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اسخ كارگران به تشديد مبارزه پ
 !حداقل دستمزد

اقتصاد سرمايه بر بر اساس قوانين حاکم 
داری، دستمزد کارگر بر اساس تامين 

اما . حداقل معيشت وی بايد تعيين شود
می بينيم عمال بورژوازی ايران و جمهوری 
اسالمی  اش از اين امر سر باز زده و حتی 
حاضر نيستند که حداقل معاش کارگران را 

از این واقعيت چه نتيجه ای . ايندتامين نم
باید گرفت؟ آيا به سياق برخی نيروها از 
اين امر بايد نتيجه گرفت که جمهوری 
اسالمی رژيمی مادون سرمايه داری 
است؟ و يا باید با اذعان به این واقعيت که 
این رژیم، مدافع و حامی منافع سرمایه 
داران و اربابان امپریاليست آنها بوده و در 

ایطی که توازن قوای موجود فی مابين شر
کارگران و سرمايه داران، به نفع این 
دومی هاست، در جهت تأمين منافع 
سيری ناپذیر آنان به مکيدن خون کارگران 

  ٤صفحه   مشغول شده است؟

  !بحران بزرگ جديد و هندوستان
  

رشد باال در زمان های اخير بخودی خود به 
نفع مردم نبود ، مشاغل و درآمد هایی را که 
به شکل فالکت باری با یک دست عرضه کرد 

 ، کهبعالوه ، رشد.  پس گرفت ، با دست دیگر
بر پایه بيشتر یک جانبه کردن اقتصاد درجهت 
تقاضای نخبه گان بود ، از طریق ورود پول و 
سرمایه خارجی قدرت گرفت؛ این نمی تواند 

که می شد تصور .  (برای هميشه دوام یابد
اقتصاد هندوستان ، و زندگی سياسی آن ، 

یط از شرا" مجزا"می تواند برای هميشه 
باالخره ، این رشد ). اکثریت مردم آن بماند

سریع در ذات الگوی خود ، همه نوع فعاليت 
های اقتصادی نامطلوب ، اسراف کار و حتی 
مضر را داشت ، از قبيل تکثير اتوموبيل و 
مسافرت هوایی ، ، شرکت های مراقبت 

بهداشتی ، خرده فروشی سازمان یافته ،  
مستغالت ، غصب زمين های کشاورزی برای 

خصوصی کردن آب و دیگر منابع طبيعی ، و 
  ١٤صفحه       .غيره

  سفارت جمهوري اسالمي در هلند با رفيق سيامك يكي از اشغال كنندگان"پيام فدايي"مصاحبه نشريه 
فارت، جلوی دوربين ها گرفتم و به روی آرم جمهوری وقتی که پرچم جمهوری اسالمی را پائين آورديم، من آن را جلوی نرده های حياط س

اما متأسفانه کسانی که از اين صحنه ها فيلم گرفته بودند، اين . و پرچم جمهوری اسالمی را زير پا لگدکوب کرديم. اسالمی تف انداختم
مال کردن و تف انداختن به آرم جمهوری و بدون صحنه لگد" زنده باد سوسياليسم"ها را بدون شعار  آنها فيلم. ها را سانسور کردند بخش

روز در زندان بوديم و وقتی که آزاد شديم، متوجه شديم که اين سانسورها انجام شده  ٣ما . اسالمی، روی سايت ها گذاشته بودند
ن سانسورها را انجام اما کسانی که اي. ما قصدمان اين بود که حرکتی راديکال انجام دهيم و به واقع هم اين آکسيونی راديکال بود. است

 حرکت" مدرن"هايی که در خارج از کشور انجام ميشوند بايد مسالمت آميز باشند، و در اين دنيای به قول آنها  دادند ميگويند که حرکت
 آن. افتادهای مخملين در اروپای شرقی اتفاق  هايی را تبليغ ميکنند که ادامه و نتيجه اش بشود همان چيزهايی که در به اصطالح انقالب

يعنی بخشی از طبقه سرمايه دار حاکم . جناحی از رژيم جانشين جناح ديگر بشود مثالاال انجام بشود و بهايی از  ها می خواهند حرکت
 ٥ صفحه         .جانشين بخش ديگر آن بشود و کل سيستم موجود و تسلط امپرياليسم جهانی بر ايران دست نخورده باقی بماند

 سرمقالهسرمقاله

 !سالي كه گذشت و سالي كه درپيش است
امر غير قابل انكاري است كه خيزش بزرگ مردم ما آنچنان تكاني به سراسر  ن اي ...

جامعه داد كه مي توان گفت بر اثر آن امروز گفتمان هاي پيشين كه مبلغين و 
روشنفكران مرتبط با رژيم موفق به جا انداختن آن در سطح جامعه شده بودند، بكلي 

قبل از اين خيزش،  .نكار ناپذير استاين خود دستاوردي بزرگ و ا. تغيير كرده است
ديكتاتوري حاكم همه امكانات خود را بسيج كرده بود تا با فريب توده ها مضحكه 
انتخاباتي خود را انتخاباتي واقعي جلوه دهد و از آن اين نتيجه را اخذ كند كه بر 

 مردم ساالري"عكس تبليغات كمونيستها و مخالفين جمهوري اسالمي اين رژيم نوعي 
است كه گويا به راي و نظر مردم اهميت داده و مسئولين اش حاصل آراي  "ديني

جمهوري اسالمي بر اين اساس مي كوشيد خود را داراي پايگاه . مردم مي باشند
اما ديديم كه خيزش مردم چگونه مضحكه انتخاباتي جمهوري اسالمي . مردمي جا بزند

تبديل نمود و كوس رسوائي را به وسيله اي جهت رسوائي هر چه بيشتر آن 
  2صفحه   .. ... جنايتكاران حاكم را بار ديگر با صداي بلند به صدا درآورد

 

  
  
  
  
  
  

 
 

مقابله دالورانه جوانان و توده هاي به پاخاسته  صحنه اي از
جمهوري اسالمي بر عليه رژيم سركوبگر  

  در جريان خيزش ماه هاي اخير 



  2 صفحه          130شماره                                      پيام فدايي 
 

 

در حافظه تاريخي ) 1388(وقايع مبارزاتي سال گذشته 
سالي كه . ته استمردم ما جايگاه ويژه و ماندگاري ياف

خاطره اش فراموش نشدني و دستاوردهاي مبارزاتي اش 
دراين سال خشم و نفرت انباشت . غير قابل انكار است

شده در پشت سد ديكتاتوري حاكم همچون باروتي 
ضروري براي شعله ور نمودن آتش مبارزات توده ها 
بكار آمد و به انفجاري بزرگ بر عليه سيستم حاكم و 

چنين بود كه در سال گذشته، . آن  انجاميددولت حامي 
جهان شاهد خيزش بزرگ توده هاي عظيمي در ايران شد 

سال ظلم و  30كه با همه وجود بپاخاسته بودند تا بيش از 
. جور و ستم را از ريشه بر اندازند و طرحي نو دراندازند

سالي كه توده ها در تظاهرات هاي خياباني آنچنان 
خود نشان دادند كه حيرت جسارت و شجاعتي از 

در اين ميان در طي نبرد نابرابري .جهانيان را برانگيخت
كه بين توده هاي زحمتكش و نيروهاي مسلح رژيم پيش 
آمد، اين توده هاي شجاع و جان به لب رسيده در 
لحظاتي مزدوران سركوبگر استبداد حاكم را از نفس 

قط نه ف  88چنين بود كه خيزش عظيم سال . انداختند
قدرت توده هاي دربند ايران را به همگان نشان داد بلكه 
در شرايطي كه جمهوري اسالمي مي كوشيد خود را 
رژيمي پايدار در ايران جلوه دهد توانست در تقابل با آن 
تبليغات جهنمي، پوسيدگي بناي جمهوري اسالمي را در 

  . مقابل چشم جهانيان به نمايش بگذارد
  

مهوري اسالمي عليرغم به كار سالي بود كه ج 88سال 
گرفتن همه توان ماشين جهنمي سركوب اش و عليرغم 
همه جنايات و وحشيگريهايش باز هم نتوانست جلوي 
سرريز شدن اعتراض توده ها را بگيرد و برغم همه 
سركوبهايش، برغم تيراندازي مستقيم به مردم در 
 خيابانها، برغم شليك با تفنگ ساچمه اي به صفوف انبوه
تظاهركنندگان ، برغم بازداشتهاي وسيع معترضين وپر 
كردن اوين و كهريزك وديگر سياه چال هاي خود و 

تجاوز در زندانها و حتي تبليغ وقيحانه اين جنايت شنيع 
در رسانه ها و عليرغم بر پائي دادگاه هاي فرمايشي و 
احكام اعدام،  باز هم توده ها از پاي ننشسته و از خرداد 

ماه تمام هر روز به  9شبه سوري آخر سال يعني تا چهار
شكلي و در سطحي اين سلطه ضد مردمي را به مصاف 

در تداوم اين مبارزات خانواده دستگير شدگان، . طلبيدند
محوطه جلوي زندان اوين را به صحنه اعتراض تبديل 
كردند و مادران عزادار با پي گيري مبارزات خويش 

له، رژيم وابسته به روزهاي هر شنبه در پارك ال
امپرياليسم جمهوري اسالمي را بر آن داشتند كه ضديت 

اش را با هرگونه  "ولي فقيه"ديكتاتوري لجام گسيخته 
به . تجمع اعتراضي را درمقابل جهانيان به نمايش  بگذارد

اين ترتيب، در سالي كه گذشت چهره سركوبگر 
 جمهوري اسالمي بار ديگر با برجستگي در مقابل ديد

  .جهانيان قرار گرفت و رسوا تر از هميشه شد
  

برغم همه واقعيات فوق الذكر، در شرايطي اين سال پر 
شور مبارزاتي را پشت سر گذاشته و سال نوئي را آغاز 

جمهوري اسالمي كه بلندگوها ي تبليغاتي  كه  مي كنيم
انباشته است  "ذرات هوا را از وقاحت و دروغ "اش 

رزات حق طلبانه مردم را در هم نغمه سر داده كه مبا
. را پشت سر گذاشته است "فتنه"شكسته و به سالمت 

آخر اين دستگاه وقاحت و دروغ، مبارزات مردم را 
توجه به اين با از سوئي ديگر،  .مي نامد "فتنه"بيشرمانه 

واقعيت  كه جمهوري اسالمي هنوز بر قدرت است و 
، نغمه شومي خواستها و مطالبات مردم پاسخ نگرفته اند

كه جمهوري اسالمي سر مي دهد، در پوشش ها و قالب 
هاي ديگري چه بوسيله افرادي نا آگاه و چه از طرف 

در اين ميان   .تكرار مي شود مغرضين، در اينجا و آنجا
جمهوري اسالمي نه يك "البته آنهائي  كه مطالباتشان در 
خالصه مي شد و مي  "كلمه بيشتر نه يك كلمه كمتر

و قبل از اينكه مردم بپاخيزند جمهوري شان را  شود

با هر ادعائي  سوار بر اسب قدرت در دسترس داشتند  و
باز هم فرصت دارند تا جهت بزك چهره جمهوري 

اما اگر بخواهيم با . جنايتبارشان مدعي اصالح آن باشند
برچيده شدن بساط  كساني به بحث بپردازيم كه خواهان 

باشند، ولي در اين توهم بسر  استبداد مذهبي حاكم مي
مي بردند كه گويا با تظاهرات هاي خياباني اي كه در 
اين فاصله شاهد بوديم از شر جمهوري اسالمي خالص 

مي توان از حقايق  "نغمه"خواهند شد، در تكذيب آن 
  .زيادي سخن گفت

  
در درجه اول، بايد با تأكيد بر مسير طوالني اي كه توده 

اي رسيدن به پيروزي طي كنند، بايد ها الزاما بايد بر
متوجه بود كه كساني كه چنين دركي ندارند و دست 
يابي به رفاه و شرايط آزاد و دموكراتيك در ايران را با 
قيام هاي خودبخودي توده ها امكان پذير تصور مي 
كنند، مسلم است كه با فروكش هر قيام و خيزش مردم 

ا اگر چنين كساني ام. دچار سرخوردگي و نا اميدي شوند
توجه كنند كه مردم ما در شرايطي بپاخاستند و ماهها با 
جالدان حاكم پنجه در پنجه افكندند كه ديكتاتوري و 
سركوب امكان تشكل را از آنها گرفته بود و به دليل 

و  "سربازان گمنام امام زمان"سركوب سيستماتيك  
يك نسل كشي كامل از كمونيستها و آزاديخواهان،  

ردم از فقدان سازمان رهبري كننده در رنج بودند و به م
همين دليل هم آنچه شاهد بوديم حركتي خود جوش و 
فاقد سازماندهي و رهبري بود آنگاه آنها بايد به  
نادرستي انتظار پيروزي مبارزات  توده ها بدون يك 
رهبري انقالبي  پي برده و به جاي دچار شدن به نا اميدي 

وبه خود و در حد امكانات خويش به بكوشند تا به ن
تشديد مبارزات خود بر عليه جمهوري اسالمي پرداخته و 

از طرف ديگر، بر . به ايجاد چنان رهبري كمك نمايند
خالف تفكرات و ديدگاه هائي  كه با ديدن تداوم سلطه 
جمهوري اسالمي انتظاراتشان را برآورده شده نمي بينند 

دامن مي زنند بايد گفت كه و به اشاعه چنين نغمه هائي 
اتفاقا دستاوردهاي تاكنوني اين خيزش و چشم اندازي 
كه مبارزات توده ها در سال جديد در مقابل جامعه 
گسترده است نشان مي دهد كه چنين استنباطي از اوضاع 
كه گويا جنبش سترگ اخير مردم شكست خورد و به 

د، خوابي "فتنه") مرتجعين جمهوري اسالمي(قول آنها 
با واقعيت انطباق ندارد؛ و در نتيجه در اين رابطه 

براي اينكه  .هيچگونه ياس و نااميدي اي جايز نيست
بدرستي متوجه شويم  كه با خيزش بزرگ خلق ما در 
سال گذشته چه رخ داد و چه واقعيت هائي مبين دست 
 آوردهاي اين جنبش بوده و آينده درخشان آن را ترسيم

  سالي كه گذشت 
 !و سالي كه درپيش است
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چيز الزم است كه شرايط  كنوني را  ي كنند، قبل از هرم
  . با اوضاع و احوال قبل از اين خيزش مقايسه كنيم

امر غير قابل انكاري است كه خيزش بزرگ  اوالً اين 
مردم ما آنچنان تكاني به سراسر جامعه داد كه مي توان 
گفت بر اثر آن امروز گفتمان هاي پيشين كه مبلغين و 

به جا انداختن آن در  روشنفكران مرتبط با رژيم موفق
اين خود . سطح جامعه شده بودند، بكلي تغيير كرده است

قبل از اين  .دستاوردي بزرگ و انكار ناپذير است
ديكتاتوري حاكم همه امكانات خود را بسيج خيزش، 

كرده بود تا با فريب توده ها مضحكه انتخاباتي خود را 
ا كه انتخاباتي واقعي جلوه دهد و از آن اين نتيجه ر

همواره مدعي بوده اخذ كند كه بر عكس تبليغات 
كمونيستها و مخالفين جمهوري اسالمي اين رژيم نوعي 

است كه گويا به راي و نظر مردم  "مردم ساالري ديني"
. اهميت داده و مسئولين اش حاصل آراي مردم مي باشند

جمهوري اسالمي بر اين اساس مي كوشيد خود را داراي 
اما ديديم كه خيزش . مشروعيت جا بزند پايگاه مردمي و

مردم چگونه مضحكه انتخاباتي جمهوري اسالمي را به 
وسيله اي جهت رسوائي هر چه بيشتر آن تبديل نمود و 
كوس رسوائي جنايتكاران حاكم را بار ديگر با صداي 

اين خيزش به همه و از جمله نسل . بلند به صدا درآورد
كه در چهارچوب جوان با وضوح آشكار نشان داد 

جمهوري اسالمي انتخابات بي معنا و دارو دسته حاكم 
  .براي حق راي مردم ارزشي قائل نيستند

دانيم كه جمهوري اسالمي با سركوب خونين همه  مي
سازمانهاي مترقي و مخالف و سركوب هرگونه تشكل 

مردمي، سالهاست كه مي كوشد  تا اعتراضات و  
جناح هاي دروني خود  مبارزات مردم را در چهار چوب

آنها سالهاست كه  چنين جلوه . محدود و محبوس نمايد
ميدهند كه هر گونه خواست و مطالبه اي زماني دست 
يافتي است كه در اين چهارچوب طرح و برايش تالش 

اتفاقاً يكي از دالئل گرم كردن تنور انتخابات . شود
در خرداد ماه هم همين بود تا چنين جلوه دهند كه مردم 

چهارچوب جناح هاي دروني رژيم قادر به رسيدن به 
اما ديديم كه خيزش بزرگ مردم، . خواستهايشان هستند

همه اين كاسه و كوزه ها را بهم ريخت  و عليرغم اينكه 
اصالح طلبان حكومتي  با ديدن خيزش توده ها تالش 
كردند بر موج مبارزات مردم سوار شده و آنرا به بيراهه 

وانان و مردم ستمديده ما جنبش خود را چنان ببرند اما ج
به جلو بردند كه همه اصالح طلبان  را مجبور كردند تا از 
شعار ها و اعمال آنها تبري جويند و يك بار ديگر به 
توده ها و به خصوص جوانان نشان دهند كه اگر واقعاً 
خواستار پيروزي هستند، راه رسيدن به مطالباتشان از 

اسالمي با هر جناح و دسته مي  سرنگوني جمهوري
  .گذرد

با توجه به سلطه طوالني جمهوري اسالمي ما شاهد 
حضور بيش از سه نسل در صحنه سياسي ايران هستيم  
كه با توجه به  اين واقعيت كه جامعه ما جامعه جواني 

. است  اكثريت جمعيت را نسل جوان تشكيل مي دهد 
ي طوالني سلطه اين نسل به اقتضاي سنش آنچه در سالها

جمهوري اسالمي گذشته را نديده و شناختي از آن 
و  60ندارد، مثالً خيلي از جوانان ما نميدانند كه در دهه 

در زمان نخست وزيري مير حسين موسوي هزاران نفر 
خيلي از آنها يا از . به وسيله اين جنايتكار به قتل رسيدند

از  آن جنايت بزرگ مطلع نبودند و يا براستي دركي
اما با خيزش توده . كشتار هاي جمهوري اسالمي نداشتند

ها  و شركت عظيم جوانان در آن خيزش آنها نه تنها با 
آگاهي از اين امر به خيلي از مسايل مربوطه به خيلي از 
واقعيت هاي جامعه تحت سلطه جمهوري اسالمي واقف 
شدند بلكه در برخورد با ماشين سركوب رژيم مستقيماً 

كسب چنين آگاهي هائي جهت مبارزه . گرفتندتجربه 
براي سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي، ضرورتي احتناب 

  .ناپذير بود كه در طي اين خيزش به آن پاسخ داده شد
از سوي ديگر در شرايطي كه جمهوري اسالمي در طول 
بيش از يك دهه و به خصوص به كمك اصالح طلبان 

كم بر جامعه را به حكومتي  تالش كرده بود گفتمان حا
گفتمان مخالفت با انقالب و رد هرگونه مبارزه غير 
مسالمت آميز و تقليل مطالبات و خواستها در محدوده اي 
كه گزندي به سلطه دشمن وارد نسازد تبديل نمايد، در 
شرايطي كه همه دارو دسته هاي جنايتكار جمهوري 

مي اسالمي  در حاليكه هر صداي مخالفي را در گلو خفه 
كردند در تالش بودند تا  شعار هاي مرگ و نابودي و 
سرنگوني ددمنشان حاكم را از فرهنگ جوانان و حتي 

جامعه پاك سازند،  در جريان اين  "دگر انديشان"
خيزش عظيم ناگاه هزاران جوان معترض را در خيابانها 

مرگ بر جمهوري "در مقابل خود ديدند كه فرياد 
سر مي دادند و در مقابل  "ورمرگ بر ديكتات"،"اسالمي

قهر ضد انقالبي نيروي سركوب، به قهر آميز ترين 
مقاومت مردمي توسل جسته و نشان مي دادند كه با همه 
وجود خواستارسرنگوني رژيم دار و شكنجه جمهوري 
اسالمي بوده و دراين راه حاضر به هر نوع فداكاري 

ستهاي اين حقيقت، خود يكي از شك. قهرمانانه مي باشند
جبران ناپذير دشمن در جريان اين خيزش بود كه در 
شرايطي به دست آمد كه اصالح طلبان حكومتي با 
هزاران نيرنك در تالش بودند تا در مبارزات مردم نفوذ 

به اين ترتيب نادرست . كرده و آنرا به بيراهه بكشانند

خيزش،  در جامعه  ما نيست اگر بگوئيم  كه بر اثر اين 
جوانه اي كه   "سته شد و چيزي جوانه زدچيزي شك"

در جريان تداوم مبارزات توده ها شكوفه خواهد داد و 
  .به بار خواهد نشست

از آنجا كه پيروزي بر دشمني چنين هار و سازمان يافته  
بدون تشكل و سازماندهي و رهبري انقالبي نه امكان 
پذير است و نه عملي، بنابراين يكي از بزرگترين 

هاي مبارزات ماههاي اخير شناساندن همين دستاورد
ضعف بزرگ توده هاي ستمديده و عيني كردن هر چه 
بيشتر آن به نيروهاي جوان مبارزي است كه وظيفه 

در . برطرف كردن چنين ضعفي را به عهده دارند
حقيقت، خود اين جنبش، راه غلبه بر اين امرمهم  را نيز 

  .هموار نموده است
رد كننده دشمنان مردم، اين خيزش بر عكس تبليغات دلس

نسل جوان كشور را به صحنه سياست كشاند و ضرورت 
سرنگوني جمهوري اسالمي را با برجستگي در مقابل آنها 

همچنين، امر انكار ناپذيري است كه در جريان . قرار داد
مبارزات ماههاي اخير روابط مبارزاتي در بين جوانان 

ت رياكارانه دشمنان شكل گرفته  كه برغم همه تبليغا
رنگارنگ توده هاي ستمديده، در اين روابط بر ضرورت 
نابودي جمهوري اسالمي با هر جناح و دسته تاكيد شده 
و اين انديشه انقالبي كه بدون توسل به قهر انقالبي 
امكان مقابله با دشمني چنين وحشي و قسي القلب وجود 

بنابراين، . ندارد در ميان آنان وسيعا گسترش يافته است
همانطور كه همواره تاكيد داشته ايم  آنچه چشم انداز 
آينده را روشني مي بخشد تداوم اين اعتراضات و در 
نتيجه دامن زدن به جو و اتمسفري است كه عوامل 

به . ضروري براي غلبه بر اين اوضاع را بارور مي سازد
همين دليل هم بايد با تاكيد گفت كه بزرگترين دستاورد 

