حميد اشرف،محمد رضـا يثربـی        

قنواز به همراه چريکهای    و محمد حسين ح   

فدائی خلق رفقا طاهره خرم،يوسف قـانع       

خشک بيجاری، فاطمـه حـسينی،غالمرضا      

اليق مهربانی،عسگر حسينی ابرده،علـی     

اکبـــــــر وزيـــــــری ،محمـــــــد مهــــــــدی    

فوقـــانی،غالمعلی خـــراط پـــور در نبـــردی  

قهرمانانــه و تــا آخــرين فــشنگ بــا دشــمن  

جنگيدند و بـا نثـار  خونـشان کينـه و نفـرت              

ه دشـمن واسـتواری و اسـتقامت تـا          خود ب 

بـا توجـه بـه      . به آخر را به توده ها آموختند      

 تير  ٨چنين سنت گذاری انقالبی بود که در        

ــای  ۶٠ســال  ــدگان راه و آرمانه ــه دهن  ادام

آنها در زندان تبريز  بـا آنچنـان جـسارتی پـا             

در صــحنه اعــدام خــود گذاشــتند و آنچنــان  

ضرورت نابودی رژيم جمهـوری اسـالمی را        

فرياد زدند که صدايشان  ديوار های زنـدان         

را در نورديد و هنوز هم در گوشها  شـنيده           

  . می شود

  

 ديکتـاتوری شـاه بــا   ۵۵ تيـر مـاه ســال   ٨در 

ــاد    شــهادت رفيــق کبيــر حميــد اشــرف فري

سر داد اما چند سال     " چريکها نابود شدند  "

بعد همگان در جريان قيام بهمن نفوذ تـوده   

ی ازچريکهـــای ای و اقبـــال وســـيع مردمـــ

پـــس از . فـــدائی خلـــق را شـــاهد بودنـــد 

 نيــز کــه ۶٠ تيــر ســال  ٨شــهادت رفقــا، در 

ــذرد،     ــه از آن مــی گ ــيش از دو ده ــروز ب ام

همگان به عينه می بينند که جـز از طريـق           

سرنگونی جمهوری اسالمی جز از طريـق       

نابودی نظام سرمايه داری وابـسته حـاکم         

  .امکان رهائی وجود ندارد

  

ــالگرد ــوش   در سـ ــای فرامـ ــهادت رفقـ  شـ

ــگيری از     ــا درس ــيم ب ــود بکوش ــشدنی خ ن

جانبازي ها و آموزشـها ی نظـری و عملـی        

آنها با تاکيد بر راه و  آرمانهای انقالبی آنهـا           

گام های هر چه بلند تری در جهت نـابودی          

ــوری     ــسم جمه ــه امپريالي ــسته ب ــم واب رژي

اســـالمی برداشـــته و ايـــن دارو دســـته    

سرمايه داران و   ددمنش را  به همراه همه       

اربابان امپرياليستشان به زبالـه دان تـاريخ        

  .بسپاريم
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!!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر   
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  مسئولين نشريه هفتگي كيهان لندن
 هفتــه نامــه کيهــان لنــدن ١٢١١در شــماره 

، در بخـش    ١٣٨٧ خرداد   ٣٠مورخ پنج شنبه    
ــاخبر  " ــه ب ــک هفت ــب واهــی ای در  " ی مطال

ــق و بطــور     ــدائی خل ــای ف ــا چریکه ــاط ب ارتب
هقــانی بــه چــاپ مــشخص رفيــق اشــرف د

ــند    ــی باش ــه دروغ محــض م ــيده ک در . رس
چــپ "مطلــب مــورد بحــث ادعــا شــده کــه   

و بــویژه شــخص رفيــق اشــرف    " انقالبــی
" ستایــــشگر"دهقــــانی در دوران انقــــالب 

ــودا و   ــی و در س ــن"خمين ــه  " ظ ــيدن ب رس
  .  بوده اند" پست نخست وزیری"
  

و " چـپ انقالبـی   "این گونـه تهمـت زدن بـه         
نی از نوع تهمت ها      رفيق اشرف دهقا   بویژه

و دروغ هـــائی اســـت کـــه بـــا نـــام گـــوبلز، 
مسئول ستاد تبليغاتی هيتلر عجين بوده و       

گـوبلز معتقـد بـود کـه        . شناخته مـی شـود    
دروغ هرچه بزرگتر باشد باورش برای مـردم        

ایـن تهمـت و دروغ از طـرف         . آسان تر است  
در )عليرضا نوری زاده  (نویسنده مطلب فوق    

ــ     ه موضــع شــرایطی صــورت مــی گيــرد ک
گيریهــای قــاطع چریکهــای فــدایی خلــق بــر  
عليه خمينی و  جمهوری اسالمی از همان 

بـر هـيچ فـردی بـا         بدو به قـدرت رسـيدنش     

اندک اطالعات و آگاهی سياسـی پوشـيده     
نيست؛ و همگان می داننـد چنـان ادعـائی          
اگر در مورد هر نيرو و فردی هم صـدق کنـد            
ــاران او   در مــورد رفيــق اشــرف دهقــانی و ی

