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انتشار عکس های دهشتناکی که صحنه های 
 و چگونگی برخورد سرسپردگان ارتش ءشکنجه اسرا

 با زندانیان عراقی را در "ریبابو غُ"امریکا در زندان 
دید همگان قرار داد؛ همچنین عکس هائی که معرض 

بازداشتگاه های ارتش انگلیس در عراق و گوشه ای از 
رفتار جنایتکارانه نیروهای ارتش این کشور با زندانیان 
را آشکار ساخت، یک بار دیگر حقایقی را در رابطه 

این عکس . با ماهیت امپریالیست ها به نمایش گذاشت
 نادرستی ادعاهای فریبکارانه ها، در عین حال بار دیگر،

 و البته -های امریکا و انگلیس که مدعی بودند  دولت
نقص فاحش " برای جلوگیری از -!! هنوز هم مدعی اند

 به عراق "استقرار آزادی و دمکراسی" و "حقوق بشر
حمله کرده و این کشور را اشغال نموده اند را با 

  .وضوح تمام در مقابل دید جهانیان قرار داد
علیرغم تالش های اولیه جهت جعلی و غیرواقعی 

در انگلستان هنوز هم برخی (جلوه دادن این عکس ها 
از مقامات دولتی می کوشند دیگران را متقاعد کنند 

اما، در بستر تداوم ) که آن عکس ها جعلی هستند
انتشار آنها به اعتبار قدرت هائی که پشت این مسئله 

رهبران امریکا و انگلیس هستند و فشار افکار عمومی، 
 صالح را در آن دیدند که با توسل به - بوش و بلر -

عذر خواهی، آبی بر آتش خشم مردم ریخته و در 
گرچه نخست . (جهت حفظ موقعیت خود گام بردارند

وزیر انگلستان نه در کشور خود بلکه اولین بار در 
مصاحبه تلویزیونی در فرانسه بود که از معذرت خواهی 

 به میان آورد؛ آنهم در حالیکه در صحت آن حرفی
   ).عکس ها ابراز تردید کرد

انتشار این تصاویر که از درون خود شکنجه گاه 
های ارتش امریکا و انگلیس در عراق به بیرون درز 
کرده و بوسیله بخشی از نشریات بورژوائی پخش شده 

ست که در پشت این  اروشنی بیانگر آنه است، خود ب
ا بخش هائی از طبقات حاکمه بورژوائی و افشاگری ه

انحصارات امپریالیستی قرار دارند که با سیاست های 
   .تاکنونی بوش و بلر در عراق توافقی ندارند

دنبال انتشار عکس های فاجعه بار مورد بحث، ه ب
تصاویر، ": صلیب سرخ بین المللی نیز اعالم کرد که

 و سپس "دترندبسیار تکان دهنده اند، اما گزارشات ما ب
سخنگوی کمیته جهانی صلیب سرخ رسماً مطرح 
ساخت که صلیب سرخ بین المللی گزارشات زیادی در 

برای مسئولین امریکایی و انگلیسی "این رابطه 
برای رهبران عالیرتبه تر در " و سپس "درمحل

این ترتیب ه ب.  ارسال نموده است"واشنگتن و لندن
د که عالیرتبه مقامات صلیب سرخ اعتراف می کنن

ترین مقامات سیاسی در امریکا و انگلیس از قبل، در 
جریان وحشی گری ها و جنایات نیروهای ارتش 
امریکا و انگلیس در زندان های عراق، قرار گرفته 

ولی، با این حال اقدامی جهت جلوگیری از آن . بودند
  .نکرده اند

با توجه با این گزارشات، روشن است که دیگر 
ی قبول تکذیب های دروغین دولت های جائی برا

 آنها از شکنجه "عدم اطالع"امریکا و انگلیس مبنی بر 
بویژه . های جاری در زندان های عراق باقی نمی ماند

آنکه مقامات صلیب سرخ تأکید کرده اند که 
یعنی واقعیت و ابعاد فجایعی . "گزارشات ما بدترند"

یکائی و که در زندان های عراق بوسیله جالدان امر
انگلیسی بر علیه مردم عراق پیش برده میشود، حتی 
دهشتناک تر از عکس هائی است که خود حد دنائت 
و پستی امپریالیست ها، این دشمنان مردم را به نمایش 
می گذارد و دیدن آنها قلب هر انسان آزاده و شریفی 

به عنوان مثال در چارچوب همین . را به درد می آورد
شریه نیویورک تایمز، گزارش می دهد افشاگری ها، ن

شکنجه های جنسی با " 2003که از اکتبر تا دسامبر 
 بر علیه زندانیان عراقی کامالً معمول بوده "دسته جارو

 زندانی که زیر شکنجه جان باخته 27و از مرگ حداقل 

در واکنش نسبت به این وقایع است . اند خبر می دهد
کل گرفته اند تا که هیئت ها و کمیته های تحقیق ش

اصطالح بررسی عکس های فوق و تحقیق از ه ضمن ب
مسئولین مربوطه صحت و سقم و ابعاد این فجایع را 

اصطالح افکار عمومی را از ه مثالً روشن نموده و ب
اما این کمیته ها و هیات ها به . نگرانی خارج سازند

هیچ رو مستقل نبوده و ترکیب و حدود وظایف آن ها 
روشن .  گردانندگان نظام تعیین می گرددتوسط خودِ
این ترتیب چنین کمیته ها و کمیسیون ه است که ب

هائی به روال معمول می کوشند با بازجوئی از بعضی 
افراد و دستگیری و قربانی کردن برخی از مهره ها به 

ی که گویا بدون اطالع مقامات "خودسر"عنوان افراد 
ادرت کرده اند در این اقدامات مبه باالتر از خود، ب

 بپردازند و "اجرای عدالت"افکار عمومی به نمایش 
نهایتاً نیز کل سیستم را از آماج خشم و نفرت توده ها 

روشن است که با توجه به ماهیت چنین . خارج سازند
هیئت ها و کمیته های تحقیقی، از قبل می توان پیش 
بینی کرد که چگونه آنها با طوالنی کردن پروسه 

، تالش خواهند کرد تا کل مسئله شامل مرور تحقیق
نگاهی به صحنه . زمان شده و به فراموشی سپرده شود

سیاسی امریکا و انگلیس، از وجود ده ها کمیته مختلفی 
که در این سال ها جهت بررسی رسوائی های گوناگون 

دهد که در عمل کاری جز تطهیر  شکل گرفته خبر می
وع به نتایج کمیته هائی رج. کل سیستم انجام نداده اند

 و یا "ایران گیت"که در امریکا جهت رسوایی 
رسوایی اخالقی کلینتون شکل گرفتند و یا کمیته ای 
ه که در انگلستان جهت تحقیق در مورد گزارشاتی ب

وجود آمد که در رابطه با سالح های کشتار جمعی در 
دست صدام قبل از حمله به عراق انتشار یافته و به 

کار گرفته شدند؛ ه توجیه حمله به عراق بعنوان 
لی که در همچنین، تحقیق در مورد مرگ دکتر کِ

اندازه ه طور مشکوکی پیش آمد، خود به همین رابطه ب
کافی گویای ماهیت این گونه کمیته های تحقیق می 

در ایران نیز همگان به عینه دیده اند که چگونه . (باشند
قتل "جه با رسوایی سردمداران جمهوری اسالمی در موا

 کمیته های تحقیق شکل دادند و "های زنجیره ای
 در وزارت "خود سر"سپس با ساختن یک دارودسته 

اطالعات و انتساب همه آن اعمال جنایت کارانه به آن 

  شکنجه و سرکوب مردم عراق،شکنجه و سرکوب مردم عراق،سرمقاله
  افشاگر ماهیت جنایتکارانه امپریالیسمافشاگر ماهیت جنایتکارانه امپریالیسم
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دارودسته و حداکثر قربانی کردن یک مزدور جنایتکار 
 فاجعه قتل های زنجیره ای  را "سعید امامی"نام ه ب

  ).است مالی نمودندی کرده و مالپوشان
واقعیت این است که با از پرده بیرون افتادن 
شکنجه ها و سبعیت های ارتش امریکا و انگلیس بر 
 -علیه زندانیان عراقی از طریق عکس های فوق الذکر

ویژه استفاده از ه که ب
شنیع ترین اشکال 
شکنجه و تحقیر جنسی 

 - را به نمایش گذارد
تکار  جنایهنه تنها چهر

امپریالیسم هر چه بیشتر 
افشاء گشته بلکه در 
همان حال انتشار آن 

عکس ها، تیر خالصی بود به تبلیغات فریبکارانه ماشین 
جنگی امپریالیسم امریکا و همپالگیش، انگلیس؛ آن ها 
که می کوشیدند با تکیه بر جنایات انکارناپذیر رژیم 

بشر و  خود را منادی حقوق ،دیکتاتوری حاکم بر عراق
   !ناجی مردم عراق جلوه دهند

دولت امریکا جهت آماده سازی افکار عمومی 
برای حمله به عراق و الپوشانی دالئل اصلی این حمله 
که در واقع جز در جهت حفظ و تحکیم موقعیت برتر 
امریکا در صحنه جهانی و تأمین منافع کمپانی ها و 
نه انحصارات این کشور نبود، به تبلیغات فریبکارا

زیادی متوسل شد اما تنها یکسال پس از اشغال عراق 
همگان به عینه می بینند که تمامی ادعاهای دولت 
امریکا جهت توجیه حمله به عراق دروغ از آب در 
آمده اند و سیر وقایع با روشنی باور نکردنی ای 
نادرستی آنها و صحت تحلیل ها و موضع گیری های 

 را به اثبات رسانده کمونیست ها و نیروهای انقالبی
  .است

امپریالیست ها جهت توجیه حمله به عراق و 
 بودن دولت عراق به سالح "مسلح"اشغال این کشور از 

های اتمی سخن گفتند اما پس از اشغال این کشور 
کوچکترین نشانه ای در این زمینه پیدا نکردند و 
نتوانستند چنان سالح هایی را در معرض دید همگان 

 "بن الدن" با "صدام"مدعی شدند که . دقرار دهن

ارتباط دارد و به تروریست های اسالمی جهت حمله 
 سپتامبر کمک کرده اما علیرغم افتادن همه اسناد 11

 ،شان دسته سازمان های اطالعاتی و جاسوسی عراق ب
. یک سند نیز در زمینه اثبات این ادعا ارائه ندادند

 ،"جهان آزاد"جهت برجسته ساختن خطر صدام برای 
مسلح بودن رژیم به سالح های شیمیائی را مطرح 

کردند و حتی دولت انگلیس مدعی شد که صدام به 
 45سالح های شیمیائی ای مسلح است که در عرض 

کار گیرد ه دقیقه می تواند آنها را بر علیه مردم جهان ب
اما یکسال پس از اشغال عراق و تسلط کامل بر تمامی 

مونه ای از این مواد پیدا نشد و در زرادخانه صدام ن
و جالب است که . معرض دید مردم جهان قرار نگرفت

این ادعاها را کسانی می کردند که خود، صدام را به 
کارگیری این ه این سالح ها مسلح کرده و او را در ب

رد عراق سالح ها در جنگ با ایران و بر علیه مردم کُ
قض حقوق بشر سخن بعد، آنها از ن. تشویق کرده بودند

گفتند و از شکنجه گاه های دژخیمان صدام صدها فیلم 
و گزارش تهیه و پخش کردند اما درست پس از اشغال 
عراق و سرنگونی صدام همان شکنجه گاه ها را به 
مراکز بازداشت عراقی هایی تبدیل کردند که بر علیه 
اشغال کشورشان بپا خاسته اند و حال همگان به عینه 

ند که در درون این بازداشتگاه ها و زندان ها از می بین
همان روز نخست چنان جنایاتی رخ می داده که به هیچ 
وجه از جنایات و شکنجه های دوران صدام کمتر نمی 

این ترتیب مردم عراق معنای واقعی دمکراسی ه ب. باشند
و آزادی اهدائی امپریالیسم را در جریان کشتارها و 

بی حرمتی های همیشگی و سرکوب های روزانه، 
دستگیری های بی دلیل و شکنجه های کذائی به عینه 

  .تجربه می نمایند

خالصه، در یکسال گذشته به اعتبار مقاومت 
مردم عراق بر علیه اشغال کشورشان ادعاهای بی پایه 
امپریالیست ها هر روز بیش از گذشته رنگ باخته و 

ق و اشغال شرایط جهت درک دالئل واقعی حمله به عرا
این کشور برای توده های وسیع تری از مردم آماده 

  .شده است
اگر در آن روزها ماشین 
تبلیغاتی امپریالیسم امریکا 
سرنگونی دیکتاتوری صدام و 
استقرار آزادی و دمکراسی را 
در توجیه هدف خود از حمله 
به عراق عنوان می کرد و این 
تبلیغات فریبکارانه در اینجا و 

ش های شنوائی پیدا آنجا گو
نموده بود و ما در کشور خودمان شاهد بودیم که 
چگونه کسانی جهت حمله امریکا به ایران و خالصی 
از شر نکبت رژیم جمهوری اسالمی لحظه شماری می 
کردند، حال پس از تجربه یکسال اشغال عراق خود 
شاهدند که کوس رسوائی امپریالیسم امریکا در هر 

تا آنجا که صحنه . ا درآمده استکوی و برزن به صد
های جنایات دژخیمان امریکایی و انگلیسی در زندان 

 و دیگر بازداشتگاه های آنها در هر نشریه "ریبابو غُ"
مسلماً این واقعیت بیش از پیش . ای قابل مشاهده است

آشکارا بیانگر آن است که امپریالیست ها در هیچ 
فع مردم و زمانی و در هیچ کجا گامی در جهت منا

. زادی و دموکراسی برنداشته و برنمی دارندآبرقراری 
تأمین منافع توده های تحت ستم و رسیدن  بر عکس،

به آزادی و دمکراسی اساساً در شرایط نابودی سلطه 
مردم ما نیز اگر . امپریالیستی است که تحقق می پذیرد

خواهان نابودی رژیم سراسر جنایت و سرکوبگر 
 - که در واقع چنین است - هستندجمهوری اسالمی 

باید بدانند که تنها باید به نیروی خود تکیه کرده و 
 بر علیه این رژیم بپا خیزند؛ وگرنه آزادی و خود

دمکراسی اهدایی امریکا و انگلیس جز تکرار سناریوی 
امپریالیستی در افغانستان و عراق معنا و مفهوم دیگری 

  .ندارد

  

زادی و دموکراسی آامپریالیست ها در هیچ زمانی و در هیچ کجا گامی در جهت منافع مردم و برقراری "... 
تأمین منافع توده های تحت ستم و رسیدن به آزادی و دمکراسی اساساً در  بر عکس،. برنداشته و برنمی دارند

ردم ما نیز اگر خواهان نابودی رژیم سراسر م. شرایط نابودی سلطه امپریالیستی است که تحقق می پذیرد
 باید بدانند که تنها باید به نیروی خود - که در واقع چنین است - جنایت و سرکوبگر جمهوری اسالمی هستند

 بر علیه این رژیم بپا خیزند؛ وگرنه آزادی و دمکراسی اهدایی امریکا و انگلیس جز تکرار خودتکیه کرده و 
 ".در افغانستان و عراق معنا و مفهوم دیگری نداردسناریوی امپریالیستی 

 !مرگ بر امپریالیسم و سگهای زنجیریش
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  ری، ری، نابودی نظام سرمایه دانابودی نظام سرمایه دا
  !!تنها راه برقراری عدالت اجتماعی ستتنها راه برقراری عدالت اجتماعی ست

  

  شفقشفق. . عع
  

شکاف طبقاتی فزاینده در بین اقلیت معدودی از 
سرمایه داران زالوصفت با کارگران و زحمتکشان در 
کشورهای متروپل از یکسو و رشد افسار گسیخته و 
فاجعه بار نابرابری های اقتصادی بین کشورهای متروپل 

درعین حال رشد سرسام آور و وابسته از سوی دیگر و 
فقر و بیکاری در جهان، ویژگی بارز توسعه مناسبات 

در . استثمارگرانه امپریالیستی در سطح بین المللی ست
 که در چهار گوشه -چارچوب این مناسبات ناعادالنه 

جهان با اِعمال سیستماتیک فشار و جنگ و سرکوب 
د ثروت  هر روز بر ابعا-عریان از آن پاسداری می گردد 

های افسانه ای مشتی از راهزنان بین المللی مجتمع در 
کمپانی ها و انحصارات امپریالیستی افزوده می گردد؛ و 
در همان حال زندگی میلیون ها تن از کارگران و خلق 

