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 !درسهايي از يك اعتصاب

اين . در جامعه تحت سلطه ما بود يكي از مهمترين رويدادهاي خرداد ماهتداوم اعتصاب بزرگ هزاران تن از كارگران زحمتكش و مبارز نيشكر هفت تپه 

اعتصاب نه تنها بار ديگر وضعيت وخيم و متزلزل كار و معيشت طبقه كارگر ايران زير حاكميت رژيم ضد كارگري جمهوري اسالمي را نشان داد، بلكه گوشه 

نگاهي به داليل و انگيزه هاي اين اعتصاب . و استثمار  وسركوب كارگران به نمايش گذارداي از نقش ضد خلقي رژيم حاكم و گردانندگان آن را در غارت 

دالورانه و برخورد رژيم سركوبگر جمهوري اسالمي با كارگران به جان آمده، حاوي تجارب گرانبهاي مبارزاتي است كه توجه به آنها وظيفه انقالبي تمامي 

  2صفحه ادامه در           .يه داري حاكم بر ايران مبارزه مي كنندمبارزيني مي باشد كه بر عليه نظام سرما
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  سرمقالهسرمقاله    

  

 !درسهايي از يك اعتصاب

   )1بقيه از صفحه (             
  

 هزار تن از 5از اوايل خرداد ماه بيش از 
ه از آغاز كارگران زحمتكش نيشكر هفت تپه ك

سال جاري هيچ حقوقي دريافت نكرده اند، با 
مشاهده عدم رسيدگي مسئولين كارخانه به 
خواستهاي برحقشان دست از كار كشيده و 
خواهان دريافت حقوق عقب افتاده و رسيدگي 

كارگران اين . به ساير خواستهاي خويش شدند
 سال گذشته يازده بار دست 2شركت در طول 

اب زده اند و اعتصاب به اعتراض و اعتص
كنوني در شرايطي به وقوع مي پيوندد كه 

 ماه است كه حقوقهاي خود 4تا 2كارگران بين 
را دريافت نكرده و براي تامين نان شب 
خانواده و ساير نيازهاي ابتدائي زندگي خويش 

  . شديدا تحت فشار قرار گرفته اند

  
نكته قابل توجهي كه در جريان اين حركت 

ئز اهميت مي باشد عبارت از اين كارگران حا
واقعيت است كه سرمايه داران زالو صفت 
صاحب كارخانه در توجيه عدم پرداخت حقوق 
برحق كارگران عنوان كرده اند كه چون 

 روبروست "بحران نقدينگي"كارخانه فعال با 

. بنابراين پولي براي پرداخت به كارگران ندارند
توليد كارفرما با اين ادعا كه بخش اعظم 

كارخانه در انبارها ي شركت روي دست آنها 
 انبارهاي" :كار خبرگزاريمانده و به قول 

 "شركت تا سقف انباشته از شكر است
 بيشرمانه پيدا نمي شود  ،  "بازار فروش"اما

مي كوشد عدم پرداخت حقوق كارگران را 
عدم فروش محصوالت توجيه كند و عمال 

  كارگرانكارخانه را با عدم پرداخت حقوق
 و خالي كردن بار فشارهابا  و جبران نموده 

از بر گرده آنها موجود ي اقتصادي بحرانها
مسئوليت خود در پرداخت دستمزد كارگران 

  .شانه خالي كند
  

همانطور كه مي دانيم انحصار خريد 
محصوالت كشاورزي با دولت است و خريدار 
اصلي توليدات اين كارخانه نيز دولت مي 

نابراين وقتيكه شركت نيشكر هفت تپه ب.باشد
مدعي مي شود كه توليدات اين شركت روي 
دست اش مانده اين امر به خودي خود  به اين 
معني است كه دولت از خريد محصول شركت 
نيشكر هفت تپه سر باز زده و به تعهدات خود 
عمل نكرده است وگرنه تاكنون همواره فروش 

. ين شده بودتوليدات چنين كارخانه هائي تضم
اين، آن نكته اصلي است كه به عدم پرداخت 
حقوق كارگران زحمتكش نيشكر هفت تپه ربط 

محصوالت كارخانه واقعيت اين است كه  .دارد
نيشكر هفت تپه در شرايطي در انبارها انباشته 
شده است كه مقامات ضد خلقي رژيم در 
سالهاي اخير با پيشبرد يك سياست ضد 

ور اجازه ورود صدها هزار  يعني با صدمردمي
تن شكر و فروش آنها به قيمتي ارزانتر از 

 شده اندتوليد داخلي عامل اصلي رنج و محنتي 
كه گريبانگير هزاران تن از كارگران زحمتكش 

تحت حاكميت رژيم  .نيشكر هفت تپه شده است
جمهوري اسالمي، جدا از خود دولت كه 
 مبادرت به واردات شكر مي كند يك سري از

بورژوا كمپرادورهاي حاكم نيز در اين زمينه 
فعالند و به خاطر نفوذ خود در دستگاه دولتي 
اجازه وارد كردن هزاران تن شكر را بدست مي 
آورندو به اين ترتيب توليد داخلي كه البته در 
وابستگي آن هم شكي نيست را با خطر 

در اين ميان  . ورشكستگي مواجه ساخته اند
 واردكنندگان شكر مصباح يكي از بزرگترين

يزدي و افراد خانواده وي مي باشد كه 

تند "همانطور كه مي دانيم به عنوان يكي از 
 هاي سر سخت حامي رئيس "رو

درست به همين دليل . جمهورشمرده مي شود
نيز وي  براحتي اجازه ورود مليونها تن شكر 
را بدست آورده و با اعمال نفوذ خود اساسا 

.  ين كاال اخالل ايجاد كرده استدر كار توليد ا
براي درك بهتر روند هائي كه مبين تضاد بين 
دو بخش از سرمايه داران وابسته در ايران 

رييس كميسيون است، مطالعه اعترافات 
در اين كشاورزي مجلس ضد خلقي حكومت  

  : او مي گويد. زمينه ضروري است
دو ميليون تن شكر در سال گذشته  بيش از"

 ر شد كه يك ميليون تن آن را وزارتوارد كشو
بازرگاني و بيش از يك ميليون تن هم توسط 

توليد . وارد كشور شدر بخش خصوصي شك
هزار تن است  450  داخلي شكر يك ميليون و

 هزار تن 750 هزار تن شكر نيشكري و 700كه 
مصرف كشور هم در  شكر چغندري است و

  .است ميليون تن 85/1 تا 8/1باالترين برآورد 
طبق قانون موظف بود،  اما وزارت بازرگاني كه

شكر توليد داخلي را به نرخ تضميني خريداري 
آن را صرف واردات يك ميليون  كند، بودجه

 ميليون دالر كرد و 360تن شكر به ارزش 
كار . براي خريد شكر داخلي پولي نداشت 

غيرقانوني وزارت بازرگاني در واردات شكر از 
د تضميني شكر داخلي باعث بودجه خري محل

 شد كه شكر كارخانه هاي داخلي با توجه به
 تومان روي 500هزينه توليد هر كيلوگرم 

كارگري  دستشان بماند و كارخانه ها با بحران
 ماهه حقوق كارگران 4 تا 2و عدم پرداخت 

  ". مواجه شوند
به اين ترتيب روشن ميشود كه چگونه امثال 

ازاده هاي مربوطه آخوند  مصباح يزدي  و آق
 يك ميليون تن "بخش خصوصي"تحت عنوان 

شكر وارد كرده اند و به اين وسيله نه تنها 
بازار داخلي را اشباع كرده اند بلكه به دليل 
نفوذي كه در دستگاه دارند در كار خريد شكر 

  .داخلي هم اخالل مي كنند
در شرايطي كه توليد داخلي شكر تقريبا ! بله

مصرف است رژيم جمهوري جوابگوي بازار 
سياست گسترش بر مبناي تمركز روي اسالمي 

توليد در كار تنها نه بي رويه واردات خارجي 
از مهمتر چنين اخالل ايجاد مي كند بلكه شكر 
زندگي هزاران كارگرزحمتكش و خانواده آن ،

هايشان كه با كار در اين رشته امرار معاش 

 ضات کارگری در ايرانصحنه ای از اعترا



  صفحه               95شماره                                      پيام فدايي 
 

 

3 

يان تنها در اين م. مي كنند را نابود مي سازد
منافع يك مشت سرمايه دار زالو صفت مرتبط 

 با تبديل هر چه با رژيم تامين مي گردد و
صرفا بيشتر جامعه تحت سلطه ما به يك بازار 

امپرياليستي، بازارهاي مصرفي و وابسته به 
زندگي نسلهاي آتي و حيات اقتصادي آنها را 
نيز از سياستهاي ضد خلقي خويش متاثر مي 

  . سازد

وع ديگري كه در اين رابطه بايد روي آن موض
 فاجعه سياست انگشت گذاشت،اين است كه 

بر واردات بي رويه و تاثير بالواسطه آن 
زندگي هزاران تن از كارگران و زحمتكشان 

 هزار تن از 5شاغل، تنها به مساله شكر و 
كارگران محروم كارخانه نيشكر هفت تپه 

 در بحران بايد توجه كرد كه. محدود نمي گردد
اخير و اعتصاب دالورانه كارگران نيشكر هفت 
تپه اين تنها كارگران  كارخانه فوق نيستند كه 
قرباني سياستهاي ضد خلقي جمهوري اسالمي 

يك جنبه ديگر از واقعيت فوق اين . شده اند
واردات شكر باعث شده كه دولت با است كه 

چغندر بودجه الزم براي خريدبيشرمي تمام 
و از كارخانه هاي توليد نيشكر را ندهد مورد ني

هزاران كشاورز را به اين وسيله زندگي و كار 
عالوه بر . نيز در خطر ورشكستگي قرار دهد

اين بنا به اعتراف خود مقامات رژيم، اقدام 
دولت در ورود شكر، نه تنها كارخانه نيشكر 
هفت تپه بلكه چندين كارخانه جنبي ديگر  و كال 

 در خوزستان را تحت تاثيرات "اقتصاد محلي"
به شكلي كه  .نابود كننده خود قرار داده است

هم اكنون كارخانه هاي جنبي كارخانه هفت تپه 
نظير كاغذ پارس هفت تپه، دستمال كاغذي 

 خوراك دام ، كه هر كدام از آنها دو تا  حرير و
سه هزار نيروي كار دارند ، نيز تحت تاثير 

 كارخانه نيشكر بحران به وجود آمده براي
 و با خطرات هفت تپه، دچار مشكل شده اند

  .مشابهي روبرو گشته اند

وضعيت كنوني صنعت نيشكر كشور و فشار 
طاقت فرساي وارد بر زندگي كارگران 
زحمتكش شاغل در اين رشته، نمونه اي روشن 
از سياستهاي ضد خلقي اي ست كه رژيم 
وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي با 

 پيشبرد سياست گسترش بي رويه الش برايت
در جامعه تحت سلطه ما در تمام واردات 

در . عرصه ها مشغول پيشبرد آنها مي باشد

شرايطي كه سرازير شدن درآمدهاي نفتي در 
سالهاي اخير به جيب دولت در يك نظام 

 منجر به بطور طبيعيدمكراتيك و مردمي 
 افزايش رفاه عمومي، ايجاد مشاغل جديد و

رشد و سازندگي اقتصادي به نفع آحاد جامعه 
، در عوض ما مي بينيم كه در سالهاي مي شد

اخير بنا به گزارش بانك مركزي رژيم، از دوره 
رياست جمهوري خاتمي فريبكار  

واردات جمهوري اسالمي ) 1385-1376(تاكنون
 ميليارد دالر 50 نزديك ميليارد دالر به 9از 

 دارد احمدي نژاد نيزافزايش يافته و در دولت 
در واقع . مي گذرد ميليارد دالر 50 مرز از

 درآمدهاي ناشي از حراج نفت و گاز به دولتها
از طريق واردات بي   امپرياليستيو كمپانيهاي 

بر حد و حساب كاالهاي مصرفي و غير مولد 
مبناي سياست هاي رژيم وابسته به امپرياليسم 

رياليستها دوباره به جيب امپجمهوري اسالمي 
امري كه . و دول غارتگر جهاني باز گشته است

از جنبه ديگر خود منجر به نابودي هزاران 
،  مختلفشغل در رشته هاي توليدي

ورشكستگي روزمره دهقانان زحمتكش و 
اخراج هزاران هزار كارگر محروم و وبيكاري 

  .  گرسنه شده است

قابل توجه در اعتصاب فوق ديگري كه نكته 
وه برخورد رژيم ضد كارگري شياست 

جمهوري اسالمي با كارگراني ست كه خواهان 
در جريان . دريافت حقوق حقه شان هستند

اعتصاب دليرانه هزاران كارگر نيشكر هفت تپه  
هيات مديره و مدير عامل ضد خلقي اين 

كارخانه در هراس از وضعيت بغرنجي كه 
براي كارگران بجان آمده ايجاد كرده اند از 

برو شدن با آنها و حضور در محيط كار رو
سرباز زده و در عين حال از طرق گوناگون به 
تهديد و ارعاب فعالين كارگري دست يازيده اند 
و به طرق مختلف به كارگران پيام مي دهند كه 

اما . اعتصاب را هر چه زودتر متوقف كنند
كارگران از اين آگاهي برخوردار هستند كه 

يط رونق و كسب سود بگويند وقتي در شرا
هاي ميلياردي، كارفرما هيچ وقت به فكر كارگر 
نيست حاال هم كه ادعا مي شود شركت با 

 روبروست نبايد بار بحران "بحران نقدينگي "
واكنش ! را به دوش كارگران سرشكن كند

صاحبان و گردانندگان كارخانه كه اكثرا 
وابسته به دستگاه هاي نظامي و سركوب 

ابل حركت يكپارچه كارگران و اين هستند در مق
 را "امور كارخانه"خواست بديهي اين بوده كه 

بخوان ماشين سركوب (به وزارت اطالعات
اين موضوع . واگذار كرده اند) جهنمي رژيم

. خود به معني كوشش در ارعاب كارگران است
چرا كه  معني اين امر در چارچوب نظام حاكم 

واهند پيگير روشن  است يعني اگر كارگران بخ
خواستهاي صنفي حتي در حد خواست 
پرداخت حقوق هاي معوقه خود گردند سر 
وكار آنها به جاي صاحب كار مستقيما با 
دژخيمان وزارت اطالعات اين نيروي شناخته 
. شده سركوب جمهوري اسالمي خواهد بود

امري كه يكبار ديگر نشان مي دهد كه بين 
ه امپرياليسم سلطه نظام سرمايه داري وابسته ب

در ايران و سركوب عريان هر گونه خواست 
صنفي طبقه كارگر توسط اين نظام يك تنيدگي 
ارگانيك و رابطه تنگاتنگ وجود دارد و 
همانطور كه تجارب مبارزاتي تاكنوني نشان 
داده هر گونه مبارزه براي تغيير و بركندن اين 
نظام ضد خلقي بايد واقعيت فوق را در مركز 

 به اين ترتيب ما شاهديم  .د قرار دهدتوجه خو
 و كه جمهوري اسالمي برغم تمامي ادعاها

منابع و بودجه چگونه  فريبكارانه اش تبليغات 
 را در خدمت منافع انحصارات غارتگر كشور

بين المللي بكار انداخته و به اين ترتيب با 
پركردن جيبهاي خود و اربابان امپرياليستش 

توده هاي كارگر و حيات ميليونها تن از 
  .   زحمتكش را تهديد مي كند

  10 ادامه در صفحه

 
 از خواستهای مبرم کارگران"امنيت شغلی" 
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  )شفق -ع(  !چرا آمريكا بر طبل جنگ مي كوبد
   در سايت ديدگاه به چاپ رسيده است٢٠٠٧ جون ٣اين مقاله اولين بار در تاريخ 

  

در هفته ای که گذشت، تصویب بودجه یک صد ميليارد دالری دولت بوش برای جنگ 

 دیگر توجه افکار عمومی را در سطحی وسيعتر به مساله اشغال عراق و عراق، بار

تصویب این الیحه که سرانجام با موافقت . چشم انداز این جنگ خانمانسوز جلب نمود

جمهوریخواهان و دمکراتها در هر دومجلس آمریکا صورت پذیرفت، قبل از هر چيز، اهميت 

 عراق برای کل طبقه حاکم در آمریکا را به آمریکا در) ١(و ضرورت حضور نظامی نامحدود 

حجم این بودجه هنگفت برای روغن کاری کردن ماشين نظامی آمریکا در . نمایش گذارد

عراق، نشان از آمادگی دولتمردان آمریکا برای تداوم سرمایه گذاری به منظور پيشبرد 

ا قربانی بویژه جنگ وحشيانه ای دارد که گرچه تاکنون، مستقيم و غير مستقيم ميليونه

در آن، " پيروزی"در ميان توده های ستمدیده برجای گذارده، اما چگونگی پيشرفت و 

تاثير  چشمگيری بر موقعيت کلی آمریکا در توازن قوای موجود در ميان قدرتهای بزرگ در 

  .سطح بين المللی خواهد داشت

  

