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  سرمقالهسرمقاله            

  !!نغمه شوم امریکائینغمه شوم امریکائی
 

دهند که برخی از محافل قدرتمند امریکائی در رابطه با تجزیه  هائی خبر می ستیم که از نغمهاین روزها در نشریات مختلف شاهد درج گزارشاتی ه"
 که در یکی از نشریات نیروهای "رالف پیترز"ای است از یک ژنرال بازنشسته امریکائی بنام  ترین نمونه در این رابطه مقاله تازه. اند ایران سر داده

پیشنهاد (!!)  تهیه نشده و برای رسیدن به عدالت "عادالنه"ر این مقاله مدعی گردیده که نقشه خاورمیانه نامبرده د. مسلح امریکا درج شده است
 نام برده شده که "بزرگ" و "مستقل"کند، از یک کردستان  امریکائی پیشنهاد می!! ای که این ژنرال عدالتخواه در نقشه. دهد تغییر این نقشه را می

 ".گیرد می  و عراق و ترکیه و سوریه را در برهائی از کردستان ایران بخش
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  13551355 تیر  تیر 88خاطره شهدای خاطره شهدای 
  ::رفیق کبیر حمید اشرف و همرزمانش رفقارفیق کبیر حمید اشرف و همرزمانش رفقا

  

            محمدمهدی فوقانی          محمدمهدی فوقانیاریارییوسف قانع خشک بیجیوسف قانع خشک بیج
  عسگر حسینی ابردهعسگر حسینی ابرده      غالمرضا الیق مهربانی غالمرضا الیق مهربانی                       

  اکبر وزیریاکبر وزیری                   علی                 علی        محمدرضا یثربیمحمدرضا یثربی        
          طاهــره خرم        طاهــره خرم      مه حسینیمه حسینیــــفاطفاط                      

  پورپور  غالمعلی خراطغالمعلی خراط                                محمدحسین حقنوازمحمدحسین حقنواز
  

  و خاطره چریکهای فدایی خلقو خاطره چریکهای فدایی خلق
، نوروز قاسمی و ، نوروز قاسمی و مسیحامسیحا) ) مهدیمهدی(( بهزاد  بهزاد انگیز دهقانی،انگیز دهقانی،  روحروح

 بدست مزدوران  بدست مزدوران 13601360 تیر  تیر 88 که در تاریخ  که در تاریخ حسین تنگستانیحسین تنگستانی
  ،،رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی به شهادت رسیدندرژیم جنایتکار جمهوری اسالمی به شهادت رسیدند

!!گرامی بادگرامی باد
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ات مختلف شاهد این روزها در نشری
هائی  درج گزارشاتی هستیم که از نغمه

دهند که برخی از محافل  خبر می
قدرتمند امریکائی در رابطه با تجزیه 

ترین نمونه در  تازه. اند ایران سر داده
ای است از یک ژنرال  این رابطه مقاله

 "رالف پیترز"بازنشسته امریکائی بنام 
که در یکی از نشریات نیروهای مسلح 

نامبرده در این . مریکا درج شده استا
مقاله مدعی گردیده که نقشه خاورمیانه 

 تهیه نشده و برای رسیدن به "عادالنه"
پیشنهاد تغییر این نقشه را (!!) عدالت 

ای که این ژنرال  در نقشه. دهد می
کند، از  امریکائی پیشنهاد می!! عدالتخواه

 نام "بزرگ" و "مستقل"یک کردستان 
هائی از کردستان  که بخشبرده شده 

ایران و عراق و ترکیه و سوریه را در 
ژنرال مزبور در رابطه با . گیرد می بر

ضرورت این طرح و ایجاد یک کشور 
نویسد  کردستان آنهم بوسیله امریکا می

تشکیل چنین کشوری یک متحد " که
استراتژیک پایدار برای امریکا در منطقه 

در ) ستتأکید از ما(".ایجاد خواهد کرد
این نقشه بخشی از جنوب ایران، همراه 

نشین عراق نیز  های شیعه با قسمت
جدیدی را تشکیل خواهند داد و  کشور

این داستان در بلوچستان و آذربایجان 
خالصه در طرح  .شود نیز تکرار می

استعماری این ژنرال امریکائی، ایران و 
عراق تکه تکه شده و از حاصل جمع 

 چندین کشور کوچک ها این تکه  پاره
جدید بوجود خواهد آمد تا به قول 
ژنرال مزبور این بار نقشه خاورمیانه 

یا به قول . شکل گیرد "عادالنه"
وزیر سابق اسرائیل اریل  نخست
 معضل - جالد صبرا و شتیال-شارون

 حل "بزرگی بیش از اندازه ایران"
روشن است که در اینجا بحث بر !! شود

حقق حق تعیین سر حل مسئله ملی و ت

سرنوشت مردم به دست خودشان 
نیست بلکه بحث بر سر تقسیم به 
اصطالح خاورمیانه بر اساس منافع و 

ه از ت کمصالح امپریالیسم امریکا اس
 نام "عادالنه"آن به عنوان تقسیم 

 .برند می
 

ها  بر کسی پوشیده نیست که امریکائی
مدتهاست که جهت کسب سهم هرچه 

خاورمیانه یعنی  "کیک"تری از  بزرگ
به دست آوردن حاصل هرچه بیشتری 
از استثمار و غارت دسترنج کارگران و 

های ستمدیده منطقه، طرح  توده
 را پیش کشیده و "خاورمیانه بزرگ"

در همین راستا عراق و افغانستان را به 
طرح خاورمیانه ". خاک و خون کشیدند

 و به اصطالح دموکراتیزه کردن "بزرگ
نام مستعار تقسیم مجدد آن در واقع 

مابین امریکا و  بازارهای این منطقه، فی
در . نیروهای امپریالیستی دیگر است

راستای چنین هدفی است که اکنون 
برخی از محافل قدرتمند امریکا طرح 
تجزیه کشورها در این منطقه را دنبال 

کنند و در این فکر هستند تا  می
اوضاعی که در یوگوسالوی سابق 

دند و آن کشور را به چندین پیش آور
کشور کوچک تقسیم کردند را در این 

 .منطقه نیز پیاده کنند
 

ها "همایش"ها که در  بر اساس این طرح
ها و نشریات مختلف به  و کنفرانس

ها  بحث گذاشته شده است، امریکائی
کوشند تا با تکیه بر واقعیت تبعیض  می

و ستم ملی در ایران، در نقش دایه 
با دامن   از مادر ظاهر شده وتر مهربان

زدن به تفرقه و دشمنی بین ملل 
دهنده ایران شرایط مورد نظر  تشکیل

های  خود را جهت پیشبرد سیاست
شان مهیا  تجاوزگرانه و امپریالیستی

ها که  جهت نیست که امریکائی بی. نمایند
های  ضمن دفاع از دولت تا دیروز

طلبانه  متمرکز سرکوبگر، هر ندای حق
طلبی  ی در ایران را با مارک تجزیهمل

 کردند و ارتش سرکوبگر محکوم می
تمامیت "ایران  را به بهانه دفاع از 

نمودند  ، تجهیز می"ارضی کشور
! اند  افتاده"فدرالیسم"ناگهان به فکر 

تحت این عنوان آنها به واقع هدف 
 هرچند -کنند تجزیه ایران را دنبال می

نی فدرالیسم به خودی خود به مع
 !جدائی نیست

 
درست در جهت پیشبرد سیاست فوق، 

 که یکی از "انستیتو امریکن انترپرایز"
های استراتژیک هیئت  مراکز تهیه طرح
باشد، زیر نظر مایکل  حاکمه امریکا می

ایران "لدین همایشی تحت عنوان 
ناشناخته، مورد دیگری برای 

 Unknown Iran, Another "فدرالیسم

Case for Federalism)(  تشکیل داد و
بی الکسانی با عنوان خود ساخته و ق

، ∗های تحت ستم ایران نمایندگی از ملت
به این همایش دعوت شدند تا زیر نظر 
جناب مایکل لدین به مثابه یکی از 

یعنی  -نمایندگان امپریالیسم امریکا
دشمن درجه یک مردم تحت ستم 

 به اصطالح راهی برای مقابله با -ایران
یا در !! و ستم ملی پیدا کنندتبعیض 

واقع و به زبان ساده، این امپریالیسم را 
طلبانه و  های تجزیه در پیشبرد طرح

ضدخلقی خود در ایران و گسترش 
هرچه بیشتر سلطه خود در خاورمیانه 

                                             
 جبهه ور ازپ در این جلسه دکتر حسین  ∗

متحد بلوچستان، رحیم شهبازی از جامعه 
های مقیم امریکای شمالی و  آذربایجانی

دکتر مرتضی اسفندیاری از حزب دمکرات 
 .کردستان ایران شرکت داشتند

مجلس  از طرف دیگر،. یاری دهند
سنای امریکا نیز اخیراً مبادرت به 

: جاده دمکراسی"تشکیل کنفرانس 
 سیاسی و انسانی کامل در حقوق
 Road to Democracy: Full ("ایران

political and human rights in Iran (
دانیم نمایندگانی از حزب  نمود که می

دمکرات کردستان ایران و سازمان 
هم ) کومله(زحمتکشان کردستان ایران 

و در . در این کنفرانس شرکت کردند
  تمام،"روحیه" و "انرژی"برگشت با 

 "فدرالیسم"هرچه بیشتر بر طبل 
جای تعجب نبود که حزب . کوبیدند

های مدید،  دموکرات کردستان که سال
دموکراسی برای ایران و " شعار

ه ب - را"خودمختاری برای کردستان
 -ای که از این شعار داشت رغم هر تلقی
کرد با مشاهده چنین  تکرار می

 این شعار ،گرایشاتی در امریکا و منطقه
ای بود که دیگر  ه گوئی جامه کهنهرا ک

کرد، درآورده و آن  بر تنش سنگینی می
را با جامه جدید فدرالیسم دوخته شده 

ردستان پیمانانش در ک در امریکا و هم
و به این ترتیب ! عراق عوض نمود
اش در طرح شعار  نشان داد که مساله

برای رفع ستم ملی، تجزیه و تحلیل 
دهی به  شرایط جامعه ایران و پاسخ
بلکه این . نیاز واقعی خلق کرد نیست

های بزرگ است که  های  قدرت سیاست
 را ای شعار چنین نیروهای سیاسی

 .کند تعیین می
 

شنویم  که  ارتش امریکا  وقتی که  می
 "Hicks & Associates"از کمپانی 

 انجام یک پروژه تحقیقاتی در خواهان
 "های قومی ایران و عراق گروه"میان 
و یکی از سخنگویان . ه استشد

تفنگداران دریائی امریکا در این باره 
هدف از این "گوید که  رسما می

ها این بود که ارتش و نیروهای  پروژه
 ها، نظامی ما در صورت وقوع بحران

آمادگی برای گسیل نیروها به صحنه 
، این موارد "درگیری را داشته باشند

هائی  بیانگر این واقعیت است که بخش
از هیئت حاکمه امریکا در این اندیشه 
شوم هستند تا با تجزیه کشورهای 

  سرمقالهسرمقاله
  

  !!نغمه شوم امریکائینغمه شوم امریکائی
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منطقه و از جمله ایران شرایط گسترش 
هرچه بیشتر سلطه امریکا در منطقه را 

های  فراهم کرده و بندهای اسارت توده
اینکه این . تر نمایند ستمدیده ما را محکم

ها در عمل تا چه حد پیش برده  سیاست
د عمال متحقق گردد و شود و تا چه ح

یا اساسا امکان تحقق داشته باشند، 
البته تغییری در این واقعیت ایجاد 

کند که هم اکنون محافل قدرتمندی  نمی
در طبقه حاکمه امریکا مصالح 
امپریالیسم امریکا را در پیشبرد چنین 

 .بینند خطی می
 

 ایران که از "تجزیه"اما اگر تبلیغ خط 
گردد،   تبلیغ میسوی محافلی در آمریکا

در تقابل کامل با منافع و مصالح مردم 
ماست، از طرف دیگر واقعیت این است 
که جمهوری اسالمی با همه 

اش، خود عامل  های ضدخلقی سیاست
بزرگی در جهت تسهیل پیشبرد چنان 

این رژیم با . ای است طرح امپریالیستی
های  فرسائی که برای توده شرایط طاقت

وجود آورده زمینه را تحت ستم ایران ب
برای رواج تبلیغات امپریالیستی از این 

و چه بسا . دست نیز فراهم نموده است
های  که چنان تبلیغاتی در میان خلق

تحت ستم ما که با همه وجود خواهان 
رهائی از سلطه جمهوری اسالمی 

واضح است که . باشند، کارساز افتد می
طلبانه یاد شده که  های تجزیه تالش
وز تحت عنوان فدرالیسم عرضه امر
شوند، از سر خیرخواهی برای مردم  می

های تحت ستم این کشور  ایران و ملیت
نبوده و کامال در جهت سیاست 

باشد که راه گسترش  مشخصی می
نفوذ هرچه بیشترامریکا در منطقه، را 

اگر این خواست درست و . نماید باز می
های مردم ایران است  انقالبی همه توده

ه جمهوری اسالمی باید برود، اما این ک
رفتن تنها زمانی در راستای منافع 
مردم ماست که استبداد حاکم به دست 

و . توانای خود مردم سرنگون گردد
برای چنین امری مردم ایران به وحدت 
و یکپارچگی همه نیروهای خود، 

 .نیازمنداند
 

بر چنین اساسی است که نباید اجازه 
گارنگ مردم ما با داد که دشمنان رن

ایجاد تفرقه در صفوف آنها شرایط را 
های ضدمردمی  جهت پیشبرد سیاست

بنابراین باید بدون . خود مهیا نمایند
ای ضمن افشای  هیچ مالحظه

ها چهره آن  های امپریالیست سیاست
نیروهائی را افشاء نمود که در امر 
مقدس سرنگونی دیکتاتوری حاکم 

ها و از  ستدست کمک به سوی امپریالی
باید . کنند جمله دولت امریکا  دراز می

در همان حال با توجه به این واقعیت که 
دشمنان جهت تفرقه انداختن در 

های  صفوف مردم ما و پیشبرد سیاست
خود بر واقعیت تبعیض و ستم ملی 

گذارند، نیروهای واقعاً  موجود دست می
انقالبی و دموکرات و دلسوز مردم باید 

ش بر ضرورت تساوی بیش از پی
 های ایران و لغو امتیاز حقوق همه خلق

هر ملتی بر ملت دیگر تاکید نموده و 
های درست تحقق این امر را نشان  راه

واقعیت این است که  یکی از . دهند
های جلوگیری از تفرقه در صفوف  راه

های شوم  کردن نغمه مردم ما و خفه
تجزیه،  تاکید بر حق ملل در تعیین 

ت خویش و حق جدائی سرنوش
تنها با برسمیت شناختن این . آنهاست

حق است که ملل ساکن ایران امکان 
یابند با اتحادی داوطلبانه و برادرانه  می

برعلیه دشمنان خود صف واحدی را 
 ما ضمن مخالفت ،بنابراین. تشکیل دهند

قاطع با هرگونه سیاست بالکانیزه 
 که صرفا در -کردن ایران و منطقه

 -باشد صالح امپریالیسم میجهت م
همه ملل ساکن ایران در  خواهان وحدت

مبارزه برعلیه جمهوری اسالمی، با 
تاکید بر حق تعیین سرنوشت و حق 

و بر این باوریم . باشیم جدائی آنها می
که تنها در جریان نابودی دیکتاتوری 
امپریالیستی حاکم و بر قراری 

های ما امکان  دمکراسی است که خلق
ابند بدون دخالت خارجی و در ی می

تقابل با منافع آنها اراده آزاد خود را به 
نمایش گذاشته و سرنوشت خویش را 

 .خود تعیین نمایند
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لیست کمک مالیلیست کمک مالی
 

  سترالیاسترالیااا
  یورو100      یاد یاران یاد باد

 

  انگلستانانگلستان
   پوند220      سارا 

 

  امریکا امریکا 
  دالر200   رفیق شهید مهرنوش ابراهیمی 

  دالر200    رفیق شهید پوران یدالهی
  دالر200    )فضیلت کالم(رفیق شهید شیرین معاضد 

  دالر200   رفیق شهید مرضیه احمدی اسکوئی 
  دالر200  السادات روحی آهنگران رفیق شهید نزهت

 

  سوئدسوئد
  کرون500    ی رفیق شهید ولی سوسن

  کرون500     رفیق شهید کیومرث سنجری
  کرون500    )کاک فرهاد(رفیق شهید فریدون محمدی 

  کرون500    )کاک وریا(نژاد  اله نیک رفیق شهید فرج

  پیام فدائی و خوانندگانپیام فدائی و خوانندگان
 

  استرالیااسترالیا
  ن -ر 

 ! با درودهای انقالبی
موفق . با سپاس از گزارشی که فرستاده بودید. تان را دریافت کردیم نامه

 .و پیروز باشید
 

  امریکاامریکا
  ر -ر 

 !با درودهای مبارزاتی
ای از یکی از همکاران رژیم در  از اینکه اطالعات زنده. تان رسید نامه

های مبارزاتی هرچه  به امید همکاری. اختیار ما گذاشتید سپاسگزاریم
 .موفق باشید. ترگسترده

  

  متن ترجمه شدهمتن ترجمه شده
  گفتگو با رفیق اشرف دهقانیگفتگو با رفیق اشرف دهقانی

  رویدادهای اخیر آذربایجانرویدادهای اخیر آذربایجان  در مورددر مورد
  و مساله ملیو مساله ملی

  دیدیبه زبان کُربه زبان کُر
  

  به آدرس مابه آدرس ما
  hhttttpp::////wwwwww..ssiiaahhkkaall..ccoomm    ::نترنت مراجعه نماییدنترنت مراجعه نماییددر شبکه ایدر شبکه ای
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  .. گردیده است گردیده استمطلب زیر قبال در سایت دیدگاه منتشرمطلب زیر قبال در سایت دیدگاه منتشر: : توضیحتوضیح

  

  ؟؟!!دولت مستقل و ملیدولت مستقل و ملی
  

  فریبرز سنجریفریبرز سنجری
 
 

نشده جورج  ها گزارش سفر اعالم چند روز پیش خبرگزاری
خبر . جمهور امریکا به عراق را مخابره نمودند بوش رئیس

ها بدون رعایت هرگونه  حاکی از آن بود که امریکائی
وزیر  کنند که نخست مالحظه دیپلماتیک رسما اعالم می

چند دقیقه پیش از مالقات "ق، نوری المالکی، فقط دولت عرا
 براستی که این ".با پرزیدنت بوش از سفر وی آگاه شد

! سازد خبر چه زیبا، دیالکتیک زندگی در عراق را آشکار می
ها است و  دیالکتیک به معنای فهم تضاد در جوهر پدیده

این خبر نیز درست تضادهای موجود در عراق را به 
 .ردگذا نمایش می

خبر فوق که از یک سو تکبر و غرور بزرگترین قدرت 
نشاندگان  دهد؛ قدرتی که به تحقیر دست جهان را نشان می

ترین اصول حاکم بر  خود برخاسته و بدون رعایت اولیه
اطالع  رود که حتی بی ها، تا آنجا پیش می روابط دولت

 یعنی "دولت مورد اعتماد امریکا"وزیر  گذاشتن نخست
جمهور امریکا به عراق  ری المالکی از سفر رئیسدولت نو

اما این واقعیت از سوی . زند را در افکار عمومی جار می
دیگر عجز و زبونی بزرگترین قدرت نظامی جهان را نیز به 

قدرتی که علیرغم اشغال کشور کوچک . گذارد نمایش می
ها مجهز است  ترین سالح عراق و به رغم اینکه به پیشرفته

 هزار سرباز جنگنده در این سرزمین پیاده 135 و حداقل
خود ! "فاتح" ارتش "رهبر"کرده قادر نیست برای ورود 

قدرتی که مجبور شده ! حتی یک طاق نصرت بر پا کند
اش را مخفیانه و حتی بدون اطالع "پرزیدنت"

نشاندگان عراقی خود با هواپیما به فرودگاه بغداد  دست
 پرواز دهد؛ "ناحیه سبز"برده و سپس با هلیکوپتر به 

ای در مرکز شهر بغداد که چند هزار سرباز  منطقه
امریکائی با آخرین تجهیزات پیشرفته نظامی از آن حفاظت 

های  ای به دیپلمات ای صدمه کنند تا مبادا شلیک گلوله می
 .امریکائی وارد کند

دولت امریکا، یعنی این قدرت متکبر امپریالیستی، امروز در 
ضعی  قرار گرفته است که پس از ورود عراق در و

جمهوراش تازه جرئت  مخفیانه و بی سر و صدای رئیس
 نشانده خود در عراق را وزیر دولت دست یابد تا نخست می

 مردم عراق مطلع ساخته و "ناجی"از حضور به اصطالح  
و بعد هم بی . بوس بوش ببرد نوری المالکی را به دست

 .ج سازدسر و صدا وی را از عراق خار

بدون شک عراق اولین کشوری نیست که بوسیله 
در . یک نیروی متجاوز خارجی اشغال شده است
ها، ما  طول تاریخ، به خصوص در تاریخ جنگ

بینیم که در مقاطعی از دشمنان  کشورهایی را می
اند و یا  خود شکست خورده و به اشغال درآمده

ن اما همی. اند حتی موجودیت خود را از دست داده
تاریخ همه جا از ورود با دب دبه و کب کبه 

دهد که بدنبال شکست   خبر می"سرداران فاتح"
رقیب و اشغال قلمرو او با قدرت و جالل وارد 

حال این موقعیت را با . اند شده شده قلمرو اشغال
جمهور قدرتمندترین ارتش  سفر مخفیانه رئیس

های  ترین سرمایه گسیخته جهان، نماینده لجام
داند و  صاری، که خود را رهبر جهان هم میانح

عراق را فتح کرده است مقایسه کنید، آیا این گویای 
مردمی که . مقاومت قهرمانانه مردم عراق نیست

علیرغم همه تبلیغات امپریالیستی و سانسور آشکار 
اعتراضات آنها برعلیه اشغالگران کشورشان و 

ا ه"حدیثه"ها و "فلوجه"ها، "ابوغریب"علیرغم 
از گلوی دشمنانشان ! دهند که آب خوش اجازه نمی
هائی است که شرایطی  و چنین مقاومت. پائین رود

جمهور کشور اشغالگر مجبور  خلق کرده که رئیس
و  !!است از در پشت وارد شود تا کسی او را نبیند

وزیر دولت  حتی جرئت نکند ورود خود را به نخست
 !ساز خود نیز اطالع دهد دست

نشینان این  هائی نبود کاخ اگر چنین مقاومتبراستی 
آوردند؟ حال که به  کره خاکی چه بر سر مردم می

 این مقاومت اشاره شد بگذارید تاکید کنم که وقتی
های ستمدیده عراق صحبت  که از مقاومت توده

شود به هیچ وجه نباید این مقاومت را با اعمال  می
گرفت که های مسلحی اشتباه  جنایتکارانه دارودسته

های ارتجاعی و  ها و تضادهای قدرت بدلیل رقابت
اند و در این  جهت پیشبرد منافع آنها شکل گرفته
ها نیز کوتاهی  راستا از هیچ جنایتی برعلیه توده

 .کنند نمی
بوش در شرایطی به عراق سفر نمود که دولت 

شد تا دولت  ای متوسل می امریکا به هر وسیله
 عراق جا بزند، دولت "ملیدولت "نوری المالکی را 

ای که ظاهرا با تکیه بر انتخابات شکل گرفته و  ملی
به اصطالح حاصل اراده مردم عراق است و نه 

 دولتی که خود.  هزار سرباز امریکائی135سرنیزه 
گفت  بوش در تعریف و تمجید از مسئول آن می

 و به اشکال مختلف "آینده عراق در دست اوست"
اطالعی  اما بی. ورزید و تاکید میبر حمایت خود از ا

نوری المالکی از سفر بوش رسواکننده این تبلیغات 
دولتی که تنها دقایقی قبل از دیدار با . نیز بود
 کشور خودجمهور امریکا از حضور او در  رئیس

مطلع شده باشد هرچه درباره خود بگوید و هرچه 
اش بگویند در این  واقعیت تغییری ایجاد  در باره

 .کند که دولتی عروسکی بیش نیست ینم
حال با تکیه بر تجربه این دولت وابسته و پوشالی، 

هائی از  وضع و حال دولتی را تصور کنید که بخش
خواهند با کمک امریکا در ایران به  اپوزیسیون می

 برایمان به ارمغان "دمکراتیک"عنوان دولتی 
 همان کسانی که خود را ملی و دمکرات هم. بیاورند

خورند که  کنند و روزی صد بار قسم می قلمداد می
در صحنه سیاسی ایران تنها باید به فکر رفتن 
جمهوری اسالمی بود و دیگر مهم نیست که این 
جابجائی چگونه و در چه شرایطی و به وسیله چه 

همان کسانی که با ! گیرد نیروهائی صورت می
ادعای ملی و دمکرات بودن، بار سفر بسته، به 

اند تا با جلب نظر این قدرت جهانی  ریکا  رفتهام
ای از خاک این سرزمین بند  دست خود را به گوشه

ها عبرت  کسانی که از سرنوشت نوری المالکی. کنند
اند  فهمند و یا خود را به نفهمی زده گیرند و نمی نمی

کدام . که در این مسیر عاقبتی جز او نخواهند داشت
ا در افغانستان و عراق ابلهی است که سیر رویداده

را دیده باشد اما هنوز نداند که امریکا برای آزادی 
گذارد، امریکا برای شکل دادن  مردم ما پا پیش نمی

گذارد و اگر قرار است  به دولت ملی پا پیش نمی
ها با  چنین دولتی در ایران بر سر کار آید تنها توده

های دمکراتیک خود  به کرسی نشاندن خواسته
 بار انقالبی سرنگونی ی انند چنین کنند و همهتو می

جمهوری اسالمی هم در این واقعیت نهفته است که 
این رژیم به دست مردم و به قدرت آنها به زیر 

ها اگر هم با برخی  امریکائی. کشیده شود
کنند  های جمهوری اسالمی مخالفت می سیاست

برای آنست که حوزه نفوذ خود را برعلیه سایر 
نفوذ در منطقه   ی جهانخوار و دارایها قدرت

ای و با  بنابر این، هر کس با هر بهانه. گسترش دهند
ای بخواهد در بحران جاری نقش جلودار  هر توجیه

ارتش امپریالیسم را بازی کند و بخواهد مسئله 
های امپریالیستی  قدرت دولتی را از طریق دخالت

 شدای هم که داشته با هر سابقه مبارزاتیحل کند 
و به چنین . در این راستا مزدوری بیش نیست

توان و نه باید اجازه داد که مزدوری  کسانی نه می
برای امپریالیسم را به جای مبارزه برای دستیابی 
به آزادی جلوه داده و دولت عروسکی آینده مورد 
تصور خود را حالل مسئله ملی و تحقق حق تعیین 

ای ه سرنوشت جا بزنند و آن را برای توده
آمده از ظلم و ستم جمهوری اسالمی به  جان به

 . غالب کنند"آلترناتیو ملی"عنوان 
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 تیر و جنبش قهرمانانه 18 سال از وقایع 7
جنبشی که .  می گذرد1378 مردمی سال -دانشجویی

با مواجه شدن با هجوم وحشیانه ماشین سرکوب و 
در اثر جنایات هیستریکی که آدمکشان رژیم در 

 یک هفته تاخت و تاز خویش برعلیه توده های جریان
در همان . بپاخاسته آفریدند، به خاک و خون نشست

حال، گستردگی دامنه این جنبش، شعارهای رادیکال و 
روشن آن که ضمن نشان دادن سطح واالی آگاهی 
جوانان و توده های شرکت کننده، کلیت نظام ارتجاعی 

 زنان مبارز حاکم را نشانه گرفته بود، حضور وسیع
همه و همه از ویژگی های بارز این جنبش ... در آن و

دلیرانه توده ای بود که امروز همچنان بر تارک جنبش 
ضد امپریالیستی دمکراتیک مردم ما می درخشد و 
درسهای مبارزاتی ارزشمندی برای مردم ما در بر 

 .دارد
 

برای درک بهتر و روشنتر نتایج مبارزاتی مختلف 
، بدون شک 1378 مردمی تیر ماه -جوییجنبش دانش

باید بر شرایط خاصی که این مبارزات از دل آن 
بیرون آمد و اهمیت و نقشی که این مبارزه در آن 

جوانان دانشجو و توده . شرایط داشت،   اشاره کرد
های مبارز در شرایطی خیابانهای تهران و چند شهر 

مرگ ": دیگر را با شعارهای رادیکالی از قبیل
توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر " و "برجمهوری اسالمی

 در زیر گامهای سهمگین خود بلرزه درآوردند، "ندارد
که رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی در هیات خاتمی 

 "پروژه کالن اصالحات"فریبکار و در چارچوب 
مشغول به اجرا درآوردن یکی از بزرگترین برنامه 

