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 سرمقالهسرمقاله

  ، براي "بحران"كوبيدن بر طبل 
 !"بحران"مقابله با 

نخستين نکته ای که در ارتباط با بحران جاری و ... 
است تبليغات جنگی آن باید در نظر داشت عبارت از این 

که بحران فعلی منعکس کننده پيشبرد یک خط و 
است استراتژيک امپریاليستی ست، سياست سي

استراتژیکی ای که اساسًا توسط امپریاليسم آمریکا به 
می شود و گسترش ميليتاریسم با آماج حمله پيش برده 

قرار دادن جوامع تحت سلطه و رژیم های وابسته، از 
بارزترین مشخصه های این سياست امپریاليستی می 

ت کالن است که ما در راستای پيشبرد این سياس. باشد
می بينيم که جمهوری اسالمی برغم تمامی خدمات 

در  گرانبهایش به امپریاليستها، تنها رژیم وابسته ای
تهای استراتژیک منطقه نيست که مصالح پيشبرد سياس

امپریاليسم آمریکا و شرکا آنها را آماج تحريمهای 
   ...اقتصادی و احتمال حمله نظامی قرار داده است

  2صفحه                                     

  دفاع از مبارزات زناندر
تجربه مبارزات زنان و نه فقط زنان بلکه کل توده های ستمديده نشان داده که تنها کسانی ميتوانند در یک جنبش توده ای با  ...

مبارزات  اگر اما. ندهی الزم برخوردار بوده باشندخواسته های مشخص خود وارد ميدان نبرد شوند که پيشاپيش از تشکل و سازما
تمامی اقشار و طبقات ، بينيم که در این خيزش که جنبشی خود جوش و فاقد رهبری بود  را در نظر بگيریم می ٨٨توده ها در سال 

يمی از جامعه ایران به همين دليل هم زنان مبارز ما هم به مثابه ن. مردمی بدون تشکل و سازماندهی به خيزش برخاسته بودند
ها انگيزه بسيار قوی برای مبارزه دارند و در آن شرکت بسيار محسوس و  عليرغم اينکه به علت وارد آمدن ستم های شدید بر آن

این زنان درست به دليل شدت دیکتاتوری در جامعه از تشکل الزم . برجسته ای هم داشتند عمال بدون تشکل به خيزش بر خاستند
ودند و کًال هيچ تشکيالت انقالبی پر قدرتی در جامعه وجود نداشت که بتواند خواسته های زنان و دیگر توده های مردم برخوردار نب
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 "پيروز"آيا آمريكا در عراق  ●
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  14. ........آزادي توده ها نيستند 
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قراردادهاي موقت يا وسيله اي  ●

  18.... ..........براي اسارت دائم 

  ؟اشغالعراق، پايان 
  

ه هيچ بپايان اشغال عراق اعالم  ...
به معنی خروج کامل نيروهای  وجه

نظامی اشغالگر از آن کشور هم 
درواقع يکی از شروط چرا که . نيست

، ادامه "پايان اشغال"مهم قرارداد 
حضور نظامی آمريکا در عراق تحت 

آموزش نيروهای مسلح "پوشش 
و درواقع حفظ نقش برجسته " عراقی

 -امپرياليسم آمريکا در امور اقتصادی
و ادامه  اين کشور نظامیو سياسی 

. سرکوب توده های مقاوم عراق است
عالوه بر این هزاران نيروی مزدور 

مزدوران " (کنتراکتور"آمریکا که با نام  
قراردادی که ارتش آمریکا پولهای 

و رسما )  هنگفتی به آنها می پردازد
جزء نيروهای ارتش محسوب نمی 
گردند، همچنان در عراق باقی مانده 

   ٨ صفحه                        ....اند

  )2(باز هم در باره جنبش زنان 
ات تاریخی ظترین لح یکی از مهم.. .

زنان کمون جنبش زنان جهان، مبارزات 
زنان زحمتکش پاریس با . پاریس بود

شرکت در مبارزه و ایفای نقش در کمون 
کت در مبارزه اجتماعی آموختند که با شر
ر ریشه ای جامعه کهنه يانقالبی برای تغي

و با ایجاد جامعه ای واقعأ آزاد و برابر می 
توانند به آزادی واقعی و همه خواسته 

درواقع می توان گفت . های خود برسند
که هرچند که عمر کمون کوتاه بود، اما 
زنان کمون توانستند تار و پود واقعی 

ان را پایه ریزی کنند و جنبش انقالبی زن
سرمشقی برای زنان مبارز انقالبی 

تشکيالت انقالبی زنان کمون . بوجود آورند
اتحاد زنان برای دفاع از پاریس و "پاریس 

نام ) اتحاد زنان" (کمک به مجروحين
بنيانگذاران این سازمان، زنان . داشت

روشنفکر طبقه کارگر و کارگران انقالبی و 
 ١٢ صفحه                  ....آگاه بودند
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تشدید بحران در روابط بين جمهوری اسالمی و قدرتهای  
نگرانی به حق توده های و  در ماه های اخير امپریاليستی

تحت ستم ما از عواقب ناشی از تداوم تحریم های 
اقتصادی و حتی افزایش احتمال فراروئی تنش های 

بررسی ماهيت کنونی به  یک جنگ ارتجاعی، ضرورت 
بين رژیم جمهوری اسالمی و امپریاليستها و منازعات 

چشم انداز آن را در افکار عمومی با شدت بيشتری مطرح 
نخستين نکته ای که در ارتباط با بحران جاری و . است کرده

تبليغات جنگی نهفته در آن باید در نظر داشت عبارت از این 
است که بحران فعلی منعکس کننده پيشبرد یک خط و 
سياست استراتژيک امپریاليستی ست، سياست 
استراتژیکی ای که اساسًا توسط امپریاليسم آمریکا به 

گسترش ميليتاریسم با آماج حمله می شود و پيش برده 
قرار دادن جوامع تحت سلطه و رژیم های وابسته، از 
بارزترین مشخصه های این سياست امپریاليستی می 

درست در راستای پيشبرد این سياست کالن است . باشد
که ما می بينيم که جمهوری اسالمی برغم تمامی خدمات 

در  بسته ایگرانبهایش به امپریاليستها، تنها رژیم وا
منطقه نيست که مصالح پيشبرد سياسيت های 
استراتژیک امپریاليسم آمریکا و شرکا آنها را آماج تحريم 

چند . های اقتصادی و احتمال حمله نظامی قرار داده است
قدم جلوتر از این رژیم ما شاهدیم که چگونه رژیم وابسته 
 اسد نيز که اکنون با توجه به خيزش توده های تحت ستم
این کشور  روی یک خط نازک بقا قدم بر می دارد، هدف 
. پيشبرد سياستهای جنگی امپریاليستها قرار گرفته است

در این چارچوب تحوالت بحرانی ای که رژیمهای مزدور  
را نيز در برگرفته به موضوع بحث هایی ... یمن و بحرین و 

تبدیل شده اند که در هر یک از آنها بلندگوهای تبليغاتی 
بورژوایی، تنور تبليغات جنگی حول امکان و چگونگی 
دخالت نظامی مستقيم و غير مستقيم امپریاليستها در این 

این واقعيات پيش .  کشورها را بطور روزمره گرم می کنند
ست که چنين  نيازها و دالیلیاز هر چيز نمایانگر اهميت 

 رویکردی را توسط امپریاليسم امریکا و متحدینش الزام آور
ساخته و گریبان  رژیمهایی را گرفته که تا کنون مظاهر بارز 

برای . خدمتگزاری به قدرتهای امپریاليستی بوده اند
شناخت این نيازها، پيش از هر چيز باید بر اهميت بحران 
اقتصادی ای که نظام سرمایه داری جهانی را فراگرفته 

  . تاکيد کرد
که در سطح  نگاهی به تضادهای جاری و تحوالت عظيمی

بين المللی و بویژه در منطقه استراتژیک خاورميانه در حال 
وقوع است، نشان می دهد که به موازات تداوم و تعميق 

بحران اقتصادی گریبانگير جهان سرمایه داری،گرایش 
قدرتهای امپریاليستی و در راس آنها آمریکا به توسل به 

چه  قدرت نظامی برای پيشبرد اهداف سياسی شتاب هر
  . بيشتری یافته است

شرایطی که قدرتهای امپریاليستی بطور کلی و 
امپریاليسم آمریکا بطور اخص،در آن گرفتارند، حاکی از 
تداوم موج یکی از عميق ترین و گسترده ترین بحرانهای 
اقتصادی ای ست که گلوی نظام سرمایه داری در سطح 

انهای از سوی دیگر تجربه تاریخی بحر. جهان را می فشرد
نظام سرمایه داری و تجربه حد اقل دو جنگ بزرگ و 
ویرانگر جهانی به همگان نشان می دهد که جنگ یکی از 
راه هایی ست که سرمایه داران با توسل به آن می 
کوشند تا بحران گریبانگير نظام استثمارگرانه خود را 

در این اوضاع و احوال است که ما شاهدیم . تخفيف دهند
های آمریکایی و البی های پرقدرت جنگ طلب استراتژیست

که منافعشان با تجارت جنگ و اقتصاد جنگی گره خورده 
است، با مشاهده پيشروی های تدریجی رقبای 
امپریاليست آمریکا در بازارهای جهانی در چند دهه اخير، 
رسما و علنا خواهان استفاده دولتمردان آمریکا از قدرت 

و راه انداختن جنگ، برای نظامی بی همتای این کشور 
کسب مواضع جدید و حفظ موقعيت برتر در بازارهای 

نتيجه بالواسطه غلبه این خطوط در . جهانی شده اند
دستگاه سياسی و به پيش رانده شدن راه حلهای نظامی 
به جلوی صحنه باعث شده که در اقتصاد، صنایع مربوط به 

ازار توليدات نظامی رونق هر چه بيشتری یافته و ب
با ( تسليحات در سطح جهانی که آمریکا و چند قدرت دیگر 

بر آن سطه دارند، به عرصه ای فعال و ) فاصله بسيار زیاد
در .  پر سود برای امپریاليستهای بحران زده تبدیل گردد

شرایطی که بدليل بحران و رکود عميق چرخ بسياری از 
ی بخشهای بزرگ توليدی در اقتصاد کند شده و ورشکستگ

و نابودی گریبانگير آنها شده، این شرکتهای بزرگ نظامی و 
طبلهای  به صدا درآمدنتوليد کنندگان سالح هستند که 

جنگ، کسب و کار آنها یعنی تجارت مرگ را رونق خوفناک 
هر چه بيشتری بخشيده و سازندگان و فروشندگان سالح 
و بخشهای مرتبط با آن را به بزرگترین نفع برندگان این 

  .      ضع تبدیل نموده استو
با توجه به این واقعيت ما می بينيم که در طول یک دهه 

توسط " جنگ بی پایان"اخير و پس از اعالم سياست 
 ٢آمریکا در دوران بوش، ارتش آمریکا ضمن سازماندهی 

جنگ بزرگ و اشغال افغانستان و عراق،  سياست فوق 
پریاليستی، پيش الذکر را به ضرر برخی ديگر از قدرتهای ام

برده و  حضور دائمی خویش در این مناطق را نيز تثبيت 
با تعویض جمهوریخواهان آمریکا با دمکراتهایی . کرده است

که با شعار کاستن از تنشهای نظامی و جنگ به قدرت 
رسيدند، هيچ نشانی از توقف و یا تغيير این روند رویت 

ای دوران برعکس، دولت اوباما با ادامه سياست ه. نشد
رياست جمهوری بوش در اين زمينه و افزایش حضور 
نيروهای نظامی آمریکا در مناطق حساس جهان، جنگ 

در آن را نشان تداوم " پيروزی"ليبی را نيز سازمان داد و 
" خروج"اعالم رسمی . آمریکا در جهان خواند" رهبری"

نيروهای امریکایی از عراق در دولت او نيز نشانی از 
چرا که در عمل، . است ميليتاریسم آمریکا نبودکاهش سي

ادعای خروج از عراق کمی بعد، در تبليغات شدید مربوط به 
برنامه گسترش حضور نظامی آمریکا در استراليا و 
اقيانوسيه و سياست ایجاد پایگاه های نظامی تازه در این 
منطقه و افزايش شديد نيرو های نظامی در افغانستان گم 

معلوم شد که این جابجایی نيرو ها نه در عمل . شد
نمایانگر عقب نشينی امپریاليسم آمریکا از راه حلهای جنگ 
طلبانه، بلکه مبين تغيير الویتهای نظامی آمریکا در جبهه 

ست که این قدرت امپریاليستی " بی پایانی "های جنگ 
برای توسعه طلبيهای خویش تقریبا در تمام دنيا بر عليه 

های تحت ستم و رقبای خویش سازمان داده کارگران و خلق
در نتيجه در تداوم پيشبرد چنين سياستی ست که . است
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صدای طبلهای جنگی امپریاليستها در ماه های اخير هر 
  . چه بيشتر بر فراز منطقه به صدا درآمده است

با توجه به این فضای عمومی ست که ما می بينيم توده 
ر زیر بار گرانی و تورم های تحت ستم ایران که کمرشان د

و بيکاری خرد شده و سرکوب لجام گسيخته نفس آنها را 
در زندگی روزمره بریده است، با نگرانی به حقی 
رویدادهای جاری یعنی بحران سازی امپریاليست ها و 
تاثيرات مخرب نقش آفرینی های ضد خلقی جمهوری 

ل سا ٣٣اکنون . اسالمی در این بحران  را تعقيب می کنند
پس از حاکميت ضد مردمی جمهوری اسالمی که دوام آن 
جز با حمایت و پشتيبانی قدرتهای امپریاليستی امکان پذیر 
نبوده، مردم ستمدیده ما شاهد آشکار شدن نشانه های 
روشنی از تکوین یک برنامه جدید ضد خلقی می باشند که 
 بخاطر برآوردن منافع امپریاليستها و با کارگزاری پيگيرانه
رژیم جمهوری اسالمی در این جهت، بر عليه کارگران و 
. توده های تحت ستم ایران و منطقه در حال انجام است

اکنون روزی نيست که مقامات آمریکا و متحدانش از 
، اقدامات جدید بر "تحریم های اقتصادی"ضرورت تشدید 

دم " گزینه نظامی"عليه جمهوری اسالمی و اشاره به 
احتمالی اسرائيل " تاریخ حمله"مربوط به نزنند و شایعات 

جمهوری اسالمی گوشه ای از اخبار " تاسيسات اتمی"به 
مقامات . و گزارشات مطبوعات غرب را اشغال نکرده باشد

جمهوری اسالمی نيز با گنده گویی های هميشگی شان، 
تنگه هرمز و به " بستن"، احتمال "تحریم غرب"راجع به 

دید عليه منافع  آمریکا در کشيدن منطقه و ته" آتش"
و فضا را برای باور . عربده کشی می کنند" سراسر جهان"

ادعاهای دروغين آمریکا در افکار عمومی آماده تر می 
دستگاه های فریبکار تبليغاتی نيز بشدت به دميدن . سازند

باد قدرت در پيکر نحيف جمهوری اسالمی مشغول شده و 
ن کنونی نتيجه تقابل چنين جلوه می هند که گویا بحرا

با رویای تبدیل شدن به  -رژیم مستقل جمهوری اسالمی 
با قدرتهای غربی ست که در صدد  - قدرت منطقه ای 

به سالح اتمی " یاغی"جلوگيری از تسليح این رژیم 
  !هستند

همه این تبليغات و هراس افکنی در افکار عمومی در 
ا تاکيد شرایطی ست که مقامات آمریکا در عين حال باره

سالح "جمهوری اسالمی به " دستيابی"کرده اند که تا 
، راه درازی در پيش است و از سوی دیگر وزیر "اتمی

خارجه رژیم نيز در عين سردادن عربده کشی های جنگی 
از سوی آمریکا و غرب با " تعامل بهتر"برای اخذ یک 

اما نتيجه ! جمهوری اسالمی، از آنها  گدایی می کند
ای که از این تبليغات مشاهده می شود همانا بالواسطه 

تشدید تحرکات جنگی آمریکا در منطقه و آماده سازی 
ی ست "جنگهای  جدید"افکار عمومی برای دميدن در تنور 

که همانطور که اشاره شد گردانندگان نظام بحران زده 
امپریاليستی در آمریکا از زمان دولت بوش زیر نام سياست 

آغاز کرده و در زمان اوباما آن را پيگيرانه " جنگ بی پایان" 
  . تعقيب کرده اند

اگر به گذشته بر گردیم می بينيم که مردم ایران و نيروهای 
سال حاکميت رژیم وابسته به امپریاليسم  ٣٣آگاه در طول 

و " بحران"جمهوری اسالمی، هر از چند گاه شاهد تشدید 
با قدرتهای تبليغات جنگی در روابط بين جمهوری اسالمی 

با این حال،  آن . امپریاليستی حول مسایل مختلف بوده اند
چه که در تجربه و توسط روند عينی وقایع در فرجام این 
موارد ثابت شده عبارت از این واقعيت است که در ورای 
هر یک از دعواهای تاکنونی رژیم و قدرتهای امپریاليستی 

ستهای نهایتا، پيشبرد و تسهيل یکی دیگر از سيا
نواستعماری و منافع اقتصادی و سياسی امپریاليستها 
چه در سطح بين المللی و چه در سطح منطقه بر عليه 

به طور مثال، در . مردم ستمديده تعقيب شده است
شرایطی که در جنگ ایران و عراق، خمينی و دار و دسته 

سر می دادند ، " ضد امپریاليستی"فریاد های پوچ  اش
گيت در اوج این جنگ، پرده از گوشه ای از افتضاح ایران 

شيطان "روابط عميق و مخفيانه جمهوری اسالمی با 

را در مقابل چشم همگان قرار داد ؛ مثال های دیگر " بزرگ
توسط " بنياد گرایی اسالمی"نظير تقویت مادی و معنوی 

رژیم که در طول سالها دستاویزی برای گسترش سلطه و 
یاليستها در مناطق استراتژیک از اهداف ضد انقالبی امپر

جمله خاورميانه بوده است؛ و یا تهدیدات جنگی گاه و بيگاه 
طرفين که در هر دوره عمال منجر به توجيه گسترش حضور 
نظامی آمریکا و متحدینش در منطقه و تشدید یک مسابقه 
تسليحاتی در بين دولتهای مزدور و ارتجاعی منطقه شده 

نمونه دیگر، همه و همه نمایانگر است؛ و ده ها فاکت و 
نقش مهم و استراتژیکی بوده اند که رژیم جمهوری 
اسالمی با اعمالش از اولين روز به قدرت رسيدن خویش 

با جهانخواران، ولی در خدمت به " مخالفت"در پوشش 
منافع قدرتهای امپریاليستی و در راس آنها آمریکا تا به 

  . امروز بر عهده داشته است
لهای اخير نيز تداوم و تشدید همين عملکردهای در سا

رژیم جمهوری اسالمی اگر نگویيم بزرگترین، یکی از 
بزرگترین توجيهات پيشبرد سياستهای جنگ طلبانه 

حمایت این رژیم از دار و دسته . امپریاليستی بوده است
یکی از مهمترین ... و حزب اهللا لبنان و " اسالمی"های 

حدانش برای توجيه ميليتاریسم و ابزارهای آمریکا و مت
جنگ ساالری امپریاليستی شان بویژه در سطح منطقه 

جمهوری " پرونده اتمی"امروز هم به بهانه همين . است
اسالمی ست که ساالنه ده ها ميليارد دالر سالح و 
تجهيزات به دولتهای مزدور خليج فارس و خاور ميانه 