های جنگ برای  سال پس از اشغال عراق هزینه ۴" فارین پاليسی"به گزارش مجله 

یعنی " ده برابر"، به " ميليارد دالری در زمان آغاز جنگ۵٠"دولت بوش، به جای تخمين 

 هزار ٢۵٠"در حقيقت، هم اکنون جنگ عراق برای آمریکا .  ميليارد دالر رسيده است۵٠٠

با این وجود نه نشانی از تخفيف این هزینه ها در کار است . خرج دارد" دالر در هر دقيقه

به رغم تمامی .  نشانی از پایان صبر و ظرفيت دولت آمریکا در تامين این بودجه هاو نه

مخالفتهای توده ای وسيع داخلی و بين المللی ای که دولتمردان جنگ طلب آمریکا با 

آن روبرو هستند، برغم آن که حتی با نيمی از این هزینه می توان به مصایب و 

ارگران و زحمتکشان قربانی فقر و استثمار و بدبختی بدبختيهای بيشمار ميليونها تن از ک

پایان داد؛ با این وجود، مدافعان این سياست جنگی در هيات حاکمه آمریکا هر گونه 

در جنگ عراق و هزینه های آن را منتفی دانسته، تعيين هر گونه " عقب نشينی"

در " ضعف " نشانه نيروهای ارتش آمریکا را رد کرده  و آن را" جدول زمانی برای خروج"

 ٩٠و همه اینها در شرایطی ست که از پایان دهه . قلمداد می سازند" دشمنان"مقابل 

امپریاليسم آمریکا با امواج جدیدی از یک بحران اقتصادی عميق دست و پنجه نرم می 

با توجه به این واقعيات، حال پرسيدنی ست که براستی این کدام ضرورتها و منافع . کند

ياستهای جنگ طلبانه کنونی و عطش سيری ناپذیر برای تداوم آن در دولت است که س

  آمریکا، در خدمت تامين آنها قرار گرفته اند؟ 

  

با جمع بندی علمی و تاریخی از تجارب جنگهای اتفاق افتاده در  جوامع بشری همواره 

ت و یا به عبار" جنگ ادامه سياست است، منتها به طرق دیگر"گفته شده است که 

هيچ یک از جنگها را از نظامهای سياسی ای که موجد آنها شده اند نمی  "تر ساده 

هنگامی که نقطه عزیمت را ، این آموزش تاریخی و نه ادعاهای جنگ ". توان جدا کرد

ساالران قرار دهيم، آن گاه بروشنی درخواهيم یافت که آن چه در ورای شعله های 

ی گذرد، برغم تمامی ادعاهای خانمانسوز جنگ ضد مردمی در عراق م

، در خدمت منافع مادی و "مبارزه با تروریسم"و " حقوق بشر"و " دمکراسی"تامين

اقتصادی مشخص، یعنی تالش آمریکا برای 

توسعه سلطه امپریاليستی خود از طریق 

گسترش حضور نظامی در مناطق 

  .استراتژیک جهان قرار دارد

  

ز طرف اصوال گرایش به قهر و نظامی گری ا

نيروهای ضد خلقی و براه انداختن جنگهای 

ارتجاعی و غارتگرانه ای که برغم تمامی 

ادعاهای بر پاکنندگانش فاقد کوچکترین 

حقانيت و عنصر آزادیخواهانه  و مردمی 

بوده اند، واقعيتی می باشد که با امر 

توسعه و انکشاف مناسبات سرمایه داری 

ین به ا. در عصر کنونی گره خورده است

اعتبار،جنگ همواره یکی از راه حل های 

سرمایه داری برای تخفيف و حل بحرانهای 

با در نظر . العالج اقتصادی خود بوده است

داشتن این اصل کلی می توان دید که 

تجاوز وحشيانه نيروهای ارتش آمریکا و 

متحدین اش به عراق و تداوم اشغال این 

کشور که با آفریدن صد ها جنایت ریز و 

درشت در حق توده های ستمدیده عراقی 

امکان پذیر گشته، تنها انعکاس گوشه ای 

از یک کشاکش خونين و جنگ بيرحمانه در 

سطح بين المللی می باشد و نمایی از 

یک تصویر عمومی را در مقابل ما به 

  . نمایش می گذارد

  

نگاهی به اوضاع بين المللی بویژه در یک 

ولت آمریکا دهه اخير  نشان می دهد که د
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در کشاکش اختالفات فی مابين قدرتهای جهانی، با اتخاذ یک موضع تهاجمی نسبت به 

سایر شرکا و رقبای خود تالش همه جانبه ای برای توسعه حضور نظامی مستقيم و 

برای مثال به . کسب بازارهای بيشتر در تمام جبهه ها به رقبای خود سازمان داده است

همين چندی پيش بود که برغم . و اتيوپی در آفریقا نگاه کنيدليبی و سومالی و سودان 

دولت فرانسه،  مقامات آمریکا در پيشبرد نقشه های جنگی " نگرانی های"تمام اعالم 

خویش، اعالم کردند که در صدد ایجاد یک  پایگاه جدید برای فرماندهی ارتش آمریکا در 

 کار به جایی رسيده است که . ماه آینده در یکی از کشورهای آفریقایی هستند۶

در بين قدرتهای " جنگ خاموش"مفسران بورژوازی نيز در رابطه با آفریقا علنا از بروز یک 

به همين ترتيب می توان به فيليپين و اندونزی در آسيای . بين المللی سخن می گویند

جنوب شرقی نگریست و متوجه شد که چه ضرورتی باعث شده که این مناطق در 

و یا می توان . ی اخير شاهد توسعه فزاینده حضور نيروهای نظامی آمریکا باشدسالها

به استقرار و گسترش ظرفيت پایگاه های نظامی در کنار روسيه در آذربایجان و ترکيه و 

" سپر بازدارنده موشکی"اشاره کرد و باالخره نيز به تصميم آمریکا برای استقرار یک ...

آنهم در شرایطی که مقامات دولت روسيه  از  . ه نموددر لهستان و جمهوری چک توج

" جنگ سرد"برای آغاز یک " در پيش گرفتن شيوه ای  امپریاليستی"این اقدام به عنوان 

گرفته و آمریکا را رسما متهم می " هدف"روسيه را " محاصره"جدید یاد کرده اند که 

  . می باشد" ستراتژیک جهانیتوازن ا"کنند که با اتخاذ این روش ها در صدد به هم زدن 

  

از سوی دیگر نگاهی به روند تغيير  ارقام اختصاص داده شده به بودجه های نظامی 

 حاکی از  یک رشد تصاعدی در هزینه های نظامی این ٢٠٠٧ تا ١٩٨٠آمریکا از سال 

در شرایطی که . کشور در سالهای اخير و بویژه از زمان پایان عمر دولت کلينتون  است

مجموع هزینه های دفاعی " ابر قدرت شوروی"و مقابله با " جنگ سرد"مان اوج در ز

 ميليارد دالر در سال بيشتر نشد، امروز با توجه با ٣٠٠ اعالم شده آمریکا از مرز رسما

 ٢٠٠٧ برابر صعود کرده و در سال ٢، هزینه های نظامی آمریکا به تقریبا "خطر"فقدان آن 

این واقعيت نشان می دهد که چگونه ) ٢.(ر رسيده است ميليارد دال۵٣٧رقم نجومی 

دولت آمریکا از طریق سازمان دادن یک ماشين غول پيکر نظامی در جهت حفظ موقعيت 

گرچه حجم و بزرگی  این .برتر خود به عنوان یک نيروی امپریاليستی کوشش می کند

اما به مثابه رد، ماشين غول پيکر نظامی با حجم کالن بدهی های این کشور انطباق ندا

شمشير داموکلس بر سر سایر رقبای قدرتمند آمریکا در سطح جهانی نگه داشته شده 

به این ) ٣(.است تا کار این قدرت را در کسب امتيازات اقتصادی مورد نظر تسهيل نماید

ترتيب هنگامی که به سياستهای دولت آمریکا در یکی دودهه اخير یک نگاه کلی 

 متوجه ظهور سياستهای ميليتاریستی و جنگ طلبانه  جدیدی بياندازیم، براحتی

" ماه عسل" و پس از طی شدن ٩٠خواهيم شد که  بویژه از اوایل سالهای دهه 

  . سرمایه داری در دوران بعد از فروپاشی شوروی به جلوی صحنه رانده شده است

  

اشين عظيم و همانطور که می دانيم دولت آمریکا از ميان خاکستر جنگ سرد، با یک م

تا بن دندان مسلح نظامی که به تنهایی از مجموع نيروهای نظامی بزرگترین دولتهای 

گرچه در همان زمان نغمه هایی از ضرورت . رقيب اروپایی خود نيز بزرگتر بود بيرون آمد

های جدید، بر ابعاد و " دشمن"کوچک کردن آن به گوش رسيد، اما در عمل با خلق 

بياد داشته باشيم که حصول به این موقعيت در . گی اضافه شدحجم این ماشين جن

شرایطی بود که امواج یک بحران شدید اقتصادی حاکم بر آمریکا، نظام حاکم بر این 

کشور را در تمام عرصه ها  درنوردیده و خود را در ورشکستگی گاه و بيگاه بزرگترین 

از جمله صنایع " نمادها ی اقتصادی آمریکا"

ی و هوایی و کامپيوتری و ماشين ساز

واقعيتی که با . نشان می داد.. بورس و 

تشدید فقر و بيکاری و اخراج صد ها هزار 

تن از کارگران و زحمتکشان آمریکایی و 

. بالنتيجه شورشهای اجتماعی مترادف بود

اعاده "در مقابله با این بحران بود که برای 

آمریکا در سطح بين المللی راه " قدرت

ظامی و سياست های جنگ حلهای ن

طلبانه توسط استراتژیستهای هيات 

استراتژی دفاعی "حاکمه تنظيم و در قالب 

آمریکا تنظيم و اجرای آن در " سده آینده

  . دستور کار  طبقه حاکم قرار گرفت

  

مطابق این استراتژی، دولت آمریکا رسما 

به رقبای بين المللی خویش و از جمله 

رو به " و قدرتهای دولتهای اروپایی، روسيه

نظير چين اعالم می کند که از نظر " رشد

او بازارهای جهانی باید دوباره به گونه ای 

تقسيم گردند که در آن نقش سرکردگی 

همچنين . این قدرت در نظر گرفته شود

دولتمردان آمریکا در سند موسوم به 

ضمن تاکيد " استراتژی دفاعی سده آینده"

ابع طبيعی در بر اهميت نقش انرژی و من

تضمين رشد اقتصادی دهه های آتی برای 

اقتصاد آمریکا، مرکز ثقل توجه خود را بر 

مناطق دارای انرژی نظير خاورميانه و 

شمال آفریقا متمرکز کرده و با مطرح نمودن 

در این مناطق " برقراری دمکراسی"ضرورت 

، آشکارا از عزم "طرح خاورميانه بزرگ"و

رات سياسی خویش برای ایجاد تغيي

. اساسی به نفع خود سخن می گویند

ای " استراتژی"درست در پی اجرای چنان 

ست که امروز شاهد تغييراتی تا حد 

تعویض رژیمهای سياسی با استفاده از 

نيروی نظامی و حضور مستقيم آمریکا در 

امری که بدون شک . اینجا و آنجا هستيم

به معنی اقدامی جدید برای تجدید تقسيم 

رهای بين المللی  و منابع حياتی انرژی بازا

به نفع آمریکا و در نتيجه به ضرر منافع 

درست  . سایر جهانخواران می باشد

همين امر اعتراض و مقاومت سایر 
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بطوری که در یک دهه اخير ما شاهد بروز .  قدرتهای سرمایه داری را باعث شده است 

وج یک طرفه آمریکا از پيمان منع خر. تنشهای متعددی در بين این قدرتها بوده ایم

گسترش سالح های استراتژیک، زیر پا گذاردن موافقت نامه کيوتو مربوط به حفاظت از 

محيط زیست و گازهای گلخانه ای، نقض یک جانبه مقررات سازمان تجارت جهانی، 

 فشار برای محدود...) در زمينه فوالد ، صنایع هوایی، ارزش دالرو ( تشدید جنگ تجاری 

کردن نقش سازمان ملل در مناقشات بين المللی و به موازات اینها تشدید حضور 

مستقيم نظامی در تمامی مناطق استراتژیک و مهم اقتصادی تنها نمونه های کوچکی 

از مواضع یک جانبه و جنگ ساالرانه تهاجمی آمریکا در مقابل سایر رقبا در سالهای اخير 

  .  را نشان می دهد

  

ز این منظر و با توجه به این حقایق به تصویر کنونی جهان نگاه کنيم، آن هنگامی که ا

گاه واقعيات به صراحت نشان می دهند که لشکر کشی به افغانستان و عراق و ساقط 

کردن حکومتهای وابسته و خدمتگزاری نظير طالبان و رژیم بعث، تداوم تهدید حمله 

این " عوض کردن"م نظامی و نظامی به سوریه و ایران و سياست حضور مستقي

رژیمهای تا مغز استخوان وابسته به قدرتهای امپریاليستی، تبليغات سر سام آور در 

همگی جبهه هایی از یک جنگ عظيم و گسترده در بين ..... و" مبارزه با تروریسم"مورد 

بزرگترین قدرتهای بين المللی برای تجدید تقسيم بازارهای جهانی و بردن سهم 

 از استثمار ميلياردها تن از کارگران و زحمتکشان و غارت دسترنج توده های بيشتری

  . رنجدیده در سراسر گيتی می باشد

  

کنونی بين آمریکا و " اختالفات"با توجه به آن چه گفته شد می توان جایگاه 

در جریان است را نيز فهميد و " پرونده اتمی"جمهوری اسالمی که زیر لوای  

وشت جمهوری اسالمی نيز تابعی از برآمد این جدالها بوده و درک کرد که سرن

مساله اساسی در این جدال تا . در چارچوب این معادالت رقم خواهد خورد

آنجا که به آمریکا باز می گردد همانا گسترش و تحکيم سلطه امپریاليستی 

جه  در نتيجه بدون تو.خود در رقابت با سایر قدرتهای جهانی در منطقه می باشد

به تضادهای موجود در سطح بين المللی، بدون توجه به سياستهای واقعی و منافع 

مبارزه با "طبقاتی ای که در ورای تبليغات و ظاهر سازیهای عوامفریبانه راجع به 

جریان دارد و باالخره بدون توجه به سياستهایی که " سالحهای اتمی"و " تروریسم

افع استراتژیک خویش تعقيب می کند، نمی توان به دولت آمریکا در رابطه با پيشبرد من

کسانی که آنقدر . درک درست از آنچه که در رابطه با اایران مطرح است دست یافت

تبليغات آمریکا و رژیم جمهوری اسالمی و بلندگوهای بورژوازی را جدی می گيرند که آن 

 بهترین حالت، جز های خویش قرار می دهند باید بدانند که در"تحليل "ها را مبنای 

آنان که با قبول . قربانيان غير قابل احترام سفاهت و خود فریبی خویش نيستند

ماهيت "تبليغات فریبکارانه دشمنان مردم ، برای جمهوری اسالمی یک 

قایلند، و فکر می کنند گویا دولت آمریکا " ضد امپریاليستی"و " مستقل ملی

م وابسته جمهوری اسالمی به براستی بخاطر جلوگيری از مسلح شدن رژی

  " قدرت منطقه ای"سالح اتمی و یا هراس از تبدیل این رژیم پوشالی به یک 

  

  

  

در صدد تهدید و اعمال فشار بر آن 

است، در حقيقت تحليلهای خود را از 

نقطه ای شروع می کنند که تبليغات 

؛ آنها به امپریاليستی تمام کرده است

رانه، خواسته جای درک حقایق و کار آگاه گ

یا ناخواسته به تکرار کنندگان ادعاهای 

تبدیل شده و برای پوشاندن  جنگ ساالران

این ضعف خویش، مدال قهرمانی در  

را به سينه خود " تئوری توطئه"مبارزه با 

در مقابل، برای تمامی افراد و . می زنند

نيروهایی که دل در گرو منافع توده ها 

بخشی از مبارزه دارند، توضيح این واقعيات 

برای سرنگونی انقالبی جمهوری اسالمی 

به دست توده های تحت ستم به مثابه 

شرط رسيدن به آزادی و دمکراسی در 

  .ایران است

-----------------------  

  :زیر نویس ها

رابرت گيتس وزيردفاع آمريکا اخيرا ) ١(

  آمريکا به دنبال يکاعالم کرده که

شبيه به حضورنظامی ديرپا درعراق 

  و ژاپنحضورنظامی آمريکا درکره جنوبی

  .است

  

