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 سرمقالهسرمقاله
 اجراي تتشديد سركوب توده ها جه

  !"هدفمندكردن يارانه ها"
روشن است كه با اجراي اين طرح اكثريت مردم كشور در فقر و فالكت  ...

بيشتري غوطه ور خواهند شد و ترديدي هم نيست كه اين وضع مردم را به مقابله 
واخواهد داشت؛ اما اگر مبارزات و اعتراضات توده هاي ستمديده در مقابله با اين 

به موفقيت دست يابد بايد مردم ستمديده ما به چند مسئله  تعرض ضد مردمي
اوال بايد دانست كه اين پروژه طرح همه جناح هاي دروني نظام . توجه داشته باشند

حاكم بوده و همين امر هم بار ديگر نشان مي دهد كه همه اين حناح ها دشمن 
.  زحمتكشان مي باشدمردم بوده و حياتشان وابسته به چپاول و استثمار هر چه بيشتر 

به همين دليل هم بايد دانست كه تا جمهوري اسالمي بر اريكه قدرت تكيه زده 
است مردم ما هرگز از فقر و فالكت رهائي نخواهند يافت و به همين دليل هم 

جمهوري اسالمي با هر جناح و دسته "مبارزه با جمهوري اسالمي را بايد زير شعار 
  2صفحه                                ... پيش برد"نابود بايد گردد

  ! ، در چهلمين سالگرد رستاخيز سياهكل"سمينار آمستردام"تاملي بر 
واقعيت اين است که بخصوص در ارتباط با مسايل اجتماعی و سياسي، بين اين مسايل و مطرح کنندگانش رابطه ای ديالکتيکی

نظر گرفتن مواضع سياسی طراحان و پيش برندگان اين پروژه به طور درست به بررسیوجود دارد؛ و در نتيجه نمی توان بدون در 
از اين رو جا دارد پرسيده شود که آيا اين حق مبارزين صديق هست که بخواهند بدانند آنچه تحت عنوان يک کار. آن پرداخت

قرار است صورت گيرد از نوع" خ اجتماعی در جهانبزرگترين و مطرح ترين مرکز پژوهش تاري"پژوهشی و تاريخ نگاری با پشتوانه ی 
همان تالش های مذبوحانه ای نيست که چند سالی است که در اشکال گوناگون بر عليه چريکهای فدائی خلق سازمان يافته

ی فدائیاست؟ آيا حق دارند بپرسند که کسانی که در جوانی خويش به طور مستقيم يا غير مستقيم در ارتباط با سازمان چريکها
از آن دوران و سازمان چريکهای" تجارب مستقيمی"ياد می کند که " مبارزينی"خلق قرار داشته اند، و اطالعيه از آنها به مثابه 

فدايی خلق دارند، اکنون در کجا ايستاده و از چه موضع سياسی برخوردارند؟ و آيا مواضع سياسی آنها به گونه ای هست که
  ٤ صفحه             ئی به آنها بدهد؟اساسًا امکان حقيقت گو
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 *!سياست خفه كردن با عسل
بخش فرهنگي وزارت اطالعات  فعاليتهاي هشدار نسبت به(

  !)و امنيت جمهوري اسالمي
هائی که در يکی دو سال اخير در  نوشته
ه با چريکهای فدائی خلق و ديگر رابط

 ۵٠مبارزين مسلح انقالبی و مترقی سالهای 
اند، گوناگون می  در ايران منتشر شده

بعضی از آنها را وزارت اطالعات و  .باشند
امنيت، علنًا و رسمًا با نام خود به چاپ 

بعضی ديگر با کوشش عناصر . رسانده است
شده در ميان مردم  خائن و رسوای شناخته

هائی چون عموئی، مهدی " توده ای"ظير ن
نان "ديگری که " ناکسان" يا .... پرتوی و 

اند، انتشار يافته  را پذيرفته" طاعون"، "آلوده
ها نيز صرف نظر از اينکه ماهيت  بعضی. اند

نويسنده و مولفش چيست، به اين دليل که 
ها با سياست کنونی رژيم در  آن نوشته

يستی و مترقی جهت مقابله با نظرات کمون
  . اند در جامعه انطباق دارند، اجازه نشر يافته

٦صفحه 

  )5(مصاحبه با يك فعال كارگري 

شرکت واحد هم  همزمان با این روز
اما ما از این موضوع خبر . اعتصاب داشت

شکرچيان این دو موضوع را بهم . نداشتيم
بود، و ميخواست سيستم را   ارتباط داده

. دخالت شدیدتری بکند  دار بهما وا  عليه
  نميدانستيم کهما   این در حالی بود که

است با اعتصاب   اعتصاب ما برخورد کرده
  به این ترتيب اعتصابی به. شرکت واحد

تدارکی برای آن   هيچگونه  اجرا در آمد که
صبح  ١١حوالی ساعت . بود  نشده  دیده

ماشينها ژاندارمری و چند ماشين دیگر از 
. و بهداشت تهران و کرج آمدند  بيمه  هادار

و از ميان   شده  ها پياده کارمندان از ماشين
  دروازه  و خود را به  کارگران عبور کرده

وارد   و ميخواستند که  رسانده  کارخانه
اما اینبار زری جلو درب با . شوند  کارخانه

 شما چرا"آنها گفت   صدای بلند به
صدها   نميخواهيد صدای حق طلبانه

     ....نفر را بشنوید
  ٨صفحه              
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که دولت " ها هدفمندی یارانه "پروژه 
احمدی نژاد در چهارچوب سياستها و 

صندوق بين "و " نک جهانیبا"رهنمود های 
در تدارک اجرای آن می باشد " الملی پول

با توجه به تبعات انکار ناپذيرش بر زندگی 
مردم نگرانی شديد آنها را بر انگيخته 

اين روز ها در همه جا از صف خريد .است
نان تا در تاکسی ها و باالخره هرکجا که 
مردم با همديگر در ارتباط قرار می گيرند 

ی در باره همين طرح و تبعات آن بحث اصل
   . بر زندگی شان می باشد

 
که همه جناح " ها هدفمندی یارانه "پروژه 

های درونی نظام حاکم با آن توافق دارند و 
طرح و برنامه نظام "از آن به عنوان 

سخن گفته و از آن به مثابه   "اسالمی
در سيستم اقتصادی " بزرگترين جراحی"

تدريج از حوزه حرف و  کشور نام می برند به
. تبليغات به صحنه زندگی  وارد می شود

جالب است که با اينکه احمدی نژاد  
با اجرای اين قانون ديگر مدعی است که 

در سراسر ایران زمين حتی یک فقير هم "
اما هر چه به زمان  ،."پيدا نخواهد شد

اجرای عملی آن يعنی روزی که به قول 
ها کليد   ارانههدفمندی ی "وزير بازرگانی

ترس و نزديک تر می شويم   "بخورد
وحشت سردمداران اين رژيم ضد مردمی با 
وضوح بيشتری خود را به نمايش می 

برخی از رياکاران حاکم هنوز اين . گذارد
 "خدا"طرح اجرا نشده از ترس تبعات آن به 

برای نمونه احمدجنتی . ده اندمتوسل ش
 ٢۶رئيس شورای نگهبان در نماز جمعه 

ها  هدفمندی یارانه " :گفت ٨٩شهریور 
کاری است که دست خداست و نه دست 
. دولت، نه مجلس، نه رهبری و نه مردم

باید منتظر باشيم که خدا این کار را درست 
اما اگر اين طرح بنا به ادعای .".  کند

احمدی نژاد قرار است فقر را در سراسر 
ايران ريشه کن معلوم نيست که چرا 

ان جمهوری اسالمی به جای سردمدار
از وحشت به  ،خوشحالی و جشن و سرور

خود می لرزند و نگرانی خود را از تبعات 
و  پنهان نمی سازند حخوردن اين طر" کليد"

البته علت اين  .متوسل می شوند" خدا"به 
ترس و وحشت کامال روشن است چون 

سردمداران جمهوری اسالمی خود بهتر از 
ند که در چهارچوب هر کس ديگری می دان

اين طرح قرار است کسر بودجه خود را از 
جيب کارگران و زحمتکشان جبران کرده و  
عمال سطح زندگی توده های ستمديده را 

آنها خود به . آماج چپاولگری خود قرار بدهند
خوبی می دانند که اين طرح که دستگاه 
تبليغاتی می کوشد آنرا تحت عنوان 

به خصوص به " اپرداخت نقدی يارانه ه"
بزک نمايد عمال بخش " اقشار آسيب پذير"

های هر چه بيشتری از جمعيت کشور را 
به زير خط فقر پرتاب خواهد نمود و اين 
واقعيت نمی تواند با عکس العمل مردم 

به همين دليل هم . ستمديده مواحه نگردد
هست که سردمداران جمهوری اسالمی 

لب  در وحشت از خيزش توده های جان به
ود را روغن کاری خرسيده ماشين سرکوب 
  . آماده می کنندکرده و چماق هايشان را 

  
در همين چهارچوب است که ماشين 
تبليغاتی جمهوری اسالمی هر روز خبر 

،سپاه ارتش " رزمايش"و " مانور"جديدی از 
رژيم  پخش پاسداران و نيروی انتظامی 

و با اظهاراتی همچون گفته های نموده 
يل احمدی مقدم فرمانده نيروی اسماع

 پليس آمادگی": انتظامی مبنی بر اينکه
در برابر فتنه اقتصادی را دارد و دارای 

در ."اشراف اطالعاتی در اين باره است
کارگران و  ،تالش است تا با قدرت نمائی

مردم زحمتکش و ستمديده را ترسانده و در 
اعتراضات آماده برای صفوف نيرو های 

 يا. ر ترديد و دودلی بپاشنداحتمالی بذ
اطالعات سفاک حيدر مصلحی، وزير 

اعالم   در همطن رابطه جمهوری اسالمی
هماهنگی الزم ميان دستگاه ها : "نمود که

ها  برای اجرای قانون هدفمند کردن يارانه
وجود دارد و با هرگونه اخالل در اجرای اين 

در اين ميان ." قانون برخورد خواهد شد
هائی که رژيم جهت مقابله با  يکی از طرح

و  سرکوب آنها در نظر " شورش گرسنگان"
می " طرح امنيت محله محور" گرفته است

  . باشد

سردار حسين ساجدى  توضيح اين طرحدر 
س پليس تهران بزرگ اعالم نمود نيا رئي

طرح امنيت محله محور از صبح : " که
نقطه تهران  ٨٠٠شنبه هشتم آبان ماه در 

ر نيروهاى عملياتى آغاز شده با استقرا
از امروز به بعد حضور نيروهاى . است

پليس در سطح محالت بسيار گسترده 
است تا امنيت را در سطح محالت تامين 

نامبرده جهت توضيح بيشتر اين ". کنيم 
پليس "طرح سرکوبگرانه  مدعی شد که 

ماه اجراى  ۶در حوزه ايجاد امنيت پس از 
راى اين طرح براى اج ،طرح هاى مختلف

بر . برنامه ريزى اساسى کرده است
همين اساس در نيمه دوم سال، اجراى 

و مثل ." طرح امينت محله محور آغاز شد
هميشه جهت الپوشانی اهداف اصلی 
جمهوری اسالمی از توسل به چنين طرح 

نامبرده مدعی شد که اين طرح  ،هائی
اراذل و اوباش ، سرقت ، " برای مقابله با 

ان مواد مخدر ، مزاحمان نواميس فروشندگ
شکل گرفته " و حامالن سالح هاى سرد 

طرح "این اظهارات در توجيه چرایی . است
توسط ریيس پليس " منيت محله محورا

فرمانده نيروی تهران در شرایطی ست که 
پليس  نگرانی"اعتراف می کند انتظامی 

این است که در اجرای طرح هدفمند کردن 
 طرح سهميه بندی بنزین،یارانه ها مانند 
اهداف به  و به این ترتيب "غافلگير شود

اصلی و ماهيت واقعی چنين طرح 
  .اعتراف نمودسرکوبگرانه ای 

در چهارچوب اين طرح در همان ابتدا نيرو 
محله تهران را قرق  ٢٠٠٠های انتظامی 

کرده و با کباده کشيدن برای مردم قدرت 
ينکه ا. سرکوب خود را به نمايش گذاشتند

رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی 
تمرکز نيروی سرکوب خود را بر 
محالت شهر قرار داده است قبل از 
هر چيز از اين واقعيت ناشی می 
شود که آنها به تجربه  و به خصوص 
در جريان خيزش سال گذشته 
همبستگی مردم در محالت را تجربه 
کرده و به چشم ديده اند که مثال در 

سوری اهالی مراسم چهارشنبه 
محالت و جوانان محله چگونه 

ذوب "پاسداران و بسيجی های 
را دست در " واليت فقيه"در" شده

دست هم به بازی گرفته بودند و يا 
چگونه هنوز هم صدای شعار های 

" شهرک اکباتان"معترضين از محله 
به همين دليل  .تهران شنيده می شود

هم ماشين سرکوب جمهوری اسالمی 
دم در محله ها را يکی از همبستگی مر

خطراتی ارزيابی می کنند که ممکن است 
سلطه " فتنه اقتصادی"تحت عنوان 

دست . ديکتاتوری حاکم را به مصاف بطلبد
اندرکاران جمهوری اسالمی که خود به 

خوردن " کليد"خوبی می دانند که  با 
که در واقع " ها هدفمند کردن يارانه"پروژه 

می باشد " قيمتهاآزادسازی "نام مستعار 
بهای همه کاالهای مورد نياز مردم به 
شکل سرسام آوری افزايش خواهد يافت 

و نتيجه طبيعی اين امر افزايش هزينه  -
های خانواده هائی می باشد که هم 
اکنون هم اکثريت آنها از تامين حداقل نياز 

از ترس خيزش   - های خود عاجز هستند

  
  
  
 

  اجراي  تشديد سركوب توده ها جهت
 !"هدفمندكردن يارانه ها"
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رش توده ها نيروی سرکوب خود را گست
روشن است . داده و به نمايش می گذارند

که اين طرح آنچنان زندگی مردم را در 
مخمصه قرار می دهد که احتمال شورش 
به احتمالی واقعی تبديل گشته و همين 
امر هم سردمداران جمهوری اسالمی را 
واداشته تا بکوشند يکی از مراکز شورش 

ها را از " محله"احتمالی گرسنگان يعنی 
ن به کنترل دستگاه سرکوب هم اکنو

  .خوددر آورند

بورژواری ايران در شرايطی جيب خالی 
کارگران و زحمتکشان را آماج تعرض خود 
قرار داده است که به گزارش مرکز آمار 

 ۴٧در صد مردم  يعنی  ۶٧حدود ايران 
زير اساسا  از جمعيت کشور ميليون نفر

در همين رابطه .  زندگی می کنندخط فقر 
ذر مسئول مرکز آمار ايران اعتراف عادل آ

متوسط هزينه  " ٨٨نمود که در سال 
نفرى در جوامع ۴زندگى يک خانواده 

هزار  ٨٢۵بيش از  "به  "شهرى کشور
در ماه رسيده در حاليکه همين " تومان 

متوسط درآمد خانوار شهرى در مرکز  
" هزار تومان ٧٨٠ماهانه "را  ٨٨سال 

ين طريق نشان ارزيابی نموده بوده و به ا
داده بود که هزينه های اکثريت خانواده 
های شهری از درآمدهايشان بيشتر می 

متوسط "تازه اين آمار بر اساس . باشد
می باشد در " متوسط هزينه"و "درآمد

حاليکه حداقل دستمزد کارگران ماهانه 
.  هزار تومان تعيين شده است ٣٠٣

بنابراين در شرايطی که اکثريت مردم در 
ر و فالکت بسر می برند طبقه حاکمه  فق

در تالش است با آزادسازی قيمتها 

دسترنج رنجبران را هر چه بيشتر به جيب 
آخر به . بکشاند" رياضت"زده و آنها را به 

با اجرای طرح  قول احمد جنتی
دورانی شبيه "،"هدفمندنمودن يارانه ها"

  ".به ریاضت را پيش رو داریم

ن طرح اکثريت روشن است که با اجرای اي
مردم کشور در فقر و فالکت بيشتری 
غوطه ور خواهند شد و ترديدی هم نيست 
که اين وضع مردم را به مقابله واخواهد 
داشت؛ اما اگر مبارزات و اعتراضات توده 
های ستمديده در مقابله با اين تعرض ضد 
مردمی به موفقيت دست يابد بايد مردم 

داشته ستمديده ما به چند مسئله توجه 
اوال بايد دانست که اين پروژه طرح . باشند

همه جناح های درونی نظام حاکم بوده و 
همين امر هم بار ديگر نشان می دهد که 
همه اين حناح ها دشمن مردم بوده و 
حياتشان وابسته به چپاول و استثمار هر 

به .  چه بيشتر زحمتکشان می باشد
همين دليل هم بايد دانست که تا 

اسالمی بر اريکه قدرت تکيه زده جمهوری 
است مردم ما هرگز از فقر و فالکت 
رهائی نخواهند يافت و به همين دليل هم 
مبارزه با جمهوری اسالمی را بايد زير 

جمهوری اسالمی با هر جناح و "شعار 
  .پيش برد" دسته نابود بايد گردد

ثانيا نبايد فراموش نمود که اگر دشمنان 
راضات و مبارزات آنها مردم برای سرکوب اعت

از هيچ فرصتی برای تشکل نيرو های 
ایستند مردم  سرکوب خود باز نمی

آزاديخواه و نيروهای انقالبی هم بايد از 
هيچ امکانی برای تشکل خود چشم 

امنيت محله "نپوشيده و اگر آنها با طرح 
در تالش اند تا مردم را در محل " محور

عتراض زندگی خود محاصره کرده و اجازه ا
به آنها ندهند توده های زخمتکش هم بايد 
بکوشند تا هر محله را به سنگری برای 
مقابله با دشمن تبديل کرده و نيرو های 
. سرکوب رژيم را در هر محله به ستوه آورند

تجربه نشان داده که  برای مقابله با 
ديکتاتوری ای که در سرکوب مردم بی 
 اندازه قاطع و وحشی است بايد خيلی
بيشتر قاطع و جسور و پيگير بود و بيش از 
وی به تشکل نيرو های مردمی اهميت 

.داد

نبايد فراموش نمود که اگر دشمنان 
مردم برای سرکوب اعتراضات و 
مبارزات آنها از هيچ فرصتی برای 
 تشکل نيرو های سرکوب خود باز نمی
ایستند مردم آزاديخواه و نيروهای 

بی هم بايد از هيچ امکانی برای انقال
تشکل خود چشم نپوشيده و اگر آنها 

در تالش " امنيت محله محور"با طرح 
اند تا مردم را در محل زندگی خود 
محاصره کرده و اجازه اعتراض به آنها 
ندهند توده های زخمتکش هم بايد 
بکوشند تا هر محله را به سنگری 
برای مقابله با دشمن تبديل کرده و 

يرو های سرکوب رژيم را در هر محله ن
تجربه نشان داده که  . به ستوه آورند

برای مقابله با ديکتاتوری ای که در 
سرکوب مردم بی اندازه قاطع و 
وحشی است بايد خيلی بيشتر قاطع 
و جسور و پيگير بود و بيش از وی به 
 .تشکل نيرو های مردمی اهميت داد

 
 

   
  
  
  
  
  

با فراخوان بسياری از سازمانها و احزاب سياسی فعال در 
نوامبر تظاهراتی بر عليه نژادپرستی در  ٩سوئد در تاریخ 

در طی این . شد شهر استکهلم پایتخت سوئد برگزار
تظاهرات که از ساعت پنج و نيم بعد از ظهر در اسلوسن 

(Slussen)  شروع شد، تظاهرکنندگان بر عليه نژادپرستی
هائی که عليه اعمال سياستهای  شعار داده و به سخنرانی

نژادپرستانه در گوشه و کنار جهان از جمله سوئد، ايراد شد 
شب  ٧تا ساعت اين حرکت اعتراضی که . گوش فرا دادند

" شب کریستال"ادامه داشت، به مناسبت فرارسيدن 
و  ٩سال پيش یعنی در شب بين  ٧٢در . سازمان يافته بود

، شبی که )١٣١٧آبان  ١٩و  ١٨مطابق با ( ١٩٣٨نوامبر  ١٠
های آلمان  معروف شده است، نازی" شب کریستال"به 

جانبه خود به نيروهای  هيتلری تعرض گسترده و همه
فشان را با يورش به یهودیان آغاز کرده و هزاران یهودی مخال

های کار اجباری و  و در پی آنان کمونيستها را به اردوگاه
در اعتراض به این عمل . های مرگ فرستادند قرارگاه

جنایتکارانه هر سال در این شب در بسياری از شهرهای 
شود و  جهان تظاهراتی بر عليه نژادپرستی برگزار می

نندگان هرگونه سياست نژادپرستانه را محکوم تظاهرک
در محکوميت تمامی اشکال نژادپرستی سازمان . کنند می

هواداران چریکهای فدائی خلق ایران نيز در این تظاهرات 
شرکت کرده و همراه با مردم مترقی سوئد بر عليه تمامی 

  .های زشت و کثيف نژادپرستی فرياد سر دادند جلوه

داری جهانی که نژادپرستی نمادی ذاتی از آن  نابود باد سرمایه
  !باشد می

برقرار باد اتحاد تمامی نيروهای انقالبی و خلقهای سراسر 
  !جهان

  !برقرار باد کمونيسم! البپيروز باد انق
  

 ـ سازمان هواداران چريكهاي فدائي خلق ايران در سوئد
  استكهلم

 ١٣٨٩آبان  ١٨،  ٢٠١٠نوامبر ٩  

 تظاهرات بر عليه نژادپرستي
 !در استكهلم، سوئد
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با نزديک شدن چهلمين سالگرد رستاخيز سياهکل، رويدادی که  
آغاز فصل نوينی را در مبارزات آزاديخواهانه مردم ما نويد داد، 

و " چريکهای فدايی خلق ايران"شاهد آن هستيم که سازمان 
تجارب مبارزاتی غنی آن به مثابه ی سازمان پرولتری برپا تاريخ 

کننده آن رويداد تاريخي، بيش از پيش در مرکز ثقل توجه نيروهای 
از جمله شاهديم که . مختلف اجتماعی قرار گرفته است

دانشگاهی در هلند تحت عنوان پژوهش در تاريخ چريکهای فدائی 
به مناسبت "ه ای خلق ايران، در صدد برگزاری سمينار دو روز

