
 

 

 

 

 

 

 

 54          پیام فدایی    
 1382   ماه آبان                                                         تمهش   دوره جدید سال    ارگان چریکهای فدایی خلق ایران                       

  

  

       سرمقاله

  ! شدن جمهوری اسالمی"اتمی"آمریکا و جنجال    
  

ه جنجال مربوط به دست یابی جمهوری اسالمی به تکنولوژی تولید سالح هسته ای و متعاقب آن تحمیل بی چون و چرای نظارت سازمان حقیقت این است ک"
جهانی انرژی اتمی به مثابه عامل و مجری سیاست های قدرت های امپریالیستی بر فعالیت های هسته ای جمهوری اسالمی را باید در چارچوب سیاست های 

تحوالت اخیر انعکاس اعمال فشار از سوی محافل قدرتمندی در درون هیات حاکمه امریکاست که در چارچوب .  رانه امپریالیست ها بررسی کردجهانخوا
 ،  امریکا برای یک قرن آینده و با اتکاء به تفوق نظامی این قدرت نسبت به دیگر قدرت های جهانی در سطح بین المللی"استراتژی نوین دفاعی"سیاست 

  ".خواستار اعمال سلطه مطلق و انحصاری امریکا بر بازارهای موجود در کشورهای تحت سلطه به ویژه در مناطق تمرکز انرژی یعنی خاورمیانه هستند
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 آبان یادآور شرکت گسترده دانش آموزان پرشور و مبارز 13
در این روز .  است1357در مبارزات خلق های ایران در سال 

ارتش امپریالیستی به فرمان شاه مزدور به روی هزاران دانش 
آموزی که برای دفاع از منافع برحق توده های ستمدیده ایران ،

ابسته به امپریالیسم شجاعانه در مقابل بیدادگری های رژیم و
شاه ایستادگی می کردند ، آتش گشود و دهها نوجوان رزمنده 

  .را در خاک و خون غلطاند
  

  آبان13گرامی باد یاد شهدای قهرمان دانش آموز در 



                                                              صفحه          54                                         شماره   پیام فدایی  

  

 

2    
  

   آمریکا و جنجال     
  ! شدن جمهوری اسالمی"اتمی"                                   

  

  
  

 29سرانجام مقامات جمهوری اسالمی در تاریخ 
ن ضرب العجل سازمان قبل از پایا  روز10مهرماه، یعنی 

جهانی انرژی اتمی به ایران برای امضای پروتکل منع 
گسترش سالحهای اتمی، تمامی شروط دیکته شده این 
سازمان را پذیرفته و رسما اعالم کردند که پیمان فوق را 

امی گزافه گوئیهای پیشین رغم تمه ب. امضا می کنند
  نشدن در"تسلیم"مهوری اسالمی در مورد مقامات ج

 "هانی جاستکبار" " دخالتهای" و "تعیین تکلیف"مقابل 
در مسائل داخلی ایران، جمهوری اسالمی بالفاصله پس 
از مسافرت عجوالنه وزرای خارجه فرانسه، آلمان و 
انگلیس به تهران، اعالم نمود که شروط سازمان جهانی 

 خواهد پذیرفت "بدون هیچ قید و شرطی"انرژی اتمی را 
 آن را حتی قبل از تصویب "مقررات"ر و از آن باالت

مقامات .  خواهد گذارد"اجرا"توسط مجلس، به مورد 
دولت بوش مکررا اعالم کرده بودند که در صورت عدم 

امضای پروتکل توسط جمهوری 
اسالمی، این رژیم باید در انتظار 

 آمریکا و "سخت"برخوردهای 
بدنبال این عقب . متحدینش باشد

ت رژیم نشینی آشکار، مقاما
وابسته به امپریالیسم جمهوری 

 ضد خلقی جدید "استراتژی"اسالمی که با توجه به 
مبارزه بر " و "جنگ بی پایان"دولت آمریکا مبنی بر 

 و همچنین تحوالت "دولتهای یاغی" و "علیه تروریسم
به شدت از احتمال دچار شدن به سرنوشت  عراق ، 

راسند، به همپالگی خود یعنی صدام حسین مزدور در ه
صحنه آمده و از زبان خامنه ای و خاتمی ، تسلیم بی قید 

مین  تصمیم و تأ"بهترین"ری اسالمی را و شرط جمهو
  .  حکومت دانستند"مصالح"کننده 

با امضای این پروتکل ، جمهوری اسالمی رسما 
 ساعت پس از انقضای مهلت 24متعهد شده که در ظرف 

 نیغبع تهیه اورانیوم مقرر، تمام اطالعات مربوط به منا
.  شده را در اختیار سازمان جهانی انرژی اتمی قرار دهد

همچنین مطابق این تعهدنامه ، جمهوری اسالمی امر 
ا متوقف خواهد کرد و نهایتا موقتغنی سازی اورانیوم را 

اینکه جمهوری اسالمی با امضای قرارداد فوق الذکر، 
اتمی ، به طور ان سازمان انرژی سرسما پذیرفته که بازر

سیسات و  اجازه بازرسی و نظارت بر امر تأنامحدود
  .  فعالیت های اتمی جمهوری اسالمی را خواهند داشت

قبول بی چون وچرا و قبل از موعد تمامی شروط 
و قیود دولت امریکا و شرکاء توسط مقامات مزدور 
جمهوری اسالمی ، آنهم در شرایطی که این رژیم با 

مپریالیستی هر روز عوامفریبانه گرفتن پزهای ضدا
امریکا هیچ غلطی نمی " و "مرگ بر امریکا"شعارهای 
 سر می دهد شکست و رسوایی دیگری برای "تواند بکند

این حکومت محسوب می گردد و پوشالین بودن آن 
  . شعارها و ادعاها را در افکار عمومی به نمایش می گذارد

آنها دولت س  سوی دیگر ، امپریالیستها و در رأاز
امریکا با تحمیل شروط خود به جمهوری اسالمی از 
کانال سازمان انرژی اتمی ، این گونه جلوه می دهند که 
گویا این اقدام را در راستای مقاصد صلح طلبانه و 

 به "تروریست" و "یاغی"ممانعت از دستیابی رژیم های 

رغم این ادعاها آنچه که ه ب.  سالح اتمی انجام داده اند
ر رابطه با جنجال دست یابی جمهوری اسالمی به د

سالح اتمی و تبلیغات حول آن باید مورد توجه قرار گیرد، 
شناخت دالیل واقعی و سیاستها و منافعی است که در 

  .  قرار دارندرای این کارزار و
تا آنجا که به مساله سالحهای اتمی و دستیبابی 

 سالحهای دولتها به تکنولوژی الزم برای تولید این
کید کرد که مخالفت با خوف باز می گردد باید تأم

سالحهای اتمی و مخالفت با تولید و نگاهداری این 
سالحها در طول چند دهه اخیر، یکی از خواستهای ثابت 
و دمکراتیک تمامی انسانهای آزادیخواه و صلح جوی 

از سوی دیگر اما تحت مناسبات . جهان بوده است
انه نظام سرمایه داری ، ما شاهدیم ضدخلقی و استثمارگر

که سرمایه داران زالو صفت و امپریالیستهای جهانخوار 
 که استفاده علمی و صحیح از آن �تکنولوژی اتمی را 

می تواند تحوالت بسیار عمیق و ارزنده ای را در ارتقاء 
 همچون سایر رشته ها -سطح زندگی بشر به وجود آورد
ه کار گیری آن به منظور در انحصار خود گرفته و با ب

تولید سالحهای کشتار جمعی و مقاصد نظامی و جنگ 
طلبانه ، جان میلیونها انسان را به خطر انداخته و از آن 
بمثابه اهرمی در جهت حفظ تفوق نظامی به منظور 
کسب منافع اقتصادی و استثمار و غارت و کشتار توده 

سبات تحت چنین منا. های تحت ستم استفاده کرده اند
ز دول امپریالیست و ظالمانه ای، هم اکنون معدودی ا

س آنها آمریکا، از بابت فروش و انتقال مرتجع و در رأ
این سالح ها در سطح بین المللی ، یک تجارت خطرناک 
ولی پر سود را برای خویش سازمان داده اند و در همان 

 با استفاده از "مخالفت"حال وقیحانه، پز صلح طلبی و 
همین دولتها هستند . های اتمی را هم گرفته اندسالح 

که تکنولوژی اتمی را به دلخواه خویش در بازار پر رونق 
سوداگری، به گونه ای مستقیم و غیر مستقیم در اختیار 
رژیمهای مزدور و ضد خلقی می گذارند و هر جا هم که 
مصالحشان ایجاب کند، از آن به 
عنوان بهانه و یا ابزار سیاسی در 

هت پیشبرد نقشه های غارتگرانه ج
به عنوان . خویش استفاده می کنند

نمونه در جریان لشکر کشی به 
عراق و اشغال این کشور که اساسا 

 و "سالحهای کشتار جمعی" با بهانه در اختیار داشتن
اصطالح تهدید کننده رژیم صدام ه  ب"اتمی"قابلیتهای 

یکائی صورت گرفت، رو شد که شرکتهای اروپائی و آمر
مین کنندگان اصلی مواد و قابلیت های  سالها تأدر طول

الزم برای دسترسی به این سالحها از سوی عراق بوده 
  .  اند

در رابطه با جمهوری اسالمی و فعالیتهای اتمی 
این رژیم نیز باید متوجه بود که اصوال با توجه به 
مجموعه مناسبات حاکم در سطح بین المللی، حکومت 

ه و ضدخلقی نظیر جمهوری اسالمی هیچگاه های وابست
بدون خواست و یا اطالع و کمک دول امپریالیستی و 
مرتجع صاحب تکنولوژی اتمی ، نمی توانند حتی 
کوچکترین گامی در راستای تبدیل شدن به یک قدرت 

در اثبات واقعیت فوق بد نیست اشاره .  هسته ای بردارند
 دولتهای کنیم که در چارچوب تضادهای فی مابین

سرمقاله

در رابطه با جمهوری اسالمی و فعالیتهای اتمی این رژیم نیز باید متوجه بود که اصوال با توجه به "
مجموعه مناسبات حاکم در سطح بین المللی، حکومت های وابسته و ضدخلقی نظیر جمهوری 

ب تکنولوژی اسالمی هیچگاه بدون خواست و یا اطالع و کمک دول امپریالیستی و مرتجع صاح
 ".اتمی ، نمی توانند حتی کوچکترین گامی در راستای تبدیل شدن به یک قدرت هسته ای بردارند
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امریکا و روسیه در مورد معامله با ایران، در حالیکه دولت 
امریکا در رابطه با تداوم همکاری هسته ای آشکار دولت 
روسیه با ایران ابراز نگرانی و مخالفت می نمود و حتی 
تهدید به تحریم شرکتهای روسی نمود، دولت روسیه 
ر دست به یک افشاگری زده و اعالم کرد که مدارکی د

اختیار دارد که نشانگر آنند که کمپانی های امریکایی و 
اروپایی با اطالع خود دولت امریکا برخی مواد الزم و 
قابلیت تولید سالحهای اتمی را در اختیار جمهوری 

در همین رابطه والدیمیر پوتین .  اسالمی قرار داده اند
تهدید نمود که در صورت تداوم فشار دیپلماتیک و 

دولت امریکا به روسیه برای قطع همکاری های تبلیغاتی 
هسته ای با جمهوری اسالمی و ساخت رآکتورهای اتمی 

برای این رژیم، نام این 
کمپانی های فروشنده را 

 خود نگاه "انحصار"در 
این اشاره .  نخواهد داشت

مدرک کوچکی است که 
به نوبه خود نه تنها پرده از 
نقش امریکا در کمک به 

می برای دستیبابی به سالحهای اتمی جمهوری اسال
برمیدارد، بلکه ثابت می کند که اکنون نیز امریکا از 
تبلیغات خویش برعلیه دستیبابی جمهوری اسالمی به 
تکنولوژی سالحهای اتمی در حقیقت اهداف دیگری را 

  . دنبال می کند
حقیقت این است که جنجال مربوط به دست یابی 

 تولید سالح هسته ای و جمهوری اسالمی به تکنولوژی
متعاقب آن تحمیل بی چون و چرای نظارت سازمان 
جهانی انرژی اتمی به مثابه عامل و مجری سیاستهای 
قدرتهای امپریالیستی بر فعالیتهای هسته ای جمهوری 
اسالمی را باید در چارچوب سیاستهای جهانخوارانه 

تحوالت اخیر انعکاس اعمال .  امپریالیستها بررسی کرد
فشار از سوی محافل قدرتمندی در درون هیات حاکمه 

استراتژی نوین "امریکاست که در چارچوب سیاست 
 امریکا برای یک قرن آینده و با اتکاء به تفوق "دفاعی

نظامی این قدرت نسبت به دیگر قدرتهای جهانی در 
سطح بین المللی ، خواستار اعمال سلطه مطلق و 

وجود در کشورهای تحت انحصاری امریکا بر بازارهای م
سلطه به ویژه در مناطق تمرکز انرژی یعنی خاورمیانه 

آن است که پس از فروپاشی  سیاست فوق بر. هستند
شوروی ، امریکا با توجه به تفوق نظامی خویش قدرت 
مطلقه و بدون رقیب در دنیاست و از این رو رقبای 
امپریالیست وی باید ضمن به رسمیت شناختن موقعیت 

نازع و رهبری امریکا برجهان ، با گسترش حوزه نفوذ بالم
اقتصادی این ابرقدرت و اعطای بازارهای جدیدی به آن 

امری که موجب از دست دادن بخشی از .  موافقت کنند
بر این اساس . بازارهای خود این امپریالیستها خواهد شد

امریکا در تالش برای تنظیم یک رابطه جدید با سایر 
لیست خویش در سطح بین المللی می باشد رقبای امپریا

و در مقابل امپریالیستهای دیگر نیز می کوشند به هر 
این  .وسیله شده امتیازهای تاکنونی خود را حفظ نمایند

 و با 2001 سپتامبر 11روندی است که پس از 
سپس  لشکرکشی امریکا به منطقه و اشغال افغانستان و

 .  شدت یافته استعراق آشکار شده و به طرز چشم گیری
این حرکتها ما شاهدیم که امریکا به رغم  در هر یک از

تمامی مخالفتهای صریح سایر امپریالیستها با سیاست 
تغییر رژیمهای وابسته پیشین و یا اختالف در چگونگی 
آن ، در جهت اعمال سلطه مطلق خویش گام برداشته و 

م عالوه در نتیجه کوشیده تا با ایجاد تغییرات سیاسی الز
بر حفظ بازارهای سابق در این منطقه، حوزه نفوذ 
اقتصادی و گستره بازارهای رقبای خود در این کشورها را 
یا به حداقل رسانده و یا مانند نمونه عراق این بازارها را 
که به ویژه از زاویه سوخت و انرژی اهمیت استراتژیک 

  .دارند به طور مطلق در حیطه خویش بگیرند
شار به رژیم وابسته به امپریالیسم اعمال ف

 از "اتمی شدن"جمهوری اسالمی به بهانه تالش برای 
سوی دولت بوش را باید در چارچوب این نیاز حیاتی 

نکته ای که در این جا .  امپریالیسم آمریکا  بررسی نمود
باید متذکر شد عبارت از این است که تسلیم بی قید و 

ی در مقابل شرط و فضاحت بار جمهوری اسالم
خواستهای سازمان انرژی اتمی به مفهوم بسته شدن 

.   شدن جمهوری اسالمی نیست"اتمی"پرونده مربوط به 
اکنون پس از امضای پروتکل توسط جمهوری اسالمی 

س که گردانندگان این سازمان و در رأقرار بر این است 
، گزارش رئیس این  آنها امریکا و به همراه سایر شرکاء

در مورد تاسیسات اتمی، حد پیشرفت و قابلیت سازمان 
اتمی جمهوری اسالمی را در نشستهای آتی خود در ماه 
نوامبر بررسی کرده و سپس در مورد چگونگی گام بعدی 

خویش در برخورد با جمهوری اسالمی و احتمال رجوع 
اهمیت . این پرونده به شورای امنیت تصمیم گیری کنند

انیم از هم اکنون محافل این تحول در آن است که بد
قدرتمندی در هیات حاکمه امریکا که هوادار پیشبرد 

 در دولت "استراتژی جنگ بی پایان"سریع و یک تنه 
بوش هستند، بدون توجه به اقدام جمهوری اسالمی در 
امضای پروتکل اخیر و با اتکاء به کارنامه فعالیتهای این 

یب طرح رژیم مشغول برداشتن گامهایی به منظور تصو
  .  ایران در کنگره می باشند"تحریم"

 با یا -رک برای طرح تحریم اقتصادی ایران تدا
 که معنای آن مانند عراق در عمل -بدون سازمان ملل 

ایران است  تحریم سرمایه گزاری در بازار غنی نفت و گاز
، بدان معنی می باشد که 
در درجه اول ژاپن و چین و 
ه کشورهای اروپایی به ویژ

فرانسه باید از تمامی 
قراردادهای نفتی بادآورده 
سالهای اخیر خود در ایران 
که حجم آن به میلیاردها 

مشخص .  دالر سرمی زند، نظیر مورد عراق چشم بپوشند
است که در صورت پیشبرد چنین سیاستی در طوالنی 
مدت دست امپریالیسم امریکا برای اعمال کنترل 

در همین رابطه باید .  خواهد بوداین بازار باز  انحصاری بر
کید کرد که دولت امریکا به موازات تبلیغ برعلیه خطر تأ
 شدن جمهوری اسالمی در ماههای اخیر، رسما "اتمی"

به دولتهای فرانسه و ژاپن اخطار کرده که به دلیل 
 جمهوری اسالمی باید "اتمی" و "تروریستی"فعالیتهای 

حکومت که حجم آن از قراردادهای نفتی خویش با این 
سر به میلیاردها دالر می زند و صدور نفت ارزان را در 
طوالنی مدت به این کشورها تضمین می کند چشم 

بدون شک چگونگی موقعیت جمهوری . پوشی کنند
اسالمی در چنین روندی نه در دست خود رژیم بلکه قبل 
از هرچیز وابسته به چگونگی تحول سیاستهای 

ژه در کشاکش قدرت بین امپریالیسم امپریالیستی، به وی
. امریکا و با سایر رقبا برای کنترل بازارهای موجود است

اما آنچه مشخص است عبارت از این حقیقت می باشد 
که امضای بی قید وشرط پروتکل منع گسترش سالحها 

 "اتمی"اتمی از سوی مقامات حکومت، پایان ماجرای 
  .شدن جمهوری اسالمی نخواهد بود

  

توجه به تفوق نظامی خویش قدرت مطلقه و پس از فروپاشی شوروی ، امریکا بان است که آسیاست فوق بر"
بدون رقیب در دنیاست و از این رو رقبای امپریالیست وی باید ضمن به رسمیت شناختن موقعیت بالمنازع و 
رهبری امریکا برجهان ، با گسترش حوزه نفوذ اقتصادی این ابرقدرت و اعطای بازارهای جدیدی به آن موافقت 

بر این اساس . دادن بخشی از بازارهای خود این امپریالیستها خواهد شدامری که موجب از دست .  کنند
امریکا در تالش برای تنظیم یک رابطه جدید با سایر رقبای امپریالیست خویش در سطح بین المللی می باشد 

 ".و در مقابل امپریالیستهای دیگر نیز می کوشند به هر وسیله شده امتیازهای تاکنونی خود را حفظ نمایند

 !مرگ بر امپریالیسم و سگهای زنجیریش
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  گاهی به مواضع اپوزیسیون در قبال جایزه صلح نوبلن
  

  پوالد
  

پس از ابراز شادی و تبریک و تهنیت بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسالمی در خارج از کشور به خاطر 
اهدای جایزه صلح نوبل به شیرین عبادی،اکنون برخی از این افراد و نیروها در صدد تخطئه نظر کسانی برآمده اند 

ان آغاز مطرح می کردند که جایزه صلح نوبل دارای بار سیاسی بوده و تالشی است در جهت اشاعه که از هم
متأسفانه افراد و نیروهای . یکسری توهمات و به ویژه اشاعه توهم اطالح پذیری جمهوری اسالمی در جامعه ایران

واقعی نهفته در اقدام کمیته صلح نوبل فوق الذکر به جای درک ماهیت واقعی آنچه اتفاق افتاده و پی بردن به پیام 
که از دور جدیدی از فریبکاری جهت تحکیم سلطه جمهوری اسالمی سخن خبر می دهد، جهت توجیه موضع 
نادرست و غیرقابل دفاع خود، دست به داستان سرایی و سر هم بندی یکسری استدالل های بی پایه و نادرست 

از جمله ادعا کرده اند که موضع گیری .  دعای بی اساس متوسل شده انددر این زمینه آن ها به چند ا.  زده اند
 جمهوری اسالمی که از "محافظه کار" یا "تمامیت خواه"نیروهای انقالبی بر علیه اقدام کمیته صلح نوبل با جناح 

ظر خود را   برخی از آن ها هم مخالفین ن1.ابتدا روی خوشی نسبت به جایزه اهدایی نشان نداد، همسو می باشد
 "توطئه"آن را عموما "متهم به پیروی  از تئوری توطئه نموده و نوشتند که گویا مخالفان این جایزه در اپوزیسیون 

در این میان کسانی نیز سطح نازل درک و موضع خود را با نسبت دادن این اتهام به مخالفین خود .  2"دانستند
 غیر از خودشان می پندارند و "نکار همه چیز و نفی  هرگونه تالشهویت خود را در ا"نشان دادند که گویا آن ها 

چرا این جایزه "در کار این تهمت زنی تا آنجا پیش رفتند که مطرح نمودند برخی از مخالفین از این ناراحتند که 
 . 3"به آنها تعلق نگرفته است

ی هوراکشان و شادباش گویان با توجه به این ادعاها و تهمت ها به نظر می رسد که بررسی استدالل ها
 در ارکستر  واحدی در حال اجرای نقش می عمالرویداد یاد شده که برعلیه تحلیل و موضع انقالبی در این رابطه 

  .باشند و در این بستر نگاهی دوباره به پیام نهفته در اقدام کمیته صلح نوبل ضروری می باشد
یعنی از ادعای آنهایی . رین شان نیز می باشد شروع می کنیمکه البته بی ربط ت !! از همین آخرین استدالل 

به خود آنها داده نشده با اقدام کمیته صلح نوبل به مطرح می کنند کسانی به این دلیل که جایزه صلح نوبل ه ک
ن به چنین استداللی البته سطح بسیار نازل افراد و جریاناتی را می رساند که به جای پرداخت. مخالفت برخاسته اند

دالیل واقعی مخالفین خود مسایل را به مجاری شخصی کشانده و به این وسیله می کوشند تا مسئله اصلی را 
اما از این امر که بگذریم به واقع مدعیان چنان ادعایی به این وسیله نشان می دهند که . کمرنگ و الپوشانی نمایند

 حداقل برای کمونیست ها و نیروهای انقالبی با توجه برای خود آنها نفس این جایزه یک ارزش است در حالی که
 و با توجه به اسامی افراد معلوم الحال بسیاری که این کمیته صلح نوبلبه ماهیت نیروهای تصمیم گیرنده در 

چنین ...) همچون کیسینجر ، کارتر ، شیمون پرز ، انور سادات ، گورباچف ، لخ والسا و (جایزه به آنها تعلق گرفته 
بنابر این ، این ادعا که چون آنها . یزه ای نه تنها یک ارزش تلقی نمی شود بلکه برعکس ضدارزش می باشدجا

  . جایزه را خود نگرفته اند،  ناراحتند در رابطه با نیروهای انقالبی کامال نادرست و فاقد هرگونه موضوعیتی می باشد
جایزه صلح نوبل به شیرین عبادی مطرح گردیده استدالل دیگری که در رد مواضع انقالبی در مورد اهدای 

 جمهوری اسالمی همسو می "تندرو" و با جناح "تمامیت خواهان" ، "محافظه کاران"این است که موضع آنها با 
 به جنگ مخالفین خود می روند باید گفت که آنها "همسویی"در پاسخ به چنین افرادی که با چماق تکفیر . باشد

 را بپذیریم آنگاه به طور طبیعی خود این افراد و نیروها روش کار برخورد و این متداگر این فراموش می کنند که 

                                                 
برخالف تعدادی از گروه های فرقه گرا که در اعالمیه های خود ":  می نویسد ١٧۶آرش کمانگر در تک برگی راه کارگر شماره   1

م شیرین عبادی تبریک می همسو با تمامیت خواهان رژیم ، از این مسئله غمگین و خشمگین شدند ، صمیمانه به مردم ایران و خود خان
  ."گوییم

  
 .1382 اول آبان 220 یادداشت سیاسی نبرد خلق شماره �مهدی سامع   2
  .2003 اکتبر 26) 2( پیامدهای جایزه صلح نوبل ، به خانم شیرین عبادی �بهرام رحمانی   3

نیز باید پاسخگوی همسویی شان با نیروهای 
امپریالیستی تصمیم گیرنده در کمیته صلح نوبل و 

