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تالش گسترده برخی از 
مطبوعات غرب جهت اينکه 
مضحکه انتخاباتی جمهوری 

به هر حال اسالمی را انتخاباتی 
قابل قبول جا زده و بدتر از آن 

مردم " منتخب"احمدی نژاد را 
قلمداد نمايند، فقير و زحمتکش 

با همصدائی برخی از افراد و 
جریانات در اپوزيسيون جمهوری 
. اسالمی مواجه شده است

جریانات و افراد نامبرده، آن 
تبليغات به غايت نادرست و 
فريبکارانه را با جمالتی از اين 
قبيل که گويا با پيروزی احمدی 

بر " نان"نژاد بر رفسنجانی، 
تخاب پيروز شد و يا ان" آزادی"

احمدی نژاد انتخاب مردم جنوب 
اين . شهر بود تکرار می کنند

واقعيت يادآور حکايت قديمی 
است که کسی می گفت 

خسن و خسين دختران معاويه "
و در پاسخ اش گفتند که " بودند

اوال خسن نبود حسن بود ثانيا 
خسين نبود حسين بود ثالثا 
دختر نبودند پسر بودند و رابعا 

د و ربطی به پسران علی بودن
  .معاويه نداشتند

  

احمدی نژاد را انتخاب مردم آنهم 
مردم فقير و تهيدست قلمداد 
کردن درست حکايت همين 

چون اوال بخش . داستان است
بزرگی از مردم ايران که اکثرا هم 
زحمتکش هستند اساسا در 
مضحکه انتخاباتی فوق الذکر 
شرکت نکردند و ثانيا در اين به 

ت آنقدر تقلب شد اصطالح انتخابا
که اصال معلوم نيست که چه 
کسی به چه کسی رای داده و 
اساسا تقلب در اين شعبده 
بازی انتخاباتی به حدی بود که 
حتی صدای خود کله گنده های 
جمهوری اسالمی هم درآمد و 
کار به آنجا رسيد که رفسنجانی 

خدای "از دست اين تقلبات به 
پناه برد و کروبی مدعی " خود

که در حاليکه نفر اول بوده شد 
با جا به جا کردن آرا، او را نفر 
سوم و احمدی نژاد را نفر دوم 

  . کرده اند
  

  
    

وقتی که طوفان کاترينا از 
سدهای نيواورلئان گذر کرد و 
هزاران کشته به جا گذاشت، بار 
ديگر بی تفاوتی سيستم سرمايه 
داری در مواجهه با مرگ انسان 

ی اين سيستم در ها، و ناتوان
مبارزه با فجايع طبيعی و مشکالت 
اقتصادی و اجتماعی به اثبات 

  . رسيد
اين که فاجعه نيواورلئان به 
دليل طمع و فساد قدرتمندان 
آمريکا به مرگ هزاران بيگناه 

انجاميد، انعکاس اين واقعيت 
است که پشت هر ثروت عظيمی 
جناياتی عظيم نهفته است و 

ظيم انباشته شدن ثروت ع
سرمايه داران به قيمت ويرانی 

با توجه به اينکه . جامعه می باشد
پيشتر امکان وقوع طوفان در 
نئواورلئان اعالم شده بود، صاحبان 
ثروت و بيشتر کسانی که به هر 
حال از امکانات الزم برای تخليه 
منطقه برخوردار بودند خانه های 
خود را ترک کرده بودند اما هنوز 

ا مرکب از افراد اکثريت توده ه
زحمتکش همچنان در آن منطقه 
بودند که وقوع طوفان کاترينا 
زندگی آنها را با مصائب زیادی 

  .مواجه ساخت
بعد از وقوع طوفان کاترينا، 

 سرباز به نيواورلئان ٦٥٠٠٠حدود 
اعزام شدند اما اين نيرو نه برای 
کمک به مردم آسيب ديده بلکه 
برای کنترل منطقه و ايجاد به 

برای سرمايه داران " نظم"اصطالح 
  . و صاحبان ثروت به آنجا رفتند

  
نيروی نظامی اعزام شده به 
منطقه با ورود خود به نئواورلئان 
فوری آن محل را  به ميدان جنگی 
. در داخل خاک آمريکا تبديل کردند

اين بزرگترين و بی سابقه ترين 
بسيج نظامی در داخل خاک 

ر اين کشور آمريکا و در تاريخ معاص
  .بوده است

در اولين اقدام، سربازان با 
تفنگ های سرنيزه دار به 
جستجوی خانه به خانه و تخليه 
اجباری ده ها هزار ساکنين فقير 