. تمدیده ما بودهای سرکوبگرانه خود برعلیه مردم س
در شرایط رشد سهمگین جنبش اعتراضی کارگران و 
مردم تحت ستم، طبقه حاکم در حالی که در سطح 
باالترین مراجع خود، دستور ترور و قتلهای زنجیره 
ای را برعلیه فعالین سیاسی و روشنفکران و مخالفین 
صادر کرده و سرکوب توده های خشمگین و بجان 

، در همان حال زیر لوای آمده را تشدید می کرد

 و "تحمل"لبخندهای مکارانه خاتمی فریبکار از 
 بجای "اصالحات" و "حقوق بشر" و "دمکراسی"

انقالب داد سخن می داد و می کوشید تا بر زبانه های 
آتش خشم توده ها آب سرد ریخته و جنبش توده ای 
در حال انفجار آنها را به کجراه برده و آن را در هم 

ر آن زمان، این سیاست ضد انقالبی تماماً د. شکند
مورد پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم امپریالیستها 

 و "مرگ برخاتمی"اما فریادهای سهمگین . قرار داشت
 در آن روزها "آزادی اندیشه با ریش و پشم نمی شه"

نه تنها پته مضحکه اصالح طلبی جمهوری اسالمی را 
 حاکم فکر می کرد، خیلی زودتر از آنچه که دیکتاتوری

بر روی آب انداخت، بلکه این خیزش توده ای با نشان 
دادن اوج وحشیگری جمهوری اسالمی و بویژه 
دارودسته خاتمی در سرکوب و به خاک و خون 
کشیدن اعتراضات مردمی، ماهیت دیکتاتوری همه 
جناح های درونی جمهوری اسالمی و تضاد بنیادین 

 اصالح را بار دیگر به نظام حاکم با هرگونه رفرم و
در آن زمان . عینه در مقابل مردم رنجدیده ما قرار داد

توده های آگاه و به پاخاسته ما با اتکا به تجارب 
مبارزاتی و تاریخی خویش بدرستی استدالل می 
کردند که آزادی و دمکراسی در جامعه تحت سلطه ما 
به هیچ رو از کانال اتکاء به دشمن و دارودسته های 

رونی هیات حاکمه و کسانی نظیر خاتمی که د
مسئولیت وزارت ارشاد جمهوری اسالمی در زمان 
کشتار فجیع بهترین فرزندان این مرز و بوم در سال 

و چنین تجربه ای .  را بعهده داشت، نمی گذرد67
صحت خود را بوضوح و چقدر سریع در جریان 
روزمره زندگی به نمایش گذارد و کوس رسوایی 

 .و دارودسته اش را در همه جا بصدا درآوردخاتمی 
 

 را در 78 مردمی تیر ماه -اکنون یاد جنبش دانشجویی
شرایطی گرامی می داریم که نیروها و افراد شناخته 
شده ای که در طول سالها در ارتکاب جنایت برعلیه 
کارگران و زحمتکشان و همه توده های ستمدیده 

چ خدمتی فروگذاری ایران و حفظ و تحکیم نظام، از هی

نکرده اند، با کمک مرتجعین و دشمنان قسم خورده 
این کارگزاران . مردم به صحنه فرستاده می شوند

 نظیر گنجی ها در همه جا سمبل مبارزه و "شجاع"
مقاومت برعلیه استبداد معرفی می گردند و به مثابه 
. تجسم مقاومت و مبارزه توده ها جا زده می شوند

ن طرح ضد انقالبی ای ست که این در چارچوب چنی
زندانی "افراد ضد انقالبی فعال شده و به عنوان 

در چنین مسیری، .  مقاوم به صحنه می آیند"سیاسی
آنها با حمایتهای بین المللی محافل و دولتهای 
جهانخوار که در دشمنی آنها با مردم ما شکی نیست 

 و غیره دریافت می کنند؛ با کمک "قلم طالئی"
عین و نادانان در داخل کشور و اپورتونیستها و مرتج

یا پابوسان قدرت نظیر حزب توده و خانین اکثریتی 
در خارج کشور، روی آنتن های خبری می روند و 

 برای آزادی زندانیان "اعتصاب غذا"زیر نام آنها 
البته منظورشان از زندانی سیاسی هم سه (سیاسی 

 .یابدترتیب می ) نفر برگزیده  خودشان است
 

دشمنان مردم ما با چنین تاکتیکی می کوشند تا در 
میان نیروهای مبارز سردرگمی و تفرق ایجاد نمایند و 
در ورای چنین کارزاری نیروی مخالفت و مبارزه 
توده ای را حتی االمکان به زیر پرچم مرتجعین و 
افرادی نظیر گنجی یعنی مشاطه گران نظام ضد خلقی 

همان کسانی که از صبح تا شام . حاکم کانالیزه کنند
 و "اصالح"در صدد تبلیغ برعلیه انقالب و قهر و برله 

 .  بین گرگ و میش هستند"همزیستی مسالمت آمیز"
 

با توجه به این تالشهاست که در سالگرد جنبش 
دانشجویی مردمی تیرماه باید از درسهای مبارزاتی 

رچم این جنبش آموخت و تاکید نمود که با رفتن زیر پ
فربیکاران مرتجع و یا وابستگان به نظام نظیر گنجی 
ها آزادی و دمکراسی برای مردم ما حاصل نمی 

بلکه با اتکاء به تجارب تاریخی توده ها که با . شود
تشدید مبارزات خود چهره ضد خلقی خاتمی را افشا 
نموده و حقایق را آشکار ساختند باید به افشای بی 

ان رژیم ضد خلقی جمهوری امان فریبکاران و همدست
در حقیقت، افشای . اسالمی نظیر گنجی ها پرداخت

کسانی که شریک جنایتکاران و دشمنان توده ها بوده 
اند و بند ناف آنها به نظام ارتجاعی حاکم وصل می 
باشد، بخشی از مبارزه انقالبی برای برافکندن کلیت 
دیکتاتوری و رژیم حاکم و تمامی دارودسته های 

این یکی از مهمترین درسهای . ی آن می باشددرون
 . است78جنبش دانشجویی مردمی تیرماه 

 

  
 

با رفتن زیر پرچم فربیکارانی نظیر گنجی با رفتن زیر پرچم فربیکارانی نظیر گنجی 
  !!شودشود  آزادی و دمکراسی حاصل نمیآزادی و دمکراسی حاصل نمی

  
  )) تیر تیر1818 مردمی  مردمی ��در سالگرد جنبش دانشجویی در سالگرد جنبش دانشجویی ((
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  از فریاد تا اویناز فریاد تا اوین
  

  سامی باویسامی باوی
 

اين بار در جائی ديگر از سرزمين ما، 
آذربايجان، آتش های زير خاکستر دوباره زبانه 

اين بار، در پی سياستهای ستمگرانه . کشيدند
 ترک بود که بپا جمهوری ددمنش اسالمی، خلق

خلقی که مقامی سرخ از فداکاری و . خاست
جانبازی در تاريخ ايران دارد، و فرياد آزاديخواهی 
 .شان از برگ برگ تاريخ سرزمين ما شنيده ميشود

بعد از روزها که خلق ترک در مقام اعتراض 
 -و آزردگی به توهين به آنها در يک روزنامه دولتی

 بود جمهوری وحشی  به فرياد برخاسته-"ايران"
اسالمی، با توحشی که از ذات وابستگی اش به 
امپرياليسم برميخيزد، اين فريادهای اعتراض را 

ولی اين برای جمهوری اسالمی کافی . بخون کشيد
اين سردمداران وحشتزده، هنوز که هنوز . نبود

است بدنبال فريادهايی هستند که از سينه های آتشين 
هنوز که هنوز . سته استاز درد فقر و رنج برخا

است بيشرمانه و تجاوزگرانه بدنبال مردان و زنان 

ترکی هستند که فريادشان، نه فقط از توهين 
 که آن تنها خاکستر را بکنار زده -ستمگرانه به آنها

 بلکه از رنجهائی بلند است که حکومت -است
جمهوری اسالمی از بدو تولد ناميمونش برای 

بران به ارمغان آورده تمامی زحمتکشان و رنج
آری خبر اين است که رژيم در شهرهای . است

مختلف آذربايجان موج وسيعی از دستگيری راه 
انداخته است و آزاديخواهان و معترضين را کت 
بسته به سياهچالهای خود و به خصوص به اوين 

 .ميفرستد
در جمهوری اسالمی که همه چيز از حد 

نه و با چه کلماتی بيرون يا به هرز رفته است، چگو
ميتوان اين زشتی و ستمگری را تشريح کرد؟ اين 
جمهوری که هدفی بجز گستردن وحشت و ترس، 
برای ادامه حکومت سياه خود ندارد، هر خواسته 
. انسانی را به آرزويی دست نيافتنی تبديل کرده است

اين جمهوری از هر کالمی که بوی انسانی بدهد 
 همراه با ديگر خلق ترک که. وحشت زده است

خلقها از ستمهای گوناگون درد ميکشد توهين را از 
حد خود، از حد توانايی انسانی تحت ظلم و ستم که 
بی حرمتی و بی حقوقی را با نان خود عجين کرده 
است، بيرون ديد و برای تحصيل ارزشهای انسانی 

خود که به آن بی حرمتی شده بود برخاست، جواب 
سالمی گرفت، با گلوله و را به شيوه جمهوری ا

اعتراضات به خون کشيده شد و . خشم ضدانقالبی
ولی اين سرکوبها . هر مشتی وحشيانه سرکوب شد

آرامش را به جمهوری اسالمی که بر وحشت بنا 
 .شده است، بر نخواهد گرداند

به همين دليل است که اين سردمداران ستمگر 
فرياد سگهای خود را به هر سو فرستاده اند تا بوی 

خستگان را تعقيب و اين خستگان از درد و رنج را 
براستی که ايجاد رعب و وحشت . به زنجير بکشند

جزئی از سرشت اين جمهوری منفور، سراپا 
ننگين، قاتل و ستمگر ميباشد و تنها ضامن ادامه 

از همين رو ناچار شده است که هر . سلطه آن است
. رددکوی و برزن را در جستجوی هر فريادی بگ

ولی اين هراس و وحشت، با به بند کشيدن فريادها 
امروز اين فرياد خلق . در اوين پايان نخواهد گرفت

ترک است، فردا فرياد خلقی ديگر، و فرداهای 
 .ديگر خلقهای ديگر

به اين ترتيب جمهوری اسالمی که امروز باد 
اين فريادها را ميکارد فردا طوفان اين فريادها را 

 .رددرو خواهد ک

 
  گزارش مختصری ازگزارش مختصری از

 ژوئن در لندن در  ژوئن در لندن در ٢۴٢۴ و  و ٢٣٢٣آکسيون آکسيون 
  آذربايجانآذربايجان  دفاع از مبارزات خلقدفاع از مبارزات خلق

 
 ژوئن، تحصن ٢٣ صبح روز جمعه ١٠از ساعت 

ای در پشتيبانی از   روزه٢و اعتصاب غذای 
های اخير خلق بپاخاسته  مبارزات و خيزش

آذربايجان و محکوم ساختن کشتار و سرکوب 
ای قهرمانانه، در مقابل بانک ه وحشيانه اين خيزش

. ملی سابق، در خيابان کنزينگتون لندن، برگزار شد
 ٣٠/۵اين اعتصاب غذا و تحصن پرشور تا ساعت 

در محل .  ژوئن، ادامه داشت٢۴بعد از ظهر شنبه 
تحصن و اعتصاب غذا، شعارهائی به دو زبان 

در بين انبوه . انگليسی و فارسی، نصب شده بود
درود : "خورد رهای زير بچشم میپالکاردها، شعا

سرکوب وحشيانه "، !"به خلق قهرمان آذربايجان
های اخير در شهرهای مختلف آذربايجان،  خيزش

طلبانه و  پيروز باد مبارزات حق"، !"محکوم است
درود "، !"های تحت ستم ملی ايران دمکراتيک خلق

 ترک، کرد، �های تحت ستم ملی ايران  به خلق
کشتار خلق بپاخاسته "، !"رببلوچ، ترکمن و ع

حق تعيين سرنوشت، "، !"آذربايجان، محکوم است
درود "، !"های تحت ستم ايران است حق مسلم خلق

های اخير  به خاطره جانباختگان خيزش
ما خواهان آزادی فوری صدها تن "، !"آذربايجان

، !"های خونين آذربايجان هستيم زندانيان خيزش
ايران تحت "، !"رددزندانی سياسی آزاد بايد گ"

های  سلطه رژيم جمهوری اسالمی، زندان خلق
پيروز باد مبارزات کارگران و "، !"تحت ستم ملی

پيروز باد مبارزات زنان، "، !"زحمتکشان ايران
و !" های تحت ستم ملی دانشجويان و خلق

سرنگون باد رژيم ارتجاعی و شوونيستی "
 !"جمهوری اسالمی

 و تحصن، هزاران در طول دو روز اعتصاب غذا
های انگليسی و فارسی، در زمينه  اعالميه به زبان

های اخير آذربايجان، پخش شد و انبوه  خيزش
عظيمی از عابرين از تحصن و اعتصاب غذا، با 
گرمی، استقبال نموده و طومار پشتيبانی از اين 

تصاوير مبارزات پرشور . حرکت را امضا کردند
های  نه اين خيزشخلق آذربايجان و سرکوب ددمنشا

مردمی توسط رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی، 
مند را بشدت بخود جلب کرده  توجه عابران عالقه

ها و  اخبار تحصن و اعتصاب غذا در تلويزيون. بود
رفقای ترک و کرد از . های خبری پخش شد رسانه

ترکيه با شرکت در محل اعتصاب غذا با 
 همدردی کنندگان در اعتصاب غذا، ابراز شرکت
کنندگان در تحصن و اعتصاب  شرکت. کردند می

غذا، در عين محکوم کردن سرکوب و کشتار خلق 
آذربايجان، خواهان سرنگونی رژيم جمهوری 

های  اسالمی، اين دشمن غدار کارگران، توده
های تحت ستم بدست  زحمتکش، زنان و خلق

 .های محروم و زحمتکش شدند توده
ز طرف سازمان اين اعتصاب غذا و تحصن ا

 ضد امپرياليستی ايرانيان در انگلستان �دمکراتيک 
و فعالين چريکهای فدائی خلق در لندن، برگزار 

 .شد
دفاع از دفاع از های همبستگی به آکسیون های همبستگی به آکسیون   پیامپیام

  :: در لندن در لندنمبارزات خلق آذربایجانمبارزات خلق آذربایجان
  

    کننده درکننده در  به رفقای شرکتبه رفقای شرکت
  تحصن و اعتصاب غذا در لندنتحصن و اعتصاب غذا در لندن

ريکهای فدائی درودهای گرم فعالين چ !رفقای عزيز
سرکوب وحشيانه و کشتار . خلق در هلند را بپذيريد

های به پا خاسته ترک در شهرهای آذربايجان  توده
های اخير، يکبار ديگر چهره کثيف و  در هفته

ضدخلقی ديکتاتوری حاکم را به نمايش گذارد و 
ضرورت حمايت از مردم ستمديده آذربايجان و 

ا برجستگی در طلبانه آنها را ب های حق خواست
 .مقابل افراد و نيروهای مبارز و مترقی قرار داد

در اين راستا ما از حرکت مبارزاتی شما در حمايت 
از خلق ترک يعنی اعتصاب غذا و تحصن دو روزه 

 جون در لندن برعليه رژيم وابسته به ٢۴ و ٢٣
امپرياليسم جمهوری اسالمی، حمايت کرده و اميد 

های افشاءگرانه   حرکتگونه داريم که دامنه اين
های تحت ستم، هرچه  برعليه دشمن مشترک خلق

 .گسترده تر گردد
های  با ايمان به پيروزی محتوم کارگران و خلق

 .فشاريم تان را به گرمی می تحت ستم، دست
 

 ايران در هلند فعالين چريکهای فدايی خلق
 ٢٠٠۶ جون ٢۴شنبه 

 
 
 

ا کننده در تحصن و اعتصاب غذ رفقای شرکت
 !درودهای رفيقانه ما را بپذيريد !در لندن

 
به اين وسيله همبستگی خود را با شما اعالم کرده و 

های مطرح شده در فراخوان  از تمامی خواست
 .آوريم حرکت شما حمايت به عمل می

امپرياليسم جهانی و سگهای زنجيری آن برای  !رفقا
بقای سلطه و  قدرت اين سيستم ضدخلقی از تمامی 

يکی از اين . کنند های خود استفاده می تيکتاک
ها و نيروهای  ها، اختالف انداختن بين خلق تاکتيک

توانند  خلقی و انقالبی است چرا که به اين گونه می
ها را از مسير اصلی منحرف کرده و به  خشم توده
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های بسيار به  نمونه. قدرت و حيات خود ادامه بدهند
های اخير در  لعمل درآمدن اين سياست را در سا

لبنان، شوروی سابق، يوگوسالوی سابق، اندونزی، 
آنچه که امروز . بينيم عراق يا فلسطين ديديم و می

در جمهوری اسالمی با آن روبرو هستيم جدا از به 
گيرند،  می. اجرا درآمدن اين سياست ضدخلقی نيست

ها به جای آنکه  کنند که توده کشند و يا آنچنان می می
يسم يا سگهای زنجيری آن بپردازند تير به امپريال

 .خشم خود را به سوی يکديگر شليک نمايند
دانيم که با  دور از شما هستيم اما نيک می! رفقا

های شما حمايت  شمائيم و همصدا با شما از خواست
 .آمانيم ستيزند در ستيز بی کرده و با آنها که می

 
 !های تحت ستم پيروز باد اتحاد خلق

 رژيم ضدخلقی و وابسته به امپرياليسم سرنگون باد
 !جمهوری اسالمی

 !درود بر تمامی رزمندگان راه آزادی خلق
 !مرگ بر امپرياليسم و سگهای زنجيريش

 !زنده باد کمونيسم !زنده باد آزادی
 
 

سازمان هواداران چريکهای فدائی خلق ايران در 
  ١٣٨۵پنجشنبه  اول تير  - سوئد

 
  

  

  !!رفقارفقا
شنويم رفقای مبارزی در شهر لندن  خوشحاليم که می

های سرکوبگرانه رژيم  در اعتراض به سياست
وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی در حق 

های ستمديده ما، و به ويژه در دفاع از  خلق
مبارزات خلق بپاخاسته ترک آذربايجان به  
سازماندهی يک تحصن دو روزه  و در عين حال 

ند تا فرياد مردم ستمديده ا اعتصاب غذا اقدام نموده
ضمن . کشورمان را به گوش جهانيان برسانند

پشتيبانی از اين قدام انقالبی، برايتان موفقيت و 
هايتان را از دور  پيروزی آرزو کرده و دست

 .فشاريم می
 رژيمنابود باد 

 !وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی
 !زنده باد کمونيسم !پيروز باد انقالب

 در امريکا چريکهای فدائی خلق ايرانفعالين 
 ٢٠٠۶ جون ٢١

 
  

با درود به فعالين چريکهای فدايی خلق ايران با درود به فعالين چريکهای فدايی خلق ايران 
--در انگلستان و سازمان دمکراتيک در انگلستان و سازمان دمکراتيک 
  ضدامپرياليستی ايرانيان در انگلستانضدامپرياليستی ايرانيان در انگلستان

 
ضمن پشتيبانی از تحصن و اعتصاب غذای  !رفقا

شما که در اعتراض برعليه سرکوب وحشيانه 

و .  آذربايجان سازمان يافته استديده   های رنج توده
های ستمديده ايران  با ايمان به ضرورت اتحاد خلق

در جهت مبارزه برای  سرنگونی رژيم  وابسته به 
امپرياليسم جمهوری اسالمی، برايتان موفقيت و 

 .  کنيم پيروزی آرزو می
 !هاست حق تعيين سرنوشت حق مسلم خلق

 !پيروز باد انقالب !ياليسممرگ بر امپر
 !زنده باد کمونيسم

 فعالين چريکهای فدايی خلق ايران در کانادا
 ٢٠٠۶ جون ٢٢

  
  
  !!با درودهای انقالبیبا درودهای انقالبی  دوستان و رفقای رزمنده،دوستان و رفقای رزمنده،

 
حرکت شما در حمايت از مردم آذربايجان و مبارزه 
بحق آنان در مقابله با ارتجاع جمهوری اسالمی 
وابسته به امپرياليسم و اهانت به ملت آذری را 

 . کنيم تائيم واز آن پشتيبانی میس می
های انقالبی برای رهايی  با اميد آنکه چنين حرکت

مردم ايران از يوغ استبداد مذهبی و سرمايه، 
 .بارورتر گردد

 پيروزمند باد مبارزات
 !کارگران و زحمتکشان خلق های سراسر ايران

 استراليا-اتحاد دموکراتيک ايرانيان 

 

 
  

  
حصن و اعتصاب حصن و اعتصاب گزارشی از  دو روز تگزارشی از  دو روز ت

غذا در حمايت از مبارزات خلق غذا در حمايت از مبارزات خلق 
  آذربايجان در لندنآذربايجان در لندن

 
  زحمتکشزحمتکش

 
آفتاب داره کم کم غروب ميکنه، خيابون داره 
خلوت ميشه، رفت و آمد در خيابون کم شده، اما 
خشم و کينه و مبارزه برعليه ستم و استثمار نه تنها 

امروز . غروب نميکنه بلکه هر روز بيشتر ميشه
روزی . ن و اعتصاب و غذا بوداولين روز تحص

اش هرگز "با ايمان به پيروزی"ديگر از راهی که، 
 . از آن دست نميکشيم

های "ديوارهای بانک ملی سابق واقع در 
نابود باد "لندن با شعارهای " استريت کنزينتون
پيروز باد مبارزات خلق های "، "جمهوری اسالمی

ن و برقرار باد اتحاد مبارزاتی کارگرا"، "ايران
، و با عکسهايی از ...و" خلقهای تحت ستم ايران

جنايات رژيم برعليه خلق بپاخاسته آذربايجان و آرم 
سرخ گون و پر افتخار چريکهای فدايی خلق ايران 

روزی ديگر برای افشای جنايت . پوشانده شده است
رژيم جمهوری اسالمی وابسته به امپرياليسم و به 

با خلق ترک از چند ويژه آنچه مزدوران اين رژيم 
رژيم . هفته قبل در پيش گرفته اند، شروع شده

منفور حاکم که با سانسور اخبار و گزارشات خيزش 
های توده ای اخير در آذربايجان قصد خاموش 
کردن آتش شعله کشيده از زير خاکستر را دارد، 

همانند رژيم مزدور پهلوی و تمام رژيم های وابسته 
هی دارد که از رسيدن صدای با امپرياليسم خيال وا

مبارزات خلق ترک به گوش افکار عمومی دنيا و 
جناياتی که رژيم برعليه اين مبارزات مرتکب شده 

چرا که تاريخ ! اما زهی خيال باطل! جلوگيری کند
مبارزات مردم ما ثابت نموده که نوکران امپرياليسم 
نمی توانند شعله های خشم و کينه توده هايی که 

وق مسلم خود بپاخاسته اند را برای ابد با برای حق
شيوه های سرکوب و ايجاد رعب و وحشت خاموش 

 .کرده و آنان را به عقب براند
رهگذرانی که در يکی از شلوغ ترين نقاط 

تی "شهراز مقابل تحصن و رفقايی که با پوشيدن 
اعتصاب "هايی که بر روی آنها عبارت "شرت
نوشته شده بود رد به زبان انگليسی و فارسی " غذا

وقتی نگاهشان . ميشوند، سريع شعارها را ميخوانند
به تصاوير جنايات رژيم در آذربايجان می افتد 
مکث ميکنند، داوطلبانه به سوی ما ميايند، اطالعيه 
را از دست ما ميگيرند، مشغول به خواندن آن 

چه "ميشوند، دوباره به سراغ ما ميايند و ميپرسند 
 "بکنيم؟کمکی ميتوانيم 

صفحه های امضای های حمايتی از مبارزات 
خلق آذربايجان و محکوم کردن رژيم جمهوری 
اسالمی  بسرعت پر ميشود، برخی ها بی آنکه 
اعالميه را بخوانند صفحه حمايتی را امضا ميکنند، 
و وقتی که داوطلب ميشوی که برايشان در مورد 
علت تحصن و اعتصاب غذای امروز و فردايمان 

سازمان "يح دهيم، ميگويند که ما از کارکنان توض
هستيم و بخوبی از جنايات اين رژيم " عفو بين الملل

و من پيش خودم فکر ميکنم خب اگر ! مطلع هستيم
 ...!!!واقعا مطلع هستيد چرا کار چشمگيری نميکنيد

استقبال نسل جوانی ايرانی از اين آکسيون 
 را به زبان آنها وقتی شعارها! بسيار قابل توجه بود

انگليسی ميخواندند با برق شوق در چشمانشان به 
سراغمان ميامدند، اطالعيه را ميخواندند و نامه 
حمايتی از مبارزات خلق آذربايجان را امضا 

در ميان اين نسل جوان عده ای هم از . ميکردند
مليت های ديگر بودند که دوست، همکالسی و يا 

عيه و خبرنامه دو اقوام آذری داشتند و از هر اطال
صحنه های . نسخه به زبانهای مختلف را ميخواستند

بحث و گفتگو، ابراز اتحاد و همبستگی، شوق و 
شور مبارزه، برايم تداعی کننده روزهای قبل از 

روزها و شب !  مقابل دانشگاه تهران است۵٧قيام 
هايی که ساليان سال بود که در حافظه ام باقی مانده 

 ديگر اعتراض به سرکوب بود و امروز بار
! مبارزات خلق ترک دوباره آن را برايم زنده کرد

االن ساعت نزديک يک بامداد است گروهی جوان 
از جوانان مبارز ترکيه برای ابراز همبستگی به ما 
پيوسته اند، با شور و اشياق دستهای يکديگر را 

با وجود آن که پاسی . ميفشاريم، و به گفتگو مينشينيم
ذشته است، هنوز عابرين به سراغمان از شب گ

 . ميايند
زن و مرد ايرانی ای به سمتمان ميايند، کيسه 
سفيدی از انگورهای دانه کرده را در حاليکه دنيايی 
از محبت و شوق همکاری در خطوط چهره و 
چشمانشان ديده ميشود، به سوی ما مياورند، بغضی 

رمی دست آنها را به گ. از شادی گلويم را ميفشارد
ميفشاريم، وقتی ميگوييم ما در اعتصاب غذا هستيم 
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و امکان استفاده از انگورهای آنها را نداريم 
جوان ديگری به . موضوع کامال برايشان حل بود

سوی ما ميايد، ساعت حدود دو بامداد است، جعبه 
پيتزايی در دست دارد و داشت ميرفت خانه، انگار 

سيم، به که صد سال است که همديگر را ميشنا
گرمی ميگويد، تا صبح بايد کار کنم، محل کارم در 
چند قدمی شماست، هر کاری داشتيد و يا چيزی 

عده ای از دوستان و ! الزم داشتيد، حتما خبرم کنيد
رفقا هم که از سر کار برگشته اند به ما ملحق 
ميشوند، يکی از آنها با شوخ طبعی هميشگی اش 

! ون من هستندهمه امشب چلوکباب مهم: ميگويد
ساعت االن سه بامداد است، رفيقی عکسهای جديدی 
را که در آتليه اش کار کرده بود مياورد، از پشت 
ماشين پتو و زيرانداز مياورد، و در کنار هم تا 

باران شروع به باريدن ميکند، کيسه . صبح مينشينيم
خوابهايمان را که خيس ميکند، کمی خيابان را 

ميز ميکند، پيش خودم ميگويم ميشويد و اندکی هم ت
اما هيچ بارانی به غير از باران ... باران خوبی بود

رگبار مسلسل بر قلب دشمن خلق کثافات جنايات 
رژيم را نميشويد و خلق را از چنگال دشمن رها 

 !نميکند
روز دوم از تحصن و اعتصاب غذايمان 
شروع ميشود، زمين بسرعت خشک ميشود، آفتاب 

د ميزند، امروز شنبه، روز تعطيل در گرم به ما لبخن
رفت و آمد در خيابان بيشتر از روز . انگلستان است

پيش است و همبستگی و حمايت از آکسيون حمايتی 
. از مبارزات خلق آذريجان بيشتر از روز پيش است
. جمعيت بيشتری نيز در تحصن شرکت کرده اند

عده ای نيز با بچه های خود در اين تحصن شرکت 
 اند، زن جوانی بسويم ميايد، از خودش کرده

ميگويد، از اينکه در يکی از سياهچالهای رژيم در 
آذربايجان بوده ميگويد، از برادرش که پس از 
هشت سال شکنجه تير باران شد ميگويد، از مادر 
تنهايش ميگويد، از مبارزه ميگويد، نشريه پيام 
فدايی را به او ميدهم، برق شادی در چشمانش موج 

رهگذرانی که در اين منطقه زندگی ميکنند و . ميزند
ديروز آکسيون ما را حمايت کردند با سالم و صبح 
به خير می ايستند و لحظاتی را در کنارمان 

استقبال نسل جوان از مبارزات خلق . ميگذرانند
آذربايجان پيامی بشدت گرمی بخش است، هر برگه 

 در دل از اطالعيه را که به دست عابرين ميدهم ،
! فرياد ميزنم درود بر تو خلق هميشه مبارز آذری