چهلمين سالگرد رويداد سياهکل و پيدايش سازمان چريک های 
برگزار کنندگان اين سمينار اگر . بر آمده است" فدايی خلق ايران

در تاريخ چريکهای فدائی " پژوهش"چه هنوز معلوم نکرده اند که 
خلق را چه کسانی انجام خواهند داد و هيچ نامی از 

که قرار است به چنين امر مهم و و ديگرانی " پژوهشگران"
اساسی بپردازند، منتشر نساخته اند، اما در اطالعيه خود از 

نام برده و " پژوهشکده بين المللی تاريخ اجتماعی در آمستردام"
با ذکر سابقه تاريخی اين موسسه کوشيده اند، به اقدام خود 

اين امر اگر چه ممکن است . ظاهر دانشگاهی و علمی بدهند
گمراهی عوام شود ولی برای همه کسانی که حتی از  موجب

کمترين آگاهی سياسی برخوردارند، واضح است که به صرف اين 
که يک نهاد دانشگاهی سميناری را برگزار می کند به هيچوجه 
نمی توان و نبايد پذيرفت که هدف از آن الزامًا حقيقت يابی و انجام 

باشد؛ در حالی که  کار پژوهشی بی طرفانه و غير مغرضانه می
مواضع سياسی برگزارکنندگان و شرکت کنندگان در سمينار مزبور 
می تواند معياری باشد که نشان دهدکه هدف واقعی از برگزاری 

به تاريخ چريکهای فدائی " بازنگری"چنان سميناری چيست و از 
چه مقاصد مردمی يا ضد مردمی تعقيب می  ٥٠خلق در دهه 

   !شود
  

برای " تاريخ نگاری"اين واقعيت که فعاليت هايی نظير با توجه به 
چريکهای فدايی خلق به مثابه بزرگترين سازمان کمونيست در 

در ايران، امری نيست که منحصرا موسسه هلندی فوق  ٥٠دهه 
الذکر به آن اقدام می کند و در سالهای اخير چنين فعاليت هائی از 

که شکی در دشمنی آنها سوی متأسفانه اکثرًا افراد و نهادهائی 
با اين سازمان وجود ندارد، صورت گرفته است، الزم است قبل از 
پرداختن به سمينار آمستردام در مورد اين پرسش تأمل شود که 
اوًال کدام داليل واقعی اساسًا باعث شده اند تا حماسه سياهکل 
و دوره مشخصی از حيات چريکهای فدايی خلق پس از گذشت 

آن، امروز در مرکز توجه قرار گيرد؛ و ثانيًا بر چه زمينه چهار دهه از 
ای و در ادامه کدام روند، حال تاريخ نگاری در مورد چريکهای فدائی 

آنطور که منتشر کنندگان اطالعيه  - خلق به موضوع سميناری
بزرگترين و مطرح ترين " "پژوهش"برای  - آمستردام ذکر کرده اند

   ؟!تبديل شده است" جهان مرکز پژوهش تاريخ اجتماعی در
  

واقعيت اين است که آموزش های رستاخيز سياهکل و سازمان 
چريکهای فدايی خلق ايران برگ برجسته و ماندگاری از تاريخ ميهن 
تحت سلطه ما و مانيفستی برای مبارزات جاری و آتی مردم تحت 

بنابراين در پاسخ به سوال فوق اوال بايد نقش . ستم ايران است
ی و تاثيرات اجتماعی عظيمی که رزمندگان سياهکل و تاريخ

سازمان متعلق به آنها در جامعه تحت سلطه ما بوجود آوردند را مد 
نظر قرار داد و ثانيا و به خصوص متوجه اين واقعيت بود که تجارب 
انقالبی و همچنان زنده کمونيستهای فدايی هنوز برای کارگران و 

زشهای انقالبی بيکرانی را توده های تحت ستم ما منبع آمو
تشکيل می دهد، منبع آموزشی پر اهميتی که زحمتکشان و 

سال اخير در مبارزه با  ٤٠ستمديدگان جامعه ما در طول 
استثمارگران و سرکوبگران از درس های آن استفاده نموده و امروز 

   .نيز آرمانهای چريکها همچنان الهام بخش مبارزاتشان می باشد

واقعيت فوق می توان درک کرد که به هيچوجه اتفاقی با تکيه بر 
نبود که پيش از انفجار جنبش توده ای به بهانه انتخابات رياست 
جمهوري، دار و دسته موسوی خود را مجبور به کالهبرداری هنری 
ديده و سرود هميشه جاودان چريکهای فدايی خلق يعنی 

به سرود  آنها را" سر اومد زمستون"يا " آفتابکاران جنگل"
آنها اين کار را برای گدايی حمايت . خود تبديل نمودند" انتخاباتی"

توده ها و بويژه جوانان انجام دادند؛ و با اين سالح کوشيدند تا 
جوانان مبارز و انقالبی ای که فدايی و مبارزات آنها به سمبلشان 

خود اين واقعيت با آشکاری . تبديل شده بود را به خود جلب کنند
قابل انکاری وقوف آن نيروی ضد انقالبی به گرايش نسل جوان  غير

و به طور مشخص  ٥٠مبارز ايران به مبارزات انقالبيون دهه 
   .چريکهای فدائی خلق را بيان و ثابت نمود

  
از سوی ديگر، با در نظر گرفتن گرايش جوانان برای آموختن از 

که جمهوری تجربيات چريکهای فدائی خلق، اين نيز تصادفی نبود 
اسالمی و دستگاه های اطالعاتی مخوف آن با انتشار کتابی به 

" ١٣٥٧چريکهای فدايی خلق از نخستين کنش ها تا بهمن "نام 
که نسخه هايش در همان چند روز اول عرضه در نمايشگاه کتاب (

" تاريخ نگاری"با ادعای ) تهران توسط جوانان خريداری و ناياب شد
های فدايی خلق ايران کوشيدند تا در در مورد سازمان چريک

چارچوب پروژه باور شکنی و ايجاد ياس و نا اميدی در ميان مردم، 
کمونيستهای فدايی مورد احترام و سرمشق آنان را، مشتی 

   .معرفی کنند... و" گانگستر"، " تروريست"، "متزلزل"انسان 
  

ر دانشگاهی د" ناگهان"در چنين اوضاع و احوالی است که وقتی 
" پژوهشی"را موضوع " چريکهای فدايی خلق"يک کشور اروپائي، 

سال  ٤٠خود قرار می دهد، خود اين امر همانطور که تأکيد شد، 
پس از رستاخيز سياهکل، از يک طرف نشاندهنده اهميت راه و 
تجارب مبارزاتی ای ست که کمونيستهای فدايی موجد آن بودند، و 

مقابل همگان قرار می دهد که از طرف ديگر اين پرسش ها را در 
اقدام دانشگاه مزبور در تداوم چه روندی صورت می گيرد و طراحان 
و پيش برندگان آن چه کسانی هستند و با چه انگيزه و هدفی 

؟ به راستی چگونه می توان !مبادرت به چنين کاری کرده اند
" پژوهشکده"مطمئن بود که کسانی که قرار است در سمينار اين 

از قماش همان کسانی نخواهند بود که ) اکثريت آنها(يندگرد آ
حقيقت " پاکسازی"درست به خاطر کوبيدن و به خيال خود 

چريکهای فدائی خلق از جامعه ما جهت گمراه کردن نسل جوان و 
باز داشتن آنها از مبارزه بر عليه رژيم حاکم و وضع موجود، با عنوان 

و غيره و يا در مقام " شگرپژوه"و " تاريخ نگار"های دهن پر کن 
حاملين خاطره های دروغين از سازمان چريکهای فدائی خلق به 
تالشی گسترده برای مخدوش کردن چهره و فعاليت های انقالبی 

   ؟!چريکهای فدائی خلق دست می زنند
  

 
  ! ، در چهلمين سالگرد رستاخيز سياهكل"سمينار آمستردام"تاملي بر 

 

 



5 صفحه          137شماره                                      پيام فدايي 
 

  

  

  !!مبارزه بر عليه اپورتونيسم از مبارزه بر عليه امپرياليسم جدا نيستمبارزه بر عليه اپورتونيسم از مبارزه بر عليه امپرياليسم جدا نيست
  

عنوان های جذابی چون کار پژوهشی و تاريخ نگاری و غيره شايد 
عی اين امر گشته و باعث شوند مانع از تعمق الزم در اهداف واق

که برای کسانی پرسش های فوق اساسًا مطرح نگردند؛ و آنها 
بدون تعمق و چون و چرا در واقعيت موضوع، صرفًا با نيت خير خود، 

اما از يک طرف با . به اقدام اخير دانشگاه آمستردام برخورد بکنند
 که نشان می دهند کسانی-در نظر گرفتن تجربه های موجود 

برای رسيدن به نام و نان، کار ضربه زدن به حقيقت چريکهای 
فدائی خلق را تحت لوای ارائه تز دانشگاهی و يا انجام کار 

-و از طرف ديگر با تکيه بر اطالعيه مذکور  -تحقيقی پيش برده اند
که نشان می دهد کار به اصطالح تاريخ نگاری در مورد چريکهای 

گفته ها و ادعاهای کسانی فدائی خلق قرار است بر اساس 
صورت بگيرد که اگر چه در گذشته و در دوران جوانی خويش به 
طور مستقيم يا غير مستقيم با آن سازمان در ارتباط قرار داشتند 
ولی امروز دروغ پراکنی در مورد چريکهای فدائی خلق را پيشه 

می توان دريافت که جائی برای خوش بينی نسبت به  -کرده اند،
و نيت طراحان و گردانندگان اقدام مورد بحث وجود ندارد،  خواست

بلکه بايد به اين اقدام با واقع بينی و با احساس مسئوليت الزم 
   .برخورد نمود

  
واقعيت اين است که بخصوص در ارتباط با مسايل اجتماعی و 
سياسي، بين اين مسايل و مطرح کنندگانش رابطه ای ديالکتيکی 

يجه نمی توان بدون در نظر گرفتن مواضع وجود دارد؛ و در نت
سياسی طراحان و پيش برندگان اين پروژه به طور درست به 

از اين رو جا دارد پرسيده شود که آيا اين حق . بررسی آن پرداخت
مبارزين صديق هست که بخواهند بدانند آنچه تحت عنوان يک کار 

ترين مرکز  بزرگترين و مطرح"پژوهشی و تاريخ نگاری با پشتوانه ی 
قرار است صورت گيرد از نوع " پژوهش تاريخ اجتماعی در جهان

همان تالش های مذبوحانه ای نيست که چند سالی است که در 
اشکال گوناگون بر عليه چريکهای فدائی خلق سازمان يافته 
است؟ آيا حق دارند بپرسند که کسانی که در جوانی خويش به 

تباط با سازمان چريکهای فدائی طور مستقيم يا غير مستقيم در ار
ياد می " مبارزينی"خلق قرار داشته اند، و اطالعيه از آنها به مثابه 

از آن دوران و سازمان چريکهای فدايی " تجارب مستقيمی"کند که 
خلق دارند، اکنون در کجا ايستاده و از چه موضع سياسی 
برخوردارند؟ و آيا مواضع سياسی آنها به گونه ای هست که 

   اساسًا امکان حقيقت گوئی به آنها بدهد؟
  

می دانيم که طيف وسيعی از کسانی که اطالعيه، آنها را دارای 
تجارب مستقيم در ارتباط با سازمان چريکهای فدائی خلق می 
خواند، همان اکثريتی های چکمه ليس و شريک در جنايات رژيم در 

زه کار نظری هستند که امروز هم، در خارج از کشور در حو ٦٠دهه 
آشکارا هّم خود را تمامًا خدمت به جناح هائی از رژيم جمهوری 

در مورد شبه اکثريتی ها هم فعًال چيزی . اسالمی قرار داده اند
نمی گوئيم که در حال حاضر از لحاظ موضع گيری های ضد انقالبی 

در واقع، اکثر آن به . دست کمی از اکثريتی های رسوا ندارند
کسانی هستند که تمام " تجارب مستقيم"ان اصطالح دارندگ

موجوديت سياسی شان در لحظه حاضر با ضديت و دشمنی با 
نظرات، سياستها، ارزشها و سنتهای انقالبی و گرانبهای سازمان 

تعريف می شود و بعضی از آنها  ٥٠چريکهای فدائی خلق در دهه 
از در دستگاه های بورژوازی حتی " ترقی"برای به حساب آمدن و 

بيان دروغ های شاخدار هم در ارتباط با چريکهای فدائی خلق 
آيا به اصطالح تحليل و سخنان اين افراد و آن . ابائی ندارند

معلوم الحال است که فردا با عنوان به اصطالح " پژوهشگران"
بزرگترين و " حقيقت يابی و به نام کار پژوهشی و تاريخ نگاری 

به نسل جوان " جتماعی در جهانمطرح ترين مرکز پژوهش تاريخ ا
   کنونی و نسل های آينده حقنه خواهد شد؟

با عزيمت از اين واقعيت که پژوهش و تاريخ نگاری جهت دست 
يافتن به حقيقت را تنها کسانی قادرند انجام دهند که به طبقه ای 
تعلق داشته باشند که اساسا حقيقت جويی با منافع تاريخی و 

  است، لذا در اين جا بی مناسبت طبقاتی شان درآميخته 
  

نمی بينم که توجه خواننده را اندکی به مواضع سياسی مسئول 
   .ايرانی اين سمينار يعنی آقای تورج اتابکی نيز جلب کنم

نخستين باری که من با نام تورج اتابکی برخورد کردم به چندين 
" قلعه بابک"سال پيش، يعنی به وقايع مربوط به تجمع توده ای در

در آن زمان او به ايران سفر کرده و به عنوان . ر ايران بازمی گرددد
کسی که از نزديک در جريان امور قرار گرفته بود با راديو های 

نظرات نادرست او در ارتباط با . مختلف به گفتگو می پرداخت
مسأله ملی در ايران را عالقمندان می توانند در لينک زير مالحظه 

  http://www.rfi.fr/actufa/articles/106/article_4082.asp:  کنند
  )٢٠٠٨آکتبر  ٢٨(
  

برای پی بردن به موضع او در ارتباط با مسايل مبارزاتی اخير مردم 
ص ايران نيز بايد دانست که آقای تورج اتابکی از مدافعين پرو پا قر

دانشگاهيان و "ميرحسين موسوی و يکی از امضا کنندگان بيانيه 
" موسوی ١٧اطالعيه شماره "به طرفداری از " کنشگران سياسی 

برنامه حداقل متناسب با "ميباشد که از اين اطالعيه به عنوان 
   .نام می برد" مرحله کنونی جنبش

برای آشنايی بيشتر با نظرات و جهت گيريهای سياسی ايشان 
 ٢٠١٠سپتامبر ٢٨(بی بی سی " پرگار"می توان به برنامه 

http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2010/09/100916_ptv_parg
ar_21.shtml)   

چپ مارکسيستی ايران چه کارنامه ای دارد؟ اخالل در "با عنوان 
در اين . نيز مراجعه کرد" پيشرفت ايران يا کمک به اعتالی آن؟

نسبت به " بی طرفانه"ه او نه تنها موضع برنامه می توان ديد ک
نيروهای چپ و مارکسيست در ايران ندارد بلکه مواضع ضد 
مارکسيستی خود را از جمله با اين ادعا که گويا چپ ها و 

نقشی " کارزار سنت و تجدد"مارکسيست ها در ايران هيچوقت در 
   .مثبت نداشته اند، عيان می سازد

  
يقت که تفکرات و مواضع سياسی بنظر من با توجه به اين حق

انسان ها کامًال با عملکرد آنها انطباق دارد، از مسئول ايرانی 
سمينار دانشگاه آمستردام نمی توان انتظار داشت که در ارتباط با 
 - چريکهای فدائی خلق به مثابه يک سازمان مارکسيستی

لنينستی در جستجوی حقيقت باشد؛ و امروز به اين منظور است 
   .يگران را برای شرکت در سمينار مزبور فرا می خواندکه د

  
با توجه به همه آنچه گفته شد، الزم می بينم از هم اکنون به 
تمام نيروهای صادق جنبش کمونيستی و عالقه مندان به سازمان 
چريکهای فدايی خلق و بويژه مبارزينی که ديروز مستقيما در 

ختالفشان با خط و مشی صفوف اين سازمان، مبارزه کرده و برغم ا
آن پس از جدايی مانند دار و دسته فرخ نگهدار به آستانبوسی 
ارتجاع در نغلطيده اند، اطمينان دهم که قرار نيست از دل سمينار 
دو روزه آمستردام، نتيجه يک بررسی بيطرفانه تاريخی و يک 

ژوهش علمی برای انتقال به نسلهای بعدی بيرون بيايد و گوهر پ
مطمئنًا وقايع يکی دو ماه آينده و جريان خود اين . ا بنمايدحقيقت ر
صحت نظر فوق را ثابت خواهند  -در صورت عملی شدن-سمينار 

   چنگيز قبادی فر        .کرد

طيف وسيعی از کسانی که اطالعيه، آنها را دارای تجارب 
مستقيم در ارتباط با سازمان چريکهای فدائی خلق می 
خواند، همان اکثريتی های چکمه ليس و شريک در جنايات 

در هستند که امروز هم، در خارج از کشور  ٦٠رژيم در دهه 
حوزه کار نظری آشکارا هّم خود را تمامًا خدمت به جناح 

در واقع، اکثر . هائی از رژيم جمهوری اسالمی قرار داده اند
کسانی هستند " تجارب مستقيم"آن به اصطالح دارندگان 

که تمام موجوديت سياسی شان در لحظه حاضر با ضديت و 
ی و دشمنی با نظرات، سياستها، ارزشها و سنتهای انقالب

تعريف  ٥٠گرانبهای سازمان چريکهای فدائی خلق در دهه 
در " ترقی"می شود و بعضی از آنها برای به حساب آمدن و 

دستگاه های بورژوازی حتی از بيان دروغ های شاخدار هم 
 .در ارتباط با چريکهای فدائی خلق ابائی ندارند
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پس از گذشت بيش از دو دهه از حاکميت 
رژیم جمهوری اسالمی و در شرایطی که 
مبارزه مردم ما بر عليه این رژیم از همان 

ارش تا کنون، هرگز خاموش بدو استقر
نگشته و به اشکال مختلف جریان داشته 
است، امروز ما با نسلی در ایران روبرو 

که با  -نسلی از جوانان مبارز -هستيم
اعتراضات و مبارزات جوشان خویش، رژیم را 

این . با معضل بزرگی مواجه ساخته اند
معضل همانا چگونگی کنترل و جلوگيری از 

ان از طرف سردمداران رژیم رشد مبارزات آن
از مشخصات . جمهوری اسالمی می باشد

برجسته جوانان مبارز امروز ما، توجه و 
برخورد پویا و جستجوگر آنان به مبارزه 

می  ٥٠انقالبی جاری در جامعه در دهه 
از شرايط ظالـمانه آنها جهت رهائی . باشد

بار کنونی وسيعًا و با اشتياق فراوان  و نکبت
روی  ٥٠ه و مبارزات پر افتخار دهه به گذشت

آورده و می کوشند تا با دستيابی به تجارب 
انقالبی و درس آموزی از آنان، هر چه 
بيشتر وظایف انقالبی خود را در یافته و به 

چنين نيازی ایجاب می کند . آن عمل نمایند
که جوانان مبارز ما سعی درمطالعه کتاب 

ه انقالبی ها و آثار به جا مانده از آن دور
نموده و خود مقاالت و مطالبی را در پرتو 
تجربيات گذشته به رشته تحریر در آورند و 

 -علنی و یا غيرعلنی -آن ها را به صورتی 
در چنين شرایطی و درست . منتشر نمایند

با مشاهده اشتياق و خواست شدید 
جوانان مبارز برای دانستن در مورد گذشته 

ت که امروز مبارزاتی نه چندان دور اس
وزارت اطالعات و امنيت به  بخش فرهنگی

طور فعال دست به کار شده تا به هر صورت 
به که می تواند مانع از دستيابی آنها 

در چنين . گردد تجارب واقعًا انقالبی
اوضاعی است که ما شاهد انتشار مقاالت 
و کتاب هائی در ایران هستيم که چاپ آنها 

توجه به در رژيم جمهوری اسالمی با 
سابقه عملکردهای این رژیم ظاهرًا منطقی 

در توجيه امر فوق، این . به نظر نمی رسد
عنوان می شود  ادعای سرشار از تزویر

که اگر جلوی سخن گفتن را بگيرند، جوانان 
اين را ظاهرًا . به اسلحه روی خواهند آورد

بخشی از هيأت حاکمه گویا برای بستن 
. کند مطرح می دهان مخالفينی از خود رژيم

این، اما با در نظر گرفتن این واقعيت که 
همه جناح های رژیم هستند که با 
قاطعيت، جلوی سخن گفتن نيروهای 

باید توجه کنيم که  مردمی را گرفته اند،
چنان ادعائی، ریاکارانه بوده و مسأله بر 
سر پيش برد سياست خاصی می باشد 
 که بخش فرهنگی وزارت اطالعات و امنيت

رژیم با توجه به فاکتور مهم فوق الذکر 
جهت مقابله با مردم مبارز و به 
خصوص جوانان انقالبی در حوزه نظر 
و سرکوب اید ئولوژیکی آنان تعقيب 

در این رابطه است که  باید  .می کند
متوجه سياستی شد که می توان ازآن به 

سياست خفه کردن با عسل " عنوان  
از طریق آن  یعنی سياستی که. نام برد"

دشمنان مردم می کوشند باسوء استفاده 
از حسن نظر مردم و جوانان انقالبی ما 

، در هر ٥٠نسبت مبارزین انقالبی دهه 
شکلی که امکان پذیر است به اشاعه ایده 

درست مغایر و متضاد های انحرافی و 
 با ایده ها و نظرات آن انقالبيون

آنچه مسلم است این است که . بپردازند
ست اندر کاران جمهوری اسالمی که قادر د

به خفه کردن فضای جدید ایجاد شده نمی 
باشند، به اتخاذ تاکتيک های جدیدی 

آنها در جهت ايجاد . مبادرت ورزیده اند
سردرگمی در بين جوانان و نفوذ اندیشه 
های انحرافی برای باز داشتن آنها  از 
کسب تجربيات مثبت گذشته، به طور فعال 

