
  

تمامي كارگران و بر سال ن
!تكشان مبارك بادو زحم  

  

   بهمن بهمن1919
  

  13871387 فروردين  فروردين 1515    ––  6565  ، شماره، شماره  چريكهاي فدايي خلق ايرانچريكهاي فدايي خلق ايران  خبري   خبري --نشريه سياسي نشريه سياسي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  با ايمان به نابودي امپرياليسم و سگهاي زنجيريش،
 با ايمان به نـابودي رژيـم وابـسته بـه امپرياليـسم            

   و جمهوري اسالمي
  با ايمان به پيروزي راهمان،

  !باد بهار بر تمامي زحمتكشان ميهنمان خجسته
 )1387نوروز ( - جريكهاي فدائي خلق ايران

  ... در حاشيه يك رويداد
  )! در پارک الله تهران ی صمد بهرنگیپخش ماهی سياه کوچولو(

  
 و شعری از ل به همراه برگه های حاوی یک متن کوتاهماجرای پخش هزار ماهی سياه کوچولو در آستانه نوروز امسا

هنر "شفيعی کدکنی ابتکار بسيار جالب مبارزاتی ای بود که توسط جمعی از دانشجویان تهران در قالب ارائه 
به همراه هر یک از این ماهی . در پارک الله تهران به خرج داده شد و مورد استقبال وسيع مردم قرار گرفت" اعتراضی

 در اختيار مردم قرار ..."آنچه می خواهم نمی بينم ، آنچه می بينم نمی خواهم"....طعه شعر زیبایی با مضمون ها، ق
بيانگر نارضایتی از وضع موجود یعنی شرایط بسيار ظالمانه حاکم بر جامعه ایران و می گرفت که به گویا ترین وجهی 

 ستمی ست که سالهاست در اشکال و سطوح مختلف  بر عليه پيام آور مبارزه و مقاومت پایان ناپذیر توده های تحت
دیکتاتوری قدرقدرت و ضد خلقی حاکم شوریده اند و در هر فرصتی فریاد می زنند که  این دستگاه استبداد و ظلم و زور 

نمی " تجليات ارتجاعی اش را هيچ گاه نخواسته و با تمامی ضد خلقی کنونی  اجتماعی- ام اقتصادیحاکم و نظ
 ماهی های سياه کوچولویی که در این روز پخش شدند نماد همان ماهی سياه کوچولوی خنجر به دستی". اهندخو

  وآگاهی واالی مبارزاتی و با سالح قهر برای برکندن بساط ظلم و ستم و استثمار و سرکوببرخورداری از بودند که با 
 را  اشندگی خود برای رسيدن به دریاها سفر طوالنی از جویبار کوچک محل زخشونت بر عليه توده هاهر گونه قهر و

به این ترتيب و با این اقدام سمبليک،  دانشجویان نوروز امسال را نيز به فرصتی برای نمایش اوج تنفر توده . آغاز کرد
ی واقع" نوروز"های تحت ستم بر عليه رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی بدل ساخته و نشان دادند که چگونه اميد به 

از آن نظام استثمارگرانه و سرکوبگری که توجيه گر بقای نه یعنی روزگار نوینی که در آن نه از رژیم دیکتاتوری حاکم و 
 خبری نباشد  در دل و جان مردم مبارز و  یعنی سيستم سرمایه داری وابسته حاکم بر جامعه ایراناین رژیم هاست،

دام نمادین دانشجویان بویژه  زمانی خود را بيشتر می نمایاند که آن را در ارزش اق .بویژه جوانان آگاه ما زبانه می کشد
چارچوب شرایط عمومی ملتهبی در نظر گيریم که رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی در جامعه تحت سلطه ما با آن 

 ٢ادامه در صفحه                        .رویروست

 !؟گسترش هزينه هاي نظامي با كدام هدف
  

باط با هزینه های نظامی آمار نجومی ای که اخيرا در ارت
دول امپریاليستی در سطح جهان و در راس آنها آمریکا 
منتشر شده، بار دیگر نشان می دهد که در سالهای 
اخير نظام گندیده سرمایه داری در حاليکه با موج دیگری 
از بحرانهای اقتصادی وحشتناک خود روبرو شده چگونه با 

نگ و سرعتی سرسام آور در حال گسترش ماشين ج
سرکوب خود در سراسر جهان بر عليه کارگران و خلقهای 