عابرين از هر رنگ و نژاد، و از هر مليت و زبان 
مبارزات خلق آذربايجان را حمايت ميکنند و 
. خواستار آزادی فوری کليه دستگيرشده گان هستند

مادری که دست فرزندی را در يک دست دارد و 
دهد دست ديگرش کالسکه بچه اش را حرکت مي

بسمتم ميايد، اطالعيه را ميگيرد و ميگويد من از 
سرزمين آفريقا هستم، مبارزه در پوست و خون ما 
جاريست، مبارزه خلق آذری در ايران را بخوبی 
درک ميکنم، آنها را حمايت و از مبارزه شان 

برگه حمايتی را امضا ميکند، در ! حمايت ميکنم
و : ميگويدحاليکه به فرزندان کوچکش اشاره ميکند 

ما راه مبارزه مان را به فرزندانمان همواره ياد 
ميدهيم و هيچگاه نميگذاريم که خشم و کينه به دشمن 

 !به سازش با دشمن تبديل شود

امضا کننده جوان ديگری که ميگويد از 
شما هم آذری : آذربايجان روسيه است ميپرسد

هستيد؟ ميگويم چه فرقی ميکند که آذری باشيم يا نه، 
بارزه برای حق سرنوشت خلق يکی از اصول م

مبارزاتی ماست که تا پای جان برای بدست آوردن 
گويا که انرژی تازه ايی گرفته است، با . آن ميجنگيم
درست است دشمن از تفرقه سود : شور ميگويد

اما همانطور که : بيشتری ميبرد، و اضافه ميکند
حقوق مارکس ميگويد بايد با يکديگر متحد بود تا به 

 !خود رسيد
زن مسنی که گويا با تاريخ مبارزات سياسی 
ايران آشناست در حاليکه از تحصن و اعتصاب 
غذای ما حمايت ميکند با اشاره به آرم سازمان 

مبارزه شما الگويی : چريکهای فدايی خلق ميگويد
برای همه مردم دنياست، شما با رژيم شاه مبارزه 

 حکومت را کرديد و رژيمی دست نشانده ديگری
بدست گرفت که مبارزه شما را مشکل تر کرد، اما 

امروز برای ! مطئمنا راه شما پيروز خواهد شد
اعالم از حمايت مبارزات خلق آذربايجان مردمی 
که مترقی ميانديشند و به مبارزه برای اين حقوق 
خلق ها اعتقاد دارند صف کشيده اند، مردمی از هر 

ه اين پيام قوی را مردمی ک! رنگ و نژاد و زبان
با اتحاد با ساير : برای خلق آدربايجان داشتند که

خلق های ستمديده، سرانجام پيروزی از آن شما و 
 !ساير خلق ها از بند دشمن است

به دقيقه های پايانی تحصن و اعتصاب غذای 
دو روزه ی خود نزديک ميشويم، انگار کسی 

زيادی فکر ميکنم تا حد . نميخواهد محل را ترک کند
به هدف اين تحصن و اعتصاب غذای دو روزه، 
يعنی رساندن صدای مردم بپاخاسته آذربايجان به 
افکار عمومی، افشای چهره ضد خلقی جمهوری 
. اسالمی در حد توانمان در افکار عمومی رسيده ايم

چند هزار اعالميه پخش شده و گزارش اين 
تظاهرات در چند تلويزيون و راديو منعکس شده 

در ميان سکوت و سانسوری که در رسانه . تاس
های رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی در مورد 
سرکوب وحشيانه خيزش چند صد هزار نفری مردم 
مبارز آذربايجان در داخل و خارج حکمفرماست، 
تحصن و اعتصاب غذای دو روزه لندن انعکاس 

مبارزاتی ست، فرياد جانباختگان و !" نه"يک فرياد 
مطمئنم که در !  اين مبارزه انقالبیاسرای دلير

داخل و خارج کشور، تحصن و اعتصاب غذای 
لندن، صدای حق خواهانه مردم و مبارزين 
بيشماری شد که با پوست و استخوان عوام فريبی 
های رژيم را لمس کرده اند، مردمی که با پوست و 
استخوانشان متحد بودن مبارزات خلق ترک و ساير 

ايران را ضرورت غيرقابل انکار خلق های ستمديده 
امر مبارزه  برای رهايی از چنگال دشمن و نيل به 
حق تعيين سرنوشت درک کرده اند؛ همان توده 
عظيمی که در مبارزات اخير خلق آذربايجان به 
شعارهای تفرقه افکنانه ارتجاعی و تالشهای ضد 
انقالبی جريانات امپرياليستی و مرتجع، برای 

ش عادالنه توده های بپاخاسته منحرف کردن جنب
 .آذربايجان نه گفته اند

ياد تمامی جانباختگان خيزشهای دليرانه توده ها در 
 !آذربايجان گرامی باد

 

 

در حاشيه اعتصاب غذای در حاشيه اعتصاب غذای 
لندن در دفاع از مبارزات لندن در دفاع از مبارزات 

  خلق ترکخلق ترک
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طی هفته های اخير، رژيم جنايتکار جمهوری 
بار ديگر دستان خون آلود خود را تا مرفق اسالمی 

در خون مردم ستمديده ترک آذربايجان فرو برد و با 
کشتار و سرکوب وحشيانه توده های معترض و به 
پاخاسته جنايتی ديگر به کارنامه سراسر جنايت و 

 .ننگين خود افزود
در اعتراض به سرکوب ددمنشانه مردم آذربايجان و 

ستگيرشدگان اين خيزش دفاع از خواست آزادی د
فعالين چريکهای فدائی خلق "مردمی، از سوی 

 ضد �سازمان دمکراتيک "و "  لندن�ايران 
، يک تحصن و "در انگلستان امپرياليستی ايرانيان

اعتصاب غذای دو روزه در شهر لندن، برگزار 
گزارش زير  گوشه کوچکی است از آنچه . گرديد

 :که در اين دو روز  گذشت
. ل رفقا يکی يکی اما سِر وقت آمدندطبق معمو

هنوز ساعاتی از شروع اعتصاب غذا و تحصن 
نگذشته بود که عکس های صحنه هائی از اعدام 
های وحشيانه توسط جمهوری اسالمی و 
پالکاردهائی که با مهارت تهيه شده و بر روی آن 
خواسِت متحصنين و اهداف آنها به دو زبان 

د به ديوار محل انگليسی و فارسی درج شده بو
اعتصاب غذا نصب شد که نظر اکثر عابران را به 

عابران چه ايرانی و چه . خود جلب می کرد
انگليسی و يا مليت های ديگر با ديدن عکس ها و 
کسانی که دست به اعتصاب غذا زده بودند به سمت 
متحصنين آمده و هر کدام به طريقی احساِس 

ان و خصوصًا همدردی خود را با مردم ستمديده اير
اکثر کسانی که از . اهالی آذربايجان نشان می دادند

اين محل می گذشتند به سوی ما آمده و راجع به 
اوضاع جاری ايران و خصوصًا آذربايجان، 

و رفقا نيز با  سواالت گوناگونی را طرح می کردند
جديت به افشای جناياتی که در ايران عمومًا و آنچه 

آذربايجان گذشته بود، می که اخيرًا بر خلق دلير 
برخی از  آنها داوطلبانه می پرسيدند که . پرداختند

ی که "طومار"برای ما چه می توانند بکنند که ما 
برای امضاء کردن تهيه شده بود را نشانشان می 
داديم و آنها نيز با امضای آن سعی می کردند که 
. سهم خود را در حمايت از اين مبارزه به جا آورند

 زمان می گذشت عابرين بيشتری به سمت هرچه
و ما به عينه  اين تحصن و اعتصاب غذا می آمدند

می ديديم که چگونه اين حرکت، آنها را تحت تاثير 
 .قرار داده است

حمايت هايی که از سوی ايرانيان و رفقای انقالبی 
از اين حرکت نشان داده شد بار ديگر حقانيت 

 امپرياليستی را به مبارزه برعليه ظلم و ستم و نظم
 .نمايش گذاشت
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  نگاهی به برخی اخبارنگاهی به برخی اخبار
در طول دو به گزارش نشريه اعتماد ملی تنها  •

 کارگر ٧٣٧هزار و  ۵٠ماه گذشته از سال جديد 
 .اند از کار بيکار شده

دادی از کارگران  تير ماه تع٢۵در  •
 جهت رسيدگی به ،شده شرکت واحد ازکارمعلق
جعه کرده و  به وزارت کار مرا،وضع خود

خواهان بازگست به کار شدند اما نيروهای 
کردن کارگران  انتظامی رژيم ضمن پراکنده

 نفر از نمايندگان آنها را دستگير ٧ ،معترض
 .نمودند

 : سفر فرانسه خود گفتجريان اکبر گنجی در •
 انقالب روسيه، ،ما تجربه انقالب اسالمی"
های  تمام انقالب. نسه و چين را داريمفرا
 نظامی، خواهند مسائل سياسی، گرايانه که میتند

 ايدئولوژی فرهنگی را بر اساساقتصادی و 
به يک نظام  و به يک اتوپيا برسند، تغيير دهند

بنده نه تنها انقالبی . رسند غيردمکراتيک می
همان يک . نيستم بلکه ضدانقالب هم هستم

 ."انقالب ما را بس

 نفت در حاليکه درآمد نفت جمهوری اسالمی از •
ميليارد و  ۵٠سابقه   به رقم بی٢٠٠۵در سال 
نشريه  .  ميليون دالر رسيده بود۶۴۵

مد ايران از صادرات نفت در آاکونوميست در
 . ميليارد دالر برآورد نمود۵۶٫٧ را ٢٠٠۶سال 

آوری است که به گزارش اکونوميست دالزم به يا
حجم واردات کشور در سال جاری نيز به رقم 

ميليون دالر  ٣٠٠يليارد دالر و  م۴۶سابقه  بی
 .خواهد رسيد

و  ١۵گذاری برای طرح توسعه فازهای  سرمايه •
االنبيا محول  رارگاه خاتمق پارس جنوبی به ١۶
 ميليون ٩۶ارزش اين قرارداد دو ميليارد و . شد

الزم به يادآوری است که چندی .باشد دالر می
پيش هم شرکت اورينتال اويل کيش با مجموعه 

ت و تجهيزات به همين قرارگاه که وابسته تاسيسا
 .باشد واگذار شده بود داران میبه سپاه پاس

که  وزير عراق با اعالم اين نوری المالکی نخست •
سازمان مجاهدين خلق در امور عراق دخالت 

کند در حاليکه از نظر دولت عراق اين  می
سازمان يک سازمان تروريستی است بر اخراج  

 .   از عراق تاکيد نموداين سازمان افرادا

وزير انرژی آمريکا در بغداد اعالم کرد که   •
کشد تا توليد نفت عراق به  شش ماه طول می

 ۵٠٠ ميليون و ٢سطح پيش از جنگ، يعنی 
 !هزار بشکه در روز، برسد

 کارگر ۶۴های مرتجع مسلح در عراق  دارودسته •
. را ربوده و سپس سی نفر از آنها  را آزاد کردند

اينکه  . گان زنان و مسلمانان سنُّی بودندآزادشد
بر سر بقيه کارگران به گروگان گرفته شده که 

وز روشن اکثرا  شيعه هستند، چه آمده است هن
مابين  گناه در جنگ فی اما کشتار مردم بی. نيست

های مرتجع اسالمی امروز به امری  دارودسته
 .  روزانه تبديل شده است

 يکل هايدندر جريان بررسی صالحيت ما •
به عنوان رئيس ) ژنرال نيروی هوائی امريکا(

سی آی (جديد سازمان اطالعات مرکزی آمريکا 
بودن برنامه  برخی از قانونگزاران قانونی )ای

تراق سمع کنترل شهروندان امريکا از طريق  اس
 آژانس امنيت ملی به که در زمان رياست وی در

قلمداد اجرا گذاشته شده بود را عملی غيرقانونی 
کردند اما عليرغم اين تاکيد، نامبرده نظارت بر 
ارتباطات و مکالمات تلفنی مردم آمريکا به بهانه 

 . مبارزه با تروريسم را ضروری قلمداد نمود

 نيويورک تايمز، - آمريکاهای روزنامهبرخی از  •
فاش  -لوس آنجلس تايمز و وال استريت جورنال

شور داری اين ک ساختند که وزارت خزانه
 را بازرسی بانکی خصوصی افرادهای  حساب
، یدار وزير خزانهبه دنبال اين گزارش  . کند می

تائيد کرد که وزارتخانه او در کوششی برای 
بستن منابع مالی تروريستها، اطالعات 

های بانکی را مورد بررسی  يوتری پروندهکامپ
قرار داده و اين برنامه پس از حمالت تروريستی 

 در ی زير نظر سی آی ا٢٠٠١  سپتامبر١١
 ،ها یبه دنبال اين افشاگر. ه استآمريکا آغاز شد

رح پنهانی هائی را که از ط بوش انتشار گزارش
ها و سوابق بانکی  دولت برای جستجوی حساب

" شرم آور"دارد را   خصوصی پرده برمی
های  کنگره و گروهجالب است که . توصيف کرد 

ه را مغاير با طرفدار حقوق مدنی، اين برنام
جمهوری و تجاوزی به  اختيارات قانونی رئيس
 .کنند ندان توصيف میحقوق خصوصی شهرو

 
در ميان کسانی که به محل تجمع 
اعتصاب غذا کنندگان می آمدند جوانی توجه ام را 

در طی صحبت با او متوجه شدم که او با . جلب کرد
غرور و مباهات از اعدام شدن پدربزرگ خود در 

او با اينکه از زبان فارسی حتی . گويد يران میا
کلماتی نيز نمی دانست و نام پدر بزرگ خود را نيز 
به سختی بر زبان می آورد اما با صميميت 

وی تا . همبستگی خود را با ما به نمايش می گذاشت
پايان مراسم دو بار ديگر نيز به ديدن ما آمده و 

شرکت  هربار سعی می کرد فعاالنه در بحث ها 
کرده و هرچه بيشتر از حقيقت مبارزه توده ها در 

 .ايران آگاه شود
در جريان تحصن، دوستان ترکی هم که از اين 
حرکت آگاه شده بودند به جمع ما پيوسته و تا پاسی 
از شب در کنارمان بودند و با احترام عميقی سعی 
. داشتند تا هر کمکی از دستشان برمی آيد انجام دهند

نها تقريبًا شبانه چند عکس از اعتراضات يکی از آ
اخير تبريز را تهيه و آنها را کپی رنگی کرده و 
برايمان آورد که ما نيز سريع از آنها برای افشاگری 

در نيمه های . عليه جمهوری اسالمی استفاده کرديم
شب جمع نسبتًا زيادی از مبارزين ترکيه به عنوان 

وبی را با اين همبستگی به نزد ما آمدند و ساعت خ
بعضی از دوستان مترقی بعد از . رفقا سپری نموديم

از (اينکه از محل کار خود فراغت يافته شبانه 
به ديدار ما آمده و )  بعد از نيمه شب١ تا ١١ساعت 

می گفتند هر کاری اگر داريم به آنها بگوئيم و بدين 
وسيله می خواستند اتحاد خود با اين حرکت انقالبی 

 .هندرا نشان د
بعد از ظهر روز دوم شور و هيجان بيشتری در 

های "کنار خيابان . صفوف معترضين ديده می شد
 متر در ٣٠به مسافت حداقل " استريت کنزينگتون

. جلسات بحث و افشاگری در جريان بود هرگوشه
خانم نسبتًا مسنی که می گفت پدرش ايرانی و 
اد مادرش ترک ترکيه است، به جمع ما پيوسته و تعد

زيادی اعالميه به زبان انگليسی از ما گرفت و به 
ميان جمعيت عابرين رفته و شروع به پخش آنها و 
افشاگری عليه رژيم جنايتکار و وابسته به 

 .امپرياليسم جمهوری اسالمی کرد
اين اعتصاب غذای دو روزه، جدای از تأثيرات 
مثبتی که بر روی مردمی که در آن محل شاهد 

 غذای ما بودند گذاشت، موفق تحصن و اعتصاب
شد که اذهان عمومی در ديگر نقاط را نيز خيلی 
بيشتراز آنچه انتظار می رفت به ماهيت دمکراتيک 
مبارزات حق طلبانه خلق آذربايجان و جنايات 

از سوی ديگر . جمهوری کثيف اسالمی جلب کند
نبايد از اين واقعيت نيز غافل بود که اين حرکت، 

رچه بيشتری در بين عناصر صميمت و الفت ه
 .شرکت کننده و حاميانشان شکل داد

يکی ديگر از تجربيات اين تحصن و اعتصاب 
غذای دوروزه اين واقعيت بود که در حاليکه ما 

شاهد  حمايت های بی شائبه ايرانيان و رفقای 
انقالبی از اين حرکت بوديم اما در همان حال شاهد 

 مقيم لندن حاضر بوديم که برخی از فعاالن سياسی
نشدند حتی با حضور در اين تحصن پشتيبانی خود 
از خواست های آن حرکت را نشان دهند و اين امر 
بار ديگر نشان داد که چه فاصله بزرگی بين دفاع 
لفظی از حق تعيين سرنوشت خلق ها و دفاع عملی 

البته . از اين خواست برحق خلق ها وجود دارد
ر روز در اينترنت از منظور کسانی نيستند که ه

دم می زنند اما ما آنها را در هيچ " پراتيک انقالبی"
" پراتيسين های اينترنتی! "حرکت عملی نمی بينيم

اما کسانی که به هر حال به عنوان . جای خود دارند
فعال سياسی در اين شهر شناخته می شوند و البته 

هم صحبت می کنند، چه خوب " پراتيک انقالبی"از 
ه در شرايطی که رژيم خلق دلير آذربايجان را بود ک

وحشيانه سرکوب کرده و دهها نفر از اهالی 
آذربايجان را به هالکت رسانده، حداقل از مبارزات 
. عادالنه مردم در داخل کشور پشتيبانی می کردند

براستی در شرايطی که رژيم دارد می کشد و 
ات نيروهائی به بهانه های مختلف از دفاع از مبارز

ر باز می زنند با چه بهانه ای مردم آذربايجان س
پراتيک "شود در خانه ماند و به ديگران رهنمود  می

 !داد" انقالبی
 

١٨١٨ادامه مطلب در صفحه ادامه مطلب در صفحه    
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در لندن (در ميسر رفتن به سالن دانشگاه سواز 
راغ قرمز،   پشت چ. هستم)  جوالی١۴ روز �

های يکی از سه مردی که با  ام رو حرف توجه
م جلب ميکنه که داره مسير هستي هم اتفاقی هم

ها رو ببين  سوسن به من گفت برو بچه: ميگه
! های گنجی خوشم نمياد وگرنه من که از حرف

های مشتاقی به   پيش خودم ميگم عجب شنونده
 !ضيافت حقوق بشر گنجی دعوت شدن

 
به محوطه ساختمان دانشگاه سوآز نزديک 
ميشم، به سالنی نزديک ميشم که قراره يک 

، يک عامل سرکوب ۶٠ دهه "حزب اللهی"
گران يعنی گنجی برای مدعوين  همکار شکنجه

آنهم . حرف بزنه" حقوق بشر"رنگارنگش از 
عام  در تابستانی که هر روزش يادآور قتل

.  است۶٧ و ۶٠های  زندانيان سياسی سال
عام نسلی که رژيم  جمهوری اسالمی براه  قتل

انداخت و داغ ننگش از پيشانی اين رژيم 
عامی که هرچه بيشتر از  قتل. نی نيستزدود

اش رو بيش از  اون ميگذره، اثرات ضد انقالبی
کاران ميشه  پيش در پيشبرد اهداف شوم جنايت

کشی و   با پوست و گوشت خود لمس کرد، نسل
ام  عامی که عزيزترين دوست و همکالسی قتل

سودابه رو در اثر جناياتی که همين عاليجناب 
.  نقش داشتن از ما گرفتگنجی در آفريدن اون

او هم مثل هزاران دختر مبارز ديگر در 
های  های جمهوری اسالمی بعد از شکنجه زندان

داران  حاميان منافع سرمايه" حقوق بشری"
ها به او، قبل از اعدام  زالوصفت و امپرياليست

مورد تجاوز قرار گرفت و پدرش بعد از شنيدن 
ه قول ب. ها شد خبر اعدامش، آواره خيابان

تا روزی که " سر به بيابان گذاشت"معروف 
آيا کسی ! جسد او را در کنار خيابانی پيدا کردند

هست که همسايه، دوست، رفيق، خواهر يا 
کارها  برادر، پدر يا مادرش توسط اين جنايت
 شکنجه و اعدام و يا تيرباران نشده باشد؟

 
ست که  سالن دانشگاه سوآز مملو از جمعيتی

ای  عده. ا به سخنرانی گنجی گوش کننداند ت آمده
نيز در بيرون سالن منتظر بودند که گنجی به 

اختيار ياد حرف يکی از  بی. داخل سالن برود
آن سه مرد که پشت چراغ قرمز ديده بودم 

های  دور ميزهايی که معموال کتاب! ميافتم
مربوط به تم سخنرانی چيده ميشود، تنها چند 

آخر اگر ! شم ميخورداعالميه و دو کتاب به چ

جمهوری " حقوق بشر"های  قرار بود که کتاب
اسالمی چيده ميشد، آنوقت هم ميز کم ميامد و 

 !!هم ظرفيت اين سالن
 

گنجی در سوی ديگر ميزهای خالی از کتاب، 
 هر چند ديگر همانند -بار خود با چهره جنايت

 ايستاده - حزب اللهی نداردظاهر ۶٠سالهای 
 ميرسد که سعی دارد که و اينطور به نظر

او ظاهرا ! لبخند را از صورت خود دور نکند
های مرد جوانی که مشغول گفتگوی  به حرف

اما پس چرا ! آرامی با اوست گوش ميکند
 چيزی نميگويد؟

 
زنی در اين هنگام با صدايی رسا خطاب به 

آقای گنجی چرا جواب : گنجی ميگويد
ضيافت "نميدهيد؟ حضار دعوت شده به 

که گويا منتظر شکستن سکوتی بودند " تسکو
 !که گنجی داشت، يکباره سراپا گوش ميشوند

 
جلوه دادن صورت خود " خندان"گنجی که با 

همچنان سعی ميکرد خود را بر خود مسلط 
سوال نشده که جواب بدهم، : کند ميگويد

جواب چه چيزی را بدهم؟ حتما گنجی پيش 
ظرتان خودش ميگويد االن از من ميپرسد که ن

چيست؟ اما زن دوباره " آزادی بيان"راجع به 
با صدای رسا در همانجايی که ايستاده 

 بر ۶٠جواب پونزهايی که در سال : ميگويد
سر زنان فرو ميکرديد تا به اصطالح 

را رعايت کنند، تا حجابشان را بر " حجاب"
پونزهايی که ! کنيد را بدهيد" محکم"سرشان 

 که شما در  آن موقع-٧٨کروبی در سال 
قرار گرفته بوديد، با " اصالح طلبان"جبهه 

! يادآوری آنها داشت دستتان را رو ميکرد
گنجی که رنگ از رخسارش پريده و لبخندش 
در حال محو شدن بود، در حالی که سعی 

الهی خود را در سال های  ميکند نقش حزب
 کتمان کند، خود را به نادانی زده و ۶٠

...." ه، خسن و خسيندختران معاوي... "حديث
در اين هنگام دو مرد جوان با . را ذکر ميکند

ماليمت و حس همکاری با آن زن، رو به او 
کرده و ميگويند که ناطق نوری بود و نه 

زن ضمن تشکر از آنها دوباره به ! کروبی
اگر چه کروبی و ناطق نوری : گنجی ميگويد

هر دو يک ماهيت دارند ولی با معذرت از 
رم، بله ناطق نوری به شما آقای حضار محت

مگر شما آقای گنجی همان کسی نبوديد که در . گنجی گفت
 پونز بر پيشانی و سر زنان فرو ميکرديد که حجاب ۶٠سال 

گنجی ! ايد؟ خود را محکم کنند چطور حاال اصالح طلب شده
اش را بر صورت دارد و نه رنگی  که ديگر نه لبخند مصنوعی
خ دادن به زن شروع به طفره رفتن بر چهره، به جای پاس

قصد در ) کروبی و ناطق نوری(ميکند و بر سر اشتباه اسمی 
آقای گنجی : منحرف کردن سوال ميکند که زن دوباره ميگويد

مگر شما همان نيستيد که پونز بر سر زنان فرو ميکرديد 
" دموکراسی طلب"جواب بدهيد حاال چطور شده است که 

 : در جيب کتش ميکند و پاسخ ميدهدايد؟ گنجی دستش را شده
چشمهای همه از !! يک ميليون دالر ميدهم که شما ثابت کنيد

 !تعجب گرد ميشود
 

الحال به زن ميگويد شما حرف ناطق  يکی از حضار معلوم
نوری را باور ميکنيد؟ و به اين ترتيب نشان ميدهد که از 

 ...مويدان گنجی است
 

يعنی ( را بر عهده دارند در اينجا کسانی که ميزبانی گنجی
سعی ميکنند که زن را به ) اکثريتی-ای همان جنايتکاران توده
آقای گنجی يک : اما زن به گنجی ميگويد. سکوت وادار کنند

های يک  ميليون دالر را از کجا مياوريد؟ چند تا از اين چک
ايد که در اينجا خرج  ميليون دالری را در جيب خود گذاشته

ايد که تاوان  ها را از کجا مياوريد؟ شما آمده کنيد؟ اين پول
سرکوب و شکنجه زنان را با پول بخريد؟ در اين هنگام گنجی 
که آمده بود که به خيال خود شوی قبل از سخنرانی حقوق 

را به نمايش بگذارد، دمش را روی کولش (!!) بشرش
و ميزبانان او سعی دارند که ! ميگذارد و به داخل سالن ميرود

زن را خاموش کنند و او را تهديد به اخراج از محوطه صدای 
با خود فکر ! شان ميکنند بيرون سالن توسط ماموران حراست

به خواب خود ! از گنجی شد" گرانی"ميکردم که چه استقبال 
 ۶٠اش در سال  هم نميديد که پونزهايی که بسته بيست تايی

 او آنها نبايد بيش از دو يا سه تک تومنی ارزش داشته باشد و
را بر پيشانی و سر زنان فرو ميکرد، امروز هر کدام برايش 

 !يک ميليون دالر تمام شود
 

خود را از خمينی باز کرده " های دخيل"کسانی که معلوم است 
. اند دور زن جمع ميشوند و امروز به گنجی آويران کرده

های سه  در محوطه خارج از سالن، دسته! فضای عجيبی ست
ی مشغول بحث بر سر ماهيت گنجی و مطالبه تا چهار نفر

های ضد خلقی گنجی با نظام برای  ارائه سند از سابقه همکاری
به يکی از آنها نزديک ميشوم و ميگويم، حتما ! يکديگر هستند

برای اثبات جنايات خمينی از جمله دستور قتل عام زندانيان 
 !سياسی هم سند و مدرک ميخواهيد

 
سخنرانی گنجی در سالن، معلوم ميگردد در ادامه و با آغاز 

ها در محوطه  است که خيلی" جذاب"که آنقدر سخنرانی گنجی 
های خود  توجه به آن مشغول سخنرانی بيرون ساختمان بی

و من هم که از ورودم به سالن جلوگيری شد نتوانستم !! هستند
که گزارشی از سخنرانی گنجی برای شما تهيه کنم اما وقتی 

 زيرزمينی که سالن سخنرانی در آن قرار دارد دوباره به
ميرسم در سالن را اينبار باز ميبينم و جلسه ظاهرا به  بخش 

ها رسيده که باز چنين به نظر ميرسد که گنجی برای در  سوال
رفتن از پاسخ به سواالتی که مطرح شده اينبار اندر فوايد 

 و نظم جلسات سخنرانی حرف ميزند، که به" آزادی بيان"
های او را قطع ميکنند و از او ميخواهند  تناوب، حضار حرف

در اين هنگام زن ديگری با فرياد . که به سواالت پاسخ بگويد

 گزارشی ازگزارشی از
   گنجی گنجی""حقوق بشرحقوق بشر""ضیافت ضیافت 

  !!و خاطره پونزهائی که بر پیشانی زنان فرو میکردو خاطره پونزهائی که بر پیشانی زنان فرو میکرد
  

  زحمتکشزحمتکش
  ٢٠٠۶٢٠٠۶ جوالی  جوالی ١۴١۴
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به طرف درب وردی سالن " مرگ بر گنجی"
ميآيد که ميزبانان گنجی به سوی او رفته و از 
رفتنش به سالن خوداری ميکنند و دوباره درب 

فرياد ميزند مرگ زن ديگری . سالن را ميبندند
بر حزب توده، مرگ بر اکثريت و اين شعار را 

حال ديگر چهار نفر زن . مدام تکرار ميکند
شان به  هستند که صدای فريادهای اعتراض

حضور گنجی جنايتکار آن محوطه را پر کرده 
صدای اعتراض آنقدر بلند است که مانع . است

های گنجی در سالن سخنرانی  شنيدن حرف
د نفری در بيرون از سالن با چن. ميشود

اعتراض به زنی که مرگ بر گنجی ميگويد، 
هايشان از شيندن صدای  مدعی ميشوند که گوش
اما يکی بحق فرياد ! فرياد ناراحت ميشود

