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 ".الحال مبادرت به پرتاب نارنجک به میان معترضین نمودند معلوم
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 سرمقاله
 

 ؟؟!!الگوی دانشجویان مبارزالگوی دانشجویان مبارز
 

 
نژاد مبنی بر  تصمیم دولت احمدی

ها و  ی رژیم در دانشگاه"دفن شهدا"
مخالفت اکثریت دانشجویان با این 
امر، فضای جدیدی از نارضایتی و 
اعتراض را در بین دانشجویان بوجود 

 اسفند ماه زمانی 22در . آورده است
 بودند تا که مزدوران رژیم در تالش

 را در "شهدا"سه تابوت به اصطالح 
مسجد دانشگاه شریف خاک کنند، بین 
ایادی رژیم و دانشجویان معترض 

در جریان . کار به زد و خورد کشید
این درگیری، رئیس دانشگاه مجروح 

الحال مبادرت  های معلوم الهی و حزب
به پرتاب نارنجک به میان معترضین 

 .نمودند
 

تن موج اعتراض بدنبال باال گرف
دانشجویان، محمد تقی رهبر، نماینده 
رژیم در مجلس و عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس هفتم، ضمن تهدید 
دانشجویان به اخراج از دانشگاه، از 

ها خواست  کمیته انضباطی دانشگاه
که به وضعیت دانشجویان رسیدگی 
کنند که معنی آن در رژیم جمهوری 

 شدت اسالمی این است که آنها را با
این . هرچه بیشتری سرکوب نمایند

نماینده مجلس، سپس با وقاحت ویژه 
اندرکاران رژیم جنایتکار  همه دست

جمهوری اسالمی، حق اعتراض 
های  دانشجویان به برنامه

سرکوبگرانه رژیم را انکار نموده و 
دانشجوئی که دولت ": مدعی شد که

حداقل هر سال دو میلیون خرج آن 
 به یک فرهنگ کند حق ندارد می

 ".پذیرفته شده سمبلیک اعتراض کند
البته عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، 

داند که دانشجویان مبارز  خود نیز می
وقعی به این اراجیف نگذاشته و حق 
اعتراض خود را در عمل به نمایش 

گذارند، به همین دلیل هم ضمن  می
اعتراف به مخالفت دانشجویان با 

می، این اقدام اخیر جمهوری اسال
اعتراضات را کار دانشجویان 

:  قلمداد نموده و گفت"دیگراندیش"
آمیز در دانشگاه  اقدام اعتراض"

شریف از طریق عواملی ایجاد 
اندیشی و  شود که یک نوع کج می

ها  دیگراندیشی داشته و در دانشگاه
 ."حضور دارند

 
البته علت اعتراض دانشجویان به 
ن تبدیل مسجد دانشگاه به گورستا

برخالف آنچه رژیم تالش دارد جلوه 
 بلکه برعکس "اندیشی کج"دهد، نه از 

اندشی آنها ناشی  اتفاقا از روشن
دانشجویان مبارز و آگاه که . شود می

در تجربه پی به ماهیت سرکوبگرانه و 
اند  ضدمردمی جمهوری اسالمی برده

دانند که هدف رژیم از  بدرستی می
 حتی از الذکر، نه پاسداری اقدام فوق

ی خود "شهدا"به اصطالح حرمت 
بلکه هموار کردن راه ورود نیروهای 

الهی  سرکوبگر و اراذل و اوباش حزب
های دانشگاهی و تشدید  به محیط

فضای رعب و سرکوب در این اماکن 
روشن است که دفن چند . باشد می

ها به  تابوت حتی خالی در دانشگاه
دهد  نیروهای سرکوب رژیم امکان می

گیری  هر لحظه که در مقابل اوجکه 
اعتراضات دانشجوئی احساس خطر 

 "حرمت شهید"کردند به بهانه حفظ 
ها ریخته و از هیج  بدرون دانشگاه

جنایتی در حق دانشجویان 
 . کوتاهی نکنند"دیگراندیش"
 

از سوی دیگر، دانشجویان مبارز به 
 22بینند همان کسانی که در  عینه می

یان معترض اسفند به میان دانشجو

شرمی  نارنجک پرتاب کردند با بی
تمام این اقدام ضدمردمی را به 

های فدائی  چریک": دانشجویانی که
 نسبت "خوانند خلق را الگوی خود می

بنابر این، آنها شک ندارند که . دادند
همین مزدوران فردا به بهانه هتک 

 و در عمل جهت "حرمت شهید"
سرکوب همان دانشجویانی که از 

های کمونیستی و  ه از آرمانجمل
انقالبی چریکهای فدائی خلق پشتیبانی 

ها لشکرکشی  کنند به دانشگاه می
 .نکنند

 
در رابطه با وقایع اخیر دانشگاه 
شریف، جالب است بدانیم که شریف 

های خبری وابسته  نیوز، یکی از سایت
به جمهوری اسالمی، بدنبال حوادث 
اخیر دانشگاه و رسوائی پرتاب 

نجک به میان دانشجویان، با درج نار
پیوند کمونیسم و "ای به نام  مقاله

 تالش نمود تا این اقدام "کاپیتالیسم
جنایتکارانه را به دانشجویان 
کمونیست بخصوص دوستداران 

قلم . چریکهای فدائی خلق نسبت دهد
: نویسد به مزد رژیم در این مقاله می

های فدائی  باالخره آنان که چریک"
خوانند،  را الگوی خود می(!) خلق

 ساله که حتی 21مسلم است که جوان 
اش داده، دشمن  نامش را در راه عقیده

 بدانند و "عمله بورژوازی"خلق و 
 را "سازمان دادن درگیری فیزیکی"

 . آورند"از وظایف خود به شمار
 

این اراجیف در شرایطی به 
های فدائی  چریک"دانشجویانی که 

رار داده اند  را الگوی خود ق"خلق
شود که همگان به عینه  نسبت داده می

شاهداند که، این رژیم دیکتاتور حاکم 
باشند که در  و عمله و اکره آن می

ها همواره با  تمام طول این سال
 را به "زیکییدرگیری ف"وقاحت تمام 

دانشجویان و نه تنها به آنها بلکه به 
کارگران و همه اقشار ستمدیده 

روشن است . اند هجامعه تحمیل کرد
که دانشجویان انقالبی و کارگران و 

ای جز سازمان  زحمتکشان نیز چاره
ها  دادن مقاومت در مقابل این درگیری

 .اند و مقابله با آن نداشته
 

از سوی دیگر، اگر چریکهای فدائی و 
کسانی که این جریان را الگوی خود 

اند جریانی بودند که بدون  قرار داده
 جنایتکارانه پرتاب توجه به عواقب

نارنجک به میان دانشجویان معترض 
درگیری "به صرف دامن زدن به 

 به چنین اقدامی متوسل "فیزیکی
شدند، آنگاه هرگز از اعتبار و  می

نفوذی در میان مردم برخوردار 
اساسا اعتبار و نفوذ . نبودند

چریکهای فدائی خلق در میان مردم 
ن ستمدیده و دانشجویان مبارز از ای

گیرد که در سه دهه  واقعیت نشأت می
همواره آنها را در کنار گذشته، مردم 

خود و در حال مبارزه برای تحقق 
نگاهی به . اند اهداف خودشان دیده

تاریخ پر فراز و نشیب سه دهه 
دهد که  گذشته به عینه نشان می

اعتبار چریکهای فدائی نه فقط با 
شان با رژیم شاه  مبارزه قهرمانانه

بط است بلکه این واقعیت از آنجا مرت
شود که آنها همواره حقیقت  ناشی می

را با مردم در میان گذاشته و برای 
های کارگران و  تحقق آرمان

چریکهای . اند زحمتکشان مبارزه کرده
ئی بودند  فدائی خلق نیروی سیاسی

که در فضای مسموم ناشی از رواج 
سازشکاری و اپورتونیسم در جامعه، 

 آغاز، ماهیت سرکوبگرانه و از همان
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ضدمردمی رژیم جمهوری اسالمی را 
. شناخته و برای مردم توضیح دادند

آنها هرگز فریب تبلیغات ریاکارانه 
جمهوری اسالمی و اربابان 

شان را نخورده و مردم  امپریالیست
را به دفاع از به اصطالح مبارزه 

کوبی در  ضدامپریالیستی به پای
را نخواندند و جلوی سفارت امریکا ف

نه فقط با دعوت مردم به شرکت در 
نمایشات انتخاباتی رژیم به تقویت 

پای جمهوری اسالمی  رژیم تازه
 نپرداختند بلکه به افشای چهره

آنها . فریبکار این رژیم پرداختند
 این سنگر -ها توطئه تعطیل دانشگاه

 و سرکوب دانشجویان را -آزادی
. ادندمحکوم کرده و در مقابل آن ایست

آنها از مردم نخواستند که به خاطر 
) یعنی جمهوری اسالمی(دفاع از میهن 

در جنگ امپریالیستی ایران و عراق 
شرکت کنند و دنباله روی از 

های حکومتی را به خط سیاسی  جناح
خود تبدیل نکردند و و هیچ وقت در 

کرد بازی  بساطی که رژیم پهن می
چاک  نکرده و همچون عاشقان سینه

م خرداد، برای خاتمی و به دو
ش هورا ا اصطالح حکومت قانون

چریکهای فدائی خلق همواره . نکشیدند
برعلیه رژیم وابسته به امپریالیسم 

گیرانه مبارزه  جمهوری اسالمی پی
اند و این است رمز نفوذ و اعتبار  کرده

ها و مشی  چریکهای فدائی و آرمان
مبارزاتی آنها در صفوف مردم که 

 شریف نیوز نسبت به حال سایت
گسترش نفوذ آنها به سردمداران 

دهد و  جمهوری اسالمی هشدار می
اولین شماره نشریه ": نویسد می

 در ادامه سلسله "پیشاهنگ"
های ضد دین  های گروه فعالیت

ها، در اسفند  کمونیستی در دانشگاه
شریف "در آن زمان .  منتشر شد83

 در خبری به افشای شبکه "نیوز
ها در دانشگاه تهران  کمونیست
اما هشدارهای دانشجویان . پرداخت

های این گروه در دانشگاه  به فعالیت
های تهران با  شریف و دیگر دانشگاه

توجهی مدیران فرهنگی مواجه  بی
 ."شد

 
های  علیرغم همه سرکوبگری

جمهوری اسالمی و علیرغم اینکه 
دیکتاتوری حاکم نسلی از انقالبیون را 

ز صحنه خارج ساخت، بطور فیزیکی ا
واقعیت این است که هر روز که 

گذرد حقانیت مشی، و آرمان  می

چریکهای فدائی خلق؛ یعنی آرمان 
طبقه کارگر، در اعماق جامعه رشد و 

. کند گسترش بیشتری پیدا می
همانطور که بورژوازی در سطح 
جهان قادر به گریز از آنچه که 

 نامیده "شبح کمونیسم"اصطالحا 
باشد، بورژوازی ایران  میشود ن می

نیز از شبح کمونیسم که با نام و 
های چریکهای فدائی خلق گره  آرمان

 .خورده است گریزی ندارد
 

وقایع اخیر در دانشگاه شریف و 
های مختلف   دار و دسته"هشدارهای"

مدیران "حکومتی به یکدیگر و به 
، نشان دیگری از این حقیقت "فرهنگی

 .است

 
  
  
  

  رارار ر  هزار کارگر دیگ هزار کارگر دیگ3030بیکاری، بیکاری، 
  کندکند    تهدید میتهدید می

 
با شدت گرفتن بحران اقتصادی گریبانگیر نظام سرمایه داری وابسته ایران که 
انعکاسی از بحران اقتصادی نظام امپریالیستی در سطح بین المللی ست، و با 
تشدید سیاستهای خانه خراب کن اقتصادی مقامات رژیم مزدور جمهوری اسالمی، 

 واحدهای تولیدی و اخراج های گسترده کارگری با شدت تمام روند تعطیلی
ادامه دارد، بطوری که روزی نیست که خبر تعطیلی پی در پی واحدهای تولیدی 
. و در نتیجه اخراج صدها کارگر زحمتکش در گوشه و کنار کشور بگوش نرسد

هران  از کارگزاران رژیم در استان ت"اسماعیل حق پرستی"در همین رابطه اخیرا 
 واحد تولیدی و صنعتی استان تهران که به دلیل 80در پی شدت بحران در : گفت

 شدت بیشتری یافته 84بی توجهی مسئوالن دولت به مشکالت صنایع در سال 
 هزار کارگر شاغل در این واحدها با خطر بیکاری مواجه 30است، بیش از 

 .اند  شده
 سال جاری نسبت به سالهای قبل های استان در  بحران مالی شرکت:   وی افزود

شدت بیشتری یافته و مدیران این واحدها در سال جاری به دلیل عدم حمایت 
وی . اند  دولت از بحران واحدهایشان، بسیاری از کارگران خود را اخراج کرده

 درصد متغیر بوده 50 درصد تا 100بحران واحدهای استان تهران از میزان :   گفت
 در طی چند ماه آینده برای رفع مشکالت مالی این واحدها و چنانچه مسئوالن

تدبیری نیندیشند، بسیاری از کارخانجات بزرگ کشور با خطر انحالل مواجه 
 .خواهند شد

 13 واحد تولید در جاده مخصوص، 40: اسماعیل حق پرستی، اعتراف نمود که
 کارخانه 12غ،  واحد در ساوجبال5 واحد تولیدی در کرج، 27واحد در اسالمشهر، 

 شرکت در شرق تهران و 13 واحد تولیدی صنعتی در شهر ری، 10در پاکدشت، 
 هزار کارگر شاغل در 30 واحد شهریار با بحران جدی مواجه بوده و بیش از 7

 .اند  این واحدها با خطر اخراج و بیکاری مواجه شده
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  کارگرکارگر
  

  زمانه بر مراد رنجبر، بادزمانه بر مراد رنجبر، باد  جهان در زیرِ حکمِ کارگر، باد جهان در زیرِ حکمِ کارگر، باد 
  نصیب و بهره، خوناب جگر بادنصیب و بهره، خوناب جگر باد  چرا از خوان گیتی، کارگر را چرا از خوان گیتی، کارگر را 

  ددو یا سرمایه دارِ خیره سر باو یا سرمایه دارِ خیره سر با    چرا دنیا به کام شیخ شیاد چرا دنیا به کام شیخ شیاد 
  به دست کارگر، زیر و زبَر بادبه دست کارگر، زیر و زبَر باد    اساس قدرت سرمایه داری اساس قدرت سرمایه داری 
  تالش کارگرها پُر ثمر بادتالش کارگرها پُر ثمر باد    شود بگسسته تا زنجیر بیداد شود بگسسته تا زنجیر بیداد 
  به سر تا پای عالم، مستقر بادبه سر تا پای عالم، مستقر باد    نظام پر شکوه سوسیالیستی نظام پر شکوه سوسیالیستی 

  از آنِ کارگر، فتح و ظفر باداز آنِ کارگر، فتح و ظفر باد  به جنگ دشمنان کار و زحمت به جنگ دشمنان کار و زحمت 
  ز آنِ کارگر بادز آنِ کارگر بادهمه قدرت اهمه قدرت ا  جهان را کارگر چون کرده آباد جهان را کارگر چون کرده آباد 

  
 حسن جداریحسن جداری

  !!پیروز باد انقالبپیروز باد انقالب    !!داریداری  محو و نابود باد نظام استثمارگرانه سرمایهمحو و نابود باد نظام استثمارگرانه سرمایه  ! !  زنده باد کمونیسم زنده باد کمونیسم
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ها ها   نباید گذاشت تا امپریالیستنباید گذاشت تا امپریالیست
 به افغانستان و عراق  به افغانستان و عراق ایران راایران را

  !!دیگری تبدیل کننددیگری تبدیل کنند
 
 

 سال از لشکرکشی خونین ارتش آمریکا به عراق و اشغال این 3بیش از 
در طول این مدت، جنگ و کشتار مردم بیگناه، قتل و . گذرد کشور می

بار  غارت و سرکوب و فقر و گرسنگی به فصل مشترک زندگی محنت
تکش عراق بدل شده که در زیر های محروم و زحم ها تن از توده میلیون

های ارتش متجاوز آمریکا یکی از  سایه سیاه سلطه امپریالیسم و سالح
های حیات خویش را سپری  ترین دوران ترین و دهشتناک خونین

 . کنند می
 
 سال پیش در چنین ایامی، دولت بوش و شرکایش در حالی که از 3

ر را در چارچوب ها قبل نقشه حمله به عراق و تسخیر این کشو مدت
ریزی  المللی طرح استراتژی نوین تعرضی امپریالیسم آمریکا در سطح بین

های جنایتکارانه خویش در  کرده بودند، یکی از بزرگترین لشکرکشی
مقامات دولت بوش . تاریخ چند دهه اخیر برعلیه عراق را سازمان دادند

المللی به   بینجامعه"طلبانه، با این ادعا که  های جنگ با تشدید عربده
 رژیم صدام "های کشتار جمعی نابودی سالح" برای "رهبری آمریکا

دمکراسی " مردم محروم عراق و جایگزین کردن "نجات"حسین، برای 
 با دیکتاتوری رژیم بعث، و باالخره برای "و آزادی و حقوق بشر