شر کتاب و مقاالت و غيره در مشوق ن
 .جهت تحقق هدف کلـی خود شده اند

شنيدم که حتی مأموران وزارت (
اطالعات به در خانه بعضی از فعالين 
سياسی در دوره رژیم شاه رفته و از 
آنها خواسته اند که به نوشتن خاطره 
یا هر مطلب دیگری در رابطه با سال 

بپردازند و در مقابل بعضی  ٥٠های 
ز امتناع ها  گفته اند که شما ابرا

دست به کار شوید و ما به شما 
خواهيم گفت که چگونه بنویسيد و 
مطالب را چگونه ساخت و پرداخت  

واضح است که  با توجه به الزامی  !)کنيد
که دست اندر کاران رژیم جهت نشر کتاب و 
مقاله و غيره در رابطه با پيشبرد سياست 

مروزامکانی فوق الذکر خود می بينند، ا

برای انتشار بعضی از نوشتجاتی بوجود 
از . آمده است که پيش از این وجود نداشت

در " وجود آزادی بيان" این روست که توهم 
رژيم جمهوری اسالمی هم به شکلـی 

اما نگاهی . گردد دامن زده شده و تبليغ می
هدف رژیم و الزام و شرایطی  هشيارانه به

در مطالبی  که تشریح شد و همچنين دقت
که در خيلی از آن نوشتجات طرح و اشاعه 
داده می شوند، می تواند دید ما را هر چه 

 . بيشتر نسبت به این پدیده، واقعی سازد
   

هائی که در يکی دو سال اخير در  نوشته
رابطه با چريکهای فدائی خلق و ديگر 
مبارزين مسلح انقالبی و مترقی سالهای 

ند، گوناگون می ا در ايران منتشر شده ۵٠
بعضی از آنها را وزارت اطالعات و  .باشند

امنيت، علنًا و رسمًا با نام خود به چاپ 
بعضی ديگر با کوشش . رسانده است

شده در  عناصر خائن و رسوای شناخته
هائی چون " توده ای"ميان مردم نظير 

" ناکسان" يا .... عموئی، مهدی پرتوی و 
را " طاعون"، "نان آلوده"ديگری که 

ها نيز  بعضی. اند، انتشار يافته اند پذيرفته
صرف نظر از اينکه ماهيت نويسنده و 

اش چيست، به اين دليل که آن  مولف
ها با سياست کنونی رژيم در جهت  نوشته

مقابله با نظرات کمونيستی و مترقی در 
  . اند جامعه انطباق دارند، اجازه نشر يافته

  
ن رواج واضح است که در چنين فضائی ضم

جامعه، باالجبار حقايقی  نظرات انحرافی در
مطرح  ۵٠نيز در مورد مبارزين انقالبی دهه 

شوند؛ در این ميان،حتی ممکن است 
هائی امکان چاپ يابند که  نوشته

نويسندگان آنها افراد مستقل و مترقی 
باشند که در این رابطه، به خصوص بايد  می

ياد نمود از افراد متعهد و دلسوزی در ایران  
که سعی می کنند با استفاده از فضای 
موجود، به نگارش مطالبی بپردازند که به 
ارتقاء آگاهی و کسب تجربه از گذشته 
کمک می نمایند؛ هر چند که متأسفانه این 
نوشته ها هم به دليل شرایط  دیکتاتوری، 

و " مميزی"پيشاپيش مهر محدودیت های 
ود خود سانسوری های اجباری را روی خ

اما ضمن تصديق چنان کوشش . دارند
 هائی باید دانست که امروز، در شرايط
فقدان مطلق آزادی بيان برای 
نيروهای واقعًا مترقی و پيشرو 

، در فضای بگير و ببندی که تنها جامعه
افراد محدود و معينی، امکان سخن گفتن 
دارند، دور با کسانی است که در حوزه 

نگی وزارت ایدئولوژی به کمک بخش فره
اطالعات و امنيت رژیم شتافته و در راستای 

آن، به کار تبليغ " فرهنگی" سياست های 
کسانی که با هر . و ترویج مشغولند

خاستگاه طبقاتی و با هر سابقه مبارزاتی، 
درحال حاضر از منافع و مصالح مرتجع ترین 
طبقات استثمارگر دفاع نموده و مروج و 

بخشی . اشندمبلغ ایده های راست می ب
از افراد فوق الذکر را کسانی از ميان 
اکثریتی ها و توده ای های سابق و کنونی 

همانطور که می دانيم . تشکيل می دهند
در شرایط مبارزاتی خاصی که در سال های 

در ایران حاکم بود، رژیم جمهوری  ٦٠

 
 *!سياست خفه كردن با عسل

  نگي وزارت اطالعات و امنيتبخش فره فعاليتهاي هشدار نسبت به(

  !)جمهوري اسالمي 

دهقانياشرف         



7 صفحه          137شماره                                      پيام فدايي 
 

  

اسالمی حتی وجود خدمتکاران سينه 
ا نيز چاکی چون اکثریتی ها و توده ای ها ر

دیدیم که چگونه پس از . تحمل نکرد
سرکوب نيروهای مردمی با کمک آن 

به بعد به سراغ خود  ٦٢خائنين، از سال 
نيز رفت  این نيروهای به اصطالح اپوزیسيون

و عده ای از آن ها را دستگير نمود و بقيه 
نيز مجبور شدند که به شوروی سابق 

عملکرد ضد طبيعتًا، . پناهنده شوند
اکثریتی ها، ازایده  –وده ای خلقی ت

که ها و تفکرات آنان ناشی می شد 
همانطور که می دانيم در اواخر سال های 

ضربات جبران ناپذیری به جنبش انقالبی  ٥٠
امروز در شرایط جدید، . مردم ما وارد نمود

در راستای سياست بخش فرهنگی وزارت 
اطالعات و امنيت جمهوری اسالمی که 

انان مبارز جامعه را با رواج بيند جو الزم می
های ارتجاعی و نظرات منحط  انديشه

ضدانقالبی بمباران ايدئولوژيکی نموده و از 
رشد مبارزات ثمربخش آنان جلوگيری کند، 
فضائی برای خودنمائی مجدد چنان 

در این رابطه . نيروهائی بوجود آمده است
به خصوص باید توجه داشت که برای رژیم 

ت که سياست های بسيار مناسب اس
خود را از طریق کسانی پيش ببرد که به هر 
حال در گذشته در مقطعی به جنبش چپ 

امروز، این افراد به همراه ) ١.(تعلق داشتند
دیگر نيروهای راست، مجددًا به صحنه آمده 
اند تا با قلم و زبان خود نام و ياد انقالبيون 
گذشته را ملوث سازند و جوانان تشنه 

شنه فهم و درک واقعيت ها و آگاهی و ت
هائی  ها و انديشه تجارب گذشته را با ايده

که از آن طبقات استثمارگر و ارتجاعی 
و خفه " سيراب"باشد، به اصطالح  می

دار کردن باورهای مبارزاتی  خدشه. کنند
مردم و قلب حقايق مربوط به مبارزين و 

، کوششی ۵٠مبارزات پر ارج سالهای 
ها درجهت است که از طریق آن

شکستن روحيه های مبارزاتی و  درهم
غالب کردن روحيه ياس و دلسردی از مبارزه 

های رنجديده ايران، دنبال می  در ميان توده
  .شود

  
طور کلـی، بازداشتن جوانان از مبارزه و  به 
امری که اساس " (حفظ  وضع موجود"

سياستهای رژيم مرتجع جمهوری اسالمی 
هدف ) استبر آن مبنا قرار گرفته 

بالواسطه همه نيروهای راست در جامعه 
برخورد به این واقعيت و . کنونی ایران است

نقد بعضی از ایده های انحرفی راست، 
 کوشش این فصل از کتاب حاضر خواهد بود

 
از قيام  قبل منظور کسانی هستند که -١

اما با روی . بهمن، چپ شناخته می شدند
دليل  کارآمدن رژیم جمهوری اسالمی به

انجام عملکردهائی به نفع این رژیم به 
در  ٥٠در اواخر سال های . راست غلطيدند

عالوه بر هر  -مورد دليل تغيير به راست آنها
این واقعيت  -علت یا علت های پایه ای

مطرح بود که همه کسانی که به نحوی در 
قرار   ٥٠جريان مبارزات درخشان سال های 
د، الزامًا از گرفته وحتی در آن شرکت کردن

آگاهی و خصوصيات کمونيستی و انقالبی 
مند نبودند،  مبارزين برجسته آن دوره بهره

برخی از آنها صرفًا تحت تاثير جو مبارزاتی 
طرقی پايشان به  موجود در جامعه، به 

مجامع مبارزاتی و يا حتی به زندان کشيده 
دوم، بايد از کسانی صحبت کرد . شده بود

تدا با برخورداری از حدی از که اگر هم در اب
آگاهی سياسی و صداقت انقالبی وارد 

به  - صحنه مبارزه شده بودند، پس از مدتی
به دالئل  -خصوص اگر در زندان بودند

مختلف، از جمله به دليل پائين بودن سطح 
 - آگاهی انقالبيشان و تغيير شرايط مبارزاتی

تر شدن شرايط و چه از  چه از نظر سخت
اندازهای  گ شدن چشمرن جنبه کم
از ميان اين طيف بود . تغيير کردند -مبارزاتی

ها در سالهای اوليه پس ازقيام  که خيلـی
کردند خود را  بهمن، در حاليکه سعی می

همانند انقالبيون سابق جلوه دهند، به 
ها و نظراتی در جامعه پرداختند  اشاعه ايده

های ستمديده ايران  که دقيقًا بر عليه توده
رژيم جمهوری (ده و به نفع ارتجاع حاکم بو

و در خدمت تقويت آن قرار ) اسالمی
  . داشتند

  
نوشته باال بخشی از پيشگفتار *:

" بذر های ماندگار"فصل دوم کتاب 
نوشته رفيق اشرف دهقانی می 

 ٢٠٠٥باشد که اولين بار در آوريل 
در این پيشگفتار به . منتشر شد

تشریح سياست هائی پرداخته شده 
که مدتی بود که از طرف بخش 
فرهنگی وزارت اطالعات جمهوری 
اسالمی بر عليه جنبش انقالبی مردم 

با توجه . ایران در پيش گرفته شده بود
به این که امروز هم شاهد هستيم که 
چگونه دشمنان مردم در حال اجرای 
همان سياستی هستند که بروشنی 
در اين کتاب افشاء گشته است، پيام 

زم می بيند که در اینجا به فدائی ال
  .چاپ مجدد بخشی از آن مبادرت کند

  14از صفحه     ....دروغ و فر يب، الزمه 
  ".قراردادی با ایران در مورد چيزی که بتواند در رابطه با اسلحه قرار بگيرد منعقد نمایند

  
. بر کسی پوشيده نيست که جمهوری اسالمی از همان آغاز حکومت ننگين خود در يک کالم جمهوری دروغ و ريا بوده و خواهد بود

شود که نيرو های خارجی  کشند و سپس مدعی می را در خيابان می" طانندا آقاسل"رژيمی که وابستگانش جلوی چشم همگان 
اما از آنجا که در بد . پردازی نکند قرار نيست در مواجه با چنين افتضاحاتی دروغ(!!!!!) اند تا چهره ما را خراب کنند  وی را کشته

صی اقدام به کار تجاری در فروش يک شرکت خصو"شود که  گوئی پرداخته و مدعی می موقعيتی گير کرده است به جفنگ
اما در شرايطی که صنايع نظامی جمهوری ". های معمولی و متعارف دفاعی به يکی از کشورهای غرب آفريقا کرده بود سالح

باشد و بخش  و پشتيبانی نيروهای مسلح اين رژيم می" وزارت دفاع"وجه خصوصی نبوده و تحت پوشش کامل  هيچ اسالمی به
گذاری در اين حوزه را ندارد، معلوم نيست که کدام کارخانه از بخش خصوصی بدون اجازه اين  جازه سرمايهخصوصی اساسا ا

شرکت "از سوی ديگر معلوم نيست که اين !!! نموده است" صدور اسلحه"ها را توليد و باز هم بدون اجازه مبادرت به  سالح
های اسلحه کانتينرنموده است و بر روی " جاسازی"ادرتی خود را که کارش قانونی و صدور اسلحه است چرا کاالهای ص" خصوصی

و چرا اگر همه کارها قانونی است وزیر خارجه بايد برود نيجريه تا سر و ته افتضاح را به هم ! زده است" برچسب مواد ساختمانی"
  اند؟ به سفارت جمهوری اسالمی در نيجريه پناهنده شده" تجار محترم"آورد؟ و چرا 

  
دهد و اين نه اولين بار و نه آخرين  سال است که دارد دروغ تحويل مردم می ٣٠ت اين است که جمهوری اسالمی بيش از واقعي

اين رژيم . کنند بافند و پخش می باری خواهد بود که سردمداران جنايتکار جمهوری اسالمی برای توجيه کثافتکاريهای خود دروغ می
ای که خود را نه حاصل ناتوانی انقالب مردم در درهم شکستن سلطه امپرياليسم در  ن لحظهاساسًا با دروغ متولد شده و از هما
پردازی باز نمانده تا آنجا که مردم در جريان خيزش  ای از دروغ زد دروغ گفته و تا امروز هم لحظه ايران بلکه نتيجه انقالب مردم جا می

م تنها راه خالصی از دروغهای شاخدار اين دارو دسته دروغگو تالش برای به همين دليل ه". مرگ بر دروغگو"زدند  خود فرياد می
 .تنها در اين صورت است که راستی بر دروغ فائق خواهد آمد. باشد نابودی آنها در بستر انقالب مردم ستمديده ما می

  
  نادر ثانی

 استکهلم، سوئد
  ١٣٨٩آبان  ٢٩شنبه 

 



8 صفحه          137شماره                                      پيام فدايي 
 

  

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

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

 هدف با فدایی پيام و تاس ١٣۶٠ تا ١٣۴۴ سالهای بين فاصله در اسالمی جمهوری و شاه کارگری ضد رژیمهای
 می اقدام آن درج به کارگری فعالين تجارب انتقال و کارگر طبقه شرایط با خوانندگان بيشتر چه هر نمودن آشنا
 .ورزد

ما مقداری از . شدند می  فلسطين محاکمه  در همان ایام گروه
پاکنژاد را در درون   شکراهللا) فکرکنم(از دفاعيات   جمالت پراکنده

این حرکت روی کارگران اثر گذاشت و خيلی . پخش کردیم  کارخانه
. کردند را امضا می  وضع بهداشت کارخانهسریع پای شکایت از 

من غر   اش به کردیم ناراضی بود و همه ما می  زری از کاری که
زیبا حاضر نيست از کار شما   قرقره  او یکبار تهدید کرد که. ميزد

زیبا   را گرفت و در قرقره  هر صورت او هم نامه  اما به. حمایت کند
  . بودند  را امضا کردهتعداد زیادی بخصوص کارگرهای زن  آن 

چند نفر از کارگران   عهده  بهداشت کرج به  اداره  به  کار بردن نامه
و بهداشت کرج   اداره بيمه  به  را   ها نامه آن. شد  قدیمی گذاشته

مهندسين   بود که  تأثير خود را بخشيد و اوایل بهمن ماه  نامه. بردند
آنها . ماندند  کارخانه بعد از ظهر در ٢بهداشت آمدند و تا ساعت 

خوب برای نخ   زیبا بازدید کردند و از نبودن تهویه  اول از قرقره
های قبل توسط  چون در گزارش سال. بودند  ها تعجب کرده ریسی

  ميان آمده  های مطبوع حرف به مأموران بهداشت از وجود تهویه
ت رطوب. گرفته بودند عدم رطوبت کافی بود  ایراد دیگری که. بود

و   در هوا معلق بودند سنگين شده  پرزهائی که  شد که باعث می
  . زود بنشينند و کارگران مقدار خيلی کمی از آن را استشمام کنند

  سرویس غذا دادن به  و نحوه  حتی از آشپزخانه  بيمه  بازرسين اداره
دعوت   آنها نهار به  که  بر خالف هميشه. کارگران دیدن کردند

  چلوکبابی باغ جهان ميرفتند، در نهار خوری کارخانه  شکرچيان به
نعمت و ولی حيدر و چند . درخشان ماندند و با کارگران نهار خوردند

بودند و از مسایل بهداشت و ایمنی   نفر دور آنها جمع شده
آن روز آنها رای خود را ندادند و بر گشتند کرج و . کردند شکایت می

خواهند   د خود را در عرض یک هفتهبازدی  نتيجه  بودند که  گفته
شکرچيان برود و نظر آنها را بداند   این مدت فرصتی بود که. فرستاد
  .را برایشان شل کند  ضرر او رای دادند سر کيسه  و اگر به

  همه  بهداشت آمد اما محتوای نامه  اداره  روز نامه ١۵-١٠بعد از 
کارگران   ربطی به  چند ایراد کوچک که. نفع شکرچيان بود  چيزش به

  مسئولين کارخانه  به  بود که  قيد شده  بودند در نامه  نداشت گرفته
برای . در بر طرف کردن آنها اقدام کند  است که  یاد آوری شده

بودند اين بود که بعضی از   گرفته  یکی از ایراداتی که  نمونه
رنگ   است و باید دوباره  ستونهای آهنی کارگاه رنگشان پاک شده

  . شوند

خود کارگران ميتوانند انجام   کاری که  مخالف بود که  زری هميشه
  وقتی جواب نامه. ادارات دولتی واگذار شود  دهند چرا باید به

شکرچيان   شد و معلوم شد که  زده  در و دیوار کارخانه  بهداشت به
از این امر بسيار راضی است زری در داخل اتوبوس نزدیک بود بزند 

ما شکایت   ام که من باعث شده  او معتقد بود که. ر گوش منزی
زری بود و   با وجود این حق با. اما این تصميم جمعی بود. بنویسيم

با کارگران قدیمی و توافق کردن با نوشتن   ما در برگزاری آن جلسه
  . شکایت و جمع آوری امضا مقصر بودیم

د من روم نشد از ميش  آنروز وقتی زری در ایستگاهش داشت پياده
برو امشب با خيال راحت : "او با اخم گفت. او خدا حافظی کنم

بخواب چون شکرچيان از جواب شکایت شما از خوشی با دمبش 
  "گردو ميشکند

آن . من توهين ميشود  زیادی دارد به  تقریبا دیگر حس ميکردم که
زری حق . تا صبح خوابم نبرد  تنها راحت نخوابيدم بلکه  شب نه
من . اين موضوع با  جان تعدادی از کارگران در ارتباط بود. داشت 

فردا خودم مستقل و تنها و بدون مشورت با بقيه   تصميم گرفتم که
  .با کارگران قدیمی صحبت کنم

نکشيد توانستم در قسمت خودم کارگران قدیمی را قانع   یک هفته
  رشوه  هبازرسين بهداشت یا بيم. ما نباید تسليم شویم  کنم که
خيلی   کسی که. قرار نيست ما نجنگيم برای حقمان. اند گرفته

دو . او واقعا کارگر مبارزی بود. ميتوانست کمک کند داداشی بود
طول کشيد تا داداشی توانست اعالم کند در صورت عدم   هفته

  . شکایت کارگران ما اعتصاب خواهيم کرد  رسيدگی به

اینبار زری توانست . شد  کشانده  ههر دو کارخان  اعتصاب به  مسئله
یکی از . تبليغ بپردازد  ای را برای اعتصاب بسيج کند و به عده  که

بود، جلو   یکسالی بيشتر نبود استخدام شده  که  نگهبانان کارخانه
  همه. بود  بود و مانع ورود او شده  جلوی زری را گرفته  در کارخانه

اما . بود  صبح ایستاده  هاو پشت در تا ساعت د. بی خبر بودیم
کارها طوری   همه. ما خبر بدهد  بود کسی را ببيند و به  نتوانسته

در دفتر بود اطالع نداشت   حتی اسالميان که  بود که  تنظيم شده
  .است  اخراج زری گرفته  شکرچيان تصميم به  که

دفتر   حساب به  برای تسویه  بود که  همان نگهبان به زری گفته
چون . این بر خالف عرف هميشگی بود. در تهران برودمرکزی 
وقتی . کردند حساب می  تسویه  کارگران در دفتر کارخانه  هميشه

زری توهين ميکند و   ميدهد او به  نگهبان مربوطه  زری این تذکر را به
  .اگر از آنجا دور نشود با او فالن کار را خواهد کرد  ميگوید که

  زری اشاره  به  ينند کار بيخ پيدا کردهمی ب  نگهبانان قدیمی که
یکی از نگهبانان کليد ماشينش را دور از . آرام باشد  کنند که می

برود آنجا بنشيند تا ساعت دو   زری ميدهد که  چشم آن نگهبان به
سمت در   به  ما همه. شدند ها عوض می ساعت دو شيف. بشود

  ها پياده بوسکارگران شيفت بعد از ظهر از اتو. خروجی رفتيم
زری با داد و   شدند و مشغول خوش و بيش با هم بودند که می

  کارگرها را متوجه  فریاد از پارکينگ ماشينها بيرون آمد و همه
  .خودش کرد

. بسيار عصبانی بود کنترل کند  توانست او را که هيچکس نمی
اوباشان شکرچيان آمادگيشان    سمت من آمد و گفت که  عباس به
. این موضوع بکنيم تا روز بعد  است بهتر است زری را متوجه بيشتر

نفع ما   جنجال به  زری حالی کنم که  به  من توانستم با اشاره
بود سوار   شده  خودش متوجه  زری هم مثل اینکه. نيست

من با آن ميرفتم شد تا هم در امان باشد هم با من   اتوبوسی که
ممکن است   بودند که  يدهاسالميان و عباس هم فهم. صحبت کند
همان   ما توسط اوباش شکرچيان کتک بخوریم به  در بين راه

زری   محله  به. ماجرا را برایم تعریف کرد  زری همه. اتوبوس آمدند
های التهای  متلک  ما با هم بدون اهميت دادن به  رسيدیم همه  که

  . زری رفتيم  خانه  شدیم و به  شکرچيان پياده

ز حرکت آن نگهبان بسيار عصبی بود و گفت او شيفت اسالميان ا
  هائی را که ای از بچه و عده  بر ميگردد کارخانه  شب دوباره

بر   کارخانه  من و اسالميان بعد از شام به. ميشناسد خبر دار ميکند
گشتيم شيفت شب و شيفت بعد از ظهر را در جریان این ماجرا 

  . گذاشتيم

رفتم شيفت شب و شيفت صبح جلو سر کار   فردا وقتی من به
  چه. کسی ميبایست چيزی بگوید. بودند   تجمع کرده  کارخانه

