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       سرمقاله

  !! یا تصاحب اندوخته کارگران یا تصاحب اندوخته کارگران""مین اجتماعیمین اجتماعیچتر تأچتر تأ""   
  

حوالی که چه به دلیل گسترش بحران در نظام سرمایه داری وابسته ایران و چه به دلیل پیشبرد سیاست های خصوصی سازی دولت خاتمی ، کارگران در اوضاع و ا"
یر خط فقر زندگی می ما دسته دسته از کار بیکار می شوند و در نتیجه به خدمات سازمان تأمین اجتماعی شدیداً نیازمندند ، در شرایطی که بخش بزرگی از کارگران ز

 و تأمین اجتماعی برای کارگران دم "رفاه"کنند ، دولت دغلکار خاتمی در حالیکه از پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی سرباز می زند ، ریاکارانه از ضرورت 
ای ضدکارگریش حداقل می بایست پیش از قرار دادن سازمان مسلماً اگر قرار به تأمین رفاه کارگران بود ، دولت خاتمی صرف نظر از همه سیاست ه.  می زند

  ".مذکور زیر نظر یک وزارت خانه ، حداقل تکلیف بدهی خود به کارگران و همچنینن تکلیف اندوخته سه نسل از طبقه کارگر ایران را روشن می نمود
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  ) 1820 نوامبر 28( آذر 7
 صد و هشتاد و سومین سالروز تولد فردریک انگلس

ریا و بنیانگذار فراموش نشدنی اندیشمند بزرگ پرولتا
  ،  ، این علم شرایط رهایی طبقه کارگرکمونیسم

  !گرامی باد
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  ! یا تصاحب اندوخته کارگران"مین اجتماعیچتر تأ"
   

  

  
مین گسترش چتر تأ"ولت خاتمی با توجیه د

 "اقشارمستضعف" بر سر همه "اجتماعی
جامعه و متمرکز کردن فعالیت های تأمین 
اجتماعی در زیر یک سقف، الیحه تشکیل 

 را به مجلس "وزارت رفاه و تأمین اجتماعی"
ائه نمود و مجلس شورای اسالمی نیز در آذر ار

ماه امسال با تصویب این الیحه مقدمات قانونی 
الزم جهت تأسیس این وزارت خانه را آماده 

  .ساخت
  

علیرغم تبلیغات فریبکارانه دولت خاتمی و 
توجیهات مردم پسندی که وی در این رابطه 

، این اقدام با اعتراضات و  مطرح می کند
سترده کارگران در سراسر مخالفت های گ

کارگرانی که در .  کشور مواجه گردیده است
بدترین شرایط معیشتی به سر برده و به طور 
روزمره نتایج سیاست های ضدکارگری دولت 
.  را با گوشت و پوست خود لمس می کنند

کارگرانی که به تجربه دریافته اند که اقدامات 
ی دولت نه جهت پاسخگوئی به دردی از دردها

بیشمار آن ها بلکه به خاطر تسهیل شرایط 
استثمار و چپاول دسترنج آن هاست که مطرح 

بر این اساس می توان دریافت که .  می شود
  .  اعتراضات کارگران دارای مبنای واقعی است

  
برای درک واقعیت فوق باید دانست که سازمان 
تأمین اجتماعی که تاکنون وظیفه تأمین خدمات 

 به معیشت کارگران در دوره درمانی و کمک
بازنشستگی و ازکارافتادگی را بر عهده داشت و 

،  ظاهراً نهادی مستقل و غیردولتی تلقی می شد
حال با تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی 
قرار است زیر نظر وزارت خانه جدیدالتأسیس 

سازمان تأمین .  قرار گرفته و دولتی گردد
ین نیازهای معیشتی اجتماعی ظاهراً با هدف تأم

 تشکیل و مقرر 30و بهداشتی کارگران در دهه 
گردید که جهت تأمین سرمایه مورد نیاز این 

، کارگران و دولت هر یک  ، کارفرمایان سازمان
سهمی را به صندوق آن واریز کنند که مبلغ آن 
بر مبنای درصدی از حقوق کارگران تعیین می 

  . گردد 
  

 درصد از 13 باید در حال حاضر کارفرمایان
حقوق کارگران را به صندوق این سازمان واریز 

 در صد از حقوق 7خود کارگران نیز .  نمایند
خود را در اختیار صندوق سازمان تأمین قرار 

 3سهم دولت در این مورد تنها .  می دهند
به این ترتیب عمالً مبلغی معادل .  درصد است

ندوق  درصد از حقوق کارگران در اختیار ص20

 بر.  سازمان تأمین اجتماعی قرار می گیرد
اساس قانون ، مبالغ جمع شده در صندوق 
سازمان تأمین اجتماعی سرمایه الزم جهت 
رسیدگی به مشکالت کارگران می باشد و به 
طور کلی واضح است که ذخیره و سرمایه 
سازمان تأمین اجتماعی از آن جا که حاصل 

 االصول می ، علی دسترنج کارگران می باشد
بایست صرف تأمین خدمات بهداشتی و 

البته بررسی . معیشتی کارگران گردد
 سازمان نشان می دهد که عملکردهای این

، هیچگاه به وظائف  مین اجتماعیسازمان تأ
خود در قبال کارگران عمل ننموده و گرهی از 
مشکالت بیکران آنها باز نکرده و اعتراض به 

اره یکی از ، همو تعدیات این سازمان
 سیاسی طبقه - موضوعات مبارزات صنفی

اما موضوعی که در اینجا با .  کارگر بوده است
 باید مورد توجه قرار "وزارت رفاه"تشکیل 

، این است که دولت خاتمی با قرار دادن  گیرد
سازمان تأمین اجتماعی زبر نظر یک وزارت 
خانه دولتی در صدد است با ذخیره و مبالغ 

گران در این سازمان چه جمع شده کار
؟  آنچه مسلم است این !برخوردی داشته باشد

است که دولت قانوناً بر سرمایه کالن این 
سازمان که همانطور که گفته شد حاصل 
دسترنج خود کارگران و در واقع اندوخته های 

، به طور  سه نسل از طبقه کارگر می باشد
در همین زمینه .  اتوماتیک چنگ می اندازد

 که باید بدانیم که دولت خاتمی در است
شرایطی قصد چنگ انداختن بر اندوخته 
کارگران را دارد که خود چه به عنوان بزرگترین 

سرمقاله

دولت خاتمی در شرایطی قصد چنگ انداختن بر"
اندوخته کارگران را دارد که خود چه به عنوان
بزرگترین کارفرمای کشور و چه به عنوان نهادی که

 درصد حق بیمه کارگران را پرداخت3می بایست 
 میلیارد تومان2000نماید ، در حال حاضر بیش از 

ت عدم پرداخت سهم خود به این سازمان بدهکارباب
است و سال هاست که علیرغم اعتراضات و مخالفت
های دست اندرکاران سازمان تأمین اجتماعی و
کارگران سراسر کشور از پرداخت بدهی خویش ،

 ".خودداری نموده است
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کارفرمای کشور و چه به عنوان نهادی که می 
 درصد حق بیمه کارگران را پرداخت 3بایست 
 میلیارد 2000، در حال حاضر بیش از  نماید

خود به این تومان بابت عدم پرداخت سهم 
سازمان بدهکار است و سال هاست که علیرغم 
اعتراضات و مخالفت های دست اندرکاران 
سازمان تأمین اجتماعی و کارگران سراسر 

، خودداری  کشور از پرداخت بدهی خویش
  . نموده است

  
در اوضاع و احوالی که چه به دلیل گسترش 
بحران در نظام سرمایه داری وابسته ایران و چه 

دلیل پیشبرد سیاست های خصوصی سازی به 
، کارگران ما دسته دسته از کار  دولت خاتمی

بیکار می شوند و در نتیجه به خدمات سازمان 
، در شرایطی  تأمین اجتماعی شدیداً نیازمندند

که بخش بزرگی از کارگران زیر خط 
، دولت دغلکار  فقر زندگی می کنند

خاتمی در حالیکه از پرداخت بدهی 
به سازمان تامین اجتماعی سرباز خود 

 "رفاه"، ریاکارانه از ضرورت  می زند
و تأمین اجتماعی برای کارگران دم 

مسلماً اگر قرار به تأمین .  می زند
، دولت خاتمی  رفاه کارگران بود

نظر از همه سیاست های  صرف
ضدکارگریش حداقل می بایست 

پیش از قرار دادن سازمان مذکور زیر نظر یک 
ت خانه ، حداقل تکلیف بدهی خود به وزار

کارگران و همچنین تکلیف اندوخته سه نسل از 
بر چنین .  طبقه کارگر ایران را روشن می نمود

اساسی است که کارگران به خوبی می دانند که 
.  هائی بیش نیستند تبلیغات دولت خاتمی دروغ

چرا که دولت با تشکیل وزارت خانه رفاه و 
ان تأمین اجتماعی عالوه  کردن سازم"دولتی"

بر هر هدف ضدکارگری که از این امر دنبال 
 دارد بر "قانونی"، به طور  ، در واقع می کند

سرمایه و اندوخته های این سازمان سیطره 
.  یافته و آن ها را در اختیار خود می گیرد

درست با درک چنین واقعیت هائی است که 
شده کارگران ایران به درستی با طرح ارائه 

دولت مبنی بر قرار دادن سازمان تأمین 
وزارت خانه رفاه و تامین "اجتماعی زیر نظر 

 مخالفت نموده و به اشکال مختلف "اجتماعی
  .بر علیه آن به اعتراض بر خاسته اند

  
دولت خاتمی اگر می خواست جهت تأمین 
رفاه کارگران گامی بر دارد و اگر می خواست 

اقشار "ر سر همه  تأمین اجتماعی را ب"چتر"

، نه فقط   جامعه گسترش بخشد"مستضعف
هرگز به سرمایه های سازمان تأمین اجتماعی 

، بلکه کافی بود تا از  دست اندازی نمی نمود
سیاست های ضدکارگری خود دست کشیده و 
شرایط موجود در جامعه را که موجب فقر و 

.  تغییر دهد ، فالکت بسیار شدید کارگران است
ر می بینیم که علیرغم میلیاردها دالر امروز اگ

بودجه حاصل از فروش نفت و میلیاردها تومان 
بودجه حاصل از مالیات ها و عوارض دولتی 
باز هم دولت نه تنها هیچ گامی در جهت رفاه 

، بلکه حتی به اندوخته  کارگران بر نمی دارد
های سازمانی چشم دوخته است که از دسترنج 

، این ها همه  تکارگران حاصل شده اس
نشانگر ماهیت ضدکارگری این دولت می 

دولتی که به مثابه بزرگترین کارفرمای .  باشد
مصالح کارفرمایان زالوصفت  کشور تنها به فکر

بوده و جز در جهت منافع آن ها و حفظ 
مناسبات ظالمانه حاکم گامی برنداشته و 

این کارگران ما باید  بنابر .  برنخواهد داشت
 برعلیه تبلیغات فریبکارانه دولت قاطعانه

برخاسته و با هر گونه توهم نسبت به تبلیغات 
.  اقدامات این دولت شدیداً مبارزه نمایند و

بدون شک مبارزه بر علیه تالش دولت جهت 
غلبه بر سازمان تأمین اجتماعی و 
جلوگیری از تعرض دولت به 
دسترنج کارگران مبارزه ای برحق و 

.  بقه کارگر استبخشی از مبارزه ط
 در حالیکه جهت مبارزه کارگران

مره آنان پیش تحقق مطالبات روز
می رود باید افق خود را نابودی 
نظام سرمایه داری و رژیم حامی آن 
یعنی جمهوری اسالمی قرار داده و 
ن به این واقعیت آگاه باشد که بدو
یمی نابودی نظام حاکم و برقراری رژ

،  ری طبقه کارگردموکراتیک و مردمی به رهب
چشم انداز رهائی قطعی طبقه کارگر مهیا 

  .نخواهد شد
  

  

بدون شک مبارزه بر علیه تالش دولت جهت غلبه بر سازمان تأمین"
برحق واجتماعی و جلوگیری از تعرض دولت به دسترنج کارگران مبارزه ای 

مبارزه کارگران در حالیکه جهت تحقق.  بخشی از مبارزه طبقه کارگر است
مطالبات روزمره آنان پیش می رود باید افق خود را نابودی نظام سرمایه
داری و رژیم حامی آن یعنی جمهوری اسالمی قرار داده و به این واقعیت

موکراتیک وآگاه باشد که بدون نابودی نظام حاکم و برقراری رژیمی د
مردمی به رهبری طبقه کارگر ، چشم انداز رهائی قطعی طبقه کارگر مهیا

 ".نخواهد شد

 !مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی



                                                              صفحه          55                                      شماره      پیام فدایی  

  

 

4 

  

  !!موقعیت فعلی تشکل یابی کارگرانموقعیت فعلی تشکل یابی کارگران
  

موقعیت فعلی تشکل یابی کارگران ایران و جایگاه " ، به ابتکار جمعی از فعالین چپ در لندن سمیناری تحت عنوان 2003 نوامبر 14در تاریخ  :  توضیح
مطلب زیر متن سخنرانی این رفیق است که به این وسیله آن را در .  تشکیل شد و رفیق پوالد بحث زیر را در این سمینار ارائه داد"فعالین سوسیالیست

متأسفانه از آنجا که بخش پرسش و پاسخ در این بحث بطور کامل ضبط نشده نتوانستیم در اینجا آنها را . اختیار خوانندگان پیام فدائی قرار می دهیم 
با این حال امیدواریم که در آینده بتوانیم با طرح سواالت مطرح شده در این سمینار ، پاسخ های آنها را در .  اختیار خوانندگان پیام فدائی قرار دهیمدر

  .  اختیار خوانندگان قرار دهیم
  
 

  
  

با تشکر از برگزار کنندگان این سمینار که امکان 
اههای مختلف در دادند تا رفقایی یا نیروهایی با دیدگ

یک جا جمع بشوند و حول مسائل مبرم جنبش 
کارگری با یکدیگر به بحث و تبادل نظر بپردازند، و با 
سپاس از همه رفقایی که با حضور شان امکان 

وردند ، مایلم در ابتدا آبرگذاری این جلسه را بوجود 
اشاره کنم به نامه ای که رفقای برگزار کننده در رابطه 

از قرار بحث اصلی . حث امروز فرستادندبا موضوع ب
سمینار امروز و نشست امروز روی این موضوع است 
که جایگاه واقعی فعالین سوسیالیست جنبش کارگری 
در تحوالت اخیر کجاست و منظور از تحوالت اخیر هم 
مسائلی ست که بدنبال مذاکرات وزارت کار جمهوری 

 بر.  دهاسالمی با سازمان بین المللی کار ایجاد ش
اساس این مذاکرات، از قرار وزارت کار جمهوری 
اسالمی پذیرفته که اجازه تشکیل سندیکاهای کارگری 
داده بشود، و در عمل و یا در مقابل این امر  نقش 
شوراهای اسالمی کار که به حق از طرف اکثر 
گرایشات جنبش کارگری، به عنوان نهادهای پلیسی و 

می در محیط های ابزارهای سرکوب جمهوری اسال
. کارگری مورد نقد قرار گرفته تضعیف می شود

بهرحال برای اینکه ما بفهمیم که جایگاه فعالین 
سوسیالیست در این تحوالت چیه، به نظرم بهتره 
برگردیم و اساساً متمرکز بشیم روی این نکته که 
ببینیم این تحوالت چی هست؟ و اونچه که اتفاق 

  افتاده چیه؟
به نظر من چگونگی  و(فاق افتاده اونچه که ات

درک اونچه که اتفاق افتاده خودش اساساً باعث میشه 
که خیلی از افراد، فعالین سیاسی و نیروهای مختلف 

اینه ) مواضع مختلفی در رابطه با این موضوع بگیرند
که جمهوری اسالمی بخاطر روابط اش با بانک جهانی، 

شش برای و صندوق بین المللی پول و به خاطر تال
پیوستن به سازمان تجارت جهانی مجبوره قوانین 
خودشو و مقررات خودشو با قوانین و مقرراتی که مورد 

نظر این نهادهای امپریالیستی است، انطباق بده و 
روشنه که یکی از مسائل این نهادها انطباق قوانین کار 
جمهوری اسالمی از جمله بخش تشکل های کارگری 

.   نین سازمان بین المللی کارهقانون کار با قوا
مذاکرات طوالنی ای که در یکسال و نیم اخیر بین 
وزارت کار جمهوری اسالمی و سازمان بین المللی کار 

انجام شده درست جهت حل همین مسائل است که  
افرادی اومدن، رفتن و . همه شما در جریانش هستید

  بر.  باالخره این سازمان دفترش در تهران افتتاح شد
اساس این مذاکرات جمهوری اسالمی رسما پذیرفته 
که  سندیکاها به عنوان شکل اصلی تشکلهای کارگری 
رسمیت پیدا کنه و وزارت کار هم بالطبع بر این مبنا  

در نتیجه .  در تالشه تا این مسئله رو قانونی بکنه
اونچه که به نظر من در این بحث مهمه، اینه که توجه 

می به این خاطر رفته پای این کنیم جمهوری اسال
مسئله که میخواد خودش رو و مقراراتش رو با 
نیازهای نهادهای بین المللی و نیازهای خودش برای 
.   رشد سرمایه گذاری های خارجی در ایران انطباق بده

تالش جمهوری اسالمی برای تسهیل ورود سرمایه 
های خارجی و گسترش هر چه بیشتر سرمایه 

ارجی بالطبع یکسری الزامات داره و یکی گذاریهای خ
از الزاماتش هم اینه که این رژیم به نیازهای این 

اگر مسائل ایران را بدقت دنبال .  سرمایه ها پاسخ بده
کرده باشین، یکی از مسائلی که همیشه در سالهای 
گذشته مطرح بوده، خواست سرمایه های مختلف 

ستی مثل امپریالیستی و نهادهای مختلف امپریالی
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مبنی بر این 

که همه ما بر ( بوده  که قانون کار جمهوری اسالمی
به خاطر اینکه در یک ) ضد کارگری بودنش هم واقفیم

  .شرایط خاصی شکل گرفته، تغییر کنه
قانون کار فعلی همانطور که میدونیم بعد از اینکه 

. ر گذروندن مطرح شدمردم یک انقالب بزرگی رو از س
در شرایطی که بهرحال طبقه کارگر به عنوان یک 
قدرت بزرگ در جامعه مطرح شده بود و مبارزات 
بزرگی رو پیش برده بود، بخصوص بر علیه پیش 

از زمانی . نویس هایی که برای تهیه این قانون ارائه شد
که اولین پیش نویس این قانون رو توکلی مطرح کرد 

 در مجمع 69االخره این قانون در سال تا زمانی که ب
تشخیص مصلحت نظام به شکل کنونی تصویب شد، 