  . خيزش خود اين خيزش بوداين 
   

خيلی از جوانان ما نميدانند که در دهه 
و در زمان نخست وزيری مير حسين  ۶٠

موسوی هزاران نفر به وسيله اين 
خيلی از آنها یا . جنايتکار به قتل رسيدند

از آن جنایت بزرگ مطلع نبودند و یا 
براستی درکی از کشتار های جمهوری 

توده ها   اما با خيزش. اسالمی نداشتند
و شرکت عظيم جوانان در آن خيزش 
آنها نه تنها با آگاهی از این امر به خيلی 
از مسایل مربوطه به خيلی از واقعيت 
های جامعه تحت سلطه جمهوری 
اسالمی واقف شدند بلکه در برخورد با 
ماشين سرکوب رژیم مستقيمًا تجربه 

کسب چنين آگاهی هائی جهت . گرفتند
ونی رژیم جمهوری مبارزه برای سرنگ

اسالمی، ضرورتی احتناب ناپذير بود که  
 .طی اين خيزش به آن پاسخ داده شد
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نگاهی به رقمی که شورای عالی کار به 
تعيين  ٨٩عنوان حداقل دستمزد برای سال 

نموده نشان می دهد که دولت مصمم 
است جهت تامين منافع سرمايه داران 
شدت استثمار کارگران را بيش از گذشته 

رقمی که این ارگان رژیم در . فزونی بخشد
دستمزد تعيين سال جاری برای حداقل 

تومان می  ٤٨هزار و  ٣٠٣نموده مبلغ 
برای این که شدیدًا ناچيز بودن این . باشد

مقدار برای حداقل دستمزد آشکار شود 
باید توجه کرد که گزارشات مراکز دولتی 

هزار  ٩٠٠حاکی است که خط فقر حدود 
بنابراین مقايسه رقم . تومان می باشد

رگران  حداقل دستمزد تعيين شده برای کا
شده نشان می دهد که  عالمبا خط فقر ا

امسال، حقوق کارگران يک سوم خط فقر 
  . تعيين شده است

  
 ٣٠٣همانطور که مالحظه می شود تعيين 

هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد 
معنائی جز اين ندارد که بورژوازی انگل 
صفت حاکم، به کمک رژيم حافظ اش یعنی 

ست تا شيره جمهوری اسالمی، در صدد ا
در . جان کارگران را بيش از گذشته بکشد

ضمن، نگاهی به چنين دستمزد ناچيزی 
نشان می دهد که چرا ولی فقيه ارتجاع 

همت و کار "را سال  ٨٩حاکم سال 
تعيين .  نامگذاری کرده است" مضاعف

مبلغ فوق از طرف شورای عالی کار 
جمهوری اسالمی به معنی آن است که 

ارگری، آگاهانه از تعيين این ارگان ضد ک
حداقل دستمزد کارگران در حدی که نياز 

يک کارگر را  های اوليه زندگی خانواده
شورای . تامين نمايد، سر باز زده است

عالی کار از نمايندگان دولت،کارفرمايان و 
شوراهای اسالمی کار يعنی ابزار های 
جاسوسی جمهوری اسالمی در محيط 

اما، . ستهای کارگری تشکيل شده ا
اتفاقًا بعضی از نهاد های کارگری خود 
جمهوری اسالمی، از قبل اعالم کرده 

 ٥٠٠بودند که حداقل دستمزد کارگران بايد 
هزار تومان تعيين شود، ولی شورای عالی 
کار حتی تعيين این رقم ناچيز را هم 

  . نپذیرفت
  

ظاهرًا رسم بر آن است که مسئولين 
تمزد، هر دولتی برای تعيين حداقل دس

ساله به نرخ تورمی که  بانک مرکزی ادعا 
این امر البته در . می کند استناد می کنند

شرایطی است که همه دست اندرکاران 
رژيم به خوبی می دانند که نرخ تورم 

همواره باالتر از رقمی است که خود آنها از 
در . بانک مرکزی می خواهند اعالم کند
ی کار همين رابطه است که شورای عال

برای موجه جلوه دادن مبلغ حداقل 
که  ١٣٨٩دستمزد تعيين شده برای سال 

همانطور که قيد شد حتی از مبلغ اعالم 
شده برای خط فقر، سه برابر کمتر است، 
مدعی گرديده که چون بر اساس گزارش 

می باشد مبلغ  ٣/١١بانک مرکزی نرخ تورم 
تعيين شده، اثرات افزايش قيمتها را بر 

موده و معيشت کارگران  را تامين طرف ن
اما اين یک دروغ بيشرمانه . خواهدنمود

است که هر ناظر بيطرفی حتی اگر 
نگاهی سطحی هم به افزايش روزمره 

مورد نياز کارگران " کاالهای شاخص" بهای 
این دروغ در . بيندازد، متوجه آن خواهد شد

شرايطی طرح می شود که نه تنها رشد 
ها حداقل بيش از دو افسارگسيخته قيمت

برابر تورم ادعائی بانک مرکزی است بلکه 
با توجه به تصميم در مورد عملی کردن 

کردن يارانه ها در سال " هدفمند"طرح 
جديد بدون شک  رشد تورم از آنچه که 
هست هم شديد تر شده و کمر کارگران را 
بيشتر از گذشته زير فشار گرانی خواهد 

ست بدانيم که دراین مورد الزم ا. شکست
برخی از نمايندگان رژيم در مجلس و برخی 
از کارشناسان اقتصادی گزارش داده اند که 

در  ٥٠با اجرای اين طرح ،تورم به بيش از 
واقعيت اين است  که . صد خواهد رسيد

مسئولين دولتی به خوبی می دانند که  
حداقل مزد تعيين شده در طول سال ثابت 

ورم بدون ترديد خواهد ماند در حاليکه ت
نسبت به ارقام ادعائی بانک مرکزی  
فزونی می يابد و اين امر معنائی ندارد جز 

با . خانه خراب شدن بيشتر زندگی کارگران
توجه به آنچه گفته شد، روشن است که 
طبقه حاکمه و ماشين دولتی اش  آگاهانه  
زندگی و معيشت ميليونها کارگر را آماج 

ه اند؛ و در سود جوئی خود قرار داد
اینجاست که می توان هر چه بيشتر به 

به عنوان سال  ٨٩علت نامگذاری سال 
از طرف ولی فقيه " همت و کار مضاعف"

عبارت . جمهوری اسالمی بهتر پی برد
فوق به معنی آن است که سرمایه دارن 
زالو صفت ایران و رژیم و ولی فقيه حامی 
آنها مصمم هستند و تالش می کنند که تا 

نجا که می توانند با بکار گرفتن کارگران با آ
مزدی بسيار ناچيز در کارخانجات و مراکز 
توليدی، ثمره رنج و زحمت آنان را به جيب 
های گشاد خود بریزند و کماکان به عنوان 
  . انگل های جامعه از کار دیگران ارتزاق کنند

اقتصاد سرمايه بر بر اساس قوانين حاکم  
ر بر اساس تامين داری، دستمزد کارگ

اما . حداقل معيشت وی بايد تعيين شود
می بينيم که عمال بورژوازی ايران و 
جمهوری اسالمی  اش از اين امر سر باز 
زده و حتی حاضر نيستند که حداقل معاش 

از این واقعيت چه . کارگران را تامين نمايند
نتيجه ای باید گرفت؟ آيا به سياق برخی 

يد نتيجه گرفت که پس نيروها از اين امر با
جمهوری اسالمی رژيمی مادون سرمايه 

جمهوری . نه، اين طور نيستداری است؟ 
اسالمی مدافع و حافظ سيستم سرمايه 
داری وابسته به امپرياليسم در ايران می 

توازن قوای موجود فی مابين باشد اما 
کارگران و سرمايه داران، شديدا به نفع این 

همين دليل هم  دومی ها چرخ خورده، به
آنها می کوشند از اين شرايط جهت تأمين 
منافع سيری ناپذیر خود حداکثر استفاده را 
کرده و با مکيدن هر چه بيشترخون کارگران 

در شرايطی  که  جيب خود را پر تر نمايند؟
قدرت کارگران در اتحاد و تشکل آنهاست  و 
عمال  ديکتاتوری و سرکوب، صفوف کارگران 

ندگی  قرار داده، و در شرايطی را در پراک
که به دليل بحران حاکم بر نظام سرمایه 
داری، ارتش عظيمی از بيکاران در جامعه 
بوجود آمده و در واقع با باال رفتن عرضه 
نيروی کار در بازار، تقاضا پائين آمده و در 
حال حاضر تعادل فی مابين عرضه و 
تقاضای نيروی کار به نفع سرمایه داران 

اشد، روشن است که کارفرمايان به می ب
هر شکل که دلشان بخواهد با کارگران 
رفتار خواهند کرد و با اتکاء به وجود ارتش 
انبوه بيکاران، هر لحظه که اراده کردند 

اين امری است . کارگران را بيکار می نمايند
که امروز در صحنه روابط کارگر و کارفرما در 

ايطی در چنين شر.  ايران شاهد هستيم
باید دید که در مقابل چنين هجوم وحشيانه 
ای، چه راهی در جلوی کارگران محروم ما 

  قرار دارد؟
  

در یک کالم و بطور موجز باید گفت که 
کارگران چاره ای ندارند جز آن که برای زنده 
ماندن و دفاع از حيثيت و شرافت کارگری 
خود با شدت هر چه بيشتری با طبقه 

المی اش بجنگند و حاکمه و جمهوری اس
تنها در اين مسير است که امکان می يابند 
بر پراکندگی حاکم بر صفوف خود فائق 
آمده و توازن قوای موجود را به نفع خود 

همه واقعيت  های موجود .  برهم بزنند
نشان داده که راهی جز اين در مقابل 

  . کارگران شریف و مبارز ایران وجود ندارد

 

 !پاسخ كارگران به حداقل دستمزد ،تشديد مبارزه
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يامک قبل از هر سوالی بگذاريد درود رفيق س: پيام فدايی
بفرستم به همه رفقائی که در حرکت مبارزاتی اشغال 

آپريل  ۶سفارت جمهوری اسالمی ايران در شهر الهه در 
. به شما تبريک ميگويم . حرکت موفقی بود. شرکت داشتند

اما اولين سوالم را در رابطه با کسانی که با شما در اين 
رفقائی که اين حرکت . ی کنم حرکت شرکت کردند طرح م

مبارزاتی را شکل دادند چه کسانی بودند و اين حرکت چگونه 
  سازماندهی شد؟

  
رفقای چريکهای  من هم به نوبه خودم به شما و :رفيق سيامک

اشغال سفارت (فدايی خلق و به رفقايی که اخبار اين آکسيون 
درود را به گوش مردم رساندند، ) جمهوری اسالمی در شهر الهه

قبل از ادامه بحث بگذاريد تاکيد کنم  که من در اينجا فقط . ميفرستم
نظرات شخصی خودم را در رابطه با اين آکسيون بيان ميکنم و 

  . سخنگوی جمعی که اين حرکت را با هم انجام داديم ، نيستم
  

اما در مورد آکسيون، جمعی که اين آکسيون را انجام داد از تعدادی 
ما به اين نتيجه رسيده . و هلندی تشکيل شده بود مبارزين ايرانی

بوديم که در شرايط فعلی که جنبش خودبخودی توده ها در ايران بعد 
از سرکوب های شديد رژيم دچار افت و خيزهايی شده، البته نه به 
معنی عقب نشينی کامل که برخی در تالش اند تا چنين جلوه دهند، 

های خودبخودی توده  در جنبش بلکه فقط افت و خيزهائی طبيعی که
ها همواره وجود دارد، در چنين شرايطی ما ميبايد يک حرکت 

خوشبختانه رفقای هلندی هم خودشان . اعتراضی داشته باشيم
در نتيجه . جلساتی داشته و به ضرورت چنين آکسيونی رسيده بودند

. با توجه به توافق دو طرف، همکاری جهت اين حرکت شکل گرفت
مبارزين ايرانی در  ما يعنی. ين بود که سفارت را اشغال کنيمبرنامه ا

سفارت جمهوری اسالمی در  سال های گذشته چندين بار ديگر هم
و به عنوان مثال چند بار به ديوارهای آن . هلند را اشغال کرده بوديم

منظورم اين است که چنين آکسيون هايی را قبال هم .رنگ پاشيديم 
کت ها، حرکت مان را از بيرون از ساختمان اما در آن حر. داشتيم

اما اين بار می خواستيم که اول وارد . سفارت شروع ميکرديم
. ساختمان بشويم و آکسيون را از داخل ساختمان شروع کنيم
و . درنتيجه رفتيم به قسمت کنسولگری در درون ساختمان سفارت

جا  از آن. جا بقيه کنسولگری را هم اشغال کنيم تالش کرديم که از آن
. جا بود، شديم وارد حياط سفارت که پرچم جمهوری اسالمی در آن

درهای ورودی ساختمان را با قفل و زنجير بستيم که کارمندان 
در . سفارت نتوانند بيرون بيايند و پليس هم نتواند داخل محوطه بشود

. چوبی بزرگ سفارت را هم ميخکوب کرديم که از بيرون باز نشود
ندا آقا "ی اسالمی را پائين آورديم و پرچمی را که عکس پرچم جمهور

به عنوان سمبل مبارزات خودبخودی توده ها روی آن حک " سلطان
  . شده بود را باال برديم

 
به فاصله چند دقيقه پس از آن که ما سفارت را اشغال کرديم، پليس 

جمهوری اسالمی با هر جناح و "ما شعارهای . منطقه را محاصره کرد
و " زنده باد سوسياليسم"، "زنده باد آزادی"، "ته نابود بايد گردددس

و از کسانی که از بيرون از . می داديم" مرگ بر جمهوری اسالمی"
ساختمان از ما عکس ميگرفتند و فيلمبرداری ميکردند انتظار داشتيم 

اما . که وقايعی که بطور زنده اتفاق می افتاد را ضبط و منعکس کنند
  .عد از آزادی از زندان متوجه شديم که اين کار را نکرده اندمتأسفانه ب

  

يعنی شعار ها و اقدامات راديکال شما در حين اين : سوال
  حرکت سانسور شده است؟

 
به عنوان مثال وقتی که پرچم جمهوری اسالمی را پائين . بله :پاسخ

آورديم، من آن را جلوی نرده های حياط سفارت، جلوی دوربين ها 
م و به روی آرم جمهوری اسالمی که وسط پرچم بود تف گرفت

اما . و پرچم جمهوری اسالمی را زير پا لگدکوب کرديم. انداختم
ها  متأسفانه کسانی که از اين صحنه ها فيلم گرفته بودند، اين بخش

زنده باد "ها را بدون شعار  ها فيلم آن. را سانسور کردند
و تف انداختن به آرم  و بدون صحنه لگدمال کردن" سوسياليسم

روز در زندان  ٣ما . جمهوری اسالمی، روی سايت ها گذاشته بودند
بوديم و وقتی که آزاد شديم، متوجه شديم که اين سانسورها انجام 

بنابراين بايد سوال نمود که چنين سانسوری بر اساس . شده است
  ؟ !چه مصلحتی رخ داده است

 
ل انجام دهيم و به واقع هم اين ما قصدمان اين بود که حرکتی راديکا

اما کسانی که اين سانسورها را انجام دادند . آکسيونی راديکال بود
هايی که در خارج از کشور انجام ميشوند بايد  ميگويند که حرکت

يک نوع رفتار " مدرن"مسالمت آميز باشند، و در اين دنيای به قول آنها 
تيجه اش بشود همان هايی را تبليغ ميکنند که ادامه و ن و حرکت

های مخملين در اروپای شرقی  چيزهايی که در به اصطالح انقالب
ها  آن. يعنی قدرت سياسی را دست به دست کردند. اتفاق افتاد

هايی از باال انجام بشود و به عنوان مثال جناحی  می خواهند حرکت
يعنی بخشی از طبقه سرمايه دار . از رژيم جانشين جناح ديگر بشود

جانشين بخش ديگر آن بشود و کل سيستم موجود و تسلط  حاکم
بنابر اين    . امپرياليسم جهانی بر ايران دست نخورده باقی بماند

چنين افرادی با الپوشانی شعارهای راديکال ما نشان دادند که در 
  . همين راستا حرکت می کنند

  
اتفاقا در تائيد صحبت شما يکی از فيلم هايی که در : سوال

رابطه به مدت کوتاهی در يوتيوب به نمايش گذاشته شده اين 
بود را خيلی زود برداشتند، فيلمی بود که شما را در حين 

جمهوری اسالمی از هر جناح و دسته نابود بايد "فرياد شعار 
از همان اول که اين فيلم را گذاشتند، . نشان ميداد" گردد

فقط چند يعنی در آن فيلم . جمله شما را قطع کرده بودند
و فقط کسانی که با اين . کلمه از اين شعار شنيده ميشد

شعار آشنا هستند متوجه ميشدند که شما در حال دادن اين 
اما همين فيلم سانسور شده را هم نتوانستند . شعار بوديد

. تحمل کنند و پس از مدت کوتاهی آن را از يوتيوب برداشتند
انسورگران از به نظر شما دليل اين کار چيست؟ و چرا س

انعکاس و فراگير شدن چنين شعار هائی واهمه دارند؟ و چرا 
بر ضرورت تکرار هر چه بيشتر چنين شعار  کمونيست ها و مبارزين

  هائی تأکيد دارند؟ 
همانطور که گفتم، هدف ما از انجام اين آکسيون حمايت و  :پاسخ

پشتيبانی از مبارزات انقالبی مردم ايران و افشای چهره 
در اين راستا است که انعکاس هرچه . ايتبارجمهوری اسالمی بودجن

" جمهوری اسالمی از هر جناح و دسته نابود بايد گردد"بيشتر شعار 
اين شعار بيانگر خواست . برای ما ازاهميت زيادی برخوردار است

واقعی مردم انقالبی ما است که برای سرنگون کردن رژيم سرکوبگر 
آن و با همه جناح ها و دسته هايش به پا  جمهوری اسالمی در کليت

زيرا که مردم می دانند که کل اين رژيم با همه جناح ها و . خاسته اند
عامل همه بدبختی ) چه اصالح طلب و چه اصول گرا(دسته هايش 

 با رفيق سيامك "پيام فدايي"مصاحبه نشريه

  سفارت جمهوري اسالمي در هلند يكي از اشغال كنندگان
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ها، ستم ها، فقر و گرسنگی، زندان و شکنجه و اعدام و سنگسار و 
  . ، فحشاء و غيره است رشد انواع فجايع اجتماعی همانند  اعتياد

  
اما برخی از کسانی که اين سانسورها را انجام دادند، هدف ديگری 

آن ها قصد داشتند که اين آکسيون را در جهت منافع خودشان . دارند
خوب روشن است  که اگر مابه عنوان مثال شعارهای . جلوه دهند

ه نفع ليبرالی ميداديم، آن وقت آن ها ميتوانستند از اين آکسيون ب
آن وقت آن ها هيچ چيزی از آکسيون را . خودشان استفاده کنند

اما حاال که برخالف . سانسور نکرده، بلکه آن را برجسته هم ميکردند
ميل آن ها، شعارهای ما راديکال بوده، آن ها آن را سانسور و حذف 

اين ها معتقد به انقالب . هدفشان از اين کار هم معلوم است. کردند
می . نيستند، معتقد به به اصطالح انقالب مخملی هستنداجتماعی 

خواهند به کمک نيروهای خارجی، عده ای از مقامات جمهوری 
اسالمی را از باال حذف کنند و رژيم و سيستم را در کليت خودش 

مثل آن چيزی که دراکثر انقالب های . دست نخورده باقی بگذارند
  .مخملی اتفاق افتاده است

کومتی و جريانات راست و رفرميست، اين طور تبليغ اصالح طلبان ح
انقالبی پيروزمند بود و نتيجه پيروزی " ۵٧انقالب "ميکنند که گويا 

بر . هم از قرار همين رژيم نکبت بار جمهوری اسالمی است" انقالب"
يعنی تداوم شرايط . يعنی همين" انقالب"اين اساس ميگويند 

اين جريانات به . بپاخاسته انداسفباری که برای دگرگونی اش مردم 
اين کسانی که آکسيون ما . اين شکل مردم را از انقالب می ترسانند

را سانسور کرده اند نيز دنبالچه های همان جريانات راست و 
را وارونه جلوه " انقالب"هدف آن ها اين است که . رفرميست هستند
درصورتي .  را در اذهان خدشه دار سازند" انقالب"دهند و حتی واژه 

که واقعيت اين است که به قدرت رسيدن جمهوری اسالمی نتيجه 
بند و بست امپرياليست ها و سوار شدن بر قيام توده ها بوده و نه 

  ".   انقالب"نتيجه پيروزی 
  

واقعيت اين است که سانسوری که از آن صحبت می : سوال
 کنيد امر بيسابقه ای نيست و در اعتراضاتی که در ماه های
اخير در حمايت از مبارزات مردم ايران در خارج از کشور برگزار 
شد اکثر فعالين سياسی با موارد گوناگونی از آن مواجه بوده 

در هر کشوری که اصالح طلبان حکومتی و غير حکومتی . اند
بيشتر بودند تالش کردند شعار های کمونيست ها و انقالبيون 

می سر داده و به خصوص شعار سرنگونی جمهوری اسال
  آیا واقعيت این چنين نيست؟ .  نشود

  
جالب است که اين ها که گاهأ بعضی . بله درست می گوئيد :پاسخ

هايشان ادعای به اصطالح چپ هم دارند، حداقل خواست های ما را 
ما "شعارهای ما را نمی پذيرند اما ادعا می کنند که . قبول نمی کنند

   "!م با هم همکاری کنيمدوست داري. چپ ها را قبول داريم
  

اصالح طلبان که اين روزها بيشتر خودشان را سبز می نامند دوست 
دارند که همه بروند زير پرچم آن ها و تحمل هيچ صدای مخالفی را 

که ظاهرأ با راديکاليزه شدن مبارزات توده ها به دسته  سبزها. ندارند
ر، سبز های مختلفی تقسيم شده اند و حاال ديگر سبز حقوق بش

موسوی، سبز ليبرال و غيره شکل گرفته  هميشه در پيکت ها و 
تظاهرات های ايرانيان خارج از کشور در عمل از چپ ها و کمونيست 

. و شعارهاي شان را ندهند. ها می خواهند که خودسانسوری کنند
به عنوان مثال اعتصاب غذايی در آلمان بوده که يک نفر که پرچم 

چه گوارا حمل ميکرده با اعتراض شديد آن ها  سرخی را با طرحی از
    .روبرو شده بود و مجبورش کرده بودند که از محل اعتصاب برود بيرون

  
در هر صورت ما حد پایبندی آن ها به اصول دمکراتيک را در عمل ديده 

بگذاريد در رابطه با اين حرکت هايی که عليه ما ميشود، مثل آن . ايم
و آن دلقک رژيم بر عليه ما حرف زده و ما را مواردی که رفرميست ها 

