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رژیم جنایتکار جمهوری 
اسالمی با نادیده گرفتن 

ها و اعتراضات بسيار،  مخالفت
 بهشت ٣٣کار تخریب قطعه 

زهرا که آرامگاه جمعی از 
رشيدترین فرزندان انقالبی و 

غاز های ماست را آ مبارز خلق
هدف مقامات . کرده است

جمهوری اسالمی از این اقدام 
" ساماندهی"که آن را  زیر نام 

 آغاز نموده ٣٣قطعه " مرمت"و 
تنها و تنها زدودن یاد و خاطره 

ها تن از بهترین و فداکارترین  ده
ست که در راه انقالب  مبارزانی
های ما در  بخش خلق رهایی

شاهی جان  مبارزه با رژیم ستم
 در بهشت ٣٣قطعه . ندباخت

زهرا در شکل کنونی یکی از 

ترین اسناد جنایات  برجسته
رژیم شاه در حق مردم تحت 
ستم ما و فرزندان مبارز و 

در این قطعه . انقالبی آنهاست
 قبر وجود دارد که ۶۵٠٠بيش از 
 قبر آن متعلق به ١٢٠حدود 

ترین چریکهای  جمعی از محبوب
فدائی و مجاهدین خلق و 

ست که در  بارزینیسایر م
دوران رژیم پهلوی توسط 
دژخيمان شاه در راه کسب 

های  شده خلق حقوق پایمال
تحت ستم ما از دشمنانشان 
جان باختند و اجساد آنها در 

که در آن زمان یک (این محل 
محل دورافتاده در بهشت زهرا 

نام و  مخصوص دفن اجساد بی

به خاک سپرده ) نشان بود
 .شد

همند پس از قيام شکو
ها برعليه رژیم مزدور شاه،  توده

های  ها و سازمان به همت توده
های این  انقالبی و خانواده

جانباختگان که به نصب سنگ 
قبر بر روی محل دفن 
عزیزانشان اقدام کرده بودند، 

 که بيانگر یکی از ٣٣قطعه 
اسناد جنایات بيشمار رژیم 

های ایران  شاه در حق خلق
های  گاهبود، به یکی از ميعاد

. مردم مبارز و آگاه بدل گشت
اما هنوز چندی از روی کار 
آمدن رژیم جمهوری اسالمی 
نگذشته بود که مزدوران این 
رژیم که از ماهيتی مشابه و 

ضدخلقی با رژیم شاه برخوردار 
بودند، همانند اسالف جنایتکار 
خویش، با بيشرمی تمام به 
تخریب قبر مبارزین و انقالبيون 

 بسياری از سنگ پرداخته و
قبرهای فرزندان مبارز خلق را 
با فتوای آخوندهای مرتجع و 
ضدخلقی، با کلنگ و تيشه 
شکسته و به این ترتيب 

ناپذیر رژیم  دشمنی آشتی
جمهوری اسالمی را با 

های آزادی و نمادهای  سمبل
به . مردمی به نمایش گذاردند

رغم تمامی این جنایات اما، 
  همواره به محلی٣٣قطعه 

برای تجمع مردم قدرشناس و 
ادای احترام از سوی آنان 

های آزادی و  نسبت به سمبل
قهرمانان خویش بود و به 
همين اعتبار، این محل همواره 

های گلی بود که  مملو از دسته
های مختلف بر مزار  به مناسبت

مبارزین جانباخته قرار 
 .گرفت می

 
 

 

 
 
 
 

 فقير درگيریهای گسترده ميان توده های
و زحمتکش با پليس فرانسه، وارد دومين 

این درگيریها در اوایل . هفته خود شده است
آبان ماه و پس از آن آغاز شد که دو نوجوان 
آفریقایی تبار که تحت تعقيب پليس 
سرکوبگر فرانسه قرار گرفته بودند، در جریان 
فرار از دست پليس، با پناه بردن به پشت 

 دچار برق گرفتگی ترانسفورماتورهای برق،
البته . شده و جان خود را از دست دادند

مرگ این دو نوجوان تنها جرقه ای بود که 
انبار باروت خشم توده های فقير و بی چيز 
در محالت فقيرنشين فرانسه را به آتش 