 توسل جسته و به عراق "نظامی" باید به طرق "مبارزه با تروریسم"
طلبانه و غارتگرانه خویش را عملی ساخته و  های توسعه ند، نقشهحمله کن

ای در سطح جهانی به عراق  به رغم اعتراضات ضدجنگ و وسیع توده
اما ادعاهای . حمله کردند و این کشور را به اشغال خویش درآوردند

فریبکارانه مقامات آمریکایی از همان نخستین لحظات اشغال نظامی 
ات و پراتیک جنایتکارانه نیروهای متجاوز برعلیه عراق در پرتو واقعی

 سال 3به شکلی که در طول . های ستمدیده عراق، رنگ باخت توده
حضور نظامی مستقیم امپریالیسم آمریکا در عراق، نیروهای آمریکایی 

شان آنچنان جنایاتی را در حق مردم عراق  بخاطر ماهیت ضدخلقی
 .یر استنظ آفریدند که در تاریخ این کشور بی

 

به رغم ادعاهای فریبکارانه دولت بوش در 
 ناشی از "الوقوع خطر قریب"مورد 

 عراق "های کشتار جمعی سالح"زرادخانه 
، "جامعه جهانی" و "غرب"برعلیه 

نیروهای اشغالگر با وجود تمامی 
ها  هایشان، هیچ اثری از این سالح توطئه

در عراق نیافتند و یک سال بعد با رسوایی 
در افکار عمومی مجبور به اعتراف به تمام 

در . ها گشتند  این سالح"عدم وجود"
عوض، مدت کوتاهی پس از این ادعاها، 
نیروهای آمریکایی با استفاده از 

فسفر (های شیمیایی  ترین سالح مخوف
دفاع و  در حمله برعلیه مردم بی) سفید

بیگناه فلوجه هزاران تن از آنان را زنده 
با این اقدام یکی از شنیع زنده سوزاندند و 

ترین جنایات خویش در عراق را رقم 
ارتش جنایتکارآمریکا، در جریان . زدند

های  این جنگ ضدخلقی با قصابی توده
ها هزار   هزار کشته، ده150بیگناه بیش از 

خانمان  مجروح و معیوب و صدها هزار بی
جنگی که توسط آمریکا . بر جای گذارد

رقراری دمکراسی و ب"با ادعاهای دروغین 
 در عراق به راه افتاد، در "حقوق بشر

عمل، در قتل و غارت و شکنجه و 
های محروم عراق آنچنان  سرکوب توده

های دهشتناکی را آفرید که زبان از  صحنه
آن چه که توسط . بیان آنها قاصر است

 "دمکراسی و حقوق بشر"این منادیان 
تنها در زندان ابوغریب در شکنجه و قتل 
مردم عراق اتفاق افتاد تنها گوشه 
کوچکی از چهره واقعی آن به اصطالح 
دمکراسی و حقوق بشر رسوای دولت 
آمریکا را در انظار عمومی به نمایش 

کار به جایی رسید که ابعاد . گذارد
جنایات ننگین نیروهای آمریکایی برعلیه 
مردم عراق، چهره رسوا و ضدخلقی 

ز حکومت مزدور صدام حسین را نی
 .  نمود"سفید"
 

کن کردن  در رابطه با ادعای ریشه
 در عراق نیز واقعیات بهتر "تروریسم"

از هر ادعای سخیفانه دولت آمریکا 
نشان دادند که لشکرکشی ارتش 

 را "تروریسم"آمریکا به عراق نه تنها 
تضعیف نکرد، بلکه برعکس عراق را به 

های تضادهای  گاه یکی دیگر از گره
المللی تبدیل   در سطح بینامپریالیستی

نمود و به پاگیری  دار و دسته 
تروریستی مزدور و مرتجعی در این 
کشور منجر شد که  در راستای منافع 
ضدخلقی اربابان امپریالیست خویش، 
بطور روزمره از دست زدن به هیچ 
جنایتی در حق مردم بیگناه عراق ابا 

آنچه که امپریالیسم آمریکا در . ندارند
ه سال گذشته برای مردم طول س

ستمدیده و زحمتکش عراق زیر نام 
 به ارمغان "حقوق بشر" و"دمکراسی"

آورده، چیزی جز فقر و گرسنگی، 
استثمار و غارت و تاراج ثروتهای ملی، 
شکنجه و کشتار و سرکوب، جنگ و 

های  ناامنی مطلق، رشد دار و دسته
های  مزدور و مرتجع و تشدید عداوت

بی، و باالخره ویرانی کور قومی و مذه
حال و آینده چند نسل از مردم عراق 

بار  براستی که اوضاع فاجعه. نبوده است
نمای سلطه ننگین  عراق، آیینه تمام

امپریالیسم و ماهیت گندیده و بحرانی 
نظام . داری جهانی ست نظام سرمایه

ای که گردانندگانش برای  ارتجاعی
 های استثمارگرانه و ضدخلقی حفظ پایه

آن و تأمین منافع غارتگرانه خویش 
حاضرند تا به هر جنایتی برعلیه 



                           صفحه           83                                         شماره  پیام فدایی  
                                     

 

5 

 .های ستمدیده و استثمار شونده دست بزنند توده

  
ست که ما شاهدیم امپریالیسم آمریکا در راستای  در چنین چارچوبی

های خویش در سطح  طلبی طلبانه و توسعه پیشبرد استراتژی جنگ
های  ه بزرگ و سیاست تغییر رژیممنجمله طرح خاورمیان(المللی  بین

وابسته و ضدخلقی با هدف گسترش حضور مستقیم نظامی خود در 
تأکید . باشد ، در صدد پیشبرد خط مشابهی در رابطه با ایران می) منطقه

 رژیم ضدخلقی "اتمی" برنامه "الوقوع خطر قریب"مقامات آمریکایی بر 
فقدان دمکراسی "مورد جمهوری اسالمی، تشدید تبلیغات فریبکارانه در 

 استفاده از قوه نظامی "امکان" در ایران و تبلیغات حول "و حقوق بشر
برعلیه رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی همچون مورد عراق، 
نشانگر عزم ضدخلقی محافل قدرت در هیأت حاکمه آمریکا برای 

منظور ستم ایران به  های تحت دست زدن به هر جنایتی برعلیه خلق
امری که . باشد پیشبرد و تأمین منافع غارتگرانه امپریالیسم آمریکا می

ضرورت هشیاری هرچه بیشتر نیروهای مردمی، آزادیخواه و انقالبی را 
 . سازد در مواجهه با شرایط فعلی دو چندان می

 
چریکهای فدائی خلق ایران بعنوان یکی از نیروهای انقالبی و پیگیر 

های تحت ستم، از همان نخستین روزهای آغاز کارزار  مدافع منافع توده
چه در مورد (ستم منطقه  های تحت جنگی دولت آمریکا برعلیه خلق
در مقابل ادعاهای اغوا کننده و ) افغانستان و چه در مورد عراق

 " و حقوق بشر"دمکراسی"فریبکارانه ماشین جنگی آمریکا در رابطه با 
های طالبان و  اهیت ضدخلقی و وابسته رژیمآنها با تأکید بر م. ایستادند

های  دست تودهصدام حسین از ضرورت سرنگونی انقالبی آنها به 
 . سخن گفتندزحمتکش خود افغانستان و عراق

 
طلبانی که به شکلی مستقیم و  آنها در مقابل تمامی مرتجعین و فرصت

دمکراسی "غیرمستقیم از لشکرکشی دولت آمریکا زیر نام برتری 
 به منطقه حمایت کردند، قاطعانه ایستادند و "تحجر اسالمی" به "غرب

با تأکید بر ماهیت ارتجاعی طرفین درگیر در این بحران، مداخله 
های افغانستان و عراق را  های امپریالیستی در تعیین سرنوشت خلق قدرت

امروز نگاهی گذرا به اوضاع سیاه جاری در افغانستان و . محکوم کردند
دهد، بلکه بر  تنها بروشنی از صحت آن مواضع خبر میعراق نه 

 .  کند های آن بویژه در مورد ایران تأکید می ضرورت آموزش از درس
 

در شرایط بحرانی کنونی و در اوضاع و احوالی که بسیاری از مرتجعین 
و فرصت طلبان، با شنیدن نوای شیپور جنگی دولت بوش برعلیه 

ص و جمهوری اسالمی ضدخلقی، به رق
ها و  گیری شادمانی پرداخته و موضع

های خود را در جهت پیشبرد و  فعالیت
تقویت سیاست ضدمردمی امپریالیسم 

اند، وظیفه نیروهای  آمریکا تنظیم کرده
انقالبی و مردمی، افشای تبلیغات 
زهرآگین و فریبنده دولت آمریکا و 
نمایاندن منافع واقعی آنان از سازمان دادن 

ای،  طلبانه و ضدمردمی جنگچنین تبلیغات 
با اتکاء به پراتیک این دولت بویژه در 

 و "حقوق بشر". افغانستان و عراق است
 مورد ادعای دولت آمریکا "دمکراسی"

برای مردم ایران به هیچ رو فراتر از انبوه 
مصایب و جنایاتی که ارتش جنایت کار 
آمریکا برعلیه مردم محروم عراق و 

 .  است ، نمی باشدافغانستان مرتکب شده
 

بنابر این، اگر در بحران جاری خواهان 
ناپذیر و  تحمیل درد و رنجی وصف

های  بار برای کارگران و توده مصیبت
محروم ایران نیستیم، اگر خواهان آن 

های تحت ستم ما قربانی  نیستیم که توده
ها  های تجاوزکارانه امپریالیست سیاست

ه تبلیغات گردند، باید با تمام قوا برعلی
های مداخله جویانه امپریالیسم  سیاست

های تحت ستم  آمریکا در امور خلق
بایستیم و در همان حال بکوشیم تا 
مبارزات مستقل و انقالبی کارگران و 

های  زحمتکشان، دانشجویان، زنان و خلق
ستم ایران را برعلیه رژیم ضدخلقی  تحت

جمهوری اسالمی و برای سازمان دادن 
 ضدامپریالیستی و دمکراتیک، یک انقالب

 .با هر آنچه در توان داریم تقویت نماییم

 
 

 
 

  

  اعتصاب عمومی در نپالاعتصاب عمومی در نپال
  

  1515  بقیه از صفحهبقیه از صفحه
 

در جریان حمله به پادگان ارتش، 
 زندانی 129کمونیست ها موفق به آزادی 

 زندانی از 22شدند که در این میان 
وابستگان به حزب کمونیست نپال بوده 

جریان این شورش، پاسگاه ها و در . اند
زندان های محلی به آتش کشیده شدند و 
پادگان محلی بطور کامل ویران شده 

 نفر 15این شورش، به کشته شدن . است
 تن از آنها از مأمورین 5منجر شد که  

.  تن از کمونیست ها هستند4پلیس و 
طبق گزارش کانال تلویریونی کانتیپور، 

، یک هلیکوپتر در جریان این درگیری ها
که توسط کمونیست ها مورد اصابت قرار 

 سرباز 15گرفته بود سرنگون شد و 
در این گزارش همچنان . مفقوداالثر شدند

گفته شد که این اولین باری است که 
هلیکوپتری توسط ارتش خلق مورد 

با باال گرفتن . اصابت قرار گرفته است
بحران در نپال و خطر سرنگونی 

پادشاه نپال، مقامات حکومت ضدخلقی 
سازمان ملل و از جمله کوفی عنان از 
گروه های مسلح کمونیست خواسته اند 
که با ادامه آتش بس، اسلحه ها را برای 
همیشه کنار بگذارند و بین دولت و 

 .گروهای مخالف صلح برقرار کنند
 

 
 کنندگان در نپال ظاهراتیکی از ت 

 در حال سر دادن شعارهای ضدسلطنتی
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  در عزم این قدرت امپریالیستیدر عزم این قدرت امپریالیستی
 !!شک نمودشک نمودنباید نباید در برپائی چنین جنگی در برپائی چنین جنگی 

  

 فریبرز سنجریفریبرز سنجری
 
 

ها در عراق، ها در عراق،   وقوع جنگ و روند سه ساله جنایات امپریالیستوقوع جنگ و روند سه ساله جنایات امپریالیست  ::توضیحتوضیح
صحت نظراتی که چریکهای فدایی خلق در همان آغاز در رابطه با ماهیت و صحت نظراتی که چریکهای فدایی خلق در همان آغاز در رابطه با ماهیت و 

 تأیید  تأیید با وضوح تمامبا وضوح تماممقاصد ضدخلقی و امپریالیستی این جنگ برشمردند را مقاصد ضدخلقی و امپریالیستی این جنگ برشمردند را 
سه سال قبل سه سال قبل ن نظرات، ن نظرات، خوانید، در چهارچوب همیخوانید، در چهارچوب همی  مطلبی که در زیر میمطلبی که در زیر می. . نمودنمود

ها به عراق، به تحریر درآمده و نخستین ها به عراق، به تحریر درآمده و نخستین   و پیش از آغاز حمله امپریالیستو پیش از آغاز حمله امپریالیست
اکنون در سومین سالگرد این جنگ اکنون در سومین سالگرد این جنگ . . بار در نشریه آرش به چاپ رسیدبار در نشریه آرش به چاپ رسید

  ..نمایدنماید   اقدام به چاپ آن می اقدام به چاپ آن می""پیام فداییپیام فدایی""سوز، سوز،   تجاوزکارانه و خانمانتجاوزکارانه و خانمان
 

امریکا به عراق ، چرائی آن و در رابطه با سواالتی که در مورد احتمال حمله 
ایران، و بالطبع موضع اصولی نسبت به این تحوالت  تاثیر این امر در منطقه و

مطرح کرده اید، با توجه به محدودیت زمانی و تاکیدتان بر این امر که پاسخ ها 
نباید بیش از یک صفحه باشد، چاره ای نیست جز اینکه به موجزترین شکل 

با علم به ضعف هائی که زائیده چنین محدودیتی است، . مممکن به آنها بپرداز
با . امیدوارم که خوانندگان عزیز نشریه نارسائی های احتمالی را بر من ببخشند

 : این امید در پاسخ به سؤاالت تان باید بگویم
 

در شرایطی که دولت امریکا حادثه تروریستی یازده سپتامبر را دست آویز 
بدنبال حمله به افغانستان، حال بی  ی خود نموده وگسترش سلطه امپریالیست

 می "تغییر رژیم عراق"شرمانه بر طبل جنگ با عراق می کوبد و رسما خواهان 
باشد و در شرایطی که برخی از قدرتمندترین سیاستمداران امریکائی از برپائی 

، فکر نمیکنم که "پایانی بر آنها متصور نیست"جنگ هائی سخن می گویند که 
نگاهی . توان در عزم این قدرت امپریالیستی در برپائی چنین جنگی شک نمودب

به تدارکات نظامی امریکا در منطقه و تمرکز عظیم نیروهای نظامی این کشور، و 
 خود - که هنوز هم ادامه دارد-هم چنین متحدش بریتانیا در اطراف عراق

غاز جنگ ویرانگر بروشنی نشان می دهد که هدف نه صرفا نمایش قدرت بلکه آ
 . دیگری است

 
اما این که این امر کی و چگونه آغاز خواهد شد، کامال وابسته است به تحول 

چرا که تعدادی از قدرت های بزرگ جهانی هم چون آلمان، فرانسه، . شرایط
با سیاست های امریکا در این زمینه علنا مخالفت می نمایند و از ... روسیه و

 مردم امریکا و جهان مخالف چنین جنگی است سوی دیگر افکار عمومی

مبارزات ضدجنگ، حتا قبل از آغاز این درگیری،  مخالفتی که در اعتراضات و(
چنین عواملی زمان و چگونگی آغاز ). با برجستگی تمام خود را نشان داده است

اما جدا از این که . این درگیری را تا حد زیادی محدود و مشروط می سازند
دها، قلدرمنشی امپریالیسم یانکی را این بار چگونه رقم بزند و نیز، سیر رویدا

جدا از این که چه دالئل و یا بهانه هائی جهت توجیه این جنگ ارائه گردد، یک 
امر غیرقابل انکار می باشد و آن این واقعیت است که، هم جنگ در افغانستان 

رابط با ضرورت حمله به به بهانه مبارزه با تروریسم وهم تبلیغات کرکننده در 
عراق به بهانه تالش دیکتاتوری حاکم بر این کشور جهت تهیه سالح های 

استراتژی "باشند که تحت عنوان   ای مییکشتار جمعی، در راستای استراتژ
 از مدتها پیش در هیئت حاکمه این کشور، "امنیت ملی ایاالت متحده امریکا

 دولت امریکا جهت غلبه بر بحران ، بر اساس این استراتژی.طرح گردیده است
هائی که سیستم اقتصادی این کشور را فرا گرفته و هم چنین حفظ و کسترش 
سلط امپریالیستی اش در جهان، می بایست نیروهای نظامی اش را، بیش ازپیش 
تقویت نموده و با توسل به این نیروها، حوزه های نفوذ خود را گسترش داده و 