من اتفاقأ اين تالش های مذبوحانه . ناميده اند هم بگويم" عوضی ها"
می دانيد که در حرکت ها و فعاليت های . را به فال نيک ميگيرم

عملی، در تند پيچ های مبارزاتی، ماهيت افراد و نيروهای سياسی 
از جمهوری اسالمی واز  خوب اين ها بخشی. بيشتر برمال ميشود
اين تالش های مذبوحانه و چنين برخوردهايی . مدافعين آن هستند

، )يعنی اشغال سفارت(با کار ما .  درست انعکاس همين امر است
اين ها ميترسند که جنبش . منافع آن ها در خطر افتاده است

اين ها به . خودبخودی توده ها به قيام و انقالب کشيده بشود
اين ها به اين اميد بسته اند که . ت ها اميد دارندامپرياليس

امپرياليست ها اپوزيسيون های دست ساز خود را از درون جمهوری 
مثل کاری که . اسالمی بيرون بکشند و آن ها را به قدرت برسانند

کردند و خمينی و آدم هايش  ۵٧امپرياليست ها با قيام مردم در سال 
ين اصالح طلبان حکومتی و حاال هم ا. را به قدرت رساندند

غيرحکومتی اميد بسته اند به اينکه امپرياليست ها اين ها را به قدرت 
  . برسانند و جنبش انقالبی توده ها را به شکست بکشانند

  
ببينيد که چطور امپرياليست ها به افرادی مانند محسن سازگارا ها، 

مخملباف . ندگنجی ها و مخملباف ها و غيره، تريبون و امکانات داده ا
يک . را آوردند در پارلمان اروپا و کلی برايش تبليغات راه انداختند

امپرياليست ها با توجه به . سياست خاصی پشت اين کار ها هست
رابطه تنگاتنگ شان با جمهوری اسالمی وحمايت از آن با توجه به 

هروقت که . منافعی که در ايران دارند در رويدادهای ايران دست دارند 
مردم برای سرنگون کردن رژيم بلند ميشوند، امپرياليست ها تالش 
ميکنند که از داخل رژيم اپوزيسيون درست کنند، اپوزيسيونی متشکل 

  اسالمي در هلند بايد از حركت اشغال سفارت جمهوري
  !توسط جمعي از مبارزين آزاديخواه، حمايت كرد

سفارتخانه رژيم جمهوری اسالمی در الهه  ٢٠١٠ريل پآ ۶در روز 
به مدت چند ساعت به تصرف جمعی از مبارزين آزاديخواه ايرانی 

مردمی جمهوری  اين مبارزين پرچم رژيم ضد. و هلندی درآمد
  .ال کرده و به آن تف انداختندپائين کشيده و لگد ماسالمی را 

آزادی برای "و شعار " ندا آقا سلطان"پرچمی را با عکس سپس 
به دنبال اين حرکت پليس .  به اهتزاز درآوردند" تمام ايرانيان

هلند اقدام به دستگيری رفقائی که اقدام به اين عمل کرده 
ه با توجه ب. ها را به مدت سه روز بازداشت کرد بودند نمود و آن

ها  اتهاماتی که پليس به اين رفقا زده است قرار است که آن
  . بزودی محاکمه شوند

جمهوری اسالمی با هر "هايی مانند  در جريان اين حرکت شعار
 سر" زنده باد سوسياليسم"و " جناح و دسته سرنگون بايد گردد

روشنی بيانگر اين واقعيت بود که رفقای ه داده شد و اين خود ب
در اين حرکت مبارزاتی، همه جناح های رژيم  شرکت کننده

منجمله جناح ارتجاعی اصالح طلبان حکومتی را دشمنان مردم 
دانسته  و خواهان سرنگونی انقالبی تماميت رژيم دارو شکنجه 

  .جمهوری اسالمی می باشند

اين واقعيت که اين حرکت مبارزاتی کليت سلطه رژيم دار و 
هايی  با شعار رار داده وشکنجه جمهوری اسالمی را هدف ق

حاميان  انقالبی همراه بوده از يک سو باعث شادی  مبارزين و
مردم ستمديده ايران گرديده و از سوی ديگر خشم و غضب 

خشمی که سبب شده   .دشمنان مردم را برانگيخته است
دلقکان و مزدوران جنايتکاران حاکم به سخيفانه ترين شکل به 

  . تخطئه آن برخيزند

با  نجا که اين حرکت در حمايت از مبارزات اخير مردم ايران واز آ
سر دادن راديکال ترين شعار های موجود در جنبش انقالبی 
انجام شده ضمن فشردن دست رفقائی که به اين اقدام 
مبارزاتی مبادرت نمودند، توجه همه  نيروهای انقالبی را به 

حکوميت ضرورت حمايت از اين حرکت و رفقائی که در خطر م
بدون شک هر چه فرياد حمايت از اين . هستند جلب می کنيم

حرکت و رفقائی که آنرا شکل دادند پر طنين تر باشد احتمال 
  . برائت آنها از احکام سنگين بيشتر خواهد شد

  کانادا -  فعالين چريکهای فدايی خلق ايران

  ٢٠١٠پريل آ ١١
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به عنوان مثال جنايتکاری مثل موسوی را که تنها . از جنايتکاران رژيم
هشت سال نخست وزير جمهوری اسالمی بوده، هشت سال دولت 

بوده را رهبر  ۶٠از عوامل کشتار دهه اش جنايت کرده و يکی 
اپوزيسيون ساختگی خودشان کرده اند و تالش ميکنند که او را در 

  .مقابل جنبش راديکال مردم بگذارند
  

در چنين شرايطی وظيفه نيروهای راديکال اين است که اين تشبثات 
را افشاء کرده و با مبادرت به کارهای عملی راديکال از مبارزات 

   .توده ها حمايت نمايندانقالبی 
  

روشن است که دشمنان مردم همواره می کوشند : سوال
چنين جلوه دهند که هيچ نيروی انقالبی ای در صحنه حضور 
ندارد برای همين هم هست که شعار های انقالبی در اين 

روشن است که ما با تالش . حرکت سانسور شده است
ين وسيله بهتر آگاهانه ای مواجه هستيم که قصد دارند به ا

بتوانند جلوی مبارزات انقالبی توده ها و حرکتهای راديکال 
  نظر شما در این مورد چيست؟  .  انقالبيون و مبارزين را بگيرند

  
اين اولين باری نيست که اين فعاليت ها بر عليه ما . بله :پاسخ
قبل از اينکه اينترنت اين قدر همه گير بشود، ما آکسيون ها و . ميشه
ت های ديگری داشتيم که از طرف رسانه های امپرياليستی حرک

با ) مشابه با سانسور شعارهايمان در آکسيون اخير(برخوردی مشابه 
  . ما شد

  
به عنوان مثال يک بار آکسيونی داشتيم که رفقای ميز کتاب 
آمستردام و نيروهای راديکال ديگر در آن شرکت داشتند و ما گزارشی 

سی و راديو اسرائيل و  -بی -ها مثل راديو بی از آن را برای رسانه
اسم سازمان های سياسی را که در آکسيون . غيره فرستاديم

اما با ناباوری ديديم که . شرکت داشتند را هم بطور مشخص نوشتيم
راديو اسرائيل گزارش داد که در هلند آکسيونی توسط حزب 

  .کمونيست کارگری انجام شده
حزب کمونيست کارگری اصأل به اين آن موقع . ما تعجب کرديم

ميگفت اين آکسيون ها کارهائی انحرافی . آکسيون ها اعتقاد نداشت
سه بار . به ما ميگفتند که اين فعاليت ها انحرافی است. هستند

هر سه بار حرکت ها و شعارهای . چنين اتفاق مشابهی اتفاق افتاد
  .راديکال ما را به اسم سازمان های ديگر منتشر کردند

  
حاال در جريان اشغال سفارت در الهه چون هيچ سازمانی نبوده، 

لگد مال کردن پرچم جمهوری اسالمی را . شعارهای ما را حذف کردند
اين کسانی که اين کارها را ميکنند، نشان می دهند .  حذف کردند

  . که عمال با موازين دمکراتيک بيگانه اند
  

ا مخالف جمهوری چرا برخی از کسانی  که خودشان ر: سوال
  اسالمی می دانند، با اشغال سفارت مخالفت کردند؟

  
خوب سبز هائی که برای استقرار و تداوم جمهوری اسالمی  :پاسخ

و رفرميست ها و دلقک " نه يک کلمه کم و نه يک کلمه زياد"آن هم 
آن ها بخشی از . های وابسته به آنها که حساب شان روشن است

درگيری آن ها با جمهوری اسالمی . ندرژيم جمهوری اسالمی هست
در چهارچوب اختالفات و رقابت های ميان جناح های رژيم بر سر قدرت 

سبزها از قبل از انتخابات، درخارج از کشور هماهنگی کرده . است
بودند که جلوی انتشار اخبار واقعی جنبش توده ها را بگيرند، جلوی 

ارج از کشور در حمايت از فعاليت های افراد و سازمان های انقالبی خ
امپرياليست ها هم از . حرکت های انقالبی توده ها در ايران را بگيرند

  . رسانه هاي شان را در اختيار آن ها گذاشتند. سبزها حمايت کردند
  

سبزهايی که قبأل در مورد آنها (ما انتظار نداريم که هيچ جريان سبزی 
يم هيچ جريان رفرميستی از ما انتظار ندار. از ما دفاع کند) توضيح دادم

دفاع کند، هيچ جريان ليبرال و يا جريانات سوسيال دمکرات از ما دفاع 

اتفاقأ ما اين را به فال نيک ميگيريم که اين ها مجبورند چهره . کنند
چون معتقديم در .  خود را با وضوح در مقابل ديد همگان قرار دهند

يد به توده ها نشان داده با. شرايط فعلی بايد جنبش راديکال باشد
شود که منافع آن ها در انقالب و در قيام مسلحانه توده ای، و در 

فعاليت ها . شکستن ماشين دولتی و ايجاد دمکراسی کارگری است
و حرکت های ما بايد در حمايت از مبارزات انقالبی توده ها و در جهت 

ها و اصالح مقابله با نيروهای راست و افشای رفرميست ها و ليبرال 
  . طلبان دولتی و غيردولتی باشد

  
خرداد تاکنون مبارزات توده ها به مراتب راديکال  ٢٢ما می بينيم که از 

با . خواسته های طبقاتی و سياسی شان بيشتر شده. تر شده
شروع شد و به شعارهای راديکال و " رأی من کجاست"شعار 

. رسيد" المیمرگ بر جمهوری اس"و "  مرگ بر خامنه ای"خواست 
پس در چنين شرايطی وظيفه نيروهای انقالبی اين است که با توده 
ها همگام شوند و اجازه ندهند که راديکاليسم موجود در مبارزات توده 

  . ها پايمال منافع حقير اين يا آن نيرو شود

جمهوري  منفوراشغال سفارت رژيم در حمايت از 
  ! سالمي در هلندا

  
، جمعی از مبارزین مارکسيست  ٢٠١٠ریل پدر روز ششم آ

آزادیخواهانه پر شور ایرانی و هلندی در حمایت از مبارزات 
جمهوری  سرکوبگر ، سفارت رژیمهای اخير  در ماهمردم ایران 

در این اقدام .  ندداسالمی در هلند را به اشغال خود در آور
دادن شعار هائی از قبيل  سر ااین مبارزین بمبارزاتی ، 

به " جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"
کلّيت نظام جمهوری اسالمی مورد  درستی بر این واقعيت که

نفرت اکثريت جامعه می باشد صحه گذاشته و بر ضرورت انکار 
ناپذير سرنگونی انقالبی تمامّيت جمهوری اسالمی  برای 

هنگام سر دادن شعار .   انگشت گذاشتندرسيدن به آزادی ، 
، آن ها با به زیر پا کشيدن " زنده باد سوسياليزم"باال و شعار 

پرچم رسمی رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی و با به اهتزاز در 
و هم چنين پالکارد بزرگی با تصویری از ندا " آزادی"آوردن شعار 

تی که رژیم آقا سلطان ، افکار عمومی مردم جهان را به جنایا
وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی در بيش از سی و یک 

  . سال گذشته بر مردم ایران روا داشته است ، جلب کردند
  

این فعاليت مبارزاتی آن چنان موفقيت آميز بود که از یک طرف 
خشم مزدوران خائن و وابسته به سفارتخانه های مختلف رژیم 

گيخت و از طرف دیگر ، یکی از ننگين جمهوری اسالمی را بر ان
مليجک های سّيد جمهوری اسالمی را به واکنش های لومپن 

یکی از النه های  اشغالوارانه و دلقکانه وا داشت ، چرا که با 
خارج از کشور ، از قرار معلوم جمهوری اسالمی در  جاسوسی

به ساحت نامقدس جمهوری اسالمی آن ها خدشه وارد شده 
مليجک همواره در تالش  ی اخير ، همپالگان آنها در ماه  !بود 

بودند تا مبارزات خود جوش و بدون رهبری مردم را به زیر پرچم 
جناحی از طبقه حاکمه که خود را اصالح " سبز ناب محمدی"

طلب می نامد کاناليزه نمايند ، تا به زعم خود آن را از مسير 
  !اشندسرنگونی کلّيت نظام جمهوری اسالمی منحرف ساخته ب

  
با در نظر گرفتن این واقعيت که رهائی واقعی کارگران و 
زحمتکشان و سایر اقشار و آحاد جامعه ، در درجه اول منوط به 
سرنگونی انقالبی و قهر آميز کلّيت نظام جمهوری اسالمی می 
باشد ، ترس همه این مزدوران با جيره و بی جيره و مواجب هم 

ورانه اخير مردم ، ناقوس از همين امر است که با خيزش دال
  .مرگ نظام ارتجاعی آن ها به صدا در آمده است

  
از آن جائی که پليس هلند ، در حمايت از سفارت جمهور 
اسالمی ، نهایت تالش خود را برای مرعوب کردن این مبارزین 
به کار گرفته است ، آنان را به مدت سه روز در زندان های خود 

ی را به آن ها نسبت داده است ، تا نگاه داشته و جرائم سنگين
های هلند " دادگاه"بعدا آن ها را با همين اتهامات در یکی از 

وظيفه خود می دانيم که ضمن حمایت از اقدام .  محاکمه نماید
 جمهوری اسالمی در هلند منفوراشغال سفارت رژیم مبارزاتی 

از  ، همه نيرو های مبارز و آزادیخواه را به حمایت و پشتيبانی
  .  اين رفقا ، دعوت نمایيم

  
  در آمریکا چریکهای فدایی خلق ایرانفعالين 

    ٢٠١٠آپریل  ١١
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متاسفانه شاهديم که به جای فعاليت های راديکال افشاگرانه ، 

کشور برای اينکه بيکار نباشند شروع کرده  بخشی از جنبش خارج از
در گذشته چپ کارگری بود، بلوک چپ بود، .  اند به سمينار گذاشتن

. نشست مشترک و غيره بود اما مثل اينکه اين ها کافی نبوده است 
در شرايطی که عمأل اين سمينار ها شده بازيچه، جلسه ای 

ا می بينند و در ميگذارند، صحبت می کنند، دوست و رفيق هايشان ر
نهايت هم هيچ جمعبندی و نتيجه خاصی بيرون نمي آيد که بازده 

  . عملی داشته باشد
  

ما انتظار داريم که در اين حرکت ها، اگر يک سری نشست ها 
اما . هست، الاقل به دنبالش يک حرکت های راديکال هم صورت بگيرد

البی در ايران درحال حاضر که توده های انق.  متأسفانه اينطور نبوده
حرکت کرده اند، نيروهای راديکال در خارج از کشور هم بايد از آنها 

  . حمايت کنند
  

در جريان دستگيری شما، آيا پليس هلند با خشونت با : سوال
  شما رفتار کرد؟ 

  
پليس هر کشور سرمايه داری حافظ منافع طبقه سرمايه دار  :پاسخ
وظيفه پليس هلند هم . داريمما انتظاری بيش از اين از پليس ن. است

اين است که اگر کوچک ترين قدمی برخالف منافع طبقه سرمايه دار 
و اين کار را هم . حاکم بر هلند برداشته شود، آن را سرکوب کند

تازمانی هم که منافع طبقه سرمايه دار در هلند حکم ميکند از . ميکند
پس از . دمنافع جمهوری اسالمی محافظت کند، از آن حمايت ميکن
ساعته  ٢۴اشغال سفارت توسط ما، پليس محل را محاصره کرد و 

اما از آن جا که چندين . جلوی سفارت پاسگاه زد و محل را کنترل کرد
نفر از صحنه دستگيری ما فيلم می گرفتند، نيروهای ويژه پليس 
تالش ميکرد که در مقابل خبرنگاران و فيلم برداران حاضر در محل 

درموقع دستگيری، با وجود اين دست های ما . ندهد خشونت به خرج
به دست های اکثر ما از پشت دستبند . را پيچاندند و هولمان ميدادند

زده و ما را به زندان بردند و مدت سه روز در سلول های انفرادی 
  .   حبس کردند

  
چه شد که آزاد شديد؟ آيا دادگاهی برايتان تشکيل : سوال

  خواهند داد؟     
  
قانون هلند فقط اجازه سه روز حبس موقت را برای بازجويی  :سخپا

از سوی ديگر ازآن جا که آکسيون ما حرکتی . های اوليه ميدهد
راديکال بود و حمايت های زيادی از ما شد، پليس هلند جرات نداشت 

از طرف ديگر، گروه های زيادی اعالم .   بيش از سه روز ما را نگه دارد
زندانی شدن ما، به اعتراض و تظاهرات خواهند کردند که درصورت 

خيلی ها اعالم کردند که کمک های مالی برای پرداخت . پرداخت
. جريمه های نقدی و يا هزينه های وکالی ما جمع آوری خواهند کرد

دولت و پليس هلند هم که متوجه شد چنين جو راديکالی در حمايت 
به اين اميد . اه جوالی انداختاز ما وجود دارد، تاريخ دادگاه ما را به م

که تا آن موقع اين حمايت ها و عکس العمل های راديکال به طرفداری 
اما ما قصد داريم که صحنه دادگاه را هم به .  از ما فروکش کند

افشاگری برعليه رژيم جمهوری اسالمی و افشای حمايت دولت هلند 
  . از جمهوری اسالمی، تبديل کنيم

  
که خود (که جريمه های نقدی و کار اجباری من احتمال ميدهم 

را به عنوان مجازات ما تعيين کنند، نه ) توهين بزرگی محسوب ميشود
درضمن، شخص من با تحريم انتخابات و شرکت در .   محکوميت زندان

اعتراضی در روز انتخابات در مقابل سفارت و دادن شعارهای راديکال 
  .يونی دادگاه ديگری هم دارم ٢٨که منجر به دستگيريم شد، در روز 

فعالين چريکهای فدايی خلق در کشورهای مختلف از : سوال
انتظار شما از نيروهای .  اين حرکت مبارزاتی حمايت کرده اند

  سياسی راديکال چيست؟ پيامتان به آن ها چيست؟   

  
من به همه رفقايی که در اين مدت که ما در زندان بوديم از ما : پاسخ

اين رفقا با رسانه های . يت کردند، درود می فرستمبيدريغ حما
گروهی تماس گرفتند، هدف ما را توضيح دادند و در واقع آکسيون ما را 

  . به گوش ديگران رساندند
  

خواست من از نيروهای انقالبی راديکال اين است که صف مستقل 
دنباله روی نيروهای . خود را ايجاد کرده و آن را مستحکم کنند

اگر چنين صف مستقل . ت و ليبرال و سبز و غيره نشوندرفرميس
راديکالی شکل بگيرد ميتوانيم با نيروی بيشتری از مبارزات انقالبی 

چون واضح است . توده ها حمايت کنيم و تأثير متقابل داشته باشيم
  .که اگر انفرادی حرکت کنيم توان مان کمتر خواهد بود

  
اين مصاحبه شرکت رفيق عزيز، سپاسگذارم که در : سوال
  . برايتان آرزوی موفقيت ميکنم. کرديد

  
  .من هم از رفقای چريکهای فدايی خلق ايران سپاسگزارم :پاسخ

    

درود بر رفقائي كه النه جاسوسي جمهوري اسالمي در 
  !هلند را مورد يورش قرار دادند

تصميم دولت هلند در دادگاهی کردن رفقائی که در ششم 
الهه حمله آپريل  به النه جاسوسی جمهوری اسالمی  در 
آن هم در . نمودند، خشم هر انسان آزاده ای را بر می انگيزد

شرايطی که اين حرکت شجاعانه در حمایت از مبارزات 
خلقهای ایران و در اعتراض به رژیم جنایت و شکنجه مایه 
دلگرمی اکثر انقالبيون گشته و داد و فغان مرتجعين را بر 

زات مردم مبارز و دلير به اميد آنکه با رشد مبار. انگيخته است
ایران رژيم ددمنش جمهوری اسالمی در کليت خود سرنگون 
گشته و تا آن زمان  النه های جاسوسی رژیم ديکتاتوری 
حاکم بر ايران در سراسر جهان مورد یورش مبارزین و 
انقالبيون قرار گرفته و این اعتراضات فریاد اعتراض خلقهای 

  .هدایران را در سراسر جهان پژواک د
  

در شرايطی که جنايتکاران حاکم بر کشور در مقابل چشم 
جهانيان خيابانهای برخی از شهرهای ما را با خون فرزندان 
قهرمان مردم ما خونين نموده اند اين حرکت، ننگ و بی 
آبروئی بيشتری را برای جمهوری اسالمی به همراه داشته و 

ار و شکنجه نمایانگر خشم توده های رنجدیده بر عليه رژیم د
  .ميباشد

رفقا، در شرايطی که رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری 
اسالمی که مورد حمایت کشورهای امپریاليستی  ميباشد 
در تالش است تا اینگونه مبارزات را بی ارزش جلوه دهد، 
دارو دسته اصالح طلبان حکومتی  وهمه  دشمنان رنگارنگ 

به سخيفانه ترين  مردم ایران در همين راستا  با توسل
واقعيتی که .  توجيهات به یاری این رژیم ارتجاعی شتافته اند

بار ديگر نشان می دهد که شما حق داشتيد که در جريان 
" اين حرکت مبارزاتی همچون همه انقالبيون  فرياد زديد  

  ".جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد
  

بر حق، برخورد  دولت هلند  ما ضمن پشتيبانی از اين حرکت 
با شما را محکوم نموده و اميدواريم که قادر شويد  دادگاهی 
که جهت محکوميت شما قرار است تشکيل شود را  به 

  .صحنه محکوميت ديکتاتوری حاکم بر  ايران تبديل کنيد
  

  !   مرگ بر امپریاليسم
  مرگ بر رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی   

  سيدنی –ائی خلق ایران هواداران چریکهای فد
  ٢٠١٠آپريل  ١٣



  9 صفحه          130شماره                                      پيام فدايي 
 

 