های درب اتوبوسی رفت و  ميان پله  او به. کسی بهتر از خود زری
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سالمتی کارگران در خطر   چگونه  کارگران ضمن توضيح اینکه  به
ایت شک  به  پيش با گرفتن رشوه  بازرسين دو هفته  است و چگونه

شکرچيان حکم اخراج او را صادر   اند گفت که کارگران اهميتی نداده
  . است  او توهين و تهدید کرده   است و نگهبان جدید به  کرده

عنوان گارد   ای را به زری صحبت ميکرد ما دسته  ضمن اینکه
روز قبل   اوباشان شکرچيان که. کردیم  حفاظت در اطراف او پراکنده

پشت سر هر لومپنی یکی . بودند  د غافلگير شدهجنگ بودن  آماده
داداشی به عنوان کارگر قديمی و . بود  از کارگران مبارز آماده

ای نداشت ميبایست  کسی که خيلی ها قبولش داشتند چاره
و   مقدمه  جای زری رفت و بدون هيچگونه  او به. صحبت ميکرد

او . ردمشورت با کسی گفت ما کارگران فردا اعتصاب خواهيم ک
  . ها آمد پایين دیگر حرفی نزد و از پله

  من خودم را به. ما از این اعالم اعتصاب ناگهانی تعجب کردیم  همه
بدون تدارک ميخواهيم اعتصاب   او رساندم و از او پرسيدم ما چگونه

سهل   او با عصبانيت گفت دیگر تا کی ما باید چوب اینگونه. کنيم
دا من خودم دم در ميایستم و هر کسی فر. انگاریهایمان را بخوریم

  .شود قلم پایش را خرد ميکنم  وارد کارخانه

  کسی با چه  چه  جا مراقب بودند که  همه. آنروز روز سختی بود
زیادی از کارگران قدیمی موافق اعتصاب   عده. کسی تماس ميگيرد

. بود  بود و پایش ایستاده  اما داداشی حرفی را زده. نبودند
یکی از کارگرانش اعالم   و از اینکه  ژاندارمری رفته  به شکرچيان

این خبر را اسالميان . بود  فردا اعتصاب ميشود شکایت کرده  کرده
دادشی اخراج خواهد   ما ميدانستيم که  همه. برای کارگران آورد

من . او را بزنند زیاد بود  همچنين امکان اینکه. همان روز  شد اما نه
  او گفت احتياج به. او گفتم  را به  م و مسئلهقسمت او رفت  به

است ولی   مراقبت ندارد، در ضمن شکرچيان او را یکبار اخراج کرده
  مخالف بودند چون او تنها کسی بود که  مهندسين کارخانه

آنها   همان شکلی که  های توليدات را به توانست رنگ می
چون مواد و . داو مسئول تمام مخلوط کن ها بو. ميخواستند بسازد
  .شدند می  ها ساخته رنگ در این قسمت

آنها را   آمدند باز داداشی جلو در برای اینکه  شيفت بعد از ظهر که
فردا اعتصاب است و تمام کارگران صبح   کند اعالم کرد که  متوجه

اما . برخورد شود  باز نزدیک بود که. منتظر باشند  باید دم در کارخانه
چند تا . اعتصاب کنند  بودند که  گر مصمم شدهکارگران قدیمی دی

فردا تمام   چند تا و یکی یکی با صدای بلند فریاد ميزدند که
  .ها صبح باید سر کار باشند، اما کسی کار نخواهد کرد شيفت

تجمع   در جلو در کارخانه  تمام کارگران کارخانه ١٣۴٩اسفند  ۵روز 
مانعت بعضی از ای حدود سی نفر جهت م بودند و عده  کرده

. بودند  ایستاده  زنجير وار جلو در کارخانه  کارخانه  کارگران در ورود به
های  متنی شد که در آن خواسته  همزمان عباس مسئول تهيه

  دستگاه  های کارگران تعبيه در رأس خواسته. کارگران طرح شود
. زیبا بود  قرقره  های ریسندگی و بافندگی کارخانه در قسمت  تهویه

کارگذاشتن هوا کشهای بسيار قوی در قسمت انبار، مخلوط کنها 
شير   دو وعده  روزانه. بخار پالستيک توليد ميشد  و سالنهای که

ماسک  ۶کارگران پالستيک،   ماسک به  ای سه  ، دادن هفته  تازه
سر   کارگران مخلوط کن و انبارها،  بازگرداندن زری به  بهداشتی به

  .تعدادی دستشوی و توالت در هر قسمتی کردن  اضافه. کار

گوشت را ميدزدند،   آشپزها سهميه  چند تن از کارگران گفتند که
  .نشد  گنجانده  این در قطعنامه  که

بطورمرتب روی عدم بهداشت در   کارگران پيشرو هر دو کارخانه
هایش تنگی نفس  سينه  زنانی که  کردند و به تبليغ می  کارخانه
حرف   باید به  شد که  داشتند توصيه  و یا درد سينه بودند  گرفته

بيایند در جلو مأموران دولت و اگر احتماال ژاندارمری دخالت کرد جلو 
  که  زیبا  ليستی از زنان کارگر قرقره. آنها نيز از درد خود بگویند

بودند و در بيمارستانهای مسلولين هنوز تحت   مسلول شده
  . شد  بودند تهيه  معالجه

شرکت ) ١٣۴٩  پنجم اسفند ماه  چهارشنبه(همزمان با این روز 
. اما ما از این موضوع خبر نداشتيم. واحد هم اعتصاب داشت

بود، و ميخواست   شکرچيان این دو موضوع را بهم ارتباط داده
این در حالی . دخالت شدیدتری بکند  ما وادار به  سيستم را عليه

است با اعتصاب   صاب ما برخورد کردهاعت  نميدانستيم کهما   بود که
  . شرکت واحد

تدارکی برای آن   هيچگونه  اجرا در آمد که  به این ترتيب اعتصابی به
صبح ماشينها ژاندارمری و چند  ١١حوالی ساعت . بود  نشده  دیده

کارمندان . و بهداشت تهران و کرج آمدند  بيمه  ماشين دیگر از اداره
  و خود را به  و از ميان کارگران عبور کرده  شده  ها پياده از ماشين

اما . شوند  وارد کارخانه  و ميخواستند که  رسانده  کارخانه  دروازه
شما چرا "آنها گفت   اینبار زری جلو درب با صدای بلند به

اینجا اعتصاب   صدها نفر را که  نميخواهيد صدای حق طلبانه
چند   شما که. يان را ببينيدآقای شکرچ  اند بشنوید و ميروید که کرده

  ". حرفهای ما گوش بدهيد  یکبار هم به. اید روز پيش او را دیده

  آن کارمندان که  در همين وقت عباس جائی را پيدا کرد و خطاب به
شوند   بود و نميتوانستند وارد کارخانه  دیگر جلو آنها سد شده

ندان داد و از او یکی از کارم  های کارگران را خواند و بعد به خواسته
کارمندان   او درخواست رسيد کرد همه  هنگاميکه. رسيد خواست
شما   ما به" اما کارگران با جدیت تمام داد زدند . با هم خندیدند

داداشی اینبار جلو رفت و ." ما رسيد بدهيد  اعتماد نداریم باید به
نمایندگی تمامی کارگران اعالم ميکنم تمام    من به"گفت 
و خانم . های بهداشتی ما باید تا قبل از عيد اجرا شود هخواست

غيبتی برای   شود و هيچگونه  سر کار برگردانده  زری همين امروز به
  ".حساب نياید  او به

. العملی از خود نشان نميدادند عکس  سربازان ژاندارمری هيچگونه
؟ آنها بود داد زد پس این ارباب کجا است  فرمانده  افسر جوانی که

ای  کارمندان در گوشه  وقتی شکرچيان آمد تعجب کرد از اینکه
افسر از . سمت آن افسر رفت  توانند بکنند به و کاری نمی  ایستاده

از نظر   سرو وضع شکرچيان جا خورد چون کوچکترین شباهتی نه
آن افسر . دار را نداشت یک نفر سرمایه  از نظر لباس به  و نه  قيافه

او وقتی شکرچيان خواست . او دست بدهدحتی حاضر نشد با 
کارگران   کارمندان ادارات و همه  همه  حرفی بزند با داد طوری که

اید؟  پا کرده  آشوبی به  ببين چه"شکرچيان گفت   بشنوند خطاب به
است؟ باید این کار را تا   بلبشوی شده  عمومی چه  روی این جاده
هستند برو با آنها و  آن آقایان مأمور دولت. بدهيد  ظهر خاتمه

گردم  را سریع حل کن من بر می  این کارگران مسئله  نماینده
ميایم اگر یکنفر اینجا باشد از چشم تو  ١٢ژاندارمری و ساعت 

  ." خواهم دید

شکرچيان را بخواهند همانجا و در حضور   کارمندان ناچار شدند که
. داشت  مهادا  تا ساعت سه  مذاکره. آغاز شود  کارگران مذاکره
تا آخر فروردین   ای را امضا کرد که شکرچيان پای ورقه  ساعت سه

اما خرید و نصب . های کارگران را بر آورد نماید خواسته ١٣٥٠سال 
مطبوع و دو عدد هواکش پر قدرت ممکن است تا خرداد طول   تهویه
کردن توالت و   نشد احداث و اضافه  پذیرفته  تنها بندی که. بکشد

پایان اعتصاب با شادی و پای کوبی پایان یافت و . ی بوددستشوئ
کارگران شيفت بعد ازظهر با یکساعت تأخير کار خود را شروع 

  .  کردند

مطبوع و دستکش ایمنی و ماسک و شير   بعد تهویه  از آن تاریخ به
  دود و گرد و غبار و پرز داشت داده  هائی که آن بخش  برای همه

  . هم نشد  سر کارش و حتی جریمه زری هم بر گشت. شد می
  

آيا در سالهائی که در اين کارخانه کار می کرديد  : سوال
شاهد سوانح حين کار هم بوديد ؟ اين سوانح از چه نوعی 

  بودند؟ چرا رخ می دادند؟
  

خيلی مهم باشد و یا منجر به قطع عضو و   ای که سانحه :پاسخ
کردند  یجاد خطر میا  البته سوانحی بودند که. مرگ شود نديدم

ناگواری   اما اگر حادثه. ترمزهای ایمنی  مجهز بود به  ولی کارخانه
های اجتماعی،  دارم قبل از بيمه  رخ ميداد طبق اطالعاتی که

اما . او را راضی کند  کارفرما با مبلغی ميتوانست کارگر و یا خانواده
  .چيز بود  مسئول همه  بعدها بيمه

  
  کارگران با کارفرما بر سر حقوق و اختالفات بين : سوال

  ١٠صفحه
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جمهوری اسالمی همچون هميشه و در پی سياستهای ضد 
هدفمند "مردمی اش، که از ماهيت آن برميخيزد، اینبار با قانون 

  .زیست زحمتکشان را مورد حمله قرار داده است" کردن یارانه ها
ئی هدفمند کردن یارانه ها و یا در حقيقت حذف یارانه ها که معنا

جز گرانی هر چه بيشتر قيمت کاالهای مورد نياز مردم ندارد از 
سياستهای دیکته شده صندوق بين المللی پول و بانک جهانی، 
این نهاد های شناخته شده اقتصادی نظام استثمارگرانه سرمايه 
داری جهانی می باشد که هر کجا اجرا شده است  مردم 

قر و فالکت قرار داده زحمتکش را در ابعاد هر چه بيشتری در ف
سياستی که علنا بر عليه زحمتکشان جهان بوده و همه جا . است

با اعتراض کارگران و شورش توده های ستمديده مواجه گشته 
سردمداران جمهوری اسالمی در جهت اجرای سياستهای . است

اربابان امپرياليست خود از دوره رفسنجانی مزدور قصد عملی 
شتند ولی از ترس خشم و شورش مردم کردن اين سياست را دا

از انجام آن صرف نظر کردند، اکنون پاسدار احمدی نژاد این مزدور و 
   .منتصب وقيح دیگر خامنه ای در پی اجرای آن است

اجرای این قانون همچون سایر قوانين وضع شده در رابطه با 
زندگی توده های زحمتکش، نتایجی جز بيکاری بيشتر، که به 

کارگران که خود هر روز در . قر بيشتر است نخواهد داشتمعنی ف
معرض خطر اخراج بوده و هيچ تضمينی برای ادامه کار خود ندارند، 
اکنون با تصویب این قانون، وضع را از آنچه که هست هم فاجعه 

حذف سوبسيدهای دولتی که سالهاست برای . بارتر خواهند يافت
و حوایج مردم پرداخت  نگه داشتن قيمت مواد اوليه" پایين"

ميشدند بيشک باعث رشد افسار گسيخته تورم و در نتيجه پرتاب 
کارگران و توده های زحمتکش در چنگال نياز مالی فزون ترشده و 
آنها را هر چه بيشتر وادار به تن دادن به شرایط ناگوار و 
غيرانسانی ميکند که طبقه سرمايه دار حاکمه برايشان تدارک 

این معنائی جز اين ندارد که جمهوری اسالمی به  و. ديده اند
قيمت قرار دادن کارگران و زحمتکشان در يک شرايط جهنمی ، 
بهشت موعود سرمایه داران زالو صفت داخلی و خارجی را مهيا 

از نظر سردمداران جمهوری اسالمی هر چه بيکاری و . می سازد
در . دار بيشترفقر و تنگدستی بيشتر کارگر ارزانتر و سود سرمايه 

این رژیم اجبار بردگی کارگران برای سرمایه داران استثمارگر را 

آنچه در این رژیم به ارزانی و . می نامند" توافق کارگر با کارفرما"
اخراج از کار،عدم پرداخت : فراوانی یافت ميشود سه چيز است

دستمزدها که . مرتب دستمزدها و سرکوب هر صدای اعتراض
ان است در چنگال کارفرمایان زالو صفت می حق مسلم کارگر

ماند تا از سود حاصل از این دستمزدها، اگر کارفرما ميل داشت 
  .دستمزدها را بپردازد

پاسدار احمدی نژاد و اربابان داخلی و خارجی او ایران را به 
سرزمين بردگان، نه، به چيزی بدتر از آن تبدیل کرده اند، زیرا 

موت خود را بکف می آوردند ولی توده های بردگان حداقل قوت الی
زحمتکش و مردم رنج کشيده در شرايطی قرار گرفته اند که گاه 
چاره ئی جز فروش اعضاء بدن و یا تن خود برای تحصيل قوت 

به همين دليل هم هست که . الیموت در مقابل خود نمی ببينند
 .زندانها مسکن فریادها شده و جان آدمی به پشيزی نمی ارزد

چنين اوضاعی باعث گشته تا وحشت از اجرای این قانون 
ها را در جمهوری اسالمی برانگيزد ، " خودی"مخالفت برخی از 

ولی این مخالفت نه برای اعتراض به شدت استثمار کارگران و 
وخيم تر شدن اوضاع مالی توده ها، بلکه از ترس وخيم تر شدن 

ه توده هاست، اوضاع سياسی و سرریز کردن خشم انباشته شد
برای همين است که دولت جنایتکار احمدی نژاد جهت اجرای این 
قانون همزمان نيروهای امنيتی خود را به خيابانها ریخته است، زیرا 

 . خشم مردم را تجربه کرده و پيش بينی می کند

بحران سر تا پای اقتصادکشور را فرا گرفته و چپاول و غارت سرمایه 
از سوی دیگر بحران سياسی و کشمکش  های ملی از یک سو، و

های جناح های مختلف با همدیگر و همه این جناحها با توده های 
زحمتکش، رژیم را به عملکردهای فاشيستی بيشتری کشانده 

در چنين شرایط تاریخی است که توده های زحمتکش نمی  .است
ولی . توانند بی عمل بمانند، یا باید پيش رفت و یا به  قهقراء

متکشان با قيام های پی در پی که موجبات اقتصادیش فراهم زح
واقعيت . شده است پاسخ سياستهای ظالمانه رژيم را خواهند داد

اين است که مردم از اين همه ستمگری بجان آمده و جگرخون 
شده اند، مادرانی که فرزندانشان بيگناه و شبانه دزدیده شده و 

نی که همسرانشان بيگناه بزندان انداخته ميشوند، زنان و مردا
متهم ميشوند و خانواده هایی که در اثر فقر از هم ميپاشند آن 
شرایطی را فراهم آورده است که کوچکترین عمل ضدانقالبی با 

 .خشم شدید توده ها روبرو ميشود

تاکيد رژيم جمهوری اسالمی در اجرای اين سياست ضد مردمی 
خط فقر زندگی می  آنهم در شرايطی که اکثريت جامعه در زير

کنند بروشنی نشان می دهد  که حرص و آز چپاولگران حاکم 
که قادر به ديدن قانونمنديهای  آنچنان چشم های آنها را کور کرده

تاريخ نبوده و فکر می کنند با گسيل چماقداران خود به خيابانها 
قادر به جلوگيری از فوران خشم و نفرت توده هائی هستند که 

 !خوانشان رسيده است کارد به است

بيشک دير يا زود، با قهر انقالبی مردم ،جمهوری اسالمی با همه 
   .جناح هایش به زباله دان تاریخ انداخته خواهد شد

   ٢٠١٠نوامبر  ٧ -عبداله باوی

  
  ٩از صفحه  ...مصاحبه با يك فعال كارگري

چگونه حل می شد؟ معيار تنظيم ... ساعات کارو مزایا و 
کارگر و کارفرما چه بود؟ برای مثال آیا موضوع بر  رابطه بين

  اساس قانون کار فيصله می یافت ؟  
  

شد و یا  کارگر اخراج می  جای ميرسيد که  اختالفات اگر به :پاسخ
اخراج شود برای طلب حقش شکایت ميکرد و تنها   خود بدون اینکه

ی بود کار هم روال بسيار مشکل  روال اداره. کار بود  مرجع اداره
بر اساس اين روال . اکثر کارگران حاضر نبودند شکایت کنند  بطوریکه

  ای  کارفرما و نامه  ای به نامه  بعد از دریافت شکایت تازه بعد از دوماه

  
. حل اختالف شرکت کنند  شد تا در جلسه می  کارگر فرستاده  به

بعدی   و جلسه. گرفت توافقی صورت نمی  هيچگاه  در این جلسه
کار بود که   رفتار اداره  این شيوه. طول بکشد  کن بود شش ماهمم

البته حل مشکالت و مسائل . اکثرکارگران  تمايلی به آن نداشتند
پيش آمده از طريق ريش سفيدی و کدخدامنشی هم وجود داشت 

برای نمونه  هم مهندس . و گاهی هم واقعا مشکل را حل می کرد
کارگری به نام علی دوستی   نجيبی مدير داخلی کارخانه  و هم

وقتيکه در مورد مشکلی با صاحب کارخانه صحبت می کردند و يا 
  .  وساطت می کردند کارفرما مالحظه آنها را می کرد

  
)ادامه دارد(  

 

  

  

 

 !يا تهاجمي ديگر به زحمتكشان  ،حذف يارانه ها
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روز چهار شنبه دهم نوامبر دهها هزار دانشجو در لندن دست به 
گر جالب است که شماری از اين دانشجويان از دی. تظاهرات زدند

آنها با حمل پال کارد هایی . های انگلستان به لندن آمده بودند شهر
و سر " تحصيالت رایگان"از آنها نوشته شده بود   که بر روی برخی

های ضد دولتی بر عليه طرح دولت به منظور افزایش  دادن شعار
ها و کاهش بودجه آموزش و پرورش ،طرحی که  شهریه دانشگاه

ها به سه برابر افزایش یابد  شهریه دانشگاهقرار است با مبنای آن 
توریز بيرون "زدند   دانشجویان فریاد می. دست به تظاهرات زدند

حزب محافظه کار که هم اکنون يکی از   یعنی" توریز". "بيائيد
بر طبق این طرح قرار . رهبران آن نخست وزير انگستان می باشد

دالر  ١۴۵٠٠ه دالر در سال ب ۴٨٠٠ها از  است شهریه دانشگاه
افزایش یابد که در شرایط بحران اقتصادی کنونی و سختی شرايط 

امری که عمال .باشد  معيشت اکثريت مردم مبلغ بسيار باالیی می
باعث می شود بسياری از فرزندان زحمتکشان این کشور که با 

 .روبرو هستند از رفتن به دانشگاه محروم گردند  های مالی فشار
روز چهار شنبه تعداد زيادی از دانشجویان  به همين دليل در

معترض با حمل پالکارد و دادن شعار هائی بر عليه طرح افزايش 
شهريه ها به سمت دفتر مرکزی حزب محافظه کار به حرکت در 

دانشجویان ". توریز بيرون بيائيد"دادند   آمدند آنها شعار می
ا به خشمگين که می ديدند دولت با اين طرح سرنوشت آنها ر

بازی گرفته است، از آغاز تظاهراتشان با پليس حافظ نظم سرمایه 
خشونت پليس دانشجويان را به مقابله واداشته . داران روبرو شدند

و آنها تالش کردند به ساختمانی که نمایندگان حزب محافظه کار 
در آنجا مشغول توطئه و طرح ریزی عليه چپاول بيشترزحمتکشان 

امواج به حرکت درآمده دانشجویان سد پليس . بودند وارد شوند 
خواست از ورود آنها جلوگيری کند   سرکوبگر بورژوازی را که می

پليس که با آن  ، شکستند و آنها به داخل ساختمان وارد شدند
همه نيرو و اعمال خشونت آميزش قادر نشده بود از ورود 

کرد   دانشجویان به آن محل ممانعت کند در خواست نيروی کمکی
و با ورود نيروی بيشتر پليس ضّد شورش به داخل ساختمان ميان 

در جريان اين درگيری . پليس و دانشجویان مبارز در گيری آغاز شد
های ساختمان خرد شده  و در محوطه  های در و پنجره شيشه

در شرايطی که . یی به آتش کشيده شدنداداخل ساختمان اشي
روی سرکوب بورژوازی،  با آنها جوانان خشمگين از برخورد های  ني

به زد و خورد مشغول بودندجمعی از دانشجویان مبارز خود را به 
باالی ساختمان رساندند و از آنجا  وسائلی را به سمت پليس 

به گزارش خبرگزاريهائی که خبرنگارانشان در .  کردند  پرتاب می
 صحنه تظاهرات حضور داشتند در حاليکه برخی از جوانان معترض
برای اينکه بوسيله پليس شناسائی نشوند صورت خود را با نقاب 