 چه در کشورهای به اصطالح پیشرفته -های تحت ستم 
 - سرمایه داری و چه در جوامع تحت سلطه امپریالیسم 

اب بیکاری، فقر و گرسنگی و نابودی سوق داده به گرد
  .  می شود

گوشه هایی از این حقیقت واضح در مورد جوامع طبقاتی 
جهان تحت سلطه امپریالیسم، اخیرا در قالب برخی آمار 

 منتشر شده "سازمان بین المللی کار"و ارقام از سوی 
نگاهی به این آمار نه تنها بیانگر عمق فجایعی . است

نظام سرمایه داری برای بشریت امروز آفریده است که 
است بلکه این آمار در عین حال پرده از ماهیت ارتجاعی 

 دست ساز سیستم "عدالت اجتماعی"و گندیده آن 
سرمایه داری  برمی دارد که مبلغان جیره خوار 
بورژوازی با اِعمال کنترل انحصاری بر دستگاه های 

حال تبلیغ و القاء خبرپراکنی خویش به طور روزمره در 
  . آن به کارگران و توده های تحت ستم می باشند

 که اخیرا از سوی "تأثیرات جهانی شدن"کمیسیون 
 در ژنو تشکیل شد، در "سازمان بین المللی کار"

جهانی "گزارش مبسوطی از تأثیرات شدید و منفی 
 "درحال توسعه" به ویژه در اقتصاد کشورهای "شدن

ستعاری است برای جوامع تحت که در حقیقت نام م(
در این گزارش از .  سخن گفته است) سلطه امپریالیسم

 تا 1991جمله آمده است که در فاصله یک دهه بین 
 ، عملکرد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به 2001

طور قابل مقایسه ای از کشورهای صنعتی، عقب مانده 
ر  کشو22"است و جهانی را خلق کرده است که در آن 

 درصد از جمعیت جهان را در خود دارند، 14صنعتی، که 
در حدود نیمی از تجارت جهانی و بیش از نیمی از 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در کنترل خویش 

  ".دارند
شکاف درآمد بین ثروتمندترین و "گزارش می افزاید 

فقیرترین کشورها نیز به طرز قابل مقابل مالحظه ای در 

 دالر در سال 212ست و از حال افزایش ا
 دالر در 417 هزار و 11 به 1960- 1962

  ".سال های اخیر افزایش یافته است
در چهارچوب چنین شرایطی است که گزارش 

میزان بیکاری در جهان "فوق تأکید می کند که 
 میالدی به افزایش خود ادامه 2003در سال 

داد و تعداد افراد بیکار و یا جویای کار به 
 2/6 میلیون نفر و به عبارتی به 185 بیش از

درصد از نیروی کار جهانی رسید که این رقم 
باالترین رقمی است که توسط سازمان بین المللی کار 

  . "ثبت شده است
عالوه بر رشد بیسابقه هیوالی بیکاری در سطح بین 

 آن "آسیب"المللی که مطابق این گزارش بیشترین 
 یعنی جوانان و " سال24 تا 15گروه سنی "متوجه 

به طور هم "نوجوانان شده، گزارش قید می کند که 
زمان شمار افراد فقیر و یا کسانی که روزانه با یک دالر 

 نیز افزایش 2003و یا کمتر زندگی می کنند در سال 
. " میلیون نفر رسیده است550یافته و به حدود 

 "توافق"گزارش در خاتمه، ضمن تأکید بر شکست 
 تا "نصف"ای صنعتی برای کاهش فقرا به سران کشوره

قوانین " ، خواستار ایجاد اصالحات و 2015سال 
  .  در تجارت بین المللی می گردد"منصفانه تر

آنچه که در نگاه اول از این آمار می توان استنتاج کرد، 
اوال عبارت از شکافی وحشتناک بین کشورهای پیشرفته 

ه شکلی که ب. و جوامع تحت سلطه امپریالیسم است
اقلیت روز به روز محدود شونده ای از کشورهای 
صنعتی یعنی بیست و دو کشور، بیش از نیمی از تمام 
. سرمایه گذاری ها و تجارت جهان را در اختیار دارند

البته در این رابطه باید توجه نمود که گزارش فوق، 
هنگام پرداختن به این مورد بر یک نکته اساسی پرده 

به این ترتیب که جمعیت بیست و دو :  ساتر می کشد
کشور مورد بحث را به مثابه  کل واحدی ارائه می دهد 
که گویا فارغ از تعلقات طبقاتی، از منافع حاصل از 

 نظام سرمایه "تجارت جهانی"فعالیت های اقتصادی و یا 
در حالی که جمعیت . داری، به یک اندازه سود می برند

ون هر نظام معاصر  نیز همچ"پیشرفته"کشورهای 
طبقاتی، از طبقات مختلف تشکیل شده است و در این 

 که -کشورها نیز، اساسا این طبقه حاکم یعنی بورژوازی 
 - تنها چند درصد از کل جمعیت را تشکیل می دهد 

است که صاحب وسایل تولید بوده و به اعتبار ابزارهای 
را سرکوبش منافع  ناشی از کنترل نیمی از تجارت جهانی 

توجه به . به جیب می زند و از اوضاع کنونی سود می برد
این نکته این واقعیت را روشن می کند که تمرکز ثروت 
و کنترل نیمی از تجارت جهانی در واقع در دست 

بورژوازی حاکم و دولت در بیست و دو کشور فوق است 
  !   درصد از جمعیت جهانی14و نه در دست  

ر ارائه شده به روشنی نشان صرف نظر از نکته فوق، آما
می دهند که چگونه در ظرف کمتر از نیم قرن در جهان 

 تا کنون، تحت مناسبات 1960معاصر، یعنی از سال 
غارتگرانه امپریالیستی، درآمد مردم در کشورهای 
وابسته نسبت به سطح درآمد در کشورهای صنعتی، 

این آمار در ضمن، .   برابر سقوط کرده است54حدود 
ان می دهد که چگونه در حالی که روز به روز در اثر نش

غارت نیروی کار و تشدید چپاول و سرکوب کارگران و 
خلق های تحت ستم، سرمایه داران بین المللی بر میزان 
سودهای نجومی خود افزوده اند، در همان حال هر روز 
بر میزان بیکاری و در نتیجه بر صفوف ارتش ذخیره کار 

ان جوانان افزوده گشته و کار به جایی به ویژه در می
رسیده که در کنار کاخ های سر به فلک کشیده و ثروت 
های افسانه ای سرمایه داران و کمپانی های زالوصفت 
بین المللی و همچنین سرمایه داران وابسته در کشور 
های تحت سلطه، انبوه فقر و تنگ دستی و گرسنگی نیز 

د دانست که قریب به بای.  هرچه متراکم تر شده است
 میلیون تن از توده های رنجبر با درآمد ناچیز یک 600

دالر در روز زندگی می کنند؛ و تحت چنین مناسباتی دو 
 میلیون تن از مردم جهان با درآمد کمتر 217میلیارد و 

به این . از دو دالر در روز مجبور به گذران هستند
کره خاکی ترتیب می بینیم که قریب به یک سوم جمعیت 

در شرایط حاکمیت مناسبات امپریالیستی، محکوم به 
معاش در زیر خط فقر بوده و فقر و بیکاری و گرسنگی 

امری که لکه ننگ .  جزء جدایی ناپذیر زندگی آنهاست
  . دیگری بر پیشانی نظام امپریالیستی حک کرده است

مسلما آمار فوق که گوشه های کوچکی از تجلیات فالکت 
ظام سرمایه داری در جهان معاصر ما را بار رشد ن

منعکس می کند به اندازه کافی تکان دهنده و وحشتناک 
اما اگر به این واقعیت توجه کنیم که این آمار از . است

سوی یکی از سازمان های وابسته به خود نظام سرمایه 
داری منتشر شده، سازمانی که هدف نهایی آن در 

 در نظام استثمارگرانه "تعدیالتی"بهترین حالت ایجاد 
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 آن در مقابل جنبش های "امنیت"کنونی به منظور حفظ 
ضدسرمایه داری است، آنگاه متوجه خواهیم شد که 
ابعاد فجایع ناشی از کارکرد و تداوم نظم ضدخلقی نظام 
سرمایه داری تا چه حد گسترده و برجسته می باشد؛ تا 

رای توقف جائی که حتی بخش هایی از طبقه حاکم را نیز ب
درست به . این روند خطرناک به تکاپو انداخته است

 است که گزارش "احساس خطر"اعتبار همین واقعیت و 
 ایجاد شده اما "ثروت"مورد استناد با تأکید به اینکه 

 از "بسیاری از کشورها و مردم سهمی از آن ندارند
 اظهار بیم می کند و در نتیجه خواهان "آینده بازار"
  .   تر شدن جهان کنونی می گردد"منصفانه"

اگر بخواهیم تصویر وحشتناک فوق در مورد شدت 
استثمار و چپاول و بیکاری و فقر صدها میلیون تن از 
کارگران و زحمتکشان جهان را بهتر مجسم کنیم، یک 
مثال در مورد عملکرد کمپانی های غارتگر امپریالیستی 

 این مثال بیان. در چین را مورد توجه قرار می دهیم
کمک می کند که اوال وضعیت واقعی کارگرانی که در 

 نیستند را "بیکار"محاسبات سازمان بین المللی کار، 
بهتر بفهمیم و ثانیا شرایط دهشتناکی را که نظام سرمایه 
داری جهانی در جریان استثمار نیروی کار کارگران و 
زحمتکشان سراسر گیتی به آنها تحمیل کرده است را 

  .  تر دریابیمروشن

  
یعنی (، نگاهی به اوضاع معاش و زیست کارگران در چین

 های اخیر، به برکت وجود بازار سود آوری که در سال
منبع بی پایانی از نیروی کار ارزان و حاکمیت یک دولت 
دیکتاتور و ارتجاعی، به عرصه هجوم افسارگسیخته 
سرمایه ها و کمپانی های چندملیتی امپریالیستی بدل 

نمایانگر اوج چپاول گری و ددمنشی ) گشته است
سرمایه داران زالوصفت و شرایط وحشتناکی است که 
آنها برای باال بردن نرخ سود خویش به طبقه کارگر چین 

  .تحمیل کرده اند 
 از زمره کمپانی هایی "آدیداس" و "نایکی"کمپانی های 

هستند که در سال های اخیر بساط غارت و چپاول خود 
بیش از گذشته در چین پهن کرده اند و عمدتا در امر را 

آنان آن چنان شرایط . تولید فراورده های ورزشی فعالند
جهنمی ای را در امر استثمار و سرکوب برای کارگران 
. چینی به وجود آورده اند که حتی تصور آن مشکل است

در محیط های کار کمپانی های بین المللی فوق که بخشا 
 متمرکزند، مزد "یویوئن" و "تانگ تد"، "ولکو"در 

 سنت در ساعت، 22 تا 16متوسط کارگران، چیزی بین 
 ساعت در هفته، 88 تا 60متوسط ساعات کار آنها بین 

 ساعته و در مدت شش تا هفت 11-12در شیفت های 
. اغلب کارگران قرارداد کاری ندارند. روز می باشد

کارگری که و زنان )  سال25باالی  ("مُسن"کارگران 
. حامله می شوند در معرض اخراج فوری قرار دارند

اضافه کاری اجباری است و در بعضی بخش ها تحت 
چنین شرایط استثمار وحشیانه، حتی کودکان نیز به کار 

  . مشغولند
اینها گوشه ای از شرایط ددمنشانه ای است که سرمایه 
داران زالوصفت برای پُر کردن جیب هایشان در 

 نظام امپریالیستی برای صدها میلیون تن از چارچوب
در بطن وجود چنین مناسبات . کارگران مهیا کرده اند

وحشیانه و سیستم ناعادالنه ای است که می توان درک 
کرد که چرا در حالی که بشریت معاصر، به لحاظ وجود 
امکانات و قابلیت های تکنیکی و فنی در جامعه جهانی به 

 - سیاری از زمینه های اقتصادی رشد اعجاب آوری در ب
اجتماعی و فرهنگی دست یافته، اما در همان حال چنین 

 ی به دلیل حاکمیت یک نظام استثمارگرانه منجر "رشد"
به قطبی شدن شدید جوامعی گشته که در آن ها فرایند 

تقسیم و توزیع ثروت ها و منابع اقتصادی، به طور 
مایه داران و انحصاری در کنترل اقلیت محدودی از سر

صاحبان قدرت متمرکز شده و در نتیجه میلیاردها تن از 
زحمتکشان سراسر گیتی یعنی به وجود آورنده گان و 
صاحبان واقعی این ثروت ها محکوم به مرگ تدریجی در 

  . جهنم فقر و مشقت و گرسنگی و سرکوب هستند
، اکنون بیش از یک دهه از زمانی "جنگ سرد"با پایان 
یالیست ها و سرمایه داران و مرتجعین، با که امپر

 و تحلیل آن "اردوگاه سوسیالیسم"استناد به فروپاشی 
 سوسیالیسم و مارکسیسم و انقالب، "مرگ "به عنوان 

هجوم ایدئولوژیکی گسترده ای را بر علیه طبقه کارگر و 
خلق های تحت ستم سراسر دنیا سازمان دادند، می 

شیدند تا نظام گندیده آن ها طی این هجوم کو. گذرد
 جلوه دهند و آن را تنها راه "جاودانی"سرمایه داری را

 و آزادی بشریت "دمکراسی" و "عدالت اجتماعی"تحقق 
اما سیر رویدادها و عملکردهای یک دهه اخیر .  جا بزنند

نظام امپریالیستی خود به روشنیِ حیرت انگیزی پوچ 
وایی  و رس"تحلیل ها"بودن تمامی آن ادعاها و 

گردانندگان این نظام را در نزد جهانیان آشکار ساخته 
نظام سرمایه داری در ده سال اخیر همچون .  است

 زیر لوای شعار - و با شدتی فزونتر -گذشته 
، فقر و بیکاری و "دمکراسی" و "آزادی"فریبکارانه 

گرسنگی و به موازات آن آزادی کشی و سرکوب و جنگ 
اوضاع بحرانی و . رده استبرای بشریت به ارمغان آو

 سیاسی که نظام سرمایه داری -فاجعه بار اقتصادی 
برای توده ها آفریده است، در تمام زمینه ها نیاز به یک 
.  تغییر بنیادین در کلیت وضع موجود را نشان می دهد

برای فرار از فقر و گرسنگی و استثمار و چپاول و 
 خود سرکوب و جنگ، بشریت تنها یک راه پیش روی

انقالبی که هدف نهایی . دارد و آن هم راه انقالب است
اش نابودی نظام امپریالیستی و محو تمامی شرایط تداوم 
استثمار انسان از انسان و برقراری یک جامعه انسانی و 

  . بدون طبقه به نام کمونیسم در سراسر گیتی می باشد

   !زنده باد کمونیسم      ! باد انقالبزنده
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  ی یک توده ایی یک توده ای""رویارویا""
  

  
گفتگوی خسرو "مطالعه 

 به ∗"انی با محمد علی عموئیشمير
پرسابقه ترین زندانی سياسی "عنوان 
 ٢٨جمعه (در نشریه شهروند " ایران

و مشاهده تالش های ) ٨٣فروردین 
مذبوحانه عموئی جهت توجيه ندامت 

ای " جبن و زبونی"ها، فضاحت ها و 
که ایشان و همپالگی هایشان در زندان 
های جمهوری اسالمی به نمایش 

 مهمتر از همه ادعای گذاشتند و
جدا از  اینکه مسخره او مبنی بر

، "فشارهای جسمی و روحی"
استفاده از داروهای روان گردان که "

سرانجام قربانی را برای پذیرش 
هرگونه پيشنهادی از سوی بازجو 

باعث گویا " آماده می ساخت
اعترافات و رفتار زبونانه ایشان در 
زندان شده است، ما را بر آن داشت 
تا بار دیگر، به یاد رفيق شهيد جمشيد 
هدایتی، مبادرت به چاپ مقاله ای 

پس از مطالعه  نمائيم که این رفيق 
منظومه بلندی از محمود اعتمادزاده 

ی یک توده "رویا("به نام ) به آذین(
مندرج در روزنامه اطالعات اول ) ای

.  در همان سال نوشته بود٦٥مهر ماه 
یتی با توجه به در این مقاله، رفيق هدا

تجربه برخوردهای فرصت طلبانه 
توده ای ها پيش بينی کرده که ممکن 
است این جماعت با توجه به سابقه 
ننگين و خيانت بارشان، پس از آزادی 
ادعا نمایند که تحت تأثير استعمال 

