
  

تمامي كارگران سال نو بر 
!شان مبارك بادتكو زحم  

  

   بهمن بهمن1919
  

  13861386    ذرذرآآ  1515    ––  6161  ، شماره، شماره  چريكهاي فدايي خلق ايرانچريكهاي فدايي خلق ايران  خبري   خبري --نشريه سياسي نشريه سياسي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  !هشدار به جنبش انقالبي

در مورد تالش هاي ضد انقالبي اخير جمهوري اسالمي (
  )در خارج كشور

در ماه های اخير رژیم جمهوری اسالمی بر ابعاد تالشهای ضد 
امعه تبعيدیان خلقی خویش به منظور گسترش نفوذ در ج

ایرانی و بویژه تشکلها و انجمنهای دمکراتيک و فعال در خارج 
بر طبق اطالعات موثق، بخش مستقر در . کشور افزوده است

و یا همان سازمان " سربازان گمنام امام زمان"خارج کشور 
ددمنش اطالعات و امنيت جمهوری اسالمی ضمن تماس 

امع ایرانی در اروپا و مستقيم با نهادها و سازمانهای فعال جو
" بررسی همکاری"و " گفتگو"آمریکا  با بيشرمی تمام خواهان 
" تمامی ایرانيان خارج کشور"با  این نهاد ها برای سازماندهی 

شده و در پيشبرد این خط به آنها " ملی"در راستای منافع 
اين تالش ) ١.(هم کرده است" کمک مالی"حتی پيشنهاد 

رایطی صورت می گيرد که آن های مذبوحانه هم در ش
يا ماموران وزارت اطالعات خود " سربازان گمنام امام زمان"

بخوبی ميدانند که اصوال صرف وجود ميليونها تبعيدی ایرانی 
 که توسط دستگاه وقيح تبليغاتی حکومت، -در خارج کشور

 قبل از هر چيز، محصول قریب -خوانده می شوند" ضد انقالب"
دیکتاتوری عنان گسيخته رژیم جمهوری به سه دهه حاکميت 

اسالمی و جنایات وصف ناپذیر و خونبار اين رژيم در استثمار و 
سرکوب وحشيانه کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان و 

  . خلقهای تحت ستم ما بوده است
  

برای اطالع افکار عمومی از ترفند ها و  تاکتيکهای جمهوری 
نقالبی اخير خود به اسالمی  برای پيشبرد سياست ضد ا

منظور اغوا و راغب ساختن ایرانيان خارج کشور برای همکاری 
های " استدالل"با رژیم در اينجا برخی از شيوه های برخورد و 

مامورین جنایتکار ساواما، تا آنجا که به ما اطالع داده شده 
  .است را ياد آور می شويم

  
وری رین وزارت اطالعات جمهمأمودر تماس های اخير، 

اسالمی که خود را اغلب با یک اسم ساختگی برای نمونه 
معرفی می کنند، صراحتا مطرح می سازند که از !!" اسالمی"
تماس می گيرند و در طی " سفارت جمهوری اسالمی"

صحبت هايشان هزار بار قسم می خورند که دليل کوشش 
آنها برای ایجاد و گسترش تماس با ایرانيان خارج کشور تنها و 

و گويااین واقعيت است که تمامی " ملی"تنها مساله منافع 
هر گونه تفاوت فکری و سياسی "تبعيدیان خارج کشور برغم 

آنها . خود می باشند" وطن"و عاشق " ایرانی"، ..." و دینی 
شده و حتی " عوض"می گویند که جمهوری اسالمی و ایران 

" ریهایکم کا"خود انتقادات گاها تند و تيزی هم راجع به 
مقامات حکومت در خارج از کشور نسبت به ایرانيان مطرح 

قدر دانی از زحماتی که نهاد های خيریه "می کنند؛ آنها ضمن 
کمک به "برای " و یا پناهندگی ایرانی در خارج کشور 

ایرانی مقيم خارج کشور در ارتباط با کارهای " هموطنان
ند، مطرح می می کش... پناهندگی و ارائه تسهيالت زندگی و 

کنند که عالقه آنها  به این گفتگو و دیالوگ با ایرانيان، 
گسترش و تقویت نهادهای ایرانی خارج کشور و این که 

را می توانند برای سازماندهی و " همکاریهایی"چه " دوطرف"
انجام دهند می " ایرانيان خارج کشور "در بين " ایجاد وحدت"

ورین رژیم بيش از پيش ظاهرا در این گفتگوها، مام. باشد
عالقه مند به برگزاری جشن های فرهنگی، چهار شنبه 

  هستند و تاکيد می کنند که باید برای.. و " نوروز"سوری و 
صفحه در ٢ادامه

  گذرد؟ در بصره چه مي
ها ی مختلف از آنچه که در   در ماههای اخير در رسانه 
اما اگر به آنچه .  گذرد زياد گفته می شود  می" عراق"

شويم که  شنويم دقت کنيم متوجه می میخوانيم و  می
گزارشات بيشتر در مورد وقايع بغداد و ديگر شهرهای 

دهد،  نشين عراق و در مورد آنچه که در کردستان رخ می سنی
اما در مورد بصره که دومين شهر بزرگ عراق است . باشند می

در حاليکه بخصوص اکنون، . خوانيم شنويم و زياد نمی زياد نمی
، زمام امور "Gordon Brownگوردون براون  "زمانی که

