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       سرمقاله

  !حمله به عراق با دالیل دروغین   
  
گلیس هیچگاه در غم فقدان دمکراسی در عراق و نبود آزادی در این کشور و یا نقض حقوق بشر به وسیله رژیم حاکم بر عراق واقعیت این است که آمریکا و ان"

 تا توازن قوا در جریان جنگ امپریالیستی ایران و عراق حفظ –آنها هیچگاه دل مشغول سالح های شیمیایی که خود در اختیار رژیم صدام قرار داده بودند . نبودند
 نبودند و نمی توانستند دل نگران دستیابی صدام به سالح های اتمی نیز باشند چرا که به خوبی می دانستند که بدون کمک تکنولوژیک خودشان و –شود 

 را ساختند تا حقیقت اما آنها همه ی این دروغ ها. همپالگی هاشان در سطح جهان هیچ یک از رژیم های وابسته قادر به دستیابی به سالح های اتمی نمی باشند
  ".اصلی را الپوشانی نمایند و آن حقیقت این بود که آمریکا جهت حفظ موقعیت برتر خود در سطح جهانی چاره ای جز گسترش سلطه امپریالیستی اش ندارد
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 سرمقاله

  

  

  
  

  
  

  !!حمله به عراق با دالیل دروغینحمله به عراق با دالیل دروغین      
      

  
هر چه از زمان اشغال عراق و به اصطالح پیروزی 
 آمریکا و انگلیس در این کشور دورتر می شویم
نادرستی اطالعاتی که سردمداران این دو کشور جهت 
توجیه ضرورت حمله به عراق در اختیار افکار عمومی 
جهانی قرار داده اند ، با مدارک مستند تری رو می 

  .شود
  

سیر رویدادها و افشای دروغ های بیشرمانه سردمداران 
به خصوص در بستر اوج گیری (آمریکا و انگلیس 

تبلیغات ) ختلف امپریالیستیتضادهای جناح های م
فریبکارانه دولت های این دو کشور جهت توجیه 
ضرورت حمله به عراق را به یکی از تیپیک ترین نمونه 
ریاکاری طبقات حاکمه  بورژوایی تبدیل نموده است و 

به عنوان یک نمونه بیانگر آن است که طبقات مرتجع  
به حاکم همواره می کوشند با توسل به دستاویزهای 

اصطالح مردم پسند دالیل اصلی جنگها و کشور 
  .گشائی های خود را از انظار توده ها پنهان سازند

  
ماشین تبلیغاتی آمریکا و انگلیس مدعی بود که اصلی 
ترین دالیل ضرورت حمله به عراق مسلح بودن رژیم 

رهبران این دو . صدام به سالح های شیمیایی است
 را خطری برای مردم کشور بارها وجود این سالح ها

. منطقه و جهان و بالطبع کشورهای خود قلمداد کردند
بوش ؛ رئیس جمهور آمریکا ، بارها در سخنرانی های 
خود قبل از حمله به عراق این ادعا را مطرح کرد و 

 2003 فوریه 5حتی  کالین پاول ؛ وزیر دفاع آمریکا در 
جهت اثبات این ادعا ، شیشه کوچکی حاوی مواد 

میایی را در معرض دید  همگان قرار داد و مدعی شی
شد که صدام دارای چنین سالح های کشتار جمعی ای 

و تونی بلر ؛ نخست وزیر انگلستان ، در این . می باشد
 سپتامبر 24زمینه تا آنجا پیش رفت که در سخنرانی 

 خود مدعی شد که صدام به سالح های شیمیایی 2002
 دقیقه 45آنها را در عرض مجهز می باشد که می تواند 

  .بکار گرفته و هزاران انسان بیگناه را نابود سازد
  

مسئله  دیگری که در سخنرانی های بوش و بلر و 
اساسا دستگاه تبلیغاتی این دو کشور روی آن تأکید 
بسیار می شد تالش رژیم صدام جهت مسلح شدن به 

 29تا آنجا که بوش در سخنرانی . سالح های اتمی بود
 خود مدعی شد که عراق جهت تهیه 2003نویه ژا

) نیجریه(سالح اتمی مقادیر زیادی اورانیوم از آفریقا 
یکی دیگر از نمونه های تبلیغاتی . خریداری کرده است

آمریکا و انگلیس ، رابطه دولت عراق با دار و دسته 
این امر یکی از مسایلی بود که . تروریستی القاعده بود
س  آن می کوشیدند حمایت رژیم آمریکایی ها بر اسا

صدام از تروریسم و ضرورت مبارزه با آن را برجسته 
 11به خصوص که بدنبال حمله تروریستی . سازند

سپتامبر، تبلیغات جهانی برعلیه تروریسم بار ویژه ای 
در این رابطه ادعا میشد  که یکی از . یافته است

د عطا وابستگان دولت عراق به نام احمد آل انی با محم
 سپتامبر مالقات 11از مجریان  عملیات تروریستی 

نموده و کمک های قابل توجه ای در اختیار این فرد یا 
این ادعا برای نمونه از سوی . این جریان قرار داده است

ریچارد پرل ؛ مشاور پنتاگون ، به طور رسمی مورد 
به این ترتیب ، دستگاه تبلیغاتی . تأکید قرار گرفت

انگلیس جهت آماده سازی افکار عمومی برای آمریکا و 
حمله به عراق دالیل گوناگونی و از جمله سه دلیل 

اما امروز که چند ماهی . اصلی باال را مطرح می کردند
از اشغال عراق می گذرد ، در حالی که با سقوط رژیم 
صدام تمامی اسناد و مدارک دولت عراق به دست 

ین نیروها به اندازه ارتش های اشغالگر افتاده است و ا
کافی فرصت داشته اند تا با تکیه بر سلطه خود در 
سراسر عراق ، اسناد و نشانه های زنده ای مبنی بر 
صحت ادعاهای خود ارائه دهند ، به عینه می بینیم که 

  .آنها از ارائه هرگون سندی عاجز می باشند
  

آن چه امروز روشن شده این است که به دنبال شکست 
اق در مقابل آمریکا و متحدین اش در سال ارتش عر

سالح های ) به دنبال حمله عراق به کویت (91
شیمیایی این کشور از جمله به وسیله بازرسان سازمان 

ملل شناسایی و نابود شده و در زمان حمله آمریکا به 
به . عراق ، این کشور فاقد چنین سالح هایی بوده است

ول تونی بلر ، صدام عبارت دیگر ، سالح هایی که به ق
 دقیقه برعلیه نیروهای 45می توانست در عرض 

مخالف خود بکار گرفته و باعث کشته شدن انبوهی 
از سوی دیگر ، . انسان گردد ، دیگر وجود نداشته است

با اشغال عراق و دستگیری احمد آل انی به گزارش 
خبرگزاری های مختلف روشن شد که مالقاتی بین او و 

رت نگرفته و چنین ادعایی اساسا کذب محمد عطا صو
در رابطه با خرید اورانیوم از نیجریه . محض بوده است

نیز معلوم گشت که این داستان سراسر ساختگی بوده و 
حتی در همان زمان هم نیز نادرستی این گزارش مورد 

اما . تأکید سازمان انرژی اتمی آمریکا ، قرار گرفته بود
س علیرغم آگاهی از آن ، سردمداران آمریکا و انگلی

. جهت اقناع افکار عمومی ، این مساله را عَلَم نمودند
همه این واقعیات بیانگر آن است که تمامی مدارکی که 
در این زمینه ارائه شده قالبی و غیرقابل استناد بوده اند 
و به این ترتیب چند ماه پس از اشغال عراق نه تنها 

 و بلر ارائه نگشته هیچ مدرکی در تأیید اظهارات بوش
بلکه برعکس ، صدها مدرک در جهت نادرست بودن 

افشای دروغ های . این ادعاها طرح گردیده است
ماشین تبلیغاتی آمریکا و انگلیس آن چنان شرایطی 
ایجاد کرده است که نه تنها بخش های هر چه وسیع 
تری از توده ها اکنون به نادرستی آن ادعاها پی برده 

ناح هائی از طبقه حاکمه در این کشورها اند ، بلکه ج
نیز این دروغ ها را دستمایه حمله به جناح مسلط و 

در بستر این . کسب امتیازاتی برای خود ، نموده اند
اختالفات در هر دو کشور کمیته های تحقیقی شکل 
گرفته است که قرار است با بررسی اطالعات و اسناد 

ه آیا مسئولین موجود از لحاظ قانونی به این امر ک
حکومتی جهت حمله به عراق و توجیه این جنگ 
تجاوزکارانه به مردم دروغ گفته اند و یا با جعل اسناد در 
جهت فریب مردم گام برداشته اند ، پرداخته و به آن 

البته موضوع در رابطه با سالح های . قانونیت دهند
کشتار جمعی روشن تر از آن است که بتوان آن را انکار 
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بوش و بلر که قبل از حمله به عراق با قاطعیت . ودنم
تمام از دستیابی صدام به سالح های کشتار جمعی 
سخن می گفتند ، حال به هر  وسیله ای متوسل می 

 اطالعات نادرست ارائهشوند تا نشان دهند که در 
برای نمونه ، بوش ؛ رئیس جمهور . نقشی نداشته اند

اال گرفتن رسوایی خرید آمریکا ، که چند هفته پیش با ب
اورانیوم از نیجریه و امکان افشای هر چه بیشتر این 

مساله از سوی دولت نیجریه 
، با خشم و وقاحت تمام 

درست به شیوه (
دیکتاتورهایی نظیر شاه و 

بر سر مسئولین این ) خمینی
: کشور فریاد می زد که 

هیچ گاه اجازه نمی دهیم "
تا از دولت شما چیزی در 

ینه بشنویم در صورت این زم
ساندی  ("تکرار مجازات سختی در انتظار شماست

 CIAبه تدریج مجبور شد رئیس ) 82تلگراف ، مرداد 
را قربانی نموده و او را مسئول اعالم اطالعات غلط در 

در بریتانیا نیز . مورد خرید اورانیوم از آفریقا معرفی نماید
 کار افتضاح دولت انگلیس به مرگ مشکوک دکتر

 انجامید و بلر مجبور شد ضمن حضور در "دیوید کلی"
کمیسیون تحقیق ، خود را از هرگونه تقصیر در این 

اما علیرغم همه این ترفندها در . زمینه ، مبرا جلوه دهد
 72(یکی از آخرین نظرسنجی ها ، اکثریت مردم آمریکا 

مدعی شدند که بوش و )  درصد66(و انگلیس ) درصد
در . دانستند و آگاهانه دروغ گفته اندبلر حقیقت را می 

چنین جوّی و در شرایطی که معاون وزیر دفاع آمریکا ؛ 
پال وُلفوویتز ، با بیشرمی تمام اعالم می کند که مساله 

دالیل "سالح های تخریب جمعی تنها به 
تنها دلیلی " و به این دلیل مطرح شد که "بوروکراتیک

 توافق داشته بود که همه می توانستند در مورد آن
 ، دیگر چه جایی برای این تکذیب های "باشند

؟ براستی ، وقتی که معاون وزیر !سالوسانه باقی می ماند
دفاع آمریکا خود رسما اعتراف می کند که مساله سالح 
های شیمیایی به این دلیل ساخته و پرداخته شد که 

 را جهت حمله به عرا ق راضی کند ، مبلغین "همه"
ست های جنگ طلبانه آمریکا و انگلیس چه ریاکار سیا

  ؟ !دروغ دیگری دارند که به مردم بگویند
  

باال گرفتن رسوایی طبقات حاکمه  در آمریکا و انگلیس 
به دلیل افشای دروغ هایی که جهت فریب افکار 
عمومی و آماده کردن شرایط برای حمله به عراق ارائه 

مردم نمودند هر روز بیش از گذشته افکار عمومی 

جهان را جهت پذیرش واقعیت های پشت پرده این 
حال . آتش افروزی امپریالیستی آماده تر می سازد

کارگران و زحمتکشان به روشنی می بینند که آن 
دالیلی که جهت حمله به عراق به آنها ارائه شده ، 

و به این ترتیب شرایط برای . دروغی بیش نبوده است
  .دددرک بهترحقیقت مهیا تر می گر

  

  
واقعیت این است که آمریکا و انگلیس هیچگاه در غم 
فقدان دمکراسی در عراق و نبود آزادی در این کشور و 
یا نقض حقوق بشر به وسیله رژیم حاکم بر عراق 

آنها هیچگاه دل مشغول سالح های شیمیایی . نبودند
 تا توازن –که خود در اختیار رژیم صدام قرار داده بودند 

ن جنگ امپریالیستی ایران و عراق حفظ قوا در جریا
 نبودند و نمی توانستند دل نگران دستیابی صدام –شود 

به سالح های اتمی نیز باشند چرا که به خوبی می 
دانستند که بدون کمک تکنولوژیک خودشان و 
همپالگی هاشان در سطح جهان هیچ یک از رژیم های 

. ی باشندوابسته قادر به دستیابی به سالح های اتمی نم
اما آنها همه ی این دروغ ها را ساختند تا حقیقت اصلی 
را الپوشانی نمایند و آن حقیقت این بود که آمریکا 
جهت حفظ موقعیت برتر خود در سطح جهانی چاره ای 

آمریکا می . جز گسترش سلطه امپریالیستی اش ندارد
کوشد از طریق کسب بازارها و منابع جدید ، موقعیت 

حوزه رقابت با رقبایش در صحنه جهانی خود را در 
مستحکم سازد و با تحکیم حضور نظامی خود در چهار 
. گوشه جهان ، خود را برای نبرد های آینده آماده سازد

مبارزه شدید "واقعیت این است که امپریالیسم یعنی 
 "دولت های بزرگ برای تقسیم و تجدید تقسیم جهان

 در همین   و اشغال امپریالیستی عراق درست∗
چهارچوب قابل فهم بوده و همین واقعیت کلید فهم 
همه رویدادهائی است  که با حمله به عراق و پس از 

  .آن در پیش روی ما جریان دارد
  

                                                 
  ."برنامه جنگی انقالب پرولتاریایی" لنین ،  ∗

نگاهی به شرایط بحرانی اقتصاد آمریکا و قدرت گیری 
اتحادیه اروپا و اساسا شدت یابی رقابت های 

 دنبال پایان امپریالیستی در سطح جهان به خصوص به
جنگ سرد و سقوط شوروی ، بروشنی  نشان می دهد 
که چرا آمریکا در تالش است با تکیه بر قدرت برتر 
نظامی خود با دست اندازی به بازارها و منابع طبیعی در 
سطح جهان ، موقعیت اقتصادی خود را در رقابت با 
رقبای قدرتمندش تحکیم 

نگاهی به نقش . نماید
مریکا انحصاری ای که آ

جهت بازسازی عراق ، یعنی 
چپاول ثروت های این کشور 
، برای خود قائل گشته ، خود 
به روشنی گویای انگیزه های 
اصلی اشغال عراق و هدف 
های جنایتکارانه ای است که 

به واقع اوج گیری . آمریکا از این سیاست دنبال می کند
ای رقابت امپریالیستی بر سر بازارها و منابع دنیا ، سیم

کنونی جهان را ترسیم نموده و نشان می دهد که در 
آغاز قرن بیست و یکم ، بورژوازی جهانی چه چشم 
انداز خطرناکی برای آینده بشریت ترسیم نموده است و 
کارگران و خلق های آگاه و مبارز جهان برای تبدیل 
چنان خطری به یک چشم انداز شفاف و  زندگی بخش 

  .وش دارند، چه مسئولیت بزرگی بر د
  

  

واقعیت این است که آمریکا و انگلیس هیچگاه در غم فقدان دمکراسی در عراق و نبود آزادی در این "
آنها هیچگاه دل مشغول سالح های .  عراق نبودندکشور و یا نقض حقوق بشر به وسیله رژیم حاکم بر
 نبودند و نمی توانستند دل نگران دستیابی صدام ...شیمیایی که خود در اختیار رژیم صدام قرار داده بودند 

به سالح های اتمی نیز باشند چرا که به خوبی می دانستند که بدون کمک تکنولوژیک خودشان و 
 یک از رژیم های وابسته قادر به دستیابی به سالح های اتمی نمی همپالگی هاشان در سطح جهان هیچ

 ".باشند
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  ""حزب کمونیست کارگریحزب کمونیست کارگری""نگاهی به نگاهی به 
  

  ))برای ثبت در تاریخبرای ثبت در تاریخ((
  
  

  

   شفق -ع
  

های عملی اخیر جریان موسوم به حزب  همکاری
کمونیست کارگری با دار و دسته های ضد انقالبی 
سلطنت طلب در جریان آکسیون های اعتراضی خارج 

 و ماهیت "حزب"کشور یکبار دیگر رسوایی این 
عاها  و تبلیغات فریبکارانه اش را در عمل و واقعی اد

در جریان حرکاتی . در افکار عمومی به نمایش گذارد
 مردمی در خارج -که در حمایت از جنبش دانشجویی

از کشور سازمان یافت، نیروها و احزاب کمونیست و 
 دیدند که چگونه این جریان که یکبار دیگرآزادیخواه 

ناد و پرخاشگری با در تمام طول حیاتش از ابراز ع
نیروهای کمونیست و پرنسیب های انقالبی غفلت 

آمریکا ، (نکرده و با بیشرمی در کشورهای مختلف 
در رکاب سلطنت طلبان ...) انگلستان ، هلند ، کانادا و

و در صفی واحد با این ضد انقالبیون به میدان آمده و 
در شرایطی که  با توجه به اوضاع و احوال بین المللی 

 به "کباب"جدید در مورد جمهوری اسالمی ، بوی 
مشام هواداران سلطنت رسیده ، به اتحاد عمل های 
رسما اعالم نشده خود با این دشمنان قسم خورده 
کارگران و خلق های تحت ستم ایران بُعدی تازه 

ارزیابی از این واقعیت یکبار دیگر مساله . بخشیدند
شیوه برخورد  و چگونگی نگرش و "حزب"جایگاه این 
 را در میان افراد و نیروهای کمونیست و با این جریان

نوشته حاضر می . انقالبی با برجستگی مطرح نمود
کوشد تا با توجه به این واقعیت ، با مرور کوتاهی بر 

 در تاریخ موجودیتش این حقیقت "حزب"مواضع این 
را یادآوری کند که گرایش فزاینده و شیفتگی این 

روهای بورژوائی و ضد انقالبی در عمل و جریان به نی
به همان نسبت نشان دادن عناد با جریانات انقالبی 
مدافع منافع طبقه کارگر و خلق های تحت ستم ، نه 
امری اتفاقی بلکه تداوم برنامه و خط سیاسی مشخص 
این جریان و رهبری اش در طول تاریخ حیات کوتاه 

  .آن بوده است
  

در رابطه با مبحث فوق باید نخستین نکته ای را که 
بدان اشاره کرد یادآوری این واقعیت است که 
مارکسیست ها برای تعیین میزان نزدیکی و یا دوری 
احزاب و جریانات سیاسی از توده ها و صف انقالب 
تنها به گفته ها و ادعاهای این احزاب توجه نمی 
کنند بلکه اساسا برنامه و عملکرد آنها را معیار قرار 

 دهند و سپس به این مساله می پردازند که در می
پرتو برنامه ها و ادعاهای یک حزب سیاسی ، این 
حزب در تند پیچهای اجتماعی در کجا می ایستد 

البته در همین . وعمال چه مواضعی را اتخاذ می کند
رابطه توجه به ماهیت رهبری جریان مزبور نیز بسیار 

ه طبقاتی گاها چرا که ما در جریان مبارز. مهم است
شاهد بروز احزاب  سیاسی ای هستیم که به رغم 

 "برنامه های انقالبی"سنگر گرفتن در پشت 
 -وشعارهای فریبنده ، به علت ماهیت رهبریشان

رهبری ای که که آن جریان سیاسی را در کل برای 
  -خدمت به منافع دشمنان توده ها بر پا کرده است

در این مورد ذکر . (در صف ضد انقالب قرار می گیرند
مثال جریان قیاده موقت در کردستان عراق نمونه 

البته ما فعال در اینجا ) گویا وشناخته شده ای ست
حزب "قصد نداریم که به بررسی ماهیت رهبری 

گذشته از این واقعیت . ∗ بپردازیم"کمونیست کارگری
در بررسی ماهیت طبقاتی احزاب و جریانات سیاسی 

ایی نظیر آنکه سابقه مبارزاتی و باید به فاکتوره

                                                 
حزب "اتفاقا از مدتها پیش برخورد مماشات جویانه   ∗

 در واکنش به اقدام پلیسی نشریه "کمونیست کارگری
 عالمت سوالی را در 1376 در سال 420نیمروز شماره 

ی افکار مورد سابقه رهبری این جریان تا به امروز برا
 در این مقاله تعمدا "نیمروز".  عمومی باقی گذارده است

 مطالبی را در "حزب" این "رهبر"ضمن اعالم اسم واقعی 
رابطه با گوشه ای از سوابق مشکوک او در زمان شاه و 
برخورد ساواک با او انتشار داد که هیچگاه برای رد صحت و 

ی دست یا عدم صحت آن مطالب برخورد قاطعانه ای از سو
  .  صورت نگرفت"حزب"اندر کاران 

  

تاریخچه حزب مزبور چیست ، چه نوع مناسبات 
تشکیالتی ای را در درون خود برقرار کرده ، رابطه آن 
با نیروهای انقالبی و یا ارتجاعی و امپریالیستی کدام 

اگر جریان موسوم به . نیز حتما توجه نمود... است و
وب  را در این چهارچ"حزب کمونیست کارگری"

بررسی کنیم ، بهتر متوجه خواهیم شد که این جریان 
  .در کجا ایستاده و در چه راهی گام برمی دارد

  
 این حزب باید به نکته "برنامه"در ابتدا در رابطه با 

تا آنجا که به برنامه این جریان مربوط . ای اشاره کرد
 ارائه شده "برنامه های"است ، باید گفت که در

اتحاد مبارزان "، چه در زمان رهبران این جریان 
مارکسیسم  " و چه در زمان اعتقاد به "کمونیست
 و "برنامه حزب کمونیست ایران" و ارائه "انقالبی

باالخره چه هنگامی که آنان پس از انشعاب با اتکاء به 
یک " برنامه جدیدی را زیر نام "کمونیسم کارگری"

مه های  ارائه دادند ، هیچیک از این برنا"دنیای بهتر
رنگارنگ از چارچوب های بورژوا رفرمیستی فراتر 

برای نمونه اگر عبارات و بندهای دلفریب . نرفته اند
این نوع برنامه نویسی ها را که صرفا به شکلی 
کاریکاتوری از بزرگان مارکسیسم کپی شده و بدون 
توجه به واقعیات سرسخت زمینی بدروغ وعده 

در روی زمین را می  "بهشت آسمانی"برقراری یکباره 
دهند برای لحظه ای به کنار بگذاریم ، خواهیم دید 
که تمامی این برنامه نویسی های انتزاعی به علت عدم 
شناخت ماهیت جامعه تحت سلطه ما و به دلیل 
ندیدن سلطه امپریالیسم جهانی بر آن و به دلیل آنکه 
همه شان به شکل کودکانه ای از ایران تعریف یک 