  
حمله تعدادی از مارکسيست ها  و آزاديخواهان به سفارت جمهوری  

اسالمی در هلند نه تنها خشم جناح حاکم  جمهوری اسالمی را بر 
جلوه بارز . ح طلب را نير خط خطی نمودانگيخت بلکه اعصاب جناح اصال

اين عصبيت ارتجاعی مطلبی است که قلم به مزد اين جناح يعنی ابراهيم 
 .نبوی بر عليه اين حرکت و مبارزينی که آنرا شکل دادند نوشته است

ها در مورد جوانانی است که در حمایت از مبارزات مردم  "عوضی"مقاله 
شهر الهه هلند را برای مدتی اشغال  ایران، سفارت جمهوری اسالمی در

او که از همان . کردند، امری که خشم ابراهيم نبوی را برانگيخته است
سلطه نکبت بار جمهوری اسالمی آگاهانه در خدمت آن قرار  دوران آغاز

 :گرفت در مقاله اش نوشته 

که ......ها به سفارت ایران در هلند حمله کردند"عوضی"دیروز تعدادی از "
انقالبی اند، نه مخالف حکومت اند، نه جزو نيروهای جنبش سبزاند، نه  نه

سلطنت طلب اند، هيچ کدام نيستند، فقط یک مشت موجود بی فکر و 
رهبری طلب هستند که ميخواهند جلب توجه کنند و از این مسير آبروی 

 ."یک جنبش بزرگ اجتماعی را هم می برند
  

جناح های درونی جمهوری اسالمی   ابراهيم نبوی به مثابه حامی يکی از
" جمهوری اسالمی نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشتر" که شعارش

از جنبش توده ها می ترسد و سرچشمه دنائت حيرت آور او از ، است 
اما اين جمهوری اسالمی که امثال نبوی برايش سينه چاک . همينجاست

ل است که خون سا ٣٠ميدهند همان ديکتاتوری ای است که بيش از 
مردم را در شيشه کرده و مردم ما سالهاست جهت سرنگونی اش می 

  . رزمند
  

، در دوره ای که مبارزات توده ها ميرفت تا در سير رو ۵٧در دوران انقالب 
استثمار را از  رشد خود مناسبات اجتماعی، با تمام زنجيرهای ستم وه ب

وغ هر ستمی هموار کند، هم بگسلد و راه را برای رهائی ستمديدگان از ی
توسط استثمارگران جانشينی بجای ديکتاتوری شاه پيدا شد تا  توده ها 

، همچنان در زنجير اسارت و در یوغ بردگی نگهدارند، اين جانشين  را
  .جمهوری اسالمی بود و خمينی مناسبترین آلترناتيو برای جانشينی شاه

  
و عامل تغييری است  آخوند خمينی که ميخواست وانمود کند که حامل 

با ایده مذهب به ميدان آمده و برای مادی کردن این برنامه، تمام ارتجاع و 
خدمت گرفت و برای بقای رژیمش که بر ه تمام نيروهای ضد انقالب را ب

حفظ مناسبات استثماری استوار بود او نه تنها انسان را کشت که 
ا بکشد، ميخواست انسانيت را هم بکشد، ميخواست مهربانی ر

ميخواست زیبائی را بکشد، ميخواست دوست را بکشد و دوست داشتن 
را به  کلمهوی می بايست قبل از هر چيز  و برای اين منظور. را بکشد

همه مرتجعين و  در انجام این کار مسلخ ببرد تا دیگر کالمی نباشد و
خدمت گرفت که از جمله آنها ابراهيم نبوی ه چاکران قلم به مزد را ب

  .ها است "عوضی"ویسنده مقاله ن
  :نيوی در ادامه مقاله اش نوشته است

ها و مقصودم انقالبيونی است که انقالب را از راه دور " عوضی"  ميگویم"
اگر بنا به شهامت باشد البد باید این انقالبيون کفش و کاله . دوست دارند

 به حکومت اعتراضکنند و به ایران برگردند و مثل بسياری از آنها که در 
به خيابانها می روند و با دولت استبدادی بجنگند، اما ) تاکيد از ماست(

انقالبی عوضی، یا انقالبی قالبی کسی است که شهامت جنگيدن 
  ......"ندارد

سال  ٣٠که خود در اروپا نشسته است و می داند که در  او در حالي
از هم دروغ می ها از پيگير ترين انقالبيون بوده اند ب گذشته کمونيست

به خوبی  ۶٠وی با توجه به همکاريش با امثال الجوردی ها در دهه . بافد
نه فقط  ،بر اين واقعيت آگاه است که  کمونيست ها و همه آزادیخواهان 

اعدام بيش (برای آزادی توده ها بيش از حد توانایی خود زحمت کشيدند 
هزاران زندانی سياسی و  ۶٠دهه  از هزاران نفر از بهترین جوانان وطن در

بلکه هنوز تزلزل ناپذير برای رهائی زحمتکشان و توده ها ) ۶٧در تابستان 
مبارزه ميکنند اما چون مامور است و معذور سعی در تخطئه این مبارزات 

 .دارد 

ش که "جنبش سبز"می نامد هم مانند " سبز"ابراهيم نبوی که خود را 
.  ها دروغ می گويد کمونيستعليه  بدون دروغ اموراتش نمی گذرد بر

" مرگ بر خامنه ای"که مردم فرياد می زنند  همانطور که سبز ها در حالي
به دروغ چنين جلوه می دادند و ميدهند که مردم " مرگ بر والیت فقيه"و 

نقض شده شان " حق رای"صرفا به دليل تقلب در انتخابات و در راه احراز 
ماهه گذشته  ٩م به انقالبيونی که در نبوی دلقک ه . به خيابان آمده اند

در حمايت از مبارزات مردم ايران در خارج ار کشور از هيچ اقدامی کوتاهی 
خطاب کرده و مبارزات شان " عوضی"ها را   نکرده اند افترا می بندد و آن

  را تخطئه می کند 

  :او ميگوید

ها، چون عوضی ها جنس اصلی نيستند، کپی اند،  "عوضی""      
نوشتی مخدوش که کارنامه شان را  خود شان می نویسند، دوازده رو

مدرک دکترا دارند، اما دیپلم شان را نگرفته اند، از سن شش سالگی 
عضو سازمانهای چریکی بوده اند، اما زمانی طرفدار مبارزه مسلحانه 
شده اند که همه اجداد تاریخی شان دست از آن ماجراجویی ها 

ارانی بسيار با سابقه اند، اما عجيب است که تعداد برداشتند، روزنامه نگ
مقاالت شان در عصر درخشان روزنامه نگاری شان به تعداد انگشتان 

آتشه ای هستند که کاله چه گوارا  دست نمی رسد، کمونيست های دو
وقتی کمونيست شده اند که همه . هم برای سرشان گشاد است

  ..."ده اندها در دیدگاه شان تجدید نظر کر کمونيست

ابراهيم نبوی سعی ميکند به مضمونی چنين پوچ ضمن بازی با کلمات 
اما با اين کار عبث نشان می دهد که او بدترین دشمن . شکل بدهد

طبقه کارگر است، بدترین بدان علت که او واقعيت را کتمان می کند و 
بدترین بدان علت که در دورانی که جنبش . خاک به چشم مردم می ريزد 

و اعتراضات مردم دارد جهت نابودی نظم ظالمانه گام بر می دارد وی می 
ها توده ها را زير پرچم رسوای اصالح طلبان  کوشد با تخطئه کمونيست

حکومتی بکشاند و اگر توده ها فريب خورده و به چنين مسيری رفتند فقط 
  .خطایشان آگاه سازده تلخی روزگار می تواند آنها را ب

ات ابراهيم نبوی نيهيليسم بيشرمانه ای حس ميشود که در یکایک کلم
دقيقا فرهنگ همان حاکمان سفيه ـ سفاکانی است که حکومتشان 

ها زحمتکش را به فقر کشانده و آنها را به شيوه ای به ادامه  ميليون
ولی ابراهيم . زندگی مجبور کرده است که شایسته هيچ انسانی نيست

قتل و جنایت فهميده اند که ظلم و ستمی نبوی و دیگر جالدان این رژیم 
وجود آورده است تا آنان را ه که بر توده ها رفته است آن شرایط مادی را ب

آنها با دیدن عالئم سرنگونی دچار پریشانی گشته اند و این . نابود کند
 پریشانی است که ابراهيم نبوی و دیگر سخنگویان ارتجاع اسالمی را وا

او بارها . نيروی چپ و آزادیخواهان حمله کنند داشته است تا چنين به
هاست زیرا ميداند که  نشان داده است که دشمن سرسخت کمونيست

ها هستند که تا به آخر مبارز باقی ميمانند و به هيچ  فقط این کمونيست
  .چيز بجز سرنگونی جمهوری اسالمی راضی نميشوند

 

  اي  كه   "عوضي"

  ! گرفته است "عوضي"
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  :او همچنين ميگوید

د، آنها به خاتمی و موسوی  فحش ، از همه تندروترن"عوضی ها" 
ميدهند، چون خاتمی و موسوی در موضع قدرت نيستند، اما از آنها نمی 
شنوید که کلمه ای عليه خامنه ای و احمدی نژاد که در موضع قدرت اند 

آنها وقتی در سوئيس هستند، و همزمان با حضور احمدی . چيزی بگویند
دوش از واقعيت نشان ميدهند، نژاد و مرتضوی و الریجانی که تصویری مخ

گم می شوند، اما در سخنرانی اکبر گنجی حاضر می شوند تا او را به 
آنها فقط می . اتهام اینکه سی سال قيبل انقالبی بوده محاکمه کنند

آنها فقط می توانند در کشورهای دموکرات . توانند ضعيف کشی کنند
عار ميدهند ولی نمی چهره انقالبی بگيرند، آنها فقط عليه زندانيان ش

  ."دانيم چرا کاری به زندانبانان ندارند

آیا خيانتکاران ابله اند؟ آيا دروغ اندازه ندارد؟ هر کسی می داند ! تالئاالط
که مبارزين حمله کننده به سفارت جمهوری اسالمی فرياد می  که وقتي

آنها نه " جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود بايد گردد"زدند 
ابودی اين يا آن جناح بلکه بر ضرورت  نابودی کليت رژيم تاکيد داشتند، ن

اما نبوی رياکار چنين جلوه می دهد که آنها صرفا بر عليه موسوی و 
براستی مگر خود اين جنايتکاران در . خاتمی و اصالح طلبان هستند

  سرکوب مردم دست کمی از خامنه ای و احمدی نژاد داشته اند؟ 

ل قتل هزاران مبارز کمونيست و زندانی سياسی موسوی مسئو
زمان نخست وزيری وی سربازانی که به جبهه  در. می باشد

به هالکت رسيدند، و  ندبود هجنگ ایران ـ عراق فرستاده شد
برای خفه کردن صدای آزادیخواهانی که بر عليه او و جمهوری 

 خاتمی مگر سال. اسالمی اش مينوشتند چوبه های دار برپا شد
سال رئيس جمهور آن نبوده و مگر در همه  ٨اين رژيم و  ها وزير
البه نکشيده است؟  صها جمهوری اسالمی مردم را به  اين سال

  انقالبی ترین مهره های جمهوری  اکبر گنجی مگر یکی از ضد

این سخنان . اسالمی و از ماموران سرکوب اين رژيم نبوده است
را " اصالح طلبان"نی بنام نبوی فقط ماهيت ارتجاعی خيانتکارا

خاتمی و موسوی در هر موقعيتی که . بيشتر آشکار ميکند
" خودی" "اپوزیسيون"باشند، در منصب قدرت ، یا در رهبری 

رژيم، تغييری در ماهيت آنها ايجاد نمی شود که هر دو مخالف 
مخالف برافتادن نظم ظالمانه  سرمایه داری این رژیم،  سرنگونی

همه جانيان دیگری که او نام ميبرد که در صف . ، و ضد خلق اند
رژیم هستند، مانند گنجی، این فقط برای فریب توده " مخالفين"

هاست، پوششی برای پنهان نگهداشتن ذات این جمهوری است 
که جز سرکوب  هيچ راه دیگری برای بقا نمی شناسد و ستم در 

يری در این اینکه توده ها در فقرند، نه تنها هيچ تاث. ذات اوست
ها فقير و بيکار، هزاران  ميليون.  رژیم ندارد که از آن مایه ميگيرد

هزار معتاد، هزاران تن فروش، هزاران کودک خيابانی، هزاران 
  ...هزار حاشيه نشين، هزاران هزار

آن خاتمی دخيل است،  راین همان جمهوری است که در استقرا
دخيل است و  موسوی دخيل است، گنجی دخيل است، الریجانی

ها زحمتکش حد  تمام نابکارانی که در ظلم و ستم به ميليون
  .نمی شناسند دخيل هستند

ها، در  های ابراهيم نبوی برای خاتمی، موسوی و امثال آن دلسوزی
اما واقعيت اين است . حقيقت دلسوزی او برای رژیم دار و شکنجه  است 
توده ها درسی به آنها که  این حاکمان جنایت پيشه با ظلم و ستم  به 

یا باید برای تحصيل آزادی این رژیم : داده اند، که فراموش نشدنی است 
  .را نابود کرد، یا در زیر ستم زندگی کرد

   .راه سومی وجود ندارد

  ٢٠١٠آوریل  ١٢     عبداهللا باوی

  ! در سيدني استراليا و مهاجرينتظاهرات در حمايت از پناهندگان 
خواهان تصويب قوانين سخت تری در استراليا نسبت به که رسما  آوریل یک گروه شبه فاشيستی و ضد مهاجر ١١روز یکشنبه 
)  APP)  Australian Protectionist Party -پ.پ.هاجرين و در نتيحه برخورد شدیدتر دولت با پناهندگان ميباشد بنام آپناهندگان و م

منطقه ایست که " ویال وود. "تظاهراتی بر عليه پناهندگان برگزار خواهند نمود" ویال وود"، اعالم کرده بود که در مقابل درب ورودی 
در مخالفت با اين دار و .  افظت ميشود تا پناهندگان بازداشتی امکان خروج از آنجا را نداشته باشندبا دیواری از سيم خاردار مح

که نيروهای  پرستی فراخوان تظاهراتی در همان محل را داده بودند دسته ارتجاعی، نيروهای چپ و مترقی با اتحاد بر عليه نژاد
تا ضمن مخالفت با اين . ای فدائی خلق ایران در این تظاهرات شرکت داشتندمتفاوت از مليتهای گوناگون از جمله هواداران چريکه

بعد از ظهر روز يکشنبه در مقابل در  ٢تظاهرات نيرو های مترقی ساعت . گروه مرتجع ، از پناهندگان و حق پناهندگی دفاع نمايند
  . ورودی منطقه بازداشتی پناهندگان شروع شد

تظاهرات با شعارهائی که از حقوق پناهندگان حمایت ميکرد و نيز مخالفت با قوانين .  فته بودپليس تمامی منطقه را تحت نظر گر
ضد پناهندگی دولت استراليا و حزب کارگر شروع شد و در ادامه تظاهر کنندگان به راه پيمائی پرداخته و سخنرانی هائی نيز از 

ات اعتراضی نيرو های مترقی ، از گروه فوق الذکر کسی در منطقه  در هنگام تظاهر. طرف افراد متفاوت در همين رابطه ايراد شد
و اين فرد هم در شرايطی که جمعيت بر . روی آن درج شده بود پوشيده بود . پ.پ.دیده نميشد بجز یک فرد که پيراهنی که اسم آ

حدود یک ساعت سر دادن شعار  تظاهر کنندگان بعد از. عليه نژاد پرستی شعار می دادند توسط پليس از آن محل خارج گردید
های ضد نژاد پرستی و مخالفت با قوانين دولت بر عليه پناهندگان و حمایت از حقوق پناهندگان شروع به حرکت در اطراف آن 

ان بعد از طی مسيری طوالنی وقتي که راه پيماي.  البته پليس شديدا در تالش بود تا اين راه پيمائی را مهار نمايد.  منطقه نمودند
قصد بازگشت به محل اوليه را داشتند با صف پليس و ماشين های پليس که در عرض خيابان پارک شده بود  و مانع از بازگشت 

نفر بودند و یعد از شروع  ١۵پليس بخاطر حمایت از آن گروه ارتجاعی که حدودا .  تظاهر کنندگان به آن محل می شد، مواجه شدند
در جريان .  گردند رقی در آنجا حضور پيدا کرده بودند نگذاشت تا آن نيرو ها بار ديگر به اين محل بازراه پيمائی نيرو های چپ و مت

پيمائی مردم مسکونی و اتوموبيل هائی که از محل ميگذشتند به اشکال مختلف حمایت خود را از تظاهرات نيرو های  این راه
  .  مترقی نشان ميدادند

ر با نزدیک شدن گطی به اين تظاهرات موفقيت آميز مبادرت نمودند که که دولت حزب کارنيرو های چپ و  مترقی  در شراي
ماه رسما  ۶النکائی به مدت سه ماه و اتباع افغانستان برای یجويان  سر انتخابات قانون جدیدی را وضع نموده که  پرونده های پناه

 وضعيت اين دو کشور بهتر شده است آنگاه حق دارد تا  پناهبر اساس اين طرح  اگر دولت تشخيص دهد که  . د شدنبررسی نخواه
                  . جويان اين دو کشور را به کشورشان باز گرداند

  ٢٠١٠آپريل  ١٢  سيدنی –ق ايران لهواداران چريکهای فدائی خ    
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روزنامه نيویورک تایمز ، هفتاد و چهار کمپانی 
هم با ایران را که در دهه گذشته ) بين المللی(

و هم با دولت آمریکا معامالت هنگفتی داشته 
این شناسایی از .  ، شناسایی کرده است اند

طریق مرور اسناد این کمپانی ها که با 
) در آمریکا"  (معامالت اوراق بهادار"کميسيون 

به ثبت رسانده بودند ، سایت های اینترنتی این 
ین شرکت ها ، اخبار تائيد شده توسط مقامات ا

  ها در مصاحبه ها و هم چنين گزارش کمپانی
  . ، اخذ گردیده اند) آمریکا(های کنگره 

از ميان این هفتاد و چهار کمپانی که با دولت 
تای  ۴۶آمریکا معامله و پول دریافت کرده اند ، 

تا از  ١٣کنند ،   آن ها کماکان با ایران معامله می
دارند آن کمپانی ها که در ایران سرمایه گذاری 

، برنامه ای برای سرمایه گذاری جدید ندارند یا 
فعال سرمایه گذاری های آینده خود را به حالت 

تا از آن شرکت ها هم  ١۵تعليق در آورده اند ، 
کمپانی آخری ،  ١۵این .  از ایران خارج شدند

" تحریم اقتصادی ایران) "آمریکائی(احتماال قانون 
  .  را نقض کرده اند
ی این شرکت ها که در ایران ليست الفبا

سرمایه گذاری کرده و در حال معامله با ایران و 
  :باشد  دولت آمریکا هستند به قرار زیر می

  
 ABB Ltdشرکت سویسی 

  
  ميليون دالر ۶/٢۵۵مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

 ٨/١٠مبلغ کمک هزینه دریافتی از دولت آمریکا 
  ميليون دالر

ولی بدون سرمایه فعال : موقعيت در ایران 
  گذاری جدید

این شرکت در ثبت اسناد خود در  ٢٠٠٨در اکتبر 
اعالم کرد " معامالت اوراق بهادار"کميسيون  
 ٣٧٢، مبلغ  ٢٠٠٧تا  ٢٠٠۵های   که بين سال

ميليون دالر با ایران و مبلغ کمتری با سوریه 
این شرکت وسایل توليد .  معامله کرده است

يکی به ایران نيرو و محصوالت الکترون
این شرکت در ماه ژانویه سال . فروشد  می

جاری اعالم کرد که معامالت خود را با ایران به 
رساند و سفارشات جدیدی از ایران  پایان می

  . نخواهد پذیرفت
  

  Aker Solutionsشرکت نروژی 
  

  ميليون دالر ٣/۶مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 
  فعال: موقعيت در ایران 

محصوالت توليد شده خود در آسيا این شرکت 
کرده و از   را برای بخش گاز و نفت ایران صادر 

شرکت طریق شرکت آلمانی تابع خود ، 
Wirth  وسایل حفاری چاه نفت به ایران صادر ،

سخنگوی این شرکت اظهار .  نموده است
داشت که ما در حال حاضر بنا به دالیل تجاری و 

ن نداریم ولی تاکيد قراردادی ، معامله ای با ایرا
کرد که شرکت وی احساس نمی کند که برای 

فروش محصوالت به بخش گاز و نفت ایران در 
ما : "وی گفت. آینده در ممانعتی بسر ميبرد

ما از تمام .  تحریم دو جانبه ای با ایران نداریم
  ."     قوانين خارجی نروژ پيروی می کنيم

  
  شرکت فرانسوی 

Alcatel-Lucent  
  ميليون دالر ٩٢٧قرارداد با دولت آمریکا مبلغ 

 ٣/٠مبلغ کمک هزینه دریافتی از دولت آمریکا 
  ميليون دالر

  فعال: موقعيت در ایران 
اظهار داشت که  Alcatel-Lucentسخنگوی 

این شرکت که در عرض سال های گذشته 
پروژه های مخابراتی عظيمی در ایران انجام 

لغ کمی با داده است ، هنوز در حال تجارت مب
در آمریکا ، این شرکت به اخذ . آن کشور هست

قرارداد هائی برای ارائه خدمات مخابراتی برای 
مبلغ . وزارت دفاع و وزارت نيرو نائل آمده است

با دولت  Lucentميليون دالر قرارداد  ٢/٩٢٧
آمریکا ، شامل مبالغ قرارداد های ماقبل از سال 

يشود زیرا تا این شرکت با دولت آمریکا نم ٢٠٠۶
  Alcatelقبل از آن سال ، وقتی که به شرکت 

در ایران سرمایه  Lucentملحق شد ، شرکت 
  .     گذاری ای نداشت

  
  Alstomشرکت فرانسوی 

  
  ميليون دالر ۴/٢٠٢مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

 ٨/٢٣مبلغ کمک هزینه دریافتی از دولت آمریکا 
  ميليون دالر

  الفع: موقعيت در ایران 
این شرکت برای ایران وسایل توربين گازی و 
خدماتی که در حل نياز رو به رشد مصرف برق 

طبق سایت .   می باشند فراهم کرده است
، این شرکت در حال حاضر  Alstomاینترنتی 

دفتری در ایران دارد ولی سخنگوی این شرکت 
اظهار داشت که االن چندین سال است که این 

  .ن نداشته استشرکت فروشی در ایرا
  

  ArcelorMittalشرکت لوگزامبورگی 
  

  ميليون دالر ٢/٣٧مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 
  فعال: موقعيت در ایران 

تا  ٢٠٠۵این شرکت ذوب آهن ، حداقل از سال 
در ثبت . حاال با ایران در حال معامله است