 . تحت ستم  می باشد
 Global Security""مطابق ارقامی که توسط موسسه 

و در لوموند دیپلماتيک به چاپ رسيده بودجه انتشار یافته 
 سرمایه داری برغم "معظم" که هم اکنون دولتهای ای

تنها در  تمامی مشکالت وحشتناک اقتصادی مردم خود
به هزینه های نظامی اختصاص داده اند به رقم يک سال 

 .بالغ گشته استدر سال  ميليارد دالر ١١٠٠بی سابقه 
 ٦٢٣سهم دولت آمریکا به تنهایی از این رقم حدود 

به عبارت ساده تر پولی که صرف . ميليارد دالر است
و تقویت زرادخانه نظامی آمریکا می شود حدود صد 

از مجموع تمامی هزینه های هم د دالر بيست ميليار
  .نظامی مابقی کشورهای دنيا بيشتر می باشد

 ٣ادامه در صفحۀ                            

 احمدي نژاد براي "زيبا و بانشاط"معني بهار 
  !توده هاي تحت ستم

  

تحت حاکميت نظام سرمایه داری وابسته و زمامداری 
دولت ضد خلقی احمدی نژاد و در شرایطی که زندگی  

 روز ميليونها تن از کارگران و توده های تحت ستم ما هر
خرد ... بيشتر در زیر چرخ دنده بيکاری و گرانی و تورم و 

 مجموع ٨٦می شود، اخيرا اعالم شد که در پایان سال 
درآمدهای نفتی رژیم جمهوری اسالمی به رقم بی 

ریيس جمهور رژیم .  ميليارد دالر رسيده است٨٠سابقه 
با اعالم این خبر در اولين جلسه هيات دولت خود درسال 

ا بيشرمی تمام در ارتباط با اوضاع اقتصادی جدید ب
زیبا و "حکومت مدعی شد که آغاز سال جدید بسيار 

  . بوده است" بانشاط
  

این سخنان وقيحانه در شرایطی از دهان ریيس جمهور 
رژیم بيرون می آید که ميليونها تن از کارگران در ابتدای 

 هزار ٢١٩سال با اعالم خبر تصویب حد اقل دستمزد 
انی در ماه در تشویش از آینده نامعلوم خود و خانواده توم

  .هایشان در غم و نگرانی هر چه بيشتری فرو رفتند
  

 ٤                                                                          ادامه در صفحۀ 



  

  ١ ادامه از صفحۀ  ...در حاشية يك رويداد
شرایطی که بر بستر آن ما شاهد اعتراضات و برآمدهای توده ای ای می باشيم که هر 

راضات کارگری و دانشجویی و زنان و ملتهای تحت ستم  از گوشه ای روز در قالب اعت
در چنين . سر بر می آورد و نظام و رژیم ضد خلقی موجود را به چالش می کشد

آنها را با خود ماهی سياه کوچولو که نام شرایطی رجوع به سمبلهای تاریخی 
 ست که نابودی و انعکاس گرایش عمومی قوی در ميان مردم ما به تفکر و راهیدارد،

بر افکندن تمامی تجليات ارتجاعی و سرکوبگرانه نظام دیکتاتوری حاکم بر حيات 
  .   هستی توده ها را هدف خود قرار داده است

واقعيت این است که برای چندین دهه، ماهی سياه کوچولوی مسلح و خالق آن یعنی 
االیی که همواره از او  صمد بهرنگی، این نویسنده چيره دست و مبارز بزرگ، انسان و

به عنوان  آموزگار کبير و دوست غمخوار و فدائی توده های زحمتکش نام برده شده 
است، به عنوان بخش جدایی ناپذیری از تاریخ مبارزاتی کارگران و خلقهای تحت ستم 

چرا که چگونگی زندگی و مرگ ماهی سياه کوچولو و نویسنده . ما شناخته شده اند
 دوستان و حتی دشمنان خلق تاثيرات ژرف و جاودانه ای بر زندگی بيش آن به اعتراف

  .   نسل از جوانان در جامعه تحت سلطه ما گذارده استسهاز 
داستان زندگی کوتاه ولی شجاعانه ماهی سياه کوچولو تصویر یکی از سياهترین و در 

ا در زیر عين حال اميد بخش ترین دوره های زندگی توده های تحت ستم و مبارز م
شرایطی که در جامعه تحت سلطه . حاکميت رژیم وابسته به امپریاليسم شاه است

ما پس از یک دوره طوالنی سياه سرکوب و خفقان، بار دیگر جوانه های یک جنبش 
اصيل و انقالبی شروع به رشد کرد و جمعی از صدیق ترین فرزندان کارگران و 

