
  

تمامی کارگران سال نو بر 
!تکشان مبارک بادو زحم  

  

   بهمن بهمن1919
  

  13841384  خردادخرداد  1515    ––  3131، شماره ، شماره     خبری چریکهای فدایی خلق ایران  خبری چریکهای فدایی خلق ایران--نشریه سیاسی نشریه سیاسی 
  

با فرا رسیدن موعد نهمین دوره 
نمایشات انتخابات ریاست 
جمهوری، ما شاهد رشد فزاینده 
تبلیغات دروغین در بلندگوهای 
تبلیغاتی رژیم هستیم که می 

 "دمکراتیک" و "آزاد"کوشند با 
 با هدف "انتخابات"دن این خوان

خریدن مشروعیت برای نظام ضد 
خلقی حاکم، توده های هر چه 
بیشتری را ترغیب به شرکت در 

در همین . این نمایشات کنند
راستا، کاندیداها به سرمایه 
گذاری مادی و معنوی چشمگیری 

کارنوالهای "نظیر به راه انداختن 

 پر هزینه، ساختن فیلم "تبلیغاتی
... سوابق و زندگی خود ودر باره 

در خیابانهای . دست زده اند
شهرها همه جا شعارها و 
پوسترهای رنگارنگ کاندیداها، 
برخا با استفاده ازعکس زنان زیبا 
و خوش پوش، به چشم می خورد 
که در زیر آنها شعارهای دهان 
پرکن هر یک از کاندیداها نظیر 

عدالت "، "برقرای امنیت"
دولت برقراری "، "اجتماعی

آزادی زندانیان "، "وحدت ملی
حقوق "، رسیدگی به "سیاسی

نقش بسته ...  و"زنان و جوانان

در کوران این تبلیغات و . است
هیات حاکمه می شعارهای جذاب، 

کوشد اینگونه جلوه دهد که 
انتخابات نهمین دوره ریاست 
جمهوری برخالف همیشه، صحنه 
ای برای رقابت و جدال بین 

التفرم های ظاهرا برنامه ها و پ
متضادی ست که از سوی 
گرایشات سیاسی مختلف نظام 

 "واقع بینان"، "اصولگرایان"یعنی 
 ارائه "اصالح طلبان رادیکال"و 

شده و در نتیجه توده ها با 
 "آزاد"استفاده از حق رای 

 یکی از این "انتخاب"خویش برای 
، امکان "برنامه ها"کاندیداها و 

 های نظام تاثیر گذاری بر سیاست
حاکم و در نتیجه دخالت بر 
سرنوشت خویش را خواهند 

   .داشت
  
  

  

  
  

  

رخدادهای "اخیرا نشریه آمریکائی 
 که یکی از نشریات دست "انسانی

راستی آمریکا محسوب می گردد، 
 و 19 قرن "بسیار مضر"نام کتابهای 

نگاهی به کتابهایی .  را منتشر کرد20
ه قرار که در راس لیست این نشری

داده شده، قبل از هر چیز نشانگر 

هراس وحشتناک سرمایه داران و 
مرتجعین از کمونیسم و تاثیرات 
جاودان و تاریخی آثار و ادبیات 

آثاری که با نقد . مارکسیستی ست
بنیانی نظام استثمارگرانه سرمایه 
داری نقش بسیار چشمگیر و 
برجسته ای در پیشرفت جوامع 

هی و دانش انسانی و ارتقاء آگا
انقالبی میلیونها تن از کارگران و 
توده های محروم در پهنه گیتی 

گردانندگان این نشریه . ایفا کردند
 خویش نام "لیست سیاه"در راس 

 اثر "مانیفست حزب کمونیست"
جاودان کارل مارکس و فردریک 
انگلس، پیشوایان کبیر کارگران و 
زحمتکشان را قرار داده اند که در 

  . منتشر شده است1848سال 

کتاب باصطالح بسیار مضر دیگری 
که در لیست سیاه منتشر شده از 
سوی قلم بدستان و ریزه خواران 
سرمایه داری در مقام دوم قرار 

 مائو تسه "کتاب سرخ"گرفته، 
تونگ رهبر انقالب کبیر زحمتکشان 

 1966چین می باشد که در سال 
منتشر شده و باالخره در رتبه پنجم 

یست سیاه اثر جاودان مارکس این ل
  .   قرار گرفته است"کاپیتال "یعنی 

  

    نمایشنمایش
  انتخاباتی ریاست جمهوریانتخاباتی ریاست جمهوری

  در چه شرایطی برگزار می گردددر چه شرایطی برگزار می گردد
  

 