انگلستان را در دست گرفته است، بايد اطالعات بيشتر و 
مدت زيادی  .داشت گذرد دقيقتری از آنچه در اين شهر می

است که شهر بندری عراق، با نزديک به دو و نيم ميليون 
جمعيت خود، شهری که نبض اقتصادی عراق است در 

، اجتماعی و سياسی قرار داشته و نابسامانی شديد نظامی
صحنه نبردی شديد بين جريانات متعدد و افراطی شيعه که 
تمامی آنها برای کسب سهمی از صادرات پردرآمد نفت مبارزه 

 درصد از درآمد ٩٠نبايد از ياد ببريم که . باشد کنند، می می
چرای آن  و که بصره مرکز بی چون(ملـی عراق از جنوب عراق 

 درصد از مخازن ٧٠می شود و بيش از کسب ) است
 .دارندشده نفتی عراق در اين منطقه قرار شناخته

پيمانانش به عراق در  پس از حمله اياالت متحده آمريکا و هم
، مسئوليت اشغال بصره به نيروهای انگليسی ٢٠٠٣سال 

در خالل دو سال گذشته تعداد زيادی از اين نيروها . واگذار شد
 سرباز و افسر ۵٠٠٠اند و  وانده شدهبه انگلستان فراخ

باقيمانده انگليسی در بصره نيز هر روز منتظر اين هستند که 
نخست وزير جديد اين کشور،گوردون براون، دستور بازگشت 

ای که بصره در دو سال ابتدايی پس  تجربه. آنان را صادر نمايد
تکه شدن تعدادی  از جمله تکه(از اشغال به انگليسيها آموخته 

، آن است که نيروهای انگليسی بايد از )از سربازان انگليسی
کاری که برای انجام آن به منطقه (ها  بودن در خيابانها و جاده

  حذر کنند، ) اند گسيل داده شده
صفحۀ در ٣ادامه

  2006آمار خودكشي سربازان امريكايي در سال رشد بي سابقه 
رتش امريکا طبق آمار رسمی، بيشترين تعداد خودکشی در ا

 نفر بوده که در سال گذشته رخ داده ٩٧ سال اخير ٢۶طی 
 نفر در ٣ نفر از اين افراد سربازان مستقر در عراق و ٢۵. است

بقيه آنها نيز سربازان و يا افسرانی بوده اند . افغانستان بوده اند
که در اشغال نظامی عراق و يا افغانستان شرکت داشته اند اما 

 که ١٩٩١در سال .  در امريکا بسر می بردنددر هنگام خودکشی
 نفر در ارتش امريکا ١٠٢اولين جنگ عليه عراق صورت گرفت 

 ارتش امريکا  رسمیاز آنجا که تعداد پرسنل. خودکشی کردند
 کاهش زيادی يافته، درصد خودکشی ها ١٩٩١نسبت به سال 

 سال ٢۶ باالترين رقم در ٢٠٠۶نسبت به تعداد پرسنل در سال 
  . می باشداخير

 آگوست روزنامه گاردين در گزارشی در مورد ١٧در شماره 
مشکالت روانی و خودکشی پرسنل ارتش امريکا نوشته شده 

 اقدام به ٢٠٠۶ نفر از کسانی که در سال ٩۴٨است که 
و . کرده بودند در تيمارستان بستری شدند) ناموفق(خودکشی 

الالت روانی از  سرباز هر ماهه به دليل بروز اخت۴٠ تا ٢٠بين 
  . عراق يا افغانستان به امريکا بازگشت داده می شوند

 ۴ادامه در صفحه 



  

  ١  ادامه از صفحه !هشدار به جنبش انقالبي

با شرکت هر چه وسيعتر افراد، ترتيب " گفتار درمانی"حل مشکالت ایرانيان در غربت، جلسات 
 نظر آنها تمام این فعاليت ها را باید صرف نظر از تفاوتهای سياسی و نظری و فرهنگی و داده و از
مزدوران امنيتی فریبکار حکومت ادعا می کنند که در این دیالوگ . ایرانيان سازمان داد.... دینی و 

 این"در ) یعنی سرکوبگران حاکم" (آنها"، مساله به هيچ وجه نباید این باشد که "همکاری"و 
يعنی همان سرکوب شدگان و زخم خوردگان از جنایات (نشسته اند و ایرانيان تبعيدی " طرف ميز
نيست؛ از نظر آنها قضيه بسيار ساده " چيزها"مساله این ! نه! نه"!! آن طرف ميز"در )حکومت

می " تغيير"و در اين ديالوگ دخالت داد چون سياست  را در نظر گرفت" سياست" است و نباید 
و جای دوطرف در " تقی به توقی بخورد"و ممکن است که در اثر تغيير شرایط سياسی، کند 

در حالی که مليت و وطن هميشه ثابت است؛ پس از نظر آنها، !! شود" عوض"پشت این ميز، 
  . بودن طرفين می باشد" ایرانی"مساله بر سر 

ندارند که نهاد های " له ایمسا"آنها اصال در این دیالوگ همچنين با صراحت مطرح می گردد که 
رژیم تظاهرات ضد حکومتی بگذارند و " جلوی سفارت"ایرانی و ایرانيان خارج کشور حتی در 