 یبه اشکال مختلف بر علیه حق کشی ها طبقه کارگر
.  موجود در الیحه های مختلف قانون کار مبارزه کرده

از این رو در قانون کار فعلی، علیرغم ضد کارگری 
. شدهبودنش ، بعضی از خواستهای طبقه کارگر مطرح 

مثالً یکی از مسائلی که در  قانون کار فعلی وجود داره 
حال منوط به توافق و  ر هاینه که اخراج کارگر به

و خود این امر  .  است اعالم نظر شوراهای اسالمی کار
یکسری مشکالتی برای کارفرماها که نمی خواهند به 

 مثال  بر. هیچ قیدی پای بند باشند، بوجود میاره
حال به  ر هنون، کارفرما موظفه که بهاساس این قا

عناوین مختلف  سالی چند ماه حقوق اضافه به کارگر 
من فعال به این نمی پردازم که این مسائل در . بده

عمل چه جوری پیش میره، میشه روی این صحبت 
ولی در هر حال  در متن قانون کار، یکسری از . کرد

این حوزه ها هست که سرمایه های خارجی و 
ن مخالف هستند و به همین آرفرماهای داخلی با کا

در نتیجه، به . دلیل هم بر تغییر این قانون تأکید دارند
نظر من این یه موقعیتی اآلن بدست جمهوری اسالمی 
داده که در حالی که میره پای تغییر قانون کار، 
تشکلهای کارگریش را  هم یک ظاهر دیگه ای بهشون 

ای موجود تشکلهای کامالً چرا که بهرحال تشکله. بده
ند، و به عنوان تشکلهای  اند، اسالمی اایدئولوژیک

مستقل کارگری و سندیکاهای مستقل کارگری نمی 
  . شه بهیچوجه اونها رو به خورد مردم داد

در رابطه با اونچه که واقع شده ، یک تفکراتی مطرح 
میشه که من در این  بحث، اینجا بهشون اشاره می 

ز نیروها یا تفکرات این تالش جمهوری برخی ا. کنم
. اسالمی رو حاصل عقب نشینی رژیم قلمداد می کنند

شما اگر به مطبوعات برخی نیروهای چپ مراجعه 
کنید کامالً محسوسه که با اعالم اجازه ایجاد 
سندیکاهای کارگری، برغم اینکه هنوز سندیکایی هم  
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تشکیل نشده، آنها از عقب نشینی رژیم صحبت می 
بخصوص که کسی . به نظر من این تفکر غلطه. کنند

که این مسئله رو به عقب نشینی رژیم نسبت میده، 
در منطق تفکرش بالطبع این مسئله براش مطرح 
میشه که خوب، حاال اگر ما بر اثر مبارزات خودمون 

اجازه  رژیم را مجبور کردیم که یک گام عقب برداره و
س حاال باید تأسیس سندیکای کارگری رو بده، پ
و نتیجه منطقی . وادارش کنیم گامهای بیشتری برداره

هم این می شه که خب باید بریم در پروسه ایجاد این 
سندیکاها هم فعاالنه شرکت بکنیم و از طریق خود 
این سندیکاها و از طریق فرصتی که بوجود آمده و این 
فضائی که ایجاد شده، به رژیم فشار بیاریم تا گامهای 

در حالی که اگر ما واقعاً به . ری عقب نشینی کنهبیشت
خود واقعیت رجوع کنیم، می بینیم در شرایط یک 

هر  که هر کدوم از ما و-دیکتاتوری لجام گسیخته 
کسی که تو این اتاق نشسته، همه فعالین جنبش 
کارگری، جنبش کمونیستی به نوعی این دیکتاتوری 

 رو رو با پوست و گوشتش لمس کردند و آثارش
 که به هیچ صراطی مستقیم نیست، هیچ حدی -دیدند

و در شرایطی که . از آزادی و تشکل رو برنمی تابه
 میلیون بیکار وجود داره، در شرائط ارتش 5حدود 

میلیونی بیکاران، در شرایطی که ما می بینیم که  
خود مسئولین کارگری رژیم مطرح می کنند که 

گرفتند، در  ماه حقوق ن48کارگرانی هستند که 
شرایطی که ما می بینیم جمهوری اسالمی قوانینی رو 

 نفر رو از شمول 5میگذرونه و کارگران کارگاههای زیر 
قانون کار خارج میکنه، بعد کارگران کارگاههای زیر 

 نفره رو از شمول یکسری از مواد قانون کار خارج 10
میکنه، بعد وقاحت و بیشرمی رو به اونجا می رسونه 

اساً اسم کارگر را از کارگران قالیباف قانوناً که اس
ازشون میگیره و اونها رو دیگه کارگر تلقی نمی کنه، 
بعد میاد قوانینی می گذرونه به اسم بازسازی صنایع 

تعمیم می ده به کل  نساجی و بعدش هم این قانون رو
 به اون دسته دسته کارگران رو اخراج ءصنایع و با اتکا

 89 که ما می بینیم با قراردادهای میکنه، تو شرایطی
روزه، کارفرماها اساساً همه مقرارت و قوانین موجود رو 
دور میزنن، و دسته دسته کارگران را اساساً از شمول 

در چنین شرایطی   .. و..قانون کار خارج می کنند و
به . بحث عقب نشینی به نظر من یه بحث کامالً ذهنیه

می ده که ما با تعرض نظر من اتفاقاً واقعیت نشون 
جمهوری اسالمی و با تعرض بورژوازی در حوزه های 

مختلف کارگری به حقوق و دستاوردهای مبارزات  
  .طبقه کارگر ایران مواجهیم

در  شرایطی که شما بطور عینی می بینید که 
 میلیون بیکار یک قدرت مانور بزرگی به 5وجود 

امالً با بورژوازی ایران داده و این بورژوازی هم ک
استفاده از این قدرت مانور سطح دستمزدها رو پائین 

اونهم در حالی که هر سال حتی برغم اینکه . آورده
شوراهای اسالمی کار، خانه کارگر و نهادهای رژیم 

 40ساخته هم مطرح میکنند که مثال باید حداقل 
درصد دستمزدها اضافه بشه ، ما می بینیم شورای 

 15 رو تعیین می کنه مثالً عالی کار که دستمزدها
درصد دستمزد رو اضافه می کند، ما نمیتوانیم از این 
شرائط این نتیجه رو بگیریم که ما با  عقب نشینی 

پس این تفکری که فکر . جمهوری اسالمی مواجهیم
میکنه بحث وزارت کار با سازمان بین المللی کار 
حاصل عقب نشینی جمهور اسالمی هست به نظر من 

ه میکنه و این اشتباه نتایج عملی مخربی رو  اشتبا
  . براش بوجود میاره

مسئله دیگه ای که در این بحث باز باید بهش 
توجه کنیم اینه که خوب شوراهای اسالمی کار و خانه 
کارگر نهادهای اسالمی، ایدئولوژیک، ضد کارگری و 
سرکوبگرند و بدون شک تضعیف اونها باعث خوشحالی 

فکر می کنن که  اضمحالل این نهاد میشه، ولی برخی 
در . ها  باعث میشه که سندیکاهای واقعی شکل بگیرد

حالیکه بدون شک اگر شوراهای اسالمی کار تضعیف 
بشه، در جریان عمل، نهادهای پلیسی جمهوری 
اسالمی در محیطهای کارگری به شکل دیگری 

ممکنه همین  بازتولید میشن، بازسازی میشن و اصال
 ادعایی نقش چنین نهادهایی رو در آینده سندیکاهای
یک تفکری هم فکر میکنه اصالً بدلیل . باز بکنند

شناخته شدن و یا بقول معروف رو شدن دست این 
نهادها در میان کارگرها و گرایش نزولی کارگران به 

که آمارهاشو حتماً (این نهادها در محیط های کارگری 
ند وقت پیش خودتون دارید و می دونید که مثالً چ

همین صادقی، رئیس کل شوراهای اسالمی کار 
یکسری آمار ارائه داد که نشون می داد که شورای 

است که جمهوری ) اسالمی کار چه جوری نزول کردند
البته به . اسالمی میخواد تن به تشکیل سندیکا بده

نظر من طبقه کارگر ایران از همان ابتدا و خیلی زود 
وری اسالمی را شناخت و نهادهای سرکوبگر جمه

باهاشون مرزبندی کرد، تا اونجا هم که در دست 
خودش بود و براش امکان داشت، در این نهادها 

ولی این . در نتیجه بحث امروز این نیست. شرکت نکرد
یک واقعیته که اگر جمهوری اسالمی بره پای تشکیل 
سندیکاها این کار یک قدرت مانور زیادی بهش داده 

 تونه دستگاه سرکوبش را  اینبار تحت نام میده و می

سندیکاها سازماندهی کنه بخصوص که ما تجربه دوره 
رفقایی اینجا نشستند که کامالً در . شاه رو هم داریم

اون سالها با سندیکاهای شاه ساخته، سندیکاهایی که 
بقول معروف تیمسار پرنیان درست می کرد، کامالً 

ه این سندیکاها کامالً آشنائی دارن و میدونن که چگون
و  در محیطهای کارگری نفوذ کرده بودند و اجازه

امکان شکل گیری تشکلهای مستقل کارگری رو کامالً 
در نتیجه به نظر . سلب کرده و یا تضعیف کرده بودند

من در بحث اجازه تشکیل سندیکاها باید یه چیز رو 
در تجربه ایران، توجه داشته باشید که من . فهمید
 به ایران صحبت می کنم و بر اساس تجربیات راجع

در تجربه ایران تاریخاً . تاریخی ایران صحبت می کنم
نشون داده شده که امکان شکل گیری تشکلهای 
مستقل کارگری، توده ای، سراسری، علنی اصوالً تنها 
زمانی امکان پذیر شده که  در سد دیکتاتوری حاکم 

ین دیکتاتوری رو از  که متأسفانه ما تداوم ا-در ایران 
می ) به جز مقاطع کوتاهی( دوره رضا شاه تا حاال

.  در این سد دیکتاتوری شکاف ایجاد شده باشد-بینیم
ما اگر به تاریخ مراجعه کنیم میبینیم که مثال در دوره 
ای که متفقین حمله کردن به ایران و رضا شاه را از 

 1332 تا 20قدرت انداختن، یک فضائی درسالهای 
 که بخاطر اوج 57-56و یا در سالهای . یجاد شدا

گیری مبارزات مردم یک فضای جدیدی ایجاد شد و 
ما فقط در این . در سد دیکتاتوری شکاف ایجاد شد

مقاطع است که با بروز تشکلهای کارگری، تشکلهای 
در یکصد سال اخیر . مستقل کارگری مواجه می شویم

ه اعمال کرده ، ، بورژوازی ایران  با دیکتاتوری ای ک
اصوالً اجازه شکل گیری هیچگونه تشکل مستقل 
 کارگری رو بصورت علنی، توده ای و سراسری نداده و

بر اساس این تجارب در آینده هم همین خط را می 
در نتیجه نباید روی این بحث  .خواهد پیش ببرد

سندیکا بیش از اندازه متمرکز شد و فکر کرد که از 
ری اسالمی داره میشه، طبقه این بحثی که در جمهو

به . کارگر ما به سندیکاهای واقعی دست پیدا میکنه
نظر من تجربه ایران نشون داده که طبقه کارگر ما از 
 طریق سیاستهایی که خود طبقه حاکم پیش میبره، و

یا از طریق تکیه صرف بر تضادهای درونی طبقه 
 حاکم،  نمی تونه به تشکلهای واقعی که نیاز داره و

  . نیاز روزمره اشه دست پیدا بکنه
یک مبحث دیگه که به نظر من خوبه که               

اینجا روش تأکید کنیم و تو این سمینار روش بحث 
بکنیم اینه که بهرحال یک تفکری هم وجود داره در 
جنبش ما که فکر میکنه که جنبش اصالحات، جنبش 

  بشجنبورژوازی ایرانه و این بورژوازی بوسیله 
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اصالحات میره که قدرت سیاسی خودشو             
 ناشی از تحقق کسب کنه و بحث ایجاد سندیکا رو هم

از قرار تا حاال  مطابق این تفکر،. این روند می بینه
هم   و معلوم( قدرت سیاسی دست بورژوازی نبوده

تازه بعد از کسب قدرت ) نیست دست کی بوده
احبان صنایع چون ص(!!) سیاسی توسط بورژوازی

ایران، برای باال بردن بهره وری کار به نوعی از تشکل 
. نها را مهیا می کنندآپس شرایط تشکیل  نیاز دارند،

در نتیجه این تفکر مدعیست که اصوالً خود اونها 
. میخواهند که تشکلهای مستقل کارگری ایجاد بکنند

تفکر مزبور در همین بحث سندیکا هم اتفاقاً  وزارت 
و می بیند که مثالً رفته با نهادهای بین المللی کار ر

مذاکره کرده و بحث تشکیل سندیکا رو آورده، اجازه 
بعد فکر می کند که این . تشکیل سندیکا رو داده

درست نتیجه  همون جنبش اصالحات است  و اینها 
خوب، بالطبع کسی . دارند سندیکا رو ایجاد میکنند

یدن یک مشت که اینطوری فکر میکنه و بخاطر د
آخوند تو حکومت فکر میکنه که این آخوندها از 

و مثالً رفسنجانی بورژوا نیست (بورژوازی جدا هستند 
یا جنتی بورژوا نیست یا همه این آقازاده ها بورژوا 

خوب، بالطبع به این صرافت هم می افته که ) نیستند
باید در پروسه تشکیل این سندیکاها فعاالنه شرکت 

ین کار هم کمک می کنه به فریبکاریی که و با ا. کرد
رژیمی که قصد دارد  یه مدت دیگه . رژیم خواهانشه

هم کارگرهای ما رو با استناد به همین بحث تشکیل 
سندیکا فریب بده و بگه که حاال به خواست شما تن 

اتفاقا همانطور هم که می بینین یکسری . دادیم
تشویق فعالین کارگری هم فوراً اعالمیه میدن و 

 سال تازه به 25میکنند و به رژیم میگن شما بعد از 
به نظرم .  سال پیش میزدیم، رسیدید25حرفی که ما 

وظیفه ما، تک تک ما، اینه که اجازه ندیم یکبار دیگه 
جمهوری اسالمی همون کاری رو که با خاتمی در 
سطح جامعه کرد و یک فریبکاری بزرگی رو اشاعه 

ارگری به اسم سندیکا مطرح داد، اینبار در جنبش ک
کنه، پیش ببره و یک بخش از کارگرهای پیشرو ما را 

فریب بده و بکشونه توی پروسه های که اصوالً هیچ  
حاصل مثبتی برای خود کارگر و جنبش کارگری 

  . نخواهد داشت
من فکر میکنم با توجه به کمبود وقت، این 

ایلم البته من م. چارچوب  برای بحث امروز کافی باشد
نکات دیگه ای هم مطرح کنم ، توی نامه ایی که رفقا 

 تا تفکر 5نوشتند، ) رفقای برگذارکننده سمینار امروز(
مطرح شده که من بطور خالصه به این تفکرات 
میپردازم و بعد در قسمت پاسخ به سؤاالت تالش 

خواهم کرد بصورت وسیعتر و با فرصت بیشتر به آنها  
  .بپردازم
  

رده اند که عده ای هستند که با رفقا مطرح ک
توجه به داشتن چشم انداز سرنگونی قریب الوقوع 
رژیم، طرح هر گونه خواست کارگری رو در شرایط 

من . فعلی غیر اصولی و نادرست قلمداد می کنند
نمیدونم حاملین این تفکر در زندگی واقعی کی ها 
هستند؟ ولی چنین ایده ای اساساً یک تفکر به غایت 

اوالً چشم انداز سرنگونی قریب . ست و انحرافیهنادر
ما . الوقوع جمهوری اسالمی معلوم نیست از کجا اومده

 سال پیش  شاهد بودیم که هر گروهی، سازمانی 20از 
برای خودش زمان بندی های استراتژیک تعیین 
میکرد و از سرنگونی قریب الوقوع جمهوری اسالمی و 

 25ر حرف میزد اما رفتنی بودن رژیم و یا بحران آخ
مبنای علمی قریب الوقوع . ساله که رژیم سر کاره

. رو من نمی فهمم از کجا میاد) سرنگونی رژیم(بودن 
رژیم جمهوری اسالمی باید سرنگون بشه و با قدرت 
مردم حتماً سرنگون هم میشه ولی قریب الوقوع 

و یکی دیگه هم، . بودنش رو باید بگم کمی غریب است
 مگه میشه وجود خواستها و مطالبات من نمی فهمم

کارگری رو به شرایط سیاسی منوط کرد؟ به این 
ترتیب که مثالً اگر جنبش اوج بگیره و ما در شرایط 
انقالبی باشیم خواست کارگری باید یه جور مطرح بشه 
و اگر جنبش افول کنه و جنبش در شرایط رکود 

از باشه، یه جور دیگه؟ خواستها و مطالبات کارگری 
کارگران در . دل مبارزات خود طبقه کارگر بیرون میاد

شرایط استثمار وحشیانه، خواستهایی رو مطرح می 
این دست من و شما به عنوان پیشرو کارگری . کنند

یا فعال کارگری یا نیروی مترقی و چپ نیست که 
در . بیاییم خواستی رو به طبقه کارگر تحمیل کنیم

ود کارگران، کارگر بستر شرایط کار و مبارزات خ
میفهمه که دستمزدش باید افزایش پیدا کنه، می 
فهمه که باید تشکل مستقل کارگری داشته باشه، باید 
دستمزدش با تورم انطباق پیدا بکنه، باید حق بیمه 

این درسته که در مقاطعی ممکنه جنبش . داشته باشه
 ساعت کار 8کارگری روی یه خواست مشخصی مثل 

 بشه، ولی اگر کسی اساساً طرح در روز متمرکز
خواستهای طبقه کارگر که خود این طبقه در هر 
شرائطی مطرح میکنه رو نادرست و غیر اصولی بدونه، 
به نظر من نشون میده که چنین فردی اصوالً از 

  .مسائل جنبش کارگری کامالً بی اطالع است
یک نکته دیگه ای که در این نامه مطرح شده 

شه که در شرایط موجود یه عده اینه که مطرح می 

ای تنها مروج شعار لغو کار مزدی اند و خواستهای 
به نظر من در این . سوسیالیستی رو مطرح می کنند

تفکر معلوم نیست که شرایط موجود چه جایگاهی 
. داره و از نظر این افراد چه ویژگی ای رو نشون میده

این شرایط موجود چیه که حاال ما باید فقط 
البته . های سوسیالیستی رو مطرح بکنیمخواست

کمونیستها خواستهای سوسیالیستی رو مطرح می 
. کنند و برای اون می جنگند، برای اون مبارزه میکنند

و تالش می کنند که طبقه کارگر رو حول این 
خواستهای سوسیالیستی بسیج بکنند، ولی خب طبقه 