 ميليارد ۵٣٧اختصاص رقم نجومی ) ٢(

دالر برای هزینه های نظامی در شرایطی 

ست که مطابق آمار وزارت بازرگانی 

آمریکا رشد اقتصادی این کشور در سه 

ماهه اول امسال با یک کا هش شدید 

روبرو بوده و در حد صفر گزارش شده 

طوریکه کارشناسان از پديدار است، ب

دوباره در آمریکا " رکود اقتصادی"شدن  

  .سخن به ميان آورده اند

  

جالب این جاست که دولت آمریکا در ) ٣(

حالی به اختصاص بودجه های سر سام 

آور نظامی خود ادامه می دهد که مقامات 

این کشور ، چين و روسيه را بدليل 

 ٢٠٠٧افزایش بودجه نظامی خود در سال 

شدیدا مورد بازخواست  و انتقاد قرار داده 

  . اند

 

 !زنده باد كمونيسم!   زنده باد انقالب!نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي
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نقش اتحاديه هاي كارگري امريكا در 
  !فروش كرايسلر و نابودي زندگي كارگران

 

بخش واقع (کرايسلر  يک هفته پس از اعالم خبر فروش کمپانی

-اتومبيل سازی آلمانی دايملرموسوم به در امريکای شمالی 

 ،"تام ال سوردا"، "سربراس"ری به شرکت سرمايه گذا) کرايسلر

 ٣٠٠ او قطع بيش از اقداممدير کل کرايسلر اعالم کرد که اولين 

ميليون دالر بيمه بازنشستگی کارگران و در صورت لزوم اخراج 

خواهد ) بيش از تعداد اعالم شده قبلی(تعداد بيشتری از کارگران 

  . بود

الی روبرو البته اين کمپانی که با کاهش فروش در امريکای شم

شده بود از مدتها قبل از قرارداد اخير فروش کرايسلر، اعالم کرده 

بود که طرح جديدی برای بازسازی کارخانه ابداع کرده و طبق آن 

اين .  کارگر را طی سه سال آينده اخراج خواهد کرد١٣٠٠٠

در جستجوی راه های ) طبق خصلت ذاتی سرمايه داری(کمپانی 

بيشتر و به عنوان مثال خالص کردن بيشماری برای کسب سود 

رد دالر بدهی به صندوق بيمه ا ميلي١٨گريبان خود از 

هنوز در مقايسه کرایسلر از آنجا که اما . بازنشستگی کارگران بود

با رقبای امريکايی خود يکی از سودآورترين کمپانی های اتومبيل 

معمول روال سازی جهان می باشد، مجبور نشد که طبق 

يعنی با تهديد به اعالم . اری در سالهای اخير عمل کندسرمايه د

ورشکستگی و بستن کارخانه، کارگران را مجبور به پذيرش 

قراردادهای جديد و کاهش حقوق و مزايا نکرد، اما راه حل 

 به يکباره چوب حراج صاحبان کارخانه . جديدتری را در پيش گرفت

  .ندرا به کرايسلر زد

بزرگترين غولهای سرمايه های ادی از با اعالم این تصميم تعد

و همچنين " سربراس"، "بلک استون"مالی خصوصی همچون 

يکی از بزرگترين کارخانجات قطعات سازی غير اتحاديه " (مگنا"

  .برای خريد کرايسلر یه رقابت پرداختند) ای

 سرمايه های عظيم مالی  دارایکمپانی هایدر سالهای اخير، 

 راه خريد در سرمايه های خود را همچون گروه های نامبرده

و سپس با اجرای بکار می اندازند کارخانه های حراج شده 

يعنی اخراج تعداد زيادی از کارگران و (طرحهای بازسازی در آنها 

 و در واقع تشدید استثمار کاهش حقوق و مزايای بقيه کارگران

با ، آن کارخانه ها را کوچک تر و سودآورتر کرده و سپس )کارگران

قيمتی بسيار باالتر از قيمت خريداری شده می فروشند و از اين 

  . طريق سود فراوانی می برند

به عنوان يک کمپانی سرمايه گذار در " سربراس"به عنوان مثال 

و جالب است که اسم آن نيز بی .  تأسيس شد١٩٩٢سال 

 سگ سه سر نگهبان دروازه برزخ ،سربراس(مسما نيست 

 کارخانه هايی را که در حال ورشکستگی ،اين کمپانی). است

بودند به قيمت بسيار نازل خريداری می کرد و پس از انجام 

و در واقع با اخراج بخشی از کارگران (تغييراتی در شيوه اداره آنها 

و تغيير قراردادهای کار و کاهش حقوق و مزايای کارگران باقی 

اشد و يا کاالی ، بدون آنکه کار توليدی ای انجام داده ب)مانده

جديدی را توليد کرده باشد، آنها را با قيمتی بسيار باالتر می 

 ماه پس از ۶به عنوان مثال اين کمپانی در سال گذشته . فروخت

 ١٠٠٠، "آلبرتسان" شعبه از فروشگاه های زنجيره ای ۶٠٠خريد 

 را برای این فروشگاه ها ،کارگر را اخراج کرد و به قول معروف

 در سال کمپانی مورد اشاره، همچنين. کرد" ذابج"خريداران 

را خريداری کرد و " مروين" نيز فروشگاه های زنجيره ای ٢٠٠۴

 ۴٨٠٠ تا از شعبه های آن و اخراج ۶٢سپس با تعطيل کردن 

.  و برای فروش آماده کردنموده بازسازیکارگر، آن را به اصطالح 

 در کانادا و در سال جاری نيز يک کارخانه اتوبوس سازیسربراس 

چندين کارخانه توليد پوشاک در امريکا را با همين شيوه به 

به " مديريت جديد و کوچک و سودآورتر کردن آنها"اصطالح 

جزو بزرگترين " سربراس"صاحبان و مديران . تعطيلی کشاند

در " فورچون"به عنوان مثال مجله . سرمايه داران دنيا هستند

را با سرمايه " سربراس"انگذار بني" استفان فينبرگ "١٩٩٩سال 

 ميليون دالر به عنوان يکی از ثروتمند ترين ٢٧۴ای معادل 

  . سال معرفی کرده بود۴٠امريکايی های جوانتر از 

      

نيز يکی ديگر از بزرگترين غولهای مالی دنيا در " بلک استون"

صنعت توليد قطعات اتومبيل است و کارش خريد کارخانه های 

به عنوان .  آنها برای فروش استبازسازیو سپس توليد قطعات 

 American" (اکسل" قطعه سازی ،بلک استون، کارخانهمثال

Axle & Manufacturing ( از جنرال موتورز ١٩٩٧را در سال 

خريداری کرد و پس از اخراج بخشی از کارگران و کاهش حقوق 

  .کارگران باقيمانده، سهام آن را با سودهای نجومی فروخت

بل توجه است که در حال حاضر يکی از بنيان گذاران کمپانی قا

که مدير بودجه " ديويد استاکمن"شخصی به نام " (بلک استون"

متهم به تقلب مالی در پروسه خريد يک کمپانی ) دولت ريگان بود

و سپس کشاندن آن به "  ايکمن-کاليتز"توليد قطعات به نام 

شده ) ن طريقو کسب سودهای فراوان از اي(ورشکستگی 

 به توافقاتی با سران "سربراس"در قرارداد اخير فروش کرايسلر، 

 ساعته ۴سيد و در جلسه محرمانه ر) UAW(اتحاديه اتومبيل سازی 

و مديران ) UAW(و ديگر سران " ران گتل فينگر"ای که با حضور 

 ماه مه در اشتوتگارد انجام شد، پذيرفت که در ١٣دايملر کرايسلر در 

يعنی اخراج (مقابل همکاری رؤسای اتحاديه با قراردادهای جديد کار 

يمه بازنشستگی صندوق ب) ها و کاهش حقوق ها و مزايای کارگران

ار ذ است واگاتحادیهکارگران را به شرکت بيمه ای که تحت کنترل 

در واقع پولی که متعلق به صندوق بازنشستگی اين کارگران . سازد

است صرف خريد کمپانی های ديگر و نابودسازی مشاغل کارگران 

 .ديگر می شود
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واقعيتی که بوضوح از نقش دولتها و سياستمداران در . است

     .برآوردن منافع مادی طبقه حاکم خبر می دهد

  

نيز که سومين توليدکننده قطعات اتومبيل در " مگنا اينترناشنال"

دنيا است، به دليل پرداخت پائين ترين حقوق و مزايا و ايجاد 

ن، رسواترين و بد نام ترين کارفرما بدترين شرايط کاری برای کارگرا

  .  در ميان کارگران اتومبيل سازی آمريکای شمالی است

  

" مگنا"نيز که قراربود در خريد کرايسلر با " Onexآنکس "کمپانی 

سرمايه های مالی است سمبلهای شريک شود، يکی ديگر از 

که با ورود به صنعت اتومبيل سازی و خريد و فروش کمپانی های 

ن قيمت در حال ورشکستگی، صاحب سرمايه های عظيمی ارزا

 کارخانجات ٢٠٠۵سرمايه داران اين کمپانی در سال . شده است

خريداری کرده و با اخراج " اوکالهوما"و " کنزاس"را در " بوئينگ"

 درصد کاهش حقوق کارگران باقيمانده، ١٠ درصد از کارگران و ٢٠

  . دندسودهای کالنی را به جيب خود سرازير کر

ناگفته نماند که صاحبان اين کمپانی که زندگی کارگران کارخانه 

های خريداری شده را ويران می کنند، در عوض در مورد مديران 

به عنوان مثال حقوق . دلبازی به خرج ميدهندو کمپانی دست 

 ميليون ۵٠ بيش از ٢٠٠۶در سال " مگنا"مدير " فرانک استروناک"

 ميليون دالر نيز به عنوان حق الزحمه ٢٠دالر بود و عالوه بر آن 

 مبلغی که معادل دستمزد صد ها .دريافت کرده است" مشاوره"

   کارگر اخراجی در طول جند سال است

                  

  بود که در پروسه حراج اخير کرايسلر، ايننکته قابل توجه 

در حين پيشبرد نقشه های ضد خلقی خود برای سرمايه داران 

به مذاکرات حاشيه ای با اتحاديه  سياه نشاندن کارگران، به خاک

و پيشنهاد قراردادهای جديد و طرح ) UAW(کارگران اتومبيل سازی

يکی از اين طرح ها، فروش . های مختلف به آنها، نيز پرداختند

چنين طرحی مسلم . می باشد) UAW(صندوق بيمه کارگران به 

و . يه داران خواهد بوداست که به زيان کارگران و به سود سرما

غالبأ سران اتحاديه ها يی که در چنين طرح هايی شرکت می 

  .کنند نيز صاحب مشاغل مهم و پردرآمدی نيز می شوند

يکی از خصوصيات اينگونه کمپانی های مالی که بخصوص پس از 

 بيشتر رشد کردند، اين است ٢٠٠٠سقوط بازار بورس در سال 

درنتيجه . ر دولتی نيستندکه مشمول مقررات دست و پاگي

که به دنبال بيشترين سود در کوتاه (سرمايه های خصوصی را 

به عنوان مثال . به خود جذب می کنند) ترين زمان ممکن بودند

صندوق بازنشستگی اداره آتش نشانی لس انجلس و صندوق 

" سربراس"بازنستگی معلمان پنسيلوانيا جزو سهامداران 

متعلق به صندوق بازنشستگی اين در واقع پولی که . هستند

کارگران است صرف خريد کمپانی های ديگر و نابودسازی 

 درصد از سرمايه های اوليه ٧٠. مشاغل کارگران ديگر می شود

طبق آمار . اينگونه کمپانی های مالی از اين طريق تهيه شده اند

اينگونه کمپانی ها " سود حاصل از سرمايه"رسمی، متوسط نرخ 

سود حاصل از " درصد متوسط ۶٫۶در مقايسه با  ( درصد٢٢٫۵

کسب . می باشد) کارخانه ها و کمپانی های ديگر" سرمايه

چنين سودهای نجومی با شيوه های معمول توليد، همچون 

نوع فعاليتهای اقتصادی . توليد و فروش اتومبيل امکان پذير نيست

ی ها و خريد و فروشها" داللی"چنين کمپانی های مالی عمومأ 

" ارزش واقعی"توليد به  و پيچيده ای است که ابدأ با ریسک باال

فعاليتهای اقتصادی کمپانی هايی مثل . تهی نمی شوندنم

هيچ رابطه ای با توليد کاالهای جديد و يا تکنولوژی " سربراس"

به يغما بردن سرمايه "پيشرفته تر ندارند، بلکه فعاليتهای آنها در 

 واقع غارت هر چه وحشيانه تر نيروی و در(  کوچکتر "های موجود

  . خالصه می شوند)کار کارگران

  

خريد سهام (يکی از زيانهايی که چنين فعاليتهای سرمايه گذاری 

اين کمپانی ها با استفاده از موجودی صندوق بيمه بازنشستگی 

برای کارگران دارد، اين است که از آنجا که فعاليتهای ) کارگران

مالی با ريسک بسيار همراه است، صندوق اينگونه کمپانی های 

بازنشستگی کارگران نيز با خطراتی همچون ورشکستگی های 

با اينکه کليه اليه های طبقه حاکم بر کشورهای . روبرو هستند

امپرياليستی در يورش به حقوق دمکراتيک کارگران و کاهش 

سطح زندگی آنان متفق القول و مشترک المنافع هستند، اما 

ی رويه شرکت های سرمايه گذاری خصوصی موجب گسترش ب

نگرانی هايی در برخی از جناح های حاکمه سرمايه جهانی 

در حال حاضر رشد بادکنکی . شده است) بخصوص در اروپا(

سرمايه های مالی اينچنينی و عواقب خطرناک آن، در مجامع 

و عده ای از سرمایه داران مالی دنيا به بحث گذاشته شده است 

انندگان نظام سرمایه داری از عواقب عملکردهای وحشيانه و گرد

این کمپانی ها در حق کارگران که ممکن است به وقوع حرکتها و 

اعتراضات کارگری غير قابل کنترل برعليه کل نظام استثمارگرانه 

  .سرمایه داری منجر گردد، اظهار بيمناکی می کنند

  

مريکای شمالی اما در مورد اتحاديه کارگری اتومبيل سازی آ

)UAW( در فوق به آنها ، بايد گفت که با تکميل طرح هايی که

در آينده ای ) UAW(در دست اجرا است،اشاره شد و اکنون 

نزديک  به يکی از بزرگترين غول های شرکتهای بيمه تبديل 

 رؤسای آن در حال حاضر نيز به عنوان البته. خواهد شد

می ) UAW( کنترل سهامداران عمده شرکت بيمه ای که تحت

کارگران به ثروتهای منافع طبيعی و اوليه باشد، با قربانی کردن 

  . بسياری دست يافته اند
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در قرارداد اخير فروش کرايسلر، سربراس به توافقاتی با سران 

 ساعته ای ۴اتحاديه اتومبيل سازی رسيد و در جلسه محرمانه 

 و مديران دايملر )UAW(و ديگر سران " ران گتل فينگر"که با حضور 

 ماه مه در اشتوتگارد انجام شد، پذيرفت که در ١٣کرايسلر در 

يعنی (مقابل همکاری رؤسای اتحاديه با قراردادهای جديد کار 

صندوق بيمه ) اخراج ها و کاهش حقوق ها و مزايای کارگران

بازنشستگی کارگران را به شرکت بيمه ای که تحت کنترل 

)UAW (يکی از اهداف . سازدار ذاست واگ)UAW ( از در دست

گرفتن کنترل صندوق بيمه بازنشستگی اين است که مشکالت 

اجتماعی خود را حل کرده و از طريق قطع و کاهش حقوق و 

مزايا و بيمه و سطح رفاه کارگران، مخارج سر به فلک کشيده 

البته اينگونه فعاليتهای مالی . بوروکراسی اتحاديه را تأمين کند

)UAW (ر واقع تبديل آن به يک موسسه مالی نيز يک شبه و د

صورت نگرفته، بلکه محصول پروسه ای است که از حدود سی 

سال پيش و به دنبال سقوط موقعيت صنعت اتومبيل سازی 

 پروسه ای که طی آن ؛امريکا در بازار جهانی آغاز گشت

روکراتهای اتحاديه ای تالش کردند که سرنوشت خودشان را از وب

حيات و معاش ت کارگران جدا کنند و از قبل نابودی سرنوش

آنها روز به روز . کارگران، رؤسای اتحاديه به نان و نوايی برسند

منافع کارگران را بيشتر زير پا می گذارند و به عنوان رقابت با اروپا 

بخوان حفظ منافع سرمايه داران سه (و حفظ مشاغل در امريکا 

همکاری هايشان را با ) ريکاکمپانی بزرگ اتومبيل سازی ام

  .افزايش می دهند) در ستم به کارگران(سرمايه داران 

  