 جمهوری اسالمی "اصالح طلبان"همچنین به اصطالح 
با صدور ،  باشند که با شنیدن تصمیم کمیته صلح نوبل

حتی بیشتر از . اطالعیه هایی به استقبال آن برخاستند
 اگر درستی این اسلوب و روش کار را بپذیریم  ،این

آنگاه همسویی نیروهای تهنیت گو با بوش و کارتر که 
هر دو جزء استقبال کنندگان از این تصمیم بودند را 
چگونه می توان پاسخ داد؟ براستی آنها شرمندگی این 

  ا چگونه توضیح می دهند؟ موضوع ر
واقعیت آن است که در زندگی واقعی و در 
سیاست با نشان دادن برخی تشابهات ظاهری نمی توان 

در . ماهیت واقعی مواضع نیروهای سیاسی را بازشناخت
سیاست همواره ممکن است بین مواضع یک نیروی 

در . انقالبی با فالن نیروی مرتجع تشابهاتی به وجود آید
ارد آنچه اهمیت دارد درک دالیل و استدالل این مو

. های هر نیرو و اهداف و جهت گیری های آنها می باشد
تاریخ از مواردی که در آن گاه مواضع نیروهای انقالبی 

 متشابه پیدا ظاهریبا مرتجع ترین نیروهای اجتماعی 
آیا کسانی که از سرنگونی .  نموده است سرشار است

کنند می توانند تشابه این جمهوری اسالمی دفاع می 
موضع با موضع نیروی مرتجعی چون سلطنت طلبان را 
انکار نمایند؟ می دانیم که با استقرار رژیم جمهوری 
اسالمی ، سلطنت طلبان خواهان سرنگونی آن شدند و 
این موضع حداقل به وسیله بخش هایی از این طیف 

در حالی که نفس تشابه . هنوز هم دنبال می شود
است سرنگونی جمهوری اسالمی در صفوف درخو

اپوزیسیون ، مرزهای فی مابین طیف ناهمگون 
اپوزیسیون سرنگونی طلب رژیم را الپوشانی نکرده و 
. خدشه ای به موضع انقالبی در این مورد وارد نمی کند

همین طور است در مورد مثال مخالفت آمریکا با صدام 
ه عراق و که هیچ ربطی به مخالفت توده های ستمدید

نیروهای آزادی خواه جهان با این دیکتاتور سفاک 
واضح است که . نداشته و نمی توانست داشته باشد

تمسک به موضوع همسویی نمی تواند کمکی به این 
افراد که کاری به واقعیات نداشته و تنها در فکر پیشبرد 

  .بحث نادرست خود می باشند،  بکند
کنندگان موضع تالش دیگر برای تخطئه نظر اتخاذ

انقالبی در قبال اهدای جایزه صلح نوبل به شیرین 
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اکنون سالهاست که رسم نامبارکی در صفوف .  است"توطئه"عبادی منتسب کردن آنها به پیروی از تئوری 
اپوزیسیون رژیم جمهوری اسالمی باب گشته که هر کس در مقابل استدالل های مخالفین خود کم می آورد به 

این به . جهت درک دالیل ناتوانی خود، فوری آنها را به طرفداری از تئوری توطئه متهم می کندجای تالش در 
 ای از سوی دشمن می "توطئه"اصطالح مخالفین تئوری توطئه کار را به آنجا رسانده اند که گاه منکر هرگونه 

ان و خلق های ستمدیده افشاء گردند و هر کجا دسیسه ها و توطئه های واقعی نیروهای ضدانقالبی برعلیه کارگر
  . می خوانند"توطئه"، خود آن افشاگری را به نوعی  می گردد رو ترش کرده و به جای پذیرش واقعیت

اما تئوری توطئه چیست که حال مستمسکی جهت الپوشانی توطئه های ارتجاعی برعلیه توده های رنجدیده 
آن تئوری ای دانست که بدون توجه به قانون مندی های به نظر می رسد تئوری توطئه را باید . مردم گشته است

، دلیل وجود هر اتفاق ساده  حاکم بر حرکت پدیده های اجتماعی و نقش قطعی عوامل درونی در حرکت پدیده ها
به عبارت دیگر تفکر . ای را ناشی از دستان پنهانی تصور می کند که از خارج پدیده به هدایت آن مشغول است

 به جای شناخت عینی از نیروهای اجتماعی موجود در صحنه اجتماع و به جای تکیه "تئوری توطئه" نهفته در پشت
بر قانون مندی های حاکم بر مبارزه طبقاتی و درک نقش تعیین کننده عوامل داخلی ، عوامل خارجی را سبب 

  4.اصلی رویدادها و حرکت های اجتماعی معرفی می کند
،  از کسانی که ضمن پافشاری روی مواضع نادرست خود در رابطه با  ف فوقحال بیایید با توجه به تعری

آیا شما که بدون توجه .  می کنند سواالتی را مطرح کنیم"تئوری توطئه"، دیگران را متهم به پیروی از  مسئله اخیر
هی نخواهی این به شرایط ایران و جهان و پیام منتشر شده کمیته صلح نوبل به این موضوع برخورد می کنید خوا

طور جلوه نمی دهید که گویا کمیته صلح نوبل یکباره خواب نما شده و از تطابق حقوق بشر با اسالم سخن می 
گوید؟ آیا در شرایطی که توده های مردم ایران بارها و بارها نفرت و انزجار خود از رژیم جمهوری اسالمی را در 

ژیم می باشند و در حالی که بخشی از طبقه حاکمه هنوز سعی دارد خیابان ها فریاد زده و خواهان سرنگونی این ر
، وضع موجود را حفظ کند، این یک امر اتفاقی است که یکباره  ایده اصالح  با ایجاد توهم اصالح پذیری این رژیم

 است پذیری جمهوری اسالمی از طرف کمیته صلح نوبل به مردم ایران و جهانیان اعالم می شود؟ آیا این اتفاقی
 از طریق کمیته صلح نوبل مورد تبلیغ قرار می گیرد؟  "جهان اسالم"که یکباره مذموم بودن انقالب در ایران و 

درست در شرایطی که دیکتاتوری های حاکم در کشور های مختلف آسیا و و افریقا تحت لفافه ایدئولوژیکی 

                                                 
توان به عنوان یک نمونه از کسی که پیرو را می ) پزشکزادقهرمان رمانی به همین نام اثر ایرج  ("دایی جان ناپلئون"شخصیت   4
او هر اتفاق ساده در زندگی خود را به دسیسه های دولت انگلیس ربط می داد و چنان اسیر  اوهام و .  می باشد نام برد"تئوری توطئه"

است که تفکر او روشن . توهمات خودساخته بود که سایه دولت انگلیس را در هر اتفاق و مشاجره خانوادگی نیز مشاهده می کرد
گر چه با توجه به آنچه که گفته شد تئوری توطئه تئوری نادرستی است که با واقعیات عینی . ربطی به واقعیات زنده زندگی نداشت

و به واقع پایبندی به چنین تئوری تالشی است جهت جایگزین کردن ذهنیات (انطباق ندارد و حاصل سوبژکتیویسم مفرط می باشد 
اما از آنجا که مرتجعین و اپورتونیست ها به بهانه این تئوری و با دستاویز این تفکر به تخطئه ) ای واقعیات عینیخودساخته به ج

دایی جان "یکسری از واقعیات عینی می پردازند الزم است همین جا در رابطه با مثال فوق الذکر تذکر دهیم که اسیر اوهام بودن 
ت که برای دورانی طوالنی امپریالیسم انگلیس، امپریالیسم مسلط در ایران بوده و در اثر توطئه های  البته ذره ای در این واقعی"ناپلئون

.  ساله را بر ایران اعمال نمود نمی دهد٢٠این قدرت امپریالیستی بود که رضاخان میرپنج به پادشاهی رسید و یک دیکتاتوری سیاه 
 به الپوشانی چنین واقعیت عینی و تاریخی  مبادرت "دایی جان ناپلئون" بودن نظرات مخالفین تئوری توطئه نمی توانند با تکیه بر ذهنی

 هر کجا نام انگلیس و آمریکا و یا "دایی جان ناپلئون"ضرورت توضیح این موضوع از آنجاست که برخی با استناد به نمونه . نمایند
مثل اینکه امپریالیسم اساسا در صحنه مناسبات اقتصادی . فتند به میان می آید فورا به فکر تئوری توطئه می ا"امپریالیسم"کلمه 

اجتماعی جهان کنونی و بالطبع در جامعه ما واقعیت وجودی نداشته و ندارد؟ و یا این که در یک قرن گذشته امپریالیسم جهت چپاول 
 ، اشغال ها ، ترورها و دسیسه ها و و غارت کشورهای تحت سلطه به هیچ دسیسه و توطئه ای متوسل نگشته است و همه این کودتاها

و انگار تجربه چند صد سال سلطه سرمایه داری به عینه نشان نداده است . دخالت های امپریالیستی خواب و خیالی بیش نبوده است
و مثل . رودکه این نظام اساسا امورات اش بدون توطئه و دسیسه های جنایتکارانه برعلیه طبقه کارگر و خلق های ستمدیده پیش نمی 

این که از انقالب مشروطه به این سو تاکنون ما شاهد توطئه های گوناگون امپریالیستی برعلیه منافع مردم خود نبوده ایم؟ کسانی که 
آن !  افشاگران توطئه های امپریالیستی را به طرفداری از تئوری توطئه متهم می کنند تنها نشان می دهند که خود در کجا ایستاده اند

 مساله سلطه امپریالیسم را باید به طور ارگانیک و "دهد که   در شرایطی که تحلیل عینی مناسبات اجتماعی در کشور ما نشان میهم
،  مسعود احمد زاده (."به مثابه زمینه هرگونه تحلیل و تبیین در نظر گرفت و نه همچون یک عامل خارجی که به هر حال نقشی دارد

  ). ۵۵صفحه ،  ، قطع جیبی "تراتژی ، هم تاکتیک هم اس�مبارزه مسلحانه "
  

، خفقان بارترین شرایط را برای توده های مردم  اسالم
ق بوجود آورده است و این توده ها خواهان آن مناط

سرنگونی چنین رژیم هائی و دست یابی به دموکراسی 
می باشند، ناگهان از طریق کمیته صلح نوبل به جهانیان 
اعالم می شود که اسالم با حقوق بشر و دمکراسی 
سازگار است و به این وسیله سعی در ایجاد توهم در 

ن موضع گیری به منافع براستی ای.  میان مردم می کنند
چه  کسانی خدمت می کند؟ به منافع امپریالیست ها و 
استثمارگران داخلی که با وجود حکومت های اسالمی 
دیکتاتور به غارت و چپاول ان کشورها مشغولند و یا به 
منافع توده هائی که به خاطر آن غارت ها و چپاول ها 

  د؟با فقر و مصیبت های گوناگون دست به گریبانن
 با بررسی "تئوری توطئه"آنها که برخالف تفکر 

شرایط عینی و تضادهای درونی جامعه در قبال کمیته 
صلح نوبل موضع انقالبی اتخاذ کرده اند اتفاقا روی 
شرایط فوق الذکر تکیه می کنند و نشان می دهند که 
کمیته صلح نوبل درست در رابطه با چنان شرایطی و 

بل انقالب توده هاست که به برای سنگ اندازی در مقا
یاد مذموم بودن انقالب و امکان استحاله دیکتاتوری 
های موجود به دمکراسی و تحقق مطالبات مردم از 

و درست .  طریق روش های مسالمت آمیز افتاده است
برای تقویت آن رژیم های ارتجاعی است که از انطباق 

انطور بنابر این هم.   اسالم با حقوق بشر سخن می گوید
دست های که مالحظه می شود در این جا موضوع 

 توطئه گر برای پیشبرد خطوط سیاسی خاصی پنهان
مطرح نیست بلکه درست با تکیه بر زمینه های 
اجتماعی موجود از اهداف کمیته صلح نوبل صحبت می 

اتفاقا اگر در بررسی رویداد اخیر بخواهیم ذهنی . شود
دهیم باید به موضع گرایی و سوبژکتیویسم را تشخیص 

هوراکشان و شادباش گویان این واقعه مراجعه نمائیم 
که بدون توجه به واقعیت های عینی در رابطه با اقدام 
اخیر، در حالیکه  عرق ملی شان هم گُل کرده بود، آن 
چه که نمی بایست بگویند گفتند و همچون کبک 
سرشان را زیر برف کرده و خیال کردند که کسی آنها 

  .نمی بیندرا 
تئوری توطئه به دلیل غیرعلمی بودن اش همان 
طور که تعریف شد البته تئوری نادرستی است ولی 
نادرست تر از آن تالشی است که زیر پوشش این 
تئوری می خواهد هر توطئه امپریالیستی و ارتجاعی را 
الپوشانی کرده و اساسا بر روی توطئه های روزمره 

وابسته به امپریالیسم برعلیه قدرت های امپریالیستی و 
  .خلق های ستمدیده پرده بکشد

  25ادامه مطلب در صفحه 
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  نادر ثانی
  

مشکالتی که گریبان ایاالت متحده آمریکا را 
در رابطه با هجوم نظامی این کشور به عراق گرفته 

در . اند هر روز بیش از روز پیش نمایان می گردند
این نوشته تالش خواهم کرد تا هرچند به شکلی 

ت را در چند گروه زیر مورد فشرده این مشکال
  :بررسی قرار دهم

  
  : مشکالت اقتصادی-1

  

هجوم نیروهای نظامی ایاالت متحده آمریکا و 
متحدان نظامی آن هزینه ای بیش از حد قابل قبول 
برای کشوری که اقتصاد آن با بحران عظیمی 

کشوری که توازن . روبروست، در بر داشته است
نظامی که فشار تجاری آن به شدت منفی است، 

بزرگترین کمبود بودجه جهانی را بر گرده دارد، 
کشوری که هزینه ها و تعهد های نظامی آن حتی  

تا به حال بیش . تا قبل از این حمله کمر شکن بود
 میلیارد دالر برای جنگی نابرابر هزینه 1000از 

ایاالت متحده آمریکا و همپالگی های ! کرده است
 تمامی هزینه بازسازی عراق آن اعالم کرده اند که

همچنین  . را از درآمد نفتی آن جبران خواهند کرد
گفته می شود سود ناشی از چپاول ثروتهای توده 
های عراقی پس از گذشت تنها چند سال مجموع 

با این وجود . این هزینه ها را  برآورده خواهد کرد
این مخارج با توجه به مشکالت اقتصادی ایاالت 

کا  فشار زیادی را به اقتصاد بحرانی این متحده آمری
یکی از مشکالت بزرگی که . کشور وارد کرده است

گریبانگیر ایاالت متحد آمریکا شده است، آن است 
که برخالف انتظار، تولید و صدور نفت پس از 

 ماه تسلط نیروهای این کشور بر 6گذشت بیش از 
عوامل . عراق به جریان عادی بازنگشته است

، از جمله اختالالتی که به وسیله نیروهای بسیاری
مخالف اشغال عراق در سلسله مراتب استخراج و 

صدور نفت این کشور صورت گرفته است، باعث 
شده اند که بخش بزرگی از درآمد عراق و در 
نتیجه ثروتی که می رفت به غصب درآید، وجود 

بدون شک در خواست دولت . خارجی نیافته است
 میلیارد دالر 87رای اختصاص بوش از کنگره ب

 سرباز 150000بودجه بیشتر برای نگهداری 
آمریکائی در عراق مشکالت اقتصادی بیشتری را 

جالب . متوجه اقتصاد بحرانی این کشور خواهد نمود
اینجاست که حتی این تعداد سرباز و نیروی نظامی،  
  !برآورنده نیازهای نظامی موجود در عراق نمی باشد

  
  :ت نظامی مشکال-2

  

، جورج بوش رئیس 2003در اوایل ماه مه 
جمهور ایاالت متحده آمریکا در سخنانی 

 اعالم داشت که جنگ با عراق به پایان "ظفرنمون"
خود رسیده و نیروهای عراقی با شکست کامل در 

 ماه از آن 6بیش از . تمامی جبهه ها مواجه شده اند
مله به زمان می گذرد و هر روز خبر تازه ای از ح

نیروهای تجاوزگر و مجروح شدن و کشته شدن 
افرادی از این نیروها و وابستگان عراقی آنها می 

تعداد کشته شدگان نیروهای متجاوز در خالل . رسد
 جنگ ، بیشتر از تعداد کشته "پایان"زمان پس از 

موفقیتهای "شدگان آنان در خالل جنگ بوده و از 
 در این جنگ  سرشاری که انتظار می رفت"نظامی

هنوز . نصیب نیروهای متجاوز گردد، خبری نیست
 هزار آمریکایی و هزاران تن از 150بیش از 

نیروهای نظامی انگلستان و دیگر هم پیمانان این دو 
کشور نتوانسته اند با استفاده از امکانات وسیع خود 

هر روز . مقاومت در عراق را به زانو درآورند
 خبر از مجروح شدن و خبرگزاریها به طور متوسط

.   تن از نیروهای مهاجم می دهند10یا کشته شدن 
آنهم در شرایطی که به خوبی می دانیم که با توجه 
به سیاست اعمال سانسور بر اخبار و گزارشات 
ارسالی از عراق این آمار تمام حقیقت را بیان نمی 

 واشنگتن پست"بنا به گزارش روزنامه  .کنند

Washington Post   سپتامبر، پنتاگون 2در روز 
خود تنها خبر  از عملیاتی می دهد که  در گزارشات

نیروهای آمریکایی در خالل آن کشته شده باشند و 
مدتی است آنچه ! خبری از دیگر درگیریها نمی دهد

که آن را نمی توان چیزی جز جنگ چریکی در 
در واقع هنوز . عراق نام نهاد، در جریان است

ق عراق در تسلط کامل نیروهای هیچیک از مناط
عملیات گوناگون، از جمله . تجاوزگر نمی باشد

یورش به نیروهای مهاجم ، انفجار بمب و انفجار 
مین های کنترل شده از راه دور، هر روز به اجرا در 

واشنگتن پست در گزارش یاد شده خود . می آیند
هر غروب هواپیماهای بزرگ ترابری از ": می نویسد

 با مجروحانی که حامل آنان هستند "17- سی"تیپ 
در بیرون "  Andrewآدریو"در قرارگاه هوایی 

از آغاز جنگ تا به . واشنگتن، بر زمین می نشینند
 نفر از افرادی که در استنخدام 6000امروز بیش از 

نیروهای نظامی هستند برای گرفتن خدمات پزشکی 
 1124از این عده . به آمریکا بازگشت داده شده اند

 نفر در اثر تصادفات 301نفر در نبردهای جاری و 
گذشته از این هزاران تن . گوناگون زخمی شده اند

  ".دچار اختالالت روانی و روحی شده اند
  
  : مشکالت تبلیغاتی-3

  

یکی از مشکالت مهم ایاالت متحده آمریکا و 
همپالگیهای آن در این روزها در رابطه با اشغال 

آمریکا و هم پیمانان .  استعراق مشکل تبلیغاتی
آن که با استفاده از امکانات وسیع و رسانه های 

از نظر تبلیغاتی خود نخستین فاز  تحت کنترل
 بودند، امروز تحت فشار شدید "برده" تبلیغاتی را

افکار عمومی قرار گرفته و با مشکالت بزرگی روبرو 
آمریکا و هم پیمانان آن برای آماده . شده اند

وم خود به عراق مدتها بود با استفاده از ساختن هج
رسانه های عمومی خود تبلیغات عوام فریبانه شان 

 به خورد توده ها "حقایق بدون تردید" را زیر نام
انبارهای " دادند و حمله به عراق را با دالئلی نظیر

اسلحه عراق پر از سالح های شیمیایی و بیولوژیکی 
تهیه کرده و در عراق از نیجریه اورانیم " ، "است

صدام حسین "  ،"کار تهیه سالح های اتمی است
دستور تهیه سالح های مرگبارتری را صادر کرده 

 آمریکا و مشکالت پس از جنگ در عراق
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دولت عراق و صدام حسین در رابطه با "،  "است
،  " سپتامبر به ایاالت آمریکا بوده اند11حمالت 

اسلحه های مرگبار عراق بخش بزرگی از جهان و "
و ایاالت متحده آمریکا از جمله اسرائیل، انگلستان 

 ماه از 6اکنون.  توجیه نمودند"را تهدید می کنند
آن زمان می گذرد و ایاالت متحده آمریکا و هم 

عراق و صرف  پیمانانش با وجود تجسس بسیار در
تنها برای (و سیصد میلیون دالر   میلیارد2 بیش از

نتوانسته اند ردی از ) پیدا کردن سالح های مرگبار
به این ترتیب هر روز . ها پیدا نماینداین سالح 

دروغهای شاخدار و بی شاخ ایاالت متحده آمریکا 
نه تنها در این زمینه، بلکه در بسیاری از مواردی 
که توجیه تجاوزبه عراق بوده اند افشا گشته و 
موجب بی آبروئی هر چه بیشتر دولت آمریکا و 

  .فشار افکار عمومی بر آنان گشته است
:  جورج بوش اعالم داشت2002یه  فور27روز 

در عراق یک دیکتاتور اسلحه هایی ساخته و مخفی "
می کند که به او این امکان را می دهند تا هژمونی 
خود را در خاورمیانه اعمال نموده و دنیای متمدن را 

ما این اجازه را نمی . مورد تهدید خود قرار دهد
ونی   ت2002 سپتامبر 24چندی بعد در روز . "دهیم

بلر نخست وزیر انگلستان در گزارشی که تقدیم 
گروه تحقیقات در ": مجلس این کشور کرد گفت

 به این جمعبندی "زمینه سالح های مرگبار عراق
رسیده اند که عراق سالح های شیمیایی و زیستی 
در اختیار دارد و صدام به تولید آنها ادامه داده  و 

ی شیمیایی و دارای نقشه فعال نظامی برای سالح ها
 دقیقه 45زیستی است و می تواند آنها را در خالل 

ود که ببا این بهانه ها .  "به مرحله انجام درآورد
. سناریوی حمله به عراق ساخته و پرداخته شد

قدرتمندان آمریکایی و انگلیسی پس از حمله نیز از 
تب و تاب نیفتاده و هنوز داد از سالح های مرگبار 

، 2003 مارس 30روز . دندجمعی عراق می دا
دونالد رامزفلد، وزیر دفاع آمریکا در سخنانی اعالم 

. ما می دانیم این اسلحه ها در کجا هستند" :کرد
آنها در تکریت و بغداد و همچنین در شرق، غرب، 

تونی بلر . "جنوب و شمال این شهرها مخفی شده اند
هم که گویی نمی خواست از اربابان آمریکایی خود 

 2003 آوریل 8بماند در سخنانی در روز عقب 

ما می دانیم که دولت عراق دارای این " :گفت
ما می دانیم که زمانی که این . اسلحه ها می باشد

دولت درهم بریزد، مردم عراق ما را به طرف 
. مخفی گاه های این اسلحه ها هدایت خواهند نمود

زاویه  پیدا کردن این اسلحه ها برای اشغالگران از
وجیه دالئل تجاوز و اشغال عراق از اهمیت بسیار ت

برخوردار بوده است و درست از این روست که در 
 با CIA متخصص 1200 ماه اخیر بیش از 6خالل 

 و با " سی آی ای "مأموریتی مشخص از جانب 
 David Kay �  دیوید کی�تحت رهبری  اختیار 

ا داشتن امکانات تکنیکی و مالی الزم، تمامی عراق ر
مورد بازدید خود قرار داده اند تا مگر اثری از 

سالح های اتمی، (اسلحه های مرگبار جمعی عراق 
پس از گذشت این  . بیابند) شیمیایی و یا زیستی

 در گزارشی که به کنگره امریکا "دیوید کی"مدت 
که تالشهای این گروه بی  تقدیم نمود اعالم کرد
اسلحه ها به اثری از این  نتیجه بوده و کوچکترین

دست نیامده است و گویا ادعاهای دولت بعث 
عراق در رابطه با منهدم ساختن سالح های 
مرگباری که این کشور در اختیار داشته، درست 

در چارچوب همین رسوائی ها در ! بوده است
، وزیر " Robin Cookرابین کوک " انگلستان نیز

 به جنگ سابق امور خارجه انگلستان که در اعتراض
با عراق از مقام خود استعفا داد، در اواسط سپتامبر 
به طور رسمی اعالم نمود که تونی بلر با استفاده از 
گزارشات دستگاه اطالعاتی انگلستان از مدتها پیش 
می دانسته که آنچه دولت های آمریکا و انگلستان 
در خالل ماه ها در مورد سالح های مرگبار جمعی 

، چیزی جز دروغهایی بی در عراق بیان می داشتند
  !شرمانه نبوده است

  
  : مشکالت سیاسی-4

  

مشکالت سیاسی آمریکا و همپالگیهای آن را 
می توان در دو میدان داخلی و بین المللی مورد 

  :بررسی قرار داد
بالفاصله پس از آغاز حمالت آمریکا و 
همپالگیهای آن به عراق، توده های آمریکا بخصوص 

یار دولت و رسانه های این به دلیل تبلیغات بس
کشور در مورد محق بودن جنگ و برانگیخته شدن 