ایه داری نظیر تمامی نظام های سرمایه جامعه سرم
داری کالسیک را ارائه می دهند ، قادر نیستند از حد 
انجام اصالحاتی در نظام امپریالیستی موجود فراتر 
روند و حتی به شرط تحقق ، تنها می توانند شکلی از 

در . حکومت سرمایه داری را با شکل دیگر عوض کنند
سی جریان موسوم نتیجه باید توجه داشت که در برر

به حزب کمونیست کارگری ، ما اساسا با جریانی 



صفحه                                                                        51  شماره                                          پیام فدایی  

  

 

5 

روبرو هستیم که به هیچ رو خواهان نابودی سلطه 
امپریالیسم و بورژوازی وابسته به مثابه دشمن اصلی 

و . ستطبقه کارگر و خلق های تحت ستم ایران نی
طرفدار امحاء این موانع اصلی بنیادی شدن هرگونه 

 سیاسی و اجتماعی و -ادیتغییر و تحول اقتص
  .  فرهنگی در ایران نمی باشد

  
تا آنجا که به تاریخ این جریان مربوط است ، همه می 

 امروزی به محفل موسوم به "حزب"دانند که منشاء 
 باز می "اتحاد مبارزان کمونیست" و سپس "سهند"

در شرایط  آسان مبارزاتی دوران پس از سقوط . گردد
 برکت فضای ایجاد شده سیاسی شاه و در حالی که به

 سیاسی مانند قارچ "احزاب"، محافل و سازمان ها و 
 امروزی ما نیز "حزب"از زمین می روئیدند ، اسالف 

در حقیقت همان طور که . پا به عرصه وجود گذاردند
 امروزی برمی آید ، در آن "حزب"حتی از ادبیات 

زمان موجودیت این محافل صرفا در عرصه نظری و 
 دو سه جزوه ای مشخص می شد که معروف ترین با

این جزوات که ایده .  بود"اسطوره بورژوازی ملی"آنها 
 "مارکسیسم انقالبی"های آن بعدها پایه های فکری 

را تشکیل داد ، در شرایط حمالت زهرآگین اکثریت 
خائن به تئوری مبارزه مسلحانه و گذشته انقالبی 

) روی بالمنازع چپبه عنوان نی(چریکهای فدائی خلق 
 تئوری "نقد"منتشر شد و مضمون آنها نیز بخشا 

مبارزه مسلحانه آن هم با انتساب دروغ هایی به 
چریکهای فدایی خلق بود که چیزی فراتر از الطائالت 

اما این تئوری پردازی . حزب خائن توده در بر نداشت
ها صرف نظر از منشاء آن اصوال به دلیل عدم 

قعیت و بالنتیجه فقدان پشتوانه مادی انطباقشان با وا
و پراتیکی در عمل نه بار اجتماعی خاصی پیدا کرد و 
نه مورد توجه روشنفکران انقالبی و توده ها قرار 

با توجه به این واقعیت تمامی تالش فعالین .  گرفت
 در آن سال ها این "اتحاد مبارزان کمونیست "معدود 

ون سایر محافل بود که به نفوذ و گسترش خود در در
و جریاناتی بپردازند که به لحاظ بینشی به آنها  
نزدیک تر بوده و صد البته به لحاظ تشکیالتی نیز از 
. این جریان سازمان یافته تر و بزرگ تر بودند

این تالشها ... .  سازمانهایی نظیر رزمندگان ، پیکار و 
در تداوم خود با موج سرکوب سیستماتیک رژیم 

مهوری اسالمی برعلیه اپوزیسیون مقارن جنایتکار ج
سرکوبی که بخشا موجب تشدید بحران در . شد

سازمان های موسوم به خط سه و نابودی تشکیالت 
 "اتحاد مبارزان کمونیست"به این ترتیب . آنها گشت

موفق شد تا در بستر تجزیه و نابودی تشکالتی نظیر 

نائل رزمندگان و پیکار به جذب عناصری از میان آنان 
برغم این واقعیت ، خطرات عملکردهای . گردد

غیرانقالبی و تأثیرات مخرب تئوری های این محفل 
تا این زمان دامنه  گسترده ای نیافته بود و به این 
اعتبار نه می توانست بار توده ای و اجتماعی پیدا کند 
و نه در سطح جنبش در آن مقطع ، جدی تلقی 

 رهبران وقت کومه له مدتی بعد بر بستر نیاز. گردد
 و "تئوری"که در آن زمان ، مرتبا مشغول قرض 

 3 بویژه از سازمانهای موسوم به خط "تئوریسین"
 موفق به بلعیدن "اتحاد مبارزان کمونیست"بودند ، 

همای "این جریان توده ای در کردستان گشت و 
این حقیقت را .  را بر شانه های خود نشاند "سعادت

 نیز به "اتحاد مبارزان کمونیست"حتی خود رهبران 
و بیهوده نبود که منصور حکمت .  خوبی می دانستند

حزب کمونیست "خود در جریان مباحث تشکیل 
 "کومه له" اعتراف می کند که 61 در سال "ایران

ما سالها انتظارش را داشتیم " که "نیرویی"یعنی آن 
 5به سوی سوسیالیسم شماره . ("، اکنون آمده بود

 )14 صفحه
  
اگر کومه له ای متشکل از روشنفکران کرد و ! بله

دارای یک نیروی پیشمرگه با قدرت آتش وسیع در 
 اما فاقد تئوری های انقالبی و کادرهای -کردستان 

 ایشان را بلند نمی "پرچم" وجود نداشت و -تئوریک 
کرد ، محفل آقای حکمت چه به اعتبار تئوری پردازی 

 به اعتبار فقدان سابقه و های غیرمارکسیستی و چه
پراتیک انقالبی هیچگاه نمی توانست به نفوذ سیاسی 
قابل مالحظه ای دست پیدا کند که بعدا چنان 
ضربات مخربی را به کومه له و به جنبش انقالبی خلق 
کرد و در نتیجه به جنبش انقالبی طبقه کارگر و توده 

سالها "اما آقای حکمت . های تحت ستم وارد آورد
ایشان که تا زمان سقوط شاه نه .   کشیده بود"تظاران

سابقه مبارزاتی در یک تشکیالت انقالبی را داشت و 
نه اصوال یک کار تشکیالتی و جدی و کمونیستی 
کرده بود ، اینک بر بستر تحوالت توضیح داده شده 

 در اختیارش قرار "قدرت"در فوق منبع بزرگی از 
لح کومه له و ایشان اینک نیروی مس. گرفته بود

مناطق آزاد کردستان را در اختیار داشت تا بر دوش 
 شود ، خود را هم طراز "رهبر"آنها به قدرت برسد ، 

 "مارکسیسم انقالبی" جا بزند و زیر نام "مارکس"
چنان خط ایدئولوژیک سیاسی منحطی را درکردستان 
به پیش ببرد که در طول نزدیک به یک دهه ضربات 

را به طبقه کارگر و خلقهای تحت غیرقابل جبرانی 

ستم ما وارد نمود و خدمات شایانی را به بورژوازی 
  . انجام داد

  
مدت کوتاهی پس از ورود به کردستان و استقرار در 

اتحاد "اردوگاه های کومه له ، محفل روشنفکری 
 موفق شد تا خط خود را در "مبارزان کمونیست

مه له جا  کو–سازمان انقالبی زحمتکشان کردستان 
 "حزب کمونیست ایران"انداخته و جریان موسوم به 

 امروز را  "حزب کمونیست کارگری"یعنی سلف 
تشکل جدیدی که چه به .  ساخته و پرداخته کند

اعتبار نیروهای تشکیل دهنده اش چه به اعتبار 
پروسه ساخته شدنش و چه به اعتبار برنامه اش 

اقعی کوچکترین شباهتی به یک حزب کمونیست و
این جریان در واقع یک حزب کمونیست . نداشت

قالبی دیگر آنهم بر روی کاغذ را به سایر احزاب 
کمونیست قالبی در صحنه سیاست در کشور ما اضافه 

  .کرد
  

 در فرهنگ مارکسیستی ، تشکیل حزب طبقه کارگر 
نه محصول توافقات قلمی مشتی از روشنفکران جدا از 

ء سطح مبارزه وحاصل پیوند توده ، بلکه برآیند ارتقا
ارگانیک روشنفکران انقالبی با جنبش خودبخودی 
طبقه کارگر و یا حداقل بخشی از کارگران آگاه و 

مضافا آنکه مطالعه تاریخ  نشان می دهد . پیشرو است
که هر کجا که یک حزب  انقالبی طبقه کارگر تشکیل 
شده ، این فرآیند در پروسه یک مبارزه ایدئولوژیک 

لم و با ایجاد وحدت در بین صفوف کمونیست ها سا
حزب "اما سازندگان . امکان پذیر گشته است

 در پروسه حزب سازی خود نه تنها "کمونیست ایران
تمامی آموزشهای مارکسیستی و پرنسیب های 
کمونیستی را به سخره گرفته و پایمال کردند ، بلکه 
 از به جای تالش برای  ایجاد اتحاد بین کمونیست ها

هیچگونه تشتت پراکنی و ابراز دشمنی با کمونیست 
بررسی ادبیات سیاسی آن سال . ها خودداری نورزیدند

ها به روشنی نشان می دهد که سازماندهندگان 
 به جای ورود به یک مبارزه ایدئولوژیک "حزب"این

کمونیستی با سایر نیروها در مورد مسائل مهم انقالب 
حروم ، در جریان تشکیل و طبقه کارگر و توده های م

حزب خود بر روی کاغذ ، به طور هیستریکی به 
فحش پراکنی و سفسطه جویی بر علیه کمونیست 

آنها بدون وجود کمترین ارتباط . های واقعی پرداختند
ارگانیک حتی با بخشی از کارگران پیشرو و یا طبقه 
کارگر ، حزب لیبرالی خود را حزب طبقه کارگر ایران 

   را نیز با "مارکسیسم انقالبی" کوشیدند تا نامیدند و
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 از مارکسیسم "فراز جدیدی"عنوان پرطمطراق 

در . مارکس و لنین به جنبش انقالبی قالب کنند
حالی که در همان زمان در بین پیشمرگان انقالبی 
سازمان های مختلف ، نسخه های انگلیسی کتابهایی 
 دست بدست می شد که نشان می داد بسیاری از

 در حقیقت امر "مارکسیسم انقالبی"تئوریهای 
رونویسی های رهبر این جریان یعنی منصور حکمت 
از تزهای استادان دانشگاهی ایشان در سال های 

برغم این واقعیات ،  . تحصیل در انگلیس بوده است
گردانندگان این حزب جدید تمامی مخالفین خویش 

نی های  خواندند و با الف و گزاف ز"پوپولیست"را 
 حزب "نقش تعیین کننده"بورژوایی راجع به 

 تمامی نیروهای چپ و "سرنوشت"کاغذیشان در 
کمونیست ایران ، کوشیدند تا به ارعاب نیروهای 

در . انقالبی و کمونیست های واقعی مبادرت ورزند
واقع رهبران این حزب کاغذی نشان دادند که چگونه 

نی مساله در یکی از گرهی ترین مسائل انقالب یع
تشکیل حزب کمونیست طبقه کارگر ، این مقوله را به 
مسخره گرفتند و با ایجاد یک حزب بر روی کاغذ 
تحت عنوان دروغین حزب کمونیست، به چشم طبقه 
کارگر ایران خاک پاشیدند و به همین اعتبار به 

بی تردید این رفتار بیمارگونه . بورژوازی خدمت کردند
ه و فیل هوا کردن های رهبران و تبلیغات بورژوامĤبان

حزب کمونیست " سابق و "حزب کمونیست"
 کنونی در آن زمان نمی توانست در آینده "کارگری

صرف نظر از بعضی . عواقب خطیری بر جای نگذارد
تأثیرات لحظه ای ظاهرا مثبت و البته کم اهمیت 
آنهم در محدوده کردستان ، همگان می دیدند که با 

 ،  "اتحاد مبارزان"له توسط بلعیده شدن کومه 
رهبری این جریان چگونه به جای تمرکز انرژی 
انقالبی نیروی مسلح چشمگیر کومه له در کردستان 
بر علیه دشمن ، این نیرو را در خدمت پیشبرد 
. سیاست های انحرافی و غیرانقالبی خود به کار گرفت

حزب "همه به یاد می آورند که چگونه در گرماگرم 
کنگره برگزار کردن های این جریان رژیم  و "سازی

جمهوری اسالمی بقیه مناطق آزاد شده کردستان را 
هم بدون هیچ مقاومت موثر و چشمگیری به برکت 
. وجود چنین رهبران و احزابی به اشغال خود درآورد

و به این ترتیب حزب کاغذی مورد بحث مدت بسیار 
حزب "کوتاهی پس از آغاز فعالیتش زیر نام 

 ، مجبور به تمرکز در خارج از "ونیست ایرانکم
  . مرزهای ایران شد

  
 واقعیات عینی در آن زمان ایجاب می کرد تا 
نیروهای انقالبی و دمکراتیک در کردستان با ایجاد 
یک صف واحد و فرماندهی مشترک نظامی تمامی 
نیروهای نظامی موجود در کردستان را در صفی واحد 

احد به مصاف رژیم و تحت یک برنامه جنگی و
اما رهبران . سرکوبگر جمهوری اسالمی بفرستند

 در آن زمان با بورژوازی و "حزب کمونیست"
 خواندن تمامی جریانات دیگر و با "پوپولیست"

تعقیب سیاست های سکتاریستی شان نه تنها در 
جهت ایجاد هیچگونه اتحادی در میان نیروهای 

 در تضعیف انقالبی و کمونیست حرکت نکردند بلکه
پتانسیل مبارزاتی جنبش خلق کرد برعلیه بورژوازی 

در حقیقت یکی .  وابسته نقش مهمی را بازی کردند
از مهمترین نکاتی را که در بررسی تاریخ حیات حزب 
کمونیست قالبی موسوم به حزب کمونیست و سپس 
حزب کمونیست کارگری باید در نظر داشت عبارت از 

حزب قالبی از مقطع تشکیل این واقعیت است که این 
خود  قدرت مادی ای را که به اعتبار فداکاری ها و 
نیروی پیشمرگان دالور کومه له در اختیار گرفت ، در 
خدمت پیشبرد یک برنامه غیرانقالبی و تئوری های 
انحرافی به کار بست و ضربات جبران ناپذیر بسیاری 

ش را به جنبش انقالبی خلق کرد و در نتیجه به جنب
. طبقه کارگر و خلقهای تحت ستم ما وارد نمود

بررسی  سیاست های غیرانقالبی و تفکرات انحرافی 
 در آن مقطع "حزب کمونیست ایران"رهبران 

حساس ، حاوی آموزش مبارزاتی مهم دیگری نیز 
اگر بدون وجود سیاست انقالبی نمی توان از . هست

ال و عمل انقالبی حتی سخنی هم  به میان آورد ، اعم
 به روشنی نشان می داد که "حزب کمونیست"رفتار 

چه تئوری های ضدمارکسیستی و انحرافی ای بر 
به طور مثال در . رهبری این جریان حاکم است

شرایطی که توده های تحت ستم و مردم زحمتکش 
کردستان خواهان سرنگونی رژیم مزدور جمهوری 
 اسالمی و دستیابی به حق تعیین سرنوشت خویش در

کردستان بودند ، در شرایطی که مردم کردستان با 
تمام وجود و به صورت مادی و معنوی از نیروی 
پیشمرگ دفاع می کردند و از رهبری احزاب و جریان 
ها خواهان اتحاد و همکاری در مقابل رژیم جمهوری 

اسالمی و سپاه و ارتش ضدخلقی بودند ، منصور 
 "یستحزب کمون"حکمت و همفکرانش در رهبری 

 تمامی "مارکسیسم انقالبی"با اشاعه تزهایی زیر نام 
احزاب و سازمان های دمکراتیک و چپ و کمونیست 

 می خواندند "پوپولیست" و "بورژوایی"را جریاناتی 
که نه تنها بحث اتحاد عمل و همکاری در مقابل 
دشمن مشترک با آنها مطرح نبود بلکه از نقطه نظر 

 سنت ها و دستاوردهای ایشان می بایست با تمامی
مبارزاتی و انقالبی این سازمان ها آن هم به شیوه 

چرا که .  های مسموم و غیرکمونیستی مبارزه می شد
مطابق این تئوری ها ، حزب کمونیست قالبی آقای 
حکمت تنها حزب انقالبی و کمونیست نه تنها در 

  !ایران بلکه در سراسر جهان بود
  

اعی و اقتصادی در در رابطه با مناسبات اجتم
مارکسیسم "کردستان نیز این حزب با اتکاء به 

 که شدیدا ریشه در تفکرات بورژوایی و "انقالبی
انحرافی داشت به جای حرکت در جهت استفاده از 
امکانات مناطق آزاد برای سازماندهی و بسیج کارگران 
و توده های زحمتکش ، به جای ارتقاء آگاهی طبقاتی 

شمن اصلی یعنی امپریالیسم و نظام آنها در مورد د
بورژوازی وابسته و باالخره به جای ایجاد مناسبات 
نوین انقالبی در زندگی توده ها ، به عمده کردن نقش 

 به جای "حزب کمونیست". مذهب و اسالم پرداخت
مبارزه با خرافات مذهبی و ارتقاء آگاهی توده ها در 

رف  به تبلیغات صجهت پیشبرد مبارزه طبقاتی
این حزب به جای تالش برای . ضدمذهبی دست یازید

رشد آگاهی سیاسی توده ها در مورد دشمن اصلی 
یعنی نظام سرمایه داری و رژیم وابسته به امپریالیسم 
جمهوری اسالمی و چگونگی مبارزه برای نابودی آن ، 

  خود را به سطح "حزب کمونیست" و "کمونیسم"
 هم محدودتر یک جریان صرفا ضدمذهبی و از آن

و همین سیاست حزب آقای .  ضداسالمی تنزل داد
حکمت در آن سال ها به دشمنان خلق کرد و 
مرتجعان امکان می داد که به تبلیغات ارتجاعی خود 
برعلیه کمونیسم و کمونیستهای واقعی دامنه هرچه 

  .  وسیع تری بدهند
  )ادامه دارد(

  

  

  !با امپریالیسم نیستمبارزه با اپورتونیسم جدا از مبارزه  
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  کارنامه جنایات امپریالیسم و مرداد 28کودتای 
  

  بهرنگ. الف
  

 می 1332 مرداد سال 28مرداد ماه امسال ، نیم قرن از کودتای امپریالیستی ی 
 مرداد ، هنوز ، و به درستی 28با این وجود ، تجربه ی ناگوار کودتای ننگین . گذرد

ده های محروم و مبارز میهن دربندمان پاک نگردیده  تو ی تاریخی یهحافظنیز ، از 
 مرداد ، یادآور زخمی است تاریخی بر پیکر نستوه و مبارز 28چرا که کودتای . است

توده های رنجدیده ما ؛ توده هایی که بیش از یک صد سال بر علیه ظلم و استبداد و 
  . جنگندبرای دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی جنگیده و هم چنان می 

  
 مرداد را از زوایای مختلفی می توان مورد بررسی قرار داد 28مسلما تجربه کودتای 

اما بی .  استخراج نمود می توانو واقعیات و درس های مبارزاتی متعددی را از آن
تردید ، یکی از مهمترین درس های مبارزاتی ی حاصله از این رویداد تلخ و گرانبار 

 مرداد ، یکبار دیگر و این بار با وضوح هر چه 28ودتای را باید آن دانست که ک
 و ضامن بقاء و استمرار استبداد و اختناق و اصلیتمامتر ، آشکار ساخت که عامل 

ارتجاع لجام گسیخته در ایران ، همانا حاکمیت و سلطه مناسبات غارتگرانه 
و به طور اجتناب امپریالیستی است ؛ یعنی مناسباتی که برقراری و دوام آن ، الزاما 

ناپذیر ، با دیکتاتوری عنان گسیخته ، با اختناق دایمی و با سرکوب وحشیانه توده ها 
  . م می باشدأو خواست های برحق آنان ، تو

  
در حقیقت ، تجارب مبارزاتی یک صد سال گذشته در ایران و مشخصا تجربه 

 که توده  ، هر گاهدر بزنگاه های تاریخیکه همواره د می ده نشان 32کودتای سال 
 نداسته امانه بپا برخمهای رنجدیده ایران برای برقراری آزادی و عدالت اجتماعی مص

دستان کثیف ارتجاع بین المللی ؛ این دستان امپریالیسم بوده است ، که از ، این 
آستین به خون آلوده ی ارتجاع داخلی ، بیرون آمده و فریادهای آزادی خواهی و 

همان دستانی . ه های تحت ستم را بی مهابا در گلو خفه کرده استعدالت طلبی تود
 رضا خان میرپنج بر خاکستر 1299که پایه های پلشت سلطنت پهلوی را با کودتای 

 بساط درهم 1332جنبش مشروطه بنا نهاده بود ، بعدها ، و این بار ، با کودتای 
توده ها ، تحمیل  را مجددا به "عاری از مهر"شکسته ی سلطنت محمدرضا شاه 

 مرداد از طرف امپریالیست های انگلیس و آمریکا بر علیه دولت 28 کودتای .ساخت
 دکتر محمد مصدق با دنبال نمودن سیاست .ملی دکتر محمد مصدق صورت گرفت

های استقالل طلبانه ای نظیر ملی کردن صنعت نفت ، منافع انحصارات امپریالیستی را 
 امپریالیست ها سریعا و در از این رو. و عمال مختل نموددر ایران به خطر انداخته 

کمال بیشرمی فرمان کودتا بر علیه آن صادر کردند و با اتکاء به ارتش امپریالیستی 
و با بسیج گله ای از مرتجعین و مرده خواران حرفه ای نظیر روحانیون ابن الوقت و 

ه سلطنت و در حقیقت به جانوران و قلچماق های نمک پروره دربار شاه ، به اعاد
،  و تداوم چپاول منابع نفت کشور ادامه مناسبات استثمارگرانه امپریالیستی در ایران

و به این ترتیب ، فصل دیگری از مبارزات عدالت طلبانه مردم . جامه عمل پوشاندند
  . را به خاک و خون کشیدند

  
ها و ناکامی های البته در همین جا باید خاطر نشان ساخت که بی تردید شکست 

مبارزات توده ای در ایران ، چه در دوران جنبش مشروطه و چه در جریان جنبش 
 طبقاتی ی خود این -ملی سازی نفت ، قطعا از ضعف ها و ناتوانایی های تاریخی 

  تصور می30 نیروهای ملی در دهه  ، برای مثال ؛نهضت ها نیز تأثیر پذیرفته است
 را به کمک ارتش شاهنشاهی بنا نمود یا بدون نابودی شود دولت ملی کردند که می

فئودالیسم می توان مبارزه ضدامپریالیستی را پیش برد و دیدیم که این ضعف ها 
مبارزات آزادی خواهانه ی ،  جدا از این اشتباهاتاما . باعث  چه نتایج دردناکی شد

و هنوز نیز (برو بوده با نیروی سرکوبگر و زور سازمانیافته ای رو 30در دهه توده ها 
که این مبارزات را به طور سیستماتیک سرکوب نموده و به خاک و ) روبرو می باشد

 نیروی سرکوبگری که حافظ منافع و مصالح امپریالیست ها و تابع  ؛خون کشیده است
 نیروی سرکوبگری که ستون فقرات دیکتاتوری .خواست و اراده آنان ، می باشد