سر بدهند اما بهتر است که بعد از این تظاهرات درب " شعارهای مرگ بر جمهوری اسالمی"
  ! نندک" گفتگو"شود و آنها به داخل بيایند تا با جمهوری اسالمی " باز"سفارت هم 

و باالخره این که مامورین اطالعاتی جمهوری اسالمی با تشکر از مخاطبين خود برای صرف وقت 
دم می زنند و اظهار اميدواری می کنند " آمریکا"برای گفتگو، از تجربه موفق سياست شان در 

ن هائی هم آنها حتی شماره تلف. هم این تجربه را پياده کنند" اروپا"که بتوانند در مورد ایرانيان 
  .می کنند" اميدواری"اظهار " گفتگو ها"برای تماس می دهند و برای تداوم این 

 مطالب طرح شده در فوق را تنها باید به مثابه نمونه هایی از برخوردها و اظهارات مامورین وزارت 
اطالعات در رابطه با پيشبرد سياست جديد جمهوری اسالمی برای جلب نظر ايرانيان خارج از 

روشن است که پليس سياسی . شور و تحريک احساسات ملی آنها به نفع خود درنظر گرفت ک
حکومت بسته به شرایط و تجزیه تحليل های خود می تواند در هر موقعيتی به تاکتيک های 

البته اگر . ساده و یا پيچيده تری برای پيشبرد اهداف ضد انقالبی رژیم و طبقه حاکم دست یازد
ش های عوام فريبانه ضد انقالبی جمهوری اسالمی برای نفوذ در بين مخالفين صرف واقعيت تال

و ایرانيان تبعيدی باشد تجربه سالها حکومت ضد خلقی جمهوری اسالمی در دوره های مختلف 
نشان داده که این رژیم وحشی و جنایت پيشه در تمام طول حاکميت سياه خود در حالی که یک 

ر گونه مخالفتی در داخل و خارج کشور بر عليه نظام حاکم دست لحظه از سرکوب قهر آميز ه
نکشيده، در حالی که برای سرکوب جنبش توده ها، بساط دارو شکنجه و زندان و ترورش را در 
سر هر کوی و برزن و حتی در ماورای مرزهای خود گسترده، در همان حال  همواره سياست 

تا جایی که حتی در مقاطع مختلف . ار گرفته استفریب و ریاکاری را نيز به همان درجه به ک
شاهد بوده ایم که سران حکومت گاه وبيگاه همچون گرگی که لباس ميش را پوشيده، پرچم 
مذاکره و دیالوگ و گفتگو را بلند کرده اند؛ آن هم در حالی که درست در همان لحظه در حال 

 و مبارزین و انقالبيون و مخالفين پياده کردن نقشه شوم جدیدی بر عليه توده های تحت ستم
در تاکيد بر روی این واقعيت اشاره به مواردی نظير ترور وحشيانه رهبران حزب . خویش بوده اند

دمکرات در وین آن هم در سر ميز مذاکره، جنايت فراموش نشدنی  ميکونوس؛ بریدن گلوی 
... می داده اند و ... و مخالفين در شرایطی که به آنها وعده های سر خرمن بازگشت و عفو

  . خالی از فایده نيست
اما سوال اصلی ای که در ارتباط با برخورد های اخير جمهوری اسالمی به وجود می آید عبارت از 

و " و گفتگو" دیالوگ"این است که چرا جمهوری اسالمی یکبار دیگر به صرافت برقراری 
" و " معاند"در همه جا بيشرمانه از آنها به عنوان با نيروها و افراد و جریاناتی افتاده که "همکاری"

  نام می برد؟  ... و " جاسوس"و " عوامل بيگانه"و " ضد انقالب
برای یافتن پاسخ این سوال باید به شرایط بحرانی ای توجه نمود که جمهوری اسالمی در آن 

 امپریاليستها واقعيت این است که سران جمهوری اسالمی برغم آن که توسط. قرار گرفته است
 ٢٨ بر سر کار آمدند و برغم این که ۵٧- ۵۶و در جریان سرکوب انقالب ضد امپریاليستی سال 

سال عمر حکومت خود را صرف سرکوب وحشيانه جنبش آزادیخواهانه توده های تحت ستم و 
نگی خدمتگزاری به منافع امپریاليستها در ایران و منطقه کرده اند،در شرایط افزایش تهدیدهای ج

امپریاليسم آمریکا در مورد ایران و احتمال وقوع این حمله و سرنگونی رژیمشان، شدیدا به 
آنها سرنوشت دو رژیم مزدور طالبان و صدام حسين را در همسایگی خویش . وحشت افتاده اند

در جریان کشاکشهای اخير آمریکا و سایر جهانخواران بين المللی بر دیده و فهميده اند که اگر 
، تاریخ مصرف رژیم آنها نيز همچون دو مورد فوق از نظر اربابان به پایان ر کسب بازارهای بيشترس

در چنين اوضاع و احوالی ست که . رسيده باشد، سرنوشتی جز سقوط در انتظار آنان نيست
مقامات حکومت نيز به دست و پا افتاده اند و می کوشند تا با دست یازیدن به هر حربه 

 ای توده های تحت ستم در داخل و ایرانيان مقيم خارج کشور را در زیر پرچم دفاع از فریبکارانه
) بخوان دفاع از منافع سرمایه داران زالو صفت و آخوندهای حاکم" (منافع ملی"و " ایران"