در کميسيون   ٢٠٠٧مدارک خود در سال 
م کرده است که اعال" معامالت اوراق بهادار"

. ایران یکی از بازار های این شرکت می باشد
، این  ArcelorMittalطبق سایت اینترنتی 

این .  شرکت در حال حاضر دفتری در ایران دارد
شرکت صفحات فلزی ، ورقه های آهنی و 
قطعات دیگر فلزی برای ارتش آمریکا فراهم 

  .  کرده است
  

 Atlas Copcoشرکت سوئدی 
  

  ميليون دالر ٢/٩داد با دولت آمریکا مبلغ قرار
  فعال : موقعيت در ایران 

 Atlas Copcoطبق گفته یکی از مدیران ارشد 
، این شرکت در ظرف سی سال گذشته 
.  همواره یک شعبه اداری در ایران داشته است

این شرکت عمدتًا وسایل کمپروسری ، حفر 
معدن و ساختمان سازی با فروش تقریبا بين 

وی .  ميليون دالر در سال در ایران دارد ٢٠تا  ١۵
هم چنين اظهار داشت که شرکت او چندین 
قرارداد از سازمان های فدرالی آمریکا ، از 
سازمان ماهی و جانوران وحشی گرفته تا 

  .وزارت دفاع دریافت کرده است
  شرکت آمریکائی
Baker Hughes 

  ميليون دالر ١/۶مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 
 ۵/١کمک هزینه دریافتی از دولت آمریکا مبلغ 

  ميليون دالر
  بيرون آمده : موقعيت در ایران 

، از طریق  Baker Hughesشرکت آمریکائی 
شرکت های خارجی تابع خود در بخش نفت و 
گاز ایران کار انجام داده است ولی چند سال 
پيش تصميم گرفت که از ایران و سودان خارج 

اظهار داشت که سخنگوی این شرکت .  شود
تمام امور تضمينی ای که بر  ٢٠٠٧در سال 

طبق قرارداد متعهد به اجرای آن ها بوده است 
  .را به پایان رسانده است

  
 Barclays PLCبانک انگليسی 

  
  ميليون دالر ٠۵/٠مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

  بيرون آمده : موقعيت در ایران 
، قرارداد این بانک وقتی در ایران فعاليت داشت 

کوچکی از نيروی دریائی ارتش آمریکا دریافت 
در  ٢٠٠٧در ثبت مدارک خود در سال . کرد

اعالم کرده " معامالت اوراق بهادار"کميسيون 
است که وزارت دادگستری در حال بررسی 
فعاليت های مالی این بانک در کشور هائی 

  .هست که در تحریم دولت آمریکا قرار دارند
انک اظهار داشت که بانک سخنگوی این ب
Barclays PLC   به همه معامالت مالی خود در

ایران و کشور هائی که در ليست تحریمی 
.  دولت آمریکا قرار دارند ، خاتمه داده است

خود  ٢٠١٠بانک مذکور که در انتشارات سال 
نوشته است که با گروه تحقيقات قضائی 
همکاری می کند ، از توضيح دادن در مورد 

  .   ئيات این تحقيقات سر باز زدجز
  

 BASFشرکت آلمانی 
  ميليون دالر ١/٩مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

 ۶/٣مبلغ کمک هزینه دریافتی از دولت آمریکا 
  ميليون دالر

  فعال : موقعيت در ایران 

  سود بردن از ايران و اياالت متحده
سال گذشته یکی از  ٣٠لقی جمهوری اسالمی در طول تبليغ عدم وجود روابط گسترده بين امپریاليستها و رژیم ضد خ

برای فریب توده های تحت ستم در ایران و در  تمهای دائمی کارزار تبليغاتی بلندگوهای امپریاليستی و سران این رژیم 
جنگ گر بروشنی نشان می دهد که چگونه عليرغم بار ديزیر مطلب اطالعات موجود در . است دادهرا تشکيل منطقه 
مه تبليفات فريبکارانه دو طرف در اين زمينه چه رابطه هو  امپرياليستها  باجمهوری اسالمی  نسردمدارازرگری 

 .تنگاتنگی بين اين رژيم و امپرياليستها بر قرار است
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سخنگوی این شرکت اظهار داشت که شرکت 
BASF   با ایران معامله  ١٩۵٩اولين بار در سال
وی گفت که این شرکت هم .  انداخت به راه

چنان معامله با ایران را ادامه می دهد و مرتبا 
فعاليت های اقتصادی خود را زیر نظر دارد تا با 
تمام الزامات قانونی و قوانين تجاری هم خوانی 

این شرکت آلمانی به ارتش .  داشته باشند
  .آمریکا محصوالت شيميائی نيز فروخته است

  
 Bayerشرکت آلمانی 

  
  ميليون دالر ٢/۶٠٩مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

 ٨/٠مبلغ کمک هزینه دریافتی از دولت آمریکا 
  ميليون دالر

  فعال : موقعيت در ایران 
، این شرکت  Bayerبر طبق انتشارات شرکت 
تا به حال به  ١٨٨٠محصوالت خود را از دهه 

اولين شرکت محلی و تابع .  ایران فروخته است
شرکت .  در ایران بناگذاری شد ١٩۶٠دهه ، در 

Bayer  که محصوالت مختلفی از قبيل دوا های
پزشکی ، صابون ، مواد مصرفی در ماشين ، 
پاشنه کفش در ایران می فروشد ، هم چنين 
غذا ، روغن های گوناگون ، دستگاه های اشعه 
  .ایکس و دارو به دولت آمریکا نيز فروخته است

 BNP Paribas بانک فرانسوی 
  

  ميليون دالر ۴/١۴مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 
 ٣/٢٣مبلغ کمک هزینه دریافتی از دولت آمریکا 

  ميليون دالر
فعال ولی بدون سرمایه : موقعيت در ایران 

  گذاری جدید 
 BNP : "سخنگوی این بانک اظهار داشت که 

Paribas  به تحریم اقتصادی ایران احترام می
تا به حال معامله جدیدی  ٢٠٠٧از سال .  گذارد

با ایران نداشته است و در حال اتمام فعاليت 
  ."های موجود خود در ایران می باشد

  
 Bosch شرکت آلمانی 

  
  ميليون دالر ٨۵مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

 ٣/۵مبلغ کمک هزینه دریافتی از دولت آمریکا 
  ميليون دالر

  فعال : موقعيت در ایران 
 Boschنترنتی این شرکت ، بر طبق سایت ای

توليد کننده تکنولوژی ساختمانی و صنعتی و 
کاال های مصرفی ، از طریق شرکای قراردادی 
خود محصوالت خود را در ایران به فروش می 

سخنگوی .  رساند ، ولی دفتری در ایران ندارد
ما معامله خيلی : "این شرکت اظهار داشت که 

ه انجام کمی در ایران از طریق کشور ترکي
معامالت ما با اهداف اجتماعی ، .  ميدهيم

شامل تهيه قطعات اتوموبيل ، کاال های مصرفی 
مانند وسایل کار برقی و شمع اتوموبيل می 

تمام فعاليت های ما از قوانين موجود . باشند
  ."پيروی می کنند

  
  BP شرکت انگليسی 

 (British Petroleum) 
جاره نفت و گاز مبلغ قرارداد با دولت آمریکا ، ا

  ميليون هکتار زمين  ٣/۵
  فعال : موقعيت در ایران 

BP  در  ٢٠٠٩در ثبت مدارک خود در سال
اعالم کرده " معامالت اوراق بهادار"کميسيون 

است که در دو چاه نفتی و لوله کشی نفتی 
آن دو چاه در خارج از ایران سرمایه گذاری کرده 

نفتی ای بود بود و در واقع استخراج کننده منابع 
که شرکت ملی نفت ایران در آن ها هم 

این شرکت هم چنين .  سرمایه گذاری داشت
اعالم کرد که مقدار کمی نفت خام از ایران 
برای فروش به کشور های اروپائی و پاالیشگاه 
های خود در آفریقای جنوبی خریداری ميکند و 
از طریق سرمایه گذاری ها مشترک ، روغن 

عالوه بر .  ن به فروش می رساندمخلوط در ایرا
در زمره کمپانی هائی بود که برای  BPآن ، 

 BPایران بنزین تهيه می کرد ، ولی سخنگوی 
 ٢٠٠٨در لندن گفت که این شرکت در سال 

تصميم گرفت که به صدور بنزین به ایران خاتمه 
  .دهد

  
   Bridgestoneشرکت ژاپنی 

  
  ون دالرميلي ۴/٨مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

  فعال: موقعيت در ایران 
بر طبق سایت اینترنتی این شرکت ، محصوالت 

 Mileace Generalآن در ایران از طریق شرکت
Trading    در دوبی و یک شرکت وابسته به

.  شوند  در تهران توزیع می Polsangخود به نام  
به ارتش آمریکا تایر  Bridgestoneشرکت 

   . وسایل نقليه فروخته است
  

  Canonشرکت ژاپنی 
  

  ميليون دالر ٢/۵٠٣مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 
  فعال: موقعيت در ایران 

 Canonبر طبق سایت اینترنتی این شرکت ، 
خاورميانه مدیریت فروش ، بازاریابی و فعاليت 

کشور ،  از جمله  ٣۶های تکنيکی در سرتاسر 
محصوالت این شرکت در .  ایران را بر عهده دارد

به فروش رفته  ٢٠٠۵یران ، حداقل از سال  ا
  .است

  
 Caterpillar شرکت آمریکائی 

  
  ميليارد دالر ٩/١مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

 ٩/٨٣مبلغ کمک هزینه دریافتی از دولت آمریکا 
  ميليون دالر

  بيرون آمده: موقعيت در ایران 
ماشين آالت سنگين خود  Caterpillarشرکت 

های خارجی تابع خود به را از طریق شرکت 
فروشندگان مستقل فروخته ، که آن ها هم به 

وسایل این . مصرف کنندگان در ایران فروخته اند
شرکت در حال فعاليت در بخش گاز و نفت ایران 

عالوه بر آن سخنگوی شرکت .  دیده می شوند
که در  Lovatاظهار داشت که شرکت کانادائی 

 Caterpillarتوسط شرکت  ٢٠٠٨سال 
 ١٩٩٠خریداری شده است ، در سال های دهه 

، تجهيزات نقب تونل برای پروژه های شهری به 
از آن زمان ، ایران تونل های .  ایران فروخته بود

پيچيده ای برای حفاظت از ساختمان های غنی 
این نکته در . سازی اتمی خود ساخته است

توسط  Caterpillarماه گذشته در نامه ای به 
که گروهی  (UANI)ه ایران اتمی اتحاد علي

است که بر کمپانی هائی که با ایران معامله 

می کنند فشار افکار عمومی می گذارد ، 
ماشين  Caterpillarشرکت . نوشته شده بود

آالت سنگين خاک برداری زرهی نيز به ارتش 
در ماه فوریه سال جاری ، .  آمریکا می فروشد

وش این شرکت اعالم کرد که اگر چه فر
محصوالت آن در ایران کمتر از یک در صد از درآمد 
جهانی این شرکت هست و از قوانين آمریکائی 
پيروی کرده است ، اکنون یک قدم فراتر می 
گذارد و گرفتن تقاضا نامه برای ماشين و قطعات 
ماشين که می دانند به ایران منتقل خواهند 
شد را برای شرکت های خارجی تابع خود 

  .ه استممنوع کرد
  

  ConocoPhillips/Lukoil شرکت آمریکائی
  

ميليارد دالر ،  ٧/١مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 
  ميليون هکتار زمين ١/٢اجاره نفت و گاز 

 ۵مبلغ کمک هزینه دریافتی از دولت آمریکا 
  ميليون دالر

  فعال: موقعيت در ایران 
که  ٢٠٠٣تا سال  ConocoPhillips شرکت

از طریق شرکت انگليسی تابع  ایران را ترک کرد
در ایران معامله می  Conoco LTD خود یعنی

سخنگوی شرکت اظهار داشت که هيچ .  کرد
گونه فعاليت اقتصادی ، دارائی و سرمایه گذاری 
، چه مستقيم و چه غير مستقيم توسط 

اما در .  شرکت های تابع خود در ایران ندارد
 Lukoil، اقليت سهام شرکت  ٢٠٠۴سال 

که در ایران ) مترجم – Lukoilشرکت روسی (
. به فعاليت خود ادامه می دهد را خریده است

اظهار داشت که  Lukoilسخنگوی شرکت 
عالوه بر قرارداد با یک شرکت نفتی ایرانی برای 
کشف و استخراج نفت در پروژه ازبکستان ، به 

 شرکت.  ایران بنزین نيز می فروشد
ConocoPhillips رکت گفت که نه شLukoil 

را کنترل می کند و نه دخالتی در رابطه با 
سخنگوی . با ایران دارد Lukoilمعامله شرکت 

تائيد کرد که این  ConocoPhillips شرکت
درصد سهام خود در شرکت  ٢٠شرکت از 

Lukoil سود می برد  .  
  

  Credit Suisseبانک سویسی 
  

  ميليون دالر ٢مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 
  بيرون آمده : عيت در ایران موق

دسامبر  ١۶در تاریخ  Credit Suisseبانک 
ميليون دالر به  ۵٣۶قبول کرد که مبلغ  ٢٠٠٩

عنوان جریمه به اتهام کمک به ایران و سایر 
کشور ها برای مخفيانه فرستادن و تصفيه صد 
ها ميليون دالر به درون بانک های آمریکائی و 

و ایالت نيویورک تخلف از تحریم ، به آمریکا 
 ١٩٩۵طبق نظر دولت آمریکا ، از سال .  بپردازد

 Credit Suisse، شعبه های بانک   ٢٠٠۶تا 
اطالعات فرستنده پول ، مثل نام فرستنده و نام 
بانک فرستنده را از پول های ارسالی حذف می 
کردند تا این قبيل اطالعات نشان ندهند که آن 

قبل از .  ودندپول ها از ایران فرستاده شده ب
 ٢٠٠۶خروج از ایران تحت عنوان تحریم در سال 

، این بانک چند قرارداد کوچک با وزارت خانه 
های امور سربازان بازنشسته ارتش و نيرو 

  .    داشت
 Daelimشرکت کره جنوبی 
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  احتمال تخلف از قانون تحریم اقتصادی ایران
  ميليون دالر ١٧۴مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

  فعال: عيت در ایران موق
، که یک شرکت  Daelimشرکت کره جنوبی 

مهندسی و ساختمان سازی غول پيکر است ، 
تا به حال در ایران در ساخت  ١٩٧۵از سال 

پاالیشگاه ها ، کارخانه های گاز طبيعی و 
،  ٢٠٠٧در سال .  نيروگاه ها فعال بوده است

ميليون دالر  ٧٠٠قرارداد یک پاالیشگاه به مبلغ 
سخنگوی این شرکت تائيد .  را به امضا رساند

 Daelim ، شرکت ٢٠٠٩کرد که در سال 
ميليون دالر با ایران  ۶٠٠معامله ای به ارزش 

بست تا در مورد توسعه یک مرحله از منابع گاز 
هم زمان با .  پارس جنوبی به ایران کمک کند

معامله با ایران ، این شرکت در سال گذشته 
با ایاالت متحده ، از جمله قرارداد برنده قراردادی 

ساخت برج های مسکونی برای خانواده های 
قانون . ميليون دالر شد ١١١ارتشی به مبلغ 

تحریم اقتصادی ایران ، سرمایه گذاری های 
ميليون دالر در سال در بخش انرژی  ٢٠باالتر از 

سرمایه گذاری به .  در ایران را منع می کند
ر آن خرید سهام یک عنوان معامله ای که د

شرکت و یا وارد قرارداد شدن که به پرداخت 
. حق امتياز منجر می شود ، تعریف شده است

اما سرمایه گذاری هم چنين به عنوان معامله 
هائی که در آن یک شرکت وارد قراردادی می 
شود که شامل مسئوليت در توسعه منابع 

این . نفتی می باشد نيز تعریف شده است
را در  Daelim ی است که شرکتهمان چيز

ليست شرکت هائی که احتماال ناقض قانون 
تحریم اقتصادی ایران بوده اند که توسط خدمات 
.  پژوهشی کنگره تهيه شده ، قرار داده است

در بيانيه ای ، این شرکت اعالم کرد که ليست 
  مذکور بحث برانگيز بوده و معتقد است که کار 

موازین قانونی ساختمانی آن در ایران با 
شرکت مذکور اعالم کرد . مطابقت داشته است

بر اساس بررسی های ما ، ما هيچ کاری "که 
که قانون را نقض بکند انجام نداده ایم و ما هرگز 
هيچ گونه سرمایه گذاری ای در ایران 

 ."نداشتيم
  

  شرکت کره جنوبی
  Daewoo International 

  
  ميليون دالر ۴/١٠مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

  فعال: موقعيت در ایران 
بر طبق سایت اینترنتی این شرکت ، شرکت 

.  در ایران یک دفتر دارد Daewooبين المللی 
این شرکت بازرگانی بين المللی به همه چيز ، 
از مواد شيميایی گرفته تا ساختمان سازی 

در حالی که  Daewooشرکت . مشغول است
تر شرکتی زیر چ Daewooشرکت بين المللی 

آن قرار می گيرد ، برنده قرارداد های 
ساختمانی برای سپاه مهندسان ارتش آمریکا 

متعاقبا از آن  Daewooشرکت بين المللی . بود
  .جدا گردید و امروزه شرکت مجزایی شده است

  
 Daimler شرکت آلمانی 
  ميليارد دالر ٢/۴مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 
 ۴/٣از دولت آمریکا مبلغ کمک هزینه دریافتی 

  ميليون دالر
  فعال: موقعيت در ایران 

از  Daimlerبنا به گفته سخنگوی شرکت ، 
تا به حال ، شراکت خود را با  ١٩۶٠سال 

شرکت ایران خودرو حفظ کرده و سی درصد 
سهام موتور اتوموبيل سازی ایران خودرو  

سخنگوی شرکت . متعلق به این شرکت است
رکت هنوز اتوموبيل به اظهار داشت که این ش

ایران می فرستد ، ولی قوانين جدید صادرات 
آلمان ، فروش کاميون های بزرگ را منع کرده 

وی گفت که فروش آن ها در ایران مقدار .  است
بسيار کمی از درآمد سرتاسر جهانی آن ها 

و شرکت های  Daimlerشرکت . می باشد
ا وابسته به آن برنده قرارداد هائی شده اند ت

اتوموبيل و کاميون برای دولت آمریکا فراهم 
  .  کنند

     Deutsche Bankبانک آلمانی 
  ميليون دالر ۶/٢مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

  بيرون آمده: موقعيت در ایران 
اعالم کرد که  Deutsche، بانک  ٢٠٠٧در ژوئيه 

تمام روابط خود را با ایران قطع کرده است ، 
آمد که معامله در آن جا چون که به نظر می 

. بيش از حد وقت گير و گران تمام می شد
زمانی که بانک در حال معامله با ایران بود ، 

،  RREEFشرکت سرمایه گذاری های متناوب 
که مدیریت مالی و بازرگانی سرمایه گذاری 
های متناوب جهانی از بخش مدیریت سرمایه 

است ، اماکنی را به دولت  Deutscheبانک 
 .یاالت متحده اجاره داده بودا

  
  شرکت آمریکائی
Dresser-Rand 

  ميليون دالر ١/٢١۵مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 
  فعال: موقعيت در ایران 

، تامين کننده وسایل  Dresser-Randشرکت 
نفتی و گاز که مستقر در تگزاس است در ثبت 

معامالت اوراق "متعدد اسناد خود با کميسيون 
ز جمله اخيرا در ماه گذشته ، اعالم ، ا" بهادار

هر از چند وقتی ، برخی از "کرده است که 
شرکت های خارجی وابسته به ما در 
کشورهای خارجی دیگر که فعال یا قبال در 
ليست تحریم اقتصادی و ممانعت مبادله کاال که 
توسط دولت ایاالت متحده و سازمان ملل متحد 

جمله در درست شده است ، وجود دارند ، از 
 ."ایران ، سودان و سوریه ، فعاليت دارند

  )ادامه دارد(   هوشنگ از  ترجمه
 

  15ازصفحه  ......بحران بزرگ جديد
  ١٩٨٧" مالیرکود و انفجار "هری مگداف و پال سوئيزی ،  –٢
  ٢٠٠٨، دسامبر  مانتلی ری ویو" بازگشت به اقتصاد واقعی: انفجار مالی و رکود"جان بالمی فاستر  و فرد مگداف  – ٣
بانکداری برای توافقات  ٢٠٠٧سال  ٢٣١، اسناد کار شماره " گرایش صعودی جهانی در سهم سود"اليز، لوسی و کاترین اسميت ،   – ۴

 .تائيد می کند ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩بين المللی ، گزارش جهانی دستمزد ، گرایش نزولی سهم دستمزدها را در سال  بين المللی و دفتر کار 
واقع گرا شدن در "،   ، نقل شده در هریش داموداران)حساب های صندوق ها(بانک مرکزی ایالت متحده جریان حساب های تنخواه  – ۵

   ۶/١٠/٢٠٠٨، خط تجاری هندی ، " باره مالی شدن
  ٢٠/٠۶/٢٠٠٣، " حباب های بی پایان" – ۶
 ٢٠٠۶، پروژه سندیکا، " خواهد شکست؟ ٢٠٠٧آیا سد در سال "جوزف استيگليتز ،  – ٧
بيليون دالر برای تامين کسر حساب جاری  ٧٣١تيریليون دالر،  ٢.١جریان سرمایه ناخالص به ایاالت متحده از ) مقدار(، از  ٢٠٠٧در سال  – ٨

کریستن . تریليون دالر از این سرمایه ها را به عنوان سرمایه گذاری ها در خارج تبدیل کردند ١.٣گذاران ایاالت متحده  واریز شد؛ سرمایه
   ٢٠٠٨، موسسه اقتصاد بين المللی پترسون، "عوامل تعيين کننده استعمال ارز جهانی"فوربز ، 

جنبه خوب حل مشکالت آمریکا در این "ان گونه که کروگمن می نویسد ، بعالوه ، هم ٠٧/٠٢/٢٠٠٧، گاردین "شرط بندی با پول خانه"  – ٩
این بدان معنی است که ما نوع مرگ مالی که آرژانتين تجربه کرد ). یعنی به دالر است(است که قرض های خارجی ما به ارز خود ماست 

دارایی های داخلی سریعا رشد کند ، را که در طی آن سقوط پزو سبب قرض های کشور شد ، که به دالر بود و ارزش آن نسبت به 
   ١٩/٠١/٢٠٠٨نيویورک تایمز، ." نخواهيم داشت

  رجوع شود به اثر راگاف  – ١٠
خریداران قرض های دولت ایاالت متحده بطور فزاینده نگران هستند که رشد خارج از کنترل چنين قرضی سبب سقوط سریع دالر و  – ١١