" ياغی"رژیمبه بهانه سياستهای اين . فروخته می شود
است که اسرائيل هر چه بيشتر تا بن دندان بر عليه 

در نتيجه . خلقهای تحت ستم منطقه تسليح می شود
این رژیم است " پروژه اتمی"عربده کشی های جنگی و 

که سایر تبهکاران منطقه برای داشتن قابليت اتمی با 
یکدیگر مسابقه گذارده اند و ميلياردها دالر را به حلقوم 

به . آمریکا و سایر امپریاليستهای ذی نفع ریخته اند دولت
بهانه  سياستهای جمهوری اسالمی ست که حضور 
مستقيم نظامی ارتش آمریکا در منطقه هر چه بيشتر 

در یک کالم اگر آفریدن بحران و کوبيدن بر . توجيه می گردد
طبل جنگ و آماده ساختن افکار عمومی برای جنگهای 

قتصاد امپریاليستهاست، در بحران جدید، نياز اساسی ا
جاری، رژیم وابسته جمهوری اسالمی، به مثابه ابزاری 
مهم در دست امپریاليسم آمریکا و توجيهی برای پيشبرد 
سياستهای جنگی آن در سطح منطقه به نقش آفرینی 

نقش آفرینی  جمهوری در حقيقت . مشغول می باشد
جنگ طلبانه و ، با شعارهای "پرونده اتمی"اسالمی با یک 

" داخلی"در امور " دخالت"ضد آمریکایی، رژیمی با ویژگی  
تمام همسایگان و دولتهای منطقه، رژیمی مترصد بحران 

بخش قابل توجهی از نياز ... سازی به هر بهانه ای و 
حياتی امپریاليسم آمریکا برای پيشبرد سياست های 

ب اگر خو .توسعه طلبانه و جنگی اش را تأمين می کند
نگاه کنيم می بينيم که هيچ یک از نوکران رسمی آمریکا در 
منطقه قادر نبوده که چنين خدمات گرانبهایی را در چنين 
سطحی و برای چنين مدت طوالنی ای برای اربابانش 

به پيش رانده شدن راه حلهای نظامی به جلوی صحنه 
باعث شده که در اقتصاد، صنایع مربوط به توليدات نظامی 
رونق هر چه بيشتری یافته و بازار تسليحات در سطح 

) با فاصله بسيار زیاد( جهانی که آمریکا و چند قدرت دیگر 
بر آن سطه دارند، به عرصه ای فعال و پر سود برای 

در شرایطی که .  يستهای بحران زده تبدیل گرددامپریال
بدليل بحران و رکود عميق چرخ بسياری از بخشهای بزرگ 
توليدی در اقتصاد کند شده و ورشکستگی و نابودی 
گریبانگير آنها شده، این شرکتهای بزرگ نظامی و توليد 
کنندگان سالح هستند که به صدا درآمدن طبلهای خوفناک 

ها یعنی تجارت مرگ را رونق هر چه جنگ، کسب و کار آن
بيشتری بخشيده و سازندگان و فروشندگان سالح و 
بخشهای مرتبط با آن را به بزرگترین نفع برندگان این وضع 

 .      تبدیل نموده است
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انجام دهد؟ آیا اکنون سخت است که یکبار دیگر بيندیشيم 
تی و درک کنيم چرا امپریاليسم آمریکا برغم تمامی قدر قدر

چه در جریان بحران  تاکنونهایش در سطح بين المللی، 
های گریبانگير این رژیم، و چه در موقعيتهایی که توده های 
دالور ما برای سرنگون کردن این رژیم برخاسته اند، هر بار 
با چنگ و دندان از موجودیت این نوکر خود، به طور 

  مستقيم و غير مستقيم حفاظت کرده است؟
منازعه ای که امروز ميان امپریاليسم امریکا و بنابراین، 

شرکا باجمهوری اسالمی مطرح است، به  هيچوجه 
منازعه ای نيست که بعضی آن را منازعه ای بين یک دولت 

است با قدرتهای " قدرت منطقه ای"که خواهان " ملی"
بالمنازع جهانی و در راس آنها آمریکا توصيف ميکنند که 

این رژیم " ادب کردن"نش خواهان ظاهرا آمریکا و متحدي
و جلوگيری از دسترسی آن به سالح " سرکش"و " یاغی"

این گمراه کننده ترین طرح صورت مساله . اتمی می باشند
است که از سوی دستگاه های دروغ پراکنی غرب توليد و 
توسط هر ژورناليست دسته چندم جيره خوار بورژوازی 

ومی پخش شده تکرار و در سطحی وسيع در افکار عم
بر عکس، جمهوری اسالمی یک رژیم وابسته به . است

امپریاليستها و ابزاری برای پيشبرد سياستهای کالن آنها 
اما در ارتباط با بحران کنونی سيستم سرمایه . بوده است

داری جهانی و خط استراتژیک امپریاليستی مبنی بر ایجاد 
بودن جنگ در کشورهای تحت سلطه و در نتيجه منتفی ن

احتمال جنگ با جمهوری اسالمی، باید روی این امر تأکيد 
کرد که اگر در هر لحظه ای و بنا به الزامات جدید، پيشبرد 
سياستهای استراتژیک امپریاليستها با موجودیت خود 
جمهوری اسالمی در تضاد بيفتد، امپریاليستها همانگونه 

ته صدام که در مورد رژیم وفادار خود یعنی شاه، رژیم وابس
و حکومت قذافی، طالبان و مزدورانی نظير نوریگا در پاناما 
نشان دادند یک لحظه در قربانی کردن نوکران خود به 

رژیم . منظور حفظ منافع دراز مدت شان دریغ نخواهند کرد
جمهوری اسالمی از زمان بوجود آمدن و در طول حيات 
ای خود همواره در خدمت به سرمایه های جهانی و قدرته

امپریاليستی نقش آفرینی کرده و فدا شدن احتمالی این 
رژیم بدست اربابانش هيچ هویت ملی و مستقلی به او 

  . نخواهد داد
فراموش نکنيم که صدام با چراغ سبز آمریکا کويت را 
اشغال نمود و زمينه وسيعترین حضور نظامی آمریکا در 

نکه خليج فاس را پدید آورد؛ و بعدها حکومت او برغم آ
تمامی شروط آمریکا را پذیرفت ولی نابود شد؛ چرا که 
منافع امپریاليسم آمریکا در آن مقطع حضور مستقيم 
نظامی در عراق، بدون وجود حکومت صدام  و به ضرر 
امپریاليست های دیگر از جمله روسيه و فرانسه را ایجاب 

او رفت، اما نيروهای آمریکایی در این کشور . می کرد
ند، تاسيسات استراتژیک برای خود بنا کردند و باقی ماند

  !هنوز هم عليرغم همه تبليغات دروغين از آنجا نرفته اند

شناخت این واقعيات به مردم ما و بویژه نيروهای آگاه و 
مبارز جامعه کمک می کند که ضمن شناخت ماهيت بحران 
جاری به هيچ وجه فریب تبليغات گمراه کننده جاری را 

تحليل به آنها کمک می کند که ضمن به خاطر  این. نخورند
داشتن ماهيت وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی 
فرا رویيدن احتمالی بحران جاری به یک جنگ را در 
چهارچوب سياست های استراتژیکی امپریاليسم امریکا 
مورد توجه قرار داده و در چنين صورتی، موضعی انقالبی 

تی که در بحران جاری، با استناد تمامی گرایشا. اتخاذ کنند
به ماهيت ضد خلقی و تبهکاری های رژیم جمهوری 

، در صدد توجيه لشکر - و یا هر دستاویز دیگری-اسالمی 
این " بردن"کشی نظامی امپریاليستهای جنایتکار برای 

نيروی " تجاوز"رژیم هستند؛ و  گرایشاتی که به بهانه 
ژیم جنایتکار جمهوری مبلغ دفاع از بقای ننگين ر" خارجی"

درجه "آن را در " سرنگونی"اسالمی بوده و به اين بهانه 
قرار ميدهند ، در حقيقت کاری بجز تشدید مصایب و " دوم

در حالی که داشتن موضع . بدبختيهای مردم ما نمی کنند
انقالبی ایجاب می کند که در چنين جنگی نه باید مزدور 

شد و جهنم دیگری نظير امپریاليستها و جاده صاف کن آنان 
دفاع از "عراق برای مردم ما آفرید؛ و نه باید به اسم 

به حمایت از موجودیت رژیم مزدوری پرداخت که " ميهن
مظهر وطن فروشی و خيانت به منافع ملی کارگران و 
خلقهای تحت ستم ماست؛ بلکه باید خود را برای مبارزه 

این جهت  قاطع با هر دو طرف ارتجاع آماده نمود و در
  .حرکت کرد

برغم تمامی قدرت نمایی های امپریاليسم و مرتجعين 
بکوشيم شرایط . دیگر، قدرت واقعی در نزد توده هاست

تجلی و سازماندهی این نيروی الیزال را برای نابودی 
جمهوری اسالمی و قطع قطعی سلطه امپرياليسم جهت 

  .   رسيدن به آزادی و دمکراسی تسهيل کنيم

در ارتباط با بحران کنونی سيستم سرمایه داری جهانی 
و خط استراتژیک امپریاليستی مبنی بر ایجاد جنگ در 

رد که کشورهای تحت سلطه ، باید روی این امر تأکيد ک
اگر بنا به الزامات جدید، پيشبرد سياستهای استراتژیک 
امپریاليستها با موجودیت خود جمهوری اسالمی در تضاد 
بيفتد، امپریاليستها همانگونه که در مورد رژیم وفادار 

... خود یعنی شاه، صدام و حکومت قذافی، طالبان و 
نشان دادند یک لحظه در قربانی کردن نوکران خود به 

. ظور حفظ منافع دراز مدت شان دریغ نخواهند کردمن
رژیم جمهوری اسالمی از زمان بوجود آمدن و در طول 
حيات خود همواره در خدمت به سرمایه های جهانی و 
قدرتهای امپریاليستی نقش آفرینی کرده و فدا شدن 
احتمالی این رژیم بدست اربابانش هيچ هویت ملی و 

  . مستقلی به او نخواهد داد

 من قطره اي از درياي بيكران خلقم...
  و همچون شبنمي كه زيور گلهاست و همچون آن تك فروغ

  روشن ميكندرا آسمان كه زمين 
  م اگر نتابم، اگر نخندم با اين همه من هيچ

  تازه اگر بگريم و همچون شبنم كه گلها فراموشش مي كنند
  تبخير شوم

  اك شده امخشما خواهيد بود و من در شما 
  دار، به قدمهاي استوار اميدوار باشيد مشيد، نه بپاي زخيانديانوسها بينه، بمن به اق

  شعله مانند خشم خوشه ميدهد
  ...و كوفته استو خشم خرمن سرخ اميد هاي فر

 

 

گرامي باد ياد چريك فدايي خلق، رفيق كبير حسن نوروزي در 
 !سالگرد جان باختنش به دست مزدوران رژيم شاه
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يخ نشان داده که هر خيزش توده ای در تار
واالتی که برای ئکه به برخی از س حالي

فعاالن سياسی در گير در آن خيزش مطرح 
پاسخ می دهد خود باعث طرح ، است 

به همين . پرسش های جديدی می گردد
هست که به دنبال خيزش عظيم  نيزدليل 

توده های ستمدیده ایران بر عليه رژیم 
 ١٣٨٨ اسالمی در سال جنایتکار جمهوری

ثير انکار ناپذير اطور که شاهد ت همان، 
حضور و نقش زنان در اين خيزش بوده و 
هستيم و شاهديم که چگونه اين حضور 

جايگاه واالی زنان را در انقالب ، قدرتمند 
آتی روشنی بخشيده، با اظهار نظراتی هم 
روبرو می شويم که با این بهانه که زنان به 

های مشخص خود در این  طرح خواسته
جنبش نپرداختند، با دیده تحقير به مبارزات 

 می نگرند و ٨٨عظيم زنان ایران در سال 
نقش غير قابل انکاری که زنان مبارز  گاه

را انکار  ایران در این مبارزات ایفاء نمودند
برای نمونه اخيرًا از ميان برخی . می نمايند

هم می  "چپ"زنان فمنيست که خود را 
مند نوا هائی شنيده می شود مبنی بر نا
این جنبش انجام  چه زنان در آن  که اين

قدر ها هم قابل ارج گذاری و  دادند آن
افراد   برخی از این!!! ارزشمند نبوده است

حتی صراحتًا فداکاری های قابل تحسين 
 ٨٨ زنان مبارز و تحت ستم ایران در جنبش

را بی ثمر ارزیابی کرده و با تفخر 
نفکرانه کسی که در واقع در بيرون روش

ها و از جان  رشادت، گود نشسته 
کم اهميت را گذشتگی های زنان مبارز 

جلوه می دهند، چرا که به ادعای آنان زنان 
مبارز ما در اين خيزش به طرح مطالبات 

  !مشخص خود نپرداختند
  

اما بايد پرسيد که آیا همان زنانی که ستم 
ی اسالمی را های رژیم زن ستيز جمهور

هر لحظه با پوست و گوشت خود لمس 
می کنند و درست به همين دليل هم با 
مبارزات دالورانه خویش توجه جهانيان را به 
ظلم و ستم حاکم بر ایران جلب کردند 
واقعًا از طرح خواسته های مشخص 
خودشان غفلت کردند و در فکر طرح چنين 

و براستی چگونه و   هائی نبودند؟ خواست
حت چه شرایطی ممکن بود که خواست ت

هر چه رساتر و با  ٨٨های زنان در جنبش 
طنينی که کسی نتواند آن را انکار کند در 

  این جنبش فریاد زده شود؟

واقعيت اين است که تجربه مبارزات زنان و 
نه فقط زنان بلکه کل توده های ستمديده 
نشان داده که تنها کسانی ميتوانند در یک 

ه ای با خواسته های مشخص جنبش تود
خود وارد ميدان نبرد شوند که پيشاپيش از 
تشکل و سازماندهی الزم برخوردار بوده 

 ٨٨مبارزات توده ها در سال  اگر  اما. باشند
بينيم که در این خيزش  را در نظر بگيریم می

، که جنبشی خود جوش و فاقد رهبری بود 
تمامی اقشار و طبقات مردمی بدون 

ازماندهی به خيزش برخاسته تشکل و س
به همين دليل هم زنان مبارز ما هم . بودند

به مثابه نيمی از جامعه ایران عليرغم 
اينکه به علت وارد آمدن ستم های شدید 

ها انگيزه بسيار قوی برای مبارزه  بر آن
دارند و در آن شرکت بسيار محسوس و 
برجسته ای هم داشتند عمال بدون تشکل 

این زنان درست به . ستندبه خيزش بر خا
دليل شدت دیکتاتوری در جامعه از تشکل 
الزم برخوردار نبودند و کًال هيچ تشکيالت 
انقالبی پر قدرتی در جامعه وجود نداشت 
که بتواند خواسته های زنان و دیگر توده 

با   .های مردم را با برجستگی مطرح کند
این حال مردم ایران شاهد بودند که چطور 

همه عرصه های مبارزات شرکت  زنان در
نموده و بواقع جلوه ای از عزم عظيم 
مبارزاتی خود جهت نابودی رژیم را در 
  .نبردهای خيابانی به جهانيان نشان دادند

برایشان مقدور بود  همين زنان تا جائی که
خواست های خود را به صورت فردی در 

به عنوان نمونه در . این جنبش مطرح کردند
که نشریه پيام فدایی با یکی  مصاحبه ای

از جوانانی که در تظاهرات های خيابانی 
انجام داده وقتی از ، شرکت فعال داشته 

ها در مورد حضور دختران در تظاهرات  او
: وال ميکند وی تأکيد می کند کهئس
حضور فعال زن های سلحشورمان در این "

تظاهرات ها مشت محکمی بر دهان 
خطاب  "ضعيفه"ا افرادی بود که آن ها ر

در همين مصاحبه همچنين او ". می کردند
زنان  به برخی از حرف هائی که دختران و

در جريان اين تظاهرات ها می زدند و يا در 
نوشته هائی که باالی سرشان می 
: گرفتند، اشاره می کند مثل این حرف ها

من شيرم تو ، بی خود می گی ضعيفم "
چيزی  آره می جنگم واسه هر" ، "کجایی

نگاه نکن روسری تو " ، "که مال منه
سرمه، این جبره، من معتقد نيستم که راه 

صدايم بلند ميشه چون حق " ، "حل صبره
نمی خوام واسم نقش دلسوز را " ، "منه

این حرف ها و هزاران هزار   ".بازی کنی
مثل این ها، هم حضور  هگفته های دیگ

هم روحيه  وسيع زنان را نشان می دادند و
  ."باالی آن ها را

  
بنابراین می بينيم که عليرغم همه تالش 
های مذبوحانه ای که توسط رفرميست ها 
برای منحرف کردن مسير مبارزاتی زنان 
انجام گرفت، زنان تحت ستم ایران همواره 
برای تحقق خواسته های بر حق خویش 

که زنان  جنگيده اند و در نتيجه ادعای این
های خود را مطرح  در این مبارزات خواسته

غلط بودن   .نکردند ادعای بی موردی است
 این ادعا را ما همچنين با طرح شعار

که  "حجاب اختياری ، حق زن ایرانی"
توسط بسياری از دختران در تظاهرات ها 

و پسران مبارز نيز آن را تکرار (داده شد 
این شعار . ميتوانيم نشان دهيم) کردند

ی جامعه بر خود نشان دهنده درجه آگاه
هم  آن، حقوق پایمال شده زنان است 

جائی که به عنوان نمونه رهبران 
های مجتمع در  ها و فمنيست رفرميست

 حتی جرات طرح" کمپين يک ميليون امضاء"
را در برنامه خود ندارند و  "زادی پوششآ"
ها تا  همين جنبش نشان دادند که آن در

 چه اندازه از مبارزات واقعی زنان و سطح
آگاهی و شعور اجتماعی جامعه عقب تر 

  .می باشند
  

جالب است که کسانی که ادعا می کنند 
که گویا زنان مبارز شرکت کننده در خيزش 

خواست های خود را مطرح  ٨٨سال 
نکردند، وقتی به زنان رفرميست می رسند 

جا که خود نيز با همه ادعاهای چپ  از آن
د گونه شان رفرميست هستند، چيزی ندارن

ها بگویند و چون با دید غير  در مورد آن
طبقاتی به زنان در جامعه ایران نگاه می 
کنند و زنان رفرميست را در کنار زنان 
طبقات تحت ستم قرار ميدهند، همه 
ایرادات و برخوردهای طبقاتی زنان 
رفرميست را به حساب همه زنان می 

بخوبی ميدانيم که زنان اصالح طلب . گذارند
در طول  جامعه ایران ، بخصوصدر درون 

سال گذشته از امکانات زیادی جهت ١٢
در . فعاليت های خود برخوردار بوده اند

شرایط دیکتاتوری عریانی که زنان انقالبی 

  دفاع از مبارزات زناندر
  
  
  
  
  
  
  
  

 از قيام پس ،صحنه اي از مبارزات زنان  بر عليه رژيم زن ستيز جمهوري اسالمي 
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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
  

و کمونيست و آزادیخواه امکان کوچکترین 
زنان  ،گرد هم آیی و فعاليتی را نداشتند

متعلق به خود حاکميت و بخشی از زنان 
ه مرفه جامعه که مطالبات زنان مرفه و نيم

را در چهار چوب حفظ نظام مطرح می کنند 
به انجام برخی فعاليت های اجتماعی و 

به واقع زنان . سياسی مشغول بودند
اصالح طلب سال ها بود که در پناه پروژه 
اصالحات از امکانات علنی استفاده کرده و 
به شکل های مختلف خود را متشکل کرده 