زحمتکشان ایران یعنی 
 با چریکهای فدایی خلق

اتکا به تئوری مارکسيست 
لنينيستی خود و با الهام از 
ماهی سياه کوچولوی 
عصيان گر، پرچم حرکتی 
جدید و مبارزه ای نوین و 
. انقالبی را بر افراشتند

مبارزه ای که در روند خود 
افسانه قدرقدرتی مرغان 
ماهيخوار یعنی رژیم شاه  

 به ورا در هم شکست 
نقطه اميد خلقهای تحت 

ما و سرانجام با ستم 
پيوستن آنها به این مبارزه 
به تکيه گاه آنها در مقابل 

  . دشمن تبدیل شد
  

در داستان درخشان صمد بهرنگی ماهی سياه کوچولوی مخلوق او، برغم خرد بودن 
ساکن مرداب ، راه پر پيچ و خم دریا را  در " عاقالن"خود و برغم تمامی توصيه های پوچ 

حمل کرده ندوخت و مشعل آگاهی را در دل امواج خروشان دریا پيش گرفت، تجربه ها ا
 در عرصه جامعه تحت سلطه و پرتالطم ما نيز مبارزه چریکهای .و راه را نشان داد

دشمن تا بن تالش های مذبوحانه فدایی خلق یعنی یاران صمد بهرنگی برغم تمامی 
لبان و دوستان دندان مسلح و وحشی از یک سو و اشک تمساح ریختن های فرصت ط

نادان خلق ادامه یافت و با تداوم خویش برای مردم تحت ستم راه گشود و سيل 
برای . مبارزات آنان در جامعه را جاری ساخت و افق جدیدی را در مقابل آنها قرار داد

ماهی سياه شجاع کوچولو در راهی که برای رسيدن به آزادی و حق تعيين سرنوشت 
بر " تاثيری" خود او مهم نبود مهم این بود که مرگ او چه "مرگ"خویش برگزیده بود 

برای چریکهای فدایی خلق  نيز نابودی فيزیکی خود . و مرگ دیگران بگذارد" زندگی"
مهم نبود چرا که ایمان داشتند  که مبارزه و راهی که توسط آنها به توده ها نشان داده 

شد و پيام مبارزاتی آنان به خاطر شده بود، بدون شک با رهروان پوینده نوینی پر می 
  .آن که در جهت پيشرفت تاریخ بود در اعماق جامعه تکرار می شد

 ماهی سياه کوچولوی شجاع صمد سرانجام و برغم آن که جانش را در این راه 
مبارزه چریکهای فدایی خلق نيز با پيوند خوردن با نيروی بيکران . گذاشت به دریا رسيد
ته به قيام شکوهمند توده ای و برافتادن بساط ظلم و زور شاه توده های به پاخاس

هرچند که این قيام خود بخودی بود و اهداف انقالبی چریکهای فدائی . مزدور منجر شد
 که  یاد و راه ماهی  توده ای بودقيامبه هر حال در این . خلق در طی آن متحقق نشد

و یاران صمد یعنی چریکهای سياه کوچولوی بيباک و خالق آن یعنی صمد بهرنگی 
فدایی خلق ایران  برای هميشه در تاریخ درخشان مبارزاتی کارگران و توده های 

صمد معلم ماست، راه " ستمدیده ما حک شد و آنها در صفوف ميليونی فریاد می زدند
ایران را سراسر سياهکل می "و " فدائی، فدایی تو افتخار مایی"، "صمد راه ماست

 ...و" کنيم

  
به این ترتيب  صمد و ماهی سياه 
کوچولو ی شجاع به عنوان بخشی از 
تاریخ مبارزاتی مردم ما در صفحات 
درخشان این مبارزات جای گرفتند و به 
همين اعنبار مورد خشم و نفرت رژیم 
وابسته به امپریاليسم جمهوری 
اسالمی و تمامی مرتجعين رنگارنگ 
قرار گرفتند و در یورش جدید و بی 

انه ای که ضد انقالب جدید یعنی رحم
رژیم مزدور جمهوری اسالمی از همان 
ابتدای قيام به جنبش انقالبی توده 
های به پاخاسته و تمامی مظاهر و 
سمبلهای آن سازمان داد، صمد و افکار 
او  ، ماهی سياه کوچولویش و هر 
آنچه که نشانی از مبارزه جویی بر 
عليه ستم و سرکوب، آزادیخواهی و 

خالفت با استثمار و بهره کشی م
داشت توسط دیکتاتوری حاکم با کينه 
ای هر چه تمامتر مورد سرکوب و 

