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 سرمقالهسرمقاله

  در باره ماهيت تضاد هاي دروني
  !جمهوري اسالمي

 

دور اخير تشديد تضاد هاي دروني هيئت حاكمه در درجه اول بطالن ديدگاه  ...
بيرون و تحليل هايي را نشان مي دهد كه با مشاهده سطح رويدادهاي اخير و 

اكز تصميم از مر )موسوي، خاتمي و كروبي(راندن جناح اصالح طلبان حكومتي 
مدعي  احمدي نژاددار و دسته رفسنجاني،  توسط دولت و فشار به  گيري نظام

براي  غير واقعي شدن جمهوري اسالمي بوده و با قايل شدن قدرت  "يكدست"
دار ودسته احمدي نژاد در دسته بندي هاي درون حاكميت، رويدادهاي جامعه را 

نين عدم صحت ديدگاهي را اين تضادها همچ. بر اين اساس تحليل مي كردند
نشان مي دهد كه تضادهاي دروني طبقه حاكم يعني بورژوازي وابسته در ايران 

  ... دبراي فريب مردم جا مي زنن "بازي"را واقعي ندانسته و آنها را صرفا يك 
  2صفحه         

  !نگاهي به يك گفتگوي ماندگار
می کوشيدند از حميد  -منتشر نمود  ٨٧کتابی که وزارت اطالعات در بهار و از جمله  -در سال های اخير، تبليغات دشمنانه  ....

بوده، اما از فکر و اندیشه و " قهرمان شنا"اشرف  تصوير ورزشکاری ارائه دهند که هر چند بدن ورزيده ای داشته و در جوانی 
می کند فورا متوجه می شود که این  اما کسی که به اين نوار ها گوش. بوده است" عمل"آگاهی برخورد نبوده و بيشتر اهل 

رفيق فدائی عالوه بر برخورداری از خصلت های برجسته کمونيستی، جنگجوی انقالبی ای است که نسبت به مسائل سياسی 
رفيقی که . دوران خود تا حد زيادی تسلط داشته و در شرايط جامعه خود از آگاهی و اطالعات قابل توجهی برخوردار بوده است

بودن نداشته اما به عنوان يک کمونيست آگاه با موضعی انقالبی بر اساس باورهایش حرکت " تئوريسين"چ گاه ادعای گرچه هي
هرگز اجازه نمی داد که لفاظی های  - چه با ديدگاه های سياسی اش موافق باشيم و چه مخالف - رفيقی که . کرده است

گيرد که خود وی و دیگر انقالبيون برای تحقق آنها در شرایط شدیدًا روشنفکرانه جای پيشبرد وظايف انقالبی روزمره ای را ب
  ٩ صفحه                                    ....مبارزه می کردند دالورانهدیکتاتوری ، 

  

   ضد انقالبانقالب و 
  !در ليبي

  
  
  
  

  
  اشرف دهقاني

            

4صفحه

  يورش بورژوازي آمريكا
 !به حق سقط جنين زنان

بر اساس قوانين ايالت اوهایو، سقط 
جنين هايی که ضربان قلبشان شنيده 

و يا در ايالت . می شود، ممنوع است
ویرجينيای غربی، که باالترین آمار 
حاملگی در دختران نوجوان را دارد، کمک 

سقط جنين و  های مالی دولت برای
در . داروهای ضد بارداری قطع شده است

ايالت داکوتای جنوبی نيز تعريف قانونی 
. شامل سقط جنين هم می شود" قتل"

بدين معنا که زن فقيری که قادر به تأمين 
زندگی خانواده اش نيست و به سقط 
جنين در موارد بارداری های ناخواسته 
دست می زند، می تواند به جرم قتل 

       . مه شودمحاک
   ١۴ صفحه                              

ياد اسد بهرنگي، تالش گر فرهنگي 
  !ِمترقي و آزاديخواه گرامي باد

  

برادرم صمد بهرنگی، "انتشار کتاب  ...
از  ١٣٧٨در سال " روایت زندگی و مرگ او

طرف اسد بهرنگی، اقدام ارزشمند 
دیگری بود که وی برای شناساندن 
گوشه های ناشناخته زندگی و مرگ 

اسد . صمد به مردم ایران انجام داد
بهرنگی در این کتاب در مورد زندگی صمد 
از دوران کودکی تا زمان مرگ وی نوشته 
و تا آنجا که می توانسته برخورد های 
مبارزاتی و مشتاقانه مردم ایران نسبت 

نی صمد بهرنگی به فرزند انقالبی خود یع
    .. . ه استرا منعکس کرد

  ١٥صفحه   

 در صفحات ديگر
  
جنگ امپرياليستها بر عليه مردم  ●

 13................ ! محكوم استليبي 

  13....... ...دو شعر از هوشي مين  ●
راه كارگر، سازماني كه از گذشته  ●

  17.......................  !نمي آموزد
مصاحبه با يك فعال كارگري  ●
  19............ .) .........دهمقسمت (
جنايت دولت عراق بر عليه  ●

  20. ......... !مجاهدين  محكوم است
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استعفاي حيدر مصلحي وزير اطالعات جمهوري اسالمي 
احمدي نژاد و اين  و مورد قبول واقع شدن آن از سوي

امر كه سپس خامنه اي شخصا وارد ماجرا شد و بدون 
توجه به پذيرش اين استعفا از سوي رئيس دولت وي را 

مخاطب قرار داده و "وزير محترم اطالعات "به عنوان  
از وي خواست كه به كارش ادامه دهد،  بار ديگر شدت 

  .ادتضاد هاي هيئت حاكمه را در مقابل ديد عموم قرار د
البته صرف شدت يابي تضادهاي دروني حكومت، امر 

همه مي دانند كه قدمت تضادهاي . تازه اي نيست
جمهوري اسالمي به قدمت عمر خود اين رژيم وابسته به 

و هر بار در شرايط اوج يابي بحران  مي رسدامپرياليسم 
تشديد مبارزات توده اي اقتصادي حاكم و  نظام

راي حفظ سيستم  نيز باال مي تضادهاي غارتگران حاكم ب
اما  دور جديد تضاد بين باالييها در شرايطي . گيرد

پديدار شده كه جمهوري اسالمي، براي نشان دادن 
استحكام خود چنين جلوه مي داد كه با بيرون كردن 

برطرف  "فتنه"اصالح طلبان از مراكز اصلي قدرت، 
شده است؛ اما هنوز چند صباحي  "يك دست"رژيم  "و
رئيس قوه "ز اين جراحي بزرگ نگذشته كه حال ا

كه با هزاران تقلب و آدم كشي بر سر كار "مجريه 
آمده، در جريان عزل و نصب هاي دولت  خود به يك 

  . در مقابل اراده ولي فقيه تبديل شده است "شاخ"
در تاريخ در ارتباط با مساله عزل و نصب وزير اطالعات، 

اعالم كرد كه حيدر  فروردين، دفتر احمدي نژاد 28
 "گيري  كناره"مصلحي از تصدي وزارت اطالعات 

. كرده و رئيس جمهور نيز اين استعفا را پذيرفته است
محمود احمدي نژاد با اعالم اين سپس به دنبال اين واقعه 

كه  جلسه اي با رهبري داشته  و طي آن داليل خود را 
در خصوص پذيرش استعفاي حيدر مصلحي  به اطالع 

ي رسانده است تاكيد كرد  كه مصلحي ديگر وزير و

 31(اطالعات نيست و جلسه روز چهارشنبه 
هيئت دولت  نيز بدون حضور وي تشكيل )فروردين

  .خواهد شد
فروردين يعني بالفاصله بعد از اين ادعا ها،   30اما در

خامنه اي به جاي اينكه احمدي نژاد را مخاطب قرار دهد  
االسالم جناب آقاي مصلحي  حجة "با نوشتن نامه اي به 

نامبرده را در وزارت اطالعات ابقا نموده و  "دام توفيقه
مسئله پذيرش استعفاي وي از طرف احمدي نژاد را  عمالً 

به اين ترتيب خامنه اي توي دهان رئيس . منتفي نمود
  . دولت زد

ذوب شده "تو دهني خامنه اي به احمدي نژاد، اين مهره 
رده را در چنان شرايطي قرار داد كه نامب "در واليت

حتي نتوانست همچون هميشه دروغي سرو هم كرده  و 
عدم واكنش فوري .  خود را از اين مخمصه بيرون كشد

نژاد در مورد نظر خامنه اي   و رسمي محمود احمدي
تن از  216) فروردين 31در (باعث گرديد تا  روز بعد 

ب به وي، اي خطا نمايندگان مجلس با نوشتن نامه
گيري صريح او در  پذيرش نظر رهبري  خواستار موضع

وسپس خامنه اي  براي . و حمايت از حيدر مصلحي شدند
شير فهم كردن رئيس جمهوري كه با تقلب و سركوب 

سيدحسين نقوي عضو او را  بر سر كار آورده است 
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 

تاد و از زبان وي اعالم كرد اسالمي  را به صحنه فرس
نژاد  مجلس هيچ انتظاري به جز اينكه آقاي احمدي ":كه

و  "نداشته و ندارد "باشد  "تابع محض ولي امر مسلمين
مصلحي وزير اطالعات  "سپس تاكيد نمود كههمين فرد 

جمهوري اسالمي است و هيچ اما و اگري نبايد در ميان 
ش كه ممكن است و براي احمدي نژاد و مشاوران "باشد
متوسل شوند روشن نمود كه "اما و اگر"به 

  ."اند اصولگرايان با هيچ فردي عقد اخوت نبسته"

اين واقعيت كه رييس جمهوري كه  بيت رهبري با او 
بسته بودو همين دو سال پيش اين همه  "عقد اخوت"

ندلي رياست نشاندنش صخرج اش كرده و به خاطر بر 
كرده بود حال در سير خود را رسواي عام وخاص 

رويدادها به جائي رسيده كه رهبر بايد توي دهانش بزند، 
  . نشانگر اوضاع متزلزل و متشتت جمهوري اسالمي است

تضاد بين احمدي نژاد و مشاوران و يارانش با بيت 
البته با استعفاي وزير  "اصول گرايان"رهبري و بقيه 

نائي جز اطالعات شروع نشده بلكه با اين مورد، كه مع
تالش براي اعمال نفوذ بر وزارت جهنمي اطالعات ندارد 

همين چندي پيش . ، تشديد گشته و علني تر شده است
 "پشتيبان"مصباح يزدي كه همواره به مثابه بود كه 

 "مكتب ايراني"احمدي نژاد شناحته مي شد  طرفداران 
و  گلستانعبارتي  كه به اسفنديار مشائي مشاور و يار (

را به فراماسونري )  نسبت داده مي شود وي گرمابه
منتسب نمود و برخي از مسئولين حكومتي ازشكل گيري 

در مجلس جمهوري سخن گفته  و حتي  "فتنه جديد"
علي مطهري و محمدرضا اسالمي نمايندگاني همچون 

  . باهنر رئيس جمهور را به استيضاح تهديد كردند
حاكمه تضادهاي دروني بين جناحهاي مختلف هيات 

واقعيتي عيني و غير قابل انكار بوده كه از روز تولد اين 
رژيم سركوبگر با وي همراه بوده و هر روز به شكلي 

 32حيات اگر به تاريخ . خود را به نمايش گذاشته است
ساله جمهوري اسالمي نگاه كنيم از دعواهاي بازرگان با 
بهشتي و بني صدر با حزب جمهوري اسالمي  تا اعدام 

ب زاده و مهدي هاشمي و سپس عزل منتظري و به قط
تلويزيون آوردن شريعتمداري و اخيرا هم جراحي 

فتنه "اصالح طلبان و حمله به رفسنجاني و امروز هم 
، تنها نمونه هايي از اين حقيقت را به نمايش مي "جديد
همين واقعيت بار ديگر اهميت پاسخگويي به . گذارند

جمهوري اسالمي و  مساله ماهيت تضادهاي دروني
چگونگي برخورد به آنها از سوي نيروهاي مخالف را 

  . برجسته مي كند
باز مي گردد بايد گفت كه جاري تا آنجا كه به واقعيات 

دور اخير تشديد تضاد هاي دروني هيئت حاكمه در 
درجه اول بطالن ديدگاه و تحليل هايي را نشان مي دهد 

بيرون راندن جناح و كه با مشاهده سطح رويدادهاي اخير 
از  )موسوي، خاتمي و كروبي(اصالح طلبان حكومتي 

دار و دسته و فشار به  مراكز تصميم گيري نظام
 "يكدست"مدعي  احمدي نژادرفسنجاني،  توسط دولت 

غير شدن جمهوري اسالمي بوده و با قايل شدن قدرت 
براي دار ودسته احمدي نژاد در دسته بندي هاي  واقعي 

ميت، رويدادهاي جامعه را بر اين اساس تحليل درون حاك

  
  
  

 

 !در باره ماهيت تضاد هاي دروني جمهوري اسالمي
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اين تضادها همچنين عدم صحت ديدگاهي را . مي كردند
نشان مي دهد كه تضادهاي دروني طبقه حاكم يعني 
بورژوازي وابسته در ايران را واقعي ندانسته و آنها را 

  . براي فريب مردم جا مي زنند "بازي"صرفا يك 
جمهوري اسالمي ما از آنجا كه در طول عمر ننگين 
واقعيت يعني تضاد  همواره شاهد انعكاس نادرست اين

هاي دروني طبقه حاكمه  و شاخ به شاخ شدن دارو دسته 
هاي دروني جمهوري اسالمي در صفوف مبارزاتي مردم 
خود بوده ايم و شاهد بوده ايم كه چگونه برخي از نيرو 

مه ها با ادعاي استفاده از تضاد هاي دروني طبقه حاك
عمال بازيچه دست جناح هاي دروني اين رژيم 
سركوبگرشده اند و بدون توجه به ماهيت اين اختالفات 
به پشتيباني از يك جناح در مقابل جناح ديگر پرداخته و 
به اين وسيله لبه تيز مبارزه مردم براي سرنگوني تماميت 
جمهوري اسالمي را كند نموده اند،  ضروري است به 

شود كه چرا اين دسته ها به جان هم مي اين امر توجه 
افتند و جايگاه اين مساله در تعيين خط و خطوط مبارزه 
كارگران و زحمتكشان ما چيست؟ و آيا اختالف جناح 
هاي دروني طبقه حاكمه هويت مردمي و دمكراتيك 
براي هيچ يك از دسته بندي هاي دروني اين رژيم ايجاد 

ين نظام سر تا پا مي كند يا همه دسته هاي دروني ا
جنايتكار بوده و هستند؟و مهمتر از همه شيوه درست 

  استفاده مردم ما از اين اختالفات چگونه بايد باشد؟
واقعيت اين است كه جمهوري اسالمي حافظ نظام 
سرمايه داري وابسته حاكم بر كشور وكانال اصلي نفوذ 
ته امپرياليستها بر ايران مي باشد به همين دليل هم همه دس

بندي هاي دروني آن حافظين اين نظم ظالمانه و ضد 
مردمي بوده و هر يك در تالش اند تا با كسب جايگاه 
برتر در دستگاه دولتي سهم هر چه بيشتري از استثمار و 

. چپاول كارگران و توده هاي ستمديده را به جيب بزنند
به همين دليل هم اختالفات آنها با همديگر هيچ هويت 

براي . و مردمي براي آنها ايجاد نمي كنددمكراتيك 
كه موسوي خود  88نمونه در حريان همين انتخابات سال 

شوراي نگهبان و  بر عكس را برنده انتخابات اعالم نمود
شده  "مهندسي"خامنه اي برنده انتخابات خود ساخته و 

موسوي  به اين ترتيب بين .را احمدي نژاد معرفي نمودند
اما  شد،ژاد و خامنه اي  مشكل پيدا و كروبي با احمدي ن

درست در همين دوره تشديد اختالفات ما شاهد بوديم 
كه عليرغم همه اين تضادها و برغم اينكه ميليونها نفر در 
اعتراض به جمهوري اسالمي به خيابانها ريختند موسوي 

جمهوري اسالمي نه يك "تاكيد مي كرد كه خواهان 
خوب خود اين . است  "كلمه كمتر و نه يك كلمه بيشتر

واقعيت نشان مي دهد كه اختالفات دروني طبقه حاكمه 
نه بر سر كليت نظام سركوبگرانه حاكم بلكه بر سرسهم 
بيشتري در قدرت و بكار گيري روشهاي مختلفي ست 
كه هر دسته براي سركوب و مهار مبارزات توده ها ارائه 

ايه در شرايطي كه مبارزات مردم لرزه بر پ .مي دهند
و  "چشم"هاي نظام حاكم انداخته است و ذوالنور از 

 25خامنه اي در سپاه  در رابطه با تظاهرات   "گوشهاي"
بود كه  89بهمن  25همين  ":بهمن اعتراف مي كندكه 

پرسنل نيروي انتظامي در همان اوايل كار مرعوب 
بنابراين هر كس فريب تبليغات " بزرگي جمعيت شدند

را بخورد و انرژي و توان خود را اين دسته بندي ها 
جهت پيشبرد خط و خطوط آنها قرار دهد، نهايتا  جز در 

در . جهت تقويت كل نظام حاكم كاري نكرده است
شرايطي كه بستر اصلي اختالفات باالئي ها چگونگي 

اوج مهار اجتماعي و  -رشد بحران نظام اقتصاديمقابله با 
آنهاست به هيچ ها و مبارزات ه گيري خشم و نفرت تود

وجه نبايد اجازه داد كه دسته هاي دروني رژيم در 
پوشش اين اختالفات مردم را فريب داده و انرژي  

  . مبارزاتي آنها را به هرز ببرند
البته تاكيد بر اين واقعيت به هيچ وجه نيرو هاي مردمي 
را از استفاده از اين تنشها باز نمي دارد، چون تجربه نشان 

تحول بزرگ اجتماعي زماني به موفقيت داده كه هر 
دست مي يابد كه مبارزات مردم توانسته باشد اين تضاد 
ها را تشديد كرده و از فضاي ايجاد شده در جهت 

بنابراين . دشمن حاكم سود جويدسلطه نابودي تماميت 
موضع درست مردم ما ونيرو هاي انقالبي وابسته به آنها 

باله روي از اين جناحها و در مقابل چنين اختالفاتي نه دن
تقويت يكي در مقابل ديگري بلكه استفاده از فضا هائي 
كه اين اختالفات شكل مي دهد جهت تشديد مبارزه 

  .براي نابودي كليت نظام حاكم مي باشد
  

بدون شك اختالفات باندهاي دروني جمهوري اسالمي با 
ابقاي وزير اطالعات از سوي ولي فقيه جنايتكار 

يشتر و بسالمي   پايان نيافته  بلكه بر عكس جمهوري ا
شديد تر هم مي شود  و ما در آينده شاهد جلوه هاي هر 
چه بيشتري از اين اختالفات خواهيم بود؛ اما آنچه به 
مردم ما امكان مي دهد تا از اين تضاد ها به نفع اهداف 
انقالبي خود هر چه بيشتر سود جويند تالش دو چندان 

تر متشكل شدن و تشديد مبارزه بر عليه براي هر چه بيش
كليت نظام حاكم مي باشد نظامي كه تنها در بستر 
راديكاليزه شدن مبارزات توده ها و توسل آنها به قهر 

است كه ملزومات  نابودي اش  و مبارزه مسلحانه انقالبي
فراهم گشته  و كارگران و توده هاي ستمديده امكان مي 

 .البات اساسي خود دست يابنديابند به آزادي و ديگر مط

 18از صفحه ... كارگري فعال يك با مصاحبه
  متأثر از گرایشات درون جامعه  کند و طبيعی است که حاکم است زندگی می  فرهنگ آن فرهنگ طبقه  ی که کارگر نيز در یک جامعه  طبقه
هنوز ماهيت بعضی از اشخاص و   این زمانی بود که  البته. بودند  هگرایشات متفاوتی تقسيم شد  هر دليلی به  کارگران بنا به  بله. گردد

در آنزمان . دنبال گرایشات متفاوتی ميرفتند  ميشد به  از آن استفاده  نوع رسانه ای که  بود و کارگران بنا به  احزاب سياسی کامال رو نشده
کارگر گرایشات مختلفی وجود دارد البته    گفتم در دورن طبقه  اینکه  به  با توجه. بود  مسلحانه  مبارزه  یکی از گرایشات رایج و جا افتاده

من فعاليت می کردم که محفلی کامال کارگری بود،   اما در درون محفلی که. نداشتند  مسلحانه  توافقی با مبارزه  گرایشاتی هم بودند که
  .بودیم  مسلحانه  مبارزه  اکثرا معتقد به

  
کارکران، سازمان چریکهای فدائی خلق را می شناختند؟ سازمان مجاهدین خلق را  ١٣۵٧م بهمن آیا قبل از قيا: سئوال
  چطور؟
ها  اما اختناق حاکم و وضعيت خود این سازمان. در صدد ارتباط با این تشکالت بودند  شناختند و گرایشاتی بودند که ؛ کامال می بله :پاسخ

  .  های بهمن ماهروز  را موکول نمود به  این ارتباط دوطرفه
  

در صورتی که کارگران در این مقطع  با چریکهای فدائی خلق آشنا بودند و یا عناصری از آنها را می شناختند، آیا : سئوال
  نسبت به آنها گرایشی داشتند؟ 

را در پيش   مسلحانه  همبارز  هائی که های سياسی و بخصوص سازمان در باال گفتم، از نظر شهرت سازمانی، سازمان  همانطور که :پاسخ
ها  کارگران با افراد و یا رهبران این سازمان  اما از این نظر که. بودند  شده  شناخته  رفته رفته کامل برای همه  بودند، بعد از سال پنجاه  گرفته

ها منتشر  بودند در روزنامه  تيرباران شده  نفری که ٩های اوین را آفرید و نام  تپه  ساواک فاجعه  زمانی که. باشند اینجور نبود  آشنایی داشته
خود را   رفيق اشرف دهقانی از زندان شاه  البته زمانيکه. ها آشنایی دارند سازمان  کارگران کمتر با رهبران اینگونه  شدم که  شد، من متوجه

کسی از زندان فرار کند و   بود که  اتفاق افتاده دو دليل بود اول اينکه کمتر  این امر هم به. شد می  آزاد کرد، اسم او در خيلی جاها شنيده
  )ادامه دارد(       .زندان های مخوف شاه فرار کند  بود از   دوم اينکه دختری جوان توانسته
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حمله ناتو به ليبی و به عبارت دیگر تجاوز نيروهای نظامی 
، "دخالت انسان دوستانه"امپریاليستی به آن کشور با توجيه 

ضرورت تحليل اوضاع و طبيعتًا پاسخگوئی به چرائی این حمله را 
شکی نيست که برای . درمقابل نيروهای سياسی قرار داده است

قيقت و شناخت از اهداف واقعی این حمله نظامی، نه درک ح
ادعاها و تبليغات محافل مختلف آنهم با ماهيت های شناخته 
شده ارتجاعی شان، بلکه خود واقعيت های عينی باید مورد 
بررسی قرار گيرد؛ و مسلمًا دراین ميان تحليلی می تواند قابل 

