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  !!در باره ماهيت جنبش اخيردر باره ماهيت جنبش اخير
  
اگر در يك حركت داراي رهبري، مردم به همان صورتي عمل مي كنند كه رهبري  ...

خواهان آن است، در طي يك سال گذشته همگان به چشم خود ديدند كه توده هاي مبارز 
ن كه موسوي يا هر اصالح و خشمگين از ستم و سركوب نظام حاكم، بدون اعتناء به اي

طلب ديگر چه خواست و نظري دارد، اعمال انقالبي خود را انجام داده و شعارهاي انقالبي 
اگر موسوي و كروبي رهنمود مبارزه مسالمت آميز مي دادند و دشمنان . خود را دادند

توده تشويق مي كردند،  "برادران بسيجي"ديگر با چهره دوست نما آنها را به دادن گل به 
هاي تحت ستم و انقالبي، كوكتل مولوتف به سوي آن نيروهاي وحشي متجاوز پرتاب مي 

به مثابه پايه گذار (همه اين اقدامات همراه با پاره كردن  گسترده عكس خميني .... نمودند
و همچنين طنين اندازي شعار مرگ بر ) ولي فقيه رژيم( و خامنه اي ) جمهوري اسالمي

ديگر همگي بيانگر آن است كه جنبش  "ساختارشكنانه"شعارهاي  جمهوري اسالمي، و
    . ...انقالبي عظيم اخير توده هاي ايران ربطي به اصالح طلبان نداشته و ندارد

  2صفحه                               

  !در باره اوضاع كنوني
  )شفق به سواالت سايت گزارشگران.پاسخ هاي رفيق ع(

ن یک رهبری انقالبی در  رأس جنبش و حتی عدم وجود تشکالت توده ای و کمبودهای ناشی از چنين واقعيت به طور کلی فقدا
، جنبش یک جنبه مساله است" کاستی های"تشخيص درست  این را هم اضافه کنم که. هائی، کاستی های جنبش ما هستند

ی که برای رفع موانع پيشاروی جنبش در مقابل ما قرار جنبش، وظایف عملی ا" کاستی های"این است که با فهم  نبه ديگرج اما
و " مرگ برجمهوری اسالمی با هر جناح و دسته"تبليغ شعار . می گيرد را بفهميم و با تمام توان در جهت تحقق آنها حرکت کنيم

که در صدد نفوذ در  و دیگر نيروهای ضد خلقی تالش برای زدودن هر گونه توهمی در مورد فریبکاریهای اصالح طلبان حکومتی
جنبش توده ها و منحرف ساختن آن از مسير رهایی هستند و باالخره تالش برای ایجاد امکانات الزم در جهت برقراری یک رهبری 
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ستم  كارگران زن، زير سلطه
  اشرف دهقاني     )2( !ضاعفم

بررسی وضع کارگران زن در بطن وضعيت 
دردناکی که کل طبقه کارگر ایران در درون 
آن قرار دارد، نشان می دهد که زنان در 

یعنی مردان  ودخ نجيری هایزهمکنار 
، ستمدیده ترین بخش این طبقه می کارگر
کارگرانی که در عين حال، به دليل . باشند

زن بودنشان ستم های خاصی را نيز 
متأسفانه، عليرغم . متحمل می گردند

وسعت حوزه های کار و توليد در جامعه 
ایران و اهميت بررسی کار کارگران و به 

ود خاطر وجعمدتًا بخصوص کارگران زن،
شرایط  شدیدًا پليسی و اختناق حاکم بر 
جامعه که شدیدًا جلوی هر گونه آزادی بيان 

گزارشات  و مطبوعات را گرفته است،
کار و زندگی واقعی اندکی از شرایط 

طور کارگران بطور کلی و کارگران زن ب
        .اخص منتشر می شوند

  ١٢صفحه   

  مروري بر رويداد هاي اخير تايلند
  

ژاتوپورن "بنا بر گزارش نيويورک تايمز 
دقايقی پيش  UDDيکی از رهبران " پرومن

از تسليم کردن خود به ارتش، خطاب به 
ما بيش از اين نمی : "متحصنين گفت

توانيم در مقابل اين وحشی ها مقاومت 
از شما خواهش ! برادران و خواهران. کنيم

بيائيد ! ميکنم که به حرف من گوش بدهيد
اما ."     ن خونريزی ها پايان دهيمبه اي

پاسخ مردم به التماس های او برای 
تسليم شدن به ارتش، هو کردن و پائين 

پس از انتشار  .کشيدن او از تريبون بود
، تعداد UDDخبر تسليم شدن رهبران 

زيادی از اقشار زحمتکش مخالف دولت در 
بانکوک به تظاهرات " کلونگ توی"منطقه 

آنها . روهای ارتش پرداختندو درگيری با ني
خطاب به تسليم شدگان شعار می دادند 

اگر نمی خواهی بجنگی، گورت را گم :"
         !"کن

  ١٥صفحه 

سالگرد جان باختن  مراسم سخنراني رفيق فريبرز سنجري در
  گوتنبورگ -شاعر كارگران و زحمتكشان
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يك سال از جنبش انقالبي عظيم توده هاي ستمديده 
اين . ت، گذشتپا گرف 1388ايران كه در اواخر خرداد 

از اپوزيسيون خود  –جنبش كه دشمنان رنگارنگ مردم 
رژيم گرفته تا همه مدافعين ريز و درشت نظام سرمايه 

كوشيده و مي كوشند آن را  -داري حاكم  بر ايران
و  "انتخابات"به نتيجه  "جنبش اعتراضي"صرفاً يك 

پيچيده شده در رنگ سبز اسالمي جا بزنند، يك جنبش 
. برعليه تماميت رژيم جمهوري اسالمي بود خودبخودي 

جنبش انقالبي اي كه تحت رهبري هيچ نيروي سياسي 
 . قرار نداشت

  
اما، عليرغم واقعيت هاي كامالً روشن در ارتباط با اين 

( جنبش، در يك سال گذشته چه رسانه هاي غربي 
و چه دستگاه هاي تبليغاتي خود جمهوري ) امپرياليستي

ناح و هر يك به گونه اي و  در شكل هر دو ج( اسالمي
و چه وابستگانشان و حتي آنهائي كه ) و تم هاي خاصي

آگاهانه منبع تغذيه فكري شان را رسانه هاي غربي قرار 
تا آنجا كه هر چه آنها بگويند، اينها آن سخنان  -داده اند

 -را با شيوه و زبان خاص خودشان عيناً تكرار مي كنند
انقالبي اين جنبش، با توسل به  همه ضمن انكار ماهيت

هزار حيله و تزوير و تحريف واقعيت ها سعي كرده اند 
در درجه اول موسوي و در درجه بعدي كروبي را رهبر 
جنبش مردم جا زده و هدف هاي جنبش اخير توده هاي 
بپا خاسته ما را همان اهدافي جلوه دهند كه دو عنصر 

ن اين طيف، ما در ميا. مرتجع نامبرده اعالم مي كنند
حتي به كساني هم بر مي خوريم كه با سوء استفاده از 
كمونيسم، اين علمي كه تنها در خدمت رهائي طبقه 
كارگر و از اين طريق رهائي كل بشريت از قيد همه 
مظالم و كثافات جامعه سرمايه داري قرار دارد، ترم هاي 
ماركسيستي را براي اشاعه چنان نظر و مقاصد ارتجاعي 

كار مي گيرند و مثالً مطرح مي كنند كه گويا يك ب
بخش از بورژوازي ايران اين جنبش را رهبري كرده و 

مي كند؛ و يا اعتراف به خود بخودي بودن جنبش اخير 
مردم ايران گويا به معني غير طبقاتي اعالم كردن آن مي 

  .باشد
  

با تكيه بر مسايل فوق، مي توان گفت كه اين امر كه آيا 
توده اي يك سال اخير، يك جنبش خودبخودي  جنبش

با ماهيت مترقي وانقالبي بوده و يا جنبشي تحت يك 
رهبري مرتجعين جنايتكاري چون موسوي ( رهبري معين 

مي باشد و اين كه آيا اين جنبش بر عليه رژيم ) و كروبي
جمهوري اسالمي و براي سرنگوني آن است و يا در 

دارد، از مهمترين  چهار چوب خود همين رژيم قرار
موضوعاتي است كه در مبارزه طبقاتي بين نيروهاي 
انقالبي از يك سو و نيروهاي ارتجاعي از سوي ديگر 

بر اين اساس، دراينجا سعي مي شود با . مطرح است
جستجو ي حقيقت از وراي واقعيت، به اين موضوع 

  . پرداخته شود
  
ر مي تا آنجا كه به نيروهاي متعلق به صف ارتجاع ب 

گردد، اينها چنين سناريوئي را براي آغاز و تداوم جنبش 
  : مردم ترسيم مي كنند

موسوي اين . در ايران انتخابات رياست جمهوري برپا شد
طرفدارانش چون معتقد بودند كه در . انتخابات را باخت

انتخابات تقلب شده به خيابان ريختند؛ و همين ها هم در 
ض به نتيجه انتخابات به طي يك سال اخير براي اعترا

با ترسيم چنين . خيابان آمده و اين جنبش را شكل دادند
سناريوئي، شعارهاي داده شده در جنبش نيز  شعار هائي 
بر له موسوي و بر عليه احمدي نژاد، رقيب انتخاباتي 

همچنين، با توجه به اين كه . موسوي جا زده مي شود
ود اينان، رنگ سبز، عالمت ستاد تبليغاتي موسوي ب

در . مي نامند "جنبش سبز"جنبش مردم تحت ستم ما را 
مورد عملكردهاي توده هاي انقالبي در جريان جنبش 
اخير هم ، تحريف واقعيات و قلب حقايق به اين شكل 

صورت مي گيرد كه يا با انكار واقعيات، حركات مردم 
را مسالمت آميز مي خوانند و به اين دليل آن را با 

ون حركت مدني و اجتماعي توصيف مي عباراتي چ
كنند، و يا آن عملكردهاي انقالبي و همه فداكاري ها و 
حماسه سازي هاي قهرمانانه مردم در مبارزه بر عليه رژيم 
جنايتكار جمهوري اسالمي را اقداماتي به نفع موسوي جا 
زده و به حساب حمايت مردم از موسوي مي گذارند؛ و 

طيف مذكور، با ناآگاه و نادان  در اين بين كساني هم از
خواندن توده هاي انقالبي، آنها را گوشت دم توپي به 
حساب مي آورند كه گويا براي پيشبرد مقاصد يك 
جناح از رژيم، يا بخشي از بورژوازي ايران، چنان 

به طور كلي، اين ! شجاعانه و قهرمانانه عمل مي كنند
مردم،  طيف با قايل شدن رهبري اصالح طلب بر جنبش

سعي مي كند حداقل در نظر، جنبش مردم را از محتواي 
واقعي خود خالي كرده و  از اين طريق به آن ماهيت 

  . غير انقالبي يا ارتجاعي ببخشد
  

با توجه به اين كه دست آويز اصلي طيف نامبرده براي 
قرار دادن رهبري ارتجاعي بر سر جنبش انقالبي و 

اين واقعيت است كه  خودبخودي توده هاي بپا خاسته،
جنبش اخير در ارتباط با انتخابات رياست جمهوري شكل 

براي آمدن  بهانه اي گرفت و اعتراض به نتايج انتخابات، 
مردم به خيابان ها شد، الزم است ابندا روي اين امر 
تأكيد كرد كه اساساً از ظاهر قضايا و از يك دستاويز و 

ود، نمي بهانه اي كه موجب شروع يك حركت مي ش
اتفاقاً در نفي . توان ماهيت آن حركت را تشخيص داد

اين به اصطالح دليل، يك مثال بارز تاريخي وجود دارد 
كه كامالً با موضوع مورد طرح آنها انطباق داشته و به 
بهترين وجهي نادرستي چنان دليل و استداللي را نشان مي 

 اين مثال مربوط به جنگ جهاني اول و كشته شدن. دهد
شاهزاده اتريشي، فردينالد است كه از طرف همه كساني 
كه سعي در الپوشاني ماهيت واقعي جنگ مذكور را 