بازارهای سراسر جهان، گسترش   انرژی ومواد خام وسلطه اش را بر منابع
 .بخشد

 
 دولت امریکا جهت غلبه بر بحران هائی که سیستم ،بر اساس این استراتژی

اقتصادی این کشور را فرا گرفته و هم چنین حفظ و کسترش سلط امپریالیستی اش 
توسل در جهان، می بایست نیروهای نظامی اش را، بیش ازپیش تقویت نموده و با 

به این نیروها، حوزه های نفوذ خود را گسترش داده و سلطه اش را بر منابع انرژی 
بواقع، بورژوازی امپریالیستی . بازارهای سراسر جهان، گسترش بخشد مواد خام و و

مابین   که خود حاصل توازن قوای حاکم فی-امریکا بدنبال پایان جهان دو قطبی
 در تالش است تا جهان را -هانی دوم بودقدرت های بزرگ پس از پایان جنگ ج

بر اساس منافع و مصالح خود شکل داده و به رقبای امپریالیست اش اجازه ندهد که 
 .سلطه بالمنازع او را در چهار گوشه جهان مورد سؤال قرار دهند

 
 "پایان جنگ بی" در راستای پیشبرد همین سیاست است که دولت امریکا وقیحانه از

ی کوشد با دامن زدن به جنگ هائی که به قیمت مرگ و نابودی سخن گفته و م
هزاران انسان بیگناه تمام می شود، میلیاردها دالر سود نصیب انحصارات این کشور 

سامان داده، و سروری خود بر جهان  و نموده و نابسامانی های اقتصادی خود را سر
 .را تحکیم نماید

 
 مردم عراق و "آزادی"یاتی همچون سناریوی حمله به عراق تحت عنوان جعل

 در همین چارچوب تدوین گشته و از پیش روشن است که ،"دمکراسی"برقراری 
. حاصلی جز فقر و فالکت و دربدری برای مردم این کشور در بر نخواهد داشت

چنین جنگی، حضور مستقیم امریکا در عراق و منطقه را گسترش داده، و این منطقه 
 .به گرهگاه تضادهای امپریالیستی تبدیل خواهد نمودرا، بیش از گذشته، 
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 های امریکا در عراق نه تنها در تباین آشکار با یواقعیت این است که آتش افروز
منافع مردم عراق می باشد بلکه حیات تمامی خلق های منطقه از جمله کارگران و 

متر مرز مشترک  کیلو1300وجود . توده های ستمدیده ایران را نیز به خطر می اندازد
بین دو کشور، آن هم در شرایطی که کارشناسان نظامی امریکا علنا از احتمال 

سخن می گویند که موجب انتشار مواد رادیو اکتیو در "گلوله های اتمی"استفاده از 
از سوی دیگر، حضور بخشی . منطقه می گردد، ابعاد این خطر را آشکارتر می سازد

 در "مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق" ز جملهاز اپوزیسیون دولت عراق؛ ا
 که سال ها زیر پوشش حمایت جمهوری اسالمی قرار داشته اند و وجود -ایران

 وابسته به این مجلس که عمال زیر هدایت سپاه پاسداران می باشد و در "سپاه بدر"
 صورت حمله امریکا به عراق به عنوان یکی از نیروهای نبردهای آینده قرار است

 وجود رژیم ضدمردمی و وابسته ای که جهت ، و مهمتر از همه-بکار گرفته شود
پیشبرد سیاست های امریکا از هیچ اقدامی فروگذاری نمی کند، همگی دست 

ثیر غیرقابل انکار چنین آتش افروزی در اوضاع ایران با بر أبدست هم می دهند تا ت
 .جستگی در مقابل ما قرار گیرد

نیروهای انقالبی حکم می کند تا خصلت طبقاتی و ارتجائی چنین این واقعیات به 
مبارزات مردم برعلیه آن و اساسا برعلیه سلطه امپریالیسم   ساخته وءجنگی را افشا

در شرایطی که بدون نابودی . در کل منطقه را، با شدت هرچه بیشتری به پیش ببرند
یدن به آزادی و دمکراسی  این دشمن مشترک خلق های منطقه، رس؛سلطه امپریالیسم

و حق تعیین سرنوشت ناممکن است، بدون شک، گسترش حضور مستقیم نظامی 
امریکا در منطقه عمال این کشور را مجبور می سازد با چهره واقعی خود در مقابل 

همین امر، به نوبه خود، موجب خواهد شد تا توده ها عامل  گرفته و خلق ها قرار
 بهتر شناخته و مبارزه قطعی برعلیه این نیروی متجاوز و اصلی ادبار و فقر خود را
به امید این که نیروهای انقالبی منطقه بتوانند آتش افروزی . ضدمردمی، تشدید گردد

امپریالیسم را به وسیله ای جهت شعله ور ساختن آتش انقالب در سراسر منطقه 
 .تبدیل نمایند

 

 
 

  

  ""خرافه و سپیدهخرافه و سپیده""
  

 1010بقیه از صفحه بقیه از صفحه 
 
پیده جان، در اخیر توان بیشتر به س

خاطر امر مبارزه در سطوح باالتر و 
واالتر برایت تمنا نموده، به آرزوی 
اینکه روزی گل سر سبد جنبش 

 .رهایی زنان کشورت شوی
اینک پارچه شعری را که زیر 

ها قبل   مدت"خرافه و سپیده"عنوان 
ام، به تو، دختر دلیر ایران  سروده
 .کنم اهدا می

 ) رتبیل.پ (
 ) کانادا-تورنتو  (2006اول  اپریل 

 
 

 خرافه و سپیده
     

  (*)"غول پاگلین"صدا سر داد 
 !هیوالی خرافه"

 من با تو، تو با منی

 تمام حجم سیالت را
  کـه درازناش بود هزار و چهار صد سال-

 !برکن
 از مدار عصر عروج دجال

 :بریزش در گوش شب
 طـوع را بعد از این

 . نمودسرنگون باید
 شفق را غرقه در خون،

 سپیده را نیز،
 بر دار باید کشید

 تا، مبادا؛
 این نمادهای پیدایش و شورش و تنویر

 بشکنند دور تسلسلِ غارت و تسخیر
 و تخدیرشدگان هم،

 "کردگار"باورشان را برگیرند از 
 

******* 
 

 اما این با ر
 -... نه چون پار-

 هراسی در دل شب دوید
 شب، شکسته شد،

 و با هیوالی کنده شده از مدار

 .کرد آخرین دیدا ر
******* 

 

 )1(ی سرخ شفق  نیزه
 ی شب خواهد درید سینه

 سپیده؛ برخواهد خاست
 )2 ("سیاه کوه "از آن سوی ستیغ 
 تاللوی طلوع، نیز

 . خواهد نشست"انگشتر فردا"بر 
 

******* 
 

 اما، هیوالی خرافه
 با یک چشمی کـه دارد بر جبین

  بر تار و پود زمینچسپیدست
 تا بر نخیزند،

 .تخدیر شدگان ز جا
 

******* 
 

 :دیدی که! خواهر، خواهر
 ، همدستانند؛"...غول" و "...هیوال"

 این هر دو،
 "!چه سخت، سخت جانند

 :ببین، ببین که! برادر

یکی را برکشیده گرد باد، در "
 چنبرش،

. "دیگرش هراسیده از مسیر توفان
)3( 
 
 رتبیل. پ
 )2005 مارچ -وتورنت(
 

------------------------  
 :توضیحات

 اشاره به "غول پاگلین"(*) 
 .امپریالیزم

در کشور ما شفق بر خالف ) 1(
های زبان  معنی آن در فرهنگ

فارسی، که بعد از غروب را گویند، 
 .به معنی قبل از طلوع بکار رفته است

 در افغانستان "سیاه کوه") 2(
 .موقعیت دارد

ای انقالبی ه ها و تکان خیزش) 3(
علیه ارتجاع و امپریالیزم در نپال، 

 ....ونزیویال و
 

 
 
 

  !!های سراسر جهانهای سراسر جهان  ققتر باد همبستگی مبارزاتی کارگران و زحمتکشان و خلتر باد همبستگی مبارزاتی کارگران و زحمتکشان و خل   هرچه مستحکم هرچه مستحکم



                           صفحه           83                                         شماره  پیام فدایی  
                                     

 

8 

 
 

  کارخانه بدون مالککارخانه بدون مالک
  

  نمایندگان کارگران در آرژانتیننمایندگان کارگران در آرژانتین  ی با یکی ازی با یکی ازییمصاحبه پیام فدامصاحبه پیام فدا
  

  ))بهرنگبهرنگ. . الفالف: : برگردان به فارسیبرگردان به فارسی((
  
  
  
  
  
  

های توليدی های توليدی    بدنبال اشغال شماری از کارخانه بدنبال اشغال شماری از کارخانه::توضيحتوضيح
پيام پيام ""ها، نشريه ها، نشريه   ران کارخانهران کارخانهدر آرژانتين از سوی کارگدر آرژانتين از سوی کارگ

، ، ""هوگو مندزهوگو مندز""ای با ای با   فرصت يافت تا مصاحبهفرصت يافت تا مصاحبه" " فداييفدايي
  FFaassiinnppaattسازی سازی   نماينده کارگران کارخانه سراميکنماينده کارگران کارخانه سراميک

آرژانتين که از چند سال قبل به اشغال کارگران اين آرژانتين که از چند سال قبل به اشغال کارگران اين 
شود، انجام شود، انجام   کارخانه درآمده و توسط خود آنان اداره ميکارخانه درآمده و توسط خود آنان اداره مي

بنا بنا   گو مندز وگو مندز وهای اقامتی هوهای اقامتی هو  البته بخاطر محدوديتالبته بخاطر محدوديت. . دهددهد
  ززاا  به پيشنهاد خود او قرار شد که پاسخ به سواالت را بعدبه پيشنهاد خود او قرار شد که پاسخ به سواالت را بعد

، متن ، متن  زير زيرمطلبمطلب  ..جعت به آرژانتين ارسال کندجعت به آرژانتين ارسال کنداامرمر
پيام پيام ""ای است که از سوی او تهيه شده و برای ای است که از سوی او تهيه شده و برای   نوشتهنوشته
  ..ارسال گرديده استارسال گرديده است" " فداييفدايي

  
  

  
 

 کارگر و برخورداری از 450 با )1("فاسینپات"سازی  کارخانه سرامیک
سازی در  ترین کارخانه سرامیک ترین ابزار آالت فنی، بزرگجدید

 تا از 200این کارخانه همچنین از میان . باشد آرژانتین می
کنند،  های کارگری کار می های آرژانتینی که بصورت تعاونی کارخانه
، یا "فاسینپات"استان د .شود ترین کارخانه محسوب می بزرگ

ست باورنکردنی؛ پیکاری که  اری، داستان پیک" بدون مالککارخانه"
 را کارخانهپس از گذشت چهار سال از هنگامی که کارگران کنترل 

 "زانون"اسم این کارخانه قبال . بدست گرفتند، همچنان ادامه دارد
 ."زانون" که فردی بود به نام کارخانهصاحب بود، یعنی به اسم 

                                                 
اصطالح  ("ینپاتفاس" که اکنون "زانون"سازی  کارخانه سرامیک - 1

 "نئوکوئن"نام دارد، در استان ) "کارخانه بدون مالک"اسپانیایی معادل 
)Neuquen (واقع گردیده است. 

  اوضاع قبلی و فعلیاوضاع قبلی و فعلی
 

 اشغال اکان، کمدولت آرژانتین و مقامات محلی
به رسمیت کارخانه توسط کارگران را 

قبال در این کارخانه، همچون  .اند شناختهن
داری، همکاری  های سرمایه تمامی کارخانه

نزدیکی میان صاحب کارخانه، دولت و رهبری 
. اتحادیه کارگری برعلیه کارگران وجود داشت

اما . بین کارخانه و دولت رابطه خوبی برقرار بود
روابط دولت با این . اع خیلی فرق داردحاال اوض

ها مملو از کشمکش است چه در  گونه کارخانه
 .عرصه ملی و چه محلی

 
دولت حاضر به خریدن محصوالت تولیدی ما 

کند ما را از  نیست اما از سوی دیگر جرأت نمی
. مان به دیگران مانع گردد فروختن محصوالت

ف دولت معر. اینجا مساله بر سر توازن قواست
الیکه کارگران معرف ح قدرت سیستم است، در

 .دان قدرت مردم
 

توانیم  ما به دولت پیشنهاد کردیم که می
ای نظیر اداره مدارس و  خدمات عمومی

ها را به عهده بگیریم و دولت هم در  بیمارستان
ن منابع مختلفی نظیر آنچه که عوض با تأمی

ها توسط کارگران در   از اشغال کارخانهقبل
دادند، به ما کمک  دارها قرار می ار کارخانهاختی
. اما آنها به این پیشنهاد جواب رد دادند. کنند

های قبلی  دولت کنونی نیز هیچ فرقی با دولت
های کارگری  فعالین اتحادیه] دولت[آنها . ندارد

را به زندان انداخته و چندین تن از کارگران 
زاب تمامی اح. اند کارخانه ما را به قتل رسانده

سیاسی موجود در آرژانتین دسته راستی 
ای جانبداری  های مشابه هستند و از سیاست

امروزه ساختار اندکی تغییر کرده اما . کنند می
بحث صرفا . اهداف هیچ فرقی با گذشته ندارند

 .بر سر قدرت است و ربطی به ایدئولوژی ندارد
 

  حق و حقوق بیشترحق و حقوق بیشتر
 

ران درآمده، از موقعی که کارخانه به اشغال کارگ
مناسبات قبلی . جوّ کارخانه بنیادا تغییر کرده

اگر . هیچ حق و حقوقی برای کارگران قائل نبود
زد، از کار اخراج  کار سر باز می کارگری از اضافه

در حالیکه امروز فضای موجود در . شد می
ای متحدانه  آمیز و مبارزه کارخانه با روابطی صلح

ای تمامی در جهت تأمین حقوق بیشتر بر
کنیم که  ما سعی می. باشد کارگران توأم می

های مختلف  ها و مطالبات همه بخش ایده
کارخانه را گردآوری کرده و معرض توجه قرار 

 .دهیم
 

امروزه وضعیت ایمنی کارگران در محل کار 
در دورانی که . خیلی بهبود پیدا کرده است

 قرار داشت "زانون"کارخانه تحت مالکیت 
حت فشارهای دایمی قرار داشتند کارگران ت

 300بطوری که شمار سوانح کاری ساالنه به 
گونه  در حالی که اکنون تعدا این. رسید می

کند چرا که   فقره تجاوز نمی20سوانح از 
برخالف قبل، کارگران اکنون بطور منظم و 

ما بطور جمعی شرایط . کنند یکنواخت کار می
ران از حق کار را ارزیابی کرده و تمامی کارگ

توانند برای تغییر و  باشند و می رأی برخوردار می
 .بهبود شرایط طرح پیشنهادی ارائه دهند

 
 در رابطه با ریشه بهبودهای کنونی تردیدی ما

بهبودهای حاصله ناشی از آن است که . یمندار
. ایم ما اتحادیه کارگری خود را عوض کرده

را نخستین وظیفه ما آن بود که اتحادیه خود 
ای  اکنون اتحادیه ما اتحادیه. دوباره از نو بسازیم

دمکراتیک و مستقل از مراکز باالیی است و هیچ 
یگری کس از حق و حقوق بیشتری نسبت به د

  کارخانهپرسنل اداری. برخوردار نیست
 مثل بقیه کارگران سر کار )مسئولین اتحادیه(

آیند و بعد از انجام کارهای اداری اتحادیه،  می
آنها از هیچ . کنند ل بقیه کارگرها کار میمث

ای نسبت به سایرین برخوردار  مزایای ویژه
ای داریم  اکنون اتحادیه کارگری ما هم. نیستند

ای که  کند، اتحادیه که کارگران را نمایندگی می
 برخالف قبل که -کند از کارگران دفاع می

اتحادیه با صاحب کارخانه و دولت تبانی 
آن ایام، رهبری اتحادیه در جریان در . کردند می

 ما هم .مناقشات ما با کارفرما از ما حمایت نکرد
از آن اتحادیه بیرون آمدیم اما در عوض، کنترل 

قبال هم . آن شاخه از اتحادیه را بدست آوردیم
شدند،  ئی انتخاب می رهبران اتحادیه برای دوره

اما حاال هر یک از آنها در صورتی که مطالبات 
توانند بالفاصله در یکی  ا تأمین ننمایند میما ر
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 . های اتحادیه از مقام خود عزل گردند از گردهمایی
 

سازی از کارگران چهار کارخانه  اتحادیه کارگران سرامیک
سازی در  سازی تشکیل گردیده و تنها اتحادیه سرامیک سرامیک

سازی  باشد، اما در آرژانتین فقط کارخانه سرامیک آرژانتین می
مسلما کار اتحادیه ما به . شود  توسط کارگران اداره می"فاسینپات"

شود چرا که   محدود می"فاسینپات"سازی  امورات کارخانه سرامیک
اینجا مساله بر . کند ها همکاری می دولت با صاحبان سایر کارخانه

بطوری که به اعتبار مبارزات ما، کارگران . سر مبارزه و مقاومت است
کارگزاران دیگر . اند ها به شرایط بهتری دست یافته سایر کارخانه