دی کارگر، همه جور خواسته داره، از خواستهای اقتصا
و اساساً ما . گرفته تا خواستهای سیاسی و عمومی 

نمی تونیم خواستهای طبقه کارگر رو منوط بکنیم 
آنهم صرفا خواست  صرفاً به اراده خودمون،

طبقه کارگر برای لغو کار مزدی، برای . سوسیالیستی
نابودی سیستم مزدی مبارزه میکنه و اساساً رهائی 

دی امکان پذیر طبقه کارگر بدون نابودی سیستم مز
ولی اساساً برای اینکه طبقه کارگر به این نقطه . نیست

برسه و به رهائی دست پیدا کنه، بسیج طبقه کارگر 
مطرح میشه و بسیج طبقه کارگر هم اصوالً حول 
همین خواستهای روزمره و مسائل زندگی روزمره 

در نتیجه نیرویی میتونه طبقه . هست که امکان پذیره
 کنه و نیرویش رو برای لغو کار مزدی کارگر رو بسیج

به صحنه بیاره که اتفاقاً به همین مطالبات روزمره 
  .طبقه توجه کنه و طبقه رو حول آنها بسیج کنه

بحث دیگری که در نامه مزبور مطرح شده این است 
که عدهای معتقدند که تشکیالت سوسیالیستی صرفا  
ظرف مناسب تشکل کارگری است نه تشکیالت 

تا اونجائی که این تفکر  تشکالت دولتی رو . یدولت
ظرف مناسب تشکل طبقه کارگر نمی دونه، حرف 

چون در واقعیت این تشکالت ابزارهای . کامالً درستیه
این رو  تجربه، چه در دوره شاه و چه در . سرکوب اند

دوره جمهوری اسالمی نشون داده که اساساً تشکالت 
 نبودند، ابزارهای دولتی در ایران، تشکالت کارگری

به اسناد بدست آمده از ساواک که در . سرکوب بودند
جریان حمله مردم به مراکز ساواک بدست اومد، 
مراجعه کنید اسامی تمامی اعضای سندیکاها که عضو 

اآلن هم که همه . ساواک بودند توی اون اسناد بود
میدونیم محجوب و کمالی و صادقی چه افرادی 

ما فقط تشکل سوسیالیستی رو ولی اینکه . هستند
ظرف مناسب تشکل صنفی کارگران بدونیم، به نظر 

  .من، نظر نادرستیه
  

  1919ادامه مطلب در صفحه ادامه مطلب در صفحه 
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  ))11((  هاها  نجات سعودینجات سعودی
  

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

  
، )11/9( سپتامبر 11چند روز پس از 

ثروتمندان سعودی منجمله اعضای 
انواده بن الدن سوار بر جت های خ

خصوصی، خیلی سریع از آمریکا به 
کسی اعتراف نمی . بیرون برده شدند

کند که اجازه پروازها را داده باشد، 
مسافران هم مورد بازجوئی و سؤال 

  .قرار نگرفتند
  

آیا رابطه طوالنی خانواده بوش با 
سعودیها در وقوع این موضوع مؤثر 

، 2001مبر بود؟ صبح سیزدهم سپتا
) م-پلیس مخفی(یک چشم خصوصی 

 Dan( ساله، به نام دَن گراسی 49
Grrosi ( یک تلفن خارج از انتظارش

) Tampa(را از اداره پلیس تمپا 
  .دریافت کرد

  
 سال تا قبل از 20گراسی مدت 

بازنشستگی در پلیس تمپا خدمت 
کرده بود و به عنوان یک افسر سابق 

منیتی دریافت پیشنهاد برای کار ا
خصوصی  چیز غیر عادی ای  برای 

دو روز قبل تروریستها چهار . او نبود
هواپیما را ربوده بودند و بزرگترین 
جنایت رخ داده بود، بدترین جنایت در 

   .تاریخ آمریکا
  

پلیس "گراسی به خاطر می آورد که 
از یازده سپتامبر، محافظت از 
دانشجویان سعودی را به عهده گرفته 

از من پرسیدند "ادامه میدهد او  ."بود
آیا مایلم اسکورت محافظت از 
دانشجویان سعودی را از تمپا به 

از . "لگزینگتن کنتاکی به عهده بگیرم
گراسی خواسته شده بود همکار 

آنها  .دیگری نیز  به همراه بیاورد
خارج (شک داشتند چنین چیزی 

امکان پذیر ) م - کردن سعودیها
مگر نه . اشتندآنها دلیل خوبی د. باشد

اینکه دقایقی بعد از وقوع حمالت 
 اداره فدرال نظارت بر خطوط 11/9

هوائی، در نامه ای اعالم کرده بود که 
همه هواپیماهای در حال پرواز در 
آسمان آمریکا باید در نزدیکترین 
فرودگاهها به زمین بنشینند، مگر نه 
اینکه هیچ هواپیمائی چه خصوصی و 

واز نداشت؟ آخر چه بازرگانی حق پر
معاون سابق ) Al Gore(مگر اَل گور 

ریاست جمهوری هنگامی که پروازش 
به آمریکا لغو شده بود؟  سرگردان 
در اتریش رها شده بود ، بیل کلینتون 
پروازش را به تاریخ دیگر موکول 

برغم همه این سخت گیریها و . کرد
فرمان صادر کردنها، اما دن گراسی 

ا دو بعد از ظهر در ساعت یک و نیم ی
در روز سیزدهم سپتامبر تلفنی 

به او گفته شد که . دریافت کرد
سعودیها به سرویس خدمات 
فرودگاهی ری تیون در ترمینال 

گراسی . خصوصی تحویل داده شدند
به من گفته شده بود ": می گوید

 بعداً "تأئیدیه کاخ سفید الزم است
بیا "یکی از خلبانان وارد شد و گفت 

  ."پیمای شماستاین هوا
  

دن گراسی اطالع نداشت که بندر بن 
 ساله، سفیر عربستان در 52سلطانِ 

آمریکا مشغول تدارک خارج کردن 
صد و چهل نفر از هموطنانش بود  که 

این افراد . در آمریکا پخش بودند
عمدتا به دو خانواده بسیار قدرتمند 

عربستان یعنی خانواده سلطنتی 
خانواده عربستان و دیگری اعضای 

.  تعلق داشتند  بن الدن،هاماس
خانواده ای که دوست و متفق 
خانواده حاکم عربستان بوده و 
بعالوه صاحب شرکت ساختمانی چند 
میلیارد دالری هستند که بن الدن 
. یاغی نیز از میان آنها بر آمده بود

موضوع سعودیها بسیار بزرگتر از 
آن است که چنین فکر شود که آنها 

 اعتبار ثروتمند بودنشان صرفاً به
چنین لطف ویژه ای از طرف کاخ 

  .سفید نصیبشان گردیده است
  

 11/9در مدت دو سالی که از واقعه 
می گذرد، شماری از شخصیت های 
گردن کلفت سعودی منجمله هم بن 
الدن ها و هم اعضائی از خانواده 
سلطنتی عربستان به دلیل نقششان 

گبار در تأمین مالی  تروریسم زیر ر
چهار هزار از  .آتشین حمالت بوده اند

 11/9اقوام و بستگان قربانیان 
شکایتی را به قیمت یک تریلیون دالر 
بر علیه خانواده سعود، بن الدن ها و 
دیگران به جرم دست داشتن در قتل 

  .عزیزانشان به دادگاه برده اند
  

مجله نیوزویک گزارش داد که همسر 
یکا و بندر، سفیر عربستان در آمر

دختر ملک فیصل هزاران دالر به 
نهادهای خیریه ای کمک کرد که 

اسنادی از . وابسته به القاعده هستند
ی که روی آنها مُهر آ. بی. اف

 خورده است نشان می "محرمانه"
ه بن الدن که دهد که دو عضو خانواد

 بن الدن میدانند اسامهخود را دور از 

به جرم حمایت مالی از تروریسم 
بعالوه اخیراً در .  تحقیق هستندمورد

ماه جوالی، دولت از کنگره خواست 
 صفحه از گزارشش در باره 28تا 
.  را محرمانه و مخفی نگه دارد11/9

منتشره ،  طبق گزارش ها و اخبار
قسمت محرمانه شامل این است که 
روابطی بین گروگانگیران و دو 

 مهااسسعودی به نام عمرالبیومی و 
ی روابط مالی با بسنان که دارا

اعضائی از دولت عربستان هستند، 
  .وجود دارد

  
کارشناسان در امور تروریستی می 
گویند که سعودیهائی که تا زمان 

 سپتامبر  در آمریکا 11وقوع فاجعه 
بودند  می توانستند منبع خوبی باشند 
و هم چنین می توانستند اطالعات 
ارزشمندی درباره ساختار القاعده 

ین اطالعات  می توانست در و ا بدهند
.  مؤثر باشد11/9امر تحقیقات درباره 

ولی به استناد منابعی که در گذراندن 
سعودیها از مرز آمریکا و 
برگرداندنشان به خاک وطن شرکت 
داشتند، آنها حتی بدون اینکه 

ی با آ. بی. مصاحبه ای از طرف اف
آنها به عمل آید آمریکا را ترک 

  . کردند
  

 اینکه رئیس جمهوری همزمان با
اعالم کرد که هیچ چیزی نمی تواند 
مانع جنگ در سراسر جهان بر علیه 
تروریسم گردد و صدها هزار سرباز 
آمریکائی را به افغانستان و عراق 

 اسامهروانه کرد ، و همزمان با اینکه 
  معرفیبن الدن دشمن شماره یک 

اين .  ، گرفته شده است٢٠٠٣، اکتبر)Vanity Fair" (ونيتی َفير"ئی از مقاله ای است که از ماهنامه آمريکائی نچه در زير می آيد ترجمه بخش هاآ
 .مقاله از برخی از قضايای مربوط به بعد از يازدهم سپتامبر و نقش دولت آمريکا در خارج کردن اعضای خانواده بن الدن از آمريکا پرده برميدارد
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گردید که  در سراسر جهان              
چگونه رش هستند ، مترصد شکا

 که کاخ سفید) تأکید از ما (ممکن شد
امر  خارج کردن آن همه آدم، منجمله 
دو دوجین اعضای خانواده مردی که 

 بود از خاک آمریکا 11/9پشت واقعه 
را چنان تسریع کرد؟ این واقعه به 
دلیل رابطه ویژه و طوالنی بین 
سعودیها و ایاالت متحده آمریکا و به 

ه بوش از اهمیت زیادی ویژه خانواد
  .برخوردار است

  
اگر از منابع عظیم نفتی عربستان 

برای چندین دهه این  حرف نزنیم ،
کشور یکی از قدرتمندترین دوستان 
آمریکا در منطقه خاورمیانه بوده 

خانواده سلطنتی عربستان و . است
خانواده بوش دو سلسله بسیار 
قدرتمند در جهان می باشند که برای 

 سال، دارای روابط 20 بیش از
شخصی، بازرگانی و سیاسی بوده 

  .اند
  

در بخش خصوصی، سعودیها 
 که، یک شرکت نفتی "هارکن انرژی"

که مشکالتی داشت و جرج دبلیو 
بوش سهامدارش بود را پشتیبانی و 

جرج بوش رئیس . حمایت کردند
جمهور سابق و جیمز بیکر وزیر 
خارجه سابق و دوست بسیار 

 دریافت کمک مالی قدیمیش، جهت
 بزرگترین "کارالیل"برای گروه 

مؤسسه مالی در جهان به حضور 
جرج . سعودیها شرف یاب شده اند

بوش پدر هنوز مشاور ارشد این 
مؤسسه می باشد که سرمایه 
گذارانش سعودیهائی هستند که متهم 
به حمایت از گروههای تروریستی 

 سفیر عربستان "بندر". گردیده اند
 مقدمتا امیدوار بود که در در آمریکا

گزارش هائی که حاکی از نقش 
عربستان سعودی در حمله بود 

 شب 10اما ساعت . مبالغه شده است
، در  2001 روز دوازده سپتامبر

 ساعت بعد از واقعه، یک 36حدود 
ای که طبق . آی. مقام باال رتبه سی

گزارش نیوزویک، احتماالً جرج تنت 
لفن کرد و رئیس سیا بوده به بندر ت

 تبعه سعودی در 15خبر از وجود 
 نفر شرکت کننده در واقعه 19میان 

  .را به بندر داد
  

 بن الدن بهرحال یک سعودی اسامه
شاهزاده . بود ولی نه هر سعودئی

بندر اعضای خانواده او را به خوبی 
: شاهزاده بندر می گوید.  می شناسد

آنها انسانهای بسیار دوست داشتنی "
. ان .ان.  او به سی"ستندو عزیزی ه

من ....  تنها کسی است اسامه": گفت
بقیه . تنها یک بار او را مالقات کردم

بسیار تحصیل کرده هستند، مردانی 
موفق در بازرگانی می باشند، آنها 
در کارهای خیریه ای بسیار زیادی 

تراژیک، تراژیک . مشارکت دارند
این همه ) م-اسامه (است که او 
  ".ان ایجاد کرده استدردسر برایش

  
 تنها اسامهبرخالف تصور عمومی، 

 بیشتر �عضو خانواده بن الدن نبود 
 خواهر و برادر در این خانواده 50از 
 دارای روابط با گروههای �

مهروس، .  بنیادگرای اسالمی هستند
 1979 از اسامهبرادر ناتنی و بزرگتر 

. با اخوان المسلمین دوستی داشت
الدن سعودی به جزئی بعداً، گروه بن 

از آنچه تبدیل گشتند که معروف به 
یعنی .  گردید"زنجیره طالئی"

فهرستی از ثروتمندان سعودی که 
. القاعده از جانب آنها تغذیه می شد

القاعده ای که از همان لحظات جنینی 
اش در اواخر دهه هشتاد، و از مدتها 
پیش یک خطر بین المللی شناخته 

  .شده بود
  

های جوان که بعنوان بن الدن 
اعضای خانواده سلطنتی عربستان 

 در ایاالت متحده 11/9در زمان 
زندگی می کردند، عمدتاً دانش آموز 

و دانشجوی دبیرستانها و 
دانشگاههای آمریکا و هنرمندان 

چندتا از بن الدن ها از . جوان بودند
 در بُستُن فارغ "تافتز"دانشگاه 

الدن، عبداهللا بن . التحصیل گردیدند
یک برادر جوان بن الدن در سال 

 از مدرسه حقوق دانشگاه 1994
هاروارد فارغ التحصیل و دفاتری در 

دو تا از . کمبریجِ ماساچوست داشت
بن الدن ها، محمد و نواف صاحب 
. آپارتمانهائی در ساحل بُستُن بودند

 ساله پسر عموی بن 30کامرون 
الدن، یکی از کسانی بود که مرتباً در 

 دیده می "مانحتن"یت کالب های نا
 بر طبق 11/9شد، و دو ماه پس از 

گزارشی تنها در یک روز، سی هزار 
دالر در بوتیکی در خیابان پنجم 

ناتنی بن الدن،  برادر.  خرید کرد
خلیل بن الدن تصمیم گرفت به جده 

  .برگردد
  

از طرف دیگر، سالها پیش بن الدنها 
 همان آنها.  قطع رابطه کردنداسامهبا 

میلیاردهای سعودی هستند که در 
 �بانک سیتی گروپ  ("سیتی گروپ"
حساب بانکی داشتند و در گُلدمن ) م

عزیز "ساکس و مریل لینچ و سایر 
 غربی مانند دیزنی، "دردانه های

اسناپل و پُرش سرمایه گذاری 
  .داشتند

  
سعودیها، به لطف داشتن نسبت به 

 اما. دولت های آمریکا مشهور هستند
هیچکس بهتر از شاهزاده بندر بن 

او . سلطان خدمت گزاری نکرده است
سالها پیش با کالین پاول راکت بازی 

او در عملیات مخفی . می کرد
در زمان ویلیام کیسی . ای .آی.سی

که حتی از ریگان نیز مخفی 
. نگاهداشته می شدند، شرکت داشت

 را "بندر"، جرج بوش 11/9قبل از 
روز سیزده دعوت کرده بود که 

سپتامبر به کاخ سفید بیاید تا درباره 
. پروسه صلح خاور میانه گفتگو کنند

مالقات صورت گرفت ولی مباحث آن 
  . خالصه شد11/9به موضع 

  
همان روز که بوش و بندر در کاخ 
سفید مالقات می کردند، دن گراسی 
می گوید او و پلیس دیگری به نام 

به مانوئل پرس، سعودیها را از تمپا 
لگزینگتن سوار بر یک هواپیمای 

پرواز تمپا به . خصوصی می بردند
لگزینگتن کنتاکی در روزنامه تمپا 

.  گزارش شد2001تریبون در اکتبر 
سؤال اینجاست که چگونه چنین 
پروازی امکان پذیر شد؟ چگونه 
هواپیمای حامل سعودی ها اجازه 

  پرواز یافت؟ 
  

رئیس نهاد ضد تروریستی کاخ سفید، 
یچارد کالرک که در هر دو دولت ر

کلینتون و جرج بوش صاحب این 
مقام بود و بعداً از این مقام کناره 

شخصی ": گیری کرد می گوید
تصمیمی را برای تأیید نزد ما آورد 
تا اجازه پرواز هواپیمائی پر از 
سعودیها از جمله اعضای خانواده بن 

 "ما"منظور از  ("الدن را صادر کنیم
رک یعنی جرج بوش، دیک در نزد کال

) م-. چینی، رامزفلد و پاول است
نقش من این بود که بگویم بدون "

این پرواز نمیتواند . آی .بی .نظر اف
 .بی .بنابراین از اف. صورت گیرد

خواسته شد که مطمئن و راضی . آی
شود که هر کسی سوار آن هواپیما 
. می شود از نظر آنها اشکالی ندارد

فتند که از نظر آنها آنها برگشتند و گ
در . پرواز می تواند صورت بگیرد

این صورت بود که ما گفتیم پس آن 
 کالرک ".هواپیما میتواند پرواز کند

بخاطر نمی آورد که این ایده از جانب 
کی مطرح شد ولی میگوید احتماالً از 

یا وزارت خارجه . آی .بی .جانب اف
هر دوی این دو نهاد . مطرح گردید
کنند که در این مورد تکذیب می 

  .نقشی داشته اند
   10ادامه مطلب در صفحه 
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استفاده  از دروغ و عوامفریبی 
  های سیاسی و مذهبی برای 

  راه انداختن جنگ
  

   فرميسک اورامانی فرميسک اورامانی :   :  تهيه و تنظيم ازتهيه و تنظيم از
  
  

وقايع بعد از اشغال عراق فاش کرد که استراتژی جنگی دولت ، با مرور زمان 
اف غارتگرانه و مبتنی بر زنجيره ای از دروغ ها و دسيسه بوش بر اساس اهد