سازماندهی کرده؛ از احساسات عميق ضد جنگی و ضد امپریاليستی آنها سو استفاده نموده  و 
ش فشار بر خود برای این رژیم سرکوبگر و فاسد، در افکار عمومی بين المللی با اميد به کاه

از آنجا که بخش اعظم ایرانيان خارج کشور، از فعالين سياسی مبارز و . مشروعيت کسب کنند
کمونيست گرفته تا روشنفکران، زنان، جوانان، فعالين حقوق برحق ملت های تحت ستم و یا 

 اجتماعی جهنمی جامعه تحت سلطه ما - طر شرایط اقتصادیحتی تمامی کسانی که به خا
مجبور به ترک ایران و سکونت در غربت شده اند،در حقيقت دشمنان این رژیم سرکوبگر و نظام 
استثمارگر حاکم می باشند و همين ها هستند که در سه دهه اخير در حمایت از جنبش 

بانه مردم ما را در افکار عمومی انقالبی مردم ما بر عليه جمهوری اسالمی صدای حق طل
تالش برای .هوری اسالمی ایفا کرده اندممنعکس ساخته و نقش مهمی در افشای جنایات ج

انحراف مبارزات آنها در جهت حمايت از جمهوری اسالمی در چنين شرايطی از اهميت دو 
  . چندانی برخوردار شده است

یگر به یاد تماس و گفتگو با مخالفين و دستگاه اطالعاتی جمهوری اسالمی در شرایطی بار د
سی آنان افتاده که بخوبی می داند ایرانيان خارج کشور،صرف نظر از عقاید و فعاليت های سيا

از (که قدرتهای امپریاليستی نيز در چارچوب فضای جنگی کنونی بطور وسيعی از طرق مختلف 
 گرفته تا راه انداختن و تغذیه تماس های مستقيم و اختصاص کمک مالی به سازمانها و نيروها

مالی پروژه های مختلف فرهنگی و 
در ميان افراد و ) سياسی و رسانه ای

نيروهای سياسی تبعيدی فعاليت کرده و 
به تماس گرفتن و کار در ميان آنها پرداخته 

تالش مزدوران جمهوری اسالمی برای . اند
و " کمک"ایجاد دیالوگ و گفتگو و پيشنهاد 

ه  نيروهای خارج کشور در ب" همکاری"
ضمن هدف خنثی سازی اقدامات مشابه 
قدرت های امپرياليستی در تماس با 
نيروهای ايرانی را نيز تعقيب نموده و  یکی 
دیگر از اهداف دستگاه جاسوسی 
  .جمهوری اسالمی در تالشهای اخير ست

با توجه به این واقعيت است که ایرانيان 
بارز و خارج کشور و بویژه نيروهای م

انقالبی باید بدون هيچ گونه مصلحت طلبی 
های غير انقالبی تالشهای ضد انقالبی 
اخير جمهوری اسالمی و سربازان گمنام 
امام زمان این رژیم در خارج کشور را افشا 

و از هر گونه تماس با سفيران .نمایند
رژیم . جنايت و کشتار خود داری نمايند
المی، وابسته به امپریاليسم جمهوری اس

و مذاکره و " گفتگو"در شرایطی از 
با مخالفين و تبعيدیان در خارج از " همکاری"

کشور دم می زند که درست در همان زمان 
با سرکوب وحشيانه کارگران و زنان و 
دانشجویان، با اعدام های بيرحمانه 

نام اراذل و اوباش با شکنجه مخالفان زیر 
وحشيانه زندانيان سياسی و به خاک و 
خون کشيدن مطالبات برحق توده های به 

 سال ٢٨پا خاسته، نشان داده که همچون 
گذشته با سالحی جز قهر عریان با مردم و 

این . با مبارزین و مخالفين سخن نمی گوید
رژیم معنای مذاکره و گفتگو و دیالوگ را بار 
ها بار ها با ترور طرف مذاکره نشان داده 

همين اگر معيار پراتيک است، . است
واقعيات ساده نشان می دهد که  
جمهوری اسالمی، بر خالف ادعاهای 
مامورین دستگاه های اطالعاتی اش، در 
برخورد با توده های تحت ستم و مبارزین و 
انقالبيون، دچار هيچ تغيير و تحولی نشده؛ 
برعکس این رژیم خون و جنایت درست به 
دليل مصالح داخلی و خارجی امروزین خود 

شد که بار دیگر پرچم گفتگو و دیالوگ می با
با مخالفين رابرافراشته تا با فریب توده ها و 
منحرف کردن انرژی انقالبی آنها، موقعيت 
خویش برای  تشدید سرکوب توده ها را 

تجربه فوق یکبار دیگر . مستحکم تر سازد
بر این حقيقت مبارزاتی تاکيد می کند که 

لی ترین در شرایط کنونی صحيح ترین و اصو
شعار ی که در راستای منافع کارگران و 
خلقهای تحت ستم ایران باید در جهت 
تبليغ و تحقق آن در ميان توده ها تالش 

مرگ بر جنگ امپریاليستی، "نمود همانا 
نابود باد جمهوری اسالمی، زنده باد 

  .        می باشد!"انقالب
  
  

