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  13871387   آبان آبان1515    ––  7272  ، شماره، شماره  چريكهاي فدايي خلق ايرانچريكهاي فدايي خلق ايران  خبري   خبري --نشريه سياسي نشريه سياسي 

کننـد،    صحبت یـک بـرگ نيـست، وای جنگـل را بيابـان مـی              "
دارد روا، آنچه ایـن نامردمـان         هيچ حيوانی به حيوانی نمی    

مـن سوسياليـست نيـستم، امـا        . کننـد   با جـان انـسان مـی      
 مـن فـارس، بلـوچ، کـرد،         !ها را دوسـت دارم      سوسياليست

ای کـه     ترک و عرب و تمامی مردم از هر نـژاد و قـوم قبيلـه              
شما گفتيد رادیکاليسم بـا تـسامح    ... باشند را دوست دارم   

ای   یعنی انحراف، اما رادیکال بودن به معنای برخورد ریشه        
با مـسائل و مـشکالت اسـت و طبـق ایـن تعریـف مـن هـم                  

گـــيم، بجنـــگ تـــا مـــازن و مـــرد جن"، ..." رادیکـــال هـــستم
  ..."بجنگيم

 ٢٢بخشی از شعارها و اظهـارات دانـشجویان دانـشگاه شـيراز در تـاریخ           (
 اسالمی دانـشگاه شـيراز برگـزار        مهر ماه در جلسه ای که توسط  انجمن        

  )شد
رویدادهای جاری در هفته های اخير در دانشگاه شيراز یکبار دیگـر          

مهوری اسالمی شدت  نفرت توده ای از رژیم ضد خلقی جنه تنها 
در دانشگاه ها را به نمایش گذارد بلکـه درجـه آگـاهی و پتانـسيل                
مبارزاتی خفته در ميان دانشجویان مبارز را نيـز بطـور برجـسته بـه          

ــور رســانيد  ــصه ظه ــه    .من ــشان داد ک ــک طــرف ن ــن حرکــت از ی  ای
جمهوری اسالمی تا چه اندازه مورد تنفر و آماج خشم تـوده هـای              

، و از طرف دیگر     این بخش از جامعه قرار دارد     تحت ستم ما و بویژه      
 و رشادت دانـشجویانی را آشـکار   آگاهی مبارزاتی سطح باالئی از    

سمپاشــی هــای ضــد  و کــه در مقابــل دیکتــاتوری حــاکم ســاخت 
در کـه   " سربازان گمنام امام زمـان    "انقالبی بسيجی های مزدور و      

گفتنـد  ، شجاعانه ایستادند و علنا       ظاهر می شوند   لباس دانشجو 
  .که فریب تبليغات ضد کمونيستی و ضد خلقی آن را نمی خورند

  
ــد روز پــس از حــضور الریجــانی مــزدور و     ــد کــه چن همــه مــی دانن
سخنرانی وی در دانشگاه شيراز که بـه هـو کـردن وی و اعتـراض                
ــه نهادهــای ســرکوبگر      ــر علي ــشگاه ب ــن دان ــشجویان ای شــدید دان

وباره بـه صـحنه برخـورد    جمهوری اسالمی انجاميد، این دانشگاه د  
بين دانشجویان آزادیخواه و مزدوران رسمی و غير رسمی فعال در           

واقعيـت بـه ایـن صـورت بـود      . ارگانهای سرکوب حکومت تبدیل شد   
در جریان جلسه ای که از سوی مزدوران انجمن اسالمی رژیم           که  

های صـنفی در      ی تحصن   پشت پرده «در دانشگاه شيراز زیر عنوان      
» های رادیکال در دانشگاه     بررسی جریان «و  »  کشور های  دانشگاه

برگزار شده بود، دانـشجویان مبـارز کـه شـاهد سـم پاشـی هـا و                  
دروغگویی های بی شرمانه سخنرانان این جلسه بر عليه جنبش          

 بـه   ،دانشجویی و مبـارزات کـارگران و خلقهـای تحـت سـتم بودنـد              
" نـامردمی "اعتراض برخاسته و یکی از آنان با گرفتن بلندگو ضمن           