 . ضه آن ها خواهد شدبدان سان نيز ارزش سهام و ارواق قر
   ١٧/٠٩/٢٠٠٨، روزنامه تایمز مالی "آمریکا نياز یه یک هزار بيليون دالر برای نجات خواهد داشت" – ١٢
، با ایجاد سریع کسر بودجه ، در همان حالی که نئوليبراليسم را تائيد می  ٢٠٠١بدون شک ، ایاالت متحده ازمدت ها پيش از سال  – ١٣

  . ه به نوعی از راه حل کينزینی عمل می کردکرد ، به طور مخفيان
که اشاره ای به یک پارچه  –نسبت می دادند " جهانی شدن"در همان حال ، آن ها هرگونه رشد در جهان سوم را به هرچه بيشتر  – ١۴

  .سازی بيشتر ، و در نتيجه ارتباط نرخ های رشد با کشورهای پيشرفته می شد
، به خاطر افزایش نرخ بهره و کم شدن ميزان وام مصرف از طرف بانک ها ، نرخ رشد صنعتی از  ٢٠٠۶ال در حقيقت ، از نيمه دوم س – ١۵

که خود نشانه ای است از اینکه تقاضای صنعتی تا چه اندازه وابسته به اعتبار ارزان و آسان  –رو به وخامت گذاشته بود  ٢٠٠٧اوایل سال 
  .برای مصرف کننده است
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  تاثير بر روی جهان سوم

توجه جهان متمرکز شده است بر رویداد 
های دراماتيک و سلسله یارانه های عظيم 
نجات بخش در کشورهای  امپریاليستی ، 
و در واقع کارگران و کارکنان این کشور 

یاليستی در آغاز تجربه درد های امپر
اما بزرگترین تاثير بالفاصله . بزرگی هستند

این بحران بر جهان سوم تحميل خواهد 
در سال های اخير ، اقتصاد دان ها . شد

ستون نویس های روزنامه ها و رهبران 
سياسی ، این ایده را پخش کرده اند که 
اقتصاد های جهان سوم از جهان پيشرفته 

، و هم زمان با این که شده است" جدا"
جهان پيشرفته متوقف شده ، آن ها به 

تئوری  )  ١۴. (رشد خود ادامه خواهند داد
در  .تجزیه شدن حاال دیگر دفن شده است

آن گروه از کشورهای جهان سوم که پروسه 
توسعه صنعتی ، نسبتًا پيشرفته است ، کاهش 

بر (صادرات و همچنين کاهش تقاضای داخلی 
، موجب صرفه جویی )ورود سرمایهپایه کاهش 

حتی فراتر از . در ابعاد بسيار وسيعی می شوند
اورزی این ، بخاطر سقوط قيمت کاالهای کش

کم شدن تقاضا ، و سوداگران نيز سرمایه (
گذاری خود را برای سروسامان دادن به ضرر و 
زیان هایی را که در بازار های دیگر متحمل شده 

، دهقانان بسيار وسيع ) اند، خارج می کنند
کشورهای جهان سوم را به حال زار درآورده 

کل این ، قحطی دیرینِ  سرمایه گذاری . است
را و از آن طریق نيز بحران غذایی کشاورزی 

  .جهان را وخيم تر خواهد کرد
  

گرچه در تئوری ممکن است که این کشورها 
تمرکز و جهت اقتصاد خودشان را مجددًا سازگار 
بکنند تا تقاضا برای بازار داخلی افزایش یابد و 
بدین وسيله به رشد صنعتی خود ادامه دهند ، 

برای نمونه ، (اما اقتصاد سياسی این کشورها 
طبيعت حاکميت طبقاتی در آن ها ، مازاد 
اجتماعی چگونه بوجود آمده ، اختصاص یافته  و 

مانعی بر چنين ) مورد استفاده قرار گرفته است
برای چنين .  جهت یابی مجدد قرار می دهند

جهت یابی مجدد ، واگذاری بخش مهمی از 
منابع به کارگران و کارکنان را طلب خواهد کرد 

  . ه با مخالفت طبقات حاکمه مواجه خواهد شدک
ِ هژمونی ایاالت  این دوره متالطم و سرازیری
متحده ، از طرف دیگر ، فرصت های مهمتری را 
برای پيشرفت مبارزات مردم و نيروهایی که 
برای نظام اجتماعی آلترناتيو مبارزه می کنند ، 
هم در کشورهای پيشرفته سرمایه داری و هم 

در کشورهای جهان سوم ، پيش حتی بيشتر 
در همان حال ، بحران ، برای پی . خواهد آورد

بردن مردم جهان به غير معقول بودن و توحش 
ظهور شورش . سرمایه داری کمک خواهد کرد

های رزمنده ضد دولتی در یونان ، اعتصاب 
عمومی کارگران فرانسه ، به اوج رسيدن 
تظاهرات در سقوط دولت ایسلند ، اشغال 

ارخانه در شيکاگو به وسيله کارگران ، و ک
تظاهرات کارگران در روسيه و چين پيشروان 

  .مبارزه طبقاتی قریب الوقوع هستند
  

  حباب هندی می ترکد
  

توليد ناخالص ملی هندوستان در طی دوره 
با سریع ترین گام های ممکن در  ٢٠٠٣ - ٢٠٠٨

نرخ سرمایه گذاری . هر دوره پنج ساله رشد کرد
مقایسه با اقتصادهای آسيای شرقی سر آن در 

ارزش بازار سهام آن به بيش . به آسمان کشيد
بخش شرکت های . از چهار برابر رسيد

خصوصی هندوستان با حمایت مالی بين 
از (المللی شروع به خریدن شرکت ها در خارج 

و نخبه گان بازرگانی . کردند) هندوستان
ابر وسياسی کشور از خود بعنوان طبقه حاکمه 

قدرت اقتصادی جدید ، شروع به تعریف و تمجيد 
  .کردند

  
توليد . در فاصله چند ماهه همه چيز تغيير یافت

ناخالص ملی در حال سقوط است ، بخش 
توليدی ، کنترل را از دست داده و به حالت 
آشفته در آمده است ؛ سرشناس ترین شرکت 
های هندی ضرر می دهند و سرمایه گذاری 

برنامه ریزی شده را لغو می کنند ، های از پيش 
بازار سهام سقوط کرده است ؛ تملک خارجی 

مایه درد ) شرکت های خارجی خریده شده(
سرهای بزرگ برای شرکت ها شده است؛ و 
غرور و خودستایی نخبه گان حاکم بخار شده 

  . است
  

اقتصاد هندوستان ، آن طوری که تاریخًا رشد 
رتمند داخلی از آن کرده است ، فاقد دیناميک قد

گونه ای که در یک اقتصاد سالم ، وسيعًا پخش 
شده ، تقاضای داخلی پدید می آید ، می 

، بطور فزاینده ای  ١٩٨٠بویژه از دهه . باشد
برای باال بردن رشد خود به ورود سرمایه های 

اقتصاد هندوستان از آن به بعد . خارجی رو کرد
خرین آ. آسيب پذیر است سيستماتيک به طور

در ) به شکل وام(باری که ورود سرمایه خارجی 
قطع شد ، اقتصاد ١٩٩٠ -١٩٩١سال های 

برای گرفتن وام . هندوستان دچار اضمحالل شد
تنظيم "تازه ، مجبورش کردند که سياست 

مورد دلخواه صندوق بين المللی پول " ساختاری
از آن زمان به بعد طوری که خود را . را به پذیرد

کرده " جهانی" وزه تجارت و مالیدر هر دو ح

است ، آسيب پذیری اش چندین برابر شده 
  . است

  
دوره فشرده کوتاه اخير رشد باالی هندوستان 

اساسًا نتيجه هجوم دریایی از )  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٨(
سيلی از سرمایه . نقدینگی از ایاالت متحده بود

سوداگر خارجی از راه های مختلف وارد 
رمایه خالص به اوج هندوستان شد ، ورود س

 -  ٢٠٠٨یکصد و هشت بيليون دالر در سال 
ورود این پول ها ، وام دهی بانک .  رسيد  ٢٠٠٧

به مصرف کنندگان طبقات باال و ميانی برای 
خریدن خانه و اتوموبيل را به طور افراط آميزی 

این هم به نوبه خود تقاضا در تمام . افزایش داد
ورود سرمایه  .رشته های صنعتی را تشدید کرد

سوداگر خارجی حباب های بزرگی را در بازار 
) مستغالت(سهام و بخش اموال غيرمنقول 

ایجاد کرد ، که منجر به این شد که غول های 
بر اساس آن (صنعتی و اربابان مستغالت هندی 

در ) افزایش سوداگرانه قيمت سهام و مستغالت
صنایع ای . زمره ثروتمندان جهان ارزیابی شدند

ه مصرف نخبه گان را برآورده می کردند ، از ک
خطوط هواپيمائی تا کاال های مصرفی با دوام ،  

تمامی این صنایع سرمایه بر هستند . باد کردند
) با اسثتنای جزئی از بخش ساختمان سازی(و 

 . خيلی کم شغل ایجاد می کند
  

در ضمن بخش هایی که اکثریت مطلق اشتغال 
مصرف توده ای را تهيه  نيروی کار و اکثر اقالم

می کند، یعنی کشاورزی و صنایع کوچک از 
سرمایه گذاری و حتی اعتبار برای سرمایه 
جاری محروم بودند ؛ در طی زمانی که بخش 
شرکت های بزرگ در شکوفایی و رونق بودند ، 

دچار رکود ) کشاورزی و صنایع کوچک(آن ها 
ره بدین ترتيب در دو. شده و حتی به قهقرا رفتند

رونق ، اشتغال و دستمزد ها برای مدت زمان 
زمانی که سرانجام آنها رو . طوالنی راکد ماندند

به افزایش گذاشتند که رونق بخش ساختمانی 
در نتيجه کمبود (تامين شد ، کمبود مواد غذایی 

، با احتکار کاالهای )سرمایه گذاری در کشاورزی
کشاورزی همراه شد ، موجب افزایش زیاد 

ها و ربودن بخش اعظم درآمد بدست قيمت 
  .    شتگ آمده کارگران و کارکنان

  
بعد از این که اقتصاد حبابی بين المللی 
ترکيد ، اقتصاد حبابی هندوستان نيز دچار 

پيش بينی شده .  همان سرنوشت شد
ورود  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩است که در سال 

سرمایه خالص به ده بيليون دالر کاهش 
بازار سهام  %. ٩١کاهش  –خواهد یافت 

ژانویه  ٨در  ٢٠.٨٧٣از ارزش باالی (بمبی 
نوامبر  ٢٠در  ٨.۵۴١به ارزش کم  ٢٠٠٨

   و هندوستانبحران بزرگ جدید
  )قسمت آخر(

این نوشته به بررسی برخی از جوانب بحران اقتصادی گسترده ای که نظام امپریاليستی را در سالهای اخير فرا گرفته، 
این .می پردازد و بعضی از ایده های نظریه پردازان نظام سرمایه داری در مورد ریشه ها و عوامل بحران را نقد می کند

جنبه هائی "که به زبان انگليسی در نشریه " بحران بزرگ جدید و هندوستان"ی است تحت عنوان مقاله ترجمه نوشته ا
پيام فدایی ضمن تشکر از مترجم این مطلب برای اطالع  . درج شده بود ٢٠٠٩مارچ  -  ۴٧شماره " از اقتصاد هندوستان

  . ام می کندخوانندگان خود از دیدگاه های موجود در این زمينه، به درج این نوشته اقد
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سقوط کرد ، و از آن زمان تا به حال  ٢٠٠٨
. باقی مانده است) ٨.۵۴١(در سطح پائين 

در ماه % ٩.٨نرخ رشد ماهانه صنایع از 
به  ٢٠٠٨در دسامبر % ٢به  ٢٠٠٧آگوست 

   )١۵. (سرعت سقوط کرد
  

حاکمان هندی این را بصورت منحصرا بحران 
نقدینگی و سود آوری بخش شرکت های 

از این رو آن ها . خصوصی ارزیابی می کنند
سلسله اقداماتی را برای سرازیر شدن پول 
بانک ها به بخش شرکت ها جهت جبران کردن 
تقليل جریان سرمایه های خارجی کرده اند؛ به 

ذاری بنيادی عالوه محدودیت های سرمایه گ
خارجی و سرمایه گذاری مستقيم خارجی در 
بخش های مختلف را ُشل کرده اند؛ امتيازات 
مالياتی و یارانه های صادرات را گسترش داده 
اند؛  بخش موسسات مالی دولتی را مجبور 
کرده اند تا با خریدهای خود از پایين آمدن قيمت 

تا از سقوط قيمت سهام (سهام جلوگيری کنند 
؛ با مجبور کردن بخش )انعت کرده باشندمم

بانک های دولتی به ارزانتر و آسانتر کردن وام 
برای خرید خانه و اتوموبيل ، تقاضا برای 
مستغالت و صنایع اتوموبيل را افزایش دادند؛ و 

هواپيما را بطور افراطی ) توربين(قيمت سوخت 
برخالف تقليل قيمت محدود دیزل و (تقليل دادند 

تا به خطوط هواپيمایی خصوصی کمک ) بنزین
تنها دو طرح  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩در سال .  کنند

هزینه مستقيم وجود دارد ، و هر دو نيز ناچيز 
بيليون روپيه از هزینه اضافی  ٢٠٠: هستند

دولت مرکزی ، و افزایش در حد مجاز مقداری که 
  .  دولت های ایالتی می توانند قرض کنند

  
و بی وقفه برای سود اما ، در یک جو بی رحِم 

ها ، بعيد است که این اقدامات بتواند رونق 
سرمایه گذاری تازه ای را به وسيله بخش 
شرکت های خصوصی راه اندازی کند ، به ویژه 
که رونق آخری ، شرکت ها را با مازاد ظرفيت به 

شرکت های بزرگ ، ترجيحًا .  جا خواهد گذاشت
يعت لرزان ، وجوه و امتيازات را برای تقویت وض

خود مورد  –در بعضی موارد خطرناک  –مالی 
برای مثال، هرگاه . (استفاده قرار خواهند داد

کسی سقوط قيمت زمين را در نظر بگيرد، 
خيلی از شرکت های مستغالتی ممکن است 

در همان حال ، این ). که عمال ورشکسته باشند
های مالياتی را تقليل خواهند اقدامات درآمد 

اعتبارات بانکی را از بخش هایی که  مسير ،داد
احتياج مبرم بر آن دارند را نيز تغيير خواهند داد ، 

از (را یارانه خواهند داد ) لوکس(مصارف تجملی 
، و ) قبيل مسافرت های هوایی و اتوموبيل ها

کنترل خارجی ها را در بخش هایی که تا بحال 
  . محدود بوده است را مجاز خواهند کرد

  
در زمان های اخير بخودی خود به نفع رشد باال 

مردم نبود ، مشاغل و درآمد هایی را که به 
شکل فالکت باری با یک دست عرضه کرد ، با 

بعالوه ، رشد بر پایه .  دست دیگر پس گرفت
بيشتر و هر چه بيشتر یک جانبه کردن اقتصاد 
درجهت تقاضای نخبه گان بود ، از طریق ورود 

رت گرفت؛ این نمی پول و سرمایه خارجی قد
شکی نيست .  (تواند برای هميشه دوام یابد

که حاکمان و اقتصاد دانان آن ها تصور کردند که 
اقتصاد هندوستان ، و حتی زندگی سياسی آن 

از شرایط " مجزا"، می تواند برای هميشه 
باالخره ، این رشد سریع ). اکثریت مردم آن بماند

ت های در ذات الگوی خود ، همه نوع فعالي
اقتصادی نامطلوب ، اسراف کار و حتی مضر را 
داشت ، از قبيل تکثير اتوموبيل و مسافرت 
هوایی ، زیر سازی شهری برای اتوموبيل ها ، 
شرکت های مراقبت بهداشتی ، خرده فروشی 
سازمان یافته ، شرکت های کشاورزی ، غصب 
زمين های کشاورزی برای مستغالت ، خصوصی 

  .نابع طبيعی ، و غيرهکردن آب و دیگر م
  

در حالی که مردم به عنوان یک مجموعه کل از 
این الگوی رشد بهره مند نشدند ، فروپاشی آن 

در شکل اخراج کارگران ، قيمت های  –رشد 
سرشکسته برای دهقانان ، ضربه بال درنگی را 

صد ها هزار نفر از . به خيلی ها خواهد زد
پارچه  –کارگران در بخش صادرات اخراج شدند 

بافی و پوشاک ، جال دادن الماس ، کاالهای 
هم چنين صرفه .  چرمی ، توریسم و غيره

جویی و بيکار سازی در بخش های مختلفی که 
برای برآوردن تقاضای نخبه گان و اقشار ميانی 
کار می کردند ، از قبيل اتوموبيل ها ، هتل ها ، 
خطوط هواپيمایی ، کاالهای مصرفی با دوام ، و 

هم تر از همه ساختمان سازی ، نيز در راه م
  .است

  
توليد کننده قيمت های کاالهای کشاورزی ،   

که تنها هفت و یا هشت ماه پيش سر به فلک 
می کشيد ، حاال با کساد شدن تقاضا و انتقال 
نمونه قيمت های بين المللی به هندوستان ، 
در شرف سقوط هستند ؛ دهقانان برای یک 

یگر شاهد قيمت های دوره طوالنی د
با این حال تمایل دراز . (سرشکسته خواهند بود

مدت رشد ناچيز توليد کشاورزی و کنترل تجارت 
روی کاالهای کشاورزی ، باعث  خصوصی بر

شده است که قيمت مواد غذایی در سطح باال 
باقی به ماند؛ در حقيقت تورم قيمت غذا در 

از .  )چندین ماه اخير ، در حال صعود بوده است
آن جایی که موسسات مالی تقریبا 
ورشکسته در غرب برای تقویت و تحکيم 
خودشان اقدام به فروش سرمایه گذاری 
های خود در جهان سوم کرده اند ، خروج 
. سرمایه از هندوستان افزایش یافته است

به ازای هر دالر در  ٣٩.٣٧برابری روپيه از 
 ۵٢، امروزه به تقریبا  ٢٠٠٨ژانویه سال 

  .روپيه در ازای هر دالر رسيده است
  

اما آن چه را که این فروپاشی تاکيد می 
کند این است که این رشد در نهاد خود 

ی " رشد"حقيقت آن که . قابل دوام نبود
که در اوج خود این چنين استخدام ناچيز 
بوجود آورد ، فروپاشی اش نيز خسارات 

بعالوه، لغو . محدودی را به بار خواهد آورد
 –القوه بعضی از سرمایه گذاری ها بزرگ ب

از قبيل زمين خواری مناطق اقتصادی ویژه 
، یا پروژه های منهدم کننده اشتغال برای 

در حقيقت  –خرده فروشی سازمان یافته 
کاهش ترافيک . به نفع مردم خواهد بود

هوایی روی هم رفته چيز خوبی خواهد 
و راه حل مسئله طبيعت غير سود . بود

کشاورزی هندوستان در این است آوری 
  . که رونق سوداگر دیگری را بوجود نياورد

کامال بر عکس موضوع مورد عالقه حاکمان 
هندوستان، مردم هندوستان عالقه ای برای 
پيدا کردن راه های جذب و جریان سرمایه های 
خارجی جدید و یا تحرک بخشيدن به اقتصاد 

گر این به عبارت دی.  حبابی شرکت ها  ندارند
. طرح ها مستقيمًا عليه منافع آن ها است

منافع مردم درطلب کردن درخواست های فوری 
از قبيل سرمایه گذاری و حمایت دولت از 
کشاورزی و فعاليت های مربوطه؛ دادن اعتبار، 

منابع، (حمایت مالی، و دیگر کمک های ضروری 
به توليد کنندگان کوچک غير کشاورزی ) بازاریابی

صنایع بافندگی / کوچک، صنایع دستیصنایع (
؛ افزایش همه جانبه در ایجاد اشتغال )دستی

بوسيله دولت؛ همگانی کردن سيستم توزیع 
پوشش واقعی همه : در سه مفهوم (عمومی 

مناطق و خانواده ها؛ تامين کامل نياز خانواده؛ و 
شامل کردن تمامی احتياجات اساسی ، نه 

بت های ؛ همگانی کردن مراق)صرفًا غله
بهداشتی عمومی در سطح شایسته ای؛ 
ساختن مدارس  به اندازه کافی با استخدام 

؛ )شایسته(گروه های معلمين واجد شرایط 
تضمين خانه مناسب برای توده های شهری؛ و 

  .اقدامات دیگر نظير این
  

در همان حال، منافع مردم در این 
درخواست نهاده است که اقتصاد کشور 

جوم سرمایه های خارجی دیگر تحت یوغ ه
و یا در جهت تقاضای خارجی و یا تقاضای 
تجملی به بهای توسعه دمکراتيک و ملی 

و باالخره ، هم چنان . واقعی ،  قرار نگيرد
که کمبود استخدام در دراز مدت پافشاری 
می کند و ادامه می یابد ، تقاضای 
دهقانان برای دسترسی به زمين و دیگر 

برای زراعت باید  دارایی های روستایی
  . بطور راسخ در پيش گرفته شود

  
البته، این برابر است با درخواست تغيير 

در حال حاظر ، هم . خود اقتصاد سياسی
چنان که بحران جهانی خود سيستم 
سرمایه داری را بی اعتبار می کند ، تقاضا 

دایره وسيع و  نيز برای چنين تغيير
رها وسيعتری از طرفداران را در این کشو

این وظيفه دانشجویان . بدست خواهد آورد
صادق اقتصاد سياسی است که دالیل 
واقعی بحران جاری و نياز به مبارزه برای 
اقتصاد سياسی را که می تواند مازاد 
اجتماعی کشور را در جهتی که احتياجات 
واقعی اجتماع حال و آینده را برآورد کند را 

  . به مردم توضيح دهند
  

نيرمال چاندرا و جی کوب لویچ که با با تشکر از 
توضيحات بخردانه خود به طرح اوليه این نوشته 

  .یاری رساندند
  

  :پيام فداییاز توضيح یک و  زیرنویس ها
متاسفانه با پوزش از خوانندگان عزيز چون 

 زيرنويس های اين مطلب در شماره های 
قبل درج نشده بود به همين دليل تمامی 

  .می کنيميکجا در اينجا درج را آنها 
  
،   "عصر آسيا"مصاحبه در نشریه  – ١

 ١۴صفحه       ٢٠٠٨/١٢/٢٢
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شنبه ششم آپریل جمعی از مبارزین  ٣روز  
مارکسيست ایرانی و هلندی در اعتراض به 

ستمديده ايران توسط  سرکوب مبارزات مردم
ديکتاتوری حاکم بر ايران  ودر حمایت از 
مبارزات آزادیخواهانه  توده ها، سفارت رژیم 