                                           
 مرداد و یورش ٢٨پس از کودتای   ∗

به حزب توده و دستگيری رژیم شاه 
سازمان نظامی این حزب، محمد علی 
عموئی نيز دستگير شد و با انقالب سال 

عموئی از جمله .  از زندان آزاد شد٥٧
رهبران حزب توده بود که بار دیگر در 

 به دنبال یورش جمهوری ٦١سال 
در . اسالمی به این حزب دستگير شد

شرایطی که سردمداران جمهوری 
ه دسته جوانان کشور را به اسالمی دست

جوخه اعدام می سپردند و حتی تعدادی 
از هم رزمان خود او را تيرباران 
کردند، عموئی از جمله کسانی بود که 
با تمکين به خواست های جالدان 
جمهوری اسالمی و ابراز ندامت و 
انزجار و شرکت در شوهای تلویزیونی 

 از زندان ٧٣زنده ماند و سپس در سال 
  .گردیدآزاد 

  

آور به این رذالت " ندامت"داروهای 
  .ها تن داده اند

حال آقای عموئی که تا دیروز 
حبه های چندش آور طی مصا

تلویزیونی اش از اعضاء و هواداران 
خود را "حزب توده می خواست که 

" به ارگان های حکومتی معرفی کنند
و در جریان نمایشات تهوع آورش در 
سياهچال های جمهوری اسالمی 
مقاومت جوانان کمونيست و انقالبی 
را به مسخره می گرفت و به عنوان 

م بر ابزاری در دست جالدان رژی
عليه کمونيست ها و مبارزین عمل می 
نمود امروز در فضایی که دست 
اندرکاران همين رژیم و همان جالدان 
و شکنجه گران دیروزش برایش ایجاد 
کرده اند به توجيه همکاریهایش با 
جالدان جمهوری اسالمی پرداخته و 

داروهای روان "مدعی می شود که 
باعث چنين نمایشات و " گردان

و جالب . تلویزیونی شده استشوهای 
است که وقتی که مصاحبه کننده از او 

در باره داروهای روان : "می پرسد
عموئی پاسخ می دهد " گردان بگوئيد؟

بازجوها از این داروها استفاده : "که
گرچه من اسم آنها را به ... می کردند 

  ".خاطر نمی آورم
روشن است که چرا امثال 

 چنين عموئی ها نمی توانند نام
آوری را به خاطر " ندامت"داروهای 

آورند چرا که اساسًا چنين داروهایی 
آنچه امثال . وجود خارجی ندارند

عموئی ها، به آذین ها، طبری ها و 
کيانوری ها را به ندامت وامی داشت 
نه استفاده از این داروها بلکه فقدان 

وگرنه . ایمان و روحيه انقالبی بود
امثال این " ربهتج"چرا هوادارانی که 

آقایان را نيز نداشتند قهرمانانه در 
مقابل شکنجه های وحشيانه جالدان 
جمهوری اسالمی ایستادگی کردند و 
پوزه بازجویانشان را به خاک ماليدند 
و گاه حتی از افشای نام خود نيز سر 

  . باز زده و زیر شکنجه جان باختند
امثال ميرهادی  کابلی و علی 

ا کمونيست و رضا شکوهی و صده
هرگونه "مبارز دیگری که نه تنها به 
تن ندادند " پيشنهادی از سوی بازجو

بلکه قهرمانانه تا پای جان بر باورها 
و اعتقادات انقالبی خود پای فشردند 

نيز " سربازان امام زمان"کم نبودند و 
هرگز نتوانستند با توسل به داروهای 

خود این انقالبيون را " روان گردان"
دادن اطالعات وادارند چه رسد به به 

  .اینکه به ننگ همکاری آلوده سازند
واقعيت اینست که عليرغم همه 
وحشی گری های جالدان جمهوری 
اسالمی در زندان های این رژیم، اما 
رهبران حزب توده جهت ابراز ندامت 
و نمایشات تلویزیونی نيازی به 

نداشتند چرا " ندامت آور"داروهای 
  از دستگيری  ندامت خودکه آنها قبل

نگاهی به . را اعالم کرده بودند
مصاحبه های اخير محمود اعتمادزاده 

" فرهنگ توسعه"با نشریه ) به آذین(
خود گویای همين " شرق"و روزنامه 

واقعيت است که آنها نيازی به اتمام 
دوره آموزشی اسالم شناسی در 
محضر استاد الجوردی نداشتند تا به 

هزار و چند صد "سند که این نتيجه بر
سال است که ایران در رگ و ریشه 
تاریخ و فرهنگ و ساختار اقتصادی 
خود با اسالم پيوند دارد، با آن گره 

جدا گرفتن و جدا . خورده است
  خواستن این دو از هم شکست را و نه 

تنها شکست، بل فروپاشی ایران را، 
برای دوام و بقای . در پی می آورد
رف نژاد ها ، زبان این مجموعه شگ

ها، آئين ها که ایران نام دارد، باید با 
اسالم کنار آمد و با آن نيرومند و 

نقل از ". (چاره نيست. پایدار ماند
  )روزنامه شرق

آیا این خزعبالت هم زیر 
روان "شکنجه و تحت تأثير داروهای 

مطرح می شوند و یا تداوم " گردان
همان تز ارتجاعی وحدت استراتژیک 

م خمينی با به اصطالح اسال
سوسياليسم حزب توده می باشند که 
در شرایط هرج و مرج پس از قيام 
بهمن جهت پشتيبانی جمهوری 
اسالمی مطرح شد و حال باز هم در 
موقعی که جمهوری اسالمی در 
بحران های درونی خود دست و پا می 
زند به شکل دیگری بازگو می شود و 
یط سردمداران جمهوری اسالمی شرا

  !اشاعه آن را مهيا می نمایند
  

  ))پيام فدایي پيام فدایي ( ( 
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ده رویای یک تو"قاله م
نوشته چریک فدائی " ای

خلق رفيق شهيد جمشيد 
هدایتی است که در اینجا به 
یاد این رفيق ارزنده 
مبادرت به چاپ آن می 

در این نوشته، رفيق . نمائيم
جمشيد به بررسی منظومه 

" به آذین"سراسر ندامت 
از رهبران حزب توده 
پرداخته و جنبه هایی از 
رفتارهای این جماعت 

ء نموده ضدخلقی را افشا
این مقاله بيانگر . است

انزجار رفيق جمشيد از 
دارودسته ضدانقالبی 
حزب توده است؛ حزبی که 
به حق نفرت و انزجار 
توده های ایران را در 

  . پشت سر خود دارد
  چریک فدائی خلق رفيق شهيد جمشيد هدایتی              

  

  
  

  
  
  

  
  ی یک توده ایی یک توده ای""رویارویا""

  
  

به "رویای یک توده ای، نام منظومه بلندی است سروده محمود اعتماد زاده 
 از سلسله جنبانان حزب خائن توده که در ورق پاره اطالعات اول مهرماه "آذین

 اگر امضای این فرد در پای آن  به چاپ رسیده است؛ آنهم با مقدمه ای که65
نباشد ممکن است این تصور پیش آید که مقدمه را مثالً حجت اهللا اسالم 

این منظومه در حقیقت بازگوکننده تمامی خصائص و . رفسنجانی نوشته است
 آن "به آذین" حزب توده است که آقای بلند مرتبهطرز فکر و استدالالت اعضای 
موده و به این وسیله بار دیگر عمق عفونت و را به موجزترین شکلی بیان ن

او نشان می دهد که چگونه و به . گندیدگی اش را برای همگان آشکار می سازد
چه آسانی می توان به همه چیز پشت پا زد و برای به در بردن جان حقیر خود 
کاسه داغ تر از آش شد، چگونه می توان به سبک توده ای جماعت، آنچنان از 

و جنایت جمهوری اسالمی تعریف و تمجید کرد که حتی دهان حجج رژیم خون 
  . االسالم و آیات عظام از حیرات باز بماند

  
به هر حال این نوشته به هیچ وجه نمی خواهد منظومه بلند توده ای معروف و 

 وقیح را از زاویه ادبی آن مورد بررسی قرار دهد "به آذین"حزب الهی دو آتشه، 

ق الذکر اصوالً منظومه ای ادبی نیست بلکه صرفاً توبه نامه ای چرا که منظومه فو
 . است در لباس منظومه

  
 "دگرگونی کُند ولی آرام"توده ای معروف تنها در مقدمه اشاره ای دارد به 

در رابطه با پذیرش ایدئولوژی اسالم، بدون آنکه مشخص کند که این تغییر بینش 
دستیابی به آن . لی در آن دخالت داشتندچگونه و از کجا نتیجه شده و چه عوام

 را به اینجا کشانیده است می تواند به شناخت از "به آذین"نقطه کلیدی که آقای 
در هر صورت . جهان بینی و طرز تفکر طیف توده ای کمک شایان توجهی نماید

 "سوسیالیسم" باید نشان می داد که بین وحدت استراتژیک "به آذین"جناب 
اسالم خمینی و انطباق ایدئولوژیک این دو، فاصله چندانی وجود حزب توده با 

ندارد و این فاصله را می توان با قدم زدنی کوتاه از دفتر حزب توده به زندان 
  . حل نمود"انقالب اسالمی"اوین و ضمن بازدید مجدد از پیشرفت های 

ژی باید گفت که بدون شک این جماعت توده ای به آنچه که به نام ایدئولو
و ایده حزب شان هم نامیده می شود ایمان نداشته و ندارند، گرچه این جماعت 
در طول چهل و چند سال اخیرهمواره مدعی مارکسیسم بوده اند و در پروسه 

 30 دست نکشیدند اما نه در دهه "مارکسیسم"استحاله طبقاتی خود هم، از 
؛ و همیشه 60در دهه رهبران حزب توده از ندامت و خیانت کوتاهی کردند و نه 

ورشکستگی " و "مارکسیسم"نیز این خیانت ها را بیشرمانه به حساب 
ولی مارکسیسم آنها همانقدر جدی و واقعی است که .  گذاشته اند"مارکسیسم

 در "سخت سری"اما این . مارکسیسم احزاب به اصطالح کمونیست همپالگی آنها
ی گرفت بلکه باید به یاد داشت که  انتصاب خود به مارکسیسم را نه تنها نباید جد

دشمنان پرولتاریا در مبارزه با این طبقه به لباس مارکسیسم هم در می آیند و 
  .حزب توده نمونه مشخص این واقعیت تاریخی است

  
 است و همواره در استراتژی و "نرمش" و "متخصص سازش"حزب توده 

 تا شرایط دچار تحول کافیست. تاکتیک خود حداکثر نرمش را به خرج داده است
گردد و مثالً جمهوری اسالمی بر اریکه قدرت قرار گیرد یا شرایط نسبتاً آسان 
مبارزه در یک دوره تبدیل به شرایط سختی گردد، آنگاه همگان می توانند به عینه 

 است که این نرمش ها به شنو البته رو.  توده را تماشا کنند حزب"نرمش"
ست که صورت می گیرد و نه صرفاً در تاکتیک خصوص در اصول و استراتژی ا

این . ها، چرا که حزب توده، قهرمان نرمش در اصول و استراتژی بوده و هست
جماعت همانطور که جناح سالم ساواک شاه را در تیمور بختیار یافته و با رئیس 
سابق سازمان امنیت شاه دست اتحاد بستند، به همان آسانی هم جمهوری اسالمی 

م خمینی را با سوسیالیسم ادعائی شان همسان و در وحدت استراتژیک و اسال
  .دیدند

  
برای خیلی ها این خود سؤالی است که چگونه رهبران و کادرهای این 
حزب در زندان ها و با کمترین فشاری توبه نامه های حاضر و آماده را از جیب 

 این سؤال واضح جواب. بیرون آورده و اول از همه خودشان را به لجن می کشند
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 نشان داد؛ چرا که "نرمش"است، در زندان ها هم همچون در صحنه جامعه باید 
اما ایمان از اعتقاد . برای تحمل شکنجه های وحشیانه به ایمانی قوی نیاز است

این ایمان مستحکم باید خود را در همه . عمیق به ایدئولوژی و هدف برمی خیزد
هد و از جمله در زندان و شکنجه گاه که جزئی عرصه های مبارزه طبقاتی نشان د

تنها بی . جدائی ناپذیر از واقعیت مبارزه طبقاتی در عصر امپریالیسم می باشد
ریشگی و بی اعتقادی و بی ایمانی و عدم پایبندی به هرگونه اصول و پرنسیب 
این جماعت است که آنچنان خمیرمایه ای را از وی به عمل می آورد که حاضر 

 طلب بخشش نماید و بار دیگر "شاهنشاه جوانبخت" از 30ر اوا یل دهه است د
آنجا تاریخ کهنسال .  طلب مغفرت نماید"امام امت" و این بار از 60در اوایل دهه 

 "سراسر مبارزه اسالم انقالبی" را به شهادت بگیرد و اینجا تاریخ "ایران باستان"
این بی ریشگی و بی ایمانی . دچنین است حزب توده و چنین نیز خواهد مان. را

 یا آن طور "آیت اهللا کیانوری"تا آنجا در این جماعت رسوخ کرده است که حتی 
، دبیر کل این حزب، کار را به "تهمتن در زنجیر"که جماعت توده ای می گویند 

 - جائی که خود وی به عنوان متهم حضور دارد -آنجا می رساند که در دادگاه 
مقابل باقی مانده اعضای حزب خود به عهده می گیرد و یا آن نقش بازجو را در 

 این جماعت ورشکسته  نیز هفته ها "بزرگ"به اصطالح فیلسوف و آکادمیسین 
در نشریات ضدانقالب درباره به اصطالح پوچی و بیهودگی مارکسیسم 

دیوار "قلمفرسائی می نماید، و جوانان میهن را برحذر می دارد که در پای 
  ."به آذین"و به همین صورت نیز اینک این آقای .  ننشینند"ه مارکسیسمورشکست
  

او نشان می . بلی اکنون نوبت اوست تا الطائالت خود را به همه عرضه کند
. دهد که حتی قادر است از دیگر همپالگی هایش نیز در این زمینه سبقت بگیرد

 که امدادات غیبی توده ای معروف در اول منظومه می تواند به شما بقبوالند
وی در توصیف خروج خود از زندان می . جمهوری اسالمی چیز پوچی نیست

در چشم پیدا "ولی ! "برو"گوید که چگونه یکی در گوش او ندا می دهد که 
 از این بند به آن بند، از راهروها می گذرد ولی - !  شاید مالئکه بوده اند-  "نیست

کجا "کسی از من نمی پرسد . ار با من نیستکسی را ک". کسی به او اعتنائی ندارد
  !!؟" نمی بیندم آیا؟ این چه جادوئی است"یارو؟

  
 آنجا "به آذین"جادو و معجزه برای امثال . جادو و جنبلی در کار نیست

اتفاق می افتد که خود را در منجالب جنایت و پلیدی جمهوری اسالمی و جزئی 
 "رویا"مه درها به رویش باز است و این از اینجا ه. جدائی ناپذیر از آن می یابد

چو ماهی زنده " و امثال او "به آذین"و از این پس آقای . نیست، واقعیت است
  . اند"ای در دریای اسالم

  
 گرفته "دریای اسالم"بنابراین چابلوسی و تملق گوئی را با آوانتاژی که از 

 امپریالیسم و است، شدت می بخشد و اینگونه از خمینی ضدخلق و این مزدور
همان بود و همان است او، خمینی، رهبر ": جالد خلق های ایران ستایش می کند

خمینی، پاسدار وحدت اسالم پرچمدار استقالل " یا "حق بین، ستون خمیه است

به راستی ... .  و "خمینی مژده بخش زندگی، سامان ده پیروزی مردم"، "و آزادی
وه به حد کافی وقیح می توانند از خمینی جالد که باید تأکید نمود که تنها دو گر

  .اینگونه تعریف و تمجید کنند، آخوندهای حکومتی و توده ای ها
  

باقی حرف های منظومه همان است که جناب کیانوری در قالب نثر و 
 توده ای جناب طبری در قالب تئوری عرضه کرده اند، تکفیر "فیلسوف"

 جمهوری اسالمی اش، و رد کردن و کمونیسم، تعریف و تمجید از خمینی و
محکوم نمودن شوروی، همان کشوری که سابقاً او و همپالگی هایش در حزب 

به زیر آسمان ": توده حاضر نبودند کسی نازکتر از گل به آن بگوید، اما اکنون
  ."روشن ایران مه و ابر شمالی را فروغ راستین گفتند