و مطالعه عملکرد " سربراس"قرارداد اخير فروش کرايسلر به 

 کشورهای سرمايه داری  دراتحاديه های کارگریبخش اعظم 

نشان می دهد که عملکرد رهبران بخصوص در چند دهه اخير، 

  و دادنتأمين مالی بوروکراسی گستردهاین گونه اتحادیه ها در 

کنترل منابع عظيم مالی ای همچون صندوق بيمه بازنشستگی 

رؤسای اتحاديه در قبال همکاری بوروکراتهای اتحاديه با به 

سرمايه داران در تغيير قراردادهای تمام وقت به قراردادهای نيمه 

  ماهيت و ذاتناشی ازوقت و کاهش حقوق و مزايای کارگران، 

واقعی اين اتحاديه ها به عنوان يک ابزار سرکوب نوين در دست 

اين اتحاديه ها هيچ نوع قرابتی با منافع . سرمايه داری می باشد

که در زیر نام طبقه کارگران نداشته و فقط ابزارهايی هستند 

زالو صفت و  سرمايه داران مادیمنافع تامين در جهت کارگر 

  .ننددولتهای امپریاليستی عمل می ک

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ! جمهوري اسالمي بر عليه دانشجويان مبارزتشديد تبليغات فريبكارانه

 به  دادسخن مي دهند و به اين ترتيب در دانشگاه ها"انقالب فرهنگي" مدتي ست كه محافلي از درون رژيم ضد خلقي جمهوري اسالمي از برپاكردن دوباره

ادرت به چاپ نشريات جعلي دانشجوئي با مطالب تحريك آميز   و جهت توجيه يورش به دانشجويان مبارز مبدست زده سركوب لجام گسيخته دانشجويان مبارز 

 كروبي  معلوم الحال  در ديدار با  اعضاي انجمن اسالمي دانشگاه امير كبير وقيحانه تالش در همين رابطه. ه اندبرعليه ايدئولوژي رسمي جمهوري اسالمي  نمود

بپذيريم كه اين كار را دانشجويان مسلمان نكرده اند،زيرا معنا ندارد كسي چنين كاري بكند آن گاه  بايد "او گفته . نمود اين اقدام را به ماركسيستها نسبت دهد

ممكن است يك ماركسيست و يك نفوذي اين كار را كرده . همه ما مي دانيم هيچ بچه مسلماني حاضر نيست چنين كاري بكند. اسم خود را هم بر روي آن بزند

و راديكال در شرايطي ست كه رژيم جمهوري اسالمي از رشد ايده هاي ماركسيستي و چپ در انشجويان  چپ يتكار بر عليه د سم پاشي هاي كروبي جنا ".باشد

  .ميان دانشجويان به هراس افتاده است
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  !اعتراضات مردمي و دستگيريهاي گسترده در آذربايجان

درسالگرد خيزش بزرگ مردم در آذربايجان در خرداد ماه سال پيش،  نيروهای سرکوبگر 

جمهوری اسالمی تالش وسيعی کردند تا امکان تجمع اعتراضی را از مردم اين منطقه 

بثات آنها مردم مبارز بار دیگر به اعتراض بر عليه سلب نمايند اما عليرغم همه تش

تا جایی که روزنامه جمهوری . سياستهای سرکوبگرانه جمهوری اسالمی پرداختند

نا آرامی در تبريز خبر داده و از خود " جهت اطالع" در ستون  مجبور شد تا اسالمی

تند اما امکان که گروهی ديروز در خيابان های تبريز قصد تظاهرات داش:"بنويسد که 

به دنبال اعتراضات مردمی در تبريز و ديگر شهر های آذربايجان " برگزاری آن را نيافتند

طلب که از   تعدادی از افراد فرصت":اعالم کرد دادستان تبريز در يک کنفرانس خبری 

شوند در تبريز اقدام به پخش اعالميه جهت تجمع به خاطر  خارج از کشور هدايت می

کردند که  آميز روزنامه ايران و وقايع پس از آن می شار کاريکاتور توهينسالگرد انت

 علی رغم تبليغات :"در همين رابطه روزنامه جمهوری اسالمی نوشت" دستگير شدند

گسترده پان ترکيست ها در زمينه دعوت مردم تبريز برای اجتماع ديروز در مقابل بازار 

عده ای که در خيابان ها قدم . نه خود مشغول بودنداين شهر، بازار باز و مردم به کار روزا

زنان منتظر حادثه ای بودند حوالی غروب درصدد ناآرام ساختن اوضاع برآمدند ولی 

پان ترکيست ها با . عناصر اخاللگر در پی حضور مردم و نيروهای انتظامی پراکنده شدند

بريز در روز اول کمک تبليغات خارجی قصد داشتند در سالگرد حوادث سال گذشته ت

اين " خرداد اين شهر را به آشوب بکشانند که با هوشياری مردم اين توطئه خنثی شد

دروغ ها در شرايطی انتشار می يابد که  نماينده رژيم در مجلس از اروميه به راديو فردا 

 ۵شاهد ناآرامی های بود که اين مساله بعد از ساعت  سه شنبه  تبريز روز:"گفت

ه نطر می رسد که تعداد دستگير ب:"و در ادامه تاکيد کرد که " .ستتشديد شده ا

پانزده نفری  شدگان در روز های اخير در تبريز مرکز استان آذربايجان شرقی بيشتر از

در ضمن روزنامه " . اين شهر اعالم کرده است است که دادستان عمومی و انقالب

االن و بازداشت شدگان تظاهرات سال  تن از فع١۵٠از اخطار امنيتی به اعتماد ملی نيز 

   .گذشته آذربايجان خبر داد

نماينده سابق مجلس شورای  یگانلی

در رد ادعای دادستان تبريز گفت اسالمی 

دستگير شدگانی که دادستان تبريز از :"

آنها نام برده است شامل کسانی می 

شود که در روزهايی پيش از سه شنبه 

 ١۵بيش از دستگير شده اند و تعداد آنها 

نفری است که دادستان خبر آن را اعالم 

  " .کرده است

نامبرده در ادامه سخنان خود 

بخشی از نارضايتی مردم آذربايجان :"گفت

ريشه در مسايل قومی دارد، اما بخش 

ديگری از اين اعتراض ها، انعکاس 

". نارضايتی از اوضاع عمومی کشور است

جالب است که بدانيم که عليرغم اين 

وغگوئی ها مطبوعات رژيم اعالم کردند در

که به دنبال نامه نماينده رژيم از تبريز به 

 نفر از ١٠٠بيش از "رئيس قوه قضائيه 

بازداشت شدگان تظاهرات اخير 

در اين نامه .از زندان آزاد شدند"آذربايجان

 به اين وسيله :"همچنين آمده است که 

رساند آه در طول چند   به استحضار مي

 ها نفر از جوانان و حتي ميان  خير دههفته ا

هاي آذربايجان   ساالن آذربايجاني در استان

هاي   شرقي، غربي، اردبيل و قم به بهانه

  ".اند  مختلف دستگير و بازداشت شده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  4از صفحه   ...درسهايي از يك اعتصاب

اعتصاب دليرانه هزاران کارگر نيشکر هفت تپه آیينه تمام نمایی ست که 

 یکبار دیگر  ماهيت ضد خلقی نظام سرمایه داری وابسته به امپریاليسم  ایران

نظام ضد خلقی ای که در راستای پيشبرد . با وضوح در آن هویدا می شود

منافع سرمایه های خانه خراب کن جهانی و دولتها و کمپانی های چند مليتی 

سازمان یافته و وظيفه ای جز تسهيل و گسترش سلطه وحشيانه امپریاليسم 

لقهای تحت ستم ایران و تامين بر منابع و ثروتهای بيکران متعلق به کارگران و خ

حاکميت سرکوبگرانه بورژوازی وابسته به امپریاليسم  بر تمامی ابعاد حيات 

همان . اقتصادی و سياسی و فرهنگی توده های تحت ستم نداشته و ندارد

گونه که تجربه سالها حاکميت ضد خلقی سلطنت پهلوی و حکومت سياه رژیم 

اده، رژیم های پاسدار این نظام فارغ از جمهوری اسالمی در کشور ما نشان د

هر شکل و شمایلی که به خود بگيرند، وظيفه ای غير از حفاظت و گسترش 

بنيان های این نظام آن هم با توسل به اعمال وحشيانه ترین روشهای سرکوب 

این نظام استثمارگرانه عامل اصلی فقر و بدبختی و . و اختناق نداشته و ندارند

ب ميليونها تن از کارگران و خلقهای تحت ستم ماست وبرای بيکاری و سرکو

رهاشدن این خيل عظيم از زیر بار تمامی این مشقات راهی جز نابودی این 

 .نظام و محو سلطه امپریاليستهای حامی این نظام وجود ندارد

  14از صفحه           ....پايگاه هاي نظامي آمريكا

چنان توافقات معافيتی توسط قانون حمایت از نيروهای ارتش آمریکا 

American Service Member Protection و بوسيله کنگره صادر گردیده 

هنوز . ير قانونی می دانداند، هر چند اتحادیه اروپا این توافقات را غ

توافقات واجب دیگری باقی مانده اند؛ مانند توافقات خدماتی برای 

تأمين کردن و انبار کردن بنزین جت، مهمات و غيره، شرایط اجاره 

یعنی به (کردن دارائی های واقعی، و کمک اقتصادی به ایاالت متحده 

رباره تعليم و توافقات د) اصطالح کمک کشور ميزبان به ایاالت متحده

آیا به زمين نشستن شبانه هواپيماها مجاز شمرده (تمرینات نظامی 

و خسارت آلودگی محيط ) می شود یانه؟ تعليمات تيراندازی زنده ؟

 - هنگاميکه ایاالت متحده به مثابه دولت پيروز یا ناجی نظامی  .زیست

ر کره مانند شرایط پس از جنگ جهانی دوم در آلمان، ژاپن، ایتاليا و د

 حضور ندارد،  خيلی -  ١٩۵٣جنوبی پس از صلح موقت بعد از جنگ 

سخت تر می باشد آن نوع توافقاتی را مستقر کنی که به پنتاگون 

اجازه می دهد هر کاری را انجام دهد که کشور ميزبان تحت فشار 

  . قرار بگيرد تا بخش بزرگی از هزینه آن فعاليت ها را به عهده بگيرد 

  

حضور آمریکا در نقش ناجی نيست، ساختار امپراطوری هنگامی که 

  .پایگاهی آمریکا تا حد زیادی شکننده به نظر می آید
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هاي  تشديد درگيري

  مسلحانه در كردستان

اخبار منتشره از تشديد  

درگيرهای نيروهای انتظامی با 

نيروهای مخالف رژيم در منطقه 

به . کردستان حکايت می کند

دو گزارش رسانه های دولتی  

نفر از ماموران نيروي انتظامي 

در محورهاي فرعي جاده 

مهاباد به سردشت در درگيري 

به هالکت با افراد ناشناس 

رسيده و تعدادی مجروح شدند 

و اين در حالی است که چند 

به روز قبل دو استوار وابسته 

هنگ مرزی شهرستان ماکو 

نيز در برخورد با افرادی که 

اشرار "خبرگزاری دولتی آنها را 

می نامد به هالکت " مسلح

همچنين در روزهای . رسيدند

 شهرستان پيرانشهر اخير در 

آارآنان هنگ گروهبانی از 

بر اثر  مرزي اين شهرستان،

کشته برخورد با تله انفجاري 

داد  خر٢٠از سوی دیگر در . شد

ماه در اطراف مهاباد بين نيرو 

 حفاظت اطالعات سپاه های 

با مامورین نيروی انتظامی 

در استان آذربایجان غربی 

گيری رخ داد که در طی آن 

 نفر از نيرو های ١٨حداقل 

جمهوری اسالمی کشته و 

  .مجروح شدند

  

يکی از نمايندگان مجلس رژيم 

در :" در باره اين درگيری گفت

ای از نيروهای  دهروز حادثه، ع

حفاظت اطالعات سپاه که با 

های محلی قصد  پوشيدن لباس

استتار داشتند، در این محور 

اما  "کنند کمينی را طراحی می

پس از رسيدن مامورین نيروی "

انتظامی به محل کمين، به 

اشتباه درگيری ميان این دو 

دهد که در جریان  گروه رخ می

 وکشته تعدادی "آن فاجعه تلخ 

همچنين . روح می شوندمج

خبرگزاری های رژيم از کشته 

در شدن چهار عضو گروه پژاک 

خبر آباد اشنويه  روستاي پوش

در ضمن مقامات . دادند

کردستان عراق اعالم کردند که 

ارتش ايران چند روستا را در 

ارتفاعات قنديل برای ساعتها 

  .بمباران نموده است

  

سي فرماندار  بي به گزارش بي

 پشدر که شهرستان

روستاهای بمباران شده در آن 

 اين :" است که قرار دارد گفته

سرکوب گروه کرد برای حمالت 

مسلح موسوم به پژاک است 

که طی سالهای اخير با ايران 

ايران پيشتر .درگير بوده است

نيز در تعقيب افراد پژاک 

مواضعی را در کردستان عراق 

  ".بمباران کرده بود

   

اک در واقع ریان موسوم به پژج

شاخه ايرانی حزب کارگران 

ک است .ک.کردستان ترکيه پ

و از ظهور و فعاليت آن چند 

. سالی بيش نمی گذرد

ارتفاعات قنديل و همچنين 

نواحی کوهستانی نوار مرزی 

ايران و ترکيه پايگاه اصلی 

به .  می باشدفعاليت پژاک

گزارش مطبوعات، جمهوری 

زمستان گذشته اسالمی 

ان ايران عمليات سپاه پاسدار

به  عليه پژاک  راگسترده ای

تعدادی طی آن که در آورد اجرا 

از اعضای اين گروه، از جمله 

کشته سه تن از فرماندهانش 

شماری در اين عمليات . شدند

از اعضای سپاه پاسداران نيز 

کشته شدند که يکی از آنان 

سرتيپ سعيد قهاری، فرمانده 

لشکر سوم نيروی زمينی 

 که بر اثر سقوط سپاه بود

هليکوپتر حامل خود در منطقه 

موسوم به جهنم دره در 

شهرستان خوی همراه با 

هفت نفر از همراهانش به 

  . رسيدهالکت

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 !حق تعيين سرنوشت حق مسلم خلقهاست

   در اولين ماه های  به قدرت رسيدن حکومت،صحنه ای از اعدام فرزندان مبارز خلق کرد توسط مزدوران رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی
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اياالت متحده با 

  ، پايگاه نظامي737

  "امپراطوري جهاني"
  

بخشی از کتاب چالمرز جانسون به 
آخرين روزهای : دشمن: "نام

  " ريکائیجمهوری آم
  غالم اميدوار:ترجمه

  

روزگاری بود می توانستی رد پای 

گسترش امپرياليسم را با شمارش 

استعمار به . مستعمراتش تعقيب کنی

شيوه آمريکائی ، استقرار پايگاه 

و بوسيله تعقيب مسير : نظامی است

تغيير سياست پايگاه سازی در سطح 

جهانی، فرد می تواند هرچه بيشتر در 

گسترش يابنده "  پایجای"باره 

امپراطوری آمريکا  و نظامی گری که 

به همراهش در حال رشد می باشد 

  .بياموزد

  

کار چندان آسانی نيست که تعداد دقيق 

پايگاههای امپراطوريمان را ارزيابی 

اسناد رسمی و در دسترس عموم . کنيد

 هرچند -درباره چنين موضوعاتی 

.   ولی گمراه کننده می باشند-آموزنده

مطابق فهرست موجود از اموال واقعی 

 تا ٢٠٠٢ای که وزارت دفاع از سال 

 در سراسر دنيا دارا بوده ٢٠٠۵سال 

گزارش ساختمانهای "و بر اساس 

،  افزايش عظيمی در شمار "پايگاهی

تأسيسات پايگاهی و پايگاههای نظامی 

  . اياالت متحده صورت گرفته است

  

در آمار کل پايگاههای نظامی آمريکا 

 بر ٢٠٠۵کشورهای ديگر در سال 

 پايگاه می ٧٣٧مبنای منابع رسمی 

اما با در نظر گرفتن استقرار . باشد

نيروی عظيم درعراق به منظور تحقق 

استراتژی رئيس جمهور بوش به نام 

گرايش به افزايش "  جنگ پيشگيرانه"

پايگاههای نظامی در آنسوی درياها 

 جالب توجه است .همچنان ادامه دارد

که تعداد سی و هشت پايگاه بزرگ و 

 به پايگاه های ٢٠٠۵متوسط در سال 

.  موجود در سراسر دنيا اضافه شد

بيشتراين پايگاه ها، پايگاه های هوائی 

و دريائی برای استفاده جنگنده های 

بمب افکن بوده و شماری از آنها به 

منظور قرار دادن  ناوگانها تحت يک 

اين رقم . اندفرماندهی واحد ايجاد شده 

کمی بيشتر از سی و شش پايگاه 

 -دريائی و پادگانهای ارتش بريتانيا 

موقعيکه امپراطوری استعمارگر 

بريتانيا در اوج قدرتش يعنی در سال 

امپراطوری رم .  می باشد- بود١٨٩٨

 بعد ١١٧در اوج قلدری خود در سال 

از ميالد نيازمند سی و هفت پايگاه 

لطه اش از بزرگ جهت پاسداری از س

بريتانيا تا مصر، و از اسپانيا تا آن 

به اين ترتيب شايد . سوی درياها بود

شمار مطلوب دژها و استحکامات 

نظامی بزرگ برای يک امپرياليست که 

آرزوی تسلط مطلق بر جهان را دارد 

  !تقريبًا ميان سی و پنج تا چهل باشد

  