ترسند و  ها به اشغال کارگران درآیند می ها از اینکه کارخانه کارخانه
به همین خاطر این روزها حتی دستمزدهای کارگران را سر موعد 

بطور کلی، حقوق صنفی کارگران در سراسر کشور . کنند پرداخت می
 .اتی تقویت گردیده استبهبود پیدا کرده و آگاهی طبق

 
  آلترناتیوآلترناتیو

 
بایست با ساختن یک  جامعه را باید بنیادا تغییر داد و این امر را می

آلترناتیو به انجام رساند تا بدینوسیله سیستم موجود را تحت فشار 
های سیاسی و یا از طریق  شخصا معتقدم یا از طریق کانال .قرار داد

ین باید از دل تجربه های کارگری، سیاست نو جنبش اتحادیه
توانند  هایی که می بین کارخانه. های اشغالی شکل بگیرد کارخانه

 باید گفتگویی دولت و بوروکراسی موجود عمل کنندبمثابه آلترناتیو 
. این آلترناتیو باید رشد و گسترش پیدا کند. مستقیم برقرار گردد

 یعنی ما،. کند دولت، یک قدرت اقتصادی سرکوبگر را نمایندگی می
طبقه کارگر، نیز باید با سازماندهی خود و با مبارزه طبقاتی و افتخار 

 .طبقاتی با این واقعیت به مقابله برخیزیم
 

میرند، آنها از رفتن به مدرسه  در آرژانتین کودکان از گرسنگی می
خواهیم  ما می. محرومند و از هیچ حق و حقوقی برخوردار نیستند

تواند یا از طریق مقابله  این دگرگونی می. این واقعیت را تغییر دهیم
اما در هر حال، . تری انجام گیرد مستقیم و یا به شکل دیپلماتیک

ست که در  این موضعی. ست این دگرگونی امری مطلقا ضروری
اند هرچند که برخالف خود من، همه  کارخانه ما همه با آن موافق

شتباه نشود، ما همگی البته ا. افراد معتقد به مقابله مستقیم نیستند
سازی تولید و کنترل کارگری کارخانه  از سراسری کردن و ملی

 .کنیم حمایت می
 

  پیوندهای محلیپیوندهای محلی
 

قبل از اشغال کارخانه، مواد خام تولید سرامیک، یعنی خاک رس، از 
اخیرا دولت . شد ، تأمین می"ماپوچی"ان متعلق به بومیمحلی اراضی 

راضی را از بومیان غصب نماید تا بتواند یکبار دیگر تالش کرد تا این ا

اراضی مزبور را به کمپانی نفتی اسپانیایی 
 بفروشد، چرا که این منطقه از مقادیر "رپسُل"

اما از آنجا . باشد زیادی نفت و گاز برخوردار می
کنیم، آنها هم به ما  که ما با بومیان همیاری می

اند تا از خاک رُس اراضی آنان  اجازه داده
 امکانات خود را ،ما نیز در عوض. فاده کنیماست

در خدمت به اهالی محلی این منطقه قرار داده 
و تعداد متنوعی سرامیک با نقش و نگارهای 

 "ماپوچی"های بومیان  الهام گرفته از اسطوره
ایم که در سراسر کشور به فروش  ساخته

های ایتالیایی دوران  ها و نقش ما طرح. روند می
 .بریم کار نمیاستعمار را ب

 
از موقع اشغال کارخانه توسط کارگران، این 

 کارگر جدید استخدام کرده و 200کارخانه 
ضوابط استخدامی کارگران در همخوانی با 

عالوه بر . نیازهای اهالی محلی قرار دارد
، ما همچنین "موپاچی"استخدام بومیان 

همکاری نزدیکی با جنبش بیکاران داریم و افراد 
های  رسانه. کنیم ا نیز استخدام میمعلول ر

دهند که میزان بیکاری  عمومی گزارش می
عمومی در حال رشد است، حال آنکه ما افراد 

کارخانه ما، عالوه . کنیم بیشتری را استخدام می
بر همه اینها، در این منطقه سیستم خدمات 

ئی ایجاد نموده که همچنان در حال  رفاهی
ا یک مرکز خدمات ما در اینج. باشد گسترش می

ما بخشی از . ایم درمانی هم برقرار کرده
دستمزدمان را اهدا کردیم و انجمن بیکاران هم 

اما دولت دکترها را از . بقیه کار را انجام داد
اگر آنها . طبابت در این محل منع کرده است

داشتند در این محل طبابت کنند  اجازه می
در شد که نیروی کارگران قا آنوقت ثابت می

است مشکالتی که دولت از حل آنها عاجز است 
و به این ترتیب، این ایده رواج . را برطرف سازد

توانستیم مراکز درمانی  کرد و ما می پیدا می
سود  .بیشتری در سراسر کشور داشته باشیم

حاصله از فروش کارخانه به مصرف عموم اهالی 
رسد و تمامی امور مالی کارخانه قابل  محلی می

س است چرا که ما برای رفاه و سعادت دستر
 .کنیم اجتماع فعالیت می

----------------------------------------------------  
 "فاسینپات"ورد برای اطالعات بیشتر در م

  :توانید به این آدرس مراجعه کنید می
http://www.obrerosdezanon.org/ 
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They were never fooled by 
the deceitful propaganda of 
either the regime or its 
imperialist masters. They 
were never fooled by the 
regime’s pseudo “anti-
imperialist” charade or by its 
sham elections. They 
condemned the regime’s 
conspiracy of closing down 
universities in the early 80s 
and fought against it. They 
depicted the imperialist-led 
war between Iran and Iraq 
and never followed any of the 
regime’s factions nor did they 
fall for their gimmicks like 
those political forces who 
cheered for Khatami and his 
so-called “rule of law”. The 
IPFG has unwaveringly 
fought against the imperialist-
dependent regime of the 
Islamic Republic, and that is 
the reason for their credibility 
and the prominence of their 
combative line and goal in 
the eyes of the masses. 
The truth of the matter is that 
despite the fact that the ruling 
dictatorship in Iran practically 
eliminated a generation of 
revolutionaries, every day the 
righteousness of the IPFG’s 
path and goal which is 
inseparable from the goal of 
the working class, grows 
stronger within our society. 
Just like worldwide the 
bourgeoisie cannot escape 
from the “spectre of 
Communism", the Iranian 
bourgeoisie too cannot 
escape this spectre which 
has become intertwined with 
the name and the aim of the 
IPFG in our society. The 
recent events in Sharief 
University are yet another 
manifestation of it. 
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  ""خرافه و سپیدهخرافه و سپیده""
 

 رتبيل از  رتبيل از --پپن، عنوان شعری است که ن، عنوان شعری است که اياي  ::توضیحتوضیح
ای ای   نامهنامه""شاعران مبارز افغانستان پس از خواندن شاعران مبارز افغانستان پس از خواندن 

 پيام فدائی درج شده  پيام فدائی درج شده ٨٨١١که در شماره که در شماره " " از ايراناز ايران
با سپاس و با سپاس و . . بود، برای ما ارسال کرده استبود، برای ما ارسال کرده است

 اين شاعر گرامی،  اين شاعر گرامی، قدردانی از احساسات مبارزاتیقدردانی از احساسات مبارزاتی
باشد که ديگر باشد که ديگر . . کنيمکنيم  نامه او را نيز در اينجا چاپ مینامه او را نيز در اينجا چاپ می

خوانندگان پيام فدائی نيز بکوشند برخورد هرچه خوانندگان پيام فدائی نيز بکوشند برخورد هرچه 
. . تری نسبت به مطالب اين نشريه داشته باشندتری نسبت به مطالب اين نشريه داشته باشند  فعالفعال

ما در اينجا فرصت را غنيمت شمرده و از تمامی ما در اينجا فرصت را غنيمت شمرده و از تمامی 
خواهيم تا نشريه پيام خواهيم تا نشريه پيام   خوانندگان آگاه و مبارز میخوانندگان آگاه و مبارز می

از آن خود دانسته و نسبت به مطالب از آن خود دانسته و نسبت به مطالب فدائی را فدائی را 
منتشره در آن، فعال و مسئوالنه برخورد کنند و با منتشره در آن، فعال و مسئوالنه برخورد کنند و با 
ارسال نظرات خود، ما را در ارتقاء محتوای ارسال نظرات خود، ما را در ارتقاء محتوای 

  . . نشريه ياری رسانندنشريه ياری رسانند

 
 

 !دختر عزیز
 

 خواندم و اسم  "پیام فدایی" 81ات را در شماره  نامه
های پرحرارت من و  دانم، لطفا سالم شریفت را نمی

 - را بپذیر، و اجازه بده که ترا سـپیده بناممخانمم
اش را بر ضد تیرگی و خرافه  ای که مبارزه سپیده

اش را در این راستا،  آغازیده و نخستین تجربه گرامی
برانگیز، محرک و نیرو آفرینش،  در نامه بس احساس

ی  طوری که هر خواننده. ظرفیت بخشیده است
آن دچار شگفت اش از مطالعه  پرشور و هم سن و سال

ای " نماید که  و هیجانات مبارزاتی شده، آرزو می
کاش منهم بتوانم مثل نویسنده نامه واکنشی در برابر 

گستر  های جهل مقررات و قواعد ضد آزادی  و خرافه
ارتجاعِ پوسیده و عمیقاً متعفن جمهوری اسالمی در 

شده توسط امپریالیسم امریکا،  ایران و افغانستانِ اشغال
های خشکیده این ارتجاع مذهبی آب   به ریشهکه
 ."ی دیگر نشان بدهم پاشد؛ به گونه می
 

 که اضافه از چهار چند -ات بر من سپیده جان نامه
 چنان اثر نمود که در اثنای -ام عمرت را سپری کرده

مطالعه آن، به خانمم که مشغول مطالعه کدام نشریه 
نی گوش به نامه این دختر شجاع ایرا": بود، گفتم

اش را برایت به آواز بلند  خواهد نامه دلم می! بده

ات  سپیده جان باور کن که بعد از پایان نامه. "بخوانم
دختری به ": خانمم، با تعجبی آمیخته با تحسین گفت

این سن و سال چگونه توانسته از اولین گام مبارزاتیش 
آشام مذهبی جمبندی  بر ضد ارتجاع خون

ی  ده علت مبارزه و نتیجه حاصلهای نمو روانشناسانه
آنرا با کلمات و جمالت ساده؛ اما نهایت متهیج، 

 "!آفرین، بنویسد پرمفهوم و شجاعت
 

خواهد بیشتر از این برایت  سپیده جان، دلم می
 "پیام فدایی"کنم صفحات  بنویسم؛ مگر فکر می

 چریک هایی که -نشریه چریکهای فدایی خلق ایران
ترین پیشگامان انقالبی اخیر  وبورترین و محب از نام

دهه چهل و بعد از آن در کشور عزیز تو، همچنان از 
شهرت و محبوبیت خاصی در بین طیف چپ انقالبی 
کشور من، هکذا در میان چپ انقالبی سایر کشورها، 

حال، مختصراً .  اجازه نشر آنرا ندهد-برخوردار بودند
 :کنم ات در زیر اشاره می به یکی دو نکته از نامه

 
تو نازنین چه خوب در یک لحظه زود گذر و 

ساز بدرستی متوجه شدی که انسان چطور  سرنوشت
تواند بر ترس و هراسش غلبه نماید و آنرا از خود  می

براند و به جایش نیروی بسیار بسیار قوی، نهفته در 
... ": یی ات نوشته در نامه. وجودش را، فرا خواند

کمیته ببرند خیلی ترسیدم خواستند مرا به  اول که می
هایم یادم آمد و  روزهای انتخابات و بحث کردن... 

ناگهان . نشینی واداشتم اینکه مدیر مدرسه را به عقب
را در ) لنین( بگذار گپِ یک نابغه انقالبی جهان "...

 :این مورد برایت بنویسم
 
شجاع کسی است که بر . ترسند ها همه می انسان"

و دختر دلیر،  چه به موقع، بر و ت. "ترسش غلبه کند
 "نفرت مقدس"و خشم و . ترس خودت غلبه کردی
در . آشام را به جایش نشاندی از دشمن جاهل و خون

آنهم چه (اصل، همین خشم و نفرتت از دشمن طبقاتی 
ها  گری، جز جهادی خردی و وحشی دشمنی که در بی

) های کشور ما حریفی در جهان ندارد و طالبی

زادکننده همین نیروی بسیار بسیار قوی و آغازگر و آ
ناگهان یک ... ": یی نوشته. ناشناخته در وجودت بود

نیروی پیدا کردم و شروع کردم به داد زدن که چرا 
مگر من چه کار . خواهید من را ببرید زندان می

 سالمه و شما حق ندارید من را 16کردم؟ من فقط 
 ."زندان ببرید

 
ن مورد حمله دشمن قرار سپیده جان وقتی که انسا

. شود این نیروی خفته در وجود انسان بیدار می. گیرد
آنگاهست که این نیرو . گیرد و زیر فرمانش قرار می

با داد و فریاد و نعره و غرش و صدا، غلیان و 
و بر جبین دشمنی پر از . دارد وطغیانش را اعالم می

ناپذیر  کین و به ظاهر نهایت پر توان و زوال
طوری که خودت در مبارزه رویا روی دریافتی همان(
عرق ترس ) "که اینها خیلی هم پوشالی هستند"
همچنان این . گردد و زبون بودنش برمال می. افشاند می

بر ...) صدا، داد و فریاد، نعره و(نیرو با همین شگرد 
های پیرامونش اثر نموده، نیروی همگونش  سایر انسان

نش، واکنش و کمک را در وجود آنان به حرکت، ک
از همین سبب بود که خشم و نفرتت از . دارد وامی

دشمن، بر رهگذرانی که کدام پیوند و شناختی با تو 
شان  شان را دور کرد و خشم ترس. نداشتند، اثر نمود

چنانکه از بازداشت و از زندان و از . را  برانگیخت
و در دفاع از تو، آنان هم . شکنجه نترسیدند

گیر رژیم، عمالً اعالم  ا با سگان پاچهشان ر دشمنی
ی تو بر ضد دشمن؛ ترا یاری  کردند و در مبارزه

 .نشینی واداشتند و دشمن را به عقب. نمودند
 

پیام "ات در  حاال که تو با نوشتن نامه! سپیده جان
یی، بگذار در   برای رژیم بسیار خطرناک شده"فدایی

یکی از : ای را برایت یادآوری نمایم که اخیر نکته
نشدن یک مبارز، این است  عوامل پیگیری و خسته

 از "نفرت مقدس"های خشم و  که، نگذارد شعله
دشمن طبقاتی در رأس امپریالیزم جهانی، در وجودش 

 .فروکش کند
  77  ادامه مطلب در صفحهادامه مطلب در صفحه
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بررسی مختصری از بررسی مختصری از 
سطح دستمزد کارگران سطح دستمزد کارگران 

  8585در سال در سال 
  

  20062006  سسمارمار  --  فرشاد بهرنگیفرشاد بهرنگی
 

در اسفند ماه به روال هر  ر جمهوری اسالمی،وزارت کا
 حداقل دستمزد کارگران برای سال جدید را تعیین ،سال
حداقل دستمزد کارگران ، بر اساس اعالم وزارت کار. نمود

 هزار تومان و دستمزد کارگران قراردادی 150رسمی 
 هزار تومان به 30 با توجه به مبلغ) غیررسمی یا پیمانی(

 هزار تومان در ماه اعالم 230، "نیت شغلیحاشیه ام"عنوان 
طبق معمول هر ساله هم ادعا شده است که . شده است

،  85دستمزد جدید، با سطح تورم پیش بینی شده در سال 
در حالیکه نگاهی به رشد . متناسب بوده و در انطباق است

ها و مقایسه آن با درصد افزایش  افسارگسیخته قیمت
 .ن این ادعا را عیان می سازد دروغ بود،حداقل دستمزد

 
شده   مقایسه حداقل دستمزد ماهیانه تعیین،از سوی دیگر

 خود ،کارگران با خط فقر اعالم شده در سطح جامعه
حسین "برای نمونه حتی . افشاگر این ادعای فریبکارانه است

 یعنی یکی "دبیر اجرائی خانه کارگر غرب تهران"، "ای حمزه
 خط فقر را ،ر محیط های کارگریاز مهره های خود رژیم د

:  هزار تومان در ماه در نظر گرفته و می گوید300حقوق 
 هزار 300 هزار تومانی کجا، خط فقر 150دستمزد "

 و 150به واقع هم با کنار هم گذاردن اعداد . "تومانی کجا
تواند به عمق وقاحت و بی شرمی  ، هر بیننده ای می 300

 حتی نیازی به الپوشانی گردانندگان رژیم پی ببرد که
 .های چنین آشکارشان را نیز نمی بینندی فریبکار

 
شرائط بس ناعادالنه موجود که در بطن خود اوج گیری 
اعتراضات کارگری را نهفته دارد، کار را به جائی رسانده 

 نیروهای خود رژیم که به عنوان به است که حتی دادِ
ای  دکارگری کارگری در نهادهای ض"نمایندگان"اصطالح 

های   در میان کارگران به فعالیت"شوراهای اسالمی"چون 
در این میان . جاسوسی مشغولند را نیز درآورده است