***************************  
  

  :زیر نویس
 همين ارتباط باید به تالشهای در) ١(

دستگاه اطالعاتی جمهوری اسالمی در 
آمریکا برای تماس با تشکلهای ایرانيان 
مقيم این کشور، تالش برای نفوذ در ميان 
ایرانيان و سازماندهی تشکلهای ایرانی 
ضد جنگ در فرانسه در راستای اهداف 
رژیم، تماس با نهاد های فرهنگی و خيریه 

و " کانون ایران"انگلستان نظير ایرانيان در 
  .اشاره کرد... و " کانون ایرانيان لندن"
  
  



  

  ١ادامه از صفحه در بصره چه مي گذرد؟ 
چرا که درست چنين امری امکان حمله به 

از آنرو در اکثر مواقع . آنها را مهيا می سازد
بيشتر نيروهای انگليسی در پايگاه های 
خود باقی می مانند ومی کوشند 

ستهای خود را از طريق مزدوران محلی سيا
اين امر گر چه تعداد تلفات . شان پيش ببرند

ارتش انگلستان را کم کرده اما عمال  از 
شکست بزرگی خبر می دهد که انگلستان 

کار به آنجا رسيده .  در بصره خورده است
که اخيرا ارتش انگلستان بيشتر نيرو هايش 

 فرودگاه را در پايگاه  بزرگی که در نزديکی
بصره برای آنها ساخته، متمرکز نموده 

  . است
زمان حمله به  (١٣٨٢آنچه که از فروردين  

در بصره و نواحی پيرامون آن ) عراق
گذشته، نابسامانی اقتصادی، قتلهای 
روزافزون، فشار روزافزون مذهبی بر اقليتها 
و تعقيب و آزار ديگرانديشان بوده 

 امنيت يعنی در يک کالم عدم وجود.است
آنهم در شهری که ارتش انگلستان ادعا 
ميکرد برای بازگرداندن امنيت به آنجا آمده 

 !است
برای درک اوضاع و احوال حاکم بر اين شهر 
مطالعه گزارشی که چندی پيش  

گروه "الـمللـی تحقيقاتی  انيستيتيوی بين
در اين رابطه منتشر " Crisis Groupبحران 

  در اين گزارش .نمود خالی از فايده نيست
رسی نتايج حضور مستقيم ضمن بر

: نيروهای خارجی تاکيد می شود که 
دهد  گذرد نشان می آنچه که در بصره می"

 مورد  انتها  تنهاوسيله قهر کور و بی
و های سياسی استفاده برای تمامی نير

که خواهان افزايش قدرت خود در صحنه و 
دستيابی به امکانات وسيع اقتصادی در 

پيامد . باشند، شده است ب عراق میجنو
بسيار محتمل شرايط حاضر تقسيم عراق 

اين ." باشد میبه نواحی بسيار کوچک 
دهد که عيرغم تبليغات  گزارش نشان می

دروغين رسانه های دولتهای غربی ريشه 
بحران حاضر اختالفات مذهبی بين شيعه 

ها ويااختالف آنها با  کردها  ها، سنی
ی را بايد در جای ديگری وعلت واقع. نيست
  .ديد
بصره که در خالل قرن گذشته مهمترين  

بندر عراق بوده، سالها بود که بزرگترين 
مرکز تجارت و ارتباط عراق با دنيای پيرامون 

جالب اينجاست که در خالل . شده بود
تمامی اين سالها بصره با وجود نزديکی 
خود از سويی به  ايران که رژيم حاکم بر آن 

ئو لوژی رسمی اش بر مذهب شيعه ايد
تاکيد دارد   و از سويی ديگر عربستان 
سعودی و کويت که رژيمهايشان به مذهب 
سنی تاکيد دارند مرکز رشد فرهنگهای 

های آزاديخواهانه در  گوناگون و انديشه
تا زمان اشغال بصره به . عراق شده بود

وسيله نيروهای مهاجم ،مردم اين شهر چه 
ودند و چه  مسيحی و شيعه و سنی ب

يهودی و غيرمذهبی در کنار هم و در 
آرامش زندگی می کردند و تفاوتهای فوق 
. خللی در کار و تجارت آنها ايجاد نمی کرد

اما پس از اشغال عراق بوسيله امريکا و 
که با وجود تضاد (انگلستان ،مردم بصره 

 به شديدشان با حکومت صدام حسين،
)  نپذيرفته اندهيچوجه اشغال کشورشان را

بر عليه اين اشغال و شرايطی که از آن 
ای قهرآميز روی  ناشی می شود به  مبارزه

از سوی ديگر سياستهای .  آوردند
انگلستان درتقويت و بکار گيری دارو دسته 

های شيعه  شرايط را دگرگون نموده و  زندگی موجود در اين شهر و فرهنگ نسبتًا ليبرال 
پس از اشغال بصره و قدرت . جود در اين ناحيه را عمال از بين برده است سياسی و اجتماعی مو

ای مرتجع قوانين شريعت را به مردم بصره تحميل  هگيری جريانات افراطی شيعه اين دارو دسته
کردندو عمال با قتل و جنايتی که راه انداختند تعداد زيادی از  روشنفکران، پزشکان و تجار را 

  .  مجبور به  فرار از شهر نمودندکشته و خيلی ها را
به واقع يکی از مشخصه های موقعيت کنونی اين است که  نبرد شديدی که اين روزها در اين 