حتی روزی که در ابتدای تدارک حمله به عراق، کالين پاول . ها بوده است
سازمان ملل را در مورد وضعيت عراق مخاطب قرار ميداد، کار هنری ای را 

اين تابلو از روی نقاشی . که پشت سرش قرار داشت با پرده ای پوشاندند
ضد جنگ پيکاسو درست شده  بود که صحنه ای از جنگ و کشته شدن مشهور 

سخنگوی سازمان ملل در توضيح دليلشان برای پوشاندن . زنها و بچه ها است
مناسب برای صحنه های " پشت صحنه"اين تابلو گفت که هدف صرفأ ايجاد 

شد اما از ديد مردم دنيا اين مسئله سمبلی !). داليل تکنيکی(تلويزيونی بوده 
  .برای حيله گری های امپرياليزم در پنهان کردن چهره خونخوار و جنايتکارش

  
اما عوام فريبی های امپرياليست ها به اين حيله گری ها و دروغ ها برای پنهان 

در امريکا . کردن و توجيه تجاوز نظامی به عراق و افغانستان محدود نمی شود
ه های جنگ از خرافات و و ديگر کشورها برای کشاندن سربازان به جبه

  . مذهب نيز کمک گرفته  شده است
  

را به عنوان مثال سربازان اسپانيايی که به عراق ميرفتند مجبور بودند صليب 
 اين صليب همان نقشی را بازی می کند که  استفاده از.به بازوهايشان بزنند

  . رد بازی می ک کليد بهشت به دور گردن بسيجيان جمهوری اسالمیقرار دادن
  

 St. James of Compostela سنت جيمزدر افسانه های مذهبی اسپانيا آمده که 
امام زاده با اسب سفيدش در آسمان ظاهر می شده و همه مسلمانان را از دم تيغ 

يکی از . لقب گرفت" سنت جيمز عرب کش" از آن به بعد . ميگذرانده است
سپانيا است که خود يکی از مبتکرين استفاده از اين امام زاده، وزير دفاع ا

است که مردم به آنها " عمل االهی"اعضای غيرعلنی  گروهی افراطی  به نام 
اين گروه در دوران فرانکو رشد کرد و بنيانگذار . داده اند" مافيای مقدس"لقب 

اما مردم او را به . مفتخر شد" قديس" توسط پاپ به لقب ١٩٩٢آن در سال 
هيتلر مسيحيت را "شناسند که زمانی گفته بود عنوان فاشيست بی شرمی می 

 Founding Saint of به نقل از کتاب( ."در مقابل کمونيسم نجات خواهد داد
Opus Dei(  

  
 های سياسی بايد به عنوان يک مسئله دروغ ها و عوامفريبیواضح است که به 

 دروغ سياسی تبلور تناقضات اجتماعی در جوامع.  اجتماعی نگاه کردسياسی و
 که ابزاری است برای حفظ سلطه طبقه  سرمايه داریدولت. ی استتطبقا

  ظاهرًا آرامشرايط يک شرايط سرمايه دار بر ديگر طبقات جامعه، در
 را به خود ت چهره دمکراتيک و آشتی دهنده طبقا،اجتماعی و اقتصادی

 با اما زمانی که تنش های اجتماعی حادتر ميشوند و منافع طبقات .ميگيرد
و  ( دولت ايندر مقابل هم قرار ميگيرند، آنگاه نقش واقعی کاری بيشتری آش

 فاش و برجسته  هر چه بيشتر،)ی استت که ابزار سلطه طبقادولت به طور کلی
  .يشان عيان تر می گردد،  و حيله ها و دروغها گشته

  

  
  

را در نظر بگيريم که برای " سالح های کشتار جمعی"به عنوان مثال دروغ 
هان نگه داشتن منافع طبقاتی غارتگرانه ای ابداع شد که با به راه انداختن پن

همچنين بی تفاوت برخورد کردن رسانه های . جنگ و کشتار تأمين ميشود
غربی نسبت به دروغ هايی که حمله به عراق  بر اساس آنها انجام شد، بازتاب 

مپرياليستی برخوردهای غير دموکراتيک تحت سلطه اليگاريشی دولت های ا
ی در کشورهای امپرياليستی، توانايی دولت با افزايش اختالف طبقات.  می باشد

ها برای جلب حمايت مردم از سياست های خود روز به روز کاهش پيدا می 
با افزايش اختالف بين منافع اليگارشی که دولت را کنترل ميکند و منافع . کند

قش مهمی در شستشوی مغزی مردم و توده ها، مسلمًا دروغ  و عوامفريبی ها ن
اما، اين عوامفريبی ها اگر چه ممکن است .  کنترل افکار عمومی پيدا ميکنند

در کوتاه مدت کارساز باشند، در دراز مدت موجب شکسته شدن توهم مردم 
.  نسبت به ارگانهای دولتی و افزايش تدريجی آگاهی توده ها خواهند شد

 جريان جنگ ايران و عراق و همچنين حمله همانطور که اين واقعيت را در
  .نظامی آمريکا به عراق شاهد هستيم

  
 با افزايش استثمار طبقه کارگر رابطه مستقيم دارد  حمله امپرياليستی به عراق

به همين دليل . و اين واقعيت را طبقه کارگر به شديدترين وجه احساس ميکند
  بقه کارگر تشکيل بدهد پايه اصلی يک حرکت ضد امپرياليستی را بايد ط

  !مرگ خلخالی جالد
  

.الی یکی از چهره های خون آشام رژیم جمهوری اسالمی در آذرماه درگذشتخلخ
از سوی دیگر خلقهای اگرچه رژیم آنچنان که مرسوم است نامی از او نبرد، اما

زحمتکش ایران تأسف خوردند که او چه آسان مرد و از چنگ عدالت آنان رهایی
  .جست

  
 اسالمی بود که در سالهایخلخالی اولین حاکم شرع دادگاههای رژیم جمهوری

 با حمایت مستقیم سایر سران1360 و بویژه در قتل عام 1357اولیه بعد از قیام 
رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی، به سرکردگی خمینی جنایتکار،
صدها تن از کمونیستها و دیگر مبارزان را بدون هیچگونه محاکمه ای و فقط با

ا را میکشم اگر بیگناه بودند به بهشت می روند و اگرمن آنه"این منطق که 
  . به جوخه های اعدام سپرد"گناهکار باشند به جهنم

  
اگرچه خلخالی تنها یک  مهره در رژیم جمهوری اسالمی بود و مسئولیت جنایاتی
.که به دست او صورت گرفته بر گردن همه سران و گردانندگان رژیم می باشد

از جنایات و وحشیگریهای وی عالوه بر اینکه افشاگر ماهیتاما ذکر گوشه هائی 
کلیت رژیم با جناحهای رنگارنگش است، از این جهت نیز دارای اهمیت است که
همه آنان که در جنایت و آدمکشی سهیم بوده و هستند، بدانند که بعد از مرگشان

  .چگونه مورد قضاوت خلقها قرار میگیرند
  

 محسوب"اصالح طلبان"و بدنبال پدیده دوم خرداد جز  1376خلخالی که از سال 
ها سزاوار اعدام بودند که تازه کم کشتم، خیلی"می شد، در خاطراتش می نویسد 

بدون شک وحشیگریها و قساوت خلخالی بویژه در کردستان. "به چنگم نیفتادند
 تنها دیوانهبرخاسته از شیوه تفکر و ایدئولوژی او بود و آنچنان که گفته میشد او نه

در جهت حفظ نظام نبود بلکه آنچه کرد بسیار آگاهانه در ارتباط با منافع طبقاتی و
به همین خاطر هم ننگ و نفرت همواره. حاکم و  در راستای منافع امپریالیسم بود

 .یادآور نام اوست
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و اين مستلزم آگاه بودن به اين امر است که مبارزه عليه جنگ از              
  .مبارزه عليه سيستم سرمايه داری جدا نيست

  
در جريان تظاهرات خيابانی و مبارزات ضد جنگ که در سرتاسر جهان در 

شخاصی برای جريان بود، اغلب به مواردی برخورد می کرديم که گروه ها و ا
و اکنون نيز برخی  . محکوم کردن جنگ به قوانين بين الملل رجوع ميکردند

برای محکوم کردن دروغ ها و عوام فريبی های امپرياليست ها به اين قوانين 
البته ضروری است که عدم رعايت حتی همين قوانين بين .  می کنندءاتکا

 اين واقعيت که امريکا خود المللی را از جانب امپرياليست ها افشا کرد، مثأل
دارای بزرگترين برنامه های سالح های کشتار جمعی و شيميايی و اتمی است 

اما بايد به خاطر . اما به همين بهانه به کشورهای ديگر حمله نظامی می کند
داشت که قوانين بين المللی صرفأ مقرراتی هستند که توسط دولت های سرمايه 

ن شده اند و حافظ منافع آنها هستند نه توده های داری و امپرياليستی تدوي
اگر فقط حوادث جهان در سالهای اخير را مطالعه کنيم می . زحمتکش جهان

بينيم که تمام دخالت های نظامی امريکا مثل تجاوز نظامی در سومالی، هائيتی، 
بوسنی و کروشيا، افغانستان و عراق، علنأ به اسم عمليات بشردوستانه، اجرای 

در  . کراسی، و  مبارزه  با تروريسم از جانب جامعه بين الملل توجيه شدنددم
حقيقت  هر کسی در دنيا می تواند بر اساس قوانين بين المللی  مجرم و متخلف 

اخيرأ نيز اتحاديه . شناخته شود مگر جنايتکاران سرمايه دار و امپرياليست ها
ميان و مقامات امريکائی را اروپا، تحت فشار دولت امريکا، مجبور شد که نظا

از محاکمه شدن به جرم ارتکاب جنايات دوران جنگ در دادگاه جنايی بين 
البته نبايد تصور کنيم که اگر امريکايی ها را مستثنی نمی . المللی مستثنی کند

کردند اين دادگاه بين المللی می توانست واقعأ عدالت را رعايت کرده و 
چنين دادگاهی هيچوقت قدرتمندان .  محاکمه کندتبهکاران جنگی آمريکايی را

  . را به دادگاه نمی کشاند... امريکا و انگليس و 
  

همانطور که مارکس بارها تأکيد کرده است، قراردادها، توافقات و قوانين بين 
دولتها برای تنظيم و تسريع ، و حمايت از منافع سرمايه داری به طرقی که 

المللی شيوه توليد سرمايه داری باشد، به وجود منعکس کننده همه جوانب بين 
  .آمده اند

  
امروز نيز موسساتی مثل سازمان ملل، صندوق بين الملل پول، بانک جهانی،  

 و غيره در رابطه با حرکت سرمايه در جهان WTO)(سازمان تجارت جهانی 
اهميت پيدا می کنند و منعکس کننده برتری  نظامی، اقتصادی و سياسی هفت 

حفظ  ور ثروتمند جهان هستند و  نقش اصلی آنها در حقيقت ايجاد وکش
وجود تضادها و استثمار در جوامع طبقاتی . نابرابری در سيستم جهانی است

داليلی هستند در اثبات محدوديت و تناقض قوانين بين المللی و به طور کلی 
فظ منافع قوانين بين المللی و ارگان هايی مثل سازمان ملل برای تدوين و ح

  .قدرت های سرمايه داری و توجيه سياست های  امپرياليستی به وجود آمدند
  
برابری ظاهری در قوانين بين الملل با نابرابری مادی و واقعی حاکم بر "

کتاب مارکسيسم و ." (نياليزموبا نئوکل جهان همراه است، و اصول دمکراتيک
  )Chimni  نوشته-قوانين بين الملل

 
  

  

 پرواز تنها پروازی نبود که با این
 صورت پذیرفته "دست غیبی"امداد 

بود، در سراسر کشور اعضای 
خانواده بن الدن و خانواده سلطنتی 
عربستان و بستگانشان جمع شده 

  .بودند
  

طبق گزارش نیویورک تایمز اعضای 
خانواده بن الدن یا بوسیله هواپیما و 

آی .بی. یا اتوموبیل تحت نظارت اف
به یک نقطه مخفی در تگزاس اول 

برده شدند و بعداً به واشنگتن انتقال 
نیویورک تایمز گزارش . داده شدند

یعنی واشنگتن (کرد که آنها از آنجا 
روز چهاردهم سپتامبر کشور )  م�

آی میگوید .بی. اف. را ترک کردند
ضمناً این .  است"غلط"گزارش تایمز 

تنها پروازی نبود که حامل اعضای 
هواپیمای . ده بن الدن بودخانوا

دیگری که حامل اعضای خانواده بن 
الدن بود، در تاریخی نامعلوم از 
لوس آنجلس به فلوریدا پرواز کرد تا 

. در آنجا خلیل بن الدن را سوار کند
هواپیمای مزبور از فلوریدا به 
فرودگاه بین المللی داالس در 
واشنگتن و از آنجا به فرودگاه بین 

ن  در بُستُن رفت و در راه المللی لوگا
اعضای خانواده بن الدن سوار می 

نقاط دیگری که اعضای . شدند
خانواده بن الدن از آنجا سوار شدند 
شامل هستون، کلیولند و نیوآرک می 

 140آی جمعاً .بی. طبق نظر اف. باشد
نفر تبعه سعودی در آن پروازها 

  . بودند
  

 در حدود سه هزار نفر کشته 11/9در 
یک جنگ در سطح کره زمین . دشدن

 ندادستان کل آمریکا جا. براه افتاد
دولت ": اشکرافت چنین گفت که

وظیفه دارد از همه امکاناتش و از هر 
ابزار قانونی برای جلوگیری از 
عملیات تروریستها از طریق 
دستگیری مردمی که خالف قانون 
عمل کرده و خطری برای آمریکا 

اسر  در سر"هستند استفاده کند
کشور اعراب بطور دسته جمعی 
دستگیر می شدند و مورد بازجوئی 

اشکرافت پیشنهاد کرد . قرار گرفتند
آی قدرت بیشتری به  .بی. که به اف

منظور دستگیری اتباع کشورهای 
خارجی، گوش دادن به مکالمات 
تلفنی، و پیگیری امکانات مالی 

صدها نفر . تروریستها داده شود
. ردیدندتوسط دولت دستگیر گ

همزمان کارکنان دولت بطور وسیع 
سابقه آنها را مورد تحقیق قرار 

بعضی از این افراد بیشتر از . میدادند
 ماه در زندان گوانتاناما در کوبا 10

اگر همه این . نگاهداشته شدند
اقدامات صورت گرفت، چگونه 
مقامات توانستند بخش مهمی از هر 

 انجام 11/9تحقیقی را که بعد از 
در مورد اعضای خانواده بن (دند دا

به دست فراموشی بسپارند؟ ) م-الدن
آیا حداقل بستگان بن الدن نمی 
توانستند اطالعاتی درباره منابع مالی 
بن الدن، متحدین و هوادارانش 
بدست دهند؟ شماری از محققین با 

تجربه متعجب بودند از اینکه دولت 
  .حداقل آنها را بازجوئی نکرد

  
ورت گرفته که تا ابعاد حمله ای ص"

زیادی عربستان سعودی به آن 
وصل بوده است پس ضروری بود 
که با افراد متعلق به خانواده سلطنتی 
عربستان و دولت آن صحبت می 

 آیا یک تکذیب ساده از طرف ".شد
خانواده بن الدن می بایستی به این 
معنی ترجمه می شد که هیچ فردی 

ملین در کل این خانواده راجع به عا
این ماجرا حامل هیچگونه اطالع و یا 

  رابطه مفیدی نبود؟
  

بسیاری از سعودیها معترفند که به 
نهادهای خیریه ای مورد سؤال یا 
مشکوک کمک می کردند که نهایتاً این 
. کمک به سازمان القاعده می رسید

نوامبر گذشته نیوزویک گزارش کرد 
که هزاران دالر از طرف شاهزاده 

اهزاده بندر بطور غیر هیفا زنِ ش
مستقیم بدست دو تا از گروگان 

  .  سپتامبر رسید11گیران 
   17ادامه مطلب در صفحه 

   ) )88بقیه از صفحه بقیه از صفحه ( (     هاها  نجات سعودینجات سعودی
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  اخبار کارگری
  

  ، بیکاران سیستم سرمایه داری ، بیکاران سیستم سرمایه داری    نه نه""خوش نشینخوش نشین""
  در دهاتدر دهات

  
در دوره ای که سيستم ارباب و رعيتی در دهات ايران " خوش نشين"

اين ها اغلب  . ن و بيکار دهات اطالق می شدبرقرار بود، به روستائيان بی زمي
منظره امروز .  جز نشستن در محلی و تکيه زدن به ديواری کاری نداشتند

دهات ايران با انبوه جوانان بيکار، بی شباهت به آن دوره نيست؛ با اين تفاوت 
دوره ارباب رعيتی افراد بی سوادی بودند در حاليکه " خوش نشينان"که 

 که امروز در دهات آواره اند و تکيه بر ديوار می نشينند، جوانان بيکاری
جوانان تحصيل کرده ای هستند که اغلب حداقل تا سطح ديپلم درس خوانده اند 
و در ميان آن ها دارندگان مدارک ليسانس و فوق ليسانس و حتی دکتر نيز 

در اين رابطه بعضی از اظهارات جوانان بيکار در مجن . فراوان می باشند
)  مهر سال جاری٢١(واقع در استان سمنان را که از روزنامه کار و کارگر 

  :بر گرفته شده است در اينجا نقل می کنيم
هل می باشد عنوان أی که دارای مدرک ديپلم بوده و مت  ساله ا٢٨جوان 

در آمدی جز کارگری ساختمان که آن هم دائمی نيست ندارم و در "می کند که 
 ساله ديگری که او نيز ديپلمه ٢٢جوان ".  ه ام مشکل دارممين مخارج خانوادأت

به دليل مشکات عديده ای که اشتغال در بخش : "می باشد مطرح می کند
 هرچند او ."کشاورزی دارد، اکثر جوانان امکان فعاليت در اين بخش را ندارند

خود مجبور شده است و اين امکان را دارد که در کنار پدرش کار کشاورزی 
ان همراه اما فعاليت کشاورزی در اکثر اوقات با ضرر و زي: " می گويد،دنبک

:  ساله ديگری می گويد٢٥جوان ." مين نمی کندأاست و مخارج زندگی را ت
برای ما عدم اشتغال باعث مشکالت اقتصادی و گذران اوقات به بطالت شده "

ان مرسوم است که جوان: " ساله ديگری مطرح می کند٢٢و جوان ." است
اما در حال حاضر مشکالت اقتصادی . روستائی و شهرستانی زود ازدواج کنند

  ."اجازه اين کار را به جوانان منطقه نمی دهد
" انقالب سفيد"نفوذ گسترده سرمايه های امپرياليستی به دهات که پس از 