عليرغم اينکه . شهر  پرداختند
چهار روز از نيمه ويران شدن شهر 
بر اثر طوفان می گذشت و بيش از 
آن  مردم در خيابان ها به حال 

ده بودند، گارد ملی مرگ رها ش
لوئيزيانا هنوز ورود کمک های 
غذايی و پزشکی را به شهر 

  .ممنوع کرده بود
    

  

  احمدی نژاداحمدی نژاد
  ""منتخب مردممنتخب مردم""

  یا نماینده طبقه حاکم؟یا نماینده طبقه حاکم؟

  
  
  
  
  
  
  
  

  واورلئانواورلئانئئنن
  خاک آمریکاخاک آمریکا  جنگ در داخلجنگ در داخل  بزرگترین صحنهبزرگترین صحنه

  

  

  

آیا تخلیه شهرک آیا تخلیه شهرک 
های یهودی در های یهودی در 

نوار غزه قدمی در نوار غزه قدمی در 
  راه صلح است؟راه صلح است؟

  
١٤دولتهای امپرياليستی بستن 

شهرک اسرائيلی نشين و خروج
سربازان محافظ آنها از نوار غزه و

 شهرک کوچک٤خراب کردن 
اسرائيلی نشين در ساحل
غربی را به عنوان نشانه های

اسرائيلصلح طلبی دولت 
قلمداد نموده و آنرا قدم های
مهمی جهت ايجاد دولت
مستقل فلسطينی وانمود

مخالفت شديد نيروهای. کردند
راست اسرائيلی با اقدامات
دولت شارون نيز زمينه را جهت
پذيرش اين ادعاهای دروغين

اما هنوز. آماده تر ساخته است
 يهودی ساکن نوار غزه از٨٠٠٠

ه بودند کهآن منطقه خارج نشد
دولت اسرائيل اعالم کرد که
شهرک های يهودی ساحل
غربی و اورشليم شرقی را

  .گسترش خواهد داد
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  واورلئانواورلئانئئنن
  نگنگجج  بزرگترین صحنهبزرگترین صحنه

  خاک آمریکاخاک آمریکا  در داخلدر داخل
  ١بقيه از صفحه 

  
  

گارد لوئيزيانا اعالم کرده بود 
که فقط بعد از ورود نيروهای 
نظامی کمکی از مناطق ديگر و 

در آوردن اين تحت کنترل کامل 
شهر، ورود مواد مورد نياز مردم 

اما بعد از ورود . آزاد خواهد شد
ارتش به شهر نيز هنوز از کمک 
های دارويی و غذايی خبری نبود 
چرا که ارتش نيروهايش را روی 
تخليه شهر و حفظ ثروت سرمايه 

ارتش، . داران متمرکز کرده بود
وقتی راه های ورود به شهر را باز 

هر تقريبأ خالی از سکنه کرد که ش
شده بود و آنچه وارد شهر مي 
شد تجهيزات لجستيکی ارتش و 

  .غذا و آب برای سربازان بود
گزارشات زيادی در مورد 
جلوگيری از ورود مواد غذايی و 
پوشاک و دارو به شهر، در رسانه 

به عنوان مثال . ها منتشر شد
يکی از کشيش های شهر به 

بوده خبرنگاران گفت که شاهد 
است که سربازان از ورود کاميون 
های آب آشاميدنی به شهر 
خودداری کردند و بسياری از بچه 
ها و افراد مسن از شدت تشنگی 
. و خشک شدن آب بدنشان مردند

او همچنين گفت که ارتش خطوط 
تلفن های اضطراری را قطع کرد و 
رئيس پليس شهر مجبور شد آنها 
ا را وصل کند و چند پليس مسلح ر

هم به نگهبانی بگمارد که 
. سربازان آنها را دوباره قطع نکنند

اگر چه تعدادی تيم پزشکی و 
هليکوپتر نيز همراه با ارتش وارد 
شهر شدند، اما عمده ترين وظيفه 
و عملکرد ارتش محافظت از اموال 
. خصوصی سرمایه داران بود

خبرنگاران گزارش های متعددی از 
 که با دستگيری مادرانی داده اند

غذا و پوشک بچه از فروشگاه ها 
. ی سيل زده خارج می شدند

دولت اعالم کرده است که 
بازداشت شدگان به پايگاه نظامی 

  . فرستاده شده اند" قلعه پالک"
عملکرد دولت آمريکا در نئواورلئان 
از برخی جهات با حمله نظامی آن 
به کشورهای ديگر شباهت 

