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  13831383  آبانآبان  1515    ––  2424، شماره ، شماره     خبری چریکهای فدایی خلق ایران  خبری چریکهای فدایی خلق ایران--نشریه سیاسی نشریه سیاسی 

اخیرا پرسش ساده یکی از 
 از "همشهری"خبرنگاران روزنامه 

 "اصالح طلب"رئیس جمهور 
جمهوری اسالمی مبنی بر اینکه 

 شما آقای خاتمی "خط قرمزهای"
چیست؟ باعث شد که خبرنگار 

ریعا قربانی نگون بخت، خود س
 رژیم "خط قرمزهای"عبور از 

  . سرکوبگر جمهوری اسالمی شود
، خبرنگار "نفیسه کوهنورد"

یکی از روزنامه های مدعی اصالح 
طلبی و دمکراسی به نام 

، در جریان مصاحبه "همشهری"
مطبوعاتی خاتمی فریبکار با 

هفته دولت اصالح "خبرنگاران در 
خط " پس از آنکه از "طلب

 خاتمی پرسید، بدون "قرمزهای
آنکه پاسخی دریافت کند، به دلیل 
همین پرسش ساده دچار خشم و 
غضب مسئوالن روزنامه، مقامات 
دولتی و امنیتی رژیم قرار گرفت و 
یک شب بعد  کار خود را از دست 

  ! داد
وی طی نامه ای به خاتمی 
ضمن تظلم خواهی، به گوشه ای از 
. شرح حال خود پرداخته است

 به نامه نفیسه کوهنورد نگاهی
نشانگر جلوه ای از دیکتاتوری 
سیاه و مطلق العنانی است که رژیم 
سرکوبگر جمهوری اسالمی برای 
حفظ حیات خویش در تمامی 
شئونات زندگی مردم ما برقرار 
کرده و بیانگر این حقیقت است که 
به رغم هرگونه ماسک فریبکارانه 
ای که جمهوری اسالمی برای فریب 

، "اصالح طلبی" ها زیر نام توده

 به چهره "دمکراسی" و "اعتدال"
می زند، نظام حاکم هیچگونه 
اعتراض و مخالفت هرچند جزئی را 

نفیسه کوهنورد در . برنمی تابد
آقای رئیس "نامه خود تحت عنوان 

جمهور به خاطر پرسش از شما 
، از جمله "!اخراج شدم و جاسوس

روزهای تلخی است ": می نویسد
 روزنامه نگاران، آنقدر تلخ که برای

. "شرم دارم از اندوه خود ننویسم
او در ادامه نامه به خاتمی اشاره 

زمانی که من در "می کند که 
مصاحبه مطبوعاتی جنابعالی در 
آخرین هفته دولت اصالح طلب، از 
خط قرمزهایتان پرسیدم، خود از 
مرز خط قرمزهایی که برایمان 

 که به مرزی. گذارده اند، گذشتم
سرانگشتانمان چسبیده و به رغم 
. خط نگهداران، آن را نقض می کنیم

این را یک شب پس از مصاحبه 
مطبوعاتی شما، بیش از پیش درک 

زمانی که سردبیر روزنامه . کردم
مرا از خشم آقای احمدی نژاد 
شهردار تهران و مدیر مسئول 
روزنامه همشهری به دلیل سواالتم 

گوشزد کرد از شما مطلع ساخت و 
که مدیر عامل تصمیم به توبیخ ام 

کارانه ام قطع شد و . گرفته است
هزینه تلفن همراهم که مربوط به 
ماموریت تیرماه و شرکت در 
کنفرانس اسالمی استامبول بود نیز 

ابتدا فکر کردم که این . پرداخت نشد
توبیخ به محرومیت های مالی 

اما این تازه آغاز . محدود خواهد شد
نویسنده نامه در ادامه . "ا بودماجر

هرگز تصور نمی "مطرح کرده که 

رئیس " از "پرسشی" که "کرده
 "از دست دادن شغل" به "جمهور

  .او بیانجامد
در ادامه نامه توضیح داده 

 "وزارت ارشاد"شده که چگونه 
جمهوری اسالمی، و روزنامه کیهان 
و رسالت و بازتاب و دیگر 