 آغاز شد ثمرات مخرب خود را ١٣٤١در سال " اصالحات ارضی"شاه و 
اين امر در همان زمان بسياری از . شتری نشان می دهدامروز با آشکاری بي

روستائيان را از دهات کنده و آواره شهرها ساخت بدون اينکه سيستم قادر به 
خانه خرابی دهقانان و وضع بسيار اسفبار .  استفاده از نيروی کار آنها باشد

کشاورزی، يکی از جلوه های برقراری سيستم سرمايه داری وابسته در دهات 
امروز با رشد زياد جمعيت و ايجاد رابطه هر چه نزديکتر ده با . می باشد

شهر، بسياری از روستاهای پيشين به شهرستان تبديل شده اند، اين واقعيت 
هرچند شرايط متفاوت از قبل در دهات ايجاد نموده است ولی شرايط زندگی 

جود انبوه مردم به شکل ديگری  بسيار دشوار و طاقت فرسا گشته است که و
  .جوانان بيکار در دهات  بيانگر گوشه ای از آن شرايط است

  
ی این کارگران هستند که ی این کارگران هستند که رردر شرایط رونق سرمایه دادر شرایط رونق سرمایه دا

مورد استثمار شدید قرار می گیرند و در شرایط بحران مورد استثمار شدید قرار می گیرند و در شرایط بحران 
سرمایه داری باز این کارگران هستند که بیشترین بار سرمایه داری باز این کارگران هستند که بیشترین بار 

  ..بحران را بر دوش می کشندبحران را بر دوش می کشند
  

رگران ما با آن ها مواجه اند، همه ناشی از وجود معضالت عظيمی که کا
امروز که اين سيستم با بحران . سيستم سرمايه داری وابسته ايران می باشد

شديدی مواجه است، سرمايه داران کوشيده و می کوشند بار همه معضالت 
ناشی از اين بحران از جمله بسته شدن کارخانجات، و يا کارکرد کارخانه با 

اخراج دسته دسته از کارگران .  ن را روی کارگران سرشکن نمايندظرفيت پائي
به جيب زدن دسترنج   ،يچ مسئوليتی در قبال زندگی آن هابدون قبول ه

کارگران با عدم پرداخت مزد به آن ها ، شانه خالی کردن از پرداخت حق بيمه 
 ٨٩کارگران از طريق لغو قراردادهای کاری پيشين و برقراری قراردادهای 

، طوالنی کردن ساعات کار و عدم  ، پائين آوردن شديد مقدار دستمزد روزه
پرداخت مزد برای کارهای سخت و زيان آور و غيره جلوه هائی از اين امر 

به اين ترتيب سرمايه داران به کمک دولت حامی خود، دولت . می باشند
يز محروم مين يک زندگی بخور و نمير نأخاتمی، عمال کارگران را حتی از ت

در چنين اوضاعی در حاليکه هنوز چند ماهی به پايان سال و تعيين .  ساخته اند
مجدد حداقل دستمزد کارگران بر اساس تورم موجود مانده است، از طرف 

ل دستمزد معاون اول خاتمی بخش نامه ای انتشار يافته که بر عدم افزايش حداق
اين اساس اخيرًا بحث هائی بين کيد می نمايد و  برأکارگران در سال آينده ت

دست اندر کاران رژيم در مورد تعيين حداقل دستمزد بر مبنای تورم موجود 
  .در گرفته است 

علی رضا محجوب دبير کل خانه کارگر در زمينه فوق  با اشاره به آمار 
 ١٧٫٥در حال حاضر نرخ رشد تورم ": اعالم شده تورم توسط دولت گفت

ليکه امروز در بهترين حالت مسئولين از افزايش درصد اعالم شده در حا
  حسن صادقی رئيس ".در سال آينده صحبت ميکنند% ٩حقوق به ميزان فقط 

کانون عالی شوراهای اسالمی سراسر کشور نيز ضمن عنوان اين مطلب که 
% ٢٥نيروی کار کشور زير خط فقر نسبی و بيش از % ٦٥در حال حاضر "

ر دارند که در هيچ کشوری با اين مورد روبرو ديگر زير خط فقر مطلق قرا
: ، در مورد عدم افزايش حقوق کارگران در سال آينده اظهار داشت" نمی شويم

در حاليکه تضمينی برای کنترل تورم در سال آينده وجود ندارد، عدم افزايش "
  ."حقوق کارگران فقيرترکردن فقير و ثروتمند تر کردن سرمايه دار است

  

   در برخورد به معضالت کارگران در برخورد به معضالت کارگران""مسئولینمسئولین""
  

در رژيم جمهوری اسالمی نيز مسئولينی برای رسيدگی به مشکالت و 
" مسئولين"وظيفه اصلی که بر دوش اين  اما!  مسايل کارگران وجود دارند

 اصلی ءدر حاليکه منشا.!!  ر وظيفه ديگری سنگين تر استنهاده شده، از ه
همه مصائب و مشکالت کارگران حاکميت سيستم سرمايه داری وابسته در 

الپوشانی اين واقعيت و انداختن تقصير همه " مسئولين"ايران می باشد، وظيفه 
نابسامانی ها و ظلم و ستمی که به کارگران روا می شود به گردن نيروهای 

بر اين اساس .  دواهی و در بهترين حالت به گردن مديريت و غيره می باش
دست اندر کار رژيم در امور کارگری همواره در حال سخنرانی و " مسئولين"

در اين مسير آن ها  گاه مجبور می .  به کارگران می باشند" مسايل"توضيح 
شوند به واقعيت هائی در رابطه با شرايط کار و زندگی کارگران اعتراف 

  :ا نقل می کنيمدر زير بعضی از اعترافات  آنها ر.  نمايند
در حال حاضر امنيت شغلی برای : "رئيس کانون عالی شوراهای اسالمی

  ".کارگران کشور به يک آرزوی دست نيافتنی تبديل شده
بحران اقتصادی خصوصی سازی، : "دبير اجرائی خانه کارگر مازنداران

واگذاری کارخانجات به بخش خصوصی، تفکر برده داری، قراردادهای موقت 
رکت های خدماتی، اتهام کم کاری، افت بهره وری و بی بازده ماندن کار، ش

.  ازندرانی شده است هزار کارگر م٦فعاليت کارگری سبب بی کاری بيش از 
جی مازندران از قبيل نساجی طبرستان، گونی بافی، نساجی اکارخانجات نس

 بود  هزار نفر اشتغال را در خود جای داده٨تالر در يک دهه گذشته بيش از 
 ٢سياست های غلط اقتصادی دولت و مجلس به کمتر از  که امروز به خاطر

هزار نفر تقليل و کارخانه نساجی طبرستان تعطيل و موجب بيکاری کارگران 
ای کاش " :وی در خاتمه گفت"  ....و عدم دريافت چندين ماه حقوق گرديده 

 منع آرزوی ديرينه کارگران که همان تأمين مسکن، درمان، می شد
حضور  ....قراردادهای موقت که نوعی استثمار و برده داری نوين است ، 

سرلوحه برنامه مسئولين  ....نماينده ای از زنان در هيأت های حل اختالف
  ."قرار گيرد تا اين قشر عزيز به رفاه نسبی برسند

" کت کوت"دبير اجرائی خانه کارگر استان مرکزی از وضعيت شرکت 
 کارگر در آن مشغول به کار هستند، اظهار نگرانی ٣٠٠ بخيه که توليدکننده نخ

مديريت شرکت، جمعی از کارگران شاغل را اخراج  : "کرده مطرح نمود که
کرده که ما نيز با اقداماتی مانع از دريافت وام درخواستی توسط کارفرما شده 

  یاجتماعمين أ انتقاد از تحوه عملکرد سازمان تدر ضمن وی  با".  ايم
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مشاغل " در خصوص اجرای قانون بازنشستگی پيش از موعد در           
به دليل فشارهای وارده بر ": در استان مرکزی گفت" سخت وزيان آور

کارگران واجد شرايط و موانعی که بر سر اجرای اين قانون وجود دارد، يکی 
از کارگران شاغل در يکی از واحدهای صنعتی استان به هنگام حضور 

  ".بازرس اداره کل در اين کارخانه به علت تـألمات روحی در گذشت
کردستان دچار فقر صنعتی : بهرام نژاد نماينده کارگری در استان کردستان

واحد های سيمان بيجار و نساجی کردستان که يک هزار کارگر در آن .  است
واحد های بيشتر .  مشغول کارند، تنها واحد های بزرگ در اين استان می باشند

 نفره است که کارگران در آن ها با شرايط ١٥ تا ٢توليدی استان ، کارگاه های 
  .قرداد موقت کار می کنند و امنيت شغلی برای آنان مفهومی ندارد

  
تجمع اعتراضی کارکنان شرکت مهندسی تعمیرات تجمع اعتراضی کارکنان شرکت مهندسی تعمیرات 

  انتقال نیروی تهرانانتقال نیروی تهران
  

طرح طبقه  تن از کارکنان شرکت مذکور در اعتراض به عدم اجرای ٢٠٠
ور، عدم پرداخت به آبندی مشاغل، عدم اجرای قانون مشاغل سخت و زيان 

موقع پاداشهای ساليانه و کمک های غير نقدی و موارد مهم ديگر، دست از 
کار کشيده و در تاريخ بيست و دوم مهر در محوطه يکی از ساختمان های اين 

  .شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند

   
  ایع آذر آب اراکایع آذر آب اراکتحصن کارگران صنتحصن کارگران صن

  
در اقدامی بی " نفر کارگر صنايع آذر آب در اراک که همگی ٥٥٠تعداد 
از کار اخراج شدند پشت درب کارخانه تحصن نموده و خواستار " سابقه

اين کارگران ) مهر٢٤(به نوشته روزنامه کارو کارگر . بازگشت به کار شدند
دگی به مشکالت خود اخراجی با ارسال طوماری به خامنه ای خواستار رسي

  .شده اند

  
   خانوار ابریشم کار خانوار ابریشم کار13001300تجمع اعتراضی تجمع اعتراضی 

  
 هزار نفر از جمعيت شهرستان بايگ تربت حيدريه که عمدتا از ١٥بيش از 

طريق تبديل پيله به نخ ابريشم امرار معاش می کنند، در مقابل وزارت جهاد 
له خشک کشاورزی تجمع کرده و با حمل پالکاردهائی به افزايش قيمت پي

 ريال در سال ٧٠٠٠٠ ريال در سال گذشته به ٤٠٠٠٠ابريشم از کيلوئی حدود 
شرکت )  مهر٢٣(به نوشته روزنامه کار و کارگر .  جاری اعتراض نمودند

سهامی پرورش کرم ابريشم ايران پيله ها را از کشاورزان به قيمت ارزان 
مزايده هائی به خريداری کرده و به جای عرضه آن در بازار، آن ها را در 

سرمايه .  فروش می رساند که صرفا سرمايه داران قدرت خريد آن ها را دارند
داران نيز پيله ها را به قيمتی بسيار باالتر از قدرت خريد پيله وران در بازار 

  .می فروشند

  
  ، جلوه ای از شرایط وخامت بار جامعه، جلوه ای از شرایط وخامت بار جامعه  خودکشیخودکشی

  
از آن و در شرايط شدت با شدت يابی استثمار و معضالت فراوان ناشی 

يابی و گسترش ظلم و ستم و نابسامانی های طاقت فرسای اجتماعی و در 
شرايطی که يک رژيم مذهبی ديکتاتور با اعمال شديدًا ارتجاعی خويش 
بر کشور حکم می راند، بيماری افسردگی با شدت هر چه بيشتری در 

رای درمان اين ايران گسترش يافته است؛ و از آن جا که امکانات الزم ب
بيماری نيز در دسترس نمی باشد، در اغلب موارد کار بيمار به خودکشی 

  مسموميتنتايجی که اخيرًا در بررسی خودکشی در بخش .  می انجامد

  
  

 اقدام  درصد٦٧، نشان می دهد که  بيمارستان لقمان تهران به دست آمده
 چنين اقدام به هم.   سالگی هستند٢٤ � ١٥کنندگان به خودکشی در سنين 

خودکشی در زنان دو برابر مردان می باشد هرچند که خودکشی موفق 
الزم به ذکر است که زنان برای خودکشی بيشتر .  در مردان باالتر است

.از روش های غير خشن همچون مصرف دارو و سموم استفاده می کنند

 آی علیه  آی علیه -- بی بی--تاکتیک های تهدیدآمیز افتاکتیک های تهدیدآمیز اف
  ش ضد جنگش ضد جنگفعالین جنبفعالین جنب

  
١۵٠٠٠ آی خطاب به - بی-اخيرأ يکی از نامه های محرمانه اف

در اين نامه اداری از. مرکز پليس در شهرهای مختلف آمريکا افشا شد
به محض مشاهده اين فعاليت های مشکوک مراتب" :پليس خواسته شده 

  :ی گزارش کنيدآ - بی-را به نزديک ترين دفتر اف
ای جمع آوری کمک مالی، عضوگيری، و استفاده از اينترنت بر-

  .سازماندهی تظاهرات
  . استفاده از تلفن دستی در تظاهرات برای سازماندهی و خبر رسانی-
 استفاده از ضبط صوت و دوربين فيلمبرداری که ممکن است برای فيلم-

  .گرفتن از خشونت پليس و فرستادن به اينترنت از آنها استفاده شود
ال گردن و عينک آفتابی برای پوشاندن چهره و کاهش استفاده از دستم-

  .اشک آور و اسپری فلفل تأثير گاز
  ." پوشيدن اليه های متعدد لباس-
  

اين مشخصات شامل تقريبأ همه کسانی می شود که در تظاهرات ضد
.شرکت می کنند) زيسيونيلباآنتی گلو" (جهانی شدن"جنگ و يا ضد 

از کسانی که يک يا چند تا از اين اعمال را آی به ميليون ها نفر - بی-اف
انجام می دهند نسبت مشکوک به  تروريست بودن و يا طرفدار تروريست

استفاده می تقريبأ همه تظاهرکنندگان از عينک آفتابی. ها بودن می زند
کنند و يا دستمال گردن می بندند و يا برای کاهش درد ضربات باتوم پليس

 آی جاسوسی عليه مردم- بی-در واقع اف. وشندچندين اليه لباس می پ
آمريکا که غير از تظاهرات قانونی و اعتراض به جنگ و جنايت در
فعاليت ديگری شرکت ندارند را ترويج می کند و آنها را مورد حمله قرار

  . داده و تروريسم می خواند
اين گونه تاکتيک های جاسوسی دولت آمريکا عليه مردم اين کشور

تعقيب دائمی از جمله کنترل تلفن و. بقه تاريخی نيز برخوردار استاز سا
مخالفين دولت امريکا در همان زمان که به ترور مارتين لوترکينگ نيز

جاسوسی دولت آمريکا عليه مخالفين جنگ ويتنام و و يا. اقدام نمودند
١٩٧۶در سال . فعالين جنبش ضد نژادپرستی بر کسی پوشيده نيست

 پرونده که با اين گونه شيوه های جاسوسی تهيه شده۵٠٠٠٠٠حدود 
هر پرونده مربوط به چندين نفر و يا اعضای گروه های. بودند، فاش شدند
  .متفاوت می شود

اوايل سال جاری فاش شد که يکی از افسران پليس کاليفرنيا به نام
- بی-آرون کيلنر در يکی از گروه های ضد جنگ فعال بوده و برای اف

او در جلسات اين گروه شرکت کرده و افراد. ی جاسوسی می کرده استآ
هويت اين جاسوس بعد از اينکه در يک. را شناسايی می کرده است

تصادف موتورسيکلت کشته شد و عکسش را در روزنامه ها چاپ کردند
  .برای افراد اين گروه  فاش شد

ن را در آی، آ- بی-بعد از فاش شدن نامه محرمانه مزبور ، اف
 چاپ در اختيارصفحه اينترنتی خود چاپ کرده  و يک نسخه را نيز برای

جالب. چاپ شد  نوامبر٢٣قرار داد که  در شماره  يمزنشريه  نيويورک تا
 آی وقيحانه اعالم کرد که اين جاسوسی ها فقط برای- بی-است که  اف

قوق وشناسايی تروريست ها و برای حفظ امنيت آمريکا است و عليه ح
 !آزادی های فردی مردم نيست
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، این "اهریمن" و "فرشته"در جدال بین 

  .شوند آدمها هستند که کشته می
بنام فرشته بر علیه اهریمن، تروریستها، 

 کشور را در برجهای 60بیش از دو هزار نفر از 
نیویورک و در  واشنگتن کشتند، و بنام فرشته بر 

ما "توزانه قول داده است که  علیه شر، بوش کینه
  ."ریشه اهریمن، را از جهان محو خواهیم کرد

محو کردن اهریمن؟ ولی مگر فرشته بدون 
های  تواند باشد؟ این فقط مذهبی هریمن میا

متعصب نیستند که به دشمن احتیاج دارند تا 
های  دیوانگی خود را توجیه کنند، بلکه کارخانه

پیکر ایاالت  های جنگی غول سازی و ماشین اسلحه
متحده نیز به دشمن احتیاج دارند تا هستی خود 

فرشته و اهریمن، اهریمن و . را توجیه کنند
ها ماسک عوض میکنند،   هنرپیشهفرشته،

ها قهرمان، و  شوند و عفریته قهرمانان عفریته می
این تنها به میل نماشینامه نویس است که چه 

  .اراده کند
این چیز جدیدی نیست، دانشمند آلمانی 

 را V-2 وقتیکه بمبهای "ورنر فون براون"
اختراع کرد تا هیتلر آنها را بر سر مردم لندن 

 بود، ولی بعد وقتیکه نبوغش را در بریزد اهریمن
استالین . خدمت ایاالت متحده گذاشت، فرشته شد

در جنگ دوم جهانی فرشته بود ولی بعد از پایان 
در .  آن اهریمن شد و رهبر روسهای اهریمن

چه "سالهای جنگ سرد، جان اشتاین بک، نوشت 
بسا که همه دنیا به روسها احتیاج دارند، به گمانم 

 هم به روسها احتیاج دارد، شاید این حتی روسیه
 ".روسهای روسیه هستند که آمریکایی هستند

حتی روسیه هم بعدأ فرشته شد، امروز حتی 
پوتین هم میتواند صدایش را بلند کند و بگوید 

  ".اهریمن باید مجازات شود"
صدام حسین هم فرشته بود، حتی وقتیکه 

ن و اش را بر علیه مردم ایرا های شیمیایی سالح
کُردها  بکار برد، هنوز فرشته بود ، بعد  در 

ای که ایاالت متحده تسخیر پاناما را تمام  دوره
کرده بود و میخواست عراق را تسخیر کند چون 
عراق کویت را تسخیر کرده بود یکباره اهریمن 

این جدال . شد، او را ابلیس حسین صدا کردند
بشر "بوش پدر بر علیه اهریمن بود و با آن 