با چنين شرایطی باید پرسيد  حال  .بودند
کمپين یک "که چرا با وجود تشکلی چون 

که تا چند روز قبل از آغاز " ميليون امضاء
پاشنه در خانه آیت اهللا ها را ، خيزش ها 

، برای گرفتن تایيدیه که گویا حقوق زنان 
از جا ميکندند به  !تضادی با اسالم ندارد

باره خاموش شدند و حتی در یک مورد  یک
م گوشه ای از خواسته های زنان ایران را ه

ها که دارای تشکل بودند  آن  !!طرح نکردند
و بقول خودشان ده ها دختر جوان را برای 
گرفتن یک ميليون امضاء بسيج کرده بودند 
چه شد که درست در بزنگاه مبارزات توده 

چرا  دچار سکته کالم شدند؟ ، ها و زنان 
ان، حتی تا گوشه ای از مطالبات بر حق زن

همان حدی که دیدگاه رفرميستی اشان 
 هم مطرح نکردند؟  را مدعی آن بود

کمپينی که چند سال بود بر طبل ضرورت 
بر حقوق زنان به درون  "گاهیآ" بردن

چه شد که در جریان ، جامعه ایران ميکوبيد 
اوج گيری مبارزات توده ها که زنان نقش 

صت قابل توجهی در آن داشتند از چنين فر
  بدست آمده ای استفاده نکرد؟

وال را باید در واقعيت وجودی ئجواب این س
کمپين یک ميليون "رفرميست ها و ماهيت 

به مثابه ابزاری در دست بخشی از " امضاء
زمانی که . حاکميت جمهوری اسالمی دید

زنان ایران در صف مقدم مبارزاتی قرار 
گرفتند و با شهامتی باور نکردنی جنگ 

ی را بر مزدوران جمهوری اسالمی خيابان
تحميل کردند ، آن زمانی بود که ناقوس 
مرگ جمهوری اسالمی بصدا در آمده و 

آن  .موجودیت رژیم به زیر ضرب رفته بود
زمان پایان دادن به وضعيت موجود  زمان ،

بود ، زمانی که زنان انقالبی در عمل نشان 
دادند که اولين قدم برای رهایی واقعی 

سرنگونی کليت نظام جمهوری زنان، 
و دسته های  اسالمی با همه جناح ها

درست در چنين شرایطی  .درونی آن است
تاریخی  سکوتبود که رهبران کمپين دچار 

خود شدند و آگاهانه تصميم گرفتند که 
جهت مصالح حاکميت از طرح نيم بند 
  .خواسته های زنان چشم پوشی کنند

ت در هواداران کمپين و رهبرانش درس
بحبوحه مبارزات توده ها به خواب تاریخی 
فرو رفتند تا مبادا با طرح خواسته های زنان 

از . به موجودیت حاکميت لطمه ای وارد آید
" کمپين یک ميليون امضاء"جا که اهداف  آن

در چهار چوب حفظ نظام جمهوری اسالمی 
تعریف شده و اساسا تحقق خواسته ها و 

ار چوب جستجو حقوق زنان را در همين چه
مشخص است که زمانی که ، می کند 

توده ها کل سيستم را آماج حمالت خویش 
کمپين می بایست نقش ، قرار ميدهند 

سازشکارانه خود را ایفا ميکرد و تالش می 
نمود تا مسير مبارزاتی زنان را از کانال 
مبارزه برای سرنگونی رژیم منحرف سازد و 

جای  در عمل همه بوضوح دیدیم که به
طرح و بيان مطالبات زنان، حتی در همان 

، سطح نازلی که خود تعيين کرده بودند 
چگونه برای شریک شدن در قدرت 
احتمالی جناح موسوی، برای گرفتن عکس 
در کنار زهرا رهنورد از یکدیگر سبقت 

  .ميگرفتند
 بنابراین برخوردی که زنان رفرميست در

د و کردند را نبای ٨٨رابطه با جنبش سال 
توان به حساب اکثریت زنان تحت  نمی

در نتيجه کسانی که . ستم جامعه نوشت
کنند که  زنان مبارز ایران را سرزنش می

گویا خواست هایشان را مطرح نکردند، 
اساسا متوجه نيستند که توده عظيم زنان 

از وجود  ٨٨شرکت کننده در خيزش سال 
تشکيالت انقالبی که از آن طریق بتوانند 

های خود را به شکل خيلی  خواست
محروم بودند وعدم ، برجسته مطرح کنند 

وجود چنين تشکيالتی به هيچ وجه نباید 
دستاویزی جهت نادیده انگاشتن همه 
تالش هایی شود که از سوی زنان طبقات 
تحت ستم جامعه بطور خود جوش و به 

  .صورت فردی در این راستا انجام گرفت
ه در خيزش ادعا ميشود که گویا زنانی ک

شرکت داشتند اشتباهات  ٨٨سال 
اما مدعيان چنين  .گذشته را تکرار کردند

سالی که از  ٣٢نظری هرگز در طول این 
عمر ننگين جمهوری اسالمی گذشت 
نتوانسته اند توضيح دهند که اشتباه نسل 
گذشته چه بود که قرار است نسل کنونی 

ظاهرًا با توجه به اين  !! را تکرار نکند آن
مطالبات  ٨٨دعا که زنان در جنبش سال ا

ها بايد این  خود را طرح نکردند جواب آن
زنان خواسته  ٥٧باشد که در انقالب سال 

با چنين . های خود را مطرح نکردند
سخنانی اینها در بين نسل دختران جوان 

ورند که گویا آکنونی این توهم را بوجود می 
مشکل اصلی و مسبب این همه ظلمی 

سال بر زنان رفت عدم طرح  ٣٢ین که در ا
خواسته های مشخص زنان در جريان آن 

آیا واقعا مروجين این آیه های   !!انقالب بود
سال  ٣٢یاس ميتوانند امروز بعد از گذشت 

ثابت نمایند که اگر پس از روی کار آمدن 
جمهوری اسالمی خواست های مردم و از 
 جمله زنان تحقق پيدا نکرد به این دليل بود

ها خواست های خود را مطرح نکرده  که آن
  بودند؟ 

یا کارگرانی که با اعتصاب عظيم خود چرخ آ
های اقتصاد نظام پهلوی را از کار انداختند و 

متحمل  ٥٧بزرگترین هزینه ها را در قيام 
طرح مخواست های خویش را ، شدند 

نکردند که در فردای شکست انقالب مورد 
تر نيز قرار استثمار و سرکوب وحشيانه 

رد و آیا خلق های تحت ستم ُک  گرفتند؟
رک و بلوچ به ظلم و تبعيضی که بر آنان ُت

ميرفت آگاهی نداشتند و خواست های 

آزاديخواهانه خویش را مطرح نکرده بودند 
چنان مورد هجوم بسيجيان امام قرار  که آن
آیا اقليت های مذهبی به دليل   گرفتند؟

کوب هايشان سر عدم طرح خواست
   شدند؟

در بطن این نگرش ، در واقعيت علت 
سرکوب زنان توسط نظام جمهوری 

 "عدم بيان خواسته های زنان"اسالمی در 
توجيه ميشود ، گویا اگر زنان خواسته های 

طرح م ٥٧خاص خود را در جریان قيام سال 
کرده بودند ، جمهوری اسالمی این همه 

 اما  !!سرکوب و تبعيض را تحميل نمی کرد
واقعيت ها بروشنی نشان ميدهند که 
جمهوری اسالمی فقط زنان را در جامعه 
سرکوب نکرد بلکه به جز حاميان و 
سرسپردگان به رژیم هيچ بخشی از 
جامعه از گزند سرکوب این جالدان تازه به 

همه  آن .قدرت رسيده مصون نماند
مرتکب شد و  ٦٠جنایاتی که رژیم در دهه 

مردان انقالبی در  وحمام خونی که از زنان 
سراسر ایران براه انداخت نتيجه این نبود 

را بيان  "خواسته های خود"که این مبارزین 
بلکه نتيجه این بود که رژیمی   !نکرده بودند

که بر روی کار آمده بود ، اساسًا برای 
سرکوب انقالب توده ها توسط امپریاليست 

این رژیم . ها بر سر کار آورده شده بود
حفظ سيستم سرمایه داری و منافع برای 

امپریاليست ها در ایران به قدرت رسيده 
بود و برای رسيدن به چنين هدفی 

، اختناق  تا با سرکوب و ميبایست
رژیم پهلوی را نه تنها تداوم  دیکتاتوری

و  را با شدت بيشتر بخشد بلکه آن
زیرا  .  وحشيانه تر از گذشته اعمال نمايد

ی طرف بود که تجربه یک بار با توده های این
دیگر و  قيام عظيم را از سر گذرانده بودند

   . رده بودندآوبه قدرت خویش ایمان 
مدعيان چنين نظراتی که علت سرکوب 

خالصه  "عدم بيان خواست ها" زنان را در
ميکنند چه آگاهانه و چه نا آگاهانه 

سال سرکوب و ظلم  ٣٢ مسئوليت
دوش خود  بر، جمهوری اسالمی بر زنان را 

گونه جلوه  زنان ایران می افکنند و این
ميدهند که رژیمی که بر پایه ستم بنا 

 وردی که زنان رفرميست دربرخ
کردند را  ٨٨رابطه با جنبش سال 

نباید به حساب اکثریت زنان تحت 
کسانی که زنان . ستم جامعه نوشت

کنند که  مبارز ایران را سرزنش می
گویا خواستهایشان را مطرح نکردند، 
اساسا متوجه نيستند که توده 
عظيم زنان شرکت کننده در خيزش 

قالبی که از از وجود تشکيالت ان ٨٨
ی خود آن طریق بتوانند خواست ها

 ،شکل برجسته مطرح کنندرا ب
محروم بودند وعدم وجود چنين 
تشکيالتی به هيچ وجه نباید 
دستاویزی جهت نادیده انگاشتن 
همه تالشهایی شود که از سوی 
زنان طبقات تحت ستم جامعه بطور 
خود جوش و بصورت فردی در این 

  .راستا انجام گرفت
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 شده بود، رژیمی که ماهيت وجودیش بر
حفظ منافع امپریاليسم و سرمايه داران 
وابسته در ایران استوار است ميتوانست 

 ها را مّد آن "بيان خواسته ها" درصورت
، آیا .هدها تن د نظر قرار داده و يا به آن

شد  براستی با صرف بيان خواست ها می
از روی کار آمدن چنين رژیم جنايتکاری 
جلوگيری کرد که اساسا برای سرکوب 

  ها به قدرت رسيده بود؟ همين خواست
در هر انقالب و در هر جنبش انقالبی باید و 
حتمًا ضروری است که توده های شرکت 
ی کننده و از جمله زنان به طرح خواسته ها
ها  خود بپردازند و خواستار تحقق آن

  .این امر مسلم و بدیهی است  .باشند
همچنين مسلم است که در هر مقطعی از 

سال بعد ما به  ٤٠ مبارزه ، بخصوص وقتی
آن دوران نگاه ميکنيم باید با شيوه علمی 
ضعف های گذشته را بررسی کنيم و 
وظيفه زنان پيشرو و آگاه است که ضمن 

ها تجربه انقالبی مبارزات آن  شناخت ضعف
دوران را توشه راه امروز خویش سازند و 
قاطع تر از هر زمانی خود را برای نبرد 

  .رهایی مجهز نماید
  

واقعيت این است که زنان به طبقات 
مختلف تعلق دارند و دنيائی زنان طبقات 

  تحت ستم را از زنان طبقات استثمار گر 
  

لق به عملکرد زنان متع  .جدا می کند
طبقه بورژوازی وابسته ایران به روشنی در 

مشاهده  ٨٨سازش با حاکميت در سال 
که برای اکثریت زنان  در حالی. شد

زحمتکش و کارگر ایران ، برای همه دختران 
و زنانی که در پروسه خيزش های خيابانی 

خيابان ها را عرصه ، جان بر کف  ٨٨سال 
زنانی برای  ، نبرد با ارتجاع حاکم نمودند

که نه تنها از قوانين تبعيض آميز رژیم در 
، بلکه رنج فقر و گرسنگی و سر  رنجند

، پرستی خانواده را نيز بر دوش ميکشند 
مسئله اساسی مبارزه قطعی جهت 
نابودی کليت سيستم سرمایه داری 

ها با غریزه طبقاتی  آن. وابسته ایران است
کنند که بدون  خود این واقعيت را درک می

نگونی این رژیم و کليت سيستم سر
سرمایه داری وابسته ایران امکان تحقق 

در همين   .خواست های زنان وجود ندارد
راستاست که باید با طرح هرچه مشخص 

انرژی ، های زنان  تر خواست تر و دقيق
ها را جهت نابودی جمهوری زن  انقالبی آن

   ستيز اسالمی و نظام سرمايه داری حاکم
  .د نهائی کاناليزه نمودبه ميدان نبر

  
  سارا نيکو

  ٢٠١٢ژانویه 

واقعيت این است که زنان به طبقات 
مختلف تعلق دارند و دنيائی زنان طبقات 

م را از زنان طبقات استثمار گر تحت ست
عملکرد زنان متعلق به   .جدا می کند

طبقه بورژوازی وابسته ایران بروشنی 
 ٨٨در سازش با حاکميت در سال 

در حاليکه برای اکثریت . مشاهده شد
زنان زحمتکش و کارگر ایران ، برای 
همه دختران و زنانی که در پروسه 

جان بر  ٨٨خيزش های خيابانی سال 
خيابان ها را عرصه نبرد با ارتجاع ،  کف

برای زنانی که نه تنها از  ، حاکم نمودند
، بلکه  قوانين تبعيض آميز رژیم در رنجند

رنج فقر و گرسنگی و سر پرستی 
، خانواده را نيز بر دوش ميکشند 

مسئله اساسی مبارزه قطعی جهت 
نابودی کليت سيستم سرمایه داری 

   . وابسته ایران است

  ١٧از صفحه  ..."شرحقوق ب"و  "دمكراسي"

و منافع استراتژیک جهانخوارانه آمریکا در ایران و منطقه 
  حفظ گردد و گسترش یابد؟    

تجربه سياه نزدیک به سه دهه حکومت جمهوری اسالمی 
به روشنی به مردم مبارز ما نشان داده که حفظ و بقای 

در ) همچون رژیم مزدور شاه(دیکتاتوری جمهوری اسالمی 
های مادی و معنوی   ها بدون حمایت این سالتمام طول 

پذیر  ها و در رآس آن آمریکا امکان جانبه امپریاليست همه
در حقيقت امر، رژیم جمهوری اسالمی به دليل . نبود

ها و برآوردن منافع استثمارگرانه  وابستگی به امپریاليست
ها و  آنهاست که در تمام طول حاکميت خویش مورد حمایت

هایی نظير آمریکا قرار داشته  دولت" يبیامدادهای غ"
های تحت ستم ما در طول بيش از  کارگران و خلق. است
سال حاکميت سراسر جنایت و سرکوب جمهوری  ٢٧

اسالمی یکدم از مبارزه برای سرنگونی این رژیم و 
اند و در این راه  دستيابی به آزادی و دمکراسی باز ننشسته

دان انقالبی و مبارز خویش را خون هزاران تن از بهترین فرزن
نابودی جمهوری اسالمی و استقرار یک نظام . اند فدا کرده

های تحت  دمکراتيک و انقالبی آرزو و آرمان مبارزاتی توده
اما، باید دانست که در تحوالت احتمالی . ستم ماست

 - در شرایط وجود یا عدم وجود جمهوری اسالمی - آینده
ای بدون  راسی و آزادی واقعیگونه دمک امکان استقرار هيچ

پذیر نبوده  قطع کامل سلطه امپریاليستی بر کشور ما امکان
  . و نيست

  
واقعی در ایران نه با اتکاء به " دمکراسی"و " آزادی"
آمریکا، بلکه در بستر یک انقالب " های طرح"و " دالرها"

های زحمتکش  ای و به دست توانای کارگران و خلق توده
نيروهای واقعا . پاخاسته، بدست خواهد آمدچيز اما به  بی

ناپذیر چنين راهی  خواه باید کوشنده تزلزل دمکرات و آزادی
 شفق - ع            .باشند

  بياد تختي، سمبل صفا و مردانگي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ناگهان خبری در ميان مردم همچون انفجار  ١٣۴۶دی ماه سال  ١٧در 
، مردم  همه جا در باره "خودکشی کردتختی :"بمبی منعکس گشت

و کودک و پير و جوان، با ذکر صفا و . این موضوع صحبت می کردند
خودکشی "ند که تختی را یکپارچه بر این باور بودمردانگی تختی، 

نفرت خود را از قاتلين و مسببين مرگ او که جز دست و !" فرمودند
تختی یک . اندرکاران رژیم ضد خلقی شاه نبودند، ابراز می داشتند

که پيوندی عميق با توده ها مبارز ملی و آزادیخواه پاک باخته ای بود 
زی همچون داشت و به همين علت در شرایط اختناق رژیم شاه، مبار

اما بر خالف تصور دشمنان خلق . تختی نمی بایست زنده بماند
شهادت تختی به عاملی در جهت گسترش انگيزه ای مبارزاتی در 
ميان توده ها تبدیل شد و مراسم چهلم  جان باختن او به تظاهرات 

همانطور که رفيق پویان در مورد این . بر عليه رژیم شاه تبدیل شد
خلق در آنروز یکپارچه بر آن بود که جهان پهلوان،  : "مراسم می گوید

تظاهرات چهلم جهان پهلوان " نانه شده استائشهيد یک توطئه خ
تا مرگ دیکتاتورها نهضت "یک فریاد در همه جا طنين انداخت تختی 

صدایی که پژواک آن تا امروز در جامعه تحت سلطه ما " ادامه دارد
 .ادامه دارد
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با  ٢٠١١دولت آمريکا در روز اول دسامبر 
خاتمه اشغال  رسمابوق و کرنای زیاد 

دسامبر  ٢نظامی عراق را اعالم کرد و در 
پايگاه مرکزی " (ويکتوری"در پايگاه نظامی 

رسمأ کشوری را که ) ارتش امريکا در عراق
سال اشغال  در مدت بيش از هشت

ويران کرده و مورد  و نظامی، چپاول
و  ها وحشيانه ترين تجاوزات و نسل کشی

عليه بشريت قرار داده، به بيشمار ت اجناي
دست نشانده  اصطالح بطور کامل به رژيم

این تبليغات در . داد "تحويل"خود در عراق 
حالی ست که تمامی شواهد ناشی از 

اشکال  ادامه حضور نيروهای آمریکایی در
  . مختلف در عراق می باشند

 ٢٠امپرياليسم آمريکا در همه می دانند که 
در پی متهم کردن صدام  ٢٠٠٣مارچ 

و  "سالح کشتار جمعی"حسين به تهيه 
اين و همدستی با  "القاعدههمکاری با "

سپتامبر،  ١١در واقعه تروريستی  جريان 
اشغال که منجر به حمله نظامی به عراق 

  )١. (را آغاز کردشد آن کشور 

حمله در تمام طول اين سالها، دولت آمریکا 
مبارزه با "نظامی به عراق را تحت پوشش 

کرده و اينطور  توجيه" تروريسم جهانی
به –" تروريسم"کرد که گويا می وانمود 

راه و روش و يا  -مثابه یک خطر بين المللی
مختص و آنهم ايدئولوژيک صرفا مقوله ای 

مانند مرتجعين (گروه های خاصی 
در تضاد با به اصطالح  کهاست ) اسالمی

قرار  " جهان آزاد"و  آمريکا" دمکراسی"
جنگ های اما واقعيت اين است که . دندار

امپرياليستی آمريکا نه تنها هرگز به قصد 
انجام نشده اند، بلکه " مبارزه با تروريسم"