تانی را چنان داس"همسانان شان، 
ساختند که من به ] نویسنده[برایم 

فاصله یک شبانه روز تبدیل شدم 
به خبرنگاری نفوذی که عامل دو 
سفارتخانه جمهوری آذربایجان و 

 و "!ترکیه در تهران هم هست
سواالت من از شما درباره "

نهادهای موازی وزارت اطالعات و 
خط قرمزهای نظام، منشایی بیگانه 

 نفیسه کوهنورد ."....داشته است و
در ادامه نامه با اشاره به تجارب و 
برداشت توده ها از سبعیت دستگاه 
: های امنیتی رژیم، تأکید می کند که

جالب اینکه بعضی از دوستان و "
آشنایان بر این باور بوده اند که 
. بهتر است من از ایران خارج شوم

چرا که به گمان آنها هرکس نامش 
یاید، پس از در ستون ویژه کیهان ب

چندی، خود را در زندان خواهد 

یافت و من در تمام این مدت، تمامی 
این حرف و حدیث ها را شنیدم و 

اما حتی کسی در دولت . هیچ نگفتم
  ".اصالحات هم به دادم نرسید

سرنوشت این روزنامه نگار 
مغضوب رئیس جمهور رژیم، سند 
کوچک دیگری دال بر شدت فضای 

ی است که رژیم دیکتاتوری و ارعاب
جمهوری اسالمی و دولت و ارگان 

... نظیر وزارت ارشاد و(های آن 
یعنی ارگان های دولتی که تحت 
کنترل اصالح طلبان و دولت به 
اصطالح اصالحات قرار داشته اند و 

در سطح ) نه جناح محافظه کار
. جامعه تحت سلطه ما پهن کرده اند

بر بستر گسترش این فضای 
 بسیاری از اختناق است که

روزنامه تعطیل شده اند و صاحبان 
هرگونه ندای مخالف، با ارعاب 
سیستماتیک و خشم و غضب 

هم . دستگاه حاکم مواجه می گردند
اکنون در چارچوب سیاست های 
سرکوبگرانه رژیم جمهوری 
اسالمی، دهها خبرنگار، روزنامه 

بدون ... نویس، صاحبان وب الگ و
ومت محاکمه در سیاهچال های حک

به سر می برند و سازمان های بین 
المللی در گزارشات خود، ایران را 

 زندان خبرنگاران در "بزرگترین"
  .دنیا معرفی کرده اند

  

   در جمهوری اسالمی در جمهوری اسالمی""ط قرمزط قرمزخخ""بهای عبور از بهای عبور از 

  یاسر عرفات، در بستر مرگیاسر عرفات، در بستر مرگ
  

با وخيم شدن حال ياسرعرفات و احتمال مرگ او که به انتقال وی به يک
بيمارستان نظامی در فرانسه انجاميد، بحث درباره شخصيت سياسی
عرفات، نقش او در جنبش آزاديبخش فلسطين و باالخره عواقب سياسی

  . همه جا باال گرفته استناشی از مرگ وی در
در تبليغات وسيعی که در دستگاه های خبرپراکنی گوناگون در مورد
ياسر عرفات و زندگی سياسی او سازمان يافته است، از وی با القاب

 )3ادامه مطلب در صفحه (  . مختلفی ياد می گردد



  

  جلوه ای از جلوه ای از 
تشدید تبلیغات ضدکمونیستی تشدید تبلیغات ضدکمونیستی 

  جمهوری اسالمیجمهوری اسالمی
  

مخالفت مسئوالن دانشگاه زنجان با برگزاری مراسم 
نشجویان،  توسط دا"حیدر عمو اوغلی"بزرگداشت 

موجب برانگیختن خشم و اعتراض دانشجویان 
جمعیت اسالمی دانشجویان "در همین رابطه . گشت