به " کرین پارکر"پوشيده بودند يکی از دانشجويان معترض به نام 
کنيم ، آنها   ما داریم یک ساختمان را خراب می"گفت  خبرنگاران

دانشجوی دیگری در رابطه با ".  کنند  دارند آینده ما را خراب می
من واقعا اعتقاد دارم که "معترض گفت خواستهای دانشجويان 

جالب ".دسترسی به آموزش رایگان یک حق است نه یک امتياز
  است که بدانيم تعرض به آموزش رايگان برای اولين بار در زمانی

در سال   .  که حزب کارگر این کشور در قدرت بود صورت گرفت
که تونی بلر نخست وزیر انگليس بود دولت وی   وقتی ١٩٩٧

نونی را تصویب کرد که تحصيل در دانشگاه های دولتی که تا آن قا
بر طبق آن . زمان رایگان بود با پرداخت شهريه امکان پذير گرديد

قانون و از آن زمان دانشجویان هر سال برای تحصيل در این 
دالر  شهریه پرداخت کنند  ۴٨٠٠ه ها بايد حداقل سالی  دانشگا

داری انحصاری که کشور انگليس  که در بستر بحران جاری سرمایه
های  دیگر از کشور  از آن مصون نبوده و با شرایطی وخيمتر از برخی

باشد  بار سنگينی بر دوش خانواده های   اروپایی غربی  روبرو می
 . زحمتکش می باشد

طرح افزايش هزينه های تحصيلی جزئی از طرح بزرگتر ریاضت 
جبران کسری بودجه اش باشد که دولت انگليس برای   می  کشی

آمدن بر بحران سرمایه داری امپریاليستی حاکم قصد " فائق"و 
همان . دارد به کارگران و زحمتکشان و فرزندان آنها تحميل کند

های  از شاخص  دانيم کسری بودجه دولتی یکی  طوری که می
شاخص دیگر . سرمایه داری در دوران بحران اقتصادیست  اصلی

بيکاری است که باعث می شود  م رشد بی رويه بحران در اين نظا
ميليون ها  کارگر و زحمتکش کارشان را از دست بدهند و به اين 

شديدا ) کارگران و زحمتکشان(ترتيب توان مالی اکثریت مردم 
های سرمایه  های دولتی در کشور از آنجا که در آمد. کاهش يابد

های مختلف  داری پيشرفته به خصوص از طریق جمع آوری ماليات
آید در   از جمله ماليات بر در آمد و دیگر انواع ماليات به دست می

های شرایط ذکر شده کسری بودجه  از پيامد  این صورت یکی
مثل امروز نشان   دولتی می باشد که همان طور که تجارب تاریخی

کنند با تصویب قوانين ضّد   دهند دول سرمایه داری کوشش می  می
چه بيشتر آنرا بدوش کارگران سرشکن نموده و  کارگری بار هر

کارگران و زحمتکشان   کسری بودجه خود را از جيب تقریبا خالی
 .تامين نمايند

کم   واقعيت اين است که نظام سرمایه داری انحصاری با بحرانی
که در اثر عملکردهای ذاتی  این   بحرانی.  سابقه ای روبروست

داران و دولتشان که خود سرمایه . نظام بوجود آماده است
آن جنگ طبقاتی تمام و " حل"سازندگان این بحران هستند برای 

عياری را دارند بيش از پيش بر عليه کارگران و زحمتکشان جهان به 
بورژوازی در تالش است که نرخ پایين آمده سود .  برند  پيش می

ان و خود از سهم بسيار ناچيز کارگر  خود را در رقابت و تضاد درونی
های  زحمتکشان ، از ثروت اجتماعی و تعرض به دست آورد

های  در همين جهت برنامه.مبارزاتی طبقه کارگر جبران نمايد
را برای کارگران و زحمتکشان کشور خود پيش   ریاضت کشی
های دول سرمایه داری  بحران اقتصادی و برنامه. گذاشته است

ليس مشغول اجرای آن آمدن بر آن مثل آنچه دولت انگ" فائق"برای 
های دولتی و کاهش  هست و جزئی از آن افزایش شهریٔه دانشگا

های  بودجه آموزش و پرورش در کنار آن تالش برای کاهش بودجه
دیگر خصوصا آن بودجه هائی که به زندگی محرومترین انسانها 

اين . فقيرترین اقشار کارگری مربوط می شود ، می باشد  یعنی
م معنائی جز اين ندارد که آنها می خواهند به برنامه در یک کال

ها انسان را به ورطه فقر و نابودی  خاطر پر کردن جيب خود ميليون
آنچه در کشورهای ارروپایی مانند یونان ، فرانسه ، .  پرتاب کنند

انگليس ، آلمان ،ووو، شاهدش هستيم درست انعکاس همين 
همه جا برای  تالشی که بورژواری در. تالش ضد مردمی است 

مقابله با بحران در پيش گرفته و می کوشد با جنگ و ميليتاریزم 
جنگ عليه راهزانان "جنگ زیر نام " مبارزه با تروریزم"جنگ به نام (

و سرشکن کردن بار ") های مواد مخدر کارتل"و جنگ عليه " دریایی
بحران بر دوش رنجبران به قيمت نابودی ميليونها نفر خود را نجات 

آنها با توسل به افکار و انديشه های نژاد پرستانه در تالش . هدد
اند تا با تفرقه ایجاد کردن در ميان صفوف طبقه کارگر شرايط را 
برای پيشبرد اين سياست تسهيل نموده و جنگشان بر عليه 

اما بدون تردید با تعميق این بحران ، . ستمديدگان را پيش ببرند
ارگران و خلق های جهان عليه های عظيم ک جهان شاهد خيزش

همانگونه که در يونان و . سرمایه داری امپریاليستی خواهد بود
فرانسه شاهد بوديم و امروز جلوه ای از آنرا در اعتراضات 

   . دانشجويان انگلستان می بينيم

   ١١/١١/٢٠١٠  -اميدوار  –غالم 

 
  
  
  

  اعتراض دانشجويان انگليس
 !به طرح افزايش شهريه ها
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کشور صنعتی  ٢٠نوامبر، نشست دو روزه سران  ١٢در روز جمعه 
پايتخت کره (در سئول " ٢٠مشهور به گروه "درحال رشد جهان  و

بر سر اختالفات موجود ميان توافق اساسی ای بدون هيچ ) جنوبی
اروپا و آمريکا در زمينه های ارزی و تجاری، خاتمه  سرمايه داران

   )١( .يافت

پيش از اين اجالس، نشست های متعدد ديگری نيز ميان سران 
ميان سران دولت آمريکا و چين، و همچنين منجمله (کشورها اين 

انجام شد که هيچکدام از آنها نيز ) سران دولتهای اروپايی و آمريکا
در زمينه اختالفات عمده ای که حول مسائل ارزی و  ،به توافق

نه تالش های دولت آمريکا برای . تجاری وجود دارد، منجر نشدند
چين به افزايش  جلب آرای قدرت های اروپايی برای وادار کردن

به جايی رسيد، نه اعتراضات دولت ) واحد پول چين(ارزش يوان 
های آلمان، ژاپن، چين، برزيل، تايلند، آفريقای جنوبی توانست 

مانند چاپ صدها ميليارد دالر اسکناس (سياست مالی آمريکا 
ميليارد دالر اوراق قرضه بانک مرکزی  ۶٠٠بدون پشتوانه و خريد 

با هدف کاهش ارزش دالر و کسب برتری تجاری توسط آنها، که 
  )٢( .را متوقف کند) آمريکا صورت گرفت

تالش داشت که آرای ديگر کشورهای در اين اجالس دولت آمريکا 
مانند مجبور کردن چين (را حول اهداف اصلی آمريکا  ٢٠عضو گروه 

به کاهش دادن ارزش پول اين کشور، و ايجاد محدوديت های 
ورهايی مانند چين و آلمان که دارای اضافه موازنه تجاری برای کش
نشان داد قطعنامه اجالس انتشار اما . جذب کند) بازرگانی هستند

که شدت تضادهای جاری در ميان قدرتهای امپریاليستی به حدی 
ست که اين قدرت جهانی در اين زمينه ها به موفقيتی دست 

  . نيافته است

 National reserve(ل آمريکاچند روز پيش از نشست، بانک فدرا
Bank ( به سرازير کردن مبادرت اعالم کرد که در سال جاری

با به بازار سرمايه های مالی  یکالناما سرمايه بدون پشتوانه 
اين به . پول جاری آمريکا خواهد کردچاپ حدود يک تريليون دالر 

 سرازیر کردن سرمایه کالن اما بی پشتوانه به بازار سرمایهمعنای 
. ،به جيب طبقه سرمايه دار اين کشور استمالی آمریکا و در واقع

بدون پشتوانه، يک نوع دخالت و تأثيرگذاری بر  دالر چاپ بی رويه
اين . نوسانات ارزی، و درواقع ايجاد نوسانات ارزی مصنوعی است

به  حرکت پول در بازار  سرعت بخشيدن بهروش، سريع ترين راه 
و درنتيجه ايجاد نوعی رشد مصنوعی ( نفع منافع سرمایه داران

البته به دليل آنکه پول وارد شده به سيستم فاقد  .است) یاقتصاد
پشتوانه می باشد این عمل به طور اجتناب ناپذیری به تشدید 
  . تورم و گرانی و فشار بيشتر به گرده زحمتکشان منجر خواهد شد

همين عمل  دولت آمريکا که از مدتی پيش دولت چين را متهم به 
حال رسما اعالم می کرد ، بود کرده و شديدأ مورد انتقاد قرار داده

عکس العمل امری که . کردخواهد خود از اين شيوه استفاده که 
دولت آمريکا اضافه بر این، . شديد قدرتهای اروپا و آسيا روبرو شد

که ميزان بدهکاری هايش بيشتر از ديگر قدرت های اقتصادی 
سوءاستفاده از موقعيت دالر به عنوان عمده ترين جهان است، با 

ارز تجاری و ذخيره ای دنيا، ارزش مبادله ای پول کشورهای ديگر را 
به نسبت به دالر افزايش داده و خطر رشد تورم در آن کشورها را 

در نتيجه عملکرد دولت آمريکا، . افزايش داده استاين وسيله 
ت کشورهای اروپايی و چين اتهامات رک و بی پرده ای ميان مقاما

قدرتهای اروپا و آسيا، خط مشی های . و آمريکا رد و بدل شد
آمريکا را شديدأ مورد انتقاد قرار دادند و انه خصمعرضی و ت

سران . خواندند "احمقانه"حتی را کشورسياست مالی آن 
کشورهای رقيب تجاری آمريکا، به سياستهای مالی يکجانبه و 

اض کرده و هر کدام به شيوه های مختلف تهاجمی آمريکا اعتر
اعالم کرده اند که اينگونه عملکردهای آمريکا منجر به بی ثباتی 
سيستم ارزی و مالی جهان و تشديد کشمکش های بين المللی 

، و تعميق یبين المللمبتنی بر تفاهم و از هم پاشيده شدن روابط 
جنگ های بی ثباتی ارزی  و احتمال  .جنگ های ارزی خواهند شد

ارزی برخی از نهاد های مالی جهانی را بر آن داشت که قبل از 
پيشنهاد تقويت موقعيت طال به عنوان پشتوانه ارزی اين نشست 
  . را طرح کنند

رابرت "، رئيس بانک جهانی ٢٠پيش از برگزاری اجالس گروه 
منتشر " فايننشيال تايمز"نوامبر  ٨ مقاله ای را در شماره" زوليک
و کاهش نقش دالر (ر رابطه با ضرورت افزايش نقش طال کرد و د
او در اين رابطه، و . به عنوان پشتوانه ارزی جهان توضيح داد) آمريکا

با اشاره به جنگ های ارزی و مخالفت هايی که در رابطه با 
وجود ) National reserve Bank(بانک فدرال آمريکا مالی سياست 

به تأسيس يک "خواست که  ٢٠دارد، از سران کشورهای گروه 
سيستم ارزی اشتراکی که دالر، يوان، ين ، پوند، و يورو را شامل 
" شود و به هرچه بيشتر بين المللی شدن سيستم ارزی بيانجامد

به ) به جای دالر(و همچنين تالش کنند که از طال کرده، اقدام 
عنوان مبدأ ارزش گذاری پول کشورهای مختلف و پشتوانه ارزی 

هرچند که در : "او در مقاله مزبور نوشت که. استفاده کنندآنها 
کتابهای درسی، طال را پول قديمی می نامند، اما در بازارهای 

مورد استفاده  ،جهان امروز، عمأل طال به عنوان جايگزينی برای پول
  ."    قرار خواهد گرفت

کرده است که سيستم  اعترافزوليک در آن مقاله، بطور ضمنی 
و ريشه در سيستمی (بوجود آمد  ١٩٧١ونی که در سال ارزی کن

و به دالر آمريکا ) شد برقراردارد که پس از جنگ جهانی دوم 
و هيچکدام از . وابسته است، استوار و قابل اعتماد نيست

واحدهای پولی ديگر نيز قابليت اينکه به عنوان پشتوانه مالی 
ه است که گفت رئيس بانک جهانی. جايگزين دالر شوند را ندارند

به دالر و  انيکی از نشانه های از بين رفتن اطمينان سرمايه دار
سيستم ارزی که بر دالر استوار است، افزايش سريع قيمت طال و 

وسعت تغييراتی که از ": او می گويد که .ميزان دادوستد آن است
تاکنون به وقوع پيوسته، تأسيس سيستم ارزی جديدی را  ١٩٧١

  ."ضروری کرده است

بانک جهانی به يکی از مهمترين اين در مقام رياست اما زوليک 
تغييرات، يعنی پوسيدگی روزافزون سيستم سرمايه داری در 
آمريکا و سقوط شديد موقعيت آن در اقتصاد جهان، نسبت به دهه 

 اقتصاد جهانی رهبرآمريکا به عنوان . ميکنداشاره ای ن ١٩۵٠
جنگ جهانی دوم رشد کرد و ویرانه های ، بر روی سرمايه داری

به عنوان مثال، در . صنايع آن سريعأ بازارهای جهان را فتح کردند
درصد اتومبيل دنيا را توليد ميکرد و بيشترين ذخيره  ٧٩آمريکا  ١٩۵٠

دولت آمريکا در آن زمان . انباشت شده بودطالی دنيا در آمريکا 
گ جهانی برای ترميم اقتصاد سرمايه داری جهانی که در اثر جن

 به نام سيستم(دوم ضربه خورده بود، سيستم ارزی جديدی را 
ايجاد کرد که کامأل در جهت حفظ منافع اقتصاد آمريکا ) "برتون وودز"

بادالت ارزی بر مدر اين سيستم جديد، نرخ . درست شده بود
بادالت مو عالوه بر آن، نرخ . اساس ارزش دالر محاسبه ميشد

. پشتوانه ارزی و واحد تجاری دنيا تبديل شد دالر به. ارزی ثابت بود
این وضع نيز بتدریج به ضد خود  اما،. طال نيز پشتوانه دالر شد

تبدیل شد و سرانجام در دوره نيکسون، دولت آمریکا نقش طال را 
امروز نيز هيچ تضمينی وجود  .به عنوان پشتوانه دالر متوقف کرد

سيستم ارزی و افزودن به نقش طال، منجر احتمالی ندارد که تغيير 
  .                به رکود اقتصادی نشود

  

 !اي بزرگجلوه اي از تشديد اختالفات قدرتهسئول نشست 
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، مقدار دالری که در بانک های جهانی نگهداری ١٩۶٠در دهه 
سرانجام در . ميشد، بيش از ارزش ذخيره طال در آمريکا بود

که دولت نيکسون مجبور شد پشتوانه طال را بردارد،   ١٩٧١آگوست 
سقوط کرد و سيستم ديگری به اسم " وودزبرتون "سيستم 

در اين سيستم جديد، نرخ . جايگزين آن شد" ٢ - برتون وودز"
درنتيجه، . مبادالت ارزی هنوز وابسته به دالر، اما متغير بود

استحکام اين سيستم نيز کماکان به درجه اطمينان سرمايه های 
اما . ته بودوابس) و ارزش دالر(بين المللی به قدرت اقتصادی آمريکا 

امری نبود که از نزول شديد موقعيت دالر به تدريج و در طول سالها 
سقوط وال در اين زمينه به خصوص . چشم کسی پنهان بماند

و ضربه ای که به بازار سرمايه های  ٢٠٠٨استريت در سپتامبر 
. واقعيت اين امر را  هر چه بيشتر برجسته نمودمالی جهان زد، 
ی بينيم که بحران مالی امپرياليستی به شکل بنابراين، امروز م

تدریجی يک جنگ ارزی ظاهر شده و منجر به متالشی شدن 
در که می گردد سيستم ارز بين الملل، يعنی همان سيستمی 

منجر به ترميم اقتصاد ويران شده پس از جنگ شرایطی دیگر 
اين نشان می دهد که همچنين اين مسئله . ه بودجهانی دوم شد

پوسيدگی ريشه ای نتيجه منطقی رشد تضادهای ذاتی و بحران 
  . استموجود سيستم 

  
کشور صنعتی و درحال رشد جهان  ٢٠عدم موفقيت اجالس سران 

خود انعکاسی از رشد تضادهای  در سئول" ٢٠مشهور به گروه "
فی مابين قدرتهای بزرگ اقتصادی دنيا یعنی دولتهای امپریاليستی 

 نشست خود را در باال گرفتن عدم موفقيت اين. می باشد
گاه در پاسخ  که اختالفات سران قدرت های اروپايی و دولت آمريکا

به انتقادات يکديگر، به لحنی زورگويانه و تهديدآميز نيز متوسل 
به عنوان مثال، مقامات دولت آمريکا در . نيز نشان می داد شدند

مله منج(پاسخ به مخالفت هايی که به سياست پولی اين دولت 
شد، با لحنی زورگويانه گفتند که ) چاپ بی رويه دالر بدون پشتوانه

اين سياست ها با هدف احيای اقتصاد آمريکا انجام ميشوند، و "
  ." !!هرآنچه که به نفع آمريکا باشد، برای تمام دنيا نيز مفيد است

طبقات سرمايه دار حاکم بر قدرت های اقتصادی جهان، که به 
با توجه به ابعاد بحران اقتصادی گریبانگيرشان  خوبی می دانند که
راه حل در نتيجه، اقتصادی در کار نيست، سريع راهی برای ترميم 

هايی را برای حفظ منافع خود در پيش گرفته اند که ادامه 
سودجويی های بيش از پيش طبقه سرمايه دار را به هر قيمتی، 

ايش فقر و منجمله به قيمت گسترش هرچه بيشتر جنگ ها و افز
  . بدبختی طبقات فرودست در جهان، تضمين کنند

با توجه به رويدادهای قبل و بعد از اجالس، و همچنين با نگاهی به 
قطعنامه آن، به روشنی می بينيم که هرچند که قدرت های 

تا جائی که امکان امپرياليستی تالش می کنند که بار بحران را 
ما اساسی ترين راه حلی که يکديگر تحميل کنند، ادارد بر دوش 

متحدأ در پيش گرفته اند، شديدتر کردن هر چه بيشتر اقدامات 
ضدکارگری در جهت کاهش مخارج توليد و کاهش هزينه های 

از طريق کاهش دستمزدها، حذف سوبسيدها، کاهش يا (دولتی 
هر و انداختن بار بحران ) حذف خدمات اجتماعی و پزشکی و غيره

اين . استو توده های ستمديده طبقه کارگر به دوش چه بيشتر 
مسئله، يکی از مهمترين فاکتورهای اتحاد ميان بخش های 

در زمينه سرکوب طبقه کارگر است و وجود  تیمختلف امپرياليس
رابطه مستقيم ميان تنش های اقتصادی و درگيری های اجتماعی 

 و همچنين در همين رابطه بود. در سطح جهانی را تأئيد می کند
که در روزهای نزديک به اجالس، رئيس کميسيون بدهی ارزی و 

کميسيون جديدی که در دولت باراک اوباما (تجاری دولت آمريکا 
ليست اقدامات پيشنهادی اين کميسيون برای رفع ) بوجود آمد

اعالم (هدف از اين کار . کمبود بودجه دولت آمريکا را اعالم کرد
ای کاهش مخارج دولت از ليست مذکور که شامل اقداماتی بر

) قطع برنامه های اجتماعی کليدی می باشدکاهش و طريق 
همزمان با روزهای اجالس، اين بود که دولت آمريکا می خواست 
به قدرتهای اروپايی نشان بدهد که همانطور که از آنها انتظار دارد، 
خود نيز اقدامات وسيعی را برای هرچه بيشتر تحت فشار قرار 

کارگر و انداختن بار بحران بر دوش آنان، در پيش گرفته  دادن طبقه
  .              است

طبقه حاکم آمريکا که به خوبی می داند که سقوط اقتصاد آمريکا، 
تجاری در جهان -يکی از عوامل اصلی ايجاد عدم توازن اقتصادی
است، برای حفظ امپریاليستی و کاهش قدرت و اتوریته این دولت 

دالر و نوسانات منجمله (اقتصادی خود از هر ابزاری  ثروت و منافع
از اين جهت . استفاده می کند) نيروی نظامیاتکا بيش از پيش به 

است که دولت باراک اوبا، حتی بيش از دولت جورج بوش، به 
بطوريکه نه تنها دولت او مهلت . نظامی گری روی آورده است

را افزايش داد، بلکه حضور نيروهای اشغالگر در عراق و افغانستان 
خطر وقوع جنگ های در چارچوب سياستهای کنونی دولت آمریکا  

عالوه بر اين، . جديد در آسيا و خاورميانه نيز بيشتر شده است
فشارهای اقتصادی اجتماعی دولت به طبقه کارگر بيشتر شده، 
حقوق کارگران، حقوق و مزايای بازنشستگی، و خدمات اجتماعی 

ش يافته، بيکاری و فقر و فالکت افزايش يافته هرچه بيشتر کاه
  . است

با وجود همه اختالفات حل نشده، مقامات شرکت کننده در 
اجالس، برای جلوگيری از برخوردهای شديد علنی که می 
توانست موجب سقوط هرچه بيشتر بازار سرمايه های مالی شود 

حظات روز و يا جرقه ای برای انفجار جنگ ارزی و تجاری، تا آخرين ل
جمعه مشغول تهيه قطعنامه ای شدند که به اندازه کافی مبهم و 