  
از رژیم ضدخلقی جمهوری و خالصه به دهها شیوه مختلف مجیز گفتنن 

  دست آخر نیز این آقا برای بازدیدی به .  است"به آذین"اسالمی حاصل کار آقای 

   ) )1212ادامه مطلب در صفحه ادامه مطلب در صفحه ( ( 
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  راهپیمایی اول ماه مه در لندنراهپیمایی اول ماه مه در لندن
  

در روز اول ماه مه امسال، هزاران تن از مردم، 
فعالین اتحادیه های کارگری و احزاب و 
نیروهای چپ و دمکرات در لندن طبق سنت 

خیابان ها آمدند و ضمن برافراشتن هرساله به 
پرچم های سرخ و باال بردن عکس های مارکس 
و انگلس، روزجهانی کارگر را گرامی داشته و 
با سر دادن شعار، نظام سرمایه داری و 
سیاست های جنگ طلبانه امپریالیست ها را 

 ظهر 12راهپیمایان در ساعت .  محکوم کردند
مده و سپس  گرد آ"کتابخانه مارکس"در کنار 

 راهپیمایی "ترافالگر اسکویر"به سوی میدان 
در طول این تظاهرات، شعارهایی نظیر . کردند

، "کارگران متحد هرگز شکست نخواهند خورد"
بوش و بلر " ، "به اشغال عراق پایان دهید" و "زنده باد اول ماه مه"

ن دهها تظاهرکنندگان همچنی.  سر داده شد...  و"تروریست های واقعی هستند
پالکارد را حمل می کردند که بر روی آنها تصاویری از شکنجه های وحشیانه 

در پایان . مردم عراق توسط سربازان امریکایی و انگلیسی نقش بسته بود

راهپیمایی، نمایندگان برخی از اتحادیه های کارگری و سازمان های ضدجنگ 
 لندن نیز با حمل فعالین چریکهای فدایی خلق در.  به سخنرانی پرداختند

 در این راهپیمایی شرکت "!زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر"پالکارد 
  . کردند

  
  

  

   ... ...درس های بزرگ کموندرس های بزرگ کمون
  

   ) )1919 صفحه  صفحه بقیه ازبقیه از( ( 
  
  

   سال از قیام کمون پاریس می گذرد و 90بیش از 
این حقیقت دارد که جهان در این مدت، شاهد تغییر و 

اما حقیقتاً تفاوتی نمی کند . ه استتحوالت عظیمی بود
تغییرات در کجا و چه نقطه ای از جهان رخ داده و 
میدهند، باید بدانیم که این تغییرات طبیعت و سرشت 

هرچه . ضدسوسیالیستی بورژوازی را تغییر نمی دهد
مرگ سرمایه داری نزدیکتر می گردد، بورژوازی به 

قدرت هزار و یک روش به کارآیی و توانمندیهای 
مرگبار دولتیش جهت مبارزه و مقابله با انقالب می 

برای مثال ایاالت متحده آمریکا را در نظر . افزاید
 نیروی 1871این کشور امپریالیستی در سال . بگیرید

ارتشش تنها از چهل و دو هزار نفر تشکیل می شد، 
اما شمار نیروهای ارتش آمریکا در حال حاضر به 

در مقایسه . ایش پیدا کرده است میلیون سرباز افز6/2
ی  ارتش بیسمارک، ناپلئون سوم و تبا شمار سربازان

، شمار سربازان آمریکا به چندین برابر آنها رسیده یغ
    .است

  :توضیحات
  
، 1871ام کرژنتسیوف، تاریخ کمون پاریس از . پ )1

 اقتصادی، مسکو، - مرکز انتشارات ادبیات اجتماعی
  .168، صفحه 1959

پیش نویس (جنگ داخلی در فرانسه "رکس، ما) 3 و 2
، آرشیو مارکس و انگلس، نسخه روسی، مرکز ")اول

 - 346، صفحات ) جلدی8 (3، جلد 1934انتشارات حزبی، 
348.  

، "مشکالت جنگ و استراتژی"مائو تسه تانگ،  )4
 ، 1965منتخب آثار، انتشارات زبان های خارجی، پکن، 

  .224جلد دوم، صفحه 
پیش نویس (لی در فرانسه جنگ داخ"مارکس،  )5

، آرشیو مارکس و انگلس، نسخه روسی، مرکز ")دوم
 .414، صفحه ) جلدی8 (3، جلد 1934انتشارات حزبی، 

پیش نویس (جنگ داخلی در فرانسه "مارکس،  )6
   .324، مأخذ فوق الذکر، صفحه ")اول

  .51مأخذ فوق الذکر، صفحه کرژنتسیوف، ) 8 و 7
  .74صفحه  همان مأخذ،) 10 و 9

مقاوله نامه های همایش های کمون پاریس، چاپ    ) 11
روسی، مرکز انتشارات آکادمی علوم اتحاد جماهیر 

  .43، صفحه 1 ، جلد 1959سوسیالیستی شوروی، مسکو، 
  .44همان مأخذ، صفحه ) 12
  .109همان مأخذ، صفحه ) 13
به مناسبت هفتمین سالگرد "مارکس،  )14

رکس و انگلس، چاپ ، مجموعه آثار ما"انترناسیونال

روسی، مرکز انتشارات دولتی ادبیات سیاسی، مسکو، 
  .438، صفحه 17، جلد 1960

، مجموعه آثار، انتشارات "دولت و انقالب"لنین، ) 15
  .424، صفحه 25، جلد 1964پروگرس، مسکو، 

، مجموعه آثار، مرکز انتشارات "به یاد کمون"لنین، ) 16
  .143، صفحه 17د ، جل1963زبان های خارجی، مسکو، 

پیش نویس (جنگ داخلی در فرانسه "مارکس، ) 17
  .308، مأخذ فوق الذکر، صفحه ")اول
، منتخب آثار "جنگ داخلی در فرانسه"مارکس، ) 18

مارکس و انگلس، مرکز انتشارات زبان های خارجی، 
  .523 صفحه 1، جلد 1958مسکو، 

 28 - مارس 18آرتور آداموف، کمون پاریس، ) 20 و 19
، منتخبات، ویرایش های اجتماعی، پاریس، 1871می 

  .236، صفحه 1959
، منتخب آثار "جنگ داخلی در فرانسه"مارکس، ) 21

  .522 صفحه 1مارکس و انگلس، جلد 
، 1884 اکتبر 29، "نامه به آگوست ببل"انگلس، ) 22

مجموعه آثار مارکس و انگلس، چاپ روسی، مرکز 
، 36، جلد 1964مسکو، انتشارات دولتی ادبیات سیاسی، 

  .196صفحه 
، منتخب آثار مارکس و "مسأله مسکن"انگلس، ) 23

  .612، صفحه 1انگلس، جلد 
پیشگفتاری بر ترجمه روسی نامه های کارل "لنین، ) 24

مارکس به دکتر کاگلمن، مجموعه آثار، مرکز انتشارات 
، 110، صفحه 12، جلد 1962زبان های خارجی، مسکو، 

 ادامه داردادامه دارد  .112
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  !!اد اول ماه مه، روز جهانی طبقه کارگراد اول ماه مه، روز جهانی طبقه کارگرگرامی بگرامی ب
  

  
اول ماه مه امسال، کارگران جهان در 
شرایطی روز جهانی خود را پاس می دارند  که 
نظام ظالمانه سرمایه داری در همه جای جهان، 
حقوق و دستاورد های مبارزاتی طبقه کارگر را 

  .آماج حمالت خود قرار داده است
 اصلی فقر و فالکت، سرمایه داری جهانی که عامل

بیکاری، تورم، بی خانمانی، ستم ملی، جنگ و 
سایر ناهنجاری های اجتماعی  در جهان است در 
غیاب طبقه کارگر متشکل و سازمان یافته در 
سطح بین المللی و در شرایط فقدان یک رهبری 
کمونیستی انقالبی، یکه تاز میدان گردیده و در 

کارگران جهان تالش است تا هرگونه حق و حقوق 
و به ویژه کارگران کشورهای تحت سلطه را از 

  .آنها سلب نماید
سرمایه داری انحصاری جهانی در حالیکه 
در کشورهای تحت سلطه، کارگران را از بسیاری 
از  حقوق برحق شان محروم ساخته، می کوشد 
این بی حقوقی را به کارگران کشور های متروپل 

  .نیز تحمیل نماید
، امپریالیسم جهانی با کمک همه در ایران

جانبه خود به رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی، 
شرایطی ایجاد کرده که در آن کارگران ما علیرغم 
کار طاقت فرسای شان در فقر و فالکت گرفتار 
آمده و این وضع هر سال وخیم تر و وخیم تر می 

در چنین شرایطی ست که در حالیکه . شود
رگونه تشکل مستقل کارگری کارگران ایران فاقد ه

می باشند، رژیم دیکتاتوری حاکم در چارچوب 
سیاست های فریبکارانه اش، از برگزاری 

 اول ماه مه و اجازه دادن به کارگران "آزادانه"
. برای راهپیمائی در خیابان ها صحبت می کند

البته کارگران فقط باید در مسیر بسیار کوتاهی 
) وله تا بهارستاندر تهران از میدان مخبرالد(

 "رهبری"راهپیمائی نمایند که  آنهم صدالبته زیر 
خانه کارگر ضدکارگری جمهوری اسالمی 

با توجه به همه محدودیت . صورت خواهد گرفت
ها و ترفندهائی که برای راهپیمائی کارگران در 
روز اول ماه مه در نظر گرفته شده، علیرضا 

م داشته محجوب، دبیر کل خانه کارگر رژیم، اعال

این راهپیمائی بر علیه نظام "است که به هیچ وجه 
  ."نیست

چنین است که رژیم ضدکارگری جمهوری 
اسالمی در حالیکه مدعی می شود برگزاری جشن 
روز اول ماه مه در ایران آزاد است آن را از 

چگونه ممکن ! محتوای واقعی خود خالی می کند
  اول  در"آزاد"است کارگران در ایران به طور 

ماه مه به خیابان ها بیایند، ولی بر علیه نظام 
موجود که بانی و موجد همه بدبختی های آنها و 
جنایاتی است که در حق طبقه کارگر اعمال می 

؟ اساسا اول ماه مه روزی !شود، حرکت نکنند
است که طبقه کارگر ضدیت خود بر علیه نظام 

 اگر در ایران نیز. سرمایه داری را اعالم می کند
 در اول ماه مه "آزادانه"قرار باشد طبقه کارگر 

دست به راهپیمائی بزند شعارها و خواست های 
طبقاتی خود را سر خواهد داد و خواستار نابودی 

نظام سرمایه داری و سرنگونی حکومت سرمایه 
تنها به عنوان . داران وابسته در ایران خواهد شد

ست در نمونه می توان پرسید که چگونه ممکن ا
خانه "کشوری که بنابه گفته دبیر کل به اصطالح 

 از "درصد 42"اش، علیرضا محجوب، "کارگر
 مشغول "قراردادی"کارگران اش به صورت 

کارند، کارگران به خیابان ها بیایند و علیه نظام 
سرمایه داری وابسته ایران و علیه رژیمی که 
؟ !نگهدارنده آن است، دست به اعتراض نزنند

 دیگر شرایط طاقت فرسای زندگی کارگران امروز
به طور رسمی  .ایران بر کسی پوشیده نیست

حدود نیمی از کارگران ایران به صورت قراردادی 
کار می کنند؛ یعنی هیچگونه امنیت شغلی ندارند و 
از هیچگونه بیمه اجتماعی نیز برخوردار نمی 
باشند و به طور کلی عمال زیر پوشش همان 

  .عائی خود رژیم نیز قرار ندارندقانون کار اد

 

! کارگران جهان متحد شوید  
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  !! گرامی باد گرامی باد گرانقدر شهدای کارگر چریکهای فدایی خلق ایران گرانقدر شهدای کارگر چریکهای فدایی خلق ایران ی یخاطرهخاطره
نظام سرمایه داری وابسته به آن در نظام سرمایه داری وابسته به آن در  که برای برچیدن سلطه امپریالیسم و  که برای برچیدن سلطه امپریالیسم و ییدلیردلیرکمونیست و انقالبیون کمونیست و انقالبیون کارگران کارگران 
  :: ؛ رفقا ؛ رفقاقهرمانانه به خاک افتادندقهرمانانه به خاک افتادند ،  ، ی خویشی خویشتحقق آرمان های واالی کمونیستتحقق آرمان های واالی کمونیست و در راه  و در راه  سالح برگرفتند سالح برگرفتند،،  ایرانایران
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و این در شرایطی است که تمامی              
ان کارگاه های زیر پنج نفر از شمول قانون کارگر

کار خارج شده اند و کارگران کارگاه های زیر ده 
 ماده قانون کار خارج 30نفر نیز از شمول حدود 

به واقع سرمایه داری وابسته ایران و . گردیده اند
رژیم حافظ اش، جمهوری اسالمی، در این سال ها 

نون به کارگران ایران را دسته دسته از شمول قا
اصطالح کارشان نیز خارج ساخته و شرایط 
استثمار و چپاول هر چه بیشتر کارگران را کامال 

از سوی دیگر می بینیم که . تسهیل نموده اند
کارفرمایان دسته دسته کارگران را به بهانه های 
مختلف اخراج کرده و با جلو گیری از افزایش 

د هر چه دستمزدها در حد نرخ تورم، آنها را در ابعا
بیشتری در فقر و فالکت غوطه ور ساخته و در 
چنین شرایطی حتی از پرداخت همین حداقل حقوق 

برای . رسما پذیرفته شده آنها نیز سر باز می زنند

درک ابعاد گسترده جهنمی که کارفرمایان برای 
کارگران ما بر پا ساخته اند نگاهی به سطح بسیار 

 آنان، شدت نازل زندگی کارگران و ابعاد فقر
استثمار زنان شاغل، کار کودکان و اشاعه اعتیاد و 
نرخ باالی خودکشی در صفو ف کارگران، خود به 

  .اندازه کافی گویاست
واقعیت این است که کارگران با همه وجود خواهان 
نابودی آن شرایط جهنمی هستند که در آن بسر 

اما ضعف اساسی آنها برای مقابله با این . می برند
یط دهشتناک، پراکندگی صفوف شان، فقدان شرا

تشکل های مستقل کارگری و عدم برخورداری از 
در . یک سازمان انقالبی کمونیستی می باشد

شرایطی که بدون نابودی نظام سرمایه داری 
وابسته و بدون سرنگونی رژیم سرکوبگر جمهوری 
اسالمی امکان دستیابی به رهائی فراهم نمی گردد، 

رده که بدون تالش جهت فائق آمدن تجربه ثابت ک

بر پراکندگی صفوف طبقه کارگر و بدون هدایت 
مبارزات طبقه به وسیله سازمانی انقالبی که با 
توجه به سلطه دیکتاتوری بتواند ادامه کاری الزمه 
مبارزه سیاسی را تضمین نماید، امکان پیروزی به 

این وظیفه ای است که شرایط در . دست نمی آید
همه انقالبیون کمونیست و کارگران پیشرو مقابل 

روز جهانی کارگر را با گام . قرار داده است
  . برداشتن در این راستا پاس بداریم

  !زنده باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر
مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری 

  !اسالمی
برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق، به رهبری 

  !طبقه کارگر
  !زنده باد کمونیسم!  باد انقالبزنده

  با ایمان به پیروزی راهمان 
  1383 اردیبهشت 5  - چریکهای فدایی خلق ایران

  رفيق شهيد حميد ميرشکاریرفيق شهيد حميد ميرشکاری  رفيق شهيد یوسف زرکاررفيق شهيد یوسف زرکار  رفيق شهيد حسن نوروزیرفيق شهيد حسن نوروزی  رفيق شهيد احمد زیبرمرفيق شهيد احمد زیبرم  قي نژادقي نژادرفيق شهيد اسکندر صادرفيق شهيد اسکندر صادرفيق شهيد جليل انفرادیرفيق شهيد جليل انفرادی
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یکی از راه های متعددی که سرمایه داران را 
از ِقَبل اشغال عراق، به سودهای  سرشاری 
رسانده، نقشی ست که در این جنگ به کمپانی 

ن کمپانی ای. های نظامی خصوصی داده شده است
ها که بيشتر آنها امریکایی بوده و متعلق به 
سياستمداران و سرمایه دارانی هستند که از نفوذ 
زیادی در دولت برخوردار می باشند تاکنون 