 ٢٠٠۵مطابق آمار موجود در سال 

ن تخمين زدند که بوروکراتهای پنتاگو

ارزش مالی پايگاههای آمريکا  در 

آنسوی درياها ، رقمی حداقل برابر با 

 مطمئنًا اين – ميليارد دالر بود ١٢٧

رقم بسيار پائينی است اما بزرگتر از 

توليد ناخالص بيشتر کشورهای جهان 

 و هزينه اين پايگاه ها در –می باشد 

 ١/۶۵٨داخل و خارج آمريکا  تقريبًا 

مبلغی که برای جايگزين (يارد دالر ميل

کردن يک پايگاه بر اساس برآورد 

می ) وزارت دفاع هزينه بر می دارد

 فرماندهی ٢٠٠۵در طول سال . باشد

 سرباز و ١٩۶٩٧۵عالی ارتش، تعداد 

همچنين برابر همين رقم، افراد غير 

نظامی و بستگان شان و مقامات غير 

نظامی وزارت دفاع را  در 

مان مستقر کرد، و عالوه بر پايگاههاي

 نفر را در داخل و ٨١۴٢۵اين، تعداد 

خارج از کشور به استخدام خود در 

  .آورد

شمار کل پرسنل نظامی اياالت متحده 

 از جمله آنهائی که در ٢٠٠۵در سال 

 ١٨۴٠٠۶٢داخل کشور مستقر هستند 

 ۴٧٣٣٠۶بر اين رقم بايد . نفر بود

خدمه غير نظامی وزرات دفاع و 

 کادراستخدامی محلی را نيز ٢٠٣٣٢٨

مطابق آمار پنتاگون، .  اضافه نمود

پايگاههای نظامی اياالت متحده در 

 ٣٢٣٢٧آنسوی درياها دارای 

سربازخانه، پناهگاه، بيمارستان و 

ساختمانهای ديگری ست که اين نهاد 

عالوه بر اين . مالکيتشان را دارا بود

 ساختمان ١۶۵٢٧رقم، پنتاگون تعداد 

هيزات مشابه  را اجاره کرده و تج

وسعت اين پايگاه ها که در . است

فهرست اموال پنتاگون ثبت شده برابر 

 هکتار در آنسوی درياها ۶٨٧٣۴٧با 

 هکتار در سراسر ٢٩٨١٩۴٩٢و 

جهان بود به اين ترتيب بطور ساده 

پنتاگون بزرگترين زميندار در پهنه 

اين رقم ها هر چند که . جهان می باشد

ظيم می باشند، اما هنوز در بسيار ع

برگيرنده شمار واقعی و عملی 

پايگاههايی که در سرتاسر جهان به 

  . اشغال خود در آورده ايم نمی باشند

  

 ٢٠٠۵گزارش ساختمانهای پايگاهی 

برای مثال اشاره ای به هيچکدام از 

يا (پادگانهای موجود در کوسوو 

صربستان که کوسوو هنوز رسمًا يکی 

 هر –نمی کند ) آن می باشداز اياالت 

چند که در آنجا هنوز يک اردوگاه 

 با ١٩٩٩بزرگ قرار دارد که در سال 

ديوار آهنی ساخته شده و بوسيله 

 اداره و نگاهداری می KBRشرکت 

اين شرکت سابقًا به نام کالگ .شود 

براون و روت معروف بود که وابسته 

به شرکت هاليبرتون در هستون می 

ن که،  اين گزارش مضافا آ. باشد

پايگاههای اياالت متحده در افغانستان 

 ١٠۶، ٢٠٠۵از ماه می (و عراق 

، اسرائيل، قرقيزستان، قطر، )پادگان

را هم در اين سرشماری ... ازبکستان و

  . از قلم انداخته است

  

 سپتامبر ١١ارتش آمريکا بعد از 

تاسيسات غول پيکری در خليج 

فارس و آسيای مرکزی برقرار 

در مقدمه گزارش گفته . ده استکر

مکانهائی که توسط "می شود که 

ملتهای ديگر در اختيار ما گذاشته 

 که اينها در گزارش شامل "شده است

تصوير يكي از

هاي  پايگاه

  نظامي

 ضد خلقي  

آمريكا در 

 افغانستان
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نشده اند، چنين ادعايی موکدًا درست 

گزارش بيست مقر در ترکيه را  .نيست

شامل می شود که دولت ترکيه صاحب 

آنهاست ولی با آمريکا مشترکًا از آنها 

همچنين پنتاگون عمدًا . ستفاده می کنندا

تأسيسات نظامی و جاسوسی به ارزش 

 ميليارد دالر در بريتانيا را از قلم می ۵

اندازد، که سالهاست وجود آنها به 

راحتی به اين بهانه که متعلق به نيروی 

هوائی سلطنتی بريتانيا می باشند پنهان 

اگر يک صورت . نگاهداشته شده اند

ه وجود می داشت؛ ابعاد حساب صادقان

امپراطوری نظاميان به احتمال زياد به 

هزار پايگاه در آنسوی درياها می 

رسيد اما هيچکس حتی پنتاگون هم رقم 

  . واقعی پايگاه ها را نمی داند

  

در برخی موارد کشورهای خارجی 

خودشان کوشش کرده اند پايگاههای 

نظامی اياالت متحده را مخفی 

 از ترس اينکه اگر نگاهدارند؛ آن هم

ساخت و پاختشان با امپرياليسم آمريکا 

فاش شود برايشان مخالفت عمومی 

يا در موارد ديگر به نظر . ببار می آورد

می آيد پنتاگون می خواهد ساختن 

تأسيسات نظامی با هدف تسلط بر منابع 

 و در وضعيت کنونی ساختن -انرژی 

شبکه ای از پايگاههای نظامی برای 

راق را علی رغم خواست هر اينکه ع

دولتی که در آينده در عراق در بر سر 

کار آيد، تحت هژمونی و تسلط  نگاه 

  .   را کوچک جلوه دهد-دارد

  

دولت اياالت متحده کوشش می کند 

از فاش شدن هرگونه اطالعاتی 

درباره پايگاههای نظامی که از آنها 

برای استراق سمع کردن در 

مکالمات جهانی ويا استقرار سالح 

های هسته ای مان استفاده می شود 

 همان طورکه ويليام .جلوگيری کند

آرکن يک نويسنده با تخصص در همين 

مسئوليت "ولت د: مورد می نويسد

هايش درباره قراردادها در اين زمينه 

اياالت متحده به . را نقض کرده است

نزديکترين متحدينش در ناتو درباره 

نقشه های هسته ای اش دروغ گفته، 

وجود ده ها هزار سالح هسته ای، 

صدها پايگاه و چندين دوجين کشتی و 

زيردريايی در دنيا مخفی شده  آن هم 

طق نظامی و يا حتی بدون هرگونه من

  ".دليل و توجيه قابل قبول

  

 ۵٠٠٠بطور مثال در اردن مخفيانه 

سرباز را در پايگاههائی در اين 

کشوردر مرزهای عراق و سوريه 

اردن هم چنين با . (مستقر کرده ايم

ای در شکنجه و بازجوئی از . آی. سی

زندانيانی که به اين کشور تحويل داده 

با اين وجود .) ايم همکاری کرده است

اردن دائمًا می گويد هيچگونه توافقات 

ويژه ای با اياالت متحده ندارد و می 

گويد اياالت متحده هيچ پايگاه و حضور 

اين کشور رسمًا ! نظامی در اردن ندارد

مستقل است ولی حداقل در ده سال 

به . گذشته دنبالچه اياالت متحده بود

همين ترتيب  ما پيش ازخروج مان از 

 به -٢٠٠٣ستان سعودی در سال عرب

دليل آنکه عربستان سعودی می 

 عادتًا حضور يک ناوگان -خواست

 به ۵٢-عظيم و بمب افکن های ب

سادگی قابل رويت را در جده تکذيب 

مادام که بوروکراتهای  .می کرديم

نظامی، فرهنگ مخفی کاری را به 

منظور مصون نگاهداشتن خود به 

 حتی  مردم تحميل کنند، هيچ کس و

نمايندگان منتخب مردم، از اندازه 

حقيقی پايگاههای نظامی آمريکا اطالع 

  . نخواهد داشت

  

 استقرار نيروها در ٢٠٠۵در سال 

داخل و خارج بطور قابل توجهی در 

گفته می شود اين به دو . نوسان بود

دليل بود؛ يکی به اين علت که موعد 

تغيير استراتژيمان برای تسلط بر جهان 

تها پيش سر رسيده بود و دليل از مد

ديگر تعطيل پايگاههای اضافی در داخل 

   .کشوردر دستور بود

در واقع به نظر می آيد که بسياری از 

اين تغييرات تا ابعاد زيادی بر اثر 

اصرار دولت بوش در تنبيه کردن مردم 

و مديران اياالت داخلی خود امريکا که 

از سياست های اين دولت در عراق 

 نکرده بودند و پاداش دادن به حمايت

آنهائی که از کوشش های اين دولت در 

. عراق حمايت کردند، صورت گرفت

بدينسان در اياالت متحده شماری از 

آن (پايگاههای نظامی به جنوب کشور 

اياالتی که بيش از همه طرفدار سياست 

جهانی و سياست دولت بوش در عراق 

منتقل شدند؛ )  م-بوده و هستند

ورکه کريستين ساينس مونيتور آنط

بيشتر به سنت "گفت به اياالتی که 

تا شمال " های نظامی گره خورده اند

شرقی، غرب ميانی شمالی يا ساحل 

يک تاجر اهل کارولينای .  اقيانوس آرام

شمالی با نگاهی عاشقانه و حاکی از 

: عالقه نسبت به مشتريان جديدش گفت

ارتش به جاهائی می رود که می "

  ". اهندش و قدرش را می دانندخو

  

نقشه تجديد آرايش ارتش به دور 

تصميم پنتاگون به منظور خارج کردن 

دو لشکر ارتش از آلمان چرخ می زند 

 اولين لشکر زره پوش و اولين –

 و همچنين يک تيپ –لشکر پياده نظام 

از لشکر پياده نظام از کره ) ٣۵٠٠(

 بطور ٢٠٠۵ که در سال -جنوبی 

فورت کارسوِن ُکُلرادو رسمی در 

اما مادام که . -جايگزين گرديدند

مقاومت عراق ادامه دارد، نيروهای 

درگير، بيشترشان در آنسوی درياها 

هستند و تأسيسات در داخل برای آنها 

آماده نيستند؛ چرا که نه پول و بودجه 

. کافی برای آماده کردن آنها وجود دارد

با اينحال، دير يا زود نزديک به 

 اعضای ١٠٠٠٠٠ سرباز و ٧٠٠٠٠

خانواده های آنها بايد در داخل اياالت 

بستن "ادعای . متحده جای داده شوند

در داخل اياالت متحده عمًال " پايگاه ها

با ريختن پول هنگفت برای تقويت و 

طرح بزرگ کردن پايگاههاست و 

مشتريان به چند منطقه منتخب می 

 در عين حال روندی که از نوعی. روند

تجديد سنگرسازی در امپراطوری به 

نظر می آيد، ثابت می کند که چشم انداز 

آينده، نمائی است از رشد پايگاه های 

نظامی از نوع جديد؛ در دور دست 

ترين مناطق که ارتش اياالت متحده قبًال 

هرگز در آنجا نبود بدون توجه به 

  .الزاماتی  که مستلزم چنين کاری است

  

اد جماهير شوروی پس از فروپاشی اتح

، برای هر کسی روشن ١٩٩١در سال 

بود که فکر کند آمريکا ديگر نيازی به 

تمرکز نيروهای عظيم ارتشی در آلمان، 

ايتاليا، ژاپن  و کره جنوبی برای مقابله 

چرا . با تهديدات نظامی احتمالی ندارد

که ديگر در آينده جنگی با اتحاد 

در سال  .شوروی جود نخواهد داشت

 دولت بوش اول می بايستی آن ١٩٩١

مأموريت ها را پايان می داد و يا 

و در . نيروهای زائد را انتقال می داد

واقع دولت برخی از پايگاهها در آلمان 

 که -مانند پايگاه های دهانه فولدا 

زمانی به عنوان مسير احتمالی حمله 

اتحاد شوروی به اروپای غربی ديده 

سالها هيچ اما در آن .  را بست-می شد

اقدامی برای جابجايی ارتش آمريکا در 

  .خارج از اياالت متحده انجام نگرفت

  

 نو محافظه ١٩٩٠در پايان دهه  

کاران تئوريهای جديدی را  برای 

گسترش امپرياليسم عريان بوسيله 

طرح ريزی می " تنها ابر قدرت"

کردند؛ از جمله نقشه عمليات 

نظامی پيشگيرانه برای گسترش 

سی در خارج با قوه نظامی دمکرا

با هدف جلوگيری از سر بر آوردن 

هر کشورو يا هر گونه بلوکی از 

که ممکن " تقريبًا همتا"کشورهای 

است با برتری نظامی آمريکا رقابت 

کند، و يا رويای ايجاد يک خاور 

که تمام نعمت " دمکراتيک"ميانه 

  . مورد نياز ما را تأمين کند
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 آنها نقل و يکی از اجزاء نقشه بزرگ

. انتقال و ساده و مؤثر کردن ارتش بود

ُاس و اساس اينکار ، نخست پيشبرد 

برنامه ای جهت تمرکز ارتش اياالت 

متحده به يک نيروی سبک تر، 

متمرکز، با تکنولوژی مرگبارتر بود؛ 

با اين تصور که اين کارسرمايه های 

سرمايه هايی . زيادی را آزاد می کرد

رمی امپراطوری که به منظور ژاندا

دگرگون "آنچه که به نام  . بکار رود

معروف گرديد ابتدا بطور " کردن ارتش

عمومی در کمپين انتخاباتی رياست 

.  مطرح گرديد٢٠٠٠جمهوری سال 

 سپتامبر و جنگ در ١١سپس 

در ماه آگوست . افغانستان روی دادند

 زمانی که کل برنامه نيوکانها ٢٠٠٢

Newcon کرد، اين  آغاز به اجرا شدن

برنامه باالتر از هرچيز بر روی يک 

جنگ سريع و سهل جهت تبديل کردن 

عراق به جزئی از امپراطوری، متمرکز 

اين زمان رهبران غير نظامی در . گرديد

پنتاگون بطور خطرناکی مطمئن شده 

زيرا که جنگ را عملی نظامی . بودند

. درخشان و شکست ناپذير تصور کردند

 در جنگ ٢٠٠١ همانطور که در سال

 –عليه طالبان و القاعده نشان دادند 

يک استراتژی که دوباره آتش جنگ 

داخلی را از طريق پرداخت عظيم به 

جنگ ساالران اتحاد شمال و استفاده از 

قدرت هوائی آمريکا جهت حمايت از 

عمليات پيشروی به سمت کابل، شعله 

  .ور نمود

  

 دانالد رامسفلد ٢٠٠٢در آگوست 

"  نظامی١-۴-٢-١اتژی استر"از 

اش برای جايگزين کردن آن با 

طرح دوران کلينتون به منظور دارا 

بودن ارتشی که توان دو جنگ 

بطور همزمان را داشته باشد پرده 

 در خاورميانه و شمال –برداشت 

 حال طراحان جنگ، .شرقی آسيا

تدارک دفاع از اياالت متحده را با اتکا 

يت به نيروئی می ديدند که قابل

در " جلوگيری از تجاوز و تهديد"

اروپا، شمال ": منطقه بحرانی"چهار 

، شرق )کره جنوبی و ژاپن(شرقی آسيا 

و خاورميانه را ) تنگه تايوان(آسيا 

ارتشی که توان شکست و . داشته باشد

تعرض در دو تا از اين مناطق را بطور 

همزمان داشته باشد و همچنين 

کی از در ي" پيروزی قاطع"توانمندی 

در زمان و مکانی که خود "آن نبردها 

. داشته باشد" انتخاب کرده باشيم

همانطوريکه تحليل گر امور نظامی و 

" آرکين اظهار داشت . ام. يليام

نيروهای نظامی آمريکا از قبل تا حد 

نهائی کش داده شده اند، استراتژی 

جديد، فراتر از آمادگی برای وقايعی که 

خ می دهند می رود و احتماًال در آينده ر

شباهت به انتخاب نبردهائی در مناطق 

  ".جديد را دارد

  