در طول این . تعقيب و اتهام قرار گرفتند
مدت دستگاه تبليغاتی جمهوری 
اسالمی با کينه توزی تمام و با 

شناخته استفاده از تمام شيوه های 
 و با بهره گيری از مردمی و ضد شده

موم و ضد انقالبی کاربدستان قلم مس
رسمی و غير رسمی خود، با اتهام 
زنی و دروغ پردازی در مورد چگونگی 

مذبوحانه ... مرگ مشکوک صمد و 
صمد ، یاران صمد و چهره کوشيد تا 

تمامی رهروان ماهی سياه کوچولو را 
 و در ذهن نسل جوان مخدوش کرده

خاطره آنها را از ذهن توده ها و بویژه 
 و نوجوانان و جوانان مبارزی که کودکان
سياه کوچولو الهام بخش آنان  ماهی

اما زهی خيال . بوده و می باشد بزداید
 صمد یچرا که اندیشه های پویا! باطل

و آرمانهای انقالبی مخلوق او یعنی 
ماهی سياه کوچولو ریشه در مناسبات 
استثمارگرانه و ضد خلقی ای دارد که 

 ما جریان در اعماق جامعه تحت سلطه
دارد و هر روز  حيات و هستی تعداد 
بيشتری از توده های محروم و بویژه 
کارگران تحت ستم را در جهنم خود 
می سوزاند و به همين اعتبار بر کوره 
شعله های خشم و نفرت مردم و 
مبارزات آنان برای برافکندن این 

تازمانی . مناسبات ضد خلقی می دمد
د خلقی که چنين نظام و مناسبات ض

ای پابرجاست، هزاران ماهی سياه 
کوچولو نيز دور از چشم استثمارگران و 
مشاطه گران آنها مخفيانه و در دل 
شب در اندیشه یافتن دریا قدم به راه 

این برجسته ترین پيامی . می گذارند
ست که در ماورای ابتکار پخش هزار 
ماهی سياه کوچولو توسط جوانان 

امسال شاهدش مبارز در آستانه نوروز 
، احمد برجستهای کاش شاعر . بودیم

شاملو بود و می دید که صمد این 
همانگونه که او آرزو " هيوالی تعهد"

)١("! هزار سر دارد: "کرده بود

  . يار و آموزگار توده های ستمديدهاشاره به استعاره زيبای احمد شاملو، شاعر نامدار در توصيف صمد بهرنگی، )١(



  

  ١ادامه از صفحۀ  ...گسترش هزينه هاي 
بدنبال آمریکا چين و روسيه قرار دارند 
که هزینه های نظامی آنان هر آدام به 

ميليارد دالر اعالم ۵٠  و  ۶۵    ترتيب
 فرانسه و ،شده و پس از این دو

ميليارد ۴٢/٨  و ۴۵انگليس به ترتيب  
دالر در مقامهای چهارم و پنجم قرار 

یک حساب سرانگشتی نشان . دارند
 دولت قدرتمند ٥می دهد که 

 ميليارد و ٨٢٥امپریاليستی در مجموع  
 ميليون دالر در سال تنها و تنها ٨٠٠

صرف ماشينهای جنگی خود می کنند 
که در تمام کره خاکی وظيفه ای جز 
تامين منافع و سلطه استثمارگرانه 
امپریاليستها بر عليه کارگران و 
خلقهای تحت ستم و به این اعتبار 

افروزی و ماجراجویی های جنگ 
نظامی و تجاوز و کشتار توده های 
رنجدیده و نابودی منابع و ثروتهای 

  . طبيعی آنان ندارد
بدون شک مهمترین بازیگر حاضر در 

مسابقه جنون آميز تسليحاتی که آمار  
فوق تنها یک جنبه آن را نشان می 

هم اکنون به . دهد دولت آمریکاست
ر يعنی خيلی  ميليارد دال٦٢٣تنهایی 

بيشتر از تمامی دولتهای دیگر دنيا 
صرف تقویت ماشين جنگی خود و 
موسسات مربوط به آن می کند و این 
درحالی ست که اين کشور به گزارش 
خبرگزاريهای خود امريکا، مقروض ترین 

  .کشور دنياست
مطابق آمار موسسه فوق الذکر هزینه 
های نظامی آمریکا در هفت سال 

ز تقریبا سالهای اول گذشته یعنی ا
قرن بيست و یکم بشدت افزایش پيدا 
کرده و در این ميان لشکرکشی به 
افغانستان و عراق به طور برجسته ای 
در این افزایش سرسام آور هزینه های 