با توجه به اعمال و آمريکا  مخود امپرياليس
دولت تروريستی بزرگترين سياستهایش 

بر به تمام معنا " تتروريس"جهان و يک 
عليه خلق های ستمديده جهان می 

   .باشد

به همين دليل هم در واقعيت در تمام اين 
" تروريسم بين الملل"سالها مبارزه با  

است که امپرياليسم آمريکا بوده ابزاری 
گسترش سلطه خود علم نموده و به برای 

زريق زهر ترس و وحشت در تاين وسيله با 
جامعه و جلوگيری از شکل گيری و رشد 

مبارزه با  متشکل مردمی جهتمقاومت 
این  امپرياليسم و جنگ های امپرياليستی،

  .مورد استفاده قرار داده و می دهد ابزار را
دولت آمريکا در شرايطی از پايان جنگ و 
پيروزی در اين جنگ سخن می گويد  که در 

ار ها و با دالئل گوناگون کذب اين فاصله ب
ادعا هايش در حمله به اين کشور اثبات 

ليرغم همه جناياتی که شده و ع
اشغالگران در عراق مرتکب شدند، و 
عليرغم همکاری کامل دولت دست 

با ) کردستان دولت و (نشانده عراق 
جنگ و ناامنی و ترور و اشغالگران، هنوز 

ح بمب گذاری در همه جای عراق به وضو
ديده می شود و هيچ يک از ادعا های 
دولت آمريکا در توجيه لشکر کشی به 

واقعيت اما .  عراق به اثبات نرسيده است 
و يا عدم پيروزی کامل و (اين شکست 

آمريکا در عراق هميشه توسط ) همه جانبه
مقامات هيئت حاکمه آمريکا کتمان شده 

به عنوان مثال، برای کتمان اين . است
یب افکار عمومی امریکا و فرشکست 

است که جوزف بايدن، معاون رئيس جمهور 
امريکا در مراسم اعالم پايان جنگ در پايگاه 

خطاب به سربازان امريکايی " ويکتوری"
جانفشانی های شما منجر به "گفت که 

همه اين دروغ پراکنی . شد" پيروزی آمريکا
ها برای اين است که مقامات آمریکايی 

ه تغيير اولویتهایشان حجم و اکنون که بنا ب
تعداد نيروهای نظامی شان در عراق را 
کاهش داده اند، می کوشند تا به هر 
صورتی این واقعيت را کتمان سازند که 
امپرياليسم آمريکا بدون کسب پيروزی 

خاتمه  اعالم رسمیهمه جانبه وادار به 

و با اين  .ه استاشغال نظامی عراق شد
تراتژيک راه حل اس همه هنوز هم

امپرياليسم آمريکا برای تقليل بحران های 
اقتصادی اش، کماکان استفاده از جنگ 

با توجه به اين . های امپرياليستی است
واقعيت است که خروج نظامی آمريکا از 

حجم نيروهای به هيچ وجه با تقليل عراق 
نظامی آمريکا در خاورميانه و آسيای 
 مرکزی نسبت به زمانی که اشغال عراق

 بلکه. همراه نبوده استدر اوج خود بود، 
به عنوان . يافته است همافزايش  این رقم

مثال در حال حاضر تعداد نيروهای آمريکايی 
رسيده هزار نفر ١٠٠در افغانستان بيش از 

عمال نيرو های نظامی اش در يعنی  .است
برابر دوران رياست جمهوری  ٣اين کشور 

داد تع. استافزايش يافته جورج بوش 
پايگاه های ثابت زمينی آمريکا در اروپای 

بخصوص (شرقی و شمال و شرق آفريقا 
و پايگاه های ) ...و  اوگاندا و سومالی

شناور آن در دريای سرخ و خليج فارس و 
س هند و غيره نيز افزايش يافته واقيان
هزار نيروی مسلح و  ٤٠بيش از . است

تعداد بی شماری بمب افکن های آمريکا 
ويت و بحرين، و هزاران سرباز در ک

آمريکايی در قطر و عمان و ترکيه و ديگر 
اين  .مناطق خاورميانه مستقر شده اند

به اصطالح با واقعيات نشان می دهد که 
اشغال نظامی عراق، نه رسمی خاتمه 

تنها تجاوزات نظامی امپرياليست ها در 
، بلکه در اشکال هخاورميانه پايان نيافت

البته . ه و خواهد کرديدا کردجديدی ادامه پ
به  به هيچ وجهپايان اشغال عراق اعالم 

معنی خروج کامل نيروهای نظامی 
چرا که . اشغالگر از آن کشور هم نيست

پايان "درواقع يکی از شروط مهم قرارداد 
، ادامه حضور نظامی آمريکا در "اشغال

آموزش نيروهای "عراق تحت پوشش 
نقش و درواقع حفظ " مسلح عراقی

برجسته امپرياليسم آمريکا در امور 
و  اين کشور نظامیو سياسی  - اقتصادی

ادامه سرکوب توده های مقاوم عراق 
عالوه بر این هزاران نيروی مزدور . است

مزدوران " (کنتراکتور"آمریکا که با نام  
قراردادی که ارتش آمریکا پولهای هنگفتی 

و رسما جزء نيروهای )  به آنها می پردازد
ارتش محسوب نمی گردند، همچنان در 

اتفاقا همين نيروها . عراق باقی مانده اند
هستند که برای حفظ سلطه ارتش آمریکا 
و تداوم اشغال عراق، کثيف ترین جنایات را 

سال اخير بر عليه توده  ٨در طول بيش از 
. های تحت ستم عراق مرتکب شده اند

عليرغم تبليغات دروغين جاری، دولت 
در راستای اهداف استراتژیک خود  آمریکا

امپرياليستی  به منظور گسترش سلطه
در عراق و منطقه، اين کشور را مورد خود 

يورش قرار داد تا با استقرار نيرو های 

 :عراق     

  پايان               

  اشغال؟
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نظامی اش درعراق جای پای خود را در 
اين کشور و حضور مستقيم در منطقه را 
برای سالهای طوالنی مستحکم سازد؛ به 

عراق " پايان اشغال"همين دليل هم 
به واقع آمريکا تغيير . دروغی بيش نيست

شکل پيشبرد سياستهايش را به حساب 
در شرايطی . گذاشته است" پايان اشغال"

عراق دارای منابع طبيعی مورد نياز که 
سومين مقام را از نظر عراق ( آمريکاست

و ) حجم منابع نفتی جهان داراست
ه دارای موقعيت جغرافيايی آن در خاورميان

اهميت بسياری برای پيشبرد مقاصد 
نظامی امريکا در  و سياسی - اقتصادی

، بايد خيلی ساده انديش بود منطقه است
که اين تبليغات را باور نمود و فکر کرد که 

سال جنگ که طی  ٨آمريکا بدنبال بيش از 
کشته  سرباز امريکايی ٤٥٠٠بيش از آن 

شده اند سکان اداره اين کشور را رها 
  . خواهد نمود

 ٩قریب به هرچند که امروز پس از بنابراين، 
سال کشتار و جنايت و نسل کشی در 

برخی گزارشات و در شرايطی که  عراق
 ٣حدود تعداد کشته شدگان عراقی را تا

پايان  هم اعالم کرده اند،)  ٢(ميليون نفر
اشغال آن کشور اعالم شده و سرانجام نيز 

لگر به طور اشغا نظامی نيروهایاکثريت 
از آنجا خارج خواهند شد، اما  رسما کامل

 - در واقع کارگردان اصلی صحنه سياسی
خواهد اقتصادی عراق هنوز دولت امريکا 

دولت های دست و اين قدرت به کمک . بود
در بغداد و کردستان عراق،  خودنشانده 

توده های ستم ديده را در فقر و فالکت 
ت آنها را باقی نگاه داشته و هرنوع مقاوم

   .خواهد نموددر نطفه خفه کرده و سرکوب 

واقعيت اين است که اشغال نظامی  در 
شرايطی بطور رسمی پايان يافته اعالم 
می شود که امپرياليسم آمريکا با هزاران 
رشته مرئی و نامرئی عراق را به جزئی از 

و . منطقه نفوذ خود تبديل نموده است
خت و همين واقعيت هم ضرورت مبارزه س

طوالنی خلقهای عراق را برای رسيدن به 
  .آزادی در دستور کار آنها قرار داده است

  :زیر نویس

سپتامبر  ١١در حمله تروريستی ) ١(
نفر از مردم  ٣٠٠٠، بيش از ٢٠٠١

اما مجريان . بيگناه آمريکا کشته شدند
واقعی و دست اندرکاران اين جنايت، 
درنتيجه پنهان کاری های دولت و 

امنيتی آمريکا و مخفی های ن سازما
نگاه داشتن اسناد و مدارک مربوطه، 
تا به امروز نيز ناشناس باقی مانده 

هرچند که دولت امريکا گروه . اند
القاعده را مسئول اين عمليات 
تروريستی اعالم کرد، اما هيچگونه 
مدرک موثقی برای اثبات اين ادعا 

تنها مدارک ارائه شده، . ارائه نشد
ت زندانيانی است که زير اعترافا

شکنجه های وحشيانه در زندانهای 
مخوف ابوغريب و گوانتانامو و ديگر 

ا به دست -آی-سياهچالهای سی
  .آمدند

ارتش متجاوز امريکا در طول ) ٢(
سالهای اشغال کامل عراق، از ورود 
خبرنگاران مستقل به داخل عراق و 
انتشار اخبار واقعی جنگ و جنايات 

 جائی که توانسته تااشغالگران 
اما پس از مدتی . ه استجلوگيری کرد

با تالش فداکارانه مردم عراق که 
کشته و ناپديد شدن افراد خانواده 
خود را به مجامع دمکراتيک توده ای 
متعدد در جهان گزارش می کردند، و 
همچنين با کمک پزشکان و ديگر 
کارکنان بيمارستانهای عراق که تعداد 

ها و مشاهدات زخمی ها و کشته 
خود در بيمارستانها را مستند می 
کردند، تعداد قربانيان امپرياليسم 
امريکا در عراق تا حدودی تخمين زده 

با اين حال آمار تخمين . شده است
 ٣تا  ١زده شده بسيار متفاوت و از 

.  ميليون نفر گزارش شده است
    

  مریم

  ١٣٩٠دی ماه  

 !ياد نيما يوشيج گرامي باد
  

  ترا من چشم در راهم
  سايه ها رنگ سياهيشباهنگام كه مي گيرند در شاخ تالجن 

  وزآن دلخسته گانت راست اندوهي فراهم
  ترا من چشم در راهم

  
  دره ها  شباهنگام در آن دمها كه برجا
  چون مرده ماران خفته گانند

  در آن نوبت كه بندد دست نيلوفر
  به پاي سرو كوهي دام

  گرم يادآوري يا نه
  من از يادت نمي كاهم
  ...ترا من چشم در راهم
  ه سالروز مرگ نيما يوشيج، پدر شعر نو، يادش را گرامي بداريمدي ما 16در 
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شتار و سال ک ٩قریب به پس از سرانجام  
دولت جنايت و نسل کشی در عراق، 

در جنگ عراق  " پيروزي"آمريکا با اعالم 
و  نمودهاعالم را آن کشور  "پايان اشغال"

مدعی شد که بخش بزرگی   بطور رسمی
خارج   عراقاز  خود را نظامینيروهای از 

دروغين بود ادعای پيروزی .  ساخته است
سی را اما تنها نگاهی کوتاه به شرايط سيا

و اقتصادی  امروز اين کشور به روشنی در 
تبليغات . مقابل ديد همگان  قرار می دهد

آمريکا مدعی بود که حمله به عراق برای 
مردم اين کشور آزادی و دمکراسی به 

سال  ٩ارمغان می آورد اما امروز قریب به 
پس از اشغال اين کشور هر کس به اوضاع 

چيزی که عراق نگاه کند و کور نباشد، تنها 
در عراق نمی ببيند آزادی و دمکراسی 

و برعکس اين ادعا آنچه به وفور . است
ديده می شود ناامنی و ترور و بمب گذاری 
است و روزی نيست که تعدادی از مردم 
اين کشور قربانی اين ترور ها و بمب 

  .    گذاری ها نشوند

تبليغات دولت آمريکا همچنين جهت فريب 
چنين جلوه دهد که  مردم جهان می کوشد

گویا امروز مردم عراق به آمريکا  به مثابه 
خود می نگرندکه با لشکر کشی " ناجی"

به کشورشان برای آنها آزادی به ارمغان 
در حالی که این فریبکاری . آورده است

رذیالنه اگر در ابتدای سرنگونی حکومت 
دیکتاتوری صدام حسين مزدور گوشهای 

جز با نفرت توده شنوایی هم داشت، امروز 
های محروم و رنجدیده عراق مواجه نمی 

برعکس، نگاه توده های ستمديده . شود
عراق درست عکس ادعاهای دولت آمریکا 

براستی هم چگونه تبليغات . می باشد
منجر  می تواندپايان اشغال نظامی عراق 

سال  ٩حدود به پاک شدن خاطره دردناک 
از حافظه امپرياليسم امريکا  روزمره جنايات

اين کشور تاريخی خلق های تحت ستم 
از اعمال شنيع بطور مثال تنها یکی . گردد 

مزدوران تبهکار آمريکا که خشم و نفرت 
عراق و نه تنها اين کشور بلکه مردم مردم 
برانگيخت، استفاده ارتش  ارا شديد جهان 

و ديگر روش سيستماتيک آمريکا از تجاوز 
در دانيان بر عليه زنهای شنيع شکنجه 

در دوران جنگ بوده  شسياهچال های
امپرياليسم آمريکا نه تنها وحشی . است

در فضای جنگ را  شترين نيروهای جنايتکار
 ستمديدهتربيت کرده و به جان مردم 

انداخت، بلکه با انتشار عکس هايی از 
آنچه که در زندان ابوغريب می گذشت، با 
نمايش بی پرده جنايات مزدوران خود که 
برای ارضای شهوات جنون آميز خود، 

زندانيان برهنه را وادار به اعمال حيوانی 
ارعاب توده مردم  به تالش برایمی کردند، 

و حتی مردم (کشورهای اشغال شده 
و ديگر مخالفين خود در جهان و ) آمريکا

که امپرياليست نمایش این واقعيت پرداخت 
خود از ارتکاب  پيشبرد سياستهایها برای 

  ) ١. (هيچ جنايتی خودداری نخواهند کرد به

عراق، اهداف  اشغال اوليهدر سالهای 
جهت ايجاد فضای رعب و وحشت آمريکا 

حکم می کرد که اين عکس ها برای ارعاب 
در سراسر عراق و جهان مردم ستمديده 

اما پس از مدتی . منتشر شوند گيتی
تالش شد که اين جنايت ها به چند سرباز 

اده شده و واقعيات بيمار نسبت د
مقامات دولتی آمريکا . الپوشانی شوند

ادعا کردند که اينگونه رفتار ضدانسانی 
سربازان آمريکايی در تضاد با فرهنگ و 

اما اگر . سياست دولت و رژيم آمريکا است
به سياست ها و فرهنگ واقعی 

و رژيم های سرمايه داری (امپرياليستی 
اعمال  کهنگاه کنيم، می بينيم ) وابسته

کثيف و وحشيانه سربازان آمريکايی در 
هر بازداشتگاه ديگری در هر ابوغريب و 
در همسوئی کامل با هم  گوشه جهان
آنچه که در آن عکس ها  )٢(.بوده و هستند

و فيلم های تهوع آور ديديم، نمونه عريان 
که امپرياليست ها و رژيم  يزی ستآنچ

ن های وابسته آنها با کارگران و زحمتکشا
  .    می کنندهمواره جهان 

اشغال عراق و ارتکاب به نسل کشی و 
، کامأل این کشورانواع جنايات ضدبشری در 

همسو با منافع و اهداف امپرياليستی 

متحدين و ديگر (طبقه حاکم بر آمريکا 
در واقع، . صورت گرفت) آمريکا امپرياليست
بايد در چهارچوب ماهيت  این جنایات

اجتماعی و   سياسی-سيستم اقتصادی
در شرایط  حاکم بر کشورهای امپرياليستی

و نياز فزاینده آنها به جنگ و  بحران کنونی
جنايات آمريکا در . گرددبررسی کشتار 

عراق آنچنان مخوف و موحش و منزجر 
خشم و کننده و بی رحمانه بوده اند که 

حتی نفرت تمایم مردم ازادیخواه جهان و 
را برانگيخته و  مردم  کشورهای متروپل

ماهيت ارتجاعی امپریاليسم و دولتهای 
حقوق "و " دمکراسی"باصطالح مدافع 

غرب را هر چه عریانتر در مقابل " بشر
   .دیدگان آنها قرار داده است

رسمی سال اشغال  ٩ ادر مدت حدود
عراق، مردم از ابتدائی ترين سيستم 

تجاوزات روزمره  در مقابلحقوقی که بتواند 
شکنجه شدگان در اشغال گر و  نيرو های

ابوغريب و ديگر سياهچالهای دولت آمريکا 
اين . دفاع کند، محروم بودنداز قربانيان 

شرايط امروز هم تغيير چندانی نکرده 
مردم عراق که اکثرأ عضوی از . است

خانواده و يا دوست و آشنای خود را در 
جنگ امپرياليستی از دست داده اند، 

ابوس وحشتناک حمله کودکانی که هنوز ک
آمريکايی ها خواب آسوده را از آنها سلب 
ميکند، جامعه ای که يک نسل کامل آن 
قربانی طمع و جنايات امپرياليست ها شد، 

و پايان جنگ ادعای د که با نامروز می بين
ارتجاعی و اشغال، دولت آمريکا نيرو های  

نشانده و به جای خود در عراق را ستمگر 
می بايست  گان آمريکانشاندحال دست 

ادامه دهنده جنايات اربابان امپرياليست 
در عراق " پيروزی"آوای شوم . باشندخود 

در حالی توسط بلندگوهای امپریاليستی 
سرداده می شود که اوضاع اقتصادی و 
سياسی توده های تحت ستم عراق حتی 
نسبت به دوران حکومت صدام حسين 

تن از مزدور نيز سقوط کرده و ميليونها 
زحمتکشان عراق عالوه بر تحمل فقر و 
گرسنگی و بيکاری و بيماری و فقدان 
کمترین امکانات زندگی باید هيوالی ناامنی 
و مرگ و اختالف قومی و دینی و گسترش 

" برکت"را نيز به ... روز مره گورستانها و 
اشغال کشورشان توسط امپریاليسم 

   .  آمریکا تحمل کنند

نشان می دهد که چرا همه اين واقعيات 
تبليغات دولت آمريکا کامال دروغ و جعلی 

دون هيچگونه است و چطور مردم عراق ب
کمک و پشتيبانی وادار به تحمل زخم ها و 

سال  ٨دردهای پايان ناپذير ناشی از 

  شده است؟ "پيروز"آيا آمريكا در عراق 
 

عراق،  اشغال اوليهدر سالهای 
جهت ايجاد فضای رعب اهداف آمريکا 

حکم می کرد که اين عکس و وحشت 
عراق ها برای ارعاب مردم ستمديده 

منتشر  گيتیدر سراسر و جهان 
اما پس از مدتی تالش شد که . شوند

اين جنايت ها به چند سرباز بيمار 
 نسبت داده شده و واقعيات

مقامات دولتی . الپوشانی شوند
آمريکا ادعا کردند که اينگونه رفتار 
ضدانسانی سربازان آمريکايی در 
تضاد با فرهنگ و سياست دولت و 