 در اعتراض به تصمیم مسئوالن "دانشگاه زنجان
دانشگاه در رد تقاضای دانشجویان، اطالعیه ای 
صادر کرد و در آن ضمن اشاره به اعمال نفوذ و 

ه های  دانشگاه و سایر دستگا"حراست"دخالت های 
امنیتی رژیم در منع برگزاری این مراسم، نوشته 

 دانشگاه در تصمیم گیری ها در "استقالل"اند که 
زمان جمهوری اسالمی حتی از دوره شاه نیز کمتر 

در همین رابطه سایت خبری دریچه که از . است
سایت های وابسته به وزارت اطالعات است با اعالم 

ز یک تشکل درخواست مجو"این خبر زیر عنوان 
دانشجوئی برای بزرگداشت اولین تروریست 

، شخصیت انقالبی حیدر خان عمو اوغلی را "ایران
. زیر باد حمالت کینه توزانه ضدکمونیستی گرفت

این سایت از حیدر عمو اوغلی به عنوان یک 
اولین "، "تروریست ضدمذهبی"، "مارکسیست"

بازوی نظامی " و "تروریست مدرن تاریخ ایران
  .  نام برد"ک و منورالفکری مشروطهالئی

الزم به ذکر است که با گسترش گرایش چپ و 
رادیکال در میان جوانان آگاه و به ویژه دانشجویان 
در سال های اخیر، دستگاه های امنیتی جمهوری 
اسالمی از طریق روزنامه ها و وسائط ارتباط جمعی به 
شدت بر حجم تبلیغات ضدکمونیستی و ضدانقالبی 

ود افزوده اند و از هر فرصتی برای سمپاشی بر خ
علیه شخصیت ها و جریانات انقالبی و به ویژه 

  .کمونیست ها استفاده می کنند

  

  

  اخبار کارگریاخبار کارگری
   ) )۴۴بقيه از صفحه بقيه از صفحه ( ( 

  
عدم پرداخت دستمزدهای ناچيز کارگران 
يکی از معضالت هولناک آنان در حکومت 

ه به ويژه بايد توج. جمهوری اسالمی ست
داشت که اغلب کارگران در بدترين شرايط 
معيشتی بسر می برند و حتی در صورت 
پرداخت به موقع دستمزدهايشان قادر به 
سيرکردن شکم گرسنه خود و خانواده هايشان 
. و برآوردن نيازهای ابتدائی زندگی آنان نيستند

در چنين شرايطی، حقوق اين کارگران 
 و زحمتکش اغلب با تأخير پرداخت شده

امری که . معموال ماهها بطول می انجامد
زندگی بخور و نمير کارگران زحمتکش ما را 
هر چه بيشتر به سوی بحران و از هم 

  .گسستگی سوق می دهد
از سوی ديگر با وجود آنکه کارفرمايان 
و صاحبان زالوصفت واحدهای توليدی، مبالغی 
از حقوق کارگران را به عنوان ماليات و بيمه 

کنند اين مبالغ را به ادارات مربوطه کسر می 
پرداخت نمی کنند و به همين دليل کارگران 

در رابطه . نمی توانند بيمه خود را تمديد کنند
با اين مشکل، به طور مثال، هم اکنون بيش از 

که " بهمن پالستيک" کارگر در کارخانه ۴٠
شامل قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زيان 

م پرداخت حق بيمه نمی آور هستند به دليل عد
  .توانند از اين مزايا بهره مند شوند

عليرغم فعاليت مطلوب اغلب اين 
کارخانه ها و فروش محصوالت توليد شده، 
کارفرمايان حاضر به پرداخت حقوق کارگران 

اين در حالی است که کارگران از فقر . نيستند
و حقوق ناچيزشان رنج می برند و بی حقوقی 

ت مالی فراوانی برای آنان باعث بروز مشکال
ولی در اين شرايط سخت و بی . شده است

پولی، مديران و صاحبان اين کارخانجات 
ماهانه چندين ميليون تومان حقوق مي گيرند و 

 ١٠٠پاداش ساليانه ی بعضی از اين آقايان نيز 
در ضمن هزينه . ميليون تومان تعيين شده است