احساسات ملی گرایانه خود، به شدت فراوان از 
 و سیاستهای او دفاع می "رئیس جمهور خود"

 درصد معتقد بودند که صدام 75بیش از . کردند
 سپتامبر 11حسین و رژیم بعث عراق در حمالت 

 درصد از سیاست 90نقش داشته اند و بیش از 
اما امروز . آمریکا در مورد عراق حمایت می کردند

افشای دروغ های . اوضاع به گونه دیگری است 
، تداوم کشته شدن  بوش و دستگاه حکومتی او

سربازان آمریکایی و عدم توان آنان به پایان 
بخشیدن به جنگی که دولت بوش به راه انداخته 

راقی از است، نفرت روز افزون توده های ع
اشغالگران آمریکایی و انگلیسی و مهمتر از همه، 
مخارج بسیاری که این جنگ به اقتصاد سرشار از 
مشکل آمریکا تحمیل کرده است، مردم آمریکا  را 
واداشته تا در حمایت خود از سیاستمداران کشور 
تجدید نظر کنند، کار به آنجا رسیده که امروز 

 سیاست جاری اکثریت مردم آمریکا معتقدند که
از زمان آغاز  .این کشور در عراق نادرست می باشد

بحران عراق و  اشغال این کشور هر روز بر دامنه 
اعتراضات مردمی بر علیه دولت بوش و ابعاد  

  .تظاهرات ضد جنگ در امریکا اضافه می شود 
،  چنین امری برای بوش و دستگاه حکومتی او

اوج گرفتن بخصوص اکنون که آمریکا در آستانه 
مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در سال آینده 

این . قرار دارد، از اهمیت بسیار برخوردار می باشد
مشکالت درست به همین شکل اما در ابعادی دیگر 
گریبانگیر رهبران انگلستان و دیگر متحدان ایاالت 

  .متحده آمریکا شده است
در طول بحران عراق و اشغال این کشور 

ما شاهدیم که چگونه  تضاد بین جناح های  تاکنون 
مختلف هیات حاکمه در ایاالت متحده آمریکا و هم 

همچنین  تضاد بین . در  انگلستان رشد کرده است
دولت های مسلط بر ایاالت متحده آمریکا و 

بخصوص (انگلستان با برخی از دولتهای امپریالیستی 
ده نیز به نحو کم سابقه شدید ش )فرانسه و آلمان

  . است
  
  
  
  
  

   11دنباله مطلب در صفحه 
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 زندان های ارتش آمریکا در پایگاه های نظامی
  

  روناک مدائن
  

 ماه است که تعداد 19بیش از 
بسیاری از شهروندان کشورهای مختلف 

در زندان های نظامی آمریکا در شرایطی  
. بغایت غیر انسانی به سر می برند
 امپریالیسم امریکا در چهارچوب

سیاستهای جنگ افروزانه اش بر علیه 
خلقهای تحت ستم  زیر نام به اصطالح 

 این زندانیان را "جنگ بر علیه تروریسم"
به خاطر نشان دادن  به اسارت گرفته و

شرایط دهشتناک  قدرتی خودقدر
 . اسارتشان را به نمایش گذاشته است

زندان پایگاه نظامی آمریکا در خلیج 
  Rhinچون زندان گوانتانامای کوبا، هم

نزدیک قندهار و زندان ارتش امریکا در 
 یکی از  ،Bagramپایگاه هوایی 

در . زندانهای قرون وسطایی آمریکا است
این زندانها، اسرایی که اغلب غیرنظامی 
هستند، به نام تروریست، شکنجه و 

 با  1903گوانتاناما در . تحقیر می شوند
کوبا، قراردادی بین آمریکا و  رژیم  وقت 

برای مدت نامحدودی به آمریکا واگذار 
بااینکه دولت فیدل کاسترو این . شد

قرارداد را به رسمیت نمی شناسد اما به 
دلیل نداشتن قدرت نظامی کافی نمی 
تواند کار خاصی بر علیه دولت امریکا 

  . انجام دهد
 ژانویه 11 دولت جورج بوش در

  اولین اسرای جنگی که تعداد آنها 2002
بود را به زندان خلیج گوانتانامو   نفر20

رفتاری که از همان لحظه . منتقل  کرد
اول  دستگیری با این اسرا شد ، بسیار 

آنها با سر و صورت های . وحشیانه  بود
پوشیده شده در کیسه های سیاه و ضخیم 

  ساعت پرواز از افغانستان 27، در طول 
به گوانتاناما، به صندلی هایشان زنجیر 

 نفر 20ه بودند عملیات انتقال این شد
زندانی به شکلی انجام شد که انگار این 
اسرای مجروح  و بی سالح، که اغلبشان 

در حالت شبه کما بسر میبردند، بسیار 
خطرناک و غیرقابل کنترل بودند و هر آن 
!  امکان داشت که طغیان و شورش کنند

زمانیکه هواپیمای حامل آنها به زمین 
 کماندوی آمریکایی 40ز نشست بیش ا

با مسلسل و تجهیزات کامل ضد شورش 
هواپیما را محاصره کرده و یک هلیکوپتر 
مسلح نظامی نیز باالی سرشان می 

اما زندانیان وقتی به مقصد  . چرخید
رسیدند از شدت ضعف و گرسنگی قادر 
به حرکت و راه رفتن نبودند و سربازان 

 با آمریکایی مجبور شدند بیشتر آنها را
در حال . برانکارد از هواپیِما خارج کنند

حاضر نیز زندانیان در شرایطی نگه داشته 
شده اند که هیچ انسانی در حق  حیوانات 

  . وحشی نیز روا نمی دارد
 ماه در قفس 3این اسرا برای مدت 

هایی آهنی که می توانستند در آنها فقط 
سر پا بیاستند،  در هوای آزاد و در معرض 

ای شدیدی که در کارائیب بسیار طوفان ه
این بخش . شدندمعمول است، نگه داشته 
 "اشعه ایکس" از  زندان به نام کمپ

، زندان  "اشعه ایکس". مشهور است
 Con Sonهای مشابه را که در جزیره 

زندان . (وجود داشتند یادآوری می کند
هایی که در دوران جنگ ویتنام، دولت 

نوبی زندانیان آمریکا و دیکتاتور ویتنام ج
  .)سیاسی  را در آنها نگه می داشتند

  بخش جدیدی 2002در ماه آوریل 
 به زندان گوانتاناما اضافه "دلتا"به نام 

این بخش جدید با بودجه ای معادل . شد
 Brown میلیون دالر توسط کمپانی 9,7

and Root  که بخشی از کمپانی
هالیبرتن است، توسط کارگران ارزان 

 مزد فیلیپینی و هندی، با قیمت و روز
استفاده از کانتینرهای حمل و نقل ساخته 

  .شد
) 2003  سپتامبر23تا (در حال حاضر 

 نفر 660تعداد زندانیان گوانتاناما به 
 22در مقاله ای در تاریخ . رسیده است
 نوشته "لس آنجلس تایمز"دسامبر در 

 درصد از  زندانیان هیچ 10شده بود که 
. بان و یا القاعده ندارندرابطه ای با طال

 کشور مختلف 43آنها از شهروندان 
هستند و جوانترینشان تعدادی پسربچه 

 ساله و مسن ترین فرد باالی 13های 
 . صد سال عمر دارد

گروهی از افسران آمریکایی در 
افغانستان به زندانی شدن کسانی که 
مدارکی علیه آنها در رابطه با طالبان 

ان گوانتانامو اعتراض وجود ندارد، در زند
سال گذشته مسئول این زندان نیز . کردند

به افغانستان رفت و به فرستادن افغانی 
. های غیرنظامی به گوانتاناما اعتراض کرد

این افسران آمریکایی که به اعتراضاتشان 
توجهی نمی شد لیستی از زندانیان بی 

این لیست شامل . گناه را منتشر کردند
پاکستانی، از راننده  10 افغانی و 49

تاکسی و دست فروش گرفته تا  کشاورز، 
این افراد . و بیماران روانی می باشد

کسانی هستند که شبانه توسط سربازان 
پاکستانی در مرز افغانستان ربوده شده و 
. به آمریکایی ها تحویل داده شدند

بنابراین نمی توان آنها را زندانی یا اسیر 
را باید قربانیان آدم جنگی خواند بلکه آنها 

  .ربایی های آمریکا دانست
از قول    Miami Heraldدر نشریه

یکی از نگهبانان این زندان گفته شده 
 نفر از زندانیان اقدام 27تاکنون " :است

به خودکشی کرده اند که نسبت به تعداد 
زندانیان یک رقم نجومی است، و چندین 
بار برای اعتراض به شرایط زندان 

بسیاری از زندانیان .  غذا کرده انداعتصاب
از بیماری های روانی رنج میبرند و صبح 
تا شب در سلول هایشان خطاب به 
فرشته های خیالی شان فریاد می زنند و 
به آنها التماس می کنند که از آنجا  

آنها در هوای بسیار گرم . نجاتشان بدهند
 30منطقه اجازه دارند که فقط هفته ای 

، از سلول  هواخوری و حمامدقیقه برای 
هایشان که از استیل ساخته شده اند 

   "...خارج شوند
برای اینکه این زندانیان از هیچ گونه  

 برخوردار نباشند ی جنگاسرایحقوق 
جنگجوهای " دولت آمریکا به آنها لقب

در حالیکه چنین .  داده است"غیرقانونی
ن بین المللی، منجمله لقبی در هیچ قانو

آمریکا . ، تعریف نشده استژنو  قطعنامه
این لقب را به اسرای عراقی نیز داده 

از قوانین و حقون اسرای جنگی که است 
ژنو به رسمیت شناخته  شده در قرارداد 

دولت آمریکا دلیل گذاشتن . شوندمستثنی 
 روی این اسرا "جنگجوی غیرقانونی"نام 
، غیر نظامی بودن لباس های آنها در  را

ری و مشخص نبودن رتبه زمان دستگی
در صورتیکه بر . نظامی شان اعالم کرد

نیروهای  مبنای چنین استداللی
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مخصوص ارتش آمریکا که در پیروزی 
نیروهای متفق شمال افغانستان نقش 
کلیدی داشتند نیز باید به عنوان جنگنده 
های غیر قانونی زندانی و محاکمه شوند 
زیرا که آنها نیز همیشه با لباس های 
مبدل غیرنظامی در افغانستان فعالیت می 

واقعیت این است که دلیل زندانی . کردند
شدن این افراد، دلیل شکنجه شدن و 
همواره در خطر اعدام بودنشان فقط این 
است که آمریکا قدرت انجام این اعمال را 

دلیل نگه . دارد و کسی جلودارش نیست
داشتن افراد غیرنظامی و بی گناه در 

ما و دیگر زندانهای آمریکایی، و در گوانتانا
خارج از خاک امریکا، برای توجیه به 

 بوش و "جنگ علیه تروریسم"اصطالح 
و صداهای قانونی  برای جلوگیری از سر

  . استدر مورد حقوق دمکراتیک اسرا
اخیرا دولت امریکا شروع به بازداشت 

افسران، نگهبانان و کارکنان  کردن
 .  نیز کرده استآمریکایی  این زندان ها

Youseff Yee "ولین ا "یوسف ائی
افسر امریکایی است که پس از شروع 
جنگ بوش بر علیه به اصطالح تروریسم 

او که متولد چین و . دستگیر شده است
 از 1990شهروند امریکا است در سال 

یکی از دانشکده های نظامی امریکا  فارغ 
التحصیل شد و همراه با واحدش در طول 

ول خلیج فارس در عربستان جنگ ا
در آنجا مسلمان . سعودی خدمت میکرد

شد و از ارتش انصراف داد و سپس چهار 
وقتی دوباره . سال در سوریه زندگی کرد

به ارتش امریکا ملحق شد به عنوان  
پیش نماز و مترجم در زندان گوانتانامو 

  . شروع به کار کرد
  قبل از دستگیریش در "یوسف ایی"

 در مصاحبه ای با 2003ژانویه 
Associated Press در جواب به این 

سوال که آیا با زندانیان که ماه ها است 
بدون داشتن جرمی زیر شکنجه قرار 
گرفته اند همدردی میکند یا نه، سکوت 

او در حال حاضر از سلولش در  . اختیار کرد
زندان ارتش چارلستون  نمی تواند تماسی 

 اتهاماتی که به با بیرون داشته باشد و با

او زده اند امکان دارد به اعدام محکوم 
  . شود

 افسر دیگری نیز "یوسف ایی"غیر از 
 به دلیل داشتن  Rick Baccus به نام

رفتار محبت آمیز و انسانی با اسرا و نصب 
اعالمیه های صلیب سرخ، که حقوق 

 در ژنواسرای جنگی بر اساس قطعنامه 
  .برکنار شدآنها برشمرده بودند، از کار 

 ، سه روز بعد از 2003 سپتامبر23در 
اعالم بازداشت یوسف، مأمورین پنتاگون 
اعالم کردند که افسر دیگری نیز به نام 

 بیش از دو ماه است که "احمد الحلبی "
مخفیانه دستگیر و در جنوب کالیفرنیا  

 ساله و 24الحلبی . زندانی شده است
ی متولد سوریه است که در سنین نوجوان
. همراه با خانواده اش به میشیگان رفت

بالفاصله بعد از فارغ التحصیل شدن از 
دبیرستان در نیروی هوایی آمریکا به 
عنوان کارمند شروع به کار کرد که بعد از 
مدتی  به کویت فرستاده شد و سپس در 
گوانتاناما به عنوان مترجم شروع به کار 

بی اجازه "یکی از جرم های الحلبی  .کرد
 "به زندانیان) دادن باقالوا(غذا دادن 

عالوه بر آن، جرم های او شامل . است
همکاری با دشمن، ": موارد زیر هستند

خودداری از انجام دستور مافوق، بدون 
داشتن مجوز، نقل قول کردن، تقلب و 

اما تاکنون فقط  .  "کاله برداری مالی
جرم اول او، یعنی  نشان دادن همدردی 

دادن باقالوا به زندانیان ثابت و انسانیت و 
یکی دیگر از جرم های . شده است

. الحلبی تماس با سفارت سوریه است
خانواده  او اعالم کرده اند که او بلیطی  
برای رفتن به سوریه داشته و قرار بوده 
. که  برای ازدواج با نامزدش به آنجا برود

اگر الحلبی توسط دادگاه ارتش محکوم 
ن است که به اعدام شناخته شود ممک

  .محکوم شود
اتهام الحلبی به عنوان جاسوس 
سوریه می تواند بهانه ای برای تهدید 

می دانیم . کردن دولت سوریه نیز باشد
که سوریه در لیست کشورهای تروریست 
قرار دارد و دولت امریکا بارها سوریه را 
. متهم به همکاری با صدام کرده است

ات منجمله دولت سوریه همه این اتهام
داشتن جاسوس در گوانتاناما را نفی کرده 

وزیر اطالعات سوریه در رابطه با . است
چطور سوریه ": دستگیری الحلبی  گفت

میتواند در گوانتاناما جاسوس داشته باشد؟ 
 ا  قادر نیست که یک - آی-آیا سی

مترجم قابل اطمینان برای خودش در 
   "گوانتاناما پیدا کند؟

ربوط به دستگیری  شنیدن اخبار م
صدها مسلمان، مهاجر عرب، و حتی 
توریست های کشور های عربی و 
مسلمان به عنوان مضنون به تروریسم  
در امریکا بسیار عادی و معمول شده 

اما چرا دولت آمریکا افسران و . است
سربازان خودش را دستگیر می کند؟ اگر 
جاسوس بودن  این نظامیان حرفه ای که 

های ارتش آمریکایی آموزش در دانشکده 
دیده اند باورکردنی نیست، پس دلیل 

مسلمأ این واقعیت  بازداشت آنها چیست؟
که هیچکس در مقابل خشونت و 
بربریسم آمریکا مصونیت ندارد نشان 
دهنده قدرت سرکوبگر فراگیری است که 

 تاکنون 2001 سپتامبر 11دولت امریکا از 
ه دستگیری بی روی. قلدرانه کسب کرده

مسلمانان و عرب ها و مهاجرین در 
امریکا به جرم تروریسم نیز می تواند 
نشان دهنده درجه راسیسم دولتمردان 

اما به نظر می رسد که در . امریکایی باشد
 دالیل "یوسف ایی"مورد بازداشت 

یکی از مقام های . دیگری نیز وجود دارد
پلیس امریکا به طور غیررسمی به 

ت که همدردی و واشنگتن پست گفته اس
 به زندانیان و ترس "یوسف ایی"محبت 

از اینکه به طریقی به آنها کمک کند 
 . باعث دستگیری او شده است

یوسف ایی از چه طریقی می توانست 
به زندانیان کمک کند؟ آیا او می توانست 
در فرار از زندان به آنها کمک کند و یا 
اطالعات  سری را به القاعده و طالبان 

د؟ همه می دانند که این نظرات برسان
احمقانه بسیار باورنکردنی و دور از واقعیت 

آنچه که دلیل اصلی دستگیری .  هستند
 شده این است که از "یوسف ایی"امثال 

نزدیک با رفتار غیرانسانی و جنایتگرانه 

ای که پشت دیوارهای گوانتاناما در 
جریان است آشنا شده اند و نمی توانند در 

طبیعی است که . ها سکوت کنندمورد آن
افسران و سربازان عادی ارتش آمریکا، 
بخصوص آنها که از خانواده های 
زحمتکش و مهاجر هستند، با دیدن 
شرایط گوانتاناما دچار ناراحتی وجدان 
. شوند و بخواهند که حقایق را برمال کنند

آنها به دلیل شغلشان از نزدیک شاهد 
جمله تحقیر و شکنجه زندانیان، من

حقایق نشان . نوجوانان و پیرمردها هستند
می دهند که واشنگتن مصمم است به هر 
طریقی شده از درز اخبار گوانتاناما به 
خارج توسط کسانی که در آنجا کار 

 .میکنند جلوگیری کند
گفته می شود که نسبت تعداد 

 است و بطور 1 به 4زندانبانان به زندانیان 
های روحی و مداوم اسرا را زیر شکنجه 

در حال حاضر دولت . جسمی قرار میدهند
امریکا در حال گسترش و بزرگتر کردن 

رسانه ها گزارش .  زندان گوانتاناما است
داده اند که یک اتاق اعدام در زندان 
ساخته شده  زیرا که هر آن امکان دارد 
که واشنگتن دادگاه های نظامی راه 

ب ملق. بیاندازد و تعدادی را اعدام کند
کردن اسرا و زندانیان با عنوان 

 به امریکا این "جنگجوی غیرقانونی"
آزادی را می دهد که آنها را در یک 

در این دادگاه . دادگاه نظامی محاکمه کند
های نظامی قاضی، هیئت ژوری، وکالی 
مدافع و دادستان، همه از افسران ارتش 
آمریکا خواهند بود و اطالعات و مدارکی 

هی پذیرفته خواهند شد که در چنین دادگا
از جانب ارتش امریکا در افغانستان ارائه 
شوند و یا در گوانتاناما و دیگر زندانها 

  . جمع آوری شده باشند
 جورج 2003در روز سوم ماه جوالی 

 نفر از زندانیان گوانتاناما را 6بوش شخصأ 
او  .برای اولین دادگاه نظامی انتخاب کرد

د دارند که نشان دالیلی وجو": اعالم کرد
می دهند این افراد یا از اعضای القاعده 
بوده اند و یا در فعالیت های تروریستی 

     ".شرکت داشته اند
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تظاهرات مردم انگلستان بر علیه 
  !سفرجورج بوش

  
همزمان با سفر رسمی جورج بوش به انگلستان، هزاران تن از مردم انگلستان 

 طلبانه دولت آمریکا وانگلیس و همچنین بر علیه این سفرو سیاستهای جنگ
تداوم اشغال عراق دست به تظاهرات 

در تظاهرات گسترده ای که در . زدند
 20همین رابطه  در تاریخ پنج شنبه 

نوامبر در لندن برگزار شد، بیش از 
 تن از مردم انگلیس با 150000

راهپیمائی در مرکز شهر لندن ضمن 
انه محکوم نمودن سیاستهای تجاوزکار

و  توسعه طلبانه امپریالیسم آمریکا و 
همکاری دولت بریتانیا با آمریکا در 
پیشبرد این سیاستهای ضد خلقی، 
خواهان پایان دادن به اشغال عراق 

تظاهر کنندگان با حمل هزاران . وافغانستان و برکناری بوش و بلر شدند
بوش به ": ند ازجمله شعار می داد"!بوش را متوقف کنید"پالکارد با مضمون 

بوش ، بلر و شارون "،  "بوش و بلر، قاتلین مردم بیگناه"،  "خانه ات برگرد
چه کسانی از ساخت و فروش و استفاده از "،  "تروریستهای واقعی هستند

 "دروغ بس است" ، "!سالح های کشتار جمعی سود می برند؟ آمریکا و انگلیس
شماری از ...   و"اهیم کردما بوش و بلر را به جرم نسل کشی محاکمه خو" ،

و  "انقالب"،  "جنگ بر علیه جنگ"تظاهر کنندگان پالکاردهائی را با مضمون 
در پایان راهپیمائی، تظاهر کنندگان در میدان .  حمل میکردند"قدرت کارگری"
 جمع شده و با روشن کردن آتش تا پاسی از شب  به "لگار اسکوئراتراف"

ت و ازجمله نمایندگان تشکلهای ضد جنگ سخنرانی سازماندهندگان تظاهرا
در . گوش فرا دادند... واتحادیه های کارگری و شوراهای دانش آموزی و 

ادامه تجمع، تظاهر کنندگان مجسمه بوش را که در گوشه ای از میدان بر پا 
، سرنگون کرده و جمعیت  کرده بوند

حاضر با شور و هلهله به پایکوبی بر 
و همچنین روی بقایای مجسمه بوش 

پلیس انگلیس که . پرچم آمریکا پرداختند
با بسیج هزاران تن از نیروهایش خود را 
برای مقابله با تظاهر کنندگان حاضر 
کرده بود در هنگام متفرق شدن جمعیت 

  تن از 60به آنها حمله برده و حدود 
تظاهر کنندگان ضد جنگ را دستگیر 

  .  نمود
  

ی از نفرت مردم آزادیخواه انگلیس را در تظاهرات لندن یکبار دیگرجلوه ا
مواجهه با سیاستهای امپریالیستی و تجاوز کارانه دول جهانخوار بر علیه 

در این تظاهرات فعالین چریکهای فدائی . خلقهای تحت ستم را به نمایش گذارد
  .خلق در لندن نیز شرکت داشتند

  
  

نام و مشخصات فقط سه نفر 
فیروز :  ستاز این اسرا مشخص شده ا

.  ساله مقیم لندن انگلیس23عباسی 
 ساله ساکن بیرمنگهام، 35معظم بیگ 

  .دیوید هیکس از استرالیا
 ساله 28 جوان "دیوید هیکس"

استرالیایی است که حتی پلیس استرالیا 
نتوانست هیچ سوء سابقه ای برای او پیدا 

دولت هاوارد به اعتراضات خانواده . کند
لف و تظاهرات هیکس، سازمانهای مخت

مردم در استرالیا، با بی تفاوتی برخورد 
کرد و هیچ گونه سوالی در مورد 
دستگیری هیکس از دولت آمریکا نکرده 

  . است
معظم بیگ مترجم و کارمند موسسه 
خیریه ای است که هنگام دستگیری 

فقیر در  مدرسه ای را برای بچه های
بعد از حمله . کابل اداره میکرده است

 - سی"ین ه افغانستان مأمورامریکا ب

  او را در پاکستان ربودند و در "ا -آی
صندوق یک اتومبیل او را به افغانستان 

او را یک سال در پایگاه . برگرداندند
 نگه داشتند تا اینکه به "باگرام"هوایی 

عدم اقدام جدی و . گوانتاناما فرستاده شد
یا اعتراض رسمی دولت انگلیس به 

غیرقانونی شهروندانش ربودن و بازداشت 
نشانگر این واقعیت است که نه تنها این 
دولت قدرت اعتراض  به امریکا را ندارد 
 . بلکه منافعش  نیز با امریکا هم سو است

کلیه کشورهای سرمایه داری  
منجمله دولت های استرالیا و انگلیس، 

تیک  هیچ گونه اقدام قانونی و دیپلمابه
 که در جدی برای نجات شهروندانشان

سیاه چال های ارتش آمریکا شکنجه می 
آنها برای محکم . شوند مبادرت نکرده اند

کردن رابطه شان با آمریکا و اثبات 
شان، حتی از قربانی کردن   نوکرصفتی

شهروندانشان که در اسارت آمریکا به 

بیشتر این . سر می برند ابایی ندارند
زندانیان بدون وجود مدرکی علیه شان  

 ماه است 19 شده اند، بیش از دستگیر
که بدون محاکمه در زندان بسر می برند 
و از داشتن وکیل و مالقات با خانواده 

  .هایشان محروم هستند
 سپتامبر 11دولت امریکا  وقتی 

به وقوع  پیوست، به بهانه  به اصطالح 
 از ارتکاب به "جنگ علیه تروریسم"