که از همان آغاز بـا      ) چریکهای فدایی خلق  (
شــجاعت تمــام بــه افــشای چهــره مرتجــع   
خمينی پرداخته وبـه  مـردم در بنـد ایـران و             
روشــــنفکران و آزادیخواهــــان گفتنــــد کــــه 
جمهــوری اســالمی ماهيتــا هــيچ فرقــی بــا 
رژیـــم دیکتـــاتور شـــاه نـــدارد و مـــردم بایـــد 
ــا رســــيدن بــــه آزادی و   مبارزاتــــشان را تــ

ه دهند، هرگز صـادق نبـوده       دمکراسی ادام 
و جز بـه منظـور تهمـت زنـی و اشـاعه یـک               

در رد ایــن . دروغ آشــکار ایــراد نــشده اســت
دروغ پردازی عليرضا نوری زاده می توان هر    
ــسيار     ــدارک ب ــه اســناد و م ــدی را ب عالقمن
زیــادی کــه موجودنــد رجــوع داد،ازجملــه بــه 
ليـــست جـــامع نـــشریات و آثـــار چریکهـــای 

) com.siahkal.www( فدایی خلق ایـران در    
که مواضـع و برخوردهـای چریکهـای فـدائی          
خلق و رفيق اشـرف دهقـانی از همـان روز           
اول به قدرت رسيدن خمينی مرتجع در آنها        
درج شده و کذب ادعاهای اخير نویـسنده و         

  . دروغپردازی های او را ثابت می کنند

   
اکاذیب نویسنده مطلب فوق    البته شکافتن   

و نشان دادن سياست و اهداف نامقدسی       
ــود    ــردازی ای وج ــين دروغپ ــه در ورای چن ک
دارند هدف ایـن روشـنگری نيـست و مـا در            
آینده حتما به تفـصيل در مـورد آن بـه افکـار             

  . عمومی توضيح خواهيم داد
  

 از آنجا که نشر اکاذیب و شایعه پراکنی در         
ــالف    ــومی در تخ ــار عم ــاو   افک ــنت ه ــا س ب

ــار    ــده کــ ــناخته شــ ــای شــ پرنــــسيب هــ
مطبوعاتی می باشد، از شما می خـواهم        
که ایـن توضـيحات را مطـابق مـوازین جـاری           
مطبوعاتی در پاسخ به اتهام زنی های بی        
پایه فوق در شماره بعدی کيهان لنـدن درج         

  .نمایيد
  

  با احترام
مـسئول روابــط عمـومی چریکهــای فــدائی   

  خلق ایران
  جمشيد هدایتی

  ipfg@hotmail.com  
 ١٣٨٧ تير ٢٢
  ٢٠٠٨ جوالی ١٢

  
  

        
        
        
        
        
        

  :توضيح پيام فدائي
 انتشار دروغ نامه واهي و فريبكارانه اي كه اخيرا توسط نوري زاده بر عليه نيروهاي انقالبي و بويژه چريكهاي فدائي خلق و رفيق اشـرف دهقـاني                     در ارتباط با    

روابط عمومي سازمان براي درج در كيهان لندن ارسال شد كه در اينجا بـراي اطـالع                به نگارش درآمده و در روزنامه كيهان لندن به چاپ رسيده متن زير توسط               
  .خوانندگان پيام فدايي به چاپ آن مبادرت مي ورزيم

  بر روي شبكه اينترنت"پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

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

 

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

  :اينترنت ديدن كنيد
  

com.ashrafdehghani.www://http  
 

 براي تماس با

   چريكهاي فدايي خلق ايران
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM Box 5051 

London WC1N 3XX 
England 

  ه تلفنشمار

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

  !حق تغذيه از زحمتكشان جهان توسط سرمايه دارانهر چه بيشتر  گرسنگي و سلبگسترش ، سال 2008سال 
  

 ساله ای به نام رضا که برای پيدا کـردن کـار از   ٢٠جوان : ش خبر کوتاهی در سايتها ی خبری منعکس شد مبنی بر اينکه         چندی پي 
اروميه به تهران رفته بود، بعد از سه روز گرسنگی کشيدن، نيمه جان در يکی از پارکهای تهران در حاليکه بيهوش شـده بـود پيـدا                       

ظـاهرأ ايـن جـوان پـس از چنـدين روز تـالش       . به کمک او نيامده بودند وی زنده نمـی مانـد  بر اساس اين گزارش اگر رهگذران      . شد
برای پيدا کردن کار  نه تنها کاری پيدا نکرد بلکه تمام پس اندازش نيز تمام شد و با اينکه به دليل بی پـولی در پارکهـا مـی خوابيـد                                

  11 در صفحه                ... .اما ديگر پولی برای خريدن نان هم برايش باقی نمانده بود