 :ميزند
 
هايی   از گلوله۶٧ و ۶٠های  هايتان سال گوش"

های زندانيان سياسی مينشست،  که بر سينه
های  لولههايتان از گ گوش! نارحت نشد

کشی ميکردند، آزار نديد؟  کاران که نسل جنايت
به خمينی اعتراض نکرديد که صدای 

هايتان را آزار ميدهد؟ حاال  ها گوش تيرباران
امروز ميگوييد که صدای اعتراض به جنايت و 

هايتان را آزار ميدهد؟ ننگ  کاران گوش جنايت
کاران رژيم  بر شما که امروز به جنايت

هيد که از دموکراسی حرف ميکروفون ميد
!" بزنند و از شنيدن صدای ما ناراحت ميشويد

در اين هنگام مردی به طرف زن که با خشم از 
 حرف ميزد آمد و او ۶٧ و ۶٠های  کشتار سال

زن . مياورد" پاسبان"را تهديد کرد که برايش 
! بس کنيد ديکتاتورها: با تمام قدرت فرياد کشيد

 بجای گراميداشت تان نشد اينهمه کشتيد؟ بس
نسلی که مبارزه کرد و به جمهوری اسالمی نه 
گفت شما امروز گنجی را دعوت ميکنيد، 
گنجی، همکار همان جالدان است که شما را 

بس ! دعوت ميکند" سکوت"امروز به ميهمانی 
جمعی  گورهای دسته! ها کنيد شريک جرم

ايد؟  کشی را نديده ايد؟ نسل ها را نديده خاوران
های خائن هم  ها و اکثريتی ای ی که تودهکش نسل

در آن نقش داشتند را نديديد؟ و امروز برای ما 
پاسبان خبر ميکنيد؟ مگر کار ديگری هم به جز 
اينکار ميدانيد؟ بس نشد آنهمه را به کشتن داديد؟ 
و امروز هم سرکوب مبارزات مردم آذربايجان 

ه هايی ک هايتان از شنيدن گلوله را نميبينيد؟ گوش
گان آذربايجان فرو رفت آزار  در سينه بپاخاسته

 نديد؟
 

گنجی که مدام در )  اکثريتی-ای  توده(ميزبانان 
 ها هستند، گويا  حال پايين و باال رفتن پله
! ها را خبر کنند يا نه استخاره ميکنند که پاسبان

" دموکراسی"ای نيز که به ميهمانی  و عده
زنان قصد گنجی دعوت شده بودند با حمله به 

کتک زدن يکی از زنان معترض را داشتند که 
پاسداران "در اين هنگام با فرياد اعتراض 

شما هميشه شکنجه و سرکوب " داری سرمايه
اما ! نشنی کردند عقب" تان است وسيله قدرت

پسر جوانی که از سالن خارج ميشود يکی از 
چهار زن را که ميخواهد به درون سالن برود 

 هل ميدهد اما زن همچنان که به زور به عقب
تالش ميکند که در سالن را باز کند فرياد 

! بله. مرگ بر گنجی سر ميدهد
برگزارکنندگان ضيافت برای دشمنان مردم، 

هايشان تا مرفق به خون  کسانی که دست
کارگران و زحمتکشان ايران آغشته است، 

های جانی، امروز هم در  ها و اکثريتی ای توده
را به عهده " پاسداری"ظيفه اين مراسم و

 !ای که شايسته آنهاست همان وظيفه! اند گرفته
 

در اين زمان، مردی که پيراهن آبی به تن 
دارد با خشم در حاليکه فرياد ميزد که گنجی 
دورغ ميگويد به عنوان اعتراض در حال 

گنجی : او بلند بلند ميگويد! ترک جلسه است
ه تمام کسی بود که باعث شد مادر من شش ما

و امروز حاضر نيست که به ! شکنجه شود
پيش خود ميگويم اگر ! جرم خود اعتراف کند

قرار باشد که در ايران مردم در مورد جناياتی 
که گنجی در آن دست داشته لب به سخن باز 

 صدای -! کنند، چه وضعی پيش ميآيد
 !فريادشان گنجی را از روی زمين محو ميکند

 
نگليسی حرف ميزد زن ديگری که به زبان ا

در اين لحظه به سويم ميآيد و ميپرسد آيا شما 
سندی داريد که به همسر من هم کمک کند، 
چون هر چه به گنجی ميگويد که من خود سند 
زنده هستم اما باز او سند چاپ شده از شوهرم 

 !مطالبه ميکند
 

حقوق "ای که قرار بود با سخنرانی  جلسه
 از جمله گنجی و با حضور جمعيتی" بشر
ها و  الملل و اکثريتی گان عفو بين نماينده
" بورسيه بگير"ها و دانشجويان جوان  ای توده

ای  جمهوری اسالمی به آرامی و بگونه
شان  برگزار شود که به حباب دموکراسی
ها و  برنخورد از شروع تا پايان  با افشاءگری

فريادهای خشم از جنايات جمهوری اسالمی و 
در جلوی . جی به پايان ميرسداش گن نماينده

درب وردی سالن دانشگاه سوآز نيز که 
ای از مبارزين معترض جمع بودند، با  عده

فريادهای خشم و اعتراض به ميزبانان گنجی 
همه اين اعتراضات ! از آنان پذيرايی شد

باعث شد که گنجی حاال ديگر در ساعت ده 
شب هم هنوز برای خروج از ساختمان 

گويا مشغول .  ترديد کنددانشگاه سوآز
ست که به خيال خود  شماردن همان دالرهايی

ميبايست بخاطر زدودن واقعيت شريک و 
همدست بودنش در جرم و جنايات جمهوری 
اسالمی از اذهان مردم آزاديخواه ايران، خرج 

بنظر ميرسد بهای فرو کردن پونزهای ! کند
ارزان قيمت گنجی بر سر زنان محروم و 

تر  ان، گر"حجاب" محکم کردن مبارز برای
 ! بخشيده شود فراموش گردد واز آنست که

 

  
  تظاهراتتظاهرات  گزارشگزارش

محکومیت جنایات اسرائیل در محکومیت جنایات اسرائیل در   دردر
  های تحت ستم منطقههای تحت ستم منطقه  حق خلقحق خلق

 
 جوالی در اعتراض به کشتار وحشيانه مردم ٢٢روز شنبه 

دفاع فلسطينی و لبنانی توسط رژيم صهيونيستی اسرائيل و  بی
های امپرياليستی در مقابل جنايات   دولتسکوت و پشتيبانی

دولت اسرائيل، هزاران تن از مردم بريتانيا در شهرهای 
ها ريختند و به سردادن شعار در  مختلف اين کشور به خيابان

. ها پرداختند دفاع از خلق فلسطين و محکوم کردن اين دولت
در شهرهای لندن و گالسکو و منچستر، انبوه مردم معترض 

های ضدجنگ بر پا شده بود  راتی که توسط گروهدر تظاه
شرکت کردند و ضمن تقبيح سياست سکوت و طرفداری 

های خبرپراکنی اين دولت از  مقامات دولت انگلستان و بنگاه
تجاورگری اسرائيل، خواستار قطع فوری تجاوز نظامی ارتش 

های تحت ستم اين  اسرائيل به فلسطين و لبنان و آزادی خلق
در اين تظاهرات، مردم با سردادن شعارهای . دمنطقه شدن

ضدامپرياليستی و ضدصهيونيستی، آزادی فلسطين از چنگال 
 . اسرائيل را خواستار گشتند

فعالين چريکهای فدايی خلق ايران در انگلستان نيز ضمن 
صدور فراخوانی خواستار شرکت تمامی ايرانيان مبارز در 

ی جنايات اسرائيل بر با شعار توقف فوراين تظاهرات شده و 
های تحت ستم منطقه، امحای سلطه ضدخلقی و  عليه خلق

تجاوزکارانه امپرياليسم و صهيونيسم و کوتاه کردن دست 
های مزدور و ارتجاعی از زندگی مردم تحت  تمامی دارودسته

ستم فلسطين، برای تحقق آزادی و حق تعيين سرنوشت خلق 
در آن شرکت فلسطين و برقراری يک صلح دمکراتيک، 

 .نمودند
رفقای ما در روز تظاهرات با حمل آرم سازمان و پرچمی که 

مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم "بر روی آن شعار 
نقش بسته بود در اين تظاهرات شرکت " جمهوری اسالمی

هنگامی که صفوف تظاهرکنندگان به مقابل سفارت . کردند
مرگ "ن با فريادهای دولت امريکا در لندن رسيد تظاهرکنندگا

" های واقعی هستند بوش و بلر، تروريست"و " بر آمريکا
در اين . ها را به نمايش گذاردند نفرت خود از امپرياليست

تظاهرات گروهی از فعالين مستقل چپ و نيروهای مبارز 
ايرانی نيز شرکت کردند و همبستگی خود با مبارزات برحق 

برعليه امپرياليسم، های تحت ستم لبنان و فلسطين  توده
های مزدور و ارتجاعی را به نمايش  صهيونيسم و دارودسته

.گذاردند
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در روزهای آغازين ماه ژوئن بعد از اينکه مردم 
 نفر به ١٧کانادا از طريق رسانه ها مطلع شدند که 

توسط پليس دستگير شده اند، " تروريسم"جرم 
دولت و رسانه ها برای ايجاد ترس و وحشت در 

مطالب زير . ه به تالش های چندی دست زدندجامع
برخی از تيترهای اغراق آميز روزنامه های دست 

 :الحال کانادايی است راستی و معلوم
طرح حمله مسلحانه به پارلمان و گروگان گرفتن "

نسل دوم ... وزرا و بريدن سر نخست وزير
العمل به  ، عکس) ...کانادا(در خانه ما " جهاديون"

 ٢٠٠١ سپتامبر ١١از تکرار موقع پليس، 
 ٢٠٠۵ مادريد، و جوالی ٢٠٠۴نيويورک، مارچ 

روزنامه : نقل از(و غيره ." لندن، جلوگيری کرد
گلوب اند ميل، روزنامه تورنتو استار، روزنامه 

 )نشنال پست و روزنامه سان
 

 اخبار اغراق آميز فوق درصدد القای اين ايده در 
يس کانادا با ميان افکار عمومی بود که گويا پل

اجرای يک عمليات متهورانه موفق شده است که از 
 سپتامبر ١١وقوع حمله تروريستی ای مشابه 

جلوگيری کرده و هواپيماهائی که گويا قرار بوده در 
بوجود آورد را در همان لحظه "  سپتامبر١١"کانادا 

در گرماگرم اين !! اول در روی زمين متوقف کند
 و اقسام متخصصين نظامی  انواع،کارزار تبليغاتی

و غيرنظامی در کانالهای تلويزيونی ظاهر شدند و 
ليست بلندبااليی از اماکن مهم کانادا را که احتماأل 

هدف حمالت تروريستی قرار خواهند " آينده"در 
گرفت و تعداد قربانيان احتمالی هر کدام را ارائه 

 .دادند
 

در اين رابطه اصطالحات جديدی هم توسط دولت 
و " تروريست خانگی"به عنوان مثال . ابداع شد

گفته شد که اين، تروريست خطرناکی است که قادر 
است به خوبی در جامعه و ميان مردم عادی زندگی 

 .کند و درنتيجه شناسايی او بسيار مشکل است
 

قابل ذکر است که طبق شکايت نامه وکالی مدافع، 
است، حتی " مهد آزادی"در کشوری که مدعی 

تدايی ترين حقوق دمکراتيک زندانيان زير پا اب
افراد دستگيرشده در سلول های . گذاشته شده است

انفرادی بدون پنجره که شب و روز چراغ هايشان 
روشن نگه داشته می شوند، بسر برده و حق تماس 

با بستگانشان و يا مالقات حضوری با ) حتی تلفنی(
سط پليس آنها هر نيم ساعت تو. وکاليشان را ندارند

از خواب بيدار می شوند و هنگام جابجايی از 
و در تمام مدت در غل . زندانبانان کتک می خورند

در وقت صرف غذا . و زنجير نگه داشته می شوند
 دقيقه وقت غذا خوردن به آنها داده می ۵نيز فقط 
در واقع زمامداران دولت کانادا به تقليد از . شود

 خود يک گوانتاناموی کيشان آمريکايی استادان و هم
در شکايت نامه . ديگر را در کانادا بوجود آورده اند

 سال ١٧وکال آمده است که يکی از زندانيان که 
بيشتر ندارد، موقع بازرسی بدنی خنده اش گرفته 

به شدت ) قلقلکی بودن(بود و در نتيجه به اين جرم 
يکی از زندانبانان با انگشت . کتک خورده بود
نه و زير پلک او را شديدأ فشار داده هايش روی گو

" فکر ميکنی خنده دار است؟"و مرتب می گفت 
چشم اين نوجوان در اثر اين عمل شديدأ صدمه ديده 

 .است
 

الملل در کانادا اعالم کرده است که  مدير عفو بين
مواردی که در شکايت نامه وکال وجود دارد، طبق 

ته شده اند شناخ" شکنجه"الملل به عنوان  قوانين بين
و می توانند موجب افسردگی و نهايتأ خودکشی 

واقعيت اين است که شکنجه بدنی،  .زندانيان بشوند
اعمال محدوديت در مورد خواب و خوراک 
زندانی، و نگه داشتن آنها در سلولهای انفرادی و 
جلوگيری از هر گونه تماس با دنيای خارج، راه 

رفتن اقرارنامه های ايجاد فشارهای روانی و نهايتأ گ
قبولی عليه  و پليس کانادا که مدرک قابل. هستند

متهمين ندارد، تنها اميدش گرفتن اقرار نامه ازآن 
 .قربانيان  با شيوه های ظالمانه است

 
اما اين افراد دستگير شده چه کسانی هستند؟ آنها 
اکثرأ مردان جوان و پسرهای نوجوان متعلق به 

 که در مزرعه متروکه خانواده های مسلمانی هستند
ای در روستايی در اطراف تورنتو با تفنگ های 
بادی بازی های جنگی و تمرين تيراندازی می 

وقتی همسايه هايی که شب ها از سر و . کردند
صدای اين بچه ها خوابشان نمی برد به پليس 
شکايت کردند، پليس به آنها اطمينان داد که اين 

 به موقع آنها را تروريست ها را تحت نظر دارد و
دستگير خواهد کرد، اما به آنها دستور داد که عکس 
.   العملی نشان ندهند تا مبادا باعث فرار آنها شود

باالخره پليس زمانی به دستگيری اين افراد موفق 
شد که توانست چند نفر از اعضای گروه را سر 
قرار ساختگی با پليس برای خريد يک نوع کود 

اين کودی بود که می تواند در  -شيميايی بکشاند
در واقع پليس . ساختن بمب مورد استفاده قرار گيرد

توانست با گذاشتن کود شيميايی در دست اين 
نوجوان ها، آنها را به جرم خريد مواد الزمه برای 

 .ساختن بمب دستگير کند

مطابق استانداردهای قضايی کانادا، پليس هيچ 
چون همه . د نداردقبولی عليه اين افرا مدرک قابل

مثل خريد مواد اوليه بمب (ارتباطات اين گروه 
فقط با پليس بوده است و نه با هيچ گروه ) سازی

شايد به اين دليل باشد که . تروريستی و يا مافيايی
پليس سعی کرده است که از مسايل زير به عنوان 

 : مدرک برعليه آن نوجوانان استفاده کند
 

ر و صدا در مزارع، يکی عالوه بر بازی های پر س
از مهمترين مدارکی که پليس عليه اين افراد دارد 
اين است که آنها از طريق اينترنت و با اسامی 
اينترنتی مختلف به طراحی عمليات تروريستی و 

به عنوان مثال پليس . خريد اسلحه مشغول بوده اند
که پليس به (اعالم کرده است که يکی از اسامی مهم 

)  از آنها استفاده می کندعنوان مدرک
"C4Explosive " و يکی ديگر"irhabi007 " 
. بوده است) ٠٠٧ به زبان عربی يعنی تروريست(
 ساله ای به نام يونس ٢٢ جوان ٠٠٧تروريست (

بنابراين ). است که در ماه اکتبر در لندن دستگير شد
به نظر می رسد که در شرايط رعب و وحشت 

 در سطح جهان ايجاد کرده پليسی ای که امپرياليستها
اند، حتی انتخاب غلط اسم اينترنتی نيز می تواند 
باعث شود که يک فرد عالقه مند به اينترنت سر از 

 . زندان در بياورد
 

يکی ديگر از مدارک پليس عليه اين افراد، پيامی 
: است که در گروه اينترنتی خود درج کرده بودند که

تروريسم است، اگر اگر دفاع از آبروی خواهرانمان 
نجات وطن از هجوم غيرمسلمانان تروريسم است، 

 ." بگذار جهانيان بدانند که ما تروريست هستيم... 
 

 سپتامبر نيروهای ١١قابل ذکر است که بعد از 
دست راستی سازمان يافته بزرگ و کوچک و يا 
افراد ناآگاه در اتاق های اينترنتی به شکار 

 تحويل دادنشان به و" تروريست های اينترنتی"
کوکلس کالن "اين افراد را می توان . پليس مشغولند
اين اوباشان اينترنتی، در . ناميد" های اينترنتی

سايت ها و گروه های اينترنتی با مشخصات 
شرکت ) به عنوان مثال با اسامی عربی(غيرواقعی 

می کنند و در ابتدا فقط شنونده هستند و وانمود می 
بعد از اينکه . آگاهی عالقه دارندکنند که به کسب 

اعتماد افراد آن اتاق را جلب کردند به کسب 
اطالعات در مورد آنها مشغول می شوند و آنها را 

اين افراد غالبأ با زبان . در اختيار پليس می گذارند
به عنوان مثال زبان (و فرهنگ گروه مورد نظر 

به عنوان مثال در . آشنايی کامل دارند) عربی
 ،اصطالح ضدتروريستی اخير کاناداه ار بکارز

که يک سازمان " انستيتوی سايت"گروهی به نام 
غيرانتفاعی آمريکايی است در شناسايی و گزارش 

افراد "  اينترنتی-فعاليت های تروريستی"دادن 
 .دستگير شده به پليس تورنتو موثر بوده است

 
رغم تمامی صحنه سازيها و ه  ب،از سوی ديگر

 تبليغاتی و ادعاهای پليس کانادا، از همان اغراقهای
ابتدا مردم به واقعی بودن داستانهای پليس و 
اتهاماتی که به متهمين نسبت داده شده بود شک 

 

    ایجاد فضای ترس و وحشت ازایجاد فضای ترس و وحشت از  اهدافاهداف

  کاناداکانادار ر ددتروریسم تروریسم 
  

  روناک مدائنروناک مدائن: : تهيه و تنظيم تهيه و تنظيم 
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به طور مثال از پليس سوال شد که چرا اين . کردند
به جای ايجاد سر و صدا در مزارع " تروريست ها"

انبوه و جلب توجه روستائيان، در جنگل های امن و 
اطراف تورنتو تمرين تيراندازی نمی کردند؟ چرا 
علنأ در اينترنت تبليغ می کردند؟ چرا پليس که بيش 
از يک سال است که اين افراد را تحت نظر دارد، 

 ناگهان امروز به فکر دستگيری آنها افتاده است؟ 
 

در روزنامه " متخصصين تروريسم"فلسفه بافان و 
تصور کنيم که همه عمليات ها اعالم کردند که نبايد 

دار  تروريستی توسط تروريست های مجرب و سابقه
سپس پليس برای قبوالندن . انجام می شود

بودن متهمين، اولين حضور متهمين در " خطرناک"
دادگاه جهت استماع موارد اتهامشان را به صحنه 

نمايی نظامی و ايجاد رعب و وحشت در  قدرت
 کرد که محاصره پليس ادعا. جامعه تبديل کرد

نظامی دادگاه برای جلوگيری از حمله کماندويی 
تروريستی جهت فراری دادن متهمين صورت 
گرفته است، در حالی که کوچکترين شواهد و نشانه 

 .ای از چنين اقدامی در دست نبود
همانطور که وکالی مدافع در شکايت نامه ای 
اظهار کردند، پليس که هيچ مدرک موثق و 

 روز ١٠ی عليه متهمين نداشت بعد از قبول قابل
. درهای دادگاه را به روی مردم و خبرنگاران بست

يکی از وکالی مدافع به نام راکو گالتی، اعالم کرد 
که غيرعلنی شدن دادگاه به اين دليل صورت گرفته 

عليه " تروريسم"است که پليس بتواند اتهام دروغين 
 خورد اين بچه ها را بدون ارائه هيچ مدرکی به

 .مردم بدهد
بايد يادآوری کرد که وقتی که سياست دولت دست 
راستی جديد کانادا در تشديد همکاری با دولت 
آمريکا در افغانستان و عراق با مخالفت شديد مردم 

از جهات " تروريستها"روبرو شد، دستگيری اين 
به . مختلف به پيشبرد سياست های دولت کمک کرد

 هفته پيش و در ٣ که عنوان مثال نظرخواهی ای
دولت کانادا انجام " ضدتروريستی"کوران کارزار 

 تعداد ،شد نشان داد که بعد از دستگيری های اخير
 درصد ١۴مخالفين حضور کانادا در افغانستان 

ست که دولت  اين يکی از اهدافی. کمتر شده است
در جامعه، به " تروريسم"کانادا از ايجاد ترس از 

 .دنبالش است
 کانادا برای اينکه به مخالفين جنگ ثابت کند دولت

که خطر تروريسم در کانادا جدی است، اعالم کرد 
تفاوتی آنها  که عدم مخفی کاری تروريست ها و بی

نظر بودنشان توسط پليس، نشان می  نسبت به تحت
عمل و مردم  دهد که تروريست ها از پليس بی

ناباوری که حضور تروريسم را جدی نمی گيرند 
 کانادا را بهترين محل ،هراسی نداشته و در نتيجه

 !  برای رشد خود تشخيص داده اند
 

مسلم است که با توجه به عدم انتشار اطالعات کافی 
و واقعی در رابطه با شرايطی که اين دستگيريها در 
آن صورت گرفته، نمی توان در مورد واقعی و يا 

اد زده غيرواقعی بودن اتهاماتی که پليس به اين افر
اما آنچه مسلم است . است قاطعانه اظهارنظر کرد

اين است که دولت امپرياليستی کانادا با کمک پليس 

و رسانه های دست راستی، برای استفاده از اين 
ماجرا در تغيير دادن آرای عمومی به نفع دولت و 
اجرای سياست های غيردمکراتيک و امپرياليستی 

 .داش تالش بسياری کرده و می کنن
 

البته اين اولين بار نيست که پليس کانادا به 
در سال . اقدام کرده است" تروريستها"دستگيری 
اغلب ( نفر از جوانان ٢٣ نيز ٢٠٠٣
" همکاری در تروريسم"به جرم ) االصل پاکستانی

اما بعد از اينکه مشخص شد که . دستگير شدند
اساس بوده و آن افراد تعدادی  اتهامات پليس بی

آزار بودند، پليس آنها را از زندان آزاد  ی بیدانشجو
کرد ولی به بهانه تمام شدن ويزای دانشجويی، آنها 

 . را از کانادا اخراج نمود
 

بايد به خاطر داشت که وقتی پليس به چنين عملياتی 
دست می زند معموأل با براه انداختن سر و صدا و 
 تبليغات کرکننده می کوشد تا بيشترين اثر را برای

جدی نشان دادن خطر تروريسم در افکار عمومی 
بجا بگذارد و با ايجاد تفرقه و بدبينی در ميان مردم 

را فراهم " خارجی ها"موجبات ترس مردم از 
بر " ترس از تروريسم"بعد از اينکه شبح . سازد

گناهی  جامعه سايه افکند، ديگر حتی اثبات بی
سختی متهمين و غيرواقعی بودن ادعاهای پليس هم ب

 ترس و وحشت از جنگ و قادر خواهد بود تا جّو
اگر دولت و . سرکوب را در جامعه خنثی سازد

پليس به اهداف تبليغاتی خود برسند، مدت بسيار 
 شدن ءزيادی وقت الزم خواهد بود تا با افشا

پرده و دروغ های پليس افکار عمومی  واقعيات پشت
تی در بطور مثال وق. را به وضعيت سابق برگرداند

شده   نفر دستگير٢٣ معلوم شد که آن ٢٠٠٣سال 
الذکر دانشجو بودند نه تروريست، ديگر کار از  فوق

کار گذشته بود و دولت و پليس به اهداف خود 
رسيده و صدای مردم را موقتا عليه جنگ خوابانده 

هدف از عمليات به اصطالح ضدتروريستی . بودند
 مشابهی که پليس کانادا نيز همچون ديگر عمليات

 انجام شدند، پياده کردن اهداف يالملل در سطح بين
امپرياليستی دولت ها، زمينه چينی برای قبول 

طلبانه و تجاوزکارانه دولتهای  سياستهای جنگ
ساختن فضای جامعه  و  امپرياليستی و پليسی

 . کردن اعتراضات مردم بوده اند ساکت
 

ن کرد  سپتامبر را در خاموش١١نبايد تأثير 
. مبارزات جهانی عليه گلوباليزلسيون فراموش کنيم

 سپتامبر برای ١١و منافع فاجعه " فوايد"يکی از 
المللی آن  زده سرمايه داری در سطح بين نظام بحران

 سپتامبر با رشديابی مبارزات ١١بود که  قبل از 
دليرانه و اعتراضات طبقه کارگر و خلقهای تحت 

زه فرياد اعتراض و ستم در چهار گوشه دنيا هر رو
تبليغات و روشنگری های وسيع برعليه  نظام 

ضدخلقی سرمايه داری و گسترش سلطه جهنمی  
سرمايه و گلوباليزاسيون گوش سرمايه داران و 

اما در فردای فاجعه .  مرتجعين را شديدًا می آزرد
 سپتامبر و  هجوم وحشيانه بورژوازی به جنبش ١١

 در سراسر جهان، انقالبی و دمکراتيک توده ها
امپرياليستها و جيره خواران آنها کوشيدند تا با توسل 

 فاجعه ای که نمی توانست بدون -به اين فاجعه
 هر -اطالع  آنها سازمان يافته و اتفاق افتاده باشد

گونه صدای آزادی خواهانه و دمکراتيک را خفه 
 سپتامبر بهانه ای شد ١١حمله تروريستی . سازند

ياستهای تعرضی و غارتگرانه برای گسترش س
امپرياليستها با هدف تشديد رقابت بمنظور تحت 
کنترل درآوردن بازارهای جهانی و بويژه منطقه 
نفت خيز خاورميانه توسط سرمايه داران آمريکا و 
سرکوب هر نوع مخالفت خارجی و داخلی با 

 .       طلبانه امپرياليسم آمريکا سياست های جنگ
 

ست که می بينيم چگونه حوادث  یدر چنين چارچوب
 لندن نيز ٢٠٠۵گذاری جوالی  مشابه نظير بمب

بهانه ای شد برای تصويب قوانين جديدی جهت 
محدودتر کردن آزادی بيان و سرکوب مبارزات 
کارگری و هر نوع مخالفتی با سياست های دولت 

 . انگليس
 

  پليس سر تا پا مسلح ٨۵٠ نيز، ٢٠٠۵در نوامبر  
به چندين خانه در سيدنی و ملبورن حمله استراليا 
دولت اعالم .  مسلمان را دستگير کردند١٧کرده و 

کرد که پليس توانسته است با دستگيری اين افراد از 
يک حمله تروريستی بسيار عظيم و گسترده 

اما بعد از مدتی تحت فشار عمومی، . جلوگيری کند
يه پليس استراليا مجبور شد اقرار کند که مدرکی عل

باالخره افشای واقعيات و عدم وجود . آنها ندارد
مدارک و شواهد نشان داد که هدف پليس و دولت 
استراليا از اين عمليات ساختگی، جز پيشبرد 
سياست های امپرياليستی و غيردمکراتيک و 

دولت استراليا که در . ضدکارگری خود نبوده است
اشغال عراق نيز شرکت داشت، خود به اشغال 

ر شرقی و جزاير سليمان نيز دست زده و با تيمو
 ترس از تروريسم توانسته است مخالفت ايجاد جّو

مردم با اين سياست های تجاوزگرانه دولت را 
 .سرکوب کند

 
دستگيری های اخير در کانادا نيز کمک بزرگی به 
دولت کانادا است که قصد دارد با گسترش حضور 

ی مداخالت نظامی خود در افغانستان راه را برا
نظامی و جنگ های ضدخلقی آينده باز کند 

همانطور که اشغال افغانستان مقدمه ای برای (
دستگيری های ). اشغال عراق توسط آمريکا بود

اخير و تشديد سياستهای ارتجاعی  دولت کانادا، 
ادامه حضور نيروهای کانادا در افغانستان بدون 

و توجه به مخالفت های مردم، يورش به حقوق 
آزادی های مردم، سرکوب مبارزات کارگران و 
ديگر زحمتکشان، حمله به حقوق پناهندگان و 
مهاجرين، افزايش کنترل و جاسوسی پليس روی 
شهروندان کانادا، تحت نظر داشتن تلفن ها، اينترنت 
و غيره انعکاس گسترش بحران در نظام سرمايه 
تها داری حاکم بر کانادا و در نتيجه تالش امپرياليس