 که خاص خانواده بوش "شفقتی" و "دوستی
 100بوده و بر همه کس آشناست او بیش از 

هزار عراقی را کشت که اکثریت آنها غیر نظامی  
  .بودند

 همانجا ماند که -  یعنی صدام-  بچه ابلیساما
ولی این دشمن شماره یک بشریت مجبور ! ماند

شد کنار رفته و شماره دو شود، جانی شماره 
سازمان سیا هر چه را . ه بن الدن شدیک ، اسام

که در مورد تروریسم میدانست به او آموخته 
دانه واشنگتن، شهسوار  در بود، بن الدن این عزیز

.  بر علیه کمونیستها در افغانستان بود"آزادی"

زمانی که ریگان سازمان بن الدن و سایر 
همان اخالقی که پروردگار "گروهای مجاهدین را 

قب می داد بوش پدر معاون ریگان  ل"معنی کرده
در آن زمان هالیوود هم شیفته شده و . بود

های   را ساخت، مسلمانان افغانی بچه3رامبوی 
 سال، در عصر 13خوب فیلم بودند، حاال بعد از 

بوش پسر، همان مسلمانان افغانی از بد هم بدتر 
  .شده اند

 سپتامبر یکی از اولین 11هنری کسینجر، در 
العمل نشان داد   که سریعأ عکسکسانی بود

ای پشتیبانی کرده، کمک مالی  آنهایی که بگونه"
اند، به  کرده و یا اندیشه خرابکاری را پرورانیده

 ، کلماتی که "اندازه خود تروریستها گناهکارند
  .چند ساعت بعد از دهان  بوش پسر تکرار شدند

اگر این واقعأ صحت داشته باشد، باید 
او بیش از ! نجر را بمباران کردهمانجا هنری کسی

بن الدن یا هر تروریست دیگری گناهکار است او 
ترور را در خیلی از کشورها، مثل اندونزی، 
کامبوج، ایران، افریقای جنوبی، بنگالدش و همه 

پشتیبانی و  کمک "کشورهای آمریکای جنوبی 
 کرده و مجهز کرده است، کشورهایی که "مالی

  ".هایش درد میکشندزخم"هنوز مردم آن از 
 سال قبل از 28، دقیقأ 1973 سپتامبر 11در 

حمله به برجهای نیویورک، به کاخ ریاست 
جمهوری در شیلی حمله شد، کسینجر مدتها قبل 
یادبود آلنده و دموکراسی شیلی را بروی سنگ 

من هیچ دلیلی "قبر نوشته بود وقتی گفت 
ی بینم که بایستیم و مالحظه کنیم که کشور نمی

مسئولیتی مردمش رو به کمونیسم  فقط بخاطر بی
  ".برود

  

  

  !! آذر آذر1616تظاهرات تظاهرات 
  

رغم تهديدات مقامات امنيتی حکومت مبنی بر ممنوعيت برگزاری هر گونه مراسم و راهپيمائی دانشجوئی در ه ب
 آذر ١۶ روز يکشنبه ازظهر در بعدخارج از دانشگاه به مناسبت روز دانشجو، هزاران تن از دانشجويان و مردم تهران

  . در دانشگاه و مناطق اطراف آن تجمع کرده و به تظاهرات بر عليه رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی پرداختند
شرکت در انتخابات، "و !" مرگ بر ديکتاتور! مرگ بر استبداد" تظاهر کنندگان با سر دادن شعارهائی نظير

دی زندانيان سياسی شده و همچنين حمايت خود از اعتصابات وسيع ، با حمل پالکاردهايی خواستار آزا!"خيانت خيانت
  .کارگری اخير را اعالم کردند

 مردمی مشابهی بر عليه رژيم در شهرهای مختلف و از �در همين روز حرکتهای اعتراضی و تظاهرات دانشجوئی 
ه وحشيانه نيروهای مزدور حکومت به وقوع پيوست که در جريان حمل... جمله در اصفهان، شيراز، اروميه و تبريز و 

مورين سرکوبگر جمهوری أصدها تن از تظاهر کنندگان توسط من ها  مجروح و آشماری از  به تظاهر کنندگان،
  .اسالمی دستگير شدند

 تأتر فرشته و اهریمنتأتر فرشته و اهریمن
    

     باوی باویعبدالهعبداله: : ترجمه ترجمه                                                           EEdduuaarrddoo  GGaalleeaannooادواردو گالیانو ادواردو گالیانو  :   :  نوشتهنوشته            
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در حالیکه دولت و ارتش آمریکا مرتبأ ادعا می 
کنند که موقعیتشان در عراق بسیار خوب است، 

پاسخ .  می دهدواقعیت چیز دیگری را نشان
واشنگتن به گسترش روزافزون مقاومت عراقیها در 
مقابل اشغالگران، تکرار شیوه های سرکوبی است که 

  .آمریکا در جنگ ویتنام به کار برد
 اولین کنفرانس 2003 اکتبر 28در روز 

و دومین بعد از ( ماه  3مطبوعاتی  بوش  بعد از 
 سفید، به گفته مقامات کاخ. اجرا شد) اشغال عراق

برگزاری کنفرانس بوش از چندین هفته پیش در 
برنامه هایشان بوده است اما ظاهرأ منتظر مانده بودند 

این . که او را در شرایط مساعدتری روی صحنه ببرند
شرایط مساعد می توانست یک پیروزی دیپلماتیک 
باشد، مثل قطعنامه سازمان ملل به پشتیبانی از 

ید برای جمع آوری کمک اشغال عراق، کنفرانس مادر
 به  Wolfowits Paulدر بازسازی عراق، و یا سفر 

  1.عراق
اما در حالی که هر روز ارتش آمریکا در عراق 
مورد حمله قرار می گیرد،  پیدا کردن یک روز خوب 
. برای استفاده تبلیغاتی از سخنرانی بوش دشوار است

درنتیجه در روزی که یکی از بدترین روزهای 
  بمب در ایستگاه 4ی ها در عراق بود،  و آمریکای

های پلیس و دفتر بین المللی صلیب سرخ  منفجر 
شده بود، مجبور شدند که برای حفظ آبرو هم که 

  .شده بوش را پشت میکرفن ببرند
حال ": بوش سخنانش را با این دروغ آغاز کرد

که صدام و طالبان رفته اند دنیا مکان امن تری 
جنگ عراق ": ین تهدید ادامه داد  و سپس با ا".است

فقط یکی از  نبردهای ما در جنگ علیه تروریسم 
  ! یعنی نبردهای دیگری نیز در راهند. "است

واقعیات نشان می دهند که برخالف خواست 
بوش،  دنیا آنچنان هم برای امپریالیست ها مکان 

اخبار سانسور شده از عراق امن و امانی نیست و حتی 
شان  می دهند که ارتش آمریکا در اشغالی  نیز ن

                                                 
1
 اکتبر بیشتر موجب 27البته سفر ولفویتس در   

 این مقام بلند پایه آبروریزی برای امریکا شد زیرا که
پنتاگون در اثر شلیک یک راکت به هتل محل اقامتش با 

  .خفت تمام مجبور به فرار از عراق شد

عراق با مردمی در حال جنگ است که مصمم 
هستند با دشمن  تجاوزگر تا پای مرگ بجنگند و 

، که اکثرأ برای فرار از فقر حتی سربازان آمریکایی نیز
 به بیهودگی و  بیکاری به ارتش ملحق شده اند، 

جنگ پی برده و خواهان بازگشت به کشورشان 
  . هستند
ن ادعا که مقاومت در مقابل اشغالگران ای

امریکایی فقط از طرف تعداد معدودی تروریست 
و اکثریت مردم عراق از آمریکایی ها صورت می گیرد 

حمایت می کنند یکی دیگر از دروغ های دولت بوش 
ناتوانی ارتش آمریکا در متوقف کردن حمالت . است

، چریکی در عراق  و یا حتی شناسایی عاملین آنها
این واقعیت را اثبات می کند که توده ها از کسانی 
که این حمالت را علیه اشغالگران تدارک می بینند 

یک سرباز قول مجله نیوزویک از . حمایت می کنند
وقتی چریک های عراقی ": آمریکایی نوشته است

بمبی را در کنار جاده کار می گذارند معموأل در 
  هشدار می دهنداعالمیه ای به زبان عربی به مردم

 افراد محل جاده را خالی میکنند ولی ما که در نتیجه
 به هیچ اطالعی از بمب نداریم یکراست می رویم

  "... تلهطرف

 به دنبال تهدید بوش 2003در روز هفتم نوامبر 
مبنی بر گسترش حمالت نظامی در عراق، ارتش 
آمریکا دو شهر تیکریت و فلوجا را مورد حمله های 

ار داد و نیروی زمینی ارتش آمریکا نیز هوایی قر

همزمان  به خانه های مردم حمله و 
صدها نفر از غیرنظامیان را دستگیر 

  .کرد
در حال حاضر ارتش آمریکا یکی 
از شهرهای  حومه  تیکریت را به کمپ  اسرا  تبدیل 

که با هشت کیلومتر سیم  این شهر. کرده است
ح امریکایی خاردار محاصره شده توسط نیروهای مسل

نگهبانی می شود و هیچکس بدون اجازه ارتش امریکا 
 نوامبر 7در روز . اجازه ورود و خروج به آنجا را ندارد

سربازان آمریکایی به خانه های مردم در این شهر 
 سال به باال دستور 18هجوم بردند و به همه افراد 

  . دادند که برای گرفتن کارت شناسایی ثبت نام کنند
ی روزانه و مداوم به پلیس در مناطق حمله ها

مختلف عراق موجب شده که آمریکا تصمیم به 
. تأسیس یک آموزشگاه پلیس در خارج از عراق بگیرد

)  اکتبر29به تاریخ (در مقاله ای در واشنگتن پست 
آمده است که واشنگتن قصد تسریع برنامه های 

 یعنی "عراقی سازی".  اش را دارد"عراقی سازی"
 تعداد پلیس و سربازهای عراقی و استفاده از افزایش

آنها در یورش و هجوم به محالت و خانه های مردم و 
 نیز به 1968اتفاقاً در سال  . دستگیری غیرنظامیان

تغییر استراتژی و متدهای جنگی امریکا در ویتنام از 
    2. داده شد"ویتنامیزه کردن"طرف نیکسون اصطالح 

بر در واشنگتن بین در دیداری در ماه سپتام
بوش و پادشاه اردن موافقت شد که ده ها هزار افسر 

 ماه آینده در اردن تعلیم 18پلیس عراقی در طول 
از این رو درطول ماه اکتبر تأسیسات الزم .  ببینند

.  پلیس در اردن ساخته شد30000برای آموزش 
 در مجارستان برای "سزار"پیش از این  پایگاه هوایی 

س عراق در نظر گرفته شده بود اما با آموزش پلی
توجه به یک رشته از رسوائی های سیاسی در 

                                                 
با استفاده از ارتش دولت دست نشانده ویتنام جنوبی،   2

نیروهای آمریکایی قادر بودند که با نیروی بیشتری به 
 کشتار مردم ویتنام و تخلیه روستاها به وسیله بمباران

. در این دوران بود که کشتار به حداکثر رسید. بپردازند
 مبارز ویتنامی در 20000 "فینکس"مثأل در عملیات 

در سال .  ا به قتل رسیدند- آی -جوخه های اعدام سی
 میلیون 4 دولت ویتنام اعالم کرد که حدود 1995

ویتنامی غیرنظامی در طول جنگ کشته شدند و حدود 
االت متعددی را که در مورد اسرار مق. ( میلیون زخمی1,1

جنگ ویتنام نوشته شده می توانید در 
www.toledoblade.comبخوانید (   

  

  
 ویتنام درعراق و دیگر مناطق خلیج فارستکرار جنایات جنگ 
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مجارستان و اعتراض توده ها نسبت به آن از این امر 
در مورد اخیر از جمله فاش شد که .  صرفنظر شد

دولت امریکا در طول چند ماه قبل از حمله به عراق، 
از پایگاه مذکوراز یک طرف برای آموزش نظامی 

راقی های مخالف رژیم صدام و از طرف دیگر برای ع
ناپدید . (شکنجه دیگر عراقی ها استفاده کرده است

شدن ناگهانی ژنرال الخضرائی که در دانمارک به 
. عنوان یک پناهنده زندگی می کرد یک نمونه است

بعداً معلوم شد که وی  به آن  پایگاه برده شده و زیر 
  ). شنکجه قرار گرفته است

هی است که منتقل کردن آموزشگاه پلیس بدی
به اردن نیز امنیتی برای آنها ایجاد نمیکند زیرا که 
اکثریت مردم اردن و همینطور فلسطینی های ساکن 
آنجا که جمعیت قابل توجهی را تشکیل می دهند 
مخالف اشغال عراق و حمایت دولت اردن از آمریکا 

ر در ماه آگوست یک کامیون حامل بمب د. هستند
 نفر را 12جنب سفارت اردن در بغداد منفجر شد و 

کشت و گفته می شود که  بسیاری از اردنی ها برای 
مسلمأ آموزش . مبارزه با اشغالگران به عراق رفته اند

پلیس عراق در اردن موجب تشدید این گونه  ناآرامی 
  .در منطقه خواهد شد

حمالت اخیر ارتش امریکا به غیرنظامیان و 
 شهرها با تهدیدهائی که از طرف دیپلمات ها بمباران

و ارتشیان آمریکا صورت می گیرد، کامال هم خوانی 
با توجه به تبلیغات و سخنان اعضای دولت . دارند

 2بوش، به نظر میرسد که دولت امریکا بعد از حمله 
 به هلیکوپتر شینوک آمریکایی در عراق 2003نوامبر 

حمالت هوایی به  سرباز امریکایی، 15و کشته شدن 
شهرهای عراق و دستگیری غیر نظامیان را تدارک 

  .     دید

برای به ثمر رساندن سیاست های جنگی دولت 
در شوهای تلویزیونی بوش، ژنرال های بازنشسته 

ارتش را به اجرای عملیات جنایتکارانه برای رسیدن 
 در عین حال . می خوانند فرابه پیروزی در عراق
استی نیز دولت آمریکا را به رسانه های دست ر

به عنوان . گسترش حمالت در عراق تشویق می کنند
 نوامبر نیویورک تایمز از قول 4مثال در شماره 

اگر مجبور ": سناتور ایالت میسی سی پی میخوانیم
ما با . را درو می کنیم)  عراقی ها(شویم همه آنها 

و دیوانه هایی سروکار داریم که دارند ما را می کشند 
 ".ما باید در مقابله با آنها خیلی جدی تر باشیم

 اکتبر  واشنگتن پست در مقاله ای 26 در همچنین 
امروز شیوه درست جنگیدن، جنگ همه ": نوشت

جانبه علیه شورش گران است نه احتیاط کاری های 
امریکا می داند چگونه جنگ های ضد ... سیاسی

قعی را شورش را راه بیاندازد و تجربه جنگ های وا
در این مقاله ارتش ).  نقل به معنی ( "...هم دارد

امریکا تشویق به استفاده از متدهایی شده است که 
نویسنده های این مقاله ، . (در ویتنام به کار برده بود

 هستند که به جریانات "گری اشمیت" و "تام دانلی"
راست وابسته به رامسفیلد و دیگر افراد دولت بوش 

 گزارش رسمی محرمانه ای هم که در.  .)تعلق دارند
اخیرا به دست رسانه های جمعی افتاد معلوم شد که 

اقدامات خشن "وزیر دفاع آمریکا اعالم کرده بود که 
               "...تری علیه شورش گران مورد نیاز است

این نوع بربریت و افکار وحشیانه به درستی 
کشتار هدف  .دهنداهداف دولت آمریکا را نشان می

جمعی و کورکورانه در عراق نابود کردن حمایت توده 
. ای از مبارزات و مقاومت ها  در برابر اشغالگران است

تکرار متدهای جنایتکارانه و نفرت انگیزی که دولت 
 امریکا در ویتنام به کار برد، مثل جوخه های اعدام

، تخلیه و نابود کردن شهرها و روستاها و صحرایی
، و کمپ های اسرااکنینشان در اسکان دادن س
شهرها، نقشه هایی  و آتش زدن بمباران کردن

 خواهان اجرای آن در عراق هستند که دولت آمریکا
 مبارزهتشدید  اما این شیوه ها فقط موجب . میباشند

با اشغال گران امریکایی در عراق ، و همچنین مردم 
مخالفت مردم امریکا با سیاست های جنگ افروزانه 

افزایش روزافزون کشته . ت آمریکا می شونددول
آراء عمومی در داخل بر شدگان امریکایی در عراق 

طبق . آمریکا نیز تأثیر غیرقابل انکاری گذاشته است
پنجاه  سی ، بیش از - بی-نظرخواهی اخیر سی

مردم امریکا مخالف ادامه اشغال عراق هستند درصد 

خواهد و معتقدند که دولت امریکا به مردم عراق 
  .باخت

بنیاد ملی "بوش در سخنرانی خود در مجمع 
 نوامبر نیز فاتحانه از 6 در تاریخ "برای دمکراسی

نقشه های امپریالیسم امریکا برای عملیات نظامی 
او اشغال . آینده در دیگر نقاط جهان داد سخن داد

اولین مرحله جهاد امریکا برای "نظامی عراق را 
ارس، که ده ها سال دمکراسی در منطقه خلیج ف
و تأکید کرد که .  خواند"دیگر نیز ادامه خواهد داشت

نه تعداد رو به افزایش کشته شدگان آمریکایی، و نه 
نظرسنجی هایی که مخالفت مردم امریکا را با ادامه 
جنگ نشان می دهد، او را به عقب نشینی وا نمی 

او خاطر نشان کرد که واشنگتن سیاست های . دارند
را برای گسترش دمکراسی در منطقه جدیدی 

دمکراسی در عراق ": خاورمیانه اتخاذ کرده است
پیروز خواهد شد، و  پیروزی ما این پیام را، از دمشق 
تا تهران، می برد که آینده از آن دمکراسی خواهد 

استقرار یک عراق آزاد جاده صاف کن انقالب ... بود
   "...دمکراتیک جهانی خواهد بود

ت که نظرات فوق برای اولین بار گفتنی اس
توسط ایدئولوژیست های دست راستی پنتاگون که 

کسانی . طراحان اصلی جنگ بودند، مطرح شده اند
که معتقد بودند که حمله نظامی امریکا به عراق و 

سقوط آن شوکی را در منطقه ایجاد کرده و باعث 
مثل سقوط یکی (سوریه  سقوط رژیم های ایران و

و تسلیم شدن ) ری  مهره های دومینوبعد از دیگ
  . مردم فلسطین خواهد شد
 سال کشتار در ویتنام ، 13دولت آمریکا در طی 

 میلیون تن بمب روی شهرها و روستاهای ویتنام 8
ریخت که منجر به کشته و ناقص شدن میلیون ها 