 نئواورلئان به صحنه جنگ. داشت
ميان مردم گرسنه و بی پناه و 
دولت حامی سرمايه داران تبديل 
شده بود و عمأل در حکومت 
نظامی به سر مي برد و دولت با 
مردم شهر به عنوان تروريست 

روزنامه های محلی . رفتار مي کرد
به طنز، فرمانده حکومت نظامی 

و مردم " جان وين"را ) ژنرال آنر(
  .ناميدند" سرخپوستان"شهر را 

دولت اعالم کرد که تخليه 
اجباری مردم از شهر به دليل 
جلوگيری از شيوع بيماری های 

و همچنين ) مثل وبا(واگيردار 
آسانتر کردن پروسه پاکسازی 
بوده و چون مردم حاضر به خروج 
داوطلبانه نبودند، سربازان مجبور 
شدند به زور سرنيزه، آنها را از 

ا اما اينه. خانه هايشان بيرون کنند
. ادعاهای دروغی بيش نيستند

ماندن تعداد زيادی از خانواده های 
کم درآمد در شهر به اين دليل 
نبود که نمی خواستند به محل 

عدم خروج به موقع . امنی بروند
آنها از شهر به اين دليل بود که 
آنها بسيار فقير بودند و وسيله ای 
. برای فرار از طوفان نداشتد

يماران و بسياری از آنها نيز ب
سالخوردگانی بودند که قادر به 
ز نجات دادن خودشان نبودند و ا

طرف دولت هم به آنها کمکی 
  .نشد

  

  
  

فرمانده گارد ملی لوئيزيانا در 
کار ما يک : "اين مورد گفت

عمليات جنگی برای تحت کنترل 
هدف ما . کامل درآوردن شهر بود

باز پس گرفتن شهر بود، شهری 
مالی کوچک که تبديل به يک سو

او در مورد حمله ارتش ." شده بود
به ساختمان بزرگ نمايشگاه شهر 
که به پناهگاهی برای مردم 
طوفان زده تبديل شده بود، با 

در ابتدا اين : "افتخار گفت
ساختمان را محاصره کرديم و 
منتظر رسيدن نيروهای کمکی 

بعد از رسيدن قوای . شديم
اين ." کمکی به آنجا حمله کرديم

الت شبيه به گزارش هايی جم
شهرهای " پاکسازی"است که از 

يکی از  .عراق داده می شد
فرماندهان گارد ملی آمريکا خطاب 

سربازان گارد : "به خبرنگاران گفت
ملی که چند روز پس از 
بازگشتشان از عراق به نئواورلئان 
فرستاده شدند، در استفاده از 
ابزار و آالت جنگی بسيار تعليم 

فرماندار لوئيزيانا نيز ." ندديده هست
آنها سرتا پا : "در اين مورد گفت

مسلح هستند و می دانند که 
 به قصد کشتن ١٦- چگونه از ام
  ."استفاده کنند

  

  
چند ماه پيش، وقتی طرح 
های ارتش برای پياده کردن 

عمليات جنگی در شهرهای 
مختلف آمريکا در رسانه های 
آمريکايی افشاء شدند، دولت ادعا 

رد که هدف آن نقشه های ک
جنگی، مبارزه با تروريسم در 

اما . داخل خاک آمريکا بوده است
ظاهرأ دولت آمريکا در جريان 
طوفان کاترينا کارايی اين نقشه 
های جنگی را روی مردم لوئيزيانا 
آزمايش کرد و نشان داد که در 
صورت نياز در آینده نيز برای 
سرکوب نارضايتی های مردم 

ز توسل به اينگونه آمريکا، ا
عمليات نظامی نيز دریغ نخواهد 

  . کرد
استاديوم ورزشی شهر که به 
عنوان پناهگاه در نظر گرفته شده 
بود برق نداشت و مملو از افراد 
بيمار و گرسنه و بدون آب و غذای 
کافی بود و اجساد زيادی در داخل 

حدود . و خارج آن افتاده بودند
  نفر در خارج استاديوم٤٠٠٠٠

برای دريافت کمک منتظر 
برخی از افراد . هليکوپترها بودند

نااميدانه اقدام به خودکشی 
مردی بعد از شنيدن خبر . کردند

نابود شدن خانه اش، خود را از 
بالکن استاديوم پرت کرده و 

هيچکس حق . خودکشی کرد
خروج از استاديوم را بدون کسب 
. اجازه نامه کتبی از ارتش نداشت