 در پاسخ بـه     ،"حيوان"خواندن حکومت و تشبيه برخوردهای آن به        
ــف   ــه  برخــی اراجي ــستگان ب ــورد   واب ــای اســالمی در م ــن ه انجم

ــستگی" ــارز و  " واب ــشجویان مب ــشجویی  " هــدایت"دان ــبش دان جن
بـه  " گروه های وابسته و جدایی طلـب      "و  " آمریکا و بریتانيا  "توسط  

با افشای مـزدوران رژیـم سـخنان       مقابله با این اراجيف برخاست و       
مطرح کرد که با تشویق بسيار زیاد حاضرین روبـرو          را    ای آگاهگرانه

 تاکيـد کـرد     سـخنران، او در سخنان خود با رد دروغپردازیهـای         . شد
نيـست،  " سوسياليست" که با وجود آن که خودش یک دانشجوی       

و همچنين بـه تمـام خلقهـای        " سوسياليستها را دوست دارد   "اما  
 ستم ایران احترام مـی گـذارد و بـرغم تحریفـات سـخنران در                تحت

می " رادیکالی"، وی خود را دانشجوی      " رادیکاليسم"مورد مفهوم   
در . اسـت " حل ریـشه ای مـسایل و مـشکالت        "داند که معتقد به     

 ،پایان هنگامی که بـا مقاومـت و افـشاگریهای جانانـه دانـشجویان         
ه شيراز به هـم خـورد       جلسه عوامفریبانه انجمن اسالمی دانشگا    

و " ما زن و مرد جنگيم، بجنگ تا بجنگـيم       "دانشجویان با شعارهای    
تجمـع کـرده و نفـرت خـود از          " توپ، تانک، بسيجی، دیگر اثر ندارد     "

  ۴صفحه .  رژیم و مزدورانش را هر چه روشنتر به نمایش گذاردند

   آبان13گرامي باد 

 !روز دانش آموز

  گرايش به ماركس باز هم گسترش مي يابد
ار          ه             وسعت گرايش روزافزون جوانان به انديشه های مارکسيستی و بطور مشخص به آث ر ب اه های اخي ارکس و انگلس در م ر م ارگر نظي ه ک زرگ طبق ران و متفکران ب  رهب

بحران "،"کارگران جهان متحد شويد"تا جايی که آنها از گسترش استفاده از شعار هايی با مضمون       . موضوعی قابل توجه برای رسانه های خبری بورژوايی تبديل شده است          

ويژه         ...  و !" س زنده بود می گفت ديديد که درست می گفتم      اگر مارک "،  "ذاتی نظام سرمايه داری ست     ارکس و انگلس ب ی سابقه کتابهای م مانيفست  "استقبال و  فروش ب

اران روزنامه تايمز لندن در گزارشی در همين ارتباط به بانکداران و صاحبان موسسات مالی به مثابه عوامل اخراج هز         . در ميان جوانان، گزارش می دهند     " حزب کمونيست 

د           . داده است " هشدار"کارگر و کارمند     ه ان اهش سخن گفت د دهه ک مسئول  . همچنين کتابفروشی های آلمانی از فروش بی سابقه کتابهای پايه ای مارکس و انگلس پس از چن

ا       Trierموزه شهر زادگاه مارکس به نام          ن محل در سال ج ه       اخيرا در مصاحبه ای گفته است که شمار مالقات کنندگان اي ل مالحظه ای ب زايش قاب ا اف ن  "  هزار ۴٠"ری ب ت

ارکس    د م ه معترفن دگانی ک ات کنن داد مالق ر تع يده است و او ديگ ی آورد  " درست"رس اطر نم ان بخ االی آن مار ب اطر ش ه است را بخ ی گفت رين  . م ی از بزرگت سئولين يک م

  .  رشد کرده است" قابل توجهی"بهاب مارکس به شکل  گفته اند که در سال جاری فروش کتاDietz David کتابفروشی های آلمان بنام

 

 !درسهاي نهفته در يك رويداد



  

   ٤ازصفحه    ..... سرمايه داري حيات نظام استثمارگرانه

مپریاليست ریـز و درشـت آمریکـا در اتحادیـه اروپـا و              بقيه شرکای ا  

انـد کـه بـرای       همچنين کـل کـشورهای صـنعتی نيـز اعـالم کـرده            

اقتصاد خود ، همين رویـه را پيـاده کـرده و بـا اقـدامی بـی                   " نجات"