هیچ  نوع جنایتی، از شکنجه و اعدام 
وندان کشور های مختلف گرفته تا شهر

.  سربازان ارتش خودش، خود داری نکرد
کشورهای افغانستان و عراق را تصرف 
کرد ولی معلوم شد که همه اتهاماتش به 
دولت عراق برای توجیه اشغال نظامی 

هیچ نوع  . این کشور دروغ بوده است
سالح کشتار جمعی در عراق پیدا نشد  و 

چ ارتباطی بین بوش اقرار کرده که هی
 سپتامبر و یا بن الدن وجود 11صدام و 

بسیاری از مردم بی دفاع . نداشته است
. عراق به دست ارتش امریکا کشته شدند

حقوق انسانی اسرای جنگی در افغانستان 
و عراق توسط دولت امریکا و متحدینش  

امپریالیسم . زیر پا گذاشته می شود
ت آمریکا با انجام تمامی این اقداما

ضدخلقی می کوشد تا در عین نشان 
 اینگونه جلوه "قدرقدرتی اش"دادن 

دهد که هیچ دولت و فردی در هیچ 
گوشه جهان از حمالت و جنایات امریکا 
و دیگر امپریالیست ها، برای  حفظ منافع 

اما برغم . غارتگرانه آنها  در امان نیست
تمامی این تالشها، این مقاومت و مبارزه 

 های ستمدیده در سراسر انقالبی توده
. جهان است که حرف آخر را میزند

مبارزه و مقاومتی که آتش آن هر روز در 
چهارگوشه جهان در اشکال مختلف بر 
علیه نظام سرمایه داری در حال گسترش 

  .است
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  دفاع از پناهجویان ایرانی 
  در ترکیه

  
  

انی در ترکیه در  نوامبر چند صد تن از پناهجویان ایر1 اکتبر و 31در تاریخ 
 به اوضاع زیست و معاش پناهندگان و UNاعتراض به عدم رسیدگی 

در . رسیدگی به خواستهای خود در مقابل دفتر این سازمان تجمع کردند
 نفر از پناهجویان دهان خود را در اعتراض به بی 15جریان این تجمع 

های این گردهمائی مورد هجوم نیرو.  دوخته بودندUNتفاوتی مقامات 
پلیس و سازمان امنیت ترکیه قرار گرفت و پلیس با ضرب و شتم وحشیانه 

تظاهر کنندگان و منجمله کودکان و زنان ، ده ها تن از آنان را دستگیر و 
در .  تن را برای دیپورت به ایران به زندان شهر وان ترکیه گسیل نمود58

ه برعلیه  ترکیUNهمین رابطه و در اعتراض به برخوردهای غیرانسانی 
 پناهجویان بالتکلیف ایرانی در این کشور و سرکوب و ضرب و شتم 

  نوامبر7، روز جمعه  وحشیانه این پناهجویان توسط پلیس ضد خلقی ترکیه
در . ، تظاهرات ایستاده ای در مقابل سفارت ترکیه در لندن سازمان یافت

نه ، معترضین ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوبگرا جریان این حرکت
از  خواستار آزادی فوری دستگیرشدگان گشته و UN پلیس ترکیه و

خواسته های برحق پناهجویان و از جمله خواست انتقال به یک کشور امن 
فعالین چریکهای فدائی خلق به همراه سایر نیروها و . پشتیبانی کردند

  .فعالین مستقل در این حرکت شرکت نمودند
  

  

  پیام فدائی و خوانندگان
  
  لمانآ
  م  - ر

  با درودهای انقالبی
برایتان .  با سپاس از مبلغی که بابت فروش کتاب فرستاده اید.نامه تان رسید

  .موفقیت و پیروزی آرزو می کنیم
  

  انگلستان
  پ .ن  -ر 

  با درودهای مبارزاتی
این به بعد  از. از اینکه تغییر آدرس تان را اطالع دادید سپاسگذاریم .نامه تان رسید

  .موفق باشید. ریات سازمان به آدرس جدیتان ارسال خواهد شدنش
  

  سوئد
  دوست گرامی

با سپاس از اینکه عکس و زندگینامه یکی از شهدای سازمان را برایمان ارسال 
از این اطالعات جهت تکمیل لیست شهدای سازمان استفاده کرده و در . نمودید

م که همه کسانی که دوستان ، امیدواری .اولین فرصت آنها را منتشر خواهیم کرد
آشنایان و یا اقوام آنها در صفوف چریک های فدائی خلق جان باخته اند ، جهت 
تکمیل لیست شهدای سازمان با ما همکاری کرده و اطالعات خود را در اختیار ما 

  . موفق و پیروز باشید. بگذارند
  

  هلند
   ر-دوست گرامی 

ه خواسته اید نشریات سازمان از این به بعد  همانطور ک.نامه تان را دریافت کردیم
  .شاد و پیروز باشید. به آدرس تان ارسال خواهد شد

  
  

  ...آمریکا و مشکالت پس از جنگ 
   )7بقیه از صفحه (

  
اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل و اکثریت 
کشورهای عضو شورای امنیت این سازمان از همان 

وده و آنرا مخالف ابتدا مخالف حمله و اشغال عراق ب
قوانین بین المللی و از این رو نادرست و غیرقانونی 

اما بوش و دیگر سگهای زنجیری . ارزیابی می کردند
سرمایه داری بین المللی با بی اهمیت شمردن تمامی 
این اعتراضات کمر به اجرای سیاست نواستعماری 

و برغم مخالفتهای میلیونی مردم دنیا و .  خود بستند

شان عراق را  وافق سایر رقبای امپریالیستعدم ت
 ماه از این 6اکنون پس از گذشت . اشغال کردند

حمله و اشغال با توجه به مشکالت وحشتناکی که 
گریبان دولتهای آمریکا و انگلستان و نیروهای نظامی 
آنان در عراق را گرفته ، فشار افکار عمومی و سایر 

زونی گرفته دولتهای امپریالیستی به اشغالگران ف
مشارکت سربازان آمریکایی و انگلیسی در . است

آن !!) و نه پایان بوشی(جنگی که پایان واقعی 
خود  مشخص نیست نارضایتی بسیار در میان

سربازان اشغالگر و توده های آمریکایی و انگلیسی به 
از نظر بین المللی نیز با افشای . بار آورده است

، باور  کا و انگلستانروزمره دروغهای تبلیغاتی آمری

توده ها به آنچه که سران این دو دولت در آینده در 
این و یا آن مورد بیان می دارند نسبت به گذشته 

تشدید مقاومت بر  .کاهشی بیش از پیش یافته است
علیه اشغالگران در عراق رشد تضادهای بین دول 
امپریالیستی بن بست نظامی نیروهای اشغالگر در 

روزمره اعتراضات توده ای بر علیه عراق ، رشد 
سیاستهای تجاوزکارانه و جنگ طلبانه دولت بوش و 
همپالگی هایش گوشه هائی از مشکالت کنونی 

سرنوشت دولت بوش در . آمریکا در عراق است
آستانه انتخابات جدید در امریکا تا حد زیادی به 
سرنوشت این مشکالت و تاثیر تجاوز دولت وی  به 

 . امریکا گره خورده استعراق در خود
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  !خوانندگان گرامی
  

 تداومبا آرزوی و  مزدا پرتوضمن سپاس و قدردانی از .  می باشد که چندی قبل برای نشریه پیام فدایی تهیه و ارسال گردیده است"مزدا پرتو"و طرح زیر کار ارزنده شعر 
  . شعر و طرح ارسالی را در اختیار خوانندگان قرار می دهیماز نشریه ،در این شماره  ، با نشریه پیام فدایی های اوهمکاری 

  
  

  افسانه ای با دستان پاک
  مزدا پرتو

  }تقدیم به همه افسانه نوروزی ها{
  
  

  خضاب دستانت مبارک باد
  که ترا پاس داشتند و  
  پاکی شان را تقاص متجاوز  
  .کابین کردند    

  و اینان دستانت را مجرم خواندند
  اند اوزگری عادت کردهکه دیریست به تج  
  .همان سان که به تسلیم و سکوت قربانی  

  پس آنکه پاکی اش را دفاع کند
  مجرم است و مستوجب اشد مجازات  

    - باشد "ضعیفه گان" ویژه اگر از جنس -
  از این روست که گلویت را نشانه گرفته اند ،

  .و طناب دار می بافندش
  ر  بی شک افسوس می خورند ، چرا از سنگسا-

  -معذورند         
  افسوس می خورند و طناب دارت را می بافند و

  .چوبه دارت را برپا می کنند  
  زهی شرم ایشان و افسوس ما

   می گویم"نه"پس مرگت را 
   فریاد می کنم"نه" نمی گویم که "نه"  
  .و وجودم قطرات اشک می شود در افسوس  

  ای کاش اشکهایم رویین تن ات می کرد
  .دو و حماسهچون قصه های جا  

  ولی افسوس که قصه های جادو
    

  
  .این بار نیز فقط قصه اند
  اما چه باک که بی شک 
  . است"افسانه"فریاد گوهر همیشگی هر 

  هر افسانه ای چون تو
  فریادی که بذر می پاشد  
  .و می شکند سکوت بره ها را  
  باور نداری

  گوش بسپار ضربان قلبهایی را که
  با تو می تپند ،  
  یی که جنسیت ندارند وقلب ها

  همه از یک تبارند  
  .تبار انسان    

  
  

22/7/1382  
  پ. م

  



                                                              صفحه          54                                         شماره   پیام فدایی  

  

 

13 

  

  " درمانی آمریکا-وضعیت غیرانسانی خدمات بهداشتی"
  

   2003ماهنامه مانتلی ریویو ، سپتامبر 
  "ویچنته ناوارو": نویسنده 
     "پیام": از ترجمه 

  
  

 درمانی ایاالت متحده، -     بخش خدمات بهداشتی
علیرغم آن که ایاالت .  یقا به هم ریخته استعم

متحده بیش از هر کشوری در جهان صرف خدمات 
 درصد تولید 14( درمانی اش می کند -بهداشتی

، اما ما با مسائلی در این بخش مواجهیم  )ناخالص ملی
که هیچ کشور پیشرفته سرمایه داری دیگری با آن ها 

  .ا را برشمرمبگذارید چندتایی از آن ه.  روبرو نیست
     اولین و همگانی ترین مسئله آن است که بیش از 
چهل و چهار میلیون نفر از مردم ما هیچ شکلی و یا 

اکثریت .  نوعی از پوشش خدمات درمانی را ندارند
آن ها را طبقه کارگر و فرزندانشان تشکیل می دهند 
که توانایی پرداخت حق بیمه درمانی برای زمانی که 

بسیاری از آن ها .  ندارند ز حیاتی دارند، رابه آن نیا
برای شرکت های کوچکی کار می کنند که نمی 
توانند یا نمی خواهند سهم شان را برای زیر پوشش 

و . بیمه های درمانی قرار گرفتن کارگران بپردازند
چون این افراد قادر به پرداخت حق بیمه درمانی 

د از آن نیستند، پس در زمان نیاز نیز نمی توانن
قابل اعتمادترین آمار مربوط به تعداد .  استفاده کنند

کسانی که در ایاالت متحده به خاطر نداشتن پوشش 
بیمه جان خود را از دست می دهند را بررسی که 

استفی " و "دیوید هیملشتاین"توسط پروفسور 
 New).  ، به دست می دهد  انجام شده"وولهندلر

England Journal of Medicine/ 336, No 11, 
1997 )  

 آن ها چنین نتیجه می گیرند که هر ساله تقریبا      
 نفر در ایاالت متحده به خاطر نداشتن 100000

سه برابر مرگ و میر (پوشش درمانی الزم می میرند 
در این جا بسیار مهم است که ). ناشی از ایدز

خاطرنشان کنیم که در حالی که رسانه های همگانی 
سیعی به مسئله ایدز می پردازند، اما در مورد به نحو و

مرگ و میر ناشی از نداشتن پوشش خدمات درمانی 
وضعیتی که دل هر انسان .  کامال سکوت کرده اند

چگونه می توان .  شرافتمندی را به درد می آورد

ایاالت متحده را کشوری متمدن نامید در حالی که 
 -اشتیحقوق اولیه انسانی دسترسی به خدمات بهد

درمانی در زمان نیاز به آن ها را انکار می کند؟  هیچ 
کشور سرمایه داری بزرگی با چنین وضعیت شرم 

  .آوری روبرو نیست
یعنی کسانی که تحت (     اما مسئله به همین جا 

.  ختم نمی شود) پوشش بیمه های درمانی نیستند
یعنی .  مسئله بزرگ تر، خود بیمه شده گان اند

وشش بیمه های درمانی شان ناکافی کسانی که پ
بسیاری از آن ها در مواقع حیاتی یعنی زمانی .  است

که به این پوشش نیاز اساسی مهم دارند، متوجه می 
شوند که پوشش بیمه شان شامل مشکل خاص 
پزشکی شان، یا نوع  دخالتی که بیمه ها باید در آن 

نمی بکنند و یا نوع آزمایش یا دارویی که نیاز دارند، 
شود و ی تنها بخش کوچکی از مبلغی که باید برای 
رفع نیازهای درمانی شان پرداخت شود را در بر می 

ما آمریکائیان، شهروندانی با حداقل مبلغ .  گیرد
 درمانی در جهان غرب -اشتیکمک هزینه های بهد

   حتی برنامه های دولت فدرال نظیر  .هستیم
Medicare )خدمات که در تئوری باید تمامی 

، بسیار  ) درمانی سالمندان را در بر بگیرد-بهداشتی
  .ناکارآمداند

     در هر یک از کشورهای اروپایی و کانادا، 
سالمندان هیچ وجهی بابت داروهایی که مصرف می 

در ایاالت متحده کامال برعکس، .  کنند، نمی پردازند
سالمندان باید از ضروری ترین وسایل معاش شان 

.  بتوانند داروهای مورد نیازشان را تأمین کنندبزنند تا 
 درصد سالمندان از غذای 35در ایاالت متحده، 

روزانه شان می زنند تا بتوانند داروی مورد نیازشان را 
اما بی رحمی این سیستم زمانی به اوج .  تهیه کنند

از .  خود می رسد که مسئله مرگ و میر پیش می آید
 درصد 39رگ بوده اند، بین کسانی که در آستانه م

آن ها را کسانی تشکیل می دهند که به خاطر 
نداشتن پول برای پرداخت هزینه های درمانی شان 

مطمئنا .  "با بیماری کجدار و مریز رفتار کرده اند"
هیچ کشور سرمایه داری دیگری به این سطح از بی 

  .شرمی و رفتار غیرانسانی سقوط نکرده است
 اتفاق کسانی که در آمریکا      اکثریت قریب به

 درمانی -زندگی می کنند، به خاطر خدمات بهداشتی

شما .  ناکافی با چنین شرایط غیرانسانی روبرو هستند
 را دیده اید که خشم و John Qاحتماال فیلم 

محرومیت کارگر کارخانه ای را نشان می دهد که 
همان گونه که میلیون ها (ناگهان درمی یابد 

که درمان پسر در )  روزه درمی یابندآمریکایی هر
، تحت پوشش بیمه های درمانی خانواده  حال مرگش

  .نیست
 -     کامال روشن است که وخامت مسئله بهداشت

همچنان که .  درمان در آمریکا، نداشتن بودجه نیست
پیش از این ذکر کردم، ما بیش از هر کشور دیگری 

.  می کنیم درمانی مان هزینه -برای خدمات بهداشتی
  پس، علت این همه نابسامانی چیست؟

  
  :توزیع قدرت در ایاالت متحده

  
     برای برای پاسخ به این پرسش باید بدانیم که 

در واقع .  قدرت در آمریکا چگونه توزیع شده است
 درمانی هر جامعه، بهترین -بخش خدمات بهداشتی

شاخص برای نشان دادن روابط موجود قدرت در آن 
در ایاالت متحده، بسیاری از مردم به .  استکشور 

.  خوبی می دانند که نژاد یکی از مقوالت قدرت است
به طور کلی، سفیدها قدرت بیش تری از سیاهان یا 
اسپانیایی زبان ها دارند و میزان مرگ و میر، این 

احتمال مرگ .  وضعیت را به خوبی تصویر می کند
 بار بیش 8/1یک مرد سیاه پوست با نارسایی قلبی 

.  تر از یک مرد سفید پوست با همین بیماری است
همچنین، بر همگان روشن است که مردان قدرت 

جنس و نژاد در واقع از .  بیش تری از زنان دارند
اما این عوامل به خودی خود نمی .  مقوالت قدرت اند

توانند توضیح دهنده این وضعیت نابسامان خدمات 
 به توضیح نیست که نیازی. درمانی ما باشند

نژادگرایی و جنس گرایی، تأثیر زیادی بر وضعیت 
درمانی مردم آمریکا و خصوصیات بخش خدمات 

اما این عوامل به .   درمانی کشور دارند-بهداشتی
قدرت "خودی خود، ریشه این وضعیت را که همان 

مهم ترین شاخصی .   است توضیح نمی دهند"طبقاتی
 مسکن، مصرف و سطح که نوع کار مردم، آموزش،

را که می گیرند و طول مدت  زندگی، نوع بیماری ئی
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حیات شان را از قبل تعیین می کند، طبقه ای است 
البته در هر طبقه، نژاد و جنس .  که به آن تعلق دارند

اما در وضعیت کنونی .  نقش مهمی ایفا می کنند
  . ایاالت متحده مهم ترین مقوله، قدرت است

گ یک کارگر یقه آبی از نارسایی قلبی،     احتمال مر
.  بیش از یک وکیل با همین بیماری است  برابر4/2

تفاوت های میزان مرگ و میر طبقاتی در واقع بزرگ 
ترین عامل تفاوت های مرگ و میر در کشور 

 V. Navaro, ed, The Political).است
Economy of Social Inequalities: 
Consequences for Health and Quality of 

Life) 
     من به خوبی آگاهم که طبقه، مقوله ای 

در رسانه های همگانی وسیعا .  غیرآمریکایی است
این باور را پذیرفته اند که ما جامعه ای طبقه متوسط 
هستیم، با اکثریتی وسیع در وسط، تعدادی در باال 

و این ).  فقرا(و تعدادی در پایین ) ثروتمندان(
ت که عموم مردم نسبت به ساختار برداشتی اس

در .  منحنی، طبقه متوسط و فقیر: طبقاتی آمریکا دارند
نظر سنجی ها نیز از مردم خواسته می شود که پاسخ 

مجله تایم مرتبا از .  دهند به چه طبقه ای تعلق دارند
مردم می پرسد که از طبقه باال، متوسط و یا پایین 

ثریت آن ها و تعجب نکنید که پاسخ اک.  هستند
من همیشه مدارا و بردباری .   است"طبقه متوسط"

همین جا اعتراف می .  مردم عادی را تحسین کرده ام
کنم که اگر کسی از من بپرسد که آیا از طبقه پایین 

 "!هم مادرت"هستیم، بالفاصله پاسخ خواهم داد که 
پُرواضح است که طبقه پایین، واژه ای توهین آمیز 

با وجود این بخش وسیعی از طبقه .  تلقی می شود
طبقاتی .  کارگر ما را وابسته به طبقات پایین می دانند

بودن جامعه اگر نه بیش از نژادگرایی و جنس گرایی، 
  .اما به همان اندازه در زمان ما مسلط است

 منحنی، متوسط، فقیر -     این تصور از ساختار طبقاتی
شدیدا  -یا طبقه متوسط باال و طبقات پایینی

در واقع ساختار .  ایدئولوژیک و عمیقا اشتباه است
طبقاتی ما کامال شبیه ساختار طبقاتی اکثر کشورهای 

ما در باال، .  سرمایه داری پیشرفته اروپایی است
قشری را داریم که در اروپا به آن بورژوازی می 

این واژه را چون زیادی فرانسوی به گوش می .  گویند
و ما این قشر را، طبقه .  یمرسد به کار نمی بر

 Corporate(دارندگان شرکت های بزرگ 
CLASS( می نامیم، زیرا که اکثر اعضای آن را افراد 

رده باالی شرکت های بزرگ آمریکایی تشکیل می 
این ها کسانی هستند که درآمدشان عمدتا از .  دهند

مالکیت تأمین می شود و شامل مدیران رده باالی 
و هیئت های مدیره شرکت های شرکت های بیمه 

بزرگ نیز می شوند، یعنی قشری که نقش کلیدی در 
  . درمانی این کشور دارند-بخش خدمات بهداشتی

     پس از این، ما آن چه را که اروپائیان خرده 
یعنی آن چه را که ما .  بورژوازی می نامند، داریم
که شامل مالکین شرکت (طبقه متوسط باال می نامیم 

وچک و متخصصین با تحصیالت و درآمد حرفه های ک
برحسب  (پایین تر از این).  نیز می شودای باال 
طبقه متوسط است که شامل کارگران و ) قدرت

صنعتگران متخصص، افراد خود کارفرما و کارمندان 
دست آخر به طبقه .  اجرایی و تکنیسین ها می شود

 و کارگر می رسیم، که کارگران ادارات، کارخانه ها
بخش خدمات را دربر می گیرد و این ها کسانی 
هستند که توسط مدیران شان اداره می شوند، شغل 

تکراری و یکنواخت دارند و ساعتی دستمزد می  های
 درصد یعنی اکثریت 60طبقه کارگر حدود .  گیرند

  .جمعیت ما را تشکیل می دهد
  

   درمانی-قدرت در بخش خدمات بهداشتی
  

ی تواند وضعیت بخش خدمات      چگونه طبقه م
 درمانی آمریکا را توضیح دهد؟  به -بهداشتی
ایاالت متحده تنها کشور سرمایه داری .  سادگی

پیشرفته است که برنامه درمان ملی ندارد، یعنی 
 درمانی -برنامه ای جامع در باره خدمات بهداشتی

که توسط دولت یا بخش تامین اجتماعی ایجاد شده 
حده همچنین تنها کشور در جهان ایاالت مت .باشد

پیشرفته است که اکثر قریب به اتفاق مردمان اش 
پوشش درمانی بیمه شان را از طریق کارفرمایشان 

این وضعیت منحصربه فرد، در ماده .  می گیرند
 ریشه دارد که قانونا اجازه داد Taft-Hartleyقانونی 

تا طبقه کارگر این کشور، پوشش بیمه خدمات 
اش را تنها از طریق قراردادهای شدیدا درمانی 

به معنای آن که هیچ دستورالعمل و (غیرمتمرکز 
و ) روش کلی و یکسانی در این مورد وجود ندارد

همین امر توضیح می دهد .  دسته جمعی دریافت کند
که اتحادیه (که چرا کارگران فلزکار بالتیمور 

توانسته اند پوشش  ،)کارگری بسیار قوی ئی دارند
دمات درمانی نسبتا جامعی داشته باشند، اما خ

کارکنان سوپرمارکت ها که اتحادیه ندارند، پوشش 
خدمات درمانی شان یا بسیار بسیار ضعیف است و یا 

بگذارید در همین جا اشاره کنم .  اصال فاقد آن اند

که حتی در برخی از بخش های اقتصاد جامعه ما که 
نظیر (ند بهترین پوشش خدمات درمانی را دار

، این پوشش هنوز هم از )کارگران فلزکار بالتیمور
بقیه کشورهای سرمایه داری پیشرفته بسیار پائین تر 

عالوه بر این در ایاالت متحده، حتی همین .  است
کارگران در فضای ضداتحادیه ای که این روزها در 
کشور تقویت می شود، هر چه بیشتر پوشش خدما ت 

اکنون کارگران .   می دهنددرمانی شان را از دست
 درصد از هزینه های مربوط به خدمات 32فلزکار 

 50درمانی شان را از جیب می پردازند که به معنای 
وخیم .  درصد افزایش ظرف پنج سال گذشته است

تر شدن وضعیت اقتصادی، هزینه انسانی بسیار باالیی 
عُمدتا ( بیش از یک میلیون نفر.  را ایجاد می کند

هر ساله، بیمه های ) ان و خانواده هایشانکارگر
درمانی شان را از دست می دهند و شصت و دو 
میلیون نفر دیگر شاهد هر چه بیشتر محدود شدن 

  .پوشش بیمه ای شان هستند
     توجه داشته باشید که اگر پوشش بیمه ای شما به 
شغل تان وابسته باشد، پس در صورت اخراج از کار، 

ق خود را، که پوشش خدمات درمانی شما نه تنها حقو
.  بیمه خود و خانواده تان را نیز از دست می دهید

درست به این دلیل است که کارگران پیش از آن که 
در محل کار خود دردسری ایجاد کنند، چندین بار 
فکر می کنند، زیرا اخراج از کار در آمریکا به لطمات 

و .  شودانسانی بیشتری از هر کشور دیگری منجر می 
دقیقا همین به ُصالبه  Taft-Hartleyهدف قانون 

کارفرمایان، ارزش پوشش خدمات .  کشیدن کار بود
درمانی وابسته به کار را به عنوان ابزاری برای به 

قانون .  ُصالبه کشیدن نیروی کار تلقی می کنند
Taft-Hartley همچنین طبقه کارگر آمریکا را از 