يکی استاديوم، هتل اما در نزد
قرار دارد که پولدارها در " حيات"

آنجا اسکان يافته بودند و از بهترين 
غذاها و امکانات مختلف و نگهبان 

این . های مسلح برخوردار بودند
نگهبان ها از ورود فقرا به هتل و 
به خطر افتادن امنيت ثروتمندان 

به نقل از . (جلوگيری می کردند
م گوردن گزارش خبرنگاری به نا

 بيمارستان دولتی ٢در ). راسل
شهر برق و غذا و آب و داروی 

 بيمار وجود ٣٦٠کافی برای 
نداشت و پزشکان به خبرنگاران 
گفتند که از آب قند برای تغذيه 
. بيماران استفاده می کردند

راهروها نيز مملو از اجساد شده 
بودند و پزشکان بيمارستان ترجيح 

پشت بام دادند که بيماران را به 
بيمارستان برده و در آنجا از آنها 

اما يک بيمارستان . مراقبت کنند
 ١٠٠٠خصوصی شهر توانست 

بيمار ثروتمندش را به موقع با 
هليکوپتر به بيمارستان های 

  . شهرهای ديگر منتقل کند
با اينکه وقوع طوفان کاترينا 
حادثه ای طبيعی و اجتناب ناپذير 

 جانی و بود، اما ابعاد عظيم تلفات
مالی آن طبيعی نبوده و معلول 
عملکرد دولت سرمايه دار آمريکا 

اين واقعيت را مردمی که . بود
عزيزانشان و خانه و زندگيشان را 
در طوفان از دست دادند به خوبی 

به اين دليل است که . مي دانند
وقتی بوش برای ظاهرسازی به 
آالباما و لوئيزيانا رفت، مجبور شد 

م مردم در که از ترس خش
محاصره تعداد زيادی از محافظين 

او فقط با چند . خود قرار بگيرد

مقام محلی صحبت کرد و در جمع 
او حتی پاسخ . مردم حاضر نشد

قانع کننده ای برای خبرنگارانی که 
می پرسيدند چرا ثروتمندترين 
کشور دنيا نمی تواند احتياجات 
اوليه مردمش را تأمين کند، 

  .نداشت
  

  
  

های رنج و نااميدی و صحنه 
فقر مردم و فساد و آلودگی 
دستگاه دولتی آمريکا در ميان 
خرابه های به جا مانده از 
نئواورلئان، چهره واقعی آمريکا را 
به عنوان کشوری با عميق ترين 
اختالفات طبقاتی، به وضوح نشان 

اين صحنه ها نشان دادند که . داد
آمريکا کشوری است با فاسدترين 

کمه که هيچگونه آگاهی طبقه حا
و مسئوليتی در قبال واقعيات 
اجتماعی ندارد، کشوری که 
ميليون ها شهروند زحمتکش و 
فقير آن از نظر طبقه حاکمه، 
کاالهای بی ارزشی محسوب می 
شوند که از هر نوع حقوق 
انسانی و اجتماعی بی بهره 
هستند، کشوری که مردم 
زحمتکش آن هنگام وقوع فجايع 

ا غيرطبيعی نمی توانند طبيعی و ي
به سيستم کمک رسانی دولتی 

  . متکی باشند
نگاهی به جنايات امپرياليسم 
آمريکا در عراق و تحقير زندگی و 
جان انسان ها در جريان طوفان 
کاترينا، خصلت ضد بشری 

وضوح سيستم سرمايه داری را به 
عملکرد دولت . آشکار می کند

آمريکا در جريان طوفان کاترينا، 
انند اشغال نظامی عراق، هم

. عملکردی کامال جنايتکارانه بود
ميان فجايعی که در عراق و در 
جريان طوفان کاترينا بوجود آمد 
. ارتباط مستقيمی وجود دارد

برخی از مسئولين لوئيزيانا يک ماه 
قبل از وقوع طوفان، هشدار داده 

د که به علت انتقال تجهيزات و بودن
 تن آالت مخصوص عملياشيما

نجات به عراق، آمادگی مقابله با 
حوادثی مثل سيل و طوفان و 
نجات به موقع ساکنين شهرها 