يک پيروزی سهل و آسان سه هفته ای 

عليه نيروهای صدام حسين در بهار 

 تنها همين نقشه ها را باز تأئيد ٢٠٠٣

ارتش اياالت متحده حاال . می کند

آموزش داده شده که چنان با قدرت 

يتی را باشد که توان تحقق هر مأمور

. که به او محول کنند را داشته باشد

فروپاشی رژيم بعث در بغداد هم چنين 

وزير دفاع رامسفلد را چنان جسور 

" متحول"کرده بود که با استفاده از 

کردن ارتش، کشورهائی را که در 

بهترين حالت نسبت به يک جانبه بودن 

اياالت متحده اشتياق از خود نشان نمی 

نند آلمان، عربستان دادند کشورهائی ما

سعودی، کره جنوبی و ترکيه را تنبيه 

کرده و به آنهائی که رهبرانشان به 

عمليات آزادی عراق خوش آمد گفته 

بودند، از زمره متحدين قديمی مانند 

ژاپن و ايتاليا و نيز کشورهای سابق 

کمونيستی مانند لهستان، رومانی، 

  . بلغارستان پاداش می داد

  

 استراتژی پايگاه نتيجه يکی کردن

سازی وزارت دفانع بطور غير رسمی 

" بازبينی موقعيت جهانی " معروف به 

رئيس جمهور جرج بوش برای . شد

 ٢٠٠٣ نوامبر ٢١اولين بار آنرا در 

طرح نمود آنجائی که متعهد شد تا 

اياالت متحده را " موقعيت جهانی"

او آن عبارت را . کند" تجديد آرايش"

 ٢٠٠۴ آگوست ١۶تصريح کرد و در 

در کنوانسيون ساليانه سربازان سابق 

جنگ های خارجی در سينسيناتی با 

از آنجا که سخنرانی . دقت تشريح کرد

بوش بخشی از کمپين انتخابات رياست 

 بود، اظهارات ٢٠٠۴جمهوری سال 

. در آن زمان چندان جدی گرفته نشدند

در حالی که او ادعا می کرد اياالت 

نظاميش در اروپا و متحده قابليت های 

 ٧٠٠٠٠ تا ۶٠٠٠٠آسيا را ميان 

هزار کاهش خواهد داد، به شنوندگانش 

تضمين داد که چنين کاهشی يک دهه 

 –طول خواهد کشيد تا متحقق گردد 

يعنی پس از پايان دومين دوره رياست 

جمهوريش و يک رشته قول دادنها که 

بيشتر به تجديد سربازگيری تا يک 

  . شتاستراتژی شباهت دا

  

در دهه آينده يک نيروی سريع "

يعنی .االنتقال، و متمرکز خواهيم داشت 

اينکه شمار بيشتری از سربازانمان از 

) م–يعنی از آمريکا (همين جا در خانه 

. اسکان داده شده و مستقر خواهند شد

بخشی از سربازان و توانمنديهايمان را 

به مناطق جديد انتقال خواهيم داد، 

ًا بتوانند به تهديدات غير طوريکه سريع

... اين کار . مترقبه پاسخ گويند

اضطراب را از روی سربازان مان و 

... خانواده های آنها کاهش خواهد داد 

ببينيد، اعضای ارتش اوقات بيشتری 

و در خالل . در خانه خواهند بود

خدمتشان کمتر نقل و مکان خواهند 

همسران سربازان مان کمتر . کرد

غيير شغل خود خواهند شد، مجبور به ت

و ثبات بيشتر و اوقات بيشتر برای 

فرزندان و خانواده هايشان خواهند 

  ". داشت

  

به هر حال وزير دفاع رامسفلد در 

، اولين جزئيات ٢٠٠۴ سپتامبر ٢٣

مشخص نقشه را در برابر کميته 

او . خدمات نظامی سنا فاش کرد

نقشه را چنين تشريح کرد 

يروهای بزرگترين بازسازی ن"

او " ١٩۴۵جهانی آمريکا از سال 

از معاون خود داگالس فيت چنين 

در دوران جنگ : "نقل قول کرد

سرد احساس قوی داشتيم که 

ريسک های بزرگ و جنگ ها در 

به آن ترتيب می . کجا خواهند بود

توانستيم سربازان در آنجا مستقر 

امروز با مفهومی تمامًا . کنيم

نياز داريم ما . متفاوت عمل می کنيم

قادر باشيم يک رشته عمليات 

نظامی از جنگيدن تا محافظت از 

صلح را در هر کجا از جهان بطور 

  ". سريع انجام دهيم
  

باوجود اينکه ممکن است قابل دفاع 

بنظر آيد، شرايط پايگاه سازی چشم 

انداز وسيعی از نظر ديپلماتيک و 

بوروکراتيک با پتانسيل و وضعيت های 

از می کند که نظامی های خطرناک را ب

طرفدار رامسفلد مطمئنًا دست کم 

برای اينکه در مناطق جديد . گرفتند

گسترش پيدا کنی وزارت خارجه و 

دفاع بايد با کشورهای ميزبان درباره 

توافقات وضعيت نيروها يا سوفاز 

SOFAS)  مخفف توافقات وضعيت

بعالوه بايد . مذاکره کنند)  م–نيروها 

ای ديگری مانند حق مقاوله نامه ه

دسترسی داشتن برای جنگنده ها و 

کشتی ها در سرزمين های خارجی و 

 ٩٨فضای هوايی و توافقات ماده  

 ٩٨منظور از ماده . امضا شوند

اساسنامه دادگاه جنائی بين المللی رم 

می باشد که به کشورها اين حق را می 

دهد که شهروندان اياالت متحده را که 

هستند از حوزه در سرزمين آنها 

قضائی دادگاه جنايی بين المللی رم 

ICCمعاف کنند .  

  )10ادامه در صفحه (         
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آيآ در قزل حصار مالقات با : پيام فدائی

خانواده آزاد بود؟ اگر آری شرايط آن 

   چگونه بود؟

!  اگر آزاد بمفهوم حضوری ، نه :پاسخ 

ولی مالقات از پشت شيشه و صحبت تلفنی ، 

   !بله

  آیا روزنامه و کتاب داشتيد؟ : پيام فدائی

توی قزلحصار اطاقی بود که هم : پاسخ 

کتابخانه ، هم اطاق مطالعه ، هم اطاق 

جمعه ها بخاطر فيلم سينمائی ( تلویزیون 

وهم کالسهای ) بيشترین ترافيک را داشت 

مذهبی بود و در اینجا روزنامه و کتابهایی 

ين های از مطهری و سروش ودیگر تئورس

  .رژیم یافت ميشد 

بيشتر وقت تان چگونه می : پيام فدائی

  گذاشت؟ 

 اکثر وقتها داخل سلولهای خود بودیم :پاسخ 

و بيشترمشغول کارهای دستی وگپ زدنهای 

معمول و گاهأ بحث دونفره ، مگر زمانی که 

راهرو آزاد بود و ميتوانستيم قدم بزنيم و یا 

 بزنيم به سلولهایی که دوستی داشتيم سر

وزمانی هم که درحياط بند باز ميشد ورزش 

فوتبال ( وقدم زدن و بازی های دسته جمعی 

و صحبتهای دونفری  در حال )  واليبال –

قدم زنی و مواقعی نيز برای خواندن 

روزنامه و یا دیدن تلویزیون به اطاق 

  .   کتابخانه ميرفتيم 

  

کمی از چگونگی برخوردهای :  پيام فدائی

دان قزل حصار و ديگر همکاران رئيس زن

  .او با زندانيان سياسی بگوئيد

حاج داوود رحمانی که گفته می شد  :پاسخ 

یک لمپن به . قبًال شغل آهنگری داشته است

او مرا بيشتر یاد دائم الخمر . تمام معنی بود

هائی  می انداخت که زمان رژیم سابق از 

شدت مستی و بی خيالی تا صبح داخل جوی 

لمپن هائی که .  بانها می افتادندآب خيا

اجتماع ومحيط پيرامونی خود را نه از 

طریق بينائی و شعور، بلکه تنها از طریق 

. شکم و شکم به پائين نگاه کرده و می دیدند

او حال غالم حلقه به گوش روحانيت حاکم  

شده و نياز های  نظام سرمایه داری وابسته 

ی ورژیم وابسته به امپریاليسم جمهور

اسالمی را در سرکوب مردم به روش خود 

این وضع به امثال آنها قدرتی .  پاسخ می داد

داده بود تا عقده های حقيروپوچ شان را با 

خشونت و سرکوب آزادیخواهان و 

آزادیخواهی  و هرگونه آزادی و از جمله 

روشن است . آزادی اندیشه و تفکر بپوشانند

 و که یک چنين رئيسی همراه با همکاران

زیر دستان همرنگ خودش چه برخوردی 

از آنها  . با زندانيان می توانست داشته باشد

جز دامن زدن به  لوده گی ، فحاشی ، جلف 

آنها به جز . کاری ساخته نبود ... بازی  و 

به (نشان دادن لمپنيزم از خود و رشد آن 

طوری که برخورد و عملکرد تمامی توابين 

)  این امر استدر بند های قزل حصار موید

تحقيرکردن  و حقير پنداشتن . هنری نداشتند

زندانيان برای جبران کمبود های خود کار 

البته جزئيات گسترده تراین . آنها بود 

برخوردها در بيشتر نوشته های زندان که 

بصورت کتاب در آمده اند، انعکاس یافته 

  . است

آيا شما را به زندان ديگری هم : پيام فدائی

  کردند و چرا؟منتقل 

 من بيشتر از پنچ ، شش ماه در قزل :پاسخ

حصار نبودم و با اولين گروه اعزامی 

اجباری  در پائيز سال شصت ویک به 

در آن زمان ( زندان گوهردشت منتقل شدم  

در زندان شایع بود که گوهر دشت زندان 

تازه سازی است و به شوخی می گفتند کرایه 

 ؟ حدودأ چند اینکه چرا!!). اش پائين است

روز قبل از انتقال ، ده ، پانزده زندانی جدید 

اینها را توی تمامی . وارد بند ما  شدند 

ازسلول ( سلولها بویژه سلولهای ته بند 

تقسيم ) شماره  شانزده تا بيست و چهار 

کردند ودو روز بعدهم آنها را  از بند ما 

بعد از انتقال آنها یعنی  روزبعد . بردند 

فراد سلولها را به نوبت داخل تمامی ا

بند به صف کردند تا آنها ) مسجد ( کتابخانه 

که این بار  با هيبت کوکلوس کالنی آمده 

این .  بودند زندایان را شناسائی کنند

مزدوران خود فروخته ترسوی نقاب زده هم 

، افراد را با معيارهائی که به آنها داده شده 

جاه و دو نفر کال پن. بود انتخاب و نشان دادند

از کل بند شناسائی شدند وبدنبال آن با تمامی 

البته بعد . وسائل به گوهردشت منتقل شدند

  .از ما نيز این پروسه ادامه یافت

آيا در اين زندان شما در : پيام فدائی

  انفرادی بودی و يا عمومی؟

  ما را با یک بنز خاوراطاق داربه :پاسخ

آنجا ووقتی به . زندان گوهردشت بردند

رسيدیم ما ها را که چشم بند زده بودند در 

من . اطاقهایی به اندازه  دو در سه جای دادند

در . در اتاقی بودم که تعدادمان ده نفربود

آنجا از هواخوری خبری نبود و تنها سه بار 

برای دستشوئی رفتن  از اطاق خارج می 

در این زمان بود که عباس شيبانی به . شدیم

 مجلس ضد مردمی با هئيتی عنوان نماینده

برای بازدید و چگونگی کارکرد زندان جدید 

به اطاقمان آمد و ما در حين صحبت ، 

مشکالت و در خواستهای خود را مطرح 

چند روز بعد از بازدید عباس . کردیم

  !60گفتگو با رفيق نصير تبريزي، از زندانيان دهه
 )آخرقسمت (  
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شيبانی، ما را دو نفر به دونفر به انفرادی 

انفرادیها اطاقهایی بودند در مقياس . بردند

 دو متر با توالت و لوله های یک ونيم در

من . کلفتی که آب گرم داخل آن جریان داشت

در انفرادی بودم تا زمانی که دوباره به اوین 

منتقل شدم وتا پایان حکم دو ساله و دوران 

  .  ملی کشی درهمانجا ماندگار شدم 

  

آيا اين هيئت آمده بود که به : پيام فدائی

  وضع زندانيان رسيدگی کند؟ 

  

 در شکل ظاهر قضيه ، بله و ما نيز :پاسخ 

البته نه اینکه توهم ( بر اساس همين نگرش 

واز موضع اعتراض به ) داشته باشيم 

وضعيت تازه حرف زدیم و از اینکه دوباره 

داخل سلول گذاشته شده و به روزی سه دفعه 

........  دستشوئی رفتن ، نداشتن روزنامه و

  .اعتراض و شکایت کردیم 

  

انگار آنها هم خوب به : ائیپيام فد

  !! خواستهای شما ترتيب اثر دادند

  

 بله ، دو نفر، دونفر به سلولهای :پاسخ 

انفرادی که دارای توالتهای فرنگی بودند 

  !!این هم از اثرات بازدید بود. برده شدیم 

  

آيا فکر می کنيد که شما را به : پيام فدائی

اين خاطر که با اين هيئت صحبت کرديد به 

  انفرادی انداختند؟ 

  

چرا که درست .  من فکر ميکنم بله:پاسخ 

بعداز این دیدار ما را جابجا کردند اما از 

طرف دیگر هم شاید جابجائی مد نظرشان 

بود چرا که تازه ما از اولين گروههائی 

بودیم که به گوهردشت انتقال یافته بود و این 

ولی . جابجائی  ميتوانست معمولی باشد

ین دیدار باعث انتقالمان به انفرادی مطمئنأ ا

  .گشت 

  

چه زمانی دوباره به اوين منتقل : پيام فدائی

  شديد و چرا؟  

  

 اواخر بهمن سال شصت و یک و :پاسخ 

علتش هم این بود که ، در سال پنجاه و نه 

بخاطر پاره ای از در گيریها با افراد انجمن 

اسالمی در محيط کارم دستگير ودو ،سه 

اشت وبعد ازآن به قيد ضمانت تا روز بازد

برگشتم به اوین . روز دادگاه آزاد گشتم

بخاطر رسيدن زمان این دادگاه بود که بعلت 

نبود مدارکی بر عليه من وهم زمان محبوس 

  . بودنم در زندان ، حکمی نگرفتم

  

در بازگشت به اوين، اين زندان :پيام فدائی

را چطور ديديد، چه تغييراتی کرده 

  وديت ها بيشتر شده بود يا کمتر؟ بود؟محد

  

 زمانی که دوباره به اوین منتقل شدم :پاسخ 

، اوائل مدتی در انفرادی بودم تا فروردین 

سال شصت و دو وپس از آن به بند 

آموزشگاه منتقل شدم ، اطاقهای در بسته 

وسه نوبت دستشوئی در روز و هواخوری ، 

شرایط همان شرایط بود با اینحال داخل 

اق آرامش وحالت ویژه داشت ، یکی اط

اینکه افراد زیربازجوئی کمتر بودند ودیکر 

اینکه اعتماد خاصی بين بچه ها وجود داشت 

وترکيب اطاق مثل سال شصت اکثرأ بچه 

های مجاهدین و حدودأ نه الی ده نفر بچه 

 پيکار و – توفان –اقليت ( های چپ بودند 

 نشان دو برادربه اتهام اکثریت که بيشتر چپ

، با اینهمه ميشد با ) ميدادند تا اتهامشان 

احتياط  ، بحث و تبادل افکار دو یا چند نفره 

  کرد چه با مجاهدین وچه با بچه های چپ ، 

روزنامه را به نوبت اما راحت ميتوانستی 

بخوانی و انگشت روی خبر ها بگذاری و 

  . اینکه مقاالت اقتصادی را زیرو رو کنی 

  

 مدت  ملی کشی کرديد؟  آيا چه:پيام فدائی

از اوين آزاد شديد؟ چه ماهی و در چه 

   سالی؟ 

  

 نزدیک به یازده ماه ملی کشی کردم :پاسخ 

ودر اواخر شهریور سال شصت و سه 

ازاوین آزاد شدم با کوله باری از تجربه، یاد 

گيری اندیشيدن و بدور از شوروهيجان 

 بدنبال تئوری انقالب بودن و با احساس تعهد

در قبال حفظ و حمل صادقانه ابزار انقالب 

ودر خاتمه قدر دانی .وسپردنش به آیندگان 

وسپاس خود را تقدیم شما خوبان ميکنم که 

این فرصت را بمن دادید تا بتوانم بدینوسيله 

سهم کوچکی در افشاء سياستهای بغایت 

جنایتکارانه رژیم وابسته به امپریاليسم 

ر دیگر از جمهوری اسالمی داشته ویکبا

طریق ارگان شما یاد و خاطره عزیزان 

جانباخته دهه شصت را گرامی داشته و پاس 

  .با تشکر و سپاس . بدارم

با تشکر از شما و به اميد اين : پيام فدائی

که با همکاری زندانيان سياسی رنج کشيده 

 بتوانيم ،در زندان های جمهوری اسالمی

ق ابعاد جنايات اين رژيم ضد مردمی در ح

توده های مبارز ايران و فرزندان مبارزاش 

را در سطح هر چه وسيعتری بر مال نموده  

  .و آنها را  هرچه بيشتر مستند سازيم

 