اما اگر به سياست . رژيم آمريکا است
و (ها و فرهنگ واقعی امپرياليستی 
) رژيم های سرمايه داری وابسته

اعمال کثيف که نگاه کنيم، می بينيم 
يانه سربازان آمريکايی در و وحش

بازداشتگاه ديگری در  هرابوغريب و 
در همسوئی کامل  هر گوشه جهان

  .با هم بوده و هستند
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دردهائی که  .شده اندکشورشان اشغال 
ادعای ناجی بودن آمريکا را پوچ جلوه داده 

ستی را به اعتبار همه و اين قدرت امپريالي
جنايات اش در عراق به مثابه دژخيم مردم 

به . اين کشور در ذهن آنها جا داده است
واقع هم چگونه می شود اين جالد را و 
جالدی هايش را فراموش نمود در حاليکه 

اثر بمب های شيميايی دوران هنوز هم  در
کودکانی ناقص الخلقه در عراق به  ،جنگ

از ابتدايی ترين  مردمو . دنيا می آيند
الزامات زندگی مانند آب و برق و پوشاک 

آب به اصطالح آشاميدنی آنها  .محرومند
آلوده به راديواکتيو و مواد شيميايی 

از سيستم حقوقی و  .سرطان زا است
آموزشی و بهداشت و درمان و غيره نيز 

ميليونها نفر از افراد جامعه  .خبری نيست
ورهای ديگر يا کشته شده و يا به کش

پناهنده شده اند، يک نسل کامل از مردم 
عراق به دست نيروهای مسلح طبقه 
سرمايه دار حاکم بر آمريکا نابود شدند، تار 
و پود جامعه از هم پاشيده شد، و سپس 
امپرياليست ها تصميم گرفتند که بهترين 
وقت برای خروج از عراق ويران شده فرا 

دولت دست  بهرسما رسيده، اين ويرانه را 
در لباس خود  تانشانده خود تحويل دادند 

همچنان بر ادامه همه " دمکراسی"معلم 
  . اين ظلم و ستم و جنايات نظارت کنند

آمريکا در همه امروز ما می بينيم که 
لحظات اشغال عراق، نيروهای ارتجاعی 

ت های توده معراق را برای تضعيف مقاو
روز ای ضدامپرياليستی به کار گرفت و ام

نيز با کمک رژيم دست نشانده خود با 
ايجاد و دامن زدن به اختالفات ميان 

سياستهای نيروهای مختلف ارتجاعی، 
گيری نيروهای  قدرتو از خود را پيش برده 

مستقل انقالبی توده ای و سازمان يافتن 
ای عراق برعليه  مقاومتهای توده

امپرياليست ها و دست نشاندگان آنها، 
با نگاهی به وقايعی . کندمی  جلوگيری

مانند ترورها و بمب گذاری هايی که در 
عراق می شود، می توان به اين تالش 

به عنوان مثال در . استراتژيک آمريکا پی برد
افراد ناشناسی با بمب گذاری  ٢٠٠٦فوريه 

در يکی از مساجد مهم منطقه ای شيعه 
مذهب، تعداد زيادی از مردم عادی را به 

نيروهای مرتجع شيعه  .قتل رساندند
مذهب دولتی، اين بمب گذاری را بهانه 
کرده و سنی ها را متهم به انجام آن کردند 

هزاران مرد و و به بهانه انتقام گيری از آنها، 
پسربچه سنی را شکنجه کرده و به قتل 
رساندند و اجساد آنها را در اطراف بغداد 

  . رها کردند

مانند ( در همان زمان مقامات دولت آمريکا
بود و  که در آن زمان سناتور" جوزف بايدن"

اين  )٣()اکنون معاون رئيس جمهور است
واقعه را به عنوان دستاويزی برای پيشنهاد 
و تسريع طرح تقسيم عراق بر اساس 
تقسيمات ارتجاعی مذهبی، مورد استفاده 

هرچند که طرح تقسيم عراق در . قرار دادند
مد، اما به آن زمان به مرحله اجرا درنيا

عنوان يکی از استراتژی های آمريکا برای 

هنوز هم يکی از راه حل آينده باقی ماند و 
های  امپرياليسم آمريکا برای غلبه بر 

می -!!البته بعد از پيروزی –" معضل عراق"
   )٤(. باشد

همه اين واقعيات نه تنها کذب تبليغات 
دولت آمريکا مبنی بر پيروزی در اين جنگ و 

ار دمکراسی در اين کشور را ثابت استقر
می کند بلکه در همان حال نشان می 
دهد که مردم عراق برای رسيدن به آزادی 

راهی که . راه طوالنی ای در پيش دارند
عليرغم همه فراز و نشيب هايش 
سرانجام با نابودی سلطه امپرياليسم و 
طبقات ارتجاعی وابسته به آن در عراق 

هداف شان می مردم اين کشور را به ا
  .رساند

  :زیرنویسها

عکس هايی از  ٢٠٠٤آپريل در ) ١(
ابوغريب منتشر شدند که در  زندان

آنها نيروهای آمريکائی را در حال 
اعمال تجاوز و ديگر شکنجه های 

شنيع و و  گونه و ساديسم آميز جنون
غيرانسانی برعليه زندانيان نشان می 

برای خواندن اعترافات مقامات . دادند
سر ه ريکايی در رابطه با آنچه که بآم

زندانيان می آوردند، به گزارش هايی 
که پس از انتشار عکس های ابوغريب 

گزارش "منتشر شد، به عنوان مثال 
، انتشارات "تاگوبا"، ژنرال "شکنجه

و يا گزارش  ٢٠٠٥دانشگاه کمبريج، 
چند ژنرال آمريکايی در نيويورک تايمز 

  . کنيد مراجعه ٢٠٠٧ژوئن  ٢٥شماره 

جنايات و وحشيگری های ) ٢(
سربازان آمريکا ئی صرفا به عراق 
خالصه نمی شود که بشود با چنين 

. توجيهاتی آنها را ماست مالی نمود 
 ٢٠١٢ژانويه  ١٢ در تاريخبرای نمونه 

فيلمی در اختيار همگان قرار گرفت 
را در حال ادرار سربازان آمريکايی  که 

غانی روی اجساد کشته شدگان اف
نشان می دهد که خود گويای تبعيت 

اين مزدوران از سياست و فرهنگ 
  .حاکم بر ارتش آمريکا می باشد

در  ٢٠٠٢جوزف بايدن در اکتبر ) ٣(
 -مقام يکی از رهبران حزب دمکرات
 -يکی از دو حزب طبقه حاکم بر آمريکا

در کميته روابط خارجه مجلس سنای 
امريکا از حمله نظامی به عراق 

ت کرد و يکی از راه هايی را که حماي
برای پيشبرد جنگ به دولت آمريکا 
پيشنهاد کرد، تقسيم عراق به مناطق 

او در . سنی و شيعه نشين بود
توصيف اين طرح خود می گويد که 
تقسيم عراق می تواند پس از خروج 
نيروهای آمريکا از آن کشور، حفظ 
منافع آمريکا در آنجا و منجمله کنترل 

ر منابع نفت و گاز عراق را آمريکا ب
حزب دمکرات آمريکا در . تضمين کند

با توجه به مخالفت اکثريت  ٢٠٠٦سال 
جامعه با جنگ، به قصد کسب اکثريت 
کرسی های کنگره آمريکا موضع اوليه 
خود را که حمايت از سياست جنگ 

و  تعديل نمودهطلبانه دولت بوش بود، 
اين . در ظاهر خواهان پايان جنگ شد

ئله و ديگر فريبکاریهای اين حزب مس
منجر به پيروزی اوباما در انتخابات 

  . شد ٢٠٠٨سال 

در آن زمان دولت جورج بوش  )٤( 
تصميم گرفت که به بهانه قتل عام 
سنی ها، تعداد بيشتری از نيروهای 
خود را به عراق اعزام کرده و سرکوب 
مقاومت توده های عراقی در مقابل 

در مناطق  اشغالگران را، بخصوص
اين افزايش . سنی نشين تشديد کند

نيرو و تشديد حمالت آمريکا همراه با 
حاصلی جز افزايش ترورهای داخلی 

هر چه بيشتر قربانيان اين تجاوز 
امپرياليستی برای مردم ستمديده 

  . عراق نداشت

  ١٣٩٠دی ماه  -مریم
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 جنبش زنان رهباز هم در با"در ادامه مقاله 
 زيآم فین نادرست و تحربه سخنا یگاهن -

نوامبر نوشته  ٢٩که در " ینوائ نيشه
شد، در اینجا به برخی دیگر از نظرات 

که توسط افرادی ای نادرست و انحرافی 
مانند شهين نوائی در رابطه با جنبش 

  . انقالبی زنان مطرح شده، می پردازیم

یکی از اظهارات نادرست شهين نوائی ها 
زحمتکش اروپا  در رابطه با مبارزات زنان

جنبش "نوائی ها ادعا می کنند که . است
ميالدی به  ١٩٦٨زنان در اروپا از سال 

مبارزه با مردساالری  مسائل فرهنگی و
فمنيست هایی مانند شهين ." پرداخت
گونه ادعاهای دروغين را  قدر این نوائی آن

تکرار کرده اند که خودشان هم باورشان 
 که در( را ١٩٦٨نظرات فمنيستی شده و 

واقع بر دیدگاه هایی غيرعلمی تکيه 
داشته و به عنوان مثال مردها، و نه 
سيستم طبقاتی حاکم را، عامل 

به غلط ) فرودستی زنان می پندارند
و اولين کسانی که با " جنبش زنان"

 آن. مردساالری مبارزه کردند، می خوانند
ها با این ادعا، نه تنها مبارزات و نقش زنان 

کارگر را در تاریخ جنبش زنان و  آگاه طبقه
پروسه رشد آن، کتمان کرده، بلکه تالش 
می کنند که همه مبارزات زنان برعليه 
فرهنگ و قوانين مردساالرانه را که در قرن 
های گذشته نيز جاری بوده، از تاریخ پاک 

، و یا از چشم جوانان تشنه آگاهی (کنند 
   !)پنهان نگه دارند

گاه به تاریخ مبارزات که هر فرد آ درحالی
به خوبی می داند که خيلی پيش از ، زنان 
، زنان اروپا در انقالب ها و نبردهای ١٩٦٨

اجتماعی متعدد، مبارزه برای  - طبقاتی
کسب حقوق و آزادی و برابری با مردها را 
به عنوان بخشی اساسی از مبارزه 

همگانی برای نابودی سيستم های 
به . ندستمگر موجود به پيش می برد

ات ظترین لح عنوان مثال یکی از مهم
زنان تاریخی جنبش زنان جهان، مبارزات 

زنان زحمتکش پاریس با . کمون پاریس بود
شرکت در مبارزه و ایفای نقش در کمون 
آموختند که با شرکت در مبارزه اجتماعی 

ر ریشه ای جامعه کهنه و يانقالبی برای تغي
برابر می با ایجاد جامعه ای واقعأ آزاد و 

توانند به آزادی واقعی و همه خواسته 
درواقع می توان گفت که . های خود برسند

هرچند که عمر کمون کوتاه بود، اما زنان 
کمون توانستند تار و پود واقعی جنبش 
انقالبی زنان را پایه ریزی کنند و 
سرمشقی برای زنان مبارز انقالبی بوجود 

پاریس  تشکيالت انقالبی زنان کمون. آورند
اتحاد زنان برای دفاع از پاریس و کمک به "

. نام داشت) اتحاد زنان" (مجروحين
بنيانگذاران این سازمان، زنان روشنفکر 
طبقه کارگر و کارگران انقالبی و آگاهی 
بودند که نه تنها زنان آگاه و زحمتکشان 
انقالبی را برای انجام وظایف کمون مانند 

گرها، رساندن کمک های پزشکی به سن
ایجاد آشپزخانه های عمومی برای فقرا و 

رسانی به سنگرها، تشکيل مهدکودک  غذا
و مدارس رایگان و بسياری دیگر از وظایف 
اجتماعی سازماندهی می کردند، بلکه به 
مبارزه برای از بين بردن ستم جنسيتی 

یکی از " اتحاد زنان. "نيز می پرداختند
 مهمترین نقش های تاریخی خود را در
زمينه لغو ستم جنسيتی در زمانی ایفا 
کرد که کارخانه های باقی مانده از سرمایه 
داران را به کارگاه های توليد فشنگ، 
اونيفورم ارتش کمون، کيسه های شن 
برای سنگرسازی و دیگر مایحتاج کمون 
تبدیل کرد و در این کارگاه ها برای اولين بار 
 در تاریخ، مهمترین و اولين شرط ایجاد
برابری واقعی ميان زن و مرد، یعنی 

پرداخت حقوق مساوی به کارگران زن و 
مرد و ایجاد برابری اقتصادی را، در کمون به 

  )١. (آمد مرحله عمل در

نمونه دیگری از جنبش زنان اروپا، مبارزات 
انقالبی زنان در اواخر قرن نوزده و آغاز قرن 

در آن زمان، زنان کشورهای . بيستم بود
پيشرفته که وسيعأ وارد بازار کار  صنعتی

شده بودند، بخصوص در صنایع بافندگی و 
خدمات خانگی که کمترین مزد و بدترین 
شرایط کار را داشتند، تحت شدیدترین 
استثمارها و ستم مضاعف، زندگی بسيار 

ها برای تغيير  آن. رنج آوری را می گذراندند
زندگی اسارت بار خود، هر چه وسيعتر وارد 

نه مبارزات اجتماعی صنفی و صح
مانند مبارزه برای کسب حق (سياسی 

مبارزات رادیکال زنان کارگر به . شدند) رأی
تدریج منجر به تغيير جو جامعه و مهيا کردن 

اجتماعی  -شرایط برای فعاليت سياسی
زنان اقشار و طبقات مختلف منجمله زنان 

که در جهت منافع طبقاتی خود و در (بورژوا 
  . شد) ا زنان کارگر حرکت می کردندتضاد ب

زنان روشنفکر طبقه کارگر، زنان 
مارکسيستی مانند کالرا زتکين و 
الکساندرا کولنتای، مبارزه برای کسب 

اجتماعی زنان  - آزادی های سياسی
را برای ارتقای وضعيت ) مانند حق رأی(

اجتماعی زنان فرودست جامعه  - اقتصادی
حق رأی ضروری می دانستند و از جنبش 

به (اما زنان بورژوا . زنان حمایت می کردند
مانند ) اصطالح فمنيست های آن زمان

همه فمنيست ها، نه تنها خواهان پایان 
دادن به درد و رنج و ظلم و ستمی که به 
زنان کارگر می شد، نبودند، بلکه از مبارزات 
انقالبی زنان کارگر هراس داشتند و به 

د که اشکال مختلف تالش می کردن
ها ایجاد  سدهایی در مقابل مبارزات آن

  .  کنند

کالرا زتکين و دیگر زنان آگاه آن زمان فعاالنه 
به افشای ماهيت فعاليت های زنان بورژوا 
پرداخته و اجازه نمی دادند که گروه های 
زنان بورژوا از نيروی عظيم زنان محروم 
جامعه برای رسيدن به اهداف طبقاتی خود 

کالرا به درستی می گفت . استفاده کنند
هدف زنان بورژوا فقط برداشتن موانع "که 

قانونی برای شرکت همه جانبه خود در 
ابعاد مختلف سيستم سرمایه داری و 
رقابت با مردهای بورژوا، و تقویت موقعيت 

ها اگر بدانند  آن. ها است خود در مقابل آن
که حق رأی منجر به تقویت موقعيت زنان 

. ، با آن مخالفت می کنندکارگر می شود
اما ما خواهان حقوق برابر با مردها هستيم 

ها، زنجيرهای  تا بتوانيم همراه با آن

 )2( باز هم در باره جنبش زنان
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اسارت را پاره کرده و این جامعه طبقاتی را 
  ."نابود کنيم

در ارتباط با شرکت وسيع زنان در خيزش 
نيز نوائی به اظهار نظراتی  ١٣٨٨سال 

وید انحرافی و نادرست پرداخته و می گ
در  ميالدی ٢٠٠٩متأسفانه در خيزش "

ایران ما می بينيم که زنان دوش به دوش 
مردان در این خيزش شرکت داشتند، ولی 

بيان خواسته های خودشان نمی  به
  ." پردازند

را " کمپين یک ميليون امضا"نوائی که 
می داند و برایش " بخشی از جنبش زنان"

ها در خيزش توده  عجيب است که چرا آن
سئوال می کند که (!!) ها شرکت نکردند 

چرا بخشی از جنبش زنان در بحران "
سياسی اخير بدون چشم انداز و برنامه 
خاصی با حکومتيان سابق که امروز 

  " اپوزیسيون شده اند همراه شد؟
خانم نوائی، آیا شما نمی دانی که 

بخشی از جنبش واقعی زنان " کمپين"
صور شما، نيست و اتفاقأ کمپين برخالف ت

چشم انداز و برنامه خاصی دارد، که آن 
  .هم حفظ سيستم جنایتکار کنونی است

ها نه  و بر اساس این هدف است که آن
تنها در جنبش توده ها شرکت نکرده و از 

پيروی می ،  ١٣٦٧موسوی عامل کشتار 
کنند، بلکه دشمن توده های انقالبی و 

نيز  ٨٨زنان مبارز شرکت کننده در خيزش 
  . ستنده

برخالف طرز فکر سطحی خانم نوائی در 
طرح خواست های "و " جنبش زنان"مورد 
در جنبش های اجتماعی، شرکت " زنان

توده ها در یک جنبش اجتماعی به این 
مفهوم نيست که به عنوان مثال خواسته 
های زنان با خواسته های اجتماعی در 
تناقض است و زنان یا باید مسائل عمومی 

ند و یا فقط خواست جامعه را مطرح کن
  . های مخصوص خودشان را

در یک جنبش عمومی دمکراتيک و 
انقالبی، همه اقشار فرودست جامعه در 
مبارزه ای مشترک برعليه دشمنی 
مشترک شرکت کرده و هر کدام هم 
مسائل صنفی خود را مطرح می کنند و 

و این تنها   .هم مسائل عمومی جامعه را
پذیر است که  زمانی به بهترین وجه امکان

اقشار و طبقات تحت ستم دارای تشکل 
  . های دموکراتيک و انقالبی باشند

فقدان تشکل، اصلی ترین نقطه ضعف 
اگر تشکل های واقعی زنان . بود ٨٨جنبش 

وجود داشتند، مسلمأ زنان می توانستند 
مسائل و خواسته های خود را به وضوح و 

با وجود . شدت بيشتری مطرح کنند
تا آنجا که  ٨٨شکل، زنان مبارز نداشتن ت

امکان و موقعيتش را داشتند، حتی 
خواسته هایشان را روی مقوایی نوشته و 

  . در تظاهرات به دست می گرفتند
  

نوائی به جای مطرح کردن این واقعيات، 
زنان مبارز ایران را به دليل عدم توانایی در 

و درواقع (طرح برجسته مسائل خاص خود 
) تشکل دموکراتيک واقعی به دليل نداشتن

متهم به ناآگاهی می کند و جانفشانی 
های دختران جوان در نبردهای خيابانی با 
مزدوران رژیم را دست کم گرفته و بی 