  !!در باره ماهيت جنبش اخيردر باره ماهيت جنبش اخير
   

که این امر که آیا جنبش توده ای 
یک سال اخير، یک جنبش 
خودبخودی با ماهيت مترقی 
وانقالبی بوده و یا جنبشی تحت یک 

رهبری مرتجعين ( رهبری معين
) جنایتکاری چون موسوی و کروبی

می باشد و این که آیا این جنبش بر 
عليه رژیم جمهوری اسالمی و برای 

یا در چهار سرنگونی آن است و 
چوب خود همين رژیم قرار دارد، از 
مهمترین موضوعاتی است که در 
مبارزه طبقاتی بين نيروهای 
انقالبی از یک سو و نيروهای 
ارتجاعی از سوی دیگر مطرح 

 .است
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در . داشتند به عنوان دليل وقوع آن جنگ اعالم مي شد
حالي كه دليل واقعي برپائي جنگ جهاني به هر بهانه اي 
كه آغاز شد، شدت يابي تضادهاي امپرياليستي بود؛ و در 

هاي علمي از واقعيت هاي اين جنگ معلوم پرتو تحليل 
شد كه اگر فردينالد هم كشته نمي شد، آن جنگ به بهانه 

در ارتباط با پاي گيري جنبش . ديگري برپا مي گشت
اخير در ايران نيز بهانه اي كه امكان پا گذاشتن مردم به 
ميدان مبارزه اي روياروي با دژخيمان رژيم را موجب 

ثر رشد تضادهاي دروني رژيم در حقيقت، درا(گرديد 
در جريان انتخابات رياست جمهوري، روزنه اي كوچك 
در سد ديكتاتوري عنان گسيخته جمهوري اسالمي بوجود 
آمد كه توده هاي تحت سلطه ما از آن استفاده نموده و 

، نمي )با ريختن به خيابان ها جنبش خود را بر پا نمودند
 . ارزات آنان شودتواند توضيح دهنده دليل و ماهيت مب

  
واقعيت اين است كه مبارزات عظيم توده اي كه در يك 
سال گذشته در جامعه ما جريان يافت، يك حركت خود 

مبارزات فاقد رهبري مردمي كه در . جوش مردمي بود
صف مقابل رژيم جمهوري اسالمي به مثابه رژيم تأمين 
. كننده منافع سرمايه داران خارجي و داخلي قرار داشتند

بر اين اساس، در عين حال مي توان ديد كه اين مبارزه 
در واقع، . خود به خودي، كامالً داراي بار طبقاتي بود

آنچه به وقوع پيوست يك مبارزه آشكار طبقاتي در 
جامعه ايران بود كه در يك سوي آن رژيم جمهوري 
اسالمي به نمايندگي از سرمايه داران خارجي و داخلي 

( سوي ديگر آن توده هاي انقالبي قرار داشت و در 
) متعلق به طبقه كارگر و ديگر طبقات و اقشار مردمي

كه جانشان از مظالم سيستم سرمايه داري حاكم بر ايران 
به لب رسيده و تأمين منافعشان در گرو نابودي همه 
سرمايه داران و قطع هر گونه نفوذ اميرياليسم در ايران 

وجود رهبري در اين  اما براي توضيح عدم. مي باشد
جنبش و يا آن طور كه رسانه هاي امپرياليستي به طور 
عمده تبليغ مي كنند، رهبري اصالح طلبان بر سر آن، 

  .الزم است به طور مشخص به موارد چندي اشاره نمود
   

  
اوالً، خود اصالح طلبان حكومتي و شخص موسوي و 
 .كروبي، ادعاي رهبري بر جنبش مردم ما را ندارند
. حضور آنها در جنبش مردم نيز صرفاً از روي اجبار بود

از همان روزهاي اول كه توده ها در ابعاد ميليوني به 
خيابان ها ريختند، اين دو شخص كه همچون بقيه 
حكومتيان غافلگير و وحشت زده شده بودند، به دليل 
خطري كه حضور توده ها در خيابان متوجه رژيم 

ناچار شدند جهت جلوگيري  جمهوري اسالمي مي نمود،
از اقدامات انقالبي توده ها، در جنبش مردم حضور 

اين امر كه به مثابه حضور ضد خلق در جنبش . يابند
خلق بود، هر چند برخالف القاي رسانه هاي امپرياليستي، 
آنها را در عمل به رهبران جنبش مردم تبديل ننمود ولي 

 ايحاد تصور زيان هائي داشت كه يكي از آنها، همانا
رهبري اطالح طلبان بر جنبش از طريق تبليغات ضد 
خلقي و استفاده از اين دست آويز براي فريب و تحميق 

  .   مردم مي باشد
  

با توجه به راديكاليسم جنبش توده ها و شعارهاي انقالبي 
اي كه در همان آغاز در فضاي تهران و  چند شهر بزرگ 

مرگ بر " شعارهائي چون( كشور طنين انداخت
، )"واي به روزي كه مسلح شويم "و  "جمهوري اسالمي

موسوي و كروبي خيلي زود متوجه شدندكه نه تنها 
امكان كشاندن مردم به پشت سر خود را ندارند بلكه 
مجبورند بين خود و توده هاي انقالبي خشمگين و پر 
نفرت از رژيم جمهوري اسالمي، مرزهاي كامالً روشن و 

اين مرزبندي كه با كوشش آنها . ماينددقيقي ترسيم ن
براي جلوگيري از رشد جنبش و اقدامات انقالبي توده 
ها همراه بود، اين جنبه را نيز داشت كه آنها مي بايست 

كه نشان ميداد كه از ريختن - به جناح غالب در حكومت 
حسن نيت و  - خون خودي هاي خود نيز ابائي ندارد

. ا وضوح نشان دهندوفاداري نوكر منشانه خود را ب
بنابراين، از همان آغاز، هر بار كه مردم به خيابان آمده و 
با شعار ها و اقدامات انقالبي خود يا آنطور كه موسوي 

شان  "ساختارشكنانه "از آنها ياد نمود، با كارهاي 
ماهيت انقالبي حركت خودجوش خود را آشكار 

ور ساختند، اين به اصطالح اصالح طلبان حكومتي مجب
شدند اعالم كنند كه مخالف آن اقدامات هستند، و به 
زبان ديگر،  رهبري جنبش مردم را در دست نداشته و 
. قادر به كنترل حركت انقالبي توده هاي ميليوني نيستند

امروز نيز در سالگرد اين جنبش، اتفاقي نيست كه هر 
يك از اصالح طلبان صراحتاً به عدم اعمال رهبري خود 

مثالً اخيراً مهدي . وده ها، اعتراف مي كنندبر جنبش ت
سي "كروبي در مصاحبه با شبكه تلويزيون بين المللي 

رهبران واقعي اين جنبش مردم  ": گفت CNN  "ان ان
اين البته سخني است كه موسوي نيز بارها . "هستند نه ما

در همين زمينه چندي پيش محسن . تكرار كرده است
جاهدين انقالب اسالمي آرمين از رهبران سازمان م

نه در مورد شعارها و نه در مورد  ": اعتراف نمود كه
حضور مردم در خيابان ها، احزاب اصالح طلب هيچ نقش 

واضح است كه اگر اصالح طلبان و . ".جدي نداشته اند

مشخصاً موسوي و كروبي قادر بودند كه رهبري جنبش 

مي  مردم را بدست بگيرند، به هر طريقي آن را اعالم
نمودند، نه اين كه بارها و بارها صراحتاً از آن تبري 

  .جويند
  

ثانياً، در رد ادعاهائي كه براي جنبش خود به خودي 
جنبش "مردم، رهبر خلق كرده و  آن را تحت عنوان 

به رهبري موسوي يا كروبي قلمداد مي كنند، بايد  "سبز
جنبش توده . به رويدادهاي واقعي اين جنبش رجوع نمود

اي ميليوني مردم هنگامي كه آغاز شد نه تنها در جهتي ه
 180پيش نرفت كه اصالح طلبان خواهانش بودند بلكه 

. درجه در جهت عكس نظر و خواست آنها حركت نمود
اگر مفهوم رهبري را در دادن رهنمود و هدايت جنبش 
در جهت خاصي در نظر بگيريم، در جنبش اخير مي بينيم 

ي آنها را به خيابان فرا خوانده كه مردم بي آن كه كس
باشد، به ميدان مبارزه آمده و دست به تظاهرات زدند؛ و 
بي آن كه تشكل و حزبي وجود داشته باشد كه قادر به 
سازماندهي مردم براي حركت معيني باشد، انفجار خشم 
فرو خورده توده ها، آنها را بي هيچ سازماندهي قبلي در 

به ياد داشته باشيم كه . ا كشاندابعاد ميليوني به خيابان ه
كه اساساً در درجه اول به (ديكتاتوري حاكم بر جامعه ما 

دليل تأمين منافع امپرياليست ها در ايران ضرورت يافته 
، )است و به همين خاطر داراي ماهيت امپرياليستي است

حتي به افراد خود طبقه حاكم امكان ايجاد احزاب 
به همين خاطر دارو دسته  گسترده و قوي را نمي دهد؛ و

هاي رنگارنگ طبقه سرمايه دار در ايران از آن حد 
توانائي سازماندهي كه احزاب بورژوائي در غرب دارند، 

از اين جنبه نيز مي توان ديد كه . برخوردار نيستند
سازماندهي چند ميليون نفر در فاصله كوتاهي كه در 

اساسًا از ظاهر قضایا و از یک دستاویز 
و بهانه ای که موجب شروع یک حرکت 
می شود، نمی توان ماهيت آن حرکت 

اتفاقًا در نفی این به . را تشخيص داد
اصطالح دليل، یک مثال بارز تاریخی 
وجود دارد که کامًال با موضوع مورد طرح 
آنها انطباق داشته و به بهترین وجهی 
نادرستی چنان دليل و استداللی را 

این مثال مربوط به . نشان می دهد
جنگ جهانی اول و کشته شدن 
شاهزاده اتریشی، فردینالد است که از 
طرف همه کسانی که سعی در 
الپوشانی ماهيت واقعی جنگ مذکور را 

شتند به عنوان دليل وقوع آن جنگ دا
در حالی که دليل واقعی . اعالم می شد

برپائی جنگ جهانی به هر بهانه ای که 
آغاز شد، شدت یابی تضادهای 
امپریاليستی بود؛ و در پرتو تحليل های 
علمی از واقعيت های این جنگ معلوم 
شد که اگر فردینالد هم کشته نمی 

پا می شد، آن جنگ به بهانه دیگری بر
 .گشت
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اهرات خيابان هاي تهران و چند شهر ديگر دست به تظ
  .     زدند، از عهده اصالح طلبان خارج بود

از طرف ديگر، اگر در يك حركت داراي رهبري، مردم 
به همان صورتي عمل مي كنند كه رهبري خواهان آن 
است، در طي يك سال گذشته همگان به چشم خود 
ديدند كه توده هاي مبارز و خشمگين از ستم و سركوب 

كه موسوي يا هر اصالح  نظام حاكم، بدون اعتناء به اين
طلب ديگر چه خواست و نظري دارد، اعمال انقالبي 
. خود را انجام داده و شعارهاي انقالبي خود را دادند

بارها پيش آمد كه موسوي براي جلوگيري از حضور 
مردم در خيابان، اعالم نمود كه فراخوان تظاهرات نداده 

ن آمده و است، ولي مردم بي اعتنا به او ، خود به خيابا
عليرغم همه وحشي گري هاي پليس دست به تظاهرات 

بارها موسوي و  همدستانش توده ها را از مقابله با . زدند
ولي . قهر ضد انقالبي نيروهاي مسلح رژيم برحذر داشتند

مردم بدون اين كه تره هم به چنين رهنمودهائي خرد 
كنند راه انقالبي خود را در پيش گرفته و درمقابل 

ب وحشيانه و خشونت ضد انقالبي نيروهاي رژيم، سركو
قهر ضد انقالبي مزدوران جمهوري اسالمي را با قهر 

اگر موسوي و كروبي رهنمود . انقالبي پاسخي دادند
مبارزه مسالمت آميز مي دادند و دشمنان ديگر با چهره 

 "برادران بسيجي"دوست نما آنها را به دادن گل به 
ي تحت ستم و انقالبي، تشويق مي كردند، توده ها