این قانون، .  از می دارداقدام به عنوان یک طبقه ب
و به همین .  اعتصابات همبستگی را مجاز نمی شمارد

دلیل است که کارگران فلزکار نمی توانند مثال از 
این ها .  کارگران معادن ذغال سنگ حمایت کنند

ناتوانی در ایجاد اعتصابات همبستگی نیروی کار را به 
و دوباره باید توضیح بدهم .  شدت تضعیف می کند

حتی .   هیچ کشور دیگری چنین قوانینی را نداردکه
مارگارت تاچر، علیرغم میل اش نتوانست چنین 

اگر طبقه کارگر می .  قانونی را به تصویب برساند
همچنان (توانست چنین فشاری را به عنوان یک طبقه 

که کارگران در دیگر کشورها به هنگام درخواست 
وارد ) نداعتصاب عمومی برای حفظ حقوق شان می کن

کند، آن گاه می توانست به آن چنان قدرت عظیمی 
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دست پیدا کند که حکومت را مجبور به فراهم آوردن 
پوشش درمانی مناسب از طریق برنامه های مترقیانه 

  .مالیاتی نماید
     در این جا ممکن است این سئوال مطرح شود که 
.  چرا این وضعیت ادامه می یابد و بازتولید می شود

سخ دوباره به قدرت طبقاتی برمی گردد، زیرا طبقه پا
دارندگان شرکت های بزرگ نظیر مدیران شرکت 
های بیمه و دیگر کارفرمایان بزرگ، از قدرت فوق 

این .  العاده ای در سیستم سیاسی ما برخوردارند
قدرت طبقاتی خود را در اشکال متفاوتی نشان می 

ی هیئت یکی از آن ها ترکیب طبقاتی رؤسا.  دهد
مدیره مؤسسات دولتی ماست که در واقع تصمیم 

 78 درصد اعضای کابینه، 84:  گیرندگان اصلی اند
 درصد مجلس نمایندگان ما 62درصد مجلس سنا و 

در طول چهل و دو سال گذشته از اعضای طبقه 
بقیه را .  دارندگان شرکت های بزرگ بوده اند

نها ت.  اعضای طبقه متوسط باال تشکیل می دهند
انگشت شماری از طبقه متوسط پائین یا از طبقه 

باربارا "یکی از آن ها خانم .  کارگر هستند
 سناتور مریلند است که پیش از انتخاب "میکولسکی

شان به نمایندگی سنا، در بخش خدمات اجتماعی 
)Social Worker( سیاستمداران .   کار می کرد

 مترقیانه برخاسته از میان طبقه کارگر، عموما دارای
اما تعداد آن ها در مجلس .  ترین گرایش ها بوده اند

  .نمایندگان آمریکا، همیشه انگشت شمار بوده است
     در این جا باید تأکید کنم که همین ترکیبی را که 
در مورد تصمیم گیرندگان اصلی دستگاه های 
مختلف دولتی مان می بینیم، در مورد نهادها و 

یک مثال .  یز صدق می کندمؤسسات درمانی مان ن
 و "جان هاپکینز"بارز آن، هیئت مدیره زایشگاه 
با کمی دقت .  بیمارستان وابسته به آن است

درخواهید یافت که اینان، همان مدیران انگشت شمار 
و قدرتمند شرکت های بیمه، بانک ها و کارخانه های 

در واقع، هیچ بیمارستانی در .  مهم ایالت مریلنداند
 بالتیمور نیست که یکی از افراد طبقه کارگر را منطقه

که اکثریت جمعیت بالتیمور را تشکیل می دهد در 
  .هیئت مدیره خود داشته باشد

     ما باید به این نکات اشاره کنیم، زیرا برخی 
اوقات انسان وسوسه می شود که از حضور اقلیت ها و 

ه اما وقتی نتیج.  زنان در مسائل کلیدی آگاهی یابد
چنین جستجویی جز حضور تعداد انگشت شماری از 

اقلیت ها و زنان نیست، ما را بیشتر به وجود تبعیض 
من .  در مؤسسات و نهادهای ما رهنمون می شود

مصرا می خواهم که شما به جنین جستجویی ادامه 
اما همین جا باید تأکید کنم که اگر بدنبال .  دهید

ای مان هستید، ارتقاء حضور بیشتر مردم در نهاده
.  مطمئن باشید که طبقه، نقش اصلی را ایفاء می کند

نه تنها باید در مورد نژاد و جنس اعضای هیئت مدیره 
سئوال کنید، بلکه باید بدانید که به کدام طبقه وابسته 
اند و بر تغییر در ترکیب طبقاتی این هیئت ها تأکید 

 اگر بر این مسئله تأکید زیادی کنید، با.  کنید
مقاومتی .  مقاومت بسیار زیادی روبرو خواهید شد

بسیار بسیار بیشتر از زمانی که از آن ها در مورد 
پایان دادن به تبعیض نژادی یا جنسی سئوال می 

  .کنید
     یکی دیگر از راه هایی که قدرت طبقاتی در 

، از طریق  سیستم سیاسی ما بازتولید می شود
همان گونه .  استخصوصی سازی فرآیند انتخاباتی 

پول، " اخیرا اظهار داشت، "میکولسکی"که سناتور 
 Money is the(. "سیاست است تغذیه کننده

Milk of Politics( و قسمت اعظم این پول از طبقه 
در سال :  دارندگان شرکت های بزرگ می آید

 درصد پولی که به جیب اعضای مهم 92، 2000
درمانی و کنگره نمایندگان که در باره خدمات 

مسائل مالی مربوط به آن تصمیم می گیرند، سرازیر 
شد، از طرف شرکت های بزرگ بیمه، بانک ها و 
اتحادیه های کارفرمایان، بیمارستان های خصوصی، 
شرکت های دارویی و مؤسسات حرفه ای نظیر 

AMAدر واقع، اتحادی از منافع .   تأمین شده است
ت که به این شرکت های بزرگ و طبقه متوسط باالس

سیاستمداران، با هدف دفاع از منافع شرکتی و حرفه 
سود صنایع وابسته به درمان .  ای شان پول می رساند

نظیر صنایع خدمات بیمه درمانی در زمان جورج 
آگاه ترین رئیس جمهور آمریکا نسبت به (بوش 

به )  به بعد"هوور"منافع طبقاتی خود از زمان 
بگذارید همین جا .  ستباالترین حد خود رسیده ا

تأکید کنم این وضعیت، به همان شیوه ای که 
نیروهای پیشرو عمل می کنند، خود را بازتولید می 

در حقیقت، ما تقسیم شده ترین  جامعه پیشرو .  کند
ما بیشتر .  در جهان سرمایه داری پیشرفته هستیم

تمایل داریم که توجه خود را بر مسائل مربوط به 
ن، یک گروه ویژه و یا مسئله ای خاص جنس، نژاد، س

ایاالت متحده در واقع، کشور جنبش .  متمرکز کنیم
من اما این تنوع را تحسین می .  های اجتماعی است

مثال ایاالت .  کنم، ولی این به هیچ وجه کافی نیست
بسیار قدرتمندی ) AARP(متحده، اتحادیه سالمندان 

دارد، اما خدمات ارائه شده به سالمندان، از هر کشور 
بیمه .  سرمایه داری پیشرفته ای بسیار کمتر است

های اجتماعی شان حتی شامل خدمات درمانی هم 
.  همین مسئله در مورد زنان نیز صدق می کند.  نیست

 )NOW(ما یکی از قدرتمندترین سازمان های زنان 
اما زنان آمریکایی حداقل مرخصی .  دنیا را داریم

حداکثر :  دوران بارداری و پس از زایمان را دارند
سوئد که چنین سازمان زنان .  بدون حقوقچهار هفته 

با قدرتمندی ندارد، به زنان باردار، یک سال مرخصی 
  . می دهدحقوق

     علت این همه اختالف چیست؟  تنها توضیح، 
تی از کشورهای سرمایه اگر لیس. قدرت طبقاتی است

باالترین حد "داری تهیه کنید و آن ها را به ترتیب 
باالترین حد "تا ) نظیر ایاالت متحده ("رابطه شرکتی

طبقه بندی کنید، ) نظیر سوئد ("رابطه کارگری
درخواهید یافت که در جایی که طبقه سرمایه دار 
بسیار قدرتمند است، کمترین حد پوشش بیمه های 

م در بخش عمومی و هم در بخش ه(درمانی 
این، .  و شاخص های بهداشتی وجود دارد) خصوصی

اما در کشورهایی که طبقه .  البته مورد آمریکاست
کارگر قدرت داشته، و در نتیجه جنبش کارگری 

نظیر سوئد، که به مدت چهل (قدرتمندی را داراست 
و هشت سال پس از پایان جنگ دوم جهانی، حزب 

، پوشش بیمه )حکومت کرده استکارگری در آن 
های درمانی بسیار جامعی را با توزیع برابرتری از 
فرصت ها و شاخص های بهداشتی مشاهده خواهیم 

درسی که از این مسایل می گیریم، بسیار .  کرد
برای ما بسیار مهم است که جنبش : روشن است

کارگری را در ایاالت متحده تقویت کنیم و با انجام 
همچنین تنوع بخشیدن به جنبش های این کار و 

اجتماعی کمک کنیم که منافع مشترک شان را در 
مبارزه برای هر چه بیشتر متحد کردن و نه متفرق 

و این در واقع، . کردن کارگران، مشاهده کنند
بیشترین و بهترین کاری است که می توانیم برای 

  .ارتقاء تندرستی مردمان مان انجام دهیم
  

  

 !زنده باد کمونیزم      !زنده باد انقالب
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  گوشه ای از سیاستهای امپریالیسم در آمریکای التین: بولیوی
  
  

 ، بعد از شورش  و طغیان توده ها که کشور را از 2003 اکتبر 17در روز جمعه 
 نفر توسط ارتش شد، 86منجر به کشته شدن حداقل  نظر اقتصادی  فلج کرده و

رئیس جمهور بولیوی  "Gonzalo Sanchez Lozadaگونزالو سانچز لوزادا "
  .جبور به استعفا و فرار به آمریکا شدم

او .  ، معاون سابق لوزادا استCarlos Mesa رئیس جمهور جدید، کارلوس مِسا
مِسای  . طبقه سرمایه دار وابسته به امپریالیسم است نیز همچون لوزادا حامی منافع

لوزادا عضو حزب دست  میلیونر و صاحب مهمترین کانال تلویزیونی بولیوی، مثل
 بسیاری از سیاست های اقتصادی. می باشد) جنبش ملی انقالبی( MNRی راست

امپریالیستی دیکته شده از جانب صندوق بین الملل پول در دوران حکومت ائتالفی 
  .این حزب اجرا شدند

اکثر ثروت های  ) 1997-1993(  در اولین دوره ریاست جمهوریش "لوزادا"
نعت نفت را به سرمایه داران فروخت و رئیس ملی بولیوی را، مثل تلفن، راه آهن، و ص

او همیشه از کشیدن خط لوله . جمهور جدید، مِسا، نیز از حامیان خصوصی سازی است
گاز برای صدور گاز طبیعی  به آمریکا و مکزیک از طریق یکی از بنادر شیلی حمایت 

د و اعتراض به این طرح بود که به مرکز ثقل مبارزات مردم تبدیل ش. کرده است
هزاران نفر از دهقانان، معدنچیان، و زحمتکشان شهری را به مبارزه علیه دولت 

از دوران مستعمراتی اسپانیا گرفته تاکنون همیشه سرمایه داران خارجی  منابع . کشاند
طبیعی بولیوی، مثل نقره، قلع، نفت، و حاال نیز گاز را  غارت کرده  و  فقر و استثمار 

  . قانان این کشور  را موجب شده اندوحشیانه کارگران و ده
 15 فوریه بیش از 17در .  آغاز شد2003اعتراضات و تظاهرات مردم از ژانویه 

تظاهرکنندگان با دادن . هزار نفر در تظاهرات الپاز خواهان استعفای لوزادا شدند
 مخالفت خود را با "قطع دست صندوق جهانی پول از بولیوی": شعارهایی مثل 

در هفته اول فوریه . ریالیست ها در سیاست و اقتصاد بولیوی ابراز کردنددخالت امپ
روزهای بعد در مراسم خاکسپاری این .  نفر در تظاهرات کشته شدند33نزدیک به 

بیشتر  کشته . کشته شدگان باز هم تعداد بیشتری  توسط سربازان ارتش کشته شدند
زی بین پلیس متمرد و ارتش شدگان مردم بی سالحی بودند که در میدان تیراندا

  . تحت فرمان دولت قرار گرفته بودند
منطقه صنعتی  El Alto   نیز ارتش به ال آلتو2003 اکتبر 12در  روز یکشنبه 

شهر الپاز، که مرکز اعتراضات بود حمله کرد و بر روی کارگران و دهقانانی که فقط 
به قتل رساند و صدها  نفر را 26به سنگ و چوب مسلح بودند آتش گشود و حداقل 

در این حمالت از هلیکوپترهای ارتشی نیز برای جلوگیری از . نفر را مجروح کرد
 نفر جمعیت دارد 600000ال آلتو که حدود  .محاصره  الپاز توسط مردم استفاده شد

این شهر دارای پاالیشگاه نفت، انبارهای بزرگ  مواد . سومین شهر بزرگ بولیوی است
بیشتر جمعیت این شهر را .  یکی از فقیرترین شهرهای بولیوی استغذایی بوده ولی

بومیانی تشکیل می دهند که در جستجوی کار به این شهر مهاجرت کرده اند و در 
قتل عام آنها توسط ارتش خشم توده ها را در سراسر  .حلبی آبادها زندگی می کنند

 و قطع ارتباط پایتخت با کشور برانگیخت و به اعتصابات عمومی و بسته شدن جاده ها
  .دیگر شهرهای عمده کشور انجامید

روزی که لوزادا استعفا 
داد ستون هایی از معدنچیان 
مسلح به دینامیت و هزاران 
دهقان به سمت پایتخت به 
راه افتاده و به کارگران که 
شهر را سنگربندی کرده 

   .بودند پیوستند
اولین کار رئیس جمهور  . جام شدظاهرأ تغییر رئیس جمهور با مشورت آمریکا ان

نقش سفارت امریکا در حمایت از دولت و افسران  . جدید مالقات با سفیر آمریکا بود
سفیر امریکا  . ارتش بولیوی در به خون کشیدن تظاهرات، برای توده ها روشن بود

 .  ا  در بولیوی بود- آی- مأمور رده باالی سی1980دیوید گرین لی در سالهای 
آمریکا و سفارت آمریکا در بولیوی مردم بولیوی را تهدید به انتقام گیری در دولت 

سفیر آمریکا تهدیدش را در سخنانی خطاب  . صورت ساقط کردن رژیم فعلی کردند
به رسانه های بولیوی اینطور بیان کرد که اگر دولتی تحت تأثیر و در نتیجه شورش 

ه بین الملل بولیوی را منزوی خواهد های خیابانی در بولیوی به قدرت برسد، جامع
  )نقل به معنی. (کرد

در حال حاضر هدف دولت آمریکا و سرمایه داران بولیوی ایجاد فضایی برای 
خاموش کردن آتش انفجارهای اجتماعی در بولیوی و آماده شدن برای تهاجم  

ظ دولتش  مِسا نیز  قول هایی را که لوزادا برای حف. سیاسی دیگری علیه توده ها است
یکی از این قول ها این است که . داد ولی عملی نمی کرد، تکرار می کند به مردم می

اما . مفاد قراردادهای فروش گاز و همچنین قانون های انرژی را به رفراندوم بگذارد
به نظر . هیچ قولی برای اجرای نتایج چنین رفراندومی و یا تاریخ رفراندوم نداده است

یل سیاست مسالمت آمیز و در حقیقت خیانت اتحادیه های می رسد که به دل
کارگری و رهبران دهقانان به توده ها ، تغییر مهره های باالیی دولت بولیوی برای 

قهوه، رهبر  رهبر سابق کشتکاران. سرمایه داری و امپریالیسم اثر مطلوبی داشته است
 اعالم کردند که برای کنفدراسیون بومیان کشاورز، و کنفدراسیون کارگران بولیوی

 برای اجرای سیاست هایش اعتصابات را متوقف می "مِسا"دادن فرصتی به دولت 
رهبر کنفدراسیون کارگران، جیمی سوالریس، برای مالقات با رئیس جمهور . کنند

او بعد . جدید و تقدیم لیست خواسته هایشان  به او به کاخ ریاست جمهوری شتافت
 تا زمانی که مِسا  فعاالنه علیه فساد مبارزه کند او را حمایت ما": از این مالقات گفت

 اکتبر خطاب به اعضای کابینه جدید نشان داد که 19 در "مِسا"نطق   ".می کنیم
 "مسا" حتی با وجود سازش سازمانها و اتحادیه های دهقانی و کارگری موجود،

پرتگاه ...  ":  گفتاو. مطمئن نیست که بتواند آتش طغیان توده ها را خاموش کند
هنوز در مقابل ما قرار دارد و هر نوع اشتباه  و تنگ نظری و عدم دوراندیشی می تواند 

  ".ما را به سقوط در آن  بکشاند
 که یک "لوزادا".  پناهندگی سیاسی داد"لوزادا" دولت بوش بالفاصله به

ی کند بین میلیونر است و به دلیل بزرگ شدن در آمریکا با لهجه غلیظی صحبت م
گرینگو معنی تقریبأ مشابه ای با کلمه کردی جاش ( مردم به گرینگو مشهور است

   ).دارد که به خائنین اطالق می شود
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 24 ادامه مطلب در صفحه 

  
دو سال پیش پروژه ای توسط دو نفر شروع شد که اکنون 

، آمریکا  طبق این پروژه.  از همراهان جورج بوش هستند
 باید با وحشت اکنون.  نیاز داشت"یک پرل هاربر جدید"به 

  . گفت که آنها به این هدف رسیده اند
، طرح اقدامات       در سندی که به تازگی افشاء شده

تروریستی آمریکا برعلیه امنیت انسان ها و ملت ها به 
یک حادثه فاجعه "،  طبق طرح.  تفصیل نوشته شده است

 آن چیزی است که آمریکا به "، یک پرل هاربر جدید بار
دارد تا بر منابع و جمعیت زیادی از جهان آن احتیاج 

  2001 سپتامبر 11حمله تروریستی . ... حکمرانی کند
، چیزی که   را در دسترس گذاشت"پرل هاربر جدید"

توسط گروههایی   توصیف شد و"بهترین فرصت"همچون 
از افراطی ترین راست گرایان نظریه پرداز استفاده شد که 

یتنام تشکیل شده بودند برای انتقام جویی از شکست و
  .یعنی همان راست گرایان دوره ریگان

حقانیت بخشیدن به :  دستور جدیدی آمد90     در دهه 
 که در دوره جنگ سرد دنبال می "بازگشت به صلح"انکار 

 Project for( شد و پروژه ای برای قرن جدید آمریکا 

the New American Century: PNAC(  طرح 
،  ن انستیتوی سرمایه گذاری آمریکاریزی شد و همچنی

 و دیگران فعال شدند و به تدریج جاه "هودسون"انستیتوی 
  .طلبی های دولت ریگان را با رژیم جورج بوش پیوند دادند

، ریچارد پرل   جورج بوش"متفکرین"     یکی از 
Richard Perle وقتی که او مشاور  من با پرل.  است ،

یک جنگ تمام "تی او درباره وق. ریگان بود مصاحبه کردم
، چه خطایی کردم که او را دیوانه   حرف می زد"عیار

 را "جنگ آمریکا با تروریسم"به تازگی وقتی که .  نخواندم
او گفت . توضیح میداد دوباره این جمله را تکرار کرد

.  این یک جنگ تمام عیار است.  ، هرگز مراحل مختلف"
، دشمنان زیادی در  کنیمما با دشمنان مختلفی مبارزه می 

این حرف که ما اول باید اوضاع  افغانستان را .  دنیا هستند
.  ، این دید اشتباهی است سر و سامان بدهیم و بعد عراق

اگر ما فقط به بلندپروازی های خود اجازه دهیم و آن را 
، خیلی ساده وارد  ، و اگر به جای سیاست بازی بپذیریم

کودکان ما در آینده ... یک جنگ تمام عیار شویم 
  ".سرودهای ستایش و احترام خواهند خواند

  

  
  منشور نویسان جدید تروریسم آمریکایی

  
 است و دیگر PNACپرل یکی از بنیانگزاران 

،  ، دیک چینی معاون کنونی رئیس جمهور بنیانگزاران
،  ، پُل ولفویتز معاون وزیر دفاع دونالد رامزفلد وزیر دفاع

، دبلیو جی بنت وزیر  ئیس ستاد دیک چینیلوئیس لیبی ر
فرهنگ دولت ریگان و سلمان خالدزاد سفیر جورج بوش در 

این ها منشورنویسان تروریسم آمریکایی .  افغانستان هستند
،  بازسازی دفاع"  PNACطرح اولیه پروژه . هستند

طرحی برای " ، نیروها و منابع برای قرن جدید استراتژی
ه جهات بجز عنوان های یاد شده اهداف آمریکا از هم

  .است
، طبق این طرح یک افزایش هزینه به       دو سال پیش

 میلیارد دالر برای مخارج ارتش درخواست شد تا 48مبلغ 
واشنگتن بتواند در چندین جبهه با دشمنان بزرگی "این که 

.   که این حقیقتا اتفاق افتاده است".جنگیده و پیروز شود
نوشته شده است که آمریکا می بایستی همچنین در سند 

سالح های اتمی را پیشرفت داده و جنگ ستارگان را به 
، که این در حال اتفاق  خواسته نخست ملی تبدیل کند

افتادن است و همچنین آمده است که اگر بوش قدرت را به 
، که این نیز  دست بگیرد، عراق می بایستی یک هدف شود

  .شده است
 

  

  
  

 لوزادا به طغیان توده "Miami Herald میامی هرالد"صاحبه با ر یک مد
توطئه برای ایجاد اتحادی میان تاجرین مواد "ها که موجب سقوط او شد برچسب 

 نفر  200 ماه حکومت، موجب قتل عام 14دولت لوزادا در طول کمتر از .  زد"مخدر
ج کرد به فوریه  که دولت ارتش را علیه تظاهرات بسی2003فوریه . غیر مسلح شد

تظاهرات توده ای در ماه فوریه علیه سیاست های تحمیلی صندوق . سیاه مشهور است
این تظاهرات بعد از اینکه . پول بین الملل در بولیوی، مثل افزایش مالیات ها، بود

پلیس نیز اعتصاب کرد و ارتش علیه پلیس به میدان آمد، به کشتار تظاهر کنندگان 
بعد از وقایع فوریه تقاضای برکناری لوزادا و .  نفر کشته شدند33بیش از . منجر شد

  که معاون لوزادا بود نیز در جنایات او "مِسا". محاکمه او از جانب توده ها مطرح شد
شریک است و به همین دلیل است که وقتی جانشین لوزادا شد اعالم کرد که 

  .   را محاکمه نخواهد کرد"لوزادا"
.  کرد که یک تیم از مشاوران نظامی به بولیوی خواهد فرستاددولت امریکا اعالم

امریکا مصمم است که به هر طریق ممکن جلوی سرپیچی از  خط مشی های اقتصادی 
صندوق بین الملل پول و بانک جهانی و کمپانی های امریکایی را در آمریکای جنوبی  

 درصد از کل 43,4 آمارهای موسسات وابسته به آمریکا نشان می دهند که. بگیرد
بولیوی فقیرترین کشور آمریکای جنوبی . می کنند آمریکای التین زیر خط فقر زندگی

است و تأثیرات مخرب  سیاست های  امپریالیستی  روی زندگی مردم این کشور 
شواهد نشان می دهند که هر روز که غارت ثروت کشورهای . شدیدتر بوده است

تر می شود، جنبش های توده ای نیز گسترش می منطقه توسط امپریالیست ها شدید
برای مثال دولت اکوادور که در صدد اجرای طرح های دیکته شده صندوق بین . یابند

برای تغییر دادن قوانین کار، کم کردن حقوق بازنشستگی و کمک های  الملل پول
 و اعتصابات . اجتماعی است،  با شورش کارگران و زحمتکشان این کشور روبرو است

  .   تظاهرات وسیع کارگران، بخش خدمات و بومیان کشاورز همچنان ادامه دارد
در هندوراس نیز شاهراه ها توسط هزاران نفر از تظاهرکنندگان، برای اعتراض به 
سیاست های جدید اقتصادی که دولت بر اساس  قرادادهایش با صندق بین الملل پول 

قصد فروختن آب را به شرکت های دولت هندوراس . کسب کرده است ، بسته شد
خصوصی دارد که منجر به گران شدن آب آشامیدنی  می شود و این در زمانی است  

 درصد مردم  زیر خط 80 کارگر  نیز کاهش داده شده  است و 100000که حقوق  
  .فقر به سر می برند

 همانطور که حوادث بولیوی نشان می دهد دولت آمریکا مصمم است که با بکار
بردن وحشیانه ترین اشکال سرکوب، هژمونی اقتصادی و کنترل خود را روی منابع 