 بيليون دالر بودجه ١٨٫۶ درصد از ٢۵حداقل 
  .  اشغال عراق را صاحب شده اند

 نفر لباس ۴٠٠٠٠ کمپانی با حدود ٣۵حداقل 
 ٢٠ سالح سنگين و سبک، شخصی مسلح به

درصد از نيروهای آمریکایی مستقر در عراق را 
کار این لباس شخصی های تا ُبن . تشکيل می دهند

دندان مسلح، شامل حفاظت از ژنرال های ارتش 
های اشغالگر، حفاظت از پایگاه های مهم 
اشغالگران، حفاظت از پاالیشگاه های نفت، تعليم 

به آمریکا، شرکت در ارتش و پليس عراقی وابسته 
بمباران ها و حمله به محالت غيرنظامی، 
دستگيری مردم بی گناه در خيابان ها و شکنجه 
آنها و همکاری با اشغالگران در همه جنایاتشان 

این کمپانی ها از همه نوع امکانات و روابط . است
دولتی، سياسی، نظامی، اطالعاتی، و حتی 

وه های جاسوسی در ميان رهبران محلی و گر
با این حال در . مسلح محلی  برخوردار می باشند

این کمپانی ها مخفی کاری شدیدأ رعایت می شود 
و حتی از تعداد کشته شدگانشان و یا مشخصات 

  .سربازانشان اطالعات دقيقی در دست نيست
 نفر از افرادش ۴  که Blackwatersکمپانی 

 ٣٠توسط نيروهای مسلح عراقی در عمليات 
مارس در شهر فلوجه محاصره و کشته شدند و 
سپس جسدهایشان در شهر به نمایش گذاشته شد، 

برخی از . یکی از مشهورترین این کمپانی ها است
که اخيرأ عکس ها (شکنجه گران زندان ابو ُغریب 

جه زندانيان و فيلم هائی از آنان در حال شکن
از افراد این کمپانی ) عراقی منتشر گردیده است

یکی از آنها که متهم به تجاوز به مرد . هستند
عراقی جوانی شده، توانسته با استفاده از مقرراتی 
که آمریکایی ها را در مقابل قوانين عراق مصون 

از ) شکلی از حق معروف کاپيتوالسيون(می کند 
انی اغلب نيروهایش را این کمپ. مجازات فرار کند

از ميان کماندوهای سابق ارتش آمریکا و ارتش 
پينوشه و یا افسران سفيدپوست ارتش سابق 
. نژادپرست آفریقای جنوبی استخدام کرده است

مزد این افراد در عملياتی مثل عمليات فلوجه به 

کار در این کمپانی .  دالر در روز می رسد١۵٠٠
ولت های انگليس و ها آنقدر پر درآمد است که د

استراليا شاکی شده اند که باتجربه ترین و تعليم 
یافته ترین کماندوهای آنها برای پيوستن به این 

البته سهم . کمپانی ها از ارتش استعفا داده اند
سرمایه داران کشورهای دیگر، غير از آمریکا 

به عنوان مثال . نيز از این خان یغما کم نبوده است
 نظامی خصوصی انگليسی در درآمد شرکت های

  . بيليون دالر بوده است١٫٧اشغال عراق بيش از 
به نظر می رسد که با گسترش حمالت 
نظامی تجاوزگرانه امپریاليست ها به خصوص 
امریکا به کشورهای مختلف جهان، بازار این 
کمپانی های متخصص صدور جانی و شکنجه گر 

  . فعأل داغ خواهد ماند
 کار استخدام آدمکشان حرفه این کمپانی ها که

ای برای ارتش آمریکا را با مخفی کاری زیاد 
انجام می دهند کمک بزرگی برای دولت بوش در 

آنها در انجام وظایف . ادامه اشغال عراق هستند
کثيف اشغال امپریاليستی، مثل شکنجه، اعدام و 
قتل عام مردم بی گناه، همکار ارتش آمریکا هستند 

 برای فریب افکار عمومی که ترجيح می دهد
دستان آلوده به خونش را تا آنجا که می تواند پنهان 

اکنون امپریاليست ها از پيشرفته ترین . نگه دارد
سالح ها و تکنولوژی و راه های ارتباطی و 
اطالعاتی و همينطور از کثيف ترین شيوه های 
قرون وسطایی برای شکار مبارزان و کشتار 

اما . لف استفاده می کنندزحمتکشان کشورهای مخت
دور نخواهد بود روزی که زحمتکشان جهان با 
گسترش مبارزات قهرآميز خویش با امپریاليست 
ها و مزدورانشان، آزادی و دمکراسی واقعی را 

  .برای این کره خاکی به ارمغان آورند
  

  
  

  ی یک توده ایی یک توده ای""رویارویا""
   ) )88 صفحه  صفحه  بقیه از بقیه از((

  
 را در "جنگانقالب و "جبهه می رود تا عمق 

آنجا ببیند و حاصل این اقدام آن می شود که جناب 
 "شهیدان زنده" به اصطالح به جرگه "به آذین"

در حالیکه دهها هزار تن از کمونیست ها و !! بپیوندد
انقالبیون در شکنجه گاه های مخوف جمهوری 
اسالمی قهرمانانه پایداری می کنند و هر روز و هر 

ی از مقاومت و پایمردی ساعت حماسه های جاویدان
را در برابر این رژیم مزدور به نمایش می گذارند، این 
جماعت بی ریشه اینگونه عاجزانه در بارگاه خمینی 
به خاک می افتند و از جالد تقاضای بخشش می 

بسیاری از اینان حتی یک سیلی هم نخورده . نمایند

همه چیز را وا داده و اکنون نیز همچون گذشته برای 
هوری اسالمی یقه درانی می کنند و بیشرمانه جم

 چشم خود را به روی "فعالیت حزبی"همچون زمان 
ی این "رویا"... همه جنایات این رژیم فرو می بندند 

جماعت خائن همانست که شاعرک بی مایه به 
گرفت و گیر ": موجزترین شکلی آن را بیان می کند

 "...ی نه نه، آشوب نه، پرسش نه، گیرم هم سالم آشنائ
. این همه آن چیزی است که از رژیم می خواهند

آرامش به دور از بگیر و به بند و زندان و شکنجه آنهم 
به قیمت تأئید سرکوب توده های ستمدیده و خیانت 

  .آشکار به همه چیز
سابقه "بسیار درباره حزب توده و ! باری
 چهل و چند ساله این حزب گفته  ایم و "درخشان
 و سخن گفتن درباره خیانت های این حزب شنیده ایم

تکرار مکررات است ولی باید حتماً و حتماً روی یک 
خصیصه حزب توده انگشت نهاد، خصیصه ای که در 

اولی . جامعه فعلی ما مربوط به دو گروه است
این خصیصه . آخوندهای حکومتی و دومی توده ای ها

بارز همانا بی چشم و روئی و وقاحت است که هر 
دام از این دو گروه به شیوه خاص خود آن را بروز ک

می دهند و بدون شک این وقاحت و بیشرمی را باید 
در الزامات  حفظ منافع نظامی دید که هر دو جماعت 

توده ای جماعت البته . در جهت حفظ آن می کوشند
 رحل "برادر"آنها که جان به در برده و در کشورهای 

چنان دم از انقالبی گری و اقامت افکنده اند، اکنون آن
وحدت نیروهای انقالبی می زنند که گویا این آنها 
نبوده اند که مدت پنج سال مجیز رژیم ضدخلقی 
  جمهوری اسالمی را گفته و از هر گونه لجن پراکنی بر 

  کمپانی های نظامی خصوصی در عراق، 
  جلوه  دیگری از وحشیگری های امپریالیسم

  
  
  

 تهيه و تنظيم از روناک مدائن
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دستگیری دهها تن به دستگیری دهها تن به 
  دلیل مسائل امنیتیدلیل مسائل امنیتی

  
 نفر توسط ۵۵تنها در فروردین ماه سال جاری، 

اقدامات امنيتی " اسالمی به اتهام رژیم جمهوری
روزنامه . دستگير شدند" و سياسی برعليه نظام

با استناد به نشریه دادسرای عمومی و " ایران"
انقالب، ضمن چاپ این خبر اضافه کرده که این 

تحرک جریانات "عده در ارتباط با 
جعل عنوان بيت رهبری و "، "ناسيوناليستی

" خی نشریاتفعاليت بر"و " وزارت اطالعات
در توضيح جزئيات اقدامات .  دستگير شده اند

انجام شده، معاون امنيتی دادسرای عمومی و 
کشف سایت خبری "انقالب رژیم در تهران، به 

و دستگيری مؤسسان آن ، احضار " مثل"به نام 
به " ماهان روح و روان"دست اندرکاران نشریه 

، دليل ارتباط با ارواح و توهين به قرآن کریم
به " طبرستان"احضار دست اندرکاران نشریه 

همه بدبختی های ما از بزها "خاطر مطلب طنز 
، دستگيری شش نفر از عوامل "و بز زاده ها

ایجاد جریانات ناسيوناليستی قومی در باکو، 
خوی، اروميه و تهران و همچنين دستگيری 
اعضای باندی که قصد بمب گذاری در تهران را 

  .ده استاشاره کر" داشتند
  

آاران شرق استان گيالن به دليل عدم خرید   چاي •
منطقه جاده , برگ سبز چاي توسط آارخانه داران

اصلي لنگرود به الهيجان واقع در منطقه تالش 
 . محله را مسدود آردند

حسن صادقي، ریيس آانون عالي شوراهاي  •
در حال حاضر ": اسالمي آار سراسر آشور، گفت

ه دليل سوء استفاده از  درصد نيروي آار ب٤٦
قراردادهاي موقت، امنيت شغلي ندارد و تا پایان 

 درصد و تا پایان برنامه چهارم ٦٤سال این آمار به 

توسعه آه تمام امنيت نيروي آار را هدف قرار 
 ". درصد افزایش خواهد یافت٩٠داده، این آمار به 

چنگيز اصالني، دبير اجرایي خانه آارگر  •
 ميليون نيروي آار فعلي ١٠از ": همدان گفت

ها قرار دادي هستند آه این    درصد آن٤٣, آشور 
 ... خود نشان دهنده عدم امنيت شغلي آارگران است

دنبال   امنيت آشور را به, امنيت شغلي آارگران
خواهد داشت و در صورت فقدان آن، شرایط آلي 

 ".امنيت به خطر خواهد افتاد

گيري   پيشغالمرضا رضایي فر، معاون مرآز  •
تعداد : هاي اجتماعي بهزیستي، گفت  از آسيب

 هزار ٥٠٠آودآان آار در آشور بسيار باالتر از
نفر است، زیرا بسياري از دختران و پسراني آه در 

آنند، یا مشغول   روستاها روي زمين آار مي
 .آیند  بافي هستند، در این آرمارها به حساب نمي  قالي

ه مه در این کشور  دولت آلمان در روز اول ما •
 هزار پليس به خيابان ها گسيل کرده و صدها ١٠

 .تن از کارگران به خشم آمده را بازداشت نمود

 در سال  خمينيآارگران تخليه و بارگيري بندر  •
 آشته در اثر ٥ مورد نقص عضو و ١٦١گذشته 

  .سوانح حين انجام آار داشتند

: محمد شریفي مقدم، دبيرآل خانه پرستار گفت •
ها و مراآز درماني به   درحال حاضر بيمارستان"

گونه اطالعاتي از   هاي خصوصي آه هيچ  شرآت
 .شوند  واگذار مي بهداشت و مسایل درماني ندارند،

عباس آاربخش، دبير اجرایي خانه آارگر  •
 سهم ایران در توليد خودروي": آرمان، گفت

شد،   ، آه در خودرو سازي آرمان توليد مي"دوو"
با درجا زدن این .. .صنعت مونتاژ بود در حد 

صنعت در حد مونتاژ و با خرید شرآت اصلي دوو 
 .اره تعطيل شدیکببه وسيله آمریكا، این آارخانه به 

هایي به   آليه قطعات این خودرو، در بسته بندي
آشورمان حمل و پس از سرهم بندي آردن آنان 

، محصول ایران تحویل داده "دوو"خودرویي به نام 

آه حتي تغيير در رنگ آن نيز از   مي شد؛ در حالي
عهده ایران خارج بود و همه چيز از طریق صنعت 

اگر  . ..مبدا به آشورمان فروخته و تحميل مي شد
" دوو" گویي نباشد، تنها باد الستيك خودروي  گزافه

 ".متعلق به ایران بود

اتحادیه بار فروشان تهران، ساعت آار  •
 ١٧ه و تره بار را روزانه آارگران ميادین ميو
 .ساعت اعالم آرده است

نصراهللا دریابيگي، دبير اجرایي خانه آارگر  •
پس از واگذاري بسياري از ":   مازندران، گفت

هاي استان مازندران به بخش خصوصي،   شرآت
اآنون با تعدیل نيروهاي آار این استان رو به رو   هم
لبرز زغال سنگ ا"چون   شرآتي هم.. . ایم  شده

 هزار ٧هاي گذشته حدود   ، آه در سال"مرآزي
 نيرو تقليل ١٢٠٠است اآنون به    نيروي آار داشته

 .است" یافته

  در کرمان"آروميت اسفندقه" آارگران معادن •
 ماه است آه حقوق خود را دریافت ٧بيش از 
 .اند  نكرده

 دبير اجرایي خانه آارگر ،محمد یعقوبي •
 ٣٠٠با "  گيالنابریشم"شرآت : گيالن، گفت

 تن نخ ابریشم، تعطيل ١٠٤آارگر و ظرفيت توليد 
 تن پيله در آارخانه موجود ٦٠٠اآنون   هم. شد

 نفر از آارگران آن پشت درهاي ١٢٠است، اما 
اتحادیه " .اند  آار مانده  بسته آارخانه، سرگردان و بي

خریدار آارخانه شده، اما این " بافت قم  فرش دست
 .خواهد  ارگر ميشرآت را بدون آ

 ٢٤٦ :کردسازمان بين المللي آار اعالم  •
ميليون آودك در سراسر جهان ناچار به آار آردن 

ها در شرایط سخت    ميليون نفر از آن١٧٩هستند آه 
  . مي آنندکارو زیان آور 

  
   

علیه نیروهای کمونیستی و انقالبی ابائی                 
ده اند که در شناسائی و نداشته اند؛ انگار آنها نبو

دستگیری انقالبیون با رژیم همدست شده و همصدا 
چپ "با جمهوری اسالمی همه سازمان های چپ را 

 خواندند و مثل اینکه این آنها نبودند که "امریکائی
دست در دست برادران پاسدارشان در همه جنایت 

اما اکنون آنچنان . های جمهوری اسالمی شریک بودند
گذشته و حال برخورد می کنند که انگار نه با مسائل 

و از قرار معلوم همه . انگار مسئله ای اتفاق افتاده است
 حزب توده می اکنونچیز از ابتدا همان بوده است که 

به همین سیاق می توانیم به خوانندگان خود . گوید
 و یا چند "به آذین"اطمینان بدهیم چنانچه این جناب 

ه بر صفحه تلویزیون تای دیگر مثل خود او ک
جمهوری اسالمی خوش درخشیده اند، اگر پایشان به 

 برسد منکر همه - "برادر" مثل کشورهای - نقطه امنی 
آن خیانت ها و انحرافات و جبن و زبونی خواهند شد 

 به حساب آورده "تاکتیک"و در نهایت آن اقدامات را 
و چه بسا که خودشان را قهرمان مقاومت در زندان 

در حالیکه به نیروهای . ضدخلقی هم جا بزنندهای 
های "چپ روی"انقالبی هم پرخاش نمایند که این 

شماها بود که باعث تغییر روش جمهوری اسالمی 
نسبت به ما و دستگیری ها و شکنجه های وحشیانه 

  !! آور گردید"ندامت"ای همچون استعمال داروهای 
اما علیرغم همه این وقاحت ها جماعت توده 

ی رسواتر از آن است که دیگر حنایش در میان مردم ا
رنگی داشته باشد و دیر نیست روزی که همه این 
خائنین همچون دیگر نوکران و مزدوران امپریالیسم در 

چرا که . ایران به سزای جنایت های بی پایانشان برسند
ی توده ای ها در واقعیت زندگی چنین متحقق "رویا"

  .  خواهد گردید
  

 !مبارزه با امپریالیسم جدا از مبارزه با اپورتونیسم نیست
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   های بزرگ کمون پاریس های بزرگ کمون پاریسدرسدرس
  

  ))به مناسبت نود و پنجمین سالگرد کمون پاریسبه مناسبت نود و پنجمین سالگرد کمون پاریس((
  