كوكتل مولوتف به سوي آن نيروهاي وحشي متجاوز 

پرتاب مي نمودند و ديديم كه اين توده هاي مبارز با 
چنين اعمالي و با حمله به مراكز سركوب چگونه كاري 
كردند كه هم ولي فقيه و دارو دسته اش و هم موسوي و 

ات همه اين اقدام. همدستانش از وحشت به خود لرزيدند
به مثابه پايه (همراه با پاره كردن  گسترده عكس خميني 

و ) ولي فقيه رژيم( و خامنه اي ) گذار جمهوري اسالمي
همچنين طنين اندازي شعار مرگ بر جمهوري اسالمي، و 

ديگر همگي بيانگر آن است  "ساختارشكنانه"شعارهاي 
كه جنبش انقالبي عظيم اخير توده هاي ايران ربطي به 

  .لبان نداشته و ندارداصالح ط
  

بنابراين، چه با در نظر گرفتن اعترافات خود موسوي و 
ديگر اصالح طلبان كه صراحتاً بر رهبر نبودن خود در 
اين جنبش اذعان كرده اند و چه از زاويه  عدم تبعيت 
توده هاي تظاهر كننده از رهنمود ها و خواست هاي 

دفي جز باز سازشكارانه و ضد انقالبي اصالح طلبان كه ه
داشتن مردم از پيشروي جنبش خود و محصور و محدود 
كردن حركات مبارزاتي مردم در چهارچوب جمهوري 
اسالمي و استفاده از آن به نفع خود نداشت و همچنين با 
توجه به اقدامات انقالبي، روش هاي مبارزاتي و 
شعارهاي اساسي مردم در جريان اين جنبش كه شعارهاي 

 "مرگ بر اصل واليت فقيه "و  "اتورمرگ بر ديكت"
كمترين آنها بود، كامالً مي توان ديد كه جنبشي كه در 
يك سال اخير زمين را زير پاي رژيم جمهوري اسالمي 

لرزاند و تكاني سخت به پايه هاي اين رژيم وارد آورد، 
  . جنبشي خود به خودي با ماهيت انقالبي بود

  
نيروهاي ضد خلقي و  در آخر با تأكيد بر اين واقعيت كه

به طور مشخص موسوي و ديگر اصالح طلبان حكومتي 
قادر نشدند در رأس جنبش عظيم توده ها قرار گرفته و 
آن را تحت رهبري و كنترل خود در آورند، بايد به اين 
حقيقت اذعان داشت كه خودبه خودي بودن اين جنبش 
و فقدان رهبري در رأس آن اگر چه يك واقعيت عيني 

برعكس، جنبش .  ولي فضيلت اين جنبش نيست است
خلق ما از فقدان يك تشكل انقالبي كه قادر به رهبري 
مبارزات مردم باشد در رنج است و اين امر  ضعف 

ضعفي كه . بزرگ جنبش مردم ما را تشكيل ميدهد
عمدتاً حاصل سي سال سركوب مداوم و عنان گسيخته 

ژيم جنايتكار توده ها و روشنفكران مبارز و نسل كشي ر
بنابراين، تنها در صورتي كه . جمهوري اسالمي مي باشد

نيروهاي انقالبي قادر به فائق آمدن بر اين ضعف شوند، 
ستمديدگان  قادر مي شوند مبارزات خود را در جهتي 
درست پيش ببرند و نه تنها جمهوري اسالمي را با هر 

رزه را تا جناح و دسته به زباله دان تاريخ بفرستند بلكه مبا
نابودي نظام سرمايه داري حاكم بركشور و برقراري 

  .    آزادي، رفاه و برابري در جامعه ادامه دهند
 

 »بهمن فرياد
  بگو چگونه بخوانم سرود زندان را 

  بدون حنجره سوخته ای که 
  رود را با فراز و فرود می سرود

  و می دانست 
  *»دشمن مردم«وقتی که 

  بر همه جا سيطره دارد
  قبل از حضور » آموزگاران«

  در صحن کالس، بازداشت می شوند
  باقی نمی ماند» چهره سيمون ماشار«ی هم از نقش

  را نظاره کند» مرگ در برابر «تا 
  است » از کشتارگاه« فقط 
  را می توان شنيد » آوازهای بند«که 

  وقتی که پاسداران سرمایه در برابر
  »نوعی از هنر، نوعی از اندیشه« 

  عنان اختيار از کف می دهند 
  با فرمان دژخيم 

  
  
  
  

  

 اخل گيومه نام نمايشنامه ها، کتابها،واز اشعار رفيق جانفشان فدائی سعيد سلطانپور استنوشته های د*

  با فرمان دژخيم 
  به هر سوی شليک می کنند

  تا شامگاهان، جویباری ارغوانی 
  از زخم تن تپه های اوین جاری گردد

  و بردرگاه هر خانه ای طناب دار
  ران نيمه شبان، در دل خاک که ماد

  زرفتن گلها نشان جویند 
  »نعره برکشند از آتش جگر در باد«و 
  بگو که بلرزد باز این نواحی بيداد« 

  »به نعره های توانای بهمن فریاد
  محمود خليلی

  ١٣٨٩خرداد  ٣٠

به ياد شاعر كارگران و زحمتكشان،          
  ده كمونيست،شورآزادي و انقالب، نويسن

 "رفيق جانفشان فدايي، سعيد سلطانپور"
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با سالم به همه عزيزانی که جهت 
گراميداشت ياد و خاطره فدائی خلق رفيق 
سعيد سلطانپور در اينجا حضور يافته اند ، 
و با تشکر از برگزارگنندگان اين مراسم که 
با تدارک چنين جلسه ای امکان گفتگو در 

کارگردان و نمايشنامه نويس  مورد شاعر ،
انقالبی را فراهم نموده اند که با خونش 

مراسمی . نهال هنر متعهد را آبياری کرد
که به من امکان می دهد با گراميداشت 
خاطره اين هنرمند انقالبی تا حدی هم در 
ه مورد يورش سيستماتيک و سازمان يافت

ای که جمهوری اسالمی بر عليه مردم ما 
به . براه انداخته با شما به گفتگو بنشينم

 ٦٠خرداد سال  ٣١واقع با اعدام سعيد در 
سال است که روزی نبوده که  ٣٠نزديک به 

جمهوری دارو شکنجه، جان شيفته ای را 
نگرفته و عزيزی را به دار نکشيده باشد که 

زندانی  ٥آخرين موردش اعدام ددمنشانه 
  . سياسی بود که همين ماه پيش رخ داد

از آن جا که مناسبت مراسم امروز 
گراميداشت خاطره سعيد است ، در ابتدا 
شمائی از فعاليت های هنری و اجتماعی 
سعيد را طرح خواهم کرد و سپس به دالئل 
اعدام وی و سياست جالدانی می پردازم 
که سعيد را از ما گرفتند و به دنبال آن 

زاران کمونيست و آزاديخواه ديگر را ، و ه
شان جز با " کسب و کار"نشان دادند که  
در هر گوشه اين "  مرگ"پهن کردن بساط 
  . خاک نمی گذرد

سعيد شاعری مردمی بود که همواره در 
خدمت انقالب کارگران و زحمتکشان قرار 
داشت و همانطور که خودش در يکی از 

د قطب اشعارش گفته قلب جوانش همانن
نمائی می ماند که هميشه جهت انقالب 

به همين دليل هم .  را نشان می داد
صاحبان زر و زور قادر به تحمل وی نبودند و 
زندان و شکنجه و شالق پاسخ آن ها بود 
به فرياد آزاديخواهی و اشعار انقالبی 
شاعری که مردم را به مبارزه و مقاومت و 

 اگر در زمان.  انقالب دعوت می کرد
سلطنت سرکوبگرانه شاه وی را بار ها 
دستگير و بازجوئی و زندانی نمودند 

جمهوری اسالمی که از قرار يکی از وظايف 
اش به عنوان رژيم جانشين رژيم شاه پايان 
دادن به کار های ناتمام شاه بود زندانی 
سياسی دوران رژيم ستم شاهی، که در 

از زندان آزاد شده  ۵۶شرايط  انقالبی سال 
بود را به آن شکل وحشيانه در مراسم 
  .ازدواج اش دستگير و بعد هم اعدام نمود

در سبزوار در خانواده  ١٣١٩سعيد در سال 
ای فرهنگی چشم به جهان گشود  و بعد 
از اتمام تحصيالت ، معلم مدارس جنوب 

آموزگار شدن سعيد تقريبا . شهر تهران شد
يعنی  ۴٢ – ٣٩همزمان است با سالهای 

نی که که به دليل اوج گيری بحران دورا
های اقتصادی و سياسی، جامعه شاهد 
برآمد آشکار اعتراضات و مبارزات مردمی 
می شود و فضای سياسی استبداد زده  

باز شدن فضای . کمی باز تر می شود
 ٢٨مختنق بعد از کودتای امپرياليستی 

به سعيد هم امکان داد تا   ٣٢مرداد سال 
و اجتماعی خود را فعاليت های سياسی 

در همين دوران است که در . گسترش دهد
 ١٢اعتراضات و اعتصابات آموزگاران  که در 

به شهادت دکتر  ۴٠ارديبهشت سال 
ابوالحسن خانعلی انجاميد فعاالنه شرکت 

در اين سال هاست که رژيم .  می کند
شاه  در چهار چوب پيشبرد سياست های 

انقالب "امپرياليسم آمريکا به اصطالح  
را راه می اندازد و فضای سياسی " سفيد 

 ١۵باز شده با سرکوب خونين تظاهرات 
خرداد پايان می يابد، و پس از آن فعال 
مايشائی شاه و خفقانی که در سراسر 
جامعه حاکم کرده بود  ابعاد بيسابقه ای 

در این دوره  اشعار سعيد نيز . پيدا می کند
کم رنگ و با تاثير گيری از آن شرايط کم 

بوی سياسی به خود می گيرد و به گفته 
نزديکان سعيد وی اولين شعر سياسی 

خرداد  ١۵خود را که در رابطه  با تظاهرات 
بود و در آن بر ضرورت سرنگونی شاه تاکيد 

از اين شعر تا . شده بود را می سرايد
که يکی از آخرين اشعار " جهان کمونيست"

ارگر که در رابطه با ک -وی می باشد 
انقالبی رفيق جهانگير قلعه مياندوآب 

سال فاصله است  ١٨حدود  -سروده شده 

و در همه این مدت سعيد فعاليت های 
سياسی و هنری خود را خستگی ناپذير 

  . به پيش برده است

می دانيم که سعيد تنها شاعری نوپرداز 
نبود و به تاتر و کارگردانی تاتر هم عالقه 

ساله   ۴دوره مند بود به همين دليل 
دانشکده هنر های زيبای دانشگاه تهران را 

به پايان می رساند و  ۴٨تا  ۴۴در سالهای 
در همين دوران است که به مثابه يک فعال 
دانشجوئی همواره در صف اول اعتراضات 

در دوران . دانشجوئی قرار می گيرد
دانشجوئی است که اولين کتاب شعر خود 

منتشر  ۴٧سال را در " صدای ميرا"به نام 
کتابی که فورا از طرف ساواک . می کند

بعد نمايشنامه . ممنوعه اعالم می شود
دشمن "هائی را به روی صحنه می برد که 

در سال " آموزگاران"و  ۴٨در سال "  مردم
را ساواک ممنوع نموده و در يکی از  ۴٩

بر اثر يورش " آموزگاران"شب های نمايش 
بازيگران  ساواک نويسنده و کارگردان و

سعيد شاعر .  همگی دستگير می شوند
و سعيد آموزگاری که به هنر روی 
آورده بود حال نشان می داد که به 

" نوعی از هنر"و " نوعی از انديشه"
يعنی هنر متعهد در مقابل هنر 

هنر "مبتذلی اعتقاد دارد که با توجيه 
از پرداختن به زندگی مردم " برای هنر

ج های آن ها و انعکاس درد ها و رن
سعيد سلطانپور، . خود داری می کند

به مقابله با چنان هنری پرداخته و با 
افشای شرايط فالکتبار زندگی توده 
ها و استبداد  الزمه اين وضع در 
کارهای هنری خویش ، سرو کارش 
به دستگاه سانسور شاه و ساواک 
يعنی سازمان امنيتی شاه افتاده و 