 !!زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي استزنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي است
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  !تواب، پديده اي نوظهور در زندان
  )مقسمت شش(

  اشرف دهقاني
  

 ششمين قسمت از بخشی از کتاب جديد رفيق اشرف دهقانی با نام ،نوشته زير: پيام فدائی
 اين کتاب. است) ۶٠تحليلی از زندانهای رژيم جمهوری اسالمی در دهه "(جدال با خاموشی"

  . و در اختيار عالقه مندان قرار خواهد گرفترسيده  چاپ بزودی به

واب  وع ت ه موض رديم  ب دان برگ ای درون زن در . ه

ی در سال        ، در   ٦٠های اول دهه        حوزه کارهای عمل

ه انجام وظايف ضدانقالبی             ه ب وابينی ک ه     ميان ت ای ک

وق ب  ی  در ف د م اره ش ا اش رادی   ه آنه د، اف پرداختن

ه فقط         ه        اسامی حضور داشتند که ن سانی را ک ام ک  تم

ی     المی م وری اس الفين جمه وان مخ ه عن ناختند  ب ش

ا  راه ب اتیهم د اطالع تگاه سرکوب مفي رای دس ه ب  ک

بود در اختيار نيروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی         

سان     رگ ان تگيری و م ب دس رار داده و موج ای  ق ه

ار شريف ط خود، ک ه فق ادی شدند، و ن  شناسائی زي

پردن آن  ارز و س ی و مب ای انقالب ه دست  نيروه ا ب ه

د،              جالدان و شکنجه   ده گرفتن ه عه ران را در عمل ب گ

 رؤسای دستياربلکه در عين حال در درون بندها، به  

ديل شده و جهت سرکوب هرچه شديدتر          زندان ا تب ه

شت در  ب و وح ضای رع اد ف دانيان و ايج ان زن مي

ار ه ک ان، ب دانيانآن ت زن تم و آزار و اذي   ضرب و ش

سانی چون         دراين رديف می   . مشغول شدند  وان از ک ت

م    وابين ه ا ت راه ب امی هم زاد نظ يم به ی  ت اش و مجتب

رد   ام ب وابين همکارش ن ر ت ا ديگ دری ب رد (ميرحي ف

رد دوم  ق و ف دين خل ا سازمان مجاه اط ب اول در ارتب

ت    ازمان اقلي ا س اط ب د  در ارتب ده بودن تگير ش ).  دس

ه در   انطور ک ه هم د ک سانی بودن من ک ا در ض اينه

اره و      ازجوئی دوب ت ب د، مأموري شين آم فحات پي ص

دها و سلول           سه ه       باره از زندانيان در درون بن ا را ب ه

ام بازجوهای رسمی     عهده گرفته بودند تا کار نيمه  تم

. های بازجوئی و شکنجه را به اتمام برسانند          در اتاق 

ازه       اين د  دانيان ت وابين، زن رسته از شکنجه       سته از ت

وز زخم          در اتاق  ه هن های شکنجه      های بازجوئی را ک

رده و         ، نيمه  را با خود داشتند     دار ک  شب از خواب بي

ه  شت "ب ر ه اق  " (زي ه ات ی ک ه    محل وط ب ای مرب ه

ود       ده ب ع ش دی در آن واق ر بن ر ه ان و دفت ) نگهبان

ر  . رداختندپ  بردند و به سئوال و جواب از او می          می اگ

اق تفاده از   شکنجه در ات ا اس دتًا ب ازجوئی عم ای ب ه

ت  ل و دس انی  کاب د قپ زان بن ورت   زدن و آوي ردن ص ک

رای اخذ اطالعات               ان ب ه اين گرفته بود، تصور کنيد ک

می دوام      ان رس کنجه بازجوي ر ش ه زي ارزی ک از مب

ی    ود م داده ب اتی ن ه    آورده و اطالع ه چ ست ب باي

ا         يتکارانههای رذيالنه و جنا     روش ای متوسل شوند ت

آيد بخشی از   آنچه در زير می   ! به هدف خود نايل آيند    

وابين        راه ديگر ت اعمالی است که بهزاد نظامی به هم

از مسئولين  (اش و از جمله مهرداد خسروانی        تيم  هم

ه  واحی س ی ن ق در   قبل دين خل ازمان مجاه ه س گان

ال اتی٦٠س يم عملي د ت سئول چن دان )  و م در زن

زل  ص ق ی ح ار م ارز بک دانيان مب ه زن رد ار برعلي . ب

ال     ن اعم زارش اي ابق    گ دانی س ک زن ان ي از زب

  : شود  نقل می)(*)محمود خليلی(

  

امی" زاد نظ دين  به ازمان مجاه وادران س ی از ه  يک

د از        ه بع ه سرعت      ٦٠ خرداد    ٣٠بود ک  دستگير و ب

او در  . تبديل به مهره وعصای دست الجوردی گشت        

دان   مسئول يکی از بند به عنوان ٦٠زمستان   های زن

ه داشت، دست           قزل امی ک حصار با اختيارات تام و تم

ع ه فجي دانيان  ب ه زن سانی برعلي ال ضدان رين اعم ت

د از       .زد  سياسی می  ارت بودن ال عب ن اعم :  از جمله اي

دانيان در طول راهرو واحد         سينه الف، ردن زن ز ب خي

  ."حصار همراه با شالق زدن با شلنگ آب قزل

  

وانيم شدت شکنجه فوق را در ذهن               برای   ه بت اين ک

دان                 ه زن دانيم ک م الزم است ب ه تصوير درآوري خود ب

 واحد تشکيل شده که هر واحد دارای        ٣حصار از     قزل

د عمومی و  ٤ ود ٤ بن د مجرد ب راهرو هر واحد  .  بن

ی داشت   ان درازائ ا   چن دا ت سافت ابت داران م ه پاس ک

ی     ی م ه ط ا دوچرخ ای آن را ب د؛  انته واب کردن ت

دانيان                 فوق ه زن ود ک ين راهروئی ب ذکر در طول چن ال

رد   خيز می   سياسی را درحين زدن شالق، سينه      ن  ! ب اي

ه سينه ر است ک ل ذک ز قاب ه  موضوع ني ردن ب ز ب خي

ه        الذکر عمل وحشيانه شکنجه     طريق فوق  ود ک اری ب ب

انی  (حصار    رئيس زندان قزل   دتی آن را     )داود رحم ، م

ندان در مورد زندانيان    در يکی از راهروهای همان ز     

زاده در      . گرفت  زن بکار می   ه علي بنا به گزارش پروان

ه       " (نگاه کنيد راستکی است   "کتاب   رد ديگری ک و ف

سر می           دان ب رد و من شخصًا      در آن زمان در آن زن ب

ته و داش ا او گفتگ ار را در  )ام ب ن ک انی اي ، داود رحم

دانيان و  ه مقاومت در زن م شکستن روحي جهت دره

ان                بطور ک  ين آن اد رعب و وحشت در ب ی جهت ايج ل

  .برد بکار می

  

ت" رد و     ب، لخ ر دوش آب س دانيان در زي ردن زن ک

  .زدن آنها شالق

انی ر    پ، قپ ا در زي اکردن آنه دانيان و ره ه زن زدن ب

  .هشت

تن و                ا رف ار دست و پ ه چه ت، وادارکردن زندانيان ب

  .درآوردن) پارس کردن(صدای سگ 

  .دانيانج، خوراندن مدفوع به زن

  .چ، وادارکردن زندانی به خوردن موی سر

  . ح، تزريق آمپول هوا در زير پوست زندانی

زندانی را داخل پتو پيچيده و با شلنگ : خ، پتو مالی

از اعمال ." (و لگد مورد ضرب و شتم قرار دادن

بهزاد نظامی تواب در حق زندانيان سياسی مبارز 

 جلد -"رگنه زيستن نه م"موارد مشابهی در کتاب 

 با اختصاص تيتری به منظور ٢٧٤نخست، صفحه 

های انجام يافته توسط فرد مذکور،  توضيج شکنجه

  ).قيد شده شده است

  

يکی ديگر از توابينی که در رأس تيمی متشکل از 

افرادی نظير خود، ضمن ارتکاب به اعمالی 

پرداخت،  بار به بازجوئی از زندانيان در بند می جنايت

دری بود که در رابطه با سازمان اقليت مجتبی ميرحي

 ٦٠نامبرده در زمستان سال . دستگير شده بود

بند (حصار  مسئول بند يک واحد سه قزل

بود و در آنجا به همراه توابين ديگر ) ها مارکسيست

کردند  که به عنوان معاون و دستياران او عمل می

افرادی چون محمود ناطقيان، حسين جوادزاده (

با شکنجه ...) رضا قربانی، قناعتی وموحد، محمد

زندانيان مبارز، اطالعاتی از آنها به دست آورده و 

سپس آن زندانيان را تحويل بازجويان رسمی در 

پارسا، يکی ديگر از زندانيان . ر. داد زندان اوين می

ای که پيشتر از آن   ، در نوشته٦٠مانده از دهه  باقی

ی که در اين بردن از مبارزين صحبت شد، ضمن نام

پروسه مورد شناسائی قرار گرفته و اعدام شدند، در 

در اين ميان توابينی چون : "نويسد اين مورد می

فشار را دو ... بهزاد نظامی، مجتبی ميرحيدری و

اين فشارها نه تنها ادامه کار دستگاه . چندان ساختند

کرد بلکه حتی منجر به  سازی را تضمين می تواب

جمعی از زندانيان که قبًال حکم شناسائی و اعدام 

وی در ادامه مطلب اضافه ." گرفته بودند،شد
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ام محمد رضا قربانی  جالب است که شنيده: "کند می

که از همکاران اصلی مجتبی ميرحيدری بود بعد از 

آزادی به سوئد رفته و از آن کشور پناهندگی گرفته 

حسين جوادزاده موحد، فرامرز نريميسا و . است

.  از ديگر همکاران اصلی ميرحيدری بودندهوشمند

در واقع حتی بيشتر از ميرحيدری، اين حسين 

ی عجيبی به دنبال  جوادزاده موحد بود که با کينه

ها  اعمال فشار بر روی زندانيان و حتی اعدام آن

الذکر همچنين از دو تن از  زندانی سياسی فوق". بود

ب به کسانی که در اثر فشار اين دار و دسته توا

صف آنان پيوسته و ارتجاع را تقويت نمودند، از 

کند و در مورد  شاهرضا بابادی و داود بامداد ياد می

شاهرضا بابادی نوجوانی بود : "فرد اول می گويد

های مداوم مجتبی   ساله که در جريان بازجوئی١٦

ميرحيدری و حسين جوادزاده موحد تاب تحمل را از 

ترافات، خود نيز دچار دست داده و مدتی بعد از اع

اما، آنطور که ". بيماری روانی و عدم تعادل گشت

برگشته مزبور بعدًا بهبود  معلوم است نوجوان بخت

يافت؛ و باالخره در حدی که بتواند به يکی از 

خود " تعادل"های دست الجوردی تبديل شود،  ابزار

را بازيافته و پس از آن در اجرای اوامر آن جالد، به 

ای برعليه زندانيان سياسی   کثيف و رذيالنههر کار

های  انسان در اين موارد به ياد فيلم. دست زد

دراکوالئی می افتد که در آنها دراکوالی اصلی با 

های تيزش در گلوی اسيرانش  فروبردن دندان

آفريند؛ و يا دايناسورهائی را  دراکوالهای جديدی می

 و مرد و  از زن-هائی آورد که به انسان به ذهن می

ها در  اند، و انسان ور شده  حمله-نوجوان و کودک

حالی که با آن دايناسورهای زشت و درنده 

جنگند، ناگهان خود را در محاصره بچه  می

بينند که به  دايناسورهای  تازه از تخم درآمده می

هيچوجه کمتر از دايناسورهای بزرگتر خطرناک 

نين موجودات ها جز با مقابله با چ نبوده و آن انسان

زشت و درنده ريز و درشت قادر به حفظ زندگی خود 

های اول دهه  ای که در سال زندانيان سياسی! نيستند

بار و جهنمی زندان   ، در شرايط وحشت٦٠

جمهوری اسالمی گرفتار آمده و عليرغم همه 

ها، همچنان مدافع شرف و انسانيت  ها و فشار وحشت

ونه همکاری با باقی مانده بودند، آنها که هرگ

دراکوالها و دايناسورها را رد نموده و از جنس آنها 

های مذکور را  های فيلم شدند، حکم همان انسان نمی

داشتند که ناگهان در محاصره چنان موجوداتی قرار 

های واقعی،   البته بدون آنکه اين انسان-گرفته بودند

دست و بال آزادی هم برای مقابله با آن موجودات 

درست در چنين وضعی . ک را داشته باشندخطرنا

ای نظير شاهرضا بابادی،  بود که توابين کوتوله

، " نه زيستن نه مرگ"در کتاب . آفريدند جنايت می

او را در هيبت قاصدک ، ما ٤٨جلد يک، صفحه 

هايش  مرگ، در حال اجرای يکی از مأموريت

يک زندانی تواب به نام شاهرضا بابادی : "بينيم می

ادار سابق سازمان پيکار بود، در ميان که هو

او جهت شهادت عليه زندانيان . زندانيان بود

بندش که بيشترشان هوادار سازمان پيکار يا  هم

بوده و متهم به داشتن تشکيالت در " خط سه"

 زندانی ٢٠هشت تن از ... زندان بودند، آمده بود

شاهرضا به . های اعدام سپرده شدند مزبور به جوخه

 مجيد بسطچی يکی از هواداران مجاهدين که همراه

کرد، در  های بازجوئی کار می در آن روزها در شعبه

ميان زندانيان به جاسوسی پرداخته و 

های بازجوئی  هايشان را تحويل شعبه دريافت

  ."دادند می

  

توضيح اعمال توابين در بندهای عمومی شرح حال 

ديگری است که آن را به قسمت ديگر اين فصل 

کنم، ولی جا دارد در اينجا از زبان يکی  وکول میم

چند تن )(*) نصير تبريزی(ديگر از زندانيان سابق 

 در درون بند ٦٠از توابينی که در زمستان سال 

حصار به کار بازجوئی از  ها در قزل مارکسيست

پرداختند و يا به طرق ديگر به دستگاه  زندانيان می

مت سرکوب جمهوری اسالمی در زندان خد

  .نمودند، مختصرًا معرفی شوند می

.  واحد سه بود١مسئول بند :  مجتبی ميرحيدری-١

يک سال حکم داشت و در ضمن گذراندن حکم خود 

. کرد ای در بند عمل می همانند يک بازجوی حرفه

ها برای گرفتن اطالعات، زندانيان را  نصف شب

بيدار و به اتاق زير هشت برده و شروع به بازجوئی 

 و لونرفتهنشده  او با گرفتن اطالعات داده. ردک می

. ها، آنها را دوباره به اوين فرستاد تعدادی از بچه

مجتبی بعد از اتمام حکم زندانش و پس از آزادی، با 

دادستانی همکاری کرد و به مهره دست راست 

  .الجوردی تبديل گرديد

  

. بعد از مجتبی، مسئول بند شد:  محمود ناطقيان-٢

ر ارتباط با سازمان اقليت دستگير شده بود او نيز د

ای از حماقتش را  و داستان دستگيريش که جلوه

از نظر شخصيتی . کرد، زبانزد تمامی بند بود بيان می

شعور و بدون هيچگونه آگاهی  آدمی ضعيف و بی

او خود جرأت دست بلند کردن به روی . سياسی بود

ها  يگر توابزندانی را به تنهائی نداشت و حتمًا بايد د

وی . بودند تا چنين کاری را بکند دور و برش می

شناخت و يا در  افرادی را که در بيرون از زندان می

کرد و پس  مسير کوه ديده بود، در بند بازجوئی می

های متعدد، باالخره اطالعاتی از  از انجام بازجوئی

زندانی کسب نموده و او را تحويل بازجويان رسمی 

  .ددا در اوين می

ترين و  يکی از چاپلوس:  قناعتی-٣

وی بعد از ناطقيان . ترين افراد بود خودفروخته

زندانيان به او لقب . مسئول بند يک واحد سه شد

  .داده بودند" جنايتی"

  