 ""مانیفست حزب کمونیستمانیفست حزب کمونیست""
  !!یاه سرمایه دارانیاه سرمایه داراندر راس لیست سدر راس لیست س

  

  حمله به
"دفتر مطالعات"

  جمهوری اسالمی
  
  

بنا به گزارش خبر گزاری 
 21 روز چهارشنبه "فارس"

 "افراد ناشناس"اردیبهشت ماه 
دفتر مطالعات و تدوین "به 

ه کرده و  حمل"تاریخ ایران
ضمن تخریب این دفتر خسارات 
زیادی به مرکز نامبرده وارد 

 "فارس"به گزارش . آوردند
 "سرقت"حمله مزبور با هدف 

صورت نگرفته و در اقدامی که 
از سوی این خبر گزاری 

 توصیف شده، "خرابکارانه"
مهاجمین، استودیوی این دفتر 

 "ضبط خاطرات"که به منظور 
از بین طراحی شده بود را نیز 

   ) )22ادامه در صفحه ادامه در صفحه (( .بردند

  

  تحت حاکمیت اختناق و دیکتاتوریتحت حاکمیت اختناق و دیکتاتوری
  و در نبود شرایطی واقعا آزاد و دمکراتیکو در نبود شرایطی واقعا آزاد و دمکراتیک

  ""انتخابات آزادانتخابات آزاد""سخن گفتن از سخن گفتن از 
  !!جز دروغی بیش نیستجز دروغی بیش نیست



  

  نمایشنمایش
  انتخاباتیانتخاباتی

  مهوریمهوریججریاست ریاست 
برگزار برگزار   در چه شرایطیدر چه شرایطی
  می گرددمی گردد

  

   )1بقیه از صفحه ( 
  

اما تنها یک نگاه گذرا و سطحی 
به جوانبی از کارزار فریبکارانه 
ای که زیر نام انتخابات آزاد در 
جمهوری اسالمی در جریان 

ت، کافی ست تا واهی بودن اس
سرابی که سردمداران نظام می 
کوشند در ورای این تبلیغات در 
افکار عمومی خلق کنند، بروشنی 

  .هویدا گردد
  

  در "انتخابات آزاد"این 
شرایطی برگزار می گردد که 
شورای نگهبان نظام، از میان 
بیش از هزار کاندیدا، نهایتا تنها 

  کاندیدا را تایید8صالحیت 
  .کرده است

  
سوابق و عملکردهای این 
کاندیداهای دستچین شده نیز به 
نوبه خود گویای ماهیت این 

نگاهی به لیست . انتخابات است
کاندیداها نشان می دهد که این 
لیست قبل از هر چیز معرف 
ترکیبی از وزرای سابق، 
سازماندهندگان و مجریان 
قتلهای زنجیره ای و ترور 

خره آزادی خواهان و باال
کارگزاران وزارت اطالعات و 
امنیت و دستگاه سرکوب می 
باشد، ترکیبی از افرادی که هر 
کدام مستقیم و غیر مستقیم 
دستانشان تا مرفق به خون 
کارگران و توده های تحت ستم 

این ها در تمام . ما آلوده است

عمرشان وظیفه ای جز تسهیل 
کارکرد نظام دیکتاتوری و 

بر جان و استثمارگرانه حاکم 
مال توده ها و سرکوب 
وحشیانه مطالبات اقتصادی و 
سیاسی کارگران و توده های 

در . تحت ستم را نداشته اند
 و "دمکراسی"نتیجه انتظار 

 از "عدالت اجتماعی" و "آزادی"
اینان همانند انتظار وقوع 

. ست"معجزات آسمانی"
رسوایی نمایشات انتخاباتی 
ریاست جمهوری تا حدی ست 

تی افراد و بخشهایی از که ح
 که در دشمنی -خود طبقه حاکم

آنها با کارگران و زحمتکشان ما 
 اکنون از -شکی نیست

 بودن و در نتیجه "فرمایشی"
 آن دم می زنند و می "تحریم"

کوشند به این طریق لباس وجیه 
  .المله به تن کنند

  
براستی در شرایطی هم که رژیم 
حاکم از بدو تولد خود، امکان 

قق کمترین پیش شرطهای یک تح
انتخاب حتی با معیارهای  
بورژوائی دمکراتیک را با اتکاء 
به قوه قهر عریان از توده ها 
سلب نموده، در شرایط سلب 
حقوق اولیه دمکراتیک نظیر حق 
تشکل و فقدان آزادی بیان و 
قلم، در شرایط حکومت ارعاب و 
ترور و باالخره در شرایطی که 