سابقه صد ها ميليارد دالر را برای سر پا نگه داشتن موسـسات و              

ــاری و صــنعتی ورشکــسته    ــالی و اعتب ــوت  بنيادهــای م نظــام فرت

ایـن اقـدامات    . سرمایه داری، از جيب دولتها هزینـه خواهنـد نمـود          

یعنی به جلوی صحنه راندن دولت ها برای نجات سرمایه داران در            

شرایطی با دستپاچگی تمام صورت می پذیرد کـه سياسـتمداران           

مـــزدور بـــورژوازی در تمـــام کـــشورها سالهاســـت کـــه از مزایـــای 

ــصوصی ســازی " ــرورت " خ ــدم"و ض ــتع ــين  "  دخال ــا در تعي دولته

سخن سرایی کرده "رشد اقتصادی"مکانيزم بازار به منظور تضمين 

ــر اســم پرطمطــراق گــسترش  و ــازار آزاد"زی  کــه معنــای آن در –" ب

ــر ســر راه توســعه     حقيقــت چيــزی جــز برداشــتن هرگونــه مــانع ب

جنایتبار سرمایه های امپریاليستی و قطع تـدریجی امـا وحـشيانه          

اجتماعی و خدمات دولتی بـرای اکثریـت قـاطع          تمامی کمک های    

 دسـت   -آحاد جامعه یعنی کارگران و توده های محروم نبوده است         

ــرمایه داران وحـــشی و    ــوار امپریاليـــستی و سـ ــصارات خونخـ انحـ

استثمارگر را برای مکيدن شـيره جـان تـوده هـای تحـت سـتم بـاز           

ی برغم این ادعاها اکنون خود جریان زندگی نشان م        . گذاشته اند 

و " خـصوصی سـازی   "و  " بـازار آزاد  "دهد که در اثر اجرای سياست       

در دهــه هــای اخيــر  نــه تنهــا در زنــدگی اکثریــت ستمکــشان  .... 

بوجــود نيامــده بلکــه تمــامی ادعاهــای  " رشــد و رفــاهی"جامعــه 

کارگزاران نظام سرمایه داری در مورد رشد اقتـصادی نقـش بـر آب              

ــود      ــران و رک ــوالی بح ــر هي ــار دیگ ــده و ب ــام    ش ــن نظ ــود ای ــارو پ ت

اســتثمارگرانه را در نوردیــده و معــضالت و بــدبختی هــای هــر چــه  

بيشتری را متوجه ميلياردها تن از کارگران و خلقهـای تحـت سـتم              

  .در سراسر دنيا کرده و خواهد کرد

به این ترتيب در چارچوب بحـران جـاری مـا شـاهدیم کـه دولتهـای                 

تبليغـات عوامفریبانـه    مزدور سرمایه داری با فراموش کردن تمامی        

خود مبنی بر ضرورت عدم دخالت دولـت در رونـدهای اقتـصادی بـا               

دستپاچگی تمام کمـر بـه دخالـت مـستقيم بـرای نجـات سـرمایه                

های اقليـت اسـتثمارگر حـاکم  بـسته و از طریـق ریخـتن هـر چـه                    

بيشتر درآمدهای عمومی به کام سيری ناپذیر سـرمایه داران زالـو          

  . دست زده اندصفت به دخالت گسترده

  