، نایب رئیس شورای اسالمی کار شرکت "رضا جمالی"
 و "عضو هیات رئیسه"های  سیمان تهران، که عنوان

 خانه کارگر شهر ری را نیز با خود یدک "ول آموزشئمس"

 اسفند 27ای در تاریخ  در طی مصاحبهمی کشد 
 هزار تومانی 300خط فقر ":  اعتراف کرد که84

 هزار تومانی فاصله زیادی دارد 150با دستمزد 
 هزار 150و مشخص نیست که کارگر چگونه باید 

 ".تومان باقیمانده را جبران کند
 

تازه این در شرایطی است که وضعیت اسفبار و 
و خانواده های آنان به انگیز زندگی کارگران  غم

واقعیت اینست که عمالً . همین جا ختم نمی شود
 " هزار تومانی150"نه کارگران حقوق ماهیانه 

دریافت می دارند و نه خط فقر واقعی در ایران 
دکتر "برای نمونه، .  می باشد" هزار تومان300"

، استاد دانشگاه اقتصاد تصریح "ابراهیم رزاقی
ه رشد ساالنه نرخ تورم، با توجه ب": کرده که

 هزار تومانی حتی اگر با 150حداقل دستمزد 
 هزار تومان 200مندی به  مزایا و حقوق عائله

برسد، نمی تواند پاسخگوی نیازهای نیروی کار 
، استاد "حسین علی ذوالفقاری"و یا . "باشد

، ضمن اینکه  84 اسفند ماه 22دانشگاه، در تاریخ 
 2کارگران در طی روش تعیین حداقل دستمزد 

دهه گذشته را مردود شمرده و آنرا 
بر طبق ": غیرکارشناسانه اعالم نمود، گفت
 نفره در 2تحقیقات انجام شده یک خانواده 

 هزار تومان و یک 250شهرهای بزرگ باید 
 هزار تومان درآمد ماهیانه 450 نفره، 4خانواده 

 ."داشته باشد
 

 بزرگ کشور ها و کارخانه های از آنجا که کارگاه
عمدتاً در شهرهای بزرگ متمرکز گشته اند، 
بنابراین ناگفته پیداست که حجم وسیع کارگران 
نیز عمدتاً در شهرهای بزرگ بسر برده و در 

 هزار تومان در ماه بلکه به 300نتیجه خط فقر نه 
 هزار تومان در 450گفته کارشناسان اقتصادی، 

ه قاعدتا تازه الزم است بدانیم ک .ماه می باشد
خانواده های کارگری در سرشماری ها و 

 نفر بلکه معموالً بطور 4آمارگیری های دولتی نه 
با این .  نفر در نظر گرفته می شوند5متوسط 

حساب می توان پی برد که خط فقر واقعی در 
هزار تومان در ماه نیز 450ایران از همین رقم 

 .فاصله دارد
 

ست با وجودیکه از سوی دیگر، تجربه نشان داده ا
در طی سالهای گذشته همواره در اسفند ماه از 
سوی وزارت کار حداقل دستمزد کارگران اعالم 

می گردید، اما عمال کارگران حقوقی پائین تر از 
تنها با . سطح دستمزد اعالم شده می گرفته اند

نگاهی به سطح حقوق کارگران در کارخانه های 
 برده شود  کافی است پی84ایران در طی سال 

که اکثر آنان حتی وقتی از سوی وزارت کار 
 هزار تومان اعالم 138حداقل دستمزد کارگران 

 هزار تومان در ماه 100شده بود، زیر سقف 
مرتضی مختاری " برای نمونه. حقوق می گرفتند

 ،به اصطالح نماینده کارگران استان لرستان، "فر
در حال " : اسفند ماه اعتراف نمود که17در 

 هزار 80-70حاضر بیشتر کارفرمایان مبالغ 
تومانی به کارگران قراردادی می دهند و هیچ 

 ت اعتراض به این موضوع را ندارد،أکس هم جر
 ."چرا که اعتراض مترادف با اخراج خواهد بود

 
کارگران رسمی کشور که با حقوق بخور و نمیر 
روزگار می گذرانند، همانند کارگران قراردادی، 

ر بیشتر کارخانجات و مراکز صنعتی کشور عمالً د
 13گاه حتی تا (حقوق خود را با تأخیرهای طوالنی 

و بعضاً با کسر مزایا دریافت داشته و قادر ) ماه
های زندگی خود و خانواده  به تأمین حداقل

تفاوت سطح دستمزد اعالم . هایشان نمی باشند
شده از سوی وزارت کار با خط فقر، بیانگر 

اوضاع اسفبار زندگی کارگران رسمی ماهیت و 
 .در ایران می باشد

 
اگر بپذیریم آنچه که عمالً در بیشتر کارخانجات 
ایران به کارگران پرداخت می شود متجاوز از 

 40 هزار تومان نمی باشد، آنهم نه برای 100
 ساعت 50ساعت کار در هفته بلکه برای حداقل 

 این نتیجه آنگاه به راحتی می توان به. کار هفتگی
گیری رسید که رژیم جمهوری اسالمی چه شرایط 
غیرقابل تصوری برای بورژوازی ایران آماده  
کرده است و چگونه در پی آنست تا ایران را که 
به مقیاس وسیعی از نیروی کار جوان برخوردار 

 برای سرمایه داران "بهشتی"است تبدیل به 
 نه "بهشت"داخلی و خارجی کند که در این 

انونی از کارگران دفاع می کند و نه سرمایه دار ق
. مسئولیتی در قبال کارگران به عهده می گیرد

در شرایطی که  تمام نیروی سرکوب رژیم نیز 
در خدمت حفظ این موقعیت یعنی نگهبانی از  
منافع سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای 

 . بسیج شده است"بهشتی"پاسداری از چنین 
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  در سنگاپوردر سنگاپوربرده داری برده داری 

 
 .٢٠٠۵ دسامبر ١٢تاريخ ، نروژ) مبارزه طبقاتی(گرفته از روزنامه کالسه کامپن بر

 
 

سيل ورود زنان کشورهای همجوار به پايتخت سنگاپور برای رسيدن به يک 
زندگی بهتر و برای رسيدن به آمال و آرزوهای زنان و دختران جوان 

  هزار١۵٠بيش از . نيستسريالنکايی و اندونزی، جهنمی بيش  فيليپينی،
زن در سنگاپور اجازه اقامت کار دو ساله دارند که بيشترين اين زنان از 

بان حقوق بشر  سازمان ديده. کشورهای فيليپين، اندونزی و سريالنکا ميباشند
)Rights Watch HRW - Human ( گزارشی را ٢٠٠۵در ماه دسامبر 

پور، اداره کاريابی، و امور اجتماعی سنگا تهيه و برای وزرات کار
در اين گزارش، با زنان . صاحبکاران و ارگانهای دولتی ارسال کرد

خدمتکار که برای اشتغال به سنگاپور آمده اند مصاحبه و از وضعيت تأسف 
بار زنان خدمتکار و رفتار شرکتها و آژانسهای کاريابی پرده برداری شده 

 .است
 

بان حقوق بشر اعالم ميکند که اکثريت غريب به اتفاق زنان  سازمان ديده
بدترين گروه آنان، . خدمتکار در سنگاپور در بدترين شرايط بسر ميبرند

زنان و دخترانی هستند که در خانه های شخصی ايزوله و يا به زبانی ديگر، 
 و اذيت از زندانی شده اند، تعداد زيادی از اين خدمتکاران زن مورد آزار

جانب صاحبکاران قرار گرفته و به زور از سنگاپور به کشورشان 
 .برگردانده ميشوند و فرصت گرفتن کمک از جايی را پيدا نميکنند

 
آژانسهای کاريابی در قبال گرفتن پول هنگفت و در ازای مالياتی که از هر 
دو طرف يعني هم از کارفرما و هم از زنان خدمتکار ميگيرند حيات 

به کررات ديده ميشود که اين آژانسهای . اقتصادی خودشان را تأمين ميکنند
کاريابی به زنان و دختران حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار 

قبل از خروجم از : " ساله از اندونزی ميگويد٢٠، دختری "وی دی. "ميدهند
موزی شرايط در اين دوره کارآ. اندونزی بايستی يک دوره کارآموزی ميديدم

به ما غذا نميدادند، من سه ماه در آنجا بودم، ما بيش . بسيار وحشتناکی داشتيم
درب آنجا هميشه بسته بود، نگهبانان آنجا کليد درب را . از صد دختر بوديم

اگر کسی از دختران فرار ميکرد ما را . داشتند و تمام دربها را قفل ميکردند
وز آخر هفته را به ما غذا ندادند و چندين بار، سه ر. مجازات ميکردند

 . بار بشين و پاشو تنبيهي ميرفتيم۴٠٠بايستی 
 

تعداد زيادی از دختران اندونزی تعريف ميکنند که آنها مورد تهديد قرار 
اگر خواستار اتمام کار قبل از پايان قرارداد بوديم ما را تهديد : گرفته اند

زيم، تهديد به پرداخت جريمه ميکردند که به آنها پول زيادی بايد بپردا
ميکردند و يا اينکه ما را به تن فروشی مجبور ميکردند و به فاحشه خانه ها 

 .ميفرستادند
 

دولت سنگاپور برای کنترل بيکاری در کشور، خدمتکاران را از ازدواج با 
سنگاپوريها منع ميکند و حتی از داشتن دوست پسر جلوگيری بعمل می 

 .رای اين زنان ممنوع استبعبارتی عشق ب. آورد
 

بان حقوق  وزرات امور کار اجتماعی سنگاپور در نامه ای به سازمان ديده
ممنوعييت ازدواج  برای زنان غيرسنگاپوری يک امر : بشر مينويسد که

ضروری برای جلوگيری از رقابتهای شغلی و تخصصی در سنگاپور 
ر اختالل بوجود می اينگونه کارگران خارجی در اين مورد در کشو. ميباشد
و بخاطر محدوديت مرزی و توانايی اقتصادی، اين کشور از . آورند

نگهداری درازمدت اين عده از کارگران که تعدادشان روزبروز رو به رشد 

است امکاناتی در نظر نميگيرد و بعد از پايان اقامت شغلي، امکان نگهداری 
زنان کارگر  .ذير نيستاز اين خدمتکاران زن خارجی در اين کشور، امکانپ

خارجی که به عنوان خدمتکار استخدام ميشوند بايد معاينات پزشکی ای که 
برای اين .  ماه يکبار انجام دهند۶شامل آزمايش ايدز و بارداری است را هر 

گروه از زنان، زندگی شخصی يک پديده غريب و ناشناخته ميباشد، داشتن 
 .يک روز تعطيل، تنها يک رويا است

 
کتهای کاريابی زنان خارجی و يا صاحبکاران آنان و ارگانهای دولتی و شر

آنها شايعه پراکني . غيردولتی ترس و ارعاب را ميان مردم رايج کرده اند
کرده اند که زنان و دختران کارگر خارجی در سنگاپور برای خانواده های 

پوری سنگاپوری خطرناک هستند و امکان از هم پاشيدن خانواده های سنگا
بخاطر وجود اين زنان ميباشد، بهمين دليل، ازدواج اين زنان خطری برای 

واقعيت قضيه اين است که اين گروه از . خانواده های سنگاپوری ميباشد
زنان خارجی در سنگاپورعمآل بيش از ديگر زنان مورد تهديدها و ستمهای 

ه مورد يکی از اين دختران تعريف ميکند که چگون. جنسی قرار ميگيرند
صاحبکارم : او ميگويد. سوءاستفاده از جانب صاحبکارش قرار گرفته است

هر روز استمناء مي کرد و مرا به ديدن اين منظره مجبور ميساخت و من 
، يکي "ميريانی. "هر روز بايد مقابل او می ايستادم و شاهد اينکار ميشدم

ر صاحبخانه را وقتی که  جريان تجاوز مکر: "ديگر از اين دختران، ميگويد
برای  اداره و آژانس کار گفتم، آنها مرا باور نکردند و مرا به سکوت دعوت 

اگر اين تجاوز واقعی است چرا مکرر و : "کردند و در جواب به من گفتند
 ."بخاطر اينکه من ميترسيدم: "در جواب گفتم" بمراتب اتفاق افتاده است؟

 
زنان " خودکشی"اشي و  ، تعداد مرگ و مير ن٢٠٠۵ تا ١٩٩٩از سال 

بيشتر اين .  تن گزارش داده شده است١۴٧خدمتکار خارجی در سنگاپور 
علت کشته شدن، پرت شدن از . است" سوانح کاری"مرگ و مير بر اثر 

 آپارتمانها ميباشد، اما آمار مشخصی از اين پرت شدنهای اختياری
 و ميرها در دست نيست و عامل اين مرگ) قتل عمد( و اجباری) خودکشی(

 .عموما سوانح کاری، ثبت شده است
 
 سال در خانه صاحبکارش زندانی ٢ ساله از اندونزی، مدت ٢٣، "ايری"

از بی .  سال در خانۀ درب بسته خدمتکاری ميکرد٢در اين مدت . شده بود
غذايی به حال بيهوشی افتاده بود، بعد از بيرون آمدن از آن خانه با پرت 

س و تقاضای کمک، توسط يکی از زنان خدمتکار کردن يک نامه و التما
تمامی دربهای بيرونی خانه قفل : "او ميگويد. همسايه از آان خانه فرار کرد

بود، آشپزخانه را روزها و هفته ها قفل کرده بودند، تنها درب حمام باز بود، 
 به من غذا نميدادند، من گرسنه مانده بودم ، بايد چکار ميکردم؟

 
ده سال پيش اعدام يک .  در سنگاپور به شدت اجرا ميشودمجازات اعدام
 که همه معتقد بودند اعدامش يک Flor Contemplacionفيليپتی به نام 

اعدام حقوقی بود، در آنزمان باعث بحثهای ديپلماتيکی بين دولت فيليپين و 
اکنون هم يکی از دختران فيليپنی به جرم قتل کارفرمايش، . اندونزی شده بود

هم اکنون يکي از .  اعدام گرفته است و به اين حکم اعتراض کرده استحکم
انجمنهای ضد اعدام، بااعدام اين زن فيليپينی مخالفت بعمل ۀورده و خواهان 

 .لغو حکم اعدام اين زن ميباشد
 

 به تمامی ٢٠٠۵بان حقوق بشر در ماه دسامبر  گزارش سازمان ديده
د و رسانه های گروهی را به ارگانهای دفاع از حقوق بشر ارسال ش

در اين گزارش، خواسته شد که دولت  .جنجالهای تبليغاتی مشغول کرد
اما همچنان زنان . سنگاپور وضعيت زنان خارجی کارگر را تغيير دهد

خدمتکار در سنگاپور در جهنمی سخت بسر ميبرند ، برده داری ظلم و ستم  
وچک و بزرگ در اقصا به سبک امروزی در خدمت منافع سرمايه داران ک

سنگاپور هم تنها يک نمونه از . نقاط جهان به اشکال مختلف بچشم ميخورد
 .اين خروار امپرياليستی است
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  انتخابات در کلمبیاانتخابات در کلمبیا
 

ای تحت عنوان  در ماه مارس، انتخابات نمایشی
به . انتخابات ریاست جمهوری در کلمبیا برگزار شد

 این به گزارش خبرگزاری بی بی سی، در جریان
 درصد از شهروندان 36اصطالح انتخابات که تنها 

 درصد از 15تازه (کلمبیایی در آن شرکت کردند 
الوارو اوریبو "!) آرای ریخته شده باطل اعالم شد

.  قدرت را بدست گرفتAlvaro Uribo Velez"ولز
سرکار آمدن الوارو نه تنها پیوندهای کلمبیا با امریکا 

لکه پیشبرد سیاستهای را رسما تحکیم میکند ب
نئولیبرایستی امپریالیستها را در کلمبیا تسهیل خواهد 

امپریالیسم امریکا مانند گذشته بر سیاستهای . نمود
دولت کلمبیا و کال دولتهای امریکای جنوبی تسلط 

الوارو اعالم نموده که با قدرت  ارتش کلمبیا و . دارد
حمایت و کمکهای مالی و نظامی امریکا، جنبش 
مسلحانه و گروهای چریکی را در کلمبیا سرکوب 

 .خواهد کرد و پیروزی کامل را بدست خواهد آورد
 

فقر، رشوه خواری، رشد روزافزون تضادهای طبقاتی و 
تشدید نارضایتی عمومی از نابسامانیهای اقتصادی، 

تا . ویژگی برجسته نظام تحت سلطه کلمبیا میباشد
ه اند که امریکای جائی که مقامات نظامی اظهار نمود

. التین از فقدان امنیت و تهدیدهای دیگر در رنج است
 "جهانی سازی"در این حال، فعاالن ضد سیاستهای 

 کلید این امنیت و "آند"مناطق : امپریالیستها، میگویند
مهمترین و خطرناکترین منطقه  به واقع. ثبات میباشد

الیت برای امریکا کوه های آند میباشد که محل فع
 .است ریکهای ضد امریکائیچ
 

بحران جاری در کلمبیا تاثیر مستقیمی بر شرایط 
سیاسی و اقتصادی کشورهای همجوار مانند اکوادور، 