المت آمیز  کمترین اعتراض مس
کارگران، دانشجویان، 
روشنفکران، زنان و خلقهای 
تحت ستم با گلوله و زندان و 
شکنجه و اعدام پاسخ می گیرد، 
آیا می توان حتی تصور 
برقراری یک انتخابات آزاد در 
این نظام را نمود؟ نمایشات 
انتخاباتی ای که در شرایط 
حاکمیت چنین نظامی سازمان 

 از ظاهر می یابد، چیزی به غیر

 برای "دمکراتیک"سازیهای 
توجیه انتصاباتی نیستند که از 
سوی گردانندگان این نظام 
انجام می گردد و هدف از این 
ظاهر سازی ها نیز از یک طرف 
مشروعیت بخشیدن به رژیم 
جمهوری اسالمی است که از 
نظر توده ها نا مشروع است و 
از طرف دیگر دموکراتیک جلوه 

اتوری در دادن شرایط دیکت
ایران در نزد افکار عمومی در 

تجربه . خارج از ایران می باشد
 ساله گذشته در 26 "انتخابات"

جمهوری اسالمی موید چنین 
در چنین . حقیقتی می باشد

 همواره آنچه که در "انتخاباتی"
اساس باید مورد بررسی قرار 
گیرد همانا شرایطی ست که این 

 در آن سازمان می "انتخابات"
  .دیاب
  

حقیقت این است که امروز 
جمهوری اسالمی در آستانه 

 ریاست جمهوری "انتخابات"
اش چه به لحاظ داخلی و چه به 
لحاظ بین المللی در یک شرایط 

از نظر . بحرانی به سر می برد
داخلی با شکست پروژه 
اصالحات خاتمی که طی آن 

 سال گذشته تالش 8رژیم در 
نمود انرژی اعتراضی مردم را 

 چارچوب تضادهای درونی در
خود مهار کند گرایش های 
رادیکال در سطح جامعه 
گسترش هر چه بیشتری یافته 

در همین حال، از نظر بین . است
المللی نیز تاثیرات احتمالی ناشی 
از پیشرفت طرح امپریالیستی 

  که همچون "خاورمیانه بزرگ"
شمشیر داموکلوسی بر سر 
تمامی رژیمهای وابسته به 

الیسم در سطح منطقه و از امپری
جمله جمهوری اسالمی 
قرارگرفته، وحشت سران 

حکومت را بر انگیخته و هیات 
حاکمه را با هدف گذار از این 
بحران از طریق برآورده ساختن 
تمامی مطامع غارتگرانه اربابان 
. امپریالیستش بسیج کرده است

در چنین شرایطی است که ما 
شاهدیم سردمداران جمهوری 

می می کوشند با فریب اسال
توده ها و کشاندن آنها به پای 
صندوقها با توسل به شعارهای 
رادیکال و مردم پسند، با نمایش 

 خود در انظار "پایگاه توده ای"
بین المللی موقعیت متزلزل 
خویش را تحکیم نموده و در 
شرایط پدید آمده کنونی زمینه 
را برای تطبیق رژیم با ملزومات 

 بیشتر سلطه گسترش هر چه
امپریالیستها و بویژه آمریکا در 

  .منطقه آماده نمایند
  

در یک چنین اوضاع و احوالی 
ست که می توان فهمید چرا 
هیات حاکمه از زبان کاندیداها 
در سر دادن شعارها و برنامه 
های مردم پسند مسابقه گذارده 
و با تکرار نیم بند برخی 
خواستها و شعارهای توده ای 

 توده ها را فریفته و می کوشد
با ایجاد توهم واهی در آنان از 

حل معضل رابطه با "قبیل 
 به عنوان کلید حل "آمریکا

این . مشکالت کنونی یاد کنند
ر چیز بیانگر وضع قبل از ه

شدت بحران در میان باالییها و 
تالش برای کنترل و مهار خشم 
و نفرت عمیق توده هایی ست که 
پتانسیل انقالبی نهفته در 
مبارزات دالورانه آنها بزرگترین 
مایه دل نگرانی مرتجعین حاکم 

نمایش انتخاباتی . می باشد
کنونی را باید با توجه به 
 واقعیات فوق و از این منظر

  .نگریست

  

  !! زنده باد انقالب زنده باد انقالب          مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی        مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی  ! ! زنده باد کمونیسمزنده باد کمونیسم



  

  

مطابق گزارش ساالنه این 
موسسه، هزینه های نظامی دولت 
آمریکا به تنهایی حدود نیمی از 
این رقم را شامل می گردد که 