  .وجود ندارد
  
  

   ) )۴۴ادامه در صفحه ادامه در صفحه ( ( 



  

آیا تخلیه شهرک های آیا تخلیه شهرک های 
یهودی در نوار غزه یهودی در نوار غزه 

  قدمی در راه صلح است؟قدمی در راه صلح است؟
  

  ١بقيه از صفحه 
  

اين واقعيت نشان می دهد که دولت اسرائيل 
با تخليه شهرک های يهودی نشين نوار غزه 

ا قصد ايجاد گرد و  غباری برای رسيدن به تنه
آنها برای اينکه . هدف خود را داشته است

بتوانند زمين های بسيار بيشتری را در ساحل 
غربی اشغال و آنها را به طور قانونی تثبيت 

بايد . کنند، به چنين تاکتيکی متوسل شده اند
 سال است ٤٠دانست که اين زمين ها  حدود 

ايتکارانه و نقض قوانين و که با شيوه های جن
معاهده های بين المللی توسط دولت اسرائيل 

  .غصب شده اند
اقدامات اخير دولت اسرائيل در جهت آماده 
سازی صحنه برای به ثمر رساندن تالش های 
طوالنی مدت اسرائيل در ايجاد يک اسرائيل 
بزرگ با اتصال کامل و هميشگی زمين های 

ديگر می  به يک١٩٦٧غصب شده در جنگ 
 تا کنون مرتبأ ١٩٦٧از جنگ های سال . باشد

بر تعداد مناطق يهودی نشين ساحل غربی و 
تعداد . شرق اورشليم اضافه شده است

به )  صفر بود١٩٦٧که در (يهوديان اين مناطق 
 درصد کل ١٠يعنی ( نفر ٢٥٠٠٠٠تقريبأ 
در سال جاری رسيده است و آنها ) جمعيت

ه و بخصوص صاحب اکثر زمين های منطق
تا اواخر پائيز . حاصلخيزترين آنها می باشند

 نفر از يهوديان نوار غزه نيز به ٨٠٠٠حدود 
  .اورشليم و هبران نقل مکان خواهند يافت

برای اينکه به نتايجی که اقدامات اخير دولت 
اسرائيل برای فلسطينيان دارد، پی ببريم بايد 

يگر اين اقدامات را در زمينه شرايط موجود و  د
اقدامات اسرائيل و وضعيت مناطق فلسطينی 

  . نشين در نظر بگيريم
 شهرک يهودی نشين ٣٢٣در حال حاضر 

حفاظت شده توسط دولت وجود دارند که هيچ 
عالوه بر . فلسطينی حق عبور از آنها را ندارد

 شهرک يهودی روی تپه ها ١٥٠آنها حدود 
ساخته شده اند که حتی طبق قوانين اسرائيل 

غير قانونی محسوب شده و جواز ساختمان نيز 
البته همه آنها به طور مخفيانه توسط . ندارند

. اعضاء دولت اسرائيل حمايت مالی شده اند
به عنوان مثال فاش شده است که وزير 

 خانه متحرک را به يک ٤٠٠مسکن اسرائيل 
سرمايه دار يهودی داده است که شهرکی در 

 شارون که .زمين های خصوصی خود ايجاد کند
 ١٩٩٨امروز ادعای طلح طلبی دارد در سال 

يهوديان را تشويق کرد که روی هر تپه ای 
شروع به ساختمان کنند و پست های نظامی 
نيز برای حفاظت از اين شهرک ها برقرار 

  .نمايند
دولت اسرائيل شبکه وسيعی از اتوبان ها و 
جاده های کمربندی را نيز در حال ساخت دارد 

هرک های يهودی را به هم وصل که همه ش
دولت اسرائيل اعالم کرده است که . می کنند

دهکده ها و زمين های کشاورزی فلسطينيان 
در حاشيه اين جاده ها را برای جلوگيری از 

ايجاد اين . حمالت چريکی نابود خواهد کرد
شاهراه ها موجب قطع ارتباط شهرهای 
فلسطينی با يکديگر شده است و به عنوان 

ال يک فلسطينی که سابقأ می توانست در مث
 دقيقه از راملال به اورشليم برود، ١٥عرض 

امروز همان راه را بايد ساعت ها طی کند و 
آخرش هم معلوم نيست که بعد از عبور از 
صدها پست نظامی اسرائيلی بتواند سالم به 