چریکها و نظامیان . برزیل، و ونزوئال گذاشته است
البته بجز . دولتی از مرزهای کلمبیا عبور میکنند

درگیریهای کوچک و روزمره، درگیریهای شدید 
بیشتر درگیریها میان چریکها و . یردصورت نمیگ

 در "اپوره" و "تاچیرا" و "زوالیا"سربازان در منطقه 
در حالیکه بیشتر نظامیان و . مرز ونزوئال میباشد

سربازان کلمبیا در مرزهای اکوادور به طرف استان 
، یعنی منطقه ای که محل Putumayo "پوتومایو"

 .اند  کرده  میباشد، تجمعFarcفعالیت نیروهای فارک 
 

، از سوی نظامیان Farcجریان چریکی فارک 
 نامیده " تروریسم-نارکو"امریکایی و دولت کلمبیا، 

).  به معنای موادمخدر می باشد"نارکوتیکا"(می شود 
حکومت کلمبیا، مبارزین مسلح و چریکها را بعنوان 

ژنرال . قاچاقچی دستگیر و شکنجه و ترور میکند
 که مبارزه با مواد مخدر  اظهار میکند"کراددوک"
) اسم مستعاری برای سرکوب مبارزات مردم کلمبیا(

تقریبا موفقیت آمیز بوده است وهمواره با کمکهای 
امریکا پیش رفته است و این نه تنها برای کلمبیا بلکه 
برای ثبات و امنیت کشورهای همجوار نیز حیاتی 

بعبارتی دیگر، سرکوب شدید مبارزین کلمبیا، ! است
حت عنوان مبارزه با مواد مخدر، با دخالت مستقیم ت

نیروهای  نظامی امریکا و آموزش ارتش کلمبیا توسط 
واقعیتی که یکبار دیگر . امریکایی ها پیش میرود

سیاستهای استعماری و ضدخلقی امپریالیسم امریکا را 
 .در مقابل مردم امریکای التین به نمایش میگذارد

 
دور در این درگیریها دخالتی از سوی دیگر، ظاهرا اکوا

نداشته است، به این معنا که جریان چریکی فارک  
Farc صرفا از نوار مرزی اکوادر به عنوان مقر و پایگاه 

اکوادر . برای نیروهای مسلح خود استفاده میکند
همچنین رسما با نیروهای نظامی که به شکار و 
دستگیری مبارزین مشغولند همکاری نکرده است و 

 تمایلی برای همکاری با ارتشیان نشان نداده هیچ
در ضمن، اکوادور مایل نیست که مرزهای این . است

کشور نادیده گرفته شود، گرچه پاسداری از مرزها 
در ماه جون سال گذشته، فارک .  امری مشکل میباشد

 حمله کرد و در "پوتومایو"به یک پادگان نظامی در 
 کلمبیایی کشته  تن از سربازان19این حمله چریکی 

بدنبال این رویداد، اختالفات دیپلماتیک بین . شدند
کلمبیا و اکوادور باال گرفت و کلمبیا دولت اکوادور را 
به عنوان حامی این جریان چریکی و پایگاه امنی برای 
مخالفین و مبارزین اعالم نمود و بر همین اساس از 

 .اکوادور شکایت نمود
 

 شکایت کلمبیا را باز Quitoدولت اکوادور در کیوتو 
پس فرستاد و در جواب به آن، اعالم نمود که دولت 

. کلمبیا خود مسئول کنترل مرزهای خود میباشد
، وزیر امور خارجه اکوادور، در "مایورسیو گاندارا"

بایستی از قانون به ": مصاحبه ای با بی بی سی گفت
شکل جدی استفاده کنیم، یعنی میتوانیم قانون ویزا 

رای شهروندان کلمبیایی را به اجرا درآوریم و ب
همزمان هزاران زندانی کلمبیایی را که در زندانهای 

 .اکوادور هستند، اخراج کنیم

 
 

 
 

کارگران معدن سنگرود، کارگران معدن سنگرود، 
های های   چشم براه کمکچشم براه کمک

  !!انداند    غیبیغیبی
 

 کارگر معدن سنگرود، پس از یک سال 620
اعتراض پی در پی و شنیدن وعده های سرخرمن 

 استانی و در نهایت پناهنده شدن به دفتر مقامات
، نه تنها  به حقوق "رئیس جمهور عدالت طلب"

 ماه خود دست نیافتند، بلکه در سایه 13معوقه 
 دولت احمدی "عدالت گستری"شعار فریبکارانه 

نژاد مزدور، با شکمی گرسنه و لباسهای مندرس به 
 .استقبال سال نو رفتند

ا خانواده هایشان، کارگران معدن سنگرود که ب
 هزار نفر را تشکیل می دهند در 3جمعیتی بالغ بر 

نامه ای خطاب به مسئولین حکومتی عنوان کرده 
در روزهای پایانی سال و در خانه بی "اند که 

ای برای به فروش رساندن   رونق خود، دیگر وسیله
و تهیه تکه نانی را نداشته و در اثر بی توجهی 

ردن رئیس جمهور، از مسئوالن و رسیدگی نک
زندگی ناامید شده و برای زنده ماندن تنها چشم به 

 .ایم  های غیبی و الطاف خداوندی دوخته  کمک
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  اعتصاب عمومی در نپالاعتصاب عمومی در نپال
  

  20062006برگرفته شده از روزنامه کالسه کامپن، آوریل برگرفته شده از روزنامه کالسه کامپن، آوریل 

KKllaassssee  KKaammppeenn  --  AApprriill  22000066  
 

 
با . تصاب عمومی چهار روزه اقدام نمودندمخالفین در نپال علیه شاه و برای دمکراسی به یک اع

. آغاز این اعتصاب، تمام راه های اصلی این کشور کوهستانی از تردد وسایل نقلیه خالی گشت
در بقیه شهرهای این . تعطیل گردیدند) Katamanduکاتماندو (بیشتر مغازه ها در پایتخت نپال 

 نیز Pokharaدر شهر توریستی پوخارا حتی . کشور نیز مغازه ها، مدارس و شرکتها تعطیل شدند
 این اعتصاب عمومی به دعوت هفت حزب اپوزیسیون علیه گیانندرا . همه جا تعطیل بود

Gyanendraپادشاه نپال سال گذشته دولت را از کار برکنار کرد و . پادشاه نپال صورت گرفت
ا سال آینده در کشور او انتخابات را ت. اعالم کرد که مخالف داشتن احزاب در این کشور است

 .معلق کرد؛ اقدامی که با مخالفت شدید اپوزیسیون مواجه شد
 

گروههای مسلح  کمونیستی  که سالهاست در شهرهای کوچک و روستاها برعلیه سیستم موجود 
می جنگند با این هفت حزب به توافق رسیده بودند که با اعالم آتش بس و با همکاری با یکدیگر، 

اما پادشاه نپال با . ه مشترک، مجددا سیستم چند حزبی را در کشور براه اندازنددر طی یک مبارز
توجیه اینکه کمونیستها با مبارزه مسلحانه شان در کشور و تشویق اپوزیوسیون به راهپیمایی و 

 . ایجاد می کنند، اعتصاب عمومی را غیرقانونی اعالم نمود"ناآرامی"تظاهرات، 
 

و اعتصاب چهار روزه، طبق گزارش رسانه ها در همان روز اول اعتصاب به دنبال آغاز  تظاهرات 
در کاتماندو و حومه اش . عمومی عده ای از تظاهرکنندگان و رهبران سیاسی بازداشت شدند

 نفری از خبرنگاران، وکال، معلمین و پزشکان در یک 50یک گروه . حکومت نظامی برقرار گردید
 نفر 300ارشگران نپالی و خارجی، فقط در کاتماندو بیش از طبق گزارش گز. جلسه دستگیر شدند

 .بازداشت شدند
 

اعتصاب عمومی در عمل موفقیت آمیز بود و تظاهرکنندگان در خیابان ها وکوچه های شهرهای 
نپال با سوزاندن الستیک و انداختن سنگ بسوی پلیس تا دندان مسلح، خشم و نارضایتی خود از 

در حالیکه پلیس ضدشورش با حمل باتون و اسلحه و استفاده از .  دادنددیکتاتوری حاکم را نشان
گاز اشک آور برای کنترل تظاهرکنندگان خیابان ها را محاصره کرده بود، تظاهرکنندگان با دادن 

، "ما دمکراسی می خواهیم"، "گیانندرا از کشور برو"، ) پادشاه نپال ("مرگ بر گیانندرا"شعارهای 
در شهر قدیمی کیتی پور . ، توانستند اعتراض خود را نشان دهند"اهی را رها کنگیانندرا تخت ش"

 .نزدیک کاتماندو، مردم خیابان ها را بسته و مانع ورود پلیس به شهر شدند
 

بعد از قدرت گیری گیانندرا و برکنارکردن هفت حزب و قبضه قدرت توسط پادشاه، اعتراضات 
سازماندهی . ض توده ای برعلیه حکومت نپال می باشداخیر گسترده ترین و شدیدترین اعترا

اعتصابات توده ای اخیر، توسط این هفت حزب و با همکاری 
کمونیست هائی که برعلیه رژیم مبارزه مسلحانه می کنند صورت 

کمونیست های مسلح که با دولت نپال در حال جنگ . می گیرد
آنها به . دهستند در بیشتر نقاط کشور از حمایت مردم برخوردارن

حمایت از اعتصاب عمومی در کاتماندو و اطراف آن، آتش بس 
 .اعالم کرده اند

 
در نوامبر سال گذشته، کمونیست های مسلح با هفت حزب نپالی 
قرارهایی برای برکنارکردن پادشاه گذاشتند اما بخاطر اختالفاتی که 
میان این هفت حزب و آنها وجود دارد هنوز موفق به یک همکاری 

هفت حزب نپالی خواهان برقراری مجدد . کامل میان خود نشده اند
 تأسیس شد و وجود احزاب متفاوت در 1991پارلمان که در سال 

پارلمان هستند، اما کمونیست های نپالی خواهان یک قانون اساسی 
مطالبات آنها . بر اساس خواست های اکثریت مردم نپال می باشند

خلق برای رسیدن به دمکراسی و نپال امروز و جنگ "در کتاب 
 . تشریح شده است"رفرم اراضی 

 
در جریان شکل گیری اعتصاب عمومی اخیر، دولت پادشاهی نپال 

در میان این دستگیرشدگان، . هزاران نفر را دستگیر کرده است
نماینده احزاب نپال و رهبران و فعالین سیاسی و نمایندگان اتحادیه 

دگان به جرم فعالیت و سازمان دستگیرش. ها بچشم می خورند
دادن اعتصابات سراسری و مخالفت با رژیم دستگیر، شکنجه و 

یکی از تظاهرکنندگان در جریان اعتصاب عمومی . زندانی شده اند
در درگیری با پلیس بر اثر ضرب و جرح های شدید پلیس، کشته 

 .شد
 

 در رسانه های گروهی نپال، نام دستگیرشدگان منتشر شده است و
بیشترین این اسامی مربوط به نمایندگان احزاب و سازمان های 

دستگیرشدگان . جوانان و ارگان ها و سازمان های سیاسی می باشد
دولت نپال آنها را در . در زندان های نپال در شرایط بدی هستند

شرایط تشنگی و گرسنگی قرار داده است و از دادن غذا و آب به 
 .ری از آنان نیاز به پزشک و دارو دارندبسیا. آنها خودداری می کند

 
 کیلومتری جنوب شرقی شهر کاتماندا، 350در شهر ماالنگوا در

بیش از هزار نفر از مخالفین و مبارزین شورش کردند و این 
مخالفین به حصارهائی که بوسیله  . شورش تا مدتی ادامه یافت

ان پلیس برپا شده بود و به شرکت های خصوصی و دولتی و زند
های محلی و همچنین به یکی از پادگان های ارتشی در ناوالپور 

   . حمله کردند

55ادامه مطلب در صفحه ادامه مطلب در صفحه 
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   اخبار اخبار برخی برخینگاهی بهنگاهی به
 
جمهور امریکا در   رئیس2003 می 29در  •

چارچوب کارزار تبلیغاتی فریبکارانه 
دولت خویش برای توجیه حمله و اشغال 

هائی که پس از  عراق، ادعا کرد که تریلی
ه سربازان امریکا و حمله به عراق بوسیل

های  نیروهای کُرد پیدا شده بود آزمایشگاه
های شیمیائی  متحرک برای تهیه سالح

حال واشنگتن پست از قول یک . بودند
دهد  یاب امریکائی گزارش می هیئت حقیقت

که نه تنها این ادعا واقعیت نداشته است 
بلکه چند روز قبل از این سخنرانی، 

جمهور   رئیسدروغین بودن این ادعا به
 .امریکا اطالع داده شده بود

 

 با هدف 1968، سازمانی که از سال "اتا" •
جنگید،  استقالل باسک برعلیه اسپانیا می

با پذیرش شرکت در پروسه مذاکرات صلح 
ای  با دولت اسپانیا، با صدور اعالمیه

 .بس دائم اعالم نمود آتش
 

کارگرانی که در دبی در حال ساختن  •
باشند در اعتراض  جهان میبزرگترین برج 

. به کمی دستمزد دست به اعتصاب زدند
دبی از جمله کشورهای خلیج فارس است 
که هزاران کارگر خارجی را با دستمزدهای 

در جریان این . خیلی پائین بکار گرفته است
اعتصاب، بین کارگران معترض و نیروهای 

هائی پیش آمد و   انتظامی درگیری
 نزدیکی محوطه هائی که در اتوموبیل

. ساختمانی برج قرار داشتند خرد شدند
بدنبال باال گرفتن اعتراضات کارگری در 
امارات متحده عربی، وزیر کار این کشور 
اعالم کرد دولت در فکر لغو ممنوعیت 

های کارگری و پذیرش حق  فعالیت اتحادیه
 .باشد اعتصاب می

 

وزارت دفاع آمریکا گزارش داد که در  •
ای حمله امریکا به عراق در نخستین روزه

، روسیه اطالعاتی درباره 2003سال 
های ارتش آمریکا در اختیار دولت  حرکت

جالب است که . صدام حسین قرار داده است

علیرغم اینکه  وزیر دفاع آمریکا اعالم 
نمود که هیچ اطالعی نسبت به اعتبار 
اسناد مزبور ندارد اما وزیر امورخارجه 

در یک کمیته سنای آمریکا طی سخنانی 
های اطالعاتی  آمریکا اظهار داشت گزارش

مزبور، تهاجم آمریکا به عراق را با خطر 
 .مواجه ساخته بود

 

قرار است ارتش آمریکا بمب جدید و  •
عظیمی را آزمایش کند که برای نابود 

های نظامی زیرزمینی طراحی  کردن هدف
زمین "آزمایش این بمب که  .شده است

ی شده است در ماه  نامگذار"شکاف
ژوئن در ایالت نوادا در غرب آمریکا 

این بمب حاوی  .انجام خواهد گرفت
یکی از . هفتصد تن ماده انفجاری است

سخنگویان ارتش امریکا گفت   این 
های  آزمایش یادآور بعضی از آزمایش

های دهه پنجاه  زمینی در سال     اتمی روی
 .است

 

یب در انگلستان قانون جدیدی به تصو •
تشویق به تروریسم و "رسیده است که 

این . کند  را غیرقانونی می"تحسین آن
قانون همچنین تعلیم و تدارکات برای 
عملیات تروریستی را غیرقانونی 

این قانون که اواخر سال  .شناسد می
شود به دولت   جاری به اجرا گذاشته می

دهد افراد مظنون را برای بیست  اجازه می
طرح اتهام در و هشت روز بدون 

قانون فوق به رغم  .بازداشت نگاه دارند
اعتراض وسیع احزاب سیاسی آزادیخواه 
و افکار عمومی بریتانیا، توسط دولت 

 .بلر به تصویب رسیده است
 

 به تجمع "ها لباس شخصی"با حمله  •
اعتراضی مردم ماکو که سرکوب کُردها 

 35کردند حدود  در ترکیه را محکوم می
می و تعداد زیادی از نفر کشته و زخ

مردم توسط مزدوران رژیم دستگیر 
 .شدند

 

علی زاد سر، نماینده رژیم در مجلس، در  •
ای رژیم گفت  رابطه با بحران هسته

مذاکره با شیطان بزرگ بهتر از "تجربه نشان داده که 
 ".های کوچک است مذاکره با شیطان

 

  نرخ2005المللی پول اعالم کرد که در سال  صندوق بین •
 بوده که این خود پنجمین نرخ باالی 18,5تورم در ایران 

 .باشد تورم در سطح جهان می
 

استاندار خوزستان ضمن اعالم دستگیری عوامل بمب  •
این نیروها سازمانده "های اخیر در این استان گفت  گذاری

های جاسوسی بیگانه  سازمان" دارند و از سوی " ساله10
 .شوند حمایت می"

 
 

  ئی و خوانندگانئی و خوانندگانپیام فداپیام فدا
 

  آلمانآلمان
 ا - ر

 !با درودهای انقالبی
اید، از این پس،  همانطور که خواسته. تان را دریافت کردیم نامه

 .به امید دیدار. تان ارسال خواهد شد نشریات سازمان به آدرس
 . موفق و پیروز باشید

 
 