برای غلبه و تخفيف اين بحران از طريق تشديد 
غارت و سرکوب کارگران و توده های تحت ستم 

بايد با تمام قوا به مبارزه با اين سياست های . است
ضدخلقی و افشای چهره کريه و ضدانسانی 

 .خواران آنها پرداخت امپرياليستها و جيره
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های ضدپناهندگی  درچارچوب تشديد سياست
 UNژ و در پی توافق اين دولت با دولت نرو

برای دپورت پناهجويان بالتکليف افغانی، حرکت 
ای از سوی اين پناهجويان در  اعتراضی گسترده

نروژ برگزار شد که مورد پشتيبانی افکار 
عمومی و نيروهای مترقی و انساندوست در اين 

فشار افکار عمومی و . کشور قرار گرفت
دم سرانجام باعث رسوايی اين دولت در ميان مر

شد که پناهجويان با اتحاد و همبستگی در 
جريان يک اعتصاب غذا و تحصن به 

آن چه در . های اساسی خود دست يابند خواست
آيد گزارشی درباره اين حرکت اعتراضی  زير می

هايی  با چند تن از  همچنين  مصاحبهو 
 "ظاهير"متحصنين و منجمله سخنگوی آنان 

طالع خوانندگان پيام فدايی از باشد که برای ا می
 :ورزيم اين حرکت به درج آنها اقدام می

 
 

بيش از صد پناهنده افغانی در اعتصاب غذا و 
کز شهر اسلو بسر می تحصن مقابل کليسای مر

 .برند
 ماه می در اعتراض ٢۶پناهندگان افغانی از تاريخ 

به سياستهای ضد پناهندگی دولت نروژ به اعتصاب 
زمان  رداخته اند و حرکت آنان تاغذا و تحصن پ

 روز، ٢۶در مدت . تهيه اين گزارش ادامه دارد
دولت ضد پناهنده نروژ با بهانه های مختلفی سعی 
بر شکستن تحصن و اعتصاب غذای اين پناهندگان 

در هفته اول تحصن و اعتصاب، . نموده است
شهرداری اسلو با گرفتن بهانه هايی نظير توجه به 

های  ايی شهر اسلو، با برداشتن توالتبهداشت و زيب
. سيار سعی کرد که اعتصاب و تحصن را مانع شود

اما از آنجا که اين پناهندگان مشکالتشان داشتن و يا 
های سيار و از اين قبيل نبود به  نداشتن توالت

در هفته دوم، . اعتصاب و تحصن خود ادامه دادند
يان را مقامات اداره امور پناهندگان نروژ، پناهجو

با  پورت کردند اما پناهجويان مبارزيتهديد به د
توجه به حمايت مردم و ارگانهای ضد نژاد پرستی 

SOS RASISME و گروههای BLIT, RV, RU 
توانستند همچنان به تحصن و اعتصاب غذای خود 

در هفته سوم، پليس با حمله به اين . ادامه دهند
انست پناهندگان متحصن و با ضرب و شتم آنها تو

 تن از آنها را از محل تحصن خارج کند و به ٣۵که 
ببرد و پارک مقابل اداره پليس مرکزی اسلو 

چادرهای آنها را باز کرده و محل را به اصطالح 
اما مردم و گروههای سياسی و ضد . تخليه کند

نژادپرستی به کمک آنها شتافته و آنها با بستن 
زنجير به همديگر توانستند بر اعمال فاشيستی و 

ضد انسانی پليس نروژ غلبه کرده و محل تحصن 
 تن از اين ٢.انندافغانی ها را مجددًا به آنها باز گرد

پناهندگان افغانی به اجبار در بيمارستان بستری 
شدند و ديگر پناهندگان که توسط پليس به پارک 
مقابل اداره پليس منتقل شده بودند مجددًا به محل 

نتيجه همه اين . کليسای مرکز شهر بازگشتند
کشمکش ها اين بود که تجمع اين متحصنين متشکل 

مور پناهندگان و وزارت اداره ا. تر از پيش شد
کشور قصد ديپورت اين پناهندگان افغانی را به کابل 
داشت اما زمانی که تجمع مردم را در صحنه 
مشاهده کرد بناچار عقب نشينی کرده و از اعتراض 

 ،در هفته سوم اين تحصن. وحشت افتاده همگانی ب
مردم و تعدادی از ارگانهای راديکال به جمع 

 و با آوردن کيسه خواب و ماندن پناهندگان پيوستند
 . اين تحصن را تقويت کردند،کنار اين پناهندگان

 
 و Havgesundدر دو شهر ديگر نروژ 

Trondheim هم ديگر پناهندگان افغانی دست به 
 ١٨روز يکشنبه . تحصن و اعتصاب غذا زدند

ژوئن صليب سرخ ناچار گشت تا بخاطر سرما و 
ا و مردم برای بارندگی و فشار از سوی ارگانه

 .پناهندگان چادر نصب کند
 معتقدند که UNCHRدولت پناهنده ستيز نروژ و 

افغانستان از نظر امنيتی قابل اطمينان است و هيچ 
. ها وجود ندارد دليلی برای دادن پناهندگی به افغانی

دولت سرمايه دار نروژ و پليس نژادپرست آن از 
به اين همکاری مردم و ارگانهای راديکال نروژ 

 حزب ،سوی ديگر از. ندپناهندگان به تعجب افتاده ا
 که بيشتر AP و حزب کارگران SVسوسيال چپ 

کرسی های مجلس را به اختيار گرفته اند با ديپورت 
اين پناهندگان افغانی موافقند با اينکه اين احزاب 

دانند و خود را به  خود را در طيف چپ می
ر واقع د(اصطالح سوسياليست می خوانند  

) رفرميستهايی که زير نام سوسياليسم النه کرده اند
تنها توانسته اند کرسی های خودشان را در مجلس 
سفت و سخت نگه داشته و از منافع امپرياليستی 

اين اولين باری نيست که دولت . خود دفاع کنند
پناهنده ستيز نروژ متقاضيان پناهندگی را از نروژ 

 . اخراج آنها می نمايداخراج کرده و يا تهديد به
 
 

 مصاحبه با
 کننده پناهجويان افغانی متحصن و اعتصاب

 
همه زير چادری که يکی از سازمانها برای آنها 
تدارک ديده جمع شده اند و با توجه به هوای بارانی 

. و سرد نروژ ناچارًا زير اين چادرها پناه گرفته اند
 گويد با اولين کسی که با لبخند به ما خوش آمد می

گفتگو می کنيم و رفته رفته ديگر پناهندگان افغانی 
اکثريت اين پناهندگان . به دور ما جمع می شوند

آنها  . ساله می باشند٢۵ سال تا ١٨جوانانی بين 
زبان دری هم ه وقتی که ديدند که يک ايرانی که ب

با کمال ميل  آشناست قصد مصاحبه با آنها را دارد
 .حاضر شدند مصاحبه کنند

 
 ٣.  سال و نيم در نروژ است٢ ساله مدت ٢٣طاهر 

ماه پيش اولين جواب منفی خود را با ادعای وجود 
امنيت در افغانستان از سوی مقامات نروژی 

باشد  با اينکه طاهر از کابل نمی. دريافت کرده است
اما دولت نروژ قصد دارد او را به کابل ديپورت کند 

بشمار " امنی"چون از نظر اين دولت کابل شهر 
 .می رود

 
 چگونه و چرا تصميم به اين اعتصاب غذا و :والس

 تحصن گرفتيد؟
 در .Haken H وزير امور کار و اجتماعی :وابج

 ماه ٢۶يک مصاحبه مطبوعاتی اعالم کرد که در 
می تمامی پناهندگان افغانی که تقاضای پناهندگی 
ن داده اند بايد به افغانستان ديپورت شوند و تعداد اي

باشد که بزودی بايد به   نفر می٢٠٠٠پناهندگان 
تعداد زيادی از اين . افغانستان فرستاده شوند

 سال ٢٠پناهندگان و پناهجويان افغانی جوانان زير 
ما داوطلبانه تصميم به اعتصاب غذا .  باشند می

البته شرايطی که حاکم بود ما را مجبور به . گرفتيم
نفر شروع کرديم  ٢٣روز اول از . اين حرکت کرد

 نفر رسيد اما دولت ٣۵بعد از دو روز تعداد ما به 
بدون در نظر گرفتن خواسته های ما به کار خود 

 . نفر رسيديم١١۵داد رفته رفته به  ادامه می
 نظرتان در مورد افغانستان و رژيم آن :والس

 چيست؟
 همينطور که قبًال شنيديد دولتمردان :وابج

 قاچاق - جنايتکاران جنگیافغانستان متشکل اند از
 رهبران مذهبی و -بران دولتی مواد مخدر

گروههای مسلح مجاهدين افغانی که قاتلين پدران و 
اين مسئله . مادران بسياری از مردم افغانستان هستند

دولت  .باعث شده که ما از افغانستان فرار کنيم
افغانستان يک دولت بی عدالت و وابسته به امريکا 

متجاوز و ناقض حقوق بشر بوده و   وباشد می
 . هست
نظرت در مورد حمله امريکا و يا غرب به  :والس

 افغانستان چيست؟
 جورج بوش در يک مصاحبه مطبوعاتی :وابج

اعالم کرد که حضور نيروهای ناتو و غرب نه تنها 
طالبان و قاچاقچيان دولتی مواد مخدر را از بين 

الت و خواهد برد بلکه صلح و دمکراسی و عد
. حقوق بشر را در افغانستان بدنبال خواهد آورد

امروز در افغانستان نه صلح وجود دارد نه آزادی 
تردد قاچاق بيش از زمان قبل از . نه دمکراسی
طالبان بيشتر از سالهای گذشته تقويت . جنگ است
 نفر در ٣٠٠حدود دو هفته پيش بيش از . شده اند

بی و پليس کابل توسط نيروهای امريکايی و غر
 نفر بعلت ١٠٠٠ بيش از .افغانستان کشته شدند

 

  پناهجویان افغانیپناهجویان افغانیای با ای با   مصاحبهمصاحبه
  

ژژغذا کننده در نروغذا کننده در نرو  متحصن و اعتصابمتحصن و اعتصاب
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تظاهرات ضد امريکايی دستگير شده و به زندان 
در اين تظاهرات، . کابل فرستاده شدند

تظاهرکنندگان به آتش زدن عکسهای حميد کرزای 
و پرتاب سنگ به وسايل نقليه امريکايی ها دست 

 .زدند
لعملی  حضور نيروهای امريکايی چه عکس ا:والس

 ميان مردم دارد؟
 اول مردم افغانستان بر اين باور بودند که :وابج

اما . جورج بوش دمکراسی را به افغانستان می آورد
رفته رفته مردم واقعيتها را درک کرده و متوجه 
شدند که هيچ دمکراسی توسط حمله نظامی به 

 .کشوری صادر نگشته و  پايدار نخواهد ماند
انی جوان ديگر وارد بحث در اين موقع يک افغ(
 )شد
 در مناطق جنوب افغانستان و در حدود :کاظم

مرزی پاکستان، مردم کوچ نشين افغانستان از 
مثًال حدود شش ماه . امريکايی ها در امان نيستند

پيش نيروهای امريکايی چادرهای کوچ نشين ها را 
بمباران کردند، به دختران و زنان افغانی تجاوز 

. دهند ر و اذيت مردم ادامه میکرده و به آزا
گوسفندان دهقانان را گرفته و برای خودشان کباب 

امريکا بعد از جنگ سرد و شکست . می کنند
شوروی با حضور مستقيم خودش و با حمله نظامی 
به افغانستان، کوشش کرده تا برای ابد در مناطق 
. افغانستان پايگاههای نظامی برای خود تدارک ببيند

درد ه ستانی افغانستان فعًال تنها بمناطق کوه
دوران طالبان . پايگاههای نظامی امريکا می خورد

. هم دست کمی از دوران کنونی افغانستان نداشت
افغانستان بخاطر شرايط مسلمان بودنش وقتی از 
دوران تاريخ نگاه می کنی می بينی که افغانستان 

طالبان ميخواست . هميشه از اسالم دفاع کرده است
  ∗.سالم را بدنام کند و نابود سازدا
 پس چرا طالبان ادعای مذهب اسالم را :والس

 داشت و دارد؟
 طالبان به . کادر رهبريش اينگونه است:وابج

سرسپردگی امريکا و سياستهای امريکا را پيش می 
برد مثًال کجای دين اسالم گفته که اسبهای درشکه 

ا مطرح بايد شورت بپوشند؟ طالبان چنين مسائلی ر
زبان عربی ميان رهبران طالبان يک زبان . کرد می

آنزمان طالبان را کسی به رسميت نمی . رسمی بود
تا زمانی . شناخت به جز کشورهای عربی و امريکا

که روابط آنگونه بود کسی طالبان را بعنوان 
تروريسم نمی شناخت اما از نظر ما طالبان 

 وابسته به نماز اجباری بود، طالبان. تروريست بود
 . باشد مذهب وهابی می

 چرا زنان افغانی در اين تحصن و اعتصاب :والس
 شرکت نکردند؟

 زنان افغانی همراه با خانواده ها و بچه ها از :وابج
 .همان اول جواب مثبت پناهندگی را گرفتند

  وضعيت زنان در افغانستان چگونه است؟:والس
 هم  نه تنها در روستاها بلکه در شهرها:وابج

ازدواج اجباری طبق همان شيوه طالبانی، سنتی و 
 .قديمی وجود دارد

                                                 
عين گفته مصاحبه شونده است که بالطبع  اين،  ∗
 .تواند مورد تأئيد ما باشد نمی

 نظرت در مورد دولت نروژ و سياستهای آن :والس
به اين پرسش، جوان ديگری به اسم ( چيست؟ 

 .)حسين پاسخ می دهد
  دولت نروژ دنباله رو سياستهای امريکا می:حسين
 .باشد
ت خيلی چيزها هست که برای ما بی تفاو: کاظم

. است و نمی خواهيم حتی در آنها دخالت بکنيم
دولت نروژ به جوانان اهميت نمی دهد و آينده 

اصًال ما را . جوانان پناهجو برايشان اهميت ندارد
آدم حساب نمی کنند و به خواسته های ما توجه 

 . ندارند
 چشم انداز و دورنمای شما از سياستهای :والس

 امريکا در افغانستان چيست؟
 مثل شوروی به بن بست و شکست منتهی  :وابج
 . شود می

 
 

 مصاحبه با
 ظاهير ، سخنگوی متحصنين

 
 علت و چگونگی اين اعتصاب را لطفًا :والس

 .برايمان توضيح دهيد
  در پی قراردادهای دولت نروژ و :وابج

UNCHR مبنی بر اخراج اجباری پناهندگان ،
ابر اين افغانی ناچار بوديم و بهتر دانستيم که در بر

از اول ماه . قراردادهای ضد انسانی ايستادگی کنيم
 ماه مه، ما ١۵مه اين قرار بين آنها بسته شد و 

 ٢٢. افغانها نامه ای برای وزير امور کشور نوشتيم
ماه می تظاهرات گسترده ای را در پنج شهر نروژ 
برگزار کرديم اما هيچ جواب و عکس و العمل 

 :ه داشتيم خواست۴ما . جديدی نگرفتيم
 لغو اخراج اجباری پناهندگان افغانی -١
به رسميت شناختن افغانستان بعنوان  -٢

 يک کشور ناامن
دادن اقامت دائم به پناهندگان افغانی  -٣

 در نروژ
حق آموزش زبان نروژی برای  -۴

 پناهندگان
ما هيچ پاسخی از دولت نروژ نشنيديم اما 
از طريق مطبوعات اعالم کردند که اگر 

 ماه می نروژ را ٢۶افغانی از پناهندگان 
ترک نکنند به زور و اجبار آنها را اخراج 

 می که ٢۶می کنيم به همين دليل ما از 
التيماتوم دولت بود اقدام به اعتصاب غذا و 

 .تحصن کرديم
 
  نظر شما در مورد افغانستان و دولت :والس

 افغانستان چيست؟
 از نظر ما افغانستان دارای سه مشخصه :وابج
 : تاس

وضع عمومی افغانستان که گرفتار يک  -١
اين جنگ ميان . باشد جنگ است ناامن می

 .اشغالگران و مزدوران است
ساختار قدرت در افغانستان متشکل از  -٢

جنايتکاران جنگی، بنيادگرايان دينی و 
 .قاچاقچيان مواد مخدر است

در قانون اساسی افغانستان تنها کسانی  -٣
. کان زندگی دارندکه مسلمان هستند ام

دولت کنونی اساسًا يک دولت بنيادگرای 
تواند دارای يک  دينی است بنابراين نمی

در حاليکه . حکومت دمکراتيک باشد
افغانستان هم مسلمان دارد هم کمونيست 
دارد هم آته ايست و مردمی با اعتقادات 
مختلف که اساسًا حق زندگی در آن کشور 

 .را ندارند
در مورد حمله نظامی امريکا به   نظر شما :والس

 افغانستان چيست؟
 از نظر ما حمله نظامی امريکا يک تجاوز :وابج

تمام ساختار قدرت بر اساس تأمين . باشد نظامی می
دمکراسی با . باشد منافع غرب بويژه امريکا می

دمکراسی . شود اشغال نظامی وارد يک کشور نمی
 پياده با جنبشهای آزاديخواهی و مردمی در کشور

 .شود می
   نظرتان در مورد دولت نروژ چيست؟:والس
 بنظر من دولت نروژ از نظر ماهيتی هيچ :وابج

اين . تفاوتی با دولتهای سرمايه داری ديگر ندارد
بين . دولت ادعا می کند که دولت سوسياليستی است

دولت ايران، امريکا با دولتهای اروپايی از نظر 
تفاوتی ندارد اما از ماهيتهای سرمايه داری هيچ 
اين دولتها از لحاظ . نظر قوانين با هم متفاوت هستند

 . وابستگی شان به سود و سرمايه با هم شباهت دارند
  تجاوز نظامی امريکا در افغانستان چه :والس

 چيزهايی را در افغانستان تغيير داده است؟
 بهتر است در مورد اعتصاب غذا و تحصن :وابج

توانيم زمانی  ورد اين مسائل میصحبت کنم و در م
 .ديگر پرسش و پاسخ داشته باشيم

هر چه دوست داريد، در اين مورد .  باشد:والس
 .بگوئيد
 در مورد نحوه و چگونگی اعتصاب، :وابج

خودتان مشاهداتتان را نوشتيد اما نکاتی را توضيح 
ما تا زمانی که نروژ قانونش را لغو نکند . دهم می

دهيم تا هر  ا و تحصن ادامه میبه اين اعتصاب غذ
 .زمان که طول بکشد

  اگر مجددًا پليس مانند هفته گذشته با زور و :والس
تهديد و فشار شما را از اين محوطه بيرون کند چه 

 خواهيد کرد؟
توانيد  واقعيتها اين است که شما نمی :وابج

مشکالت اجتماعی يک جامعه را با حمله پليس 
 مشکالت جامعه پنهان پاسخگو باشيد ممکن است

بشود اما زمانی ديگر در جايی ديگر سر برمی 
تا زمانيکه نروژ حکمش را لغو نکرده است  .آورد

حتی با اعمال زور پليس هم  مقاومت ما ادامه دارد و
بنظر من جريانات . به اين حرکت ادامه خواهيم داد

سياسی بايستی مقداری از مبارزه خود را جهت 
ضد نژاد پرستی دولتها و راسيسم مقابله با مسائل 
بخاطر اينکه اين کشورها دارای . دولتی بگذارند

باشند، و از شما تشکر می  قوانين ضد مردمی می
 . کنم که گزارشی تهيه کرده ايد

 
 .با تشکر از شما و در اين راه موفق باشيد

 
 



                           صفحه           86                              شماره             پیام فدایی  
                                     

 

16 

 

  ازاز  گزارشیگزارشی
  روز جهانی کارگرروز جهانی کارگر

پيرامون تظاهرات ميليونی کارگران و پيرامون تظاهرات ميليونی کارگران و ((
  ))حمتکشان مهاجر در آمريکاحمتکشان مهاجر در آمريکازز

  
  غالم اميدوارغالم اميدوار

  قسمت آخرقسمت آخر
 
 

مطابق آمار (اين طرح ميليونها انسان 
" غيرقانونی"را به جرم اينکه )  ميليون۵/١٢دولتی

از مرز وارد ) Undocumented" (بدون جواز"و 
. آمريکا شده اند به عنوان مجرم می شناسد

همانطوری که قبًال گفته شد اينگونه طرح ها و 
در دوران (انين در تاريخ آمريکا تازگی ندارند قو

های کار زندانی  جنگ دوم ژاپنی ها را در اردوگاه
ها انسان  ، طبق اين طرح اين ميليون)کردند

بطور دسته جمعی به کشورهای " بايد"زحمتکش 
ها پدر و  ميليون. شوند" برگردانده"زادگاهشان 

ريکا مادری که بسياری از آنها ساليان زيادی در آم
زندگی کرده اند، و بوسيله سرمايه داران شيره 

مورد : "به قول رفيق پويان جانشان مکيده شده و
واقع " بهره کشی به بی شرمانه ترين شکل خود

گرديده اند، ماليات پرداخته اند، مالياتشان به مثابه 
سوبسيد به انحصارات امپرياليستی آمريکا داده شده، 

هزينه ماشين جنگی از مالياتشان برای تأمين 
امپرياليسم استفاده شده است، از مالياتشان جهت 

 از اموال سرمايه داران و حراست دائميهزينه 
ستمگری بر آنها استفاده شده است؛ ميليونها انسان 
زحمتکشی که در طول اين مدت در عين حال از 
هرگونه مزايای اجتماعی، بيمه بازنشستگی بدليل آن 

دولتی " سوشيال ِسکيوريتی"که به اصطالح کارت 
 .ندارند بی بهره بوده و هستند

مطابق طرح های طبقه حاکم، اين توده عظيم 
حال در بستر شرايط بحران سيستم سرمايه داری 

از فرزندان " بايد" و بحران اقتصادی آمريکا يجهان
خود که احتماًال بعضی از آنها تازه بدنيا آمده اند و 

 فرزندانی که در ،ستندبه اصطالح تابع آمريکا ه
آمريکا بزرگ شده اند و تعداد زيادی از آنها عضو 
ارتش سرکوبگر آمريکا هستند، در اينحا مدرسه می 
. روند و شايد هم تشکيل خانواده داده اند جدا شوند

اين توده عظيم همانطور که بر بستر شرايط ! بله
مادی که امپرياليسم و بورژوازی وابسته 

ن کشورها ايجاد کرده، زمانی کشورهايشان در آ
مجبور به مهاجرت اجباری گرديدند، حال به همان 
علت به دليل تشديد تضادها، و کاستی های سرمايه 
داری امپرياليستی و بی رحمی امپرياليسم بايد بار 

آيا به غير از اين . ديگر از عزيزان خود جدا شوند
است که سرمايه داری در هر شکل و هياتی چنان 

ط اجتماعی بوجود می آورد که علت اصلی رواب
. نابودی خانواده ها به طرق گوناگون است

زحمتکشان اين گونه و در جريان زندگی 
 ! شان  به ماهيت امپرياليسم پی می برند روزمره

همه طرحهای ذکر گرديده با تمام تفاوت های 
جزئی و ظاهری که با هم دارند در خدمت به 

مپرياليسم آمريکا و نيازهای داخلی و خارجی ا
سياستهای توسعه طلبانه آمريکا در شرايط کنونی 

سياستهائی که بيانگر تشديد تضاد . آماده شده اند
ميان امپرياليستها و شدت تضاد ميان سرمايه داری 
. امپرياليستی و کارگران و خلقهای جهان می باشد

شرايطی که بهای سنگينش را کارگران و خلقهای 
در چنين شرايطی اين طرحها . دجهان می پردازن

در دو چيز مشترکند، اول تشديد استثمار وحشيانه 
اين انسانها با حربه تبعيض نژادی و کًال تعرض به 
طبقه کارگر و زحمتکشان آمريکا، دوم ايجاد جو 
رعب و ترس و ميليتاريستی کردن اوضاع داخلی 

تأمين "و " مبارزه عليه تروريسم"آمريکا زير نام 
 ". ملیامنيت 

در بستر چنين شرايطی و در چنين اوضاعی 
 ماه ٢۵بود که از چند ماه پيش برای اولين بار در 
زن و (مارس سال جاری ميليونها انسان زحمتکش 

همراه کودکان خردسال و هم چنين همراه ) مرد
از "، ١احتماًال دانشجوی خودفرزندان دانش آموز و 

                                                 
است های چرا احتماًال؟ به اين دليل که به خاطر سي. ١

ضدکارگری و نژادپرستانه دولت آمريکا و خصلتًا بر اثر 
فقر اقتصادی والدين آنها تعداد بسيار کمی از جوانان 

سياه پوست و (متعلق به خانواده های غيرسفيد پوست 
، تعداد بسيار کمی از اين جوانان به )التينی عمدتًا

تی نژادپرس. دانشگاه راه می يابند و يا راه داده می شوند
اگر قبًال مثًال در ! حتی در عرصه آموزش و پرورش

مورد سياه پوستان اين مسئله قانونی نبود، امروز روی 
کاغذ قانونًا ظاهرا همه از اين حق برخوردارند اما عمالً 

به دالئل ذکر شده، جوانان خانواده های مهاجر کمتر حتی 
تحصيالت متوسطه را به پايان می رسانند چه برسد به 

به عنوان نمونه در سال جاری . يالت دانشگاهیتحص
 دانشجو ۵٠٠٠٠دانشگاه ايالتی کاليفرنيا در لوس آنجلس 

 نفر التينی و ١٢٠٠از ميان اين تعداد تنها حدود . پذيرفت
با توجه به درصد .  نفر سياه پوست وجود دارد٢٠٠

جمعيت اين دو گروه در لوس آنجلس و کًال کاليفرنيا اين 
آخر اين ماهيت جامعه . بسيار ناچيز هستندارقام بسيار 

در ! طبقاتی و جامعه سرمايه داری امپرياليستی می باشد
شرايط کنونی آمريکا که طبقه حاکمه اين کشور سياست 

و حضور نظامی در سراسر " جنگ دائمی"و استراتژی 
جهان و خصوصًا در کانونهای بحران را در دستور کار 

انانی که بر اثر فقر اقتصادی دارد، طبيعتًا نيازش به جو
شرايط زندگيشان به " تغيير"خود و والدين خود و به اميد 

ارتش سرکوبگر و تجاوزگر آمريکا می پيوندند، به 
ارتشی که در بستر شرايط کنونی سرمايه داری جهانی و 

سرمايه داری آمريکا نقشش در سياست های داخلی 
بايد مشغول افزايش می يابد، بيش از جوانانی است که 

دراين مورد فاکتور ديگری . تحصيل در دانشگاهها باشند
نيز موجود است که با وضعيت اقتصادی آمريکا رابطه 
دارد، در آمريکا به دليل افت و کاهش فعاليتهای بخش 
صنعتی اقتصاد و رشد بخش خدمات، بيشتر کارگران 
. غيرمتخصص و ارزان مورد نياز چنين اقتصادی است

ه در بخش خدمات اقتصاد آمريکا با پائين کارگرانی ک
اکثر انسانهايی که در . ترين دستمزدها استثمار می شوند

اين بخش مشغول به کار هستند همان کارگران شاغل اما 
فقير يعنی اکثرًا سياه پوستان و التينی ها و زنان 

. زحمتکش می باشند  

و در پاسخ و بيرون آمدند " پنهان شدن در تاريکيها
اعتراض به سياست های ضد مردمی دولت آمريکا 

ما "و " ما کارگريم و نه تروريست" فرياد زدند
" بهتر"و ما برای زندگی " کارگريم و نه جنايتکار

به آمريکا آمده ايم و در شرايط کنونی به چيزی 
کمتر از پايان دادن به شرايط وحشتناک کار و 

و بهره مند شدن از شدن " قانونی"زندگی خود يعنی 
در . راضی نخواهيم شد" طبيعی"يک زندگی 

اعتراضات و راه پيمائی ها و خروج از مدارس در 
ماه مارس در لوس آنجلس طبق آمار پليس 

، و طبق نظر )نيم ميليون نفر( نفر ۵٠٠٠٠٠
 باالی يک ميليون انسان در ،سازماندهندگان

 . خيابانهای مرکز اين شهر به حرکت درآمدند
کننده اکثرًا با  ن اعتراضات که مردم شرکتآ

پرچم مکزيک در آن شرکت کردند، بوسيله 
جريانات و گروههای مختلف از جمله رسانه های 
اسپانيائی زبان که در واقع بلندگوی تبليغاتی 
بورژوازی امپرياليستی و وسيله اشاعه ايدئولوژی 
و فرهنگ اين طبقه در ميان التينی های زحمتکش 

عالوه برا ين رسانه ها، . د، برگزار شدمی باشن
کليسای " فعال"اعتراضات توده ای با حمايت 

کاتوليک و کشيشان و جريانات ترقی خواه و بعضًا 
رهبران کلسيای کاتوليک با اين . راديکال برپا شد
بوده " هميشه در کنار فرودستان"استدالل که آنها 