توده های زحمتکشی که اکثر آنها در . کشيد

زیر خط فقر بسر برده و در جریان زندگی 
ار خویش، با فقر و بيکاری، روزمره فالکت ب

عدم برخورداری از حداقل حقوق اقتصادی و 
اجتماعی و به موازات آن با نژادپرستی و 
تبعيض وحشتناکی دست و پنجه نرم می 
کنند که ناشی از سياستهای ضدخلقی 
نظام سرمایه داری در فرانسه بر زندگی 

 .ميليونها تن از این زحمتکشان می باشد
اجتماعی ای  اع اقتصادیبر بستر چنين اوض

است که ما شاهدیم که در روزهای اخير 
چگونه هزاران تن از ساکنين محالت 
فقيرنشين و بویژه جوانان به خيابانها ریخته و 
خشم و کينه خود را نسبت به نظام 

ناعادالنه و استثمارگرانه حاکم به نمایش 
در این حال به رغم سرکوب . گذاردند

ر روزهای اول، نه وحشيانه این شورشها د
تنها از ابعاد آنها کاسته نگشت بلکه دامنه 
اعتراضات بویژه با توجه به وحشيگری های 
اعمال شده توسط پليس، به شهرهای دیگر 
فرانسه و فراتر از آن به کشورهای دیگر نظير 

با  .آلمان، بلژیک و پرتغال نيز کشيده شد
هفته از آغاز این ناآراميها  گذشت حدود دو

 خودرو در شهرها به آتش ٢٠٠٠ از بيش
کشيده شده و به ساختمانها و مراکز تجاری 
و بانکها و حتی در مواردی به ایستگاه های 

در . پليس آسيب هایی وارد شده است
 تن از ١٠٠٠جریان این در گيریها بيش از 

جوانان و نوجوانان معترض که اکثرا در زمره 
) اغير فرانسوی ه" (خارجی ها"مهاجرین و 

با توجه به ابعاد . هستند دستگير شده اند
این شورشها و ناتوانی پليس در سرکوب و 
مهار آنها، دولت فرانسه با اعطای اختياراتی 

 شهر و ١۶٠به مقامات محلی در بيش از 
شهرک و محله در سراسر فرانسه مقرراتی 
را برای منع رفت و آمد و محدود کردن تردد 

 .ده استدر ساعاتی از شب اعالم کر
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  3333 قطعه  قطعه ""ساماندهیساماندهی""
یا سازماندهی یک اقدام یا سازماندهی یک اقدام 

 !!ضدخلقیضدخلقی
    ١١بقيه از صفحه بقيه از صفحه 

 
رژیم جنایتکار جمهوری 
اسالمی یکبار در اوایل امسال 
اعالم نمود که قصد به اصطالح 
بازسازی این قسمت را دارد و 
ظاهرا از وابستگان و 

های جانباختگان آرميده  خانواده
ای  خواست که بر٣٣در منطقه 

به ایادی رژیم در " نظر"ابراز 
. بهشت زهرا مراجعه کنند

بدیهی بود که طرح ضدخلقی 
توانست جز با  فوق ابتدا نمی

اعتراض شدید افکار عمومی 
به ویژه بستگان جانباختگان و 
نيروهای مردمی و روشنفکر 

این . داخل جامعه روبرو گردد
 که برخی از محافل -اعتراضات

دليل درون هيأت حاکمه هم ب
هراس از خشم و نفرت 
عمومی و رسوایی ناشی از 
این اقدام برای کليت رژیمشان 

 -به آن واکنش نشان دادند
نهایتا باعث شد که اجرای این 
طرح برای مدتی به تعویق 

از سوی دیگر بدليل . بيفتد
حاکميت دیکتاتوری عریان رژیم 
جمهوری اسالمی، معلوم بود 
که بسياری از بازماندگان 