مبهم . سربسته بوده و بتواند اختالفات حل نشده را پنهان کند
بودن اين قطعنامه به همه دولت های سرمايه داری اجازه می 
دهد که مفاد آن را بنا بر مصالح داخلی خود تعبير و تفسير کنند و 

خود حول بحران اقتصادی جاری و سرپوش به عوامفريبی های 
نهادن بر مسائل اساسی که زندگی توده ها را شديدأ تحت تأثير 

اين واقعيت آنچنان عريان گشته که . قرار می دهند، ادامه دهند
حول هر کدام از  دادند کهخبرگزاری های مختلف، گزارش حتی 

ته کلمات و جمالت قطعنامه، بحث و جدل های بسياری صورت گرف
ضرورت "به عنوان مثال، در اين قطعنامه بر مواردی مانند . است

عدم توسل به روش های ناسالم در صادرات، از جانب کشورهايی 
نرخ برابری ارزها بايد "و يا اين که " که اضافه موازنه تجاری دارند

گفته . تأکيد شده است" نمايانگر واقعيت های اقتصادی باشد
پافشاری نماينده دولت آمريکا و عمدتأ ميشود که اين جمالت با 

در بخش ديگری . خطاب به دولت چين، در قطعنامه گنجانده شدند
شرکت کنندگان در گردهمايی توافق کردند "از قطعنامه گفته شده 

از تنزل ارزش رقابتی ارزهای خود، خودداری کنند، و در راستای 
ن بخش نيز توسط اي." نظام تعيين نرخ ارز بوسيله بازار گام بردارند

کشورهايی که با سياست های ارزی آمريکا مخالف هستند، 
  . خطاب به دولت آمريکا، در قطعنامه گنجانده شده است

يکی ديگر از موضوعات مهم مطرح شده در اين اجالس، پافشاری 
درصد از توليد ناخالص ملی به عنوان  ۴دولت آمريکا برای تعيين 

اضافه موازنه و يا (هر کشور  مالی و تجاری ه هایسقف موازن
اما قدرت های اروپايی و بخصوص . بوده است) کمبود موازنه

بزرگترين کشورهای تجاری، يعنی آلمان و چين و ژاپن اجازه مطرح 
  سران اين کشورها اعالم کردند . شدن اين طرح آمريکا را ندادند

کشور صنعتی و درحال  ٢٠عدم موفقيت اجالس سران 
خود  در سئول" ٢٠مشهور به گروه "رشد جهان 

انعکاسی از رشد تضادهای فی مابين قدرتهای بزرگ 
. تی می باشداقتصادی دنيا یعنی دولتهای امپریاليس

اختالفات  عدم موفقيت اين نشست خود را در باال گرفتن
گاه در  که سران قدرت های اروپايی و دولت آمريکا

پاسخ به انتقادات يکديگر، به لحنی زورگويانه و 
به عنوان . نيز نشان می داد تهديدآميز نيز متوسل شدند

مثال، مقامات دولت آمريکا در پاسخ به مخالفت هايی 
منجمله چاپ بی رويه (ه سياست پولی اين دولت که ب

شد، با لحنی زورگويانه گفتند که ) دالر بدون پشتوانه
اين سياست ها با هدف احيای اقتصاد آمريکا انجام "

ميشوند، و هرآنچه که به نفع آمريکا باشد، برای تمام 
  ." !!دنيا نيز مفيد است

١٧صفحه
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يک د که اکتبر مقامات دولت نيجريه اعالم کردن ٢۶به دنبال اينکه در 
های قاچاق را در بندر الگوس، بزرگترین شهر  کشتی حامل سالح

کانتينر مملو از  ١٣کشف این کشور، مورد بازرسی قرار داده و از 
خورده بود، خبر " مواد ساختمانی"برچسب  سالح که بر روی آنها

اين محموله غيرمجاز که شامل دادند  روشن شد که 
های توپ، نارنجک و  ه، گلولهانداز،سالح ضد موشک، خمپار راکت

مواد منفجره نيز بود توسط یک تاجر ایرانی از بندرعباس بارگيری و 
با توجه به کنترل دولت بر خريد و فروش . مهر و موم شده بود

ها از سوی  سالح در ايران بر کسی پوشيده نيست که اين سالح
رسوائی جديدی بر جمهوری اسالمی قاچاق شده و اين امر 

  .های پيشين جمهوری اسالمی افزود رسوائی
  

خبرگزاری رویتر دو ایرانی که در اين رابطه نقش به گزارش 
اند در حال حاضر در سفارت ایران در پايتخت نيجريه به سر  داشته
مایل نيستند که جمهوری اسالمی برند، و مقامات دولت  می

اط با های اطالعاتی نيجریه از این دو نفر در ارتب مسئوالن سازمان
بنابراين با روشن شدن . محموله تسليحاتی یادشده بازجوئی کنند

ها به  نقش جمهوری اسالمی در خصوص انتقال و قاچاق این سالح
نيجریه، دولت اين کشور سفير ایران در نيجريه را برای توضيح در 
مورد محموله تسليحاتی غيرمجازی که در بندر الگوس کشف شده 

گزارشی  .وشن شدن موضوع گشته استفراخوانده و خواستار ر
ها حاکی از آن است که مقامات نيجریه یکی از دو  از دیگر رسانه

اند را مورد  شود با این محموله در رابطه بوده ایرانی را که گفته می
اند اما نفر دیگر به دليل داشتن مصونيت  بازجویی قرار داده

  .مورد بازجویی قرار نگرفته است(!!!!!!) سياسی 
  

عليرغم سکوت سفارت جمهوری اسالمی در نيجريه، با باال گرفتن 
افتضاح فوق مقامات وزارت خارجه جمهوری اسالمی اجبارا اعالم 

نژاد خود شخصًا  دولت احمدی کردند که منوچهر متکی وزير خارجه
به نيجريه رفته و در اين رابطه با مقامات این کشور مذاکره نموده 

ای نيجریه به خبرگزاری رویتر در نيویورک ه یکی از دیپلمات. است
گفته است که حضور متکی در نيجریه، به منظور بحث بر سر این 
محموله اسلحه و دریافت اجازه از دولت نيجریه برای خروج دو نفر 

    .از اتباع ایرانی مرتبط با این پرونده از این کشور است
  

ی اسالمی را به نيجریه جمهور  منوچهر متکی یک روز پس از آنکه 
ها متهم کرد، برای پيگيری  دست داشتن در ارسال این محموله

متکی، مسئول اشاعه . مسئله به ابوجا، پایتخت نيجریه سفر کرد
دروغ و ريا جمهوری اسالمی در سطح روابط خارجی، در يک 

توصيف کرده و " سوء تفاهم"نشست مطبوعاتی این مسئله را 
ر نيجریه، حاضر است به دولت این گفته که یک شهروند ایرانی د

دهند محموله تسليحاتی  کشور مدارکی ارائه دهد که نشان می
توسط یک شرکت خصوصی به یک کشور بی نام و نشان در غرب 

بدینگونه او از طرفی در این نشست ! آفریقا در حرکت بوده است
اند اما  ها از جمهوری اسالمی ارسال شده اعتراف نمود که سالح

جمهوری اسالمی ف دیگر برای توجيه نقش نظام ضدخلقی از طر
يک شرکت خصوصی اقدام به "در مورد اين مسئله اعالم نمود که 

های معمولی و متعارف دفاعی به يکی  کار تجاری در فروش سالح
و پس از اين دروغ شاخدار با ." از کشورهای غرب آفريقا کرده بود

يجريه مبنی بر اينکه توجه به گزارشات سازمانهای اطالعاتی ن
های ارسالی از سوی جمهوری اسالمی برای برخی از  سالح

سياستمداران اين کشور ارسال شده تا در صورت شکست در 

انتخابات فضای نيجريه را  ناامن نمایند، منوچهر متکی مدعی شد 
القائات اخير را برخی از دشمنان روابط ايران و نيجريه صورت " که 

ايد اين محموله در ارتباط با نيجريه است که البته داده بودند که ش
خوشبختانه برای مسئوالن و مقامات نيجريه تقريبا مشخص شده 

اما عليرغم سفر باالترين  ."که ارتباطی با نيجريه نداشته است
رغم اينکه جمهوری  مقام وزارت خارجه رژيم به نيجريه و به

با دولت نيجريه  اسالمی مدعی است که دارای روابط بسيار خوبی
باشد اما دولت نيجريه به دنبال اين افتضاح اعالم کرد که در  می

های سازمان ملل و مقررات  صورتی که ثابت شود ايران قطعنامه
المللی را در زمينه صادرات سالح نقض کرده است، اقدام اخير  بين

گویا اثبات این . اين کشور را به شورای امنيت گزارش خواهد داد
المللی چندان به درازا  ها و مقررات بين عنی نقض قطعنامهامر ي

اودئين ) ١٣٨٩آبان  ٢۴(نکشيد چرا که  روز دوشنبه گذشته 
آجوموگوبيا، وزیر امور خارجه نيجریه اعالم نمود که دولت این کشور 
ارسال محموله تسليحاتی قاچاق از جانب جمهوری اسالمی ایران 

آنرا ، به شورای امنيت  به این کشور و چگونگی کشف و ضبط
او همچنين اعالم کرد که . سازمان ملل متحد گزارش داده است

مقامات نيجریایی در مورد مقصد نهایی این محموله شامل راکت و 
های سازمان  طبق تحریم .دیگر تسليحات نظامی، اطمينان ندارند

ملل متحد، ارسال تسليحات از ایران به خارج از این کشور ممنوع 
 .است

  
روشن است که با توجه به ماهيت ضدمردمی دولت نيجريه و نياز 
جمهوری اسالمی به  الپوشانی اين افتضاح، اين دولت خواهد 

برد جمهوری اسالمی را سرکيسه  اش می کوشيد تا جائی که تيغ
کرده و دولت ایران هم با رشوه دادن و خرج کردن از بودجه مردم 

المللی  بر اين افتضاح بينشود  خواهد کوشيد تا جائی که می
سرپوش بگذارد اما جدا از اينکه اين افتضاح چگونه و با چه قيمتی 
تمام شود، توجه به توجيهات وزير خارجه جمهوری اسالمی برای 
الپوشانی نقش جمهوری اسالمی در قاچاق سالح و کمک به 

های تروريست و وابسته جهت افشای درجه دنائت و  نيرو
  .ای نيست يم سرکوبگر امر بيفايدهدروغگوئی اين رژ

  
هایی اینگونه با  مقامات جمهوری اسالمی پيش از این نيز در رابطه

ميليون نفر جمعيت،  ١۵۵کشوری که با داشتن نزدیک به (نيجریه 
ترین کشور آفریقا و هشتمين کشور جهان از ميزان باال  پرجمعيت

دایره ) ١٣٨٩ان آب ٢٨جمعه (دیروز : اند بوده) باشد بودن جمعيت می
مبارزه با مواد مخدر در نيجریه اعالم کردند که روز گذشته در 

در کناره الگوس " آپاپا"ای که از جمهوری اسالمی به بندر  محموله
کيلو  ١٣٠وارد شده و قرار بوده حامل قطعات اتومبيل باشد، 

ميليون دالر  ١٠هروئين با کيفيت بسيار باال با ارزش نزدیک به 
تحده آمریکا که در ميان بار جاسازی شده بوده است پيدا ایاالت م
  !اند کرده

  
دو سال پيش نيز گردانندگان این حکومت ضدخلقی که به خوبی 
آگاه بودند که نيجریه مدت زیادی است که از نظر تامين الکتریسيته 
مورد لزوم کشور در مضيقه شدید قرار دارد و توليد الکتریسيته 

شته به یک سوم رسيده است، اعالم کشور نسبت به سال گذ
ای  کردند که آماده هستند تا به نيجریه در مورد ایجاد پایگاه هسته

البته مقامات نيجریایی بالفاصله این پيشنهاد ! یاری برسانند
  هرگز حاضر نيستند "را رد کرده و اعالم کردند که " سخاوتمندانه"

يب، الزمه ناگزير سلطهدروغ و فر

  !جمهوري اسالمي

 )پيرامون كشف كشتي سالح قاچاق جمهوري اسالمي در نيجريه(

 
  
  
  
  
  

 سالح هاي قاچاق كشف شده در نيجريهبخشي از 

  ٧صفحه 
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  ......مرگ بر امپرياليسم آمريكا

٢٠از صفحه    
در سالگرد اين رويداد که هر ساله بوسيله فريبکاران حاکم تحت 

جشن گرفته می شود دومين  " روز مبارزه با استکبارجهانی"عنوان 
منتشر شده  ١٣۵٩اعالميه ای که در اين رابطه در تاريخ اول آذر 

است را به عنوان سند تاریخی ارزشمندی از آن زمان در اين جا 
  .درج می کنيم

 
  ! نيروهای آگاه و روشنفکران انقالبیخطاب به 

   
هيئت حاکمه با ترتيب حمله به سفارت آمریکا، ژست      

ضدآمریکائی و ضدامپریاليستی به خود گرفته و قصد دارد یکبار دیگر 
   .انرژی توده ها را در جهت تأمين منافع حقير خویش به کار گيرد

اليستی خلق اینان که از ابتدا سعی در سرکوب مبارزات ضدامپری
مبارزه ی "قهرمان ما داشتند، حال یکباره گویا به یاد 

افتاده اند و در حالی که همچنان به حراست " ضدامپریاليستی
سرمایه های انحصاری مشغولند، می خواهند تا توده های زحمت 
کش ما، حمله به جاسوسخانه ی آمریکا را به عنوان مبارزه با 

ماه حکومت  ٩ميت کنونی در طول حاک  .امپریاليسم تلقی نمایند
خود، ماهيت واقعی اش را آشکار ساخته و در هر گامی که 

روابطی که  - برداشته نشان داده که ُجز به تحکيم روابط گذشته
نمی  -حاصل سال های طوالنی سلطه ی امپریاليسم است

روابطی که تنها دستاورد آن، غارت و استثمار خلق   .اندیشد
  .در رأس آن امپریاليسم آمریکا است توسط امپریاليسم و

   
ژست ضدامپریاليستی اخير رژیم، همان طور که انتظار       

می رفت با سرکوب مجدد مبارزات ضدامپریاليستی توده 
این بار هم آن ها درعين حال که با تبليغات   .ها توأم شد

عوام فریبانه سعی کردند خود را مدافع خلق به حساب 
به صدور اعالميه ای برعليه " البشورای انق"آورند، 

کارگران و زحمت کشان پرداخت و هر نوع تحصن و اعتصاب 
با این روند معلوم   .را با برچسب آمریکائی محکوم نمود

است که آن ها با ترتيب تسخير سفارت آمریکا، وعده ی 
  .سرکوب خشن را به زحمت کشان ميهن مان می دهند

   
  !آگاه خلقروشنفکران انقالبی و نيروهای 

   
حساسيت شرایط کنونی و وظایف خطيری که نيروهای آگاه      

روشنفکر در این شرایط به عهده دارند، ایجاب می کند که با واقع 
بينی و با دیدی کامًال علمی ماهيت طبقاتی حاکميت کنونی را 

حاکميت کنونی   .بشناسند و آن را در نزد خلق افشاء نمایند
حکومت خود را همچون حکومت دکتر  همواره سعی کرده است

دارای چه وجوه  مصدقدولت : باید پرسيد  .ملی جلوه دهد مصدق
مشخصه ای بود که کمونيست ها در تحليل های خود، آن را ملی 

چرا این دولت ملی بود و چرا اصوًال می   محسوب می کنند؟
گواه  مصدقاقدامات ضدامپریاليستی دولت   توانست ملی باشد؟

قطع نفت ایران به روی امپریاليست ها، : ملی بودن آنستآشکار 
جلوگيری از ورود کاالهای امپریاليستی به ایران، کوشش در ایجاد 

، تنها از عهده ی یک دولت ملی ...فضای دموکراتيک در جامعه و 
  .ساخته بود

   
به عنوان نماینده ی بورژوازی ملی، خود محصول  مصدقدولت  

در  مصدق  .عی آن دوره از تاریخ ایران بوداجتما -شرایط اقتصادی
شرایط بحران شدید جهان سرمایه داری و در شرایط ضعف 
امپریاليسم بعد از جنگ جهانی دوم، توانست فدرت سياسی را به 

در آن دوره، روابط امپریاليستی هنوز امکان آن را   .دست گيرد
نفوذ کند و نيافته بود که مانند شرایط کنونی تا اعماق جامعه ی ما 

فعاليت در تمامی حوزه های اقتصادی منوط به ارتباط مستقيم با 
در نتيجه بورژوازی ملی به عنوان یک طبقه   .امپریاليسم نبود

    .عينيت داشت و دارای تضادی مشخص با امپریاليسم بود
  

امپریاليسم اگرچه مناسبات فئودالی موجود را تا حد زیادی وابسته 
اليستی نموده بود، ولی با قطع روابط به بازارهای امپری

   .امپریاليستی، جریان توليد می توانست در این حوزه ادامه یابد
امکان داد، عليرغم محاصره  مصدقمجموعه ی این شرایط به دکتر 

ی اقتصادی ایران توسط امپریاليست ها و بایکوت خرید نفت ایران 
ر کار باقی بماند و از طرف آنان، با تکيه بر توليد ملی همچنان بر س

 مصدقهمين افتخار برای دولت   .به بازسازی اقتصاد ملی بپردازد
بس که برای اولين بار در تاریخ اقتصادی ایران، کسری موازنه در 

  .بودجه وجود نداشت
   

نه خواست تغيير مناسبات سرمایه داری را  مصدقدولت      
با این حال   .داشت و نه می توانست ماشين دولتی را ُخرد نماید

قطع رابطه با امپریاليسم و بازسازی جامعه ی ایران در خالف جهت 
منافع امپریاليسم، باعث شده است که این دولت به عنوان یک 

  .دولت ملی از طرف کمونيست ها مورد تأئيد قرارگيرد
   

 ٢٨بعد از کودتای   ولی وضعيت در حال حاضر چگونه است؟     
عًا به گسترش مناسبات خود در مرداد، امپریاليسم وسي

جامعه ی ما پرداخت و با انجام اصالحات ارضی که 
تنها عرصه ای  -مناسبات امپریاليستی حتی به روستاها

 - که تا حدودی دور از روابط امپریاليستی قرارداشت
در تمامی این دوران ُجزء ُجزء مناسبات    .گسترش یافت

ه ی ما وابسته به توليدی و ُجزء ُجزء روابط روبنائی جامع
امپریاليسم شده و روابط چنان شکل گرفته است که 
حرکت در هر بخش توليدی منوط به ارتباط مستقيم با 

بدین ترتيب جامعه ی ما به    .اقتصاد امپریاليستی است
   .ُجزئی ارگانيک از نظام امپریاليستی بدل گشته است
در  دیگر نه از اقتصاد ملی خبری است و نه بورژوازی ملی

در چنين شرایطی دیگر نمی   .جامعه ی ما عينيت دارد
توان از به حاکميت رسيدن بورژوازی ملی صحبت به ميان 
آورد و حتی نمی توان گفت که ُخرده بورژوازی به مسند 
قدرت رسيده و رسالت بازسازی اقتصاد ملی را به عهده 

جائی که مناسبات امپریاليستی آنچنان در تاروپود   .دارد
معه ی ما تنيده شده که تنها راه نجات، دگرگونی کامل جا

اقتصادی و اجتماعی موجود است و تنها با استقرار نظم 
نوین تاریخی می توان به سلطه ی امپریاليسم در ميهن ما 
خاتمه داد، چنين کاری در حيطه ی توان طبقاتی ُخرده 

این تنها طبقه ی کارگر است که می    .بورژوازی نيست
نبش ضدامپریاليستی خلق را رهبری کرده و با تواند ج

برنامه و مشی انقالبی خود، ریشه ی امپریاليسم را از 
  .جامعه ی ما برکند و سرانجام انقالب را به پيروزی برساند

   
ُخرده بورژوازی به دليل تضادهای عينی آشکارش با      

، امپریاليسم، ضدامپریاليست است و از این رو متحد پرولتاریاست
ولی این قشر خود قادر نيست قدرت را به دست گرفته و به 

  .اقدامات ضدامپریاليستی دست یازد
   

با توجه به این که بعضی از اعضای تشکيل دهنده ی حاکميت      
جدید در زمان های گذشته، طبقات و اقشار خلقی را نمایندگی 
د می کردند، رژیم با به ُرخ کشيدن سابقه ی بعضی از این افرا

قلمداد ) بورژوازی یا ُخرده بورژوازی( سعی دارد ماهيت خود را ملی
آیا این امر می تواند موجب فریب روشنفکران و نيروهای   .نماید

آیا می توان آن همه َاعمال ضدخلقی آن   آگاه جامعه ی ما گردد؟
ها را مشاهده کرد و آن همه خدمتی را که با سرکوب توده ها به 

ند، نادیده گرفت و آن ها را نمایندگان ُخرده امپریاليسم می کن
ُخرده بورژوازی که به طور مادی دارای چنان   بورژوازی دانست؟

تضادی با امپریاليسم است که فقط با خودُکشی طبقاتی و نفی 
باید   می تواند با امپریاليسم کنار آید؟) یعنی یک امر محال( خود

حسوب می شوند، دانست حتی کسانی که نمایندگان این قشر م
اگر با امپریاليسم سازش کنند، به عنوان یک فرد به طبقه ی خود 
خيانت کرده اند و سازش آن ها نمی تواند سازش ُخرده بورژوازی 

نمایندگان سياسی یک طبقه می   .با امپریاليسم تلقی گردد
توانند به نمایندگان طبقه ی متخاصم تبدیل شوند، در حالی که 

ی خوِد طبقه وجود ندارد و طبقه، نمایندگان چنين امکانی برا
  .جدیدی برای خود می آفریند
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ولی صحت این موضوع را که حاکميت کنونی نماینده ی ُخرده  
بورژوازی نبوده، بلکه حاکميتی وابسته است، نه تنها شرایط 

اجتماعی جامعه ی ما اثبات می کند، بلکه کارنامه ی  - اقتصادی
ماه جنایت حاکمين  ٩ماه خيانت و  ٩انه، ماه حکومت ظالم ٩سياه 

اقدامات ضدامپریاليستی دولت   .وقت نيز آن را ثابت می کند
حاکميت جدید نه تنها   .را با حاکميت جدید مقایسه کنيد مصدق

کوچک ترین قدمی در جهت منافع اقشار و طبقات خلقی برنداشته 
ی و است، بلکه با تمام قوا در جهت حفظ قراردادهای اقتصاد