اسالمی در هلند را مهوری ضد مردمی ج
در جريان اين . برای مدتی اشغال نمودند

اقدام مبارزاتی حمله کنندگان به النه 
جاسوسی رژيم درهای حصار آهنی دور 

قفل کرده و پرچم ساختمان سفارت را 
جمهوری اسالمی را پائين کشيده و تصوير 

را به جايش به اهتراز در " ندا آقا سلطان"
های رادیکالی  اين رفقا  با فرياد شعار. آوردند
اسالمی با هر جناح و دست  مهوریج" مانند 

زنده با " و " زنده با د آزادی"،  "نابود باید گردد
ئی مردم نشان دادند که رها" د سوسياليسم

را در گرو نابودی تماميت جمهوری اسالمی 
به دنبال اين حرکت ، مزدوران رژیم . ميدانند

اسالمی در  مهوریوابسته به امپرياليسم ج
سفارت که انتظار چنين اقدام افشاگرانه ای را 
نداشتند به مقابله برخاسته و يکی از آنها 

" وطن فروش"آنها را ،ضمن توهين به این رفقا
وطن "وقاحت اين مزدور در . مودخطاب ن
ناميدن کمونيستها که دهها هزار از " فروش

آنها را همين رژیم صرفًا به جرم استقالل 
وآزادیخواهی به قتل رسانده و در گورهای 
دست جمعی به خاک سپرده تا حتی آرامگاه 

پنهان ) کارگران و زحمتکشان(آنها  از مردم 
اين نوشته  باقی بماند، مرا برآ ن داشت تا در 

به اين امر بپردازم که آيا رژیم ضد مردمی 
اسالمی از باال تا پایينش، چه آن  مهوریج

زمان که تازه امپریاليسم سکان نظم  ضد 
خلقی حاکم را به آن سپرد و خمينی مزدور 
در رٔا سش بود و چه  در این سالها که خامنه 
ای فقيه مزدورش بوده، وطن فروش بوده و 

خواهان و کمونيستهائی که هست يا آزادي
برای آزادی ايران از قيد سلطه امپرياليستها 
وستمگران لحظه ای از مبارزه بر عليه اين 

  نظم ضد مردمی  وابسته باز نايستاده اند؟
  

کوشد با مروری خيلی مختصر   این نوشته می
اسالمی نشان دهد که  مهوریبر کارنامه ج

و تمام به واقع این رژيم و سران جنايتکارش 
کسانی که در پيشبرد و تحقق برنامه های 

" سياه و ضد مردمی آن دست داشته و دارند 
باشندو نه کمونيستها که    می" وطن فروش

در طول مبارزات سرسختانه شان نشان داده 
اند هدفی جز استقالل و آزادی ايران از قيد 

سلطه امپرياليسم و رهائی کارگران 
ته و از زير بار ظلم وستم نداش

برای هر چه ملموس تر کردن . ندارند
این حقيقت ضروری است که گفته 

اسالمی  در  مهوریشود که ج
شرایط تاریخی معينی با 

های معين و تعيين کننده ای  شاخص
در یار گيری جدید امپریاليسم فرمان 
همان نظمی به او واگذار گردید که 

دهه در را سش  ٢برای بيش از 
وش قرار محمد رضا شاه وطن فر

در شرايطی که نظم ضد . داشت
مردمی حاکم  در آتش انقالب مردم 
می سوخت  و کارگران شرکت نفت 
شير های نفت را بسته بودند دارو 
دسته خمينی در چهارچوب منافع 
قدرتهای بزرگ و انحصارات نفتی 
تالش نمودند اعتصاب کارگران را 
کنترل و جريان صدور نفت را تضمين 

ز همان روزهای اول به اساسا ا. کنند
 مهوریسران ج(قدرت رسيدن حاکمين جدید
آنها با هدف ) اسالمی از خمينی تا دیگران

سرکوب اين انقالب به قدرت رسيدندو در 
جريان سرکوب خونين انقالب مردم  به مثابه 

های نفت را بر روی  یک رژیم سر سپرده شير
آنها نه تنها باز کرده بلکه جهت کمک به 

خود برای غلبه بر بحرانهايشان به اربابان 
بهای نفت صادراتی  چوب حراج زده و نفت 
کشور را به بهای نازلتر از بهای وقت در بازار 

و از جمله   به امپریاليستها و  انحصارات نفتی
کمپانی های آمریکا ئی که  کنترل بازار 

این . جهانی نفت را در دست دارند  فروختند
م خورده وطن وطن فروشان و دشمنان قس

يعنی سردمداران جمهوری اسالمی در تحقق 
وطن فروشی در بارگاه (همين امر
سپس ايران  را به عرصه جنگی ) امپریاليسم

هشت ساله با عراق  تبدیل کردند که اگر 
هيچ نفعی برای مردم دو کشور نداشت اما 

   .صد در صد به نفع قدرتهای جهانی بود
  

بارز وطن  که انعکاس" ایران گيت"ماجرای 
فروشی سران جمهوری اسالمی است و لکه 

 مهوریننگيست بر چهره جنایت کار ج
در همين . اسالمی در همين دوران رخ داد

های  جنگ به گواه اسناد موجود به رغم شعار
اسرائيلی جمهوری " ضد"مردم فریب 

اسالمی، يکی از منابع تامين  تسليحات 
 که با روی کار آمدن" شا هنشاهی"ارتش 

شده و  " اسالمی" جمهوری اسالمی يکشبه
بر آن گذاشته " ارتش جمهوری اسالمی"نام 

شد بود اسرائيل بود يعنی  این دژ نظامی 
در تمام دوران جنگ  . امپریاليسم در منطقه

اما فعال ميان " پنهان"یک دیپلماسی 
جمهوری اسالمی و دولت اشغالگر اسرائيل 

در  وجود داشت که امروز برخی ازاسنادش
و بعد از .   اختيار همگان قرار گرفته است

پايان جنگ و آن شکست مفتضحانه، 
خرابيهای جنگ فرا رسيد " سازندگی "دوران

که خود محملی شد برای وطن فروشی هر 
  . چه بيشتر سردمداران جمهوری اسالمی

  
" سازندگی "در پروسه باز سازی که  دوران 

ساله رياست  ٨نام گرفت  و با دوران 
مهوری رفسنجانی شروع شد، رفسنجانی ج

و بقيه سردمداران رژيم با انعقاد قراردادهای 
اسارت بار منافع عظيم اقتصادی 
،سياسی،نظامی امپریاليسم را تامين کردند 

دراين دوران که  خود داستان ويژه ای  از . 
وطن فروشی سردمداران جمهوری اسالمی 
است ، حاکمين مرتجع جمهوری اسالمی در 

ه تاراج دادن ثروتهای وطن قرارداد هایی را با ب
دول  و بویژه دول امپریاليستی و کمپانی های 
آنها بسته اند که به قراردادهای ناصر الدین 

يکی ديگر از مظاهر . شاهی مشهورشده اند
وطن فروشی جمهوری اسالمی نقشی 
. است که در افغانستان بازی کرد و می کند

ارتش در دهه هشتاد هنگامی که 
متجاوزشوروی کشور افغانستان را اشغال 
کرده بود جمهوری اسالمی در تحقق 
سياست آمریکا در افغانستان بسيار فعال شد 
و از هيچ کوششی برای تسليح مجاهدان 
افغان که دست پرورده امريکا بودند  کوتاهی 

به واقع جمهوری اسالمی در این سالها . نکرد
همکار هم در افغانستان و هم درعراق 

  .امپریاليسم آمریکا بوده است  صميمی
  

از سوی ديگر در تمام اين سالها، جمهوری 
های  اسالمی در اجرای سياستهای نهاد

را  " وطن"مالی امپریاليستی ايران را يعنی 
های  از کشور های بدهکار به بانک  به یکی

در همين مسير و بعد از . خارجی تبدیل کرد
انی مزدور ، در زمان ریاست جمهوری رفسنج

دوره هشت ساله رياست حمهوری خاتمی 
های اقتصادی نئو  در جریان اجرای سياست

ليبرالی بانک جهانی و صندوق بين المللی 
پول به منظور تسهيل سرمایه گذاریهای 

و بعالوه وارداتی کردن تمام و کمال   خارجی
وطن، برای مصرف کاالهای بنجل 

المی اس مهوریامپریاليستها حاکمين ج
هر چند (بخش های چشمگيری از اقتصاد 

کشور را که از طریق آنها ميليون ها ) وابسته
های آنها تامين معاش  انسان کارگر و خانواده

کردند به نابودی کشانده و به این ترتيب   می
  زندگی  های خارجی در خدمت گذاری به قدرت

با رياست .  این انسانها را به تباهی کشانند
مدی نژاد و افزايش بيشابقه جمهوری اح

قيمت نفت در چهار سال اول ریاست 
جمهوری وی  در امد جمهوری اسالمی از 

خود رژیم   فروش نفت طبق آمار رسمی
ميليارد دالر بود طبق همين  ٣۵٠مبلغی حدود 

ميليارد دالر  آن جهت وارد کردن  ٢۶۴آمار 
کاالهای مصرفی به جيب گشاد انحصارات 

  .یز شدامپریاليستی وار
  

نتيجه این عملکرد آن شده است که 
آن هایی که هنوز تعطيل " وطن"های  کارخانه

باشند   می" باز"های آنها هنوز  نشده اند و در
کنند بهای این   درصدی کار می ٣٠با ظرفيت 
های مخرب و ویرانگر وطن را آن  سياست

پردازند که   کارگران و خانوادهای آنها می
ها با حمایت رژیم ضد  صاحبان این کارخانه

کارگری جمهوری اسالمی ماهها دستمزد 
آیا اين واقعيات .پردازند  بخور و نمير آنها را نمی

نشان نمی دهد که رژيم جمهوری اسالمی 
تا بن استخوان وابسته به امپرياليستها بوده و 

. نداشته وندارد" وطن فروشی"ی جز  عملکرد
 پس وطن فروش کمونيستها و انقالبيونی

نيستند که با همه وجود بر عليه اين سلطه 
ضد مردمی می جنگند بلکه کسانی هستند 
که با قلم و قدم در راه تداوم اين سلطه ضد 

  .مردمی گام بر می دارند
  

  اميدوار –غالم 
   ٢٠١٠آپريل  ١٤

 
  
  

  كيست؟ "وطن فروش  "
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رويدادهای سياسی و درگيری های ميان توده 
های مخالف رژيم و نيروهای دولتی قرقيزستان 

اپريل، پس از خيزش انقالبی مردم يل ماه در اوا
ايران در خرداد ماه يکی از مهمترين رويدادهايی 

) ١. (بود که توجه مردم دنيا را به خود جلب کرد
اما آنچه که در رسانه های رسمی جهان در 
رابطه با رويدادهای اپريل ماه قرقيزستان منتشر 
. شد، چيزی جز وارونه نشان دادن واقعيتها  نبود

در رسانه های امپرياليستی اينطور وانمود شد 
قرقيزستان دولتی ) موقت(که دولت جديد 

مردمی است که درنتيجه مبارزات مردم با دولت 
فاسد قبلی به قدرت رسيده و از حمايت وسيع 

اما واقعيت اين است که . توده ها برخوردار است
مردم زحمتکش قرقيزستان که پس از انقالب 

در   ٢٠٠۵يستی در سال مخملين امپريال
کشورشان ، روز به روز بدبخت تر شده اند و در 
تمام اين سالها تالش کرده اند که با دولتی که 
روابط نزديکی با آمريکا دارد مبارزه کرده و آن را 
سرنگون کنند و در ماه اپريل نيز برای سرنگون 

اما . کردن رژيم فاسد و سرکوبگرحاکم برخاستند
ده های مقاوم قرقيزستان به داليل اين بار نيز تو

منجمله فقدان سازماندهی و رهبری (مختلفی 
از امپرياليستها و رژيم مورد ...) انقالبی و 

که دولت فاسد و ضدمردمی (حمايت آنها 
) جديدی را جانشين دولت مشابه قبلی کرد

  .        شکست خوردندموقتا 

و به اصطالح  ١٩٩١پس از فروپاشی شوروی در 
قرقيزستان، رهبر حزب کمونيست " تقاللاس"

به رياست جمهوری و " عسگر آقايف"اين کشور 
به نخست وزيری " قربان بيگ باقی يف"

در اين مقام  ٢٠٠۵قرقيزستان رسيدند و تا سال 
از يکطرف ديکتاتوری بی حد . باقی ماندند

که قصد داشت رياست جمهوری " عسگر آقايف"
، و از طرف ديگر را در خانواده خود موروثی کند

رشد تضادهای منافع روسيه و امريکا و چين و 
رقابتهای آنان بر سر کنترل قرقيزستان که دارای 
اهميتی استراتژيک در آسيای ميانه است، و 
مهمتر از همه افزايش ظلم و ستم و فقر و 
بيکاری و فساد و جنايات ناشی از حکومت 
ب گروهی از مافيای وابسته به امپرياليزم موج

رشد بحرانهای سياسی اجتماعی در اين کشور 
توده های ستمديده  که از فرط فقر و . شد

بدبختی جانشان به لب رسيده بود،  به مبارزه و 
اما شرايط . اعتراض و تظاهرات گسترده پرداختند

داخلی و جهانی موجب شد که امپرياليستها 
" اپوزيسيون"بتوانند طی سالها برنامه ريزی 

د را در صحنه سياسی دست ساز خو
  . قرقيزستان رشد داده و به قدرت برسانند

اپوزيسيون دست ساز امپرياليستها در دوران 
از کسانی " عسگر آقايف"رياست جمهوری 

رئيس جمهور " (قربان بيگ باقی يف"مانند 
رزا "و ) اپريل سقوط کرد ٧سابق که در 

رئيس جمهور جديد که جايگزين " (آتونبايوا
اين اپوزيسيون . تشکيل ميشد) شد "باقی يف"

و حمايت " (باقی يف"امپرياليستی به رهبری 
با بهره برداری از مبارزات ) از او" رزا آتونبايوا"

توده ها و به انحراف کشاندن آنها، با کودتايی 
انقالب "دولتی با حمايت امپرياليست ها که نام 

به قدرت  ٢٠٠۵به آن داده شد، در مارس " الله
  . به روسيه پناهنده شد" عسگر آقايف" رسيد و

" انقالب الله"يکی از شرط های دولت امريکا در 
ايجاد پايگاه " باقی يف"برای به قدرت رساندن 

در حومه " ماناس"نظامی امريکايی در منطقه 
اين پايگاه مهمترين . پايتخت قرقيزستان بود

پايگاه برای اعزام نيرو و رساندن مهمات به 
. مريکا و ناتو در افغانستان استاشغالگران ا

بيشتر نيروهای نظامی ناتو و امريکا و بيش از 
" ماناس"درصد مهمات آنها از طريق پايگاه  ٢٠

يعنی هر روز . به افغانستان فرستاده ميشود
چند صد  سرباز نيروهای اشغالگر در افغانستان 

  . از اين پايگاه عبور ميکنند

از مردم قرقيزستان که نفرت شديدی 
امپرياليست ها دارند و با جنگ و اشغال 
افغانستان مخالف هستند، بارها در اعتراض به 

در کشورشان دست به " ماناس"وجود پايگاه 
و يکی از مهمترين . اعتراض و تظاهرات زدند

شعارها و خواسته های مردم در تظاهرات و 
شورشهای ماه اپريل نيز بسته شدن پايگاه 

ای امپرياليستی همانطور رسانه ه. بود" ماناس"
که در رابطه با خيزش انقالبی توده ها در ايران 
تالش ميکردند اخباری را منتشر کنند که با 
منافع خودشان و اصالح طلبان و حفظ کليت رژيم 
وفق داشته باشد، در رابطه با شورشهای اپريل 
قرقيزستان نيز تالش ميکردند که صحنه های 

های  مربوط به شعارها و خواسته
ضدامپرياليستی و ضدامريکايی مردم را سانسور 

  .  کنند

و غارت " انقالب الله"فقر و بدبختی ناشی از 
دسترنج زحمتکشان قرقيزستان بدست طبقه 
سرمايه دار حاکم و حاميان امپرياليست آنها، 

يک سوم جمعيت قرقيزستان را به زير خط عمال 
يز فقر کشانده و بسياری از بقيه خانواده ها ن

وابسته به کمکهای مالی دريافتی از اعضای 
فاميل خود شدند که برای کارگری به روسيه 

اين کمکهای مالی نيز در اثر . می رفتند
بحرانهای اقتصاد جهانی کاهش يافته و يا از 

  . عمال قطع شده اند

  در قرقيزستان" ماناس"پايگاه امريکايی 

رژيم ديکتاتور و ضدخلقی حاکم بر قرقيزستان 
يکی از متحدين مهم دولت امريکا در به اصطالح 

و از آنجا که پايگاه . جنگ با تروريسم است
نقش بسيار مهمی در ادامه " ماناس"نظامی 

جنگ و اشغال افغانستان دارد، يکی از مهمترين 
اهدافی که دولت امريکا با دخالتهای خود در 
جريان خيزشهای اخير مردم قرقيزستان دنبال 

  . است" ماناس"پايگاه ميکند، حفظ 

برای کمک به تداوم  ٢٠٠١اين پايگاه در دسامبر 
اشغال نظامی افغانستان، در کنار فرودگاه بين 

پايتخت " بيشکک"در حومه " ماناس"الملل 
روابط دولتهای روسيه و . قرقيزستان ايجاد شد

چين با دولت وقت قرقيزستان در اثر ايجاد اين 
پايگاه برای امريکا اهميت اين . پايگاه تيره شد

جدا از جا پائی که در اين کشور برايش ايجاد 

کم خرج ترين و می کند در اين است که 
سريعترين مسير اعزام نيرو به افغانستان 

و تا کنون هزاران نفر از  . محسوب ميشود
نيروهای ناتو از اين طريق به افغانستان اعزام 

  .شده اند

مخالفت با  مردم قرقيزستان از همان ابتدا در
همکاری دولت قرقيزستان با ارتش امريکا در 

به اعتراضات و " ماناس"افغانستان و ايجاد پايگاه 
. راهپيمايی ها و شورشهای پراکنده دست زدند

اخبار مربوط به درگيری های ميان سربازان 
امريکايی و مردم محلی که غالبأ به زيرپا 
گذاشته شدن حق مردم محلی تمام ميشد، 

م و نفرت توده ها از نيروهای برخش
 ۶در به عنوان مثال . امپرياليستی می افزود

يکی از افسران امريکايی در  ٢٠٠۶دسامبر 
به " ماناس"ايستگاه بازرسی نزديک به پايگاه 

" الکساندر ايوانف"يک راننده کاميون به نام 
اين حادثه . شليک کرد و او را به قتل رساند

دم محل با مأمورين موجب تظاهرات و درگيری مر
اما خانواده مقتول از يکطرف به دليل . دولتی شد

ترس از دولت و از طرف ديگر در اثر فقر شديد 
اقتصادی، تسليم تهديدها و تطميع ها ی 
مقامات قرقيز و امريکايی را خوردند و پس از 

  . مدتی از دنبال کردن ماجرا دست کشيدند
  

ی مردم اينگونه بی عدالتی ها و همچنين آگاه
نسبت به اين واقعيت که امپرياليست ها حافظ 
دولتهای ديکتاتور و منشأ ستم بر زحمتکشان 
هستند، نفرت ضدامپرياليستی توده ها را 

  .افزايش ميداد
  

دولت امريکا را " باقی اوف" ٢٠٠٩فوريه  ٣در 
دولت . کرد" ماناس"تهديد به بستن پايگاه 

تصميم روسيه نيز که در ظاهر ادعا ميکرد که 
فقط مربوط به " ماناس"گيری در رابطه با پايگاه 

" باقی اوف"مردم قرقيزستان است، به دولت 
ميليون دالر  ١۵٠ميليارد دالر وام و  ٢قول  

" ماناس"کمکهای بالعوض در ازای بستن پايگاه 
  . را داد

دولت برای خاموش کردن مبارزات 
ضدامپرياليستی توده ها، از يکطرف جنگ زرگری 

راه می " ماناس"امريکا بر سر بستن پايگاه  با
انداخت و از طرف ديگر پارلمان اين دولت با 

مخالفت ميکرد و فقط " ماناس"بستن پايگاه 
تقاضای افزايش اجاره پايگاه را برای دولت امريکا 

ناگفته نماند که مردم قرقيزستان . می فرستاد
که ميدانند دولت امريکا باعث و بانی قدرت 

ارو دسته های مافيايی و جنايتکار در گيری د
کشورشان است، به خوبی ميدانند که درآمد 

نيز به جيب دارو " ماناس"حاصله از اجاره پايگاه 
 ٢٠٠٩فوريه  ١٩در . دسته حاکم سرازير ميشود

دولت امريکا با افزايش اجاره بهای محل مخالفت 
کرد و پارلمان قرقيزستان در نمايشی ظاهری به 

اه رأی مثبت داد و روز بعد نيز اخطاريه بستن پايگ
. ای برای تخليه محل به پايگاه ماناس فرستاد

عليرغم اين بازی های عوامفريبانه، مذاکرات 
پشت پرده ميان دو دولت ادامه يافت و قرارداد 

ميان دو دولت امريکا  ٢٠٠٩ژوئن   ٢٣جديدی در 
" ماناس"و قرقيزستان برای ادامه فعاليت پايگاه 

اجاره بهای طبق قرارداد مزبور، . د شدمنعق
) سه برابر مقدار قبلی(ميليون دالر  ۶٠پايگاه به 

 مرکز"افزايش پيدا کرد و اسم پايگاه نيز به 
اين تغيير اسم که . تبديل شد" ترانزیت ماناس

منتهای فريبکاری بی شرمانه برعليه خواست 
توده ها و ناديده گرفتن و تمسخر فهم و شعور 

موجب فعاليت پايگاه ماناس بود، و ادامه توده ها 
 برافروختن هرچه بيشتر خشم مردم برعليه

. و حاميان امپرياليست آن شد" باقی يف"دولت 
به اتمام خواهد  ٢٠١٠قرارداد فوق در ژوئن 

 :ستون آزاد

  

  

در قرقيزستان چه 
 ؟گذرد مي
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رسيد و دولت موقت ناگزير است که خود را برای 
  .مواجهه با فوران مجدد خشم توده ها آماده کند

دام دولت موقت برای دادن اطمينان اما اولين اق
به قدرتهای امپرياليستی و جلب حمايت آنها، 
انتشار اطالعيه ای بود مبنی براينکه دولت 

منجمله (موقت تعهدات خود به دولتهای خارجی 
را ) حفظ پايگاه های نظامی امريکا و روسيه

  . کماکان اجرا خواهد کرد

ی مجموعه عوامل مختلف، تشديد بحران اقتصاد
و افزايش فقر و استثمار و نفرت توده ها برعليه 
رژيم ارتجاعی حاکم آن منجر به ادامه و تشديد 
تظاهرات و راهپيمايی ها و درگيری مردم و کل 

دولت با اعالم . نيروهای ضدمردمی رژيم  شد
پايتخت " (بيشکک"حکومت نظامی در شهرهای 

و " نارين"و " تاالس"و دو شهر بزرگ ) قرقيزستان
انسور رسانه های غيردولتی و بستن اينترنت س