در بطن این اوضـاع کارشناسـان سـرمایه داری نيـز هـر یـک بـرای                  

توجيه وضع موجود و پوشاندن نقش انکارناپذیر نظام سرمایه داری          

مبتنی بر مالکيت خصوصی در تشدید فقر و بيکاری و ذلت توده ها 

در جریان بحران کنونی و برای پوشـاندن ایـن واقعيـت تـاریخی کـه                

 ذاتی نظـام سـرمایه داری بـوده و گرداننـدگان ایـن        بحران اقتصادی 

نظام اسـتثمارگرانه خـود آفریننـده و عامـل بحـران و تمـامی نتـایج                 

مرگبار ناشی از آن در زندگی توده ها می باشند، انگشت اتهام را 

به سوی یکدیگر و برخا نيز به سوی بعضی عوامل فرعی دخيل در 

د تا وجود بحران را امری      این وضع فاجعه بار گرفته و تالش می کنن        

موقتی که با اقـدامات کنـونی دیگـر بـرای هميـشه از بـين خواهـد                  

  . رفت، جلوه دهند

برغم این تبليغات اما، واقعيت این است که بحـران اقتـصادی اخيـر              

نه برای اولين بار است و نه برای آخرین بار خواهد بـود کـه اتفـاق                 

انهائی که هم اکنون د اگر نخواهيم راه دوری برویم  انس   . می افتد 

جنگـی کـه خـود از       (رقيد حياتند، از جنگ جهانی دوم به ایـن سـو            

ــام      ــذیر نظ ــان ناپ ــای درم ــی و بحرانه ــضادهای ذات ــده ت یکــسو زایي

بـا  ) سرمایه داری و از سـوی دیگـر پاسـخی بـرای تخفيـف آن بـود                

حداقل چند موج بحران سرمایه داری روبرو شده اند کـه در جریـان              

 حيات و معاش ميليونها تن از کارگران و زحمتکـشان           هر یک از آنها   

ــداوم منــافع        ــده تــا ت ــسته نــابود ش ــشورهای متروپــل و واب در ک

ــضمين گــردد   ــو صــفت ت بحــران . امپریاليــستها و ســرمایه داران زال

 در جهــان ســرمایه داری و رشــد نــرخ بهــره در  ٨٠اقتــصادی دهــه 

اثـرات  آمریکا، بحران وامهـای پرداختـی بـه کـشورهای مقـروض  و               

وحشتناک آن در مقروضتر شدن هر چه بيشتر کشورهای وابسته          

در اواخر همان دهه، بحران در هم پاشيدگی اقتصادی کـشورهای           

در دهـه   " اقتصاد ببرهـای آسـيای جنـوب شـرقی        "مدِل موسوم به    

در اوایـل سـالهای     " ترکيدن حباب اینترنتـی   "، بحران موسوم به     ٩٠

نشان دهنـده رونـدی هـستند        و باالخره بحران اخير همگی       ٢٠٠٠

که در جریان آن هر از چندگاه یکبـار بـا رشـد تناقـضات ذاتـی نظـام          

از جمله رشد فزاینده انحـصارات و تمایـل نـاگزیر بـه             (امپریاليستی  

، بحــران و رکــود از یــک )رکــود و گندیــدگی  و هــرج و مــرج در توليــد

گوشه  نمایان شده و بسته به طول و عمق بحران، مـوج جدیـدی               

 فقر و بيکـاری و گرانـی و گرسـنگی و فحـشا و جنـگ و تمـامی                    از

تجليـــات نکبـــت بـــار جامعـــه طبقـــاتی را بـــرای بخـــش بزرگـــی از 

  . ستمکشان به ارمغان می آورد

  

با توجه به واقعيت فوق، موج جدیـد بحـران کنـونی نيـز امـری غيـر                  

همه می . نبود" غرش رعد در آسمان بی ابر"قابل پيش بينی و یا   

ر سالهای اخير تشدید پروسه سرازیر کردن سرمایه هـا  دانند که د  

به عرصه های مسکن و بـه مـوازات آن تـشویق هيـستریک مـردم                

و پرداخت وامهای   " مصرف ، مصرف، مصرف   "توسط طبقه حاکم به     

وامهـایی کـه وام گيرنـدگان قـادر بـه بـاز             "( وامهای بـد  "موسوم به   

تن هـر چـه     کـه تنهـا و تنهـا بـه مقـروض سـاخ            ) پرداخت آن نبودنـد   

طوالنی مدت تر مردم به بانکها منجر می شد در طـول چنـد سـال     

بــاالخره وضــع را بحالــت انفجــار رســانيد و بانکهــا بــا تریليونهــا دالر  

در این زمينه می تـوان بـه        . اعتبارات غيرقابل بازگشت روبرو شدند    

یک مورد از زمينه هایی که بيانگر بحران کنونی است اشاره نمـود             

 حدود یکسال پيش و در اوج تبليغـات سياسـتمداران و    و آن این که   

ــورد   ــرمایه داری در مـ ــام سـ ــردازان نظـ ــه پـ ــد "نظریـ تـــضمين رشـ



  