 ٣٣اختگان آرميده در قطعه جانب
که خود نيز بدليل 

های فاميلی با این  وابستگی
انقالبيون یا در تبعيد بسر 

برند و یا همواره در معرض  می
تعقيب و گزند تيغ سرکوب قرار 
دارند اساسا امکان مراجعه به 
بهشت زهرا و ابراز آزادانه 
نظرشان در مورد آرامگاه 

گان خویش را  جگرگوشه
و . نخواهند داشتنداشته و 

تازه رژیم به اعتراضات 
هایی هم که امکان  خانواده

نظر داشتند، " ابراز"مراجعه و 
کمترین وقعی نگذاشت و 
حتی با تقاضای کسانی که 
خواهان انتقال اجساد 
عزیزانشان به مناطق دیگر 

 .بودند، مخالفت نمود
در چنين اوضاع و 

ست که مزدوران  احوالی

رای حکومت باالخره در اج
های شوم خویش کار  نقشه

 بهشت زهرا ٣٣تخریب قطعه 
اند  و تغيير شکل آن را آغاز کرده

تا به این وسيله به زعم خود 
خاطره جاودان زنان و مردان 
رزمنده و انقالبی آرميده در این 
محل را نيز از ذهن افکار 
عمومی و به ویژه جوانانی که 

های اخير بر  بخصوص در سال
ختگان جمع مزار این جانبا

شدند و از یاد آنها برای  می
مبارزه با ظلم و استثمار و 
دیکتاتوری الهام و نيرو 

 .گرفتند، پاک سازند می
اعالم آغاز طرح تخریب و 

 بهشت ٣٣تغيير شکل قطعه 

ست که مقامات  زهرا در حالی
ضدخلقی جمهوری اسالمی 

اند که با اجرای یک  اعالم کرده
 ساماندهی"طرح دیگر درصدد 

و تبدیل آن به یک " گلزار خاوران
. باشند گورستان عمومی می

گلزار خاوران نيز محل دفن 
هزاران تن از مبارزان و 

ست که در جریان  انقالبيونی
قتل عام وحشيانه زندانيان 

 توسط ۶٧سياسی در سال 
دژخيمان جمهوری اسالمی 
جان باخته و بصورتی فجيع و 

جمعی در این محل دفن  دست
 .شدند

 
 

  شورش توده هایشورش توده های
  محروم و تهیدست فرانسهمحروم و تهیدست فرانسه

  !!برحق استبرحق است
    ١١بقيه از صفحه بقيه از صفحه 

 
مقامات فرانسوی در ابتدای وقوع این 
ناآراميها فکر می کردند که با صرف اعمال 
خشونت و بستن شمشير از رو و با 
گسيل هرچه بيشتر نيروهای سرکوب می 

اما ابعاد این . توانند غائله را بخوابانند
در گسترده بود که به رغم نارضایتی آنق

مداخله پليس و سرکوب، بر ابعاد درگيریها 
افزوده گشت و کار بجایی رسيد که برخی 
از مقامات فرانسوی مجبور شدند تا به 
صحنه آمده و در همان حال که سرکوب 
شدید تظاهرکنندگان در خيابانها را ادامه 
می دادند، با زدن ماسک فریبکارانه به 

رورت رسيدگی بيشتر به چهره خود، از ض
اوضاع اقتصادی محالت کارگر و زحمتکش 
نشين و همچنين اجرای طرحهای رفاهی 
بيشتر برای مردم محروم و مقابله با 

 .نژادپرستی نيز داد سخن بدهند
شورش زحمتکشان در فرانسه که پس 

 در این ۶٠از جنبش دانشجویی دهه 
کشور بزرگترین حرکت اعتراضی برعليه 

 است، یک رسوایی تمام عيار، دولت بوده
نه تنها برای طبقه حاکم و دولت فرانسه، 
بلکه برای تمامی دولتهای سرمایه داری 
در غرب و ادعاهای ظاهرا دمکراتيک و 
بشردوستانه آنهاست؛ و نشان می دهد 