  م- ر

 !با درودهای انقالبی
اید را دریافت  هبه تازگی نوشته و منتشر کرد نامه و کتابی که

تان را برایمان  ای از کتاب با تشکر از اینکه نسخه. کردیم
تر ادبیات مردمی  فرستادید، برایتان در اشاعه هرچه گسترده

 .کنیم موفقیت و پیروزی آرزو می
 !پایدار باشید

 
  

   مالی مالیهایهای  لیست کمکلیست کمک
 

  انگلستانانگلستان
 پوند  25    رفیق شهید عزت غروی

 پوند  20  ی ام اسبرفیق شهید ناصر شایگان ش
 پوند  20   رفیق شهید ارژنگ شایگان شام اسبی
 پوند  20   رفیق شهید نادر شایگان شام اسبی

 پوند  25   ی رفیق شهید میرهادی کابل

  
  سوئدسوئد
  کرون900     عرب خلق

  کرون200   ن شایگا رفیق شهید ناصر
  کرون200    رفیق شهید ارژنگ شایگان

    پوند50    شهید ولی سوسن رفیق
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  فصل دوم کتابفصل دوم کتاب

  بذرهای ماندگاربذرهای ماندگار
  دهمدهميازيازقسمت قسمت 

 
 

  پل تصادف،پل تصادف،
  ؟؟!!مرز بین عظمت و ذلتمرز بین عظمت و ذلت

 
  بقیه از شماره قبلبقیه از شماره قبل

 
اگر فرد مورد بحث، می گفت که در آن روز نه 
 آمادگی استفاده از اسلحه اش را داشته و نه آمادگی

 جویدن سیانورش را، این، برخورد درستی بود و ی
.  واقعیت خودش را شناخته است، اونشان می داد که
 علیرغم همه آنچه که در مورد خود ،در حالی که وی

در . به این نکته توجه نمی کند  درست،می گوید
 نمی تواند ببیند که کسانی که به عنوان ،نتیجه

 و هم "زدند"انقالبیون مسلح صادق جان بر کف، هم 
دیگری غیر  یت درونی، از شرایط و وضع"جویدند"
آن انقالبیون، . که او بود، بر خوردار بودند  آناز

برای این که تصمیم بگیرند بزنند و بجوند، مطمئناً به 
. تمرین هائی هم که او انجام می داده، نیازی نداشتند

به نظر من، ایراد اصلی به فرد مورد بحث این نیست 
که چرا نزده و نجویده است، بلکه این است که اگر به 

بار سنگین شهید نشدن با " ا دیروزخودش تی گفته 
 را بر دوش می کشید، امروز با نادیده "بقیه رفقا

 آگاهی ها و رشادت های چریکهای  یگرفتن همه
عظمت آن انقالبیون ی فدائی خلق و تقلیل دادن همه 

 بر پیشانی خود، در جهت "شهادت" هربه داشتن مُ
 ایراد اصلی به او.  برآمده است"بار"خالصی از آن 

همه را به "آنست که مورد خود را تعمیم داده و 
، نه این که چرا شهید نشده "کیش خود پنداشته

ایراد آنست که او، این طور جلوه می دهد که ! است
تیمی با ی گویا در درگیری که بین رفقای آن خانه 

 "به تصادفی"نیروهای ساواک در جریان بود، اگر 
 می شد، "شهید"تیری به او می خورد و او در آنجا 

آخر مگر نه این است !  می گشت"اسطوره"تبدیل به 
ست با به طور   مساوی"شدن شهید"که گویا 

گوید  ؟ او که می! تبدیل گشتن"اسطوره"اتوماتیک به 
 را بر دوش "بار سنگین شهید نشدن"که سال ها 

کشیده بود اکنون به راحتی با یک چرخش قلم آن 

گذارد که بگوید که اگر بار را این گونه بر زمین می 
 "شهید" تیری "تصادفی"در آن درگیری با اصابت 

کردند  گونه یاد می می شد، مردم از او  گویا به همان
در حالی !  یاد می کنندمهرنوش ابراهیمیکه مثالً از 

چنین درک .  است"گمنام" که چون زنده مانده، پس
 50  یعلت محبوبیت انقالبیون دههاز  غیرواقعی

، برای وی اندوهی تلخ به جا گذاشته ان مردمدر می
فاصله بین اسطوره شدن و در گمنامی ": که بگوید

در اینجاست که باید . "زنده ماندن به موئی بند است
با تأکید بر زندگی و مرگ انقالبیونی که به حق مورد 
احترام عمیق توده ها قرار دارند و ارائه نمونه های 

 واقع  یوت را به خواننده در این رابطه، قضاایزنده 
بین و منصف بسپاریم که خود دریابد که آیا این 

 با هم "مرگ و اسطوره شدن"اظهارنظر که گویا 
فاصله بین مرگ و اسطوره شدن " مترادف هستند و

 به موئی بند است، با "و در گمنامی زنده ماندن
واقعیت انطباق دارد؟ یک نمونه از آن انقالبیون، 

  ییکی از کمونیست های برجسته، مهرنوشرفیق 
 . می باشد،فدائی

، نخستین زن شهید جنبش مهرنوش ابراهیمی
 ای، در خانواده  50  یایران در دههی مسلحانه 

او که در دانشگاه در رشته . سیاسی متولد شده بود
پزشکی درس می خواند و در مبارزات دانشجوئی ی 

فیق شرکت فعالی داشت، در جریان این مبارزات با ر
 که او نیز دانشجوی پزشکی بود، آشنا چنگیز قبادی

 چنگیز به ازدواج او با رفیق ،این آشنائی. شد
که خود یکی از ، چنگیز قبادیاز طریق رفیق . یدانجام

 با این گروه در مهرنوش بود، گروه احمدزادهرفقای 
دارای  تماس قرار گرفت و به عنوان زنی آگاه و

عضویت ، گروه احمدزاده صداقت انقالبی، او نیز در
 .یافت

حتی اشاره به گوشه هائی از برخوردهای 
 در طی زندگی مبارزاتیش به عنوان مهرنوشعملی 

یک کمونیست آگاه، کافی است تا معلوم شود که اوالً 
کامل و به طور   راه خود را با آگاهیمهرنوش

او می توانست به همراه . آزادانه انتخاب کرده بود
غیرسیاسی ظاهراً  ، یک زندگیبادیق دکتر ،همسرش

 را در پیش بگیرد و به قول فرد اول ایبی دغدغه 
فرد اول می گوید که (  باشدخود "و زندگی کار سر"

دروناً چنین خواستی داشته خودش در آن زمان 
 مبارزاتی را برای "زندگی"در حالی که او راه ). است

 به عنوان یک مهرنوشآخر . خود انتخاب می کند
 لنینیست، ایمانی خلل ناپذیر به آرمان - رکسیستما

کارگر داشت، ایمانی که انگیزه های ی های طبقه 
 بنا به -او. مبارزاتی قوی در او به وجود آورده بود

اما .  می رود"خانه تیمی" به -"داد بیداد"اصطالح 

 بود و در "خانه تیمی" به آن دلیل در مهرنوش
در تئوری های  که بتواند آنچه را که ،مبارزه

مارکسیستی آموخته بود و آگاهی های انقالبیش 
به عبارت . عمل درآوردی حکم می کرد، به مرحله 

 به آنچه الزم بود در عمل صورت مهرنوش ،دیگر
بگیرد، پیشاپیش در تئوری رسیده بود و این امر 

 به همین خاطر .در جوهر وجودش جای گرفته بود
 احتیاجی "بجوم م وبزن"بود که او به تکرار مداوم 

 نقل می کنم مهرنوشدر اینجا، دو خاطره از . نداشت
تا معلوم شود که اساساً وجود انقالبی یک چریک 

  نبود، بلکه جوهر "بزنم و بجوم" فدائی خلق، در
انقالبی وجودش در هر جا می توانست به اشکال 

 .مختلف، خود را آشکار سازد
  اول مربوط به برخورد بسیار یخاطره
 با موضوع تیرخوردن رفیق مهرنوش  یمسئوالنه

بی تجربگی ی  با توجه به همه ،این امر.  بودپویان
مسلحانه  ی هائی که به طور طبیعی در آغاز مبارزه

وجود داشت، از ارزش و اهمیت خاصی بر خوردار 
 به هنگام باز و پویانرفیق ،  1349در سال . است

ری شلیک می  به اشتباه تی،لت کمریشبسته کردن کُ
وضعیت او به . کند که به خود او اصابت می نماید

در این ( بود که احتمال مرگش می رفت ایگونه 
در حالی که ، پویانزمان بود که رفیق انقالبی، 

تصور می کرد که دقایقی بعد زندگی را بدرود 
خواهد گفت، در همان حالتی که خون از او می رفت ، 

 ها و رهنمودهایش شروع به نوشتن آخرین اندیشه
پیروز باد " به رفقا نمود و آن نوشته را با دو  شعار

یکی .  به پایان رساند،"زنده باد کمونیسم" و "انقالب
 "آخرین سطرهای آوازهای سرخ و بلند" از

در .)  نقش بستند، کاغذ ی، اینگونه بر صفحهپویان
 که یک دکتر بود با چنان مهرنوشاین رابطه، 

و با چنان فداکاری، اقدام به احساس مسئولیتی 
 رفقا را متحیر  ی نمود که همهپویانی رفیق امداو

با جسارت و ، چنگیز قبادیاو و رفیق . ساخته بود
 دست به پویانرفیق ی  برای معالجه ،کاردانی تمام

اقداماتی زده و حتی موفق شدند که کارهای اولیه 
 از قبیل عکس برداری و، پویانبرای مداوای رفیق 

یره را با درست کردن توجیهاتی، از طریق امکانات غ
رفیق . عمومی در یک بیمارستان انجام دهند

، حدود سه روز به طور مداوم بدون آنکه مهرنوش
 چشم روی چشم بگذارد، باالی سر رفیق ایلحظه 
 رو به پویان نشست تا اینکه به تدریج حال پویان

ن به عنوا، چنگیز و مهرنوشرفقا ( .بهبودی رفت
 گفتند که ، را مداوا نمودندپویاندکترهائی که رفیق 

 در حال انقباض بود از پویانگلوله هنگامی که قلب 
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 درست به قلب ،ال گلولهاِ کنار قلب وی رد شده بود وَ
 ).او می خورد
 با مهرنوشبه رویاروئی جدی وم  د یخاطره

 در ،در این زمان.  مربوط است50پلیس در سال 
جنگل، تیمی که ی جدد دسته م جهت سازماندهی

مسئول شناسائی وی  ، عضو آن بودمهرنوشرفیق 
در این ارتباط، . و انبارک زنی در کوه های شمال بود

 و چنگیز  به همراه رفقا،مهرنوشیکبار وقتی رفیق 
برای ایجاد انبارکی  محمدعلی پرتوی و بهرام قبادی

در ارتفاعات جنوبی نوشهر به آن منطقه رفته بودند، 
. ظن دشمن قرار گرفته و دستگیر شدندءمورد سو

موران ساواک رفقا را از ساواک أاما، زمانی که م
نوشهر به ساواک ساری منتقل می کردند، رفیق 

برای خود و دیگر   برای این که امکان فرارچنگیز
رفقا ایجاد نماید، ماشین را چپ کرد که در نتیجه 

وفق به  هر یک جدا از هم مچنگیز و مهرنوشرفقا 
 حوالی نیمه شب در نزدیکی ،این اتفاق. فرار گردیدند

 ساعت 18رفیق مهرنوش مدت " .های ساری رخ داد
خود را در زیر یک بوته در کنار یک جاده روستائی 
پنهان می کند و این در شرایطی بود که صدها 
ژاندارم به دنبال آنها در جستجو بوده اند، بطوریکه 

می کرد ستاد عملیات خود رفیق مهرنوش تعریف 
جستجوی فراریان، درست در جنب بوته ای که رفیق 

مشغول فعالیت  مهرنوش در زیر آن پناهنده بوده،
جیپ فرمانده عملیات در کنار بوته پارک . بوده است
 حمید ، جمعبندی سه ساله:نقل از (."شده بود

 خود را به جاده می ،دختر شجاعآن  ،سپس). اشرف
او ابتدا با . ونی را می گیردرساند و جلوی کامی
 راننده را متوجه وضع خود که ،رفتارهای متین خود

احتیاج مبرم به کمک او داشت، می کند و سپس با 
توضیحات بجا و الزم از علت تنها ماندنش در جاده، 

مبارزاتی راننده را به  موفق می شود که سمپاتی
خود جلب نماید تا آنجا که با استفاده از کمک های 

 . خطر خارج شود ی موفق می شود از منطقه،او
 اییادآوری خاطرات فوق، عالوه بر هر تجربه 

که با خود به همراه دارد، به خوبی بیانگر آنست که 
خانه "یا به اشتباه پایش به   به تصادف ومهرنوش

.  کشیده نشده بود،مسلحانهی  و به مبارزه "تیمی
بارزاتی به م اً اهل مبارزه بود و آگاهی حقیقت،او

  یهمراه بسیاری از خصوصیت های برجسته
انسانی که در نهان و وجود او بودند، در برخورد و 
رفتارهای او نشان داده شده و پیش از مرگ و 

  یبا همه.  خود را آشکار ساخته بودند،شهادتش نیز
به عنوان یک کمونیست ، مهرنوشاین واقعیت ها، 

اع و جسور، شج ستین فدائی و یک زن انقالبیرا
ی برای مردم موقعی بیشتر شناخته شد که خانه 

  یتیمی او به همراه رفقائی، مورد محاصره
 ).1350 مهرماه 9 (نیروهای مسلح رژیم قرار گرفت

در اینجا بود که .  درگرفتاینبرد نابرابر اما قاطعانه 
مردم به چشم خود، زنی را دیدند که قهرمانانه به 

 .ی دشمن پرداخته استجنگ مسلحانه با نیروها
 بود که در ایدرست به دلیل چنین نبرد شجاعانه (

 موفق عباس جمشیدی رودباریآن درگیری، رفیق 
 در این مهرنوش جسارت و دالوری )1(.)گردیدبه فرار

 از نیروهای خود ،نبرد مسلحانه، چنان بود که همگان
رژیم گرفته تا مردمی که شاهد آن درگیری نابرابر 

 حیرت و شگفتی فرو رفتند و انتشار خبر بودند، در
 را هرچه کمونیست های فدائی نه فقط ،این درگیری

بیشتر به مردم شناسانده و موجب تحسین و تقدیر 
فراوان مردم هشیار و مبارز ایران از آنها شد، بلکه 

 که در فرهنگ زنیمردم به چشم خود دیدند که 
تعیین حاکم بر جامعه، جایش در آشپزخانه  ارتجاعی

 خود نشان داد یشده بود، چگونه با اعمال مبارزات
  حصار ها را شکسته و بندهای سنتیکه می توان

 .موجود در جامعه بر دست و پای زنان را پاره نمود
زندگی و  واقعیت این است که ،در این رابطه نیز

 در اعتبار دادن به مقام زن و مهرنوشمرگ 
ما، آن ی ه حاکم بر جامع شکستن فرهنگ ارتجاعی

هم در شرایطی که جامعه تصوری عینی از یک زن 
 بر . نمودءثری ایفاؤآزاده نداشت، نقش بسیار م

 شکی نیست که ندیدن اعمال و ،این اساس
که ، مهرنوش  یبرخوردهای مبارزاتی و دالورانه

دقیقاً از آگاهی کمونیستی و انگیزه های مبارزاتی او 
هر لیل احترام و مِنشأت گرفته بود، و تقلیل دادن د

 شدن وی، نه "شهید"مردم نسبت به او صرفاً به 
 جهت کم اهمیت جلوه دادن ایتنها کوشش مغرضانه 

ارزشمندی است که او بر مبارزات  تأثیرات مبارزاتی
 مردم ایران به جای گذاشته بلکه توهین به خودِ

 که گویا آنقدر نادان بودند که به صرف -مردم است
 "شهید" ،ببخشید( لوله مرده استاینکه کسی با گ

اما، واقعیت این ! او را قهرمان نامیدند) شده است
دشمن بلکه ی است که نه صرفاً مردن با گلوله 

جان  چگونگیآنگونه قهرمانانه با دشمن جنگیدن و 
  عزیز بود که در خدمت رشد آگاهیمهرنوشِباختن 

توده ها قرار گرفت و روی آنها به طور مثبت، 
 نه فقط به خاطر مهرنوشعظمت . ذار بودتأثیرگ

مرگ سازنده و غرورآفرینش بود بلکه او 
پیشاپیش با زندگی انقالبیش و تأثیرات مثبت 

کسانی که وی را ی که روی رفقا و همه  مبارزاتی
می شناختند، گذاشته بود، عظمت خود را به عنوان 

 پس، اگر .یک زن آگاه کمونیست آشکار ساخته بود
وز در میان مردم به یک اسطوره تبدیل  امرمهرنوش

 او نیست؛ "مرگ"شده است این صرفاً به خاطر 
و  همچنان که اگر کسی گمنام مانده به خاطر نمردن