  . سر از زندان در می آورد

به دنبال رستاخيز سياهکل و آغاز مبارزه 
مسلحانه فصل نوينی در مبارزات مردم ما 
شکل می گيرد و دشمن ترسيده از اين 

رزمنده سياهکل  ١٣جنبش پس از اعدام 
چريک فدائی در  ٩مبادرت به چاپ عکس 

روزنامه های کشور می کند و خود با 
دست خود اعالم موجوديت اين حرکت 

.  قصی نقاط کشور می بردانقالبی را به ا
در زندان است که سعيد اين عکس ها را 
می ببيند و متوجه می شود که دوست 
ديرينه اش امير پرويز پويان يکی از بنيان 
گذاران جنبشی است که می رود تا نقطه 
پايانی بگذارد بر ديکتاتوری لجام گسيخته 

جنبشی که به دليل انطباق . شاهنشاهی
خ  گوئی به نياز زمان اش با واقعيت و پاس

تحولی بزرگ در هنر و ادبيات و شعر ايجاد 
نمود، تحولی که برخی و از جمله سعيد 
يوسف از دوستان سعيد و شاعرانی که 
اشعار زيادی در رابطه با اين جنبش سروده 

نام " شعر سياهکل"است از آن به عنوان  
سعيد سلطانپور در این تحول . می برند

شعر "ان، در شعری در جامعه ایر
خود يکی از برجسته ترين چهره " سياهکل
  .ها بود

  
  ،به ياد رفيق سعيد سلطانپور

  
  !انقالبشاعر  

  
  
  
  

متن زیر ، سخنرانی رفيق فریبرز سنجری در شهر گوتنبرگ سوئد می 
، رفيق سعيد  باشد که در سالگرد جان باختن شاعر کارگران و زحمتکشان

این سخنرانی با . اد شده استایر ١٣٨٩ خرداد ٢٢در تاريخ سلطانپور 
سيله در برخی تغييرات جزئی از صورت گفتار به نوشتار درآمده و به این و

 .اختيار خوانندگان قرار می گيرد
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تا آن زمان خيلی از شاعران کشور تحت 
تاثير شکست مبارزات مردم و  خيانت 
هائی که رهبری حزب توده در آن سالها 
انجام داده بود، دچار ياس و نااميدی شده 

همانطور که می دانيم اساسًا . بودند
زه مسلحانه در دوره قبل از آغاز مبار

در ایران، در جامعه، روحيه شکست 
غالب بود و تبليغات ارتجاعی این 

خاليق "اندیشه را اشاعه می داد که 
و با این تز ارتجاعی " را هر چه اليق

مردم را شايسته آن چه قلمداد می 
آن تبليغات که . کردند که موجود بود

سعی اش جاوادانه ساختن سلطه 
ه رژیم سرکوبگر و وابسته ب

امپریالسيم شاه بود، سياهی و شب 
و زمستان را در جامعه ما جاودانه 
خوانده و اميد به تغيير را نفی و وضع 

در . موجود را ابدی جلوه می دادند
چنين شرایطی بسياری از شاعران 
سر در الک خود فرو برده و آنهائی نيز 
که به مسایل اجتماعی توجه داشتند، 

ازی را اغلب نااميدی و بی چشم اند
در شعر های خود انعکاس می دادند 
که شعر زمستان اخوان ثالث نمونه 

او در این شعر به . برجسته آن است
واقع شرایط یأس و نااميدی حاکم بر 
جامعه ایران و این که کسی قائل به 
برون رفت از شرایط ظالمانه و وضع 
نابسامان حاکم نبود را به برجسته 
 .ترین شکل انعکاس داده است

سياهکل اعالم مرگ اين دوران و 
آغازگر دوره نوینی در جامعه ایران بود 

در این .  که در آن شعر نيز شکوفا شد
ميان سعيد سلطانپور به عنوان یک 
شاعر مردمی خود یکی از منادیان این 
دوره نوین بود که این امر را در اشعار 

بر "زيبايش از جمله شعر زیبای 
اس داده انعک" کشورم چه رفته است

  .است

با آغاز مبارزه مسلحانه فضای جديدی در 
جامعه شکل گرفت که ما انعکاس آن را در 

اميد . اشعار آن زمان به عينه می بينيم
خورشيد فروزان "جای نااميدی را گرفت و 

را عقب " شب تيره"زمستان و " انقالب
مبارزه و انقالب به عنوان وسائلی در .  راند

وضع نکبت بار  دسترس برای رهائی از
موجود در اشعار زیبائی که سروده شد 

به جرات می توان .  مورد تاکيد قرار گرفت
گفت که اکثر شاعران مطرح کشور در 
توصيف و تائيد سياهکل و مبارزه ای که با 
سياهکل شروع شده بود شعر گفتند، از 
شاملو و شفيعی کدکنی تا سياوش 
 کسرائی و نعمت آزرم و اسماعيل خوئی و

اما سعيد سلطانپور از .  صدا ها شاعر ديگر
او .  یک جنبه از اکثر آن شاعران جلوتر بود

به دليل اعتقاد به راهی که شروع شده 
بود آماده بود که نه فقط همه هنر خود 

راهی . بلکه وجود خود  را نيز وقف آن نمايد
هائی آن را بنيان " گل"که می دانست چه 

  .گذاشته اند 

جدید مبارزه در ایران که نمی  با آغاز راه
توانست با سرکوب های وحشيانه دشمن 

يعنی رژيم وابسته به امپرياليسم شاه 
مواجه نشود، زندان ها از کمونيست ها و 
آزاديخواهان پر می شود و مقاومت 
چريکهای فدائی خلق و دیگر مبارزين 
مسلح در زير شکنجه های وحشيانه 

بائی توصيف ساواک در اشعار آن زمان به زي
از "و بعد ها " آواز های بند.  "می شود
دو مجموعه شعر از سعيد می " کشتارگاه

  . باشند که در همين دوران سروده شده اند

خود نام های اين دو مجموعه بيان گر 
فضای آن سالها و نشان دهنده اين امر 
است که در تمام سال های مورد بحث ، 

و سر و کار سعيد با زندان و شکنجه 
به  ۵١سعيد در سال .  ساواک بوده است
نوعی از هنر و نوعی از "خاطر چاپ مجدد 

منتشر و ممنوع  ۴٩که در سال " انديشه
بعد .  شده بود دستگير و زندانی می شود

از آزادی از زندان مدام مورد تعقيب و اذیت 
تا  ۵٣و آزار ساواک قرار می گيرد و از سال 

در  ۵۶تير  ٢٢ در. را در زندان می گذراند ۵۶
شرايطی که جامعه تحت تاثير مبارزه 
مسلحانه تکان خورده و فرهنگ مبارزاتی 
جديدی شکل گرفته است از زندان آزاد 
می شود و خود را در فضائی از اعتراض و 

فردای آزادی از زندان . مبارزه می ببيند
بيانيه کانون نويسندگان بر عليه سرکوب را 

شعری که امضا می کند و در شب های 
برگزار کرده  ۵۶کانون نويسندگان در مهر 

بود، با خواندن اشعاری که خواست ها و 
آرزوهای کارگران و توده های ستمديده را 

آبان در  ٢٣در . پژواک می داد می درخشد
دانشگاه صنعتی  باز هم شب شعر برگزار 
می شود که دانشگاه از طرف ساواک 
ير محاصره می شود و تعداد زيادی دستگ

می شوند اما تجمع کنندگان از جمله 
سعيد خواستار آزادی دستگير شدگان می 
شوند و تا آزادی آن ها دانشگاه را ترک 

در نتيجه رژيم مجبور به عقب .  نمی کنند
نشينی می شود و روز بعد آن ها را آزاد 
می کند و به همين دليل هم تجمع 
کنندگان حاضر به ترک دانشگاه می شوند 

ج جمعيت از دانشگاه تظاهرات وبا خرو
بزرگی توام با ضرب و شتم پليس شکل 
می گيرد ، و به اين ترتيب جلسه شعر 
خوانی سرانجام به تظاهرات خيابانی 

چندی بعد .  تبديل شده و پايان می يابد
شب های شعر در انستيتو گوته برگزار می 
شود که سعيد با سروده های خود که 

کتاتوری حاکم جنايات و وحشيگری های دي
را در آن ها افشاء نموده  و مقاومت و 
مبارزه را تشویق کرده بود، با استقبال 

چنين .  وسيع مردم مواجه می گردد
استقبال وسيعی از اشعار سعيد خود بيان 

و بالطبع " شعر سياهکل"گر آن بود که 
خود جنبشی که از سياهکل آغاز شده بود 

چه  چگونه در قلب مردم جا باز کرده و
  . پايگاه توده ای وسيعی يافته  است

بگذاريد کمی حاشيه رفته و با توجه به 
تحريفات گسترده ای که در مورد انقالب آن 
سال ها می شود اين را هم تاکيد کنم که 
در اين اعتراضات که خبر از انقالبی می داد 
که در پيش بود نه آخوندی ديده می شد و 

شعار . دنه  اسمی از خمينی در ميان بو
کارگران "ها هم از جمله اين بود 

  ".برادرند،برادران برابرند

به دنبال اين . باز گرديم به زندگی سعيد
فعاليت ها سعيد به خارج از کشور می رود 

را شکل می " کميته از زندان تا تبعيد"و 
دهد و به افشاگری بر عليه رژيم سلطنت 

  . می پردازد

يران باز با سقوط رژيم سلطنت، سعيد به ا
گشته و با عشقی که همواره به سازمان 
چریکهای فدائی خلق داشت، به سازمانی 
می پيوندد که در آن زمان این اسم را روی 
خود داشت اما تئوريهای شکل دهنده اين 

اما سعيد با . سازمان را انکار نموده بود
توجه به گرايش اش به نظرات رفقا پویان و 

زندانيان "يختن با احمدزاده  و انديشه در آم
يعنی به قول خودش  " خسته اين خاک

فعاليت های هنری " انبوه سرخ رنجبران"
اش را دنبال می کند و از جمله جهت بردن 
تاتر به ميان مردم کوچه و بازار،  نمايش 

را "  عباس آقا کارگر ايران ناسيونال"نامه 
نه در سالون های معروف بلکه در ميان 

اما سياست . گذاردمردم به نمايش می 
های غير مردمی سازمانی که سعيد در 
هر حال در پيوند با آن قرار داشت، به جائی 
می رسد که او به طور قطع در می یابد که 
کسانی که سکان سازمان را در دست 
گرفته اند یعنی امثال فرخ نگهدار ها و فتاح 
پور ها، اهل مبارزه برای خواست های 

ن انقالب آن ها کارگران و سازمان داد
بنابراین سعيد خود را آشکارا در . نيستند

تقابل با آن ها و اکثريتی که شکل داده اند 
.  می پيوندد" اقليت"در اقليت می بيند و به 

اکثريت هم ترمز رها کرده بسوی 
گام بر می " شکوفائی جمهوری اسالمی"

مسلم است که تالش ها و فعاليت . دارد
نپور و از جمله های انقالبی سعيد سلطا

شعر خوانی در ميتينگ های سياسی و 
تشکيالتی آن زمان  از چشم حاکمين تازه 
به قدرت رسيده پنهان نبود و خشم 

سعيد شاعری مردمی بود که همواره 
در خدمت انقالب کارگران و 
زحمتکشان قرار داشت و همانطور که 
ب خودش در يکی از اشعارش گفته قل

جوانش همانند قطب نمائی می ماند 
که هميشه جهت انقالب را نشان می 

به همين دليل هم صاحبان زر و .  داد
زور قادر به تحمل وی نبودند و زندان و 
شکنجه و شالق پاسخ آن ها بود به 
فرياد آزاديخواهی و اشعار انقالبی 
شاعری که مردم را به مبارزه و 

اگر .مقاومت و انقالب دعوت می کرد
در زمان سلطنت سرکوبگرانه شاه 
وی را بار ها دستگير و بازجوئی و 
زندانی نمودند جمهوری اسالمی که 
از قرار يکی از وظايف اش به عنوان 
رژيم جانشين رژيم شاه پايان دادن به 
کار های ناتمام شاه بود زندانی 
سياسی دوران رژيم ستم شاهی، 

از  ۵۶که در شرايط  انقالبی سال 
ن آزاد شده بود را به آن شکل زندا

وحشيانه در مراسم ازدواج اش 
  .دستگير و بعد هم اعدام نمود
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سردمداران جمهوری اسالمی را بر می 
همان تالش ها و فعاليت های .  انگيخت