نه تنها به افشای قراردادهای   .نظامی با امپریاليسم می کوشد
گذشته نمی پردازد، بلکه خود اقدام به بستن قراردادهای غارت 

سرکوب مبارزات حق طلبانه ی خلق    .گرانه ی دیگری می کند
های ميهن مان، سرکوب کارگران و دهقانان، دستگيری و اعدام 

ای دموکراتيک جامعه که حاصل انقالبيون، سرکوبی تمامی نهاده
   .جنبش خلق ماست، تنها از عهده ی یک دولت وابسته برمی آید

نمایندگان اقشار و طبقات خلقی نه تنها برای تأمين منافع طبقه ی 
خود نيازی به چنين اقدامی ندارند، بلکه اساسًا این اقدامات 

ران اعدام تعدادی از جنایتکا  .درست در خالف جهت منافع آنانست
رژیم سابق هم نمی تواند مستمسک ملی دانستن این حاکميت 

باید گفت آمریکا هم از این اعدام ها راضی   .وابسته به حساب آید
بود، چرا که می دانست تثبيت حاکميتی که از قبل از قيام با او 
برسر ميز مذاکره نشسته بود، تنها از طریق فریب توده ها، 

این دیگر تاکتيکی   .ن، امکان پذیر استمنجمله با اعدام این مزدورا
در آمریکای التين هرگاه ماهيت حکومتی در نزد   .کهنه شده است

خلق رسوا می شود، آمریکا برعليه حکومت دست نشانده ی خود 
در بسياری موارد دولت   .به یک کودتای خودساخته دست می زند

ر می دست نشانده ی جدید، مهره های قدیمی را به پای چوبه دا
َبرد، چرا که می خواهد با فریب خلق، موقعيت خود را در نزد خلق 

" پارک چون هی"همين چند هفته ی پيش بود که   .تثبيت نماید
   .این نوکر حلقه به گوش آمریکا، توسط خوِد ُعمال آمریکا ترور شد

فقط به این خاطر که شاید جنبشی را که در ُکره ی جنوبی داشت 
  .ر خود منحرف سازندپا می گرفت از مسي

   
ماه حکومت حاکمان وقت، تنها پرونده ی سياه خيانت  ٩آری      

اینان خلق را فریفتند تا بتوانند حکومت کنند و لذت حکومت   .است
ما به شعارهای آنان کاری نداریم، الف زدن   .کردن را بچشند

این عمل آن هاست که ماهيت واقعی   .هایشان را می شنویم
اینان چه ُخرده بورژوائی هستند که حتی   .آشکار می کندآنان را 

چه نيروی   به ُخرده بورژوازی ُکرد، عرب و ترکمن رحم نمی کنند؟
ضدامپریاليستی هستند که چریک های فدایی خلق را با آن 
سابقه ی درخشان مبارزاتی شان، نوکر امپریاليسم قلمداد می 

مبارزه ی "چه ضدامپریاليستی هستند که برای   کنند؟
خود، نه تنها هيچ نيازی به وحدت با نيروهای " ضدامپریاليستی

واقعًا ضدامپریاليست درخود نمی بينند، بلکه آنان را با تمامی 
اینان چگونه ضدامپریاليستند که   توانائی خود سرکوب می کنند؟

خلق   تفرقه در صفوف خلق را بيش از وحدت خلق می پسندند؟
برآورد که ما تجزیه طلب نيستيم و اینان از ابتدا  ُکرد از ابتدا فریاد

   .کوشيدند تا خلق قهرمان ُکرد را به موضع تجزیه طلبانه بکشانند
این چه   منافع یک حاکميت ملی در کجای چنين حرکتی قرار دارد؟

حکومت ملی ای است که برای سرکوب خلق ُکرد از آمریکا وسائل 
  یدکی نظامی می خرد؟

   
حاکميت کنونی، حاکميتی وابسته است، تسخير پس اگر      

این نيرنگ تازه، چه اهدافی را   سفارت آمریکا به چه معناست؟
استفاده از احساسات ضدامپریاليستی خلق   تعقيب می کند؟

برای   برای نيروهای وابسته به امپریاليسم چه سودی دربر دارد؟
به عقب  این که بتوان به سئواالت فوق پاسخ گفت، باید اندکی

   .باید دید حاکميت کنونی در چه شرایطی قرار داشت  .برگشت
تهاجم نظامی حاکميت کنونی به ُکردستان و مقاومت دليرانه ی 
خلق ُکرد، عليرغم نظر سازشکارانی چون آن هائی که نام سازمان 

این   .نبود" تنها و تنها به نفع امپریاليسم"ما را غصب کرده اند، 
برای حاکميت کنونی به بار آورد و آنچنان  جنگ آنچنان شکستی

چهره ی درنده خوی این تازه به دوران رسيده ها را افشاء کرد که 
اوج گيری روزافزون   .عجزشان در سخنانشان نيز آشکار شد

جنبش توده ای که محصول رشد نارضایتی مردم همراه با رشد 

 روزافزون تورم، گرانی و بيکاری است و ناتوانی این قشر
محدودالفکر حاکم، در توليد و توزیع و سياست، شرایط سياسی 

جداشدن هرچه    .جامعه ی ما را هرچه بيشتر دچار بحران ساخت
بيشتر توده ها از اینان با رشد هرچه بيشتر تضادهای داخلی آنان 

" تهمت زنی" بازرگاناستعفاهای پی در پی و به قول   .توأم شد
ر جدائی هرچه بيشتر توده ها از ها آغاز گشت که خود این امر د

اگر به شرایط به قدرت رسيدن اینان   .حاکمين وقت مؤثر افتاد
ميزان، رأی : "بياندیشيم، صدق این ُحکم را درخواهيم یافت که

آری قدرت اینان در درصد مردمی است که به خيابان   ".ملت است
 ها می کشانند، در درصد فریبی است که می توانند اشاعه دهند

اگر به این عامل خدشه ای وارد شود، دیگر ضرورت   .و ِاعمال کنند
  .وجودی این حاکميت نفی گشته است

   
همان طوری که گفتيم، مقاومت دليرانه ی خلق ُکرد، انفجار      

انزلی، تحصن ها و اعتراضات پی در پی به آن جا رسيد که بخشی 
تنهائی او در   ".ستامام تنها: "از خود هيئت حاکمه فریاد برآورد که

درصد آرائی که در انتخابات شوراها به صندوق ریخته شد، تجلی 
پس می   .در دانشگاه ها دیگر خط او را نمی خواندند  .یافت

این درست در شرایطی . او اظهار وجود کنند " خط"بایست پيروان 
است که بيش از هر زمان دیگری تنهائی خطرناک است، چرا که 

اسی کذائی به رفراندوم گذاشته شود تا حاکميت باید قانون اس
باید رئيس   .گشته و وسائل سرکوب توجيه گردد" قانونی"آنان 

جمهور و نخست وزیر انتخاب شوند تا عروسک های خيمه شب 
از طرف دیگر باید برای سرکوب هرچه بيشتر   .گردند" فقيه"بازی 

ز مردم را در باید که حداقل بخشی ا  .جنبش، توجيهاتی آماده کرد
به همين دليل است که هنوز پيروان   .مقابل این سرکوب فریفت

در سفارت جانيافتاده بودند که هرگونه تظاهراتی یک بار " خط امام"
" شورای انقالب"دیگر ممنوع اعالم شد و سپس به وسيله ی 

هرگونه تحصن و اعتراض زحمتکشان، نه تنها غيرقانونی، بلکه به 
چگونه می شد   .ریکائی تهدید به سرکوب گردیدعنوان یک عمل آم

  را از بين ُبرد و هم سرکوب خلق را گسترش داد؟" تنهائی"هم 
   

روحانيت از دیرباز به توانائی شناخت روحيات توده ها      
در این جا نيز آنان وضعيت و روحيه ی مردم   .معروف است

ها جنبش ضدامپریاليستی توده   .را صحيح ارزیابی نمودند
در حال اوج گرفتن بود، پس تنها راهی که می توانست 
دوباره اینان را بر جنبش تود ه ای سوار کند تا از این نيروی 
الیزال در جهت اهداف خویش سود جویند، اتخاذ تاکتيک 

از این رو سفارت آمریکا می   .هائی مناسب با این فضا بود
شرایط  حال اگر این شرایط را با  .شود" ِاشغال"بایست 

   .جامعه ی آمریکا ارتباط دهيم، مسئله بهتر درک می شود
اگر توجه کنيم که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک 
است و همواره در آستانه ی انتخابات درگيری های گروه 
های مالی آمریکا تشدید می گردد، اگر به یاد آوریم که 

محبوبيت ، این تجسم تمامی جنایت های امپریاليسم، کارتر
خویش را هرچه بيشتر از دست داده بود و حال با استفاده 

سفارت آمریکا در ایران، در اوج " تسخير"از موضوع 
" ِاشغال"محبوبيت به سر می َبرد، در خواهيم یافت که 

سفارت را نباید تنها در محدوده ی ایران مورد بررسی 
قرارداد، بلکه باید آن را در ارتباط با تضادهای بين 

  .امپریاليست ها و انعکاس این تضادها در ایران دانست
   

آری شرایطی آنچنانی، به اتخاذ تاکتيکی این چنينی نياز      
اما در این جا باید این مسئله را در نظر گرفت که توان و   .داشت

انرژی ضدامپریاليستی توده ها بيش از این بود که این ها تصور می 
نيروهای مبارز تا حدی مسئله را از  کردند و شرکت فعال بعضی از

  .مسيری که آن ها می خواستند پيش ببرند، خارج کرد
   

سفارت آمریکا توطئه ای بيش نيست، وظيفه ی " ِاشغال"اگر      
آیا باید بهِ صرف بيان این که این حرکت توطئه   انقالبيون چيست؟

به نظر ما وظيفه ی   !به هيچ وجه  است، از آن بگذرند؟
وهای انقالبی درمقابل این تاکتيک، تشدید هرچه بيشتر نير

مبارزه ی ضدامپریاليستی، افشای هرچه بيشتر توطئه 
های امپریاليسم و ارتجاع و کوشش در جهت کاناليزه کردن 
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این جو ضدامپریاليستی در جهت یک مبارزه ی واقعی با 
باید تفاوت مبارزه ی ضدامپریاليستی یک   .آمریکاست

 -سياسی -که قطع کامل روابط اقتصادیحکومت ملی 
فرهنگی با امپریاليسم است، با آنچه که حاکميت کنونی 

باید به توده ها بگوئيم که مبارزه   .مدعی آنست، برمال شود
با آمریکا از طرف هيئت حاکمه از حد شعار باالتر نرفته و 

به خصوص ) آن هم در مواقع خاصی( هرگز فراتر نخواهد رفت
شدار داده شود که حاکميت وقت، برای فيصله دادن به باید این ه

بازی سياسی خود و فرونشاندن جوشش توده ها کوشش خواهد 
کرد تا این مبارزه ی ظاهری را مشمول مرور زمان کرده و با تبليغات 

به خصوص حاکميت   .عوام فریبانه آن را به فراموشی بسپارد
ستی برعليه کوشش خواهد کرد تا از این فضای ضدامپریالي

سازمان های انقالبی سودُجسته و به عنوان مبارزه با به اصطالح 
عوامل آمریکا، این فضا را به وسيله ای برای سرکوب هرچه بيشتر 
انقالبيون تبدیل کند و بدین وسيله از یک سو به سرکوب جنبش 
می پردازد و از سوی دیگر ذهن توده ها را به سوی دیگری سوق 

ن مضمون اصلی فعاليت انقالبيون باید با توجه به بنابرای .می دهد
این موضوع تعيين شود که ُعمده ترین عامل بقای سلطه ی 

لذا مبارزه ی شعاری با امپریاليسم   .امپریاليسم، ارتش است
بدون مبارزه ی عملی با ارتش امپریاليستی، چيزی پوچ و ُمهمل 

ده ها، است و مبارزه با ارتش بدون کوشش در جهت تسليح تو
بدون کوشش در جهت سازمان دادن مقاومت مسلحانه ی توده 
ها، بدون کوشش در جهت آگاهی هرچه بيشتر توده ها به نقش 
عامل سرکوب، چيزی ُجز لفاظی روشنفکرانه که الَجرم به فریب 

و اگر به این موضوع این   .توده ها کمک می نماید، نخواهد بود
ت کنونی، با وجود تالش در مسئله را هم اضافه کنيم که حاکمي

جهت منافع امپریاليسم به دليل ناتوانی در سرکوب جنبش توده 
ای و ناتوانی در استقرار یک حکومت استبدادی تمام عيار برای 

امپریاليست ها حاکميتی ایده آل نيست و اگر بدانيم که خلق 
رنجدیده ی ما دیگر هيچ حکومت وابسته ای را تحمل نخواهد کرد، 

این موضوع را بيشتر درک خواهيم کرد که تنها یک خلق  اهميت
مسلح است که قدرت مقابله با ماجراجوئی نظامی امپریاليست 

    .ها را دارد
صهيونيست از  موشه دایاناینک عوامل امپریاليستی ئی چون 

لزوم دخالت نظامی در ایران َدم می زنند و امپریاليست های 
هرچه جنبش   .ا سرمی دهندآمریکائی نغمه تهاجم به ایران ر

رهائی بخش خلق فزونی یابد، امپریاليست ها خود را بيشتر برای 
تمامی این زمينه ها به مسئله ی   .این تهاجم آماده می کنند

  .تسليح توده ها اهميتی صدچندان می بخشد
   

  !نيروهای آگاه و روشنفکران مبارز
   

زندگی ميهنمان، در این شرایط بحرانی، در این شرایط حساس      
تاریخ بی شک قضاوت   .وظيفه ای بس سنگين بردوش شماست

بيائيد بکوشيم آنچه را که تاریخ برعهده ی ما   .خود را خواهد کرد
گذاشته است با تمام سنگينی اش به انجام برسانيم تا در 

  .پيشگاه خلق قهرمان خویش و نسل های آینده سربلند گردیم
   

  !اليستی خلق های ایرانپيروز باد جنبش ضدامپری
مرگ بر امپریاليسم جهانخوار به سرکردگی امپریاليسم 

  !آمریکا
  !مرگ بر امپریاليسم و سگ های زنجيریش

  !مرگ بر دغلکاران و فریبکاران
    

  با ایمان به پيروزی راهمـــان
  ١/٩/۵٨   چریک های فدایی خلق ایران

  ١٣از صفحه   .....نشست سئول،جلوه اي از 

کشورهايی که اضافه (ه هدف از اين طرح آمريکا، کاهش صادرات کشورهای بزرگ صادرکننده ک
که بزرگترينشان (و افزايش صادرات کشورهايی که کسری موازنه تجاری دارند ) موازنه تجاری دارند

  .  می باشد) آمريکا است

که در چهارچوب سيستم با توجه به همه آنچه که گفته شد، ميتوان به روشنی اين واقعيت را ديد 
طبقه ، موجود و در بستر اوج گيری بحران اقتصادی ای که سراسر نظام را در نورديده  سرمايه داری

سرمایه دار و دولتهای امپریاليستی مدافع منافع این طبقه در صدد افریدن شرایط کار و زیست بسيار 
با توجه به چنين . می باشند) ريتو اساسأ برعليه کل بش(برای کارگران و زحمتکشان  وحشتناکتر 

بحرانی ست که ماشاهدیم سرمایه داران جهانی برای حفظ سود های باد آورده خود هر روز در 
گوشه ای جنگ راه می اندازند و در تالش اند تا بار بحرانهای نظام خود را بر دوش کارگران و 

نيز ارگر و ديگر محرومان جهان طبقه کبا در نظر گرفتن این واقعيت، . زحمتکشان سرشکن نمايند
واقعيت اين است که تا نظام . مبارزه جهت نابودی اين سيستم در مقابل خود ندارندراهی جز 

- فقر و بدبختی و جنگ و ديگر خشونت های ضدانقالبی اقتصادیظالمانه سرمايه داری حاکم است 
يل هم رنجبران چاره ای پايانی نخواهد داشت و به همين دل سياسی طبقه سرمايه دار-اجتماعی

  . وجود ندارد .جز انقالب جهت نابودی اين نظم ارتجاعی در پيش ندارند

   :زیر نویس ها  

شده اختالفات موجود منجر به نابرابری فزاينده مبادالت تجاری، مهمترين مسئله ای است که  )١(
در روبرو هستند،  با کسری موازنه تجاریبه شدت درحال حاضر، کشورهايی مانند آمريکا  .است

  .ميليارد دالر اضافه موازنه بازرگانی دارد ٣۵جمهوری خلق چين حاليکه 

دولت آمريکا برای مدت بسيار طوالنی "گفت " اشپيگر"وزير دارايی آلمان در اين رابطه به مجله  )٢(
به صنايع با تکيه بر وام های طوالنی مدت زندگی کرده، بخش مالی اقتصاد خود را دچار تورم کرده و 

اينکه آمريکا دولت چين را به دخالتهای ارزی متهم . متوسط و کوچک در آمريکا نيز ضربه زده است
برای کاهش مصنوعی ارزش ) چاپ دالر بدون پشتوانه(آمريکا داری می کند، با اقدام اخير خزانه 

  ."دالر، در تناقض بوده و عملی کامأل نادرست و خطاست

، اين است که افزايش مقدار پول در بازار، به چاپ صدها ميليارد دالر دست زد دولت آمريکادليل اينکه 
در اثر کاهش ارزش دالر، ميزان کاالهای وارداتی به آمريکا کمتر . موجب کاهش ارزش آن ميشود

اين مسئله موجب نارضايتی کشورهايی . شده و درنتيجه توليدات داخلی آمريکا ازدياد می يابند
از طرف ديگر، کاهش ارزش دالر موجب . ن به صدور کاال به آمريکا وابسته استشده که اقتصادشا

دولتهای چين، آلمان، . افزايش صادرات آمريکا، و ضربه زدن به صادرات کشورهای رقيب آمريکا ميشود
 ٢٠١٠نوامبر  –مریم .    نده اآفريقای جنوبی و برزيل از اين عمل آمريکا شديدأ انتقاد کرد

  

  تصحيح و پوزش
  

پيام فدايي، هنگام صفحه بندي  136ره در شما
پاراگراف آخرين يك جمله در پايان  ،نشريه

اكنون متن كامل . سرمقاله از قلم افتاده است
به  پاراگراف پاياني در اينجا درج مي شود و

اين  پوزش از خوانندگان، ضمناين وسيله 
  .را تصحيح مي كنيماشتباه 

  
بدون شك تعرض لجام گسيخته  دولت به "
هدفمند "فره خالي اكثريت جامعه زير نام س

با مقاومت و مبارزه متقابل  "كردن يارانه ها
توده هاي گرسنه روبرو خواهد شد اما آنچه 
كه تجربه غير قابل كتمان تاكنوني ثابت نموده 
اين واقعيت است كه تا مبارزات كارگران و 
توده هاي ستمديده تحت رهبري يك سازمان 

ميت نظم ظالمانه موجود را انقالبي نابودي تما
آماج حمالت خود قرار ندهد و تا زماني كه 
قادر نشود متحدانه نظام جابرانه كنوني را در 
هم شكند ، ديكتاتوري حاكم لحظه اي از 
تعرض به حقوق و دسترنج توده ها دست بر 

  ".داشت نخواهد
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و در  ١٣٥٨آبان سال  ١٣سال  پيش در  ٣١
بارزات ضد امپریاليستی مردم ایران ، اوج م

تعدادی از مهره های رژیم جمهوری  
دانشجویان پيرو "اسالمی که بعدا به نام 

معروف شدند، وارد سفارت "  خط امام
آمریکا در تهران شده تا به اصطالح سفارت 

در . نمايند" اشغال" را " شيطان بزرگ"
ماه قبل در  ٩همان زمان، خمينی که خود 

به " سفارت"ا ديپلماتهای همين سازش ب
قدرت رسيده بود و افشای مذاکرات ايادی 
اش با آمريکا هر روز رسوائی جديدی برايش 

" انقالب دوم"به بار می آورد اين اقدام را 
آنهم انقالبی که بزرگ تر از انقالب اول 

خمينی و ايادی . ناميد) ٥٧انقالب سال (بود
سانه اش از همان زمان و البته به کمک ر

های امپریاليستی  تالش نمودند تا اشغال 
تعدادی " خود جوش"سفارت را  حرکت 

دانشجو  جلوه داده و به مردم ایران و جهان 
چنين وانمود کنند که اين دانشجويان جهت 
مبارزه با امپرياليسم سفارت آمريکا را 

اما سير تاریخ نشان داد . اشغال کرده اند
بازی   که کارگردانان این خيمه شب 

کسانی جز حاکمين وقت و اربابان 
امپریاليستشان نبودند  که برای تضعيف و 
منحرف ساختن مبارزات واقعا ضد 
امپریاليستی توده ها و تحکيم موقعيت 
امپریاليسم آمريکا چنين مضحکه ای را 

  .سازماندهی کرده بودند

  
ماه از  ٩واقعيت اين بود که با گذشت 

می گذشت   سلطه رژيم جديد هر روز که
ماهيت رژیم جمهوری اسالمی ، به مثابه 
رژیمی سرکوبگر  هر چه بيشتر برای مردم 
کوچه و خيابان آشکار ميشد و مردم به 
عينه می ديدند که دارو دسته حاکم قصد 
ندارند در جهت مطالباتی که آنها برايشان 

و هر . به انقالب برخاسته بودند گام بردارند
ت حفظ مناسبات کاری که می کنند در جه

ضد خلقی و نظام استثمارگرانه به ارث 
  .رسيده از حکومت شاه می باشد

   
در شرایطی که مزدوران رژیم خمينی با 
اسلحه های آمریکایی مبارزات خلق های 
ترکمن، عرب و کرد را به خاک و خون می 
کشاندند ، در شرایطی که عمال جمهوری 
اسالمی  به شکار نيروهای  کمونيست و 

زادیخواه مشغول بودند ، در شرایطی که آ
زمينه به بند کشيدن زنان ایران را  فراهم 
ميکردند ، در شرایطی که ایادی تازه بدوران 
رسيده خمينی با کمک مزدوران ساواک که 