ای افراطی مذهبی  و مخالفان آزاديخواه آنان و نه  هشهر در جريان است نه ميان دارو دسته
وهای گوناگون افراطی شيعه ميان افراطيون و نيروهای اشغالگر است بلکه نبرد اصلـی ميان نير

نظامی، پليس فاسد اين شهر، تشکلهای  احزاب گوناگون شيعه، جريانات نظامی و شبه. است
فراوان اين شهر که همواره مورد حمايت انگلستان بوده اند همه و  های  گوناگون مافيايی و طايفه

جنگند تا مقامهای مهم  هم میآنها با . همه در جنگی عيان ويا  در نبردی پنهان با هم قرار دارند
سياسی و اداری را به دست بياورند امری که به آنها امکان می دهد برمنابع  نفت کنترل پيدا 

  . کنند
جريانی که پس از حمله مهاجمان به بصره رشد بسيار زيادی کرده است جريانی متشکل از  

توانستند )  پيمانان کوچکتر آنو هم(اين حزب . باشد می" Fadhilaحزب فدهيله " به نام  شيعيان
اين .  در جنوب عراق با اختالف زيادی بر رقيبان خود چيره شوند٢٠٠۵در انتخابات محلـی سال 

حزب از سويی توافق زيادی با جمهوری اسالمی ايران و رهبران آن نداشته و از سويی ديگر با 
ش در اعتراض به شرايط نشانده عراق نيز در آنچنان تضادی است که از مدتی پي دولت دست

  .موجود در عراق و تصميمات رهبری آن مجلس اين کشور را ترک گفته است
وی نظامی وابسته رو ني" شورای عالـی اسالمی عراق"جريان قدرتمند ديگر در اين شهر حزب  

که آن را به وجود (اين جريان در ارتباط مستقيم با جمهوری اسالمی . باشد ، می"بدر"به آن، 
  .مرکز فعاليت اين جريان در دوران قدرت صدام حسين در داخل خاک ايران بود. باشد می) هآورد

. باشد می" سپاه مهدی"و ميليشيای وابسته به او " مقتدا صدر"جريان سوم جريانات وابسته به 
ر تقريبًا تمامًا از شاگردان و رهروان پد" فدهيله"گذاران و رهبران  اين جريان با وجود آنکه پايه

. کند بوده و بر ضد آن فعاليت می" فدهيله"باشند، از مخالفان  می" موسی صدر"، "مقتدا صدر"
شود که ميليشيای اين گروه نفوذ بسيار در پليس بصره داشته و به طور مستقيم و يا  گفته می

 ٩٠بيش از . غيرمستقيم مسئوليت بخش بزرگی از قتلهای سياسی اين شهر را بر عهده دارد
پوش هستند صورت گرفته  ز قتلهای سياسی در بصره به وسيله افرادی که اونيفورمدرصد ا
  .است

ها و جريانات و ديگر جريانات کوچک و بزرگ  آمده که تمامی اين گروه" گروه بحران"در گزارش  
آنچه . ديگر در نابسامانی موجود، اختناق روزافزون، دزدی از نفت و قاچاق از منطقه شرکت دارند

امی اين گروهها فاقد آن هستند داشتن برنامه ای مستقل و مترقی و افرادی است که که تم
و جالب اينجاست که . دارای توانايی واقعی اداره سياسی، اداری و اجتماعی منطقه باشند

  .اکنون تمامی پستهای سياسی، اداری و اجتماعی منطقه در دستهای اين افراد است
در پايان گزارش خود به " گروه بحران"را به آنجا رسانده که اوضاع در هم ريخته بصره کار  

جای آن دارد که واشنگتن و لندن درک کنند که به اصطالح : "قدرتهای غربی هشدار می دهد که
دارند، که با تمام  ياران و ياوران آنان در منطقه، نه تنها در راه ساختن يک کشور سالـم قدم برنمی

  ."باشند ن آنچه که موجود است، میتوان خود در حال خراب کرد
رويداد های تاکنونی بصره ترديدی باقی نمی گذارد که اين شهر صحنه رخدادهای بسيار  

پيامدهای شومی . اند خواهد بود های اين شهر تاکنون تجربه کرده بارتری از آنچه که توده فاجعه
که نتيجه طبيعی  تجاوزات امپرياليستی و قدرت گيری دارو دسته های مرتجع وابسته به آنها 

به همين دليل هم راه نجات مردم اين شهر مبارزه با اشغالگران و همه دارو دسته   .می باشد
 .های وابسته می باشد

  
  ۴ادامه از صفحۀ ... شد بي سابقة ر

اما در سالهای اخير اين قانون به هيچوجه در . و عمومأ به اخراج بالفاصله از ارتش ختم می شود
ران جوان امريکايی بی توجه به عدم سالمتی روحی ارتش امريکا مراعات نشده و دختران و پس

  .  مورد استفاده قرار گرفته انددم توپو جسمی اشان به عنوان گوشت 
 اجتماعی ارتش انجام شد، -در همه پرسی ای که در سال گذشته توسط اداره تحقيقات علمی

من بوده اند و  درصد نظاميان امريکا شخصأ شاهد کشته شدن همقطارانشان و يا افراد دش٧٩٫۶
و درنتيجه همه اين افراد کم و . يا خود شخصأ افراد دشمن را در نبرد کشته و يا زخمی کرده اند