نز سن برسن قانون " مخالف"اند، اعالم کردند که 
" در کنار فقرا"می باشند به اين خاطر که ميخواهند 

البته آنها به روی خود نيز نياوردند که چرا . باشند
، در طول اين سالها رنج و "رهبران"اين 

 . سکوت اختيار کرده بودند" فقرا"محروميت 
حال همين ها در چهارچوب وظيفه دائمی شان 
تن يعنی کنترل احساسات مردم زحمتکش و نگاهداش

آنها در جهل و نادانی و اميد دادن به يک نيروی 
جهت تسهيل استثمار آنها در ) خدا(غيرواقعی 

خدمت به بورژوازی امپرياليستی در جّو کنونی 
زحمتکشان التينی گرديده اند که در تمام " طرفدار"

اين سالها در فقر نگاه داشته شده و تحقير گرديده 
ن نوشته نشان داده اما همانطوريکه در ادامه اي .اند

در حالی که برای کنترل " رهبران"خواهد شد اين 
جنبش اعتراضی توده ها و خوش خدمتی به 
بورژوازی و بردن سهمی از نارضايتی اين مردم 

خواهان به خيابان آمدن زحمتکشان " تند و داغ"
التينی مقيم آمريکا آن هم صرفًا در مخالفت با طرح 

ريع ماهيت واقعی و بودند خيلی س" سن سن برنز"
 . ضد زحمتکشان خود را به اين انسانها نشان دادند

 پس از آن که سازماندهندگان تظاهرات در
همان روز اعالم کردند که در روز جهانی کارگر 

سر کار " يک روز بدون مهاجرين"با شعار 
نخواهيم رفت، خريد را تحريم خواهيم کرد و  

ويان و سخن گ. تظاهرات خيابانی خواهيم کرد
مقامات دولت آمريکا چه در سطح فدرال و چه 
ايالتی از هر ترفند و تاکتيکی چه تبليغاتی و چه 
عملی به منظور ترساندن و ايجاد دو دستگی و 

 . تفرقه در ميان صفوف مهاجرين  استفاده کردند
در همين رابطه بود که در يکی از مدارس 
نيو لوس آنجلس يکی از دانش آموزان به نام آنتو

سولِترو بر اثر تهديدات معاون مدرسه خودکشی 
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که در برخی رسانه های لوس  ماجرا آنطور. کرد
آنجلس و کاليفرنيا و آمريکا مطرح شد از اين قرار 
بود که معاون مدرسه، اين جوان را که يکی از 
فعالين و سازماندهندگان اعتراضات و مشوق به 

 از والدين هايش در دفاع ای خيابان ريختن هم مدرسه
شناخته می " جنايتکار"شان که حاال "غيرقانونی"

سه سال زندان و مردودی در "شوند، بود تهديد به 
در ادامه اين ماجراها . کرده بود" کالس سال جاری

برخی از شرکتهای آمريکائی تعداد زيادی از 
نيويورک . کارگران مهاجر خود را اخراج کردند

ت مهاجرين و تظاهرا"در جريان : تايمز نوشت
و دولت، نهاد " العمل کارفرمايان عکس

 که پنجاه نهاد -"امنيت کشور"جديدالتاسيس 
آی . بی. ای، اف. آی. جاسوسی پليس از جمله سی

ای را پس از يازده سپتامبر زير چتر . اس. و ان
 نفر از ١٠٠٠ باالی -مديريتی آن قرار داده اند

جمعی کارگران و زحمتکشان مهاجر را بطور دسته 
اين نهاد پس از . دستگير و روانه زندان ها کرد
همانطوريکه قبًال . يازده سپتامبر ايجاد شده است

گفته شد بالفاصله سازماندهندگان آن اعتراضات 
"! فردا تحريم يک روزه"و " امروز مارش"گفتند 

نها از ميليونها مهاجر در سراسر آمريکا خواستند آ
 سر کار و نه به نه به"که در روز جهانی کارگر 

و " مدرسه بروند و عالوه بر اينها نه خريدی بکنند
جهت نشان دادن نقش اين انسانها در اقتصاد آمريکا 

به خيابانها "و تحت فشار قرار دادن دولت آمريکا 
اين تمرينی برای اعتصاب عمومی، و آشنا ". بيايند

شدن جوانان زيادی با روز جهانی کارگر بود که 
ياری از اين جوانان تا پيش از اين روز احتماًال بس

 .  خبری نداشتندآناز 
در آمريکا به دليل ضد کمونيست بودن شديد 

 روز جهانی کارگر به رسميت ،دولت و طبقه حاکم
شناخته نمی شود و به جايش روزی در ماه سپتامبر، 

روزيکه . می باشد" روز کارگر) "سوم اين ماه(
 �فهوم واقعی جهت تحميق کارگران، بدور از م

تاريخی روز جهانی کارگر و با به خيابان نيامدن 
کارگران و با هرچه بيگانه تر شدن کارگران و 
. زحمتکشان از واقعيات  زندگيشان تعطيل می شود

برای فهميدن عمق هراس اين مرتجعين از طبقه 
کارگر و روز اول ماه مه بهتر است اشاره ای به 

 کاخ سفيد در چهار اظهارات يکی از کارکنان سابق
سال اول رياست جمهوری جرج دبليو بوش بکنيم 
که در مصاحبه ای با ُگوين آيفل از کانال تلويزيون 

اول : "اس راجع به اول ماه مه چنين گفت. بی. پی
 می، روزی سوسياليستی می باشد و ماه

سازماندهندگان اعتراضات مهاجرين می خواهند 
 ". ننداين اعتراضات را به سياست بکشا

يکی ديگر از جنبه های حمالت دولت آمريکا 
و نمايندگان بورژوازی امپرياليستی اين کشور به 

اينها سزوار قانونی شدن "مهاجرين اين بود که 
نيستند زيرا که با در دست گرفتن پرچم مکزيک 
نشان می دهند که وطن پرستی نسبت به آمريکا 

رنيا به يکی از اعضای سنای ايالتی کاليف". ندارند
به هدف ترساندن ) جمهوريخواه(نام کاکس 

آموزگاران و دانش آموزان مبارز، هزاران دانش 
آموزی که جهت دفاع از حقوق ابتدائی خود و 

شان به خيابانها ريختند و اتوبان را  والدين زحمتکش
مدارس بايد به هر طريقی دانش : "بستند، گفت

رهای آموزان را در محوطه مدرسه نگاهدارند و د
بعالوه بايد آن . مدارس را به روی آنها قفل کنند

آموزگارانی را که مشوق دانش آموزان در انجام 
 ". چنين کارهائی هستند فورًا اخراج کنند

روز جهانی کارگر و عمل متحدانه و ! بله
) مهاجر(يکپارچه از طرف کارگران و زحمتکشان 

که تجلی کوچکی از ابعاد قدرت زحمتکشان در 
بود، بخودی خود !  زدن به اقتصاد آمريکاضربه

کافی بود تا آنهائی که جهت بهره برداری معين از 
" همراهی"اين اعتراضات در ابتدا ظاهرا با آن 

 مانند رسانه های بورژوازی به زبان ،کرده بودند
اسپانيائی، رهبران هميشه فريبکار مذهبی، شهردار 

 شده االصل لوس آنجلس و رهبران شناخته مکزيکی
حزب دمکرات مثل کندی و هيالری کلينتون که در 
تظاهرات ماه مارچ سخنرانی هم کردند، همگی پا 

 . شان را نشان دهند پس بکشند و ماهيت واقعی
االصل شهر لوس آنجلس در  شهردار مکزيکی

تظاهرات ماه مارچ شرکت کرده بود و جهت تحميق 
 زحمتکشان و ايجاد اميد واهی در دلهای آنها در

آمريکا : "چنين گفته بود" روياهای آمريکائی"مورد 
مرا می بينيد . سرزمين دست يافتن به روياهاست

پدر و مادرم مهاجر بودند، مادرم مرا به تنهائی 
کندی هم به زبان اسپانيائی گفته بود ". بزرگ کرد

 و هم چنين به اسپانيايی گفته بود"! بله می توانيد"
راجر ماهونی رئيس " آيا عاشق آمريکا هستيد؟"

مخالف قانون سن "کليسای کاتوليک لوس آنجلس هم 
کار "اما همه اينها وقتی صحبت از . بود" سن برنز

در روز جهانی کارگر " نرفتن و تحريم و راه پيمائی
از جانب زحمتکشان مهاجر پيش کشيده شد همه 

جرج . ماهيت واقعی خود را به عينه نشان دادند
اين : "که قبال گفته بودبوش بيسواد و مرتجع 

 ،"دمکراسی است مردم می توانند اظهار نظر کنند
کندی ها، ". مخالف تحريم هستم: "به يکباره گفت

کلينتون ها، شهردار و رسانه های اسپانيائی زبان و 
سه تن ! کاتوليک ها هم به عناوين مختلف گفتند نه

از رهبران کاتوليک سراسر آمريکا از جملِه لوس 
ه کاخ سفيد رفتند و خواهان ايجاد آنجلس ب

در قوانين مهاجرت گرديدند و از " اصالحاتی"
کار نرفتن و تحريم "همان جا اعالم کردند مخالف 

" يک روز بدون مهاجرين"با شعار " يکروزه
رسانه ها با کاتوليک ها و به اصطالح ! هستند

حزب دمکرات منجمله " چپ"رهبران جناح 
کار می رويم تحريم "شهردار لوس آنجلس گفتند 

نمی کنيم و پس از پايان ساعت کار با اجازه 
کارفرما و نه در مرکز شهر بلکه از نقطه ديگری و 

به اين . خواهيم کرد" به سمت ديگری راه پيمائی
ترتيب با تعميق مبارزات انقالبی توده های تحت 
ستم خيلی زود صف سازشکاران و مرتجعين از 

 . بارز جدا شدتوده های به پاخاسته و م
برای شناختن بهتر ماهيت رهبری های اتحاديه 
های کارگری در آمريکا الزم است اين نکته را 

اتحاديه کارگران راه و ساختمانی در . بگوئيم
در گرماگرم اين .  هزار عضو دارد٨۵کاليفرنيا 

. ماجرا و قبل از فرا رسيدن اول ماه می، راديو کی

ن درباره تظاهرات و کی، با يکی از رهبرا. اف. پی
خواهان کار : "او گفت. نظر آنها مصاحبه کرد

 اکثر ."نرفتن و تحريم با اجازه کارفرمايان هستيم
کارگرانی که در اين رشته کار می کنند کارگران 

االصل و سياه پوست هستند و شمار  التينی و التينی
 ".غير قانونی"بزرگی از آنها 

های در چنين اوضاعی به يک باره سرود
آمريکا از طرف جرياناتی از بورژوازی 

االصل در آمريکا به منظور دامن زدن به  التينی
احساسات ناسيوناليستی در ميان زحمتکشان مهاجر 

اما کنگره جلسه ای . به زبان اسپانيائی ترجمه گرديد
کندی مردم را . اضطراری در اين مورد گذاشت

هرکس ميخواهد : "جورج بوش گفت. محکوم کرد
رود ملی آمريکا را بخواند بايد زبان انگليسی س

دمکراسی ! "زور و ستم عريان...! و" بياموزد
آخر يکی از ! از اين بهتر نمی شود" آمريکايی
زبان انگليسی " آموختن"شدن " قانونی"شروط 
و " يونی ويژن"رسانه های اسپانيائی زبان ! است

ان به زبان اسپانيائی و . ان. ، سی"تله موندو"
آنها،  شهردار و کليسا که " محبوب"نامه سازان بر

از مهاجرين دفاع می کردند " دو آتشه"تا ديروز 
تظاهرات آری اما پس از پايان : "اعالم کردند

 ". ساعت کار و تعطيلی مدارس
اين که در چنين ارکستر ارتجاعی ! طنز تاريخ

ای، برخی از نمايندگان بورژوازی سياهپوست و 
حزب دمکرات " چپ"روف به بخشی از جناح مع

به منظور خدمت گذاری به نظام حاکم جهت تحميق 
زحمتکشان سياهپوست تا که مبادا در اعتراضات 
جاری با زحمتکشان مهاجر هم دل و هم صدا گردند 

مهاجرين کارها و امکانات مسکنی "اين ايده را که 
اينها کوشيدند تا . اشاعه دادند" را از ما گرفته اند

ان و زحمتکشان سياهپوست که در صف کارگر
نظام امپرياليستی قربانيان اصلی بيکاری و فقر و 
گرسنگی می باشند، کارگرانی که بدليل رنگ 
پوستشان در دورانهای بحران اقتصادی مثل امروز 
دچار وضعيت وخيمتری بلحاظ اقتصادی می گردند 

بورژوازی . را از مهاجرين غيرقانونی جدا سازند
گران سياه پوست را با بمباران تبليغاتی کوشيد تا کار

برعليه حرکت عادالنه مهاجرين برانگيزد و مانع 
گسترش اين آگاهی در ميان آنها گردد که مسبب 

" فرادست"و به موقعيت  -اصلی دردهای آنها
 مناسبات -"سياه پوست"رسيدن اين نمايندگان 

توليدی سرمايه داری و حاکميت بورژوازی 
مهاجرين غير "يکا است و نه امپرياليستی آمر

خدمتگزاران به بورژوازی امپرياليستی با ". قانونی
دخلقی در ميان سياهپوستان ضتبليغات فريبکارانه و 

کوشيدند تا اين ايده باطل را رواج دهند که در 
شرايط کنونی علت تشديد شرايط بد کاری و فقر 

شان و عدم دسترسی فرزندانشان به آموزش  زندگی
با فرزندان سفيد پوستان و " برابر "و پرورش

بحران مسکن برای آنها، همانا زحمتکشان مهاجر 
هستند در حالی که توده عظيم مهاجر خود نيز در 
شرايطی به مراتب بدتر از کارگران و زحمتکشان 

طنز تاريخ اين است . سياه پوست زندگی می کنند
کسانی که خود تا اوائل قرن بيستم قانونًا به قول 

لکم ايکس از دسترسی به دانشگاهها و مثًال ما
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شدن محروم بودند حال به " وکيل و قاضی"
سياهپوستان می گويند نه سرمايه داری که علت 
ديگری را برای وجود دردها و مشکالت خود 

اين طنز از دل قوانين حرکت . کنند" جستجو"
به اين  !جامعه طبقاتی سرمايه داری بدر آمده است

 نارهبران فريبکار که با نيات ترتيب همه اين
ضدکارگری و ارتجاعی طبقه حاکم بر ضد همين 
زحمتکشان مهاجرهمراهی می کنند از آنها خواستند 

آميز و  سرکار بروند، تحريم نکنند و بطور مسالمت
البته با پرچم های آمريکا در دست و پس از پايان 
ساعت کار و با اجازه کارفرمايان از ساعت سه بعد 

رغم تمامی ه اما ب. هر به راه پيمائی دست بزننداز ظ
 !اين تشبثات، واقعيت چيز ديگری شد

در جريان عمل در روز دوشنبه اول ماه می، 
روز جهانی کارگر، بيش از دو ميليون در 
تظاهراتها و راه پيمائيها در خيابانهای شهرهای 
آمريکا شرکت کردند، مثًال در شهر لوس آنجلس 

از ساعات اول . صًا حضور داشتمآنجائی که من شخ
صبح و تعطيلی مرکز شهر لوس آنجلس، منطقه ای 
که هزاران هزار از همين انسانهای زحمتکش يعنی 

ها به طرز وحشيانه ای در کارخانه "غيرقانونی"
های نساجی، در رستورانها و هتل ها و ديگر رشته 
 ،های خدماتی مثل بخش نظافت و جاروکشی

منطقه ای که ساختمانهای سربه استثمار می شوند، 
فلک کشيده مراکز و دفاتر انحصارات صنعتی و 
مالی آمريکا در آنجا هستند و کارهای نظافت و 
تميزکاری و خدمات ديگرشان يعنی مشاغل پائين به 
عهده زحمتکشان مهاجر است، هزاران تن در 

در نتيجه اتحاد . تظاهرات شرکت کردند
 بزرگی از اين زحمتکشان، منطقه ای که شمار

دکانها  مهاجرين  نيازمنديهای روزمره زندگی را از
و فروشگاههای آنجا تهيه می کنند به تعطيلی کشيده 

آنها با عمل خويش نشان دادند که واقعيات . شد
شان يعنی بدی شرايط کار و فقر معيشتی و  زندگی

ناامنی های فردی و خانوادگی و اجتماعی و دائمًا 
رعب زندگی کردن سبب شد که در شرايط ترس و 

آنها نه به حرف جورج بوش و نه کندی و نه آن 
دست اندرکاران و دستگاههای تبليغاتی بورژوازی 
امپرياليستی به زبان اسپانيائی و نه به حرفهای 

و نه " اعتبار"مذهبيون صاحب " دلسوزانه"
االصل لوس آنجلس وقعی  شهردار مکزيکی

آنها در آنروز خريد . نگذاشتند و به سر کار نرفتند
نکردند و به مدرسه نرفتند و در عوض از ساعات 
اول صبح در تظاهرات شرکت کردند تا اعالم کنند 

شير خفته از خواب بيدار "آنطور که خود می گويند 
" از دست دادن شغلش"و نمی خواهد از ترس " شده

و دستگيری و زندانی کشيدن از مبارزه و اعتراض 
 به شرايط دهشتناک کار و زندگيش برای پايان دادن
اين توده عظيم در روز جهانی کارگر  .دست شويد

به خيابانها ريختند تا که به بورژوازی امپرياليستی 
از يکطرف به طرز !" بس است"و دولتش بگويند 

غيرانسانی استثمارمان می کنيد، نيروی کارمان را 
می دزديد و از طرف ديگر روزانه برای پنهان 

علتهای اصلی بيماری اقتصاد سرمايه کردن 
ما ! نه! قربانی می کنيد" بره"تان ما را مثل  داری

اين واقعيت که کاليفرنيا قبًال ! ديگر اجازه نمی دهيم

جزئی از سرزمين مکزيک بود که توسط حاکمين 
آمريکا در گذشته از آنها دزديده شد، باعث شده بود 

ه بودند که برخی ها بر روی پالکاردهايشان نوشت
ما در سرزمين خود هستيم، ما اينجائی هستيم و "

و برخی ها بدرستی گفتند " جای ديگر نخواهيم رفت
به منظور ) طبقه حاکم(که به طرحهای شما 
شما می . نداريم" اعتماد"رسيدگی به وضعمان 

 ما را ،خواهيد زير نام اصالح قوانين مهاجرت
ذشته و مجبور به ادامه کار و زندگی در شرايط گ"

ما می دانيم که شما ! ولی بس است. کنيد" کنونيمان
از حاصل نيروی کارمان بعالوه از بابت خريد 
کاالهايتان که خود در توليدشان سهيم هستيم هر 
روز فربه تر می شويد و به همين دالئل هم، رسانه 
ها و کليساهای اسپانيائی زبان را که معموًال کار 

اعه ايدئولوژی و فرهنگ اش تبليغات کاالهای شما و
شما را در ميانمان به عهده دارند برايمان بر پا کرده 

" کمک مالی خيريه"برای کليساها زير نام . ايد
بودجه دولتی، معافيت مالياتی ) طرح جورج بوش(
را تقويت  تعيين کرده ايد تا نفوذ آنها در ميان ما... و

که از درآمد  می دانيم از مالياتهای ما! کنيد
اچيزمان اخاذی می کنيد بخشی از هزينه ماشين ن

می ! ولی ديگر بس است. جنگيتان را تأمين می کنيد
 رسانه �تان  دانيم از طريق همين نهادهای تبليغاتی

ها و کليساها در ميان فرزندان ما تبليغ پيوستن به 
و . ارتش سرکوبگر و اشغالگرتان را می کنيد

زندگی ما و فرزندانمان هم به علت شرايط مادی 
همين شرايط به ماشين " تغيير"خود آنها و به اميد 

 باز می ها، اين همهرغمه تان می پيوندند و ب نظامی
، ديگر بس "تروريست و جنايتکاريم"گوئيد ما 

 ".ما کارگريم و نه تروريست و جنايتکار! "است
متأسفانه به دالئل روشن نظير نفوذ جريانات 

نظور بهره حزب دمکرات به م(بورژوازی 
برداريهای سياسی در انتخابات کنگره و سنا در 
) سال جاری و ضعف ديدگاهی ديگر سازماندهندگان

کنندگان پرچم آمريکا و بعضًا  بسياری از اعتراض
البته حمل پرچم . پرچم مکزيک حمل می کردند

" غيرقانونی"آمريکا به دليل موقعيت ناامن و 
از تهديدات " جلوگيری"بسياری از تظاهرکنندگان و 

نبودن اين " وطن پرست"دولت آمريکا به بهانه 
 . انسانها صورت می گرفت

در آن طرف مرز در کشور  از سوی ديگر،
مکزيک در روز جهانی کارگر هزاران کارگر و 
زحمتکش مکزيکی در دو راهپيمائی جداگانه به 
منظور دستيابی به خواستهای خود و در همبستگی 

 در آمريکا زير شعار با اعتراضات مهاجرين
تحريم کاالهای آمريکائی و شرکتهای آمريکائی در "

 . به خيابانها آمدند" مکزيک
اما چه زيبا و اميدبخش خواهد بود روزی که 
به جای پرچم امپرياليسم آمريکا که بر رويش نام 

و " بگرام"و " گوانتانامو"و " ابوغريب"هائی مانند 
" کزيک و آمريکاميليتاريزه کردن مرز م"هم چنين 

حک شده است و بجای پرچم مکزيک يعنی سمبل 
گی اين کشور، سمبل فقر و  هاسارت و تحت سلط

فالکت کارگران و زحمتکشان مکزيک، اين توده 
عظيم و بجان آمده پرچم سرخ کارگران، پرچم 

 را در اول ١٨٨۶کارگران شهر شيکاگو در سال 
 . ندماه می های آينده بر شانه های خود حمل کن

البته بايد تاکيد کرد که در تظاهرات روز 
جهانی کارگر در آمريکا نطفه های چنين آينده ای با 
حمل عکس های کمونيست کبير ارنستو چه گوارا، 
توسط بسياری از تظاهرکنندگان جوان در اول ماه 
می سال جاری در شهرهای آمريکای امپرياليست 

س اين در تظاهرات شهر لوس آنجل. مشاهده می شد
احساس در من ايجاد شد که گوئی ارنستو با آن 
چهره دوست داشتنيش زنده است و دارد در ميان 

 !تظاهرکنندگان حرکت می کند و فرياد ميزند
 

 !زنده باد کمونيسم
! محو و نابود باد نظام استثمارگرانه سرمايه داری

 !پيروز باد انقالب
 

 

  نگاهی به برخی اخبارنگاهی به برخی اخبار
الری وزارت دفاع آمريکا  ميليارد د۴٢٧بودجه  •

در سال آينده در مجلس نمايندگان آمريکا به 
 ميليارد ۵٠اين بودجه حاوی . تصويب رسيد

دالر اضافی برای عمليات جاری در عراق و 
  در جريان بررسی اين بودجه، .افغانستان است

که از دولت بوش  برخی نمايندگانالحاقيه 
يکی های الکترون خواست برای استراق سمع مي

در مورد اتباع آمريکا ابتدا از يک دادگاه ويژه 
 . تائيديه بگيرد از طرف اکثريت رد شد

 پرونده مربوط ديوان عالی آمريکا در رابطه با  •
های نظامی برای  به تشکيل دادگاه

شدگان در زندان گوانتانامو، عليه دولت  بازداشت
 اين ترتيب بار ديگر آشکار شد به. ی دادأبوش ر
های ويژه جنايات جنگی  با تشکيل دادگاه بوش که

برای مظنونين به تروريسم، از اختيارات خود پا 
ای از  الملل در بيانيه عفو بين. ه استفراتر گذاشت

م بوش خواست با استفاده از تصميم دادگاه مسل
های خود در  سازد که دولت او در تمام سياست

 قوانين آمريکا و قانون ،جنگ با تروريسم
 . مللی را کامال رعايت خواهد کردال بين

 زنان حق يافتند در تاريخ کويت، برای اولين بار •
 .تا در انتخابات پارلمانی اين کشور شرکت نمايند

حتی يک زن  البته در اين به اصطالح انتخابات،
 .نيز موفق به ورود به پارلمان نشد

  دريافت نپال با صدور فرمانیحزب کمونيست  •
 بر .ان و مردم را متوقف ساختدار پول از مغازه

که "  های خلق دادگاه"اساس اين فرمان همچنين  
 منحل نيزرود  برای حل اختالفات به کار می

اين  ،مزبوررهبر حزب " پراچاندا. "شدند
  صادر کرد که قبال با شرايطیدستور را در 
 قول داده بود به بقيه احزاب بس اعالم آتش
موقت جهت تشکيل يک دولت  سياسی در
حزب کمونيست نپال مدعی است که با . بپيوندد

 روند سياسی، راه برای شرکت آنها رکت درش
در انتخابات مجلس موسسان که قانون اساسی 

 .جديد را تدوين خواهد کرد، هموار خواهد شد

٢٣٢٣صفحه صفحه ادامه مطلب در ادامه مطلب در    
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  گزارش کوتاهی ازگزارش کوتاهی از

  !!یک جلسه سخنرانی یک جلسه سخنرانی 
  

   البرز البرز--رر
 
 

گ ايران در  جوالی، در کانون دوستداران فرهن١٠دوشنبه شب 
. نژاد برگزار شد واشنگتن جلسه  سخنرانی با حضور عزت مصلی

در . سخنرانی او در مورد شکنجه و تاثيرات آن بر روی انسانها بود
مجموع سخنران به  خوبی تاثيرات ماندگار شکنجه بر روی انسان را 

و برعليه توسل به شکنجه جهت دستيابی به اطالعات و يا . توضيح داد
خصيت انسانها سخن گفت و اساسا اعمال خشونت را محکوم شکستن ش

 .کرد
يکی از حضار سوال کرد که شما . قسمت دوم برنامه، سوال و جواب بود

آميز را محکوم  که می گوييد خشونت بد است و بايد شيوه های خشونت
کرد، پس مردم چگونه بايد با دشمنی که جز زبان زور نمی فهمد به 

ال مردم در عراق چگونه بايد با ارتش آمريکا مقابله مقابله برخيزند؟ مث
من با مبارزات آزاديخش هيچ مخالفتی : کنند؟ سخنران در جواب گفت

ندارم، ولی هدف و وسيله بايد با هم منطبق باشد و هدف هيچ وقت وسيله 
مثال در دوران شاه در ايران مبارزات چريکی و . را نبايد توجيه کند

لی آنان در هر آکسيونی تمام تالش خود را بکار مسلحانه وجود داشت و
 .می بردند که به آدمهای معمولی صدمه ای نزنند

در اين زمان، آقای حسن ماسالی که در ميان جمعيت نشسته بود برخاست 
و به جای طرح سوال، خود با حالتی اعتراضی گفت که شما که اين 

ن سازمانهای به حرف را می زنيد چرا کمی در مورد شکنجه هايی که اي
اصطالح آزاديبخش به اعضای خود می دادند صحبت نمی کنيد، اسناد 

اين . شکنجه های درونی که اين سازمان ها انجام می دادند وجود دارد
 .سازمان ها خودشان معترضين داخلی را شکنجه می کردند

نمايندگی بخشی از " افتخار"حرفهای آقای ماسالی که در سالهای اخير 
درونی حکومت جمهوری اسالمی در خارج کشور را هم " ينمخالف"

بدست آورده و از زد و بند و نشست و برخاست با هيچ نيروی 
ضدانقالبی و دشمن مردم نيز خودداری نمی کند و از هر بلندگويی برای  
نشان دادن عناد و دشمنی با نيروهای انقالبی استفاده می کند، با واکنش 

در اعتراض به حرفهای شناخته شده . برو شدفردی از درون جمعيت رو
کنندگان از ميان جمعيت برخاست و خطاب به او گفت  يکی از شرکتاو، 

اگر چنين امری واقعيت داشت و شما اسنادی در اين زمينه داشتی 
صددرصد االن روی ميز اينجا می گذاشتی که بهتر بتونی چپ ها را 

ح  اسناد ساواک است که در بکوبی، احتماال منبع استناد شما به اصطال
کتاب چپ به روايت اسناد ساواک به وسيله وزارت اطالعات جمهوری 

که البته بعيد نيست که در تدوين آن، بريده های ! اسالمی چاپ شده است
 !مبارزنمای سابق هم نقش داشته باشند

من همه . در اين زمان ماسالی در پاسخ گفت شما که نمی خواهيد بدانيد
ياد مزخرفاتی افتادم که چند . اد را به شکل کتاب بيرون داده اماين اسن

پيش خود گفتم عجب . سال پيش احتماال به عنوان تز دانشگاهی نوشته بود
دنيائی شده برای گرفتن مدرک يکسری دروغ سر هم کرده و حاال آن ها 

 ! را به عنوان سند جا می زند
می " چپ"ادی که خود را متاسفانه با اين که در ميان جمعيت افراد زي

دانند و يا سابقه فعاليت در جريانات چپ را با خود يدک می کشند، 
حضور داشتند اما کسی به خود زحمت نداد که برعليه سم پاشی های اين 