در نتيجه ساحل غربی به مناطق . مقصد برسد
 هم تبديل شده تکه تکه شده کوچک و جدا از

که به آسانی توسط دولت اسرائيل قابل کنترل 
شهر اورشليم نيز با ايجاد محالت . می باشند

متعدد يهودی نشين، توسعه يافته و شرق 
اورشليم و زمين های اطراف در ساحل غربی 
را نيز در بر گرفته و بدين طريق اورشليم 
شرقی توسط محالت يهودی نشين محاصره 

 که طرح جديد اورشليم وقتی. شده است
  فلسطينی ساکن ١٦٠٠٠٠تکميل شود، 

اورشليم از بقيه ساحل غربی به طور کامل 
در حال حاضر نيز رفت و آمد . جدا خواهند شد

فلسطينيان ساکن ساحل غربی به اورشليم 
که مرکز امکانات فرهنگی اجتماعی پزشکی و 
علمی آنها است، تقريبأ غير ممکن شده 

يل نيز تصفيه کامل اورشليم هدف اسرائ. است
  .از فلسطينيان است

بنابراين تخليه يهوديان از نوار غزه، در شرايطی 
که عمأل نوار غزه از ساحل غربی به طور کامل 
جدا شده است، نوار غزه را تبديل به منطقه 

دولت اسرائيل . ای مستقل نخواهد کرد
مرزهای غزه با مناطق و کشورهای ديگر را 

، و همچنين منابع آب های )مثل مرز مصر(
شيرين، فرودگاه ها و ديگر منابع و امکانات 
ارتباطی را در کنترل خود نگه داشته و به عنوان 
. نيرويی اشغالگر در منطقه باقی خواهند ماند

فلسطينيان ساکن نوار غزه به طور کامل از 
ديگر مناطق کشور جدا شده و از همه نظر 

ناطق جهان، حتی از نظر ارتباط با ديگر م
با جدا . وابسته به دولت اسرائيل خواهند بود

شدن کامل آنها از ديگر مناطق جهان، اقتصاد 
هم . ضعيف آنها دچار مرگ تدريجی خواهد شد

اکنون نيز فلسطينيان غزه قادر به رساندن 
توليدات کشاورزی و صنعتی خود به ديگر 

  . مناطق نيستند
ن به اين ترتيب روشن است که خارج کرد

يهوديان از نوار غزه نه تنها نشانه صلح طلبی 
دولت اسرائيل نيست، بلکه به نفع دولت 
اسرائيل در جنگ های آينده و آسان تر کردن 

هر . حمله به فلسطينيان آن مناطق می باشد
زمان که دولت اسرائيل اراده کند که به مناطق 
عرب نشين حمله نمايد، می تواند به راحتی و 

ک ها و هواپيماهايش را به بی دردسر تان
منطقه سرازير کند و ديگر يهودی ای نيز در آنجا 
وجود نخواهد داشت که ارتش اسرائيل مجبور 
شود برای حفظ جان آنها حمالت هوايی و 

  . زمينی خود به فلسطينيان را محدود کند
تخليه نوار غزه بهترين حرکت تاکتيکی به نفع 

سرائيل طرح های استراتژیکی آينده دولت ا
با فدا کردن شهرک های يهودی نشين در . بود

نوار غزه، دولت اسرائيل توانست حمايت آمريکا 
را برای گسترش مناطق يهودی در ساحل 

   .غربی و اورشليم شرقی جلب کند

  

خالصه کار تقلب به حدی زياد بود 
که خودشان هم می گويند در 
مدت کوتاهی بيش از يک مليون 

ثانيا اگر . شده استرای جا به جا 
معيار طرفداری تهيدستان از 
احمدی نژاد را قول او مبنی بر 
آوردن پول نفت سر سفره مردم 
جا زده شود پس چرا کروبی رای 

 ٥٠نياورد که وعده داده بود ماهانه 
هزار تومان توی جيب هر ايرانی 

 سال خواهد ريخت؟ ١٨باالی 
بنابراين با چنين حساب هائی 

" نماينده" می شود کروبی را نيز
مردم تهيدست قلمداد کرد و باز با 
تاکيد پرسيد پس چرا مردم به او 

؟ رابعا، اساسا !رای ندادند
انتخاباتی در کار نبود که حال 
کسانی می کوشند احمدی نژاد 