افراد های گزافی به عنوان حق مأموريت به 
رده باال در اين واحدها و کارخانجات 

  .   اختصاص داده شده است
در چنين شرايطی ست که کارگران به جان 
آمده با توجه به تمامی اين مشکالت، برای 
بدست آوردن حقوق حقه شان به ناچار دست به 

به اين دليل . اعتراض و اعتصاب می زنند
روزی نيست که ما شاهد وقوع اعتراضات و 

عتصابات کارگری بر عليه سرمايه داران ا
زالوصفت وابسته و کارفرمايان و دولت حامی 

 ١۶٠تنها در ماه مهر بيش از . آنان نباشيم
اعتراض و اعتصاب کارگری در شهرهای 
مختلف ايران در جرايد حکومتی ثبت شده 
است، که نشان از وخامت اوضاع معيشتی 

باالی تانسيل مبارزاتی کارگران از يک سو و پ
  .آنان دارد

  
  

  درباره انتخابات در آمریکادرباره انتخابات در آمریکا
  
  
  

بوش و دارودسته اش قول داده اند تا 
اقتصاد بحران زده آمريکا را سر و سامان 

 ميليارد ۴٠٠داده، از کسری بودجه نجومی 
دالری اين کشور بکاهند و مهمتر از همه 

از دست رفته را در " ارزش های اخالقی"
 سال اول ۴نطور که در هما. آمريکا تثبيت کنند

زمامداری او ديديم معنای اين وعده ها نيز جز 
 ميليارد دالری ١٠٠معافيت های مالياتی "

و در همان حال تالش " برای سرمايه داران
برای اخراج های وسيع کارگری و کاهش و 
قطع بی سابقه مزايای اجتماعی اقشار 
زحمتکش و کوشش در جهت تصويب روزمره 

راتيک بر عليه حقوق شهروندی قوانين ضددمک
  .نخواهد بود

و ايجاد " برقراری صلح"زير نام و وعده 
 سال آينده نيز، خلق ۴در " جهانی امن تر"

های تحت ستم چيزی جز تالش برای تداوم 
سياست ضدخلقی حمايت بی چون و چرا از 
چماق امپرياليسم در منطقه خاورميانه يعنی 

وده های محروم رژيم اسرائيل و تأييد قصابی ت
از . فلسطين را از دولت آمريکا نخواهند ديد

سوی ديگر آتش مسابقه قدرت و اعمال 
تحت هژمونی اقتصادی و سياسی در جهان 

سلطه بين دولت آمريکا و ساير رقبای 
امپرياليست اش همچنان شعله خواهد کشيد و 
دود آن به چشم صدها ميليون تن از خلق های 

ه حيات و زندگی تحت ستمی خواهد رفت ک
آنان به عنوان هيزم در تنور تجاوزگری قدرت 

در يک .های امپرياليستی استفاده خواهد شد
کالم انتخاب مجدد بوش نشانگر سرمايه گذاری 
وسيع و تالش امپرياليست های آمريکائی برای 
تخفيف بحران نظام گنديده سرمايه داری از 
طريق جنگ طلبی و اعمال وحشيانه تر 

ای استثمارگرانه و تجاوزگرانه شان سياست ه

 -ميرزا عبدالباقی : ف باال از چپ به راستص
   علی زاده-ميراسماعيل قفقازی 

غلی ومواعحيدر خان : صف جلو از چپ به راست
 ميرزا موسی - ابوالقاسم خان ضرغام بختياری -

  برادر حيدرخان-مديرالصنايع 

 )۴ صفحه بقيه از( 



  

  

  یاسر عرفات، یاسر عرفات، 
  در بستر مرگدر بستر مرگ

  
   ) )11بقیه از صفحه بقیه از صفحه ( ( 

  
  

دشمنان قسم خورده خلق 
فلسطين، سياستمداران مرتجع و 
صاحبان قدرت که جنبش انقالبی 
توده های تحت ستم فلسطينی 
همچون خاری در چشمان آنان 
فرو رفته است، زندگی عرفات را 