و درست بنابر همین .  جوامع تحت سلطه را تشکیل می دهدامپریالیستی حاکم بر
 در شرایط خفقان عمیق و پایدار ی تحول ایجاد ،حقیقتدر باید گفت که ، واقعیت نیز 

هم کوبیدن و نابودی این  آور و استبدادی حاکم بر جامعه ی ما الزاما منوط به در
وی سرکوبگر ، همان ابزار چرا که در واقعیت امر ، این نیر. نیروی سرکوبگر می باشد

حیاتی و نجات بخشی است که ارتجاع و استبداد داخلی بدون برخورداری از آن 
تجربه . نخواهد بودنبوده و هرگز قادر به فرونشاندن امواج مبارزات انقالبی توده ها ، 

  .  مرداد ، خود گواهی بود روشن بر این واقعیت28کودتای 
  

 مرداد ، یک 28د گفت که ، کودتای امپریالیستی از سوی دیگر و به طور کلی بای
کودتای . رویداد استثنایی و کم نظیر نبوده و صرفا به جامعه ایران محدود نمی شود

 مرداد ، پرده ای از یک نمایشنامه بلند و خونین امپریالیستی بود ؛ نمایشنامه ای 28
ی سلطه گرانه ای  مرداد ، محصول سیاست ها28کودتای . خونین ، در ابعادی جهانی

بود که در سرتاسر قرن بیستم از سوی امپریالیست ها و در رأس آنها از سوی 
و  -امپریالیسم آمریکا به طور سیستماتیک و در چهار گوشه جهان به اجرا درآمده 

نیروی کار ارزان کثیرالعده و بمراتب قابل استثمارتر . همچنان نیز به اجرا درمی آیند
سرشار و  همچنین منابع و ثروت های  و)تحت سلطه (رامونیموجود در جوامع پی

 طبیعی در این جوامع ، آن بستر اقتصادی و آن گوهر گرانبهایی است که عظیم
سرمایه های امپریالیستی را همواره در تکاپوی دستیابی و تسلط بر آن ، به این سو و 

ریالیستی در جوامع با نفوذ و استیالی سرمایه های امپ. آن سوی جهان کشانیده است
پیرامونی و بسط و گسترش مناسبات امپریالیستی در این جوامع ، صاحبان و 

ل استثمار وحشیانه کارگران و زحمتکشان این بَگردانندگان این سرمایه ها ، هم از قِ
 و هم با به یغما بردن ثروت ها و منابع طبیعی  ،جوامع و غارت و چپاول دسترنج آنان

  .  و عظیمی به جیب می زنندهای کالن، سود  مزبورموجود در جوامع 
  

با تحمیل سخت ترین شرایط زیستی و معیشتی برای امپریالیست ها در همان حال ، 
 تقریبا مطلق نگه داشتن آنان ،  یاین زحمتکشان و با در محرومیت و بی حقوقی
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قرار پایه است. امکان و استمرار استثمار هر چه گسترده تر آنان را حفظ می نمایند
های یک چنین ستم و استبداد اقتصادی ، طبعا روبنای سیاسی مناسب و منطبق با آن 

این روبنای سیاسی هم چیزی نیست جز یک دیکتاتوری افسار . را نیز ایجاب می کند
گسیخته و وحشی که بر هستی و حیات توده ها سایه می افکند و روزگار آنها را هر 

 دیکتاتوری سیاسی نیز به برکت برخورداری از یک این. چه بیشتر سیاه می کند
ارتش تعلیم دیده و تا دندان مسلح و چندین و چند جور ارگان سرکوبگر انتظامی و 
غیره ، هر صدای اعتراضی را در گلو خفه و هر حرکتی را به خاک و خون کشیده و 

اوج  اجتماعی در جامعه -هر وقت هم که دامنه تحوالت سیاسی . سرکوب می کند
می گیرد و رشته اوضاع از دست مرتجعین و مستبدین محلی خارج می شود ، فرشته 
نجات نظام ؛ یعنی امپریالیسم ، دست به کار می شود و کودتا راه می اندازد و دسیسه 
می چیند و اگر الزم باشد نیم میلیون کمونیست را هم مثال در اندونزی از دم تیغ می 

که به هر دلیل را ،  ، این نخست وزیر و آن رئیس جمهور و یا در جایی دیگر. گذراند
 ی سرمایه های امپریالیستی را بدرستی رعایت نکرده و مثال "عالیه"منافع و مصالح 

سود فالن موسسه آمریکایی را محدود کرده ، مورد غضب قرار می دهد و عزل اش 
لمانی و با رأی  که در جریان انتخابات پار چپییا جایی هم رئیس جمهور. می کند

یک جا لومومبا را سر . مردم سر کار آمده را از زمین و آسمان گلوله باران می کند
می برد ، جایی هم چند هزار کمونیست یونانی را تحت نظارت مستقیم ارتش و 

جایی سگ زنجیریش سوهارتو را به . قطعه قطعه می کند) سیا(سازمان جاسوسی اش 
  را شرقی می اندازد و یک سوم جمعیت این کشورمور جان توده های بیگناه تی

سالخی می کند ، جایی هم بنیادگرایی اسالمی را علم می کند و یک میلیون افغانی 
برای آن که منافع توده های کارگر و . ستمدیده را به کام مرگ می کشاند

  ؛ردزحمتکش این ممالک با منافع امپریالیسم در تضاد مستقیم و آشتی ناپذیر قرار دا
ل استثمار و فقر و محرومیت و خانه بَ از قِ ، امپریالیست های" شمالی"ای آن کهبر

 های تحت سلطه است که به سرمایه های خود ، نه دو "جنوبی"خرابی تصاعدی 
 را به قیمت  سرمایهد و روند مقدس انباشتنچندان که صدچندان ، اضافه می کن

 تداوم می این جوامع ،د و کودک در نابودی جسم و جان چندین میلیارد زن و مر
یعنی  (به همین دلیل هم ، امپریالیست ها برای حفظ و استمرار این مناسبات. بخشند

 ، به هر نیرنگی متوسل گردیده و به هر جنایتی دست زده )سرمایه داری امپریالیستی
وانی گرفته  از ترور گرفته تا کودتا ، از تهدید گرفته تا تحریم ، از جنگ ر ؛و می زنند

بیشرمانه تر از همه آن که ، این همه را نیز همواره تحت ... . تا جنگ های تمام عیار 
نی ، انجام داده و می عنوان دفاع از آزادی و دمکراسی و برقراری صلح و سعادت جها

 بلندباالی توطئه ها و جنایات امپریالیسم آمریکا طی نیم ∗نگاهی به فهرست. دهند
  : مطالب فوق را به خوبی نشان می دهد قرن اخیر ، صحت

  
تالش مشترک و ناموفق آمریکا و انگلیس برای سرنگون  : 1949 -53آلبانی ، * 

ساختن دولت انور خوجه و روی کار آوردن جریان هایی نظیر سلطنت طلبان و 
ن ، ایجاد و اعزام گروه همچنی. همکاران سابق فاشیست ها و نازیست ها در آلبانی

 "جبهه آزادیبخش ملی آلبانی" تحت عنوان فریبنده و ساختگی ی  نظامیشبهههای 
  .و نیز اعمال بمباران های تبلیغاتی و جنگ روانی در میان مردم

امپریالیسم آمریکا با به راه انداختن جریان :  تا امروز 70اواخر دهه افغانستان ، * 
ترین و کثیف ترین منحط بنیادگرایی اسالمی ؛ با سوار کردن مشتی از ارتجاعی 

                                                 
  .  Jim Huckو   Noam Chomsky, William Blum :مراجع   ∗

عناصر و نیروها بر سرنوشت خلق های ستمدیده و مبارز افغانستان ، انبوهی از 
نابسامانی ها و مصیبت های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی را به حیات و هستی توده 

در نتیجه سیاست های سودجویانه و . های زحمتکش این کشور تحمیل کرده است
تان ، بیش از یک میلیون کشته ، بیش از سه میلیون ضدخلقی امپریالیسم در افغانس

  . معلول و قریب به پنج میلیون از توده های این کشور ، آواره گشته اند
سازماندهی توطئه های پیاپی . اقدام جهت ترور سوکارنو  : 1957 -65اندونزی ، * 
 هزار و و قتل عام وحشیانه و گسترده صدهاترانجام کودتای نظامی ژنرال سوهارو س

  .کمونیست و مجموعا کشتار بیش از یک میلیون تن از مردم این کشور
جوآ "سازماندهی کودتای نظامی و سرنگون سازی دولت  : 1961 -64برزیل ، * 

   . "گوالرت
درست یک روز بعد از به پایان رسیدن مالقات :  به بعد 1975تیمور شرقی ، * 

 قصاب ؛و ارتی کیسینجر با ژنرال سوهجرالد فورد ؛ رئیس جمهور وقت امریکا و هنر
معروف حاکم بر اندونزی ، تیمور شرقی از سوی اندونزی اشغال گردیده و با 
مساعدت های همه جانبه مادی و معنوی سازمان سیا و دولت آمریکا ، یک سوم کل 

 هزار نفر از مردم این سرزمین بالزده بی سر 200جمعیت این کشور یعنی قریب به 
  . محو می گردندیخعام شده و از صفحه تارو صدا قتل 

بسیج و ترغیب ارتش به کودتای نظامی و عزل  : 1963 -66جمهوری دومینیکن ، * 
ماه بعد مردم دست به شورش می زنند و خواستار  نوزده. "جووآن بووش"و تبعید 

  شورش ،دولت آمریکا بالفاصله برای درهم کوبیدن این. بازگشت بووش می شوند
  . به این کشور اعزام می کند آمریکایی رار سرباز هزا23
 و ممانعت به قدرت 1964 در جریان انتخابات سال اخالل : 1963 -73شیلی ، * 

تالش های فراوان جهت واژگون ساختن دولت آلنده پس از . رسیدن سالوادور آلنده 
ن  ، بمبارا1973 ، و بالخره کودتای نظامی سال 1970به قدرت رسیدن در سال 

  .کاخ ریاست جمهوری و کشتن آلنده و قتل عام انقالبیون و توده های انقالبی شیلی
بمباران های وسیع و بی سابقه و کشتار بیرحمانه  :  تا امروز1990عراق ، دهه * 

 هزار تن بمب بر سر مردم 80طی این بمباران ها چیزی در حدود . مردم عراق 
 ی ناشی از گلوله های آغشته به مواد آسیب های وارده. بیگناه عراق ریخته شد

رادیواکتیو ، سالح های شیمیایی و بیولوژیکی توسط ارتش آمریکا ، عالوه بر تلفات و 
ضایعات آنی ، آنچنان اثرات خوف انگیز و دنباله داری بر سیمای زندگی در این 

  . کشور گذارده است که حتی واژه ها را نیز تاب ترسیم آن نیست
.  Huksعملیات نظامی و جنگ مستقیم برعلیه هاکس  : 1945 -53فیلیپین ، * 

هاکس یا هاکباالهاپ ، گروه پارتیزانی ای بود که در جریان جنگ جهانی دوم توسط (
کمونیست ها و سوسیالیست های فیلیپینی و برای بیرون راندن اشغالگران ژاپنی ، 

.)  کشور نیز می جنگیدایجاد شده بود و در عین حال علیه زمینداران بزرگ در این
دولت امپریالیستی آمریکا ، هم در جریان اشغال فیلیپین توسط ژاپن و هم پس از آن 

  .، برعلیه نیروهای هاکس جنگید
بمباران های دایمی ، گسترده و پنهانی و قتل عام مردم این  : 1955 -73کامبوج ، * 

   ! "پل پت"کشور ، و نیز حمایت های بی دریغ دیپلماتیک و نظامی از 
قتل پاتریس لمومبا بنا به دستور شخص آیزنهاور ، و  : 1960 -65 زئیر ، -کنگو * 

، جنایتکار مخوفی که پرورش یافته دست سازمان  چندی بعد روی کار آوردن موبوتو
  .سیا بود و سی سال تسمه از گرده مردم این کشور کشید

قتصادی ، انواع و اقسام توطئه چهل سال محاصره و تحریم ا:  به بعد 1959کوبا ، * 
  انقالب بر علیه... نظامی و  بمب گذاری ، تهاجماتها ، حمالت تروریستی ، 
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   .و توده های مقاوم کوبا

حمله نظامی مستقیم و اشغال گرانادا توسط نیروهای نظامی  : 1979 -84گرانادا ، * 
   .1983آمریکا در سال 

 سازمان سیا با راه اندازی یک کودتا دولت   :1990 تا سال های 1953گواتماال ، * 
ی مردم به قدرت رسیده بود ، أ را که در انتخاباتی آزاد و با ر"جاکوبو آربنز"مترقی 

 هزار تن از توده های 100 ساله را ، که بیش از 40سرنگون ساخت و یک اختناق 
                       بنز مرتکب جرمی که آر. گواتماال را قربانی ساخت ، به مردم این کشور تحمیل نمود

که رابطه ( را "یونایتد فروت کمپانی"سسات آمریکایی و ؤشده بود آن بود که م
   . در این کشور ملی ساخته بود) تنگاتنگی با صاحب منصبان دولت آمریکا داشت

سازماندهی و تسلیح همه جانبه ی دار و دسته جنایتکار  : 1978 -89نیکاراگوئه ، * 
  . برای نابودی ساندنیست ها و برعلیه توده های این کشور"کنتراها"به معروف 

فجایع و جنایات امپریالیسم آمریکا برعلیه توده های  : 1950 -73ویتنام ، * 
  !بپاخاسته و قهرمان ویتنام نیاز به توضیح ندارد

 مداخله در جنگ داخلی و بسیج و پشتیبانی از نئوفاشیست ها : 1947 -74یونان ، * 
برعلیه نیروهای چپ در این کشور که نهایتا به شکست چپ ها و روی کار آمدن 

 "پلیس مخفی یونان"تأسیس . رژیم جنایتکار نئوفاشیست ها در یونان منجر گردید
 سال 3 ، یعنی 67بعدها در سال . و تعلیم افسران آن در آمریکا توسط سازمان سیا

ان سیا و ارتش امریکا با طراحی یک  ، سازم"پاپاندره اُ"پس از به قدرت رسیدن 
کودتای نظامی ، دولت را ساقط و نظامیان را بر یونان حاکم ساخته و طبق روال 

تنها طی یک . همیشگی به کشتار کمونیست ها و توده های مبارز این کشور پرداختند
  . هزار نفر را به قتل رساندند8ماه نخست ، 
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  !مرگ بر امپریالیسم و سگهای زنجیریش

  چرا نه؟
  Ola Wikander "اوال ویکاندر"  :شعری از

  نادر ثانی: برگردان از سوئدی به فارسی 
  :می گویند

  چرا شکایت می کنید؟"
  از چه رو نق می زنید؟

  شکایت و نق های شما ،
  !تنها جلوه ای از تنفر شما از ایاالت متحده آمریکاست

  .از ایاالت متحده آمریکا شما را کور کرده استتنفر 
  !چپ ، چیزی جز تنفر از ایاالت متحده آمریکا نیست
  چرا نمی توانید باور بیاورید که آمریکایی ها چیزی جز

  خوبی
  "نمی خواهند؟

  .باور نمی آوریم ، چرا که نمی توانیم فراموش کنیم
  .نمی توانیم هیروشیما و ناکازاکی را فراموش کنیم

  . می توانیم کُره ، کامبوج و ویتنام را فراموش کنیمن
  هربمب که فرو افتاده ،

  جایی در خاطره ما حک کرده ،
  و هر ناپالم که بر سر توده ها انداخته شده ،

  .مکانی را در حافظه تاریخی ما اشغال کرده است
  .اندونزی و تی مور شرقی را به یاد می آوریم

  .منیکاراگوئه را به یاد می آوری
  فراموش نمی کنیم ،

  یازده سپتامبر را
  .1973در سال 

  .لیبی و پاناما را به یاد داریم
  .عراق را به یاد داریم

  و تمامی آن چهره های پر درد را ،
  چهره هایی را که هیچگاه اجازه ندادند ببینیم ،

  .فراموش نمی کنیم
  از این رو ، چرا به آنان اعتماد کنیم؟

  م؟چرا به آنان باور آوری
  "شما از ایاالت متحده آمریکا تنفر دارید؟": می گویند

  و من ، با وجود اینکه می دانم گفته خواهد شد که بد می اندیشم ،
  :نمی توانم از خودم نپرسم

 چرا نه؟
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، ،    امتحان پس داده امتحان پس دادهنِنِآیا سلطنت طلباآیا سلطنت طلبا
  دمکرات شده اند؟دمکرات شده اند؟

  

  غالم
  

 جریانی که وجودش با –رسانه های فارسی زبان لوس آنجلس که عمدتاً متعلق به سلطنت طلبان 
دو هفته قبل از فرا رسیدن سالگرد جنبش  هستند ، یکی –دیکتاتوری ذاتی سرمایه داری وابسته گره خورده 

 تیر مردم مقیم لوس آنجلس و ایالت کالیفرنیا که بخش زیادی از آنها انسانهائی 18 توده ای –دانشجویی 
  .زحمتکش و شرافتمند هستند را به تظاهرات دعوت کردند

  
ابه شکلی از حاکمیت سلطنت طلبان که سیاست تاکنونی شان در اصرار به بازگرداندن سلطنت پهلوی به مث

امپریالیستی و بورژوازی وابسته ، به دلیل رشد آگاهی توده های در بند ایران و تنفرشان از رژیم گذشته و 
به دلیل آنکه تاکنون سیاست امپریالیسم ایجاب نمی کرد ، این جریان را مورد توجه قرار دهد به شکست 

المللی و احتماالً دریافت چراغ سبزی از جانب امپریالیسم، انجامیده است ، حال در چهارچوب جوّ داخلی و بین 
 که تاکتیک "امروز فقط اتحاد برای رفراندوم"به منظور پیش برد اهداف ضدانقالبی خود ، به تاکتیک 

البته این تاکتیکی است محیالنه که بورژوازی ایران برای قالب کردن . آشنایی است ، روی آورده اند
اما . رگران و زحمتکشان ایران یک مرتبه به گونه ای موفقیت آمیز به کارش گرفتجمهوری اسالمی به کا

 سال 25تالش برای پیشبرد این تاکتیک محیالنه امروز  در شرایطی صورت می پذیرد که توده ها در 
 گذشته برای رسیدن به مطالبات برحق شان هیچ جا از پای ننشسته و حتی در اینجا و آنجا به عالیترین شکل

توده هایی که شجاعانه و به طور بارز در حرکات اعتراضی خود . مبارزه برای رسیدن به آنها دست زده اند
نه شاه می خواهیم نه رهبر، " و یا "خامنه ای حیا کن، سلطنت را رها کن"در سالهای اخیر با شعارهایی مانند 

ی جمهوری اسالمی بلکه از رژیم ضدمردمی  نه تنها تنفر و انزجار خود را از رژیم ضدخلق"نه خاتمی نه اکبر
  .شاه و سلطنت و سلطنت طلبان ابراز داشته اند

  
به این ترتیب سلطنت طلبان جهت فریب توده ها و نفوذ در میان آنها و جلب همکاری جریانات ضدانقالبی 

ریالیسم و سلطنت طلبان اگر بخواهند حتی به عنوان یک کارت فرعی مورد استفاده امپ(دیگر و سازشکار 
به منظور جلوگیری ) بورژوازی وابسته قرار گیرند باید توان خود را در این زمینه نیز به ارباب نشان دهند

از انقالب کارگران و خلق های تحت ستم ایران و حفظ و ادامه سلطه امپریالیسم بر ایران شدیداً به تکاپو 
 مردم را به تظاهرات تشویق کرده و "انهزیرک"سلطنت طلبان در چهارچوب همین سیاست . افتاده اند

  .  در این تظاهرات معرفی نشود"رهبر" دادند که هیچ فرد و جریانی به عنوان "قول"
  

 مردمی که بسیاری از آنها با –اما در جریان تظاهرات ، سلطنت طلبان برخالف انتظار مردم ساده دل 
 جنبش حق طلبانه کارگران و زحمتکشان شرایط سخت مهاجرت زندگی می کنند ، مردمی که تحت تأثیر

 و برغم وعده های فریبنده شان ، بار دیگر ماهیت واقعی و نیات ضدانقالبی –داخل به حرکت در آمده اند 
در محل و روز تظاهرات ، همگان رذالت و دروغ گوئی و کذب . خویش را به روشنی به نمایش گذاردند

تمندی که برای حمایت از جنبش انقالبی دانشجویان ، کارگران ادعاهای سلطنت طلبان در مقابل مردم شراف
  .و توده های ستمدیده به محل آمده بودند ، را شاهد بودند

  
 شده اند با به پرواز در آوردن هواپیمای کوچکی "آزادیخواه" و "دمکرات"سلطنت طلبانی که می گویند 

 نیز توزیع عکسهای زیادی از این جوجه مزدور  را حمل می کرد و "رضا پهلوی برای ایرانی آزاد"که شعار 
امپریالیسم توسط ساواکی ها در میان مردم و هم چنین هتاکی و بکار گرفتن کلمات زشت و رکیک ، نسبت 

 و "دمکراسی"به مردمی که حیرت زده شده و مخالفت خود را با آنها بیان می کردند ، ماهیت 

 در میان . شان را به عینه نشان دادند"آزادیخواهی"
جمعیت کودکی شعاری در دست داشت با این مضمون 

 و همین شعار را "آزادی می خواهیم نه ساواک"که 
فریاد می زد که مورد حمله و پرخاش ساواکی های 
کت و شلواری ای قرار گرفت که بی شرمانه به او می 

  . "!خفه شو"گفتند 
  

به این ترتیب یکبار دیگر در عمل سلطنت طلبان با 
موم خویش ماهیت ضد ذک به این اعمال متمس

دمکراتیک و ضد آزادی خواهی خود را برای مردم به 
مردم به سادگی می پرسیدند . نمایش درآوردند

براستی جریانی که برغم کوتاه بودن دستش از قدرت 
 و "دمکرات"و بعد از آن همه کوشش و تبلیغ برای 

عده و" جلوه دادن خود چنین بی شرمانه "آزادیخواه"
 خود را حتی برای یک تظاهرات ساده به طرزی "های

توطئه گرانه زیر پا می گذارد ، اگر فرضاً بار دیگر به 
به قدرت اش برگردانند با ! قدرت برسد ، نه ببخشید

  مردم آزادیخواه ایران چه خواهد کرد؟
  

در واقع اگر مردم با استناد به کارنامه سراسر خیانت و 
 گذشته ادعاهای این جریان را جنایت سلطنت طلبان در

محک بزنند ، و اگر مردم ظاهر ادعاهای سلطنت 
طلبان و هر جریان ضد انقالبی دیگری که از دمکراسی 
و آزادی حرف به میان می آورد را کنار بزنند و مثالً از 
آنها به پرسند نظرشان در مورد ابزارها و اهرم هایی 

پهلوی و چه  ساله حکومت خاندان 50که چه در دوران 
در رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی ، رژیم 
های حاکم برای پاسخ به رأی و خواست و نظر مردم 
استفاده کردند و می کنند چیست ، آنها خواهند فهمید 