ی، حقایق را از تأمل و تعمق باشد که قادر شود با روشی دیالکتيک
دل واقعيتهای موجود بيرون کشيده و آنها را در معرض شناخت 

  .دیگران قرار دهد

امروز در برخورد به تحليل های موجود از علت حمله نظامی دولت 
های سرمایه داری غرب به ليبی به طور عمده و برجسته با دو 
ادعا روبرو هستيم که هيچکدام  از پایه عينی برخوردار نمی 

ادعای اول که اشاعه دهندگانش، خود نيروهای . اشندب
امپریاليستی و مبلغين بی نقابشان هستند جهت الپوشانی 
منافع و مطامع امپریاليستی، حمله نظامی به ليبی را با ادعای 

مردم از دست وحشی گری های دیکتاتور ليبی توجيه " نجات"
م فریبانه روشن است که این برخورد عوا. کرده و توضيح می دهند

در شرایطی که مردم هشيار و آگاه جهان پيش از این در رابطه با 
حمله به افغانستان و عراق توجيهات مشابهی را شنيده ولی در 
جریان عمل و در تجربه خود به دروغين و ریاکارانه بودن آنها پی 

  . برده اند، قادر به فریب آنها نيست

لمللی امروز به حدی رسوائی چهره خونين سرمایه داران بين ا
است که حتی مبلغين با نقاب یا به طور کلی نيروهای راستی که 
توجيه سياست های امپریاليستی و گمراه کردن اذهان برای درک 
حقيقت امر، کار و وظيفه آنهاست نيز نمی توانند جز با اذعان به 

بودن توجيه دولت های امپریاليستی در " سالوسانه"و " ریاکارانه"
به خصوص که در شرایط اوج .  ئی جنگ در ليبی سخن بگویندبرپا

گيری مبارزات انقالبی در منطقه ای بسيار حساس و حياتی برای 
امپریاليست ها و  در شرایطی که همه حکومت های مزدور در این 
منطقه با وحشی گری تمام و با سرکوبگری های بی رحمانه به 

پردازند، آنها قادر نيستند مقابله با توده های مبارز تحت ستم می 
به افکار عمومی جهان توضيح دهند که اگر بحث بر سر دفاع از 

است چرا آن به اصطالح انسان " انسان دوستی"و " حقوق بشر"
دوست ها و مدافعين حقوق بشر روی جنایات بسيار وحشيانه ای 
که هم امروز در سوریه اعمال می شود و مردم توسط نيروهای 

اکم هر روز در خون خود غلطانده می شوند، چشم مسلح رژیم ح
بسته اند؟ چرا انسان دوستی آنها در بحرین، در یمن و غيره گل 

به طور علنی و  ٨٨نمی کند؟ چرا هنگامی که مردم ایران در سال 
آشکار در تجمعات ميليونی خود مورد حمالت شدیدًا جنایتکارانه 

مزدوران مسلح رژیم  مزدوران رژیم جمهوری اسالمی قرار گرفته و
حتی در خيابانها به طور وحشيانه به شکنجه زنان و مردان می 
پرداختند، تلنگری هم به احساسات به اصطالح بشردوستانه 

؟ و امروز آنها در مقابل اعدام های !!اوباما و شرکا وارد نيامد
گسترده و جنایت کارانه جمهوری اسالمی چه احساسات به 

  ه از خود نشان می دهند؟اصطالح انسان دوستان

خواندن " ملی"و " مستقل"ادعای دوم در رابطه با جنگ در ليبی، 
دادن به او در مقابل اربابان " نافرمانی"قذافی و یا نسبت 

متأسفانه بسياری از نيروها، حتی . امپریاليست اش می باشد
آنهائی که متعلق به نيروهای درون خلق هستند، با استوار کردن 

د روی این ادعای غير واقعی و بی اساس، به توضيح تحليل خو
آنچه باعث چنين گمراهی شده . دالیل حمله به ليبی می پردازند

اساسًا قبول تبليغاتی است که از بدو روی کار آمدن قذافی برای 
سرپوش گذاشتن به اعمال او در خدمت به سرمایه داران بين 

راه انداخته شد که المللی، از طرف محافل مختلف در مورد وی به 
از نوع همان تبليغاتی بود که بعدًا در مورد خمينی ساز کردند و 
موجودی که اساسًا با خواست و صالحدید امپریاليست ها بروی 

  . کار آورده شد را ضد امپریالسيت جا زدند

با قبول ادعاها و تبليغات فوق الذکر، در شرایطی که جنگ 
غربی دیگر در ليبی در متن مبارزات  تجاوزکارانه آمریکا و دولت های

انقالبی توده ها در دنيای عرب صورت گرفته است، با مقایسه 
تاکتيک های بکار برده شده توسط آنها در این مبارزات، مطرح می 
شود که گویا آمریکا منافع اقتصادی بزرگ و نفوذ الزم را در ارتش 

توده های این ليبی ندارد و گویا به این خاطر در رابطه با خيزش 
کشور نتوانست به همان برخورد و سياستی متوسل شود که در 
مصر در پيش گرفت و نتوانست از قذافی هم همانند مبارک 
. خواستار برکناری از قدرت شده و اداره مملکت را به ارتش بسپارد

در حالی که اگر تبليغات . هيچکدام از این ادعا ها پایه واقعی ندارند
اساس در مورد قذافی به کنار زده شده و به خود و ادعاهای بی 

قذافی در سود رسانی  اعمالواقعيت رجوع شود و قبل از هر چيز 
به سرمایه داران بين المللی مورد توجه قرار بگيرد، آنوقت معلوم 

به " بی دریغ"خواهد شد که این دیکتاتور نيز در خدمت گزاری 
نوکری و سرسپردگی به منافع آنان، کمتر از دیگران نبوده و در 

هنوز چهار . قدرت های بزرگ حتی در مواردی جلوتر هم بوده است
سال بيشتر از زمانی نمی گذرد که قذافی با گردن نهادن به یک 

سرمایه داران بين المللی، به " نئو ليبرالی" سری سياست های 
قيمت فقر و گرسنگی و خانه خرابی باز هم شدیدتر مردم 

ه عقد قرار دادهای اسارت باری که از طرف رنجدیده ليبی، ب
آمریکا، بریتانيا و فرانسه به او تحميل شد پرداخت و یک بار دیگر 

این را نيز . نوکری وفادارانه خود را به قدرت های غرب ثابت نمود
همگان می دانند که پيش از آن که شعله های انقالب توده های 

گيرد، قذافی مورد دفاع انقالبی عرب، منطقه و کشور ليبی را فرا 
فرش "و عالقه غرب قرار داشت و به قولی سارکوزی زیر پای او 

پهن می کرد و وزیر امور خارجه و دیگر مقامات امریکا وی را " قرمز
  .در آغوش می گرفتند

از طرف دیگر در رد این توهم که گویا عدم نفوذ کامل آمریکا و شرکا 
برخوردی که در مصر در  در ليبی مانع از آن شده که آنها عين

مقابله با توده های انقالبی این کشور و خاموش کردن آتش 
مبارزات آنان صورت دادند در ليبی بکار نبرند، باید گفت که اساسًا 
انتظار این که امپریاليست ها در همه جا از یک تاکتيک واحد برای 
. به شکست کشاندن انقالب توده ها استفاده کنند، نا بجاست

اقًا انقالب در تونس و مصر و مشاهده رشد سریع و موج وار اتف
حرکت انقالبی توده های مبارز در سراسر منطقه، بيش از پيش 
سياستمداران آمریکائی را به اتخاذ تاکتيک های متنوع برای 
مقابله با توده های انقالبی و پيشبرد استراتژی دراز مدت خود 

جه جای تعجب نيست بر این اساس، به هيچو. سوق داده است
که خيزش انقالبی توده ها در ليبی به گونه ای متفاوت مورد 

  . برخورد آنها قرار گرفت

همه واقعيات فوق بيانگر آن هستند که دليل برپائی جنگ در  
ليبی از طرف قدرت های بزرگ با طرح به اصطالح نافرمانی قذافی 

وی در مقابل از این قدرت ها و یا قائل شدن نوعی استقالل برای 

  

  !در ليبي ضد انقالبانقالب و 
  

  اشرف دهقاني
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سرمایه داران بين المللی  قابل توضيح نيست؛ بلکه برای این 
منظور باید منافع آن قدرت ها و الزامات شرایط جدید، چه در خود 
ليبی و چه در کل منطقه مورد توجه و بررسی قرار گيرد، امری که 

اما پيش از آن . مورد برخورد این مقاله در سطور پائين خواهد بود
از روندی که قبل از حمله ناتو به ليبی طی شد،  الزم است

  .تصویری ارائه گردد

  تاکتيک سرکوب انقالب در ليبی

همانطور که می دانيم هنوز شعله های انقالب در ليبی کامًال سر 
بر نکشيده و مردم مبارز هنوز فرصت تداوم تظاهرات خيابانی را 

بر عليه " هاتوده "هم نيافته بودند که ظاهرًا مبارزه مسلحانه 
جائی  -قذافی و رژیم دیکتاتورش عمدتًا در شهرهای شرق کشور

بنا به گزارشات ( که منابع غنی نفت ليبی بيشتر در آنجا قرار دارد 
درصد از ذخيره نفتی عظيم ليبی در خليج  ٨٠منتشره، نزدیک به 

ظاهر امر این . آغاز شد) سيدرا در شرق ليبی واقع شده است
که گویا با اولين حرکت های توده ای بر عليه  طور نشان می داد

رژیم ضد خلقی قذافی، ارتش این کشور که در طی ساليان 
طوالنی مدافع و حافظ آن رژیم و ستون اصلی در حفظ مناسبات 
ظالمانه و سرکوبگرانه حاکم بر مردم رنجدیده ليبی بوده است، 
د یک باره فرو ریخت و شيرازه اش چنان از هم گسست که واح

آنهم  با حفظ هائی از آن جدا شده و به مردم مبارز پيوستند، 
  !!تشکل و ساختمان درونی خود

در قسمت غرب، توده های مبارز توسط قذافی سرکوب شدند و  
او همچنان با تکيه دادن بر مسند قدرت، ادعای هميشگی خود که 

اما در قسمت . او هستند را تکرار نمود" عاشق"گویا مردم ليبی 
ق، مبارزه مسلحانه ظاهرًا توده ها بر عليه رژیم قذافی خيلی شر

زود به آزاد کردن چند شهر انجاميد، و با تکيه بر این نيروهای 
شورای ملی انتقالی " مسلح ظاهرًا خلقی اعالم شد که 

به این ترتيب با شکل گيری اولين . تشکيل شده است) ١"(ليبی
ناگهان اوضاع  حرکت های مبارزاتی مردم تحت ستم ليبی،

مملکت در هم ریخت و در ليبی یک جنگ داخلی که در یک طرف 
آن نيروهای مسلح تحت فرمان قذافی و در طرف دیگر نيروهای 

یا به اختصار " شورای ملی انتقالی ليبی" مسلح تحت فرمان 
  . قرار دارد، پا گرفت" شورای ملی"

خلقی که مسلمًا از هم پاشيده شدن شيرازه امور یک ارتش ضد 
سالهای طوالنی با انسجام و استحکام درونی به انجام وظایف 
ضد انقالبی خود مشغول بود در مدت کوتاهی پس از اولين 
تجمعات اعتراضی و تظاهرات توده ای، در شرایطی که مردم هنوز 
حتی فرصتی برای استحکام نيروهای مبارزاتی خود را نيافته 

کری را به تأمل و تعمق وادارد تا بودند، اصوًال باید هر انسان متف
ببيند که برچه اساسی چنين شد؟ اگر ارتش ليبی، ارتش پوسيده 
ای بود چرا پيش از این کسی شاهد نمودهائی از چنان از هم 

؟ آیا دست هائی در کار بود که با توجه !پاشيدگی در آن ارتش نبود
پيش به وقوع انقالب و رشد جنبش های انقالبی در دنيای عرب و 

بينی این امر که توده های دربند ليبی نيز بپا خواهند خاست، 
وضع فعلی را بوجود آورد؟ به زبانی روشن تر، آیا واحدهای 
متشکلی از آن ارتش به دستور قدرتی باالتر از قذافی از آن جدا 
شدند؟ بدستور یک مهره صاحب قدرت آمریکائی، کسی چون 

امروز دیگر مردم آگاه ایران با ؟ همان ژنرال آمریکائی که "!هویزر"
توجه به اعترافات خود وی و اسناد دیگر، او را به خوبی می 

در شرایط اوج  ١٣۵٧شناسند و خوب می دانند که وی در سال 
گيری انقالب توده ها بدون اطالع شاه وارد فرودگاه تهران شد و با 

ا ابالغ سران ارتش به گفتگو پرداخته و دستور جدید آمریکا را به آنه
ارتش " بعد هم همگان دیدند که ارتشی که سالها خود را . نمود

می ناميد با اطالع از موضع آمریکا مبنی بر انتقال " شاهنشاهی
روی برگردانده و آمادگی " شاهنشاه"قدرت از شاه به خمينی، از 

آن را پيدا نمود که یک باره خود را ارتش اسالم و در خدمت 
ربه ای است که مردم آگاه و هشيار ایران این تج! خمينی بخواند

نمی توانند آن را در برخورد به رویدادهای مشابه به دست 
اما ضمن اتکاء به چنين تجربه ای، یک سئوال . فراموشی بسپارند

کليدی و اساسی هم باید در اینجا مطرح شود و آن این که 
یا آ! نوظهور در ليبی از چه ماهيتی برخوردار است" شورای ملی"

به صرف این که این شورا بر عليه قذافی، دشمن قسم خورده 
مردم تحت ستم ليبی، مبارزه مسلحانه ای را رهبری می کند، 
می توان آن را یک نيروی مردمی به حساب آورد؟ آیا مشخصات و 
مختصات یک نيروی مردمی که اساسًا برای تحقق خواستهای 

شورا وجود دارد؟ اقتصادی و سياسی توده ها می جنگد در این 
  .همه واقعيت ها بيانگر پاسخ منفی به این سئواالت هستند

واقعيت این است که به دليل شرایط اختناق شدید وسلطه 
طوالنی دیکتاتوری قهر آميز در ليبی، مردم این کشور از امکان 
ایجاد تشکل های مردمی محروم و در شرایط قيام توده ای برعليه 

یا تشکالت انقالبی بودند، و هيچ نيروی رژیم قذافی فاقد تشکل 
واقعًا مردمی و انقالبی در آنجا وجود نداشت که مبين خواست ها 

بنابراین، در چنين . و نظرات توده های تحت ستم ليبی باشد
از ارتش ضد خلقی ليبی  متشکلیشرایطی، پيوستن واحد های 

 به توده ها چه مفهومی جز این می تواند داشته باشد که این
واحد ها بدون آن که تحت رهبری تشکل یا تشکل های مردمی 
قرار بگيرند و نيروی خود را در خدمت اهداف انقالبی آنها قرار 
بدهند، برعکس نيروی توده های پراکنده و بی سازمان را در 
خدمت گرفته و  سعی کرده اند با قرار دادن خود در رأس آنها، توده 

مظالم و وحشيگری های  های شورشی جان به لب رسيده از
رژیم قذافی را به نام اپوزیسيون آن رژیم ، تحت رهبری خود در 

  !   آورند

از همان آغاز جنگ داخلی در ليبی شواهد و فاکت های عينی 
وجود داشت که نشان می داد دست های پرقدرتی در کار است 
که می کوشد انقالب توده های مردم ليبی را از مسير انقالبی 

بالفاصله . حرف و آن را به جهت دلخواه خویش سوق دهدخود من
پس از آغاز جنگ داخلی در ليبی، بر اساس گزارشات منتشر 
شده در رسانه های غربی، از جمله در نيویورک تایمز، معلوم شد 

مستقر در این کشور ) سازمان جاسوسی آمريکا(که مأموران سيا 
با توافق قذافی در آن این عوامل خيلی پيش از وقایع اخير، رسمًا (

با به اصطالح شورشيان در ارتباط بوده و ) کشور حضور داشتند
معلوم شد که . مستقيمًا در اداره و پيشبرد امور جنگ دخالت دارند

آمریکا بی درنگ مأموران دیگری را نيز برای سازماندهی و تقویت 
به خصوص در اکثر . به ليبی اعزام داشته است" شورشيان"نيروی 
از شخصی به نام ) از جمله در سی ان ان( انه های غربی رس

خليفه هفتار اسم برده شد که سالها در نزدیکی مقر مرکزی سيا 
او بالفاصله پس از شروع . زندگی می کرد و با سيا در ارتباط بود

ناآرامی ها، از آمریکا به ليبی فرستاده شد و اکنون يکی از 
جای .در ليبی می باشد فرماندهان مهم  به اصطالح شورشيان

و " شورشيان"هيچ تردیدی نيست که مأموران سيا در صورتی که 
تازه تشکيل شده، از ماهيت مردمی برخوردار " شورای ملی"

تجربه (بودند، هرگز چنان رابطه ای را با آنان برقرار نمی کردند
مبارزه مسلحانه توده ای در کردستان خودمان و چگونگی برخورد 

گر نيروهای امپریاليستی آنهم در شرایطی که خمينی، آمریکا و دی
شعارهای تند به اصطالح ضد امپریاليستی برعليه آمریکا می داد و 
غرب هم در تبليغات، از ضدیت جمهوری اسالمی باخود سخن می 

الزامات خاص شرایط   هدف این جنگ را اساسًا باید در
انقالبی کنونی در منطقه بسيار حساس و حياتی خاورميانه 
و مناطق نفت خيز اطراف آن برای سرمایه داران بين المللی 
که از موقعيت ژئوپولتيک بسيار مهم نيز برخوردار است، با 
توجه به استراتژی اخير امپریاليسم آمریکادر این منطقه 

با قاطعيت می توان گفت که بر این اساس . بررسی نمود
ه صرفًا به خود ليبی محدود اهداف این جنگ به هيچوج

آنچه در ارتباط با عملکردهای ارتجاعی و جنگ .. .نيست
که بر بنيان استراتژی جدید این امپریاليسم -طلبانه آمریکا 
مشاهده می شود، مبين آن است که  -تنظيم گشته

خونریزی می کوشد تا  امپریاليسم  آمریکا با تکيه بر قهر و
تقسيمات قبلی و توافقات پيشين بين خود و دیگر 
امپریاليست ها را در کشورهای تحت سلطه به ضرر 

  . امپریاليست های دیگر و رقبای جهانی اش بر هم بزند
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شورای "به رسميت شناخته شدن ). گفت را  می توان بياد آورد
ت که این توده های از طرف فرانسه نيز خود بيانگر آن اس" ملی

انقالبی و شورشی ليبی نيستند که با پيوستن واحد هائی از 
ارتش به آنان تقویت شده و کنترل بخشی از کشور را به دست 
خود گرفته اند بلکه این بخشی از ارتش سرکوبگر و ضد خلقی 
ليبی است که قدرت های عارتگر امپریاليستی با طيب خاطر آنها 

واضح است که . خود قرار می دهند را مورد حمایت و مهر
و شورای مذکور اگر از کمترین ماهيت مردمی " شورشيان"

برخوردار بودند و کمترین تعلقی به مردم مبارز و تحت ستم ليبی 
داشتند نه تنها هرگز این چنين مورد توجه امپریاليست ها قرار 
ها نمی گرفتند، بلکه آمریکا و سازمان سيا همان برخوردی را با آن

  .می کردند که در اقصی نقاط جهان انجام می دهند

با کمی تأمل روی واقعيت های فوق کامًال می توان بين چگونگی 
تالش برای فرو نشاندن آتش مبارزه توده ای در مصر توسط آمریکا 
با همراهی دیگر سرمایه داران بين المللی، و آنچه در ليبی صورت 

مصر برای خاموش کردن در . گرفت شباهتی را مشاهده نمود
شعله های انقالب مردم، از ارتش ارتجاعی خواسته شد که از 
حمایت مبارک دست برداشته و اداره امور مملکت را خود بدست 

در روند و طی مکانيسم هائی که فعًال  –در ليبی این وظيفه . گيرد
به دو بخش از هم جدا شده ارتش محول  - مورد بحث ما نيست

رتش تحت فرمان قذافی از طریق سرکوب آشکار اگر ا. شده است
به مقابله با توده های انقالبی می پردازد، بخش دیگری از همان 

وارد " شورای ملی"و " شورشيان ليبی" ارتش که اکنون به نام 
عمل شده است، تحت نام مبارزه با قذافی به کنترل مبارزات مردم 

از  یک جنبهن، بنابرای. و خاموش کردن آن مبارزات مشغول است
نقش جنگ داخلی در ليبی فرو نشاندن مبارزات مردم و به هرز 

همانطور که در ایران بعد از انقالب (بردن نيروی انقالبی آنهاست 
نيز جمهوری اسالمی  ۵٧ضد سلطنتی و ضد امپریاليستی سال 

ازجنگ ايران و عراق جهت هرز بردن نيروی مردم و پاک کردن 
، از جنبه    ای دیگر). دم ایران سود جستصورت مسأله انقالب مر

هرچند این تاکتيک در ( کنار نزدن قذافی همچون مبارک از قدرت 
و ) مصر پس از هفته ها مبارزات گسترده توده ای صورت گرفت

تبليغات بر عليه قذافی به عنوان یک شيطان و سرکوبگری 
وحشی، زمينه را برای حمله نظامی نيروهای امپریاليستی به 

به این نکته هم باید اشاره کرد که با توجه به . ليبی فراهم نمود
نقش مستقيم آمریکا در برپائی جنگ داخلی در ليبی، در واقعيت 
امر، جنگ در ليبی با ماهيت امپریاليستی اش قبل از حمله ناتو در 

  .این کشور آغاز شده بود

ست امروز که جنایات رژیم قذافی در حق مردم مبارز ليبی، به د
آویزی برای آمریکا و دیگر نيروهای امپریاليست برای به راه انداختن 
بساط جنگ و دخالت تجاوزگرانه در امور داخلی آن کشور تبدیل 
شده است، توجه به این امر مهم ضروری است که جنگ 
امپریاليست ها با دیکتاتورهای دست نشانده شان به هيچوجه 

مانور و نافرمانی برای آن  اعتبار مستقل بودن و یا داشتن قدرت
واقعيت این است که امپریاليست ها . حکومت ها فراهم نمی کند

یا همان سرمایه داران بين المللی که از طریق استثمار شدید 
نيروی کار ارزان و با غارت ثروت های طبيعی در کشورهای تحت 
سلطه به مافوق سود دست می یابند، درست برای حفظ سلطه 

کشورها و تضمين سودهای کالنشان، بسته به خود بر این 
الزامات شرایط خاص، به جنگ حتی با مهره های وفادار خود می 
پردازند؛ امری که پيش از این در افغانستان و عراق شاهد آن 
. بودیم و آنچه در ليبی اتفاق افتاده مورد تازه ای نمی باشد