و " دمکراسی"که در ورای لفافه 

در نظام های سرمایه داری " بشردوستی"
مایه داران ، سر"پيشرفته"در کشورهای 

زالوصفت برای حفظ سود و منافع خویش 
چه دیکتاتوری و بی عدالتی وحشتناکی 
در حق اکثریت عظيم جامعه یعنی کارگران 
و زحمتکشان و توده های فقير به ارمغان 

 .آورده اند
نکته بسيار مهمی که در وقایع اخير 
فرانسه باید به آن توجه کرد، عبارت از 

ی ست که برخی از تحليلهای فریبکارانه ا
مطبوعات جيره خوار طبقه حاکم می 
کوشند راجع به علت و منشاء این 

در این . شورشها در فرانسه ارائه دهند
تحليلها که گاها توسط برخی از مرتجعين 
و فرصت طلبان نادان نيز به عاریت گرفته 
شده و تکرار می گردند، اینگونه گفته می 

انسه شود که گویا شورشهای اخير در فر
را مشتی مهاجرین مسلمان آفریقایی تبار 

و " عقب مانده"آنهم برای دفاع از فرهنگ 
خود و حداکثر در اعتراض به " مذهبی"

براه انداخته اند و شورش " نژاد پرستی"
. ندارد" زمينه اقتصادی و طبقاتی"فرانسه، 

. کرد" پشتيبانی"و به این علت نباید از آن 
مردمی در این یک موضع ارتجاعی و ضد

برخورد به شورش اخير فرانسه می باشد 
نگاهی به . که با واقعيت منطبق نيست

خود واقعيت شورش محرومان در فرانسه 
نشان می دهد که مرکز این اعتراضات 
محالت فقيرنشين و خارج از محدوده ای 
ست که تحت مناسبات استثمارگرانه 
حاکم به وضعيت رفاهی و اقتصادی آنها 

 و فقيرترین اقشار جامعه توجهی نشده
فرانسه چه مهاجر و چه فرانسوی در فقر 

این . و محروميت در آنها بسر می برند
درست است که بخش مهمی از 

و " مهاجرین"معترضين در این حرکات را 
ها تشکيل می دهند، اما نگاهی "خارجی"

اجتماعی در نظام بحران  به اوضاع اقتصادی
جایی که زده امپریاليستی در فرانسه، 

نظام سرمایه داری با دفاع از منافع 
مشتی سرمایه دار زالوصفت و استثمار 
گر، ميليونها تن از کارگران و زحمتکشان 

جزء آنها " مهاجرین"و " خارجی ها"که (
را محکوم به زندگی در زیر خط ) هستند

فقر و بيکاری کرده است، نشان می دهد 
که اعتراض وسيع توده های فقير، واکنش 
مشترک یک طبقه اجتماعی در مقابل 
تعدیات وحشتناک اقتصادی و اجتماعی و 
سياسی ای می باشد که طبقه حاکم به 

براستی چگونه . آنها تحميل کرده است
می توان طغيان قهرآميز هزاران تن از توده 
های محروم و بویژه نوجوانان و جوانانی را 

 که در سخت ترین شرایط در ميان فقر و 



  

ت و بی حقوقی و بيکاری محرومي
و بی خانمانی دست و پا می زنند را دید و 

" زمينه اقتصادی و طبقاتی"آنگاه این 
و بعد با اتکاء به مليت . آشکار را انکار نمود

و قوميت و تعلق مذهبی آنان، شانه باال 
انداخته و مدعی شد که چنين جوشش 
عظيم و رادیکالی فاقد پایه های طبقاتی و 

ت؟ آیا کسانی که مدافع اقتصادی س
چنين برخورد و موضعی در قبال 
شورشهای اخير فرانسه می باشند، 
نشان نمی دهند که درست برخالف 

مارکسيستها، مليت و مذهب و غيره را در 
برخورد به مسایل اجتماعی، اصل می 
دانند بدون آن که سعی در شناخت زمينه 
! های اقتصادی و طبقاتی آن داشته باشند

این موضع در شرایطی اتخاذ می گردد تازه 
که بخشی از مقامات فرانسه در مقابل 
اعتراض افکار عمومی  نسبت به سرکوب 
خشن این حرکات، پذیرفته اند که باید 
طرحهای اقتصادی و رفاهی بيشتری را در 
مناطق محروم فرانسه برای بهبود اوضاع 