گرچه . نظامی نقش ایفا کرده اند
مقامات آمریکایی با بيشرمی تمام می 
کوشند تا هدف از گسترش و تقویت 

شين جنگ و جنایت و جنون آميز ما
لشکرکشی های تجاوزکارانه شان را 

مبارزه با "با الفاظ دهان پرکنی چون 
و " گسترش دمکراسی"و " تروریسم

در جهان پنهان کنند، اما " صلح و ثبات"
نگاهی به ادعاهای دروغين  و 
عملکردهای جنایتکارانه آنها از یک سو 
و نتایج این باصطالح مبارزه باتروریسم 

نشان می ... ش دمکراسی و و گستر
دهد که اصوال توسل بی سابقه به 

 نظامی گری نه حاصل  واعمال زور
آزادیخواهی و دمکراسی طلبی و 
ترقی خواهی گردانندگان نظام 
امپریاليستی در آمریکا بلکه انعکاس 

و نظام سرمايه داری تشدید بحرانها 
رقابت سبعانه ای ست که بر بستر این 

پذیر در بين راهزنان بين المللی برای تامين سرکردگی و اعمال بحرانهای عالج نا
و نتایج خانه خراب کن این رقابت . هژمونی شان  در سطح جهانی شکل گرفته است

استثمار گرانه در سالهای اخير نيز هرچه بيشتر  حيات و هستی توده های زحمتکش 
در نتيجه . نده استسراسر جهان را بطور مستقيم و غير مستقيم در آتش خود سوزا

افزایش سهمگين هزینه های نظامی در ميان امپریایستها و بویژه در رابطه با دولت 
  . آمریکا را باید در متن این شرایط بررسی کرد و فهميد

 با ٩٠همه می دانند که دولتمردان آمریکا و طبقه حاکم در این کشور از اواخر دهه 
پيشبرد استراتژی ای که  دولت آمریکا " یی جدیدپروژه قرن آمریکا"تنظيم سندی به نام 

باید در یک قرن آینده در ارتباط با سياستهای خود در سطح جهانی به پيش ببرد را بطور 
نگاهی به ارکان اصلی این سند نشان می . رسمی در محور وظایف خود قرار دادند

ظيم این سند را از هدف اصلی از تن" پروژه قرن آمریکایی جدید"دهد که تنظيم کنندگان 
تأمين برتری جهانی ایاالت متحده، و اتخاذ تمهيداتی در جهت جلوگيری از بوجود "جمله 

ای  المللی بگونه المللی رقيب دیگر و نيز شکل دادن نظام امنيت بين آمدن یک قدرت بين
قدرت نظامی "با استفاده از " که همسو با اصول و منافع امنيت ایاالت متحده باشد

در مقدمه این سند تاکيد شده که هدف این استراتژی جدید  ایاالت . می دانند"  کاآمری
جانبه و نهائی  امان برای کسب پيروزی همه مبارزٔه بی"و " های بسيار دور  آینده"متحده

چون وچرای نيروهای  استقرار و سلطٔه بی" در این سند . ست" ها در همٔه عرصه
ر مناطق استراتژیک اقتصادی و نظامی از آسيای و گسترش حضور آنان د" آمریکائی

، " سالحهای بيولوژیکی"جنوب شرقی گرفته تا خاورميانه و شمال آفریقا، استفاده از 
برای کنترل جهان، برانداختن رژیم صدام   برای تامين حضور " فضا"تامين برتری در "

ری از اقداماتی  نيروهای نظامی آمریکا در این منطقه و مجموعه متنوع دیگمستقيم
پيش بينی شده است که همگی با تاکيد بر استفاده از زور و جنگ طرح ریزی شده 

جالب است که بدانيم که دو سال قبل از حمله به عراق در اين سند بر اين .  اند
  .ضرورت تاکيد شده است 

 در در این سند با اذعان به ضعف اقتصادی آمریکا و در عين حال برتری نظامی این قدرت
و " زوال"مقایسه با سایر رقبای بين المللی ، مطرح می شود که تنها راه جلوگيری از 

اضمحالل قدرت آمریکا در سطح جهانی تقویت و استفاده از برتری نظامی برای کسب 
  . بازارها و مناطق تحت نفوذ بيشتر در سطح بين المللی است

دالیل اصلی عربده کشی های جنگ با توجه به این واقعيات است که اوال می توان به 
طلبانه و لشکرکشی های تجاوزکارانه آمریکا در سالهای اخير به افغانستان و عراق و 