امروز امپریالیسم امریکا با تورم اقتصادی و . انسان شد
 سال پیش 30یار شدیدتر از بحران های سیاسی بس

روبرو است و طبقه حاکم بر امریکا و ارتش آن برای 
حفظ سیستم موجود از روش های جنایتکارانه تر و 
ددمنشانه تری علیه مردم سرتاسر جهان استفاده می 

 .نماید
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گرجستان که بین دریای سیاه  و منطقه نفت خیز 

 برای دریای خزر واقع شده، منطقه استراتژیک مهمی
بعد از سقوط شوروی یکی از . آمریکا محسوب می شود

مهمترین اهداف امپریالیسم امریکا کاهش نفوذ روسیه 
  .در گرجستان و دیگر مناطق قفقاز بوده است

در دوران ریاست جمهوری کلینتون، با استفاده از 
نیروی اقتصادی و سیاسی عظیمی، احداث خط لوله ای 

به بازارهای غربی برساند که نفت باکو آذربایجان را 
این خط لوله که ایران و روسیه را دور زده و . شروع شد

با عبور از گرجستان به سواحل مدیترانه در ترکیه می 
حفظ  .  افتتاح شود2005رسد، قرار است که در سال 

ثبات نسبی در گرجستان به کمک استقرار یک رژیم 
ست و وابسته به امریکا، مهمترین هدف امپریالیسم ا

تغییر رژیم  گرجستان نیز در جهت رسیدن به این هدف 
  . بوده و ریشه در  منافع امپریالیستی آمریکا داشته است

بعد از انتخابات پارلمانی گرجستان در دوم نوامبر 
. گذشته، تظاهراتی علیه نتایج این انتخابات برگزار شد

مخالفین معتقد بودند که دولت در این انتخابات، که به 
اما  .  منجر شد، تقلب کرده است1یروزی شواردنادزهپ

نظرخواهی های غیرواقعی و تبلیغاتی که توسط 
موسسات و کمپانی های وابسته به امریکا انجام شدند 
 مخالفت مردم با انتخابات را، به غلط، به حمایت آنها از
کسانی منتسب کردند که بر علیه شواردنازه دست به 

مبر شواردنادزه که تصمیم به  نوا22در . کودتا زدند
افتتاح مجلس جدید را داشت، با هجوم ده ها هزار نفر از 
تظاهرکنندگان، در خارج از ساختمان مجلس روبرو شد 
که خواهان بررسی دوباره آراء بودند در این هنگام یکی 

  در رأس جمعیت 2از رهبران این تظاهرات ساکاشویلی
ر وارد مجلس شده  چند هزار نفری از دانشجویان به زو

  . و شواردنادزه را وادار به فراری تحقیرآمیز کرد
ساکاشویلی با به اهتزاز در آوردن یک شاخه گل 

، به شکلی سمبولیک این کودتا را تغییر صلح آمیز  رز
خود را به عنوان   3"باردزاناز"روز بعد . رژیم خواند

رئیس جمهور موقت معرفی کرده و اعالم کرد که در 

                                                 
1 - Shevardnadze  
2 - Mikhail Saakashvili  
3 - Burdzhanadze  

.  روز انتخابات جدیدی برگزار خواهد کرد45عرض 
آمریکا نیز بالفاصله ضمن اعالم حمایت از دولت جدید، 

رامسفیلد و . علیه هر نوع مداخله به روسیه اخطار داد
تعدادی از افراد بانفوذ دولت آمریکا در قوه قضایی، 
پنتاگون، و مسئولین صندوق بین الملل پول، بانک 

لی جهانی بعد از سر کار جهانی، و دیگر موسسات ما
ناگفته نماند . آمدن رژیم جدید  به گرجستان سفر کردند

 نوامبر کالین پاول در دو مکالمه  تلفنی 23 و 22که در 
  .به شواردنادزه دستور استعفا داده بود

 ساله 12مهمترین عاملی که موجب سقوط دولت 
آمریکایی شواردنادزه شد قطع حمایت تدریجی امریکا از 

بعد از اینکه سقوط اقتصاد .   نوکر دیرینه اش بوداین
 روی شرایط اقتصادی و سیاسی 1998روسیه در 

گرجستان نیز تأثیر منفی گذاشت، عدم توانایی دولت 
شواردنادزه در حفظ ثبات گرجستان موجب نارضایتی 

دولت آمریکا علنأ به حمایت مالی اپوزیسیون . آمریکا شد
پرداخت و شواردنادزه  "حامی دمکراسی"به اصطالح 

  .نیز متقابأل به روسیه نزدیک شد
رهبران دولت جدید کودتا افرادی از طبقه جوان، 
انگلیسی زبان، تحصیل کرده غرب، و تشنه قدرت و 

بسیاری از . خواهان انجام رفرم های غربی هستند
موسسات غیر دولتی گرجستان که بعد از سقوط شوروی 

 و از جانب امریکا و دیگر مثل قارچ سر از خاک درآورده 
کشورهای غربی تغذیه می شوند، منابع مالی و سیاسی 

 -وال استریت ژورنال (کودتاچیان را تأمین می کردند 
  ). نوامبر24

انستیتو "مهمترین این موسسات غیردولتی 
 5 ساله آن، جیگا باکاریا31  است که رهبر 4"آزادی

تان فوریه گذشته را در یک سفر تحقیقی در صربس
در این مدت چگونگی سقوط دولت میالسوویچ  .  گذراند

 پس از یک 6توسط یک گروه دانشجویی اپوزیسیون
  . ، به او  آموزش داده شد2000رفراندم جنجالی در پائیز 

                                                 
4 - Institute Liberty   توسط دولت آمريکا تأسيس

  .شده است
5
 -  Giga Bakeria    

6
پس " مقاومت" يا Otporگروهی دانشجويی به اسم  - 

 ٢٠٠٠از يک انتخابات جنجال برانگيز در پائيز 
  .ميالسوويچ را ساقط کردند

در تابستان گذشته نیز فعالین گروه دانشجوئی 
 به گرجستان سفر کرده و کالس هایی را "مقاومت"

 به حدود "بک صربستانیانقالب به س"برای آموزش 
نتیجه این آموزش ها .  نفر دانشجو دایر کردند1000

  بود که  چند ماه بعد از آن 7 "کمارا"گروه دانشجوئی 
 نوامبر را فراهم 22- 23توانست نیروی انسانی کودتای 

  .آورد
ایاالت متحده امریکا پس از موفقیت در تغییر 

فظ رژیم گرجستان، تاکتیک هایی را که هدفشان ح
برتری موقعیت آمریکا نسبت به  روسیه در منطقه است، 

  .ادامه می دهد
 روز بعد از استعفای ادوارد 9در دوم دسامبر، 

شواردنادزه ، جانشین او و کالین پاول، از کشور روسیه 
خواستند که نیروهای نظامی اش را از گرجستان و 

سازمان امنیت و "در جلسه ساالنه . مالدووا خارج کند
، که در هلند برگزار شد، کالن پاول "اری در اروپاهمک

علیه حمایت از گروه های جدایی طلب در گرجستان نیز 
  . به روسیه اخطار داد

 رئیس جمهور روسیه با 2003در آخر نوامبر 
 در مسکو 8رهبران سه استان جدایی طلب گرجستان

جدایی طلبان اعالم کردند که دولت جدید .  دیدار کرد
ا به رسمیت نشناخته  و روی حمایت روسیه گرجستان ر

جورج بوش نیز هم زمان  اعالم کرد .  حساب می کنند
که دولت امریکا از رژیم جدید گرجستان حمایت کرده و 
  . آماده همکاری با آن در مبارزه علیه جدایی طلبان است

دولت بوش در ادامه اجرای سیاست های 
 دست به روش تجاوزکارانه و غارتگرانه اش در قفقاز،

هایی تحریک آمیز و جنگ افروزانه علیه منافع روسیه 
به قدرت رساندن دولت های دست .  در منطقه زده است

نشانده آمریکا در کشورهای منطقه و محاصره روسیه با 
پایگاه های نظامی آمریکایی از این نوع سیاست ها 

ماه گذشته وزیر دفاع روسیه اعالم کرد که برای . هستند
یدن پایگاه های نظامی آمریکایی در قرقیزستان و برچ

  . تالش خواهد کرد  9اُزبکستان
به نظر می رسد که تداوم عملیات تجاوزگرانه 
آمریکا در قفقاز و مناطق دیگر، موجب برافروختن جنگ 
هائی  با عنوان جنگ های نژادی و مذهبی در این 

  .منطقه گردد

                                                 
7
 - Kmara  

¸ Abkhahzia ¸South Osettia استان های - 8
Adjara  

آمريکا اين پايگاه های نظامی را در رابطه با  - 9
  .جنگ افغانستان بنا کرد

  

  کودتای آمریکایی در گرجستانکودتای آمریکایی در گرجستان
  

  روناک مدائنروناک مدائن
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  !! در تهران در تهران""کارتن خوابکارتن خواب""  4040مرگ مرگ 
  

نفر که از  ۴٠ آذرماه اجساد يخ زده ٢١در تاريخ دوشنبه " الشرق"بنابه گزارش روزنامه 
شدت فقر حتی سرپناهی نيز برای خوابيدن نداشته و به همين خاطر شب در سرمای شديد 

اری رمايه درشد سيستم س .وری شدآدر خيابان بودند در گوشه و کنار پايتخت جمع 
 باعث تراکم ثروت در دست های محدود و گسترش فقر و وابسته در ايران امروز چنان

در ايران بوجود " کارتن خوابها"فاقه شديد در سطح جامعه گشته که امروز قشری به نام 
مردم محروم و " کارتن خوابها. "گوشه و کنار پايتخت جمع آوری شده است. مده استآ

ه نيز برخوادار نبوده و يک سرپنا بی خانمانی هستند که به علت فقر و نداری حتی از
مجبورند در گرمای تابستان و سرمای زمستان شب را در خيابانها به صبح رسانده و از 

به اين ترتيب با شدت گرفتن سرمای زمستان و . مقوا و کارتن برای خود سرپناه بسازند
 بارش برف شديد در تهران دهها تن از کارتن خوابها که به اين شيوه مجبور به خوابيدن

در سالهای اخير با گسترش فاجعه بار . در خيابانها هستند جان خود را از دست داده اند
بيکاری و گرسنگی و اعتياد در نظام سرمايه داری وابسته ايران و به برکت  فقر و

بگونه ای فزاينده " کارتن خوابها"سياستهای ضد خلقی رژيم جمهوری اسالمی تعداد 
 اين افراد رنج کشيده و بی خانمان در يک شب، تنها  تن از۴٠گسترش يافته که مرگ 

  .را در ايران  به نمايش می گذارد گوشه ای از عمق و گستردگی اين فاجعه
 

  

    نجات سعودی هانجات سعودی ها
    ) )1010بقیه از صفحه بقیه از صفحه ( ( 

  
بسیاری از اعضای خانواده سلطنتی 
و خانواده بن الدن افرادی هستند که 

 شکایتی به 11/9خانواده قربانیان 
زش یک تریلیون دالر بر علیه آنها ار

به جرم دست داشتن در قتل 
  .بستگانشان به دادگاه ارائه داده اند

  
 یک 2001در هیجدهم سپتامبر 

 ویژه، حداقل پنج عضو 727بوئینگ 
خانواده بن الدن را از فرودگاه لوگان 

روز . به عربستان سعودی منتقل کرد
 افرادی که 2001نوزدهم سپتامبر 

ای جرج بوش را برایش سخنرانیه
مینویسند مشغول نوشتن مطلبی 
بودند که جرج بوش قرار بود روز 
بعد با قرائت آن، جنگ علیه ترور را 

: رئیس جمهور چنین گفت. اعالم کند
جنگ ما علیه ترور تا زمانیکه تمام "

گروههای تروریستی ای که در 
سراسر جهان پیدا شده اند، از بین 

در همین . "افتنروند، پایان نخواهد ی
روز هواپیمائی که از لوس آنجلس 
آغاز پرواز کرده بود و در اورلندو و 

فرودگاه داالس توقف داشت به 
. فرودگاه بین المللی لوگان رسید

معلوم نیست از نقطه آغازین سفر 
هواپیما تا لوگان چند نفر از اعضای 
خانواده بن الدن سرنشینان آن بودند 

زده نفر ولی در لوگان حداقل یا
. دیگرشان سوار این جت شدند

راستی لوگان همان فرودگاهی است 
که آن دو هواپیمائی که به ساختمان 
های تجارت جهانی خوردند از آنجا 

  .پرواز کردند
  

تام کینتون مدیر فرودگاه لوگان 
ما درگیر مسائل ناشی از ": میگوید

بدترین حمله تروریستی در تاریخ 
 که بن الدنبودیم و حاال می دیدیم 
ویرجینا .  "ها تخلیه می شوند

، مقام دیگری که در آنزمان مباکینگها
مسئولیت بندر ماساچوست  را 
داشت و کارش نظارت بر فرودگاه 
لوگان بود، مانند کینتون خشکش زده 

به کارکنان من گفتند ": و می گوید
یک هواپیما از عربستان سعودی می 

  عضو خانواده بن الدن که14آید و 
در منطقه بُستُن زندگی می کنند را 

او بعداً به روزنامه . "خواهد برد
. آیا اف":  چنین گفت"بُستُن گلوب"

آی میداند؟ آیا وزارت خارجه  .بی
اطالع دارد؟ چرا اجازه می دهند این 
افراد خارج شوند؟ آیا آنها را مورد 
بازجوئی قرار داده اند؟ این خیلی 

  ."مسخره می باشد
  

ها در شرائطی صورت می این پرواز
گرفت که مقامات هواپیمائی را که 
حامل یک  قلب برای بیماری در شهر 
اُلمپیا در ایالت واشنگتن بود، در نیمه 
. راه مجبور به فرود آمدن کردند

. آی .بی. درست هنگامیکه اعضای اف
 11/9که قرار بود تحقیقات را درباره 

آغاز کنند به دلیل نبود پرواز در 
 کشور زمین گیر شده بودند سراسر

و نمی توانستند پرواز کنند، شاخه 
ضد تروریسم همین سازمان، فعاالنه 
 مانند دایه دلسوزتر از مادر،

تعجب . سعودیها را اسکورت میکردند
است که خروج سعودیها از همان دو 
فرودگاهی صورت گرفت که 

 از آنجا 11/9هواپیماهای عامل واقعه 
. وگان و نیوآرکیعنی ل. پرواز کردند

همین که بن الدن ها به فرودگاه 
بُستُن رسیدند مقامات فرودگاه لوگان 

کینتون . از تعجب خشکشان زده بود
می خواستم نزد عالی ": می گوید

 او "ترین مقامات در واشنگتن بروم
این مسئولیت آنها بود "ادامه می دهد 

اما باید بگویم که این یک . که بدانند
ود که در لوگان بزمین پرواز غیبی نب

این پرواز در سه فرودگاه . نشست
بزرگ توقف داشت و ما آخرین 

آنها می دانستند که . توقفش بودیم
مقامات فدارال آگاه هستند که این 

با این . هواپیما مشغول چه کاری بود
 به ".حال به ما گفتند بگذاریم برود

کینتون و دیگر همکارانش گفته شده 
ها  ند دیگر بن الدنبود که اجازه ده

سوار این هواپیما شوند و به هواپیما 
اجازه پرواز به سمت عربستان را 

به قول ویرجینیا باکینگهام . بدهند
  ."در شب تاریک انجامش دادند"
  

یک مقام سابق قضائی به نام جان 
 رخ 11/9آنچه در ": مارتین می گوید

داد یک جنایت بزرگ بود و این طریق 
  ."آن نیستتحقیق درباره 

  
  

  :زیرنویس 
اعضای خانواده بن الدن که در   )1(

 در آمریکا زندگی می 2001سپتامبر 
کردند از مرز هوائی آمریکا گذرانده 

   م-شدند

  

  اعدام دو تن از اعضای حزب دمکرات کردستاناعدام دو تن از اعضای حزب دمکرات کردستان
  

رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی در ادامه جنايات ننگين خود
ذرماه ، دو تن از اعضای حزبآبرعليه خلقهای تحت ستم در 
اعضای حزب دمکرات جليل.  دمکرات کردستان را اعدام کرد
سارت درتند که پس از مدتها ازيوه ای و رامين شريفی نام داش

 دژخيمان جمهوری اسالمی و تحمل شکنجه هایچنگال
 آذر به ترتيب در شهرهای١۵و   آذر١٣وحشيانه، در تاريخ 

با موجی از نفرت و جنايت اخير. مهاباد و سقز اعدام شدند
انزجار به حق مردم برعليه رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی

  . مواجه شد
  

ی از جنايات روزمرهاعدام اعضای حزب دمکرات جلوه ديگر
جمهوری اسالمی در امر سرکوب مقاومت و مبارزات توده های
تحت ستم ما بوده و ما اين  جنايت بيشرمانه را شديدا محکوم می

 . کنيم
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رهبران شورشیان چچن، شمیل باسایف 

)Shamil Basayev( و الخطاب 
)Alkhattab(هایی   هستند که در اردوگاه

ر نظر  سازمان در افغانستان و پاکستان، زی
  .سیا دائر شده بود تمرین داده شده بودند

  
 Yossef(طبق گفته یوسف بودانسکی 

Bodansky( قوای علیه " مدیر بخش
 "تروریسم و عملیات جنگی غیر رسمی

کنگره آمریکا، نقشه  جنگ تمام عیار در 
چچن، در دوره اوج فعالیتهای  حزب اله 

المللی حزب  ، در جمع بین1996در سال 
له که مخفیانه در مگادیشوی سومالی ا

در این جمع، . برقرار شد، طرح ریزی شد
اسامه بن الدن و مقامات بلندپایه ارتش 

وظیفه . ایران و پاکستان حضور داشتند
باالتر "سازمان امنیت پاکستان در چچن 

در .  بود"ای از تأمین مهمات و کادر حرفه
حقیقت سازمان امنیت پاکستان وظیفه 

 از میان مسلمان تندروی که داشت تا
همچون گوسفند از او پیروی میکردند 

مین م برای  این جنگ را تأنیروی الز
  .نمائید

  
خط اصلی لوله نفت روسیه از خاک چچن 

اعتراض ظاهری . و داغستان میگذرد
آور  واشنگتن به تروریسم اسالمی نفرت

چرا که برغم این اعتراض استفاده  .است
ان شرکتهای برندگان جنگ چچن هم

نفتی آمریکایی هستند که برای کنترل 
های نفتی در منطقه دریای خزر  حوضچه

  .با روسیه رقابت میکنند
   

رهبران شورشیان، شمیل باسایف و امیر 
 نفر که 35000الخطاب ارتشی متشکل از 

سازمان امنیت پاکستان نقشی کلیدی در 
تشکیل این ارتش و تمرینهای جنگی 

 داشت را  1994شورشیان در سال 
سازمان امنیت پاکستان . رهبری میکنند

ترتیب یک دوره فشرده از تعالیم مذهبی 
و عملیات چریکی برای باسایف و افراد 

این دوره در منطقه . وفادار به او را داد
خوست افغانستان در اردوگاه امیرموال که 
توسط سازمان سیا و سازمان امنیت 