مردم آنهم مردم " انتخاب"را 
آنچه روی داد . زحمتکش جا بزنند

در واقع يک انتصاب ساخت بيت 
ه طی آن رهبر رهبری بود ک

جمهوری اسالمی با خواندن 
وردی، يکی از مزدورانش را از 
آستين بيرون آورد تا نقش 

دولت آينده اش را به " تدارکاتچی"
  !او بسپرد

بنابراين، احمدی نژاد نه دختر 
است آنهم " علی"معاويه که پسر 

او نه نماينده مردم ". سيدعلی"
بلکه نماينده طبقه حاکمه و 

حاکم اين طبقه منتخب جناح 
جناحی که جهت رئيس . است

جمهور کردن او از هيچ تقلبی دريغ 
نورزيد و با آوردن نيروهای سپاه 
پاسداران و بسيج به صحنه، 

ولی فقيه، سيد علی " معجزه"
به . خامنه ای، را متحقق ساخت

او " انتصاب"واقع تنها چيزی که در 
نقش نداشته همانا رای و اراده 

تکش می باشد مردم فقير و زحم
که سالهاست نابودی همه دسته 
بندی های جمهوری اسالمی را 
فرياد می زنند؛ و تحقق خواست 

 را برای همه مردم آزادیهای آنان 
. ايران به ارمغان خواهد آورد

فراموش نبايد کرد که کارگران و 
زحمتکشان مدافعين راستين 
آزادی در ايران هستند از آزادی 

ته تا آزادی در بيان و اجتماعات گرف
انتخاب چگونه پوشيدن و زيستن و 

  .غيره

  ""منتخب مردممنتخب مردم""  احمدی نژاداحمدی نژاد
   حاکم؟ حاکم؟یا نماینده طبقهیا نماینده طبقه

١١بقيه از صفحه بقيه از صفحه 



  

  

  
  

  اعدام مبارز کرد،اعدام مبارز کرد،
  جنایت تازهجنایت تازه
  جمهوری اسالمیجمهوری اسالمی

  
در هفته های اخير رژیم سرکوبگر جمهوری 
اسالمی جنایتی تازه آفرید و یکی دیگر از 
زندانيان سياسی کرد در مهاباد به نام 
اسماعيل محمدی را به اتهام فعاليت برای 

.  کومله به جوخه مرگ سپردسازمان
اسماعيل محمدی اهل بوکان بود و از سال 

 به اتهام عضویت در کومله در ١٣٨١
سياهچال های جمهوری اسالمی بسر می 

رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی با اعدام . برد
این مبارز کرد آن هم بالفاصله پس از خيزش 
های قهرمانانه توده ها در شهر های 

ر دیگر ماهيت ضد خلقی کردستان، یک با
این رژیم با ارتکاب به . خود را به نمایش گذارد

جنایت فوق یک بار دیگر نشان داد که تنها با 
اتکا به بگير و ببند و شکنجه و کشتار و اعدام 
قادر به حفظ پایه های حکومت پوسيده و 
دیکتاتوری خویش بر عليه توده های 

  .ستمدیده می باشد

 
  

  

   غرب غربمطبوعاتمطبوعات
   مساله مسالهوو

  جمهوری اسالمیجمهوری اسالمی
  

در چارچوب تشدید تضادهای فی ما بين جناح 
های مختلف امپریاليستی در مورد پرونده 
هسته ای جمهوری اسالمی و چگونگی 

ساندی "برخورد با این رژیم، اخيرا روزنامه 
چاپ لندن نوشت که با آغاز رياست " تايمز

ژاد، منابع اطالعاتی دولت جمهوری احمدی ن
امريکا با انتشار يک تحليل اطالعاتی اعالم 

ايران تا يک دهه ديگر به بمب "نموده اند که 
در حاليکه برآورد " اتمی دست نخواهد يافت

 سال بود که در اين ٥قبلی همين منابع 
هفته نامه . گزارش دو برابر شده است

 اگوست در مطلبی ١٥نيوزويک نيز در تاریخ 
حول بررسی وضعيت جمهوری اسالمی از 

با ارائه " ارزيابی اطالعات ملی"قول اداره 

ايران در : "تحليلی از اوضاع ايران اعالم نمود
يک وضعيت پيش از انقالب قرار ندارد و به نظر 
 ".نمی رسد رژيم در آينده ای نزديک تغيير کند

  

  
  