و تهدیدات جنگی این دولت بر عليه سایر کشورها و حتی شماری از رژیمهای ... 
 پی برد و پوچ بودن فریاد های دمکراسی طلبی و  امريکادست نشانده خود

 دولت را بهتر و بيشتر فهميد؛ و ثانيا درک کرد که چرا دولت آمریکا و به آزادیخواهی این
تبع آن و بصورتی ناگزیر سایر شرکا و رقبای این قدرت یعنی سایر راهزنان بين المللی 
با چنين سرعت فزاینده ای در سالهای اخير در حال ترميم و توسعه ماشين جنگ و 

  .اقه توده های ستمدیده می باشندجنایت خود آنهم به قيمت تشدید فقر و ف
مقایسه آمار نجومی مربوط به هزینه های نظامی در جهان کنونی با سطح مشکالت 
وحشتناک حاکم برزندگی ميلياردها تن از کارگران و زحمتکشان و خلقهای تحت ستم 
بروشنی نشان می دهد که چگونه با اختصاص حتی بخش بسيار کوچکی از این ارقام 

می باشد که اساسا خود حاصل کار و زحمت توده های استثمار شونده ( سرسام آور 
) ربوده شده استاقليت مفت خور و جنایتکار اين توسط سرمایه داران استثمارگر که 

 مشکالت جانکاه اقتصادی و رفاهی بشریت در سراسر کره خاکی بخشی ازمی توان 
 تازمانی که سلطه است که اما مساله اصلی در همين جا.  بر انداختمدتیرا برای 

امپریاليستها و نظام استثمارگرانه سرمایه داری در جهان باقی ست به قول لنين 
نيز به صورت " جنگ"و " قهر"اندیشمند کبير طبقه کارگر و خلقهای ستمدیده، اعمال 

سرمایه داری برای غلبه بر بحرانهای عالج ناپذیر نظام  و " راه حل"فزاینده ای مرکز ثقل 
واقعيت این است .  حور سياستهای دول معظم سرمایه داری را تشکيل خواهد دادم

که یافتن هر گونه راه حل دمکراتيک برای محو جنگ و خونریزی و تمامی تجليات 
وحشتناک آن در درجه اول منوط به نابودی و در هم شکستن نظام سرمایه داری در 

مار می باشد که در آن جنگ و سطح جهان و برقراری نظامی عاری از ستم و استث
ایجاد و گسترش ماشين های غول آسای نظامی و اساسا اعمال زور و قهر دالیل 

ه اعتبار این حقيقت، تشدید جنگ ب .مادی و ضرورت وجودی خود را از دست داده باشند
طلبی امپریاليستها در سطح بين المللی نشانگر تشدید بحران و استيصال آنان است و 

 توده های عاصی و بجان آمده را با بانگی صولتمند به امر ،این واقعيت در تمامی گيتی
  برای در هم شکستن تمامی این سيستم ناعادالنه و ضد خلقی فرا اجتماعیانقالب

  .می خواند
  
  
  
  

   ٤ادامه از صفحۀ  ...معني بهار
ايط زندگی توده های تحت ستم ما در شرایط سرازیر شدن سيل بـی سـابقه دالرهـای           اوضاع وخيم و وخيمتر شونده شر      .هر چه بيشتر رشد کرد    

نفتی در سال گذشته، بيش از پيش از چگونگی کارکرد و ماهيت ضد خلقی نظام اقتصادی حاکم بـر ایـران یعنـی نظـام سـرمایه داری وابـسته بـه               
که بخش اعظم ارز حاصل از فروش نفـت را          ) تک محصولی (درآمدهای نفتی   یک اقتصاد طفيلی و وابسته و متکی به         . امپریاليسم پرده بر می دارد    

واردات کاالهای مصرفی مـی بلعـد و تمـامی کـارکرد آن نيـز در جهـت تـامين منـافع امپریاليـستهای غـارتگر و سـرکوبگران وابـسته بـه آنـان  یعنـی                         
 .برای ریيس جمهور چنين نظام ضد مردمی ای می باشد" پرنشاط"و " زیبا"این معنای بهار . گردانندگان این نظام دیکتاتوری تنظيم شده است



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    ١ ادامه از صفحۀ ...معني بهار 
سال جدید، و عيد ميليونها تن دیگر از زحمتکشان، کارمندان و معلمان صاحبان مشاغل کوچک با مشاهده رشد وحشتناک گرانی در آغاز 