 که ضدانقالبیونی "دمکرات"که سلطنت طلبان نه 
 "دمکراسی" و "آزادی"هستند که برای فریب آنها از 

به طور مثال از آنها بپرسید که . زنندحرف می ... 
نظرشان در باره ارتش دست ساز امپریالیست ها و 
دیگر زائده های آن مثل پاسداران که در دوران جنگ 

 آنها در "رشادت های"ایران و عراق و پس از آن برای 
 هورا می کشیدند چیست؟ و در "حفظ مرزهای ایران"

افتخار "ها را آینده این ابزارها که سطلنت طلبان آن
 می دانند چه خواهند "نگهبانان مرزهای ایران" و "ملی

شد آن موقع درمی یابیم که سطلنت طلبان نه 
زیرا به گواه تجربه .  که ضد انقالب هستند"دمکرات"

چند دهه گذشته همین ابزارها بوده اند که دولت های 
وابسته از آنها برای سرکوب کارگران و خلق های ایران 

البته این سئوال مثل . ه کرده و می کننداستفاد
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دماسنجی است که برای تعیین درجه هوا استفاده می شود می توان از طریق آن حد دوری و نزدیکی 
این سئوالی است که ماهیت ادعاهای .  سنجید– کارگران و زحمتکشان –جریانات را به اکثریت مردم ایران 

م اگر برای یک لحظه به فرض از تمام کارنامه گذشته آمریکا مرد. سلطنت طلبان مزدور را برمال می کند
در ایران و جهان صرف نظر کنند و تنها توجه جدی به شرایطی که امپریالیسم آمریکا چه در دوران صدام 
حسین در دفاع از او و چه پس از آنکه ارتش آمریکا عراق را اشغال کرده برای کارگران و خلق های عراق 

نند ، اگر به دخالتگری های آمریکا در افغانستان ، آنزمان که مجاهدین افغانی را سازمان بوجود آورده بک
داد و افغانستان را به میدان جنگ ارتجاعی تبدیل کرد و چه آن زمان که همان آدم کشان را به نام جبهه 

ان را به کمک و شمال بر سر کار گذاشت دقت کنند ، اگر به اعمال ضد خلقی آمریکا چه آن زمان که طالب
هم یاری سازمان تروریستی اثامه بن الدن القاعده و دوست های مزدورش در منطقه طراحی کرد و به 
جان توده های رنجدیده و محروم افغانستان انداخت و چه حال که افغانستان را اشغال کرده و دولت آشکارا 

 بطور کلی اگر مردم به آنچه از همه این دست نشانده ای را در افغانستان حاکم گردانیده توجه نمایند و
سیاستهای دخالتگرانه و چپاولگرانه برای مردم عراق و افغانستان حاصل شده توجه کنند و آن وقت این را 

 و تمام امید سلطنت طلبان این متحد اصلی سلطنت طلبان امپریالیسم آمریکا می باشددرنظر بگیرند که 
 که "دمکرات"برگردنند آن موقع معلوم می شود که سلطنت طلبان نه است که با حمایت آمریکا به قدرت 

ضد انقالب هستند و آنچه درباره واژه هایی مانند دمکراسی و آزادی می گویند دروغی بیش نیست و به 
  .این اعتبار نباید فریب آنها را خورد

  
ت هایی مانند دولت آمریکا  در سطوح کلی تر همه می دانند که برای سلطنت طلبان ، دولت آمریکا و دول

اما مگر آمریکا به رأی .  مردم می باشند"رأی و خواست" و "دمکراسی"و طبقه حاکمه آمریکا مدافعان 
میلیونها انسانهائی که مخالفت شان را در جهان با جنگ اش در عراق بیان کردند ، وقعی گذاشت و مگر به 

 بحران اقتصادی سرمایه داری جهانی و سرمایه داری رغم آن همه مخالفت ، عاقبت دولت آمریکا به دلیل
امپریالیستی خود و هم چنین به دلیل تشدید رقابت های جهانی با رقبای دیگراش ، عراق را به اشغال خود در 

 است که سلطنت طلبان برای آن یقه درانی می کنند؟ "دمکراسی" و "مهد آزادی"این چگونه ! نیاورد؟
نت طلبان ، آمریکائی است که صراحتاً می گوید هیچ نقطه ای از جهان در متحد و حمایت کننده سلط

.  از هجوم نظامی مصون نخواهد بود"قرن جدید آمریکائی"چهارچوب استراتژی جهانی اش معروف به 
بنابر این سلطنت طلبانی که تمامی امیدشان امپریالیسم جنایتکار آمریکاست ، سلطنت طلبانی که می خواهند 

لمانه سرمایه داری وابسته از تعرض انقالب کارگران و زحمتکشان ایران در امان بماند ، به هیچ رو نظام ظا
دمکرات نیستند بلکه جریانی ضد انقالبی هستند که این روزها برای فریب مردم و بهره گیری از تنفر بی 

 نصیب شان شود ، به تکاپو حد و حصر آنها از جمهوری اسالمی و به امید اینکه از جانب ارباب شانس دیگری
  .افتاده و فریبکاری می کنند

  
از جنبه دیگر اگر به تبلیغات سلطنت طلبان در مورد جنبش های قهرآمیز توده ای نگاهی بیافکنیم خواهیم 
دید که سلطنت طلبان تمام تالش خود را بکار گرفته اند تا از انقالب کارگران و خلق های ایران جلوگیری 

 توده ها در مصاف شان با جمهوری "بی نظمی" و "اغتشاش" خاطر آن همه آنها از ایجاد کنند به همین
 یعنی تغییر مسالمت آمیز "رفراندوم"اسالمی و بورژوازی وابسته هراسانند و به چنین دلیلی است که طرح 

  .جمهوری اسالمی ، آنهم از باال و توسط قدرت های امپریالیستی را تبلیغ می کنند
  

  لبان به دنبال یارگیریسلطنت ط
  

در جوامع طبقاتی و به ویژه در جامعه شدیداً طبقاتی و قطبی شده ما ، در کشوری که تضاد فقر و ثروت 
یعنی تضاد توده های کارگر و زحمتکش با سلطه امپریالیسم و بورژوازی وابسته و حاکمیت شان در شکل 

وابسته به چنان درجه ای رسیده که توده ها مذهب در بستر بحران ژرف شونده مناسبات سرمایه داری 
برای رهائی از مظالم آن آماده اند به هر فداکاری ای دست بزنند ، در شرایطی که جمهوری اسالمی پس 

 سال سرکوب و خفقان و فریب و نیرنگ نتوانسته مقاومت توده ها را از بین ببرد و توده های 25از حدود 

 رژیم هر دم به کارگر و زحمتکش با شعار سرنگونی
شورش دست می زنند ، در چنین اوضاعی تمام نیروها 
و جریانات سیاسی چه ضد انقالب و چه واقعاً انقالبی و 
چه سازشکار کوشش می کنند چه در نظر و چه در 
عمل در حد قدرت خود بر روند امور جاری تأثیر 
گذاری کنند و تحرکات توده ها را در مسیر دلخواه 

ی که در جهت اهداف طبقاتی خود یعنی مسیر
طبیعتاً این . استراتژیک شان باشد سمت و سو دهند

نیروها برای پیش برد مطلوب تر هدف ذکر شده می 
کوشند تا با تحلیل از اوضاع و درست کردن طرح ها و 
پالتفرم ها و منشورهای گوناگون و ارائه راه برای 

 که بیانگر آن اهداف و چگونگی -همکاری های عملی
 به همکاری با جریاناتی - سیدن به آنها می باشدر

بپردازند که در رسیدن به اهدافشان می توانند و یا 
ظرفیت آن را دارند که متحدشان باشند و یا برایشان 

این همکاری ها می تواند شرکت در . مفید واقع شوند
آکسیون ها و تظاهرات ها و یا ترتیب میزگردها و 

  . اتحاد عمل و همکاری باشدمناظره ها و یا سایراشکال
  

سلطنت طلبان سالهاست به منظور رسیدن به اهداف 
ضد انقالبی شان هم زمان با حمالت کینه توزانه شان به 

 "فاجعه" و 57توده ها و تقبیح انقالب آنها در سال 
خطاب کردن آن از آنجائی که می دانند در واقع از 

تند ، اعتبار چندانی در میان مردم  برخوردار نیس
مزورانه کوشش می کنند قالب عوض کرده و با 

 و "دمکراسی"استفاده از واژه هایی مانند 
 ردائی برای خود بسازند که در واقع "آزادیخواهی"

جثه ای . برای جثه زشت و کثیف شان بسیار گشاد است
 کنند باز موجب "معطرش"که با هر عطری بخواهند 

اهی نخواهد جذب هیچ فرد و جریان واقعاً آزادیخو
سلطنت طلبان برای این کار می خواهند خود را به . شد

محوری تبدیل کنند، می خواهند طوری رفتار کنند که 
در افکار عمومی آنها را به عنوان یک اپوزیسیون 

 بپذیرند ، می خواهند وانمود کنند که این "مشروع"
سطلنت طلبان از جنس آنهائی که نیم قرن پیش کشور 

 تاخت و تاز امپریالیستها کرده بودند و با ما را میدان
کشتار و غارت توده ها مجری دیکتاتوری امپریالیستی 

یا حداقل می خواهند این را . در ایران بودند ، نیستند
 شده اند و ظرفیت آن "متحول"جا بیاندازند که آنها 

 قواعد و قوانین "رعایت"را پیدا کرده اند که با 
ر جریانات سیاسی و حتی  در کنار دیگ"دمکراتیک"
  .  قرار بگیرند"کمونیست ها"

   16 در صفحهادامه مطلب 
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  شرایط فلسطینیها کدام است؟

  
اوضاع نابسامان اقتصادی اسرائیل و قوانین شدیدی 
که برای  مبارزه با عصیان توده های فلسطینی به تصویب 
رسیده و به اجرا گذاشته شده اند، شرایط را بیش از پیش 

 سال است از 45لسطینیها که بسیاری از آنان بیش از برای ف
خانه های خود رانده شده و بیگانگانی در کشور خود درآمده 

  .اند دشوار کرده است
 241 حداقل 2003 ماه نخست سال 5تنها در 

فلسطینی توسط گلوله های سربازان اسرائیلی به کام مرگ 
دسال  تن کودک و خر60از این تعداد . فرستاده شده اند

  .بوده اند
گشتی های فراوان، دیوارهای بلند، سیمهای خاردار 
و نگهبانانی هر چه گستاخ تر و خشن تر شرایط فلسطینیها 
. را شبیه به حیواناتی کرده که در قفسی به اسارت درآمده اند

عرصه بر بسیاری از فلسطینیها آنچنان تنگ شده که مرگ 
حقوق .  می بینندرا تنها راه خالصی از این زندان دائمی

انسانی آنان هر روز مورد تجاوز قرار گرفته و هر روز با 
چشمان خود می بینند که آنچه مورد توجه قرار نمی گیرد 

  .حال و آینده آنهاست
سربازان اسرائیلی برای ارعاب توده ای فلسطینی 

خانه . اجرای قصاص را به حدی وحشتناک افزایش داده اند
ر علیه اسرائیل و اسرائیلیها شرکت هر کس که در عملیاتی ب

در بسیاری از مواقع فرد . کند، در هم کوبیده میشود
 خواسته و یا ناخواسته به کام مرگ فرستاده شده "گناهکار"

است و اکنون خانواده او باید با چشمان خود درهم کوبیده 
شدن خانه ای را که آشیانه محقر آنان بوده است  را نیز 

ربازان اسرائیلی برای در هم کوبیدن این سرسختی س. ببینند
هم (خانه ها به حدی است که در این راه چندین معترض 

فلسطینی و هم از کشورهای دیگر و حتی ایاالت متحده 
که تالش کرده اند مانع کار بولدوزرهای ) آمریکا و انگلستان

. اسرائیلی بشوند، با گلوله های اسرائیلی از پای درآمده اند
های فلسطینی، گلوله های اسرائیلی است و پاسخ سنگ

عکس العمل فلسطینیها بدون کوچکترین تردیدی افزایش 

چند لحظه پیش گزارشی از تلویزیون پخش . قهر میباشد
سربازان اسرائیلی به خانه وابستگان یکی از رهبران . شد

حماس که دو روز پیش با گلوله های تروریستهای اسرائیلی 
یورش برده، خانه ها را مورد بازرسی قرار از پای درآمده بود 

داده و تعداد بسیاری از وابستگان او را با چشمان و دستانی 
دوربین . بسته سوار کامیون کرده و از محل خارج ساختند

تلویزیون زن جوانی را نشان می داد که با کودکی در بغل 
: گریه کرده، زار می زد و از انتقام سخن رانده و می گفت

بیش از . ی کودکان ما سربازان قاسم خواهند شدتمام"
گذشته تولید مثل خواهیم کرد و باور داشته باشید که تمامی 
آنان سربازان قاسم شده و در مقابل هر فلسطینی که به 
خاک کشیده شود، یک اسرائیلی را به کام مرگ خواهند 

نطفه انتقام بسته شده و نهال عصیان رشدی ! "فرستاد
  .دروزافزون دار

اما آیا تا ! آری شرایط زندگی فلسطینیها چنین است
به حال فکر کرده اید که مساحت اسرائیل، ساحل غربی رود 
اردن و نوار غزه چقدر و جمعیت این مناطق به چه میزان 

.  کیلومتر مربع میباشد20770است؟ کل مساحت اسرائیل 
برای درک بهتر از این میزان بهتر است آن را با مساحت 

 کیلومتر مربع است مقایسه کنیم در آن 1648000ران که ای
 برابر اسرائیل 80صورت میبینیم که مساحت ایران تقریبأ 

.  نفر میباشد6600000همزمان جمعیت اسرائیل . است
 کیلومتر 400فاصله جنوبی ترین تا شمالی ترین نقطه کشور 

به انضمام ساحل (و فاصله متوسط شرق تا غرب کشور 
مساحت .  کیلومتر است100) اردن و نوار غزهغربی رود 

کمی کمتر از ( کیلومتر مربع 5650ساحل غربی رود اردن 
بوده و جمعیت آن حدود یک ) یک چهارمکل اسرائیل

 کیلومتر مربع 363مساحت نوار غزه تنها . میلیون نفر است
آنچه که می .  هزار نفر است700بوده و جمعیت آن حدود 

 ناچار به زندگی در آن کنند این دو خواهند فلسطینیها را
منطقه جدا از هم، مناطقی که در ضمن دربرگیرنده بیش از 

 و مستقل مسکونی و زراعتی یهودی "قانونی" منطقه 150
در این مناطق است که بیکاری و ! نشین هستند، می باشد

آیا به راستی . فقر غوغا کرده و استیصال به حد نهایت است
نان و جوانان این نواحی که تمامی عجیب است که نوجوا

حقوق انسانی آنان پایمال شده است، دست به انتحار 
انفجاری میزنند؟ به راستی این جوانان میتوانند به چه آینده 

  ای امید بندند؟
آریل شارون ادعا میکند که یاسر عرفات کنترل 

این گفته نیز دروغ بیشرمانه ای . فلسطینیها را در دست دارد
یاسر عرفات و یاران او نه تنها فاقد چنین . تبیش نیس

توتنی هستند بلکه به کرات نشان داده که خواستهایی جدا 
امروز تنها آنانی . از خواستهای توده های شورشی دارد

میتوانند دارای چنین کارآیی باشند که با توده ها بوده و 
خواسته های رادیکال توده ها را بیان دارند و یا حداقل خود 

درست از این روست که . ا هوادار این خواستها جلوه بدهندر
جریاناتی ارتجاعی مانند حماس، جهاد اسالمی، االقصی و 
دیگر جریانات اسالمی فلسطینی توانسته اند بخش بزرگی 

بخصوص جوانان و (از توده های به عصیان رسیده 
آری واقعیت این . را در پیرامون خود گرد آورند) نوجوانان
ه پس از عقد قرارداد اوسلو، پشت کردن دوباره است ک

عرفات به توده ها و ترویج فسادی هر چه بیشتر در میان 
دستگاه حکومتی او نفوذ و محبوبیت او در میان توده ها 
کاهش فاحشی یافته است و جلو آوردن عباس محمود نه 
تنها برای دفع الشه مرده عرفات که برای روی کار آوردن 

شاید بتواند اعتبار از دست رفته را به فردی است که 
آری عدم اعتبار . حکومت خودگردان فلسطین باز گرداند

عرفات در میان توده ها به حدی است که امروز محمود 
عباس که حتی وابسته تر از عرفات میباشد، امیدی برای 
بازیابی جلب اعتماد توده ها و دور کردن آنها از جریاناتی 

درست از این روست که عباس به مانند حماس است و 
امید دست یابی به قلمروی فلسطینی در کنار "سالح 
  ! مجهز میشود"اسرائیل

حماس، جهاد اسالمی، االقصی و بسیاری دیگر از 
جریانات ارتجاعی، ضد دمکراتیک و بنیادگرای اسالمی 
توانسته اند با برنامه ای نه تنها ضد صهیونیستی بلکه 

د و در کنار آن با فعالیتهای بسیار متأسفانه حتی ضد یهو
اجتماعی و دادن آنچه دستگاه بورکراتیک و فاسد حکومت 

مانند (خودگردان فلسطین نتوانسته است به توده ها بدهد 
آموزش و پرورش، بهداشت، کار و کمک های گوناگون 

بدیهی است که . از توان بسیار برخوردار گردند) اجتماعی
تیصال توده ها نیز به کشیده قهر ضدخلقی اسرائیل و اس

شدن توده ها به سوی این جریانات یاری فراوان رسانده 
  .است

هر روز . وضع اقتصادی فلسطینیها بسیار ناگوار است
بیکاری در نوار . به تعداد بیکاران فلسطینی اضافه میشود

غزه و ساحل غربی رود اردن غوغا میکند و مطابق آمار 
بسیاری از . د بالغ میشود درص53رسمی امروز بالغ بر 

فلسطینیهایی که در خارج از نوار غزه و ساحل غربی رود 
و به عبارتی دیگر در مناطقی که اشتغالی واقعی وجود (اردن 
به دلیل وضع اقتصادی اسرائیل و محدودیتهایی که ) دارد

  بوش ، بوش ،""نقشه راه صلحنقشه راه صلح""
  هاله ای پوشالینهاله ای پوشالین

  !!بر وعده هایی دروغینبر وعده هایی دروغین
  

  )قسمت آخر(
  
  در ثانینا
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حکومت اسرائیل برای فلسطینیها به اجرا گذاشته اند اشتغال 
 از نان بخور و نمیری که به دست خود را از دست داده و

تعداد افرادی که حتی با . میاورند نیز محروم شده اند
معیارهای فلسطینی فقیر شناخته میشوند در خالل دهه اخیر 

 نفر افزایش یافته 2000000 به 637000سه برابر شده و از 
 درصد ازساکنان مناطق فلسطینی نشین با درآمد 60. است

شرایط نامناسب ! ر زندگی میکنند دال2روزانه ای زیر 
اجتماعی و اقتصادی فلسطینیها محدود به این واقعیات 

 ساختمان 13000تنها در خالل سالهای اخیر : نیست
به ! فلسطینی به وسیله بولدوزرهای اسرائیلی ویران شده اند

جنبش همبستگی بین المللی "موجب آمار 
International Solidarity Movement" ارزش 

چه که به وسیله اسرائیلیها از میان برده شده، معادل با آن
در حمالت سالهای اخیر اسرائیلیها !  میلیون دالر است225

.  نفر کشته و یا زخمی شده اند20000به فلسطینیها حداقل 
با توجه به این امر که تعداد فلسطینیهای ساکن در نوار غزه 

ت ابعاد این  میلیون نفر اس3و ساحل غربی رود اردن تنها 
  .فاجعه روشنتر میشود

 "اعتماد"اما بد نیست که نگاهی هم به درجه 
. فلسطینیها نسبت به ایاالت متحده آمریکا داشته باشیم

شاید بتوان گفت که نظر توده های فلسطینی در مورد 
اسرائیل و ایاالت متحده آمریکا با توجه به آنچه که در 

فته است، باید قابل  سال اخیر بر آنها ر50خالل بیش از 
پیش بینی باشد اما به راستی چه کسی میتوانست ابعادی را 

پروژه نظرات جهانی پیو گلوبال "که آمارگیری موسسه 
Pew Global Attitudes Project" نشان داده 

نظرخواهی یک است، حدس بزند؟ به موجب نتیجه این 
ل از ساکنان مناطق فلسطینی نشین اردن و اسرائی(!!) درصد

همزمان ! نظر مساعدی نسبت به ایاالت متحده آمریکا دارند
 درصد از این افراد اعالم میکنند که اعتماد بسیار و یا 71

به این ترتیب !  دارند"اسامه بن الدن"قابل توجهی به 
 در میان این "رهبر سیاسی"اسامه بن الدن محبوب ترین 

باس از ر نشان میدهند که محمود عاهمین آم! افراد میباشد
  !از فلسطینیها برخوردار است(!) حمایت تنها سه درصد

  
  طرح صلح بوش دربرگیرنده چیست؟

  
در حقیقت با این طرح ایاالت متحده آمریکا توانسته 

 که بیش از پیش در -تا سازمان آزادیبخش فلسطین را 
 ناچار سازد -جهت آستانبوسی سرمایه جهانی گام برمیدارد 

محمود "وضع قدرت خارج کند و  را از م"یاسر عرفات"
 که موضعی حتی از عرفات -را ) "ابو مزین" ("عباس

در جریان این .  جایگزین او نماید-(!!)سازشکارانه تر دارد
 "سی آی ای"تغییرات سازمان اطالعاتی جدیدی با کمک 

بنا  گشته که جایگزین سازمان اطالعاتی ای شده  که در 

حال باید دید که این . دواقع پایه اساسی قدرت عرفات بو
  طرح چیست؟

طرح بوش نوید پایه گذاری قلمرو فلسطینی در کنار 
اسرائیل را، آن هم در آینده ای بسیار نزدیک، به فلسطینیها 

به آنان وعده داده شده که بتوانند در کشوری . میدهد
و البته به وسیله حکومت (مستقل که از آن خود آنهاست، 

و البته سالم . زندگی کنند)  میشودخودگردان فلسطین اداره
خواسته هایی که در مقابل آنها ! ما بدون التماس دعا نیست

  .گذاشته شده خود نشان دهنده ماهیت طرح بوش است
از فلسطینیها خواسته شده بود که نماینده ای جز 
یاسر عرفات داشته باشند، چرا که بوش و شارون نمی 

در مقابل !! ره باشند طرف مذاک"تروریست"خواستند با یک 
این خواسته کرنش به عمل آمده و با انتصاب محمود عباس 

  !این مشکل از میان برداشته شده است
از فلسطینیها خواسته شده است که حکومتی 

نفس امر کردن به این انتخاب ! دمکراتیک انتخاب بکنند
چنین حکومتی !  مورد نظر است"دمکراسی"نشانگر ماهیت 
ونه عنصر مترقی و انقالبی باشد وگرنه باید فاقد هر گ

بوش و (!) داوران بین المللی معیار دمکراسی بین المللی 
طرح "آن را دمکراتیک نینگاشته و بدین گونه (!!) شارون
 با عدم همکاری فلسطینیها برای به وجود آوردن یک "صلح