نمی دانم به خاطر ماهيت شناخت شده اين . الحال چيزی بگويد فرد معلوم
 . اين افرادگسترش در ميان حالی روبه فرد بود يا به خاطر بی

 
 

 

  

  انگیز امپریالیسمانگیز امپریالیسم  سمبل نفرتسمبل نفرت  سربازان فقر،سربازان فقر،
  

  مريممريم
 

قربانيان جنگ امپرياليستی آمريکا در عراق، نه تنها مردم زحمتکش عراق و سربازان 
فقير و ناآگاه آمريکايی بلکه افرادی از ميان زحمتکشان ديگر کشورهای جهان نيز 

ت ارتش های امپرياليستی قرار گرفته هستند که برای فرار از بيکاری و فقر در خدم
يکی از کشورهايی که به بازار سرباز جنگی ارزان قيمت برای امپرياليست ها . اند

در (اقيانوسيه   منطقه يکی از مستعمرات سابق بريتانيا واقع در،تبديل شده کشور فيجی
کشورهايی ی مردم فقير جنگ برا. می باشد) جنوب اقيانوس آرام بين هاوائي و نيوزيلند

راهی برای فرار از )  دالر است١٧٠که در آن خط فقر تقريبأ برابر با (مثل فيجی 
 شهروند فيجی در عراق ٣٠٠٠هم اکنون بيش از . زندگی ذلت بار به حساب می آيد

 نفر ۴ نفر از آنها کشته می شوند و بالفاصله ۴کار می کنند که هر ماه به طور متوسط 
 .آنها را می گيرندديگر از هموطنانشان جای 

و مريدين ) Bechtel(و بکتل ) Armor Group(کمپانی هايی مثل آرمر گروپ 
)Meridian (ديگر کارشان اين است که به کشورهای يو ده ها کمپانی بين الملل 

فقيری مثل فيجی هجوم برده و سربازان سابق را به عنوان سرباز و نگهبان و محافظ و 
) در حقيقت پست ترين و خطرناکترين مشاغل ارتش(يره راننده و کارگر نظامی و غ

به طور قراردادی استخدام کنند و آنها را به ارتش های اشغالگر آمريکا و انگليس و 
  اين کمپانی ها توانسته اند در Fijilive.comطبق گزارش  .اجاره بدهند... استراليا و
طلب دريافت کنند و آنها را  نفر داو١۵٠٠٠ دالر به عنوان حق ثبت نام از ٨۶ماه مه،

 دالر برای مردم فقير ٨۶با اينکه پرداخت . در ليست نوبت اعزام به عراق قرار دهند
فيجی بسيار دشوار است، آنها به اميد حقوق باالی سربازان و بيمه عمر کشته شدگان، 

به عنوان مثال بسياری از روستائيان . حاضر می شوند که زير بار قرض هم بروند
. کنند  از وام های کشاورزی برای پرداخت حق ثبت نام مردان خانواده استفاده ميفقير

، زيمبابوه،  تيمور، ابسياری از اين سربازان خصوصی سابقأ در لبنان، قبرس، ناميبي
آنها قادر نيستند که در کشور خود . کويت و يا در ديگر مناطق جنگی نيز کار کرده اند

حقوق متوسط اين . ضافه می شود، کاری پيدا کنندکه به خيل بيکاران هر روز ا
 دالر در هفته است که برابر با حقوق يک نماينده مجلس در فيجی می ١۵٠٠سربازان 

البته هميشه به سربازان قول داده می شود که بعد از کشته شدن آنها، خانواده . باشد
 اين قول عمل نشده هايشان پول بيمه عمر آنها را دريافت خواهند کرد، اما هيچگاه به

چون عمأل دسترسی به شرکت بيمه مربوطه و يا کسانی که سرباز را استخدام کرده 
 .اند، وجود نداشته است

دولت فيجی رسمأ از جنگ عراق حمايت کرده و راه را برای سرمايه داران بين المللی 
حروم و در حقيقت جان مردم م. باز گذاشته که از جان مردم فيجی بهره برداری کنند

که بعد از اينکه تحت سلطه انگلستان درآمد به فقر و مذلت ( زحمتکش کشور فيجی
اکنون نيز به شيوه ديگری فدای سودجويی های امپرياليستی آمريکا و ) کشيده شد
دولت فيجی عالوه بر اينکه در جهت منافع ديپلماتيک خود از  .می شود... بريتانيا و

 می کند از فروش مردمش به عنوان يک ارتش دولت آمريکا و استراليا حمايت
از آنجا که درآمد مهمترين صادرات . خصوصی به سودهای اقتصادی نيز می رسد

 ميليون دالری که هر ساله به طور ١٧٠رو به کاهش است، ) پارچه و شکر( فيجی 
متوسط توسط سربازان برای خانواده هايشان فرستاده می شود کمک بزرگی به اقتصاد 

 سال گذشته صنعت مرگ در جبهه ۵عالوه بر اين در طول .  اين کشور می باشددولت
که سابقأ متعلق به " بزرگترين منبع درآمد دولت فيجی"های امپرياليستی به مقام 

 .صنعت توريسم بود، رسيده است
رئيس دفتر نخست وزير فيجی در جواب پرسش خبرنگاران در مورد آمار باالی کشته 

افرادی که . همه ما از خطرات جنگ اطالع داريم: " در عراق گفتشدگان اين کشور
کار در عراق را انتخاب می کنند در حقيقت از آزادی قانونی در انتخاب شغل و انتخاب 

تنها . بنابراين مسئوليت آن را هم خود بر عهده دارند. محل کار خود استفاده می کنند
است که اطمينان حاصل کند که اين افراد کاری که دولت می تواند برای آنها بکند اين 

 ."بيمه عمر داشته باشند
وزير کار فيجی نيز با بی شرمی بسيار اعالم کرده است که شرکت در جنگ يکی از 
راه های خوب از بين بردن بيکاری است و مرگ و مير نيز چيزی طبيعی است و 

 .افراد خود موظف هستند که مراقب خودشان باشند
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کوب خلق فلسطين کوب خلق فلسطين تشديد سرتشديد سر
  يليلئئتوسط دولت اسراتوسط دولت اسرا

  

   خرمدين خرمدينمحمدمحمد
 

ی امپرياليسم  در پی حمالت اشغالگرانه و گسترده
ی خاورميانه و تشديد سياستهای استعماری  در منطقه

به منظور سرکوب مبارزات خلقهای منطقه و 
چپاول منابع طبيعی آنها، دور جديدی از تجاوزات 

. گرديده استاسرائيل به فلسطين اشغالی نيز آغاز 
اگر سربازان آمريکائی ارتش آمريکا در عراق به 
منظور انتقام گيری از مرگ يکی از سربازان 
جنايتکار خويش به کشتار مردان و زنان و کودکان 
بی دفاع عراقی در خيابان و يا خانه هاشان 
ميپردازد، نخست وزير اسرائيل اهود اولمرت نيز 

سرجوخه های برای به اصطالح آزادسازی يکی از 
ارتش مزدور اسرائيل، دستور صادر نموده که 
سربازان اسرائيلی بدين منظور از انجام هيچ عمل 
جنايتکارانه ای برعليه توده های محروم فلسطينی 

 .اجتناب نورزند
هفته های اخير روزی نيست که مردم فلسطين با  در

غرش هليکوپترها و جنگنده ها و انفجار بمبهای 
امپرياليستها و .  را به شب نرساننداسرائيلی صبح

 ، سال ١٩٢٩صهيونيستهای جنايتکار از سال 
شورش عمومی اعراب بر ضد اشغالگران انگليسی 

، ١٩٣۶ آوريل ١۵و فرانسوی و غيره، و نيز از 
سالی که مبارزان و خلق فلسطين برعليه امپرياليسم 

روزه خون  انگليس در فلسطين برخاستند، هر
.  فلسطين اشغالی برزمين ميريزندبيگناهان را در
ی بعضی از مناطق اشغالی مسکونی  تخليه يکجانبه

از جانب اسرائيل در نوار غزه، بمنظور تخليه 
نمودن منطقه از غيرنظاميان برای حمالت آتی،  

ی مرزی در  ايجاد بزرگترين ديوار نژادپرستانه
خاک فلسطين اشغالی، مسدود نمودن تمامی راه 

تيک برای به سامان رساندن صلح حلهای ديپلما
پايدار ميان اسرائيل و فلسطين و به رسميت 
نشناختن به اصطالح دولت فلسطينی که تازه در 
رأس آن نيروی مرتجعی چون حماس قرار دارد، 
پيش درآمدهای حمالت کنونی اسرائيل به فلسطين و 

طرح های حسابگرانه برای تحکيم موقعيت اسراييل 
جنبش انقالبی فلسطين و تشديد در منطقه، تضعيف 

سرکوب و کشتار مردم به پاخاسته و مقاوم اين 
 . منطقه بوده اند

در اين ميان، سکوت کشورهای به اصطالح 
هم گذاردن آنها در  دموکراتيک غربی و چشم بر

قبال جنايتهای اسرائيل در منطقه، يکبار ديگر توافق 
ی جهانی امپرياليسم برای به زنجير کشيدن خلقها

مظلوم و مبارز جهان بطور عموم و خلق فلسطين 
 .بطور ويژه را به نمايش گذارد

ما شاهد هستيم که مرتجعين و دولتهايی که فرياد 
آزادی خواهی و دمکراسی طلبی آنان گوش جهانيان 
را کر کرده است، چگونه از دستورات نخست وزير 
اسرائيل برای انجام هر عمل جنايتکارانه ای به 

ی مردم  يگذرند، از کشتار و شکنجهراحتی م
ی نيروهای تجاوزگر  افغانستان و عراق به وسيله

ناتو و خصوصأ آمريکا و انگليس چشم پوشی 
 ميکنند چگونه در برابر سياستهای تجاوزکارانه و

جهانخوارانه دولت بوش در قبال خلقهای تحت ستم، 
طرح "و نقشه های شوم اين دولت زير نام 

 و عربده های اين دولت برای "خاورميانه بزرگ
سکوت کرده " تغيير رژيم"حمله نظامی و سياست 

و يا با آن همراه می شوند، ولی ربوده شدن يک 
ی اسرائيلی را به مسئله ای جهانی تبديل  سرجوخه

کرده و هر نوع جنايتی برای آزاد سازی او را 
 .موجه قلمداد ميکنند

بهانه ای گمان آزاد سازی ان سرجوخه اسرائيلی  بی
 بيش جهت مشروعيت بخشيدن به اشغال دوباره و

ی سرزمين فلسطين  سرکوب دوباره و چند باره
سرزمينی که صهيونيستهای جهانی، دهه . نميباشد

های متمادی طرح ها و نقشه های متعددی را برای 
بيرون راندن اعراب از فلسطين و جايگزينی آنها با 

. داده بودنديهوديان مهاجر ساير کشورها ترتيب 
مثًال يک نمونه از چنين نقشه هايی همکاری 

 "اسرائيلمبارزان آزادی "سازمان اسرائيلی 
)Lohamei Herut Israel(") ليگ "که بنام " لهی

با افسر دريائی آلمان نازی  )معروف ميباشد" اشترن
 لئومیايرگون سوای  در سفارت آلمان در استانبول،

)Irgun Zwai Leumi(است که ١٩۴١ سال  در 
. مسئول عمليات نازی ها در منطقه خاورميانه بود

سازمان مزبور در مقر خود در بخش اشغالی 
فلسطين که تحت کنترل دولت و ارتش انگليس قرار 

 از جمله پيشنهاد ١٩۴١ ژانويه ١١داشت، در تاريخ 
تخليه و انتقال يهوديان از اروپا نخستين " :ميکند

، ولی اين امر فقط در ی يهود ميباشد شرط حل مسئله
صورتی امکان پذير ميباشد که بتوان آنها را در يک 
دولت يهودی و درون مرزهای تاريخی آن اسکان 

و سازمان نظامی ملی " لهی"اين هدفی است که . داد
اين . آن طی سالهای متمادی مبارزه دنبال نموده اند

ی آلمان برای  ی مشترکی ميان اراده ميبايست عالقه
نظمی نوين در اروپا و تالشهای يهوديان، ايجاد 

. آنچنانکه در لهی تجسم بخشيده است، بوده باشد
ی  همکاری ميان آلمان نوين و ملت دوباره تولد يافته

برقراری دولت تاريخی يهودی . عبری ممکن است
مبانی ملی و توتاليتر و بر اساس پايبندی  بر

اری ميتواند به برقر" سرزمين آلمان"قراردادی به 
ی آلمان در خاورميانه  و تقويت نمودن جايگاه آينده

همکاری با لهی منطبق است با ... کمک رساند
اهدافی که از جانب صدراعظم آلمان اعالم شده 
است، سخنانی که در آنها آقای هيتلر بيان نمودند که 
هرگونه ادغام و يا همکاری مشترک فقط در 
ليس صورتی که به تضعيف و منزوی نمودن انگ

 ".کمک نمايد پذيرفته ميشود
واقعيت اين است که سلطه و اصوال وجود دولتهای 
امپرياليستی در منطقه ی خاورميانه و تقسيم آن به 
مناطق تحت نفوذ، مانع اصلی تحول دموکراتيک در 
. منطقه و ايجاد دولتهای آزاد و مردمی بوده است

شکی نيست که در چنين شرايطی يعنی شرايط 
رگبار امپرياليستی، خلقهای تحت ستم از اختناق م

شرايط اعمال اراده آزادانه و حق تعيين سرنوشت 
خود محرومند و در نتيجه برای تحقق اين حق و 
ايجاد يک شرايط آزاد و دمکراتيک بايد با مبارزات 
خويش در درجه اول محو سلطه امپرياليسم و 

 . ديکتاتوری ذاتی آن را هدف گيرند
ی مشترک و آگاهانه خلقهای  ط مبارزهدر اين راه فق

ی  تحت ستم فلسطين برعليه دولت اسرائيل به مثابه
سگ زنجيری امپرياليسم جهانی که امپرياليسم 
آمريکا در آن نقش فائقه دارد در منطقه با پشتيبانی 

ی جهانی و افشاء گرانه عليه طرح ها و  و مبارزه
نقشه های امپرياليسم برای کل منطقه است که 
ميتواند خلقها را در راستای نيل به شرايطی ياری 

ی آزاد و آگاه آنها تجلی يافته و مردم  نمايد که  اراده
 .محروم حاکم بر سرنوشت خود گردند

 
 

   ......انگیزانگیز  سمبل نفرتسمبل نفرت  سربازان فقر،سربازان فقر،
 

  بقيه از صفحه قبلبقيه از صفحه قبل
 

البته واضح است که برخالف ادعای اين نوکرهای 
اب شغل در سيستم امپرياليست ها، آزادی انتخ

سرمايه داری برای کارگران و ديگر طبقات 
مردم فقير فيجی و ديگر . زحمتکش از محاالت است

کشورهای جهان برای فرار از فقر مجبورند جان 
به خطر ... خود را در عراق و افغانستان و

واضح است که اين آزادی انتخاب شغل  .بياندازند
اری به آنها نيست، بلکه اجباری است که سرمايه د

 .تحميل کرده است

از آنجا که هر روز درگيری های مسلحانه و 
حمالت چريکی به نيروهای اشغالگر در عراق و 

شود، نياز ارتش های اشغالگر  افغانستان بيشتر مي
به سربازان روزمزد و قراردادی نيز بيشتر شده 

از اين جهت است که يک چهارم نيروهای . است
 اين نظاميان قراردادی فيجی بريتانيا در عراق را

 نيروی نظامی ٣۵٠٠٠تشکيل می دهند و بيش از 
نيروی نظامی . قراردادی در عراق وجود دارد

بريتانيا بعد از ارتش آمريکا بزرگترين ارتش 
موجود در عراق است و يکی ديگر از سمبل های 

 .نفرت انگيز امپرياليسم می باشد
ن قراردادی وابستگی نيروهای اشغالگر به سربازا

کشورهای فقيری مثل فيجی، نشان می دهد که اوأل 

آمريکا، (اکثر شهروندان کشورهای اشغالگر 
با جنگ مخالف بوده و حاضر به ...)  وانگليس

شرکت در آن نيستند و به همين خاطر نياز به 
استخدام چنين سربازان قراردادی وجود دارد ثانيا 

 سرباز برای نياز امپرياليست ها برای تامين مدام
استمرار اشغال عراق بيانگر آنست که مخالفت و 
مقاومت مردم عراق در مقابل اشغالگران 

يکی . امپرياليست روز به روز رو به افزايش است
از وظايف نيروهای انقالبی در مبارزه عليه جنگ 
اين است که مردم را در مورد اين واقعيت آگاه کرده 

و امپرياليسم متحد و آنها را در مبارزه عليه جنگ 
 .سازند
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  ستون آزادستون آزاد
 )محسن نوربخش (ای جمهوری اسالمی و انرژی هسته  -١
 )سامی باوی! (راه های رفته را نرويد  -٢

------------------------------------------- 
  ایای  جمهوری اسالمی و انرژی هستهجمهوری اسالمی و انرژی هسته

  محسن نوربخشمحسن نوربخش
 

 کم±±±±ک  ، ارت±±±±ش آمريک±±±±ا ب±±±±ه ١٩۴۵در س±±±±حرگاه روز ش±±±±انزدهم ج±±±±والی  
را ک±ه ب±ه     " مانهات±ان "دانشمندان آلمانی تبار خود پ±روژه م±افوق س±ری ش±ش س±اله               

پول آن زمان دو ميليارد دالر مخ±ارج برداش±ته ب±ود، ب±ا انفج±ار اول±ين بم±ب هس±ته                 
ای به پايان رساند و قدرت تخريب آنی شهرهای مسکونی، و انه±دام بيس±ابقه چن±د            

ای اول±ين ب±ار ب±رای جه±ان بش±ريت ب±ه             ثانيه ای انسان ها و موج±ودات زن±ده را ب±ر           
 !          آورد" ارمغان"

 در آن روز ک±ه بش±کل ق±ارچ    ٢٣۵در حقيقت، شدت واقعی انفج±ار اوراني±وم     
 کيل±ومتری رس±يد،   ١٢ابری نارنجی رنگ که تنها با گذش±ت چن±د ثاني±ه ب±ه ارتف±اع       

ش±±دت .  چه±±ار براب±±ر مق±±دار تخريب±±ی ای ب±±ود ک±±ه ب±±رای آن محاس±±به ک±±رده بودن±±د      
حرارت ناشی از انفجار آزمايشی اين بم±ب هس±ته ای ب±ه هم±راه تشعش±عات رادي±و             
آکتيوی آن ب±ه ح±دی ب±ود ک±ه ش±ن و ماس±ه ه±ای بياب±ان ايال±ت نيومکزيک±و واق±ع در                         

 !جنوب غربی آمريکا را به تکه شيشه های سبز رنگ تبديل کرد
 تنها بيست و يک روز بعد از انجام اين آزمايش يعن±ی در روز ه±ای شش±م و           

 ، ارتش جنايتک±ار آمريک±ا ب±ا انفج±ار دو بم±ب هس±ته ای اوراني±وم                   ١٩۴۵نهم اوت   
 و پلوتوني±±وم در ش±±هرهای هيروش±±يما و ناگاس±±اکی کش±±ور ژاپ±±ن، در ظ±±رف     ٢٣٨

چن±د دقيق±±ه ب±±ين ص±±د و ده ه±±زار ت±±ا ص±د و هش±±تاد ه±±زار نف±±ر کش±±ته و ب±±يش از ص±±د   
هيروش±يما و  عک±س ه±ائی ک±ه از ب±دن مجروح±ان            . هزار نفر مجروح باقی گذاشت    

ش±ان   ناگاساکی باقی مانده است را تنها سنگ دالن امپرياليس±ت و م±رتجعين ب±ومی              
 .   ميتوانند ببينند و منقلب نشوند

تاثيرات آنی اين سالح کش±تار دس±ته جمع±ی از ذوب س±ريع پوس±ت و گوش±ت             
انسان ها، از پودر و خاکستر شدن هر چيز قابل احت±راق گرفت±ه ت±ا ت±اثيرات دراز                   

چندين س±اله آن ب±ر روی زن±ده مان±دگان از جمل±ه س±رطان خ±ون، س±رطان          مدت تر   
غدد ترشحی مثل غده تيروئيد، ناهمگونی های ژنتيکی و کج و معوج رشد کردن      
نطفه در رحم مادر بر روی آن دسته از کسانی که از حيطه اوليه انفج±ار آن ق±در                   

 .را ميتوان نام برد... دور بودند که بالفاصله کشته نشوند
ديگ±ر ن±ه تنه±ا اتح±اد جم±اهير ش±وروی             د از اتمام جن±گ دوم جه±انی، ح±اال         بع

س±±ابق در رقاب±±ت ب±±ا امپرياليس±±م آمريک±±ا و در دوران جن±±گ س±±رد ب±±ه س±±اختن بم±±ب  
ه±±±ای هس±±±ته ای پرداخ±±±ت، بلک±±±ه زرادخان±±±ه ه±±±ای کش±±±ورهای ديگ±±±ری همچ±±±ون      

يل انگلستان، فرانسه، چين، هند، پاکس±تان و ک±ره ش±مالی و دول±ت اش±غالگر اس±رائ                  
 .هم مجهز به اين سالح های مخرب بشريت شده اند

به موازات اين فعاليت ها، معدودی از کشورها با به±ره ب±رداری از تکني±ک                
 و ب±±ا انفج±±ار ٢٣۵ه±±م زدن ترکي±±ب اتم±±ی اوراني±±وم  ايج±±اد زمين±±ه مس±±اعد ب±±رای ب±±ر

متداوم آن در م±دارهای بس±ته، ح±رارت حاص±له از اي±ن انفجاره±ا را ب±ه آب منتق±ل                     
 و با بخار کردن آب، توربين ها را به گردش درآورده و از گ±ردش ت±وربين                  کرده

 .ها، برق توليد کردند
اين در حالی است که به گزارش دانشمندان اين رشته، دوام عمر زباله های              
مسموم کنن±ده پايگ±اه ه±ای تولي±د ب±رق هس±ته ای بيش±تر از ص±د ه±زار س±ال خواه±د                         

ه±ای تولي±د ب±رق چ±اره ای بج±ز دف±ن زبال±ه               کشورهای دارای اين ن±وع پايگ±اه        . بود
البت±±ه  حم±±ل اي±±ن م±±واد ب±±رای دف±±ن    . ه±±ای راديوآکتي±±و خ±±ود در زي±±ر زم±±ين ندارن±±د   

ب±ه  . همواره خطر تصادف و ريزش و آل±وده ک±ردن مح±يط زيس±ت را بهم±راه دارد          
طور کلی حفر اين زباله ها به راديوآکتيو شدن اليه های قشری زمين، بس±ترهای               

ق±درت دوام  . جوداتی که از آن گياهان تغذيه ميکنند منجر ميشودآب، گياهان و مو 
ص±±د ه±±زار س±±اله زبال±±ه ه±±ای اتم±±ی را ب±±ا ت±±اريخ نوش±±ته ش±±ده پ±±نج ه±±زار س±±اله بش±±ر   

بشر متمدنی که فقط پنج هزار سال است بر روی کره زمين زن±دگی              . مقايسه کنيد 
 خواهن±د   ميکند محيط زيست نسل های آينده را با موادی که صد ه±زار س±ال عم±ر                

آيا اگر بمب های هسته ای در خدمت به ن±ابودی س±ريع انس±ان           . کرد مسموم ميکند  

ها درست ش±ده ان±د، زبال±ه ه±ای هس±ته ای آن ه±ا در جه±ت ن±ابودی دراز م±دت ت±ر                          
 بشريت عمل نميکنند؟

تاريخچه عملکرد پايگاه های توليد برق هسته ای مملو از حوادث خطرناک            
 ح±±±وادث، حادث±±±ه رآکت±±±ور هس±±±ته ای در    از آن جمل±±±ه. کوچ±±±ک و ب±±±زرگ اس±±±ت  

چارلزتان رودآيلند آمريکا، بوئنس آيريس آرژانتين، توکامورا ژاپ±ن و ويندس±کيل            
اين ها حوادثی هستند که دولتها  مجبور به اذعان آن           . انگلستان را ميتوان نام برد    

نزدي±ک  " حادث±ه ش±دن   "ها شده اند، وگرنه از تمام آن م±واقعی ک±ه ش±رايط ح±اد ب±ه                  
بزرگ ت±رين و مع±روف ت±رين اي±ن ح±وادث، حادث±ه رآکت±ور                . اشاره ای نيست  شده  

 و ١٩٧٩در ايال±±ت پنس±±يلوانيای آمريک±±ا، در س±±ال    " ت±±ری ماي±±ل آيلن±±د  "هس±±ته ای 
 ١٩٨۶در کش±±±ور اوک±±±راين ش±±±وروی، در س±±±ال   " چرنوبي±±±ل"فاجع±±±ه وحش±±±تناک  

نوبي±ل  ميزان مواد راديوآکتيوی رها شده در فضا از پايگ±اه هس±ته ای چر             . ميباشند
سيصد برابر مي±زان م±واد راديوآکتي±وی ناش±ی از انفج±ار بم±ب هس±ته ای در ش±هر                     

اين در حالی است که آث±ار م±واد راديوآکتي±وی ره±ا ش±ده در                 .هيروشيما بوده است  
 وقت±ی ب±ه س±وئد رس±يد      ١٩٨۶فضا در نيمه شب حادثه يعنی بيس±ت و ش±ش آوري±ل              
 هس±ته ای در س±وئد کش±ف و    برای اولين بار از طرف کارکن±ان پايگ±اه تولي±د ب±رق           

اعالم گرديد و اال دولت مرکزی شوروی در مسکو به خاطر آت±ش س±وزی ناش±ی                 
از انفج±±ار در پايگ±±اه چرنوبي±±ل و قط±±ع رابط±±ه تلفن±±ی، از وق±±وع حادث±±ه ب±±ی اط±±الع   

بخاطر سری بودن پايگاه های هسته ای، از تعداد کشته ش±ده گ±ان      ! باقی مانده بود  
قيق±ی در دس±ت نيس±ت ول±ی ب±ه نظ±ر ص±احب نظ±ران                 اين دو حادثه ب±زرگ، آم±ار د       

ی، نتايج مضر حادثه پايگ±اه هس±ته ای چرنوبي±ل ت±ا چن±دين ده±ه ديگ±ر                   کامور پزش 
 .بر روی ميليون ها افراد آن مناطق باقی خواهد ماند

خطر از کنترل خارج شدن انفجارهای اتمی در پايگاه های توليد برق هسته             
 های اتمی در زرادخانه ها بيشتر اس±ت،  ای به مراتب از خطر ذخيره کردن بمب   

چرا که در زرادخانه ها با از هم دور نگاهداشتن اج±زای بم±ب هس±ته ای و ب±دون                    
مکانيزم احتراق، فقط مسئله عواقب ناشی از راديوآکتيوی اورانيوم مطرح است،       

 ه±±م ع±±وارض ناش±±ی از م±±واد    ،در حاليک±±ه در پايگ±±اه ه±±ای تولي±±د ب±±رق هس±±ته ای     
ئله ايج±±اد کنن±±ده اس±±ت و ه±±م کنت±±رل دائ±±م انفج±±ار، حف±±ظ ان±±رژی و  راديوآکتي±±وی مس±±

 .حرارت توليد شده و جلوگيری از وقوع انفجارهای زنجيره ای، مسئله زا هستند
ام±روز   از آن جائی که انرژی حاصله از اتم اورانيوم ناپايدار و خطرن±اک اس±ت،         

ر نظ±ر گرفت±ه   ديگر بسياری از پايگاه ه±ای تولي±د ب±رق هس±ته ای در پاي±ان عم±ر د               
در عوض کوشش می شود که از طريق منابع طبيع±ی مث±ل      . شان تمديد نمی شوند   

ت±±وربين ه±±ای (و ي±±ا ب±±اد ) ب±±اطری ه±±ای آفت±±ابی(، آفت±±اب )س±±د ب±±ر روی روده±±ا(آب 
ک±ه ب±ا   " مت±داول ت±ر  "اين ها در کنار پايگاه های توليد ب±رق  . توليد برق شود  ) بادی

و ي±±ا زغ±±ال س±±نگ ک±±ار ميکنن±±د، ) ي±±لنف±±ت، گازوئ(س±±وخت م±±واد حاص±±له از فس±±يل 
در حال حاض±ر تحقيق±اتی ني±ز ص±ورت م±ی گي±رد ک±ه از آب اقي±انوس         . قرار دارند 

 .گاز هيدروژن گرفته و برای سوخت در توربين های توليد برق مصرف کنند
در اين ميان، زمانی که حتی کشورهائی که با وجود عدم دسترسی به من±ابع              

ای  از پايگاه های توليد برق هستهچه و رودخانه نفتی و زغال سنگ و يا آب دريا      
ب±ه خ±اطر هزين±ه هنگف±تش و ب±ه خ±±اطر خط±رات ناش±ی از ارواني±وم ح±ذر ميکنن±±د،          
رژي±±م ض±±دخلقی جمه±±وری اس±±المی ب±±ا وج±±ود داش±±تن من±±ابع سرش±±ار نفت±±ی، زغ±±ال    
س±نگ، درياچ±ه و رودخان±ه ه±ای متع±دد در سراس±ر کش±ور، ب±ا خ±رج هزين±ه ه±±ای           