ع خود در ست ها برای حفظ منافيامپریالاساسًا باید دانست که 
کشورهای تحت سلطه و مقابله با توده های انقالبی هيچوقت 
سرنوشت خود را با سرنوشت دیکتاتورهای دست نشانده شان 

این تجربه ای است که در جریان  .در این کشورها گره نمی زنند
مبارزات ضد امپریاليستی و آزادیخواهانه جاری مردم تحت ستم در 

. تکرار و حقانيت آن به ثبوت رسيدتونس و مصر نيز یک بار دیگر 
همانطور که پيش از این در جریان انقالب مردم ایران در سال 

امپریاليست ها جهت به شکست کشاندن آن انقالب و ( ١٣۵٧
حفظ نظام سرمایه داری حاکم بر ایران، طی تصميم جمعی خود 

از در کنفرانس گوادولوپ، نوکر بسيار وفادار خود، شاه را فدا و او را 
و در برخورد امپریاليسم آمریکا با ) صحنه سياسی خارج نمودند

صدام حسين و همچنين با حکومت دست ساز خود طالبان در 
  .افغانستان نشان داده شده بود

نيروهای امپریاليستی در حمله به ليبی چه اهدافی را 
  تعقيب می کنند؟

بی هدف این جنگ را اساسًا باید در الزامات خاص شرایط  انقال
کنونی در منطقه بسيار حساس و حياتی خاورميانه و مناطق نفت 
خيز اطراف آن برای سرمایه داران بين المللی که از موقعيت 
ژئوپولتيک بسيار مهم نيز برخوردار است، با توجه به استراتژی 

بر این اساس . اخير امپریاليسم آمریکادر این منطقه بررسی نمود
اهداف این جنگ به هيچوجه صرفًا به  با قاطعيت می توان گفت که

  . خود ليبی محدود نيست

اگر صرف سرکوب مبارزات مردم ليبی در نظر گرفته شود، واقعيت 
این است که ارتش ضد خلقی ليبی به مثابه ستون فقرات نظام 
حاکم بر آن کشور ، از همان آغاز خيزش توده های تحت ستم به 

ود و هم اکنون نيز وظيفه ضد وحشيانه ترین وجهی با آن برخورد نم
 جنگ ارتجاعی داخلیخلقی سرکوب مبارزات مردم را در جریان 

با توجه به این واقعيت و سطح فعلی مبارزات و . تداوم می دهد
تشکل مردم ليبی، اگر پارامترهای دیگری در کار نبودند، نيازی به 

و مداخله نظامی مستقيم نيروهای امپریاليستی هم نبود و اوباما 
شرکا به همانگونه که در گرماگرم حمام خونی که جمهوری 
اسالمی در ایران بپا کرده بود به مردم ایران گفتندکه ما کاری به 
مسایل شما نداریم، با مردم ليبی سخن می گفتند و همان 
سبک برخورد و رفتاری را با قذافی در پيش می گرفتند که با 

  . خامنه ای در پيش گرفتند

چاه های غنی . رامتر نفت، موضوع اندکی پيچيده استدر مورد پا
نفت ليبی پيش از این جنگ نيز کامًال در اختيار شرکت های 
امپریاليستی از آمریکا گرفته تا فرانسه و بریتانيا و ایتاليا و کانادا و 
غيره قرار داشت و آمریکا و دیگران در چپاول این ثروت عظيم خلق 

با این حال در شرایط وقوع . ندليبی مشکلی با قذافی نداشت
خيزش ها و انقالبات توده ای در منطقه بزرگ خاورميانه که 
شاهرگ حياتی برای تأمين و تضمين سود سرمایه داران بين 
المللی می باشد، و در شرایطی که این جنبش های انقالبی و 
چشم انداز شدت یابی و گسترش هر چه بيشتر آنها گردش 

یت سرمایه را در این منطقه مورد تهدید قرار سرمایه و خود موجود
داده و می دهند، وجود منابع نفت در ليبی، آنهم مرغوبترین نفتی 

یکی از مهمترین که هزینه استخراج و پاالیش آن پائين است، 
در جنگ تجاوزگرانه کنونی ناتو در ليبی می باشد؛  پارامتر ها

هميت هر چه پارامتری که موقعيت ژئوپولتيک آن کشور نيز ا
  .   فزونتری به آن داده است

ليبی با قرار گرفتن در کنار دریای مدیترانه، هم نزدیکترین راه را به 
بازارهای مصرف نفت در اروپا دارد و هم دروازه ای برای ورود 

اگر صرف سرکوب مبارزات مردم ليبی در نظر گرفته شود، 
واقعيت این است که ارتش ضد خلقی ليبی به مثابه ستون 
فقرات نظام حاکم بر آن کشور ، از همان آغاز خيزش توده 
های تحت ستم به وحشيانه ترین وجهی با آن برخورد نمود و 

فه ضد خلقی سرکوب مبارزات مردم را در هم اکنون نيز وظي
با توجه به این . تداوم می دهد جنگ ارتجاعی داخلیجریان 

واقعيت و سطح فعلی مبارزات و تشکل مردم ليبی، اگر 
پارامترهای دیگری در کار نبودند، نيازی به مداخله نظامی 
مستقيم نيروهای امپریاليستی هم نبود و اوباما و شرکا به 

در گرماگرم حمام خونی که جمهوری اسالمی  همانگونه که
در ایران بپا کرده بود به مردم ایران گفتندکه ما کاری به 
مسایل شما نداریم، با مردم ليبی سخن می گفتند و همان 
سبک برخورد و رفتاری را با قذافی در پيش می گرفتند که با 

  . خامنه ای در پيش گرفتند
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کاالهای امپریاليستی به قاره افریقا به شمار می رود و در واقع، 
ه  اقتصادی کالن برای غرب ، یک شاهرا"دروازه آفریقا"به مثابه 
  .می باشد

اما درک اهميت پارامتر نفت در جنگ کنونی در ليبی بدون شناخت 
در . از استراتِژی اخير آمریکا در منطقه خاورميانه ممکن نيست

حقيقت تنها با شناخت از این استراتژی و در راستای درک الزامات 
ن به توضيح خاص این استراتژی در شرایط کنونی است که می توا

دالیل اساسی و واقعی این جنگ پرداخت؛ و رابطه آن را با نفت در 
شرایطی خاطر نشان ساخت که از یک طرف رشد تضادهای 
فيمابين سرمایه داران بين المللی و شدت گيری بحران در 
سيستم جهانی سرمایه داری و از طرف دیگر انقالبات و خيزش 

عی از خاورميانه و در دنيای های انقالبی توده ها در منطقه وسي
به مثابه ) امپریاليست ها( عرب، سرمایه داران بين المللی

دشمنان اصلی توده های تحت سلطه را در شرایط بس اسفناکی 
قرار داده و با کوبيدن مهری بر نزدیکی یایان عمر آنان، ناقوس مرگ 

  .کل سيستم گندیده سرمایه داری را به صدا در آورده اند

ی مورد بحث که اساس آن در اواخر دوره زمامداری کلينتون استراتژ
مطرح شد، بر زمينه رشد فزاینده بحران در سيستم سرمایه داری 
آمریکا، افول قدرت اقتصادی امپریاليسم آمریکا در مقابل رقبای 
امپریاليستش در حين برخورداری او از قدرت نظامی وافر، قدرت 

هر چه بيشتر تضاد فيمابين  گيری امپریاليست های دیگر و رشد
آنان، طرحریزی شده و در جهت حفظ و تضمين تداوم سلطه و 
آقائی امپریاليسم آمریکا درسطح جهان مبنای خود را حضور 
مستقيم این امپریاليسم در کشورهای تحت سلطه قرار داده 

  .   است

البته، دوره استعمار کهن سپری گشته و امروز دیگر هيچ قدرت 
تی قادر به ایجاد و احيای آن شرایطی نيست که بر امپریاليس

اساس مقتضياتی در دوره خاصی از تاریخ بشر، یه یک قدرت 
. خارجی امکان فرمانروائی در سرزمينی را در دراز مدت می داد

اتفاقًا تجربه حمله آمریکا به افغانستان و عراق هم بيانگر آن است 
جبور به ایجاد حکومت که آنها قادر به حاکميت مستقيم نشده و م

اما با توجه . های محلی دست نشانده خود در این کشورها شدند
به این که استراتژی امپریاليسم آمریکا اشغال و تحکيم آشکار 
قدرت خود در کشورهای تحت سلطه را تعقيب می کند، دولت 
آمریکا در پرتو حمالت نظامی خود به این دو کشور تحت سلطه، 

اده کردن نيروی نظامی گسترده ای در منطقه امروز موفق به پي
وسيع خاورميانه، ایجاد پایگاه های نظامی و ميليتاریزه کردن هر 

  .چه بيشتر این منطقه گشته است

همانطور که می دانيم از زمانی که سيستم سرمایه داری به 
آخرین مرحله خود یعنی به مرحله امپریاليسم رسيده است، 

بع و ثروت های طبيعی در آنها و سرزمين های جهان و  منا
همچنين بازارهایشان مرتب بين قدرت های امپریاليستی دست 
به دست گشته و در واقع مورد تقسيم و تجدید تقسيم واقع شده 

امروز در شرایطی که نفوذ و گسترش هر چه وسيعتر سرمایه . اند
های امپریاليستی در اقصی نقاط جهان، به برقراری مناسبات 

داری در قریب به اتفاق کشورهای دنيا منجر شده است  سرمایه
شاهد اشکال و جلوه های گوناگونی از تقسيم منابع و بازار 
. سرزمين های تحت سلطه امپریاليستها فيمابين آنها هستيم

می توان دید که اگر در گذشته های نه چندان دور سرزمينی به 
ست قرار داشت، با طور کامل یا عمدتًا مورد بهره وری یک امپریالي

این سود عالوه بر سودی (توجه به این که کسب مافوق سود
است که سرمایه داران بين المللی از استثمار نيروی کار در 

اساس و جوهر سياست ) کشورهای متروپل بدست می آورند
امپریاليستی را در جوامع و مناطق نفوذ خویش تشکيل می دهد، 

امپریاليست ها باشرکت های ) به خصوص و به طور عمده( امروز 
چند مليتی شان با انجام توافقاتی بين خود بر حسب قدرتشان، 
هر یک به گونه ای در سرزمين واحدی پنجه افکنده و زالو وار با 
مکيدن خون مردم تحت سلطه خویش در آن سرزمين  به تأمين و 

در پرتو چنين واقعيتی . تضمين مافوق سود خویش می پردازند

که بر - ر ارتباط با عملکردهای ارتجاعی و جنگ طلبانه آمریکا آنچه د
مشاهده می  -بنيان استراتژی جدید این امپریاليسم تنظيم گشته

شود، مبين آن است که امپریاليسم  آمریکا با تکيه بر قهر و 
خونریزی می کوشد تا تقسيمات قبلی و توافقات پيشين بين خود 

رهای تحت سلطه به ضرر و دیگر امپریاليست ها را در کشو
  . امپریاليست های دیگر و رقبای جهانی اش بر هم بزند

به طور کلی و در برخورد به جنبه های گوناگون استراتژی جدید 
دراینجا به طور مشخص بحث بر سر منطقه ( امپریاليسم آمریکا 
باید گفت که این امپریاليسم از یک طرف با ) خاورميانه می باشد

خونين و ارتجاعی در صدد مقابله با بحران العالج  برپائی جنگهای
از طریق راه اندازی صنایع نظامی و توليد ابزارهای ( خویش است 

و تضمين سود " توليد"کشتار و مرگ، و  از این طریق رونق دادن به 
و از طرف دیگر با اتکاء به نيروی نظامی برتر خود ) سرمایه داران

از غارت منابع و ثروت های  خواهان بردن سهم هر چه بيشتری
کشورهای تحت سلطه نسبت به دیگر سرمایه دارن غارتگر و 
تحکيم هر چه بيشتر نفوذ خود در این کشورها می باشد؛ در عين 
حال با توسل به جنگ و ایجاد پایگاه های نظامی و ميليتاریزه کردن 
منطقه و تقویت نيروی نظامی خود نيز در مقابل آن رقبا صف آرائی 
نموده و در تالش است تا موقعيت برتر خود در جهان امپریاليستی 

شکی نيست که تحت سلطه . را همچنان حفظ و تداوم بخشد
نگاه داشتن توده ها و سرکوب مبارزات آنها در کنه این استراتژی 
قرار دارد؛ و به همين خاطر مقابله با مردم تحت ستم کشورهای 

ه خصوص در شرایط اوج گيری تحت سلطه و مهار انقالبات آنان ب
جنبش های توده ای، در این استراتژی از برجستگی هرچه 

  .بيشتری برخوردار است

سازمان نظامی ای که امپریاليسم آمریکا ( حمله نظامی ناتو 
به ) قدرت اصلی در آن بوده و رهبری آن در اساس به عهده اوست

بستر شرایطی  ليبی درست در ارتباط با استراتژی اخير آمریکا و در
صورت گرفته است که این نيروی امپریاليستی برای تخفيف شدت 
بحران های خود، و کوشش در بردن سهم هر چه بيشتری از 
غارت منابع طبيعی و استثمار نيروی کار در کشورهای تحت 
سلطه به خصوص در مناطق نفت خيز، و کسب بازارهای هر چه 

ر ضدیت با نيروهای وسيعتر برای صدور کاال در رقابت و د
امپریاليست دیگر، و ضرورت مقابله با توده های انقالبی و سرکوب 
مبارزات آنان، بر طبل جنگ کوبيده و سياست حضور نظامی در 
مناطق نفت خيز و دارای اهميت ژئوپولتيکی را در پيش گرفته 

دراینجا با توجه به این که اولين بمب ها از طرف فرانسه بر . است
ن ليبی فرو ریخته شد، الزم است به این موضوع نيز سر ساکني

  . پرداخته شود

شورای امنيت سازمان ملل همانطور که می دانيم قبل از این که  
متحد با تصویب قطعنامه ای، به حمالت هوائی به ليبی صورت 
قانونی داده و اعمال به اصطالح مقررات پروزا ممنوع بر قراز آسمان 

رد تا مثًال جنگنده های تورنادو و تایفون آن کشور را مجاز بشما
، فرانسه شدیدًا بر بریتانيا وارد کارزار خونين و ارتجاعی خود بشوند
در واقع هم آنچه . لزوم دخالت نظامی در ليبی تأکيد می نمود

ظاهر امر نشان داد این بود که دخالت نيروهای امپریاليستی در 

به طور کلی و در برخورد به جنبه های گوناگون استراتژی 
دراینجا به طور مشخص بحث بر ( جدید امپریاليسم آمریکا 

باید گفت که این ) سر منطقه خاورميانه می باشد
امپریاليسم از یک طرف با برپائی جنگهای خونين و ارتجاعی 

ابله با بحران العالج خویش است از طریق راه در صدد مق
اندازی صنایع نظامی و توليد ابزارهای کشتار و مرگ، و  از 

و تضمين سود سرمایه " توليد"این طریق رونق دادن به 
و از طرف دیگر با اتکاء به نيروی نظامی برتر خود  داران

خواهان بردن سهم هر چه بيشتری از غارت منابع و ثروت 
رهای تحت سلطه نسبت به دیگر سرمایه دارن های کشو

غارتگر و تحکيم هر چه بيشتر نفوذ خود در این کشورها می 
باشد؛ در عين حال با توسل به جنگ و ایجاد پایگاه های 
نظامی و ميليتاریزه کردن منطقه نيز در مقابل آن رقبا صف 
آرائی نموده و در تالش است تا موقعيت برتر خود در جهان 

 .ليستی را همچنان حفظ و تداوم بخشدامپریا
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ی به مثابه نماینده این کشور با آتش افروزی حریصانه سارکوز
اما اگر همه واقعيات . فعلی امپریاليسم فرانسه در ليبی آغاز شد

در نظر گرفته شوند خواهيم دید که عمکرد فرانسه در شرایطی 
بود که آمریکا پيشاپيش جنگ در آن کشور را از طریق به اصطالح 
شورشيان ليبی به راه انداخته و رهبری آن را نيز در دست خود 

ز طریق عوامل سازمان جاسوسی سيا مستقر در ليبی ا(داشت 
درک ). و مهره های جدیدی که از امریکا به آنجا فرستاده شدند

اهميت این موضوع در آن است که بدانيم که فرانسه که یکی از 
رقبای پر قدرت آمریکا در قاره افریقا محسوب می شود، نمی 

در ليبی دست توانست در مقابل عملکردهای امپریاليسم آمریکا 
روی دست نهاده و اجازه دهد که آمریکا در سایه جنگ و بکارگيری 
قدرت نظامی در ليبی نيز به همان گونه عمل کند که در طی جنگ 

  .و اشغال عراق بر عليه فرانسه رفتار نمود

در واقع، اشتهای حریصانه امپریاليسم فرانسه برای حمله به  
دادن مردم آن دیار منافع  ليبی که تا کنون از تحت سلطه قرار

عظيمی برده، با تکيه بر دو واقعيت برجسته مرتبط به هم قابل 
اول این که فرانسه در کنار آمریکا و بریتانيا یکی از . توضيح است

واقعيت دوم این . غارتگران اصلی نفت مرغوب ليی بشمار می رود
که، آمریکا در جریان تحميل جنگ به عراق و اشغال نظامی آن 
. کشور، به منافع فرانسه در این کشور لطمات جدی وارد نمود

اساسًا، با اشغال نظامی عراق توسط آمریکا، بسياری از قرار 
دادها و تعهدات و ده ها پيمان نامه اقتصادی و نظامی عراق مربوط 
به دوره صدام حسين با رقبای امپریاليست آمریکا، از جمله روسيه 

چنين به دليل اشغال نظامی عراق هم. و فرانسه، ملغی گردید
. توسط آمریکا، فرانسه بخشی از بازار خود را در عراق از دست داد

بنابراین با اتکاء به چنين تجربه ای فرانسه این بار به هر ترتيبی 
می بایست دست آمریکا را تا حد زیادی در اختصاص همه چيز به 

مریکائی اش در نفع خود در ليبی ببندد و  اجازه ندهد که رقبای ا
پرتو قدرت نظامی خود سهم شير را در ليبی برای خود برداشته و 

به عبارت دیگر، فرانسه در سایه . سر فرانسه بی کاله بماند
بکارگيری قدرت نظامی خویش در ليبی می کوشد از امکان کنترل 
اوضاع به نفع خود برخوردار گردد تا از قاپيده شدن سهم مافوق 

خود در ليبی از طرف رقيب و رقبایش جلوگيری  سود امپریاليستی
نموده و از کنار زده شدن خود از خوان یعمای گسترده در ليبی 

  .ممانعت به عمل آورد

در راستای استراتژی جدید : در جمعبندی مطالب فوق باید گفت
که مبانی، زمينه ها و چگونگی عملکرد آن توضيح داده (آمریکا 
ثروت های ليبی در آرایشی جدید  تقسيم غارت نفت و دیگر) شد

بين امپریاليست ها، یکی از اهداف جنگ امپریاليستی در ليبی 
شکی نيست که این جنگ به ضرر منافع برخی از نيروهای . است

با  ٢٠٠٩امپریاليستی می باشد، از جمله به ضرر چين که از سال 
سرمایه گذاری در این کشور، مشغول اکتشاف و استخراج نفت در 

درصد نفت مورد نياز خود را از ليبی وارد  ۵چين حدود ( بی است لي
صرفًا اما همانطور که تأکيد شد حمله نظامی به ليبی ). می کند

به خاطر تأمين منافع سرمایه داران ذینفع در نفت ليبی برپا نشده 
یکی از مهمترین اهداف این جنگ همچون مورد افغانستان . است

و گسترش نفوذ نظامی هر چه بيشتر  و عراق، ميليتاریزه کردن
آمریکا و تا حدی شرکای اروپائيش در مقابل امپریاليست های دیگر 

  .از جمله امپریاليسم روس و چين می باشد

موضوع دیگر با اهميت عظيم و اساسی اش در این جنگ، 
و سرمایه داران بين المللی دست (کوشش امپریاليسم آمریکا 

ت نيروی نظامی خود در مقابل توده های برای تقوی) اندر کار دیگر
مهار انقالبات توده ای در خاورميانه و . انقالبی منطقه می باشد

کشورهای اطراف برای تداوم دادن به غارت منابع طبيعی و 
استثمار کارگران و ربودن دسترنج دیگر توده های وسيع زحمتکش 
اه و رنجدیده این منطقه و کماکان تحت سلطه امپریاليسم نگ

داشتن آنان، اهدافی هستند که آمریکا و شرکایش با چهره و 
. دستان خونين خود این بار در جریان جنگ در ليبی دنبال می کنند

اما، همه آنها، همه سرمایه داران امپریاليست و دولت هایشان، 

بر این امر نيز به خوبی واقفند که این قدرت الیزال توده های 
اورميانه هست که قادر به مقابله با انقالبی در منطقه بزرگ خ

قدرت امپریاليستها، این اصلی ترین دشمنان مردم دربند سراسر 
با رهبری جهان بوده، و در جریان رزمی قاطع و دالورانه 

، خواهد توانست خاورميانه و مناطق نفت خيز اطراف کمونيستی
 آن را به گورستانی برای همه سرمایه داران در این منطقه تبدیل

بر چنين اساسی است که امروز در شرایطی که اقيانوس . نماید
مبارزات انقالبی توده ها، امواج طوفانی خود را بر سراسر منطقه 
بسيار حساس و حياتی در جهان، می گسترد، امپریاليستها برای 
گریز از مرگ محتومشان بيش از هر وقت دیگر به جنگ و آدم 

ها بيش از هر وقت دیگر، با آن. کشی و خونریزی روی آورده اند
عملکردهای ارتجاعی و جنایتکارانه شان، برای توده ها در سراسر 
جهان ثابت می کنند که لنين حق داشت که از امپریاليسم به 
مثابه سرمایه داری طفيلی و گندیده نام برد و اعالم کرد که 
سيستم سرمایه داری دیگر تمامًا با قهر و ارتجاع عجين شده و به 

امروز، توده های دربند و همه . وره احتضار خود رسيده استد
کسانی که دل در گرو سعادت و رفاه و آزادی بشریت دارند هر چه 
ملموس تر این حقيقت را در می یابند که دیر نيست روزی که با 
نابودی سيستم جهانی سرمایه داری و بر ویرانه های آن، 

 . بروی بشریت بگشاید سوسياليسم برپا گشته و دنيای نوینی را

  :زیرنویس 

" انقالبيون"خبرگزاری فارس د رحالی که برپا کنندگان این شورا را 
فوریه، ده روز پس از آغاز انقالب مردم ليبی  ٢٧که در "ليبی جا زد 
توجه به . ، به معرفی بعضی از  اعضای آن پرداخت"تشيکيل شد

نی به نام سابقه آنان، می تواند بيانگر آن باشد که چه کسا
بر : " خبرگزاری فارس می نویسد. معرفی شده اند" انقالبيون"