مردمی بود که  باعث دستگيری سعيد در 
فروردين سال  ٢٧مراسم عروسی خود در  

دستگيری دردناکی که آموزنده . شد ۶٠
هم هست و باید به عنوان یک تجربه هر 

تا آن جا که . چند منفی به آن توجه کرد
معلوم شده در آن روز چند تن  از پاسداران 
جمهوری اسالمی جهت دستگيری وی 

با برخورد هائی که در  مراجعه می کنند که
آن مراسم صورت گرفت از جمله برخورد 

ريتی های حاضر در مراسم ، برخی از اکث
پاسداران امکان يافتند با فراخواندن دیگر 
همکاران جنایتکار خویش موفق به 

سعيد پس از . دستگيری سعيد شوند
 ٣١دستگيری در فاصله کوتاهی در روز 

 ٣٠، به دنبال تظاهرات  ۶٠خرداد سال 
خرداد به همراه تعداد ديگری از زندانيان 

و جنایت سياسی توسط مزدوران ننگ 
  .جمهوری اسالمی تيرباران شد

اعدام سعيد برای جمهوری اسالمی اعالم 
يورش سراسری و سيستماتيک این رژیم 

رژيمی که از روز . به مبارزات مردم نيز بود
اول به قدرت رسيدنش گام به گام 
دستاوردهای قيام توده ها را آماج حمالت 
خود قرار داده بود، حال خود را در وضعيتی 

ديد که که به همگان اعالم کند که می 
ديگر هيچ صدای مخالفی را تحمل نخواهد 
کرد و هر اعتراضی را با گلوله پاسخ خواهد 

در حقيقت ، جمهوری اسالمی با . داد
خرداد ماه  ٣١اعدام سعيد سلطانپور در 

،  این پيام روشن را در سطح ۶٠سال 
جامعه پخش نمود که دوره هرج و مرج 

که برخی ساده انديشانه آن  دوران انقالب،
را با شرايط دمکراتيک اشتباه گرفته بودند ، 

 . پايان يافته است

از آن زمان تا کنون جمهوری اسالمی  با 
به دنبال . کشتار عریان حکومت کرده است

، استبداد  ۶٠اعدام های سال های اوليه 
حاکم به قتل عام زندانيان سياسی در 

آن ها .  دمبادرت نمو ۶٧تابستان سال 
کوشيدند تا با نابودی نسلی از مبارزين و 
انقالبيون و جاری کردن جويبار های خون در 

را آرام و " زندان فالت"هر کوی و برزن  اين 
مورد نياز سرمايه " جزيره ثبات و آرامش"

 ٣٠داران را باز آفرينند،  و اين سياست در 
سال گذشته  لحظه ای متوقف نشده 

شاهد ترور   ۶٠خونين بعد از دهه . است
های خارج از کشور بوديم و و سپس  نوبت 

خالصه . به قتل های زنجيره ای رسيد
 ٣٠سردمداران جمهوری اسالمی بيش از 

سال است که با توسل به شکنجه و تجاوز 
و ترور و اعدام در تالش اند تا در 

ای که شکل داده اند سکوت " کشتارگاه"
اما از . ر کنندگورستانی دلخواه خود را برقرا

طرف دیگر ما شاهدیم که گردانندگان این 
رژیم هر بار پس از یورش خونين به مردم، 
با موج رسا تری از مبارزه و فرياد توده های 
رزمنده بر عليه سلطه جابرانه خود مواجه 
می شوند که خيزش بزرگ يک سال اخير 

واقعيتی که به .  آخرين نمونه آن می باشد
د که سعيد حق داشت آشکاری نشان دا

اين " وقتي که در يکی از اشعارش گفت 
بذر ها به خاک نمی ماند ، خون است و 

درستی اين حرف را امروز ".  ماندگار است 

همه شاهديم و می ببينيم  که  چگونه از 
مقاومت ها و خون های انقالبيون گذشته 
نسلی جديدی از انقالبيون سر بر آورده و 

ميثم ها و ترانه ها و ندا ها، کيانوش ها،
فرزاد ها تداوم گر فرياد آزادی و به قول 

انقالب دور، و "و " تحول خونين"سعيد اين 
  .شدند" نزديک

متاسفانه  سعيد شاعر و سعيد 
شورشگر ديگر امروز نيست تا جوانه 
زدن بذر هائی را ببيند که با خون او و 
انقالبيون دیگر آبياری شده است و در 

سراسر اين فالت  يک سال گذشته
خونين را در نورديده و زمين را زير پای 
جالدان حاکم به لرزه در آورده و خواب 

آن ها . را از چشمانشان ربوده است
نيستند تا ببينند که نسل جوان با چه 
جسارت و بيباکی به مقابله با 

نسلی  .دژخيمان آن ها برخاسته اند
که اگر سرکوب خونين انقالب سال های 

را به چشم خود نديده و در  ۵٧و  ۵۶
دورانی زندگی نمی کرده که هر روز از 
طريق روزنامه های رسمی کشور از اعدام 
ده ها نفر مطلع شود اما امروز به عينه می 
بيند که مزدوران جمهوری اسالمی در 

آن ها . خيابان ها چه بر سر مردم می آورند
دیدند که مزدوران این رژیم با وقاحت تمام 

به مردمی که به مسالمت آميز ترين حتی 
شکلی به اعتراض برخاسته بودند، با 

نسلی که می . شليک گلوله پاسخ  دادند
يعنی " سربازان گمنام امام زمان"داند که 

ماموران امنيتی رژيم ،در زندان ها چه بر 
آن .سر دختران و پسران جوان می آورند 

ها اگر اوين الجوردی و قزل حصار حاج داود 
مانی را نديده اند اما از کهریزک سردار رح

رادان و قاضی مرتضوی آگاه اند و می دانند 
که کليت رژیم جمهوری اسالمی جز با 
توسل به ترور و شکنجه و اعدام و تجاوز 
که امروز ولی فقيه و احمدی نژاد  آن را 

نمایندگی می کنند، قادر به ادامه حکومت 
ين نيست،  و يقين دارند که فرزاد آخر

جمهوری اسالمی " کشتارگاه"اعدامی 
  .نمی باشد

این امر که نسل جوان ما  گوشه 
هائی از آنچه که رژیم حاکم در اين 

سال بر مردم ما روا داشته را به  ٣٠
چشم خود می ببيند، با همه تلخی و 
دردناکی اش خود در عين حال دست 

بذر . آورد مثبت مبارزات آنان است
آن صحنه های  هائی که جوانه زدند و

شورانگيز را در سال گذشته در 
خيابان ها خلق کردند، اين تجربه را 
نيز فرا گرفتند که نسبت به بسياری 
از تبليغات فريبکارانه از جمله اصالح 

" واليت مطلقه فقيه"پذير بودن رژيم 
و امکان تغيير آن با توسل به 

و . حساس شوند" نافرمانی مدنی"
رژیم دار و به عينه ببينند که با 

شکنجه ای که حتی تجمع ساده 
مادران داغدار در یک پارک را هم 
تحمل نمی کند، چنين روش هائی 

این ، به واقع ،  .چقدر سترون است 
يکی از دستاوردهای خيزش مردمی بزرگ 

در جريان اين خيزش نه تنها  .  اخير است
ماهيت ضد مردمی و سرکوبگرانه جمهوری 

قابل چشم همگان اسالمی بار ديگر در م
قرار گرفت بلکه چهره جناح به اصطالح 
. اصالح طلب آن نيز بيش از پيش رسوا شد

چرا که اصالح طلبان حکومتی بار ديگر 
نظام مقدس "نشان دادند که برای حفظ 

اشان، حاضرند نجات " جمهوری اسالمی
غريق واليت فقيه ای هم بشوند که بحران 

اصالح  سراپايش را فرا گرفته و حال این
طلبان می کوشند با فريب مردم و با سوار 

ميراث "شدن بر موج اعتراضات آن ها، این 
را از گزند تعرضات توده های جان " خمينی

هيچ افشاگری و .  به لب رسيده دور سازند
تبليغی نمی توانست آن طور که سير 
رويداد ها در يک سال گذشته اصالح طلبان 

ء نمود و حکومتی و غير حکومتی را افشا
سترونی شعار ها و اشکال مبارزاتی و 
اهدافشان را آشکار ساخت، اين مهم را 

به واقع آنچه می بايست به .  انجام دهد
اعتبار سال ها تالش به دست آيد در بستر 
خيزش مردم، خود متحقق شد و همگان از 
جمله جوانان به عينه ورشکستگی اصالح 

ائی از طلبان را شاهد بودند و ديدند که ره
شرايط نکبت بار کنونی تنها با نابودی 
تماميت جمهوری اسالمی با هر جناح و 

این را هم . دسته اش امکان پذير است
بگویم که در چنين شرايطی درک موقعيت 
کسانی که برای اصالح طلبان سينه می 
زدند و هنوز هم می زنند هم زياد سخت 

برای نمونه اکثريتی ها و توده ای . نيست
شده اند و باز هم " سبز"ی که دو باره هائ

از موسوی و شعار  ۶٠همچون سال های 
جمهوری اسالمی نه يک کلمه کمتر و نه "

وی طرفداری می کنند، " يک کلمه بيشتر
حاال در شرايطی که جمهوری اسالمی 
بساط دار بر پا کرده و هر روز احکام اعدام 
جديدی صادر می کند، از اصالح پذير بودن 

    ی اسالمی سخن می گويند وجمهور

٢٠ در صفحه  

با آغاز مبارزه مسلحانه فضای جديدی 
در جامعه شکل گرفت که ما انعکاس آن 

. اشعار آن زمان به عينه می بينيمرا در 
خورشيد "اميد جای نااميدی را گرفت و 

" شب تيره"زمستان و " فروزان انقالب
مبارزه و انقالب به عنوان .  را عقب راند

وسائلی در دسترس برای رهائی از 
وضع نکبت بار موجود در اشعار زیبائی 
.  که سروده شد مورد تاکيد قرار گرفت

گفت که اکثر به جرات می توان 
شاعران مطرح کشور در توصيف و تائيد 
سياهکل و مبارزه ای که با سياهکل 
شروع شده بود شعر گفتند، از شاملو و 
شفيعی کدکنی تا سياوش کسرائی و 
نعمت آزرم و اسماعيل خوئی و صدا ها 

اما سعيد سلطانپور از یک .  شاعر ديگر
او .  جنبه از اکثر آن شاعران جلوتر بود

يل اعتقاد براهی که شروع شده به دل
بود آماده بود که نه فقط همه هنر خود 

راهی . بلکه وجود خود  را نيز وقف نمايد
هائی آن را " گل"که می دانست چه 

.بنيان گذاشته اند
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  !درباره اوضاع كنوني شفق به سواالت سايت گزارشگران.پاسخ هاي رفيق ع
 

لطفا و برای آشنائی خوانندگان سایت 
 :خود را معرفی نمائيد

با تشکر از سایت گزارشگران به  :پاسخ
دليل ابتکاری که جهت نظر خواهی از 

شفق . من ع به کار برده،فعالين سياسی 
از فعالين چریکهای فدایی خلق ایران 

 . هستم

ه یک اعتراضات خيابانی که از نزدیک ب
سال پيش شروع شد امروزه بطور 
محسوسی فروکش کرده است و یا 
به تعبيری شکل عوض کرده است و 
. در مناسبتهای مختلف انجام ميپذیرد

بطور کلی و درحال حاضر وضعيت این 
جنبش عمومی را چگونه ارزیابی 

  ميکنيد؟

این واقعيتی ست که اعتراضات  :پاسخ
ابات انتخ"سيل آسای توده ای  که بعد از
 ٢٢در  "دهمين دوره ریاست جمهوری

جاری شد و به در جامعه  ٨٨خرداد سال 
حق زمين را زیر پای جمهوری اسالمی 
لرزاند، اکنون در مواجهه با یک سرکوب 
سيستماتيک عریان و وحشيانه طبقه 