 .به مرحله اجرا درآورند

نان در شورش اخير جوانان و نوجوا
 انعکاس کوچکی از بحران فرانسه

اقتصادی و فساد و گندیدگی نظام 
امپریاليستی از یکسو و طغيان خشم و 
نفرت بخشی از قربانيان این نظام 

. ست ضدخلقی برعليه این اوضاع جهنمی
دفاع از این اعتراضات و خواستهای برحق 
شورشگران، وظيفه انقالبی هر انسان 

دن ست که برای رسي آزادیخواه و دمکراتی
به آزادی و عدالت اجتماعی برعليه نظام 

 .سرمایه داری مبارزه می کند
 

 
 صدام،  صدام، ""دادگاهدادگاه""
ای برای ای برای ""محاکمهمحاکمه""

  الپوشانی حقیقتالپوشانی حقیقت
    ۴۴بقيه از صفحه بقيه از صفحه 

 
دستگاه های تبليغاتی 
غرب و مقامات دولت وابسته 
کنونی عراق از مدتها قبل با 
بوق و کرنای فراوان کوشيده 

ا ر" محاکمه"بودند تا این 
نشانه ای از برآورده شدن 
یکی از خواستهای قلبی مردم 
رنجدیده عراق و نمونه ای  از 

" عدالت طلبی"و " دمکراسی"
نيروهای اشغالگر و دولت 
. وابسته به آنها جلوه دهند

بدنبال ماه ها تأخير در محاکمه 
صدام حسين، دیکتاتور سابق 
عراق، باالخره نخستين جلسه 
ه محاکمه او در قلب منطق

حفاظت شده در بغداد صورت 
در این جلسه عالوه بر . گرفت

 تن دیگر از ۶صدام حسين 
مقامات بلندپایه سابق رژیم 
. وابسته او نيز حضور داشتند

آما آنچه که مقامات آمریکایی 
زیر نام محاکمه صدام با کمک 
هواداران و وابستگان خویش در 
دولت موقت عراق، مشغول 
د، صحنه گردانی آن می باشن

با هدف جلوگيری از افشای 
روابط دولت صدام با 
امپریاليسم آمریکا صورت می 

و در نتيجه تنها یک خيمه . گيرد
شب بازی مضحک برای فریب 
افکار عمومی است که به 
منظور پایمال نمودن خواست 
انقالبی مردم عراق مبنی بر 

محاکمه واقعی و همه جانبه 
دیکتاتور سابق این کشور 

محاکمه  .رددگ انجام می
کنندگان صدام به رغم آن که 
پرونده صدام مشحون از 
جنایاتی ست که دیکتاتور 
سابق عراق با حمایت آشکار 
غرب و در رأس آنها امریکا 
برعليه مردم عراق مرتکب 

نظير بمباران شيميایی (شده 
 که منجر ١٩٨٨حلبچه در سال 

به قتل عام هزاران زن و مرد و 
این کودک عراقی و نابودی 

، تنها و تنها او را )شهر گشت
در رابطه با یک پرونده کوچک 
در مورد کشتار ده ها تن از 
اهالی یک شهرک عراق در 

 به محاکمه ١٩٨٢سال 
از ابتدای این . کشانده اند

محاکمه نيز اعالم شده بود که 
محکوميت صدام حسين در این 
محاکمه به معنای صدور حکم 
 اعدام برای اوست و نيازی به
بررسی سایر پرونده های او 

این واقعيت ها همه . نيست
بيانگر آنند که محاکمه کنندگان 
صدام حسين در عين حال که 
برای جلب رضایت توده ها 

او را تشکيل " محاکمه"جلسه 
داده اند، اما شدیدا مواظبند 
که مبادا در این محاکمه، 
اطالعاتی در مورد روابط نوکر و 

ق با اربابی هيأت حاکمه عرا
امپریاليسم آمریکا و سایر 
امپریاليستها و دخالت آنان در 
امور عراق در طول ساليان دراز 
افشاء شده و در اختيار مردم 