هاي بعمل آمده ميان شوراهاي شهرهاي آزاد شده  اساس توافق
وزير دادگستري " مصطفي عبد الجليل "مارس ماه جاري  ۵در 

عبد الحفيظ عبد القادر "سابق رژيم قذافي به سمت رئيس و 
راي ملي انتقالي ليبي به عنوان سخنگوي رسمي شو" غوقه 

 .انتخاب شدند

 اعضاي شوراي انتقالي

مارس ماه جاري اولين  ۵تن هستند و در  ٣٠اعضاي اين شورا 
جلسه خود را در شهر بنغازي دومين شهر بزگ ليبي تشكيل 

 :دادند، مهمترين اعضاي شورا به شرح ذيل هستند

ان وزير سابق دادگستري ليبي به عنو" مصطفى عبد الجليل " - ١
 رئيس شورا

نايب رئيس شورا و سخنگوي " عبد الحفيظ عبد القادر غوقة " - ٢
 رسمي آن

سفير سابق رژيم قذافي در هند و " علي العيساوي "  -٣
ريزي ملي در رژيم  دبيرآل پيشين شوراي برنامه" محمود جبريل "

 قذافي به عنوان مسئوالن امور و رابط خارجي شورا

 ١٩۶٩ه افسران مجري انقالب از جمل" عمر الحريري " -۴

سفير سابق رژيم قذافي در سازمان " عبدالرحمن شلقم "  -۵
 المللي  هاي بين ملل متحد، نماينده سازمان در نهادها و سازمان

سال را در  ٣٠آه " احمد الزبير "از ديگر اعضاي شورا بايد از  -۶
فتحي "و وآيل " سلوى ادغيلي "هاي قذافي سپري آرد و  زندان

را برعهده داشت و " ابوسليم " آه پيگيري پرونده آشتار " ربل ت
 . استاد علوم سياسي ياد آرد" فتحي باجا "

  . "نام ديگر اعضاي شورا به داليل امنيتي فاش نشده است

  ١٣٩٠فروردين 
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و به خصوص صدای رفيق   ۵٠شنيدن صدای مبارزين سالهای 
و در زير بال  کبيرحميد اشرف  که در سخت ترين شرايط پليسی

، سالها جان بر کف بر عليه سلطه "وحشی خفاش خون آشام"
امپرياليسم و ديکتاتوری ذاتی اين سلطه جنگيد و سرانجام نيز جان بر 
سر تعهد انقالبی خويش نهاد، بي شک شور انگيز و خاطره بر انگيز 

به خصوص اگر به ياد آوريم که تعهد و پيمان او به آرمانهای . است
ارگر و به کمونيسمی بود که پرچم اش با خون چنين رهبران و طبقه ک

از آنجا که نوار های حاوی صدای آن . رزمندگانی سرخ گشته است
مبارزین بخشی از اسناد جنبش انقالبی خلقهای ما و همچنين بازگو 
کننده برگهائی از تاريخ پر افتخار سازمان چريکهای فدانی خلق ايران 

ايد از خارج شدن آنها از پستوی انبار ها و يا می باشد، ب ۵٠در دهه 
قسمت  ٢نوار شماره (ی"زوايای انبار ها"به قول رفيق حميد اشرف از 

دور از دسترس عموم، خوشحال بود؛ و به هر حال متشکر بود که )  ٣
  .چنين کاری صورت گرفته است

اما همانقدر که هر رزمنده صف آزادی و سوسياليسم، ازدسترسی 
ن به اين نوار ها و شنيدن صدای مبارزين آن دوران و مطلع پيدا کرد

شدن از زوايای گوناگون انديشه های آنها و موضوعات مباحثات فی 
مابين دو سازمان فعال در عرصه عمل مبارزاتی درآن سالهای پر 
تحرک انقالبی خوشحال می شود، همانقدر هم اين سوال با 

رد که  براستی چه برجستگی بيشتری در مقابلش قرار می گي
مالحظاتی رفيق تراب حق شناس يعنی دارنده نوار های مورد بحث را 
بر آن داشته بود که تا کنون اين اسناد را از انظار عموم مخفی 
نگهدارد؛ آنهم در شرايطی که هيچ يک از کسانی که در اين نوار ها از 

ا يا آنه - سوی سازمانهايشان سخن می گويند ديگر در بين ما نيستند
رفقا (در درگيری با نيرو های امنيتی رژيم ددمنش شاه جان باخته اند

و يا در همان سالهای اوليه استقرار ) حميد اشرف و بهروز ارمغانی
جمهوری اسالمی بدست جالدان اين رژيم سرکوبگراعدام گرديده 

و از آن مهمتر اينکه اکنون چند  - )رفقا تقی شهرام و جواد قائدی(اند
که سازمانهائی که نمايندگانشان در اين نوار ها از دهه است 

سويشان سخن می گويند در بطن سير رو به رشد مبارزه طبقاتی، 
  . تغييرات بزرگی کرده و برخی اساسا ديگر موجوديت عينی ندارند

از اينکه از زاويه  قبلمايلم براين نکته نيز تاکيد کنم که مالحظات فوق 
ز اين نظر طرح می شوند تا توجه ديگرانی انتقادی مورد نظرم باشد، ا

که اسنادی از اين دست در اختيار دارند را به ضرورت انتشار آنها جلب 
الزم است چنين کسانی نيز  پا پيش گذاشته و اسنادی که در . کنم

اختيار دارند را حتی پس از گذشت اين سالهای طوالنی در معرض ديد 
چنين کنند  نه تنها به روشن شدن آنها اگر . جنبش انقالبی قرار دهند

واقعيت ها در ارتباط با جنبش مردم ايران کمک خواهند کرد، بلکه 
باعث خواهند شد تا سم پاشی های دشمنان مردم  بر عليه نيرو 

  . های مبارز جامعه برد کمتری پيدا کنند
برای آن که هر چه بيشتر بر ضرورت در اختيار عموم قرار دادن اسناد 

اکيد کنم الزم است در ارتباط با نوار های مذکور بگويم که جنبش ت
ماشين تبليغاتی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی سالهاست که 
تبليغ می کند که بخش مارکسيست شده سازمان مجاهدين خلق 
بدون اطالع فدائی ها مخفيانه مذاکرات فی مابين دو سازمان را ضبط 

نوار ها را گوش بکند متوجه  در حاليکه کسی که اين. می کرده است
می شود که مذاکرات، با توافق دو طرف و علنا ضبط می شده و 
طرفين بار ها در جريان صحبتهای خود به نوارهای ضبط شده ار گفتگو 

بنابراين حداقل يکی از مزايای انتشار اسناد . ها اشاره می کنند
که  واقعی جنبش مردم ايران اين است که همگان متوجه می شوند

گزارش "داستان سرائی ها وزارت اطالعات که آنها را به عنوان 
.  جا می زند چقدرحقيرانه ،مغرضانه و بی ارزش می باشند" ساواک

در رابطه با نوار های مذکور در جلد دوم کتاب منتشر شده از سوی 
سازمان "تحت عنوان " موسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی"

تحت عنوان گزارش  ٢١٩در صفحه "اممجاهدين خلق پيدائی تا فرج
در يکی از خانه های امن مکشوفه تيم " :ساواک آمده است که

نظامی گروه به اصطالح مجاهدين خلق، که به طرزی  -سياسی 
بسيار ابتکاری  و با مراعات اصول مخفی کاری جاسازی شده بود 
،چهار حلقه نوار مغناطيسی که بر روی آن مطالبی ضبط شده بود، به 

کيفيت ضبط مکالمات روی نوار ها ی مزبور نشان می ... دست آمد
است " دهد که مکالمات از طريق ميکروفن گذاری پنهانی،ضبط شده

آيا همين نمونه نشان نمی دهد که چگونه دشمن برای خراب ) ١.(
کردن نيرو های مبارز، ضبط علنی و بر اساس توافق دو طرف مکالمات 

" کشف شنود"تبديل کرده و با ادعای " هانیميکروفن گذاری پن"را به  
واکنون که . می کوشد تخم نفاق و بدبينی بين نيرو های مبارز بپاشد

به رقم ارائه شده (منتشر شده اند" چهار حلقه نوار مغناطيسی"آن 
آيا بار ديگر آشکار نمی شود که يکی از راه های مبارزه ) کاری نداريم

ه نيرو های انقالبی، قرار دادن  با روشهای مذبوحانه دشمن بر علي
اسناد واقعی جنبش که هيچ بار امنيتی ای ندارند در معرض ديد توده 

  ها می باشد؟ 
در ارتباط با نوارهای مورد بحث البته الزم است که این سئوال بجا هم 
مطرح شود که اگر مالحظات جان سختی، موجب می شده اند که  

در اختيار عموم قرار نگيرند و هنوز نوار های مذاکرات بين دو سازمان 
هم بر اساس آنها تاخير طوالنی در پخش آنها توجيه می شود، حال 
اين پرسش برجستگی می یابد که امروز چه مالحظاتی باعث شده 
که از اين اسناد جنبش انقالبی مردم ما رو نمائی شود؟ به خصوص 

ا تراب چند سال پيش در ديداری حضوری ب نويسنده اين سطورکه 
حق شناس از وی خواست که آن نوار ها را جهت بررسی تاريخ 
سازمان فدائی در اختيارش قرار دهد اما نامبرده با اين عنوان که 

در . نوارها خراب شده اند و قابل استفاده نيستند از اين امر سر باز زد
حالی که پس از گذشت چند سال از آن زمان، نوار ها منتشر شده 

به عينه می ببينند که  نوار های ارائه شده خراب نبوده و  اند و همگان
قبل از اينکه به مطلب اصلی يعنی به بحث  ،)٢(قابل استفاده بوده اند

در مورد محتوای نوار ها بپردازم الزم می دانم که توجه رفقائی که به 
اين نوار ها گوش فرا داده و موضوع آنها را با اشتياق دنبال می کنند 

  . نکته ضروری جلب نمايمبه چند 
تعيين تاريخ  مشخص برگزاری اين جلسات آن گونه که از سوی تراب 

از دقت الزم برخوردار  ۵۴حق شناس اعالم شده يعنی پائيز سال 
گرچه از يکی از نوار ها اين استنباط حاصل می شود که . نمی باشد

ر باشد اما در نوار های ديگ ۵۴آن جلسه مشخص بايد قبل از آبان 
. مواردی وجود دارد که  اتفاقا بر تاريخ های ديگری داللت می کنند

  .برای نشان دادن اين تفاوتها می توان به موارد زير اشاه نمود
در يکی از نوار ها تقی شهرام جهت نشان دادن اين امر که مجاهدين 
مارکسيست شده  به جنبش مسلحانه ترديدی ندارند مطرح می کند 

بيانيه اعالم مواضع ايدئولوژيک سازمان "ش دارد که چون تشکيالت ا
را برای چاپ دوم آماده می کند می شود اين کار را متوقف " محاهدين

. اضافه نمود" بيانيه"کرده و برای رفع هر سوء تفاهمی مقدمه ای به 

 !نگاهي به يك گفتگوي ماندگار
  
  

  
سط رفيق فريبرز سنجري، عنوان مطلبي ست كه تو "نگاهي به يك گفتگوي ماندگار"

گو هاي دروني بين دوسازمان چريكهاي فدائي گفت نوارهاي "پس از انتشار متن 
، در ارتباط با اين گفتگوها  "بخش ماركسيست  - جاهدين خلق ايرانخلق ايران و م

اكنون . گرديدمنتشر 2011، در مارچ  106و   105نوشته شد و در نشريه آرش شماره 
  .به چاپ مي رسد "پيام فدايي " طالع خوانندگاناين نوشته  براي ا

  
  
  
  

  
  

چريك فدايي خلق، رفيق كبير، 
 حميد اشرف
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چنين )C(عين حرفهای تقی شهرام در نوار شماره پنج قسمت سوم
سئله ای بيرون نمياد که ما در اینجا به هيچوجه چنين م: "است

تردیدی داریم راجع به جنبش مسلحانه، ببينيد اصًال قواعد، قضيه 
ما می تونيم اینو اگه شما نمونه شو . درست ضدش فهميده شد

نشونمون بدید حتی مشخصًا در این چاپ دومش که ميخوایم بذاریم 
ا ام". متوقف کنيم توضيح مجددی در مقدمه بدیم که از نظر ما چيه

را داشته و  ۵۴ای که در دسترس است تاريخ مهر " بيانيه"چاپ اول 
بنابراين منطقا اين جلسه . می باشد ۵۴چاپ دومش به تاريخ آبان 

در حاليکه در نوار شماره يک . بوده باشد ۵۴مشخص بايد قبل از آبان 
در جريان بحث، تقی شهرام برای اينکه نشان دهد ) A(قسمت اول

نبوده است به " بازاری"ی سازمانش از عناصر زمينه های عضوگير
نفر از اعضای سازمان خود و عدم اعدام فردی به نام غيوران  ٩اعدام 

آخه ما، : تقی شهرام:"سخن وی در نوار چنين است. اشاره می کند 
آخه کدوم، آخه رفيق این هایی که این همه افراد، بيا ده نفر افراد اآلن 

ن این ها اعدام شدن، این ها کدومشون این جا، نه نفر ده نفر بود
اما می دانيم ..." بازاری بودن غير از غيوران که اعدامش نکردن؟ نه نفر

و بر اساس اسناد موجود، روشن است که مهدی غيوران يکی از 
برای  ۵۴افرادی است که در دادگاهی که رژيم شاه درپائيزسال 
. اکمه شدمحاکمه بخش مارکسيست شده مجاهدين تشکيل داد مح

نامبرده در  دادگاه  اول به اعدام محکوم شده بود که در دادگاه دوم 
 ۵۴بهمن سال  ۴رژيم شاه در .  محکوميتش به حبس ابد تقليل يافت

نفر از هم دادگاهی های  ٩بقيه محکومين به اعدام اين دادگاه يعنی  
لسه خوب اگر اين نوار را مبنا قرار دهيم اين ح) ٣.(وی را اعدام نمود

اما . تشکيل شده باشد ۵۴بهمن سال  ۴مشخص  منطقا بايد بعد از 
چرا چنين است ؟ واقعيت اين است و اين واقعيت را با گوش دادن به 
نوار ها به روشنی می توان متوجه شد که مذاکرات فی مابين دو 
سازمان فدائی و بخش مارکسيست شده سازمان مجاهدين خلق، 

سات متعددی و در تاريخ های گوناگونی نه در يک جلسه بلکه در جل
برای  ۵۴برگزارشده است و به همين دليل هم تعيين تاريخ پائيز سال 

البته برای نشان دادن اين . برخوردار نيست الزماين نوار ها از دقت 
امر که مذاکرات دو سازمان در جلسات و زمانهای محتلفی بوده می 

هم اشاره نمود که در آن ) B(توان به نوار شماره چهار قسمت دوم
که قبل از جلسه ای که اين مساله " جلسه تابستون"تقی شهرام به 

در آن طرح شده برگزار شده اشاره می کند که خود بيانگر اين امر 
است که اين جلسات منحصر به يک نشست نبوده و حداقل جلسه 

از سوی ديگر همين موارد . ای هم قبال در تابستان برگزار شده است
بيانگر آن هستند که نوار های ارائه شده پس و پيش شده و تداخل 
هائی در آن ها پيش آمده، همچنين یا به ترتيب تاریخ انتشار نيافته 

در ادامه . اند و یا در برگيرنده همه گفتگوهای دو سازمان نيستند
  .مطلب تا حدی به این موضوع خواهم پرداخت

ضيحی که در رابطه با اين نوار مورد ديگر اينکه تراب حق شناس در تو
نوارها را سازمان :"که  ها ارائه نموده است مطرح کرده است

مجاهدين ضبط مى آرده و پس از خاتمهء نشست ها، نسخه اى از 
آاست مى شده، در اختيار رفقاى  ١٢يا  ١٠نوارها را آه جمعًا حدود 

ها و اينکه اين ادعا بر اساس چه فاکت." فدائى قرار مى داده است
اما اگر کسی با کمی دقت به . قرينه ای طرح شده نا روشن است

همين تعداد از نوار هائی که تاکنون در دسترس عموم قرار گرفته اند، 
تقی )B(قسمت دوم  ٥گوش دهد متوجه می شود که در نوار شماره 

شهرام سوال می کند که آيا صحبتها دارد ضبط می شود و اين حميد 
ح مثبت داده و از ضبط مذاکرات خبر می اشرف است که  پاس

  :عين اين مکالمه چنين است.دهد
حاال، نمی دونم نوار . ببين، چون ما اينجا بحث کرديم: تقی شهرام "

  روشنه، نيست، چه جوريه؟
  . نوار روشنه: حميد اشرف
   "عرضم به حضورتون که! روشنه؟ آها: تقی شهرام

رفتن  اين واقعيت که پرده توجه به همين سوال و جواب، با در نظر گ
ای، هيئت های مذاکره کننده دو سازمان را از هم جدا می کرده 
است تا مذاکره کنندگان به دالئل امنيتی چهره های همديگر را نبينند، 
نشان می دهد که در اين جلسه ضبط صوت در کنار هيئت سازمان 

شان اين امر ن. فدائی بوده  و نه هيئت مجاهدين  مارکسيست شده
می دهد که مذاکرات را منطقا سازمانی ضبط می کرده که جلسه در 
پايگاه وی برگزار می شده است و سپس نسخه ای از نوار ها را در 

يکی ديگر از نشانه هائی که . اختيار طرف مقابل قرار می داده است
ثابت می کند  این مورد از جلسات مذاکرات در پايگاه فدائی ها برگزار 

مر است که در نوار شماره پنج قسمت دوم بهروز ارمغانی شده اين ا
آنتراکت "،" توجه به اينکه ناهار هم بایدبخوریم با :"اعالم می کند که 

و اين خود نشان می دهد که مهماندار جلسه رفقای فدائی " بديم
نوارها را سازمان  :"بنابراين ادعای فوق الذکر مبنی بر اينکه  .بوده اند

در اختيار " و سپس نسخه ای از آنرا " مى آرده مجاهدين ضبط 
به هيچ وجه از دقت و صحت برخوردار "رفقاى فدائى قرار مى داده 

   .نمی باشد
يکی ديگر از نکاتی که در رابطه با اين نوار ها بايد به آنها توجه نمود 

) C(قسمت سوم ٢نوار شماره  به دالئل نا معلومیاين امر است که 
با  ٣نوار شماره . تقريبا مشابه است) A(قسمت اول  ٣با نوار شماره 

صحبت حميد اشرف شروع می شود ولی بعد شنونده متوجه می 
قسمت  ٢قسمت اول با نوار شماره  ٣شود که بيشتر نوار شماره 

انگار که صحبت ها قطع شده و مطالب نوار شماره . سوم يکی است
ر ياد شده در اين در واقع تفاوت دو نوا. جايگزين آنها شده است ٢

قسمت اول کمی طوالنی تر است و در انتها  ٣است که نوار شماره 
 ٢و يا  نوارشماره . مطالبی دارد که در نوار شماره دو  ديده نمی شود

همخوانی دارد و )  B(قسمت دوم ٣با نوار شماره ) D(قسمت چهارم
 اين امر بروشنی نشان می. بخش بزرگی از اين دو نوار يکی هستند

دهد که  قدمت عمر اين نوارها نه تنها بر کيفيت آنها تاثير گذاشته 
  !  بلکه باعث تداخل هائی هم در آن ها شده است

با گذشت از مالحظات فوق که در جای خود از اهميت زيادی 
برخوردارند، اکنون به محتوای خود نوار های فعال در دسترس  

  .بپردازيم
ر ارتباط با محتوای اين نوار يکی از برجسته ترين موضوعات د  

اين نوار ها . ها توجه به برخورد های حميد اشرف است 
شخصيت کمونيستی حميد اشرف را يکبار ديگر و حال پس از 

سال از شهادتش با برجستگی به شنونده  ٣۵گذشت حدود 
برغم تبليغات دشمن در اين سالها که برای . نشان می دهد

ین رفيق از هيچ اتهام خدشه دار کردن شخصيت واقعی ا
رذیالنه ای به او خوداری نکرده بود، این نوارها به روشنی 
شخصيت واالی اين رهبر خستگی ناپذير فدائی، متانت، 
تواضع، ،بردباری، شکيبائی و نکته بينی و قاطعيت وی در 

براستی . برخورد به مسایل را به همگان نشان می دهد
ونی اين نوار ها مطرح همانطور که برخی از شنوندگان تاکن

کوهی از  "کرده اند، بدون هيچ تعصبی از وی باید به عنوان 
از طرف دیگر، در سال های اخير، تبليغات دشمنانه   .نام برد" متانت

می  - منتشر نمود  ٨٧و از جمله کتابی که وزارت اطالعات در بهار  - 
ند کوشيدند از حميد اشرف  تصوير ورزشکاری ارائه دهند که هر چ

بوده، اما از فکر و " قهرمان شنا"بدن ورزيده ای داشته و در جوانی 
اما . بوده است" عمل"اندیشه و آگاهی برخورد نبوده و بيشتر اهل 

کسی که به اين نوار ها گوش می کند فورا متوجه می شود که این 
رفيق فدائی عالوه بر برخورداری از خصلت های برجسته کمونيستی، 

ی ای است که نسبت به مسائل سياسی دوران خود جنگجوی انقالب
تا حد زيادی تسلط داشته و در شرايط جامعه خود از آگاهی و 

رفيقی که گرچه هيچ گاه . اطالعات قابل توجهی برخوردار بوده است
بودن نداشته اما به عنوان يک کمونيست آگاه با " تئوريسين"ادعای 

 -رفيقی که . ده استموضعی انقالبی بر اساس باورهایش حرکت کر
هرگز  - چه با ديدگاه های سياسی اش موافق باشيم و چه مخالف

اجازه نمی داد که لفاظی های روشنفکرانه جای پيشبرد وظايف 
انقالبی روزمره ای را بگيرد که خود وی و دیگر انقالبيون برای تحقق 

ل یا همان توصيفی که شده در زير با(آنها در شرایط شدیدًا دیکتاتوری 
البته در . مبارزه می کردند دالورانه، ")وحشی خفاش خون آشام"

همين جا بايد به اين واقعيت هم اشاره کنم که با انتشار اين نوار ها 
دشمن که می ببيند تيغ زهر آگين تبليغات ضد کمونيستی و ضد 
فدائی اش کند شده است همچون آفتاب پرست زشت خو رنگ عوض 

شيد با تحريف نظرات ارائه شده در اين نوارها  کرده و اين بار خواهد کو
پس اصال . به تبليغات ضد کمونيستی خود  رنگ و روی جديدی بخشد

غير قابل انتظار نخواهد بود که همچون هميشه شاهد هجوم دشمن 
و البته در گام اول بوسيله روشنفکران قلم به مزدش در شکل و 