اما با وجود سرکوب شدید، .  انرژی و دیگر منابع استراتژیک امریکای التین حفظ کند
امپریالیسم امریکا و سرمایه داران وابسته در این منطقه با خلق های انقالبی روبرو 

  . برنخواهند داشتهستند که هیچگاه دست از مبارزه
  
  

  

  یک پرل هاربر جدید
 ) عبداله باوی: از ترجمه( جان پیلگر    :ازنوشته ای 
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  بابا ، چرا به عراق حمله کردیم؟ : بچه
  .برا اینکه سالح های کشتار جمعی داشتن عزیزم: پدر 

  

ولی بازرسای سازمان ملل هیچکدوم از این سالح ها : بچه
  .رو پیدا نکردن

  .برا اینکه عراقی ها اونا رو قایم کردن: پدر 
  

  ؟برا همین عراق رو اشغال کردیم: بچه
اشغال کردن همیشه بهتر از بازرسی . مجانآره : پدر 
  .کردنه

  

آره ولی بعد از اشغال عراق هم باز هیچکدوم از این : بچه
  سالح ها رو پیدا نکردیم ، اینطور نیست؟

آره ولی این به این خاطره که اونا رو حسابی قایم : پدر 
اصال نگران نباش ، احتماال تا انتخابات سال . کردن
  .یه چیزی پیدا می کنیم  2004

  

چرا عراق این سالح هایی که میگی رو می : بچه
  خواست؟

خب معلومه ، برا اینکه توی جنگ از اونا استفاده : پدر 
  .کنه

  

اگه اونا اون همه از این سالح . آخه من نمی فهمم: بچه
ها داشتن پس چرا وقتی ما با اونا وارد جنگ شدیم از 

  اونا استفاده نکردن؟
خب معلومه ، حتما برا اینکه نمی خواستن کسی : پدر 

بفهمه که یه همچی سالح هایی دارن ؛ برا همین هم 
  .ترجیح دادن هزار هزار بمیرن ولی از خودشون دفاع نکن

  

! ولی بابا آخه یه همچی چیزی معنی نمیده که: بچه
وقتی یه همچی سالح های گنده گنده ای داشته باشن 

 از اونا رو به مردن ترجیح اون وقت چرا باید استفاده
  !بدن؟
خب اونا فرهنگشون با ما فرق داره ، نباید هم معنی : پدر 
  .بده

  

نمیدونم نظر تو چیه بابا ، ولی من فکر نمی کنم اونا : بچه
  .اصال این سالح هایی که دولت ما میگه ، داشتن

میدونی چیه بچه جون ، اصال مهم نیست که : پدر 
 که بگذریم ما یه دلیل خوب دیگه داشتن یا نه ، از اینم
  .برا اشغال عراق داشتیم

  

  اون دلیلی که میگی ، چی بود؟: بچه
حتی اگه یه همچی سالح هایی هم نداشتن ، ولی : پدر 

خود صدام حسین آدم دیکتاتور و بی رحمی بود و همین 
خودش دلیل خوب دیگه ای بود که بریم عراق رو اشغال 

  .کنیم
یه دیکتاتور بی رحم توی یه کشور ولی آخه چرا؟ : بچه

مگه چکار می کنه که باید رفت و اون کشور رو اشغال 
  کرد؟
خب ، یکی از اون کارا این بود که مردم خودش رو : پدر 

  .شکنجه میکرد
  

مثال مثل همون رفتاری که تو چین با مردم : بچه
  میکنن؟

چی میگی بچه جان ، چین رو با عراق مقایسه : پدر 
را ما رقیب اقتصادی خوبیه ؛ توی چین چین ب. نکن

میلیون ها آدم مثل برده کار میکنن تا جیب شرکت های 
  .آمریکایی رو پرتر کنن

  

یعنی اینکه اگه یه مملکتی بذاره مردمش به نفع : بچه
شرکت های آمریکایی استثمار بشن ، اون وقت اون 
مملکت، مملکت خوبیه حتی اگه دولت اون مملکت 

  کنجه کنه؟مردم خودش رو ش
  .آفرین به تو ؛ معلومه که خوبه: پدر 

  

  چرا مردم عراق شکنجه میشدن؟: بچه
به خاطر جرایم سیاسی ، مهم تر از همه به خاطر : پدر 

کسایی که از این کارا می . اینکه از دولت انتقاد میکردن
  .کردن رو زندان مینداختن و شکنجه میکردن

  

ست که توی ولی مگه این درست همون چیزی نی: بچه
  چین اتفاق میافته؟

  .بهت گفتم که ، چین فرق می کنه: پدر 
  

  آخه فرقش چیه؟: بچه
خب ، یکی از اونا اینه که توی عراق، حزب بعث : پدر 

  .حاکم  بود ولی چین ، یه کشور کمونیستیه
  

ولی مگه خودت یه بار بهم نگفتی که کمونیست ها : بچه
  آدمای بدی هستن؟

  . نیست های کوبایی بد هستننه ، فقط کمو: پدر 
  

  چرا کمونیست های کوبایی بد هستن؟: بچه

یکی از دلیالش اینه که توی اونجا آدمایی که از : پدر 
دولت انتقاد میکنن رو زندان میندازن و شکنجه می 

  .کنن
  

  مثل عراق؟: بچه
  .آره ، درست مثل عراق: پدر 
  و مثل چین؟ : بچه

ما رقیب اقتصادی مگه بهت نگفتم ، چین برا : پدر 
  .ولی کوبا نه. خوبیه

  

  چرا کوبا رقیب اقتصادی خوبی نیست؟: بچه
 ، 1960میدونی چیه ، خیلی وقت پیشا ، توی دهه : پدر 

دولت ما یه قانونی وضع کرد که هر معامله ای با کوبا رو 
غیرقانونی و ممنوع اعالم کرد و قرار شد هیچ کی هیچ 

 تا موقعی که کوبا از معامله ای با کوبا نداشته باشه
کمونیستی بودن دست ورداره و مثل ما سرمایه داری 

  .بشه
  

ولی اگه ما این قوانین رو لغو کنیم و با اونا وارد : بچه
معامله بشیم ، اون وقت این کار به کوبایی ها کمک نمی 

  کنه که اونام مثل ما سرمایه داری بشن؟
 درازی نکن حاال تو هم برا ما عقل کل شدی ، زبان: پدر 
  !بچه

  

  آخه کجا زبان درازی کردم؟: بچه
 توی کوبا مردم آزادی اصال از اینم که بگذریم ،:  پدر 

  .مذهبی ندارن
  

فالن "آها یعنی مثل چین و قضیه ی فرقه ی : بچه
  ؟"یانگ
این قدر از بدی ! عجبا ، چند بار بهت بگم ، بس کن: پدر 

 نظامی تازه ، صدام حسین با کودتای. چین حرف نزن
سر کار اومد ، به همین خاطر هم رهبری اون یه رهبری 

  .واقعا مشروع نیست
  

  کودتای نظامی یعنی چه؟: بچه
 به جای اینکه مثل ما -یعنی اینکه یه ژنرال ارتشی : پدر 

 به زور دولت رو -توی آمریکا انتخابات آزاد برگزار کنه 
  .توی دست خودش میگره

ا کودتای نظامی به قدرت ولی مگه حاکم پاکستان ب: بچه
   نرسید؟

این متن که به زبان انگلیسی نوشته شده است گوشه ای از .  واقع در استان انتاریو کانادا در دسترس عموم قرار گرفت"شبکه ی فعالین شهر لندن"چندی قبل توسط متن زیر 
الب گفتگویی که بین یک پدر و  بچه ی کنجکاو او نویسنده ی مطلب ، در ق.  را به نمایش می گذاردعلیه جنگ افروزی های اخیر امپریالیسم آمریکا اعتراضی �ادبیات انتقادی 

    . درمی گیرد ، سیاست های ضدخلقی و فریبکارانه دولت امپریالیستی آمریکا و مشخصا اشغال افغانستان و عراق را از زوایای مختلفی مورد انتقاد قرار داده و افشاء می نماید
  

 الف بهرنگ: ی از برگردان به فارس           چرا به عراق حمله کردیم؟،بابا
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 22 ادامه مطلب در صفحه 

منظورت ژنرال پرویز مشرفه؟ آره راست میگی ولی : پدر 
  .پاکستان با ما دوسته

  

خب چطور پاکستان دوست ما حساب میشه وقتی : بچه
  رهبر پاکستان مشروعیت نداره؟

  .من اصال نگفتم که پرویز مشرف مشروعیت نداره: پدر 
  

 یه ژنرال ارتشی که ولی مگه همین االن نگفتی که: بچه
با زور یه دولت مشروع را منحل می کنه و خودش سر 

  کار میاد نامشروعه؟
پرویز مشرف . نه ، فقط صدام حسین اینطوره: پدر 

دوست ماست چون به آمریکا کمک کرد افغانستان رو 
  .اشغال کنیم

  

  چرا افغانستان رو اشغال کردیم؟: بچه
  . با ما کردن سپتامبر11بخاطر کاری که توی : پدر 

  

   سپتامبر با ما چی کار کرد؟11افغانستان توی : بچه
 تا از 15 نفر که 19 سپتامبر ، 11االن میگم ، توی : پدر 

اونا اهل عربستان سعودی بودن چار تا هواپیما رو 
دزدیدن و سه تا از اونا رو زدن به ساختمونا و اینجوری 

  .سه هزار تا آمریکایی رو کشتن
  

  چه ربطی به افغانستان داره؟خب این : بچه
اون آدمای بد توی افغانستان تعلیم دیده بودن ، : پدر 

  .جایی که طالبان حکومت می کرد
  

طالبان ها همون متعصب های اسالمی نیستن که : بچه
  دست و سر آدما رو قطع می کردن؟

نه فقط دست و سر آدما را . درسته ، همون ها بودن: پدر 
  .ها هم ستم می کردنقطع می کردن ، به زن 

  

 ، 2001ولی مگه دولت بوش نبود که توی ماه مه : بچه
   میلیون دالر به اونا داد؟43یه چیزی حدود 

درسته ، ولی اون پول رو بخاطر اینکه حسابی علیه : پدر 
  .مواد مخدر جنگیده بودن به عنوان جایزه ، گرفتن

  

  علیه مواد مخدر؟: بچه
لوگیری از کشت گل آره ، طالبان ها برا ج: پدر 

  .خشخاش خیلی کمک کردن
  

  چطور تونستن یه همچی کار بزرگی بکن؟ : بچه
خیلی ساده ، هر کی رو با خشخاش دستگیر می : پدر 

  .کردن دست و سرش رو از تن جدا می کردن
  

یعنی اینکه وقتی طالبان ها دست و سر آدمایی که : بچه
شون گل می کاشتن رو از تن جدا می کردن ، این کار

درست بود ولی وقتی که این کار رو به دالیل دیگه انجام 
  می دادن نه؟

ما هیچ مخالفتی با این نداریم که . کامال درسته: پدر 
بنیادگراهای اسالمی متعصب سر از تن آدما جدا کنن 

وقتی اونا گل کاشته باشن ، ولی وقتی این کار رو با 
 ظالمانه کسی که دزدی کرده انجام بدن اون وقت اون رو

  .می دونیم
  

مگه اینطور نیست که توی عربستان سعودی هم : بچه
  دست و سر آدما رو از تن جدا می کنن؟

توی افغانستان یه حکومت پدرساالر . اون فرق داره: پدر 
مستبد حاکم بود که به زن ها ستم می کرد و اونا رو 
مجبور میکرد توی کوچه و بازار بُرقه سرشون کنن و اگه 

  .ز اونا سرپیچی میکرد سنگسارش می کردنیکی ا
  

مگه زن ها توی عربستان سعودی یه همچی وضعی : بچه
  ندارن؟

نه ، توی عربستان اون که زن ها می پوشن صرفا : پدر 
  .یه پوشش سنتی ی اسالمیه ، همین

  

  خب اینا چه فرقی با هم دارن؟: بچه
این پوشش سنتی ی اسالمی ای که زن ها توی : پدر 

ن می پوشن هم باوقاره و هم از پارچه های مد عربستا
روزه که همه ی بدن زن ها رو به غیر از چشماشون و 

ولی برقه نه ، برقه ابزار شیطانی . انگشتاشون می پوشونه
ی ظلم و ستم پدرساالرانه ست که همه ی بدن زن ها 

  .رو به غیر از چشماشون و انگشتاشون می پوشونه
  

دو تای اینا یه چیزن با دو اسم به نظر میاد که هر : بچه
  .مختلف

حاال بند نکن به مقایسه کردن افغانستان و : پدر 
  .عربستان دوست ماست. عربستان

  

 تا هواپیماربا 19 تا از اون 15ولی مگه نگفتی که : بچه
  اهل عربستان بودن؟

  .درسته ، ولی توی افغانستان تعلیم دیده بودن: پدر 
  

  ادن؟کیا اونا رو تعلیم د: بچه
  ."اسامه بن الدن"یه آدم خیلی بدی به اسم : پدر 

  

  بن الدن اهل افغانستان بود؟: بچه
ولی آدم بدی بود ، . نه ، نه ، اونم اهل عربستان بود: پدر 

  .خیلی خیلی بد
  

  .ولی یادم میاد که اونم یه موقعی دوست ما بود: بچه
 به اون و 1980اما فقط اون وقتا که توی دهه : پدر 

 کمک کردیم نیروهای اشغالگر شوروی رو "هدینمجا"
  . بندازن بیرون

  

شوروی ها کیا بودن؟ همون امپراطوری شیطانی ای : بچه
  نبود که ریگان ازش حرف می زد؟

اتحاد شوروی . حاال دیگه شوروی ای در کار نیست: پدر 
 از هم پاشید ، حاال اونام انتخابات دارن 1990توی دهه 

این روزا به اونا .  درست مثل ماو سرمایه داری شدن ،
  .میگیم روسها

  

نه ببخشی روسها ، حاال ... یعنی حاال شوروی ها : بچه
  روسها دوست ما حساب میشن؟

میدونی چیه ، اونا سالهای سال دوست . نه ، نه واقعا : درپ
ما بودن ، یعنی درست از موقعی که دیگه از شورایی 

رفتن با اشغال ولی بعدا تصمیم گ. بودن دست برداشتن
به همین خاطرم حاال ما از . عراق از طرف ما راه نیان

از فرانسوی ها و آلمانی . دست اونا خیلی عصبانی هستیم
  .ها هم همین طور

  

یعنی فرانسوی ها و آلمانی ها هم محور شیطانی : بچه
  ؟دان

شیطانی ی شیطانی که نه ، ولی همون قدر بد : پدر 
 رو "فرنچ تُست" و "ایزفرنچ فر"هستن که باید اسم 

فریدوم " و "فریدوم فرایز"عوض کنیم و بجاش بگیم 
  ."تُست

  

همیشه اسم غذاها رو عوض میکنیم وقتی یه : بچه
  کشوری کاری که ما میخوایم انجام بده انجام نمیده؟

با دشمنا ، . نه ، اینکارو فقط با دوستامون می کنیم: پدر 
  .میریم کشورشون رو اشغال میکنیم

  

ولی مگه عراق یه موقعی دوست ما نبود ، توی دهه : هبچ
  ؟1980
درسته بود ، ولی اون موقع داشت با ایران می : پدر 

  .جنگید ، به همین خاطر دوست ما بود ، البته خب موقتا
  

چرا با ایران جنگیدن باعث میشه که صدام دوست : بچه
  ما حساب بشه؟

  .شدچون اون موقع ایران دشمن ما محسوب می: پدر 
  

این مربوط به همون موقعی نیست که مردم : بچه
  کردستان رو با گاز شیمیایی قتل عام کرد؟

درسته ، ولی اون وقتا چون داشت با ایران : پدر 
میجنگید ما هم رومون رو اون ور کردیم که بهش حالی 

  . کنیم که باهاش دوستیم
  

یعنی هر کی که با دشمنای ما بجنگه خودبخود : بچه
  ست ما؟میشه دو

  .بیشتر وقتا آره ، اما نه همیشه: پدر 
  

و یعنی هر کی که با یکی از دوستای ما بجنگه : بچه
  خودبخود دشمن ما حساب میشه؟

البته ، اگه . آره ، اینم گاهی اوقات صدق میکنه: پدر 
شرکتای آمریکایی بتونن در عین حال با فروختن سالح 

  .به هر دو طرف ، سود ببرن که چه بهتر
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  توطئه های تروریستی 
  و تحریکات امریکا در ونزوئال

  روناک مدائن
  

 سپتامبر به نیویورک، امپریالیسم امریکا برای اجرای سیاست های 11بعد از حمله 
. استعماریش از بهانه به اصطالح مبارزه با تروریسم حداکثر استفاده را می کند

غال خود درآورد و آماده است هر نوع ، عراق را به اش افغانستان را با خاک یکسان کرد
مخالفتی را از جانب افراد و دولت ها با عکس العمل های شدید مثل حمله نظامی و یا 

بعد از عراق   یکی از کشور هائی که از نظر برخی مطبوعات امریکا. ترور پاسخ گوید
 دخالت های باید جزء اهداف حمله نظامی امریکا قرار گیرد از قرار ونزوئال می باشد که

  .هر روز در آن ابعاد بیشتری می گیرد امریکا
، ماه گذشته به دنبال فاش شدن تروری که   ، رئیس جمهور ونزوئال هوگو  چاوز

، سفرش را برای شرکت در   ا علیه او طرح شده بود-  آی- گفته شد با حمایت سی
د که سازمان اطالعات ونزوئال اعالم کر. نشست عمومی سازمان ملل لغو کرد

تروریست ها قصد خرابکاری در هواپیمای چاوز را داشتند که قرار بود از کاراکاس به 
 نیز چندین عملیات ، مثل 2003در اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر . نیویورک پرواز کند

پرتاب بمب به سنگرهای نظامی نزدیک به کاخ ریاست جمهوری و حمله به سفارت 
  .فت، صورت گر کلمبیا در کاراکاس

 کودتائی که گفته میشد مورد حمایت امریکا قرار داشته علیه او 2002در آوریل 
 روز چاوز را در جزیره ای زندانی کرده و منتظر 2کودتاچیان به مدت . صورت گرفت

ولی اعتراضات بی سابقه مردم  و تظاهرات میلیونی در خیابان . دستور از آمریکا شدند
 سیاستمداران آمریکائی را افزایش داده و باالخره به های  کاراکاس ، اختالفات بین

از آن پس بارها اقداماتی علیه دولت چاوز توسط دولت . شکست کودتا منجر شد
، از جمله این  امریکا و مخالفین اش در طبقه حاکمه ونزوئال صورت گرفته است

 ماه  جوالی اقدامات قطع وام های ونزوئال از جانب بانک صادرات و واردات آمریکا در
سفیر .  ، و دخالت های مستقیم سفیر امریکا در امور داخلی ونزوئال بوده است2003

 می باشد که نقش محوری او در "چارلز شاپیرو"امریکا در ونزوئال شخصی به نام 
 1985شاپیرو از . کشتار و قتل عام های السالوادور و نیکاراگوئه بر کسی پوشیده نیست

این مقام پوششی است (ی سفارت آمریکا در سان سالوادور بود  مشاور سیاس1988تا 
ا در کشورهایی که آمریکا قصد دخالت در امور  -آی - برای نماینده های غیرعلنی سی

در آن سالها آمریکا از السالوادور به عنوان پایگاهی برای هدایت عملیاتش ). آنها را دارد
ارها به تعلیم و آموزش نظامی مخالفینش دولت چاوز ب. علیه نیکاراگوئه استفاده میکرد

در فلوریدا شخصی به . در خاک آمریکا و با حمایت دولت آمریکا اعتراض کرده است
اتحاد "، همراه با جریانی به نام 2002 ، یکی از مهره های کودتای "لوئیز  گارسیا"نام 

ده اند که  ، شبه ارتشی را سازماندهی کر) مخالفین فیدل کاسترو (14-کماندوهای اف
 - به نقل از وال استریت ژورنال( ". نفر را آموزش نظامی می دهد50در حال حاضر 

 به ندرت به ی در بستر تنش های بین دو دولترسانه های آمریکائ  ) 2003ژانویه 

مسائل امنیتی که چاوز مطرح میکند می پردازند و معموأل اتهاماتی را که چاوز به 
   .االتی بودن و عدم تعادل روحی چاوز نسبت می دهنددولت آمریکا می زند به خی

 نفر از فرماندهان ارتش را از 100، چاوز بیش از  بعد از شکست کودتای آوریل
کار برکنار کرد و از آن موقع تاکنون تالش های متعدد مخالفین چاوز برای عملیات 

 شهردار این مثأل پلیس کاراکاس توسط. مجدد علیه دولت چاوز بی نتیجه مانده است
 به سمت 2003شهر علیه طرفداران چاوز بسیج شد و در روز سوم ژانویه 

 نفر از طرفداران چاوز کشته 2تظاهرکنندگان در خیابانهای کاراکاس تیراندازی کرد  و 
، سربازان ارتش به مراکز پلیس حمله کرده و تمام  در عکس العمل به این واقعه. شدند

در حال حاضر پلیس کاراکاس فقط به کلت . بط کردندسالح های سنگین پلیس را ض
  .کمری مجهز است

چاوز که خود یک ارتشی سابق است و رهبری کودتایی ناموفق علیه دولت 
، تالش می کند که با فریب کارگران و  را بر عهده داشت 1992ونزوئال در سال 

همه تبلیغاتی علیرغم  چاوز. طبقات محروم قدرت خود را هر چه بیشتر مستحکم سازد
که مخالفین اش در طبقه حاکم براه انداخته اند نه تنها یک سوسیالیست نیست بلکه 

حامی سرسخت نظام سرمایه داری حاکم است که برخی سیاست های به اصطالح  
  . رفرمیستی اش او را در مقابل بخشی از طبقه حاکم در ونزوئال قرار داده است

،  واشنگتن پست. ئال نقشی تبهکارانه داشتندرسانه های امریکا در حوادث ونزو
، و آسوشیتدپرس در کاراکاس خبرنگاران ثابتی  ، لس آنجلس تایمز نیویورک تایمز

داشتند که از نزدیک شاهد حوادث بودند اما در گزارشات شان خبرها را وارونه جلوه 
  . می دادند

 صاحبان رستوران ها ،  نیز مخالفین چاوز اعتصابات دکترها2002در اوایل دسامبر 
، این  و دیگر مراکز اقتصادی متوسط را راه انداختند که در مقایسه با اعتصاب در نفت

  . اعتصابات تأثیر بسیار کمی روی اقتصاد ونزوئال گذاشتند
 صورت گرفت که یک کمپانی نفت  PDVSAاعتصاب نفت توسط مدیران

مسئولین .  را تأمین می کنددولتی است و بیشتر صادرات و نصف درآمد دولت ونزوئال
این کمپانی که اکثرشان از سالها قبل در این موقعیت قرار دارند از حمایت مدیران و 

،  علیرغم اعتصاب. مهندسین رده باال و رهبران اتحادیه های زرد برخوردار بودند
 پاالیشگاه عمده ، افرادی را 3 پاالیشگاه از 2مخالفین اعتصاب توانستند که در 

گزین مهندسین و مدیران اعتصابی کنند و به این دلیل دولت چاوز توانست تولید جای
بدین ترتیب تولید نفت به سطحی . ، از سر بگیرد ، هر چند در سطح محدودی نفت را

 صدور نفت به ونزوئال توسط برزیل. رسید که احتیاجات داخلی کشور را تأمین می کرد
 اقدامات امریکا علیه چاوز بودند نیز کمک ، روسیه ، و چند کشور دیگر که مخالف

  .بزرگی برای دولت چاوز بود
شکست سریع اعتصاب . اولین اعتصاباتی که متوقف شدند اعتصاب بانک ها بودند

بانک ها به این دلیل بود که اعتصاب بانک ها فقط روی زندگی ثروتمندان تأثیر منفی 
  .دگی شان را با پول نقد می گذرانندگذاشته بود نه روی زندگی کارگران که امورات زن

اما .  در ابتدا امریکا از اعتصابات نفت با هدف سقوط دولت چاوز  حمایت می کرد
 ، قیمت ها در امریکا افزایش یافتند وقتی دولت چاوز توانست نفت داخلی را تأمین کند

ریکا از متوقف بنابراین بالفاصله بعد از اینکه آم. ، ادامه اعتصابات به ضرر امریکا شد
،   میلیون بشکه نفت از ونزوئال به امریکا اظهار نگرانی کرد1,3شدن ورود روزانه 

، دستور پایان بخشیدن به  مسئولین کمیته های اعتصاب که زیر نفوذ امریکا بودند
، با حمایت دولت جدید برزیل ، اکوادور و بقیه  عالوه بر آن. اعتصابات را دادند
  امریکای التین از چاوز، فعالیت های امریکا علیه چاوز سد راه رابطه تولیدکنندگان نفت 

 ستون آزاد
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دخالتهای تجاوزکارانه  .امریکا با دیگر کشورهای امریکای جنوبی نیز می شد    
آمریکا در ونزوئال و تاریخ تجاوزات امپریالیسم آمریکا و جدیدترین شان در عراق ، 