  !حکومت دمکراتیک از بین خواهد رفت
لسطین از محمود عباس و حکومت خودگردان ف

از (خواسته شده است که به عملیات مسلحانه فلسطینیها 
اما زمانیکه میدانیم ! پایان بخشند) جمله انفجارات انتحاری

محمود عباس مانند سلف خود یاسر عرفات فاقد توان 
کنترل توده های به استیصال آمده است، به راستی چه 

وش امکانی برای آن باقی می ماند؟ یا باید کمر به خدمت ب
و شارون گماشته و ردای قصابی خلق فلسطین را بر خود 

 شده و اعالم کنند که "اربابان"ببندند و یا باید آستانبوس 
نتوانسته اند به وعده خود در این مورد وفا نموده و از این رو 

آنگاه در رسانه ها بوق و کرنا ! فاقد لیاقت اداره کشور هستند
نیک سیرت از روی ارباب : زده شده و گفته خواهد شد

خوش طینتی و آزادمنشی، آزادی را به عنوان تحفه به 
  !فلسطینیها بخشید و آنان لیاقت نگهداری از آن را نداشتند

در مقابل این تعهدات به محمود عباس وعده 
حکومت بر فلسطینی مستقل و کمکهای اقتصادی شده 

 طرح حرکت برای صلح "طالیه بخش"این نمای . است
  !بوش است
 آنچه که گفته شده است به "تمامی" اما در مقابل و

، چه به آنها "عطا خواهد شد"توده های محروم فلسطینی 
داده نمی شود و حتی اگر به تمامی وعده ها عمل شود، چه 

  شرایطی در مقابل فلسطینیها خواهد بود؟
 شارون با روشنی تمام اعالم داشته است که -1

 داشت که به خانه های آوارگان فلسطینی اجازه نخواهند
 میلیون فلسطینی در نتیجه 4امروز بیش از . خود بازگردند

 سال حکومت نژادپرستانه در اسرائیل و ندانم کاریها و 55
خیانتهای بسیار رهبران عرب در کشورهای گوناگون آواره 
هستند و بسیاری هنوز کلید خانه های خود را که به ناچار 

ذاشته و ناچار به فرار شدند را در فلسطین اشغالی به جای گ
آن هم در طی (حال به طور رسمی . به همراه دارند

به آنان اعالم !!) "صلحی پایدار"مذاکراتی برای نیل به 
میشود که هرگز به آنان اجازه داده نخواهد شد به موطن 

  !خود باز گردند
 دستکم محدوده های مسکونی و زراعتی یهودی -2

ر ساحل غربی رود اردن و نوار غزه  موجود د"قانونی"نشین 
به عبارت دیگر محدوده هایی که حتی سازمان ملل نیز (

به فلسطینیها باز !) آنها را اشغالی و غیر قانونی خوانده است
 وزیر " Effie Eitamافی ایتام"! گردانده نخواهد شد

فردی که وابسته به یکی از احزاب (مسکن کابینه شارون 
در مصاحبه ای با روزنامه هارتز ) استناسیونالیستی مذهبی 

 ژوئن این روزنامه به چاپ رسیده است 2که در شماره روز 
می گوید که رشد این محدوده ها متوقف نشده و ادامه 

واقعیت این است که تمامی این محدوده ها ! خواهد داشت
غیر قانونی هستند و این در حالی است که شارون در ادامه 

 محدوده غیرقانونی که باید تخلیه 17 فریبکاریهای خود از
و به راستی چه کسی میتواند تصور کند ! شوند نام می برد

جزیره " 150که اداره واقعی یک کشور با وجود حداقل 
) یعنی اسرائیل( که در زیر لوای کشور دیگری "مستقل

آنچه که از هم اکنون در فلسطین ! خواهند بود ممکن است
می توان دید، بی حقوقی )  وجود آیدحتی اگر بتواند به(آتی 

ای است  که حتی سیاهپوستان آفریقای جنوبی در دوران 
  !حکومت نژادپرستان دچار آن نبودند

 شارون و دیگر رهبران اسرائیلی با روشنی تمام -3
اعالم کرده اند که حاضر به پس دادن اورشلیم نیستند و 

  .اننداورشلیم را بخشی جدایی ناپذیر از اسرائیل می د
 شریان و تمامی نبض های اقتصادی و از این رو -4

 به تمامی در دست "فلسطین آتی"توان سیاسی و اجتماعی 
اسرائیل بوده ودر چنین حالتی صحبت از آزادی و استقالل 

  !در مورد چنین کشوری بیش از یک شوخی تلخ نیست
آری همانگونه که ادوارد سعید با روشن بینی تمام 

این حتی برای کودکان خردسال مشخص "نوشته است 
است که نقشه راه صلح با آن هدف به میان آورده شده که 
اوأل به اختالفات فلسطینیها دامن زده و ثانیأ به عنوان 
 -پاداش حتی به فلسطینیهایی که رفرمهای اسرائیلی

  !"را درآورند، هیچ ندهدآمریکایی را به اج
  
  
  
  
  
  



صفحه                                                                        51  شماره                                          پیام فدایی  

  

 

14 

  جنگ برعلیه حقیقتجنگ برعلیه حقیقت
  

  John Pilgerجان پیلگر : نوشته ای از 
   "Aftonbladetآفتون بالدت "روزنامه سوئدی زبان : مأخذ 

  2003 آگوست 9مورخ 
  نادر ثانی: مترجم 

  
در بغداد ظهور و حماقت قدرت امپریالیستی طمعکاری در یک گورستان از یادرفته که 

اما گویی دیگر تنها .  نامیده می شود ، جشن گرفته می شود"North Gateزه شمالی دروا"
خیابانها از جمعیت تهی شده اند . سگها هستند که بازدیدکنندگان این مکان به شمار می آیند

و به نظر می آید که ابری بزرگ از بخاری پابرجا ، بر حقایق غیرقابل تغییر تاریخی ، سایه 
  .افکنده است

  
 در اینجا در مقبره ای که آرامگاه وی "Stanley Maudeاستانلی ماود "نرال انگلیسی ژ

 ، در خالل جنگ جهانی اول 1917او فردی است که در سال . می باشد ، دفن گردیده است
در . "نیروهای ما به مثابه فاتحین و یا دشمنان به اینجا نیامدند ، آنها آزادگر بودند": ، گفت 

، ده هزار نفر جان خود را در قیام بر علیه سلطه بریتانیا که آنها را با گاز و خالل سه سال 
این ماجرا اتفاقی . بمب به کام مرگ فرستاده و آنها را وحشی خوانده بود ، از دست داده بودند

  . بود که امپریالیسم بریتانیا در خاورمیانه هرگز نتوانست خود را از یادآوری آن رهایی بخشد
  

زها دیگر هر روز در ایاالت متحده آمریکا ، رسانه های فراگیر این کشور از خونریزی این رو
در عراق خبر می دهند و این در حالی است که بر ابعاد واقعی حمالتی که این روزها ، هر 
روز در این کشور بر علیه نیروهای آمریکایی صورت می گیرد سرپوش گذاشته شده و 

بزودی تعداد سربازانی که جان خود را پس از .  نمی رسدواقعیت امر به اطالع عموم
 عراق از دست داده اند از تعداد سربازانی که در خالل جنگ تحمیلی با این "آزادسازی"

آری در اینجا نیز ، درست مانند ویتنام ، . کشور جان خود را از دست دادند ، بیشتر خواهد شد
البته این به آن . ر هر چه دشوارتر شده است آزادسازی کشو"مأموریت"با دادن به افسانه 

تبلیغات نیروهای . معنی نیست که دستگاه تبلیغاتی نیروهای اشغالگر موفق نبوده است
اشغالگر در پنهان سازی این واقعیت که بیشتر عراقیها هم مخالف رژیم صدام حسین بوده و 

آنان می باشند ، با هم مخالف حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی و انگلیسی در میهن 
بد نیست بدانید که یکی از دالیل عمده ای که باعث خشم دولت . پیروزی مواجه شده است

 شده "BBCبی بی سی " ، خبرنگار "Andrew Gillganآندریو گلیگان "انگلستان از 
است ، آن بوده است که او در گزارشی اظهار داشته بود که بسیاری از عراقیها از اشغال 

  .کشورشان دستکم به اندازه دیکتاتوری ساقط شده تنفر دارندمرگبار 
  

جالب اینجاست که حتی این امر را نمی شود در اینجا ، در ایاالت متحده آمریکا ، بر زبان 
. در اینجا گویی پیامدهای مرگ و جراحتهای شدید هزاران عراقی وجود خارجی ندارندد. راند

 Donaldدونالد رامزفلد " از زیردستان نزدیک به وقتی که من با نفر سوم پنتاگون و یکی
Rumsfeld" دوگالس " ، وزیر جنگ ایاالت متحده آمریکا یعنیDouglas Feith" 

 سالح های "دقت"مصاحبه می کردم ، او سر خود را تکان داده و با شدت تمام با من از 
نگ به علمی بدون پیام او در خالل این مصاحبه آن بود که این ج. آمریکایی سخن می راند

مصاحبه من با . خونریزی که در خدمت خدایگانی یگان آمریکا قرار گرفته ، مبدل شده است
 آنگونه "واقعیت"در خالل سخنان او . او بیش از هر چیز به مثابه با یک کشیش درآمد

 آمریکایی در این جنگ زجر می کشند و "دختران" و "پسران"تصویر می شد که گویا تنها 
  . می باشد"وابستگان به حزب بعث"نان نتیجه عملکردهای زجر آ

  
آنان امکان نشر این واقعیت را ندارند . رسانه های عمومی مکررا این گفته را تکرار می کنند

که آنچه در عراق در جریان است حکایت از مقاومتی توده ای دارد و در عوض تعداد بسیار 
به چاپ می رسانند ، سربازانی که در این زیادی عکسهای سربازان مجروح آمریکایی را 

در این گزارشات حمله کنندگان اشغالگر . گزارشات با ملی گرایی شوینیستی تصویر می شوند
، قربانی جلوه داده شده و امپریالیستی که این حمله کنندگان در خدمت آن قرار دارند ، 

  .نیرویی خیرخواه نمایانده می گردد
  

 و "New York Timesمیویورک تایمز "نه های باارزشی مانند بدیهتا در این میان رسا
 هنوز کیفیت نازلی مانند رسانه های وابسه به "Washington Postواشنگتن پست "
 ژوئیه هر دو این 23اما در روز .  پیدا نکرده اند"Rupert Murdochروپرت موردوک "

 با دقت بسیار از جانب دولت  که"مراسم بازگشتی"روزنامه ها در صفحه اول خود برای درج 
این مراسم به مناسبت بازگشت دختر . کارگردانی شده بود ، جای بسیار زیادی داده بودند

 که در یک سانحه رانندگی در "Jessica Lynchجسیکا لینچ " ساله ای به نام 20سرباز 
ده شده خالل اشغال عراق مجروح شده و به اسارت نیروهای عراقی درآمده بود ، ترتیب دا

. روزنامه ها از آزادسازی شجاعانه او نوشته بودند اما واقعیت به شکل کامال دیگری بود. بود
واقعیت آن بود که پزشکان عراقی به کمک وی شتافته و احتماال نه تنها زندگی او را نجان 
 داده ، بلکه حتی با به خطر انداختن زندگی خود ، تالش کرده بودند تا او را به نیروهای

آری ، تصویر دروغینی که از این واقعیت در رسانه ها در معرض . آمریکایی تحویل دهند
این . عموم گذاشته شد آن بود که گویا او شجاعانه به جدال با متجاوزان عراقی برخواسته بود

در بیمارستانی ( وی "عملیات نجات"تصویر به همان اندازه دروغ است که تصویری که از 
و به وسیله دوربین مادون قرمز به وسیله یک کارگردان ) س در آن نبودکه تقریبا هیچک

تمامی آنچه که در اینجا آمده واقعیت غیرقابل . هالیوود فیلمبرداری شده بود ، دروغ بود
انکاری است که در واشنگتن شناخته شده است و بخش عمده ای از آن به گزارش درآمده 

  .است
  

ه بهترین و بدترین عناصر موجود در خبرنگاری ایاالت متحده این واقعیت اما مانع آن نشد ک
 در "Elizabethالیزابت " به شهر "به خانه بازگشتن سر تا پا شادی او"، پا به پای هم 

مطابق گزارش نیویورک .  را گزارش نکنند"West Virginiaویرجینیای غربی "ایالت 
 بخشیده بودند تکذیب "زیور" رخداده را تمایمز که پنتاگون این امر را که گویی آنان ماجرای

. "تنها برای عده قلیلی درگیری لفظی در این مورد اهمیت دارد"کرده و سپس نوشته بود که 
گزارشات متناقض در رسانه ها "واشنگتن پست نوشته بود که تمامی این ماجرا به دلیل 

 را اینگونه  سالها پیش چنین وضعط"George Orwellجورج اورول . "عمده شده است
واژه هایی که مانند برفی نرم بر روی حقیقت نشسته ، چهارچوب آنان ": توصیف کرده بود 

  ".را پاک و مخفی کرده و روی تمامی حقایق را می پوشانند
  

به موجب یک همه پرسی در سطح ملی که چندی پیش به انجام رسید ، آمریکایی ها که 
ن را در اختیار دارند باور آورده اند که عراق در پس معتقدند آزادترین رسانه های عمومی جها

 که او را می توان صدایی "Jane Harmanجین هارمن ". پرده رویداد یازدهم سپتامبر بود
ما قربانیان یکی از ": منفرد و نادر در کنگره ایاالت متحده آمریکا به شمار آورد می گوید 

 اما حتی این باور نیز سرابی بیش "/ایمبزرگترین عملیات مخفی سازی در کل تاریخ شده 
حقیقت ممنوع آن است که حمله بدون دلیل به عراق و غارت منابع و امکانات این . نیست

واقعیت این اشغالها همانند . کشور هفتاد و سومین اشغال استعماری ایاالت متحده آمریکاست
ه است ، به وسیله واقعیت صدها عملیات مخفی خونباری که این کشور به انجام رساند
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دروغهایی مخفی می گردند که از جانب نظام سیاسی این کشور ، حمایت شده و سیستم و 
سنت رایجی در این کشور را که تاریخ آن به کشتار جمعی بومیهای آمریکا می رسد تشکیل 

  .می دهد
  

 در آن نمونه های تاریخی این دروغها بسیارند و از جمله می توان به موردی اشاره کرد که
ماین "اسپانیا به دروغ متهم شد که یکی از کشتیهای چنگی ایاالت متحده آمریکا ، کشتی 

Maine" را مورد حمله قرار داده و آن را غرق کرده است ، این دروغ منجر به جنگ آمریکا 
 "Hearstهیرست "پس از اشاعه این دروغ بود که روزنامه های وابسته به . و اسپانیا شد

. جنجال جنگ با اسپانیا را به وجود آورده و جاده را برای آغاز این جنگ صاف کنندتوانستند 
 بین ایاالت متحده آمریکا و "فاصله توان موشکی"نمونه دیگر این دروغها جنجال در مورد 

 به روزنامه نگاران 1960اتحاد جماهیر شوروی بود که بر اساس اسناد جعلی ای که در سال 
این دروغ بود که منجر به تسریع تسلیح آمریکا به سالحهای اتمی . ده بودداده شده بود بنا ش

این ماجرا . دروغ دیگر چهار سال پس از این دروغ به توده های مردم تحویل داده شد. گردید
بر اساس حمله ای که گویا نیروهای ویتنامی به دو جنگنده دریایی آمریکایی در خلیج 

پس از پخش این دروغ رسانه ها خواستار اعمال . ا شد کرده بودند بن"Tonkinتونکین "
 ، رئیس جمهور وقت ایاالت متحده "Lyndon Johnsonلیندن جانسون "قصاص شده و 

  . ، بهانه ای را که برای بمباران کردن ویتنام شمالی طالب آن بود پیدا کرد
   

 سکوت رسانه  توانست با استفاده از"Jimmy Carterجیمی کارتر " 1970در پایان دهه 
ها اندونزی را مسلح کرده ، آن را به جان ساکنان تی مور شرقی انداخته و باعث کشتار شدید 

او با استفاده از همین سکوت ، حمایت مخفیانه از مجاهدین افغانستان را آغاز . آنان گردید
  .کرده و بدینگونه باعث به وجود آمدن و رشد طالبانها و القاعده گردید

  
گفته شد که ایاالت متحده آمریکا از .  دروغ دیگری به توده ها ارائه گردید1980در دهه 

جانب جنبشهای توده ای آمریکای مرکزی و به خصوص از جانب ساندنیستها در کشور 
رونالد "با استفاده از این دروغ بود که که !  قرار گرفته است"تهدید"کوچک نیکاراگوئه مورد 

 را "Contrasکنتراها "ت گروههایی تروریستی مانند  توانس"Ronald Reaganریگان 
  . نفر شد70000این تسلیحات باعث مرگ حدود . حمایت و مسلح نماید

  
این . "آمریکاییها در شرایطی جاوید زندگی می کنند" می نویسد "Timesتایمز "هفته نامه 

ان رسانه های با در حال حاضر در می. جمله به آن مفهوم است که آنان امکان انتخاب ندارند
 که متعلق به متعلق به روپرت موردوک می باشد و "Foxفاکس "اهمیت کانال تلویزیونی 
 را به دست آورد ، سایه خود را بر دیگر رسانه ها "جنگ خوبی"در زمان حمله به عراق 

 Federal Communicationsکمیسیون فدرال ارتباطات". گسترده است
Commission"کولین پاول "  که به وسیله پسرColin Powell" وزیر امور خارجه ، 

 رهبری می شود ، در صدد آن است که قوانین موجود در "Michaelمایکل "آمریکا ، 
چنین کاری منجر به آن می . عرصه کانالهای تلویزیونی را یکبار برای همیشه از بین ببرد

ینندگان کانالهای تلویزیونی  درصد از ب90 و چهار گروه دیگر بتوانند کنترل "فاکس"شود که 
 سردبیر نشریه فرانسوی "Ignacio Ramonetایگناسیو رامونت "آقای . را به دست آورند

 به شکل بسیار خوبی این اوضاع را "Le Monde Diplomatiquesلوموند دیپلماتیک "
 که خواسته سازمان ملل متحد و "جنگ پیشگیرانه"با هدف ": جمعبندی کرده و می نویسد 

جورج "فکار عمومی بین المللی نبود گروه کوچکی با دکترین سیاسی خاصی که در پیرامون ا
 هست ، ماشین تبلیغاتی عظیمی را سازماندهی کرد که دروغهای "George Bushبوش 

نظام حکومتی را با خواست شدیدی که یادآور بدترین رژیمهای قرن بیستم می باشد ، تولید 
 Office of Globalاداره ارتباطات جهانی "ها مستقیما از طرف بیشتر این دروغ. می نماید

Communications" داونینگ " ساعته کار می کند ، به 24 کاخ سفید ، دایره ای که
  .   فرستاده شدند"Downing Streetاستریت 

  
اداره نقشه های "تعداد زیادی از این دروغها به وسیله واحدی مخفی در پنتاگون به نام 

 که تالش می کرد کاری کند تا اطالعات ناب "Office of Special Plansمخصوص 
بخش بزرگی از این .  نماید تهیه می شود"جذاب تر"به دست آمده ضدجاسوسی ناب را 

در .  نقل قول شده و به عموم ارائه گردید"Tony Blairتونی بلر "دروغها سپس به وسیله 
 شده در مورد اسلحه های تخریبی عمومی همینجا بود که بسیاری از دروغهای شناخته

 ، وزیر جنگ ایاالت متحده آمریکا با "دونالد رامزفلد" یولی 9روز .  شدند"ساخته و پرداخته"
 در اختیار نداشته "مدارک تازه ای"چهره ای خندان گفت که ایاالت متحده آمریکا هیچگاه 

 Paulپاول وول فوویتز "البته پیش از بیان این اظهارات یکی از معاونان او . است
Wolfowitz" دالیل " تنها به "مسئله سالحهای مخرب جمعی" فاش کرده بود که

بود که همه ) برای اشغال عراق(بوروکراسی ساخته و پرداخته شده بود ، چرا که تنها دلیلی 
  ".می توانستند در مورد آن توافق داشته باشند

  
این . توان بعنوان بخشی از این امر فهمید را می "بی بی سی"حمله شدید دولت بلر به 

حمالت تنها مانوری منحرف کننده برای دور کردن توجه عموم به رابطه جنایتکارانه بلر با 
 Dannyدانی شچتر "آنگونه که مفسر تیزبین آمریکایی . دارودسته بوش نمی باشد

Schechter" 5،6بی سی به  می کوید در خالل سالهای اخیر همزمان با آن که درآمد بی 
میلیارد دالر افزایش یافته ، تعداد تماشاگران بی بی سی در ایاالت متحده آمریکا از تعداد 

 بی بی سی نگاه می کنند بیشتر شده و از این رو 1افرادی که در انگلستان به کانال 
بی بی سی را به " و دیگر کانالهای بزرگ آن خواهان آن هستند که "موردوک"مدتهاست 

  ."انده ، داغان کرده و خصوصی سازندعقب ر
  

 ، وزیر فرهنگ "Tessa Jowellتسا جوول "با توجه به این واقعیات عجیب نیست که 
 می گوید آنچه که در "شچتر". بریتانیا ، تمدید قرارداد با بی بی سی را زیر سئوال می برد

 موضعی به این میان واقعیت دارد آن است که بی بی سی در تمامی مدت جنگ با عراق
او در این زمینه نقل قولی از گزارش تحقیقی . شدت مثبت در مورد این جنگ داشته است

 ، انستیتوی بی طرفی که به "Media Tenorمدیا تنور "مفصلی آورده است که به وسیله 
 گزارش "مدیا تنور"در این گزارش . وسیله خود او پایه گذاری شده ، به انجام رسیده است

نال تلویزیونی بزرگ را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نتیجه می گیرد که در جنگی چند کا
خالل جنگ بی بی سی امکان کمتری نسبت به دیگر کانالها ، حتی کانالهای آمریکایی ، در 

دانشگاه کاردیف "تحقیق دیگری که از جانب . مورد پخش نظرات مخالف جنگ داده است
Cardiff University" رسیده ، نتیجه ای همانند این نتیجه به دست داده است به انجام .  