  . میلیارد دالر است455معادل 
  

بدنبال آمریکا، دولتهای انگلیس، 
فرانسه، ژاپن و چین قرار دارند و 

 5مجموع هزینه های نظامی این 
 درصد کل هزینه 64دول اعظم 

 2004های نظامی جهان در سال 
  .را تشکیل می دهد

  
بررسی این آمار از زاویه دیگر 

، 2004نشان می دهد که در سال 
دولتها به ازای هر یک نفر 

 دالر هزینه 162جمعیت جهان 
آن هم در . نظامی صرف کرده اند

حالی که مطابق آمار خود 
موسسات بورژوائی، نزدیک به 

رد نفر از مردم جهان با یک میلیا
درآمد سرانه ای بسیار نازلتر از 

رقم باال مجبور به زندگی در زیر 
  .خط فقر و بقاء می باشند

  
صرف صدها میلیارد دالر در 
طول تنها یک سال برای هزینه 
های ماشین جنگی سرمایه داران 
جهانی و دول مدافع منافع آنها 
در شرایطی ست که در سالهای 

، فقر و گرسنگی، 21آغاز قرن 
بیکاری بی خانمانی و بیماری، هر 
روز زندگی میلیونها تن از توده 
های ستمدیده در سرتاسر جهان 
را در آتش خویش می سوزاند و 
تنها با اختصاص بخش اندکی از 
رقم فوق، البته در یک نظام 
دموکراتیک، می توان ریشه 
گرسنگی و بیخانمانی و 
ر بیماریهای مهلک را در سراس

جهان برکند و با تضمین حداقل 
رفاه اقتصادی و اجتماعی برای 
محرومان، جان میلیونها انسان بی 

  .گناه را نجات داد

در واکنش به این اقدام تعرضی 
مقامات آمریکائی، گردانندگان 
توتال اعالم کرده اند که به 

 و تنها در "مشروط"صورت 
صورتی به سواالت کمیته بورس 

خ خواهند داد و اوراق قرضه پاس
 آمریکا تنها در "سواالت"که 

 "قوانین معتبر"چارچوب 
  .آمریکا باشد

  
مقامات این شرکت تاکید ورزیده 
اند که به هیچ رو حاضر به 

 قراردادهای "جزئیات"افشای 
خویش با جمهوری اسالمی نمی 

امری که بخودی خود . باشند
یکبار دیگر ماهیت یکجانبه و 

مهوری غارتگرانه قراردادهای ج
اسالمی با کمپانیها و دول 
امپریالسیتی را به نمایش می 

  .گذارد
  

شایان ذکر است که در سالهای 
اخیر، امپریالیسم آمریکا در 
کوران تعرضی که به مواضع 

 سیاسی و نظامی سایر -اقتصادی 
رقبای خویش در سطح بین المللی 
و به ویژه در منطقه خاورمیانه 
د سازمان داده است، در موار

متعددی با توسل به حربه تهدید 
و ارعاب تالش کرده تا در 
چارچوب منافع خویش، مانع 
دستیابی و تسلط کمپانی های 
اروپائی، ژاپنی، چینی و روسی 
به منابع انرژی و بویژه گاز و 

یران و سایر کشورهای نفت در ا
در یکی از آخرین  .منطقه گردد

این اقدامات، آمریکا با تهدید، 
ن را مجبور کرد که از دولت ژاپ

قرارداد یک میلیارد دالری 
خویش با جمهوری اسالمی که 

دشت "کنترل منطقه نفتی 
 را یک جا به دست "آزادگان

  .آنان می داد، صرف نظر کنند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

    جهان امپریالیستیجهان امپریالیستی
  هزینه های نظامی نجومیهزینه های نظامی نجومی  وو

  
  
  

 ) )44بقیه از صفحهبقیه از صفحه((

  

  از توتال فرانسهاز توتال فرانسه  بازخواست مقامات آمریکائیبازخواست مقامات آمریکائی
  بطه بابطه بادر رادر را

  قراردادهای نفتی در ایرانقراردادهای نفتی در ایران
  

  ) )44بقیه از صفحه بقیه از صفحه ( ( 

 

  بذرهای ماندگاربذرهای ماندگار
  نوشته رفیق اشرف دهقانینوشته رفیق اشرف دهقانی

  !!منتشر شدمنتشر شد
     :نيد با آدرس زير تماس بگيريدبرای تهيه اين کتاب مي توا
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E-mail: ipfg@hotmail.com  



  