یدن به اهدافش از جنایتکارانه ترین ثابت می کنند که امریکا آماده است برای رس
امریکا ترورهایی را که در اقصی نقاط جهان انجام داده است نه .  روش ها استفاده کند

 روی این عملیات آنها را "مبارزه با تروریسم"تنها انکار نمی کند بلکه با گذاشتن اسم 
یکا همچنین از آمر). مثل ترور های امریکا در یمن و افغانستان(تأئید نیز می کند 

مثل طرح ترور یاسر (ترورهایی که اسرائیل انجام داده و یا در صدد انجام آنهاست 
حتی ورق زدن روزنامه های آمریکایی نیز نشان . علنأ حمایت کرده است) عرفات

میدهد که برخی در امریکا تحت عنوان جنگ با  تروریسم قصد پیش برد سیاست 
بخش هایی از رسانه های دست راستی در .  دارند های ارتجاعی خاصی را در ونزوئال

. آمریکا به تبلیغ  راه اندازی یک حمله همه جانبه علیه دولت چاوز ادامه می دهند
دولت بوش با اینکه خود از شبه نظامیان و تروریست های مخالف ونزوئال حمایت 

وریسم می مالی و تسلیحاتی و آموزشی می کند دولت چاوز را متهم به حمایت از تر
 8، که یکی از ارگان های مهم دست راستی در آمریکا است در  نشنال رویو. کند

 سپتامبر دولت 11 گزارشی را منتشر کرد که در آن ادعا کرد بعد از حمله 2003ژانویه 
  .چاوز با هدف حمایت از القاعده  به رژیم طالبان کمک های  اقتصادی کرده است

  در مقاله ای تحت عنوان US News & World Report اکتبر  6در شماره 
Terror close to homeچاوز از تروریست ها حمایت میکند و ":  نوشته شد

واشنگتن معتقد است که تروریسم یک مسئله . واشنگتن با هشیاری مراقب است
مختص به خاورمیانه نیست بلکه باید مراقب توطئه های تروریست ها از سمت جنوب 

 در این مقاله آورده شده است "حمایت چاوز از تروریسم"لی که برای دلی  ".نیز بود
منظور این مقاله عرب هایی . این است که چاوز به عرب ها جا و مکان داده است

  . هستند که سالها است شهروند ونزوئال می باشند
خصومت آمریکا با دولت چاوز ریشه در همان واقعیاتی دارد که منجر به حمله آمریکا 

ونزوئال پنجمین صادرکننده نفت در جهان است و امپریالیسم امریکا .   عراق شدبه
مصمم است که هژمونی خود را روی منابع استراتژیک انرژی در ونزوئال هر چه 

سیاست های چاوز در بازار جهانی نفت نیز برای واشنگتن بسیار . وسیعتر اعمال کند
:  چاوز خشم آمریکا را برانگیخته استمواضع مختلف سیاسی و اقتصادی . اهمیت دارد

، مخالفت چاوز با حضور نماینده دولت موقت عراق که دست  افزایش قیمت نفت
، معامله پایاپای نفت بین ونزوئال و دیگر   نشانده آمریکا است در نشست های اوپک

کشورهای آمریکای التین ، و استفاده از یورو به جای دالر در معامالت تجاری  
  .ال با دیگر کشورها از زمره این سیاستها می باشندونزوئ

اقتصاد ونزوئال به دلیل اعتصابات و خرابکاری های جناح های مخالف چاوز 
 اجتماعی چاوز نه "رفرم های"سیاست های اقتصادی  و . صدمات زیادی دیده است

روم تنها نتوانسته و نمی توانند منافع و خواست های توده های زحمتکش و طبقات مح
های درونی لکه نمی توانند از اوج گیری تضاد، ب ونزوئال را به طور واقعی تأمین کنند

  .طبقه حاکم نیز جلوگیری کنند بنابراین بروز کودتاهای دیگر نیز کامال محتمل است
حوادث ونزوئال که خود گویای حدت یابی تضادهای درونی طبقه حاکمه این 

ودسته های طبقه حاکم تا مغز رهد که همه داکشور می باشد بار دیگر نشان می د
و به همین دلیل در چارچوب . استخوان بر ضد منافع توده های ستمدیده می باشند

و . جناح های طبقه حاکمه هیچ چشم اندازی جهت رهائی در مقابل توده ها قرار ندارد
وانسته باشد توده ها تنها زمانی می توانند بسوی پیروزی گام بردارند که طبقه کارگر ت

  .رهبری خود را بر مبارزات جاری اعمال نماید
  

  

  

  سازمان انحالل
  " کردستانی دمکراسی و آزادی دراه برگرکن"
  

کنگره برای دمکراسی و آزادی در "سازمان به دنبال برگزاری کنگره 
  نوامبر11 اکتبر در شمال عراق هیئت رهبری این سازمان در 26در  "کردستان

  .نمود را منحل این سازمان انیه ای ا انتشار بیب
انحالل " :در این بیانیه که توسط هیئت رهبری امضاء شده است، آمده است

 راه را برای ایجاد یک ساختار سازمانی جدید و دمکراتیک باز می کند "کنگره"
  ."که به توسط آن منافع مردم کرد نمایندگی گردد

حزب "در واقع به جای  که " برای دمکراسی و آزادی  در کردستانکنگره"
 "اوجاالن"تشکیل شده بود، پس از دستگیری ) ک. ک. پ ("کارگران کردستان

ه  به طور یک جانبه اعالم آتش بس کرد1999، در سپتامبر  "ک. ک. پ"، رهبر 
  .های قبلی را رسما پذیرفت   عمال شکست سیاستتصمیمبا این و بود 

  
  ،  راق سازمان اطالعات و امنیت ع"بازسازی"

  سیاسازمان زیر نظر مستقیم 
  

دولت بوش برای تشدید سرکوب مردم معترض عراق و کنترل هرچه شدیدتر 
 "بازسازی" و به عبارت بهتر "تاسیس"، تصمیم به  نارضایتی های توده ای

مطابق .  ، زیر نظر مستقیم سیا گرفته است سازمان اطالعات و امنیت عراق
، افسران سابق وزارت   کویت"الوطن"نامه اظهارات مقامات عراقی به روز

 "شورای حکومت انتقالی" از طرف "دعوت نامه هایی"اطالعات عراق با دریافت 
برای پیوستن به سازمان اطالعات عراق زیر نظر سیا آمادگی خود را برای آغاز به 

  . اعالم کرده اند"سیاستهای جدید"کار مجدد و پیشبرد 
ن سابق سازمانهای اطالعاتی مخوف صدام حسین دعوت دولت امریکا از افسرا

برای کار در سازمان اطالعاتی جدید در شرایطی است که این سازمانها نظیر 
در طول چند دهه حاکمیت رژیم دیکتاتوری ...  و "استخبارات" ، "مخابرات"

صدام نقش کثیف و جنایتکارانه ای را در سرکوب مبارزات مردم عراق برعلیه 
  .ام ایفاء کرده و به حق مورد  تنفر مردم عراق هستنددیکتاتوری صد

   
گسترش روزافزون فقر بنابه گزارش سازمان 

  بین المللی کار
  

 ساالنه این سازمان دبیر کل سازمان بین المللی کار در گزارش خود به کنفرانس
سترش فقر و بیکاری در سطح جهان اعالم نمود که نیمی از مردم گدر رابطه با 

 دالر در روز زندگی می کنند و از این 2 میلیارد نفر با کمتر از 8/2عنی جهان ی
تعداد بیش از یک میلیارد نفر حتی با یک دالر یا کمتر از آن در روز زندگی می 

  . میلیون نفر اعالم گردید180در این گزارش تعداد بیکاران جهان . نمایند
  



                                                              صفحه          54                                         شماره   پیام فدایی  

  

 

22 

   :ماهر آرار 
  ولت آمریکا دجنایتکارانه  سیاست هایقربانی

  
 از چگونگی دیپورت شدنش به سوریه توسط دولت "ماهر آرار"شرح  بسیار ناگواری که 

.  کننده بربریت و جنایات سرمایه داری به اسم مبارزه با تروریسم استءآمریکا داده افشا
دولت آمریکا افرادی را که مشکوک به ارتباط با سازمان های تروریستی هستند می رباید 

. ورهائی که خود اذعان دارد رژیم حاکم بر آنها دیکتاتوری است تحویل می دهدو به کش
تاکنون ده ها نفر از . این رژیم ها نیز این افراد را شکنجه وحتی گاه اعدام می کنند

، به این  ، از اندونزی گرفته تا پاکستان و یوگسالوی سابق شهروندان کشورهای مختلف
  . طریق طعمه امریکا شده اند

 ساله در 33این مهندس کامپیوتر . اهر آرار شهروند کانادایی و متولد سوریه استم
  برای گردش و دیدارهای خانوادگی به تونس رفت و در راه بازگشت به 2002سپتامبر 
  . ، در فرودگاه نیویورک دستگیر شد کانادا

ساعت اجازه  28 روز در اداره مهاجرت  نیویورک تحت بازجویی بود و برای 12آرار مدت 
 روز اول اجازه تماس با دنیای خارج را نداشت و به 5. خوابیدن و غذا خوردن به او ندادند

 -سپس مأمورین اف. او گفته شد که چون شهروند آمریکا نیست حق داشتن وکیل ندارد
، او را مجبور به برهنه شدن کامل کرده و به   آی  دست و پایش را با زنجیر بستند-بی

آمپول های نامشخصی به او تزریق شد و او را . را بازرسی بدنی کردند  اواین ترتیب
 سال 15آرار در طول . مجبور به امضای اوراقی کردند که اجازه خواندنشان را نداشت

اقامتش در کانادا مرتکب هیچ جرمی نشده است و دولت آمریکا نیز هیچ نوع مدرکی 
با آگاهی به این امر که رژیم سوریه آرار را با این وجود و . علیه آرار نداشته و ندارد

  .شکنجه و احتماأل اعدام خواهد کرد، او را  به سوریه دیپورت کردند
 ماهی که در زندان سوریه بود را در سلول انفرادی گذراند و با کابل برق و 10او بیشتر 

 به مرور زمان و با اعتراف مقامات رژیم سوریه مشخص. شوک الکتریکی شکنجه شد
آمریکا بر .  شد که آمریکا در حقیقت آرار را برای  شکنجه شدن به سوریه فرستاده است

  .  گذاشته است"دیپورت ویژه"، اسم رمز  شکنجه وکالتیروی این نوع 
 آمریکا تحویل دادن افراد را به رژیم هایی که در زندان هایشان شکنجه و اعدام معموال

اما . ف قانون آمریکا و قوانین بین المللی استدارند تکذیب می کند چون این عمل خال
یکی از مقامات پنتاگون به واشنگتن . در مورد آرار دولت آمریکا از عمل خود دفاع کرد

) دیپورت ویژه(  تا کنون چندین دیپورت از این نوع 2001 سپتامبر 11از ": پست گفت
   ".وجود داشته که بسیار موفقیت آمیز و مثبت بوده اند

ن پست از جانب یکی دیگر از واشنگت
زمانی " :مقامات دولت آمریکا نوشت

هست که ما نمی توانیم اطالعاتی را 
که می خواهیم از زندانیان و افراد 

، باالخره یک  ، و شیوه هایی وجود دارند که ما نمی توانیم به کار ببریم مشکوک بگیریم
  ".ات را برایمان کسب کندنفر باید این کارها را برایمان انجام دهد و این اطالع

 ، پس از اینکه آمریکا از بمباران سوریه توسط اسرائیل حمایت 2003آرار در اواسط اکتبر 
این دقیقأ  نشان داد که شکنجه آرار  توسط  . ، به ناگهان آزاد و به کانادا فرستاده شد کرد

  .سوریه به دستور آمریکا بوده است
با آمریکا تکذیب می کند اما وجود تناقضات بسیار در با اینکه دولت کانادا همکاریش را 

در هفته های اخیر اطالعاتی در . اظهارات مسئولین این کشور خالف آن را ثابت می کند
منابعی . مورد بازجویی های آرار در آمریکا و سوریه به رسانه های کانادایی درز پیدا کردند

 نیز  فرستاده 2003در ماه آگوست . اندکه این اطالعات را فاش کرده اند ناشناس مانده 
کانادا به سوریه اعالم کرد که آرار را در زندان مالقات کرده و آرار به او اطمینان داده  

اما آرار پس از بازگشتش به کانادا این اظهارات . که شکنجه ای در کار نبوده است
در حقیقت آرار .  استنماینده کانادا را تکذیب کرد و گفت که واقعیت کامأل برعکس بوده

در مالقاتش با فرستاده کانادا در زندان سوریه جان خود را در خطر انداخته و برای او 
  .شرح داده که چگونه شکنجه شده است

،  ، اندونزی ، پاکستان زندان های مصر. آرار تنها قربانی آدمربایی های آمریکا نیست
 های آمریکا در پایگاه های نظامی ، و بسیاری کشورهای دیگر و حتی زندان یوگسالوی

در داخل و خارج خاک این کشور پر از افراد بیگناهی هستند که به دستور آمریکا شکنجه 
به عنوان مثال آرار در زندان سوریه به طور اتفاقی با کانادایی دیگری . و اعدام می شوند

ان آدم ربایی های الملکی نیز یکی دیگر از قربانی. به نام عبداله الملکی برخورد کرد
با اینکه هیچ مدرکی علیه او وجود ندارد حدود یک سال است که در زندان . آمریکا است

آنها  علیه این زندانیان هیچ مدرکی وجود ندارد و. سوریه در زیر شکنجه به سر می برد
، ربوده شده و هیچ  با شیوه هایی که در دیکتاتورهای نظامی آمریکای التین رایج است

  .ز سرنوشت شان مطلع نمی شودکس ا

  

  
  

  )19بقیه از صفحه (  ...بابا ، چرا به عراق 
  

  چرا بهتر؟: بچه

چون جنگ برای اقتصاد خیلی خوبه ، و این یعنی : پدر 
بعالوه ، از اونجا که خدا . این که جنگ برا آمریکا نعمته

با آمریکاست هر کی با جنگ مخالف باشه یه 
حاال میفهمی چرا به . ییهکمونیست کافر غیر آمریکا

  ؟عزیزمعراق حمله کردیم 
  

ما به عراق حمله کردیم . آره گمان کنم می فهمم: بچه
  چون خدا بهمون گفت اینکارو بکنیم ، درست فهمیدم؟

  .آفرین به تو ، همین طوره: پدر 
  

ولی آخه ما چطور فهمیدیم خدا از ما خواسته : بچه
  بریم به جنگ عراق؟   

چیه ، خدا خودش شخصا با جرج دبلیو میدونی : پدر 
  . بوش حرف میزنه و بهش میگه چکار کنه

  

یعنی خالصه اینکه ما به عراق حمله کردیم چون : بچه
  جرج دبلیو بوش از اون باال باالها حرف شنوی داره؟

خوب ، حاال باالخره فهمیدی که بچه آفرین به تو : پدر 
  .دنیا دست کیه

و برا خودت تخت بگیر خب بسه برا امشب ، حاال بر
  .عزیزمشب بخیر . بخواب

  .شب بخیر بابا
  

  

  "پیام فدایی"خوانندگان مبارز 
  

برای غنا بخشیدن به محتوای نشریه و برای رفع 
نظرات ، . کمبودهای آن ، ما به شما تکیه داریم

بدون . انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما بنویسید
فق خواهد بود که به شک یک نشریه انقالبی زمانی مو

  .توده ها و به مجموعه هوادارانش متکی باشد
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  از وضعیت کنونی افغانستانمشاهدات عینی 
  

 افغانستان را به شرح مشاهدات عينی خود از اوضاع فعلی برخی  در اروپا که در تابستان سال جاری به افغانستان مسافرت کرده اندیچند تن از پناهندگان افغان
  .   د ده در اختيار شما خوانندگان قرار می رااین مطلبضمن سپاس از این دوستان ،  ،  پيام فدایی.  ارسال نموده اندبرای نشریه پيام فداییو زیر تشریح 

 
  .گروه های مسلح مختلف در حال جنگ و گریز با هم دیگر هستند

نیروهای به طور کلی درمیان مردم افغانستان این تصور رواج داده شده که چنانچه 
، شدیدتر از سابق باهم به جنگ  ، گروه های مسلح خارجی از افغانستان خارج بشوند

  .خواهند پرداخت
روزها در شهر کابل جریان برق وجود ندارد و شب ها به مدت یکی دو ساعت جریان 
برق را وصل می کنند که در همین فاصله  امکان مشاهده تلویزیون کابل فراهم می 

  .نی که عمدتا اخبار دولتی را پخش می کندگردد  تلویزیو
 در کابل انتشار می یابد که هویت منتشرکنندگان آن و "پیام مجاهد"روزنامه ای به نام 

 و ناسزا به "حامد کرزی"در این روزنامه انتقادات به . محل انتشار آن مشخص نیست
  .پدر و مادر وی منتشر می شود

 10 تا 5روزانه بین .  شان به فروش می رسدکودکان خردسال ربوده شده و کلیه های
  .کودک در کابل مفقود می شوند

بدون یک مرد همراه نمی توانند از خانه خارج  هنوز هم خانم ها از ترس بدون چادر و
  .شوند

، حمله کرده و  ، مشاور در امور حقوق بشر در دولت افغانستان "سیما ثمر"به دفتر 
همچنین اخطاریه ای برای وی به جا می گذارند . ندوسائل کار وی را به سرقت می بر

  .مبنی بر این که زن ها نباید به این گونه کارها بپردازند
 در یکی از نشریات نوشته شده که مجاهدین شهر کابل را خراب "حمید مبارز"از قول 

عبدالرسول "به دنبال انتشار این موضوع . کرده اند و باید از مردم معذرت خواهی کنند
 به خاطر این حرف "حمید مبارز"، گفته است که  ، یکی از رهبران مجاهدین "یافس

  .های اش به زودی نابود خواهد شد

 به "سرک وزیر اکبر خان"اکثر خانه های موجود در یکی از خیابان های کابل به نام 
وی با تعمیر این ساختمان ها و . ، درآمده است ، وزیر دفاع "محمد فهیم"تصرف 
  .آن ها مشغول ثروت اندوزی استفروش 

اخذ رشوه در تمام ادارات دولتی رایج است و هیچ تقاضائی بدون پرداخت رشوه مورد 
  .همچنین هیچ مرجع ادرای برای ارائه ی شکایات وجود ندارد. پذیرش قرار نمی گیرد

  
  رابطه با این کشور و چند خبر در

 
، در مناطق  "ارغنداب"اد مسلح در  نفر افر150 اکتبر سال جاری در حدود 12روز  -1

 4، به یک پاسگاه پلیس حمله می کنند که در جریان این درگیری  جنوبی افغانستان
  .نفر کشته می شوند

، نیروهای دولتی  در هفته های گذشته و در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان -2
لی بارها مورد افراد سازمان های بین المل افغانستان و نیروهای اشغالگر خارجی و

 .حمالت مسلحانه قرار گرفته اند
، مبنی   اکتبر سال جاری دولت افغانستان به گزارش سازمان ملل26روز یک شنبه  -3

،  بر این که بخشی هائی از خاک افغانستان مجددا تحت کنترل طالبان قرار گرفته است
دولت مرکزی شدیدا اعتراض کرد و ادعا کرد که تمام خاک افغانستان تحت کنترل 

 .قراردارد
 نوامبر سال جاری در اثر انفجار یک بمب در نزدیکی یکی از دفاتر 11روز سه شنبه  -4

این بمب در یک . ، یک نفر کشته شده است در افغانستان سازمان ملل در شهر قندهار
  .اتوموبیل کار گذاشته شده بود

  
  

  در این رابطه تهرانشهر نه شهردار بیشرمابسته شدن زندان قصر و سخنان 
  

دستور رضا شاه جنایتکار ساخته شده بود و چه در دوره ه  سال پیش ب75زندان قصر در تهران که حدود 
سلطنت پهلوی و چه از زمان روی کار آمدن رژیم دار و شکنجه جمهوری اسالمی یکی از مراکز ظلم و 

 شکایت اهالی محل نسبت به وجود این  به دنبال سالهاه است ،های حاکم بر کشور بودی ستم دیکتاتور
  . زندان در آن منطقه بسته شد

الحال تهران از فرصت استفاده کرده و ادعا نمود که با تعطیل زندان  به مناسبت این تعطیلی شهردار معلوم
 ای هستیم که خمینی در اولین روزهای استقرار جمهوری اسالمی به مردم داده بود قصر شاهد تحقق وعده

  . ی بر این که زندانها را به مدرسه و تفریح گاه تبدیل خواهد کرد، مبن
 سال پس از استقرار جمهوری اسالمی و 25دروغ وقیحانه فوق در شرایطی ابراز می شود که زندان قصر 

 زندان جدید در این فاصله بوسیله سردمداران جمهوری اسالمی جهت سرکوب 70پس از آنکه حداقل 
با در نظر گرفتن . است تاکنون یکی از مراکز شکنجه و آزار و اذیت مردم بوده استتوده ها ساخته شده 

این واقعیت که در سالهای سلطه خمینی و جمهوری اسالمی زندانها هر روز وسیع تر و شلوغ تر شده و گورستانها آبادتر و وسیع تر ، وقاحت نهفته در سخنان شهردار تهران را 
  .بهتر می توان درک نمود
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  سالگرد درگذشت صفر خان 
  

 ازخودگذشته و خستگی ناپذیری آبان ماه به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت صفر خان ، مبارز 16در 
 رژیم شاه بیشترین سالهای عمر خود را در زندان گذراند مراسمی در در برابرکه با سر خم نکردن 

سیله دو کمیته مجزا از هم سازمان یافته بود در جریان این مراسم که بو. امامزاده طاهر کرج برگزار شد
پس از پایان مراسم بخشی از جمعیت به خانه صفر خان رفتند تا یاد و . تنش ها و برخوردهائی بوجود آمد

  .خاطره او را هر چه بیشتر گرامی دارند
  !یادش گرامی باد

  

  
  

  )17بقیه از صفحه (      یک پرل هاربر جدید
  
، به ما  حقانیت و  نشده با عراقدر حالی که جدال حل "

، نیاز به حضور نیروهای قدرتمند آمریکا در  زمان می دهد
، موضوعی مهم تر از همچون رژیم  محدوده خلیج فارس

  ، ببینید چگونه این استراتژی"صدام حسین می شود
  عملی شده است؟"باشکوه "

) Bob Woodward( سلسله مقاالت باب وودوارد
پُست که براساس مصاحبه های طوالنی در مجله واشنگتن 

، چگونگی  او با مقامات بلندپایه دولت جورج بوش است
 12صبح روز .   سپتامبر را افشاء می کند11سوءاستفاده از 

، بدون اینکه  ، یعنی فردای حمله تروریستی سپتامبر
، رامزفلد  مشخص شود که هواپیماربایان چه کسانی هستند

،  طبق مقاله باب وودوارد.  می شودخواستار حمله به عراق 
رامزفلد در مالقاتی با اعضاء کابینه گفته بود که عراق می 
،  بایستی اولین هدف در یکسری از جنگها با تروریسم شود

، وزیر امور خارجه گفته بود  ولی به خاطر اینکه کالین پاول
که قبل از اینکه حمله به عراق ممکن شود باید ذهن مردم را 

ولی . ، عراق به طور موقت کنار گذاشته شد  کردآماده
  .افغانستان انتخاب شد که آلترناتیو آماده تری بود

در روزنامه گاردین ) J. Steeles(     اگر تخمین جی استیلز 
 هزار انسان 20، این آلترناتیو به قیمت جان  صحیح باشد

 "یک شانس" سپتامبر همچون 11بارها و بارها از  .تمام شد
 The( در شماره آپریل نشریه نیویورکر.  بُرده می شودنام

New Yorker(نیکوالس لمان   روزنامه نگار و محقق ،
)Nicholas Lemann ( نوشت که باالترین مشاور جورج

، کاندلیسا رایس به او گفته است که او عالیترین  بوش
مقامات شورای امنیت ملی را به جلسه خوانده و از آنها 

 بود که راجع به این سؤال فکر کنند که درخواست کرده
 "، بیشترین بهره را بُرد؟ چگونه می توان از این امکانات"

     -1947قابل قیاس با سال های " امکاناتی که طبق گفته او
  ."، سال های شروع جنگ سرد است 1945

، آمریکا در کشورهای دارای حوزه   سپتامبر11     بعد از 
ص در آسیای مرکزی پایگاههای ، بخصو های بزرگ نفتی

) UNOCAL(نظامی برقرار کرده و شرکت نفتی یونوکال 
درصدد کشیدن خط لوله نفتی از تمامی خاک افغانستان 

بوش تمامی قراردادها، از جمله قرارداد کیوتو در مورد .  است
بهبود محیط زیست، قرارداد مجرمین جنگی در دادگاه بین 

های هدایت شونده را زیر پا المللی و قرارداد منع موشک 
 حتی برعلیه " اگر ضروری شود"گذاشته و نیز گفته است که 