درست به این یا آن نکته از ظاهری آراسته باشيم که مثًال با استناد نا
اين گفتگوها، به سم پاشی بر عليه کمونيستها و شخص حميد 
اشرف بپردازند تا راه برای حمله پياده نظام ولی فقيه یعنی لشکری 

  .باز هم بيشتر باز شود" سربازان گمنانم امام زمان "از 
  

 با استناد به اين نوار ها روشن است که مذاکرات دو سازمان عمدتا
حول تغيير موضع ايدئولوژيک سازمان مجاهدين و روابط فی مابين دو 

امادر حاشيه . سازمان و حدود و چشم انداز همکاری آنها دور می زند
اين امر محوری، دو طرف به مسائل مختلفی اشاره می کنند که این 
مسایل، از رشد نيرو های مخالف جنبش مسلحانه در داخل کشور تا 
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تهای جريانات سياسی در خارج از کشور را شامل ديدگاهها و فعالي
بنابراين به خاطر تنوع و گوناگونی موضوعات مورد اشاره، و . دنمی شو

اين امر که از نظر من بعضی نظرات و مواضع ارائه شده از دو طرف اين 
گفتگوها دارای نواقص و اشکاالتی است، در اين جا تنها به  چند نکته 

ورد بقيه موارد را به فرصت ديگری موکول می اشاره کرده و بحث در م
  . کنم

  
نکته محوری در این مذاکرات، موضوع  تغيير موضع ايدئولوژيک 
سارمان  مجاهدين می باشد، واقعيتی که در پروسه سالهای 

، به خصوص با توجه به شيوه های اتخاذ شده از ۵۴تا  ۵٢
سوی رهبری اين جريان در اين رابطه، يکی از مهمترين 

در این مورد با گوش . مسائل جنبش انقالبی در آن سالها بود
کردن به نوار ها روشن می شود که موضع سازمان فدائی در 
اين زمينه موضعی کمونيستی و منطبق با واقعيت مبارزه 
طبقاتی بوده و هنوز هم پس از گذشت سالها آموزنده می 

بر عکس، رهبران بخش مارکسيست شده مجاهدين . باشد
مدعی بودند با تصفيه عناصر مذهبی سازمان خود و که 

حقانيت "فعاليت تحت نام سازمان مجاهدين، به اصطالح 
مارکسيسم را ثابت کرده اند، تا چه حد موضع و رفتار " تاریخی

تاريخ در حالی که ثابت کرد که .  غير مارکسيستی داشته اند
بخش به اصطالح مارکسيست شده مجاهدین چگونه با تکيه 

ر ايده آليستی ترين منطق ها فکر می کردند که با از بين ب
را در "پدر خرده بورژوازی"بردن سازمان مجاهدين مذهبی، 

در همان حال مهر تأئيد بر مواضع کمونيستی !  آورده اند
چريکهای فدائی زد که با تکيه بر دانش مارکسيستی و تجربه 

که عناصر مبارزاتی خود اعالم می کردند که  درست اين بود 
قطع پيوندهای " مارکسيست شده سازمان مجاهدين، ضمن 

شکل می " سازمان جديدی"خودشان، يک "گذشته " با"خود 
در صد  کادر  ۵٠" دادند و نمی کوشيدند با تصفيه بيش از

سازمان مجاهدين، اين جريان شناخته شده مذهبی )۴" (های
اخته و به را تحت کنترل خود در آورده و عمال از صحنه خارج س
درک اين . وحدت نيرو های ضد امپرياليست خدشه وارد سازند

موضع انقالبی و کمونيستی چريکهای فدائی خلق، به خصوص با 
توجه به اين که واقعيت امور، بر پاکنندگان پرچم سازمان مجاهدين 

البته پس از ضرباتی که روشهای (مارکسيست را بر آن داشت 
که ديگر از نام سازمان ) بی مردم ما زدانحرافی شان به جنبش انقال

به خصوص . مجاهدين استفاده نکنند، منطقا امروز نباید دشوار باشد
در توجيه  ۵۴که طنز مسئله اين جاست که کسانی که در سال 

پدر خرده " روشهای ناسالم و غير انقالبی خود مدعی بودند  که 
ت کنه، مشخصه بورژوازی در اومده، ضربه خورده، کمر نمی تونه راس

چند سال بعد و در جريان انقالب )۵!" (از نظر ایدئولوژیک داغون شده
مردم  ما ناگهان به اين نتيجه گيری مضحک و نيز غير انقالبی رسيدند 

با همان  ۵٧- ۵۶که رهبری انقالب توده ای مردم ايران در سالهای 
و  خرده بورژوازی ای می باشد که اينان به اصطالح کمرش را شکسته

آنها در ضمن با خرده بورژوا خواندن خمينی و  !پدرش را در آورده بودند
دارو دسته اش که در واقعيت امر توسط امپریاليست ها و با فریب 

  .توده ها به اریکه قدرت رسيدند، به این فریبکاری نيز دامن زدند

می دانيم که مجاهدين مارکسيست شده پس از ارتکاب به روش 
ی و مفتضحانه در سازمان مجاهدین و تغيير موضع های غير انقالب

. را برافراشتند" جبهه واحد توده ای"ايدئولوژيک خود، بالفاصله علم 
گوئی که خود می دانستند که با روش ها و برخوردهای عملی 
نادرستشان چه لطمه ای به وحدت نيرو های موجود در صحنه مبارزه 

یک چيز نو " اينه که" لکتيک قضيهدیا"آنهم با این توجيهات که  -زده اند
و به ) قسمت دوم ٨تقی شهرام نوار شماره "(از یک کهنه بيرون مياد

همين خاطر گویا نمی بایست سازمان جداگانه ای تشکيل دهند، 
می بایست سازمان " حقانيت مارکسيسم"بلکه گویا برای اثبات 

به  حال آنها برای سرپوش گذاشتن. مجاهدین را از بين می بردند
لطمه بزرگی که به امر وحدت نيروهای مبارز وارد کرده بودند، در تالش 
بودند تا چنين جلوه دهند که  برعکس، نسبت به اتحاد نيرو های مبارز 

به همين خاطر هم، هر کس و هر ! احساس مسئوليت می کنند
آنها مخالفت  می " جبهه واحد توده ای"جريانی که با شعار ذهنی 

درست در  ،در حاليکه اين شعار. تهمت و افترا می گرفتند کرد را به باد
زمانی و بوسيله جريانی مطرح می شد که عمال سازمان مجاهدين 

که مورد  در آن زمانمذهبی را به مثابه نماینده فکری خرده بورژوازی 
" داغون"حمایت قشرهائی از ميان خرده بورژوازی قرار داشت، عمًال 

بات انکار ناپذيری بر اتحاد اقشار و طبقات کرده و به اين وسيله ضر

مجاهدين مارکسيست شده عليرغم هر . مردمی وارد ساخته بود
ادعای ظاهرًا مارکسيستی که داشتند با چنين برخوردی نشان دادند 
که تا چه حد از فهم این امر که يکی از مهمترين مسائل استرتژيک 

بورژوازی مبارز ایران است  انقالب ایران تأمين اتحاد پرولتاريا با خرده
آنها فکر می کردند که در حاليکه سازمان مجاهدين . فاصله دارند

کرده اند با سر " داغون" مذهبی را از نظر ايدئولوژيک به قول خودشان
خواهند توانست اقشار خرده " جبهه واحد توده ای"دادن شعار 

اری روشهای بورژازی طرفدار آن سازمان را فريب داده و با اين فريبک
   .ناسالمی که اتخاذ کرده بودند را تا حدی الپوشانی خواهند کرد

در نوارهای گفتگوهای دو سازمان، می شنویم که مجاهدين 
مارکسيست شده در مقابل رفيق حميد اشرف که متوجه تزلزل آنها 
نسبت به درستی مبارزه مسلحانه شده بود، تاکيد می کنند که 

اما در واقعيت امر   .حانه ترديدی ندارندنسبت به درستی جنبش مسل
در نظر داشتند با نيرو های به " جبهه واحد توده ای"آنها تحت لوای 

ی وحدت کنند که جنبش مسلحانه را  ورد " سياسی کار"قول معروف 
آنها از جبهه و اتحاد . باطل کننده سحر تبليغات خودشان می دانستند

فش مبارزه با رژیم شاه بود نيروها صحبت می کردند که ظاهرًا هد
این گفتگو . بدون این که شکل اصلی مبارزه این جبهه را معلوم نمایند

ها در عين حال  بيانگر این نکته ظریف نيز می باشند که مبارزه 
مسلحانه نيروهای انقالبی در جامعه و در اساس سازمانهای 

ی در چریکهای فدائی خلق و مجاهدین خلق ایران، چنان زمينه سياس
جامعه بوجود آورده بود که نيروهای سياسی کار نيز می توانستند از 

  . آن استفاده نمایند
در هر حال تا جائی که به مسأله جبهه واحد توده ای بر می 
گردد، واقعيت این است که چنين جبهه ای برای اتحاد کارگران 
و دهقانان و اقشار گوناگون خرده بورژوازی تشکيل می شود، 

همين دليل بايد حداقل بخشی از طبقات را در خود و به 
بنابراین نيرو های سياسی ای که خواهان . متشکل نماید

تشکيل جبهه واحد توده ای هستند،  اگر حقيقتًا این وسيله 
مبارزاتی را برای مبارزه هر چه موثر تر با دشمن الزم 
تشخيص می دهند ، تنها زمانی حق اعالم آن را دارند که 

در . نسبی به تشکل بخشی از طبقات پرداخته باشندبطور 
حالی که عليرغم همه حمایت های توده ای از دو سازمان 
مجاهدین و چریکهای فدائی خلق در آن زمان، هيچ کدام از 
آنها موفق به سازماندهی توده ها در سطح قابل مالحظه ای 

  .نشده بودند
اعالم این  من دیگر در نفی عدم صميمت مجاهدین مارکسيست در

جبهه و ریاکارانه بودن پيشنهاد وحدتشان با سازمان چریکهای فدائی 
فقط به این نکته اشاره کنم که همان کسانی . خلق صحبت نمی کنم

مثًال ما و شما :" که در باره اتحاد با فدائی ها چنين می گفتند که
متحد بشيم، تمام کارایی که ما کردیم تبدیل به یک چيز مثبت ميشه، 

و )  قسمت دوم ٨نوار شماره"(یعنی همون منفی هم مثبت ميشه 
به اين وسيله نشان می دادند که هم  خود می دانند که چه کار 

ای کرده اند و هم از این امر آگاهند  که چریکهای فدائی " منفی"های 
خلق  از حيثيت و مقبوليت بسيار زیادی  در سطح جامعه برخوردار 

ت بزرگ دشمن به سازمان فدائی در بهار و می باشد،  بعد از ضربا
، یک باره همه ادعا های خود را فراموش کرده و با ۵۵تابستان سال 

بی مسئوليتی تمام  به انتشار خود سرانه نشريه ويژه بحث دو 
پرداختند که در آن خصومت خود با ،که نشريه ای درونی بود، سازمان 

تهمتی  هم به این سازمان سازمان فدائی را آشکار و از هيچ افترا و 
  .خودداری نکردند

  
در پایان به نکته بسيار آموزنده ای هم در این نوارها باید 
اشاره کرد که مربوط به نگرانی حميد اشرف از گسترش 
نظرات انحرافی در سطح جنبش و به خصوص تحرکات 
هواداران حزب توده وتبليغات مردم فريبانه اين دارو دسته 

موضع گيری انقالبی وی در اين رابطه می رسوا و همچنين 
این موضوع به خصوص از این لحاظ هم حائز اهميت . باشد

است که آن ايده ها و انديشه های انحرافی، در سازمانی که 
وی از سوی آن سخن می گفت نيز به تدريج نفوذ کرده بود به 
طوری که حاملين نظرات توده ای، چند ماهی بعد از شهادت 

رفيق .  ی را به سازمان فدائی تحميل نمودندوی انشعاب
سوسياليسم "حميد اشرف در اينحا از حزب توده به مثابه 

قابل توجه است که اخيرا فرخ نگهدار که . نام می برد" پليسی
کسب " افتخار"به دليل خيانتهای مداومش به مردم ايران 

مقام يکی از منفور ترين چهره های تاريح سياسی کشور ما 
دهه اخير را به خود اختصاص داده است، در مصاحبه  در سه
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  !!زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي استزنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي است

  شليل آشنائيدای که بتازگی به بهانه انتشار اين نوار ها و ب
با حميد اشرف انجام داده، فرصت را برای سر همبندی کردن 

) ت ديگری بايد به آنها پرداختکه در فرص(مقادير زيادی دروغ 
مغتنم شمرده و ادعا کرده است که اگر با دقت به آن نوارها 

تحمل بکنيد و خواهيد ديد چگونه : "گوش کنيد و در مطالب آنها
همان روحيه ای که بعد ها به عنوان روحيه اکثريتی شناخته 

و ". نهفته است می شه در سخن کالم و روان اين انسان
  .، حميد اشرف است"اين انسان"او از البته منظور 

  
براستی حيرات آور است که در وجود یک شخص چه درجه 
باالئی از وقاحت بايد وجود داشته باشد تا چريک کمونيست 

نظام سرمايه داری ايران رزمنده ای که سال ها جهت نابودی 
و سرنگونی رژيم حافظ اش و برای رسيدن به آزادی و 

روحيه "جان بر کف جنگيد را  به داشتن کمونيسم بی باکانه و 
که شخص فرخ " روحيه اکثريتی"؟ !متهم نمايد" اکثريتی

آن بوده، در فرهنگ سياسی جنبش " بنيان گذاران"نکهدار از 
انقالبی مردم ما معنائی جز چکمه ليسی قدرت حاکم 
وهمکاری با ماشين سرکوب جمهوری اسالمی جهت 

. و نيرو های انقالبی ندارددستگيری و ريختن خون کمونيستها 
با تکيه بر نقطه نظرات رفيق کبير حميد اشرف در مورد حزب 
توده نيز می توان به درجه وقاحت نهفته در اين ادعا و یا در 

  . حقيقت، اتهام، پی برد
  

حميد اشرف در مذاکراتش با بخش مارکسيست شده مجاهدين، 
" ره مهمی نيستمساله روز م:" ضمن گفتن اين نکته که حزب توده 

دچار خوش خيالی نشده و به طرف های گفتگويش با تاکيد اعالم )۶(
او از نظرات ) . ٧"(اين جريانه کامأل خطرناکی هست:" می کند که اما 

سخن می گوید " حزب توده"و تحليل های همان جريان هميشه خائن 
که مورد پذيرش فرخ نگهدار و باندش قرار گرفت و آنها قادر گشتند 

خش بزرگی از سازمان فدائی را در آن سالهای حساس تاريخی، به ب
" اکثريت"شکل دادن به جريان " افتخار"پا بوسی ارتجاع حاکم برده و 
می نامد را به دست " روحيه اکثريتی"و آنچه امروز فرخ نگهدار آنرا 

بلی، حزب توده که دارو دسته فرخ نگهدار برای وحدت و ادغام . آورند
کشيده و سينه چاک می دادند از نظر حميد اشرف يک  هبا وی کباد

:" جريان آنقدر خطرناکی تلقی می شود که او تاکيد می کند که  
نکته قابل تاکيد اين است که ). ٨"(همين حاال هم بايد نوکشو چيد

حميد اشرف بر اساس تجربيات انقالبيش و آنچه که به عينه می ديد 
اين می تونه سوسياليزم "ه در مورد حزب توده مطرح می کند ک

  )٩".(پليسی را در ايران ايجاد بکنه، که در آينده خطرناکه
  

حال برای لحظه ای بيائيد و همه خيانتهای حزب توده در دوره شاه را 
کنار بگذاريم  و صرفا بر آنچه که اين حزب با روی کار آمدن جمهوری 

زب با روشنی آيا بررسی زندگی اين ح. اسالمی انجام داد تکيه کنيم
حيرت انگيزی ارزيابی حميد اشرف را به اثبات نمی رساند؟ آيا يکی از 

جمهوری مخالف فعاليتهای روتين حزب توده خبر چينی از نيرو های 
نبود؟ نفوذ در صفوف نيرو اين رژيم اسالمی برای دستگاه اطالعاتی 

ی اين در فعاليتهای انقالبی آنها آيا يکی از کارها" اختالل"های چپ و 
حزب نبود؟ آيا حزب توده با سم پاشی بر عليه نيرو های انقالبی و 

کمونيست، شرايط سرکوب آنها را تسهيل نمی کرد؟ آيا حزب توده  
رسما از نيرو های خود نمی خواست که با سپاه پاسداران همکاری 
کنند ؟  و آيا همه اينها زير نام دفاع از سوسياليسم پيش نمی رفت؟ 

نبود که رفيق حميد اشرف به " سوسياليسم پليسی " همانو آيا اين 
عنوان يکی از رهبران سازمان چريکهای فدائی خلق ايران نسبت به 

که از اواخر سال  فرخ نگهدار و عليرغم اين نظر،آن هشدار می داد؟ 
با توده ای ها ارتباط داشت، و به خصوص از رهنمود های  ۵٧

ز رهبران حزب توده بهره مند سوسياليسم پليسی  کيانوری، یکی ا
دراین . بود کوشيد درست همان خط را در سازمان  فدائی پيش ببرد

مسير، فرخ نگهدار حتی برای اکثريتی هائی که مخالف وحدت با حزب 
درست کرد و " پاپوش"، آنها توده بودند، بر اساس افشاگری های خود

  !نمود" ترور شخصيتی"آنها را 
سازمان " بنيانگذار"ه که از سوی واقعيت اين است که آنچ

معرفی می شود، درست در تقابل " روحيه اکثريتی"اکثريت 

با روحيه فدائی و کمونيستی حميد اشرف و يارانش  قرار 
همان دره ای .دارد و دره عميقی اين دو را از هم جدا می کند 

که در طول تاريخ عصر ما  پرولتاريا و همه ستمديدگان  را از 
و انقالب را از ضد انقالب، جدا نموده است، همان بورژوازی 

دره ای که در يک سو نام فرخ نگهدار را به عنوان بد نام ترين 
چهره سياسی تاريح دهه های اخير،در قعر منجالب حک 
نموده و از طرف ديگر نام حميد اشرف را بر قله رفيع رزم 
چريکهای فدائی خلق، رزم کارگران و زحمتکشان قرار داده 

بنابراين اگر اين واقعيتی انکار ناپذير است که سير رو . است
برشد مبارزه طبقاتی، ارزيابی فدائی ها و شخص حميد 
اشرف را نسبت به حزب توده به عينه به اثبات رسانده است 

حزب توده را از بام " سوسياليسم پليسی"و طشت رسوائی
ر بستر به زمين انداخته است، اما نمی توان انکار نمود که د

همين مبارزه ، بخش بزرگی از همان سازمانی که حميد 
اشرف زندگی خود را وقف رشد و تعالی آن نموده بود به 
کمک و هدايت باند فرخ نگهدار به منجالب نظرات و تحليلهای 

" سوسياليسم پليسی"حزب توده افتاد و در ورطه خطرناک 
ای رهائی این چنين بود که از سازمانی که بر. اش قرار گرفت

کارگران از مظالم نظام سرمايه داری شکل گرفته بود نغمه 
های شوم حمايت از جمهوری اسالمی و همکاری با 
دژخيمانی چون الجوردی ها و حاج داود ها سر داده شد و 

  . شکل گرفت" روحيه اکثريتی"
  

به اميد اينکه  نوار های گفتگو بين دو سازمان مذکور، امکانی برای 
اران حميد اشرف و راهی که وی با خونش مبلغ آن بود همه دوستد

بوجود آورد تا در جمعه بازاری که مخالفين حميد اشرف  و راه سرخ 
مسلحانه اش براه انداخته اند، بيکار ننشسته و به دفاع از آرمانهای 
سرخ رزمندگانی برخيزند که در شبهای سياه اين سرزمين با گلوله 

لقب " آفتابکاران جنگل"پاشيدند  و  های آتشين خود، نور آگاهی
  . گرفتند

  
  فريبرز سنجری

  ٢٠١٠دسامبر ٢۵  - ١٣٨٩دی  چهارم  
  
، "ميکروفن گذاری پنهانی"همين سم پاشی  يعنی ادعای -١

  "نهضت امام خمينی"در جلد سوم لجن نامه ای به نام 
که با نام سيد حميد روحانی منتشر شده نيز ) ۵٠۴صفحه (

    .تکرار شده است
  
در زمانی که اين درخواست مطرح شد، اگر هم خرابی ای  -٢

در نوارها وجود داشت، به دليل پيشرفتهائی که در برنامه 
های صوتی کامپيوتری رخ داده بود کامال امکان داشت که با 

  .  توسل به آنها کيفيت صدا را ارتقاء بخشيد
   
اين اعدام شدند به  ١٣۵۴بهمن  ۴نفری که در  ٩اسامی   -٣

افراخته،مرتضی صمديه ) وحيد(رحمان: شرح می باشد
لباف،سيد محسن خاموشی،محسن بطحايی،مرتضی لبافی 
نژاد،منيژه اشرف زاده کرمانی، عبدالرضا منيری 

  .جاويد،ساسان صميمی بهبهانی،محمد طاهر رحيمی
  
مخالفت آشکار رفقای فدائی با روشهای نادرستی که   -۴

ين جهت پيشبرد خط خود در رهبری مارکسيست شده مجاهد
يک تشکيالت مذهبی پيش بردند هم از اختالف آشکار آنها با 
مجاهدين مارکسيست شده خبر می داد و هم تو دهنی 
محکمی است به تبليغات مغرضين ضد کمونيست که در تمام 
اين سالها با تکيه بر آن روشهای ناسالم، کارزار تبليغاتی 

  . تها سازمان داده اندمغرضانه ای را بر عليه کمونيس
  
  تقی شهرام در نوار شماره يک قسمت اول    -۵
  
  قسمت دوم ۵حميد اشرف در نوار شماره   - ٩تا ۶
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 جنگ امپرياليستها بر عليه مردم ليبي  

  !محكوم است
  مردم ليبي، "آزادي"اين جنگ، نه براي (           

  )كه براي در بند نگاه داشتن آنهاست             
  در روزهای اخير دولتهای امپریاليستی با سازمان

  دادن موج سنگينی از حمالت هوایی و موشک 
  جلوگيری از "پرانی به شهرهای ليبی زیر نام  

  ، به کشتار " قتل عام مردم بی دفاع ليبی
همزمان با این . توده های تحت ستم این کشور ابعاد جدیدی بخشيده اند

نيز که وظيفه ای جز توجيه  جهانی کمپين جنگی،رسانه های بورژوازی
سياستهای قدرتهای امپریاليستی ندارند، تبليغات وسيعی را در پشتيبانی 

و از ادعاهای دروغين امپریاليستهای جنگ افروز و تجاوز گر سازمان داده 
جان مردم  "نجات"مدعی شده اند که ماشين جنگی امپریاليستها برای 

اين ليبی از دست رژیم قذافی ست که سيل بمبها و موشکهایشان را بر 
ويران می خانه و کاشانه توده های محروم کشور ريخته و آنرا همراه با 