هراس و توطئه . قرار گيرد
مقامات آمریکایی و ایادی 
عراقی آنها در دولت موقت 
برای پنهان نمودن عمق 

جنایات صدام آن قدر 
هویداست که در زمينه تصميم 

الذکر مقامات آمریکایی،  فوق
سر و صدای برخی از مقامات 

 که از -دولت کنونی عراق
عمق نفرت مردم عراق از 
 -دیکتاتور پيشين عراق آگاهند

را نيز درآورده است و آنان از 
محاکمه علنی و همه جانبه 

 .صدام داد سخن می دهند
از سوی دیگر، در اولين 
جلسه محاکمه صدام، مقامات 

ا به چند خبرنگار آمریکایی تنه
چين شده خود اجازه  دست

با . شرکت در محاکمه را دادند
وجود تمامی این زمينه سازیها 
برای ماستمالی کردن محاکمه 
صدام، مقامات آمریکایی 
دستور داده بودند که جریان 
این خيمه شب بازی نه بطور 

 دقيقه ٢٠همزمان بلکه با 
. تأخير از تلویزیون پخش گردد

يک از گزارشگران در ضمن هيچ
شده در  و خبرنگاران دستچين

این به اصطالح محاکمه، حق 
بردن دوربين، ضبط صوت و از 
آن کمتر حتی قلم را هم به 
. جلسه محاکمه نداشته اند

امری که به وضوح از هراس 
وحشتناک گردانندگان این 
محاکمه فرمایشی از انتقال 
محتویات بشدت سانسور 
ر شده این محاکمه به افکا

عمومی پرده برداشته و در 
همان حال به نوبه خود ادعای 

عدالت "و " دمکراسی طلبی"
آنها برای مردم عراق " خواهی

 .را افشاء می کند
مقامات آمریکایی و ایادی 
عراقی آنها در شرایطی 
مشغول سانسور بی حد و مرز 

صدام حسين و " دادگاه"
مخفی نگه داشتن محتویات 

 که آن از مردم عراق هستند
این مردم و به ویژه قربانيان 
جنایات صدام، خواهان افشای 
جزئيات اقدامات ضدخلقی و 
جنایات او در در طول بيش از 
دو دهه در این کشور می 

مردم عراق می . باشند
خواهند تا از کم و کيف رابطه 
گسترده صدام حسين با 
امپریاليستها از زمان به قدرت 
رسيدن او در رأس حزب بعث و 

ایل پشت پرده آگاه شده و مس
حداقل نقش امپریاليستها به 
ویژه آمریکا را در بکارگرفتن 
صدام در جنگ ایران و عراق، 
در کشتار و سرکوب خلق ُکرد، 
در تهيه و استفاده از سالح 
های شيميایی، در اشغال 
کویت، در تحریم اقتصادی مردم 

را از زبان خود این ... عراق و
 در سگ زنجيری امپریاليسم

 .عراق بشنوند
صدام حسين تمامی 
جنایات ضدخلقی خود در حق 
خلقهای تحت ستم عراق را در 
خدمتگزاری به منافع 
امپریاليسم جهانی و با 
کارگردانی خود آنان مرتکب 

بنابر این، اگر قرار . شده است
به برگزاری یک محاکمه واقعی 
و عادالنه در محضر توده های 
ه تحت ستم عراق بود، محاکم

کنندگان کنونی صدام نيز می 
بایست در کنار او و در جایگاه 
متهم ردیف اول جنایتکاران 
 .برعليه مردم عراق قرار گيرند