شده   برپا1980پاکستان در شروع دهه 
بود انجام شد، اردوگاهی که از آن زمان 

یار اداره  تاکنون توسط گلبودین حکمت
 شمیل باسایف 1994در جوالی . میشود

از اردوگاه امیرموال برای گذراندن یک 
تر تاکتیکهای چریکی به  دوره پیشرفته
مرکزی در پاکستان منتقل  اردوگاه داور

در آنجا او با ارشدترین مقامات ارتش . شد
. پاکستان و سازمان امنیت مالقات کرد

وزیر دفاع، ژنرال آفتاب شهبان میرانی، 
وزیر کشور، ژنرال نصراله بابر، روسای 

سازمان امنیت مسئول پشتیبانی 
 های اسالمی، ژنرال جواد اشرف نهضت

از زمره ) ته شده انداکنون همه بازنشس( 
آنها برای ارتباط . گان بودندمالقات کنند
  . مقامات  باال مفید واقع شدندباسایف  با

  
در ادامه تمرینات نظامی و تعالیم مذهبی 
شدید، رهبری اولین حمله به نیروهای 

 به باسایف واگذار 1995روسیه در سال 
در همین زمان سازمان او با . شد

در مسکو  دارودسته های مافیائی جنایتکار
که به نوبه خود با سازمانهای خالفکار 

ن آزادیبخش کوسوو گره آلبانی و سازما
در سال . خورده بود، ارتباط داشت

 طبق گزارشات سازمان 1997_1998
فرماندهان چچن تحت نام "امنیت روسیه 

شرکتهایی که در یوگسالوی سابق ثبت 
شده بودند شروع به خریدن امالک 
بزرگی نمودند، همچنین در کنار معامالت 
ارضی دست به خالفکاریهای گسترده 

 مواد مخدر، خرابکاری، چون قاچاق
ربایی، معامالت با دالر جعلی و قاچاق  آدم

ای  با چنین سرمایه. سالحهای اتمی زدند
است که شمیل باسایف در حال 
سربازگیری و خرید مهمات و سالحهای 

  . سنگین است
  

در دوره تمرینات نظامی در افغانستان، 
شمیل باسایف با یک سعودی بنام 

اهدین بوده و الخطاب که فرمانده مج
داوطلبانه در افغانستان جنگیده بود، رابطه 

چند ماه بعد از بازگشت . برقرار کرد
باسایف به کروژنی، الخطاب به آنجا 
دعوت شد تا پایگاهی برای تمرینات 

طبق . نظامی مبارزان مجاهد ایجاد کند
سی موقعیت و مسئولیت  بی گفته بی

الخطاب در چچن، توسط سازمان امداد 
 Islamic Relief(می اسال

Organization( که بنیان آن در 
این . عربستان است تعیین  شده بود

سازمان امداد اسالمی یک سازمان 
 نظامی است که توسط مساجد و _مذهبی

اشخاص ثروتمند ایجاد شده که از طریق 
گذاری در  باسایف راهی برای سرمایه

  .اند چچن پیدا کرده
  

آگاهانه از دوره جنگ سرد، واشنگتن 
اسامه بن الدن را پشتیبانی کرده است، 
این پشتیبانی حتی زمانی که او را در 

 "تحت تعقیب"های  لیست تروریست
واقعیت . آی قرار دادند، ادامه یافت بی اف

این است که سازمان سیا از زمان جنگ 
افغانها بر علیه شوروی سابق از آنها 
پشتیبانی کرده است، و حتی مجاهدین در 

کشورهای    آمریکا در بالکان وجنگ
. شوروی سابق مورد استفاده قرار گرفتند 

آی بسان یک  بی حال که  اف، این  بنابر
ارتش جنگ میهنی بر علیه آنها براه 
ای  انداخته است خود گویای طنز ظالمانه
  .است که نمی توان در آن تردید نکرد

  
بدنبال حمله تروریستی در نیویورک و 

 حقیقت باید در دسترس واشنگتن، این
عموم گذاشته شود که دولت بوش و 

های خود  شرکایش در ناتو با ماجراجوی
به سمتی میروند که آینده بشریت را 

 .تهدید میکنند

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 جنگ در چچنجنگ در چچن
    ""اسامه بن الدن کیست؟اسامه بن الدن کیست؟""اقتباس از کتاب اقتباس از کتاب 

    MMiicchheell  CChhoossssuuddoouusskkyyنوشته نوشته 
  ))اویاویترجمه عبداله بترجمه عبداله ب((

   سازمان مجاهدین از عراق"اخراج"
  

 کرد که سازمان مجاهدین را تا آخر سال  که تحت نظر نیروهای اشغالگر آمریکایی اداره می گردد با انتشار بیانیه ای اعالم"شورای حکومتی عراق"
این تصمیم پس از مذاکرات متناوب این نهاد با  رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی و با تائید برخی از مقامات .  خواهد نمود"اخراج"میالدی جاری از عراق 

 روز وقت دارند تا از عراق خارج شوند و سالح ها و 20مطابق اظهارات مقامات شورای حکومتی عراق ، نیروهای مجاهدین . آمریکایی اتخاذ شده است
سازمان مجاهدین خلق با انتشار اطالعیه ای در واکنش به این اخبار، ضمن محکوم کردن  تصمیم . دارائیهای آنها به نفع حکومت فعلی مصادره خواهد شد

  .ت خوانده اس"منعکس کننده آرزوها و اوهام رژیم آخوندی"شورای انتقالی ، آن را 
 خواندن این تصمیم،خواهان استرداد اعضای "مثبت"ضمن  از سوی دیگر ، مقامات جمهوری اسالمی با انتشار اخبار مربوط به اخراج سازمان مجاهدین،

 .این سازمان به ایران شده اند
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موقعیت فعلی تشکل یابی موقعیت فعلی تشکل یابی 
   ) )66بقیه از صفحه بقیه از صفحه ( (                     !!کارگرانکارگران

  

ما باید همانطور که جهت ایجاد تشکل سیاسی 
رزه میکنیم برای تشکل صنفی طبقه کارگر طبقه مبا

نیز مبارزه کنیم، باید سعی کنیم طبقه کارگر رو 
ولی وظیفه ما این نیست که با توجه به . متشکل کنیم

اینکه کمونیستیم و وظیفه داریم که ایده های 
کمونیستی و اندیشه های سوسیالیستی را در درون 

ه کارگری رو بطبقه ترویج کنیم، همه تشکلهای 
کارگران به همه .  محدود بکنیمتشکلهای سوسیالیستی
و به خصوص باید دانست که . نوع تشکل احتیاج دارند

کارگران با افکار، ایده ها، مذاهب و اندیشه های 
مختلفی زیر یک سقف استثمار میشن، غارت میشن و 
ما باید تالش کنیم که هیچ کدوم از این عوامل در 

  . ه ای ایجاد نکنهاتحاد طبقاتی کارگران خدش
بحث آخری که قصد دارم به آن اشاره کنم و  بعد 

اینه که یک عده جهت  هم از حضورتان مرخص بشوم ،
تشکل طبقه، کمیته ها و محافل مخفی رو تا آن برآمد 
انقالبی توصیه می کنند، عده ای شوراهای انقالبی و 

به نظر من، ما باید بویژه به این . مجمع عمومی رو
توجه کنیم، که اَشکال تشکل طبقه کارگر از مساله 

عینیت مبارزه طبقه کارگر بیرون میاد و پیشرو انقالبی 
حق نداره بدون توجه به واقعیات عینی این اشکال را  

من مایلم که بخصوص در . به طبقه کارگر تحمیل کند
ما که اونقدر از . این سمینار روی این مساله بحث بشه

اد، ما که از جدا از توده بودن اراده گرایی بدمون می
بدمون میاد، و می کوبیمش و میگیم چیز بدیه، ولی 

ما که نمی . خوب همین حرف، همونو نشون میده
شکل تشکل طبقه کارگر : تونیم بشینیم اینجا بگیم

اگر در جایی . شورا، سندیکا و یا  کمیته اعتصاب است
و در جنبشی ما می بینیم که کمیته کارخانه مطرح 
شده، نظیر اسپانیا و یا در شوروی شوراها بوجود اومده، 
این اشکال از بطن مبارزات خود طبقه کارگر بیرون 
اومده، و بعد هم، پیشرو کارگری، فعال کارگری، نیروی 
چپ و کمونیست اینو گرفته، تئوریزه اش کرده، 
گسترش اش داده، فعاالنه آنها را توی جنبش کارگری 

ما نمی تونیم بشینیم . ل دادهتبلیغ کرده و بهش شک
اینجا و بگیم جهت متشکل شدن طبقه ما کمیته می 

بخصوص که در بحث . خوایم و یا شوراها را میخوایم
شوراها ما باید توجه کنیم که شوراها به هیچ وجه 

تشکل صنفی، که وظیفه اش علی االصول چک و چونه 
 و یا  بقول. زدن سر مطالبات اقتصادی است نمی باشند

نهادهایی .  نیستند"دکان حرافی"معروف شوراها 
هستند برای اِعمال قدرت نوین دولتی، از طرف طبقه 

اینها ارگانهای قیام هستند و تنها در شرایطی . کارگر
که انقالب اوج بگیره و امواج انقالب همه جامعه را فرا 
بگیره هست که ما شاهد شکل گیری شوراها خواهیم 

 شرایط قیام بهمن و بعد از قیام به اونچه هم که در. بود
اسم شورا در ایران بوجود اومد، به نظر من، اون 
شوراهایی نبود که درانقالب اکتبر یا در انقالب آلمان 

اینها شوراهای صنفی بودند ولی به خاطر . شکل گرفت
شرایط انقالبی جامعه در یکسری کارها و اعمال 

. رکوب شدندکارفرما دخالت می کردند و بتدریج هم س
چرا که نیروی مسلحی پشت سرشون و برای 

تجربه شوراهای مسکو و پترزبورگ . حفاظتشون نبود
نشان می دهد که  نیروی مسلح سربازان و کارگران 
پشت سر این شوراها بودند که باعث ایجاد قدرت 

و همین قدرت مسلح تداوم . دوگانه در جامعه شد
 در شرایط بعد ولی. موجودیت اونهارو تضمین می کرد

از قیام بهمن این وضع نبود و به همین دلیل این 
شوراها خیلی سریع از بین رفتند، ولی اسم و خاطره 
شان باقی ماند و به بحث شورا و یا سندیکا کدام خوب 

  .است تداوم بخشید
به نظر من ، ما همانطور که گفتم باید سعی کنیم 

ل واقعی از توی خود عینیت مبارزه طبقه کارگر اشکا
اونچه که اآلن به نظر من، . تشکل اش رو بیرون بکشیم

ما در واقعیت می بینیم اینه که طبقه کارگر ایران فاقد 
و اتحاد . هرگونه تشکل سراسری، علنی و توده ای است

طبقاتی اش رو اصوالً در جریان اعتصاباتشه که بروز 
میده و در جریان همین اعتصاباته که محافل کارگری 

میگیره و باید گفت تا حدی هم شکل گرفته و به شکل 
نظر من اگر نیروئی بطور جدی میخواد در جنبش 
کارگری ایران فعالیت کنه، باید تالش کنه که این 
محافل رو بشناسه، برنامه ها و اهدافشو تو این محافل 

این محافل و . ببره و راههای این امر را پیدا کند
عالند پایه های هر نوع کارگران پیشروئی که در آنها ف

  .تشکل بزرگ بعدی رو شکل میدهند
در خاتمه اگه در بحث سندیکا برگردم به سؤالی که 
رفقا مطرح کردند، یعنی چشم اندازی که مقابل نیروی 
انقالبی و فعال سوسیالیستی وجود داره باید بگم که تو 
این بحث باید انگیزه های جمهوری اسالمی رو 

نباید اجازه . اری رژیم رو افشا کنیمبفهمیم، باید فریبک
. بدیم که کارگرها دوباره فریب این بازی رو بخورند

جمهوری اسالمی با بحث سندیکا خوابی برای طبقه 
.   برای کل جامعه  دیده بود76کارگر دیده که در سال 

فریب نخوریم و در رابطه با مسائل عملی هم توجه 
ر غیر متشکل کنیم که در جریان مبارزات طبقه کارگ

ما، اشکالی از رابطه و محافلی شکل گرفته که باید 
برنامه ها و ایده های انقالبی رو به درون این محافل 
برد و جهت همین امر باید راه های این مهم را پیدا 

این محافلند که پایه های تشکلهای کارگری . نمود
  .آینده رو تشکیل میدهند

  .پیروز و موفق باشید
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  پیام فدائی و خوانندگانپیام فدائی و خوانندگان
  

  آلمان
    س�ر 

  با درودهای انقالبی
سفانه شما اساسا به أمت. نامه تان را دریافت کردیم 

برسی کتابی که به آن اشاره می کنید نپرداخته اید 
که امیدواریم در اولین فرصت به این مهم بپردازید و 
.  خوانندگان پیام فدائی را در جریان آن قرار دهید

  .شاد و موفق باشید
  

  آمریکا
   ر �ر 

   انقالبیبا درودهای
 خود را e-mailاز اینکه آدرس . کارت ارسالی رسید

از این به بعد تالش . برایمان فرستادید سپاسگذاریم
 e-mailمیکنیم که نشریات سازمان را برایتان 

  .موفق باشید. کنیم
  

  هلند
  رفقای انجمن زنان  ایرانی در هلند

  های مبارزاتی با سالم
دلیل دوری ه ه بسفانأمت. نامه تان را دریافت کردیم
به . اسم تان وجود نداردراه امکان شرکت ما در مر

های آینده برایتان در مبارزه بر علیه امید همکاری 
زادی توده ها و آجمهوری اسالمی جهت رژیم 

 رزو آدستیابی به برابری حقوق زن و مرد موفقیت 
 .می کنیم

 !برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر
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 آدرس پست الکترونیک
address: ipfg@hotmail.com    e-mail  

  

 !گسترش ناامنی تحت حکومت سرکوبگر جمهوری اسالمی           
  

 
در " بادآسعادت " آذر ، مزدوران رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمي در جريان يک تعقيب و گريز در منطقه ای در نزديکي پليس راه ١٠بامداد روز دوشنبه 

عوامل . ش گشوده و کوشيدند سرنشينان بيگناه اين اتومبيل که يک دختر و پسر جوان بودند را به قتل برساننداستان شيراز ، به سوی يک ماشين شخصي آت
 دقيقه ٣٠ و ۶ ماشين شخصي در ساعت ۴شيراز بودند ، با استفاده از " خليلي" تن از لباس شخصي های وابسته به کميته ٢٠جنايت پيشه حکومت که حدود 

چرا به "مزدوران رژيم سپس با بهانه جويي هايي نظير اين که . ود پرداخته و با محاصره اتومبيل ، راننده را مجبور به توقف کردندصبح به تعقيب قربانيان خ
ودن اين راننده اتومبيل نيز با عنوان نم. شروع به فحاشي و توهين به سرنشينان اتومبيل کرده و از آنها درخواست کارت شناسايي کردند" ايست ما توجه نکرديد

عوامل مزدور حکومت با مشاهده . که از هويت مهاجمين اطالعي ندارند از آنها متقابال مي خواهند که اگر مأمور دولت هستند کارت شناسايي خود را ارائه دهند
ومبيل که دختر جواني بوده با مشاهده در اين ميان سرنشين ديگر ات. مقاومت جوان مزبور بر سر او ريخته و با وحشيگری تمام به ضرب و شتم او مي پردازند

در جريان اين درگيری ، راننده اتومبيل با سر و صورت خونين از يک فرصت مناسب استفاده کرده . اين وحشيگری بي دليل مزدوران ، از ترس غش مي کند
 ترس جانش اتومبيل را به حرکت درآورده و با سرعت و در حالي که مزدوران جمهوری اسالمي مشغول تبادل نظر بر سر چگونگي برخورد با او بودند ، از

مهاجمين به تعقيب قربانيان خود پرداخته و با ددمنشي تمام ، به سوی آنها شليک مي . برای نجات جان خويش و همسفرش به طرف پليس راه حرکت مي کند
آتش باری و تعقيب و گريز تا نزديکي پاسگاه . شينان اتومبيل نمي رسددر نتيجه اين آتش باری بدنه اتومبيل سوراخ سوراخ شده ولي صدمه ای به سرن. کنند

 .پليس راه ادامه مي يابد و نهايتا مزدوران رژيم با مشاهده رسيدن اتومبيل به پليس راه از ادامه تعقيب قربانيان خويش منصرف مي گردند
 و با اميد به رسيدگي پليس ، ماجرای خود را برای آنها شرح مي دهند و پسر و دختر جوان قرباني اين تهاجم وحشيانه ، در شرايط بد جسمي و روحي

شيراز " کميته خليلي"ولي در ميان بهت و حيرت با اين پاسخ از سوی پليس روبرو مي گردند که ما مي دانيم مهاجمين از عوامل . خواستار اقدام آنان مي گردند
مسئولين پليس راه با خونسردی تمام اضافه مي کنند که مهاجمين مزبور قبال هم به همين طريق با سر .  دهندبخواهد انجام مي" دلشان"هستند و آنها هر کاری که 

  .آورده ايد که در اين غائله جانتان را از دست نداده ايد" شانس"و شما " کشته اند"گردنه بگيری و توقف اتومبيل های مردم بيگناه يک نفر را 
ه گوشه کوچکي از جنايات دستگاه سرکوب رژيم جمهوری اسالمي و عملکردهای ضدخلقي مزدوران آن برعليه توده های حادثه مخوف فوق ، منعکس کنند

اين جنايت سند ديگری است که نشان مي دهد چگونه در چارچوب نظام سرمايه داری وابسته حاکم و رژيم جمهوری اسالمي کار و حيات و . تحت ستم ما است
ما به طور روزمره و بدون هيچ حسابرسي ای بازيچه دست مزدوران حکومت قرار گرفته و اين ناامني و بي قانوني با قدرت دولتي امنيت توده های محروم 

امری که به نوبه خود عمق فساد و پوسيدگي ساختارهای حکومت ضدخلقي جمهوری اسالمي را با برجستگي به نمايش مي . حمايت شده و بازتوليد مي گردد
  .گذارد

  

  !بود باد رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمينا
  !زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسيدن به آزادی است

  با ايمان به پيروزی راهمان
  چريکهای فدايي خلق ايران

     ١٣٨٢ آذر ١٢
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