توصيف " نگرنگار"و " پيچيده"
در تحليل های اين عده  .می کنند

در  دوره ای که عرفات در رأس 
 و بعدها سازمان آزادی -"الفتح"

 در امر رهبری -بخش فلسطين
مقاومت های درخشان اين خلق 
برای کسب آزادی و حق تعيين 
سرنوشت، نقشی ايفاء کرده است، 

" تروريسم"از او به عنوان مظهر 
و " فردی غيرقابل اعتماد"و 

نام برده می " دشمن اسرائيل"
در اين حال در هر کجا که . شود

عرفات در طول زندگی خود با 
هدف امتياز دادن و به حراج 
گذاردن آرمان های خلق فلسطين 
در پای ميز مصالحه و بند و بست 
با امپرياليست ها و مرتجعين و 
دولت تجاوزگر اسرائيل، نقش 
آفريده است، نام او با القاب 

و " شريک صلح"مطراق پرط
و غيره تزئين " دمکراسی"مدافع 

گروهی او را يک . می گردد
ديکتاتور ثروتمند و گروه ديگری 
او را شخصيتی لقب می دهند که 

خلق فلسطين را " آرمان"همواره 
نگاه " زنده"در سطح بين المللی 

و باالخره کسانی هم . داشته است
هستند که از عرفات به عنوان 

رهبری "و " لسطينپدر ملت ف"
. ياد می کنند" غيرقابل جايگزين

اما براستی عرفات که بود و 
تاريخ چگونه از او ياد خواهد 

  کرد؟

قبل از هر چيز بايد تأکيد 
کرد که شناخت و قضاوت در 
مورد عرفات را، به ويژه با توجه 
به نقش مهمی که او در سازمان 
الفتح برای يک دوره بسيار 

 فلسطين طوالنی در جنبش خلق
ايفاء کرده است، اساسا بايد بر 
بستر فراز و نشيب های اين 
جنبش و تحوالت نيروهای 

  . رهبری کننده آن بررسی کرد
" الفتح"واقعيت اين است که 

 و -و سازمان آزادی بخش فلسطين
 در -به اين اعتبار ياسرعرفات

طول حيات خويش تا به امروز، 
ره های متفاوتی را از سر دو

به طور مثال، ما . گذرانده اند
زمانی اين سازمان را به عنوان 
آغازگر مبارزه مسلحانه خلق 
فلسطين بر عليه اشغالگران 
اسرائيلی و حاميان امپرياليست 

و اين . اش در صحنه می بينيم
و " الفتح"دوره ای ست که 

عرفات درآن به مثابه  سمبل 
مت خلق آرمانخواهی و مقاو

فلسطين و نقطه اميد و آرزوهای 
توده هايی مطرح می باشند که با 
اعتماد به اين سازمان در آن 
متشکل شده و آن را به صورت 
. مادی و معنوی تقويت می کنند

اما با پيشرفت مبارزه و با تحول 
شرايط، در غياب يک نيروی 
قدرتمند و متشکل پرولتری، 

به مثابه يک " الفتح"عرفات و
زمان خورده بورژوائی، به سا

دليل ماهيت طبقاتی خويش که 
سازشکاری با وجودش در آميخته 
است، با هدف کسب قدرت از باال 
از طريق سازش با امپرياليست ها 
و صهيونيست ها و دول مرتجع 
عرب، به تدريج صحنه اصلی 

در . مبارزه را ترک می گويند
چنين شرايطی ست که عرفات و 

اديبخش سازمان آز" (ساف"
به سياست ضدانقالبی ) فلسطين

امپرياليست ها در خاورميانه مبنی 
بر تقويت عناصر سازشکار در 
جنبش خلق فلسطين در طی يک 
دوره، لبيک گفته و مرحله به 

مرحله در ازای کسب امتيازات 
جزئی مالی و سياسی، به ترمز 
زدن و حتی ايستادن در مقابل 
پيشروی جنبش انقالبی خلق 