ی به بهانه سرکوبگراما واقعيت این است که جنگی که امپریاليستها . سازند
با توسل به  های رژیم ضد خلقی قذافی و عملکردهای جنایت کارانه او

قطعنامه های سازمان ملل در ليبی براه انداخته اند نه یک جنگ 
، بلکه تجاوزی وحشيانه و  آشکار به حق تعيين سرنوشت توده "آزادیبخش"

های تحت ستم ليبی و گستردن هر چه بيشتر فضای جنگی و ناامنی در 
توسل به جنگ و دخالت مستقيم واقعيت اين است که . است سطح منطقه

جنبش انقالبی توده ها و تضمين مهار نظامی توسط آمریکا و شرکا برای 
.   در دستور کار آنها قرار گرفته استاست که منافع استراتژیک امپریاليستها 

  
این جنگ در شرایطی سازمان می یابد که موج مبارزات ضد امپریاليستی و 

ادیخواهانه توده های بپاخاسته عرب در خاورميانه و شمال آفریقا آز
را نشانه گرفته و  و بحرین  و ليبی يمن تا مصر و تونساز حکومتهای مزدور 

نظام امپریاليستی حاکم بر این کشورهای تحت سلطه را به خطر سلطه 
ی از سوی دیگر رشد مبارزات توده های بجان آمده، به گونه ا. انداخته است
. تضادهای فی مابين قدرتهای امپریاليستی دامن زده استبه اجتناب ناپذیر 

توده ها از دست حکومت قذافی " نجات"در چنين شرایطی ست که زیر نام 
مزدور، این دشمن قسم خورده و جنایت پيشه کارگران و زحمتکشان 

   .منطقه، قدرتهای امپریاليستی به ليبی حمله می کنند
  

به ليبی و بمباران شهرهای  ...و ریکا ، فرانسه و انگليسحمالت نظامی آم
این کشور که با کشتار غير قابل اجتناب توده های بيگناه و ویرانی حيات و 
هستی آنها همراه است، اساسا برای تحکيم سلطه امپریاليستها، پيشبرد 
مقاصد توسعه طلبانه و ضد انقالبی آنها و سرکوب صدای انقالبی کارگران و 

براه افتاده است و به این اعتبار باید ) و منطقه(قهای تحت ستم ليبی خل
  .آن را محکوم نمودبر عليه آن به پا خاست و بدون هيچ تردیدی 

  
تجربه لشکر کشی و اشغال نظامی افغانستان و عراق و جنایات وحشيانه 

مردم این کشور " نجات"در طول سالها زیر نام  ای که امپریاليستهای تبهکار
، بر عليه ميليونها تن از مردم افغانستان "صدام حسين"و " طالبان"ها از شر 

و عراق و منطقه مرتکب شده اند، یک معيار زنده و واقعی در تایيد این 
حقيقت است که جنگ ليبی نيز جنگ ضد خلقی و تجاوزکارانه دیگری از 

ار جهت حفظ  و گسترش سلطه شان می باشد که این بسوی امپریاليستها 
با مستمسک مقابله با یکی دیگر از مزدوران خود یعنی قذافی شکل گرفته 

باید با تمام قوا از طرف نيروهای آزادیخواه و انقالبی محکوم این جنگ . است
و  آزادمردم ليبی که به وجود شرايط حق تعيين سرنوشت  شته و گ

  .دمکراتيک در اين کشور وابسته است ، مورد تأکيد قرا گيرد
  
از مبارزات مردم تحت ستم ليبی برای نابودی رژیم مزدور ضمن حمایت  ما

تجاوز قدرتهای ها در این کشور، قذافی و محو قطعی سلطه امپریاليست
نموده و خواهان قطع فوری اين تجاوز  امپریاليستی به ليبی را محکوم 

  . امپرياليستی می باشيم
  

  جان کارگران و  ازو همه مزدوران داخلی آنها دست امپریاليستها 
  !توده های تحت ستم ليبی کوتاه باد

  !مرگ بر امپریاليسم و سگهای زنجيریش
  !به دست مردم اين کشور نابود باد رژیم ضدخلقی قذافی

  !پيروز باد مبارزات عادالنه مردم ليبی برای رسيدن به آزادی
  با ایمان به پيروزی راهمان

  ٢٣/٣/٢٠١١ – ٣/١/١٣٩٠ چريکهای فدائی خلق ايران
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  دوشعر از هوشي مين
  نادر ثانی: برگردان به فارسی

 
  
  

  در سلول
  به راستی

  .ای است اسارت فاجعه

  مقررات، مقررات و مقررات

  در همه جا،

  .حتی در دستشویی

  کنند، زمانيکه در را باز می

  .حال و حوصله نيست

  زمانيکه نيازش را

  کنی، با تمام وجود احساس می

  در سلول

  .بسته است

  

  پرسه
  

  مشغله گذر از ساعات بیبا 

  .اند پاهایم گویی از پنبه شده

  .دارم گامی برمی

  .یابم توان می خود را کم

  آید؛ پس از پاسی، نگهبان به پيش می

  :شنوم صدایش را می

  !باید برگشت"

ات به پایان رسيده  زدِن روزانه زمان پرسه

  !"است
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جديدی توسط  الیحهژانويه سال جاری  ٢٠در 
آمريکا برای کنگره نمايندگان جمهوری خواه 

این . شدارائه تصويب به مجلس اين کشور 
یورش همه جانبه ای الیحه گام دیگری از 

که طبقه حاکم اين کشور به حقوق  ست
تحت  زنانطبقه کارگر و بخصوص دمکراتيک 

   .ستم به پيش می برد

ژانويه توسط جمهوری  ٢٠در لوايحی که 
 وشد دارای سه بخش مجزا  ارائهخواهان 
و اگر به تصويب  می باشدارتجاعی شديدأ 

برسند، منجر به قطع بودجه ها و 
دولتی خواهند شد که درحال سوبسيدهای 

حاضر به ادارات بهداشت و خدمات خانواده و 
برنامه های خدمات عمومی متعددی مانند 

در نتيجه . گيرندمی تعلق " تنظيم خانواده"
قطع اين بودجه ها، ميليونها تن از زنان 

و از جمله خانواده های خانواده های کم درآمد
تی و از ابتدايی ترين خدمات بهداش کارگران

سقط خدمات مربوط به درمانی، منجمله 
  .جنين، بی بهره خواهند شد

اولين بار توسط مجامع  الیحهبا اينکه اين 
سياسی دست راستی و گروه های البی گر 

ند، اما با ه اوابسته به کليسا مطرح شد
تالش و آمريکا ی دولت های کل سياست

کاهش و يا اساس که بر دولت باراک اوباما 
خدمات عمومی استوار است، و  قطع کامل

همچنين با لوايح و متمم های مختلف حزب 
. دنهمخوانی کامل دار در اين زمينه، دمکرات

عليرغم اينکه سالها پيش واقعيت اين است 
سقط جنين آزاد " و-روو"قانون و بر اساس 

مريکا آدولت فدرال  اعالم شده است اما
هيچگاه بودجه کافی و مؤثری را به سقط 

و از سوی ديگر . استن تخصيص نداده جني
قانونگذاران آمريکائی با تصويت لوايحی 

که در سال " رايدر"اليحه قانونی همچون 
در سقط جنين آزادی در واکنش به  ١٩٧٦

تصويب شد و اضافه کردن " و-روو"قانون 
به آن محدوديت های فراوانی را " هايد"متمم 

 برای صرف بودجه های دولتی در انجام سقط
جنين مجانی برای خانواده های کم درآمد 

طرح لوايح به همين دليل هم . کردندايجاد 
ای همانند مورد باال به هيچ شديدأ ارتجاعی 

  .درو از انتظار نبود وجه 
يا " ٣- آر- اچ"جديد، طرح  يحهاولين بخش ال

ممنوعيت تخصيص درآمدهای مالياتی دولت "
در تأمين سوبسيدهای دولتی برای سقط 

مشوق های " ٣- آر- اچ. "نام دارد" نجني
مالياتی را در رابطه با سقط جنين قطع می 

يعنی افراد و يا شرکتهای تجاری که در . کند
ازای دريافت اعتبارات مالياتی، خدمات بيمه و 
پزشکی منجمله سقط جنين را برای خانواده 

درصد از پرداخت کنندگان  ٨٧(های کم درآمد 
م می دهند، انجا) بيمه درمانی خصوصی

  . ديگر قادر به ارائه اين خدمات نخواهند بود

نام دارد " ٣٥٨آر .اچ"بخش دوم لوايح مزبور 
که سقط جنين های اضطراری را از ليست 

حذف می " مراقبتهای پزشکی اضطراری"
مريکا آبر اساس قانون فعلی . کند

بيمارستانها اجازه ندارند به هيچ دليلی 
عدم توانايی  حتی به دليل تابعيت و يا(

از کمک به ) یپرداخت، و يا هر دليل ديگر
بيمارانی که به بخش اضطراری بيمارستان 

نياز  فوری  مراجعه می کنند و به مراقبتهايی
دارند که آنها را از خطر مرگ می رهاند، 

اما درصورت تصويب اليحه جديد، . امتناع کنند
بيمارستانها می توانند از انجام سقط جنين 

حتی اگر . طراری خودداری کنندهای اض
 زن باردارامتناع از سقط جنين منجر به مرگ 

  . شود
" ٢١٧آر .اچ"سومين بخش لوايح جديد 

نام دارد که همه سوبسيدهای دولتی 
حتی اگر ، به کلينيک های غيرانتفاعی را

اين سوبسيدها صرف سقط جنين 
در حال حاضر اين . قطع می کند ،نشوند

 ٨٥٠اعی که شامل کلينيک های غيرانتف
، هر هستندمريکا آکلينيک در سراسر 

ساله بيش از سه ميليون نفر از زنان 
خانواده های فقير را برای خدمات 

 نزديک بهمختلف پزشکی می پذيرند که 
سقط جنين به درصد از اين خدمات  ١٠

  . اختصاص دارد
طرح اوليه لوايح مزبور آنقدر تحريک آميز و 

ا اعتراض برخی از ارتجاعی بود که حتی ب
بطوريکه . نمايندگان مجلس نيز روبرو شد

آن مجبور شدند تغييراتی  ارائه کنندگان
بی  بکوشنددر آنها بدهند و ) هرچند ظاهری(

شرمی ارتجاعی خود را در حمله وحشيانه 
را به آزادی ها و حقوق دمکراتيک زنان 

پنهان مردم فريب پشت جمالت فريبکارانه در 
ن مثال، در طرح اوليه اين لوايح، به عنوا. کنند

شده که ارائه تعريف جديدی از تجاوز جنسی 
مواردی که قربانی و مجرم آشنايی شامل 

در نتيجه، . ، نمی شودقبلی داشته باشند
تجاوز، قربانی در مواردی که سقط جنين 

ممنوع خواهد رد، مجرم داآشنايی قبلی با 
ه حتی اگر عدم انجام سقط جنين منجر ب. دبو

  .مرگ قربانی شود
که چنين تعريف (اليحه اوليه طرح هرچند که 

از ) ارتجاعی از تجاوز در آن گنجانده شده بود
فعلی حذف شده، اما هدفی که از آن طرح 

دنبال می شد، يعنی ايجاد محدوديت های 
ارتجاعی در مقابل دسترسی زنان به سقط 

حق طبيعی حتی بی اعتنايی به و  ،جنين
ده ماندن، تنها به اين دليل که برای زنزنان 

توسط مردی آشنا مورد تجاوز قرار گرفته و يا 
از امکانات مالی برای سقط جنين محروم 

بقيه ماده های موجود در ، توسط هستند
  . اليحه تأمين می شود

فدرال به منظور ايجاد دولت تغيير قوانين 
دسترسی زنان خانواده های در محدوديت 

فقير به سقط جنين، با قوانين ارتجاعی 
موجود در بسياری از ايالت های امريکا تطابق 

به عنوان مثال بر اساس قوانين ايالت . دارد
اوهایو، سقط جنين هايی که ضربان قلبشان 

و يا در ايالت . شنيده می شود، ممنوع است
ویرجينيای غربی، که باالترین آمار حاملگی در 
دختران نوجوان را دارد، کمک های مالی 

داروهای ضد  دولت برای سقط جنين و
در ايالت داکوتای . بارداری قطع شده است
شامل سقط " قتل"جنوبی نيز تعريف قانونی 

بدين معنا که زن فقيری . جنين هم می شود
که قادر به تأمين زندگی خانواده اش نيست 
و به سقط جنين در موارد بارداری های 
ناخواسته دست می زند، می تواند به جرم 

اين رابطه، دکتر و در . قتل محاکمه شود
پرستاری نيز که سقط جنين را انجام داده اند 
. همدست قاتل محسوب خواهند شد

در ايالت داکوتای درنتيجه اين قانون ارتجاعی، 
سقط جنين جهت جنوبی حتی يک کلينيک 

  .وجود نداردقانونی 
يکی از تأثيرات قوانين ارتجاعی، ايجاد و 
گسترش ناآگاهی در جامعه است که 

 موجب تضعيف مواضع طبقات عمأل
فرودست جامعه می شود و آنها را از 
ارتقای آگاهی و اتحاد انقالبی خود برای 

به . مبارزه با سيستم حاکم باز می دارد
عنوان مثال هر ساله حمالت زيادی از 
جانب گروه های دست راستی به 
کلينيک های سقط جنين می شود و 

شته تاکنون تعداد زيادی در اين حمالت ک
هرچند که حزب دموکرات و . شده اند

دولت باراک اوباما حمله گروه های 
دست راستی را به کلينيک های سقط 
جنين محکوم کرده اند، اما درواقعيت نه 

اقدام عملی جدی ای برای توقف تنها 
ارتجاعی نمی کنند، بلکه  اعمالچنين 

همتايان جمهوری خواه خود را به دليل 
دجه های در کاهش بوی که نقش

انجام داده اند، مورد خدمات اجتماعی 
  . قرار داده اندتشويق نيز 

  
هرچند که لوايح ممنوعيت سقط جنين، با 
مقاومت افراد و گروه های روشنفکر و آگاه در 
جامعه حقوقی روبرو شده و به احتمال زياد 
تصویب آن ها با موانع بسيار جدی ای روبرو 

کا در مريآاما سياست دولت خواهند شد 
کاهش و يا قطع بودجه تأمين خدمات 

منجمله قطع بودجه سقط (پزشکی زنان 
 و تحميل قوانين ارتجاعی به زنان) جنين

را بايد در چهارچوب کلی محروم جامعه 
حمالت سيستماتيک روندی دید که در آن 

مريکا به حقوق آنظام سرمايه داری 
طبقه مردم ستمديده و از جمله دموکراتيک 

  . چه بيشتر افزایش یافته است هرکارگر 
در پروسه رشد واقعيت اين است که 

سيستم سرمايه داری در کشورهای 
، طبقه کارگر نيز غربپيشرفته صنعتی 

مبارزات طبقاتی خود کرده و طی رشد 
و دست یافته توانست به پيروزی هايی 

خواسته های خود را به طبقه  از یبخش
زات و در بستر اين مبار. حاکم تحميل کند

که شامل (پيروزی های طبقه کارگر 
زنان کارگر آگاه و متشکل در مبارزات 

  نيز جنبش انقالبی زنان ) کارگری نيز بود
        ١٩صفحه 

 يورش بورژوازي آمريكا
   

 !به حق سقط جنين زنان
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اسد بهرنگی، برادر بزرگ صمد و کسی که 
تالش های پی گير و ترقی خواهانه اش در 
نمایاندن زندگی و مرگ صمد بهرنگی، این 

یسنده محبوب مردم انسان کمونيست و نو
آگاه و مبارز ایران فراموش نشدنی است، دو 

زندگی را بدورد  ١٣٩٠روز مانده به عيد سال 
با اندوهی فراوان، به . گفت و از ميان ما رفت

سهم خود فقدان او را به اعضای خانواده 
بهرنگی ها ، به مردم ایران و به خصوص به 

  .مردم آذربايجان تسليت می گویم
بياد آوریم،  ١٣۴٧ی را در شهریور اسد بهرنگ

حمزه (زمانی که افسر همراه صمد بهرنگی 
در قتلگاه او، جسم بی جان صمد را ) فراهتی

در آبهای رودخانه آراز رها کرده و خود به تبریز 
برگشته بود، زمانی که اسد بهرنگی از طریق 

" حادثه ای"تلفن یکی از اقوام خود از وقوع 
واقع از مرگ نابهنگام و برای برادرش و یا در 

اسد به . جانگداز صمد بهرنگی مطلع شد
عنوان برادری مهربان و دارای احساس 
مسئوليت بالفاصله کاظم سعادتی، یکی از 
صميمی ترین یاران صمد و تن پاره ای دیگر از 

را از موضوع ) عالوه بر بهروز دهقانی(وجود او 
باخبر ساخت و آن دو با هم برای اطالع از 

ونگی آن واقعه دردناک و یافتن جسد چگ
کاری . عازم منطقه قره داغ شدند صمد

دشوار اما با اهميتی بزرگ و بياد ماندنی در 
پيش بود بدون آن که نه دشواری راه و نه 
اهميت عظيم کاری که آنها در صدد انجامش 

می دانيم . بودند، مورد توجه شان بوده باشد
دین که کاظم سعادتی و اسد بهرنگی چن

شبانه روز وجب به وجب ساحل آراز را زیر پا 
گذاشته و باالخره موفق شدند با کمک 
روستائيان آن محل جسم بی جان صمد را از 

هرکس یکی از قربانيان بی . " رودخانه بگيرند
شمار آراز را نقل می کرد که البته فکر می 
کردند که اینطور بهتر می توانند ما را تسلی 

نطور خيال می کردند که اگر بدهند و شاید ای
دردی همه گير باشد تحملش آسان تر از 
درددی است که فقط آدم خودش داشته 

همگی در این اتفاق داشتند که آدم باشد و 
های آنها اغلب در فصل بهار و در روزهائی که 

ما از "،  "آراز پر آب بود طعمه آب شده است
کی می توانستيم پرسش بکنيم که این 

ور اتفاق افتاده، به سر عزیز ما حادثه چط
چی آمده است، مگر این که سنگ های 
ساحل را به حرف در می آوردیم و یا آبهای 

، این سخنان را اسد بهرنگی در "ارس را
نگاه کنيد . (نوشته است ١٣۴٧همان سال 

" آراز"روزی که به " به سندی تحت عنوان
با دستخط اسد بهرنگی درج شده " رسيدیم
  ).چاپ دوم" راز مرک صمد"در کتاب 

نه آب و نه سنگهای صبور ساحل آراز 
هيچکدام راز مرگ صمد گرامی را برای اسد 
بهرنگی نگشودند، اما تقال و تالش او و کاطم 

مرد "یا به قول اسد بهرنگی آن ( سعادتی

، نتيجه گرانبهائی ")خوش قلب و با صفا
پيدا شدن جسد صمد، دیده شدن . داشت

روی بدن او و عوض کردن  زخم های معينی
گزارش پزشک قانونی توسط پاسگاهی در 
آن منطقه و مسایلی از این قبيل که اسد 
بهرنگی در مورد آنها نوشته است، همگی 
خط بطالن به ادعاهائی می کشد که محافل 
راست و مغرض برای طبيعی جلوه دادن مرگ 
صمد به قصد حمله به صمد و یاران فدائی 

حاصل تالش اسد  .اش طرح می کنند
بهرنگی و کاظم سعادتی در یافتن جسد 

نيز راه را بر اولين  ۴٧صمد، در همان سال 
شایعه دشمنان مردم که گویا صمد به قصد 

ن آاز آراز گذشته و به " شوروی"رفتن به 
طرف رودخانه رفته است را بست و آن  

  .  شایعه را بی اعتبار نمود
ری پس از مرگ صمد و به دنبال جمع آو

نوشته های پراکنده صمد بهرنگی 
توسط یار صميمی اش بهروز دهقانی، 
اسد بهرنگی نيز به نوبه خود به انتشار 
نامه های صمد همت گماشت و از این 
طریق دوستداران بيشمار او را با گوشه 
هائی از زندگی صمد بهرنگی آشنا 

بعدها وی با تجدید چاپ . ساخت
ا به زبان کتابهای صمد و بعضًا ترجمه آنه

ترکی آذربایجانی، نوشتن مقاله، انجام 
مصاحبه و از راه های دیگر از جمله گرد 
آوری تا حد مقدور همه آنچه به صمد 
تعلق داشت، یاد برادر و یار و یاور 
زحمتکشان و خلقهای ستمدیده ایران 
یعنی صمد بهرنگی را گرامی داشته 

  . است
یکی از پر ارج ترین اقدامات اسد اما، 

بهرنگی در گرامی داشت یاد برادر و 
دفاع از صمد که به خودی خود به 

چرا که  -معنای دفاع از حقيقت است
زندگی سراسر مبارزاتی صمد بهرنگی 
تجلی روشنی از راستی و حقانيت و 

به اقدامی بر می  -حقيقت می باشد
در برخورد به  ١٣٧٠گردد که او در سال 

در دوره رياست " آدینه" نشریه 
این . هوری رفسنجانی انجام دادجم

نشریه در پوشش توضيح چگونگی مرگ 
صمد، با همکاری همان افسر همراه 
صمد در قتلگاه آراز یعنی حمزه فراهتی 

کسی که تماس هایش با وزارت (
اطالعات جمهوری اسالمی در آلمان، 
بعدها در جريان قتل نيروهای 
اپوزیسيون توسط مزدوران آن وزارتخانه 

اه ميکونوس افشاء و برمال در دادگ
، بطور کامًال موذیانه به اشاعه )گشت

دروغ و تهمت هائی به صمد و یاران 
فدائيش چون بهروز دهقانی، کاظم 

که  - سعادتی، عليرضا نابدل پرداخته بود
در واقع اجرای بخشی از سياست تازه 

اتخاذ شده وزارت اطالعات و امنيت 
جمهوری اسالمی برای مقابله 

وژیک با نظرات انقالبی و ایدئول
کمونيستی مطرح در جامعه و تخطئه 
شخصيت های انقالبی و کمونيست 
محبوب در ميان مردم از طریق اشاعه 

در این  . دروغ و تهمت در مورد آنها  بود
زمان اسد بهرنگی که خود نيز به خاطر 
انتشار اظهارات مادر صمد بهرنگی در مورد 

ت قرار گرفته زندگی و قتل پسرش، مورد اهان
بود، به نوشتن نامه های اعتراضی و افشای 
دروغ های منتشر شده در آن نشریه اقدام 

مسلمًا جای تعجب نبود که آن نامه . نمود
های اعتراضی که در مغایرت آشکار با 
خواست بخش فرهنگی وزارت اطالعات قرار 
. داشتند هرگز در نشریه آدینه منتشر نشوند

دی هم که آن حتی در شماره های بع
سياست بر عليه صمد و یارانش دنبال شد و 
اسد بهرنگی دوباره دست به اعتراض زد، باز 