  . ارزش جلوه می دهد
  

 ١٣٨٨در طول زمانی که از خيزش توده ای 
می گذرد، زنان پر شهامتی که در صف 

ران مقدم نبردهای خونين توده ها با جنایتکا
هم (رژیم، مبارزه می کردند، از همه طرف 

از جانب عمال رژیم و اصالح طلبان و انواع 
خرده بورژوا و " روشنفکران"به اصطالح 

این  - های تقلبی و فمنيست ها" چپ"
نخبگان بورژوازی که هر جا الزم باشد در 

به جنبش زنان ضربه می " دوست"لباس 
 کت آنمورد تحقير قرار گرفته و شر -) زنند

به اشکال مختلف  ٨٨ها در خيزش توده ای 
بی ارزش قلمداد شده و به حساب 

" شان ناآگاهی زنان به مسائل جنسيتی"
اما این نظر غلط که . گذاشته شده است

از بيان  ٨٨گویا زنان مبارز در جنبش 
خواسته هایشان گذشته بودند، با واقعيت 

ها نه توهمی نسبت  آن  )٢. (انطباق ندارد
خواسته هایشان داشتند و نه ترس و به 

مسئله این است که . ها ابایی از بيان آن
چه آن زنان مبارز به عنوان شعار و  آن

و (خواسته های عام جنبش مطرح کردند 
ها خواست سرنگونی جمهوری  در صدر آن

از جانب خانم نوائی ) اسالمی قرار داشت
به " خواست های زنانه"ها به عنوان 
باید از خانم . نشده است رسميت شناخته

نوائی پرسيد که آیا دختران جوانی که 
مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر "شعار می دادند 
کشيدن فریاد در حال و " جمهوری اسالمی

به مزدوران رژیم حمله می کردند، زنانی 
که مردهای پشت سر خود را به مقاومت و 
ادامه نبرد فرا می خواندند، زنان جوانی که 

های  هنوز بر آسفالت خيابانشان  خون
شهرهای ایران خشک نشده، زنانی که تا 
پای مرگ مقاومت کردند و به نبردهای 
شجاعانه ادامه دادند، زنانی که از شکنجه 
و تجاوز و مرگ نهراسيدند، مگر همه این 
شجاعت و مبارزه و مقاومت بی نظير جز 

چه  با پشتوانه ای از آگاهی محض بر آن
چه که نمی خواهند،  آن که می خواهند و

امکان پذیر است؟ آیا این زنان می 
توانستند بدون پشتوانه آگاهی بر خواسته 

هایشان، بدون شناخت دشمن واقعی و 
استثمار گرانشان، بدون شناخت کافی از 
راه درست مبارزه، به چنين کارهایی دست 
بزنند؟ زنان مبارز ایران هر جا امکان یافته 

حق خود را مطرح و اند، خواست های بر
برای آن مبارزه کرده اند و همانطور که 

ها چنين  گفته شد در این جنبش نيز آن
  . کردند

ه این واقعيت ب با در نظر گرفتن این امر،
باید توجه داشت که زنان طبقات فرودست 
جامعه، از زنان خانواده های کارگری گرفته 

معلم و (تا خرده بورژوازی فقير شهری 
بر اساس تجارب واقعی ...) پرستار و 

برگرفته از زندگی پرمشقت خود تحت 
حاکميت جمهوری اسالمی، به آن درجه از 
آگاهی اجتماعی دست یافته اند که به 
درستی می دانند که جز با شرکت فعال 
در مبارزه مشترک فرودستان برای 
سرنگونی کليت جمهوری اسالمی، هيچ 

مان راه دیگری برای رهایی از چنگال ظال
وجود ندارد و جز از طریق انقالبی پيروزمند 
برای سرنگونی جمهوری اسالمی، 
هيچکدام از اقشار و طبقات فرودست 
جامعه قادر به کسب آزادی و برابری 
واقعی نيستند و مسلم است که زنان هم 
نمی توانند به خواست های خاص خود 

  .برسند
  :زیرنویس ها

اپریل  ١١در فراخوان " اتحاد زنان) "١( 
که در آن با تکيه بر مواضع  ١٨٧١

سوسياليستی و انترناسيوناليستی 
خود، زنان را به شرکت در انقالب فرا 

اتحاد "می خواند، اهداف و برنامه 
انقالب اجتماعی برای از "را نيز " زنان

بين بردن سيستم اجتماعی و 
حقوقی موجود، برای از بين بردن 
همه اشکال مختلف ظلم و ستم و 

ای برقراری حکومت کارگری به بر
جای حکومت سرمایه، برای رهایی 
" طبقه کارگر به دست طبقه کارگر

کمون پاریس به دولتی کارگری  .خواند
ماه   ١٨انقالبی گفته می شود که از 

در پاریس  ١٨٧١ماه مه  ٢٨مارچ تا 
    . حاکم بود

برای آشنا شدن بيشتر با ) ٢(
، ٨٨چگونگی شرکت زنان در جنبش 

ی توان به عنوان مثال به مصاحبه م
با یکی از " پيام فدایی"نشریه 

جوانانی که در آن تظاهرات شرکت 
  .داشته، رجوع کرد

  
  ٢٠١١دسامبر  ٢٤ -  سهيال دهماسی
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در پی رشد سرمایه داری که در طی آن رقابت آزاد به مرحله 
انحصار رسيد اين نظام وارد فاز باالتری شد که امپریاليسم ناميده 

خصلت گندیدگی خود را به ، امپرياليسم از همان آغاز  . شد
خصوص در طول دو جنگ ه نمايش گذاشت که اين ويژگی ب

ه ميليون انسان ب ٧٠جهانی اول و دوم با کشتن نزدیک به 
  .روشنی در مقابل چشم همگان قرار گرفت

های امپرياليستی را به  ها همچنين توازن قوا بين قدرت اين جنگ
در نتيجه آمریکا در پایان جنگ جهانی دوم همچون  هم زده و

قدرتی بزرگ و مسلط در جهان ظاهر شد زیرا اروپا به ویرانه ای 
های اروپایی و به ويژه انگلستان که تا  تبدیل شده و امپریاليست

آن زمان قدرت فائقه امپرياليستی بود از نظر وضعيت اقتصادی و 
د ولی برخالف اروپای سياسی، قابل مقایسه با آمریکا نبودن

امان مانده، از رشد  ویران شده، آمریکا از ویرانی های جنگ در
توليدات بسيار باال برخوردار بوده و با افزایش سرمایه و انبوهی 
از کاال و محصوالت کشاورزی روبرو بود و از قرار جنگ همان 

های خود  نعمتی بود که سرمايه داری آمريکا برای غلبه بر بحران
ها  به اين ترتيب قدرت مسلط در بين امپرياليست. می کرد طلب

های جهان  تغيير کرد ولی امپریاليسم به مثابه دشمن همه خلق
آمریکا با قدرت اقتصادی خود بر تجارت  در اين فاصله. باقی ماند

جهانی حاکم گشته و برای تحکيم این وضعيت در سه جهت برای 
از جهت سياسی با حق . های خود اقدام نمود پيشبرد سياست

وتو در سازمان ملل، از جهت اقتصادی با ایجاد بانک جهانی و 
صندوق بين المللی پول برای تاثير گذاری در سياست داخلی 
کشورهای وام دار و از جهت نظامی با ایجاد یک نيروی نظامی 

ها  جالب است که در تمام اين سال. که در تاریخ بی سابقه است
های  ا ضمن چپاول دسترنج کارگران و خلقامپرياليسم آمريک

، "آزادی"ستمديده همواره فریبکارانه خود را پرچمدار 
که  در حالي. جلوه داده است" حقوق بشر"و " دموکراسی"

ها و توسل  همواره برای رسيدن به اهدافش از پايمال نمودن آن
  .به هيچ جنايتی دريغ نورزيده است

فائقه شدن در جهان  امپریاليسم آمریکا چه برای قدرت
از توانائی های خود " استفاده"امپرياليستی و چه پس از آن در 

هر جا که منافعش در خطر افتاد یا بطور .  هرگز تعلل نکرده است
و ) ۶٠دهه (کشی به کشورها همچون ویتنام  مستقيم با لشگر

صورت پنهان با ه افغانستان و ليبی و یا ب ،در دهه اخير در عراق
 ها و رژیم ودتا همچون اندونزی و ايران و تقویت ارتشایجاد ک

سياستی که منجر به . های ارتجاعی از منافع خود دفاع کرد
سياستی که تحت پوشش . ها انسان آزادیخواه شد مرگ ميليون

اما در حقيقت برای آزادی " دموکراسی"و " آزادی"دفاع از 
ا طرح های بزرگ در چپاول و غارت توده ه ها و شرکت تراست

توده "تجربه نشان داده که در محاسبات امپریاليسم . شده بود
فقط عباراتی " آزادی"و " دموکراسی"، "حقوق بشر"، "ها

 توخالی هستند که زمانی مفهوم پيدا ميکنند که پيشبرد سياست
  .های امپریاليسم را توجيه کنند

با نگاهی به تاريخ مشحون از جنگ و جنايت امپرياليسم فورا 
جه می شويم که  سياست دیگری که امپریاليسم بر عليه متو

گری است که این نيز از خصلت  توده ها پيش گرفته است ویران
گندیدگی امپریاليسم نشات ميگيرد، امپریاليسم به هر کشوری 

 ویرانیکه حمله کند نه فقط به قصد شکست دادن بلکه به قصد 
مله نظامی قرار حمله ميکند زیرا بازسازی کشورهایی که مورد ح
های  ها و کارتل گرفته اند هم سود سرشاری به جيب تراست

امپریاليستی ميریزد و هم توده ها را به دليل ویرانی موسساتی 
  .ها شده بود به عقب می کشاند که باعث تجمع آن

اکنون امپریاليست آمریکا و همقطارانش از حمله به ایران سخن 
  .ميگویند

ه در طول عمر خود نشان داده است که رژیم جمهوری اسالمی ک
ها بوده و در  همواره در خدمت سرمايه داران و امپرياليست

ستمی به توده ها دريغ نکرده  پيشبرد اين وظيفه از هيچ  ظلم و
 باز هم با ایجاد بحران در منطقه در جهت منافع امپریاليست است

دروغين و  اين بحران سازی ها که  با تبليغات. ها گام بر می دارد
نيروهای مخالف این  قلب واقعيات نيز همراه است در بين مردم و

گروهی دشمنی با امپریاليسم  .رژیم به توهماتی دامن زده است
را دستاویزی قرار داده اند تا از جمهوری اسالمی دفاع کنند و هر 
نيرویی را که خواهان سرنگونی این رژیم است را در کنار 

در صورتی که همه واقعيات نشان می . دهندها قرار  امپریاليست
دهد که اتفاقا باید این رژیم را در کنار امپریاليسم و گوش به 

به همين دليل هم در دشمنی با امپریاليسم نباید . فرمان آن ديد
طور که در دشمنی با  جمهوری اسالمی را کنار گذاشت همان

ليرغم ع  .جمهوری اسالمی نباید امپریاليسم را فراموش کرد
همه رجز خوانی های سردمداران جمهوری اسالمی تجربه 

کنونی جمهوری اسالمی به پشتيبانی  نشان داده که عمر تا
امپریاليسم از اين رژيم وابسته بوده و اين رژيم دارو شکنجه  هم 
تا جائی که توانسته شرايط استثمار کارگران و غارت منابع خام 

رتهای امپریاليستی مهيا نموده ایران را برای سرمايه داران و قد
   .است

در تقابل با اين تفکر و جريانات شاهديم که کسانی و گروه هائی 
برای خالصی از سلطه جمهوری اسالمی چشم به حمله 

ها چه پوشيده و چه  اين. ها به ايران بسته اند امپریاليست
ها از تجربه  آن از قرار. آشکار به تجربه ليبی دل خوش کرده اند

زیر کشيدن صدام حسين و معمر ه بی و عراق تنها برکناری و بلي
قذافی را از اریکه قدرت دیده اند و ديگر فراموش کرده و يا 
منافعشان حکم می کند که به روی خود نياورند که اين برکناری 

ها صورت گرفت چرا شکل گرفت و  که به دست امپرياليست
ا چه جنايتکارانی را بر ه ها با برکناری اين ديکتاتور امپرياليست

ها برای حفظ و  امپرياليست و از سوی ديگر. اريکه قدرت نشاندند
گسترش سلطه خود که نابودی آن شرط رهائی توده هاست به 

که حاصل  و مهمتر آن. چنين لشکر کشی هائی متوسل شدند
ها و لشکر کشی ها نه آزادی مردم بلکه اختناق و  همه اين جنگ

  .تر بودسرکوب و ترور بيش
بيشک هر انسان آزاده و دلسوز توده ها در پی آنست که 
 جمهوری اسالمی،  این رژیم ددمنش و جنايتکار هر چه زودتر

ولی اگر اين سرنگونی شرط رسيدن به . سرنگون و نابود شود
آزادی است اين هدف تنها زمانی متحقق ميشود که این عمل 

آن صورت است که  توسط خود توده ها انجام شود زیرا تنها در
تجربه نشان داده که در . آزادی واقعی نصيب مردم خواهد شد

ها جز مرگ و ویرانی چيزی نصيب توده  صورت حمله امپریاليست
جنگ از ماهيت امپریاليسم برميخيزد و هر جا که . ها نمی شود

منافعش حکم کند از براه انداختن جنگ کوتاهی نخواهد کرد چه 
خطر بيفتد و چه زمانی که ه ط توده ها بزمانی که منافعش توس

چه  در اين ميان آن. هايش به آن نياز دارد برای غلبه بر بحران
ها اساسا مطرح نيست آزادی و دمکراسی  برای امپریاليست
ها وارد  توده ها تنها زمانی در محاسبات آن. برای توده هاست

 ها داشته باشد، ميشوند که مرگ و زندگيشان سودی برای آن
  .همين و بس
 عبداله باوی

  ٢٠١٢ژانویه  ۵

 

  ها هرگز خواهان آزادي براي توده ها نيستند امپرياليست
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اخيرا خبرگزاريهای بزرگ جهانی دو گزارش 
در مورد دو موضوع جداگانه را منعکس 
نموده اند که با اينکه اين گزارشات از 
موضوعات جداگانه ای خبر می دهند اما 
هر دو تصوير گر بخشی از سيمای نظام 

شکی . سرمايه داری حاکم می باشند
در سيستم سرمایه داری،  نيست که

سرمايه داران جز به سود خود به هيچ چيز 
دیگر نمی انديشند و همواره نشان داده 
اند که به هيچ ارزشی جز آن هم باور 
ندارند، در گزارشات فوق این واقعيت را با 

در يکی . برجستگی می توان مشاهده کرد
از این گزارشها، سازمان ملل حجم و ارزش 

خدر در افغانستان را اطالع می بازار مواد م
دهد و در ديگری نشريه نيويورک تايمز کل 
فروش اسلحه در جهان را بررسی می 

 ٢١(با مطالعه گزارش سازمان ملل . کند
خبردار می ) ١٣٨٨مهر ماه ٢٩ - ٢٠٠٩اکتبر

شويم که بازار مواد مخدر توليد شده در 
ميليارد  ۶۵مبلغ  ٢٠٠٨افعانستان در سال 

 ٩٢بر اساس اين گزارش . استدالر بوده 
درصد تریاک جهان در افغانستان توليد می 

تن  ۵٠٠و ساالنه معادل سه هزار و  شود
از اين مواد به خارج از افغانستان صادر می 

گزارش سازمان ملل روشن می . شود
در صد هروئين توليد شده در ۴٠سازد که   

در صد از  ٣٠اين کشور از طريق پاکستان و 
در صد هم از طريق کشور  ٢۵ان و طريق اير

های آسيای ميانه از افغانستان خارج می 
اين گزارش تصريح نموده که بهای . شود

هرویين صادر شده از افغانستان با عبور از 
هر مرزی افزايش می يابد، مثًال اگر 

در کابل هر گرم سه دالر به " هروئين
همين ميزان از هروئين " فروش می رسد

ای لندن، ميالن و مسکو به در خيابان ه"
اما ". دالر فروخته می شود ١٠٠قيمت 

نکته دیگری که در اين گزارش بيشتر جلب 
توجه می کند اين امر است که بر مبنای 

ميليون نفر در  ١۵این گزارش در حاليکه 
جهان به مواد مخدر معتاد هستند، نيمی 
از مواد مخدر توليد شده در جهان در ايران، 

در واقع، .وپا مصرف می شود روسيه و ار
سهم روسيه و ايران در مصرف مواد مخدر 

درصد است در حاليکه سهم  ١۵هر کدام 
  .درصد می باشد ١٩همه اروپا 

  
  : اکنون به گزارش دوم توجه کنيم

) ٢٠٠٩سپتامبر  ۶در (گزارش نيويورک تايمز
اطالع می دهد که کل فروش اسلحه در 

دالر  ميليارد ٢/۵۵به مبلغ  ٢٠٠٨سال 
ميليارد  ٨/٣٧رسيده است که از اين مبلغ 

دالر تنها فروش اسلحه از سوی امريکا 
نکته جالب اين گزارش هم اين . بوده است

است که با اينکه فروش اسلحه در سال 
در صد  ۶/٧نسبت به سال قبل  ٢٠٠٨

در  ۵٠کاهش يافته است اما سهم آمريکا 
اگر این امر با . صد افزايش داشته است

ام مشخص بيان شود یعنی سهم ارق
 ٢٠٠٧ميليارد دالر در سال  ۴/٢۵آمريکا  از 

رسيده  ٢٠٠٨ميليارد دالر در سال  ٨/٣٧به
بر اساس گزارش نيویورک تایمز بعد . است

از آمريکا کشور ی که بيشترین فروش را در 
این زمينه داشته ايتاليا می باشد که در 

 ٧/٣اسلحه ای به ارزش  ٢٠٠٨سال 
دالر فروخته است؛ و بعد از این  ميليارد

ميليارد دالر  ۵/٣کشور روسيه با فروش 
  .قرار دارد ٢٠٠٨اسلحه در سال 

  
بدون شک آمار های درج شده در دو 
گزارش متفاوت فوق الذکر را از زوايای 
مختلفی می توان مورد بررسی قرار داده و 
در هر بررسی  نتايج مشخصی از آنها 

آنچه در اينجا مورد اما . استنتاج نمود 
توجه ماست مقايسه رقم کل فروش 

يعنی ٢٠٠٨اسلحه در جهان در سال 
ميليارد  ۶۵ميليارد دالر با عدد  ۵۵/٢

دالر ارزش مواد مخدر توليد شده در 
. افغانستان در همان سال می باشد

مقايسه اين دو رقم  بروشنی نشان 
بازار  بنا بر اين گزارشات می دهد که

تنها در ليد شده مواد مخدر تو
ميليارد دالر  ١٠حدود افغانستان  

بيشتر از کل اسلحه ای است که در 
در کل جهان بفروش  ٢٠٠٨سال 

اگر آمار حجم مواد مخدر  .رسيده است
توليد شده در بقيه نقاط جهان و ارزش بازار 

آن را به اين آمار اضافه کنيم در می يابيم 
به که ترانزيت مواد مخدر در سراسر جهان 

واضح . چه رقم نجومی سر زده است
است که این واقعيت به خودی خود 
گسترش يسابقه فساد در سيستم 
سرمایه داری حاکم بر جهان را آشکار می 
سازد، در عين حال از اینجا می توان به 
درجه رذالت سرمایه دارانی هم پی برد که 
آشکارا حيات و سرنوشت انسانها را 

  .رار داده اندوسيله سود اندوزی خود ق
  

شکی نيست که تجارت اسلحه در 
جهان موقعی می تواند رونق داشته 
و سود نصيب کمپانی های اسلحه 
سازی نماید که در منطقه یا مناطقی 
جنگ جریان داشته و یا خطر جنگ 

بنابراین جنگ یا  . وجود داشته باشد
خطر جنگ الزام رونق تجارت اسلحه 

پخش اما   برای توليد و . می باشد
مواد مخدر در مقياسی کامًال وسيع 
نياز به شرایط خاصی است که فقدان 
قدرت مرکزی ،عدم ثبات سياسی، 
گسترش هر چه بيشتر ارتشاء و 
 .فساد دولتی از مشخصات آن است