اخيرأ تعداد . بيش و به درجات مختلف از تأثيرات منفی اين وقايع بر اعصاب و روان خود رنج ميبرند
اند، به طور جمعی از زيادی از اين سربازان که دچار بيماری جسمی و يا عصبی و روانی شده 

  .  شکايت کرده اند) به دليل بی توجهی و عدم درمان آنها(اداره بهداشت و خدمات ارتش 
بر سربازان نگ جطبق يکی ديگر از آمارهای رسمی که نشان دهنده تأثيرات روانی جبران ناپذير 

ستان شرکت  نفر از سربازانی که در اشغال عراق و افغان١٠٠٠٠بيش از روشن گشته که است، 
طبق همين گزارش . کرده بودند نيز از بيماری روانی شديد رنج برده و در خيابانها زندگی می کنند

) يتنام شرکت داشته اندو نفر آنها در جنگ ٢٠٠٠٠٠که بيش از ( نفر سرباز سابق ارتش ۴٠٠٠٠٠
  . گدايان بيمار و روانی و بی خانمان هستند

شامل سربازانی که بعد از این آمار  و استناد شدهای رسمی  آمارهبه تنها مطلب  اين  درالبته
گاهی در روزنامه های چند هر از . استعفا و يا اخراج از ارتش خودکشی کرده اند، نمی شود

محلی امريکا گزارش کوتاهی از زنان و مردان جوان فراموش شده ای می خوانيم که به گوشه 
از درد و رنج پايان ناپذيری که در اثر شرکت در جنگی ای پناه برده و با شليک گلوله ای خود را 

  . ضدمردمی و ددمنشانه نصيب آنها شده، خالص کرده اند
بيماری ها و زخمهای عميقی که در اثر جامعه طبقاتی و سيستم سرمايه داری گريبانگير جوامع 

 راه نجات تنها.  جوامع طبقاتی موجود قابل درمان نيستنددر چارچوببشری شده، به هيچوجه 
 و پی نهادن چامعه ای ست که در انسانها، واژگون کردن نظم موجود، از بين بردن جامعه طبقاتی

 .خبری نباشد آن از تضاد طبقاتی و در نتيجه از جنگ های وحشيانه برای حل آن تضاد ها
  



  

  ١ از صفحۀادامه  ...رشد بي سابقه آمار 
نس خبری با بی شرمی تمام اعالم کرد که خودکشی سربازان امريکايی به دليل مسائل خانوادگی يکی از روانشناسان ارتش امريکا در يک کنفرا

، و معلوم می شود که دوست پسر يا ...، جين عزيز ...جان عزيز: هر از گاهی سرباز جوانی در جبهه ايميلی دريافت می کند که:"او گفت که . است
  ."حه را برمی دارد و خودش را می کشدو اين سرباز اسل. دوست دخترش او را رها کرده

اين روانشناس توضيح نداد که حتی اگر هم يکی از داليل خودکشی سربازان از هم پاشيده شدن روابط خانوادگی و خصوصی اشان باشد، خود 
ممکن است مانند اکثر افراد جامعه به عنوان مثال همسر و يا شريک زندگی يک سرباز .  ناهنجاريهای خانوادگی غالبأ در اثر جنگ رخ داده اندهمين

همسر و يا شريک زندگی سربازانی که در اثر جنگ دچار انواع بيماری های . دارای نظرات ضد جنگ باشد و همين موجب اختالف ميان آنها شود
ئله ديگر نيز که ارتباط جنگ و عالوه بر اين، يک مس. عصبی و روانی شده اند، ممکن است نتوانند با آنها مدارا کنند و مجبور به جدايی شوند

 ٢خودکشی را در اين موارد بيشتر نشان ميدهد اين است که تعداد خودکشی ها در ميان سربازانی که روابط خانوادگی اشان گسسته شده است 
   .که از نارسائيهای خانوادگی مشابه در رنج بوده اند استبرابر تعداد خودکشی در ميان افراد غير ارتشی 

ش گاردين آمده است که بيش از نيمی از سربازانی که خودکشی کرده اند، به دليل نافرمانی از افسران خود تحت يکی از انواع تنبيهات در گزار
  . قرار داشته اند) مثل اضافه کاری، عدم پرداخت حقوق، کاهش حقوق، تنبيه بدنی، و يا بازداشت(نظامی 

ده که خود گويای اين واقعيت است که دولت امريکا به دليل افزايش آگاهی مردم و عدم حمايت آنها از در گزارش رسمی ارتش امريکا نيز نکاتی ذکر ش
جنگ، با کاهش متقاضيان خدمت در ارتش روبرو شده و ناچار است که ضوابط استخدامی خود را ناديده گرفته و حتی معتادان به مواد مخدر و بيماران 

از جانب ) موفق و ناموفق( درصد از مجموع خودکشی ها ٣٠در گزارش رسمی ذکر شده آمده است که . ردعصبی را نيز به استخدام ارتش درآو
 درصد نيز قبل از ورود به ارتش دچار يکی از انواع ١٧. سربازانی بوده که داروهای آرامش بخش مخصوص بيماران عصبی را مصرف می کرده اند

  . درصد از آنها معتاد به مواد مخدر بوده اند٢٠از عدم تعادل شخصيتی و بيش مربوط به بيماريهای 
، همانا استخدام افرادی با  برای تامين نيروی انسانی مورد نظر خودارتش امريکا در  موازين استخدامی و پزشکی معمول یکی از نتایج عدم رعایت 