با گسترش بحران امپریالیستی در 
سالهای اخیر و نیاز فزاینده 

 برای بردن دولتهای امپریالیستی
سهم فزونتر از غارت و استثمار 
کارگران و خلقهای تحت ستم 
دنیا، ما شاهد رشد نظامی گری، 
جنگ طلبی و بالنتیجه صرف 
هزینه های سرسام آور در یک 
مسابقه تسلیحاتی گسترده فی 

  .مابین این دولتها می باشیم

در همین رابطه اخیرا اعالم شده 
 که هزینه های نظامی دولتها در

 8 با یک افزایش 2004سال 
 به 2003درصدی نسبت به سال 

 میلیارد دالر 1035رقم نجومی 
این مطلب را . رسیده است

انستیتو بین المللی تحقیقات "
 در استکهلم در ماه "برای صلح

ژوئن و در  قالب گزارش ساالنه 
  .خویش اعالم کرده است

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ماه می 19 شنبه 5روز 
 -نقالبی کلمبیانیروهای مسلح ا"

 در جریان یک عملیات "فارک
نظامی برعلیه نیروهای پلیس 

 تن 13ضد خلقی کلمبیا، حداقل 
. از آنان را به هالکت رساندند

این عملیات در یکی از مناطق 
 "چوکو"روستایی در بخش 

واقع در شمال غرب کلمبیا 
صورت گرفت و چریکها با کمین 

سرکوبگر، گذاری در راه پلیس 
  .ا غافلگیر کردندآنان ر

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

این عملیات در شرایطی به وقوع 
پیوست که اقدامات سرکوبگرانه 
ارتش و پلیس ضد خلقی کلمبیا 
بر علیه دهقانان و توده های 
محروم این کشور بویژه در 
مناطق روستائی در ماه های 

 "فارک". اخیر فزونی یافته است
 17000هم اکنون با داشتن 

 توده ای، بزرگترین نیروی مسلح
گروه مسلح مخالف دولت 

این نیرو از سال . کلمبیاست
 به مبارزه مسلحانه بر 1964

علیه حکومت وابسته کلمبیا 
  .پرداخته است

  

  

در چارچوب رشد تضادهای غارتگرانه بین 
امپریالیستها بر سر تصاحب سهم باالتر از منابع و 
ه ثروتهای ایران، کمیته بورس و اوراق قرض

آمریکا در تازه ترین اقدام خویش، خواهان پاسخ 
گوئی شرکت نفتی توتال در مورد جزئیات فعالیت 

مقامات آمریکائی در . های نفتی خود در ایران شد

توجیه این اقدام خویش اعالم کرده اند که توتال 
 بازار بورس نیویورک بوده و بنابر این "عضو"

دهای پی در آنها می خواهند بدانند که آیا قراردا
پی این شرکت نفتی فرانسوی با جمهوری اسالمی، 
قانون تحریم یک جانبه آمریکا در مورد ایران را 

   .نقض کرده است یا نه
  

  
  

  
  

  

  ییــــالیستالیستــان امپریان امپریــجهجه
  

امی امی ــای نظای نظــه هه هــو هزینو هزین
  ییــــومومــنجنج

  
  
  

  

  بازخواستبازخواست
  

  مقامات آمریکائیمقامات آمریکائی
  

  از توتال فرانسهاز توتال فرانسه
  

  در رابطه با قراردادهای نفتی در ایراندر رابطه با قراردادهای نفتی در ایران
  

  عملیات نظامی عملیات نظامی 
  چریکهای فارکچریکهای فارک

در کلمبیادر کلمبیا

    ""پیام فداییپیام فدایی""
  بر روی شبکه اینترنتبر روی شبکه اینترنت

از صفحه چریکهای فدایی خلق ایران از صفحه چریکهای فدایی خلق ایران 
  ::در اینترنت دیدن کنید در اینترنت دیدن کنید 

//oorrgg..ffaaddaaeeee..wwwwww::////hhttttpp  
  

  از صفحه اشرف دهقانیاز صفحه اشرف دهقانی
  ::در اینترنت دیدن کنید در اینترنت دیدن کنید 

//ccoomm..aasshhrraaffddeehhgghhaannii..wwwwww::////hhttttpp  
  

  برای تماس با چریکهای فدایی خلق ایرانبرای تماس با چریکهای فدایی خلق ایران
  ::با نشانی زیر مکاتبه کنیدبا نشانی زیر مکاتبه کنید
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  شماره تلفنشماره تلفن
   تماس با چریکهای فدایی خلق ایران تماس با چریکهای فدایی خلق ایرانبرایبرای

00004444  ––  77994466449944003344  
  

  آدرس پست الکترونیکآدرس پست الکترونیک
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