  .هر چه بيشتر با ماتم و شرمندگی ناشی از عدم توانایی در تامين حد اقل نيازهای زندگی خانواده گره خورد
برای مشتی از " زمين"که جمهوری اسالمی ضد خلقی در شرایط استثمارگرانه موجود و البته در روی " بهشتی"از سوی دیگر اما، 

مایان و تجار وابسته به دولت و ریزه خواران آنان فراهم کرده، باعث فربه تر شدن هر چه بيشتر آنان سرمایه داران زالو صفت وابسته، کارفر
  .شد و مجموعه این اوضاع تصویر واقعی وحشتناک جامعه تحت سلطه ما را هر چه بيشتر  در انظار عمومی به نمایش گذارد

صاد دم می زند که افزوده شدن ميلياردها دالر بر درآمدهای نفتی دولت اقت" و با نشاطی" زیبایی و"احمدی نژاد مزدور در شرایطی از 
یعنی بخشی از منابع طبيعی متعلق به جامعه بهبودی را در توانایی اقتصادی و در نتيجه در زندگی اکثریت مطلق آحاد جامعه ما بوجود 

در آمدهای نفتی به طور همزمان به سيل وحشتناک و بر عکس به دليل وابستگی این نظام استثمارگرانه افزایش سریع . نياورده است
بی رویه کاالهای وارداتی ای در کشور تبدیل شده که نه تنها کوچکترین گرهی از زندگی مردم را باز نکرده بلکه به نابودی کار و معاش 

آنان قدرت رقابت با کاالهای منجر شده که محصول ...بسياری از زحمتکشان، کشاورزان خرده پا و صاحبان مشاغل توليدی کوچک و 
در حقيقت مطابق آمار منتشره حکومتی در شرایطی که درآمدهای . را ندارد... وارداتی دولت و یا فالن آقازاده و  تاجر وابسته به دولت و 

 کاال اختصاص داده  ميليارد دالر مستقيما به واردات بی رویه٦٠ ميليارد دالر بوده سه چهارم این مبلغ یعنی ٨٠نفتی در سال گذشته 
شده که منافع و عواید حاصل از آن در نهایت به جيب سرمایه داران داخلی و اربابان بين المللی آنها یعنی انحصارات و دول امپریاليستی 

زاران امری که باعث تشدید بحران اقتصادی و تعطيلی صدها واحد صنعتی و توليدی و در نتيجه بيکاری و آواره شدن ه. ریخته شده است
 درصد رسيد و در ارتباط با تورم ٢٥تن دیگر از کارگران و کارمندان در سطح کشور شد؛ تاجایی که بيکاری مطابق برخی آمار غير رسمی به 

  .مرگبار آن نيز از سوی برخی کارگزاران این رژیم اظهار نگرانی شد" عواقب"سه رقمی در جامعه و 
 مزدور و سایر سران جمهوری اسالمی ما شاهدیم که در سال گذشته نيز در زیر سایه سياه احمدی نژاد" پرنشاط"و " زیبا" در بهار 

حاکميت جمهوری اسالمی روند فقر و فاقه و بيکاری توده های زحمتکش هر چه بيشتر رشد کرد، کارگران زحمتکش در ابعاد فزاینده تری 
تشدید شکاف طبقاتی، اضمحالل اقتصادی و گرسنگی در ميان طبقات اخراج شده و بی حقوق و بی پناه در سطح جامعه رها شدند و با 

فقير و بی چيز روند در هم پاشی خانواده های کارگر و زحمتکش و پدیده های زشت و نفرت انگيز حاصل از آن یعنی کارتن خوابی ، 
  نيز... اشد، فحشاء، اعتياد و  هزار تا یک ميليون نفر می ب٤٠٠کودکان آشغال فروش که به گزارش یونيسف تعداد آنها بين 

  ٣ صفحۀدرادامه 

 

 !         پيروز باد انقالب!مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي!        زنده باد كمونيزم

گوشه اي از عواقب مرگبار سياست هاي جنگ طلبانه 
  !امپرياليسم آمريكا

  
گ و اشغال مطابق گزارشات وزارت دفاع دولت آمریکا  در جریان جن

 هزار تن از نيروهای ارتش این کشور شنوایی ٧٠عراق و افغانستان 
 هزار نفر به طور دائمی و ٥٠خود را از دست داده اند و از این تعداد نيز 

 تن از ٤٠٠٠در طول جنگ عراق همچنين . کامال ناشنوا شده اند
  هزار تن از نيروهای متجاوز زخمی٦٠سربازان آمریکایی کشته شده و 