 در زندگی ر اثر خودکشی کشته شدند اولين بار نبوده که درصد از سربازانی که د٢٣ طبق گزارش خود ارتش، بيش از .سابقه عدم تعادل روحی ست
خودزنی و البته .  نيز به خودکشی های ناموفق دست زده بودنداستخدام در ارتشاغلب آنها پيش از .  تالش کرده اند به خود آسيب برسانندشان

د به اهداف و موازين و باورهای سيستم و ارتش آن کشور خودکشی در تمام ارتش های دنيا يکی از بارزترين نشانه های عدم وفاداری و عدم اعتقا
    ٣ادامه در صفحه                   محسوب شده،

  
  نگاهي به برخي اخبار

  

  !جنايتكار رستوران ميكونوس آزاد مي شود
به گزارش خبرگزاریها، کاظم دارابی، تروریست شناخته شده جمهوری 

ور رستوران ميکونوس به تراسالمی که به دليل نقش کليدی اش در 
وسيله دادگاه آلمان  به حبس ابد محکوم شده بود، قرار است آزاد 

حکم محکوميت مأمور جنايتکار جمهوری اسالمی قيد با اينکه در . شود
شده که نامبرده نمی تواند با گذراندن حداقل دوران محکوميت يعنی 

ه که چون مدعی شد اما دادستانی آلمان  سال از زندان آزاد شود١٥
وی پانزده سال از دوران محکوميت حبس ابد خود را گذرانده، قانونًا 

ترور جنايتکارانه رستوران ميکونوس که . می توان وی را آزاد ساخت
منجر به قتل دبير کل حزب دمکرات کرستان ايران و جمعی از همراهان 

 به دنبال تماس فرستادگان ١٩٩٢وی گرديد در ماه سپتامبر سال 
ری اسالمی با برخی از اکثريتی های مقيم آلمان و در رستوران جمهو

  . همين جریان رخ داديکی از وابستگان
  

  !تبليغات سوء بر عليه مهاجرين افعاني
به دنبال پخش فيلم تجاوز وحشيانه چند مرد به يک زن در قرچک 
ورامين برخی از مقامات دولتی ايران کوشيدند بدون ارائه هر گونه 

ن عمل را به مهاجرين افغانی مقيم ايران نسبت داده و مدرکی  اي
ازاين اتفاق جهت اشاعه تبليغات سوء بر عليه مهاجرين افغانی مقيم 

برای نمونه  احمد حسينی مدير کل امور اتباع . کشور سود جويند
: خارجه وزارت کشور در مصاحبه ای با اشاره به اين حادثه  گفت

 آه اخيرا توسط مهاجران افغانی در جنایاتی باتوجه به اتفاقات و"
سریع تر، نيروی  آشور رخ داده، بنابراین ضروری است هر چه

انتظامی، این مهاجران غيرمجاز را شناسایی، دستگير و به 
 تا ٨٠از سال : "وی درادامه صحبت خود گفت که" بازگرداند آشورشان

". ندهزار افغانی به آشور خود بازگشته ا ۴٠٠آنون، یك ميليون و 
مهاجر افغانی مجاز   هزار٩۶٠هم اآنون نيز : "وسپس تاکيد نمود که

 آه دارای آارت هستند در آشور زندگی می آنند آه این افراد نيز تا
  ". ترک کنندپایان سال فرصت دارند ایران را

  
  !كارفرما دروغ مي گويد

 آبان ماه جهت رسيدن ٣٠بروجرد از " سامان کاشی"کارگران کارحانه 
کارگران اين . خواستهای عادالنه خود دست به اعتصاب زدندبه 

دم تمديد دفاتر بيمه از سوی اداره تامين عکارخانه که به دليل 
اجتماعی،عدم دريافت مطالبات معوقه،عدم دريافت حقوق و ديگر مزايا 
با مشکالت عديده ای مواجه شده بودند ضمن حضور در محل کار از 

 که ،کی از کارگران اعتصابی اين کارخانهي. ع نمودنداکارکردن امتن
 در رابطه با اين اعتصاب ، کارگر در آن کار می کنند۴٠٠جمعا 
حتما . کارفرما دروغ می گويد و به حرف کارگران توجه نمی کند:"گفت

اقات فدر آينده ای نزديک اگر به همين منوال سپری شود ات
  ".ودناخوشايندی را جامعه کارگری بروجرد شاهد خواهد ب

  !تجمع اعتراضي مردم مراغه
اين روزها افزايش بهای قيمت تخم مرغ و روغن نباتی که از اوليه ترين 

 خشم و اعتراض ،نيازهای غذائی توده های زحمتکش می باشند
برای نمونه در شهرمراغه مردم با تجمع در . مردم را برانگيخته است

ذائی اعتراض مواد غقيمت مقابل فرمانداری به گرانی روز افزون 
با گران :" يکی ازشرکت کنندگان در اين تجمع اعتراضی گفت. کردند

شدن تخم مرغ و روغن نباتی قوت اليموت آنان که نيمرو است از 
اين واقعيت بار ديگر نشان داد که ". سفره شان رخت بر بسته است

را به سر سفره مردم " پول نفت "که می گفتندچگونه دزدان حاکم 
  .دزديده انداز سفره مردم نيز د اصلی ترين مواد غذائی را خواهند آور
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