متفاوتی یافته  حاکمه ابعاد و شکل بروز
اصوال نمی توان انتظار هم داشت . است

که جنایتکاران حاکم با که در شرایطی 
استفاده از تمامی ظرفيت های ضد خلقی 
شان، پرده دیگری از اوج قساوت خود را در 
قلع و قمع مردم به جان آمده به نمایش 
گذارده اند، در شرایطی که هزاران نفر را 
دستگير و به کهریزک ها روان ساخته و 
جنایات جاری در سياه چالهایشان را به 

رعب و وحشت در ميان  برای ایجاد عمد
و در شرایطی که  نمایش می دهند، مردم

برای یعنی " فتنه"حکومت در هراس از 
چوبه  جلوگيری از حيزش انقالبی توده ها،
در هر های دار و شکنجه را به طور علنی 

بر پاساخته و یکبار دیگر کوی و برزن 
بسته است ،جنبش توده  شمشير را از رو

يليونی و وسيع ای در همان ابعاد چند م
به  وضع فعلیاما . اوليه در خيابانها بماند

هيچ رو منعکس کننده ثباتی نيست 
که جمهوری اسالمی مذبوحانه در 

وضع بگونه ای . صدد نمایش آن است
از " مناسبتی"ست که حتی هر 

چشم رژیم به مثابه خطر بالقوه برای 
تجمع توده ای و انفجار ديده می 

روز کارگر و به همين دليل در . شود
روز معلم، حاکمان مجبور به ميليتاریزه 
کردن تهران و برخی شهر ها شدند و 
بر سر هر چهار راه مزدورانی را 
گماردند تا جلوی هر گونه تجمعات 

همين اآلن در واقع، . توده ای را بگيرند

هم اگر با دقت نگاه کنيد آتش را زير 
 همچنان که .خاکستر می بينيد
وفق روزهای اخير اعتصاب عمومی م

در کردستان نيز توسط مردم رزمنده 
کرد نشان داد که چه آتشی در زیر 
پوست جامعه ما در حال زبانه کشيدن 

پاسخ من بطور کلی به  بنابراین، .است
این سوال این است که گرچه بطور طبيعی 

 های توده ایاز ابعاد بروز مستقيم جنبش 
 خيابانی در اثر سرکوبوسيع تظاهرات و 

وحشيانه کاسته شده، اما از آنجا که  
ریشه ها و دالیل مادی بوجود آورنده این 

 یعنی فقر و فالکت و موج انقالبی
نابسامانی های اجتماعی گوناگون و به 
طور کلی تضادهای عميق طبقاتی موجود 
در جامعه سرمایه داری ایران همچنان 
باقی است، تضادها و تناقضاتی که 

سال  ٣٠در می حاکميت جمهوری اسال
اخير تنها با اعمال شدید  ترین دیکتاتوری 

به آنها پاسخ  های وحشيانه سرکوبها و 
گفته، در نتيجه جنبش توده ای باز اوج 

تحوالت یکسال با نگاهی به . خواهد گرفت
نيز می بينيم که تضاد توده های اخير 

حتی  ستمدیده و مبارز ایران با نظام حاکم
مطالبات و جنبش  و شدیدتر از قبل گشته

اعتراضی توده ها هر چه بيشتر و متراکم 
، به گونه ای که همه این تر هم شده

وضعيت لرزانی را برای استبداد  واقعيات،
در چنين شرایط  .است حاکم بوجود آورده

هر روزنه ای ممکن است که ملتهبی 
به یک انفجار بزرگ اجتماعی بر باز است 

گردد که  عليه نظام جمهوری اسالمی بدل
وسيعتر،  ،بدون شک در صورت وقوع

. خواهد بوداز قبل عميقتر و راديکال تر 
واقعيات جامعه و از جمله اوضاع فالکتبار 
اقتصادی کارگران و زحمتکشان، روحيه 

جوانان، تداوم و مبارزاتی مردم و بویژه زنان 
و تشدید تضادهای ميان باالیيها برای 

تراضات و چگونگی کنترل نظام از آسيب اع
مبارزات توده ها نشان می دهند که 
جمهوری اسالمی هر کار بکند قادر به 
برگرداندن اوضاع به حالت سابق نخواهد 

 .بود

آیا خشونت اعمال شده از سوی 
حاکمان در برابر اعتراضات مسالمت 
آميز مردم که منجر به کشته شدن 
دهها نفر و صدها زخمی و بازداشتی 

تی همچنان و دیگر شده است ميبایس
با پاسخی مداراطلبانه روبرو  همواره 

 گردد؟ 

به نظر من پاسخ به این سوال را تا  :پاسخ
حد زیادی خود واقعيت جنبش توده ها در 

در جریان . یکسال گذشته داده است

خيزش توده ای یکسال اخير ما شاهد آن 
بوده ایم که سرکوب وحشيانه مردم 
 بدست رژیمی که کوچکترین شعار و

حرکت مسالمت آميز را هم با گلوله و 
زندان و شکنجه جواب می دهد، بطور 

هرجا که  -مردمطبيعی با پاسخ قهر آميز 
روبرو شده  -داشته اند راامکانش  البته
صحنه های تنبيه مزدورانی که . است

در جریان این خيزشها به دست مردم 
افتادند و یا شادی و هلهله مردمی که 

مرگ بر " ایضمن سردادن شعاره
مرگ بر "، "جمهوری اسالمی

" مرگ بر اصل والیت فقيه"، "دیکتاتور
عکس  شعارهای مبارزاتی دیگر،و 

و عکس ولی فقيه و ریيس جمهورش 
خمينی یعنی عکس مظهر اصلی رژیم 

را پاره کرده و لگد جمهوری اسالمی 
کوب کردند و یا آتش زدن ماشين ها و 
ن موتور های مزدوران حکومتی و هر آ

شانی از دستگاه دولتی را با نچه که 
خود دارد، نمونه هایی در اثبات این 
واقعيت هستند که جنایات 

در کل سيستماتيک جمهوری اسالمی 
" مدارا طلبانه"با پاسخ  از طرف مردم 

این حقيقت نه . روبرو نبوده است
ناشی از خشونت طلبی توده ها بلکه 
حاصل ناگزیر قانونبندی های حاکم بر 

امعه ما یعنی سلطه یک دیکتاتوری ج
عریان و وحشيانه است که هيچ گونه 
حرکت اعتراضی مسالمت جویانه و 
مدارا طلبانه را نيز بر نمی تابد و به 

اعتراضات و اجتناب ناپذیر طور ناگزیر 
توده ای را به بسترهای قهر آميز 
کاناليزه کرده و اعمال قهر را به آن 

ان مردم اتفاقا دشمن .تحميل می کند
است که درک همين واقعيت با درست 

در روند اعتراضات اخير  همانطور که دیدیم
تبليغات وسيعی را بر عليه حرکات قهر 
آميز مردم در مقابل اعمال وحشيانه 

به همين . جمهوری اسالمی براه انداختند
ما با سيل عظيمی از خاطر در این دوره 

ی تبليغات و ایده های نادرست و ارتجاعی ا
از سوی گردانندگان رژیم و یا دشمنان نفوذ 

اصالح طلبان (کرده در صفوف توده ها 
حکومتی و روشنفکران و قلم به مزدان 

روبرو بوده ایم که از مردم به جان  )آنان
آمده ما که هر روزه خونشان توسط جالد 
بر زمين ریخته شده و یا مورد تجاوز و 

برای حفظ وضع  ،شکنجه قرار گرفته اند
 خواهان تظاهرات مسالمت ،مرگبار موجود

در مقابل اعمال " مدارا" ، و "سکوت"آميز، 
تبليغ .  قهر عریان از طرف حکومت بوده اند

در مقابل رژیمی که " مدارا"و " مسالمت"
سال گذشته نشان داده فاقد  ٣٠در طول 

مسالمت "و " مدارا"کمترین ظرفيت 



9 صفحه          132شماره                                      پيام فدايي 
 

در مقابل خواستهای به حق و " جویی
ی مردم ما بوده و این را در جریان انسان

خيزش اخير نيز با وضوح بيشتری ثابت 
نتيجه ای جز تداوم شرایط اسارتبار  ،کرده

کنونی بر جامعه و حفظ رژیم و نظام 
در نتيجه . استثمارگرانه حاکم ندارد

همانطور که تاکنون دیده ایم تداوم قهر ضد 
انقالبی و عریان حکومتی بر عليه توده ها 

طبيعی واکنش های قهر آميز توده ها  بطور
اجازه دهيد روی این . را باعث می شود

همانا  امر تأکيد کنم که اما مسأله اصلی
 چگونگی سازماندهی قهر انقالبی توده ها

برای نابودی نظام استثمارگرانه و 
عامل اساسی و  سرکوبگری است که

می توليد کننده قهر و خشونت در جامعه 
گيری تاکتيک های گوناگون  لذا، بکار. باشد

چه در شکل قهر آميز یا مسالمت آميز باید 
در خدمت این جهت گيری اساسی قرار 

 . گيرند

بنظر شما پاشنه آشيل جمهوری  
اسالمی کدام است؟ آیا با تمرکز 
مبارزات مردمی بر نقطه ضعفهای 
رژیم ميتوان نتایج موثرتری حاصل 

   کرد؟

م بزرگترین نقطه ضعف رژی  :پاسخ
جمهوری اسالمی ناتوانی اش در پاسخ 

، حتی به مطالبات توده ها گوئی به 
مخالفت   این امر .ستحداقل آن مطالبات ا

 گسترده و عميق وسيعترین آحاد جامعه با
اگر ما . را باعث گرديده است رژیم حاکم

لحظه ای هم به شرایط کنونی نظام 
ایران که جمهوری  سرمایه داری وابسته

یتش را برعهده دارد نگاه کنيم  اسالمی هدا
متوجه گوشه ای از بحران عميقی که تار و 
پود این نظام استثمارگرانه را فرا گرفته 
خواهيم شد و دالیل بحق تنفر و خشم 

این نظام . توده ها از آن را خواهيم فهميد
یک وضع  تحت حاکميت جمهوری اسالمی

غير قابل تحمل را در جامعه تحت سلطه ما 
بيکاری و فقر کم سابقه .آورده استبوجود 

دامن ده ها ميليون تن از آحاد جامعه، بویژه 
اقشار بی چيز را فرا گرفته، تعطيلی روز 

بنا به ( مره واحد های توليدی و کارخانه ها 
درصد کل  ٤٠برخی آمار اکنون بيش از 

کارخانه ها و واحدهای توليدی یا به ورطه 
بسيار  ورشکستگی افتاده و یا با ظرفيت

یک پدیده روزمره ) محدود کار می کنند
اکثریت کارگران حتی آنها که . شده است

شانس به اصطالح شاغل بودن را دارند، به 
دليل سودجویی دولت و سرمایه داران 
رذل، یا ماهها دستمزدی دریافت نمی کنند 
و یا اگر هم می کنند از حداقل درآمد 
مکفی برای سير کردن شکم خانواده 

به این ترتيب روند در . شان در رنجندهای
هم پاشی خانواده های کارگری در 
جمهوری اسالمی به طور وحشتناکی 

از تجليات دیگر بحران .  تسریع شده است
به نابودی کشاندن تدریجی کار و حيات و 
هستی ميليونها تن از توده های 
زحمتکش، دهقانان و کسبه خرده پا با 

ه بازار ورود تبدیل هر چه بيشتر کشور ب
به روند . کاالهای بنجل امپریاليستی است

نابودی صنایع کشاورزی، چای، نساجی، 
برنامه های گسترده . نگاه کنيد... نيشکر و

و حذف یارانه ها که از " خصوصی سازی"
طرف بانک جهانی و صندوق بين المللی 
پول در دوران رفسنجانی جنایتکار تعيين 

دوره خود  گشته بود و به تدریج چه در
رفسنجانی و چه در دوره خاتمی و احمدی 

این برنامه ها . نژاد پيش رفته، توجه کنيد
با پر کردن جيب سرمایه داران عارتگر 
خارجی و داخلی به بهای تشدید و 
گسترش فقر و فالکت و گرسنگی کارگران 
و توده های محروم ما ، شرایط بس طاقت 
فرسائی را نه فقط برای کارگران و 

متکشان بلکه برای آحاد گوناگون جامعه زح
در یک کالم، بحران . بوجود آورده است

موجود و حرکت شتابان و بی وقفه حکومت 
برای تحقق برنامه های چپاولگرانه طراحی 
شده توسط دولتها و موسسات 
امپریاليستی که یکی از وظایفشان انتقال 
بار مرگبار بحرانهای ذاتی نظام سرمایه 