  
 من درآوردی ماشین دروغ سازی واشنگتن را آب و "اطالعات"در موارد بسیاری بی بی سی 
به طور نمونه می توان از حمله دروغین عراق با موشکهای . تاب داده و پخش کرده است

نشدنی پیروزی خبرنگار بی بی سی در همین مورد نطق فراموش . اسکاد به کویت یاد نمود
 را "داونینگ استریت" در 10 در بیرون ساختمان شماره "Andrew Marrsآندرو مارس "

گفته است که توانسته اند بغداد را بدون "تونی بلر : به خوبی به یاد می آورم که گفت 
.  جشن بگیرندخونریزی به تصرف خود درآورند و سرانجام عراقیها توانسته اند این پیروزی را

  ."در هر دو این موارد نشان داده شده که حق کامال با او بوده است
  

. تقریبا تمامی بخشهای موجود در این گفته نادرست بوده و چیزی جز دروغی شرم آور نیست
   20000 غیرنظامی و 10000به موجب بسیاری گزارشات تعداد کشته شدگان عراقی بالغ به 
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 3000 نیست ، کشته شدن "حمام خون" آنچه که در عراق رخ داده ، اگر. نظامی می گردد

   را می توان چه نامید؟"World Trade Centerورلد ترید سنتر "نفر در 
  

از یک جنبه این روزها تحمل آنچه که در کنار ما به ما تحمیل می شود بسیار دشوار است 
 ، از "David Kellyدیوید کلی " اما از جنبه دیگر من به دلیل شرح حالی که در مورد دکتر

 ، "کلی"دکتر . طرف خانواده او داده شد ، تحت تأثیر قرار گرفته و کمی آرامش پیدا کردم
دانشمندی بود که برای وزارت دفاع انگلستان کار می کرد و پس از آن که دولت این کشور 

خانواده . دکشی کرداو را در انظار عمومی به عنوان منبع خبری بی بی سی معرفی نمود ، خو

فعالیت کاری دیوید با استقالل ، شرف و خواست او برای دستیابی به ": او از جمله نوشته اند 
درک ابعاد این تراژدی بسیار . مشخص می شد) در بسیاری از موارد بسیار دشوار(حقیقت 

  ".دشوار است
  

 درست نقطه مقابل "دیوید کلی"شکی نیست که اکثریت توده های انگلستان متوجه اند که 
کسانی بود که در عمل نشان داده اند نماینده یک نیروی خطرناک و خشونت بار خارجی 

متوقف کردن این خطر بیش از همیشه هم برای عراقیها و هم برای خود ما ضروری . هستند
  .می باشد

  

  
  
  

  )11بقیه از صفحه ( ...آیا سلطنت طلبان امتحان 
  

 می کنند ، البته با "دیالوگ" با آنها مناظره و "خونسردی"با . ها تظاهرات می کنند در کنار آن"آرام"بطور 
یک شرط و آن این است که نیروهای مورد نظرشان گذشته را فراموش کنند و از آن صحبتی به میان 
 نیاورند در این میان اگر کسی کارنامه سراسر جنایت شان را یادآور شد و در مورد آن پرسید و اساساً

 و غیر آشکار دیگر کرد و با قیافه – مثل آنها –اعتراضی به همکاری با آنها و سایر جریانات ضد انقالب آشکار 
تمرین دمکراسی " طلب کار می شوند که دیدید اینها بلد نیستند "معصومانه" و البته بسیار "حق به جانب"

رست می گویند چرا که مگر می شود عاشق  ، البته در مورد دومی د"اینها کینه دارند" و می گویند "کنند
  آزادی و کارگران و خلق های ایران بود و به جریاناتی مانند سلطنت طلبان کینه آگاهانه و طبقاتی نداشت؟

در نتیجه در شرایط جدید یعنی اوج گیری جنبشهای اعتراضی و گوشه چشم نشان دادن های برخی مقامات 
 برای اینکه به هدف ذکر شده که در لحظه حاضر جزئی از استراتژی امپریالیستی به آنها ، سلطنت طلبان

ضد انقالبی شان است دست پیدا کنند ، در نقش دایه دلسوزتر از مادر ظاهر شده و حتی بخشی از آنها می 
کار به جائی رسیده که حتی . گویند دفاع آنها بطور کلی از سلطنت به معنی دفاع از خاندان پهلوی نیست

 فعالیت "من به عنوان یک شهروند"پهلوی هم برای خرید وجهه عمومی به طور روزمره می گوید خود نیم 
  . می کنم

  
سلطنت طلبان صد البته روی این موضوع در تبلیغات شان متمرکز شده اند که دردهای رو به رشد در 

می باشد و نه  "تلفیق دین و دولت" و به طور مشخص "حاکمیت مالها" و "سوء مدیریت"ایران محصول 
با این تحلیل آنها برای فریب توده ها بر . به سبب حاکمیت سرمایه داری وابسته و بحران عمیق شونده اش

 تمام دردهای مردم ایران "چاره"آنها می گویند که . نکته ای تأکید می ورزند که بسیار انحرافی است
 در "دلپذیر"گفتن این حکم ظاهر فریب و در اینجا با .  است"سکوالر" "غیر دینی"بوجود آمدن یک دولت 

چرا که نه تنها سلطنت طلبان بلکه تمام . واقع یک کار رندانه ماهیتاً بورژوازی صورت گرفته و می گیرد
جریاناتی که چنین فکر و یا تبلیغ می کنند گذشته از هر ظاهری که به خود بگیرند درباره ماهیت طبقاتی 

 می کنند واز آن مهم تر برای رسیدن به چنین دولتی بر مسالمت آمیز  خود سکوت اختیار"سکوالر"دولت 
  .بودن مبارزه تأکید می ورزند

  
با این شعار است که سلطنت طلبان زمینه های الزم را در میان بعضی از دیگر نیروها در اپوزیسیون برای 

ت ظاهری و ماهیت فکری در این چهارچوب یکی از جریاناتی که خصوصیا. جلب همکاری با آنها می بینند
این جریان .  است"حزب کمونیست کارگری"الزم برای بهره برداری سلطنت طلبان را در خود یک جا دارد 

در سالهای گذشته بر مبنای برنامه بورژوا رفرمیستی و دیدگاه هایش از اوضاع حاکم در ایران ، بر مبنای 
یاسی اش یک همکاری اعالم نشده را با جریان  اجتماعی و استراتژی س–تحلیل اش از روابط اقتصادی 

 جلوه دادن خود است "دمکرات"سلطنت طلب در همه عرصه هائی که الزمه هدف سلطنت طلبان برا ی 

به همین دلیل درتظاهرات های اخیر . آغاز کرده است
 توده –که به مناسبت بزرگداشت جنبش دانشجویی 

 ای در کشورهای مختلف بر پا شد حزب کمونیست
کاغذی در هر کجا که توانست با شعارهای مورد پسند 
سلطنت طلبان و امتناع از دادن شعارهایی که توسط 
 - توده ها و دانشجویان در داخل مطرح می شود

شعارهایی که تنفر آنها را از سلطنت و جمهوری 
اسالمی به مثابه دو شکل از حاکمیت بورژوازی وابسته 

لبان به تظاهرات  در کنار سلطنت ط-بیان می کنند
البته این بار اول نیست که این جریان در کنار . پرداختند

 حداقل در لوس -سلطنت طلبان و ساواکی ها
اما از سابقه این .  به تظاهرات دست می زند-آنجلس

همکاری های اعالم نشده که بگذریم با حضور افراد این 
جریان در رکاب سلطنت طلبان ، آنها می توانند پز 

 بودن بگیرند و در همه جا جار بزنند که ما "اتدمکر"
 با پرچم سرخ و عکس مارکس "کمونیست ها"در کنار 

  . هستیم"دمکرات"قرار می گیریم پس 
  
   

چه زمینه های فکری حزب کمونیست 
  کارگری را به سلطنت طلبان نزدیک 

  می کند؟
  

 نیز مانند سلطنت "حزب کمونیست کارگری"اوالً 
ت دیگر بوروژوایی علت اصلی طلبان و یا جریانا

دردهای کارگران و زحمتکشان ، و یا به زعم خودش 
حاکمیت اسالم " را در "مشکالت بورژوازی ایران"حتی 

.  خالصه می کند"تلفیق دین و دولت" و یا "سیاسی
 در تحلیل اش می گوید "حزب کمونیست کارگری"
 یعنی " سیاسی است–مشکل بورژوازی ایران حکومتی "

 اگر بورژوازی ایران حکومت خودش را ایجاد کند اینکه
به دردهای الینحل خودش یعنی بحران اقتصادی پایان 

به زبان . یعنی اقتصاد را راه خواهد انداخت. خواهد داد
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ساده جوهر ارزیابی و تحلیل حزب کمونیست کاغذی چنین است که این نه مناسبات اقتصادی سرمایه داری 
ه است و در مرحله ای به سبب همین بحران ، دولتی برانداخته شد و دولت وابسته است که بحران زد

 است ، "اسالم سیاسی"آنها می گویند علت اصلی وجود ! نه. دیگری با شکل مذهبی روی کار آورده شد
برای اینکه از نظر اقتصادی نمی تواند ". جمهوری اسالمی است که نمی تواند اقتصاد را سر و سامان دهد

چرا نمی تواند؟ زیرا ) از سخنرانی منصور حکمت در کنگره سوم حزب اش ("ایران را راه اندازی کنداقتصاد 
اما آیا می توان بدون چشم ) از همان منبع("است! "دیالوگ تمدن ها"ماکزیمم رابطه اش با بازار جهانی "که 

هوری اسالمی با امپریالیست  سال گذشته و بدون تالش برای فریبکاری رابطه جم25بستن بر روی واقعیتهای 
 در باره حضور بانک جهانی و صندوق بین "حکک" دید؟ پس "دیالوگ تمدنها"ها بویژه آمریکا را در حد 

 میلیارد دالری جمهوری اسالمی به همین نهادها ، آن همه قراردهای 60المللی پول و مقروض بودن باالی 
 سال 25نه چندان پشت پرده با آمریکا در طول مدت ظالمانه با دول غربی ، آن همه بده و بستان های 

گذشته چه می گوید؟ بده بستان هائی که در شرایط بحران اقتصادی کنونی آمریکا ، چنان تضادها و 
) Henry Waxman(اختالفات درونی جناح های حکومتی در آمریکا را رشد داد  که  هنری واکس من 

نامه سرگشاده به دولت آمریکا و پنتاگون می نویسد که چرا نماینده دمکرات کنگره آمریکا با ارسال 
 بر علیه ایران با جمهوری اسالمی داد و ستد دارد؟ به عنوان مثال اخیراً "تحریم"هالیبرتون بر خالف قوانین 

 گزارش دادند که هیجده شرکت آمریکائی به دلیل اینکه با ایران BBCرسانه های بزرگ جهانی منجمله 
 افشا کرد که "مادر جونز"اخیراً مجله . اشته اند مورد تحقیق قوه قضائیه آمریکا قرار گرفته اندداد و ستد د

نویسنده مقاله مجله . هالیبرتون و جنرال الکتریک با ایران معامالت و قراردادهای هنگفتی داشته اند
 گفت که WBAIرادیو  از "دمکراسی نو" در گفتگوئی با امی گودمن برنامه ساز Mother Jonesمادرجونز 

نویسنده . " میلیون دالر سرمایه گذاری کرده تا سدهایی بر روی رود کارون بسازند300هالیبرتون حدود "
 گفت که هالیبرتون و جنرال الکتریک از طریق شرکت های واسطه ای مثالً کانادایی "مادر جونز"مقاله مجله 

 به "دوبی"ت که کاالهای آمریکائی از کشورهای منطقه مثالً او گف. و ایتالیائی با ایران وارد معامله می شوند
البته در نظر منصور حکمت و حزب کاغذی اش به خاطر اینکه تمام تالش شان این . ایران وارد می گردند

رابطه " است نه "دیالوگ تمدنها"است که خاک به چشم کارگران و زحمتکشان ایران بپاشند ، اینها همه اش 
اقتصاد "به این دلیل است که آنها اساساً .  و به طور مشخص رابطه اسارتبار با امپریالیست ها"با بازار جهانی

 و به بیان مارکسیستی نظام سرمایه داری وابسته را به مثابه دشمن و خطر نمی "سیاسی سرمایه داری ایران
هستند که خطر و دشمن  یا جمهوری اسالمی و دسته جات اش "اسالم سیاسی"بینند بلکه از نظر آنها این 

 بدانیم که به "فرقه های مذهبی"اصلی هستند ، که تازه آنها را هم باید پدیده هائی ماوراء طبقات و صرفاً 
اما آیا این تئوری های مشعشع اگر در عمل پیاده شوند معنائی .  ندارند"ربطی"هیچ طبقه و قشر اجتماعی 

 و کمک به نجات روابط ظالمانه و گندیده سرمایه داری جز خدمتگزاری به طبقه بورژوازی وابسته ایران
تهدید ": وابسته دارند؟ بویژه آنکه منصور حکمت در این زمینه به عنوان خط دهنده این جریان می گوید

  ."واقعی از جانب نیروها و احزابی است که ریشه ای در اقتصاد سیاسی سرمایه داری ایران امروز ندارند
  
و توده های ستمدیده ایران نه سرمایه داری وابسته و نیروها و احزابی که نمایندگی دشمن کارگران ! بله

 که در مورد آنها هم منصور "اسالم سیاسی"آنرا دارند بلکه نیروهایی هستند مانند جمهوری اسالمی و 
قه های فر" ندارند چرا که آنها تنها "سرمایه داری ایران امروز"حکمت و حزب اش معتقدند رابطه ای با 

بنابراین برای نجات مردم ایران صرفاً باید به جنگ آنها رفت و در این راه چه باک که از .  هستند"مذهبی
 هستند کمک گرفت و همکارشان بود تا "پرو غرب" مانند سلطنت طلبان که "بی خطری"نیروها و احزاب 

 داشته "رابطه با بازار جهانی" بوجود آید که "دولت آزاد و مدرن و سکوالر"دین از دولت جدا شود و 
اینها بخشی از ایده های مشعشعی هستند که زیر نام ! باشد و بر بحران سرمایه داری ایران امروز فائق آید

کمونیسم در حقیقت فصل مشترک حزب کمونیست کارگری با ضد انقالبیون را تشکیل داده و هموارکننده 
 هم باید توجه داشت که رضا "فرقه های مذهبی" براندازی این البته در رابطه با. راه همکاری با آنها است

پهلوی و سلطنت طلبان هم که مانند تمام جریانات ضد انقالبی دیگر در واقع مثل مرگ از انقالب کارگران و 
زحمتکشان برای درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی وابسته و نابودی ارتش امپریالیستی و کسب آزادی 

پیشروی انقالب وحشت دارند ، تالش و دمکراسی و 
شان این است که عده ای بروند و عده دیگری جای 
. آنها را در اداره ماشین دولتی بورژوازی پر کنند

بیهوده نیست که حزب منصور حکمت نیز هر جا که 
امکان یابد از البالی فرمول بندی های خود عمدتاً بر 

 که "رنمد"مسالمت آمیز بودن مبارزه البته از نوع 
شرایط امن نظام " یابند در "امکان"طی آن مردم 

کلمات و . ( تأکید می ورزد"حکومتی آتی را تعیین کنند
جمله داخل گیومه ها از قطنامه دفتر سیاسی حزب 

ک درباره تضمین حق مردم در تعیین نظام .ک
ک همین نگرش را .حزب ک(، ) حکومتی آینده ایران

رد بکار می گیرد یعنی نیز در رابطه با مسئله ملی کُ
  )انتخاب از طریق رفراندوم تحت نظارت سازمان ملل

  
حکک به جای دفاع از زور سازمان یافته قهری ستم 
کشان در تقابل با زور سازمان یافته و قهر ضد انقالبی 
سیستماتیک سلطه امپریالیستی و دفاع از نابودی این 

ت سلطن"سلطه ، فرمول های خود را هر چه بیشتر به 
آیا به همین دالئل نیست که .  نزدیک می کند"طلبان

این جریان هرچه بیشتر به همکاری با سلطنت طلبان 
 توده ها "امتحان پس داده"این دشمنان قسم خورده و 

  روی آورده است و خواهان نه انقالب بلکه رفرم است؟
  

  نتیجه گیری
  

وقایع اخیر نشان می دهند که بطور کلی جریان 
در بستر اوضاع بحرانی داخلی ایران و سلطنت طلب 

تحوالت در استراتژی جهانی امپریالیسم آمریکا جهت 
دستیابی به اهداف شوم اش به تاکتیک محیالنه ولی 

 و "امروز فقط اتحاد برای رفراندوم"شناخته شده 
انگشت گذاشتن بر بعضی از جنایات بی شمار رژیم 

 هم به وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی ، آن
منظور نفوذ در میان توده های ستمدیده و مهار و به 
کج راه بردن اعتراضات و جنبش آنها برای حفظ 

این . مناسبات سرمایه داری وابسته دست زده است
جریان برای تسهیل رسیدن به اهداف اش شبانه روز 

 می کند و برای "آزادیخواهی" و "دمکرات"ادعای 
یی که برای نابودی عامل  آنها به توده ها"قبوالندن"

اصلی درد و رنجهای شان یعنی سلطه امپریالیسم 
 اما از داشتن یک تشکیالت انقالبی -مبارزه می کنند

  .  تالش می ورزد-رهبری کننده محرومند
  

  19ه مطلب در صفحه امدا
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توطئه پنتاگون برای شرط توطئه پنتاگون برای شرط 
  بندی روی  ترور و جنایتبندی روی  ترور و جنایت

  
  جهانگیر

  
اگون برای بنای فاش شدن یکی از طرح های پنت

بازارهای بورس و شرط بندی روی حمله های تروریستی و 
نظامی افشاگر ماهیت جنایتکارانه نیروهایی است که در 
آمریکا و دیگر کشورهای امپریالیستی بر اریکه قدرت تکیه 

  .زده اند
بازار تحلیل خط مشی "طبق توطئه ای ، که نام 

 به Policy Analysis Market (PAM) "سیاسی
پنتاگون تصمیم به راه انداختن بازار بورس و  آن اعطا شده ،

سفته ای دارد که در آن سرمایه داران وابسته و نزدیک به 
مریکا روی امکان وقوع حوادثی مثل ترور یاسر آحکومت 

عرفات، سقوط رژیم اُردن، و یا حمله موشکی به کره شمالی 
ون وعده در صفحه اینترنتی پنتاگ. کنند سرمایه گزاری می

، سرمایه  داده شده بود که در صورت صحت پیش بینی ها
سودهای سرشاری را ) بخوان وقوع جنگ و ترور(گذاری ها 

. برای شرکت کنندگان در این بازار به ارمغان می آورد
پنتاگون مصونیت و ناشناس ماندن هویت معامله کنندگان 
 را تضمین کرده و همچنین اعالم کرده بود که کارمندان

دولتی حق شرکت در این بازار و یا دسترسی به مشخصات 
 جوالی در 29در مقاله ای که در . را ندارند معامله کنندگان

، گفته شد که این طرح پنتاگون  نیویورک تایمز چاپ شد
، اجتماعی و نظامی کشورهایی مثل  روی آینده اقتصادی

،  ی، عربستان سعود ، اسرائیل ، عراق ، ایران ، اُردن مصر
مریکا در این کشورها آ، ترکیه و عواقب دخالت  سوریه

  . شود متمرکز می
 جوالی در یک کنفرانس مطبوعاتی 28وقتی در تاریخ 

 جوالی تعدادی 29دو تن از سناتورهای دمکرات و در 
،  سناتور جمهوری خواه علیه این طرح اعتراض کردند

داشت و پنتاگون اطالعات راجع به آن را از روی اینترنت بر
اما مردم به . اعالم کرد که این طرح را ملغا نموده است

خوبی می دانند که  برداشتن این طرح از روی صفحه 
. اینترنتی پنتاگون به معنی الغا چنین طرح سودآوری نیست

 میلیون دالر کمک 8آنهم در شرایطی که  بوش تقاضای 
 کرده است و 2007دولتی برای ادامه این طرح تا سال 

های سرمایه داری این روزها سخت سرگرم دفاع  تصادداناق
از چنین طرح هایی هستند و از طریق مصاحبه و گفتگو در 
رسانه های جمعی آمریکایی و کانادایی سعی در آماده سازی 

سرمایه گذاری در . کنند افکار مردم برای پذیرش آنها می
این بازار تروریستی به این شکل است که مثأل شما پیش 

کند و  مریکا به ایران حمله نظامی میآکنید که  ینی میب

به .  دالر می خرید1سهم قرادهای آینده را مثال هر کدام 
زنند و این  مرور که افراد بیشتری حدس شما را می
رود و به عنوان  قراردادها را می خرند قیمت آنها باالتر می

 اگر بعد از حمله به. رسد  دالر می10مثال به هر  سهم 
، شما که   دالر باشد100ایران سود این قراردادها هر سهم 

تروریست ها . کنید  دالر سود می99زودتر حدس زده بودید 
و سرمایه دارانی که به دنبال کسب سود از ترورها و جنگ 

توانند به راحتی از این  های تحمیلی امپریالیستی هستند می
شان استفاده بازارهای دولتی برای تغییر حوادث به نفع خود

  .     کنند
 Defense Advance پروژه مشترک، این طرح 

Research Projects Agency (DARPA) و 
  در سندیاگو وNet Exchange دو کمپانی خصوصی

Economist Intelligence Unit که با مجله 
نظارت این . باشد ، می کند بریتیش اکونومیست کار می

 می باشد که  (Poindexter)طرح نیز با پویندکستر
او در گذشته نیز . مناسب ترین فرد برای این مقام است

مبتکر بسیاری از طرح های جاسوسی و اطالعاتی پنتاگون 
 نیز به عنوان یکی از 1980بوده است و در سالهای 

 کنترا دادگاهی ولی بعدها تبرئه -سردمداران توطئه ایران
 کردن کنترا ارتش مزدوری بود که هدفش سرنگون. ( شد

مریکا و اسرائیل از طریق آحکومت ساندانیستها بود و 
، از نظر  ، در جریان جنگ با عراق فروش اسلحه به ایران
 کنترا اتحاد گروهی -ایران  .) کردند مالی آن را تأمین می

، ضدانقالبیون  و ارتشیان آمریکا CIA از مأموران سابق
، و  د مخدر، تاجران موا ، فاشیست ها کوبایی مقیم آمریکا

دیگر گانگسترها برای کمک و حمایت مخفیانه از نیروهای 
دست راستی و شبه نظامیان نیکاراگوئه در شکست دادن 
دولت ساندانیستی و جنایت علیه مردم نیکاراگوئه بود و از 

 . شد زیرزمین کاخ سفید هدایت می
مریکایی که همیشه بر جنایات دولت آرسانه های 

 خبر طرح اخیر پنتاگون را هم با ، سرپوش گذاشته اند
چاشنی شوخی اعالم کردند و در هیچ یک از کنفرانس های 

که بعد از بلند شدن سر و صدای ( مطبوعاتی  جورج بوش
ابدأ سوالی در مورد این طرح ) این طرح  برگزار شده

تنها مقاله ای در نیویورک تایمز چاپ . پنتاگون پرسیده نشد
کرد از فعالیت های  خواست میشد که از دولت آمریکا در

البته بیشتر از این هم . جاسوسی پویندکستر جلوگیری کند
مریکایی انتظار آشود از رسانه های فاسد و وابسته  نمی
اما توطئه های پنتاگون نه تنها شوخی و جوک . داشت

نیست بلکه تبلور رابطه نزدیک نیروهای سیاسی فاشیست 
ران زالوصفتی است که از در رأس دولت آمریکا و سرمایه دا

تجاوز نظامی علیه مردم جهان برای هر چه بیشتر اندوختن 
  .کنند سرمایه استفاده می

رو شدن این طرح باعث شد که حوادث چند هفته قبل از 
خرید و فروش های .  سپتامبر نیز در خاطره ها زنده شود11

مشکوک  در بازار بورس نیویورک و واشنگتن در دو هفته 
، نشان داد که افراد   سپتامبر11 حمله تروریستی قبل از

بخصوصی از میان سرمایه داران کشورهای امپریالیستی  
آنها سهام . پیشاپیش از وقوع حادثه ای  خبر داشته اند

، و کمپانی  ، بیمه ، توریستی شرکت های عمده هواپیمایی
هایی که دفاتر اصلی شان در برج های نیویورک بود را 

 به جای آنها به طور بی سابقه ای تعداد بسیار فروختند و
زیادی از  سهام دولتی آمریکا را خریدند که بهترین سرمایه 

 سپتامبر 11با اینکه  بعد از . گذاری در شرایط بحرانی است
دولت امریکا اعالم کرد که در مورد این خرید و فروش ها 

حقیقی ، اما تا به امروز نتیجه هیچ نوع  ت تحقیق خواهد کرد
مریکا نیز  به آنها آرسانه های جمعی . اعالم نشده است

  خبری در 2002فقط در دوم اکتبر . بهای چندانی ندادند
آی  در مورد خرید و  بی این مورد چاپ کرد و نوشت که اف

وال . کند فروش های مشکوک در بازار بورس تحقیق می
 در مورد این Wall Street Journalاستریت ژورنال 

به عنوان مثال یک ":  د و فروش های مشکوک نوشتخری
 دالر سهام دولت آمریکا را خریده که این اردیلیم 5نفر فقط 

شان به طور ناگهانی افزایش   سپتامبر ارزش11سهام بعد از 
 در اوایل اکتبر نیز مکاتبات و گزارشات دولت ".یافته است

 USA و  Associated Pressمریکا در این مورد درآ
Today چاپ شد.  