به روی مردم قرقيزستان، تالش کرد که از ارتباط 
گيری توده ها و ارتقای مبارزات آنها جلوگيری 

چندين کانال تلويزيونی و روزنامه غيردولتی  .کند
توسط دولت بسته شده و دهها خبرنگار و 
روزنامه نگار منتقد و مخالف دولت کشته و يا 

تظاهرکنندگان وسيعا دستگير . يد شدندناپد
شده و در زندانها مورد شکنجه قرار گرفتند و 
. بسياری از آنها به مناطق دورافتاده تبعيد شدند

يکی از خبرنگارانی که در مورد فساد مالی 
مقامات دولتی افشاگری کرده بود در ماه فوريه 
توسط عوامل دولتی از باالی يک ساختمان 

ين پرتاب شده و به قتل شش طبقه به پائ
 .    رسيد

شديدترين و مرگبارترين درگيريهای ميان مردم و 
اپريل در ساختمان  ٧نيروهای دولتی در  

بيش از هزار نفر از . دادگستری به وقوع پيوست
تظاهر کنندگان به دفتر دادستان حمله کرده و 

پليس به سمت . آن را به تصرف خود درآوردند
طبق . داد زيادی را کشتمردم شليک کرد و تع

نفر زخمی  ١٠٠٠نفر کشته و  ٧۵آمار دولتی 
" بيشکک"کارکنان يکی از بيمارستانهای . شدند

گزارش دادند که ده ها نفر از تظاهرکنندگان به 
  .  دليل شليک گلوله به سرشان کشته شدند

اپريل شرکت های متعلق به  ٨و  ٧در روزهای 
های زنجيره سرمايه داران و  دولت و فروشگاه 

که متعلق به مافيای ) مردم" (نارودنی"ای 
  .دولتی است آتش زده شد

 بدنبال ناآرامی ها و ٢٠١٠اپريل  ٨درنتيجه، در 
اعتراض به فساد  درتظاهرات گسترده مردم 

مالی و زورگويی های مقامات دولتی و افزايش 
فقر و بيکاری و افزايش قيمت آب و برق و گاز و 

که درنتيجه خصوصی (می ديگر مايحتاج عمو
دولت اين کشور به ) سازی ها تشديد شد

سقوط " قربان بيگ باقی يف"رياست جمهوری 
به قدرت رسيد و دولت موقت " رزا آتونبايوا"کرد و 

  . را تشکيل داد

برخالف تبليغات رسانه های امپرياليستی که 
را رهبر توده های " رزا آتونبايوا"تالش کرده اند 
ور معرفی کنند، دولت موقت ناراضی اين کش

نيز مانند دولتهای پيش از او " رزا آتونبايوا"
دولتی ") قربان بيگ باقی يف"و " عسگر آقايف("

مردمی نيست و تنها در اثر خأل سياسی ايجاد 
و با حمايت " باقی يف"شده پس از سقوط 

امپرياليست ها به قدرت رسيده است، و نه 
قعيت اين است وا. برای تحقق مطالبات توده ها

که توده های ناراضی قرقيزستان سالهاست که 
بطور خودبخودی و بدون رهبری برعليه ظلم و 

اما . ستم و غارت دولتهای ارتجاعی برخاسته اند
هر بار امپرياليست ها توانسته اند با استفاده از 
خأل سياسی و عدم وجود رهبری انقالبی در 

خود را به مبارزات توده ها، اپوزيسيون دلخواه 
و از آنجا که همه اين دولتهای . قدرت برسانند

وابسته فاقد حمايت توده ای بوده و ظلم و ستم 
و استثمار را همچنان گسترش داده اند، آتش 

اجتماعی همچنان در  -ناآرامی های سياسی
  . قرقيزستان شعله ور است

توده های آگاه قرقيزستان بر اساس تجربيات 
ود اعتمادی به هيچکدام عملی زندگی روزمره خ

های دست ساز امپرياليست ها، " اپوزيسيون"از 
رزا "منجمله اپوزيسيون فعلی به رهبری 

درواقع توده های آگاه . شياد، ندارند" آتونبايوا
قرقيزستان به عينه شاهدند که سالهاست که 
فساد مالی و سرکوب و جنايت جزو ذاتی 

  .دولتهای ارتجاعی است

م قرقيزستان موجب ضررهای رشد مبارزات مرد
مالی زيادی برای سرمايه های امپرياليستی نيز 

از اين روست که بورژوازی حاکم بر . شده است
کشورهای ديگر نيز که دارای منافع اقتصادی 
فراوانی در قرقيزستان هستند، از هيچگونه 
دخالت در درگيری های اخير بر عليه مردم 

ان مثال به عنو. قرقيزسان خودداری نکردند
که وابسته به شرکت " سنترا"ميتوان به شرکت 

می باشد، اشاره " کامکو"کانادايی صنايع معادن 
سهام اين شرکت در دو روز اول مبارزات . کرد

درصد سقوط  ١۶اخير مردم قرقيزستان حدود 
مسموميت و آلودگی  ١٩٩٨در سال . (کرد

در ) سيانور" (سايناد"  cyanideناشی از سم 
متعلق به اين شرکت " کامتور"ی معدن طال

موجب تشديد مخالفتهای مردم برعليه سرمايه 
  .)های خارجی شده بود

  از کشور" باقی يف"خارج کردن   

در ابتدای گسترش تظاهرات و ناآرامی های 
و نزديکانش پايتخت " باقی يف"اجتماعی اخير، 

وی  با . را ترک کرده و به جنوب کشور رفتند
ع تالش برای دستگيری اش با اعالم اينکه هرنو

مقاومت مسلحانه نيروهای طرفدار او مواجه 
خواهد شد، مخالفين و رقبای خود را تهديد به 

  . برانگيختن جنگ داخلی کرد

ناآرامی های اجتماعی " باقی يف " پس از فرار 
دولت موقت اعالم کرد که . شدت بيشتری يافت

را  "باقی يف"بيش از اين نميتواند امنيت جانی 
تضمين کند و از او خواست که خود را تسليم 

  .قانون کند

برای نشان دادن قدرت " باقی يف"طرفداران 
اپريل تظاهرات و  ١۴خود به رقبايشان در 

. برگزار کردند" اوش"ميتينگی را در شهر جنوبی 
که در اين مراسم حضور داشت، " باقی يف"

 .برای ايراد سخنرانی در پشت تريبون قرار گرفت
اما هنوز سخنان خود را شروع نکرده بود که 
ناگهان هرج و مرج و درگيری در ميان جمعيت 

نيروهای مسلح محافظ . نزديک به تريبون رخ داد
او برای ترساندن مخالفين او که قصد حمله به 
تريبون را داشتند، به تيراندازی هوايی پرداختند و 

سريعأ محل را ترک کرد و پس از " باقی يف"
  .کوتاهی از کشور خارج شد مدت

" برخی گزارشات حاکی از آن است که خروج 
از قرقيزستان با دخالت دولتهای " باقی يف 

امريکا و روسيه و قزاقستان و سازمان ملل و 
سازمان امنيت و "اتحاديه اروپا و بخصوص 

و با هدف پيشگيری از رشد " همکاری در اروپا
برنامه ريزی مبارزات توده ها و وقوع جنگ داخلی 

با اين حال هنوز مشخص نيست که . شده بود
چه توافقاتی ميان قدرتهای امپرياليستی و 

در رابطه با خروج او از کشور صورت " باقی يف"
اما آنچه که مسلم است اين است . گرفته است

که دولتهای امريکا و روسيه دقيقأ برای خاموش 
کردن آتش خشم توده های ستمديده 

که در صورت رشد و گسترش هرچه (قرقيزستان 
بيشتر گريبان قدرتهای امپرياليستی و سلطه 

و برای حفظ منافع ) دولتهای منطقه را ميگرفت
را وادار " باقی يف"امپرياليستی خود در منطقه، 

 ١٩در روز دوشنبه . به خروج از کشور کردند
و خانواده اش وارد پايتخت " باقی يف"آوريل 

رئيس " اندر لوکاشنکوالکس. "شدند" بلوروس"
ظاهرأ (جمهور بلوروس امنيت او و خانواده اش را 

. تضمين کرده است) بنا بر توصيه روسيه
بلوروس و قرقيزستان دارای روابط نزديک 

دولت جديد . نظامی هستند -اقتصادی
" قرقيزستان تالش ميکند اختالفاتی را که با 

" باقی يف " بر سر پناه دادن به " لوکاشنکو
اما هنوز . اد شده را بی اهميت جلوه دهدايج

مشخص نيست و دولت " باقی يف " سرنوشت 
را " باقی يف " قرقيزستان تقاضای استرداد 

  . کرده است

" بلوروس"وارد " باقی يف"آوريل که  ١٩در روز  
شد، بيش از هزار نفر از طرفداران او در شهر 
جالل آباد در اعتراض به اقدامات دولت موقت 

و " باقی يف " دستگيری و دادگاهی کردن  برای
خانواده اش به جرم فساد مالی و نقض حقوق 
بشر و قتل و اعدام مخالفين دولت، به تظاهرات 

" باقی يف"گروه های مسلح طرفدار . پرداختند
ساختمانهای دولتی و مراکز پليس شهر جالل 
آباد را به تصرف خود درآوردند و يکی از افراد خود 

واقعيتی . است پليس اين شهر گماردندرا به ري
که نشان می دهد که دولت موقت و ضدمردمی 

هنوز نتوانسته آرامش را به کشور " رزا آتونبايوا"
بازگرداند و پاسخی برای مقابله با بحران 

اجتماعی موجود در قرقيزستان ارائه  -سياسی
   .دهد

در روزهای اخير درگيری های مسلحانه ای  
که اکثريت جامعه را تشکيل  "قرقيزها"ميان 

که اقليتهای " ترک ها"و " روس ها"ميدهد و 
. نژادی اين کشور را تشکيل ميدهند، رخ داد

نفر ترک ساکن  ۵گفته ميشود که بيش از 
" بيشکک"حومه شهر " (ماياوکا"روستای 

توسط گروهی از جوانان ) پايتخت قرقيزستان
ردن دولت موقت با متهم ک. قرقيز به قتل رسيدند

 ۵٠٠به اين قتل ها و اعزام " باقی يف"طرفداران 
سرباز مسلح به جنوب کشور برای سرکوب 
آنان، اعالم کرد که اين رويدادها نتيجه تالش 

و هوادارانش برای گسترش اختالفات " باقی يف"
  . نژادی و تضعيف دولت جديد است

رئيس جمهور روسيه نيز در " ديميتری مدويدو"
اخير خود از دولت  کنفرانس مطبوعاتی

قرقيزستان خواست که مبارزه خود با طرفداران 
را هرچه شديدتر کرده و از تالشهای  " باقی يف"

آنها برای رشد درگيری های قومی جلوگيری 
دولت روسيه در تالش برای خاموش کردن  .کند

اجتماعی قرقيزستان و  -ناآرامی های سياسی
ن حفظ منافع اقتصادی و سياسی خود در اي

کشور که دارای منابع طبيعی فراوانی است، در 
نفر از نيروهای نظامی خود را برای  ١۵٠اپريل  ٨

تقويت پايگاه هوايی خود در قرقيزستان به آنجا 
دولت روسيه اخيرأ نيز اعالم کرده است  . فرستاد

ميليون دالر کمک بالعوض نيز برای کنترل  ۵٠که 
ت خواهد ناآرامی ها به دولت قرقيزستان پرداخ
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از طرف ديگر، رئيس جمهور روسيه در . کرد
تالش برای جلوگيری از رشد مبارزات 
آزاديخواهانه و ضدامپرياليستی مردم 

جدا "قرقيزستان، آنها را از بروز جنگ داخلی و 
شدن اياالت جنوبی و چند تکه شدن قرقيزستان 
و تبديل آن به افغانستانی دوم و بهشتی برای 

  .ترساند" ی آسيای مرکزیمسلمان های تندرو

دولت امريکا نيز اعالم کرده است که درصورتيکه 
دولت موقت قرقيزستان بتواند ناآرامی های 
سياسی موجود در اين کشور را کنترل کرده  و 
به پيشبرد برنامه های نظامی امريکا در منطقه 
کمک کند، ميليونها دالر کمک مالی از امريکا 

  .دريافت خواهد کرد

اين است که دولت روسيه و ديگر  واقعيت
قدرتهای ذينفع در منطقه که ميدانند دولت 

تحت تأثير مبارزات توده های " باقی يف"
سقوط کرده و دولت موقت  فرودست جامعه 

جديد نيز از هيچگونه حمايت توده ای برخوردار 
نيست، نگران نتايج سياسی اين اوضاع نا آرام  

اسالم "ه به عنوان مثال، آنچه ک. هستند
ديکتاتور ازبکستان در يک کنفرانس " کريموف

مطبوعاتی در سفر اخير خود به مسکو ابراز کرد 
نشان دهنده نگرانی های قدرتها و دولتهای 
ارتجاعی منطقه از شورش انقالبی مردم 

با گفتن اين " اسالم کريموف. "قرقيزستان است
رويدادهای اخير در قرقيزستان اين توهم را "که 
د کرده که گويا خيلی آسان و راحت ميتوان ايجا

." رهبرها و دولتهای قانونی را سرنگون کرد
وحشت خود را از افزايش آگاهی و شهامت 
مردم منطقه و رشد مبارزات آنها برای سرنگون 

  .کردن رژيمهای ديکتاتور و سرکوبگر را ابراز کرد

منشأ نارضايتی های توده های مردم در 
الی و رشد تورم و گرانی و قرقيزستان، فساد م

مناسبات که نتيجه ست فقر شديدی 
و مخالفت آنها  استثمارگرانه حاکم بر این کشور

درنتيجه، دولت جديد . با جنگ در افغانستان بود
که همان قراردها و روابط اقتصادی " آتونبايوا"

اسارت بار با امپرياليست ها را حفظ کرده، نه 
اجتماعی  -سياسیتنها قادر به رفع بحرانهای 

موجود نيست، بلکه به تعميق هرچه بيشتر آنها 
واشنگتن "در مصاحبه با " آتونبايوا. "کمک ميکند

اپريل در پاسخ به سوال خبرنگار  ١۶در " پست
آيا فساد مالی در رابطه با روابط با "که پرسيد 

االن نميتوانم "با گفتن اينکه " امريکا وجود دارد؟
از دادن پاسخ صريح " مجواب اين سوال را بده

  .  خودداری کرد

واقعيت اين است که ادامه و رشد مبارزات 
خودبخودی توده های مردم فقير قرقيزستان 

برای " باقی يف"بيش از تالش احتمالی 
سرنگون کردن دولت موقت، منافع امپرياليست 

درنتيجه، دولت موقت برای . ها را تهديد ميکند
انواع  خاموش کردن آتش خشم مردم به

دولت موقت که . فريبکاری ها دست زده است
هيچگونه تغييری در قراردادهای اسارت بار 
امپرياليستی نداده و نميتواند فساد مالی و 
گرانی و بيکاری و فقر را از ميان بردارد، وانمود 
ميکند که قصد دارد عوامل دولت پيشين که را به 
عنوان مسئول همه بدبختی های مردم محاکمه 

دولت موقت تالش ميکند که از مبارزات  .   مايدن
مردم برعليه دولت سرکوبگر قبلی ، به سود 

درحاليکه نفرت و مبارزه مردم . خود استفاده کند
برعليه دولت قبلی ، قبل از هر چيز نتيجه 
عملکرد اين دولت در جهت حفظ سلطه طبقه 
سرمايه دار حاکم و حاميان امپرياليست آن بود 

دولت موقت قرار است آنرا ادامه دهد امری که  
دولت موقت که فاقد حمايت توده ای است، . 

برای جلب حمايت امريکا قرار 
را عليرغم " ماناس"داد پايگاه 

مخالفت مردم، ادامه داده  
و اين خود يکی از . است

عواملی است که دولت موقت 
را در مقابل مردم قرار خواهد 

از طرف ديگر، دولت موقت . داد
ادعا ميکند که قيمت برق را 

اما بحران . کاهش خواهد داد
های اقتصادی موجود و اين 
واقعيت که صاحبان سرمايه 

منجمله مالکان شرکتهای (
جزو طبقه سرمايه دار ) برق

حاکم و مورد حمايت دولت 
هستند، عاملی است که 
موجب ميشود که اين دولت 
نيز مانند دولت گذشته نه قادر 

ها باشد و نه به کاهش قيمت 
  .       خواهان انجام آن

با آنچه که در رابطه با منافع و 
نقش قدرتهای خارجی و 
همچنين در رابطه با دولت 
پيشين و دولت کنونی 
قرقيزستان گفته شد، می 
توان نتيجه گرفت که مردم اين 
کشور نيز مانند توده های 
محروم ايران،  برای حل 

 - سياسی -مشکالت اقتصادی
ی خود چاره ای جز اجتماع

اتکا به نيروی خود و ادامه 
مبارزه با تماميت طبقه حاکم و 
رژيم  حافظ منافع آنها و 
  .  قدرتهای امپرياليستی ندارند

  :زيرنويس

قرقيزستان کشوری است ) ١(
در شمال شرقی آسيای 
مرکزی که پايتخت آن شهر 

اين کشور با . است" بيشکک"
 ١٩٨۵٠٠ميليون جمعيت و  ۵

تر مربع مساحت شامل کيلوم
ايالت به نامهای چوی،  ٧

ايسيق کول، نازين، تاالس، 
باتکن، اوش، و جالل آباد 

که " بيشکک"شهر . است
بيش از دو ميليون نفر جمعيت 
دارد بطور مستقل اداره 
ميشود و جزو هيچکدام از اين 
. ايالتها محسوب نميشود

قرقيزستان در شرق و جنوب 
 شرقی با چين، در شمال با
قزاقستان، در جنوب با 
تاجيکستان، و در غرب با 
جمهوری ازبکستان همسايه 

پيش از انقالب شوروی، . است
قرقيزستان بخشی از 

اما پس . ترکستان روسيه بود
به  ١٩٢۶از انقالب در سال 

يکی از جمهوری های اتحاد 
. جماهير شوروی تبديل شد

 ۶۵جمعيت قرقيزستان شامل 
 ١٢·۵درصد ترک های قرقيز، 

درصد ازبک  ١٣·٨درصد روس، 
و بقيه نيز اوکرائينی و تاتار و 

و " اويغور"آلمانی و ترکهای 
  .ديگر اقليت ها هستند

  نوروز
  هر چند هياهوي نوروز را 

  از ژرفاي آسمان ديده ام
  با پرنده بهاري
  آن پيك نو بهار

  از آزادي سرودي ساختم
  و با او به پرواز آمدم

  بر بال انديشه هاي نوين
  ماز فراز انديشه هاي كهن گذشت

  و از اميد من سخن راندم
  همينكه ديدم

  سبزه ها دميده است
  پيام راستي و صداقت ميدهد

  بر علف هاي دشت هاي بيكران
  من خيره گشتم

  و به گوش گياه ها
  از نوروز من سخن راندم

  بسوي افق من ديده دوختم
  در كوره هاي خشت.....و پائين تر از آنها

  و در گير و دار گزد و خاك
  مال نگريستم به پسرك خشت

  و به دست هاي پر آبله و تركيده او 
  و آن چهره خاموش و پر درد 
  و با عرق جبين او همچو رازي

  من از نوروز قصه راندم
  من نوروز را فرياد ساختم

  و بر عمق انجماد زندگي سرودم
  من نوروز را درود ساختم

  و بروان شهيدان ميهن دميدم
  من نوروز را قصه ساختم

  ه هاي كارگر گفتمو به پسر بچ
  من نوروز را آهنگي ساختم

  و به گوش مادران شهيد سرودم 
  من نوروز را گل ساختم

  در پاي پير مرد رنجديده پاشيدم
  من نوروز را دستمال ساختم 

  با آن اشك اطفال يتيم را ستردم
  من نوروز را خنجر ساختم 

  تا به قلب دشمنان ميهنم فرو برم
  يد نوروز زندگيآري، نوروز است و ما به ام

  آفتاب روشن نو بهار را لمس ميكنيم
  و به دشت هاي پر علف و گياه خيره ميشويم

  و به كشتزار هاي كوچك خود 
  دل شاد ميكنيم

  آري نوروز است و جشن نوروز باستان را
  به امان غربت ياد ميكنيم

  و ديواري از اميد 
  در جلگه هائي شاداب انديشه 

  !آباد ميكنيم
  

 مریم    1/3/2010   نيسوما كاويا
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  :در اينترنت ديدن كنيد 
.comsiahkalhttp://www. 

 

اشرف دهقاني در رفيق از صفحه 
  :اينترنت ديدن كنيد

  
http://www.ashrafdehghani.com  

 

 ي تماس بابرا

  چريكهاي فدايي خلق ايران 
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

  شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

  سفارت رژيم سركوبگر جمهوري اسالمي در هلند اشغال
  حمايت از مبارزات مردم ايران با شعارهاي در

  !"زنده بادسوسياليزم"و  "جناح و دسته نابود بايد گردد جمهوري اسالمي با هر"

از مبارزات آزادیخواهانه مردم در حمایت  ٢٠١٠آپریل  ۶بعد از ظهر امروز ، سه شنبه 
ایران ، بخشی از سفارتخانه ننگين رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی در شهر الهه 
هلند در یک اقدام مبارزاتی برای ساعاتی به تصرف جمعی از مبارزین آزادیخواه 

این افراد بدنبال ورود به محوطه سفارتخانه رژیم ، پرچم . ایرانی و هلندی در آمد
سالمی را پایين کشيده و بجای آن پرچمی را با شعار آزادی برای تمام جمهوری ا

معترضين سپس با سردادن . ایرانيان با عکس ندا آقا سلطان به اهتزاز درآوردند
زنده باد "، " جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"شعارهای 
اسالمی را لگد مال  و غيره ، پرچم جمهوری" مزدور برو گمشو"و " سوسياليزم

عکسهائی که در زیر مشاهده می کنيد گوشه ای از این اقدام مبارزاتی را . کردند
 .نشان می دهد

    ٢٠١٠آپریل  ٦  چریکهای فدایی خلق ایران
 

  ماليهاي كمك 
  

  انگلستان
  

پوند    50                         چه گوارا
  

رفيق  ،چريك فدائي خلق
  پوند 10       كيومرث سنجري       

  
  سوئد

  
رفيق جمشيد   ،چريك فدائي خلق

  يورو50هدايتي                            
  

رفيق شاهرخ  ،چريك فدائي خلق
 يورو 50هدايتي                           

 

  نروژ
  
رفيق فرشيد  ،چريك فدائي خلق 

  پوند 50 راجي                              
  

رفيق  ،چريك فدائي خلق
  پوند 50مهرنوش ابراهيمي           

  
رفيق بهروز  ،چريك فدائي خلق

  پوند 50چنگله                              
 

 

 