نوشــت کــه ) متــرو(، یکــی از روزنامــه هــای بریتانيــایی "اقتــصادی

مبلغی را که مردم انگليس تنها به واسـطه بـدهی هـای خـود بـه                 

 از یـک    بانکها از طریق کارتهای اعتباری مقروض انـد سـر بـه بـيش             

  . تریليون و صد ميليارد پوند می زند

  

بنابر این فریادهای عوامفریبانه مبلغان جيره خـوار بـورژوازی مبنـی            

بر رشد و شکوفایی اقتـصادی ابـدی و ایـن کـه گویـا دمکراسـی و                  

ترقی و رفاه برای تمام بشریت در چـارچوب نظـام سـرمایه داری و               

)  تعلــق طبقــاتیآن هــم فــارغ از(ســلطه امپریاليــسم بــر جهــان   

بـا وقـوع بحـران      . ممکن است، نمی توانست تا ابد ادامه پيدا کنـد         

ــا قاطعيــت بيــشتری حــضور  " آقــای واقعيــت"وحــشتناک کنــونی  ب

اجتناب ناپذیر خود را از ورای مـوج بحـران کنـونی اعـالم نمـود و بـر            

ــارگران و      ــن از ک ــا ت ــارزات ميليارده ــت مب ــی و حقاني خواســت قلب

ده های زحمتکش و بی چيز برای ضرورت        خلقهای تحت ستم و تو    

  .تغيير بنيادی این وضع نکبت بار تاکيد کرد

  

همانطور که بررسی تاریخ معاصر سرمایه داری نشان مـی دهـد،             

در این شکی نيست کـه امپریاليـستها و سـرمایه داران غـارتگر بـا              

وقوع هر یک از بحرانهای مرگبار این نظام استثمارگرانه و ارتجاعی           

 و پا افتاده و برای نجات خود و سرمایه ها و منافعشان از   به دست 

چنگ بحران تالش می کنند که از طریق تـشدید اسـتثمار و غـارت           

توده های محـروم و تحميـل فقـر و فالکـت و گرسـنگی و بيکـاری،                  

بـار خانـه خـراب کـن بحرانهـای خـویش را بـر               ... جنگ و بيمـاری و      

نگـاه اول بـه چـشم انـداز     در نتيجـه، در  . دوش آنها سـرازیر سـازند     

وضع بحرانی کنونی، تصویر دهـشتناک دوره ای دیگـر از مـصایب و              

محروميتهای اقتصادی و سياسی کارگران و خلقهـای تحـت سـتم            

بـه  . اما این تمام تصویر نيست    . در سراسر دنيا نقش بسته است     

قــول انگلــس اندیــشمند کبيــر پرولتاریــا، بحرانهــای اجتنــاب 

هر بـار فقـر عظيمـی همـراه بـا یـک             " ناپذیر سرمایه داری    

نظام موجـود را    "و  "  در کارگران به بار آورده     روحيه انقالبی 

تاکيد از  ) انگلس، اصول کمونيسم  " (به خطر انداخته است   

در صحنه کنونی نيز، درست در حالی که سـرمایه          . ماست

داران اســتثمارگر بــرای نجــات از مــرگ و زوال نظــام شــان  

خود را برای سازماندهی موج جدیدی از یـورش غارتگرانـه           

ماده مـی   آو سرکوبگرانه به کارگران و خلقهای تحت ستم         

دی از مبارزات انقالبـی تـوده       کنند؛ در همان حال جبهه جدی     

ــدد     ــی بنـ ــف مـ ــا صـ ــل آنهـ ــتمکش در مقابـ ــای سـ راه . هـ

خوشبختی نهایی بشریت از مـسير شـرکت در ایـن جبهـه             

انقالبی برای نابودی نظام گندیده سرمایه داری این عامـل       

  .اصلی فقر و فالکت و گرسنگی و سرکوب ميگذرد

  