از کانال رژیمهای وابسته ای داری جهانی 
نظير جمهوری اسالمی بر دوش طبقه 
کارگر و خلقهای تحت ستم است، امروز، 
به لحاظ اقتصادی وضعيت فاجعه باری را در 

تداوم این وضع . جامعه بوجود آورده است
که با اعمال بی وقفه یک دیکتاتوری عریان 
و وحشيانه از سوی جمهوری اسالمی در 

زندگی توده ها قرین تمام عرصه های 
است،  به طور طبيعی هر روز خشم و 
نفرت بيشتری را توليد کرده و مردم به جان 
آمده را به شورش و مبارزه برای رهایی از 

این شرایط . این اوضاع سوق می دهد
جمهوری " پاشنه آشيل"عينی بزرگترین 
  . اسالمی است

بدون  ،"پاشنه آشيل"با توجه به این حال 
ر صفوف نيروهای مدافع منافع شک اگر د

توده ها، کوششهای مبارزاتی بر محور 
سازمان دادن و متحد کردن انرژی مبارزاتی 
عظيم توده ها بر اساس برنامه و 
شعارهائی که بر مطالبات واقعی توده ها 
متکی باشدمتمرکز گردد و اگر اجازه داده 
نشود که نيروهای غير مردمی خواستها و 

را کاهش داده و به  مطالبات توده ها
سطحی که با قوانين سلطه ضد مردمی 

و  ،نزول دهند حاکم انطباق داشته باشد
به نيروی  اگر در مسير تحقق اين خواستها 

بيکران کارگران و خلقهای تحت ستم و نه 
این یا آن جناح مرتجعين حاکم يا قدرتهای 

همه اینها باعث جهانی اتکا شود، 
شده و  پيشروی جنبش و شفافيت آن

فردای روشنی در انتظار مردم ایران آنگاه 
  .خواهد بود

 کاستی های جنبش خيابانی کدامند؟

کاستی های جنبش "اگر منظور از  :پاسخ
جنبش یکساله اخير توده " خيابانی

هاست، باید گفت که خودبخودی بودن این 
جنبش و عدم وجود یک رهبری انقالبی 
ن متشکل در راس آن بزرگترین کاستی ای

امری که  ،جنبش بود و هنوز هم هست
ضعفها و کاستی های ديگری را موجب 

برای نمونه یکی دیگر از  . می شود
کاستی های بزرگ این جنبش که تا حد 

وجود زیادی به عامل اول مرتبط می باشد، 
نيروهای سازشکار و یا نيروهای خود 
دشمن در صف مردم و تالش برای تغيير 

ری از رادیکاليزه شعارهای آنان و جلوگي
رسانه های تبليغاتی . شدن شعارها است

مثًال . این نيروها نيز همين کار را می کنند
در حالی که سرنگونی رژیم جمهوری 
اسالمی خواست اوليه مردم ماست و  از 
طرف توده های جان به لب رسيده ما هم  
فریاد زده شده و از آن مهمتر در اعمال و 

بی آنها از پاره کرده حرکات رادیکال و انقال
عکس خمينی و خامنه ای گرفته تا آتش 
زدن ارگان های سرکوب و غيره نشان داده 
شده است، رسانه های مزبور حداکثر 
کوشيده اند شعار مرگ بر دیکتاتوری آنها را 

به طور کلی فقدان یک . انعکاس دهند
رهبری انقالبی در  رأس جنبش و حتی 

کمبودهای  عدم وجود تشکالت توده ای و
ناشی از چنين واقعيت هائی، کاستی 

این را هم اضافه  .های جنبش ما هستند
" کاستی های"تشخيص درست  کنم که

نبه ج ، اماجنبش یک جنبه مساله است
" کاستی های"این است که با فهم  ديگر

جنبش، وظایف عملی ای که برای رفع 
موانع پيشاروی جنبش در مقابل ما قرار 

هميم و با تمام توان در جهت می گيرد را بف
مرگ "تبليغ شعار . تحقق آنها حرکت کنيم

و " برجمهوری اسالمی با هر جناح و دسته
تالش برای زدودن هر گونه توهمی در مورد 

و دیگر  فریبکاریهای اصالح طلبان حکومتی
که در صدد نفوذ در  نيروهای ضد خلقی

جنبش توده ها و منحرف ساختن آن از 
ستند و باالخره تالش برای مسير رهایی ه

ایجاد امکانات الزم در جهت برقراری یک 
رهبری انقالبی بر این جنبش برخی از 
وظایف اساسی نيروهای مبارز و انقالبی 

  . است

نقش ایرانيان خارج از کشور در 
 حمایت از مردم را چگونه دیدید؟

تاریخ مبارزات خارج کشور نشان  :پاسخ
جنبش سطح  ،می دهد که بطور کلی

خودبخودی بودن این جنبش و عدم وجود 
یک رهبری انقالبی متشکل در راس آن 
بزرگترین کاستی این جنبش بود و هنوز 

کاستی "تشخيص درست  ،هم هست
 ، اماجنبش یک جنبه مساله است" های
کاستی "این است که با فهم  نبه ديگرج

لی ای که برای جنبش، وظایف عم" های
رفع موانع پيشاروی جنبش در مقابل ما 
قرار می گيرد را بفهميم و با تمام توان در 

تبليغ شعار . جهت تحقق آنها حرکت کنيم
مرگ برجمهوری اسالمی با هر جناح و "

و تالش برای زدودن هر گونه " دسته
توهمی در مورد فریبکاریهای اصالح 

و دیگر نيروهای ضد  طلبان حکومتی
که در صدد نفوذ در جنبش توده  لقیخ

ها و منحرف ساختن آن از مسير رهایی 
هستند و باالخره تالش برای ایجاد 
امکانات الزم در جهت برقراری یک 
رهبری انقالبی بر این جنبش برخی از 
وظایف اساسی نيروهای مبارز و 

  . انقالبی است
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خارج کشور انعکاسی از جزر و مد جنبش 
داخل می باشد، در نتيجه بطور طبيعی در 
طول یکسال اخير در اثر حضور یک جنبش 

حرکات مبارزاتی در خارج  ،قوی در داخل
در یکسال . کشور نيز اوج یافته است

خارج کشور  مبارز گذشته مبارزات ایرانيان
ی در حمایت از خيزش توده ای اخير و افشا

شدت و جنایات جمهوری اسالمی 
در گسترش هر چه بيشتری داشت که 

به این  جهانيان جلب توجه افکار عمومی
مبارزات و خواستهای عادالنه مردم ما 

بخصوص هر . ایفاء نمود نقش چشمگيری
جا که مبارزات ایرانيان خارج کشور در 
نتيجه حضور فعالتر نيروهای چپ و انقالبی 

ت عملی رادیکالتر یعنی با شعارها و اقداما
شعارها و اقداماتی که انعکاس خواست 
قلبی توده های تحت ستم ما بوده متجلی 

ما شاهد تاثيرات مادی و معنوی  ،شده
بيشتر این مبارزات در افکار عمومی بوده 

از سوی دیگر مبارزات خارج کشور که . ایم
هميشه حساسيت گردانندگان رژیم و 

ن را برانگيخته دستگاه های اطالعاتی آنا
است در دور اخير نيز دارای آنچنان تاثيراتی 
بوده که بشدت وحشت و خشم مقامات 

رسمًا و حکومت را موجب شده و آنان را 
به تهدید و  بر آن داشته کهبگونه ای رسوا 

دندان نشان دادن به فعالين سياسی 
دادسرای "تا جایی که از تشکيل بپردازند، 

گرد فعالين سياسی برای تعقيب و پي" ویژه
همانطور که آشکار  .در خارج خبر داده اند

است دست اندکاران رژیم از این طریق 
تا با ایجاد ترس و رعب به می کوشند 

خيال خود از حرکتهای مبارزاتی ضد رژیمی 
  . در خارج کشور جلوگيری کنند

اما ایرانيان خارج از کشور همچون مردم 
ی داخل کشور، دارای خواستگاه ها

متفاوت طبقاتی ای هستند که توضيح 
دهنده برخورد و جایگاه و تاثير آنها در 

مثًال . مبارزات ضد رژیمی جاری بوده است
پس از پاگيری جنبش عظيم اخير در  ایران، 
در کنار دیدگاه غير انقالبی ای که همواره 
تحت پوشش تقدیس مبارزه در داخل 

می  تبليغ پيگيرانه پاسيفيسمکشور، به 
ردازد و  می کوشد با بی ارزش خواندن پ

مبارزه در خارج از کشور، نقش این مبارزات 
را در تقویت مبارزات داخل کشور انکار کند، 
شاهد بروز دیدگاه غير انقالبی دیگری 
هستيم که با نسبت دادن این جنبش به 
اصالح طلبان حکومتی، آن را ارتجاعی 
ت خوانده و عمًال با عدم حمایت از مبارزا

مردم جان به لب رسيده ما در ایران و 
بازداشتن نيروهای تحت رهبری خود از 
شرکت در چنين مبارزاتی، نقش غير 

اما .  انقالبی در این زمينه ایفا می کند
صرفنظر از ایرادها و جنبه های منفی 
تجربه عينی خود من که در اکثریت مطلق 
اعتراضات ضد رژیمی محل زندگی خود 

از نزدیک شاهد تحوالت شرکت داشته و 
اکثر فعالين  آن بوده ام نشان می دهد که

عليرغم همه خارج کشور  سياسی چپ در
با  اختالف دیدها و نظرگاه های متفاوت،

درک نقش مبارزاتی ای که در تقویت و 
، حمایت از جنبش اعتراضی مردم ما دارند

مساله . به وظيفه خود عمل می کنند
ست که ضمن اساسی در این زمينه این ا

 تداوم این فعاليتهای ارزشمند، فعالين
نيروهائی مرزبندی با  سياسی باید ضمن

که هدف خود را تقویت جبهه دشمنان 
رنگارنگ توده ها قرار داده و از جنبش توده 
های جان به لب رسيده ایران برای پيشبرد 

در صفوفی  چنين هدفی سود می جویند،

مبارزات  هر چه گسترده تر و متحدانه تر از
برای سرنگونی رژیم جمهوری  مردم ایران
در  با تمام قوا پشتيبانی کرده و  ،اسالمی
وظایف انقالبی خود را هر چه موثر این راه 

تر به پيش ببرند تا به این وسيله زمان 
سرنگونی جمهوری اسالمی و برقراری یک 
رژیم دمکراتيک و توده ای را هر چه نزدیکتر 

  .سازند

ا شعار از سوی تا کنون صده
معترضين به جمهوری اسالمی طرح 

کداميک از شعارها را . شده است
گویای سطح مبارزات مردمی 

  ميدانيد؟

جنبش اعتراضی یکسال اخير به  :پاسخ
گواه واقعيات یک جنبش همگانی بوده که 
در آن اقشار و طبقات مختلف اجتماعی از 
کارگران و توده های بی چيز و زحمتکش 

شرهای مختلف و وسيع خورده گرفته تا ق
و حتی . بورژوازی در آن شرکت داشتند

نيروهای مدافع نظم حاکم نيز جهت مهار 
آن و استفاده از انرژی آزاد شده در چانه 
زنی با قدرت حاکم می کوشيدند آنرا زير 
کنترل خود درآورند  و البته هر چه که جریان 
این جنبش رادیکالتر شد این آخری ها 

ی که منافعشان در حفظ نظام  یعنی کسان
و رژیم جمهوری اسالمی بود در وحشت از 
پتانسيل انقالبی توده ها رنگ واقعی خود 
را نشان داده و صحنه را برای توده های به 
جان آمده ای که یک صدا خواهان برافکندن 

بدیهی . دیکتاتوری حاکم بودند خالی کردند
ست که تحت تاثير این واقعيت ما شاهد 

ز صد ها شعار گوناگون در اینجا و آنجا برو
باشيم  که هر یک در جهت منافع طبقاتی 
. و خواستها مشخصی فریاد زده شده اند

اما برغم تنوع شعارها و برغم سانسور 
بسيار شدیدی که از اولين روز اعتراضات 
توده ای توسط رسانه های وابسته به 
نظام و همچنين بنگاه های تبليغاتی 