نی از خزان±±ه کش±±ور، پايگ±±اه ه±±ای تولي±±د ب±±رق هس±±ته ای ب±±راه   چن±±دين ميلي±±ارد توم±±ا
انداخته و ب±ا غن±ی س±ازی اوراني±وم ب±ه بهان±ه اس±تفاده غيرنظ±امی از ان±رژی هس±ته                       

 .ای، جان مردم ما را به بازی گرفته و آن را به گرو ميگذارد
 س±±±اله رژي±±±م وابس±±±ته ب±±±ه امپرياليس±±±م جمه±±±وری  ٢٨کارنام±±±ه س±±±ياه و ننگ±±±ين 

و ش±±کنجه ه±±ای ق±±رون وس±±طائی، از سنگس±±ار ک±±ردن زن±±ان و      اس±±المی از ح±±بس  
کشتار مردم، از اعدام انقالبيون، از به رگب±ار بس±تن تظ±اهرات ک±ارگران و ملي±ت       
ه±±±ای تح±±±ت س±±±تم، از ض±±±رب و ش±±±تم تظ±±±اهرات دانش±±±جويان و زن±±±ان، از ف±±±روش  
دختران جوان در بازارهای جنسی توس±ط بان±دهای رژيم±ی، از دزدی ه±ای ک±الن       

ی، از اس±تفاده ه±ای نامش±روع از درآم±دهای حاص±له از ف±روش نف±ت،                  مالی و بانک  
از ورشکستگی عمومی اقتصاد کشور، از ازدياد بيکاران و فق±را و حاش±يه نش±ين           

ب±±رای زن±±ان، از اش±±اعه اعتي±±اد ب±±ه " ت±±ن فروش±±ی"ه±±ا، از ايج±±اد ش±±رايط ن±±اگزير ب±±ه 
 ممل±±و م±±واد مخ±±در در مي±±ان جوان±±ان، از ت±±رويج جه±±ل و خراف±±ات، غي±±ره و غي±±ره    

 .باشد می
زم±±انی ک±±ه پرداخ±±ت حق±±وق ک±±ارگران، معلم±±ان و پرس±±تاران و ديگ±±ر اقش±±ار     
زحمتکش جامعه، ماه ها به تعويق ميافتد، رژيم جنايتک±ار جمه±وری اس±المی چ±ه                
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هزين±±ه ه±±ای هنگفت±±ی ب±±رای خري±±د اطالع±±ات غن±±ی س±±ازی اوراني±±وم از بازاره±±ای    
لي±±ت ه±±ای هس±±ته ای اش   مخف±±ی و رش±±وه دادن ب±±رای س±±ری نگاهداش±±تن ابع±±اد فعا    

به جای س±اختن مس±اکنی ک±ه در براب±ر زلزل±ه مق±اوم باش±ند،                 . پرداخت نکرده است  
بجای بسط آموزش و پرورش و ساختن مدرسه در اقصی نق±اط  کش±ور، ب±ه ج±ای         
ساختن بيمارستان و ارائه بهداشت رايگان برای همه مردم، به جای کشيدن ج±اده              

يک±ديگر و بج±ای س±اختن       ه   کوچ±ک ب±    های اس±فالتی ب±رای متص±ل ک±ردن ش±هرهای          
رژي±±±م وابس±±±ته ب±±±ه  ... پ±±±ارک و فض±±±ای س±±±بز در دور افت±±±اده  ت±±±رين نق±±±اط کش±±±ور   

امپرياليس±±±م جمه±±±وری اس±±±المی ب±±±ا دزدی ه±±±ا و اخ±±±تالس ه±±±ای ارق±±±ام نج±±±ومی از   
درآمدهای نفت و ساير منابع طبيعی کشور که متعلق به مردم اي±ران اس±ت خزان±ه               

 .کشور را به غارت ميبرد
ي±±ل اس±±تناد ش±±ده در ب±±اال، ان±±رژی هس±±ته ای ن±±ه تنه±±ا ح±±ق مس±±لم رژي±±م        ب±±ه دال

ض±دخلقی و ددم±نش جمه±وری اس±±المی نيس±ت، بلک±ه ح±ق ه±±يچ دول±ت ديگ±ری ه±±م         
م±ردم آزاده دني±ا باي±د از دول±ت ه±ای خ±ود بخواهن±د ک±ه تم±ام بم±ب ه±ای                . نبايد باشد 

 تعطي±ل  اتمی خ±ود را از ک±ار انداخت±ه و پايگ±اه ه±ای تولي±د ب±رق هس±ته ای خ±ود را              
 .کرده، بجای آن به انرژی سالم و طبيعی روی بياورند

 !نه به انرژی خطرناک و زيان آور هسته ای
 !نه به امپرياليسم !نه به جمهوری اسالمی

 
 

  !!راه های رفته را نرويدراه های رفته را نرويد
  سامی باویسامی باوی

 
در ماه های اخير شاهد آن هستيم که  بحران هسته ای جمهوری اسالمی و 

اه از سوی آمريکا و امپرياليستهای اروپايی متوجه تهديداتی که گاه و بيگ
جمهوری اسالمی می شود، واکنشهای جديدی را در ميان طيفی از نيروهای 

اين نيروها با . جمهوری اسالمی در پی آورده است" مخالفان"و " اپوزيسيون"
يکديگر مسابقه گذاشته اند تا در چارچوب سياستهای امپرياليستها در مورد 

ورميانه بزرگ و سرنوشت جمهوری اسالمی در اين استراتژی، در مساله خا
. روند شکل گيری قدرت احتمالی جديد، احتماال جای پايی هم برای خود پيدا کنند

برای شناخت چنين نيروهائی نيازی نيست که راه دور برويد تنها نگاهی به 
سياست سمينارها و کنفرانس هائی که اين روزها در امريکا بوسيله مراکز 

گذاری دولت امريکا برگزار می شود، کافی است تا با ليست باال بلندی از اين 
نيروهائی چون حزب دمکرات کردستان ايران و کومله و . نيروها مواجه شويد

همه آنهائی که سالهاست که برای رسيدن به قدرت به باال چشم دوخته اند از اين 
ردم محروم در سطح جهان نشان داده البته تجربه تاريخ و مبارزات م. جمله اند

که ورود به چنين راهی سرنوشتی جز فرجام بی آبرويی و رسوايی برای چنين 
چنين نيروهايی تنها به عنوان آلت دست و نقابی برای . نيروهايی رقم نزده است

پوشاندن چهره کثيف سلطه امپرياليستی و جنايات آن برعليه کارگران و خلقهای 
 .ستفاده قرار خواهند گرفتتحت ستم مورد ا

درخالل جنگ دوم جهانی و جناياتی که امپرياليستها برای تقسيم مجدد 
 ميليون انسان جان خود را از ۵٠حوزه های نفوذ و بازارهای خويش آفريدند 

دست دادند، مطبوعات غرب و بورژوازی جهانی، اين جنايت بزرگ را به 
داخته و به اين وسيله کوشيدند تا دست گردن به اصطالح ديوانه ای بنام هيتلر ان
آنها جهت فريب مردم چنين جلوه داده و . خود را از اين جنايت بزرگ بشويند

مي دهند که هيتلر را نه طبقه سرمايه دار آلمان بلکه صرفا آرای مردم آلمان 
در حاليکه هيتلر قبل از هر چيز حاصل  نياز بورژوازی آلمان . روی کار آورد
ی جديد و رقابت آن با  امپرياليستهائی بود که جهان را تقسيم کرده به بازارها

به رغم گذشت ده ها سال همين فريبکاری را پس از جنگ جهانی دوم در . بودند
و می بينيم که چگونه بورژوازی . اکثر کشورهای تحت سلطه شاهديم

 امپرياليستی برای تحقق منافع جهانخوارانه خود کارگران و زحمتکشان را
غارت کرد و توده های تحت ستمی را که جهت دستيابی به حقوق دموکراتيک 
خود برخاستند، در همه جا وحشيانه سرکوب نمود و در اين راه نيز از هيچ 
جنايت و کودتا و لشکرکشی ای کوتاهی نکرد و به رغم اين در همه جا 

 جنايات در فريبکارانه صرفًا مهره های شناخته شده ای را به عنوان مسئول اين
مثًال ژنرال جاکوبو آربنز در . مقابل مردم قرار داد تا خود را بی گناه جلوه دهد

، فرانسيس دواليه در هائيتی )ديکتاتوری که صد هزار نفر را کشت(گواتماال 

، ژنرال برانکو در ) هزار مبارز  سياسی شد۶٠ديکتاتوری که باعث مرگ (
 ۵٠٠بيش از (ال سوهارتو در اندونزی ، ژنر) هزار را قتل عام کرد٧٠(برزيل 

و ژنرال پينوشه که ده ها هزار نفر را توسط جوخه های ) هزار نفر را کشت
مرگ به کام نيستی فرستاد و ديگر ديکتاتورها و ژنرالهايی که در قساوت و بی 

برای الپوشانی چهره . رحمی از همديگر سبقت می گرفتند از آن جمله اند
 دشمن اصلی زحمتکشان، همه جا اين مزدوران به عنوان امپرياليسم به مثابه

مسبب جنايات معرفی شدند اما ديگر نمی گويند که همه آنها با کمک امپرياليسم 
و در جهت حفظ وضعيتی روی کار آمده و حمايت شدند که در آن امپرياليستها 
بدون نگرانی از مقابله کارگران و زحمتکشان با سلطه جهنمی خويش، 

واقعيت اين است . ها را غارت کرده و منابع طبيعی آنها را به يغما ببرندسرزمين
که آنچه همه اين جنايتکاران کردند درست در جهت حفظ منافع بورژوازی 
امپرياليستی و وابستگانش بود تا اين بورژوازی حاصل استثمار کارگران را به 

وسيع، کتابهای جيب بزند و برای مردم نيز جز شکنجه و اعدام و زندانهای 
و اگر بعد از برکناری، . سوخته و اتحاديه های ممنوع شده چيزی باقی نماند

مرگ و يا به پايان رسيدن تاريخ مصرف آنها برای اربابان امپرياليستشان، 
های "انسان"سخنی در مورد آنها گفته شده يا نوشته می شود آن است که آنها 

ز آن به اصطالح سوءاستفاده کردند، خشنی بودند که قدرت را بدست گرفته و ا
ولی آنچه محرمانه می ماند سودهای ميلياردی شرکتهای . همين و بس

امپرياليستی و توطئه ها و جنايات وحشتناک شان در قبال زندگی و حيات 
آنچه که پنهان می ماند روابطی است که اين . خلقهای تحت ستم می باشد

و (ند، تا قدرتهای جهانی  بتوانند آن کشور ديکتاتورها با امپرياليستها داشته ا
غارت کرده و آن را همچون عضوی ارگانيک از سيستم ) منابع و ثروتهايش را

در اين ميان وظيفه سرکوب خلقها و . سرمايه داری جهانی  بدنبال خود بکشانند
زحمتکشان توسط اين ديکتاتورها، و يا به عبارت صحيح تر سگهای زنجيری 

يرد که صالحيت و درنده خويی خود را به امپرياليستها نشان ای صورت می گ
داده اند و ثابت کرده اند که حاضرند تا با  تمام قدرت وحشيگری خود، زنجير 
وابستگی به امپرياليسم و نظام ضدخلقی بورژوازی را بر پای زحمتکشان و 

 . کارگران نگهدارند
الد بزرگ تاريخ اين ج. خمينی نيز يکی از همين سگهای زنجيری بود

سرزمين ما نيز با خدمت به سرمايه داران وابسته حاکم و امپرياليستها شرايطی 
را فراهم کرد تا حاکميت امپرياليسم و بورژوازی وابسته بر زندگی و جان و 
مال کارگران و خلقهای تحت ستم ما تداوم يابد و فرياد توده های تحت ستم را 

ديگر سگان زنجيری امپرياليسم با شکنجه و او نيز همچون . در گلو خفه کند
. کشتار و اعدام و سرکوب زحمتکشان، تاريخ و سرزمين ما را خونين کرد

بودن خود را " سگ زنجيری امپرياليسم"خمينی از همان آغاز به قدرت رسيدن 
نشان داد، نيروهای سياسی را يا کشت و يا به زندان انداخت، به خلق های تحت 

يورش برد و خانه های آنها را بمباران و ... ، کرد و بلوچ وستم ترکمن، عرب
ويران کرد، در جهت منافع امپرياليستها کشور را درگير يک جنگ ارتجاعی و 
ضدخلقی با عراق نمود و آنچه باالخره از درنده خوئی خود باقی گذاشت صدها 

 .هزار کشته و ميليونها معلول و بی خانمان بود
و جنايتکار، " ولی فقيه جديد"ه به خامنه ای، اين بعد از او، اين وظيف

واگذار شد تا برای حفظ نظام امپرياليستی حاکم، به جان کارگران و زحمتکشان، 
به جان کودکان و زنان بيفتدد، و اکنون آنچه از درنده خوئی آنها نيز مانده است 

 .سرزمينی است بخون خفته که از هر گوشه تن آن خون می چکد
 سال پس از برقراری رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری ٢٧اکنون 

اسالمی، و در شرايطی که اين جالدان از يک سو مورد نفرت بيکران مردم 
قرار دارند، و از سوی ديگر نيز در چارچوب استراتژی جديد امپرياليسم 
آمريکا در خاورميانه احتمال جابجائی هائی در آرايش آنها پيش آمده است، ما 

از خلقها پيدا شده اند که فرصت را غنيمت " نمايندگی"هديم که کسانی به شا
شمرده و شتابان به آستان امپرياليسم شتافته اند و سعی در نشان دادن شايستگی 
خود در راه پيشبرد منافع امپرياليستها اين دشمنان قسم خورده خلقهای تحت ستم 

اليسم امريکا ايجاب کرد تا  ما را دارند؛ با اين اميد که اگر سياست امپري
دارودسته حاکم را تغيير دهد آنها را جهت اجرای اين وظيفه ضدمردمی انتخاب 

غافل از آن که ايفای چنين نقشی قبل از هر چيز ايستادن در مقابل توده های . کند
محروم و مبارز و بدست گرفتن وظيفه غارت و سرکوب و جالدی آنها خواهد 

 .بود
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  !!پاخاسته حمايت کنيمپاخاسته حمايت کنيمهای بهای ب  يرانه تودهيرانه تودهاز مبارزات دلاز مبارزات دل

 
در هفته های اخير موجی از اعتراضات و خيزش های توده ای برعليه 
. رژيم ضدخلقی جمهوری اسالمی، جامعه تحت سلطه ما را فرا گرفته است

بدنبال اعتراضات گسترده دانشجويان مبارز و رزمنده در دانشگاه های تهران، 
عليه سياست های سرکوبگرانه و تحميلی رژيم که بر... کردستان، اروميه و

صورت گرفت، ده ها تن از دانشجويان از سوی نيروهای انتظامی و دارودسته 
های مزدور و سازمان يافته حکومتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و زخمی 

هنوز طنين اعتراض و صدای مقاومت دانشجويان خاموش . و دستگير شده اند
ار تن از مردم قهرمان آدربايجان در اعتراض به چاپ نشده بود که صدها هز

يک کاريکاتور بيشرمانه برعليه خلق ترک آنهم در روزنامه دولتی ايران، در 
شهرهای مختلف آذربايجان به خيابان ها ريختند و در طی چند روز اعتراض 
تعدادی از  بانکها، اداره صدا و سيما، شهرداری و ساير ادارات دولتی و 

هرچه را که در آن نشانی از حکومت ديکتاتوری حاکم و رژيم خالصه 
جمهوری اسالمی بود را با دستان توانای خود به آتش کشيدند و زمين را در 

در مقابل اين انفجار توده ای . زير پای دولتمردان وحشتزده حکومت لرزاندند
 و رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی با دست يازيدن به کشتار و سرکوب و بگير

ببند توده های خلق ترک، تعداد بسيار زيادی از مردم معترض به قتل رسانده و 
و باالخره . يا زخمی کرد و تعداد بيشتری را هم روانه سياهچال های خود نمود

چند روز بعد در حالی که هنوز خون مردم مبارز و به پا خاسته آذربايجان از 
 جنايتکار رژيم تجمع صلح دستهای سياه حکومت خشک نشده بود، دولتمردان

شان  آميز و آرام زنان آزاده و مبارز در تهران برای تحقق خواست های ابتدائی
را وحشيانه مورد هجوم قرار داد و با ضرب و شتم و بگير و ببند زنان و مردان 

اين مبارزات . تجمع کننده اين حرکت عادالنه را نيز وحشيانه سرکوب کردند
ق می افتد که آتش مبارزات  و اعتراضات کارگران عادالنه در حالی اتفا

شان در چهار گوشه  ستمديده ما برعليه شرايط وحشيانه و دردناک کار و معيشت
جامعه تحت سلطه ما  هر روز بيشتر از قبل شعله می کشد و به رغم تمامی 

 .سرکوب ها و تمهيدهای ضدخلقی جمهوری اسالمی همچنان ادامه دارد
 از هر چيز جلوه ای از اوضاع بحرانی جامعه ما و واقعيات فوق قبل

شرايط دهشتناکی را به نمايش می گذارد که رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری 
شرايط . اسالمی برای کارگران و خلق های تحت ستم ما بوجود آورده است

فاجعه باری که در چارچوب آن ميليون ها تن از کارگران و زحمتکشان ما در 
ی خود و خانواده هايشان بطور روزمره "بقا"گرسنگی بسر برده و برای فقر و 

شرايط وحشتناکی که بر بستر . مجبورند تا با هر مصيبتی دست و پنجه نرم کنند
به بيشرمانه ... آن خلق های تحت ستم کرد و ترک و بلوچ و ترکمن و عرب و

 رژيم ترين وجهی در معرض تحقير و سرکوب قرار می گيرند و در واقع
وابسته جمهوری اسالمی از اين نظر، ايران را به زندان بزرگ خلق ها بدل 

شرايط سياهی که در چارچوب آن زنان به شديدترين وجهی در . کرده است
تمامی عرصه های زندگی اجتماعی مورد استثمار و سرکوب و بی حقوقی قرار 

هر ... مبارزين وشرايطی که در بستر آن دانشجويان، روشنفکران، . گرفته اند
روز در زير پيگرد دستگاه نظامی و جاسوسی طبقه حاکم قرار می گيرند و با 
کوچکترين حرکات و اعتراضات طبيعی برعليه اين شرايط جهنمی مجبورند تا 

 . با خطر شکنجه و زندان و اعدام دست و پنجه نرم کنند
 تواند جز  سياسی ای نمی-طبيعتا حاکميت چنين شرايط اسارتبار اقتصادی

با واکنش های مداوم اعتراضی و جنبش های خودبخودی و قهرآميز توده پاسخ 
درست به همين دليل است که نظام ضدخلقی و طبقه حاکم بطور روزمره . گيرد

با فوران آتشفشان خشم و کينه فرو خورده توده های تحت ستمی مواجه می 
ثمارگرانه ای در تضاد بوده و گردد که بند بند حياتشان با حاکميت چنين نظام است

در زير سايه قهر و سرکوب وحشيانه رژيم جمهوری اسالمی راهی جز مبارزه 
از نان و آب گرفته تا (و پيکار در مقابل خود نمی بيند و هر روز به بهانه ای، 

دانشگاه ها، کارخانه ها، روستاها و ...) دستمزد و حجاب و توهين و تحقير و
ورش های قهرآميز و مصاف های خونين با حافظان اين شهرها را به صحنه ش

روند الينقطع اين حرکت های مبارزاتی و . نظم ضدخلقی تبديل می سازند
گسترش دامنه آنها و مهمتر از همه گرايش روزافزون اين جنبش ها به اعمال 

ست که از اعماق جامعه تحت  قهر برعليه نظام و رژيم حاکم، انعکاس فريادی
هر روز در اعتراض کارگران و زحمتکشان و خلق های تحت ستم سلطه ما، 

و اين فرياد چيزی نيست جز . برای ايجاد يک تغيير بنيادی پژواک می گردد
فرياد مرگ بر رژيم جمهوری اسالمی، فرياد نابودی نظام ضدخلقی حاکم و 

انقالبی که ريشه کثيف سرمايه داران ! فرياد برای يک انقالب اجتماعی
شان را يکجا  ت وابسته و رژيم ديکتاتوری آنها و سلطه اربابان جهانیزالوصف

از جامعه تحت سلطه ما برافکند و آنچنان شرايط و نظام واقعا دمکراتيکی را 
ايجاد کند که در چارچوب آن تمامی مطالبات و خواست های کارگران و طبقات 

 .تحت ستم برآورده گردد
وش تمامی نيروها و افراد مبارز و اين واقعيت، وظيفه دشواری را بر د

آزاديخواه در خارج کشور می گذارد تا با هر آن چه که در توان دارند از 
مبارزات و خواست های عادالنه توده های تحت ستم، از جنبش کارگران، 
زنان، دانشجويان و خلق های تحت ستم برعليه رژيم سرکوبگر جمهوری 

باشد . قالبی آنها در افکار عمومی باشنداسالمی حمايت کنند و پژواک صدای ان
تا در پيوند و اتحاد مبارزاتی هرچه گسترده تر، جنبش انقالبی توده های تحت 

اش هرچه بيشتر  ستم و به پا خاسته را در پيشبرد اهداف و آرمان های انقالبی
ياری دهيم و با شرکت فعال در اين مسير عمر منحوس رژيم وابسته به 

وری اسالمی، اين دشمن قسم خورده کارگران و توده های امپرياليسم جمه
 .محروم را هرچه کوتاهتر سازيم

  تر بادهر چه گسترده
 !مبارزه انقالبی کارگران، خلق های تحت ستم، زنان و دانشجويان

 !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی
 !ست ادیزنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسيدن به آز

 !زنده باد کمونيسم! پيروز باد انقالب
 

 با ايمان به پيروزی راهمان
 ٢٠٠۶ جون ١٩ -فعالين چريکهای فدايی خلق ايران در هلند 

 
 

  نگاهی به برخی اخبارنگاهی به برخی اخبار
نيويورک تايمز در گزارشی به نقل از مقامات امنيتی نوشت سازمان  •

 اوسامه بن کردن مرکزی اطالعات آمريکا واحدی را که برای دنبال
 .الدن و همدستان ارشد او به وجود آمده بود را  تعطيل کرده است

کميساريای عالی آوارگان و پناهجويان وابسته به سازمان ملل متحد  •
 کرد ايرانی ٢٠٠از سالمت و رفاه   روز به روز بيشتراعالم کرد که

اند نگران  ای در عراق در نزديکی مرز اردن گير کرده ناحيه که در
خواهند در  اند در عراق بمانند و می آوارگان کرد حاضر نشده. شود می

دهد که وضع اين افراد  کميساريا گزارش می. ثی ساکن شوندکشور ثال
با و خورد  با اعتصاب غذای سه آواره در دو هفته گذشته و زد

 .مرزبانان اردنی بدتر شده است

يری بين در جنوب هند، در جريان درگ" آندرا پرادش"در ايالت  •
 کشته  کمونيست٨ ،نيتی و مبارزين کمونيست اين کشورنيروهای ام

محبوب "های انبوه ناحيه  گويد اين حادثه در جنگل پليس می. شدند
شش نفر از . در جنوب حيدرآباد، مرکز ايالت روی داد" نگر
 ايالت هند است که ١٣يکی از " آندرا پرداش. "شدگان زن بودند کشته

آنجا برای کسب حقوق دهقانان فقير و کشاورزان ها  در  کمونيست
 .جنگند زمين می بی

 ۶٠٠ها سود خالص تجارت مواد مخدر در افغاتستان را   یخبرگزار •
 .دندداگزارش ميليارد دالر 

 ٢٩٠  راهای تاکنونی  جنگ عراق هزينهگنگره امريکا در گزارشی  •
 .ميليارد دالر برآورد نموده است

 در کل ٢٠٠۵ تعداد بيکاران در سال ،کاربه گزارش سازمان جهانی  •
 .هزار نفر رسيد ٨٠٠ ميليون و ١٩١جهان به 
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THE AMERICAN OMINOUS TUNE! 

 
Translated excerpt  from the current issue�s editorial 
  
These days various papers publish reports 
indicating that some powerful circles within the 
US have started a plan to the tune of dividing 
Iran. The most recent example is an article 
written by Ralph Peters, a retired US General. 
In his article, Ralph Peters claims that the map 
of the Middle East has not been drawn �fairly�, 
therefore, it must be changed. On the map 
proposed by this �righteous� General, a �great� 
and �independent� Kurdistan appears which 
includes parts of Iran�s, Iraq�s, Turkey�s and 
Syria�s Kurdistan. Also on this map, a part of 
southern Iran forms a new country together 
with the Shiia populated sections of Iraq. The 
same story applies to Balouchistan and 
Azarbaijan on this map. It is clear that when 
speaking of fairness, the concern here is not 
the people�s right to self-determination but 
rather dividing the Middle East according to the 
needs and interests of US imperialism. 
Everyone knows that the US came up with the 
plan for a �great Middle East� in order to gain a 
bigger piece of the Middle East �pie� which 
means a bigger share of the exploitation and 
plunder of the region�s oppressed masses. 
And it was precisely according to the same 
plan that Afghanistan and Iraq were raided and 
torn apart. The plan for a �great Middle East� 
and its so-called democratization is in fact a 
code for the redivision of the region�s markets 
between the US and other imperialist powers 
just like what they brought upon the former 
Yugoslavia. Exactly towards this aim, The 
American Enterprise Institute which is one the 
centers that provides the US government with 
strategic plans, held a conference titled 
�Unknown Iran, Another Case for Federalism� 

chaired by Michael A. Ledeen  
Invited were a number of fraudulent, 
self-proclaimed representatives of 
the oppressed nationalities of Iran so 
that under the guidance of Mr. 
Ledeen (who represents US 
imperialism, i.e. number one enemy 
of Iran�s oppressed people) they 
would supposedly find a way to fight 
national oppression and 
discrimination, or in reality help US 
imperialism forward its anti-people, 
separatist plans in Iran and its 
domination in the region.  
At the same time, the US Senate 
also held a conference recently 
named �Road to Democracy: Full 
political and human rights in Iran� in 
which some representatives of The 
Democratic Party of Iranian Kurdistan 
and The Komala Party of Iranian 
Kurdistan participated. It was not 
surprising that The Democratic Party 
of Iranian Kurdistan which had for so 
long repeated the slogan �democracy 
for Iran and autonomy for Kurdistan�, 
suddenly throws away this slogan 
like an old shoe and changed into a 
new federalist pair cobbled by the US 
and Co. in Iraq Kurdistan. And in 
doing so, it proved that it is not the 
urge to answer the real needs of the 
Kurdish people or to resolve the 
national oppression but rather the the 
policies of big powers that detemines 
the use of this or another slogan. 
While propagating for �splitting� Iran 
is completely against the interests of 
the people of Iran, the fact is that 
with all its anti-people policies the 
Islamic Republic itself is a great 
factor in facilitating such imperialist 

plans. The unbearable conditions that 
the Islamic Republic has created for 
the masses in Iran have in fact 
provided some ears for imperialist 
propaganda particularly when the 
people want the regime out. However, 
although it is a correct and 
revolutionary demand of all Iranian 
people to want the Islamic Republic 
out, this will be in our people�s interest 
only when it is done by the mighty 
hands of the people themselves. And 
in doing so, the people of Iran need 
the unity of all their forces. Therefore, 
we must not allow the people�s 
enemies to advance their vicious 
policies by dividing the people. We 
must also expose all those political 
groups that seek help from the 
imperialists including the US in 
overthrowing the ruling dictatorship in 
Iran.  
We are categorically against the 
balkanization of Iran or the region in 
any shape, way or form. And while we 
recognize their right to self-
determination and even separation, 
we promote the unity of all the 
nationalities in Iran in their fight 
against the Islamic Republic. We 
believe that only by destroying the 
ruling imperialist dictatorship and 
establishing democracy will our people 
have the chance to freely express their 
will without foreign intervention and 
make their own destiny.

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شبکه اینترنت بر روی"پیام فدایی"
 . از صفحه چریکهای فدایی خلق ایران در اینترنت دیدن کنید

 

 /http://www.fadaee.org  : آدرس ما در اینترنت

از صفحه اشرف دهقانی در اینترنت 
 :دیدن کنید

http://www.ashrafdehghani.com

 . مالی خود را به شماره حساب زیر واریز کرده و رسید آن را به آدرس پستی سازمان ارسال نمائیدیکمکها
National Westminster Bank
Branch Sort Code: 60-24-23
Account Name: M.B
Account No: 98985434

 : بانک آدرس
PO Box 8082
4 the Broadway, Wood Green London N22 6EZ, England
 

 شماره تلفن
  با چریکهای فدایی خلق ایرانبرای تماس

0044 � 7946494034 

 برای تماس با چریکهای فدایی خلق ایران
 :با نشانی زیر مکاتبه کنید

BM Box 5051 
London 

WC1N 3XX 
England 

 

!!برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگربرقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر   
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