  }}قسمت اول قسمت اول { { 
  

  ))ترجمه غالمترجمه غالم((    CChheenngg  CChhiihh--SSzzuuچنگ چيه زو چنگ چيه زو : : نوشتهنوشته
  
  
  

  . به چاپ رسيده است(Hongqi)"هانگکی"  نشریه ٤  در شماره ١٩٦٦این مقاله اولين بار در سال 
  
  
  
  
  
  

 سال از قیام قهرمانانه و 95
ند کمون پاریس می شکوهم
در این سالها تغییر و . گذرد

تحوالتی بزرگ و  زمین لرزهای 
. عظیمی در جهان رخ داده است

هدفی که کمون پاریس برای آن 
جنگید و در راه تحقق آن 
بوسیله دشمن طبقاتی به خون 

 سال بعد در انقالب 46طپید، 
کبیر اکتبر به رهبری لنین 

پیروزی انقالب چین . متحقق شد
یز یک پیروزی دیگر در مسیر ن

ارزش های واالی کمون پاریس 
  .و در شاهراه انقالب اکتبر بود

  
کمون پاریس مبین یک دوران 

اولین نمایش . بزرگ انقالبی بود
قدرت پرولتاریایی بود که مسلح شده بود تا 
دیکتاتوری بورژوازی را سرنگون کند و دیکتاتوری 

تم سرمایه داری پرولتاریا را برای از بین بردن سیس
قهرمانان . و ایجاد نظام سوسیالیستی برقرار سازد

کمون پاریس، به بهای خون خود درس هایی بزرگ 
  .و ارزش هایی تاریخی برای ما بجا گذاشتند

  
در حال حاضر، یعنی در شرایطی که خروشچف 
رویزیونیست ضمن تعریف و تمجید لفظی از کمون 

ی آن خیانت می پاریس، در عمل به اصول و بنیان ها
کند، این امر بسیار حائز اهمیت است که سنت های 
انقالبی کمون پاریس را گسترش بخشیم و از درس 

  .ها و تجارب حاصل از آن بیاموزیم

پرولتاریا تنها زمانی می تواند رهایی خویش را 
نخستین اصل . به چنگ آورد که سالح برگیرد

می باز  اعتقادی پرولتاریایی که از بردگی سر
زند آن است که سالح خویش را محکم در دست 

  .خود حفظ نماید
  
  

فرانسه در قرن نوزدهم یکی از کشورهائی بود که 
در آن . پیشاپیش جنبش انقالبی اروپا ایستاده بود

دوران، فرانسه مرکز انقالب بورژوازی و سپس 
، کارگران 1871 تا 1789از . انقالب پرولتارئی بود
دند و بارها یا سالحشان را بر فرانسه بارها مسلح ش

آنها جنگیدند، . زمین گذاشتند، یا خلع سالح شدند

شکست خوردند، بازهم جنگیدند، باز هم شکست 
 سال خونهای بیشماری 80خوردند، و برای بیش از 

این چنین بود که آنها بتدریج پی بردند که اگر . دادند
در این فکر و خیال هستند که می توانند به رهائی 
خود تحت شرایطی که بورژوازی سرنگون نگردیده، 

آنها در عمل . دست پیدا کنند، اشتباه می کنند
دریافتند که نیروی آنها و تفنگهائی که در دست 
دارند در آن حالت تنها در خدمت به دشمن 
طبقاتیشان قرار می گیرد تا  به قدرت سیاسی دست 

حاکمه و هنگامیکه انقالب پیروز شود گروه . پیدا کند
چه جناح راست و چه جناح چپ بورژوازی اولین 
اقدام شان این خواهد بود که کارگران را خلع سالح 

و هنگامیکه چنین شود و زمانی که کارگران . کنند
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خلع سالح گردند، تمام حقوق خود را از دست می 
  .دهند

  
پرولتاریا باید سالح برگیرد، مسلح شود و رهائی 

کارگران . ه چنگ آوردخود را در میدان نبرد ب
فرانسه باالخره قدم به قدم به این حقیقت انقالبی 

هر دو قیام های پاریس، هم در . نزدیک گردیدند
 به درجات 1871 و هم کمون پاریس در 1848ژوئن 

مختلفی نشان داد، که کارگران به این حقیقت انقالبی 
در هر دو قیام پرولتاریا . بطور عملی پی برده اند

دید و بطور مستقیم دشمن خود را بر سر مسلح گر
  .کسب قدرت سیاسی درمیدان نبرد به مصاف طلبید

  
قیام کمون پاریس به نقطه ای درخشان، نقطه عطفی 
در جنگ پرولتاریا برای رهائی خود هم در فرانسه و 

در مقایسه با . هم در دیگر نقاط جهان تبدیل شد
 از خیزشهای پیشین کارگران فرانسه، کمون پاریس

خود فن و نوآوری های بزرگی در زمینه استفاده از 
ابزار و تاکتیکهای انقالبی برای رهائی خویش نشان 

.داد

  
، )قیام(قیام کنندگان، شش ماه پیش از خیزش  )١

واحدهای مسلح کارگری را تدارک دیده و 
استفاده از زور و قهر انقالبی، با . ایجاد کردند

 به خود کارگران سازمان های سیاسی متعلق
هیئت مرکزی مناطق و کمیته های انتظامی (

، و به )بیست گانه در محله های مختلف
گارد ملی (خصوص سازمان های مسلح ویژه 
را ایجاد ) کارگران و کمیته مرکزی گارد ملی

  .کردند
آنها بطور مصمم و قاطعانه در برابر تهدیدها  )٢

و زورگوئی های دولت و بورژوازی ایستادگی 

از خلع سالح خود بطور قاطعانه کردند و 
مهم ترین خواست اولین . سرپیچی کردند

کنگره گارد ملی این بود که از همه و هر فردی 
خواسته شد که سالح )  م-منظور کارگران(

های خود را بطور محکم در دست خود 
ما به ":  گفت(Varlin) "وارلین". نگهدارند

خود اجازه خلع سالح بدون جنگ نخواهیم داد 
  )1(". خواهد داشتمبارزه تا پیروزی ادامه... 

هنگامیکه دولت بورژوازی کوشش کرد با  )٣
استفاده از زور، کارگران را خلع سالح کند، 
آنها قاطعانه با زور انقالبی پاسخ حرکت ضد 

  .انقالبی آنها را دادند
به رغم اینکه کارگران، سرکوب خونین دولت 

ی را ارتجاعی داخلی و دشمن قدرتمند خارج
در برابر خود داشتند، شجاعانه به قیام 
برخاسته و جنگ ارتجاعی و چپاولگرانه بین 
طبقات استثمارگر را به جنگ انقالبی داخلی 
جهت درهم کوبیدن ماشین دولتی بورژوازی 

  .تبدیل کردند

   
هنگامیکه خیزش کارگران به پیروزی رسید  )٤

آنها یعنی کارگران، نه اسلحه خود را به زمین 
مارکس . شتند و نه قدرت را تحویل دادندگذا
این است که ) این انقالب(ویژگی جدید ": گفت

مردم پس از خیزش اول، خود را خلع سالح 
نکرده و قدرت را به جمهوریخواهان طبقه 

  )2(".حاکم تحویل ندادند
پس از پیروزی در قیام، کارگران زمینه را  )٥

برای دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا، با تکیه 
انقالبی به نیروهای مسلح پرولتاریا ایجاد 

طبق قانون اساسی ": مارکس گفت. نمودند
کمون، آنها اداره و مدیریت عملی انقالبشان را 
در دست گرفته و همزمان، در شرایط موفقیت 

وسیله نگهداری آنرا در دست مردم ) پیروزی(
ایجاد کردند، ماشین دولتی خود  را به جای 

 )3(".گذاشتندماشین طبقات حاکم 
حتی آنزمانی که خیزش در معرض شکست  )٦

بود، کارگران هنوز به مقاومت قهرمانانه خود 

آنها مرگ با افتخار، با تفنگ . پای می فشردند
آنها نمی خواستند . در دست را ترجیح دادند

سالحشان را بر زمین گذارند زیرا که می 
آنها روح . خواستند سربلند زندگی کنند

نقالبی را به نمایش گذاشتند و پرولتاریای ا
مرگ را بر تسلیم شدن بی افتخار ترجیح 

 .دادند

  
برای مردم زحمتکش که ": رفیق مائو تسه تنگ گفت

برای هزاران سال از طرف طبقات ارتجاعی حاکم 
فریب خورده و در دلهایشان ترس ایجاد شده، 
بسیار دشوار است که به اهمیت عظیم داشتن سالح 

 قهرمانان کمون پاریس )4(". ببرنددر دست خود پی
باعث تغییر این وضع شدند، آنها بر فریبکاریها و 
تهدیدات طبقات ارتجاعی حاکم نقطه پایانی گذاشتند، 
آنها مصممانه و با قاطعیت سالح برگرفتند و ماشین 

این دستĤورد . دولتی بورژوازی را درهم کوبیدند
عه فصل این واق. عظیمی برای رهائی پرولتاریا بود

تازه ای در تاریخ گشود که شایسته باالترین مقام 
  . تاریخی است
  

طبقات استثمارگر همیشه این حق را برای خود 
محفوظ دانسته اند که جهت سرکوب طبقات ستمکش 
از هر نوع سالح و شیوه سرکوب استفاده کنند، اما 
در دیدگاه آنها، این یک جرم و جنایت است که 

. شوندگان دارای سالح باشندستمکشان و استثمار 
در نظر آنها، دست زدن به یک رستاخیز مسلحانه از 
جانب استثمار شوندگان، ستمکشان، محرومان، یک 

با در . جرم و جنایت بزرگ محسوب می شود
غلطیدن به همین نظرگاه ارتجاعی، ریویزیونیستها 

هرگز نباید از "دائما در حال پراکندن فلسفه بردگی 
.  در میان پرولتاریا هستند"استفاده کردسالح و قهر 

به این ترتیب آنها تالش دارند در تاریخ پرولتاریای 
آنها کوشش دارند این . انقالبی دست کاری کنند
 تبدیل "گذار مسالمت آمیز"تاریخ انقالبی را به تاریخ 

  آنها دقیقاً به همین کار ارتجاعی در مورد قیام . کنند
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کائوتسکی . کمون پاریس دست زده اند
مرتد، هر زمان که خواست در باب کمون پاریس 
اظهار نظر کند، ساز ستایش از انتخابات بیست 
هشتم مارس را کوک می کرد، این آدم مرتد می گفت 
کمون پاریس محصول صندوق های انتخاباتی و 

.  بود"دمکراسی خالص"رأی همه مردم و 
رویزیونیست های خروشچفی هم هر زمان در باره 

 تعداد "شمردن"مون پاریس صحبت می کنند، به ک
کسانی که در روز هیجده مارس کشته شدند عالقه 
نشان می دهند تا به این وسیله ثابت کنند که کمون 

قدرت را بدون خون ریزی "در روز هیجدهم مارس 
  . "بدست گرفت

  
 - هر کسی که یک سواد ابتدائی از مارکسیسم 

هر جنبش انقالبی سم داشته باشد می داند که یلنین
برای درک صحیح . پروسه ای است از رشد و تکامل

از انقالب، باید آنرا به مثابه یک کلیت دید و نه اینکه 
یک روز را جایگزین کل پروسه کرد و نه اینکه، یک 

کل . واقعه مشخص را جایگزین تصویر کلی نمود
مسیر شکل گیری و گسترش کمون پاریس، از عصر 

ته ای که حمام خون براه افتاد، یک قیام تا آخرین هف
جنگ و مبارزه مرگ و زندگی بین انقالب و ضد 

 چه در -خون قهرمانان کمون پاریس . انقالب بود
هنگام قیام مسلحانه و چه آن هنگام که کوشیدند از 

 -دست آوردهای قیام پیروزمند خود نگهبانی کنند 
را رویزیونیستها هرگز نمی توانند با پخش و 

  .دن دروغ  و تزویر پایمال کنندپراکن
  
  

شیوه های انقالبی قدرت با اتخاذ پرولتاریا باید 
 نموده، ماشین دولتی را درهم کوبد و را تسخیر

  دیکتاتوری پرولتاریا را برقرار سازد
  

پیش از قیام کمون پاریس، اوضاع سیاسی در 
فرانسه بیشتر به دایره بسته ای شبیه بود که در آن 

لف بورژوازی در قدرت دولتی، دسته های مخت
همزمان با جاری بودن یک مبارزه بسیار حاد 
طبقاتی، با دست بدست شدن قدرت، خیلی سریع در 

پرولتاریا از . آن جا به جا شده و می چرخیدند
تجربه خود می آموخت و آموخت که چرخش در این 
دایره بطور ساده به این معنی است که حاکمین 

ز یک دست به دست دیگر و از مشغول انتقال قدرت ا
بهرحال چرخیدن . یک گروه به گروه دیگر می باشند

دایره ادامه پیدا کرد اما وضعیت تقریباً همانطور 
پرولتاریا تحت حاکمیت و ! برای پرولتاریا باقی ماند

طبقه . استثمار بی رحمانه بورژوازی باقی ماند

کارگر هم چنین از تجربه خویش آموخت که هرگونه 
ییری در آن چرخه به بسط و گسترش و کامل تر تغ

شدن بیشتر ماشین دولتی و به این ترتیب به بردگی 
کشاندن دهشتبار و بی رحمانه طبقه کارگر و دیگر 

  .زحمتکشان می انجامد
  

 سال 80با داشتن تجربه ای به قدمت بیش از 
، پرولتاریای فرانسه گام به گام به این )1789-1871(

ابزار سیاسی که برای به "که نتیجه می رسید 
بردگی کشاندن آنها به کار گرفته می شود نمی تواند 

و این که  )5("برای رهایی آنها به خدمت گرفته شود
برای رهائی خود، باید ماشین دولتی پرولتاریا 

 که  خود ماشین بود،بورژوازی را نابود سازد، و این
 این  آن شکلی کهیا نه این ،باید بر علیه آن جنگید

و این خطی بود که قیام . ماشین به خود می گرفت
این انقالبی ": مارکس می گفت. کمون پاریس برگزید

بود، نه بر علیه این و یا آن شکل قانونی جمهوری، و 
یا شکل امپریالیستی قدرت دولتی، این انقالبی بود بر 
علیه خود دولت، این سقط جنین بسیار طبیعی جامعه 

سط خود مردم و برای مردم در و عملی بود که تو
این انقالبی به . زندگی اجتماعی شان صورت گرفت

منظور انتقال قدرت از دسته ای از طبقات حاکم به 
هم شکستن  بلکه انقالبی برای در. دسته دیگر نبود

  )6(".خود ماشین هیوالئی سلطه طبقاتی بود

  
پس از اینکه امپراتوری دوم فرو ریخت، مبارزه ای 

درت دولتی بتدریج میان بورژوازی و برای ق
در اوائل . پرولتاریا بطور آشکار خود را نشان داد

، گروه های مختلف بورژوازی جهت 1870سپتامبر
حفظ دستگاه دولتی موجود و جلوگیری از افتادن 
قدرت به دست مردم، ابدا لحظه ای را برای کسب 
موافقت جهت شکل دادن و بوجود آوردن دولتی 

، تلف "دولت دفاع ملی" پرطمطراق تحت عنوان
از آنجائی که پرولتاریا به اندازه کافی در . نکردند

زمینه های ایدئولوژیک و تشکیالتی آمادگی نداشت، 
ولی . نتوانست دولت خود را یک دفعه تشکیل دهد

آنها از قبل دست اندرکار شده بودند تا سازمانهای 
های  که می رفت تا به ارگان-نظامی و سیاسی خود

عملی قدرت کارگران در مناطق پاریس و هم چنین 
 را برقرار - تبدیل شود"دولت دفاع"قدرتی علیه 

  .سازند
  

در آن زمان، کمیته مرکزی مناطق بیست گانه و 
کمیته های انتظامی در مناطق مختلف با تکیه به 
قدرت نظامی کارگران و توده مردم، به شدت و 

فرمانداری های  و "دولت دفاع"بطور دقیق اعمال 
کمیته های . محله ای در پاریس را زیر نظر داشتند

انتظامی در مناطق کارگری شهردارها را کنترل کرده 
آراگو، که . و یا از جانب آنها اعمال قدرت می کردند

مناطق بیست "زمانی یک شهردار بود، گفت که در 
سلیح و تجهیز امورات مربوط به ت"، کمیته ها "گانه