دستور به . می پردازندفلسطين 
فرار از لبنان و ترک ميدان نبرد 
در مقابل ارتش اسرائيل، در ازای 

دفاتر "دريافت اجازه گشودن 
در تونس، دستور به " سياسی

تعطيل عمليات مسلحانه انقالبی بر 
عليه منافع اشغالگران و حاميان 

" کرسی"شان در ازای دريافت 
نمايندگی در سازمان ملل، به 

ناختن حکومت جالدان رسميت ش
خلق فلسطين يعنی دولت اسرائيل 
بدون تحقق هيچ يک از خواست 
های واقعی خلق فلسطين، امضای 
قرارداد رسوا و اسارت بار 

در نروژ " راه صلح"موسوم به 
که اساسا برعليه منافع عادالنه 
خلق فلسطين طرح ريزی شده 
بود، همه و همه نمونه هايی هستند 

 در رأس ساف که در آنها عرفات
گام به گام منافع توده های محروم 
و به پا خاسته فلسطينی را در 
آستان امپرياليست ها و 

اتفاقا . صهيونيست ها قربانی کرد
بر بستر همين عمل کردها و 
سياست های سازشکارانه و 
خائنانه بود که ما شاهد نضج 
گيری و رشد و نفوذ جريانات و 
عناصر ارتجاعی در جنبش خلق 

به " راديکال"سطين با ظاهری فل
کمک امپرياليست ها و سرانجام 
نيزعروج و تقويت دارودسته های 
اسالمی وابسته در جنبش انقالبی 

باالخره زمانی هم . اين خلق شديم
که عرفات با سودای کسب قدرت 
از باال و بريدن از توده ها با 
حمايت امپرياليست ها، در رأس 
حکومت کاريکاتوری موسوم به 

قرار " دولت خود گردان فلسطين"
گرفت، حکومت او حکومتی 
سرشار از فساد و سرکوب بر 

اين . عليه توده های فلسطينی بود
بار، اين پليس فلسطينی بود که 
وظايف سرکوبگرانه سربازان 
ارتش اشغالگر و جنايت کار 

اسرائيلی را در حق توده های 
. رزمنده فلسطينی، بر عهده گرفت

حکومتی که قدرت به اين ترتيب 
خود را از توده ها نمی گرفت، به 
طور طبيعی به گستردن بساط يک 
ديکتاتوری تا مغز استخوان 
وابسته به حمايت های مادی و 
. معنوی امپرياليست ها پرداخت

حکومت عرفات به اين ترتيب 
ماهيت ضدخلقی خود را در عمل 
در مقابل توده های مبارز و به پا 

. مايش درآوردخاسته فلسطينی به ن
وضعيتی که تا به امروز و تا 
آستانه مرگ عرفات نيز ادامه 
داشته و منجر به رشد فزاينده 
نارضايتی و خشم مردم فلسطين 

  .بر عليه اين حکومت شده است
زندگی عرفات و شخصيت 
سياسی او سمبل بارز استحاله يک 
نيروی خورده بورژوائی در 
. جنبش انقالبی خلق فلسطين است

ر نظر داشتن چنين پروسه ای با د
بايد گفت که در حقيقت عرفات و 
ساف مدت هاست که با پشت 
کردن به توده های ستمديده و به پا 
خاسته فلسطينی و با خزيدن در 
زير عبای رافت امپرياليست ها 
برای کسب قدرت و يا حفظ آن، 
مرگ سياسی خود را امضاء کرده 

زندگی سياسی عرفات در . اند
قرن، بيانگر گذار نزولی طول نيم 

ای ست که سر آغاز آن، زيستن 
در فراز افتخار، در هيأت يک 
مبارز مسلح و محبوب توده ای در 
صحنه نبرد با دشمنان خلق 
فلسطين و پايان آن، فرود و نزول 
در بارگاه امپرياليست ها و 
تاريکخانه های چانه زنی با 
مرتجعين برای حفظ قدرت به هر 