شده " مسلمان دو آتشه"حال يکباره 
بودند،  مشغول باز سازی فضای اختناق در  

زات سطح جامعه بودند روشن بود که مبار
ضد امپرياليستی توده ها اوج گيردو اين امر 

به .  سردمداران رژيم را به وحشت اندازد
همين دليل هم رژيم خمينی چنين مضحکه 

" مبارزه ضد امپریاليستی"ای را تحت عنوان
به راه انداخت تا در پرتو آن  بتواند اعمال و 
مقاصد شوم خود را بر عليه مردم ایران 

ف اصلی رژیم هد. سهل تر پيش ببرد
خمينی این بود که با توجه به اوجگيری 
مبارزات ضد امپریاليستی توده ها ، در 
صفوف مبارزاتی مردم نفوذ کرده و برموج 
مبارزاتی آنها سوار شود تا  این مبارزات را 
از مسير اصلی خود منحرف ساخته و 
شرایط را جهت سرکوب مطالبات و 

يست اعتراضات مردم و بقای سلطه امپریال
  .ها در ایران فراهم سازد

  
در اين چهارچوب تسخير سفارت آمريکا 
يکی از محيالنه ترين تاکتيک های رژيم 
جهت فريب توده ها بود که  در شرايطی رخ 
داد که متاسفانه هنوز بسياری از نيروهای 
سياسی بر روی ماهيت ارتجاعی و  
وابسته به امپریاليسم خمينی دچار تردید 

تنها با تحليل  های غلط ، بودند و  نه 
به " تصرف سفارت"متوهمانه از مضحکه  

مثابه مبارزه ضد امپریاليستی استقبال 
نمودند ، بلکه خود به سياهی لشکر 

.  تبليغاتی رژیم خمينی تبدیل شدند
بسياری از  نيروهای سياسی در آنزمان 
نمی توانستند درک کنند که معيار شناخت 

ده کشی های ماهيت رژیم خمينی نه عرب
اش ، بلکه  عملکرد واقعی " ضد آمریکایی "

وی در رابطه باحفظ نظام اقتصادی حاکم که 
تا بن استخوان وابسته به امپرياليسم بود، 

آنها توجه نداشتند که همه . می باشد
تالش جمهوری اسالمی درجهت حفظ و 
گسترش سلطه امپریاليسم در ایران می 

واضع بغایت و همه این  توهمات و م. باشد 
ارتجاعی در زمانی انجام ميپذیرفت  که 
خود کارگزاران رژیم از جمله بازرگان به 

با ادامه " امام"صراحت طرح ميکردند که 
رابطه با امريکا و خريد اسلحه از امريکا و 
آوردن متخصصين امريکائی به ايران موافق 
بوده است ، بازرگان اعتراف ميکرد که قبل 

با هويزر بلکه  با سفيرآمریکا از قيام نه تنها 
در اير ان و همچنين با سران ارتش 
شاهنشاهی مذاکره کرده است و نه تنها 
خودش، بلکه آیت اهللا بهشتی، حجت 
االسالم هاشمی رفسنجانی و حتی خود 

در این مذاکرات " یاران پاریس"و " امام"
حالب است که درست . شرکت داشته اند

نهای سازشکار، در تقابل با اين نوع سازما
چريکهای فدائی خلق ايران جريان 
کمونيستی بودند که از همان ابتدا به 

" مضحکه"افشای اين امر پرداخته و آنرا 
  .ناميدند

  
چریکهای فدایی خلق در اول آذر سال 
پنجاه و هشت ، با آگاهی بر اهميت 
مقابله با این ترفند رژیم، نيروهای 

قرار انقالبی را این چنين  مورد خطاب 
  : دادند

  
خطاب به نيروهای آگاه و روشنفکران "

 ! انقالبی
هيئت حاکمه با ترتيب حمله به       

سفارت آمریکا، ژست ضدآمریکائی و 
ضدامپریاليستی به خود گرفته و قصد دارد 
یکبار دیگر انرژی توده ها را در جهت تأمين 

اینان که از   .منافع حقير خویش به کار گيرد
ر سرکوب مبارزات ابتدا سعی د

ضدامپریاليستی خلق قهرمان ما داشتند، 
مبارزه ی "حال یکباره گویا به یاد 

افتاده اند و در حالی که " ضدامپریاليستی
همچنان به حراست سرمایه های انحصاری 
مشغولند، می خواهند تا توده های زحمت 
کش ما، حمله به جاسوسخانه ی آمریکا را 

اليسم تلقی به عنوان مبارزه با امپری
ماه  ٩حاکميت کنونی در طول   .نمایند

حکومت خود، ماهيت واقعی اش را آشکار 
ساخته و در هر گامی که برداشته نشان 
 -داده که ُجز به تحکيم روابط گذشته

روابطی که حاصل سال های طوالنی 
نمی  -سلطه ی امپریاليسم است

روابطی که تنها دستاورد آن،   .اندیشد
ر خلق توسط امپریاليسم و غارت و استثما

اعال ." (در رأس آن امپریاليسم آمریکا است
مرگ بر امپریاليسم آمریکا، مرگ بر " عيه 

  )۵٨به تاريخ اول آذر " فریبکاران
  
سال از سلطه  ٣١امروز بعد از گذشت  

ننگين این رژیم بر جامعه ایران و با توجه 
برآنچه بر اکثریت مردم ایران  توسط این 

عمال شده ، با توجه به نسل جانيان ا
هایی که قربانی سلطه شوم این رژیم  
شدند ، بيش از هر زمان دیگری باید متوجه 
اهميت اتخاذ مواضع و تحليل های نيروهای 
انقالبی بخصوص در بزنگاه های تاریخی 

یکی از معيار های شناخت نيرو های . شد 
انقالبی بررسی مواضع آنها درست در 

این . هم تاریخی است مقاطع حساس و م
امر  از این رو حائز اهميت می باشد که  
مواضعی که نيروهای سياسی اتخاذ 
ميکنند مشخصا تاثير مستقيم بر روی 
عملکرد آنها در روند مبارزه و گاه نقش 
اساسی در تعيين سرنوشت ميليون ها 

  .انسان را در بر دارد
  

چریکهای فدایی خلق ایران با وجودیکه 
النه کرده در سازمان فدائی آن  سازشکاران

زمان تنها سازمان انقالبی ای را که اميد 
توده های وسيع ایران بود را به تصرف خود 
در آورده بودند و چهار نعل آنرا به سمت 
مواضع حزب خائن توده و در نتيجه پابوسی 
ارتجاع حاکم می بردند ، با تحليل درست از 

یان رژیم خمينی تنها جرارتجاعی ماهيت 
انقالبی بودند که در آنزمان در مقابل توطئه 

 

  !گذشت  سفارت آمريكا "اشغال"دهه از مضحكه سه 
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  !!ريشريشمرگ بر امپرياليسم و سگهاي زنجيمرگ بر امپرياليسم و سگهاي زنجي
  

رژیم ایستادند و با همه تهمت هایی که از 
سوی دیگر نيرو های سياسی مبنی بر 

هستند و از " آنارشيست"اینکه چریکها 
 تهمت(پيروی می کنند " توطئه"تئوری 

هایی که صرفا برای پوشاندن مواضع 
 ها سازشکارانه و دنباله روانه خود این نيرو

با حاکميت جدید نثار چریکهای فدایی خلق 
را  متحمل ميشدند شفاف و ) می شد

صریح اعالم کردند که گروگان گيری نه 
مبارزه ای ضد امپریاليستی بلکه  وسيله 
ای برای فریب توده ها و در خدمت پيشبرد 
مقاصد و سياست های شوم امپریاليستی 

چریکهای . در ایران و منطقه می باشد
خلق در تقابل با آن سازشکارانی که  فدایی

اشغال سفارت آمريکا را مبارزه ضد 
امپرياليستی و گامی در جهت پرورش 
روحيه ضد امپرياليستی توده ها جا می 
زدند در اطال عيه شماره یک خود در اين 

آینده با   " :زمينه  به درستی مطرح کردند
وضوح تمام نشان خواهد داد که آقای 

ش این بازی را به چه خمينی و یاران
آینده نشان   .منظوری به راه انداخته اند

خواهد داد که هدف آقای خمينی از این 
همه هياهو، نه پرورش روحيه ی انقالبی و 
ضدامپریاليستی توده ها و نه برای پيشبرد 
مبارزه ی ضدامپریاليستی، بلکه برای جلب 

خود   حمایت هرچه بيشتر و تحکيم رابطه
مرگ "اعالميه "(  .ست ها استبا امپریالي

به " بر امپریاليسم آمریکا، مرگ بر فریبکاران
  ) ۵٨آبان  ١٧تاريخ 

  
و ديديم که چگونه سير رويداد ها صحت 
تحليل و ارزيابی انقالبی و علمی چريکهای 
فدائی خلق را به اثبات رساند و در اين 
فاصله هر رور اسناد و مدارک بيشتری در 

افشای دست  اين رابطه و در جهت
اندرکاران اين  مضحکه يعنی  اشغال 

تا آنجا . سفارت آمريکا به مطبوعات درز کرد
که در خود آمريکا کسانی اعتراف کردند که 

طرح گروگان گيری در آمریکا توسط "
کسينجر، راکفلر و خانم اشرف پهلوی 

و اين امر امروز "  ریخته و در ایران اجرا شد
. رار گرفته استمورد تائيد بنی صدر نيز ق

اولين رئيس جمهور رژيم وابسه به 
امپرياليسم جمهوری اسالمی که در زمان 
گروگان گيری آنچنان از خود بی خود شده 
بود که از باالی دیوار سفارت از این عمل 

  .دفاع جانانه ميکرد
   
ی از کسانی که در اين سالها در رابطه کي

با مسائل پشت پرده اين مضحکه خيلی 
کرده و زياد نوشته است خبرنگار  تحقيق

 نامبرده.  آمریکایی روبرت  پاری  می باشد
با وجودی که از طرف مقاماتی چون 
کسينجر و راکفلر شدیدا  تحت فشار بوده 
است که کار تحقيقاتی خود را جهت 
افشای واقعياتی که در پس پرده ماجرای 

کنترا  اتفاق افتاده بود را متوقف  –ایران 
تحقيقات وسيع خود پيرامون زد و در   سازد

ها بين  سر گروگان بند محرمانه بر

فرستادگان خمينی و ستاد تبليغات 
 ١٩ریاست جمهوری ریگان که در روزهای 

در پاریس اتفاق افتاد  ١٩٨٠اکتبر  ٢١تا 
اخيرا  در جواب به سواالت جمعی از 
فعالين دانشجویی در ایران  توضيح داده 

ن گفت که انبوهی توا راحتی می به: "که
دهند که در سال  از شواهد نشان می

بوش به  -ستاد انتخاباتی ریگان  ١٩٨٠
ای با  طور مسلم ارتباطات پشت پرده

پاری توضيح ميدهد که " ایران داشتند 
عليرغم این واقعيت که ثابت شد شهود "

خواهان که در مقاالت  کليدی جمهوری
ده پابليک از آنها نام بر نيوزویک و نيوری

شده بودند، دروغی بودند و این واقعيت 
ای دال بر اینکه در  که شواهد فزاینده

ستاد انتخاباتی  ١٩٨٠حقيقت در سال 
بوش با ایران یک معامله سری  -ریگان 

ی  ی ویژه تحقيق کنگره بستند، کميته
آمریکا بسياری از این مدارک را زیر قالی  

  "مخفی کرد
  

از امروز با گذشت بيش از سه دهه 
حکومت ننگين جمهوری اسالمی ، 

رژیمی که کارنامه سی ساله اش مملو از 
جنایت است منطقا بايدبر همگان آشکار 
شده باشد که تک تک سلول های این رژیم 
وابسته به امپرياليسم و د رخدمت به 

این رژیم در سازش .  سرمایه جهانی است
و با توافق امپریاليست ها توانست برای 

ان ها اقتصادی  و برای مهار غلبه بر بحر
کردن مبارزات انقالبی توده های در بند 
ایران  سوار بر موج مبارزات مردم  شده و 
تمام دستاوردهای مبارزاتی توده های تحت 

امروز هم کمتر . ستم ایران را به غارت ببرد
کسی قادر است که کوچکترین وقعی به 

احمدی " ضد امریکایی"عربده کشی های 
ن نماینده سيستم سرمایه داری نژاد ای

مردم ایران به خوبی . گندیده ایران بگذارد 
بر این امر آگاهند که این رژیم تنها در پرتو  

امپریاليستی است  دولتهایهای حمایت 
که توانسته بيش از سه دهه با اعمال 
وحشيانه ترین سرکوب ها و سياه ترین 
دیکتاتوری های قرن حاضر چنين شرایط 

. ی را بر مردم ایران تحميل کند دهشتناک
چریکهای فدایی خلق با اتکا بر این واقعيت 
که ماداميکه سلطه امپریاليسم پا برجاست 
و تا زمانيکه ماشين دولتی سرمایه داری 
وابسته در ایران منهدم نشده ، ماداميکه 
ارتش  دست نخورده باقی مانده است  
هيچ توهمی بر ماهيت وابسته به 

رژیم خمينی نمی توان داشت  امپریاليسم
در همان زمان بدرستی مضحکه گروگان 

  " :گيری را این چنين ارزیابی نمودند
روحانيت از دیرباز به توانائی شناخت 

در این جا   .روحيات توده ها معروف است
نيز آنان وضعيت و روحيه ی مردم را صحيح 

جنبش ضدامپریاليستی    .ارزیابی نمودند
اوج گرفتن بود، پس تنها توده ها در حال 

راهی که می توانست دوباره اینان را بر 
جنبش تود ه ای سوار کند تا از این نيروی 

الیزال در جهت اهداف خویش سود جویند، 
  .اتخاذ تاکتيک هائی مناسب با این فضا بود

از این رو سفارت آمریکا می بایست 
حال اگر این شرایط را با    .شود" ِاشغال"

عه ی آمریکا ارتباط دهيم، شرایط جام
اگر توجه کنيم   .مسئله بهتر درک می شود

که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نزدیک 
است و همواره در آستانه ی انتخابات 
درگيری های گروه های مالی آمریکا تشدید 
می گردد، اگر به یاد آوریم که کارتر، این 
تجسم تمامی جنایت های امپریاليسم، 

یش را هرچه بيشتر از دست محبوبيت خو
داده بود و حال با استفاده از موضوع 

سفارت آمریکا در ایران، در اوج " تسخير"
محبوبيت به سر می َبرد، در خواهيم یافت 

سفارت را نباید تنها در محدوده " ِاشغال"که 
ی ایران مورد بررسی قرارداد، بلکه باید آن 

ها  را در ارتباط با تضادهای بين امپریاليست
."( و انعکاس این تضادها در ایران دانست

مرگ بر امپریاليسم آمریکا، مرگ "اعالميه 
 )۵٨به تاريخ اول آذر " بر فریبکاران

  
امروز آفتاب هر چه بيشتر از زير ابر دروغ و  

فريب و حماقت بيرون آمده و هر روز بيش از 
گذشته با مدارک غير قابل انکار ثابت می 

آمريکا در تهران  شود که چگونه سفارت
جهت نجات رژيم خمينی و در نتيجه سلطه 

و خيلی زود  ن طرح ريزی شدآمريکا در ايرا
به وسيله ای برای تصفيه حسابهای جناح 
های درونی رژيم و اربابان امپرياليست اش 

 –تا آنجا که دارو دسته ريگان  تبديل گرديد
بوش ضمن معامله با دارو دسته خمينی از 

زی انتخاباتی بر کارتر سود آن جهت پيرو
  .جستند

  
  ٨٩آبان   سارا نيکو

خبرنگار آمریکایی روبرت  پاری  در  
ات وسيع خود پيرامون زد و بند تحقيق

ها بين  سر گروگان محرمانه بر
فرستادگان خمينی و ستاد تبليغات 
ریاست جمهوری ریگان که در روزهای 

در پاریس اتفاق  ١٩٨٠اکتبر  ٢١تا  ١٩
افتاد اخيرا  در جواب به سواالت جمعی 
از فعالين دانشجویی در ایران  توضيح 

که  توان گفت راحتی می به: "داده که
دهند که در  انبوهی از شواهد نشان می

بوش  -ستاد انتخاباتی ریگان  ١٩٨٠سال 
ای با  به طور مسلم ارتباطات پشت پرده

پاری توضيح ميدهد که " ایران داشتند 
عليرغم این واقعيت که ثابت شد شهود "

خواهان که در مقاالت  کليدی جمهوری
پابليک از آنها نام برده  نيوزویک و نيوری

ه بودند، دروغی بودند و این واقعيت شد
ای دال بر اینکه در  که شواهد فزاینده

ستاد انتخاباتی  ١٩٨٠حقيقت در سال 
بوش با ایران یک معامله سری  - ریگان 

ی  ی ویژه تحقيق کنگره بستند، کميته
آمریکا بسياری از این مدارک را زیر قالی  

  "مخفی کرد
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  !!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  

 بر روي شبكه اينترنت "پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  :در اينترنت ديدن كنيد 
.comsiahkalhttp://www. 

 

اشرف دهقاني در رفيق از صفحه 
  :اينترنت ديدن كنيد

  
tp://www.ashrafdehghani.comht  

 

 براي تماس با

  چريكهاي فدايي خلق ايران 
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

  شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

 )2(مرگ بر امپرياليسم آمريكا، مرگ بر فريبكاران
  

  

  

  

  

  
  

" دانشجويان پيرو خط امام"ران بوسيله کسانی که سفارت آمريکا در ته تسخيرمسئله 
در اوضاع سياسی ايران نقش بود که  رويداد هائیناميده شدند در زمان خود يکی از 

رخ داد که هنوز چند ماه از انقالب کارگران وتوده این واقعه در شرایطی . بزرگی ايفا نمود
اليسم شاه را برانداختند نمی های ستمديده ايران که طی آن بساط رژيم وابسته به امپري

به ماهيت ضد خلقی دولتمندان و در اين فاصله توده ها هر روز بيشتر از قبل . گذشت 
در چنين . برده و مبارزه جهت رسيدن به مطالبات خود را پيگيرانه دنبال می کردند پیحاکم 

مریکا اقدام به اشغال سفارت اجمهوری اسالمی دغلکار  سردمدارانبود که  موقعيتی
نموده و به اين وسيله تالش کردند جهت سوار شدن بر موج مبارزات ضد امپرياليستی 

متأسفانه مماشات و . دنبه خود چهره ضد امريکائی و ضد امپرياليستی بدهتوده ها 
در  به کمک رژیم جمهوری اسالمی آمد ونيز در این جریان سازشکاری نيروهای سياسی 

يت متزلزل عایران قرار گرفته و عمال باعث تحکيم موق خدمت فريب توده های ستمديده
به این ترتيب رژیم دغلکار جمهوری اسالمی در بستر . شد حاکمرژيم تازه به قدرت رسيده 

از جمله سازمان مجاهدين خلق مماشات و سازشکاری نيروهای عقب مانده سياسی 
ق ايران فعاليت می کردند ايران و اپورتونيستهائی که تحت نام سازمان چريکهای فدائی حل

امکان یافت در حاليکه سياستهای امپرياليسم را در ايران و منطقه پيش می برد، کماکان 
سياستی که تا هم اکنون نيز تداوم  - خود را نيروئی ضد امپرياليست و مستقل جا بزند

   .يافته است
ضر نشدند در رابطه هرگز حاسال می گذرد ولی نيروهای فوق الذکر  ٣٠از آن زمان تا کنون 

در حاليکه در اين فاصله صد ها سند . با نقش خود در اين فريبکاری با صداقت سخن گويند
که ماهيت دستهای پشت پرده این رويداد ضد مردمی را به آشکاری نشان  همنتشر شد

در همان مقطع چریکهای فدائی خلق ايران در در تقابل با چنين نيرو هائی . دهمی د
یک موضع کامًال  جانشين رژيم شاهدرست خویش از ماهيت رژیم پرتو تحليل 

انقالبی و منطبق بر واقعيت در قبال آن حادثه اتخاذ نمودند که البته به این خاطر 
مورد خشم و تمسخر نه فقط حکومت بلکه نيروهای سياسی اپوزیسيون  نيز

ال سفارت تحليل ها و مواضع چریک های فدائی خلق در مورد اشغ.  قرار گرفتند
اعالميه ای که در همان زمان منتشر شد، منعکس  ٣امریکا و گروگان گيری در  

در این نوشته ها با قاطعيت و صراحت کامل توضيح داده شده . گشته است
و به برای فريب توده های مبارز  ی استاست که آن رویداد در درجه اول  تالش

  ١٥صفحه    .هاانحراف بردن مبارزات واقعا ضد امپرياليستی آن

 كمك مالي
  آمريكا

  
  )عاشق ترين زندگان(رفقاي شهيد ماه آبان 

دالر 150رفيق شهيد حميد اشرف                        
دالر  50            همدست كارگر                         

دالر  50دنياي زيباي سوسياليسم                         
دالر  50       شهيد محمد قلي جهانگيري رفيق  
دالر  50شهيد عزيز پور احمدي                 رفيق  
دالر  50شهيد بهمن جهانگيري                 رفيق  

ردال  50رفيق شهيد حسين مدير شانه چي           
دالر    50رفيق شهيد محمد حسين خادمي           

دالر  50رفيق  شهيد عليرضا شفيعي                    
دالر 50رفيق  شهيد محمد حسين سليماني          
دالر 50رفيق شهيد علي بهروزي                       
دالر 50رفيق شهيد علي پرنشان                         

دالر 50د قادري                      رفيق شهيد محم  
دالر 50رفيق شهيد حسين ركني                        

دالر 50رفيق  شهيد احمد پيل افكن                    
دالر 50رفيق شهيد فرج اهللا نيك نژاد                 
دالر 50رفيق شهيد علي اصغر ذاكري                

دالر 50هقاني            مادر انقالبي روح انگيز د  
  نروژ

پوند 20رفيق شهيد مهرنوش ابراهيمي               
پوند 20رفيق شهيد مرضيه احمدي اسكوئي        
پوند 20رفيق شهيد پوران يداللهي                     
پوند 20رفيق شهيد شيرين فضيلت كالم             

رفيق شهيد نزهت السادات روحي آهنگران      
پوند 20   

پوند 20رفيق شهيد اعظم روحي آهنگران           
پوند 30)      رفيق مادر(رفيق شهيدعزت غروي   

  
  انگلستان

  پوند 30    آبان 4به خاطره جانباختگان 
 پوند 20    بهرامي  اهللا رفيق عزت

  
  
  
  
  

 عكسي از يكي از گروگانهاي آمريكايي در تهران