 
کمپانی های نفتی، برنده کمپانی های نفتی، برنده 

 اصلی افزایش قیمتهااصلی افزایش قیمتها
    ۴۴بقيه از صفحه بقيه از صفحه 

 
عنوان کرده اند که " شل"مقامات 

 درصد قيمت نفت از آغاز سال ۵٠افزایش 
افزایش سود این جاری، عامل اصلی 

مطابق اظهارات . کمپانی بوده است
 پروژه حفاری ١٢، همچنين "شل"مقامات 

جدید در استراليا و نيجریه، عامل دیگری 
 .بوده است" شل"در افزایش سود 

" شل"از سوی دیگر، رقيب آمریکایی 
که بزرگترین " آکسون"یعنی شرکت نفتی 

معامله کننده نفت در جهان است نيز 
 ماهه اول ۶موده که در ظرف اعالم ن

 درصد بر ميزان سودش افزوده ٣٢امسال، 
 ۴شل در طول مدت نامبرده . گشته است
 ميليون دالر سود برده ٣۶٠ميليارد و 

گفته می شود که استخراج از . است
منابع نفتی آمریکا در مقياسی بيشتر از 
قبل و افزایش صادرات گاز از قطر، نقش 

کت آمریکائی چشمگيری در سود این شر
 .داشته است



  

   صدام، صدام،""دادگاهدادگاه""
  ای برایای برای""محاکمهمحاکمه""

  الپوشانی حقیقتالپوشانی حقیقت
 

اما نگاهی گذرا به چگونگی این 
، پرده از ریاکاری "محاکمه"

سازماندهندگان اصلی آن یعنی 
امپریاليسم آمریکا برداشته و نشان می 
دهد که در پشت خواست مردمی 
محاکمه صدام حسين، مقامات آمریکایی 

درصدد قربانی کردن عدالت و چگونه 
دمکراسی در عراق، آنهم به منظور 
پوشاندن نقش خویش در سرکوب و 

 .استثمار مردم عراق می باشند
تا آنجا که به مساله محاکمه صدام به 

ترین  القلب مثابه یکی از قصی
دیکتاتورهای مزدور امپریاليسم در منطقه 
خاورميانه باز می گردد، تردیدی نيست 

مه عادالنه و علنی صدام که محاک
حسين بخاطر تمامی جنایاتی که در 
سرکوب خلقهای تحت ستم عراق از 
شيعه و سنی گرفته تا ُکرد و ترک و عرب 
در تأمين منافع امپریاليستها انجام داده، 
خواست برحق و دمکراتيک توده های 

 .تحت ستم است

 
 

 

  افزایشافزایش
  هزینه های نظامی روسیههزینه های نظامی روسیه

 
تا پایان سال اعالم شده است که 

ميالدی جاری، روسيه از نظر ميزان هزینه 
های نظامی پس از دولت آمریکا در مقام 

روزنامه . دوم در جهان قرار خواهد گرفت
در یکی از شماره های " کاسرسانت"

اخير خویش به نقل از وزیر دفاع روسيه 
نوشته است که هزینه های نظامی 

 ۴٧٣روسيه تا پایان سال ميالدی جاری 
 ميليارد ٢٠یعنی نزدیک به (يليارد روبل م

 .تخمين زده شده است) دالر
افزایش هزینه های نظامی روسيه در 
چارچوب رشد سرسام آور مسابقه 
نظامی و گرایش به سياستهای 
ميليتاریستی و جنگ طلبانه در بين 
دولتهای امپریاليستی و جهانخوار اتفاق 

واقعيت این است که در . می افتد
خير به دليل رشد بحران سالهای ا

اقتصادی گریبانگير نظام سرمایه داری 
جهانی و نياز روزافزون دول معظم 
امپریاليستی به منابع و بازارهای جدید 
برای رفع عطش سيری ناپذیر سرمایه 
داران زالوصفت به استثمار و کسب 

مابين آنها  سود، تضادهای غارتگرانه فی

بطوری که ما . تشدید گشته است
دیم که چگونه این قدرتهای شاه

ضدخلقی و در رأس آنها آمریکا برای 
سياسی جدید به  کسب مواضع اقتصادی

رویه ماشين  جنگ افروزی و گسترش بی
های نظامی خویش برعليه خلقهای 
تحت ستم و رقبای جهانخوار خویش 

البته الزمه پيشبرد چنين . پرداخته اند
سياست ضدخلقی ای، در درجه نخست 

ستثمار طبقه کارگر و هجوم تشدید ا
هرچه وسيعتر به دسترنج و حقوق 
بشدت محدود شده توده ها با هدف 
کسب منابع الزم برای تقویت ماشين 