اشغال دفتر يونسكو در اعتراض به تشديد جنايات   
  !بر عليه خلق كرد

ده ها تن از جوانان کرد در اعتراض بـه تـشدید             اکتبرماه  در اواخر   

" یونـسکو "کوب خلق کرد در ترکيه  با حمله به دفتـر سـازمان   سر

 بـا تحویـل     ایـن جوانـان،   . در پاریس آن را به اشغال خود درآوردنـد        

اسنادی در ارتباط با موج اخير رفتارهای جنایتکارانه دولـت ترکيـه        

 از مسئوالن   ،"یونسکو"و تشدید سرکوب مردم کرد به مسئوالن        

" دو رویـی  "مان ملل فریبکاری و     این نهاد خواستار شدند که ساز     

  . های خود در قبال مردم کردستان را کنار بگذارد

اشغال دفتر یونسکو درپاریس در پـی وقـوع  یـک رشـته حمـالت                

وحشيانه دولت ترکيه بر عليه توده های  زحمتکش کرد در ترکيه 

 ٢٠کمـی پـيش از ایـن حرکـت اعتراضـی در تـاریخ               .  اتفاق افتـاد  

فره از نيروهای مسلح وابسته به دولت ضد  ن٢٠یک دسته  اکتبر

ترکيـه بـا حملـه بـه سـاختمان          " آنـاميور "خلقی ترکيه در منطقه     

خوابگاه دانش آموزان کرد وحشيانه به سوی آنان آتش گشودند          

کــه در نتيجــه ایــن جنایــت یکــی از دانــش آمــوزان زخمــی شــد و 

بسياری از دانش آموزان با پرتاب خویش از طبقـه اول سـاختمان            

ه بـه  عـ دانش آموزان سپس با مراج. وابگاه موفق به فرار شدند   خ

پليس ضد خلقی ترکيه اقدام به شـکایت نمودنـد ولـی مقامـات              

پلــيس کــه بخــوبی از ماهيــت و هویــت مهــاجمين مــسلح بــاخبر 

" ماجراهـایی " وقيحانه به دانـش آمـوزان جـواب دادنـد کـه              ،بودند

  . انجام دهيم" کاری"نظير این اتفاق می افتد و ما نمی توانيم 

  دولت آمريكا و افزايش سرسام آور 
  هزينه هاي نظامي

 ۵بر طبق اخبار منتشره وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد که در             

صرف هزینه های نظامی    آنچه هم اکنون    سال آینده عالوه بر     

تنهـا بـرای توسـعه      نيز   ميليون دالر دیگر را      ٩٠٠مبلغ    می کند 

این خبر در   . خویش اختصاص دهد  دفاعی  سيستم های امور    

حالی منتشر می گردد که کنگره آمریکا اخيرا اعالم نمـود کـه             

رقـم بـی    ه   ، بـ   ٢٠٠٧هزینه های نظـامی ایـن کـشور درسـال           

  .  تریليون دالر بالغ شده است۶/١سابقه 

 ٨٠٠  تقریبـا  ٢٠٠٠هزینه های نظـامی دولـت آمریکـا در سـال            

ميليارد دالر بود و ارقـام منتـشره در ارتبـاط بـا ایـن مخـارج در                  

سال گذشته بيانگر یـک رشـد صددرصـدی در مخـارج نظـامی              

اختـصاص ميلياردهـا دالر     .  سـال مـی باشـد      ٧آمریکا در طول    

برای تامين بودجه نظامی هنگفت دولت آمریکـا در شـرایطی           

ر مـی   ست که این کشور در یک بحران عميق اقتصادی به س          

بــرد و بيکــاری و فقــر و گرســنگی و بــی خانمــانی در ابعــادی  

چـــشمگير گریبـــان تـــوده هـــای کـــارگر و زحمـــتکش و فقيـــر 

  . آمریکایی را گرفته است

منـابع مـالی کـه توسـط دولـت آمریکـا صـرف              برای درک ابعاد    

، کـافی سـت تـا اشـاره         ماشين جنگی این کـشور مـی شـود        

 بودجـه   ٢٠٠۵سـال   در  " وی کـی پـدیا    "شود که بنا به گزارش      

نظامی دولت آمریکا تقریبا بـه انـدازه مجمـوع تمـامی بودجـه              

ای بوده است که سـایر دولتهـای جهـان صـرف امـور دفـاعی                

  .خود می کردند
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حيات نظام استثمارگرانه سرمايه داري با بحران
  !عجين است