آمار منتشره همچنين بيانگر آن می باشد که از زمان . گشته اند
تشدید سياستهای جنگ طلبانه آمریکا در سطح بين المللی و بویژه 
در منطقه خاورميانه در مجموع یک ميليون و سيصد هزار  تن از 

آمار فوق . نيروهای آمریکایی به عراق و افغانستان گسيل شده اند
ت ماشين نظامی آمریکا در سالهای اخير را گوشه ای از وسعت تحرکا

نشان داده و گویای اهداف بلند مدت و استراتژیکی ست  که 
امپریاليسم آمریکا با تقویت و فعال کردن بی سابقه زرادخانه جنگی و 
  . نيروهایش در جهت تحقق منافع جهانخوارانه خویش به پيش می برد

لگرد اشغال عراق از سوی دیگر همزمان با فرارسيدن پنجمين سا
توسط دولت آمریکا و تمرکز رسانه های تبليغاتی بر اخبار وحشتناک 
مربوط به خسارتهای مادی و معنوی این جنگ ضد خلقی اعالم شده 
است که بيش از یک ميليون صد و هفتاد و چهار هزار نفر از توده های 

" وریسمتر"محروم و بيگناه عراقی توسط ارتش آمریکا زیر نام مبارزه با 
 ميليون آواره و صدها هزار ٤. سالخی شده اند" دمکراسی"و برقراری 

زخمی نيز از دیگر تجليات و عواقب لشکرکشی جنایتکارانه امریکا در 
جنگ عراق در حالی که به قيمت نابودی . اشغال عراق بوده است

حيات و هستی ميليونها تن از توده های رنجبر عراقی بر رونق صنایع 
 صاحبان آنها افزوده، بطور متوسط برای هر خانواده آمریکایی نظامی و
   . دالر هزینه در بر داشته است٤١٠٠

!وتوي اليحه ممنوعيت شكنجه توسط دولت بوش  

در شرایطی که با افشای گوشه ای از جنایات ارتش آمریکا در کشتار 
و شکنجه مردم عراق و افغانستان در سالهای اخير ، کوس رسوایی 

 بوش در افکار بين المللی و در داخل خود آمریکا هر جه وسيعتر دولت
به صدا درآمده است، ریيس جمهور آمریکا اخيرا در جریان یک اقدام 

که در اخيرا برای توسط سازمان سيا " ممنوعيت شکنجه"رسوا الیحه 
جلوگيری از گسترش بی آبرویی امپریاليسم آمریکا در سطح بين 

 و نمایندگان آمریکا تصویب شده بود را وتو المللی در مجلسين سنا
این اقدام برغم آن صورت گرفت که در ماه های اخير بر ابعاد . کرد

گزارشات مربوط به شکنجه وحشيانه قربانيانی که توسط ارتش و 
 کشورها دستگير اين کشور و سايردستگاه های اطالعاتی آمریکا در 

 در اقصی نقاط اسيشده و به سياهچالهای رسمی و غير رسمی 
دنيا انتقال می یابند افزوده شده و این واقعيت خشم و نفرت مردم در 
سراسر جهان نسبت به امپریاليسم آمریکا و دولت بوش را هر چه 

  . بيشتر بر انگيخته است
بوش در توجيه اقدام ضد خلقی خود مبنی بر وتوی الیحه ممنوعيت 

حه موجب می شد من اين الي": شکنجه ، بيشرمانه عنوان کرد که
يکی از ارزشنمند ترين ابزارهای خود را در جنگ با تروريسم از دست 

  ".بدهم و سيا در بازجوئی از تروريستها با محدوديت هائی روبرو شود
شایان ذکر است که در طول سالهای اخير شمار بسيار زیادی از 
مخالفين سياستهای جنگ طلبانه و سلطه جویانه آمریکا زیر نام 

دستگير شده اند و به شدیدترین وجهی تحت شکنجه " تروریست"
های وحشيانه از قبيل بيخوابی، شوک الکتریکی، تجاوز جنسی ، 

ابعاد اعمال . قرار گرفته اند ...  سوزاندن با سيگار و  خفگی در آب و
آن چنان .. و " گوانتانامو"، "ابوغریب" جنایتکارانه سازمان سيا در 

ده که مجلس امريکا را مجبور به تصويب چنين اليحه رسوائی به بار آور
ای نموده است اليحه ای که سرانجام رئيس جمهور امريکا آنرا وتو 

  . نمود
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