  .قيمت بود
بق گزارشاتی که در مطا

مورد حال عرفات ارائه می شود، 
او دير يا زود درخواهد گذشت، 
اما بررسی شخصيت سياسی و 
ارائه يک قضاوت بی طرفانه در 
مورد عرفات تنها با تعقيب او در 

  .چنين مسيری امکان پذير است

  

  
  

 ۴در داخل و خارج از آمريکا در طول 
  .سال آينده خواهد بود

سوی ديگر اين معادله صدها اما در 
ميليون تن از مردم آگاه در آمريکا و در 
سراسر جهان وجود دارند که با شناخت 
ماهيت سياست های ضدخلقی امپرياليست ها 
و در رأس آنها دولت آمريکا، نه تنها فريب 

وعده های دروغين امثال بوش را نخورده اند 
بلکه با بلندکردن فرياد مخالفت و اعتراض 

ش برعليه نظام گنديده سرمايه داری، در خوي
قالب جنبش های ضدامپرياليستی و 
ضدارتجاعی، در قالب مخالفت با سياست 
... های جنگ طلبانه و ضددمکراتيک و

پرچم مخالفت خويش با تمامی استثمارگران 

. و نظام ناعادالنه آنها را برافراشته اند
شرکت در اين مبارزات ضدامپرياليستی و 

ک و تقويت آن، وظيفه تمامی نيروها دمکراتي
و جريانات انقالبی ای ست که آرزومند 
برقراری صلح و دمکراسی واقعی وعدالت 

  .اجتماعی در سراسر جهان هستند
  



  

باالخره پس از ماه ها جنجال و تبلیغات، 
حول انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که با هدف 

 پای به میدان کشیدن تعداد زیادتری از مردم به
صندوق های رأی، برای حمایت از یکی از دو 
حزب موجود صورت گرفت، نام جورج بوش به 

ظاهرا این .  این انتخابات اعالم شد"پیروز"عنوان  
بار کاندیدای حزب جمهوریخواه برخالف دوره قبل 
که با تقلب به کاخ سفید راه یافت، با اختالفی 

 یعنی  میلیون رأی نماینده دمکرات ها5/3بیش از 
 سال دیگر 4 را شکست داده و برای "جان کری"

در پست ریاست جمهوری آمریکا باقی خواهد 
  .ماند

به دنبال اعالم این خبر، تبلیغات گسترده 
ارزش های " و "دمکراسی"ای در مدح 

 آمریکا از سوی بوق های تبلیغاتی "دمکراتیک

آمریکائی به راه افتاد و بوش و کری با تبریک و 
 یکدیگر تأکید کردند که به رغم وجود تمجید از
 فی مابین دو حزب، آنها با "اختالف"هر گونه 

 4 آمریکا در "منافع"همدیگر به هدف پیشبرد 
 خواهند "همکاری"سال آینده با تمام قوا به 

  .پرداخت
اعالم پیروزی جورج بوش، به رغم تمام 
خشم و نفرتی که شخصیت و سیاست های 

 سال 4انه او و دولت اش در تبهکارانه و جنگ طلب
گذشته در میان توده های آگاه آمریکائی و افکار 
عمومی بین المللی ایجاد کرده، قبل از هر چیز 
نمایانگر عزم قاطع هیأت حاکمه آمریکا و 

یعنی (انحصارات جهانخوار نفتی و نظامی 
این کشور برای تداوم ) پشتیبانان اصلی دولت

ایتکارانه شان در سیاست های تجاوزکارانه و جن
  . سطح بین المللی ست

بوش در شرایطی برای بار دوم به ریاست 
جمهوری آمریکا برگزیده شد که در سال های 
اخیر امپریالیسم آمریکا با موج دیگری از بحران 

در چنین . اقتصادی دست و پنجه نرم می کند
شرائطی ست که ما شاهدیم سیاستمداران 

ها دالر در تأمین هزینه آمریکائی با صرف میلیارد
های انتخاباتی بوش کوشیدند تا این مظهر بالهت 

قهرمان "و حماقت را در انظار مردم ناآگاه، یک 
دفاع از " و پرچمدار "دشمن تروریسم"، "ملی