ــد      ــانکی در قدرتمن ــران ب ــالی و بح ــای م ــشتاک بازاره ــقوط وح ترین و س
بزرگترین اقتصادهای جهان سرمایه داری یکبـار دیگـر عمـق پوسـيدگی و              
ارتجاعی بـودن ایـن نظـام اسـتثمارگرانه و بـی آینـدگی آن را بـه نمـایش                    
گذارد و گسترش خشم و نفرت و اعتراضات مردمی به این وضـع، هـراس               

سقوط پی  . و وحشت طبقات حاکم و دولتهای سرمایه داری را برانگيخت         
محو سـریع صـدها ميليـارد دالر از         ی امپرياليستی،   بزرگترین بانکها در پی   

ارزش موسسات مالی و بانکی آنهم تنها در عرض چند هفته در بازارهای         
بــه چــشمگير طــور نــشانه هــای مــوج جدیــدی از طوفــانی را بــه ، ســهام

. نمــایش گذاردنــد کــه تمــامی تــار و پــود نظــام  امپریاليــستی را درنوردیــد
واقع بين  "شوک ناشی از این طوفان اقتصادی حتی برای         سرعت و ابعاد    

آنهـا اکنـون    . نظریه پردازان و استراتژیستهای نظام  قابل هضم نبود        " ترین
بـدترین بحـران    "زاری از ایـن بحـران بـه عنـوان            از زبان جرج بوش با ندبه و      

وبـه تبـع از آن     ( برند که اقتـصاد آمریکـا        نام می " پس از جنگ جهانی دوم    
مواجــه کــرده اســت؛ بــدون آنکــه ذره ای  " خطــر نــابودی"را بــا ) اکــل دنيــ

برایــشان مهــم باشــد کــه عواقــب خانــه خــراب کــن ایــن بحــران بــر دوش  
در اشکال گرانـی سرسـام      (ميليونها تن از کارگران و توده های زحمتکش         

آور، از دست دادن اندوخته های مالی ميليونهـا تـن از مـردم زحمـتکش و                 
چگونـه  ) اینده و به موازات آن تشدید فقر و گرسنگی        کم درآمد، بيکاری فز   

زندگی اکثریت تحت ستم جامعه را با سقوط هر چه بيشتر روبرو ساخته             
  . است

  
اکنون رسما اعالم شده که بزرگترین اقتصاد دنيا یعنی آمریکا که حجـم و               

ی "رکود"می باشد وارد دوره     جهان   درصد اقتصاد کل     ٢٥قدرت آن معادل      
تنها . بوده و ممکن است سالها طول بکشد      " دناک و طوالنی  در"شده که   

در عرض یک سال اخير شرکتهای آمریکایی این باصطالح نمادهای قـدرت            
و جاودانگی سرمایه داری در پيش رفته ترین کـشور امپریاليـستی یعنـی           

 ميليارد دالر  یعنی به اندازه تمامی دارایـی هـای بـازار              ٩٨٨امریکا معادل   
و ایـن درحـالی سـت کـه         . رزش خود را ازدست داده انـد      سهام سویيس ا  

موج ورشکستگی پی در پی موسسات صنعتی و مالی و بـه مـوازات آن                
 در اخراجهای هزاران هزار کارگر  و کارمند این موسسات و رها کردن آنـان             

 به تيتر اخبار و گزارشات روزمره وسـایط ارتبـاط جمعـی بـدل     فقر و بيکاری 
  . شده است

  
 تمـامی سـرمایه داران زالـو    ، بحرانی و خـشم فزاینـده مردمـی       این اوضاع 

صفت و اسـتثمارگر و دولتهـای مجـری اراده آنهـا را در سراسـر جهـان بـه          
دولـت بـوش در اقـدامی کـه از زمـان رکـود بـزرگ                . وحشت انداخته اسـت   

 در یـک قلـم تزریـق         ، تاکنون بـی سـابقه بـوده اسـت         ١٩٣٠سالهای دهه   
دهای مالياتی دولت که بخـش اعظـم آن از بابـت             ميليارد دالر از درآم    ٧٠٠

استثمار و غارت کارگران و خلقهای تحت ستم و چاپيـدن هـر چـه بيـشتر                 
سفره تهی آنها تهيه می گردد را برای پشتيبانی مالی و جبران قرضهای             
بزرگترین موسسات مالی و توليـدی و صـنعتی متعلـق بـه سـرمایه داران                