  گسترشگسترش
درگیری های نظامی درگیری های نظامی 

  در کردستاندر کردستان
  

س کل دادگستری آذربایجان به گفته رئي
 تن ١٢٠غربی، از ابتدای سال جاری تا کنون 

از مامورین جمهوری اسالمی در درگيری های 
مسلحانه با گروه های مسلح اپوزیسيون در 

همين مقام رژیم . کردستان کشته شده اند
در رابطه با سرکوب اعتراضات توده ای ماه 
گذشته در شهرهای کردستان اضافه کرد که 

 نفر توسط نيروهای امنيتی دستگير ١٩٠
در ماه های اخير بر ابعاد درگيری . شده اند

های مسلحانه بين گروه ها و سازمان های 
کرد از یک سو با نيروهای سرکوب جمهوری 
اسالمی در مناطق کردستان اضافه شده 

در همين رابطه مقامات رژیم اعالم . است
 کردند که در نزديکی شهر سردشت در تاريخ

 مرداد ماه يک خودروی نيروهای نظامی با ٢٦
کار گذاشته بود برخورد " گروه پژاک"مينی که 

کرده که در نتيجه يکی از نيروهای رژیم 
  .  نفر ديگر مجروح شدند٥کشته و 

  
  

  
  

  واورلئانواورلئانئئنن
  جنگجنگ  بزرگترین صحنهبزرگترین صحنه

  خاک آمریکاخاک آمریکا  در داخلدر داخل
  ٢بقيه از صفحه 

  
طبق گفته متخصصين، کارايی نداشتن 

 درصد ٨٠ای نئواورلئان و زير آب رفتن سده
شهر به دليل کاهش بودجه های اضطراری و 

بر خالف  .تخصيص آنها برای جنگ بوده است
ادعای دروغ بوش که گفته است هيچکس از 
وجود ايرادهای فنی سدها اطالع نداشته، 
مهندسين نئواورلئان از سالها پيش در مورد 

کافی شرايط جغرافيايی خاص لوئيزيانا و 
نبودن امکانات و بودجه برای تعمير اين سدها، 
و در مورد خطراتی که آن شهر را تهديد مي 

يکی از واقعيات غم . کرد هشدار داده بودند
انگيز اين است که هزاران خانواده فقير 
لوئيزيانا که جان و مالشان را در طوفان کاترينا 
از دست دادند، پيش از اين نيز جوانانشان 

ته شدن به عراق فرستاده شده برای کش
  .بودند

حمله تجاوزگرانه و غارتگرانه آمريکا به عراق و 
قطع بودجه خدمات اجتماعی در داخل آمريکا 
و کمک های مالياتی به سرمايه داران بزرگ، 

سياست های . دو روی يک سکه هستند
خارجی و داخلی آمريکا، همه در خدمت 

ش اليگارشی مالی و عليه طبقات زحمتک
در نتيجه تراژدی . آمريکا و جهان می باشند

نئواورلئان تراژدی سياسی و اجتماعی بود، 
  .نه حادثه ای طبيعی

  
  کارل مارکس کارل مارکس 

  بزرگترین فیلسوف تاریخبزرگترین فیلسوف تاریخ
  

بر اساس يک نظر سنجی که اخيرا بوسيله 
 راديو بی بی سی صورت گرفت، ٤کانال 

" بزرگترين فيلسوف تاريخ"کارل مارکس 
 درصد ٢٨ر اين نظر سنجی د. شناخته شد

  .شرکت کنندگان به مارکس رای دادند
   

  
     

    ""پیام فداییپیام فدایی""
  بر روی شبکه اینترنتبر روی شبکه اینترنت

  از صفحه چریکهای فدایی خلق ایران از صفحه چریکهای فدایی خلق ایران 
  ::در اینترنت دیدن کنید در اینترنت دیدن کنید 

//oorrgg..ffaaddaaeeee..wwwwww::////hhttttpp  
  

   صفحه اشرف دهقانی صفحه اشرف دهقانیازاز
  ::در اینترنت دیدن کنید در اینترنت دیدن کنید 

//ccoomm..aasshhrraaffddeehhgghhaannii..wwwwww::////hhttttpp  
  

  برای تماس با چریکهای فدایی خلق ایرانبرای تماس با چریکهای فدایی خلق ایران
  ::با نشانی زیر مکاتبه کنیدبا نشانی زیر مکاتبه کنید
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  شماره تلفنشماره تلفن
  ایرانایرانبرای تماس با چریکهای فدایی خلق برای تماس با چریکهای فدایی خلق 
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  آدرس پست الکترونیکآدرس پست الکترونیک
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