ارزش های " شهروندان آمریکائی و "امنیت
آنهم درست در شرایطی که .  جا بزنند"دمکراتیک

و اقشار زحمتکش جامعه میلیون ها تَن از کارگران 
آمریکا بر بستر سیاست های ضدخلقی طبقه حاکم 
و دولت آن و در فضای بحرانی کنونی هر روز 
بیشتر از قبل به صف بیکاران و گرسنگان و بی 
خانمانان می پیوندند و محکوم به زندگی در زیر 

در حقیقت سرمایه داران . خط فقر می شوند
ه برکت سیاست زالوصفتی که در سال های اخیر ب

های ضدخلقی و جنگ طلبانه دولت بوش و از قِبَل 
نابودی حیات و معاش توده ها، بیشتر از قبل 
سوداندوزی کرده اند، اکنون نیز می کوشند تا با 
توسل به تاکتیک جوّسازی و انحراف افکار عمومی 
از مسائل و معضالت بیشمار جامعه آمریکا، ذهن 

 "دشمن"رافی و توده ها را درگیر مسائل انح
هم اینانند که باید به عنوان . خارجی سازند

 واقعی انتخابات اخیر در آمریکا معرفی "پیروز"
به . گردند، یعنی صاحبان صنایع نفتی و نظامی

عنوان مشتی از گردن کلفت ترین و بی رحمترین 
 4دولت بوش در . سرمایه داران زالوصفت جهانخوار
ار و قاطع سیاست سال آینده نیز تنها مجری وفاد

های ضدخلقی این طبقه، چه در داخل و چه در 
  .خارج از آمریکا، خواهد بود

بوش و حامیان اش در جریان کارزار 
انتخاباتی اخیر با شعارهای هیستریک و مرعوب 

 سال آینده 4کننده خویش قول داده اند که در 
 "تروریسم"نیز زیر نام مبارزه با خطر قریب الوقوع 

.  بر طبل جنگ بکوبند"ز امنیت آمریکادفاع ا"و 
 سال گذشته در افغانستان و 4همانطور که در 

 چیزی جز "خونین"عراق دیدیم معنای این وعده 
کوشش در پیشبرد سیاست جنگی قلدرمĤبانه 
آمریکا با هدف کشورگشایی و در نتیجه کشتار و 
سرکوب باز هم بیشتر خلق های تحت ستم، به 

  .  میانه، نخواهد بودویژه در منطقه خاور 
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  اخبار کارگریاخبار کارگری
  

تحت حاکميت رژيم ضدکارگری جمهوری
اسالمی، به رغم رشد روزافزون فقر و
گرسنگی و بيکاری در ميان کارگران،
انسرمايه داران زالوصفت و کارفرماي

حتی از پرداخت دسترنج بخور و نمير
کارگران امتناع کرده و شرايط معيشتی
نازل آنها و خانواده هايشان را هر چه

نمونه های زير گوشه. وخيم تر ساخته اند
ای از اين واقعيت را به نمايش می

  :گذارند
شرکت" (قزل دشت"کارگران شرکت 

 ماه حقوق۴) کشت و صنعت مغان
"زرساب"رگران شرکت کا. نگرفته اند

توليد کننده ظروف تفلون در محور جاده(
. ماه است که بی حقوق مانده اند۴) ساوه

 ماه٣" نساجی بابکان آمل"کارگران 
بهمن"کارگران . حقوق دريافت نکرده اند

 ماه است که حقوقی نگرفته۵" پالستيک
شرکت چوب و فلز" (چوفا"در . اند

ست حقوق، کارگران چند ماه ا)اردکان
اسپارک"حقوق کارگران . نگرفته اند
 ماه است که پرداخت نشده٧، "ماشين تول

ريسندگی و بافندگی"کارگران . است
 ماه بی حقوق مانده اندو باالخره۴" زابل

فرياد اعتراض کارگران نيروگاه اتمی
بوشهر به دنبال اخراج آنان و عدم

. به جائی نرسيده است... پرداخت حقوق، 
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