در تاریخ دوم اکتبر نیز انجمن سهامداران کانادایی در 
 کمپانی را نوشت که دولت 38صفحه اینترنتی خود لیست 

ز کانادایی ها خواسته بود اطالعات مربوط به خرید اآمریکا 
 27و فروش سهام آنها را توسط سرمایه داران کانادایی از 

 آمریکا ولی . سپتامبر برایشان  بفرستند11آگوست تا 
بالفاصله از کانادا خواست که این لیست را از روی اینترنت 
بردارند ولی قبل از اینکه کانادایی ها این کار را بکنند برخی 

این لیست شامل . از خبرنگاران لیست را کپی  کردند
  :شرکتهای زیر بود

،  ، نورت وست ، دلتا ، کانتیننتال مریکاآشرکت هواپیمایی 
و شرکت های بیمه جان ...  ، و یونایتد،  ساوت وست

و کمپانی های واقع در برج ها  ...، مت الیف ، و  هنکاک
، لون  ، جنرال موتورز ، لمن برادرز مورگان استنلی:  مثل

   .... ، و ، بانک نیویورک استار تکنولوژی
در حال حاضر امکان ندارد که اطالع پیدا کنیم کدام 

 11وه ها از قبل در مورد واقعه ، کمپانی ها و یا گر افراد
سپتامبر اطالع داشته اند ولی خرید و فروش های عجوالنه 
و بی سابقه بازار بورس نشانه آگاه بودن افرادی در حاکمیت 

وقایع قبل از . آمریکا از احتمال وقوع حادثه ای استثنایی بود
یازده سپتامبر و برنامه های پنتاگون نشان دهنده سودهای 

ها از تروریسم و شرط بندی  ست که امپریالیستسرشاری ا
روی کشتار مردم جهان به جیب می زنند و حاضر نیستند 

  .به هیچ قیمتی از آنها چشم پوشی کنند
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   و سازمان سیا و سازمان سیاIISSII نقش اداره اطالعات و امنیت پاکستان  نقش اداره اطالعات و امنیت پاکستان –– سپتامبر  سپتامبر 1111
 

در .  شده که حاوی فاکت های مهمی در افشای دست های پشت پرده این حادثه تروریستی می باشد سپتامبر به قلم چاسادوفسکی چاپ11اخیرا کتابی در باره حادثه 
  از یک حساب بانکی در پاکستان "احمد عمر شیخ"ژنرال محمود احمد ؛ رئیس اداره اطالعات و امنیت پاکستان ، توسط شخصی بنام : این کتاب از جمله آمده است که 

  .واریز نموده است) به اصطالح شاه مهره گروه هواپیماربایان  ( "محمد عطا"اب بانکی  هزار دالر به حس100بیش از 
  

که سالها با سازمان سیا همکاری نزدیک و مستقیم داشته و در خدمت برنامه های این سازمان در سرتاسر (بر اساس اطالعات مندرج در این کتاب ژنرال محمود احمد 
ید و با برخی از مقامات بلند پایه شورای امنیت ملی آمریکا و پنتاگون و سازمان  آ سپتامبر به آمریکا می11یک هفته قبل از ) کرده استانجام وظیفه .... آسیای میانه و 

  . شود ترور می"ائتالف شمال" سپتامبر ، احمد شاه مسعود رهبر 9در تاریخ .   مالقات و مذاکره می کند"جرج ته نت"سیا منجمله رئیس این سازمان یعنی 
  

جان " ؛ رئیس کمیته اطالعات و امنیت سنای آمریکا ، سناتور "باب گراهام" سپتامبر سناتور 11در این کتاب همچنین آمده است که ژنرال محمود احمد در تاریخ 
 و هم "گاس" جالب است که بدانید که هم . ؛ رئیس کمیته اطالعات و امنیت مجلس نمایندگان آمریکا ، را مالقات می کند"پورتر گاس" ؛ عضو همین کمیته و "کیل

  . سپتامبر  را عهده دار شدند11 آمریکا در رابطه با حمله تروریستی "قصور دستگاه امنیتی" بعدا مسئولیت تحقیق حول پرونده به اصطالح "گراهام"
  

 ؛ رئیس "جوزف بیدن" سپتامبر با سناتور 13ا مالقات می کند و در  ر"ریچارد آرمیتاژ" و "کولین پاول")  سپتامبر13 و 12در ( ژنرال محمود در جریان این سفر 
او بعدا در . به افغانستان می فرستد) مال عمر(دولت آمریکا ژنرال محمود را دو بار برای گفتگو با رهبر طالبان ؛ محمود عمر . کمیته روابط خارجی سنا دیدار داشته است

یعنی یک روز بعد از دریافت سمت استانداری پنجاب و درست مصادف با آغاز ( اکتبر 8و در تاریخ . نجاب منصوب می شود اکتبر همان سال به سمت استاندار پ7تاریخ 
  ! خود خواستار بازنشستگی بوده استالبته دولت پاکستان درباره این بازنشستگی اعالم نمود که ژنرال محمود. گردد بازنشسته می) بمباران افغانستان توسط آمریکا

  

  
  

   )17بقیه از صفحه ( ...آیا سلطنت طلبان امتحان 
  

در چهارچوب این سیاست سلطنت طلبان نیازمند این هستند که حتی االمکان از طریق جلب همکاری با 
جریاناتی که تحلیل ها و دیدگاه های شان دارای فصل مشترک هائی با سلطنت طلبان است به این نیاز 

ری با استناد به آنچه به طور اجمال از طرز تفکرشان ذکر شد در حزب کمونیست کارگ. پاسخ دهند
عمل نشان داده است که دارای آن خصوصیات و انرژی همکاری با جریانی مانند سلطنت طلبان می 

  .باشد
  

وظیفه جریانات واقعاً کمونیستی و ترقی خواه در این مقطع حساس این است که همزمان با تشدید 
رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی به طور همه جانبه با تأکید و روشن مبارزه خود بر علیه 

کردن وظائف یک انقالب پیروزمند یعنی آنچه نیاز طبقات و اقشار تحت ستم ایران برای برون رفت از 
شرایط وحشتناک کنونی و به طور مشخص نابودی سلطه امپریالیسم و نظام سرمایه داری وابسته 

ای همه جانبه و بی رحمانه تمام جریانات ضد انقالب آشکار و سرپوشیده و تمام جریانات است به افش
سازشکار و رفرمیست منجمله سلطنت طلبان و جمهوری خواهان قالبی و جریاناتی که به پنهان کردن 

دست زده اند ) مارکسیسم و کمونیسم کارگری( رفرمیستی خود در پوشش –ماهیت سازشکارانه 
 در مورد سلطنت طلبان امتحان پس داده شده عالوه بر آنچه گفته شد باید حتماً با رجوع به .بپردازند

کارنامه جنایتکارانه گذشته شان و تالش کنونی شان در کسب حمایت ارباب و نیز رفتار کینه توزانه شان 
 باب نسبت به کارگران و زحمتکشان و کمونیست ها و آزادیخواهان کذب ادعاهای دروغی شان در

  . را برای کارگران و خلق های ایران هر چه بیشتر افشا نمود"آزادی" و "دمکراسی"
  

  پیام فدائی و خوانندگان
  

  استرالیا
  

  غ - ب -ر 
  با درود های انقالبی

بدنبال دریافت نامه تان کتابی را که خواسته بودید 
در جوف همان کتاب چگونگی . برایتان ارسال نمودیم

آبونمان نشریات سازمان و ارسال وجه آبونمان را 
ده برایتان نوشته ایم که امیدواریم بدستان رسی

  .باشد
  

  پاکستان
  

   ر-دوست عزیز  ی
پیام "نامه تان را دریافت کردیم از ارسال نشریه 

  .موفق و پیروز باشید.  سپاسگزاریم"زن
  

  دانمارک
 

علی گلعلی " نوشته "بیوه باکره"اخیرا کتابی  بنام 
 در دانمارک منتشر شده که "زاده الله دشتی

 ما نویسنده محبت کرده و نسخه ای از آن را برای
 .ارسال کرده است که از محبت شان  سپاسگزاریم



صفحه                                                                        51  شماره                                          پیام فدایی  

  

 

20 

 نظامی در منطقه  نظامی در منطقه ––چرا آمریکا باید به لحاظ سیاسی چرا آمریکا باید به لحاظ سیاسی 
  خاورمیانه حضور داشته باشد؟ خاورمیانه حضور داشته باشد؟ 

  ))از زبان مقامات آمریکائیاز زبان مقامات آمریکائی((
  

  ترجمه و تنظیم از فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در آمریکا  ترجمه و تنظیم از فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در آمریکا  
  

خاورمیانه یکی از چند منطقه ای است که اهمیت اش برای ایاالت متحده مثل منطقه ". 1
شریان نفت برای سالمت اقتصادی جهان صنعتی تا آینده ای بسیار دور . روز روشن است

 توسعه حضور درمنطقه خلیج ، تأثیر بسزایی بر .اهمیت حیاتی و تعیین کننده خواهد داشت
سرائیل و افراطی گری مذهبی گرفته تا تروریسم و پاک موضوعاتی از قبیل روابط اعراب و ا

تمام رؤسای جمهوری از زمان نیکسون تا . بودن منطقه از سالح های اتمی خواهد داشت
حاال قبول داشته اند که تضمین امنیت و ثبات خلیج فارس اهمیت حیاتی برای منافع ایاالت 

  ."متحده آمریکا دارد
مشاور امنیت ملی در دوران جورج (، پرنت اسکوکرافت  )دوران کارترمشاور امنیت ملی در (برژنسکی [

  ]1997 ژوئن – می "مهار متمایز شده"از مقاله ) شورای روابط خارجی(، ریچارد مورفی  )بوش پدر
  

در برنامه خط مقدم از ریچارد آرمیتاژ که معاون وزیرامور خارجه در حال حاضر و معاون . 2
، میپرسند  ر بین المللی در دوران ریگان و جورج بوش پدر می باشدوزیر دفاع برای امنیت امو

آیا برای ما آن همه حیاتی است که به لحاظ جغرافیائی نیروهای نظامی آمریکا را در ": که
  ؟"منطقه خلیج فارس داشته باشیم

 باید بگویم از نقطه نظر جغرافیای سیاسی بسیار هم با اهمیت است که ما": ریچارد آرمیتاژ 
بقاء آن کشورها را حفظ کنیم، به شکلی که دسترسی ما به نفتی که از منطقه خلیج فارس 
جاری می شود را با جان و دل حفاظت کنیم، و این همیشه برای دولت ها و کنگره های 
آمریکا در مقاطع مختلف روشن بوده که به نفع ماست که حضور نظامی مان را در آن منطقه 

  ".حفظ کنیم
   ]2001در برنامه فرانت الین مصاحبه با ریچارد آرمیتاژ سپتامبر  PBSشبکه[
  

آسیای جنوبی  و خاورمیانهایاالت متحده آمریکا مصمم است تا : اهداف نظامی آمریکا . 3
یعنی جائی که دسترسی به منابع طبیعی استراتژیکی و قیمت های با ثبات باید حفظ شوند ، 

 و باالخره جائی که بازارهای اند هژمونی داشته باشدجائی که هیچ قدرت مخالفی نباید بتو
اما تا یک صلح پایدار در میان اعراب و . آزاد در حال توسعه هستند ، دارای صلح و ثبات باشد

هم چنین . اسرائیل و میان هندوستان و پاکستان بدست نیاید ، منطقه نمی تواند با ثبات شود
راق ، ایران و لیبی به قوانین بین المللی گردن ثبات نمی تواند بدست آید ، مگر اینکه ع

  .بگذارند و دیگر تهدیدی برای امنیت منطقه نباشند
  : منطقه ای و عملیات ایاالت متحده آمریکا ) م–نظامی (پایگاههای دفاعی 

حضور نظامی ایاالت متحده در خاورمیانه شامل یک حضور دراز مدت محدود و حضور شمار 
نیروهائی که فرستاده می شوند مدتی می مانند و بعد (امی نوبتی بزرگی از نیروهای نظ

به طور متوسط حدوداً بیست .  و موقتی می باشد) م-جایشان را به دسته دیگری می دهند
 سرباز و هم چنین وسائل الزم که قبالً به منطقه فرستاده شده اند، در آنجا 20000هزار 

  . و باعث ایجاد ثبات در منطقه گردندحضور دارند، تا مانع از بروز سرکشی گشته
این نیروها مجری قطنامه های سازمان ملل هستند و مانع از سرکشی های کشورهای یاغی 
می گردند، انتقال آزاد کاال را ضمانت می کنند، هم چنین با شرکای منطقه برای بهبود 

 دسته جمعی فعالیتهای میان دو کشور و میان کشورهای منطقه و تقویت توان مندی های
منافع حیاتی ایاالت متحده در امنیت و ثبات خاورمیانه و جایگاه . ... دفاعی همکاری می کنند

منحصر به فرد نظامی و سیاسی آن، این مسئولیت غیرقابل انکار و ویژه را به منظور تقویت و 
  )تأکید از ما (.صلح و ثبات منطقه به آمریکا می دهد

 فصل یکم، –ن وزیر دفاع آمریکا در دوران کلینتون از گزارش وزیر دفاع بخشی از سخنان ویلیام کوه[
   ]16 و 15استراتژی دفاعی ایاالت متحده، وزارت دفاع واشنگتن صفحه 

کارکنان شرکت سهامی ملی گاز در اعتراض به سیاست خصوصی سازی  *
دولت که بر اساس آن بخشی از سهام شرکت گاز به سازمان تأمین اجتماعی و 
صندوق بازنشستگی واگذار شده و به همین دلیل تعدادی از کارگران در معرض 

 مرداد ماه در مقابل وزارت کار 27از دست دادن شغل خود قرار گرفته اند صبح 
الزم به یادآوری است که این دومین بار است که کارگران . دست به تحصن زدند

شان دست به اعتراض این شرکت در دو ماهه اخیر جهت رسیدن به خواستهای 
 تیر ماه نیز آنها در مقابل وزارت نفت در تهران تحصن نمودند که 7در . زنند می

با وعده مسئولین شرکت نفت مبنی بر رسیدگی به خواستهای شان به تحصن 
  .خود پایان دادند

  

 20به دلیل عدم پرداخت دستمزد کارگران شرکت هواکش خزر رشت از  *
کارگران این شرکت سه ماه است که حقوق . صاب زدندمرداد ماه دست به اعت

  .خود را دریافت نکرده اند
  

در چارچوب سیاست های ضد پناهندگی دولت هلند اخیرا پناهنگان افغانی  *
که تقاضای پناهنگی شان رد می شود از کمپ های پناهندگان اخراج و بدون 

از پناهندگان هلند سازمان حمایت . هیچ حمایتی در خیابان ها رها می گردند
ضمن اعتراض به این اقدام اعالم کرد که بر اساس توافق های بین المللی که 

 حق اخراج هیچ 2004دولت هلند رسما پذیرفته است تا قبل از آوریل سال 
پناهنده افغانی را ندارد در نتیجه تا آن زمان پناهجویان افغانی نیز از حقوق 

  .می باشند پناهجوئی برخوردار
 

  

  لیست کمک های مالی
  

  سوئد
  

   کرون400     رفیق بهروز دهقانی
  

  نروژ
  

  یورو      5    )از آلمان( گلستانه
  یورو      5     )از هلند(سامبا 

  کرون     50                 )از سوئد( ش -گ
  کرون   100                     ) از امریکا(مهمان 

  کرون   700                                  بهمن 19
  کرون  2000                 آزاده                       

  

  هلند
  

  یورو     200                   انجمن                  
  

  انگلستان
  

  پوند      10          کیومرث سنجری             
  

  کانادا
  

       دالر کانادا100                   سی یه را
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  ی چریکهای فدایی خلق ایرانی چریکهای فدایی خلق ایران و بیانیه ها و بیانیه هااطالعیه هااطالعیه ها      
  
  

خطر اعدام ، جان دو تن از خطر اعدام ، جان دو تن از 
  !!دانشجویان را تهدید می کنددانشجویان را تهدید می کند

  
بیدادگاه های ضدخلقی جمهوری اسالمی دو 
نفر از دستگیرشدگان حرکت های اعتراضی 
اخیر که گفته می شود هر دوی آنها از 

محارب "دانشجویان دانشگاه شیراز بوده اند را 
 شناخته و اشد مجازات را برای آنها در "ا خداب

  .نظر گرفته است
بر اساس قوانین اسالمی حاکم ، کسانی که به 

 معرفی می شوند ، "محارب با خدا"عنوان 
حکم صادره در موردشان مجازات مرگ به 
شیوه های مختلف است و تاکنون نیز تحت 
حاکمیت جمهوری اسالمی در طی چند سال 

شماری از شیوه های کشتن گذشته موارد بی
انسان ها از جمله تیرباران ، حلق آویز ، گردن 
زدن با شمشیر و تبر ، پرتاب از کوه ، سنگسار 

  .و غیره به اجرا گذاشته شده است
یکی از مزدوران شناخته شده جمهوری 
اسالمی در استان فارس به نام حسین علی 
امیری ؛ رئیس کل دادگستری این استان ، در 

ه ای با بی بی سی وقیحانه عنوان مصاحب
کرده است که این دو ، دانشجو نبوده بلکه از 

  .  می باشند"اراذل و اوباش"
البته باید به این واقعیت توجه کرد که تحت 
حاکمیت نظام ظالمانه و ارتجاعی سرمایه 
داری و به ویژه در کشورهای وابسته به 
 امپریالیسم که دیکتاتوری عریان بر آنها حاکم
است ، بهتان و انگ زدن به فعالین سیاسی و 
توده های معترض از سوی حکومتیان ، امری 
مرسوم می باشد به طوری که سردمداران 
مرتجع و عمله و اکله های نظام ، همواره 

اراذل و "آزادیخواهان و عناصر مبارز را 
 می نامند ؛ همان طور که رژیم "اوباش

ایر جنایتکار شاه نیز کمونیست ها و س
انقالبیونی که برای رهایی خلق شان مبارزه 

اما صرف .  می نامید"خرابکار"می کردند را 
نظر از این که آن دو نفر ، دانشجو بوده یا 
نبوده باشند ، حکم صادره در مورد آنان ، 
اساسا حکمی است جنایتکارانه و ضدمردمی 
که بار دیگر و به روشنی درجه رذالت و 

در حق توده های ددمنشی این رژیم را 
معترض و مبارز میهن دربندمان نمایان می 

  . سازد

ما اعمال ننگین رژیم جمهوری اسالمی و 
حکم صادره در ارتباط با افراد مذکور را 
محکوم دانسته و از آنجا که خطر مرگ ، جان 
بسیاری از دستگیرشدگان موج اعتراضات اخیر 
و سایر زندانیان سیاسی را تهدید می کند ، 

روهای انقالبی اپوزیسیون و به ویژه نی
کمونیست ها را فرامی خوانیم تا ضمن دفاع از 
زندانیان سیاسی ، فریاد اعتراض علیه اعمال 
وحشیانه رژیم را به گوش مردم جهان 

  .برسانند
  

زنده باد مبارزات حق طلبانه و انقالبی 
  !دانشجویان

سرنگون باد رژیم وابسته به امپریالیسم 
  !میجمهوری اسال

  !پیروز باد انقالب  !زنده باد آزادی
  

  با ایمان به پیروزی راهمان
      1382مرداد ماه / چریکهای فدایی خلق ایران

  
جان هزاران تن از جان هزاران تن از 

دستگیرشدگان حرکت های دستگیرشدگان حرکت های 
  !!اعتراضی اخیر در خطر استاعتراضی اخیر در خطر است

  
به دنبال اعتراضات اخیر دانشجویی که چندین 
هفته به طول انجامید و همچنین گره خوردن 

ارزات دانشجویان با اقشار وسیعی از مردم ، مب
رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی هزاران نفر از 
تظاهرکنندگان را در شهرهای مختلف دستگیر 
. و به مکان های نامعلومی انتقال داده است

بستگان دستگیرشدگان در طول چندین هفته 
گذشته برای پیدا کردن ردی از فرزندان خود 

موده اند ، اما تا کنون از تالش های بسیاری ن
  .سرنوشت آنان خبری در دست نیست

به دنبال ربودن و قتل بیشرمانه زهرا کاظمی ؛ 
عکاس و خبرنگار ایرانی تبار مقیم کانادا ، 
توسط عوامل جمهوری اسالمی و افشاگری 
های اخیر در این رابطه و به طور کلی در 
ارتباط با شیوه های گوناگون کشتار فعالین و 

ندانیان سیاسی ، هزاران تن از مادران و ز
پدرانی که تاکنون هیچ رد پایی از فرزندان 
شان پیدا نکرده اند ، در وحشت و اظطرابی 

  .عظیم بسر می برند
همان طور که سال ها تجربه ، و به خصوص 

 نشان داده 67 و 60تجربه قتل عام سال های 

است ، رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری 
ی برای حفظ بقای ننگین خود از هیچ اسالم

جنایتی برعلیه خلق های مبارز ایران 
در همین راستا نیز ، . رویگردان نبوده و نیست

در پی تهدیدات آشکار سران بلندپایه رژیم 
مبنی بر مجازات وحشیانه دستگیرشدگان اخیر 
، که مفهومی جز اعمال شکنجه ها و قساوت 

ارزین دربند های هر چه وحشیانه تر در حق مب
ندارد ، رژیم ددمنش جمهوری اسالمی در 
صدد است تا در موقعیتی مناسب دست به 
جنایتی دیگر زده و با کشتار این زندانیان ، 

  .حمام خون دیگری به راه اندازد
ما ضمن محکوم کردن اعمال و نیات پلید 
رژیم جمهوری اسالمی ، از همه نیروهای 