  ٢فحه درص    .اختصاص داده استزالو صفت 

  ...يك رويداددرسهاي نهفته در 
  ١از صفحه 

واقعيـــت ایـــن اســـت کـــه بـــرغم تمـــامی تمهيـــدات 
 ٣٠سرکوبگرانه و ضدخلقی اسـتبداد حـاکم در طـول           

سال گذشته برای تـامين سـلطه بـی چـون و چـرای              
دیکتاتوری حاکم و ایدئولوژی ارتجاعی و اسالمی اش 

ا ، مـا اکنـون بـا        بر مراکز آموزشی و بویژه دانشگاه هـ       
حــضور نــسل مبــارزی از دانــشجویان آگــاه، چــپ و      
سوسياليست روبرو هـستيم کـه در بطـن حرکتهـای           
اعتراضی و جنبش دانـشجویی جـاری بـر عليـه  ایـن              

  . نظام  به انحاء مختلف نقش ایفا می کنند
در شــرایطی کــه دیکتــاتوری حــاکم در ســالهای اخيــر 

ــا    ــد و اختن ــه زور و تهدی ــاربرد حرب ــز ک ــدان و بج ق و زن
شکنجه بنحو قابل چشمگيری بـر ابعـاد تبليغـات ضـد            
انقالبی وهجوم سياسی ایدئولوژیک خویش در تمـام        

جنـبش مبـازاتی خلـق مـا افـزوده          عليـه   عرصه ها بـر     
است؛ در شرایطی که اسـتبداد حـاکم یـک لحظـه از             
ســرکوب خلقهــای ســتمدیده ایــران و  سمپاشــی بــر 

حت ستم غافل   عليه مبارزات رهایی بخش خلقهای ت     
ــا       ــاکم ب ــرتجعين ح ــه م ــی شــود؛ در شــرایطی ک نم
ــا کمــک     ــواع ابزارهــای ضــد خلقــی و ب اســتفاده از ان
گرفتن از قلم بمزدان وزارت اطالعات خود می کوشند         
تا با یک کار متمرکز تبليغاتی و روانـی از طریـق چـاپ              
کتابهای ضد انقالبی و تاریخ نگاریهای جعلی باورهای 

 بویژه جوانان و روشـنفکران را زیـر         مبارزاتی مردم ما و   
ــسل گذشــته و       ــارب مبــارزاتی ن ــرب بگيرنــد و تج ض
سمبلهای مبارزاتی جوانان را مخدوش نمـوده و لجـن          
ــشگاه     ــشجویان دان ــارزاتی دان ــد، حرکــت مب ــال کنن م

هـا و   " سوسياليـست "شيراز و ابراز علنی عالقه بـه        
پشتيبانی از خواستهای بر حق خلقهای تحـت سـتم        

فاع از وحدت و برابری خلقها سـند دیگـری از          ایران و د  
ــارزاتی در جامعــه مــا و شکــست و    رشــد آگــاهی مب
رسوایی جمهـوری اسـالمی در نيـل بـه اهـداف ضـد              

اکنـون جمهـوری اسـالمی بـا     .  خلقی اش می باشد 
نــسلی از دانــشجویان مبــارز و آگــاه در دانــشگاه هــا  
روبروست کـه علنـا در مقابـل دیکتـاتوری حـاکم صـف              

 از اندیشه های سوسياليستی و مترقـی        می کشند 
دفاع می کنند، خود را طرفدار حل ریـشه ای تـضادها            
و نابسامانيهای عميق اجتمـاعی مـی داننـد، مـدافع           

رابــری و حقــوق دمکراتيــک خلقهــای تحــت ســتم       ب
مــا زن و مــرد جنگــيم، "هــستند و بــا ســردادن شــعار 

نشان می دهند که مـی داننـد کـه     " بجنگ تا بجنگيم  
لی مبارزه با رژیـم ضـدخلقی حـاکم و مـزدوران            راه اص 

این بزرگترین مایه نگرانی رژیـم      . آنها از کجا می گذرد    
ضد خلقی و سرکوبگر جمهوری اسالمی در دانشگاه   

  .  هاست