و کمک های عمومی را اداره می )  نظامینیروی های(
 )7("بالینگاه گرم و آتشین فعالیت انقالبی" و "کردند
 فعالیت ،(Daru) "داغو"در گزارش کنت . بودند

: میته های انتظامی چنین توضیح داده شده استک
د که در تصمیمات دنحق می دابه خود آنها "

ار  را تحت فشار قرنشهرداریها اعمال نفوذ کنند، آنا
آنها . رندیگبدهند و کنترل فعالیت آنها را در دست 

فرمان می دادند، به بازرسی خانه ها می پرداختند و 
 خصوصاً تحت عنوان خرابکار، دستگیر ،کسانی را
  )8(".می کردند

  
در آن زمان، با توجه به  نظارت گردانهای کارگری 

دولت کامالً ناتوان "گارد ملی و توده های انقالبی، 
و کمیسونارهای پلیس ساکت سر جایشان شده 

 مظطرب از این که ممکن است دفاتر "نشسته بودند
 "تغوشو" )9(".و ادارات آنان تصرف شود

(Trochu) زاری می کرد که"دولت دفاع"، رئیس " 
خیابانها در دست اوباشانند، دادگاهها عمل نمی کنند، 
تمام نهادهای ذیصالح برای حفظ نظم اجتماعی و 

 در )10(". عمومی بطور اخص فلج شده اندبهداشت
مدت کوتاه چند ماه، مقامات ارتجاعی دولت احیاء 
نظم پلیسی در جامعه چند رئیس پلیس را از کار 

اما تمام آن تالشها ناکام مانده و . برکنار ساختند
  .شکست خوردند

  
روشن است که از زمان فروریزی امپراطوری دوم 

  دو دولت در پاریس تا قیام کمون پاریس، عمالً 

  ) )1818دامه مطلب در صفحه دامه مطلب در صفحه اا( ( 
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، دقيقًا ٢٠٠۴اول ماه مه 
یکسال از اعالن پایان یافتن جنگ 
عليه عراق و پيروزی نيروهای 
اشغالگر توسط جرج دبليو بوش می 

طی یکسال گذشته مردم عراق . گذرد
به روش های گوناگون مخالفت خود 
را با اشغال سرزمين شان توسط 
نيروهای آمریکا و انگليس به نمایش 

این مقاومت در شهر فلوجه . ردندگذا
 آوریل، بعد از قتل چهار ۵به تاریخ 

، که توسط "مزدور"نفر از نيروهای 
ارتش آمریکا اجير شده اند، به اوج 

ارتش آمریکا به بهانه . خود رسيد
خونخواهی و استرداد مسببين این 
حادثه ابتدا دست به محاصره فلوجه 
زد و متعاقبًا آن را از زمين و هوا 
زیر آتش سنگين سالح های مرگبار 

با این حمله آمریکا به . خود قرار داد
واقع به قتل عام مردم فلوجه پرداخته 
  .و حمام خونی در آنجا به راه انداخت

اعتراضات و نارضایتی 
ساکنين فلوجه از اشغال سرزمين شان 
توسط نيروهای اشغالگر از همان 
ابتدای سرنگونی رژیم سابق آغاز شد 

کم گسترش هر چه بيشتری و کم 
اعتراضات و تظاهرات خيابانی . یافت

مردم، که اولين مورد آن منجر به 
 تن از تظاهرکنندگان ١٣کشته شدن 

شد، کم کم شکل مقاومت مسلحانه به 
خود گرفته و مخالفين،  نيروهای 
آمریکائی را مورد یورش و تهاجم 

به این . مسلحانه خود قرار دادند
ه خاطر مقاومت ترتيب فلوجه که ب

جنجالی اش به سرتيتر خبر 
خبرگزاری های جهان درآمده عنوان 

عراق عليه نيروهای " قلب تپنده"
  . اشغالگر را گرفت

حمالت اخير به قصد تحکيم 
سلطه ضدخلقی ارتش آمریکا و کشتار 
و سرکوب جنبش بپاخاسته مردم 
فلوجه بوده و به همين جهت در این 

عمومًا حمالت نيروهای آمریکائی، 
مردم عادی را مورد هدف حمالت 

شاهدان . ددمنشانه خود قرار داده اند
عينی ای که برای حفظ جان خود و 
خانواده شان از فلوجه گریخته اند، 

گوشه هایی از ماجراهای شومی  که 
ارتش جنایتکار آمریکا آفریده است را 

 ٣٠روزنامه گاردین، . نقل می کنند
ی از  ، طی مطلبی برخ٢٠٠۴آوریل 

نقطه نظرات مردم فلوجه در این 
رابطه را گزارش داده که در این جا 

  .به برخی از آنها اشاره می کنيم 
آخرین تکه نان " فدهيل احمد"

خشکش را خورده و دست زن و بچه 
. اش را گرفته تا از فلوجه فرار کند

 ساعت و گذر از ٢۴بعد از حدود 
ایست های بازرسی متعدد آمریکائی، 

ق می گردد تا رهسپار بغداد او موف
وی در مورد وضعيت و . گردد

جهنمی : "اوضاع فلوجه می گوید
آمریکائی ها آتش بس را نقض . است

آنها توسط هواپيماهای . کرده اند
شکاری جت، تانک و توپخانه دارند 

تک تيراندازان . به ما حمله می کنند
آمریکائی بر سر هر برج و مناره و 

به سوی هر بامی موضع گرفته و 
آدمی چه پير و چه جوان و چه  زن و 
چه مرد و یا حتی بچه ها تيراندازی 

هنگامی که من برگردم، . می کنند
و . فلوجه به ویرانه ای تبدیل شده است

در خالل این مدت اوضاع برای آنانی 
که در فلوجه مانده اند جهنم خواهد 

  ".بود
 ساله، که ٣٠، "ابو احمد"

شهر را ترک )  آوریل٢٩(دیروز 
نه برقی : "کرده است، می گوید

هست، نه آبی و نه اصًال توزیع مواد 
اما در عوض هواپيما و هلی . غذائی

کوپترهای آمریکائی در خالل سه 
روز گذشته دارند فلوجه را می کوبند 
و محالت مسکونی مردم را مورد 

آنها دارند مردم . هدف قرار می دهند
نگامی ه. عادی را بمباران می کنند

که من داشتم شهر را ترک می کردم، 
دو زن هم بودند که همين قصد را 

تک تيراندازان آمریکائی آنها . داشتند
را مورد هدف قرار داده و آنها را 

اجسادشان هنوز در خيابان . کشتند
خيابان ها . الجمهوریه افتاده است

همه محالت مسکونی . ویران شدند
ه، مدام صدای گلول. بمباران شدند

توپخانه و آژیرآمبوالنس بگوش می 
  ".رسد

در کنار واقعيت های فوق، 
دستگاه های تبليغاتی دشمن نيز بيکار 
ننشسته و نه تنها عمق فجایعی که 
ارتش اشغالگر آمریکا عليه مردم 
فلوجه می آفریند را بيان نمی کنند، 
بلکه در صدد توجيه توحش خود 

 ۴برآمده و با برجسته نمودن قتل 
ر ارتش آمریکا و خواست مزدو

استرداد مسببين قتل آنها از یک سو، 
و منسوب نمودن قيام فلوجه به 
طرفداران صدام حسين و یا 
خرابکاران خارجی ازسوی دیگر، 
سعی دارند تا قيام مردم  فلوجه را از 
اعتبار ساقط سازند و اینگونه جلوه 
دهند که تمامی این مقاومت ها از 

عوامل  "و" تروریست"سوی مشتی 
" نيروهای خارجی"و " رژیم بعث

انجام می گيرد و مردم عادی عراق 
نقشی در مبارزه با اشغالگران نداشته 
و از آن فراتر گویا اکثریت قاطع 
مردم، طرفدار تداوم وضع موجود و 
سلطه جهنمی آمریکائی ها بر 

این تبليغات . سرزمين شان هستند
آنچنان یکجانبه و غيرواقعی است که 

لوک "رشگر روزنامه گاردین، گزا
، را بر آن داشته که با "هاردینگ

صراحت بر عليه این تبليغات گزارش 
کابينه بوش تالش می ورزد تا : "دهد

قيام داخل شهر فلوجه را به خارجيان 
و نيروهای وفادار به صدام حسين 

در همين راستا، تونی ِبلر . نسبت دهد
و " عوامل رژیم سابق"نيز آنها را 

اما . خواند" وریست های خارجیتر"
آنهائی که از فلوجه گریخته اند از این 
. اظهارات تونی ِبلر چيزی نمی فهمند

قيام کنندگان تروریست نيستند، بلکه 
عراقی بوده و از حاميان رژیم سابق 
هم نبوده و غالبًا مبارزان وطن 
پرستی هستند که عليه اشغالگری 

  ". آمریکا می باشند
که " محمد"ا، در همين راست

با همسر و شش فرزندش از فلوجه 
مبارزینی که : "گریخته است می گوید

می جنگند از افراد محلی فلوجه 
". آنها از حاميان صدام نيستند. هستند

 ساله، که هفته ۶۵، "سامی صبری"
قبل از فلوجه گریخته است و دو تن 

 ساله، ٢٢، "خليف علی"از بستگانش 
ه، توسط  سال١٩، "ایسام شاکر"و 

تک تيراندازان آمریکائی کشته شدند، 
تنها کاری که این دو کرده : "می گوید

بودند این بود که در خانه شان  را باز 
. کرده تا از شهر خارج شوند
ما . آمریکائی ها آنها را کشتند

را برداریم و " خليف"توانستيم جسد 
. در استادیوم فوتبال دفنش کنيم

رگزار کنيم، نتوانستيم مراسم تدفين ب
فقط توانستيم جسدش را در گودالی 
". بياندازیم و به سوی بغداد فرار کنيم

از اینکه وی در باره آمریکائی ها چه 
می خواهم : "فکر می کند؟ می گوید

  ".همه آنها را بکشم
 تن از ١٣که به اتفاق " احمد"

بستگانش به بغداد گریخته است 
دشمنی و کينه دیرینه ای با انگليسی 

 ١٩۴١انگليسی ها در سال . ا دارده
برادر وی را در خالل جنگ جهانی 
. دوم به هنگام اشغال عراق کشتند

من و برادرم که در آن هنگام بچه "
بودیم، پياده مشغول عبور از صحرای 
نزدیک فلوجه بودیم که مورد حمله 
. یک هواپيمای انگليسی قرار گرفتيم

هواپيما به روی ما آتش گشود و 
آنموقع .  به این طریق کشته شدبرادرم

هم اشغال از سوی انگليسی ها و 
  ".حشتناک بود

وقایع اخير فلوجه نشان می 
نه (دهند که آمریکا با قبول آتش بس 

در قبال مدافعين شهری ) پایان جنگ
که به هيچ سالح سنگينی از قبيل 
توپخانه، تانک، هلی کوپتر و هواپيما 
 مجهز نيستند، شکست نظامی خویش
. در این مورد را پذیرفته است

مقاومت مردم فلوجه، پوشالی بودن 
قدرت جهنمی نيروهای اشغالگر را 

مقاومتی که از . به سخره گرفته است
پشتيبانی کامل مردم فلوجه برخوردار 
بوده و به اشکاری نارضایتی مردم 
عراق و خصوصًا اهالی شهر فلوجه 
از اشغال کشورشان را به نمایش می 

 واقعيت این است که در شرایط .گذارد
فقدان یک نيروی انقالبی قوی و 
سازمانيافته، دارودسته های 
رنگارنگ ضدانقالبی و وابسته نيز 
هر یک برای رسيدن به قدرت و 
تحقق اهداف ضدخلقی خویش، در 
وقایع فلوجه فعالند و می کوشند تا بر 
موج مخالفت عادالنه و برحق مردم 

.  سوار شوندبر عليه امپریاليست ها
اما یک نکته را نمی توان انکار نمود 
که جنگ و مقاومت خلق عراق عليه 
سلطه وحشيانه بيگانگان حق مسلم 
آنهاست و هيچ نيرویی حق انکار این 

و در بستر همين . امر را ندارد
مقاومت ها است که توده ها همه 
دارودسته های ارتجاعی را به خوبی 
 شناخته و امکان شکل گيری یک
رهبری انقالبی ای که توانائی هدایت 
مبارزات مردم تا پيروزی را داراست 

  .مدآبه وجود خواهد 

  ستون آزادستون آزاد
  

  فلوجه، معضل اشغالگران در عراقفلوجه، معضل اشغالگران در عراق
  فرهاد کوهزادفرهاد کوهزاد: : تهيه و تنظيمتهيه و تنظيم
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   ... ...درس های بزرگ کموندرس های بزرگ کمون
  

   ) )1616 صفحه  صفحه بقیه ازبقیه از( ( 
  

این به آن اوضاعی شبیه بود که . دحکومت می کر
حاال (دو حکومت، دو قدرت در کنار هم در پتروگراد 

  . وجود داشتند1917بعد از انقالب فوریه ) لنین گراد
  

ایجاد سازمانهای نظامی پرولتاریائی به توسط 
پرولتاریای پاریس برای مقابله با ماشین دولتی 
بورژوازی یک اقدام مهم مقدماتی تدارکاتی برای 

هنگامیکه . خرد کردن ماشین دولتی بورژوازی بود
 مارس 18 سبب جنگ داخلی در Thiers "غتی ی"

وهای مسلح خود تکیه  شد، پرولتاریا به نیر1871
کرد تا حمله ضدانقالبی او را به شکست کشاند و 

  . دست به نابودی  ماشین دولتی بورژوائی زد
  

بر مبنای تجارب سیاسی و غریزه طبقاتی خود، قیام 
کنندگان کمون پاریس به این نتیجه رسیدند که ارتش 
و بوروکراسی موجود، دو نهاد مهم دستگاه دولتی 

 ، و به همین اعتبار، در جریان بورژوازی هستند
اولین . پیروزیشان خیلی سریع آنها را منحل کردند

فرمان کمون، فرمان نابودی ارتش موجود و 
فرمان کمون، بطور . جایگزینی آن با گارد ملی بود

هیچ نیروی مسلحی به "مشخص تعیین می کرد که 
غیر از گارد ملی، مجاز نیست در پاریس تشکیل و یا 

 و هم چنین تأکید داشت که ".یس شودوارد پار
تمام شهروندان که آمادگی خدمت را دارند به گارد "

 گردانهای بورژوائی گارد )11(."ملی خواهند پیوست
  . ملی بوسیله کمون منحل اعالم گردیدند

  
در همان زمان، فرمان مزبور قوانین و مقررات دولت 

 را تماماً غیر قانونی اعالم) Versailles(ورسای 
کمون پاریس در زمان ": کرده و چنین تصریح نمود

حاضر عمالً تنها قدرت است، کمون پاریس اعالم می 
دارد که از این پس، کارکنان خدمات عمومی، 
دستورات و مکالمات و مکاتباتی را که از طرف 
دولت ورسای  و یا از طرف طرفداران آن صادر می 

هر مقام و .. . .شوند ،غیر قانونی و بدون اثر می دانند
کارمندی که از این فرمان سرپیچی کند، فوری اخراج 

 کمون مقامات ارتجاعی که در )12(".خواهد شد
پاریس ماندند را اخراج کرد و دستور داد که 
کارکنان معمولی دولت سابق، خالصانه خدمت گذار 

  . مردم باشند
  

کمون ارگانهای قدیمی قضائی را از بین برد و 
.  قانونی را منحل اعالم کردسنتهای ارتجاعی

مشخص کرد که قضات باید توسط مردم انتخاب 
شده و دادستانهای کل مستقیماً از جانب کمون 

  .منصوب گردند
  

کمون پس از نابودی ابزار فیزیکی نگهبانی و حفاظت 
حاکمیت بورژوازی یعنی ارتش موجود، سریعا 
نابودی ابزار معنوی حفظ و ادامه حاکمیت 

عالوه بر مسائل . ر مردم را آغاز کردبورژوازی ب
از دولت را اعالم ) مذهب(دیگر، کمون جدائی کلیسا 

کرده و در سرلوحه کار خود قرار داده و به نابودی 
  .حقوق ویژه کشیشان و روضه خوانان  پرداخت

  
قیام کنندگان کمون پاریس در اعمال انقالبیشان، 

سم در خود را از اشتباهات نظری پرودنیسم و بالنکی
به جای تالش برای برقراری . زمینه دولت جدا کردند

آنارشیسم دولتی پیشنهادی پرودنیسم، آنها 
به جای ایجاد . ارگانهای دولت پرولتاریا را بنا نهادند

 آن طورکه از جانب -دیکتاتوری چند انقالبی
 آنها اولین گامها -بالنکیسم پیشنهاد و تبلیغ می شد 