با این وجود، .  نامه های او را منتشر نکردند
در اوضاع و احوال دیگری که سالها بعد در 
جامعه بوجود آمد، این اقدام حق طلبانه و 
هشيارانه اسد بهرنگی تأثيرات شایسته خود 

جای گذاشت و در افشای اغراض را به 
نشریه آدینه در اجرای خواسته های بخش 
فرهنگی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی 
برعليه صمد بهرنگی و یاران او، نقش ایفاء 

عدم چاپ حتی یکی از نامه های . نمود
اعتراضی او در طول سالها در نشریه آدینه به 
نوبه خود آشکار ساخت که سياستی که آن 

تحت عنوان گویا کشف حقيقت در نشریه 
مورد چگونگی مرگ صمد بهرنگی براه 
انداخته بود از کجا آب می خورد و چگونه در 

وزارت توطئه " باور شکنی"راستای سياست 
  .گر و جنایتکار جمهوری اسالمی قرار داشت

برادرم صمد بهرنگی، روایت "انتشار کتاب 
از طرف  ١٣٧٨در سال " زندگی و مرگ او

رنگی، اقدام ارزشمند دیگری بود که اسد به
وی برای شناساندن گوشه های ناشناخته 
. زندگی و مرگ صمد به مردم ایران انجام داد

اسد بهرنگی در این کتاب در مورد زندگی 
صمد از دوران کودکی تا زمان مرگ وی 
نوشته و تا آنجا که می توانسته برخورد های 

به  مبارزاتی و مشتاقانه مردم ایران نسبت
فرزند انقالبی خود یعنی صمد بهرنگی را 

او در این کتاب از درهم . منعکس کرده است
آميختگی زندگی مبارزاتی صمد با دو یار 
صميمی ، همفکر، همراز و همراه  او یعنی 
رفقا کاظم سعادتی و بهروز دهقانی نيز 
سخن گفته و در خالل ذکر وقایع گوناگون 

  

ياد اسد بهرنگي، تالش گر فرهنگي ِمترقي و آزاديخواه 
  !گرامي باد
 اشرف دهقاني
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به آنها عيان عالقه و عشق خود را نيز نسبت 
هرچند در صفحاتی از این . ساخته است

کتاب تالشی دیده می شود که به طور غير 
واقعی می کوشد راه مبارزاتی صمد از راه 
یاران فدائی او مجزا جلوه داده شود، ولی این 
ایراد و نقص هم باعث نشده است که 
واقعيت هائی که اسد بهرنگی خود در جریان 

کتمان قرار گيرد و می  آنها قرار داشته مورد
توان گفت که در مجموع  اسد بهرنگی در این 
کتاب با امانت داری به ذکر واقعيت های 
مختلف در مورد زندگی و مرگ صمد بهرنگی 

مردم ایران پرداخته  اين گرامی آموزگار پيشرو
است، امری که باید بسيار مورد تقدیر قرار 

  .گيرد
ت زندگی و برادرم صمد بهرنگی ، روای"کتاب  

عالوه بر شناساندن زندگی صمد " مرگ او
بهرنگی، در ارتباط با چگونگی مرگ او 
اطالعات موثق و قابل اتکائی را در اختيار 
خواننده قرار داد، اطالعاتی که مورد استفاده 

راز " نگارنده این سطور نيز در نوشتن کتاب 

که اساسًا در  ١٣٨١در سال  " مرگ صمد
سياست توطئه آميز وزارت  ارتباط  با افشای

اطالعات جمهوری اسالمی برای تخطئه 
شخصيت انقالبی صمد و یاران فدائی اش به 

  .رشته تحریر در آمده، قرار گرفت
موضع حق طلبانه و ترقی خواهانه اسد 
بهرنگی کامًال در البالی صفحات کتاب 

برادرم صمد بهرنگی، روایت زندگی و  "
است و او خود را عيان ساخته " مرگ او

با بازگوئی حقایق بسيار در این کتاب 
نشان می دهد که تا چه حد بر عليه 
ستمکاران و نيروهای جنایتکار بوده و تا 
کجا همراه مردم و دوستدار آنها بوده 
است، و نشان می دهد که جایگاه اسد 
بهرنگی به مثابه یک فعال فرهنگی و 
انسانی آزادیخواه و مترقی در صف توده 

  .بارز ایران قرار داردهای م
های دیگران  های صمد بهرنگی و نامه نامه«

» ی زمان صمد بهرنگی در آینه«و » به او
حاوی آلبومی از عکس های او، آخرین کتاب 

هائی است که اسد بهرنگی چند ماه پيش 
  . به انتشار آنها همت گماشت

متاسفانه استبداد و ديکتاتوری و فقدان  
مانع از آن بود که اسد  آزادی بيان در جامعه،

بهرنگی بتواند در روایت زندگی و چگونگی 
مرگ صمد بهرنگی با دستی باز عمل نموده 
و گام های بزرگتری در اشاعه هر چه بيشتر 

امری که وظيفه و مسئوليت . ميراث او بردارد
یاران و دوستداران صمد بهرنگی را دو چندان 

تقدیر با تأکيد بر اهميت این امر و . می سازد
از همه کوشش های ارزشمند اسد بهرنگی 
دراین زمينه، بر ضرورت تداوم راه وی در 
شناساندن صمد وميراث گرانبهايش تاکيد 

  . می کنم
مسلمًا نام نيک اسد بهرنگی به عنوان يکی 
از اشاعه دهندگان فرهنگ مردمی و تالش 
گری مترقی و آزادیخواه همواره در حافظه 

  .خواهد ماند خلقهای ایران جاودان
   ١٣٩٠دوم فروردين 

 
  
  

  .بخشی از مخالفين قذافی را تعليم نظامی ميدهد CIAاحتماًال سالهای مدیدی است که 
  

عالوه بر جاسوسان مخفی . در جنگ ليبی فعال است CIAطبق گزارش های خبری مختلف در آمریکا، سازمان جاسوسی آمریکا 
ولی مشخص نشده که تعدادشان چقدر . کرده انددر هفته های گذشته به آنجا پرواز  CIAکه در تريپولی فعال هستند، عناصر  

طبق نوشته شخصی ناشناس از یک منبع اداری آمریکا، آنها که در ارتباط با نيروهای مسلح مخالف قذافی هستند، برای . است
نيروهای هوائی متحدین اروپاجهت هدفهای مشخصی اطالعات جمع آوری ميکنند و همچنين کسب اطالع دربارۀ ترکيب و شکل 

اجازه  CIAدر ادامه این گزارش آمده که رئيس جمهور آمریکا باراک اوباما در هفته های گذشته کتبًا به . سازمانهای ارگانيزه شده
   !گویا تاکنون هيچ اسلحه ای برای آنها فرستاده نشده. داده که اسلحه برای نيروهای مسلح اپوزیسيون بفرستند

  
 Khalifa (  فرمانده سازمان مسلح اپوزیسيون خليفه هفتار. ر جنگ ليبی خيلی فعال استد CIAاحتماًال سازمان جاسوسی آمریکا 

Haftar( که احتماًال در نزدیکی مقر مرکزیCIA  در النگ لی )Langley ( زندگی ميکرد و رابطۀ بسيار خوبی باCIA  دارد، به تازگی از
در تبعيد رهبر سازمان مخفی ای بنام ارتش ) Haftar(هفتار  .ستبرگشته ا Benqasiتبعيد در آمریکا به شهر اپوزیسيون بنغازی 

این جنبش ضد قذافی شاخۀ نظامی جنبش آزادی . با رژیم قذافی مبارزه ميکرد، ميباشد ٩٠که در سالهای ) LNA(ملی ليبی 
 CIAدر گذشته توسط  ) Haftar(و رهبرشان هفتار  LNAمبارزین . بخش ملی برای نجات ليبی که در خارج از کشور است، ميباشد

  .تأمين مالی و تعليم داده شده اند
  

در گذشته توسط ) Haftar(  و رهبرشان هفتار LNAآمده است که مبارزین ) CRS(در یک گزارش تحقيقاتی علمی پارلمان آمریکا 
CIA تأمين مالی و تعليم داده شده اند .Federation of America scientists هفتار. است این گزارش را فاش کرده)Haftar(   در زمان

از ارتش ليبی فرار کرده  ٨٠سرهنگ خليفه هفتار اواخر سالهای . جوانی اش در ارتش دیکتاتور ليبی معمر قذافی خدمت می کرده
 چندین روز است که هميشه گزارش داده ميشود که فرمانده عصيانگران از کانالهای مخفی، با فرماندهان. و به اپوزیسيون پيوسته
این گزارش در . و از این طریق اطالعات رد و بدل ميشود که در چه زمانی و چه هدفی باید بمباران شود. متحدین در ارتباط است

در حال حاضر از چندین هفته است که اپوزیسيون از طرف . ارائه ميدهد CIAکانالهای الزم را احتماًال . حال حاضر یک واقعيت است
  Oppositionshochburg) ( بنغازی، بندر اپوزیسيون دژاز طریق مرز مصر و . عربی حمایت ميشوندکشورهای غربی و کشورهای 

Bengasi  همچنين از افراد مسلح شنيده ميشود که . فرستاده ميشود) پانسمان(دهها تن مواد غذایی، آب، دارو و لوازم زخم بندی
باراک اوباما رئيس . بشود این گفته ها را ثابت کرد، فرستاده ميشود بدون آنکه) تفنگ و فشنگ(جعبه هائی با محتوای ابزار جنگی 

او دربارۀ فرستادن اسلحه به . جمهور آمریکا قول داده که در کنار کمکهای بشردوستانه، وسایل نقليه و لجستيکی بفرستد
مان ملل از نظر آمریکا مخالف ساز ١٩٧٣من فکر نميکنم تصویب قطعنامه : " دو پهلو نظر ميدهد ) Rebelle( نيروهای شورشی 

  ".فرستادن کمکهای تسليحاتی باشد در صورتيکه این تسليحات برای حمایت توده ها فرستاده شود
  

از هر گونه  کمکی با )Nationalrat(چين، روسيه و هندوستان این برداشت را رد ميکنند مخالفين رژیم قذافی شورای ملی 
ما . ما مثل هميشه احتياج به کمک داریم: "ميگوید  Shammamن شورا محمد شمامسخنگوی ای .خوشحالی استقبال می کنند

  ". خواستار دریافت اسلحه هستيم
  

 Andersرهبر نيروهای ناتو . نميخواهد اسلحه به مخالفين رژیم بدهد. ناتو که روز پنجشنبه رسمًا رهبری درگيریهای را بعهده گرفت
Fogh Rasmussen  تا آنجائی که ". "ما بخاطر حمایت مردم ليبی آنجا هستيم، نه اینکه آنها را مسلح کنيم": در استکهلم ميگوید

به ناتو مربوط است و من بنام ناتو سخن ميگویم از ممنوع بودن فرستادن سالح به ليبی حمایت ميکنم و این امر برای مخالفين 
  .رژیم قذافی هم صادق است

  همسایه: ترجمه از

  !به ليبي)Langley(از النگ لي
 )3/4/2011تاريخ ترجمه   1/4/2011ترجمه شده از روزنامه فرانكفورت روند شاو (
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خيزشهای توده ای در ايران که در طی آن مردم ستمديده با سردادن 
راديکال ترين شعار ها بر خواست قلبی خود مبنی بر ضرورت نابودی 
جمهوری اسالمی تاکيد کردند همه طرفداران رنگارنگ نظم حاکم را به 

ی در پاسخ به اين اگر سردمداران جمهوری اسالم. وحشت انداحت
ترس و وحشت گله های اوباش خود را به جان مردم انداختند اصالح 
طلبان حکومتی هم کوشيدند  با سوار شدن بر موج مبارزات مردم اين 

يکی از . مبارزات را از مسير انقالبی خارج ساخته و به بيراهه ببرند
ا به روشهای آنها جلوگيری از سر داده شدن شعار های راديکال و ي

بود  و ديگری مخالفت آشکار با اعمال قهر " ساختارشکنانه"قول آنها 
انقالبی مردم در مقابله با قهر و خشونت ضد انقالبی ديکتاتوری حاکم 

اگر به تبليغات بی پايه اصالح طلبان حکومتی نگاه کنيم همه جا . 
چنين تبليغ می کنند که مبارزه مردم بايد مسالمت آميز بوده و توده 
ها نبايد با توسل به قهر و خشونت انقالبی، ديکتاتوری را تحريک 

حجم بزرگ اين تبليغات فريبکارانه باعث گرديده تا ما شاهد  . کنند
انعکاس اين نظرات در صفوف  اپوزيسيون جمهوری اسالمی که از 

برای نمونه  . نيروهای گوناگونی تشکيل شده است نيز باشيم
اه کارگر که بيشترین مسئوليت شالگونی مسئول و سخنگوی ر

چگونه ميتوان "اپورتونيسم را بدوش ميکشد مقاله ای با عنوان 
  :نوشته و در ابتدای مقاله مينویسد" دیکتاتوری را درهم شکست؟

آنهایی که دستورالعمل حاضر ـ آماده ای برای انقالب یا به " 
 زیر کشيدن دیکتاتوریها در جيب دارند، اگر شارالتان نباشند،

  ." حتمًا افرادی ساده لوح اند
  .است..... در مطالعه مقالۀ او خواهيم دید که چه کسی ساده لوح یا 

  :شالگونی در مقاله اش می نویسد
لحظه مشخص تأکيد ميکنم که من مبارزه مسلحانه را در "

." نادرست و خطرناک ميدانم و نه در هر شرایطی کنونی
  )تاکيد از ماست(

را بيان نميکند ولی  لحظه مشخص کنونیشروع  شالگونی البته زمان
از ابتدای تشکيل این  کنونی لحظه مشخصما ميدانيم که این 

سازمان و ضدیت سرسختانه و غير انقالبی اش با قهر انقالبی توده 
این سياستش را ادامه  کنونیها شروع شده است و هنوز با ذکر 

جريان  است که  ميدهد، بنابراین،این بخشی از عوامفریبی های اين
  .را به جنبش کنونی توده ها نسبت دهد لحظه مشخص کنونیذکر 

سازمانهای انقالبی وظيفه دارند که در هر شرایطی، چه در 
سرزمينشان و یا چه در بيرون آن، حقيقت و واقعيتها را به توده ها 

اصالح طلبان حکومتی  و دارودسته  که با" راه کارگر"بگویند، ولی 
احساس نزديکی دارد عادت کرده در بساطی بازی کند " یدوم خرداد"

راه کارگر و شالگونی را " نه بزرگ"مگر کسی تحليل  که آنها چيده اند
اش را به ياد ميدهد و آنرا نوعی  لحظه مشخص کنونیکه تفسير 

دانسته و بدین ترتيب انتخاب خاتمی " مبارزات مسالمت آميز"پيروزی 
جمهوری ددمنش اسالمی را شکست فریبکار را پيروزی مردم و 

آيا پا فشاری . خورده به توده ها نشان ميداد،  را فراموش کرده است
حاال باید از راه  امروز بر سر مبارزه مسالمت آميز پديده تازه ای است ؟

  و ساده لوح کيست؟..... کارگر پرسيد در اینجا 
: تتحليل آنهایی که به مبارزه مسلحانه ایمان دارند چنين اس

در شرایط خاص ایران، دشمن اصلی، امپریاليسم و در اینجا 
امپریاليسم در جهت استثمار هر چه . امپریاليسم آمریکاست

بيشتر، درجهت غارت و چپاول بيشتر، که از ماهيت این 
سيستم برميخيزد، همانطور که تاریخ ایران نشان داده است 

بهيچوجه  به هيچوجه تاب و تحمل هيچگونه تغييری را ندارد،
تحمل حتی آزادیهای بورژوایی را هم ندارد و هرگونه 
اعتراضی نسبت به شرایط موجود را با ماشين سرکوب خود 
پاسخ ميدهد، بنابراین باید در جهت کسب آزادی، ماشين 

.... حال اگر شالگونی ساده لوح و یا . سرکوب را نابود نمود
ن سرکوب را نباشد ميتواند پاسخ دهد که چگونه ميتوان ماشي

مسالمت آميز از نفس انداخت ؟ مگر اعتراضات به انتخابات 
رئيس جمهوری مسالمت آميز شروع نشد؟ ولی تجربه آن 
پس از اعمال قهر ضدانقالبی رژیم برای جوانها این شد که 

  .باید قهرآميز با این رژیم درافتاد
  

شرایط در زمانی که تبليغ و ترویج ضدانقالبی بودن این رژیم، بحکم 
عينی زمان، واقعًا جای اول را احراز ميکند، در زمانی که هر اعتصابی، 
هر اعتراضی، هر شورشی و هر قيامی درس جدیدی برای 
رهگشایی از آن اوضاع فالکتبار به توده ها ميدهد که باید برای 

  :رهایی، قهرآميز با این رژیم برخورد کرد، شالگونی ميگوید
اضر گسترش دوام و دامنه جنبش نياز حياتی ما در حال ح"

ضداستبدادی است که عمومًا از راههای مسالمت آميز پيش 
  ...."ميرود

و بدین ترتيب با مخالفت با مبارزات قهر آميز مردم و خاک پاشيدن به 
شالگونی . چشم آنها،  توده ها را به گوشت دم توپ تبدیل ميکند

  :سپس در مقاله اش ادامه ميدهد
برای توجيه سرکوبهای خشن خود ....جمهوری اسالمی"

ناگزیرند، با استفاده از شيوه های تحریک آميز، جنبش ما را به 
 ٨٨همانطور که در عاشورای . راههای خشونت آميز بکشانند

با پائين انداختن مردم از باالی پلها، آتش گشودن به روی راه 
ی پيمایان بی دفاع و له کردن آنها در زیر چرخهای اتوموبيل ها

ویژه سرکوب در برابر چشم همگان، کوشيدند مردم را به 
اقدامات خشمگينانه بکشانند، حاال نيز برای توجيه 

  ."وحشيگریهای خود به بهانه های مشابه نياز دارند
چنين تحليل کودکانه ای فقط برای اپورتونيستهای  واداده از مبارزه 

ک خلق کرد بود که برای تحری ۵٨آیا بمباران کردستان در عيد . زیباست
بيشتر بمباران کند؟آیا حمله به خلق ترکمن و اعدام رهبران سياسی 
آنها برای تحریک خلق ترکمن بود تا بتوانند بيشتر بکشند؟ مگر کشتار 

برای تحریک زندانيان بود که بهانه به دست آورد تا بيشتر  ۶٧تابستان 
تحریک  اعدام کند؟ماهها حقوق کارگران را پرداخت نکردن برای

آنهاست تا بهانه ای باشد که بيشتر حقوقها را نپردازند؟ آیا فقر و 
فالکتی که توده های زحمتکش را فراگرفته برای تحریک آنها به 

  تظاهرات است تا بيشتر بکشد؟
  است؟... چه کسی در اینجا ساده لوح و یا 

در زمانی که دو خيانتکار فاسد رژیم، موسوی و کروبی، که شرایط را 
رک کرده و ميدانند که توده های زحمتکش از لحاظ نيروی تعرضی د

توانا ولی از لحاظ تشکل سياسی ناتوان اند، آگاهانه در تالش اند تا 
مردم را از توسل به قهر انقالبی باز دارند  و انرژی آنها را در چهارچوب 

. مهار کنند" جمهوری اسالمی نه یک کلمه بيشتر ونه یک کلمه کمتر"
  :حرفها و خواستهای آنها و گفتن اینکه  تکرار
در لحظه کنونی که نياز حياتی ما گسترش دوام و دامنه "...