امری که بطور . جنگی امپریاليستهاست
طبيعی مساوی با گسترش فقر و بيکاری 
و گرسنگی و قطع حداقل تأمين های 
اجتماعی در این کشورها برای ميليونها 

 کارگران و زحمتکشان و توده های تن از
در چنين . فقير و بی چيز می باشد

چارچوبی ست که ما شاهدیم که چگونه 
هزینه های نظامی دولت آمریکا در 
سالهای اخير با یک جهش سریع به رقم 

 ٢٠٠۵ ميليارد دالر در سال ۴٧۵نجومی 
رسيده و همين امر سبب گسترش 
پا، تقالی سایر رقبای امپریاليست در ارو

روسيه و چين شده است که تالش می 
ورزند تا در این مسابقه ضدخلقی 

 .تسليحاتی از آمریکا عقب نمانند
در سال جاری ميالدی بدنبال آمریکا، 

 ٩ ميليارد دالر و چين با ٢٠روسيه با 
ميليارد دالر هزینه نظامی در مقام دوم و 

 .سوم قرار دارند
 

 
 

انتساب انتساب   تالش برایتالش برای
اهواز به اهواز به گذاریهای گذاریهای   بمببمب

  مبارزینمبارزین
 

وزارت اطالعات جمهوری اسالمی در 
 ٣٠روزهای اخير از دستگيری یک شبکه 

نفره در رابطه با انفجار های ماه های 
مطابق . گذشته در خوزستان خبر داد

اطالعيه وزارت اطالعات رژیم، بدنبال 
انفجارهای خرداد و مهر در اهواز، 

مأمورین "مسببين این انفجارها توسط 
ساواک دستگير و آنها به ارتباط با " مگمنا

. اعتراف کرده اند" گروه های ضدانقالب"
شایان ذکر است که در جریان دو انفجار 

 تن از مردم بيگناه کشته ۶در مهر ماه، 
 . تن مجروح شده اند١٠٠شده و بيش از 

به رغم تالشهای جمهوری اسالمی 
برای ارتباط دادن عوامل این انفجارها به 

ای مردمی، روشن است که در گروه ه
پشت چنين عملياتی که جان افراد بيگناه 
را نشانه می گيرد،  نيرو و یا نيروهای 

چرا . مرتجع و ضدخلقی قرار گرفته است
که هيچ نيروی مردمی ای نمی تواند 
تحت هيچ بهانه ای، به کشتار مردم 

تالش جمهوری اسالمی . بيگناه بپردازد

دخلقی به برای انتساب این اعمال ض
نيروهای مبارز مخالف، در شرایطی ست 
که این رژیم سرکوبگر با موجی از 
وسيعترین اعتراضات مردمی خلق عرب 
مواجه بوده و کوشيده است تا عالوه بر 
سرکوب عریان و بخاک و خون کشيدن 
این مبارزات، با تبليغات شوینيستی در 
افکار عمومی، مردم آگاه و مبارز عرب را 

مزدور و وابسته " ئی طلبجدا"مشتی 
به بيگانگان جا بزند و سرکوب جنایتکارانه 
توده های زحمتکش خلق عرب را توجيه 

 .کند

 
 

کمپانی های نفتی، برنده کمپانی های نفتی، برنده 
  اصلی افزایش قیمتهااصلی افزایش قیمتها

 
افزایش بی سابقه قيمت نفت خام در 
بازارهای جهانی، موجب سرازیر شدن 
سودهای کالن به جيب کمپانی های 

بنا به . ی شده استنفتی امپریاليست
رویال "گزارشات منتشره، شرکت نفتی 

 ماهه اول سال جاری ۶سود " داچ شل
 ميليون پوند اعالم ٨۴٠ ميليارد و ۵خود را 
 ۶کمپانی مزبور بطور متوسط در . کرد

ماهه اول امسال یک ميليون و سيصد 
دالر در هر ساعت به جيب زده هزار 
 .است
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