توأم با افشاء مترقی و انقالبی می خواهیم که 
هر چه وسیعتر رژیم و رساندن صدای آزادی 
خواهانه و حق طلبانه زندانیان سیاسی ایران 
به گوش مردم جهان ، به هر شکل که می 
توانند به دفاع از زندانیان سیاسی پرداخته و 
رژیم را در اجرای اهداف جنایتکارانه اش ناکام 

  .سازند
  

البی پیروز باد مبارزات حق طلبانه و انق
  !دانشجویان

سرنگون باد رژیم وابسته به امپریالیسم 
  !جمهوری اسالمی

  !پیروز باد انقالب  !زنده باد آزادی
  

  با ایمان به پیروزی راهمان
  2003 آگوست 5/ چریکهای فدایی خلق ایران

  
سرکوب مردم سمیرم اصفهان سرکوب مردم سمیرم اصفهان 

  !!محکوم استمحکوم است
  

 مرداد ، تظاهرات آرامی در 24روز جمعه 
 اعتراض به طرح الحاق سمیرم اصفهان در

دهستان وردشت از نواحی این شهرستان به 
تجمع .  حوزه شهرستان دهاقان بر پا شد

هزاران نفر از مردم این شهرستان در جلوی 
فرمانداری سمیرم و عدم رسیدگی مسئولین به 
خواسته های مردم ، آتش خشم آن ها را بر 
انگیخته و با دخالت خشونت آمیز نیروهای 

 رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی ، ضد شورش
شعارهای ضد حکومتی به سرعت در فضای 
شهر پیچید و مردم بی سالح پاسخ خود را با 

  . گلوله دریافت کردند

در چنین شرایطی در پاسخ به سرکوب 
وحشیانه نیروهای انتظامی ، مردم به مقابله 
پرداخته و با آتش زدن الستیک و شکستن 

تمان استانداری و شیشه بانک ها ، به ساخ
.  سایر ساختمان های دولتی حمله نمودند

مردم با استفاده از هر وسیله ای که در اختیار 
داشتند در همان ساعات اولیه ، تعداد بسیاری 
از نیروهای ویژه رژیم را به شدت مجروح 
کردند به طوری که به اعتراف خود دست 
اندرکاران رژیم ، حداقل دو تن از آنان کشته 

نیروهای رژیم که بیرحمانه مردم را به .  ندشد
گلوله بسته بودند ، حداقل هشت تن از 
تظاهرکنندگان را کشته و تعداد بسیاری از 

در ضمن به اعتراف .  آنان را مجروح ساختند
مقامات رژیم حداقل یک صد و پنجاه نفر از 

البته خبرهای رسیده . اهالی ، مجروح شده اند
اد مجروحین را بیش از از بیمارستان شهر تعد

 تعداد.  رابر آن رقم نشان می دهددو ب
دستگیرشدگان نیز بیش از پانصد نفر اعالم 

   .شده است
واقعیت امر آن است که مردم به جان آمده در 
زیر سیطره رژیم جنایت پیشه جمهوری 
اسالمی از هر شرایطی برای ابراز مخالفت 

 این تظاهرات در حالی.  خود سود می جویند
صورت گرفت که رژیم هنوز درگیر بگیر و به 

 تیر 18بندهای مربوط به جنبش دانشجوئی 
ماه بود و مردم با شهامت سمیرم در حالی به 
میدان آمدند که می دانستند رژیم در حال 
حاضر از اعمال خشونت هر چه بیشتر در حق 

  .  مخالفین خود صحبت می کند
 علیه ما اعمال جنایت کارانه جمهوری اسالمی

مردم دلیر و مبارز سمیرم را محکوم نموده و 
خواهان آزادی فوری دستگیر شدگان مبارز 

  .می باشیم
    

  !زنده باد مبارزات عادالنه خلقهای ایران
سرنگون باد رژیم وابسته به امپریالیسم 

  !جمهوری اسالمی
زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن 

  !به آزادی است
  

   پیروزی راهمان با ایمان به
  1382مرداد  / چریکهای فدائی خلق ایران

  
   24در صفحه مطلب ادامه 
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  مارکسیسم به زبان مارکسمارکسیسم به زبان مارکس

  ))66((  ))واژه نامهواژه نامه((
  

  بهرنگ. ا: تهیه و تنظیم از

  
  

منظور از ترکیب سرمایه ، " : (Composition of Capital) ترکیب سرمایه
سرمایه متغیر و ] تناسب بین[؛ یعنی تناسب میان جزء فعال و جزء غیرفعال سرمایه 

  ".سرمایه ثابت ، می باشد
  
ترکیب سرمایه را می بایست به صورت یک مفهوم دوجانبه ، در نطر گرفت و "

از جنبه ارزشی ، ترکیب سرمایه با تناسبی مشخص می ] بدین معنا که. [درک کرد
 ابزار تولید ، و سرمایه ثابت یا ارزش] دو بخش[گردد که در درون آن ، سرمایه به 

. سرمایه متغیر یا ارزش نیروی کار ؛ یعنی مجموع کل دستمزدها ، تقسیم می شود
 ، ∗، کل سرمایه ، به ابزار تولید و به نیروی کار زنده... از جنبه مادی ] از سوی دیگر[

با رابطه موجود ] یعنی ترکیب سرمایه از جنبه مادی[ترکیب اخیر . تقسیم می گردد
، و حجمِ کارِ ضروری برای بکارگرفتن ... سایلِ تولیدِ بکار گرفته شده بین حجمِ و

یعنی ترکیب [من ترکیب اولی . ، مشخص می گردد... وسایل تولید مورد نظر 
یعنی ترکیب سرمایه از نقطه [ و دومی ترکیب ارزشیرا ] سرمایه از نقطه نظر ارزش

  )1ه ، جلد سرمای (". سرمایه ، می ناممترکیب فنیرا ] نظر مادی
  

بین این " : (Organic Composition of Capital) ترکیب ارگانیک سرمایه
رابطه متقابل سفت و سختی ] یعنی بین ترکیب ارزشی و ترکیب فنی سرمایه[دو 

برای بیان این رابطه ، از آنجایی که ترکیب ارزشی ی سرمایه با ترکیب . وجود دارد
ییر در ترکیب فنی سرمایه می باشد ، فنی ی سرمایه مشخص گردیده و معرف تغ

اختالف . ...  سرمایه ، می خوانمترکیب ارگانیکمن ترکیب ارزشی سرمایه را ، 
میان ترکیب فنی و ترکیب ارزشی سرمایه در هر یک از شاخه های صنعت در این 

یعنی میزان ارزش [نکته متبلور می گردد که رابطه ی ارزشی ی دو بخش سرمایه 
ممکن است تغییر ] نسبت به میزان ارزش سرمایه متغیر و یا برعکسسرمایه ثابت 

کند اما ترکیب فنی سرمایه ثابت باقی بماند ، و یا این که ، رابطه ی ارزشی ی آنها 
از آنجا که ترکیب ارزشی . ... یکسان باقی بماند ولی ترکیب فنی سرمایه تغییر کند
ف تغییر در ترکیب فنی سرمایه سرمایه با ترکیب فنی ی آن معین می گردد و معر

 ".می باشد ، ترکیب ارزشی سرمایه ، ترکیب ارگانیک سرمایه ، خوانده می شود
  )1سرمایه ، جلد (
  

                                                 
 می خواند Dead Labour "کار مرده یا بی جان"مارکس ادوات و ماشین آالت تولیدی را   ∗

 ای چرا که این ماشین آالت در  واقع معرف میزان معینی از نیروی کار می باشند ، نیروی کار زنده
که قبال در جریان ساخت و تولید آنها مصرف شده و  اکنون به طور بی جان در پیکر ماشین تجسم 

  .یافته است

از ... مجموع کل سرمایه ... " : (Falling Rate of Profit) نرخ نزولی سود
. ی کندتولید م... تشکیل شده ، و ارزش اضافه ... و سرمایه متغیر ... سرمایه ثابت 

، نرخ ... سهم این ارزش اضافه نسبت به مقدار سرمایه متغیرِ سرمایه گذاری شده 
اگر این ارزش اضافه را نه به سرمایه متغیر ] حال... . [ارزش اضافه خوانده می شود 

یعنی اگر این ارزش اضافه را [، بلکه به جای آن به مجموع کل سرمایه ربط دهیم 
یه متغیر بلکه در ارتباط با مجموع کل سرمایه ی سرمایه نه در ارتباط با حجم سرما

، آنگاه ، سود ، خوانده می شود ، و به این ترتیب ، ] گذاری شده ، در نظر بگیریم
.  ، خوانده می شود...، نرخ سود ... سهم ارزش اضافه نسبت به مجموع کل سرمایه 

   )3سرمایه ، جلد (
  
، هر بار در جریان ] در جامعه[یه داری با استقرار بنیان های عام نظام سرما"

انباشت ، نقطه ای فرا می رسد که تکامل بارآوری کار اجتماعی ، به نیرومندترین 
افزایش بارآوری کار ، در کاهش حجم کار نسبت به . ... اهرم انباشت بدل می گردد

 یعنی این تغییر در ترکیب فنی سرمایه ؛... . متجلی می گردد... حجم وسایل تولیدی 
در ترکیب ارزشیِ سرمایه ؛ ... افزایش حجم وسایل تولید نسبت به حجم نیروی کار 

یا [به زیان جزء متغیر آن ] یا وسایل تولید[یعنی در افزایش جزء ثابت سرمایه 
  )1سرمایه ، جلد  (".، منعکس می گردد] نیروی کار

  
ه صورت مقدار فزاینده تبدیل دوباره و مستمر اضافه ارزش به سرمایه ، اکنون ب... "

همین امر . سرمایه ای که به درون پروسه تولید وارد می شود ، نمایان می گردد
به نوبه خود ، زمینه و مبنای ] یعنی بازتبدیلِ مستمرِ اضافه ارزش به سرمایه[

گسترش ابعاد تولید ، زمینه و مبنای روش های باالبری نیروی بارآور کار ، و زمینه و 
پس با انباشت سرمایه ، شیوه . ...  تولید شتابان اضافه ارزش ، می باشدمبنایی برای

تولید خاص سرمایه داری ، و با شیوه تولید سرمایه داری ، انباشت سرمایه ، توسعه 
این دو عامل اقتصادی ، بر حسب نسبت مرکب تأثیراتی که بر یکدیگر . می یابد

فنی سرمایه می گردند ، به طوری اعمال می نمایند ، موجب بروز تغییر در ترکیب 
که جزء متغیر سرمایه نسبت به جزء ثابت آن ، پیوسته کوچکتر و کوچکتر می 

  )1سرمایه ، جلد  (".گردد
  
مضاف بر این ، چنانچه این طور استنباط کنیم که این تغییر تدریجی در ترکیب "

یش در تمامی سرمایه صرفا به حوزه های منفرد تولید محدود نگردیده بلکه کم و ب
حوزه ها یا دست کم در تمامی حوزه های کلیدی تولید رخ می دهد و با بروز 
تغییراتی در میانگین ترکیب ارگانیک کل سرمایه ی موجود در یک جامعه معین 
همراه می گردد ، آنگاه ، مادام که نرخ ارزش اضافه یا شدت استثمار کار توسط 
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 تدریجی سرمایه ثابت نسبت به سرمایه سرمایه یکسان باقی بماند ، رشد و نمو
سرمایه  (".متغیر ضرورتا می بایست به افول تدریجی نرخ عمومی سود ، منجر گردد

  )3، جلد 
  
از آنجا که حجم کار زنده ی به خدمت گرفته شده ، در مقایسه با حجم کار "

که توسط ] یعنی همان کار بی جان یا ماشین آالت تولیدی ای[مادیت یافته ای 
] بنابر این... [نیروی کار زنده به حرکت درمی آید ، دایما در حال کاهش می باشد 

چنین نتیجه می شود که آن بخش از کار زنده نیز که بابت آن اجرتی پرداخته نمی 
شود و به شکل ارزش اضافه درمی آید ، می بایست دایما ، در مقایسه با مقدار 

از آنجا که سهم حجم ] و در نتیجه. [ند، کاهش پیدا ک... کل سرمایه ... ارزش 
ارزش اضافه نسبت به ارزش کل سرمایه ریخته شده ، نرخ سود را تشکیل می دهد 

 که تنها منبع تولید ارزش اضافه -با این حساب ؛ یعنی با کاهش حجم کار زنده [، 
نرخ سود باید پیوسته افت پیدا کرده و ]  نسبت به حجم وسایل تولید ، طبعا-است 

  )3سرمایه ، جلد  (".اهش یابدک
  

توانایی ی عظیمِ رشد " : (Crisis of Over-production) بحران اضافه تولید
و گسترشِ جهش وارِ ذاتی و نهفته در سیستم کارخانه ای ، و وابستگی این سیستم 
به بازارهای جهانی ، ضرورتا موجب بروز تولید سرسام آور و ، بدنبال آن ، سبب 

ا گردیده و نتیجتا انقباض بازارها ، تولید را از پای انداخته و فلج می اشباع بازاره
: هستی و حیات صنعت مدرن ، به سلسله ای از دوره های ] بدین ترتیب. [سازد

. فعالیت اقتصادی مالیم ، رونق اقتصادی ، اضافه تولید ، بحران و رکود تبدل می شود
 ، عدم اطمینان و بی ثباتی اقتصادی ای در نتیجه این تغییراتِ ادواریِ سیکلِ صنعتی

و نتیجتا برای شرایط زیستی و معیشتی ] نیروی کار[که سیستم ماشینی برای اشتغال 
به استثنای ] در نتیجه. [ببار می آورد ، به امری طبیعی مبدل می گردد] در جامعه[

نان از دوره های رونق اقتصادی ، همواره بین سرمایه داران بر سر سهم هر یک از آ
این سهم با ارزانی . این بازارها ، خشن ترین منازعات و کشمکش ها درمی گیرد

عالوه بر رقابت ناشی از این کشمکش ها در . قیمت محصوالت نسبت مستقیم دارد
بکارگیری و معمول ساختن ادوات و ماشین آالت پیشرفته تر بجای نیروی کار ، و 

هر سیکل صنعتی هنگامی درمی رسد که در بکارگیری روش های جدید تولید ، در 
برای ارزان سازی قیمت کاالها ، تالش می نمایند تا سطح ] سرمایه داران[

   ".دستمزدها را اجبارا و به زور به پایین تر از ارزش نیروی کار کاهش دهند
  
بنابر این ، شرط ازدیاد تعداد کارگران کارخانه عبارت از آن است که مجموع "

یه گذاری شده در کارخانه به نسبت خیلی سریع تر رشد و سرمایه ی سرما
ولی این پروسه ی رشد و گسترش ، با جذر و مد سیکل صنعتی . گسترش می یابد
مضافا این که ، پروسه مزبور پیوسته بوسیله پیشرفت های فنی ؛ . مشروط می گردد

 برای پیشرفت هایی که یک روز برای کارگران جدید مجازا کار ، و  روزی دیگر
این تغییر کیفی . کارگران قدیمی عمال بیکاری فراهم می سازند ، منقطع می گردد

در صنایع ماشینی پیوسته کارگران را از کارحانه ها بیرون می اندازد و یا درهای 

کارحانه ها را به روی آنها می بندد در حالی که رشد و توسعه صرفا کمی ی 
 بیکار شده را ، بلکه کارگران آماده به خدمت کارخانه ها ، نه فقط کارگران از کار

        "... .آتی را نیز جذب می کند
  
دوره هایی که در آن تولید سرمایه داری تمام نیرو و قوای خود را بکار می برد ... "

مرتبا به دوره های اضافه تولید ، مبدل می شوند چرا که قابلیت های تولیدی هرگز 
ورد استفاده و بهره برداری قرار گیرند که از مجرای آن نمی توانند تا آن اندازه م

، نه فقط تولید ، بلکه ] یا به عبارتی مقدار بیشتری کاال[مقدار بیشتری ارزش 
برعکس و در عوض ، فروش کاالها ، تحقق سرمایه ی کاالیی . همچنین تحقق ، یابد

به طور کل ، بلکه ، و لذا تحقق ارزش اضافه ، نه با نیازهای مصرف کنندگان جامعه 
با نیازهای مصرف کنندگان جامعه ای که در آن اکثریت عظیم آحاد مردم همواره 

یعنی با تناقضات موجود در [در فقر بسر می برند و همواره باید در فقر بسر برند 
،  محدود و ] خود جامعه سرمایه داری ؛ یعنی تحت تأثیر توزیع ناعادالنه ثروت

  )1یه ، جلد سرما (".محصور می گردد
  
تراکم سرمایه در عین حال که تعداد صنایع ، و لذا شمار کارگران را افزایش می "

بخشد ، نیز باعث می گردد که همان تعداد از صنایع ، مقدار بیشتری کاال تولید 
نمایند ؛ امری که به اضافه تولید منجر می شود و نتیجتا یا با از کار بیکار ساختن 

ان ، و یا از طریق کاهش دستمزدهای آنان به پایین ترین و بخش وسیعی از کارگر
 –دستنوشته های اقتصادی  (".فالکتبارترین سطح ، از سر راه برداشته می شود

  )        1844فلسفی 
  
 ای اشاره کنیم که با تکرار ادواری خود ، و  تنها کافی است به بحران های تجاری"

ی و حیات کل جامعه ی بورژوایی را به هر بار به نحوی مخاطره آمیزتر ، هست
در جریان این بحران ها ، نه فقط بخش عظیمی از کاالهای . محاکمه می کشند

موجود بلکه بخش عظیمی از نیروهای مولده ی قبال ساخته شده نیز به طور ادواری 
مسری و فراگیری ] اجتماعی ی[به هنگام بروز این بحران ها ، مرض . نابود می گردد

نامعقول به نظر می رسید ] از سرمایه داری[ی دهد که در تمامی اعصار پیش روی م
جامعه ناگهان به قهقرای بربریتی آنی ، . ؛ یعنی مرض مسری و فراگیر اضافه تولید

سوق پیدا می کند ؛ گویی قحطی و بروز جنگی سراسری و خانمانسوز ، تمامی 
 تجارت نابود گردیده شریان های زیستن را قطع ساخته است ، گویی صنعت و

دائره مناسبات بورژوایی تنگ تر از آن است که بتواند ... چرا؟ بدان دلیل که . است
بورژوازی چطور . آفریده است در خویش بگنجاند] این مناسبات[ثروتی را که خود 

بر این بحران ها فائق می آید؟ از یک سو با حذف و محو اجباریِ انبوهی از 
از سوی دیگر ، با فتح و تسخیر بازارهای جدید و بهره کشی ی نیروهای مولده ، و 

] بورژوازی: [و این درست مثل این است که بگوییم . هر چه تمامتر بازارهای قدیم
با هموار ساختن راه برای بروز بحران هایی به مراتب گسترده تر و مخرب تر ، و با 

  . جلوگیری می نماید، از وقوع بحران های مزبور ،] تولید[کاستن از وسایل 

  
  
 !کارگران سراسر جهان متحد شوید  
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تعرض به سفارت رژیم جمهوری تعرض به سفارت رژیم جمهوری 

  اسالمی در هلنداسالمی در هلند
  

دستگیری در اعتراض به سرکوب های اخیر رژیم جمهوری اسالمی و به خصوص 
های وسیع و گسترده ی دانشجویان و توده های مبارز مردم ایران و در حمایت از 
مبارزات دمکراتیک و ضدامپریالیستی خلق های ستم دیده ی ایران ، صبح امروز 
آکسیونی از سوی نیروهای انقالبی ایرانی در هلند ، در مقابل ساختمان سفارت 

  . گرفترژیم جمهوری اسالمی در شهر الهه صورت
  

) در تبعید(در این آکسیون که انقالبیون کمونیست ، کانون زندانیان سیاسی ایران 
و ) توفان(، هواداران چریک های فدایی خلق ایران ، هواداران حزب کار ایران 

تعدادی از فعالین سیاسی و کمونیست ایرانی شرکت داشتند ، تعداد زیادی بطری 
  .پرتاب گردیدهای پر از رنگ به ساختمان سفارت 

  
با این که ساختمان سفارت از سوی پلیس هلند مراقبت می گردید ولی این 

  .آکسیون با موفقیت به انجام رسید
  

  مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی
   ضدامپریالیستی خلق های ایران–زنده باد مبارزات دمکراتیک 

  
  )ریک های فدایی خلق ایرانهوادار چ( هلند –سازمان دانشجویان ایرانی 
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  )21بقیه از صفحه ( ...اطالعیه های 
  

باز هم سنگسار یک زن توسط جالدان باز هم سنگسار یک زن توسط جالدان 
  !!جمهوری اسالمیجمهوری اسالمی

  
دیوان عالی جمهوری اسالمی اعالم کرد که زنی به نام شهناز 

 به سنگسار محکوم شده "زنای محصنه" ساله ، به جرم 35، 
جمهوری اسالمی در حالی این حکم را رژیم جنایت کار .  است

صادر کرده است که همین چند ماه پیش در مورد سنگسار 
دست به تبلیغات گمراه کننده ای زده و این طور جلوه می داد 

اتفاقا مبلغین رژیم در .  که این مجازات وحشیانه را لغو می کند
 را "اقدام انجام نشده"خارج از کشور نیز با بوق و کرنا این 

  . امی به سوی جامعه مدنی می خواندندگ

سنگسار یکی از وحشیانه ترین قوانین اسالمی است که رژیم 
وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی از آن در جهت حفظ و 

از این رو ، .  تحکیم پایه های حکومت خود استفاده می کند
هر ساله ده ها زن و مرد در جامعه ما به جرم های واهی 

حکم سنگسار در مورد شهناز در شرایطی .   شوندسنگسار می
اش هنوز با "دو خرداد"صادر شده است که خاتمی و جبهه 
 جا "مدنیت" و "قانون"دغلکاری سعی دارند خود را طرفدار 

زده و چهره خونبار خود را از مردم پنهان سازند و حامیان آن 
  دم می"قانون"ها نیز با ژست روشنفکرانه از ضرورت اجرای 

حال آن که فریبکارانه بر این واقعیت سرپوش می گذارند . زنند
که خاتمی در رأس همان دولتی انجام وظیفه می کند که یکی 

 وحشیانه ای نظیر سنگسار می "قانون" اش ، "قوانین"از 
 که بر اساس آن ، در کمال بربریت ، "قانونی"باشد ؛ یعنی 

 گردن به زیر خاک انسانها را کفن پیچ کرده و تا کمر و یا تا

.  می کنند و آنان را تا سرحد مرگ سنگ باران می نمایند
بدون شک این عمل ننگین ، برگ دیگری بر پرونده سیاه 
جمهوری اسالمی و همه حامیان و جناح های ریز و درشتش 
خواهد افزود و دیر نیست آن روز که با سرنگونی این رژیم 

ر و قصاص نیز به ددمنش ، قوانین وحشیانه ای چون سنگسا
  .زباله دان تاریخ انداخته شوند

  

  !مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی
  !بر قرار باد جمهوری دموکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر
  !زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسیدن به آزادی است

  

  با ایمان به پیروزی راهمان 
  1382مرداد  / چریکهای فدائی خلق ایران

  

  

  
  
  

   بر روی شبکه اینترنت"پیام فدایی"
  : آدرس ما در اینترنت. از صفحه چریکهای فدایی خلق ایران در اینترنت دیدن کنید
http://www.fadaee.org/
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