يکی از همکاران نزديک :  محمدرضا قربانی-٤

وی را به .  بود٣مجتبی ميرحيدری در بند يک واحد 

د يک فرستاده بودند که عنوان نفوذی به واحد يک بن

در آنجا يکسری از زندانيان مبارز را شناسائی کرده 

پس از . و باعث انتقال آنها به گوهردشت شده بود

اينکه از واحد يک برگشت، معاون ناطقيان گشت و 

در کار بازجوئی و ضرب و شتم زندانيان سياسی با 

خدمتی به  وی در ازاء خوش. نمود او همکاری می

های  های حقيرش پله کشی و عربدهحاج داود 

را طی کرد و پس از مدتی مسئول بند يک (!!) ترقی

  .نمود" انجام وظيفه"واحد يک شد و در اين سمت، 

  

اصفهانی، فاميل وی نبود ولی او ( احمد اصفهانی -٥

قبًال ارتشی بود و حال در ) شد به اين اسم شناخته می

بود  رسيده بند يک واحد يک به مسئوليت زندان

يکی از توابينی بود وی ). پس از رفتن مسئول قبلی(

و " قيامت"که در فرستادن زندانيان مبارز به 

  .ها شهرت يافت"تابوت"

های فعال بند بود ولی  يکی از تواب:  کريم برقی-٦

ای نداشت تا مسئوليتی در بند داشته  آنچنان عرضه

توانست به ارتجاع در  باشد اما به هر طريق که می

مثًال يک روز او به يک زندانی . کرد ان خدمت میزند

به نام حاتم گير داده و شروع به اذيت و آزار وی 

حاتم طاقتش سر آمد و محکم زد توی گوش . کرد

با داد و بيداد کريم برقی، پاسداران و . کريم برقی

وی را . توابين بند سر رسيدند و ريختند به سر حاتم

جا تعدادی بطری به زير هشت بردند و چون در آن

زدن حاتم  شکسته روی زمين ريخته بود، موقع کتک

های شکسته بطری افتاده و  وی روی شيشه

وضع طوری شد که حاتم را به . شاهرگش بريده شد

  ...بهداری بردند و

  )ادامه دارد(
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 رخي از اخبارنگاهي به ب

به گزارش مطبوعات جمهوری اسالمی  *
افراد ناشناس با حمله به امام جمعه شهر 

 ضربات چاقو به هالکت هشتگرد وی را با
رسانده و سپس با موتور سيکلت  متواری 

  .شدند

 
در چارچوب طرح سرکوبگرانه تامين  *

امنيت اجتماعی،  يکی از افسران نيروی 
  خرداد ماه ١٨انتظامی کرج که در روز 

فصد دستگيری جوانی را داشت به ضرب 
چاقوی جوان نامبرده مجروح و بعدا به 

  .هالکت رسيد
  
  

دنبال دستگيری تعدادی از کارگرانی به  *
که برای بر گزاری هر چه پر شکوه تر 
مراسم روز جهانی کارگر فعاليت می 
کردند تعدادی از دانشجويان چپ 
دانشگاه های عالمه ، شريف و پلی 

صندوق حمايت "تکنيک  دست به ايجاد 
زده و با پخش " از کارگران زندانی 

ن بروشور هائی به  توضيح موقعيت اي
  .کارگران در ميان دانشجويان  پرداختند

  
بر اساس گزارشات رسيده در اواسط  *

خرداد ماه مسئولين  زندان اروميه به 
بهانه بازرسی ،بند زندانيان سياسی را 
مورد يورش وحشيانه خود قرار داده و 
ضمن ضرب و شتم زندانيان سياسی 
تعدادی از آنها را به سلول های انفرادی 

  .دمنتقل نمودن
  

کارگران شرکت قوه پارس که توليد کننده  *
انواع باطری در سايز های مختلف می 

باشد به دليل عدم دريافت حقوق بار ديگر  
در مقابل استانداری قزوين دست به يک 

اين کارگران که يازده . تجمع اعتراضی زدند
ماه است دستمزد نگرفته اند بحران 

ست کارخانه را ناشی از  سياستهای  نادر
مسئولين و واردات بی رويه باطری به ويژه 

  . از کشور چين اعالم کردند

هزار و ٧با افزايش قيمت خشت خام از  *
 هزار تومان، اعتصاب دو ٩پانصد تومان به 

روزه   هفت هزار کارگر شاغل در  کوره پز 
خانه های خاتون آباد پاکدشت،ورامين و 

  . قرچک با موفقيت پايان يافت

 شرکت کنف کار رشت که يازده کارگران *
ماه است حقوق دريافت نکرده اند در 
اعتراض به وضعيت خود و بالتکليفی در 
مقابل استانداری دست به يک تجمع 

اين شرکت که از . اعتراضی زدند

کارخانجات بزرگ استان گيالن  بوده پس از 
واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکل 

ش شده و کارفرمای جديد به خاطر فرو
زمين کارخانه  آن را تعطيل کرده و کارگران 

شدت فشارهای . را سرگردان نموده است 
طاقت فرسا بر کارگران  اين کارخانه به 

 ارديبهشت ماه يکی ٣٠حدی است که  در 
 سال ١٨از آنها به نام حسن حسنی با 

سابقه کار در اثر  فشار شرايط خود را حلق 
  .آويز کرده و جان باخت

تسر وزير دفاع امريکا اعالم کرد رابرت گي *
که امريکا به دنبال يک حضور نظامی دير پا 

وی برای روشن کردن . در عراق می باشد
منظور خود  حضور نظامی امريکا در کره 

از سوی ديگر . جنوبی و ژاپن را مثال زد
رئيس جمهور امريکا اليحه ای راامضا کرد 
که بر اساس آن اگر دولت دست نشانده 

به برخی از اهداف از پيش تعيين عراق 
شده دست نيابد امريکا کمک های خود را 

يکی از اين . به اين کشور قطع خواهد کرد 
اهداف تصويب قانون تاراج منابع نفتی 
عراق و کنترل آن توسط شرکتهای 

  . امپریاليستی می باشد

عبداهللا  رمضان زاده از جبهه مشارکت  *
 هزار ٣٠٠اسالمی اعالم کرد که ماه پيش 

کارگر بيکار شده و با اجرای برنامه های 
 هزار نفر ۵٠٠دولت احمدی نژاد هر سال 

. به تعداد بيکاران کشور اضافه خواهد شد
این اخبار در شرایطی انتشار می یابد که 
دولت ضد خلقی احمدی نژاد فریبکارانه 
کوشيده است تا خود را مدافع حقوق 

  . ندکارگران و خواستهای  آنها جا بز

در جريان مالقات جيمی کارتر رئيس  *
جمهور سابق امريکا  با پراچاندا رهبر حزب 
کمونيست نپال در کاتماندو پايتخت اين 
کشور، کارتر از رهبر حزب کمونيست 
خواست که خشونت را بطور کامل تقبيح 
کند و  رهبر اين حزب نيز از کارتر خواست 
که در جهت خارج ساختن نام اين حزب از 
  .ليست تروريستی دولت امريکا کمک کند

به گزارش مطبوعات جمهوری اسالمی  *
ماه گذشته حجت السالم شيخ حسن 
جمشيدی نماينده مجلس رژيم از نکا و 
بهشهر که دارای همسر و دو فرزند می 
باشد در خانه خود همراه با يک دختر 

بدون داشتن صيغه نامه و يا عقد "نوجوان 
بوسيله نيرو "  معاشقهحال"در " نامه معتبر

  .های انتظامی دستگير   شد 

 ساله ای پس از اينکه نتوانست ٣٠مرد  *
در شهر کرج در " بانک ملت"با مسئولين 

مورد چگونگی باز پرداخت اقساط وام 
دريافتی اش به توافق برسد خود را از 
طبقه هفتم ساختمان اين بانک به پائين 

  .پرت کرده و در دم جان سپرد

امريکا " سی بی اس"ه تلويزيونی شبک *
با نمايش فيلمی که اخيرا از يکی از يتيم 
خانه های بغداد گرفته شده صحنه های 
هولناکی از شرايط زندگی کودکان اين يتيم 

در اين فيلم . خانه را به نمايش گذاشت
کودکان لخت و گرسنه ای نشان داده می 

" الحنان"شوند که قرار بوده در يتيم خانه 
در شمال غربی بغداد واقع شده از آنها که 

کودکانی که از فرط . نگهداری شود
گرسنگی حتی قدرت حرکت و فرياد هم 

به دنبال اين رسوائی، دولت . نداشتند
عراق نيز برای پنهان نمودن نقش ضد 

در " تحقيق"خلقی خویش  هيئتی برای 
اين مورد تشکيل داد تا کل ماجرا الپوشانی 

  .گردد

بندر عباس در مجلس هفتم، با نماينده  *
استقبال از موضوع ازدواج موقت براي 

قطعا ترويج : مانند ايران، گفت آشوري
تعدد زوجات و چند همسري بسيار بهتر از 

  .است نامشروع در جامعه رواج روابط
 ،نماينده بندر عباس در مجلس هفتم

 دفاع ازدرگفت و گو با خبرنگار ايلنا، در 
 در خصوص ازدواج اظهارات وزير آشور

فرهنگسازي در خصوص ": موقت، گفت
من در آشوري مثل  ازدواج موقت به نظر

ايران آه چند ميليون خانم در شرايط ازدواج 
وي،  ."توجه است هستند، راهكاري قابل

 براساس شرع اسالم، تعدد :"گفتادامه 
مالي  زوجات براي مرداني آه تمكن

مناسب دارند هيچ منعي ندارد و آار 
اي هم است آه يك خانواده ديگر   پسنديده

وی سپس " .هم سرپرستي آند را
هايي آه در   شايد يكي از علت:"گفت

عربي مساله فحشا  برخي آشورهاي
شود همين بحث ازدواج   آمتر ديده مي

  ."موقت و تعدد زوجات است

به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان  *
شارآت در به جرم م) آ-ع(فردی به نام 

 یندين فقره سرقت مسلحانه و راهبندچ
ه دار در جمع مردم شهرستان سراوان ب

  . آويخته شد

منوچهر متکی وزير امر خارجه دولت  *
احمدی نژاد که به دليل نا آراميهای موجود 
در منطقه بلوچستان مورد سوال قرار 

 ايران و :"گرفته بود با حضور درمجلس گفت
رداد نامه ای بر سر است پاکستان توافق

مجرمان دارند و مقامات پاکستانی تعهد 
داده اند که دستگاه امنيتی و انتظامی 
کشورشان، عبدالمالک ریگی را به عنوان 

وی در ادامه سخنانش  ".مجرم معدوم کنند
اما دولت پاکستان اذعان کرده که :"گفت

هنوز موفق به کشف مخفيگاه عبدالمالک 
ی  اما چنانچه نيروهای امنيت ریگی نشده

پاکستان به اطالعات مفيدی درباره 
مخفيگاه او و اعضای گروهش دست یابند، 
قطعًا بر اساس توافقات و تعهدات وارد 

شوند و اين گروه را منهدم می  عمل می 
کنند و اعضای آن را درصورت دستگيری به 

  ."ایران تحویل خواهندداد
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!!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر   

  ...!من اين گل را مي شناسم
  در سالگرد به خون تپيدن

  رفيق كبير، چريك فدايي خلق،
 !امير پرويز پويان

  آدرس پست الكترونيك
: ipfg@hotmail.com    E-mail  

 
 ،شاعر انقالبي جان باخته:  ينوشته

 سعيد سلطانپور

  
  
  
  
  
  
  

.....  
  رها كنيد مرا، 

  رارها كنيد شانه و بازويم
 رها كنيد مرا تا ببينم

 ن گل را مى شناسمي انم
من با اين گل سرخ در قهوه خانه ها 

 نشسته ام
من با اين گل سرخ در ميدان راه 

 آهن سالم داده ام
  ي...آ

 ...!ل را مى شناسمگن يمن ا
 رفيق با سعك  .در زندان بودم آه خبر رسيد 
اهم روى گن  . در روزنامه بودشر رفقايگدي
  ...آردند آغاز... فتاگش... انيوپ...  ماندسعك

 به روستاها، آن دوستى شرهايف آن س     پس
يرمرد پآن ...  با مردمان جوراجورشهاي

و  ربچآن جوان با آن لباس ... روستايى در قطار
آن ... ت هاشآن ياددا... نهه خاروغنى در قهو

كل ش... شيدن هايشوپتلف لباس خهاى مه يوش
آن آتاب ... د ز میمثل مردم حرف... مردم بود

يك ... ىنهاگانيبت هاى غآن ... ه هاترجمآن ... ها
... تانسرهاى لرهر ش ديك روز... ر مشهددروز 

هميشه در ميان مردم و به ... روز در تبريز يك
فت گراستى شه ب... ندرت در ميان ما روشنفكران

... گاهدانش منچآنار ... ز و آن رو . بوديزگان
آنارش  . رج حبش ترجمه مى آردنوشته اى از ُج

 . سبز تنده ی هرچ آن  .نشسته بودم، سر برداشت
مهربان و آن لحن بومى  شم هاى نافذچآن 

يانت خوب چنيروهاى انقالبى ايران ": صدايش
يانت تاريخى خاين  .ورندخحزب توده را مى 

ن را آى مى توان خرآت تاريح يك  با تنها،است
م بايد د مر،استه نديدگيكتاتورى  داين". "تسش

 ن بددرف زحاز مارآسيسم  ". "باور آنند
 و " به مارآسيسم عمل آردن دشوار است،نيست
مى توانى به من ": رسيده پنى سادهبا ل... بعد
 :فتگآردم و به آرامى   تعجب" !ريم ياد بدهى؟گ
ريم گه ها را چشايد بيايم ببه تئاتر عالقه مندم، "
س روى ف ن .زمستان بود...  و آن شب"...آنم

 مقاوم و  یثه آن ُج .يخ مى بست سبيل ها
 و که تحرچارپ اما يك،يكر ريزپآن ... االكچ

، هاآت تازژيراهن و پبا آن ... مى لرزيد... تالش
عجيب اصرار داشت سرد  ...آن آت معمولى با

ير گاپست و  د،لباس زياد ":فتگ... نيست
: فتگ".  لباس آخر اين هم شد ":فتمگ... ". است

 و دستش را آه در جيب "يلى هم اشرافيهخ"
نجه اش ادا پداشت از آستر بال آت بيرون و با 

شايد تو هم ": خنديد . رفتگ امه ندخ. درآورد
  سر".  آنىهارپد آستر آتت را شروزى الزم با

يم در قدم زر آن يخبندان هزاران مت د. مدر نياورد
ى گ از زند .فتگران مى گى آارگزند و او از

... دهقان ها، از سنديكاها، از شرآت هاى زراعى
و ... از وام هاى مردم تهيدست... از بانك ها

همه ": فتگوايى مى ژاز روشنفكران بور... بعد
ه چ": فتمگ".  !!ر حرف مبارزنددر خلوت و د

م با ر برايگا ":فت گ.  خنديد". ؟دآرد مى شو
فت گ، به تو خواهم دآرد ه نمى شوچويى گقت بد
براى آن  ".  خاموش ماندم". دآرد ه مى شوچ

 بايد آار آنى، ،ود آردشنمى  هچآه حتا بفهمى 
 از ،به دهات بروى،  بايد جامعه را بشناسى

 بايد بدانى زير اين ،ىشه باشتآارخانه خبر دا
شت پ و به آلونك هاى "ذردگه مى چ ف هاقس
  .ر او را نديدمگ ديب از آن ش . آرده اشارسمهجم

دى نت ر وس همين آه با تكان بم آن شنفكر مى آ
 در ميان همان ، آرده به آلونك ها اشارهاگن

 هر وقت به او فكر مى  .دشآلونك ها از من جدا 
 و نمسرد مى بي  آلونك ها را در آن زمستاننم،آ
در ه رما زدسوزنى گل ث را آه مشن رفيق ريزنقآ

 مبارزى  .دشلونك ها از من دور آال به الى 
ه اى ه قصاگمى سرود و  شعره اگ  .د بودنرمنه

 از يشه بچر گا دنرمنر و هن در نقد ه. تمى نوش
  اىهرش و شيوگذار نگيان ن ب،د نوشته نداردچن

آن آخرين شبى آه  . مارآسيستى در نقد هنر است
مى انه تيمى به تئاتر آمده بود و من نخديدمش از 

و مثل توسنى ه روستايى ساد  مثل آودآى .دانستم
و هوشيار، نقاد ه  رفيقى ساد .آوهى هوشيار بود

 رفيقى انقالبى آه به ما درس ها... و مهربان 
 .تخآمو

  
ذاران گ بنيان نشر رفيقاگويان و ديپرفيق آبير  

 جنبشى آه  . نوين انقالبى ايران بودندشجنب
 در زمينه هژيهنوز ارزش هاى تاريخى آن به و

 ،راتيك و نتايج نوين آنپيوند خالق تئورى و ی پ
  .است موضوع مبارزات تئوريك نيروهاى انقالبى
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  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 – 7946494034 
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