کشورهایی که فاقد سالح های هسته ای هستند از بمب 
در پناه تبلیغات ضد عراق به .  های اتمی استفاده خواهد کرد

عنوان دارنده سالح های کشتار جمعی، رژیم بوش در حال 
ر دسته جمعی ای است که توسعه دادن سالح های کشتا

قراردادهای بین المللی ضد جنگ شیمیایی و بیولوژیکی را به 
  .تمسخُر می گیرد

،   ، ویلیام آرکین      تحلیل گر روزنامه لوس آنجلس تایمز
سازمان یک ارتش سری را شرح می دهد که توسط دونالد 

یک ارتش بسان ارتشی که .  رامزفلد تشکیل شده است
،  یکسون و هنری کسینجر ساخته شده بودتوسط ریچارد ن

.  ولی توسط نمایندگان کنگره آمریکا غیرقانونی اعالم شد
پشتیبانی فعال برای یک سازمان "این سازمان که وظیفه 

، عملیات  ، سازمان سیا  را به عهده دارد"اطالعاتی قدرتمند
، اطالعات جنگی و خیانتکاری و دروغ را به هم  سری ارتش
طبق یک سند سری که به رامزفلد ارائه .  هد دادپیوند خوا
پناهگاه تروریست "، این سازمان در کشورهایی که  شده بود

 است عملیات تروریستی برانگیخته و بدین ترتیب آمریکا "ها
،  به کالمی دیگر. را وادار به جوابگویی این عملیات بکند

،  این.  انسان های بی گناه توسط آمریکا نابود خواهند شد
،   را خاطرنشان می کند)Northwoods(طرح نورث وودز

 توسط عالیترین مقامات ارتش به 1963طرحی که در سال 
رئیس جمهور وقت جان کندی ارائه شده بود و شامل 

،   محل بمب باران شده�عملیات تروریستی ساختگی 
�، هواپیمای سقوط کرده و اجساد آمریکایی  هواپیما ربایی
.  کا این حق را بدهد که به کوبا هجوم ببردبود که به آمری

  .کندی این طرح را رد کرد و چند ماه بعد او خودش ترور شد
 را دوباره ایجاد کرده است "نورت وودز" ،      اکنون رامزفلد

 حتی در رؤیا هم 1963ولی با امکاناتی که هیچکس در سال 

نمی توانست فکرش را بکند و بدون رقیبی در جهان که 
  .اهد مالحظاتی بکندبخو

، اکنون       باید به خاطر داشت که این خواب و خیال نیست
انسان های واقعی خطرناکی چون رامزفلد و چینی در قدرت 
سیاسی  حاکم هستند و چیزی که تمام افکار آن ها را به هم 

،  باالترین وظیفه". ، قدرت مطبوعات است پیوند می دهد
 را موقعیت مانامه نگاران این است که سرشناس ترین روز

به .   کلمه رمز دروغ گفتن است"موقعیت ما".  "بپذیرند
، هرگز این که یک دروغ چنین همه چیز  عنوان روزنامه نگار
به دورغ و حماقت .  ، تجربه نکرده ام را در خود حل کند

ش می توان ا "مجوعه اسناد عراق" با آن "تونی بلر" های
 و آن دورغ هائی که "استراوجک " ، همینطور به خندید

که نوکرانش با عجله آن را (عراق بمب اتمی ساخته است 
ولی خیانت آمیزترین دروغ هائی که ساخته )  دادند"توضیح"

، امروز تروریست های  شد تا حمله به عراق را توجیه کند
فرضی ساخته شده که در هر گوشه ای در کمین هستند را 

ادت مرسوم همچون اخبار نشان می دهد و به صورت یک ع
، بلکه تبلیغات گمراه  اینها اخبار نیستند.  پخش می شوند
این روزنامه نگاران و خبرنگاران رشوه گرفته .  کننده هستند

، هجوم  که به یک عروسک خیمه شب بازی تبدیل شده اند
 میلیونی زجرکشیده را به گونه ای بحث می 22به یک ملت 

ی بحث در یک سمینار آکادمیک کنند که انگار موضوعی برا
در میان  است ، آنها به گونه ای بحث می کنند که انگار می 

نقشه جهان را به دلخواه تغییر داد که امپریالیست های  شود
  . سده قبل انجام داده و می دهند

در درجه اول بربریت !  "انسان دوستان"     سؤال برای این
 "پلید" صدام حسین امپریالیست ها نیست بلکه تا چه حدی

آن ها قادر به بیان این نیستند که همراهی .  است می باشد
، سرنوشت هزاران انسان عراقی بیگناه را  با شیفتگان جنگ

اخالق دوگانه آن ها پایدار نخواهد .  محکوم به مرگ می کند
نمی توان از سیاست ضدبشری به نام بشریت دفاع .  ماند
دگرایی آمریکایی آن چنان آشکار ، نهایت بنیا و در آخر .کرد

، غیرممکن است تا   است که برای انسانی با عقل و احساس
  .آن را انکار کند
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  ) 5بقیه از صفحه (...  نگاهی به مواضع اپوزیسیون در قبال
  

واقعیت آن است که کسانی که شیرین عبادی را برای جایزه صلح نوبل انتخاب کردند به قول معروف نه 
آنها نه دلشان برای نقض .  و ابروی مردم ایران بودند و نه بالطبع عاشق چشم و ابروی خانم عبادیعاشق چشم

 را به طور واقعی تغییر "جهان اسالم"حقوق بشر در ایران سوخته است و نه می خواهند دیکتاتوری های حاکم بر 
زیر سلطه جمهوری اسالمی رواج می برعکس آنها با این تصمیم پیام مشخصی را در جهان اسالم و ایران . دهند

دهند که تحقق آن تا آنجا که اساسا امکان تحقق داشته باشد جز به تحکیم پایه های سلطه دیکتاتوریهای وسیعا و 
  .شدیدا قهر آمیز  وابسته حاکم نمی انجامد

 روشنی نشان تجربه ایران چه از نظر تاریخی و چه در سال های طوالنی سلطه جمهوری اسالمی به عینه و به
داده که هیچ گونه تطابقی بین حقوق بشر و اسالم وجود ندارد و اساسا نه تنها اسالم بلکه ادیان و مذاهب دیگر نیز 
به دلیل شرایط تاریخی شکل گیریشان  مقررات و قوانینی را تجویز می کنند  که اجرای آنها جز به مفهوم نقض 

م نسبت به  زن و خانواده و ازدواج و یا مجموعه مجازات های اسالمی آیا قوانین اسال. فاحش حقوق بشر نمی باشد
  به طور واقعی جایی برای پذیرش انطباق اسالم با حقوق بشر باقی می گذارد؟  ... همچون سنگسار ، قطع دست و پا 

  

اسالم "ا نیز ممکن است کسانی موضع تائیدی خود از اقدام کمیته صلح نوبل را با این عنوان که مسلمانند و آن ه
 تالش می کنند، "جمهوری دمکراتیک اسالمی" می دانند و یا  مثال برای   تحقق 5"را بیان آزادی و حقوق انسان
 را کمونیست می خوانند چه می گویند؟  این به اصطالح کمونیست هایی که از دخوتوجیه نمایند ولی کسانی که 

د چگونه می توانند بدون عدول از اعتقادات ایدئولوژیک خود به جایزه صلح نوبل و پیام نهفته در آن دفاع می کنن
  توجیه این امر بپردازند؟  آیا آنها به این ترتیب حد  سقوط وحشتناک خود را به نمایش نمی گذارند؟    

اما دفاع از اصالح طلبی جمهوری اسالمی و امکان تحول و تغییر این رژیم به رژیمی دمکراتیک از طریق 
 سال سلطه این رژیم و 25این را تجربه . دریجی درونی از آنچه گفته شد نیز مضحک تر و رسواتر استتغییرات ت

مردم ما با پرداخت بهای سنگینی خاتمی و .  به خصوص ادعاهای خاتمی و هواداران اش به عینه تأیید نموده است
به واقع آنها را فریب داد شعار می دهند تبلیغات فریبکارانه اش را رسوا ساخته و در هر فرصتی برعلیه خاتمی که 

 سخن می گویند، در چنین "پروژه اصالحات"و حال کار به آنجا رسیده که حتی خود طرفداران خاتمی از مرگ 
شرایطی است که اپوزیسیون تهنیت گو اجازه می دهد بار دیگر و این بار تحت عنوان جایزه صلح نوبل این خط 

اعتراف می کنند ) چاپ انگلستان(شرایطی که خود مطبوعات غرب از جمله گاردین در . فریبکارانه تقویت گردد
که از نظر اصالح طلبان ایران، اهدای جایزه صلح نوبل به یک زن مسلمان طرفدار اصالحات مثل آن می ماند که 

ده باشد، آیا یک آمپول تقویتی به بازوی جنبش اصالحات که از پا در آمده  و درمانده  گردیده است، تزریق ش
  ؟!باید باز هم مثل کبک سر را در زیر برف کرده و هیچ چیز را ندید

واقعیت این است که چه جمهوری اسالمی چه دیگر دیکتاتوری های امپریالیستی در تمامی کشورهای منطقه 
 باشند و راهی جز که تا بن دندان  وابسته به امپریالیسم می باشند ، فاقد هرگونه پتانسیل رفرم و رفرم پذیری  می

به همین دلیل است که باید با پیام کمیته .  سرنگونی قهرآمیز این رژیم های جنایتکار در مقابل توده ها قرار ندارد
صلح نوبل و تبلیغات کسانی که در مذمت انقالب سخن می گویند، قاطعانه مقابله نمود و کسانی را که  به دنبال 

دروغ و فریب نموده و به این وسیله در تالش اند تا توده ها را خلع سالح نمایند این واقعه باز هم شروع به اشاعه 
  6.بیرحمانه افشاء نمود

تجربه کل مبارزات طبقاتی در طول تاریخ ثابت کرده است که بدون توسل به انقالب امکان تغییر شرایط 
رحق شان وجود ندارد آنهایی که با  اجتماعی به نفع اکثریت توده ها و دستیابی آنها به مطالبات ب�اقتصادی 

مذمت انقالب در مدح رفرم و اصالح نظام های سرکوبگر به وسیله روش های مسالمت آمیز سخن می گویند به 
چنین کسانی خواهی نخواهی به جنایاتی که به .  واقع با گمراه کردن توده ها به حفظ وضع موجود کمک میکنند

  .حاکم برعلیه توده ها روی می دهد صحه می گذارندطور روزمره از سوی طبقات سرکوبگر 
                                                 

  .82 مهر ١٨بنی صدر ، پیام به مردم ایران به مناسبت اعطای جایزه صلح نوبل ،   5
  
البته شادی برخی از نیروهای تهنیت گو در این رابطه نیز هست که خود آنها از انقالب توده های مردم بیمناک بوده و به همین   6

  . روی آورده اند"رفراندم"ار دلیل به تبلیغ شع

  
سرکوب مبارزات کارگران و 

  دانشجویان کره جنوبی 
  

 نوامبر سال جاری تظاهراتی توسط 9روز یک شنبه 
 ، پایتخت کره جنونی کارگران و دانشجویان در سئول

وهای سرکوبگر ر بدلیل یورش نی، برگزار گردید که
ی پلیس به زد و خورد تظاهرکنندگان با نیروها کره

 نفر از 43پرداختند و در جریان این زد و خورد ، 
 نفر از مزدوران پلیس زخمی شده و به 16کارگران و 

 .بیمارستان منتقل شدند

  
  

همه آنچه در مصاحبه ها و سخنرانی های شیرین 
عبادی با صراحت مطرح می شود آشکارا  نشان می دهد 

مسلمان "ر به نام یک زن که چرا قرعه این جایزه این با
آخر او .   آن هم در جمهوری اسالمی افتاده است"آگاه

هیچ مغایرتی با "اسالم : زنی است که مدعی است 
 و بر خالف تبلیغات از نظر او "حقوق بشر ندارد

 سال ٢۵ آلود ، جامعه ایران یعنی سلطه "غرض"
آن قدرها هم سیاه "دیکتاتوری جمهوری اسالمی 

غم همه قانون شکنی ها و سرکوبگری  و علیر"نیست
 "ابزار تغییر داخلی"های سردمداران جمهوری اسالمی 

شکست " و مهم تر این که "در ایران موجود است"
دولت خاتمی به معنای شکست حرکت اصالحات 

تعداد مردمی که از اصالحات " و برعکس "نیست
 و به همین دلیل هم "حمایت می کنند افزایش یافته

 و نیازی هم به " نظام را از درون تغییر دادمی توان"
شیوه سرنگون "توسل به روش های دیگر نیست چرا که 

کردن رژیم ها با توسل به خشونت ، متعلق به قرن 
رفتن به خیابان ها ، " و جالب تر این که "گذشته است

شکستن پنجره ها ، آتش زدن ها و گاه  کشتن ها چیزی 
 و " ای به زندان می افتندرا تغییر نمی دهد ، فقط عده

مجلس ششم از دیدگاه من "باز وقیحانه تر آن که 
مجلسی ورای آنچه از ابتدای  مشروطیت  بوده می 

 واحمقانه تر از هر موردی این که اگر من می "باشد
محمد "خواستم جایزه صلح نوبل را بدهم آن را به 

 به خوبی از میزان  رنج ها " زیرا"خاتمی عطا می کردم
 سختی هایی که وی طی هفت سال گذشته تحمل و

آیا به نقل قول های  باز هم ..... "کرده اطالع دارم
  بیشتری نیاز است؟
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آزمایش سالح های بیولوژیکی و شیمیایی بر روی 
  سربازان آمریکایی توسط دولت آمریکا

  
ظامی در واشنگتن پس از برداشته شدن مهر سری بودن از روی  یک سری مدارک ن

 ارتش ایاالت متحده آمریکا 1970 و 1960افشا شد که در خالل سالهای دهه 
کرده است و  های بیولوژیکی و شیمیایی را بر روی سربازان خود امتحان می سالح

. اند اند که موش آزمایشگاهی چنین کاری شده دانسته بسیاری از این سربازان نمی
 سرباز 5842 آزمایشاتی که در طی آنها  نمونه از چنین50پنتاگون به وجود حداقل 

برخی از این آزمایشات که ! اند اقرار کرده است آمریکایی مورد سوءاستفاده قرار گرفته

در آالسکا و هاوایی به انجام 
رسیدند، آزمایشاتی با گازهای 

آور و تاثیرگذار بر سیستم  مرگ
در همین . اند عصبی بدن بوده

رابطه مطرح شده که در طی 
از این آزمایشات که نام یکی 

بر آن نهاده  (!!) "تانگوی آبی"
 به انجام 1968بودند و در سال 

رسید دو سری باکتری تازه و 
بسیار خطرناک بر فراز جنگلهای 

ز این یکی ا. هاوایی ریخته شدند
  ! نام داشته است "یای کوال"زای  دو باکتری مرگ

  
   

  افزایش دامنه اختالف طبقاتی
  جهانو قطبی شدن 

   
 شرکت بزرگ 200به موجب آخرین آمار از فعالیتهای اقتصادی در جهان  

با وجود اینکه تنها )  درصد آنان در ایاالت متحده است42که مرکز (جهان 
از کل نیروی کار جهان را به اسارت ) کمتر از یک درصد( صدم  درصد 78

زیر چتر خود  درصد از فعالیت اقتصادی جهان را در 5،27اند،  خود گرفته
 49 عدد شرکتهای بزرگ و 51 مرکز بزرگ اقتصادی جهان 100از ! دارند

این به آن معناست که ! عدد کشورهای جهان هستند
 شرکت بزرگ جهان هر یک به تنهایی تولید 51

 150بیشتری از کل تولید ناخالص ملـی بیش از 
قاره آفریقا در کلیت خود تنها . کشور جهان دارند

 یک درصد از تولید جهانی و تنها دو در دربرگیرنده
بسیاری از کشورهای ! صد از تجارت جهانی است

اروپایی دارای اقتصادی ضعیفتر از یک شرکت 
  .دنباش الـمللـی می الحال بین متوسط

  
  

 هزار نفر در انگلستان به خاطر  فقر 50 تا 20ساالنه بین 
  و نداری از سرما می میرند

  
 منتشر گردیده هر NCCکنندگان بریتانیا   از طرف سازمان مصرفبه موجب گزارشی که 

توانند قبضهای گاز و برق   نفر در این کشور از آنرو که نمی50000 تا 20000سال بین 
به موجب این گزارش قبض برق و ! دهند ، از سرما جان خود را از دست می خود را بدهند

قبول با درآمد آنهاست بیشتر بوده  ای قابل گاز سه میلیون بریتانیایی از حدی که در رابطه
و از اینرو این بخش کثیر از جمعیت این کشور در شرایطی که این سازمان از آن بعنوان 

 2002در این گزارش آمده است که در سال . برند ، به سر می کند  یاد می"فقر انرژی"
ون بریتانیایی به دلیل  خانوار بریتانیایی و خط تلفنی بیش از یک میلی23000برق و گاز 

جهت تخریب  البته سیستم تامین اجتماعی بریتانیا نیز در صد! نفر به شرکت آب مقروض هستند هزار 400و  میلیون 7عدم پرداخت قبض برق و گاز و یا تلفن بسته شد و 
 55، امروز این بخش به  ، قرار داشت شد ماعی به نیازمندان پرداخت میای که بعنوان کمک اجت  درصد از قبض آب در مجموعه80،  1988در سال :  اوضاع قدم برداشته است
  .درصد کاهش یافته است

از آن زمان تا به حال . اند سازی شدند، از شهرت بسیار بدی در سراسر اروپا برخوردار شده خطوط آهن انگلستان از زمانی که شرکتهای فعال در این زمینه دچار خصوصی 
با این . ای هر چه دورتر محول شده، در نگهداری از خطوط قطار و قطارها اهمال شده و تاخیر قطارها افزایش بسیاری داشته است ود این خطوط به آیندهگذاری در بهب سرمایه

ز خطوط ارتباطی انگلستان  که از چندی پیش خطوط قطار و بخش دیگری ا"Network Railورک ریل  نت"شرکت . شود که اوضاع از این هم بدتر خواهد شد وجود گفته می
الزم به توضیح است که این میزان کاهش جدا از  !  میلیارد دالر است10را به تصاحب خود در آورده است اعالم کرده که خواهان کاهش بودجه نگهداری و تعمیر خود به میزان 

  ! میلیارد کاهشی است که  در ماه ژوئن اعالم شد11

 از البالی اخبار
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  ااختالف طبقاتی در جامعه آمریک
  

، یک  به موجب آخرین آماری که از جانب اداره آمار آمریکا در اختیار همگان قرار داده شده است 
 درصد از مردم 40ای بیش از  دارای درآمد ساالنه)  نفر هزار200 و میلیون 8(درصد از مردم این کشور 

ها است  درآمد آمریکایمیزان یادشده باالترین میزانی از کل . باشند می)  میلیون نفر110(این کشور 
به موجب همین .  در اختیار ثروتمندترین بخش از جمعیت این کشور بوده است1928که پس از سال 

 افزایشی معادل با 1979آمار درآمد این ثروتمندترین بخش از مردم ایاالت متحده آمریکا پس از سال 
  ! درصد داشته است300

 
  

  

گسترش سرسام آور فقر در 
  تینآمریکای ال

  
  

چند سال پیش به همراه اعالم گزارشات  
،  هشداردهنده در مورد رشد فقر در جهان

سازمان ملل متحد طرحی با هدف تقلیل فقر 
 درصد تا سال 50در آمریکای التین به میزان 

اما امروز روشن شده که نه .  ارائه نمود2015
کننده در راه تقلیل فقر در این  تنها گامی تعیین
، بلکه فقر  ن برداشته نشدهبخش از جها

موجود در این ناحیه گسترشی روزافزون داشته 
به موجب گزارشی که از جانب ارگان اقتصادی سازمان ملل متحد در آمریکای . است

، ارائه  "Cepalسپال "،  التین
 میلیون نفر از 220توان  شده می

به   های آمریکای التین و یا  توده
جمعیت  درصد از 4،43عبارت دیگر  

این ناحیه را در زیر خط فقر به 
 95از این تعداد . حساب آورد

میلیون نفر بسیار فقیر بوده و دارای 
شرایط اقتصادی بسیار دشوار در 

در سالهای . باشند زندگی خود می
اخیر اوضاع زندگی در کشورهایی 
چون آرژانتین و اوروگوئه بسیار 

در آرژانتین تعداد . بحرانی شده است
 که در زیر خط فقر به سر افرادی

  !درصد افزایش یافته است45/14 درصد به  7،32برند دو برابر شده و از  می
  

  
  

چپاول آن توسط طرح اجباری بیمه بازنشستگی در کانادا و 
  صنایع نظامی

  
بر اساس طرح اجباری بیمه بازنشستگی در کانادا به 
طور مستمر بخش قابل توجه ای از دستمزد و حقوق 
کارگران و زحمتکشان این کشور از درآمد روزانه ، 

کسر به عنوان مالیات هفتگی و یا ماهانه آنان 
گردیده و ظاهرا جهت تأمین بیمه بازنشستگی آنان 

حال آن که اخیرا برمال گردیده . پس انداز می گردد
کانادا از محل این نوع از مالیات ، دولت است که 
 دالر را در صنایع  میلیون550 میلیارد و 2دست کم 

و مؤسسات عظیم نظامی ی داخلی و خارجی سرمایه 
توان از جمله این مؤسسات می . گذاری نموده است

بمب های خوشه ای  ، از سازندگان مین های ضدنفر
، بمب های آتش زا ، موشک های کروز ، تانک و 
ناوگان های های جنگی ی بکاررفته در افغانستان و 

ز یکصد مؤسسه ی بیش ا. عراق نام برد
نظامی ی کانادایی قطعات و خدمات مورد 
نیاز شمار کثیری از سیستم های تسلیحاتی 
بکاررفته در جنگ امپریالیستی اخیر  علیه 

  . مردم عراق را تأمین نموده و می نمایند
 ، مؤسسات 2002 و 1996بین سالهای 

بزرگ نظامی کانادا ، که بخش عمده آنان 
ی آمریکایی قرار تحت مالکیت کمپانی ها

 میلیون و 7دست کم مبلغی معادل دارند ، 
  .  حزب بزرگ دولتی کانادا و بیش از همه به حزب لیبرال ، کمک مالی اهداء کردند3 هزار دالر به 930

  
سرمایه داران استثمارگر و آدمکش و احزاب زالوصفتی ی در  براستی به این گونه عملکردهای سودجویانه ، آیا نگاهیبا 
   ؟!جای سوال باقی می ماند حامی آناناسد و بورژوایی ف
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 آدرس پست الکترونیک
address: ipfg@hotmail.com    e-mail  

  
  افزایش میزان متوسط بیکاری در کشورهای 

  پیشرفته صنعتی
  

کننده   که متشکلOECDدر آخرین گزارشی که از جانب سازمان 
کشورهای پيشرفته صنعتی می باشد ارائه شده ، از جمله آمده است که 

 در صد ٧/۶شرفته صنعتی از ميزان متوسط بيکاری در کشورهای پي
  . درصد در سال آینده خواهد رسيد٧در سال جاری به  باالی 

  
  

  بیکارسازی شمار دیگری از کارگران
  

به گزارش مطبوعات رژیم، بدليل واردات قاچاق لوازم صوتی و 
 واحد توليد کننده این وسائل تعطيل و بيش از ١۵ واحد از ۵تصویری ، 

  .هزار کارگر بيکار شدند
  

  

  مذاکرات آمریکا و جمهوری اسالمی از کانال جالل طالبانی
  

جالل طالبانی مسئول دوره ای شورای حکومت انتقالی عراق در 
مصاحبه با روزنامه الحيات اعالم کرد که مذاکرات بين جمهوری 
  .اسالمی و امریکا با وساطت او در ژنو از سر گرفته شده است

  
   

   قضائیه در مورد اظهارات وقیحانه سخنگوی قوه
  وضعیت زندان ها

  

الهام سخنگوی قوه قضائيه اعالم کرد به دنبال تصميم در مورد جمع 
آوری بازداشتگاهای انفرادی در زندانهای کشور که از زندان اوین 

زندان بسيار راحتتر از خانه های آپارتمانی است که شما : "آغاز شده 
  ".سراغ دارید

  و اجحاف در حق کارگرانشیادی مسئوالن کارخانه ها 
  

مسئول شورای اسالمی کار شرکت صنایع راهسازی و معدن ایران اعالم 
او . کرد که کارگران این واحد دو ماه و نيم است که حقوق دریافت نکرده اند

در توضيح شرایط حاکم بر واحد مزبور گفت مسئوالن کارخانه شرکت را 
 پيمانکار داده و این به سه قسمت تبدیل کرده و هر قسمت را به یک

پيمانکاران کارگران قراردادی را با حقوق های بسيار نازل به خدمت گرفته 
  .و در صورتيکه کارگری اعتراض کند فورا او را اخراج می کنند

  
  

  امسال 
  در سالگرد 

  انقالب کبیر اکتبر ، 
  توده ها پرچم سرخ را 

  بر فراز ساختمان 
  مجلس دوما در روسیه

   .در آوردندبه اهتزاز 
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