مسلماً جلوه دادن موضوع از . زنده ماندنش نیست
  و ندیدن عظمت برخوردهای انقالبیاین قرار
 ها، باعث جایگاه خاصی برای قبادیها و مهرنوش

 شود؛ و اساساً با کوشش در کوچک کسی نمی
 ، تصویر کمونیست های فدائی در ذهن مردمکردنِ

!  خود را بزرگ جلوه داد کوچکِنمی شود تصویرِ
 ی و روح واقعی یک مبارز انقالبیندیدن عناصر درون

 از دلیل محبوبیت  ایجان بر کف و ارائه چنان تلقی
،  و مبارزین انقالبی نظیر او در میان مردممهرنوش
نظر از این که گوینده اش خودِ راوی است یا  صرف

مطالب راوی، اگر ناشی ی ساخت و پرداخت کننده 
 از ناتوانی در فهم و درک واقعیت های کمونیستی و

 برای شکستن ایانقالبی نباشد، کوشش آگاهانه 
الهام دهنده، در ذهن  شخصیت های امیدبخش و

 .مردم می باشد
می کند که در اینجا به برخورد واقع بینانه حکم 

،  50  یدر دهه. واقعیت های دیگری نیز اشاره کنم
بن بست شکنانه در ی با توجه به جریان یک مبارزه 

به اعتبار سهم بزرگی که کمونیست ها در جامعه و 
 آن، فرهنگ  ی که در نتیجه-این مبارزه داشتند

کمونیستی با گستردگی هر چه بیشتری رواج 
ی از زندانیان سیاسی در حالی که  بسیار-یافته بود

از چنان شرایط مثبتی متأثر بودند، خود نیز متقابالً 
کسانی که .  تأثیرات مثبتی به جای گذاشتند،روی آن

  یعلیرغم همه در آن سال ها در زندان مانده و
فشارهای موجود، از موضع مبارزه و مخالفت با 
رژیم خارج نشدند، مسلماً از ارزش و اهمیت 

 فرد مورد ،خود برخوردارند که اتفاقاًی سته شای
.  از زمره چنان زندانیانی بوده است،بحث ما در اینجا

 که از نظر من کامالً قابل ارج و ،تحمل شرایط زندان
تقدیر می باشد، خود بهترین گواه آنست که وی 

 کوچک و خوارشمردن آگاهی های  یعلیرغم همه
یابی که امروز مبارزاتیش در آن دوره و علیرغم ارز
تیمی متعلق ی از اقدام خود برای زندگی در یک خانه 

 به چریکهای فدائی خلق به دست می دهد، هم از
 ،مبارزاتیی حدی از شعور و فهم  سیاسی و انگیزه 

 ،و هم از جربزه و شهامت و شجاعت انقالبی
از نظر من، این امر که او بعداً .  برخوردار بوده است

 جای گرفت، در میان "اکثریت"  سازمان یدر جرگه
خائنین به منافع خلق زیست و با آنها همکار شد و 

 ، به تشویق افرادی با نظرگاه های راست،حتی امروز
متأسفانه به ایفای نقشی در همان راستا برخاسته 

. وی نمی دهد آن دوره از زندگی است، تغییری در
 مهرنوش الزم نیست که همه مانند ،فقط باید گفت که
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کس جایگاه خود را  باشند اما اکیداً الزم است که هر
  یبه درستی بشناسد و بیهوده درصدد تخطئه

. انقالبیون صادق و مبارزین محبوب مردم برنیاید
ی یک مبارزه  مردم ما که در ارتباط با جاری بودن
های سیاسی ی انقالبی و کمونیستی در جامعه، آگاه

 "ایثار"ها و  داکاریپیدا نموده بودند و با توجه به ف
 البیون مسلح در جامعه، هر زندانیو دالوری های انق

 سیاسی را همچون آن انقالبیون و مترادف با انقالبی
 ،کلی هرچند این برداشتِ(کردند   تلقی می،صادق

نادرست بود و در جزء به جزء زندانیان صادق 
زندانی سیاسی آزاد باید "برای تحقق شعار ) نبود
بزرگی زده و با فداکاری ی به مبارزه  دست "گردد

داد "که همان طور که گفته شد، در کتاب (و ایثار 
ارج تبدیل شده و به   بییی به واقعیت ها"بیداد

) اند  درآمده ایهای کلیشه صورت صرفاً مقوله
درهای زندان را به روی زندانیان سیاسی گشودند و 

. ور ساختند آنها را در دریای محبت خویش غوطه
. این نشان قدرشناسی آن مردم مبارز و انقالبی بود
ی  اما اجازه دهید این سئوال را مطرح کنم که آیا همه

 به ویژه با شعار ،زندانیانی که مردم مبارز ایران
شان  ، از زندان آزاد"فدائی فدائی تو افتخار مائی"

کردند، قدر زحمات مردم را دانسته و پس از رهائی 
اری به خواست های برحق و از زندان با ارج گذ

ها حرکت  جهت تحقق آن خواست انقالبی آنان در
 توانائی ها و قابلیت های خود ،نمودند؟ و یا برعکس

یا رسوا و  را در اختیار رهبری های سازشکار و
خائن قرار دادند و تحت آن رهبری ها حتی در مقابل 
مبارزات مردم برای تحقق خواست های انقالبی و 

ایستاده و به تحکیم پایه های رژیم شان  برحق
جمهوری اسالمی ی تازه استقرار یافته  ضدخلقی

 و امروز آیا آن زندانیان سیاسی! یاری رساندند
 که گذرانده و هر ایسابق، علیرغم هر پروسه 

 نمی خواهند از ،تاریخی که پشت سر خود دارند
تاریخ درس بگیرند و دیگر در مسیری گام نگذارند 

ز آنان پس از رهائی از زندان در پیش که خیلی ا
گرفتند و مسیری بود که رهروانش را در منجالب 

 نباید فراموش !خیانت و رسوائی غوطه ور ساخت
 این خاصیت نیروهای راست می باشد که کرد که

حتی اگر تابلوی تشکلی را هم با خود حمل نکنند 
 ،شان چنین مسیری را در سر راه دنباله روان

 .گسترند می

 
 

 :یادداشت
پاره ای از تجربیات جنگ چریکی شهری "در کتاب ) 1

جریان ی  در بحبوبه 1351 که در سال "در ایران

مسلحانه در ایران توسط چریکهای فدائی ی مبارزه 
خلق نوشته شده است، رفیق فراموش نشدنی، عباس 
جمشیدی رودباری که چگونگی فرار خود از آن 

مطالب گویائی در مورد درگیری را توضیح داده است، 
 فدائی دالور، مهرنوش ابراهیمی بیان  ینبرد شجاعانه

. کرده است که در اینجا آن مطالب راعیناً نقل می کنم
الزم به یادآوری است که رفیق رودباری مسئول تیم 
بود که در این متن نیز از خود به این عنوان اسم 

 . برد می
 گرفتار شدن علیرغم تجارب زیادی که داشتیم پس از"

رفیق سرکاری خانه را بالفاصله ترک نکردیم و این 
ساعت . عمل را به صبح زود روز بعد موکول ساختیم

) فاطمه( صبح روز یکشنبه رفقای شهید مهرنوش 5
ابراهیمی و منوچهر بهائی پور با کلیه مواد و اسلحه 

 .موجود، خانه را به عزم خانه ئی دیگر ترک گفتند
و رفیق دیگری نیز در خانه ماندند رفیق مسئول تیم 

چند دقیقه ای از . تا ساعتی بعد از خانه خارج شوند
. خروج رفقا نگذشته بود که صدای شلیک شنیده شد

ما کامالً آماده بودیم و لحظه ای اندیشیدیم که برای 
سفانه همه أمت. دفاع چه چیزهائی در اختیار داریم

 17ئول با چیز خارج شده بود و تنها سالح رفیق مس
رفیق دیگر از . (فشنگ تمام امکان ما را تشکیل می داد

هنوز مسلح  آنجائی که خیلی به تازگی پیوسته بود،
ما هنوز تمام تصمیم های الزم را نگرفته بودیم ). نبود

آنها . که گاز مخصوصی فضای خانه را پر ساخت
متوالیاً به داخل حیاط و خانه کپسول گاز پرتاب 

 گاز مجرای تنفسی را تحریک نموده، این. کردند می
و مرتباً . حالتی شبیه سکسکه و تهوع ایجاد می نمود

. بالفاصله به پشت بام رفتیم. این حالت تشدید می شد
. آنجا در هوای آزاد نسبتاً به حالت عادی برگشتیم
. جسد رفیق شهید بهائی پور سر کوچه دیده می شد

وی پهن چادر رفیق شهید مهرنوش در کوچه به نح
شده بود که نشان می داد رفیق در حال دویدن 

صدای شلیک لحظه ای قطع . چادرش را رها ساخته
این رفیق قهرمان مهرنوش ابراهیمی بود که . نمی شد

یک بار . سرسختانه با نیروهای خصم نبرد می کرد
نارنجک منطقه را لرزاند، نارنجک  صدای انفجار

مهرنوش به رفیق . توسط مهرنوش پرتاب شده بود
او در . راستی قاطعانه و به راستی قهرمانانه جنگید

این نبرد نیز مانند تمام لحظات زندگی انقالبیش، جلوه 
ما از رانندگان در قهوه خانه ها . گر رفیقی ارزنده بود

آری خلق برای . راجع به این رفیق، حماسه ها شنیدیم
در پشت بام . فرزندان شجاع خود حماسه می آفریند

نه، ما مرتباً هدف گلوله های مسلسل از هر سو خا
گلوله ها به طور رگبار در پشت بام فرود .  بودیم
از این رو ما . دشمن در دیدگاه ظاهر نبود. آمد می

تنها یک بار یکی از . هدفی برای شلیک کردن نداشتیم
 خانه با 5 یا 4دشمنان در پشت بام خانه ای که تقریباً 

لیکن قبل از این که به . دما فاصله داشت دیده ش

رفیق مسئول به . سمت او شلیک شود، سنگر گرفت
ما این جا ": رفیق دیگر دستوری به این نحو داد

در آخرین لحظات ابتدا تو و . دستگیر نخواهیم شد
 آنگاه برای گریز به "!سپس خودم را خواهم کشت

ابتدا تصمیم گرفته شد که . جستجوی راهی پرداخت
 برویم لیکن پس از جستجو راه بهتری از خانه پائین

در ضلع شرقی خانه کوچه ای به عرض یک . پیدا شد
متر وجود داشت که می شد با تکیه دادن دست ها و 

رفیق مسئول . پاها به دیوارهای دو طرف پائین رفت
در این هنگام به اشخاصی که جلوی خانه هایشان 

داد ایستاده بودند، دستور دخول به خانه هایشان را 
اکنون که . تا مبادا مورد اصابت گلوله واقع شوند

رفیق مسئول اوضاع را مساعد می دید متوجه شد که 
چندین بار صدایش . رفیق دیگر در پشت بام نیست

مجال زیادی برای معطل ماندن . کرد اما خبری نشد
پس از ورود به . از این رو خود اقدام نمود. نبود

وارد ) میهن دوست(کوچه یک متری به کوچه اصلی 
رفیق سالحش را در دست داشت و برای عکس . شد

انتهای غربی کوچه که به . العمل سریع آماده بود
خیابان ابطحی می خورد، محل تمرکز نیروهای 

در همین . رار نامناسب بودفدشمن و از این رو برای 
انتهای غربی کوچه میهن دوست بود که نبرد میان 

انتهای . شاه ادامه داشترفیق مهرنوش و دژخیمان 
شرقی کوچه به یک راه متروک می خورد و اینجا 

رفیق این راه را برگزید . نقطه امیدی محسوب می شد
تا مسافتی در طول مسیر اشخاص مشکوک مشاهده 
می شدند، لیکن خواه بدان علت که پلیس نبودند و 
خواه به علت اینکه جرأت نیافتند، دست به عملی زده 

از همین راه بود که خود را از منطقه دور رفیق . نشد
اینجا ما بار دیگر خاطره رفیق مهرنوش را .  ساخت

خاطره او را که با نبرد قهرمانانه . گرامی می داریم
اش توده وسیعی را به منطقه کشانید و به آنها درس 

رفیق مسئول تا جائی که صدا به گوش . شجاعت داد
ید که در گرگ و می رسد، شلیک بی انقطاع را می شن

مهرنوش در . میش صبح سرود رزم آوری می داد
 ".آخرین صبح زندگیش زیباترین سرود را خواند

  
بگذار ویدا حاجبی و هم فکرانش، برای کتمان چنین 
حقایقی از مردم و بخصوص از نسل جوان امروزی ما، 

هر مردم به کمونیست های به آنها بگویند که دلیل مِ
، به  50  یانقالبیون راستین دهه  یفدائی و به همه

 آنها بوده است و نه به دلیل "شهادت" و "مرگ"خاطر 
تواماً زندگی و مرگ سراپا مبارزاتی آنها و گویا یک 

 "تصادفی، چه بسا خارج از اراده و خواست"اتفاق و 
 مانده و دیگری "گمنام"کسی باعث می شد که یکی 

ن است که روش!!   تلقی شود"اسطوره"برای مردم یک 
ادعاهائی از این دست را تنها مغرضین و بدخواهان 

 و در ، ایران یکارگر و توده های رنجدیدهی طبقه 
.ست افراد کوته فکر، تکرار نمایند ابهترین حالت ممکن
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THE ROLE MODEL OF MILITANT 
UNIVERSITY STUDENTS!? 

 

Translated excerpt  from the current issue’s 
editorial 

Ahmadinejad’s decision “to bury the 
martyrs” of the regime on the university 
campus, and the defiance of the majority 
of the students after that, has created a 
new atmosphere of rage and dissent 
among the university students. On March 
11th 2006 when the regime’s mercenaries 
attempted to bury three coffins of the so-
called “martyrs” in Sharief University’s 
mosque, a clash took place between the 
regime’s thugs and the defiant students. 
During the clash the president of the 
university was injured and the infamous 
thugs of the Hezbollah threw a hand 
grenade at the protesters.     
Following the escalation of the recent 
wave of the university students’ protest, 
Mohammad Taghi Rahbar, one of the 
Islamic Republic’s members of 
parliament, while threatening the students 
with expulsion, requested from the 
University Disciplining Committee to 
investigate their situation, which of course 
under the rule of the Islamic Republic 
regime means further suppression of the 
students. With the shamelessness of all 
the officials of the regime, he then denied 
students the right to protest and stated: “a 
student, whom the government spends at 
least 2 million dollars on annually, has no 
right to protest against an accepted 
symbol in our culture”. Obviously, 
however, this MP himself knows all too 
well that the militant students will not pay 
any attention to such utterances and will 
express their protest in response. 
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Therefore, while admitting the students’ 
recent defiance, he portrays it to be the 
work of the “nonconformists” and states: 
“the defiant activity in Sharief University 
was created by those elements with a 
kind of malevolence and nonconformity 
that are present in the universities”. 
Certainly, it must be noted that contrary 
to the regime’s portrayal, the reason for 
the students’ protest is that the 
conscious and militant students have 
grasped the suppressive and anti-
people nature of the Islamic Republic 
regime through experience. They 
understand correctly that the regime’s 
true objective is to pave the road for 
entering their suppressive forces and 
thugs (known as Hezbollah) into the 
universities in order to intensify the rein 
of fear and terror there…. 
On the other hand, the militant students 
realize that the very same thugs who 
threw a hand grenade at the defiant 
students on March 11th 2005, now with 
the outmost shamelessness attributed 
the cause of the March 11th aggression 
to those students who “see the Iranian 
People’s Fadaee Guerrillas as their role 
model”. Therefore, the students have no 
doubt that the same mercenaries might 
very well raid the universities in the 
future under the pretext of protecting the 
so called “Martyred’s respect” in order to 
suppress those advocating communist 
and revolutionary goals such as the 
IPFG’s. 
Concerning the events in Sharief 
University, it is interesting to note that 
following the public infamy of throwing a 
hand grenade into the students’ midst

 

by the regime’s thugs, Sharief News (one 
of the regime’s affiliated news websites), 
printed an article titled “Union of 
Communism and Capitalism”, attempting 
to ascribe this criminal action to 
communist students, especially those 
adherent to the IPFG. 
Such nonsense is attributed to those 
whose role model is the IPFG while every 
one can plainly see that, in fact, it has 
been the regime’s thugs throughout all 
these years that have imposed physical 
confrontations not only on students but on 
workers and all other oppressed sectors 
of our society as well; thus leaving no 
choice to the revolutionary students and 
the working and toiling masses but to 
organize resistance and fight in response. 
Besides, if the IPFG and its advocates 
were so ruthless as to resort to such 
inhumane acts, then they would not have 
the credibility and eminence they have 
among the people. In fact, the IPFG’s 
prominence among the oppressed 
masses and university students derives 
from the fact that throughout the past 
three decades the people have always 
seen the IPFG on their side fighting for 
their cause. The IPFG’s reputation is not 
only related to their heroic struggle 
against the Shah’s regime but it comes 
from the fact that they have always told 
the people the truth. In the poisonous 
atmosphere after the 1979 uprising 
caused by the spread of opportunism and 
compromise in society, they realized the 
anti-people nature of the Islamic Republic 
regime from the very beginning and 
explained it to the masses. 
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