حال اگر به این امر بياندیشيم که جنگ 
باعث بوجود آمدن چه بلبشو ئی در یک 
منطقه گشته و چه ناامنی هائی بوجود 
می آورد، می توانيم ببينيم که   دو حوزه 
فوق الذکر از فعاليت بورژوا های ميليونر و 
متشخص عصر ما چگونه در ارتباطی 

  .تنگاتنگ  با هم قرار می گيرند
  

تا آنجا که به موضوع تجارت اسلحه 
مربوط است امروز دیگر خيلی ها می 
دانند که صاحبان کمپانی های اسلحه 

يبان آنها به چه سازی و دولتهای پشت
دسيسه هائی متوسل می شوند تا 
با ايجاد بحران، خطر جنگ و خود جنگ 

با ! بازار فروش سالح را رونق بخشند
دامن زدن به آتش جنگ که نابودی 
انسانها، بی خانمانی آنها و هزاران 
مصيبت دیگر ذاتی آن است، شرايط 
فروش این کاال های مرگبار فراهم 

 ٢/۵۵تيب بازار می گردد و به این تر
ميليارد دالری اسلحه در جهان به نفع 
 .کمپانی های اسلحه شکل می گيرد

که ) اسلحه(اما اگر برای آب کردن این کاال 
خرید و فروشش بطور قانونی صورت می 
گيرد دست زدن به توطئه و دوز و کلک 
های زیادی الزم است، کارتل های دست 

سهيل اندر کار در ترافيک مواد مخدر جهت ت
توليد و فروش این کاالی سود زای مرگ 
آفرين خود دهها برابر ریاکارانه تر و توطئه 
گرانه تر از خرید و فروش هر کاالی دیگری 

مواد مخدر در زمره . عمل می کنند
کاالهائی قرار دارد که خريد و فروش آنها 

نيست و به همين دليل " قانونی" قانونا
ای زنجيره قانونا نمی تواند در فروشگاه ه

اما در واقعيت امر این کاال با .  ای ارائه گردد
عبور از مسيرهای گوناگون که تنها با دوز و 
کلک و ارتشاء و غيره همراه است عمال در 
دسترس همگان قرار می گيرد که ساده 
ترین حالت آن نيز بصورت خرده فروشی در 

اما همين کاالی . کوچه و خيابان می باشد

 
  

  
 

 دو گزارش و
 !يك نتيجه
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ت که از راههای غير قانونی غير قانونی اس
بازاری دهها ميليارد دالری را برای مافيا 
های جهانی مواد مخدر مهيا نموده است، 
بازاری که آمار نشان می دهد که از بازار 
. اسلحه نيز بزرگتر و پر رونق تر می باشد

جای تردید نيست که این کاال تنها بر زمينه 
وجود مناطق جنگی و مناطقی که کمترین 
کنترل دولتی در آنجا ها وجود داشته و 
بلبشو و هرج و مرج حاکم است، بيشترین 
  .امکان توليد و گسترش خود را یافته است

  
افغانستان يکی از مهمترين مناطق 
توليد و صدور مواد مخدر در جهان می 

این کشور که پایه اقتصادی . باشد
قابل توجهی نداشته و به دليل سالها 

روی سابق سخت جنگ بر عليه شو
فرسوده شده و قدرت نظامی قابل 
اتکائی هم ندارد، امروز برای 
امپرياليسم از اهميت زیادی برخوردار 

با توجه به آمار اعجاب انگيز . است
ارائه شده از سوی سازمان ملل در 
باره ارزش بازار مواد مخدر اين کشور 
آیا دشوار است که بتوان به رابطه این 

و دهه اخير در اين امر و بی ثباتی د
 به بخشی از دالئلکشور پی برد؟ و 

استمرار جنگ در افعانستان واقف 
به راستی چطور شد که  شد؟

امپریاليستها پس از اينکه شرايط قدرت 
گيری طالبان را در افغانستان فراهم نمودند 
و این موجود دست ساز خودشان را 
فرشته نجات افغانستان جلوه دادند، یکباره 

؟ و بعد !اهريمنی زشت چهره خواندند آن را
کار تبليغ بر عليه این موجود دست ساز 
امپریاليست ها به آنجا کشيد که دیدیم که 
بزرگترين قدرت نظامی جهان يعنی آمريکا 

به " تروريسم"به ياری متحدينش به بهانه 
افغانستان لشکر کشی کرد تا با صرف 

درت ميليونها دالر، دارو دسته طالبان را از ق
بر قرار " ثبات و امنيت"ساقط و مثال در آنجا 

درست در پرتو این لشکر کشی بود . کند
که عدم امنيت و بی ثباتی در افغانستان 
شدت گرفته و عمال باعث گسترش توليد 
ترياک و رونق فروش مواد مخدر گشته 

قدرت های امپریاليستی که آتش . است
" جنگی طوالنی را با دستاويز مبارزه با

در افغانستان بر افروحته اند تا " تروريسم
توجيه گر حضور مستقيم نظامی آنها باشد 

به خوبی بر این امر آگاه اند که عليرغم 
سيطره شرایط جنگی در این منطقه و 
کشتار هر روزه  مردم بيگناه اين کشور، نه 
امنيتی در این کشور بوجود آمده و نه 

اما اگر چنين . ثباتی حاصل شده است
موری که امپریاليسم امریکا مدعی ایجاد  ا

آن به هنگام لشکر کشی به افغانستان 
بود بوجود نيامده، بر عکس شرايط دلخواه 
قاچاقچيان مواد مخدر در آنجا کامال مهيا 

آنچه امروز به روشنی می . گشته است
توان در این رابطه دید این است که جنگ و 

ت مواد ناامنی در افغانستان با توليد و تجار
به این موضوع باید . مخدر گره خورده است

از بازار پر سود مواد مخدر توجه داشت که 
و آنچه در افغانستان توليد می شود چيز 
چندانی به کشاورز مزارع کشت خشخاش 

چرا که امپرياليستها . آن دیار نمی رسد
شرايطی ايجاد کرده اند که آن کشاورز اوًال 

جز کشت  برای زنده ماندنش چاره ای
خشخاش ندارد، ثانيًا او در زمان برداشت 

دالالن الزاما بايد محصول بدست آمده را به 
المللی مواد مخدر با قيمتی که قدرت  بين

در . پشتيبان آن دالالن تعيين کرده بفروشد
واقع محصول تمام شده درآخر به دست 
مافيا های قاچاق مواد مخدری که بخشی 

مپرياليستی را ناگزير از سرمايه داری ا
در همين . تشکيل می دهند، می رسد

رابطه جالب است بدانيم که کشت ترياک 
اتفاقًا در مناطقی از افغانستان گسترش 
بيشتری دارد که حضورنيروهای نظامی 
  . امپرياليستی در آنجا پر رنگ تر می باشد

  
اگر فروش اسلحه مستلزم مناطق 
بحرانی، جنگ و احتمال جنگ می 

انطور که گزارش یاد شده باشد و هم
از نيويورک تايمز نشان می دهد که 
مثًال آمریکا در یک مدت معين ده برابر 
ايتاليا اسلحه فروخته است، این امر 
به خوبی آشکار می کند که چرا در 
صحنه سياست جهان همه جا آمريکا 
در حال دامن زدن به تنش های محلی 
و منطقه ای است، و بعد کارتل های 

مخدر چه سودی از وجود مناطق مواد 
نا امن جنگی برای فروش کاالهای 

  . مرگ زای خود می برند
  

در خاتمه برای تاکيد بر اهميتی که 
بازار مواد مخدر افغانستان در 
سيستم سرمايه داری جهانی کسب 
نموده الزم است بدانيم که ارزش 
دارائی های هزار تن از بزرگترين 

سال  ثروتمندان  انگلستان در يک
گذشته که از سوی هفته نامه 

 ٢۵٨ساندی تايمز منتشر شده معادل 
مقايسه . ميليارد پوند تحمين زده شده

ميليارد   ۶۵اين رقم با ارزش بازار 
دالری مواد مخدر افغانستان در سال 

اهميت اين تجارت را در نظام  ٢٠٠٨
. جهانی سرمايه داری نشان می دهد
زار چنين مقایسه ای جايگاه اين با

بزرگ را بهتر برجسته نموده و  نشان 
می دهد که چرا امپرياليستها با 
ادعای برقراری امنيت و ثبات در 
افغانستان بر طبل جنگ و ناامنی در 

بازار می کوبند و بر رونق اين کشور 
اسلحه به نفع خود می افزایند و 
چطور وجود نا امنی در آن کشور الزام 

در . رونق بازار مواد مخدر است
حقيقت، امروز افغانستان به محلی 
که کارتل های گوناگون سرمايه داری 
منافعشان در آنجا به هم گره خورده 

 .تبديل شده است
  

سنجری

جنگ و ناامنی در افغانستان با توليد 
. و تجارت مواد مخدر گره خورده است

به این موضوع باید توجه داشت که 
آنچه در از بازار پر سود مواد مخدر و 

افغانستان توليد می شود چيز 
چندانی به کشاورز مزارع کشت 

چرا که . خشخاش آن دیار نمی رسد
امپرياليستها شرايطی ايجاد کرده اند 
که آن کشاورز اوًال برای زنده 
ماندنش چاره ای جز کشت 
خشخاش ندارد، ثانيًا او در زمان 
برداشت الزاما بايد محصول بدست 

المللی مواد  بين دالالنآمده را به 
مخدر با قيمتی که قدرت پشتيبان آن 

در واقع . دالالن تعيين کرده بفروشد
محصول تمام شده درآخر به دست 
مافيا های قاچاق مواد مخدری که 
بخشی ناگزير از سرمايه داری 
امپرياليستی را تشکيل می دهند، 

 .می رسد
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ميليون دالری از  ٧۵اعالم اختصاص کمک 

ترویج "سوی دولت آمریکا برای به اصطالح 
و به دنبال " و گسترش دمکراسی در ایران

در وزارت " ویژه ایران دفتر"آن، تأسيس 
خارجه آمریکا تحرکات جدیدی را در ميان 

طلبان مدعی  طيفی از مرتجعين و فرصت
اپوزیسيون رژیم ضدخلقی جمهوری 

گونه که  همان. اسالمی بوجود آورده است
دانند وزارت خارجه آمریکا در  همگان می

راستای تعقيب استراتژی کنونی آمریکا زیر 
" خاورميانه بزرگ"و " جنگ با تروریسم"نام 

با اتخاذ این موضع که از نظر مقامات این 
برای " یک تهدید استراتژیک"کشور، ایران 

امریکا و دنياست، علنا از ضرورت دست 
) نظامی و غيرنظامی(یازیدن به اقداماتی 

برای مداخله و تغيير اوضاع در ایران سخن 
گویند بنحوی که این اقدامات، منافع  می

ورد نظر آنها در رقابت با سایر غارتگرانه م
های امپریاليستی را بهتر و بيشتر  قدرت

برآورده سازد و برتری سياسی و اقتصادی 
المللی را نيز  و نظامی آمریکا در سطح بين

  . تأمين کند
  

تا آنجا که بطور رسمی به  بودجه تخصيص 
یافته از سوی دولت آمریکا برای پيشبرد 

یران باز راهکار جدید این دولت در ا
گردد، ظاهرا مقامات آمریکایی قرار  می

ميليون دالر را به  ۵۵است بيش از 
های تلویزیونی  گسترش و تقویت برنامه

" صدای آمریکا"فارسی زبان و در رأس آنها 
. های اینترنتی اختصاص دهند و سايت

 ٢٠بخش دیگری از این بودجه یعنی مبلغ 
ت ميليون دالر نيز قرار است که صرف تقوی

های  اتحادیه"و " نهادهای غيردولتی"
" های حقوق بشری سازمان"و " کارگری
در این حال، نشریه اکونوميست . قرار گيرد

کند  به نقل از مقامات آمریکایی مطرح می
بخشی از بودجه دولت آمریکا برای به 

" نصيب"اصطالح گسترش دمکراسی 
های اپوزیسيون خارج از کشور و بطور  گروه

طلبان کارگزار آمریکا و  تمشخص سلطن
نيروهایی خواهد گردید که از طريق شبکه 

ای در خارج کشور در  تلویزیونی ماهواره
. راستای پيشبرد خط امريکا حرکت نمايند

در همين رابطه اخيرا وزارت خارجه آمریکا 

دریافت "رسما اعالم کرده که خواستار 
ها و نظرات مختلف در مورد نحوه  طرح

است و برای " سی در ایرانپيشبرد دمکرا
یک "ها جایزه نقدی تا سقف  بهترین طرح
  !در نظر گرفته است" ميليون دالر

  
تبليغات فوق در فضای سياسی موجود 

ای را در ميان آن دسته از نيروهای  ولوله
سياسی که نه به منافع مردم بلکه صرفا 

انديشند بوجود  گيری خويش می به قدرت
رکات ضدانقالبی آورده و باعث شده که تح

و " جوایز"برداری از  خود برای بهره
عمو سام را تشدید " های مساعدت"

طلبان رسوا  از سلطنت -این نيروها. بخشند
ها و  و ضدخلقی گرفته تا افراد و جریان

هایی که برای رسيدن به قدرت،  سازمان
های  بجای مردم به نيروی امپریاليست

لوه کنند و اين طور ج خونخوار تکيه می
دهند که گويا راه به اصطالح نجات  می

مردم ایران از دست رژیم ضدخلقی 
جمهوری اسالمی اتکاء به اراده و 

های بزرگ جهانی و در  های قدرت سياست
 -ها است روی از امپریاليست نتيجه دنباله

بيار  بطور مستقيم و غيرمستقيم به آتش
ها و در رأس آنها آمریکا  معرکه امپریاليست

اند و با هر آن چه که در توان  شده تبدیل
" مزایای دمکراسی"دارند به تبليغ در باب  

پرداخته و " استبداد مالها"آمریکا بر 
تبليغات و مواضع خود را در راستای پيشبرد 

سياست تجاوزکارانه دولت آمریکا برعليه 
کنند تا  های تحت ستم ما تنظيم می خلق

 شاید بخشی از بودجه مورد بحث را به
جيب زده و از آن مهمتر در تحوالت احتمالی 
آینده در مورد قدرت سياسی در ایران به 

يعنی ایستادن در مقابل (هر قيمتی 
توسط امپریاليسم ) های تحت ستم ما توده

  .    آمریکا به حساب آورده شوند
  

اما آیا براستی در ادعاهای دولت متجاوز 
گسترش دمکراسی و "آمریکا در مورد 

در ایران کوچکترین حقيقت و " رحقوق بش
اصالتی وجود دارد؟ مگر همين دولت آمریکا 
نبود که با سازمان دادن کودتای 

مرداد برعليه مردم به پا  ٢٨امپریاليستی  
خاسته ما و تحميل رژیم سرکوبگر شاه، 
جنبش ضدامپریاليستی و دمکراتيک 

های محروم ما را به خون کشيد و  خلق
و آزادی را بر دمکراسی و حقوق بشر 

های دار آونگ کرد؟ مگر همين  چوبه
امپریاليسم آمریکا نبود که با همدستی با 

های جهانخوار هنگامی که  سایر قدرت
های تحت ستم ما برای رسيدن به  توده

آزادی و دمکراسی رژیم مزدور شاه را به 
دان تاریخ افکندند، امکان به قدرت  زباله

در  رسيدن حکومت جمهوری اسالمی را
مهيا کرد و تا چند " گوادولوپ"کنفرانس  

دهه دیگر از آستين این رژیم هرگونه 
خواهانه مردم ما را قلع و قمع  جنبش آزادی

نمود و دوام حاکميت ننگين جمهوری 
ها  اسالمی را بر روی دریای خون توده

مهيا ساخت؟ چگونه است که دولت آمریکا 
گسترش دمکراسی و آزادی "اکنون طرفدار 

در ایران شده و برای آن " حقوق بشر و
  دهد؟  اختصاص می" بودجه"

آیا حقيقت غير از این است که طرح 
ضدخلقی جدید دولت آمریکا در ایران، 

هرچند با نام زيبای گسترش دمکراسی و (
گامی در راستای ) حقوق بشر

طلبانه آمریکا در  های توسعه سياست
ای جدید برای  سطح جهانی و نقشه

ست که در آن  ایجاد شرایطی تضمين و
با یا بدون رژیم  -داری وابسته نظام سرمایه

از تهاجم  -ضدخلقی جمهوری اسالمی
  ها مصون مانده  جنبش انقالبی توده

  

  !شود هاي آمريكايي حاصل نميدر ايران با دالر "حقوق بشر"و  "دمكراسي"
بهمن، نشریه سياسی خبری چریکهای فدایی  ١٩در چهل و یکمين شماره آنچه در زیر می آید، مطلبی ست که 

با . دولت آمریکا برای باصطالح ترویج دمکراسی در ایران به چاپ رسيد" کمک های مالی"خلق ایران در ارتباط با 
در ميان مخافين رژیم ضد خلقی " اپوزیسيون سازی"ی امپریاليستی برای توجه به تحرکات جدید محافل و قدرتها

  .جمهوری اسالمی ، پيام فدایی به درج مجدد این نوشته اقدام می کند
 

وزارت خارجه آمریکا رسما اعالم 
ها و  طرح دریافت"کرده که خواستار 

نظرات مختلف در مورد نحوه پيشبرد 
است و برای " دمکراسی در ایران

ها جایزه نقدی تا سقف  بهترین طرح
در نظر گرفته " یک ميليون دالر"

طرح ضدخلقی جدید دولت !است
آمریکا در ایران، گامی در راستای 

طلبانه آمریکا  های توسعه سياست
ای جدید  در سطح جهانی و نقشه

ست  ين و ایجاد شرایطیبرای تضم
داری  که در آن نظام سرمایه

با یا بدون رژیم ضدخلقی  - وابسته
از تهاجم جنبش  -جمهوری اسالمی

و منافع  ها مصون مانده انقالبی توده
استراتژیک جهانخوارانه آمریکا در 
ایران و منطقه حفظ گردد و 

 گسترش یابد؟    

 ٧صفحه 
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در اعتراضات و مبارزات کارگری در سالهای 

و " قراردادهای موقت"اخير اعتراض به 
شرکتهای پيمانکاری جلوه بيشتری يافته 

که در جريان زندگی با کارگرانی . است
پوست و گوشت خود آثار و عوارض اين 
قراردادها را لمس کرده اند حال با فرياد هر 
چه رسا تری خواهان فسخ اين قراردادها و 
کوتاه شدن دست شرکت های پيمانکاری 

قراردادهای "ای هستند که کارگران را با 
اجير کرده و با " سفيد امضا"و يا " موقت

شرايط در اختيار کارفرمايان برده وارترين 
 کارگر هزاران اعتصاب .قرار می دهند

 پتروشيمی مجتمع در پيمانکاری شرکتهای
ماهشهربر عليه قرارداد های موقت و  بندر

جهت  حذف شرکت های پيمانکاریبرای 
و   جمعی و مستقيم قراردادهای انعقاد

موفقيت نسبی آنها در تحميل حدی از 
 جلوه رما خودخواست های خود به کارف

از رشد روز افزون اعتراض  است آشکاری
کارگران بر عليه اين شکل استخدام نيروی 

در همين رابطه شاهد اعتصاب حدود  .کار
بوديم  مجتمع پتروشيمی تبريزکارگر  ١٨٠٠

اسفند برای لغو قراردادهای  ١٢که در 
موقت و پايان دادن به نقش شرکتهای 

و . بودندپيمانکاری به اعتراض برخاسته 
البته اعتراض به اخراج کارگران قراردادی 
هم امری نيست که تنها در يک کارگاه 