توده ای جنبش ضداستبدادی دوباره جان گرفته است، تاکيد 
  ."بر شيوه های مسالمت آميز مبارزه، فوق العاده اهميت دارد

  نيست؟ آيا خدمت به حفظ وضع موجود
  :یسدشالگونی سپس اینگونه مينو

مبارزه مسلحانه ضرورتًا کارگری تر و انقالبی تر از مبارزه "
مسالمت آميز نيست، بلکه برعکس، پيکارهای طبقاتی 
کارگران و زحمتکشان غالبًا حتی در پيچ های تعيين کننده، با 

زیرا در جامعه . شيوه های غير خشونت آميز پيش ميروند
دست گرفتن امروزی کارگران و زحمتکشان ميتوانند با به 

اهرمهای کليدی اقتصاد، نيرومندترین ارتشها را هم به زانو 
  )تاکيد از ماست( ."درآورند

در کجا کارگران و زحمتکشان توانستند با بدست گرفتن اهرمهای 
کليدی اقتصاد، نيرومندترین ارتشها را به زانو درآورند؟ چرا شالگونی 

د تا رسوا شود ؟ برای خواننده خود مثالی نمی آورد؟ آيا می ترس
کارگران و زحمتکشان برای به زانو درآوردن نيرومندترین ارتشها هم، 
مسالمت آميز از آنها خواهش نخواهند کرد که اسلحه ها را زمين 
بگذارند بلکه فقط با قهر انقالبی ميتوان نيرومندترین ارتشها را به زانو 

ده در شايد شالگونی که اين روز ها گاندی سمبل اش ش. درآورد
اينجا ياد انقالب سوسياليستی اکتبر افتاده است ؟ اما چه کسی 
است که نداند انقالب اکتبر خود نتيجه مستقيم  جنگ بود و نه 

لحظه مشخص " و شاید شالگونی هنوز از  مبارزات مسالمت آميز
  براستی چرا کسی که در نوشته هايش با . سخن ميگوید"  کنونی

  ١٩صفحه 
  

  

  !راه كارگر، سازماني كه از گذشته نمي آموزد
 



18 صفحه          142شماره                                      ايي پيام فد
 

  

 )10(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 آنان همراه کارگری
 حاکميت زمان در ایران زحمتکش کارگران مبارزات و زیست شرایط با ارتباط در مظفر رفيق ربتجا از ای گوشه کننده

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

آیا کارگران نسبت به انقالبيون مسلح  اساسًا: سئوال
  سمپاتی نشان می دادند؟  

اما این جواب شامل کارگرانی . ، و یا خيلی کم نظر من نه  به :پاسخ
دارای شم سياسی بودند و یا با محفلی سياسی در   شود که نمی

  .ارتباط بودند
  

،  در بعضی از اعتصابات کارگری، کارگران  ۵٠در دهه : سئوال
می دادند و وقتی نيروهای پليس سر می " چاپيد شاه "شعار

آیا . می کردند" جاوید شاه"رسيدند آن شعار را تبدیل به 
خودتان از نزدیک شاهد چنين امری بودید؟ اگر آری، چه 
شرایطی باعث می شد که آنها به این شکل پليس را فریب 

  دهند؟
  نميشود به مربوط"   چاپيد شاه"درست شدن این شعار   زمينه :پاسخ
این شعار هنوز   درست است در این مرحله. انقالب و اعتصابات  مرحله
ساختمان شهرک اکباتان آغاز شد و چند واحد   زمانيکه. شد می  داده

 ۵۵و  ۵۴های  از دور پيدا شد و این در سال  کاره  از آپارتمانهای آن نيمه
از باال   د کهشو می  شهرک اکباتان طوری ساخته  شد که  بود، شایعه

  دليل عمده. چشم ميخورد  به"  جاوید شاه"صورت   تمام شهرک به
فرودگاه مهر آباد عنوان می   چنين طرحی هم نزدیک بودن اکباتان به

صورت   شد تا وقتی مردم سوار هواپيما می شوند از باال اکباتان به
 شاید مجيز گویان و عوامل خود دربار چنين. ببينند"  جاوید شاه"

. ضررشان تمام شد  بود به  بودند اما هر چه  ای را درست کرده شایعه
بارها . مردم عادی شد  این شعار مضحکه  چون طولی نکشيد که

  ها مثل اینکه بچه"  گفتند که شوخی می  با اکباتان به  کارگران در رابطه
جاوید "شعار   این بود که. شوخيها  و از این گونه" چ  دیشب ج شده

  .گوش ميخورد  انقالب نيز مکرر به  و در مرحله"  چاپيد شاه"شد "  شاه
  

آیا این درست است که پس از رستاخيز سياهکل و : سئوال
جاری شدن مبارزه مسلحانه در جامعه، اعتصابات کارگری هر 

  چه بيشتری در کارخانه ها شکل گرفت؟
ای  ما شاهد اعتصابات گسترده ۵٣تا سال  ۴٩از اواخر سال  :پاسخ

من قبال در همين . در شرکت نفت و صنایع سنگين و کوچک هستيم
بشود   اما اینکه. ام کرده  تعدادی از این اعتصابات اشاره  به  مصاحبه

کنم درست  است فکر نمی  بوده  مسلحانه  اش مبارزه گفت دليل عمده
. را داشتند  های از پيش آماده ای از اعتصابات زمينه چون پاره. باشد
ت بد اقتصادی، کمی دستمزدها، گرانی و تورم شديدی که وضعي

های تو خالی رژیم در  وعده. حاکم شده بود  بر جامعه  چندین سال بود 
ها  ارتباط با اصالحات ارضی و سهيم شدن کارگران در سود کارخانه

سمت اعتصاب و جنبشی   کارگران را به  اهرمهای اساسی بودند که
  مسلحانه  علت مبارزه  ممکن است به  ا اینکهام. کردند نوین هدایت می

باشد اصال بعيد نيست و   جنبش کارگری نيز تعرض خود را شتاب داده
  . امکانش فراوان است

  
اما چون . اميدوارم که زياد خسته تان نکرده باشم: سوال 

قصدمان ارائه تصويری هر چه واقعی تر از شرايط زيست و 
دهه های گذشته می باشد، حال  مبارزه کارگران ایران در

بگذاريد به دوره ای که در فضای سياسی جامعه تغييراتی 
بپردازيم و ببينيم که اين   ۵٧بوجود آمد، به دوره قبل از انقالب 

اولين سئوال .  تحوالت چه تاثيری در فضای کارخانجات داشت
در این زمينه این است که از چه زمانی احساس کرديد که 

در جامعه تغيير کرده ؟ منظور این است که در  فضای سياسی
محيط کارگری که شما بودید در ارتباط با تغيير فضا، چه 

طور کلی، در   حوادث یا اخباری بيشتر برجستگی داشت؟ به
محيط کارگری که شما حضور داشتيد، تغيير فضای سياسی 

در جامعه در فعاليت صنفی و سياسی کارگران خود را چگونه 
  داد؟ نشان می

تاریخ   کنند که مذهبيون و طرفداران خمينی خيلی سعی می :پاسخ
چهلم کشته   دهند و تحوالت انقالبی را بچسپانند به  جلوه  را وارونه

  نقطه  اما واقعيت اینست که. قم  علميه  شدگان در اعتراض حوزه
در تهران اتفاق  ۵۶  عطف تاریخی رویدادهای ایران در حدود آبان ماه

  .دافتا
شب شعر   روشنفکران و نویسندگانی که  ساواک به ١٣۵۶آبان 

  به  ای را دستگير کرد که ای را زخمی و عده کرد و عده  داشتند حمله
  های مختلف چند تظاهرات گسترده دنبال آن دانشجویان دانشگاه

طور علنی مورد   تظاهرات دانشجویان به  آبان ماه ٢٣. انجام دادند
شرکت مردم غير دانشجو در . زحمتکشان قرار گرفت حمایت کارگران و

يورش نيروهای   هراس انداخت و در نتيجه  این تظاهرات رژیم را به
آذر دیگر  ١۶آبان تا  ٢٣بين . شدند  ای زخمی و يا کشته  سرکوب عده

  رژیم و سفاکيهای آن صحبت نکند و مایل به  راجع به  هيچکس نبود که
این نقط عطف را کامل کرد و  ۵۶آذر  ١۶. شرکت در تظاهرات نباشد

. دیگر در سرتاسر ایران جو مبارزاتی حاکم شد و ترس مردم فرو ریخت
با سند   همراه  باشم که  ميخواستم جوابی را داده  با یاد آوری آبان ماه

  دیگر جو جامعه  احساس کردم که ١٣۵۶  من از آبان ماه. تاریخی باشد
. بود  ين دليل هم، اميدم صد برابر شدهیک جو انقالبی است و به هم

  جا  و همه  های کارخانه ، در داخل سرویس در داخل کارخانه، در محله
  .    آن صحبت کنيم  راحتی ميتوانستيم اخبار را نقل کنيم و راجع به  به

نيروی اجتماعی واقعی که رژیم   بر همين اساس من اعتقاد دارم که
خمينی و   کارگر ایران بود، نه  د، طبقهدیکتاتوری شاه را سرنگون کر

کارگر در   من خود شاهد شرکت وسيع طبقه ۵۶  در آبان ماه. ها ليبرال
های گوناگون از جانب کارگران در  بر این اطالعيه  عالوه. تظاهرات بودم

. حمایت از دانشجویان و محکوميت رژیم خود اثبات گر این ادعا است
کارگر دانشجو پيوندتان "دیگر شعار   درست در همين ایام بود که

در اوج اين مبارزات سيستم   شد که  اما چه. ها بود بر سر زبان" مبارک
. اسالمی بر سر کار آمد دالئل خاص خودش را دارد ارتجاعی جمهوری

در طول یکسال جنبش کارگران و زحمتکشان شهر و روستا در ایران، 
ا رشد و گسترش جنبش های امپریاليستی تمام مدت همگام ب رسانه

  به  های وابسته رهبری خمينی و ليبرال  در خدمت مرتجعين به
از طرف . تاختند امپریاليزم نهضت آزادی، قرار گرفته و  چهار نعل می

بود،   سيستم سرکوبگر ایجاد نموده  دیگر تا آن مقطع، شرايطی را که
در . بود  کارگر و جنبش کمونيستی انقالبی شده  مانع ازارتباط طبقه

  امکانات بر خوردار بود و به  حالی که جریان ارتجاعی مذهبی از همه
ساليان سال بود در اختيار داشت   از این امکانات که  توانست راحتی 
. ها چپ فاقد چنين امکاناتی بود برای ارتباط با توده. برداری کند  بهره

،  ينيهراحتی ميتوانست در منبر یک حس  یک آخوند ضد سلطنت به
  حضرت عباس و آش نذری و غيره  مسجد و یا مجامعی مانند سفره

اما یک کمونيست انقالبی ضد . کند  هایش را نثار شاه فحش
بایست بر  می  داری و امپریاليست حقایق تاریخی را شبانه سرمایه

ها بنویسد و بابت چنين عملی بهای  دیوارهای محالت و کارخانه
و تشکل   عدم تجربه  ها معتقدم که ید بر اینمز. سنگينی نيز بپردازد

ضد امپریاليستی   کارگر، هر چند اين طبقه پرچم دار مبارزه  کافی طبقه
داری بود، باعث شد تا آنها نتوانند آلترناتيو طبقاتی خود و ضد سرمایه

  .را بر جنبش جاری در آن زمان تثبيت کند
  

نعکاسی در آیا گرايشات سياسی  موجود در جامعه، ا: سوال
کارخانه داشت ؟ وتقسيم بندی که در ميان گروه های 
سياسی در ایران بوجود آمده بود را در صفوف کارگران هم 

  ميشد ديد يا نه؟
  . و نخواهد بود  مبرا از این گرایشات نبوده  کارگر هيچگاه  طبقه :پاسخ

  ٣صفحه 
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  اعتراض به حمله نظامي ناتو به ليبي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در اعتراض به حمله نظامی ناتو به سرکردگی آمریکا به ليبی در 
مارس تظاهراتی در تاون هال مرکز شهر سيدنی برگزار  ٢٧تاریخ 
از طرف هواداران چریکهای فدائی خلق ایران در این تظاهرات   .گردید

حزب انقالبی سوسياليست و  ،ترتسکيست پالتفرُم ُ،سيدنی 
در این تظاهرات که بطور . سازمان داده شده بود  )١(گکمونيست لي

نفر شرکت کرده و  ۵٠انجام گرفته بود با وجود باران زیاد حدود  عاجل
صحبتهای ميکردند به تعداد زیادی از مردم که از منطقه عبور 

بر عليه آمریکا و کشورهای عمدتا شعارها . سخنرانها گوش ميدادند
شرکت کننده مانند انگليس و فرانسه و دولت استراليا که هميشه 

در این اعتراض که از . بوداز جنگ و لشکرکشی آمریکا حمایت ميکنُد 
يب بعد از ظهر شروع شد نمایندگان هر یک از گروها به ترت ٢ساعت 

سازمان به نقش سازمان  انهوادار نمايندهدر سخنان . صحبت کردند
تمامی  که عمال بهیک ارگان غير دمکراتيک  به مثابهملل 

قلدرهای جهانی تجاوزات به و  ی امپرياليستیلشکرکشی ها
  ُ نيز به نقش تاریخا ارتجاعی دولت های و قانونيت ميبخشد

در این صحبت . شد اشارهاستراليا  در تمامی این تجاوزات نظامی 
و سرکوب مطالبات و خواستهای آنها به به وضعيت اهالی بومی 

که همچنين اين واقعيت و استراليا  وسيله دولت سرمايه داران
ميباشد نيز عنان گسيخته جمهوری اسالمی در ایران یک دیکتاتوری 

همچنين با ذکر اینکه قذافی و دولت ليبی ارتجاعی .   اشاره شد
تالش آمریکا و همدستانشان نه کمک به مردم ليبی بلکه و  اند

روی کار آوردن یک دیکتاتور مناسبتر برایشان ميباشد و نقش  جهت
آمریکا در به انقياد کشاندن خلقهای خاور ميانه و خصوصا خلق 

هر سخنرانان دیگر نيز . فلسطين و مناطق دیگر جهان اشاره شد
کشورهای امپریاليستی امی تجاوز نظمطالبی را در محکوميت کدام 

و اشاره به وضعيت کنونی در خاورميانه وفلسطين و نيز شرایط 
تن از مردم  ٢٠حدود . اهالی بومی در استراليا ایراد کردنددردناک 

نيز با دادند  ليبی که خود را هوادار حمله نظامی  ناتو نشان می
در  سعیو در محل حاضر شده بودند اطالع از اين حرکت مبارزاتی 

. داشتند یاعتراضحرکت  انجام این جلوگيری از اغتشاش و ايجاد 
به ليبی شعار داده و از نيرو های ناتو و آمریکا به نفع حمله  آنها

 عليرغم . می کردندتشکر  امپرياليستی به خاطر اين حمله 
نتوانستند در انجام تظاهرات و آنها عمال ولی تشبثات اين عده 

  .جود آورندسخنرانيها اختاللی بو
چندین دانشجوی ليبيائی که در یک شهر نزدیک  بر عکس اين عده

سيدنی بنام ولونقونق زندگی ميکنند بعد از انجام این تظاهرات در 
اين حرکت گرفتند از رفقای سازماندهنده که با ی ئتماسها

در این شهر بر عليه حمله نظامی آنها خواستند که در تظاهرات آنها
اعتراض در این شهر بعد از دو هفته انجام شد و  .ناتو شرکت کنند

در آن رفيق هوادار سازمان و یک رفيق دیگر از گروه تروتسکيست 
در این اعتراض دانشجویان هوادار ناتو نيز به . پالتفرم صحبت کردند

مخالفت پرداخته و با شعارهای تشکر از ناتو و آمریکا سعی در 
در این برخوردها پليس بطور . دندنموانجام تظاهرات جلوگيری از 

  ه وآشکار از هواداران ناتو حمایت کرد
سعی در کنترل مخالفين جنگ که شعارها ئی بر عليه آمریکا و دیگر 

  .نمودکشورهای امپریاليستی ميدادند 
  

  سيدنی -هواداران چريکهای فدائی خلق ايران
  ٢٠١١آوريل 

  اين حرکت نيروهای سازمان دهنده  -١
Supporters of the Iranian People’s Fadaee Gueruillas 

Trotskysit Platform 
Revolutionary Socialist Party 

Communist League  

  17از صفحه ... راه كارگر، سازماني كه
ربط و بی ربط هميشه مثال می آورد در اينجا چيزی برای گفتن 

  کيست؟... در اینجا ساده لوح و یا  ندارد؟
بوده و نه " خود بخودی"هر بار که جنبشها رو به طغيان ميگذارند 

آگاهانه ، زیرا شرایط مادی و استبداد حاکم به آنها امکان تشکل و 
بوجود آوردن رهبری نداده است  اما در طی همين جنبشها توده 
ها  این تجربه را آموخته که مانع اصلی برای یک زندگی انسانی، 

هوری اسالمی و هر چيزی است که این رژیم حاکميت جم
  .نمایندگی اش را ميکند

دولت جمهوری اسالمی ميداند که این جنبشها نطفه های مبارزه 
این جنبشها نه . طبقاتی هستند که آنها را اینچنين سرکوب ميکند

فقط خواست نابودی رژیم جمهوری اسالمی را در صدر خواستهای 
، شرایط مسلط و روابط برقرار شده از نادامه آخود قرار داده بلکه 

این . تسلط سرمایه داری وابسته را نيز درهم خواهد شکست
جنبشها که عالمت خصومت آشتی ناپذیری توده هاست، در 
شرایط کنونی به آنها این آگاهی دموکراتيک را داده است که مانع 

  .اصلی عدم تحقق مطالباتشان این رژیم می باشد
هيت این رژیم را به توده ها نشان ميدهد آنچه که بيشتر ما

صفی طوالنی از قاتالن، این پاسداران و بسيجيان است که 
مسلحانه هر بار به توده های خشمگين حمله کرده و 

توده ها به عينه ميبينند که . ميکشند و زخمی ميکنند
چگونه خواسته های برحقشان هر بار خونين با خشونت 

ينند که چگونه تحقق حقشان توده ها ميب. سرکوب ميشود
در تضاد با سلطه این رژیم است که به هر قيمتی ميخواهد 

آنها به عينه می ببينند . شرایط موجود را حفظ و نگه دارد
که خشونت و اعمال قهر ضد انقالبی جمهوری اسالمی را 
.  صرفا با مبارزه مسالمت آميز نمی توان در هم شکست

شته و به این درک رسيده توده ها دیگر از مرحله حس گذ
اند که این رژیم عامل اصلی تمام نابسامانی ها در جامعه 
است، که عامل اصلی فقر و فالکت است و اين وضع را با 
خشونت تمام می خواهد حفظ کند اما راه کارگر که 
سالهاست دیگر کسی آنرا جدی نميگيرد هنوز در چنين 

  .ميکوبد" مسالمت آميز"شرایطی بر طبل 
  .را راه کارگر هرگز از تاریخ و گذشته نمی آموزدزی

  ٢٠١١آوریل  ٦ - عبداله باوی

 

  14از صفحه  ....يورش بورژوازي آمريكا
شد کرد و زنان توانستند بسياری از در اين کشورها ر

حق . خواسته ها و حقوق برحق خود را به دست آورند
سقط جنين هم يکی از دستاوردهای باارزش مبارزات زنان 

اما هر زمان که سرمايه داری . بودآگاه طبقات فرودست جامعه 
با بحرانهای اقتصادی مواجه می شود، با يورش به حقوق و 

و پايمال کردن دستاوردهای از جمله زنان ستمديدگان آزاديهای 
بحرانهای گریبانگير نظام خود را با مبارزاتی آنها، تالش می کند که 

از سوی دیگر  .سرشکن کردن بار آنها بر دوش رنجبران تخفيف دهد
ده و که مبارزات طبقه کارگر و جنبش چپ تضعيف شهم زمانی 
می محروم خود  زنان نيز از رهبری آگاه و متشکلانقالبی جنبش 
يورش خود به فرصت می يابد که طبقه سرمايه دار حاکم شود، 

دستاوردهای مبارزاتی کارگران و زنان را هرچه ببيشتر به پيش 
غلبه افکار و بررسی تاریخ جنبش زنان نشان می دهد که . ببرد

انديشه های رفرميستی و فمنيستی بر جنبش زنان نيز عاملی 
جنبش انقالبی زنان و منحرف کردن آن برای تضعيف هرچه بيشتر 

از مسير انقالبی بوده و از اين نظر به پيشبرد منافع طبقه سرمايه 
جامعه آمريکا، و با  اين واقعياتبا توجه به  .دار کمک کرده است

هرچه در سالهای اخير اين کشور توجه به اينکه هيئت حاکمه 
نيز همان اندک بيشتر به حقوق دمکراتيک زنان يورش برده و امروز 

چيزی که از دستاوردهای مبارزات انقالبی زنان باقی مانده است را 
، زنان آگاه و انقالبی و تمام نيروهای واقعی مدافع نشانه رفته

رهایی قطعی زنان باید با تشدید مبارزه همه جانبه بر عليه این 
لوایح ارتجاعی و هجوم طبقه حاکم به حقوق زنان، انرژی و نيروی 

زاتيشان را در وحدت با مبارزات طبقه کارگر در جهت محو کامل مبار
عامل اصلی چنين تعدیاتی یعنی نظام مردساالر سرمایه داری بکار 

  . بگيرند
  مریم
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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

  
http://www.ashrafdehghani.com  

 

 براي تماس با

  چريكهاي فدايي خلق ايران 
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

  شماره تلفن

  يي خلق ايرانبراي تماس با چريكهاي فدا

0044 7946494034 

  جنايت دولت عراق بر عليه مجاهدين
  !محكوم است 

  
  فروردین  ١٩صبح امروز جمعه 

  عراقمزدور ایتکار ارتش نيروهای جن
   ی سبک و سنگينبا انواع سالحها 

  محل استقرار نيروهای سازمان به 
  حمله مجاهدين در اين کشور 

  ،اقدام جنايتکارانهدر اثر این . کردند 
  و  کشته ين مجاهداز تعدادی  

  دستگيرتن مجروح و تعدادی  دهها
    .شدند 

اق در دست نشانده عر این چندمين بار است که دولت
به  با خواستهای ضد خلقی جمهوری اسالمی  همگامی

برغم . کشتار نيروهای مجاهدین در اين محل دست می زند
هر نظری که در باره ماهيت و سياستهای مجاهدین در این 

حمله وحشيانه منطقه یا به طور کلی می توان داشت، 
به نيروهای مجاهدین و کشتار آنان به عنوان یک  دولت عراق

نقض قوانين ام جنایت کارانه که به طور آشکار به معنی اقد
حقوق پناهندگان می باشد، محکوم  رابطه بابين المللی در 

همچنين رسوایی دیگری برای همه  این جنایت. است
کسانی ست که سنگ  حمایت دولت آمریکا و قدرتهای غربی 

را به سينه می " حقوق بشر"و " حقوق پناهندگان"در باره 
   .زنند

ما از حقوق پناهندگی همه کسانی که مورد هجوم دولت 
عراق قرار گرفته اند، دفاع نموده و  اقدام اخير اين دولت در 

این . حمله ددمنشانه  به آنان را به شدت محکوم می کنيم
خواست همه نيروهای انقالبی و  آزادیخواه است که به هر 

جاعی طریق ممکن از وقوع مجدد چنين فجایع خونين و ارت
  . جلوگيری شود

  
  !مرگ بر امپریاليسم و سگهای زنجيریش

  !مرگ بر رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی
  با ایمان به پيروزی راهمان
  چریکهای فدایی خلق ایران

  ١٣٩٠فروردین  ١٩

  گزارش كوتاهي از تظاهرات بر عليه اعدام زندانيان سياسي،
  !بل بي بي سي لندندر مقا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ده ها تن از ایرانيان مبارز  ٢٠١١آپریل  ١٤بعد از ظهر روز جمعه، 
شهر لندن، در اعتراض به موج اعدام و سرکوب رژیم جمهوری 
اسالمی، در تظاهرات ایستاده ای در مقابل ساختمان تلویزیون 

تظاهر کنندگان با . بی بی سی در این شهر شرکت کردند
شعارهایی به زبان انگليسی، خواهان آزادی فوری سردادن 

و دانشجویان در   تمامی زندانيان سياسی، از جمله کارگران
شکنجه و "، "مرگ بر جمهوری اسالمی"شعارهای . بند شدند

سنگسار و قربانی کردن " ، "اعدام در ایران باید متوقف شود
ی بود که در از جمله شعارهای...، و "زنان در ایران باید پایان یابد

در جریان این تظاهرات، دو . این حرکت اعتراضی سرداده شد
نمایش کوتاه خيابانی نيز اجرا شد که در آن صحنه هایی از 
جنایات جمهوری اسالمی در شکنجه و قتل مردم و سنگسار 

اجرای این نمایش ها و افشای چهره . زنان بازسازی شده بود
اری از رهگذران را به جنایتکار جمهوری اسالمی ، توجه بسي

تظاهرات جلب و باعث ابراز همدردی آنان با اهداف 
این تظاهرات به . آزادیخواهانه مردم ایران شد

فعالين . برگزار شد" جمعيت کردهای مقيم لندن"فراخوان
چریکهای فدایی خلق در لندن با آرم سازمان و پالکارد بزرگی 

سال  ٣٢ برخی جنایات جمهوری اسالمی درتصاوير حاوی 
جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته "که با شعار  گذشته

  .، تزئين شده بود در این تظاهرات شرکت کردند"نابود باید گردد
  

 ٢٠١١آپریل  ١٦  - فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در لندن

 

 

 "تسليت"
  فقدان  پيام فدائي" . درگذشت ،با كمال تاسف مطلع شديم كه مادر رفيق مهدي اسحاقي از رزمندگان رستاخيز سياهكل

  را با خود حمل كرده و در چهارچوب   فرزند مبارزي كه چهل سال درد و رنج از دست دادنخانم فاطمه اسحاقي مادر  
  و همه بازماندگانش به،از دست نمي داد  فرصتي را  هيچ ،مادران شهداي فدائي براي اعتراض به جالدان حاكممبارزات 

 .خانواده هاي جانباختگان فدائي  تسليت مي گويد

 