پرولتاریا با اتکاء بر شور و را در تمرین دیکتاتوری 
  .ابتکارات کارگران برداشتند

  
چرا می گوئیم که کمون پاریس تجلی  دیکتاتوری 

  پرولتاریا بود؟
اوال، کمون رژیم انقالبی کارگران بود که در مقابله 

مسلحانه پرولتاریا بر با بورژوازی و از طریق قیام 
ن علیه بورژوازی متولد شد و بر مبنای نابودی ماشی

در مدت عمر کوتاه . دولتی بورژوازی تأسیس گردید
 روزه اش، کمون یک مبارزه شجاعانه و دلیرانه 72

 چه داخلی و چه -را بر علیه نیروهای سرمایه داری 
بیانیه کمیته مرکزی گارد .  به پیش برد-بین المللی 

 را 1871ملی که بطور دقیق محتوای اجتماعی انقالب 
زه را مبارزه ای عظیم روشن می کرد، این مبار

 طفیلی گری"توصیف کرد؛ مبارزه عظیمی که در آن 
و کار، استثمار و تولید، با یکدیگر در تخاصم قرار 

  )13(".گرفته اند
  

دوماً، کمون یک رژیم انقالبی بود که در آن 
پرولتاریا ارباب خانه بود و ابزار اصلی حفظ بقاء آن 

دیکتاتوری ". هم ، نیروهای مسلح، کارگران بودند
پرولتاریا اساسی و حیاتی است و اولین شرط آن 

 کمون از حمایت )14(".ارتش پرولتاریا می باشد
گسترده کارگران و ارگانهای توده ای آنها برخوردار 

بخش بزرگ سیاستها و طرح های آن از ایده . بود
های توده ها نشأت می گرفت و بازتاب دهنده نیازها 

رهبران کمون . ه کارکنان بودو امور پرولتاریا و تود

توسط مردم انتخاب شده بودند و تحت نظارت توده 
طبق قانون، توده ها می توانستند رهبران  . ها بودند

  .را از مقام خود خلع گردانند
  

سوم، کمون یک رژیم انقالبی متفاوت از پارلمان 
در کمون  نهادهای نمایندگی باقی ". بورژوازی بود
انتاریسم به مثابه یک سیستم ویژه، ماندند، اما پارلم

مانند تقسیم کار بین قوه مقننه و مجریه به مثابه یک 
امتیاز و جایگاه ویژه برای نمایندگان وجود 

کمون در عین حال اندام اصلی قوه   )15(".نداشت
کمیته های کمون، مبلغ روح . مقننه و مجریه بود

ین قوانین و اعضای آنها مسئول اجرای آنها و هم چن
  .مسئول و جواب گو در برابر مردم و کمیته بودند

  
چهارم، کمون یک رژیم انقالبی بود که 
. انترناسیونالیسم پرولتاریائی را اجرا می کرد

کمون نه برای اهداف تنگ ملی، بلکه برای رهائی "
انسانهای زحمتکش و تمام ستمکشان و سرکوب 

مون پرچم ک": کمون اعالم کرد  )16(".شده گان جنگید
  )17(".پرچم جمهوری جهانی است

  
پنجم، کمون یک رژیم انقالبی بود که نابودی 

کمون قصد ". استثمار را هدف خود قرار داده بود
 که بر اساس آن عده قلیلی -داشت مالکیت طبقاتی 

 را -صاحب دست رنج و کار اکثریت می گردند 
می خواست از مالکین، سلب مالکیت کند  . نابود کند
واست که ابزار تولید، زمین و سرمایه، را که و می خ

حال به عنوان وسائل بردگی و استثمار نیروی کار 
به کار می روند را به صورت ابزار کارگران آزاد و 

  )18(".متحد در آورد
  

این خصلت های کمون پاریس نشان می دهند که 
کمون، آنتی تز تمام اشکال قدرت دولتی طبقات 

اری نبود که اقلیت استثمار استثمارگر بود، و ابز
کننده از طریق آن بر توده های کارگر و زحمتکش 

بلکه ابزاری بود که استثمار شوندگان . حکم رانی کند
و ستمکشان از طریق آن سرنوشت خود را بدست 

مرتجعین از . گرفتند تا رهائی خود را بدست آوردند
کمون مانند مرض واگیردار، مرضی که می رفت به 

لویی بالنک این . یت کند تنفر داشتندهمه سرا
سوسیالیست ظاهری نیز کمون را مورد حمله قرار 

انتخابی که در آن، گروه کوچک انتخاب "داد و آن را 
کننده، متشکل از مردان مسلح، که تا ابعاد زیادی 
ناشناخته، و توانائی و صمیمیت و صداقتشان در 

او .  خواند)19("مواردی بطور قطع مورد تردید است
جبهه ملی ورسای را تطهیر و کمون را به بهانه اینکه 
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مسئول و آغازگر جنگ داخلی بود مورد حمله قرار 
ای ستیزه ! آه، ای جنگ داخلی": او گفت. می داد

مردم کشته می ! ای غرش توپ ها! وحشت آور
شوند و فنا می گردند و اعضای مجمع ملی که 

 خونین از حاضرند جان خود را بدهند تا این غائله
طریق مسالمت آمیز حل و فصل شود، به این 
مصیبت گرفتار آمده اند که حق ندارند هیچ اقدامی 
انجام دهند، حتی اینکه بگریند یا آنکه کلمه ای بر 

  )20(".زبان آورند
  

دروغ های شرم آور این انحالل طلب بطور بارز و 
آشکار، چهره زشت فردی را که مخالف انقالب 

و دیکتاتوری پرولتاریا بود را برمال می پرولتاریائی 
تدوین کنندگان آثار کالسیک مارکسیستی، . کند

قاطعانه حمالت مرتجعین و بزدالن را علیه کمون 
پاریس افشا کرده و ماهیت ضد انقالبی آنها را 

آنها توضیح داده و آشکار کردند که . آشکار کردند
کمون به خاطر اینکه فاقد رهبری یک حزب سیاسی 
مارکسیستی بود و تئوری مارکسیستی راهنمایش 
. نبود، یک دیکتاتوری پرولتاریائی کامل و بالغ نبود

ولی بهرحال، در جهت درک چگونگی حاکمیت 
پرولتاریائی، تالش و آزمایشی بود با ارزش بزرگ 

   .جهانی
  

جوهر حقیقی کمون این بود که ": مارکس گفت
ارزه طبقه محصول مب. کمون، یک دولت کارگری بود

تولید کننده بر علیه طبقه غاصب و چپاولگر محصول 
 آن روبنای سیاسی که تحت سرانجام،. تولید

حاکمیت آن، امکان رهائی اقتصادی کار میسر می 
 تدوین کنندگان آثار )21(".گردد، کشف گردید

کالسیک مارکسیستی روشن کردند که قدرت دولتی 
کمون از نوع کمون و بسیاری از اعمال صحیح 

محصول عملکرد انقالب پرولتاریا و هنرمندی توده 
هائی بود که مسلح شده بودند تا حق خود برای 
آزادی را بدست آوردند و هم چنین تالش می کردند 

پرولتاریا با . تا سرنوشت خود را خود بدست گیرند
اتکاء به غریزه طبقاتی خود، رشته های اتصالی به 

ه کرد و مشعل پر پرودنیسم و بالنکسیم را  پار
انگلس . نوری را برای پروسه مبارزه روشن نمود

کمون گور هر چیز کهنه و بطور اخص ": می گوید
و هم زمان گهواره . سوسیالیسم فرانسوی بود

انترناسیونالیسم کمونیستی بود که در فرانسه تازه 
هر چند که پرودونیستها قویاً در کمون " )22(".بود

 کوچکترین قدمی برای نمایندگی می شدند، اما
نابودی جامعه کهنه و کوچکترین کوششی جهت 

سازماندهی نیروهای اقتصادی بر اساس طرح های 
برعکس بزرگترین افتخارکمون . پرودن بر نداشتند

جوهر پیش "این بود که در تمام گامهای اقتصادی، 
 اش مجموعه ای از پرنسیب های خاص نبود، "برنده

اقدامات "بنابراین . لی بودبلکه نیازهای ساده و عم
 ملغی اعالم کردن شب کاری در نانوائیها، از -کمون 

بین بردن جریمه های نقدی در کارخانه ها، مصادره 
کارخانه ها و کارگاه ها و انتقال کنترل آنها به 

 به هیچ وجه نه بر مبنای اصول �مجامع کارگران 
پرودونیسم بلکه بر اساس جوهر سوسیالیسم علمی 

توده ... "این :  لنین گفت)23(".انی به اجرا در آمدندآلم
که علیرغم تئوریهای غلط و اشتباهات " بودند "ها

بالنکی و پرودن، کل جنبش را به سطح عالیتری 
  )24(".ارتقاء دادند

  
 نظامی بورژوازی را از میان -ماشین بوروکراتیک

بردارید و دیکتاتوری پرولتاریا را برقرار ساخته و 
 این است -ن دیکتاتوری بورژوازی کنیدجایگزی

 - جوهر خالص و خالق تئوری مارکسیستی
لنینیستی، در باره دولت و مهمترین تجربه کمون 

دقیقاً در برخورد به این موضوع بنیادی . پاریس
ست ها از ی لنین-است که مرزبندی بین مارکسیست

و رویزیونیستها از طرف یک طرف با اپورتونیستها 
مارکس و انگلس صراحتا . ردیده استدیگر آشکار گ

 و "کریتینیسم پارلمانی"اپورتونیست های راست و 
 را طرد "ترس و گریز آنها از دیکتاتوری پرولتاریا"

، لنین و استالین نیز صریحا. و افشاء می کردند
سفسطه بافی های رویزیونیست های بین الملل دوم 

ی  را ب"گذار مسالمت آمیز به سوسیالیسم"درباره 
  .رحمانه رد و طرد می کردند

  
ست های جهان در حال حاضر یک ی لنین-مارکسیست

مبارزه بی امان و سازش ناپذیر را برعلیه 
رویزیونیست های خروشچفی و تئوری های 

گذار مسالمت "ارتجاعی و اعمال آنها در زمینه 
 و غیره را به پیش می "قدرت تمام خلقی" و "آمیز

. ه نگاه می دارندبرند و پرچم آنرا افراشت
رویزیونیستهای خروشچفی، به بهانه اینکه زمان 
تغییر کرده، شرایط تغییر کرده اندیشه های 
زهرآگین و گمراه کننده ای را اشاعه داده و به پیش 
می برند مبنی بر این که پرولتاریا گویا می تواند 
قدرت سیاسی را بدون نابود کردن دستگاه قدرت 

و یا این که سوسیالیسم بورژوازی بدست آورد 
گویا می تواند بدون دیکتاتوری پرولتاریا ایجاد 

  .شود

  
  
  
  
  
  

  

  ::پیام فدائی و خوانندگانپیام فدائی و خوانندگان
  
  

  آلمانآلمان
  

  س -ر 
  با درودهای انقالبی

با سپاس از کارت ارسالی و با تأسف از اینکه 
چه را که به دلیل اخالل در ارتباطات پستی آن

شاد و پیروز . فرستاده بودید به دست ما نرسید
  .باشید
  

   س-ر 
  با درودهای انقالبی

با تشکر فراوان از اینکه عکس . نامه تان رسید
یکی از رفقای شهید سازمان را تهیه و برایمان 
ارسال نمودید، امیداواریم که باز هم بتوانید در 

الش در ضمن در ت. این زمینه به ما کمک نمائید
ایم تا نوارها و جزواتی که خواسته اید را تهیه و

  .موفق باشید. برایتان ارسال نمائیم
  
  نروژنروژ

   م-ر 
  با درودهای انقالبی

با سپاس به خاطر . نامه تان را دریافت کردیم
مطالبی که فرستاده اید، امیدواریم که باز هم ما 
را در جریان برخوردهای زنده ای که با مردم 

در ضمن با پوزش از  .رار دهیدداشته اید ق
اشتباهی که در درج کمک مالی ارسالی  رخ 
داده بود در این شماره  به تصحیح آن می 

 .پیروز باشید. به امید دیدار.  پردازیم

  

  لیست کمک های مالی
  

  سوئدسوئد
   یورو20انی            رفیق عنانی شیشو

   یورو20رفیق روح انگیز دهقانی          
  

  نروژنروژ
  ) )99ادامه مطلب در صفحه ادامه مطلب در صفحه ((   کرون400                م                         -ر
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 آدرس پست الکترونیک
address: ipfg@hotmail.com    e-mail  

  
، ارمغان امپریالیسم ، ارمغان امپریالیسم ""دمکراسیدمکراسی""جنایت در لباس جنایت در لباس 

  !!برای مردم عراقبرای مردم عراق
  

تصاویر شکنجه مردم عراق، منتشره در 
جراید غرب، قبل از هرچيز ماهيت واقعی 

 صادر شده از سوی آمریکا و" دمکراسی و آزادی"
انگليس به عراق را بار دیگر آشکار ساخت و جهان 
را تکان داد و موجب سروصدای زیادی در سراسر 

به طوری که جرج دبليو بوش نيز . دنيا گشت
توصيف کند و " تکان دهنده"مجبور شد آن را  

شریک قافله اش، تونی بلر نيز، در مصاحبه 
در تاریخ اول ماه " اسکای نيوز"تلویزیونی اش با 

البته او در حالي . خواند" غيرقابل قبول" آن را مه،
که زیرکانه سعی نمود با تأکيد بر این نکته که 

" خطرات جانی"سربازان انگليسی در عراق با 
به " خدمات ارزنده ای"مواجه بوده و گویا تاکنون 

مردم عراق کرده اند، اذهان عمومی را منحرف کند 
مال شده و به طور غيرمستقيم نيز شکنجه های اع

بر روی زندانيان سياسی عراقی از سوی شکنجه 
  .گران آمریکائی و انگليسی را توجيه نماید

جدا از این که مهره های ریز و درشت نظام 
سرمایه داری چه در حلقه سياستمداران و نظاميان 
آمریکا و انگليس و چه در خارج از آن در رابطه 

یر فوق با جنجال اخير چه اظهاراتی می کنند، تصاو
نه فقط بيانگر توحش نيروهای اشغالگر درعراق 
بلکه در واقعيت امر گویای جلوه دیگری از ماهيت 

مقاومت مردم . نظام گندیده سرمایه داری می باشد
عراق مانع از آن شد که ارتش اشغالگران در پادگان 
های خود با خيالی آسوده منافع غارتگران را 

ش را به کوچه و این مقاومت، ارت. پاسبانی کنند
خيابان کشاند و اوج بربریت و توحش آن در جهت 
پاسداری از منافع سرمایه داری جهانی را در 

  .معرض دید جهانيان قرار داد
این تصاویر نه فقط وجود شکنجه در زندان 
های عراق توسط اشغالگران را اثبات نمود، بلکه 
خط بطالنی بر تمامی یاوه هائی کشيد که توسط 

به عراق، " دمکراسی"بلر مبنی بر صدور بوش و 
هدایت این کشور به سوی رفاه و آزادی و آینده ای 

برای مردم این کشور به طور مستمر در " روشن"
  .جراید عمومی نشخوار می شود

رو شدن وجود خشونت و شکنجه در عراق 
آن هم با این درجه از توحش توسط سربازان 

ت نمود که اعمال آمریکائی و انگليسی، بار دیگر ثاب
دیکتاتوری فقط توسط سگان زنجيری امپریاليسم 

... نظير شاه، خمينی، صدام حسين، معمر قذافی و 
انجام نمی شود، بلکه از طرف اربابان آنها که ُپز 
دمکراسی خواهی به خود گرفته و از این طریق 

و اساسًا . توده ها را می فریبند نيز اعمال می گردد
ی آنها نظير سازمان سيا و دستگاه های جاسوس

انتليجنت سرویس انگليس، خود از بنيان گزاران 
سازمان های جاسوسی در کشورهای تحت سلطه 
بوده و خود از مربيان و تربيت کنندگان متخصصين 

  .شکنجه گر در کشورهای مزبور می باشند
تصاویر شکنجه توسط ُعمال و مزدوران 

کش و ارتش آمریکا و انگليس عليه خلق زحمت
محروم عراق بيانگر اوج توحش نيروهای اشغالگر 
بوده و نشان می دهد که هرگونه توهم نسبت به 
ماهيت این نيروها منجر به توهم پراکنی در ميان 
خلق های سراسر جهان در مبارزه شان عليه 

  . امپریاليسم جهانی خواهد شد
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