کارخانه  از. شاهد آن بوده باشيم
شرکت  تا کاغذسازی پارس خوزستان

کرج در همه جا  -در جاده تهران پارس متال
شاهد گسترش اين اعتراضات بوده و 

  .هستيم
  

ق اما اين شکل استخدام که کارگران به ح
مقايسه می کنند " کهن"آنرا با برده داری 

بر چه اساسی قرار داشته و از کی 
دردست بورژوازی به ابزاری برای تحميل 
بيشرمانه ترين شرايط به کارگران قرار 

  گرفته است؟ 
  

سال ها پيش بورژوازی وابسته ايران جهت 
خالصی از قانون کاری که به دليل تغيير 

گران و توازن قوای طبقاتی بين کار
کارفرمايان ديگر دست و پا گير تلقی 

را " قرارداد های موقت" ميشد،   طرح
مطرح و حل مشکالت عملی تصويب و 
. اجرای آنرا بر دوش رفسنجانی گذاشت

رفسنجانی که به دليل خوش خدمتی 
هايش از سوی همين بورژواری سرتا پا 

ملقب شده " سرادار سازندگی"وابسته  به
يهايش راه قانونی زير بود  با سفسطه باز

.  را باز يافت" قانون کار"پا گذاشتن 
رفسنجانی اين روبای مکار جمهوری 
اسالمی که خوب می دانست چطور بايد 

پيش برد  به بهانه  قانونارا  نقض قانون
 به قراردادهای ماهيتا موقتاينکه کارهای 

احتياج دارد زمينه تصويب اين قانون موقت 
  .ودارتجاعی را فراهم نم

از آنجا که براساس قانون کار جمهوری 
اسالمی اين قانون تنها شامل حال 

روز در  ٩٠کارگرانی می شود که بيش از 
دولت . کارگاهی کار کرده باشند

رفسنجانی به کارفرمايان اجازه داد که به 
 ٨٩قرار دادهای  ماهيتا موقتبهانه کار 

روزه و يا کمتر با کارگران منعقد کرده و به 
ترتيب کارگران را از شمول قانون کار  اين

  . خارج نمايند
به اين ترتيب در مناسبات کارگران با  

سرمايه داران رسمی پايه گذاری شد که 
بر اساس آن کارگران از همان حقوقی هم 
که بر اساس قانون کار حداقل بر روی کاغذ 
. برايشان قائل شده بودند محروم شدند

ن تحت جالب است که بورژواری ايرا
توجهات جمهوری اسالمی به تدريج 
قراردادهای موقت را به کارهای دائم هم 
گسترش داد و کار را به آنجا رساند که  
حال اکثريت کارگران ايران در چهارچوب قرار 
داد موقت استحدام شده و از حقوق مندرج 

به اين . در قانون کار بی نسيب مانده اند
يش از ترتيب  بر اساس برخی گزارشات ب

درصد کارگران  ايران از شمول قانون کار  ٨٠
خارج شده و اسير قراردادهای موقت شده 

  .اند
البته بوژوازی زالوصفت ايران در عمل نشان 
داده که برای پيشبرد سياستهای خود و 
تشديد استثمار کارگران تنها به يک وسيله 
اتکا نمی کند به همين دليل هم در همين 

ج کردن کارگاه های سالها ما شاهد خار
زير پنج نفر از شمول قانون کار و سپس 
محروم ساختن کارگاهای زير ده نفر از 
بخشی از مواد قانون کار بوده ايم و ديده 
ايم که چگونه بورژوازی ايران  با غيرکارگر 
خواندن کارگران کارگاهای قالی بافی ، 
عمال بخش بزرگی از کارگران ايران را از 

اما قراردادهای . ر خارج کردشمول قانون کا
سفيد "موقت و بعدها هم قراردادهای 

شگرد ويژه ای بود که به خصوص "  امضا
درکارگاه های بزرگ  که به هيچ بهانه ای 
نمی شد آنها را از شمول قانون کار خارج 

  . نمود کارائی داشت
  

خاصيت اصلی اين شکل استخدام کارگر 
ين است در ا" قراردادموقت"يعنی از طريق 

که عمال امنيت شغلی کارگران را از بين 
برده و به کارفرما امکان می دهدکه هر 
وقت خواست قرارداد را فسخ و يا تمديد 

" قراردادهای موقت"به وسيله . نکند
کارگران عمال بدون کمترين حمايت قانونی، 
به دست کارفرمائی سپرده می شوند که 
 با آگاهی از باز بودن دست اش از هيچ
وسيله ای جهت استثمار وحشيانه تر 

کارفرمائی که . کارگر دريغ نخواهد ورزيد
دست اش برای اخراج کارگر بدون پذيرش 

کامال  " قرارداد"هرگونه مسئوليتی طبق 
از آنجا که در اين . باز گذاشته شده است

شکل استخدام قانون کار کنارگذشته شده 
و قرارداد براساس تفاهم دو طرف تنظيم 

شود کارگر که می بيند هر اعتراضی می 
باعث می شود اين قرارداد ها فسخ و يا 
تمديد نشود اجبارا در موضع تدافعی کامل 
قرار می گيرد به خصوص که اگر از قانون 
هم چيززيادی نداند اما انبوه کارگران بيکار 
صف کشيده در کنار در کارخانه را عمال 

داند ديده ويا خود مدتها تجربه کرده و می 
که براحتی می تواند به صفوف آنها پرتاب 
شود و اگر چنين شود خانواده اش از 

  . همين حداقل نيز محروم خواهد شد
  

به اين ترتيب قراردادهای موقت وسيله ای 
است در دست کارفرمايان برای ناديده 
گرفتن و دور زدن قانون کار که به دليل 
شرايطی که تدوين شده است حاوی 

که خوش آيند  کارفرمايانی  موادی است
نيست که  مايلند کارگر را هر وقت 
خواستند بدون دلمشغولی سرو کله زدن 
با ادارات دولتی و پذيرش هرگونه 

کارفرمايانی که با . مسئوليتی اخراج کنند
مشاهده ارتش انبوه و فشرده بيکاران در 
مقابل کارخانجات آنقدر گستاخ شده اند که 

ئوليتی نسبت به  حاضر نيستند هيچ مس
. بيمه بيکاری کارگران خود تقبل نمايند

بنابراين قراردادهای موقت در زندگی 
کارگران معنائی جز اين ندارد که کارگر را 
کت بسته وبدون هر گونه حمايت قانونی 
به دست کارفرمائی سپردن که فعال 
مايشائی اش سالهاست که زبانزد همگان 

کمک کارفرمايانی که به . گشته است
جمهوری اسالمی شان هر روز نقشه 
جديدی برعليه کارگران به اجرا درآورده و 
هيچ حوزه ای از کار و حيات آنها را از 

جمهوری . دستبرد مصون نگذاشته اند
اسالمی ای که تاريخ اش  تاريخ گسترش 
فقر و بيخانمانی کارگران وبر عکس دوران 
افسانه ای چپاول باور نکردنی  سرمايه 

داخلی و انحصارات امپرياليستی  داران
واقعيتی که مبارزه جهت نابودی اين . است

رژيم و سرمايه داران وابسته حامی وی را 
با برجستگی هر چه بيشتری در مقابل 

طبقه ای . طبقه کارگر ايران قرار داده است
که رهائی اش وابسته است به پاره کردن 
زنجيرهای اسارت اش به وضع ظالمانه 

ری که به قول مارکس امر خود موجود ام
کارگران بوده و تنها بوسيله انقالبی به 

انقالبی . رهبری آنها امکان پذير می باشد
که با دگرگون نمودن شرايط طالمانه موجود 
جهانی نوين بنيان می گذارد که در آن از 
قرارداد موقت و سفيد امضاء و اساسا 
استثمار و ستم طبقاتی خبری نخواهد 

  .بود
 

 

  ! يا وسيله اي براي اسارت دائم ،"قرارداد هاي موقت"
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پرزیدنت باراک اوباما ) ٢٠١١(اکتبر  ١۴در 
اعالم کرد که او نيروهای ویژه ایاالت متحده 
را به اوگاندا برای پيوستن به جنگ داخلی 

در چند ماه آینده نيز نيروهای . می فرستد
رزمی ایاالت متحده به جنوب سودان، کنگو 
و جمهوری آفریقای مرکزی فرستاده 

ه البته طبق گفته اوباما ک.خواهند شد
بيشتر به شوخی شباهت دارد آنها فقط در 

با . ميشوند" عمل"وارد " دفاع از خود"
بدست آوردن ليبی اکنون تهاجم آمریکا به 

  .آفریقا شدت گرفته است
تصميم اوباما در مطبوعات با عناوینی     

و " تعجب آور"، "بسيار غيرعادی"همچون 
اما . توصيف ميشود" عجيب  غریب"حتی 
این . ميم، هيچکدام از اینها نيستاین تص

منطق سياست خارجی آمریکا از سال 
به ویتنام نگاه کنيد زمانی . است ١٩۴۵

اولویت به توقف نفوذ چين این رقيب آمریکا 
داده شد و به اين بهانه از اندونزی 

جایی که پرزیدنت ! شد" محافظت"
این عظيم "نيکسون آن را چنين توصيف کرد

باشکوه ترین .... طبيعی ترین ذخایر منابع 
ویتنام فقط مانعی بود و کشتار " . هدف

بيش از سه ميليون ویتنامی و ویرانی و 
مسموم کردن زمينهایشان قيمتی بود که 
برای رسيدن آمریکا به اهدافش پرداخت 

مانند همه تهاجمات بعدی آمریکا . شد
سيلی از خون از آمریکای التين تا 

دفاع از "ًال با افغانستان و عراق، که معمو
توجيه می شود، " انسان دوستی"یا " خود

کلماتی که دیگر زمانی است که از معانی 
  .واقعی خود تهی شده اند

مأموریت "اوباما می گوید که      
در افریقا برای کمک به دولت " بشردوستانه

ارتش مقاومت ”اوگاندا است تا بتوانند 
ن و دهها هزار مرد، ز"که ) ال آر آ" (لردها

بچه را ربوده، به آنها تجاوز کرده و یا کشته 
این توصيف صحيح از . را شکست دهد" اند

قساوتهای چندین برابر ایاالت " ال آر آ "
مانند حمام . متحده را بخاطر می آورد

توسط سازمان  ١٩۶٠خونی که در دهه 
سيا برای قتل پاتریس لومومبا در طی یک 

وتو سه سه کودتا و جایگزین کردن او با موب
سکو این مستبدترین رهبر در آفریقا انجام 
شد، پاتریس لومومبا اولين رهبر کنگو بود  
که بصورت قانونی انتخاب و به مقام 

  .نخست وزیری رسيده بود
امنيت ملی "دیگر توجيه اوباما مبنی بر     

" این . هم طنزی است" ایاالت متحده
سال است که  ٢۴" ارتش مقاومت لردها

مل شنيع را انجام ميدهند ولی این ع
ایاالت متحده در طی این مدت توجهی به 
آن نشان نميداد، ولی امروز که آنها فقط 

جنگجو دارند و از هميشه  ۴٠٠حدود 
امنيت "ضعيفترند عالقه نشان ميدهد زیرا 

یعنی خرید یک رژیم " ملی ایاالت متحده
فاسد و تبهکار که مطلوب واشنگتن است 

" ئيس جمهور مادام العمرر.  "مطرح است
 Yoweri( اوگاندا، یووری موسه ونی 

Museveni ( در حال حاضر بخش بزرگی از
نظامی ایاالت " کمک"ميليون دالر  ۴۵

متحده را بعالوه هواپيماهای بدون 
سرنشين که مورد عالقه اوباما هستند را 

این رشوه ای که او . دریافت کرده است
از ایاالت دریافت کرده تا به نمایندگی 

متحده با دشمنان خيالی اسالمی، این 
که پایگاهی در " ال شباب"واخورده های 

  . سومالی دارند مبارزه کند
بهرحال دليل اصلی تهاجم آمریکا به      

آفریقا چندان تفاوتی با دليل جنگ بر عليه 
در . ویتنام ندارد، باز هم چين دليل آن است
مت دنيائی که هر کس به منافع خود خد

می کند، یک دشمن خيالی ساخته شده 
آنچه که ژنرال دیوید پتریوس، فرمانده 
سابق نيروی دریایی و مدیر فعلی سازمان 
سيا آن را وضعيت یک جنگ دائمی تعریف 

حاال جای القاعده به . کرد، توجيه می کند
کننده آمریکا را بطور رسمی " تهدید"مثابه 

وقتی سال گذشته من .  چين گرفته است
معاون ) Bryan Whitman( با برایان ویتمن 

وزارت دفاع در پنتاگون مصاحبه کردم 
خواستم خطر کنونی به آمریکا را توصيف 
کند و او همانطور که تقال کردن هایش 

تهدیدهای " مشهود بود فقط تکرار کرد 
...". تهدیدهای جورواجور....  جورواجور 

اینها هستند که سالح های بسيار انبوه 
و بزرگترین بودجه جنگی ارتش در  شده

تاریخ که با پول شوئی دولتی تأمين می 
با رفتن اسامه بن .شوند را توجيه می کنند

  .الدن، چين وارد صحنه شده است
در . آفریقا داستان پيروزی چين است     

جایی که آمریکا هواپيمای بدون سرنشين 
و بی ثباتی می آورد، چينی ها سد، پل و 

) چين(ازند، چيزی که آنها جاده می س
. ميخواهند منابع و به خصوص نفت است

ليبی که بزرگترین ذخيره های نفتی آفریقا 
را دارد در دوره حاکميت معمر قذافی یکی 
. از مهمترین صادر کنندگان نفت به چين بود

وقتی که جنگ داخلی شروع شد و 
نيروهای ناتو با یک داستان ساختگی که 

در بن غازی " شینسل ک"قذافی طرح 
 ٣٠پشتيبانی کرد، " شورشيان"دارد  از 

. هزار کارگر اهل چين ليبی را تخليه کردند
متعاقب آن که شورای امنيت سازمان ملل 

غرب را اجازه " مداخله بشردوستانه"اجازه 
مداخله "داد آن زمانی بود که درخواست 

شورای ملی "توسط خود " بشردوستانه
صرًا در یک مخت" شورشيان" "انتقالی

. پيشنهاد به دولت فرانسه تقاضا شده بود
( در ماه گذشته در روزنامه ليبراسيون

Liberation ( عوض"فاش شد که در "
 ٣۵) اصطالحی که استفاده شده بود(

تمام و "درصد نفت خام ليبی برای 
،  فرانسه از شورشيان پشتيبانی "دائمی
سفير ) Gene Cretz( جين کرتز      .کند
ما : "ا در ليبی نسنجيده گفت آمریک

ميدانيم که نفت ليبی در ميان منابع 
، و این "طبيعی دیگر، گوهر تاج است

زمانی بود که سردوشی داران و ستاره 
فتح .شده ميگشتند" آزاد"داران در تریپولی 

ليبی توسط آمریکا و شرکای امپریاليستش 
" درهم ریختن آفریقا"آغاز طرح دوباره 
ر پایان قرن نوزدهم انجام است، این طرح د

  .شد و اکنون دوباره در حال انجام است
در عراق، روزنامه " پيروزی"به مانند      

نگاران نقش برجسته ای در تقسيم ليبی 
. به قربانيان باارزش و بی ارزش داشتند
( بتازگی در صفحه اول روز نامه گاردین 

Guardian ( طرفدار "تصویر هراسان یک
پ کرده بودند که شخص را چا" قذافی

دستگير کننده اش با چشمان گشاد به او 
بنا به گفته ژنرال ". جشن بگير"فریاد ميزد 

پتریوس در حال حاضر یک جنگ وجود دارد و 
که از طریق رسانه های ... درکی " آنهم 

بيش از یک دهه  ".خبری انجام ميشود
است که آمریکا تالش ميکند تا یک 

مستقر کند ولی این پایگاهی در این قاره 
درخواست توسط دولتها در هراس از ایجاد 

ليبی و . تنشهای منطقه ای رد شده است
در حال حاضر اوگاندا، جنوب سودان و کنگو 
منتخبين اصلی هستند که این سرنوشت 

همانطور که   .برایشان پيش بينی ميشود
و افشاء ) ٢(افشاگریهای ویکی ليکس

برای مبارزه با استراتژی ملی ایاالت متحده 
تروریسم نشان ميدهد نقشه آمریکا برای 
آفریقا بخشی از طرح جهانی است که در 

هزار نيروی ویژه از جمله جوخه های  ۶٠آن 
کشور فعاليت  ٧۵مرگ  درحال حاضر در 
کشور خواهد  ١٢٠ميکنند که این بزودی به 

همانطور که دیک چنی  در دهه . رسيد
" اشاره کرد "  استراتژی دفاعی"در  ١٩٩٠

  ". آمریکا ميخواهد بر جهان حکومت کند
این هدیه ای از طرف اوباما است، این      

، بی نهایت طنزآميز است، "فرزند آفریقا"
( مگر نه؟ همانطور که فرانتس فانن 

Frantz Fanon  ( پوست سياه، ماسک " در
آنچه مهم است رنگ "نوشت " سفيد

پوست نيست بلکه به آن قدرتی که 
مت ميکنی و به آن ميليونهایی که خد

  ".خيانت ميکنی
  

  عبداله باویاز ترجمه 
  زیرنویس

منظور از پسرفرزند افریقا، باراک  ـ ١
  .اوباما رئيس جمهور امریکا می باشد

 
ـ سایت اینترنتی جوليان آسانژ که ٢

بدليل افشاگریهایش به دادگاه خوانده 
 .شد

 

  )1(ائز ارزشمند  قاره خودش را طلب مي كند فرزند افريقا ذخ
  نوشته ای از جان پيلگر
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  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 
  :نترنت ديدن كنيداي

  
http://www.ashrafdehghani.com  

 

 براي تماس با

  يي خلق ايرانچريكهاي فدا 
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

  شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

  
  

  
  
  

  آلمان
  يورو 10                          رفيق مادر شايگان          

  يورو 10           حماسه مقاومت     
  يورو 10                       سالگرد جمهوري گيالن 
  يورو 70                                       فروشگاه آسيا                

  عكاسي دوربينيك دستگاه 

 يورو 100                                                    )     كاسل(اكبر 

  يورو 30                                          رفيق حسين كريمي   
  يورو 35                                              رفيق ناصر كريمي  

  يورو 30                                         رفيق ناصر مدني          
  

  فرانسه
  يورو 50                                      رفيق خشايار سنجري   
  يورو 50                                     رفيق كيومرث سنجري  

  

  انگلستان
 پوند 100                                                   رفيق حميد اشرف

  پوند 10                 )          فرار شاه(  دي 26
  پوند 20             فقاي شهيد ر
  

 آمريكا
  دالر  300                      رفيق مرضيه اسكوئي                        

  دالر 150                   فدرنيا                             ارفيق فاطمه 
  دالر  100                                                                       الدوز

  دالر 200                      رفيق مسعود احمدزاده                    
  دالر 200                             رفيق عباس مفتاحي                   
  دالر 200                             رفيق امير پرويز پويان               
  دالر 150          بلي          چريك فدائي خلق مير هادي كا

 دالر 150            چريك فدائي خلق جمشيد هدايتي          

  دالر 100                                       رفيق مهرنوش ابراهيمي  
  دالر 100                                          رفيق سيما دريائي          
  دالر 100                                      م  رفيق شيرين فضيلت كال
  دالر 100                                           رفيق پوران يدالهي      

  دالر 200                                             رزمندگان سياهكل     
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