پریاليستی در گزارشاتشان از قدرتهای ام
واقعيت این  ،این اعتراضات اعمال شد

جنبش بيشتر پيش رفته است که هر چه 
شعارهای اساسی که مبين خواست توده 
ها در نابودی رژیم جمهوری اسالمی بوده 
. اند پررنگتر و قوی تر به صدا درآمده اند

مرگ بر جمهوری "شعارهای 
رگ بر م"، "مرگ بر دیکتاتور"،"اسالمی

موسوی رأی منو پس " ،"اصل والیت فقيه
" و یا شعارهائی در این مضمون که" بده

 آنمن رای نداده ام که برای پس گرفتن 
آمده باشم من برای پس گرفتن ميهنم 

وای بروزی که مسلح "، و شعار "آمده ام
توپ تانک، بسيجی دیگر اثر "،" شویم
" شکنجه، کهریزک دیگر اثر ندارد "، "ندارد

نمونه هایی از این گونه شعارهای ...  و
توده ها ست که بيانگر خواستها و سطح 

  . مطالبات و مبارزات کنونی آنهاست

صرفنظر از اینکه شما بعنوان  
مخاطب این نظرخواهی خود را در 
محدوده فعالين چپ تعریف ميکنيد یا 

جایگاه جنبش چپ را در جنبش  –نه 
عمومی مردم کشورمان چگونه 

 ی ميکنيد؟ارزیاب

جنبش چپ یک جنبش اجتماعی  :پاسخ
ست که ریشه های مادی موجودیت خود 
را از مطالبات و خواستهای وسيعترین 
اقشار تحت ستم جامعه ما یعنی کارگران، 
زحمتکشان، زنان و مليتهای تحت ستم 
می گيرد و  به اعتبار این حقيقت این 
جنبش یک جنبش وسيع اجتماعی است 

ات بنيادین در سيستم که خواهان تغيير
استثمارگرانه حاکم در جامعه به نفع 

اما از نقطه نظر . اکثریت محروم است
سازمانی، این جنبش بدليل سرکوب 
سيستماتيک سازمانها و تشکلهایش 
بدست دیکتاتوری حاکم و قرار گرفتن در 
معرض یک نسل کشی تمام عيار توسط 

بسياری  ،رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی
روها و  کادرهای فعال و ارزشمند خود از ني

که از زمره بهترین و پاکترین فرزندان صادق 
همچنين . مردم ما بودند را از دست داد

بدليل خطری  طبقه سرمایه دار وابسته،
که از سوی کمونيستها متوجه نظام 

 ٣٠در طول ، استثمارگرانه خود می بيند
لجام گسيخته دیکتاتوری با سال گذشته 

کترین امکان برای تشکل و ابراز کوچ خود
علنی دیدگاه های جنبش چپ را گرفته 
است و همواره کوشش کرده که جنبش 
  . چپ و کمونيستی را سرکوب و نابود سازد

این طبقه استثمارگر و تالشهای البته همه 
در اش رژیم جمهوری اسالمی زالو صفت با 

به  .با موفقيت قرین نبوده استاین زمينه 
بار دیگر نسلی از جوانان چپ  همين دليل

واقعيات عينی نشان می دهند که 
ودبخودی و خ ، یک جنبشجنبش جاری

و یا حتی یک نيروی " طيف رهبری"فاقد 
در واقع ما با . رهبری کننده واحد است

رهبری در جنبش جاری روبرو  ءخال
ما از یکسو  با محافل انقالبی و . هستيم

مبارز جوانان در داخل کشور و سازمانها 
و نيروهای انقالبی و مدافع خواستهای 
مردم در خارج روبرو می باشيم که در 

بدليل سه دهه  عمدتًاحظه حاضر ل
سرکوب سيستماتيک و نسل کشی 

فاقد  از نيروهای چپ، جمهوری اسالمی
ابزار مادی الزم برای اعمال رهبری 
انقالبی و یک تشکيالت پرقدرت در 

از سوی دیگر  دار و .  جامعه هستند
دسته های مختلف وابسته به طبقه 

اصالح طلبان "حاکم و بطور مشخص 
که  صحنه  وجود دارند در" حکومتی

گرچه از موقعيت اقتصادی قوی و از 
امکانات تشکل و سازماندهی 
برخوردارند ولی به دليل شناخت مردم از 
ماهيت ضد خلقی و جنایتکارانه شان 

 .قادر به رهبری مردم نيستند
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و سوسياليست در جامعه ما پدیدار شده 
اند که خود را متعلق به سنت چپ و نسل 

می  ۶٠و  ۵٠کمونيستهای فداکار دهه 
همين ها در دانشگاه ها و سایر . دانند

عرصه های اجتماعی به یک مشکل جدی 
برای حکومت تبدیل گشته اند و باالخره در 

ل گذشته نيز هر جا خيزش توده ای یکسا
طنين شعارهای رادیکال به گوش خورده و  
هر جا که جوانان رزمنده ما در برخوردهای 

مزدوران رژیم را ، شجاعانه و نابرابر
گوشمالی داده اند حضور پررنگ فعالين این 

جامعه ما بدليل . جنبش را می توان دید
وجود تضادهای شدید و عميق طبقاتی 

چپ نيرو می دهد،  بطور بالوقفه به جنبش
مساله اساسی کمونيستها اما چگونگی 
سازمان دادن این نيرو در شرایط یک 
دیکتاتوری عریان است و به درجه ای که در 
این امر موفقيت حاصل شود جایگاه جنبش 
چپ در جامعه ما نيز قوی تر و موثر تر 

 .    خواهد شد

طيف رهبری کننده این جنبش را 
  چگونه معرفی ميکنيد؟ 

واقعيات عينی نشان می دهند که  :پاسخ
خودبخودی و  ، یک جنبشجنبش جاری

و یا حتی یک نيروی " طيف رهبری"فاقد 
در واقع ما با . رهبری کننده واحد است

رهبری در جنبش جاری روبرو  ءخال
ما از یکسو  با محافل انقالبی و . هستيم

مبارز جوانان در داخل کشور و سازمانها و 
بی و مدافع خواستهای مردم نيروهای انقال

در خارج روبرو می باشيم که در لحظه 
بدليل سه دهه سرکوب  عمدتًاحاضر 

سيستماتيک و نسل کشی جمهوری 
فاقد ابزار مادی  از نيروهای چپ، اسالمی

الزم برای اعمال رهبری انقالبی و یک 
  . تشکيالت پرقدرت در جامعه هستند

ف از سوی دیگر  دار و دسته های مختل 
وابسته به طبقه حاکم و بطور مشخص 

در صحنه  وجود " اصالح طلبان حکومتی"
که گرچه از موقعيت اقتصادی قوی و  دارند

از امکانات تشکل و سازماندهی برخوردارند 
ولی به دليل شناخت مردم از ماهيت ضد 
خلقی و جنایتکارانه شان قادر به رهبری 

به همين خاطر است که در . مردم نيستند
ضد نيروهای همه با آن که  سال اخير، یک

انواع گرفته تا امپریاليستها خلقی از 
با ، نيروهای وابسته ارتجاعی داخل نظام

با تمام توان در " جنبش سبز"اسم رمز 
طيف این تالش برای القاء و تحميل رهبری 

ما بر مبارزات جاری توده های تحت ستم 
می باشند تا از این طریق بتوانند جنبش 

دم را از مسير انقالبی خود منحرف مر
اما شعارهای توده های به جان  سازند،

آمده و پراتيک آنان که کامال در تخالف با 
اهداف نيروهای وابسته است نشان می 
دهد که این نيروها نتوانسته اند به اهداف 

ضد مردمی شان یعنی تحميل شعارها و 
رهبری خود بر خيزش توده ای جاری دست 

سر " پشت"اعتراف می کنند که در یابند و 
در نتيجه در پاسخ . توده ها در حال دویدنند

به سوال فوق باید تاکيد کنم که در یک 
و " طيف رهبری"سال گذشته ما نه با یک 

رهبری  ءیا نيروی رهبری کننده، بلکه با خال
در جنبش جاری و در همان زمان تالش 
بالوقفه مرتجعين موسوم به اصالح طلبان 

ومتی و حاميان امپریاليستشان برای حک
تحميل رهبری خود بر این جنبش مواجه 

وظيفه تمامی نيروهای . بوده ایم
ازادیخواه و انقالبی این است که 
ضمن افشای مداوم ماهيت اصالح 
طلبان حکومتی بویژه در ميان نسل 
جوان با تالشهای ضد انقالبی آنان 
برخورد و در همان حال برای تامين 

 ءالزم به منظور پر کردن خال شرایط
رهبری با یک رهبری انقالبی و مدافع 
منافع توده های زحمتکش گام 

نباید اجازه داد که دشمنان مردم  .بردارند
در  ۵٧-۵۶ما با تکرار تجربه سالهای 

شرایطی که توده های مبارز ما برای آزادی 
و رهایی خویش به پا خاسته بودند به 

ی اسالمی را همان شيوه ای که جمهور
به کارگران و توده های تحت ستم ما 
تحميل کردند دوباره در شرایط بحران 

" رهبر"کنونی همين کار را  با تالش برای 
سازی و تحميل یک رهبری ارتجاعی جدید 

و یا هر نام دیگری " جنبش سبز "زیر نام 
  . انجام دهند

جمهوری اسالمی در پی اعدام 
اضات بسياری از دستگيرشدگان اعتر

اخير است و در امتداد آن تصفيه 

حساب با بسياری که قبل از آغاز این 
. اعتراضات در بازداشت بسر ميبرند

کشتار زندانيان   چگونه ميتوان 
  سياسی را متوقف کرد؟

تجربه بيش از سه دهه مبارزه  :پاسخ
مردم ما برای رسيدن به دمکراسی و 
آزادی نشان داده که تا رژیم سرکوبگر 

سرمایه داری  ی اسالمی و نظامجمهور
که پاسداری از آن را به عهده  وابسته ای

پایانی بر اعدام و زندان و  ،دارد پا برجاست
نمی توان شکنجه بهترین فرزندان مردم ما 

در نتيجه، توقف اعدام ها . شدمتصور 
زمانی تضمين ميگردد که بر اثر  مبارزات 
مردم ما جمهوری اسالمی سرنگون و از 

ه حکومت متوقف گردد و  نظامی پایه ادام
گذاری گردد که در آن نياز به اعدام و 

اما حقيقت فوق به . شکنجه از بين برود
هيچ وجه به معنای نفی امکان تاثير گذاری 
مبارزات مردمی بر سرعت و ابعاد جنایات 

نمی ماشين اعدام گردانندگان حکومت 
تمامی انسانها و نيروهای . باشد

مردمی در داخل و خارج آزادیخواه و 
کشور باید با تمام قوا در مقابل 
اعدامهای جمهوری اسالمی بایستند 
و با مبارزات و افشاگری های خود و 
جلب هر چه وسيعتر افکار عمومی 
مردم دنيا نسبت به جنایات جمهوری 
اسالمی و موج اعدامهایی که این 
رژیم خونخوار در صدد سازماندهی آن 

این جنایات برای  هزینه انجام ،است
کمک به . رژیم را به حد اکثر برسانند

رزمنده ایران و تداوم مبارزه توده های 
نشان دادن قدرت انقالبی هر چه قوی 

بزرگترین مانع برای تر در مقابل رژیم ، 
پيشبرد نقشه های پليد جمهوری 
اسالمی در اعدام هر چه بيشتر 
زندانيان سياسی قهرمان ما در 

    .سياهچالهاست

 آیا ناگفته ای دارید؟

سایت با سپاس مجدد از  :پاسخ
، اميدوارم با توجه به شرایط گزارشگران

حساسی که مردم تحت ستم ما در زیر 
سلطه رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی با 
آن مواجهند، تمامی نيروها و افراد مبارز و 

کوششهای  ،انقالبی و بویژه کمونيستها
حمایت از  جهتدر مبارزاتی با ارزش خود 

را دوچندان  ایرانجنبش عادالنه مردم 
ا صفوفی هر چه متحدتر سازند نموده و ب

نابودی جمهوری اسالمی با هر جناح  برای
  .  و دسته گام بردارند

 با سپاس از شما

  www.gozareshgar.com گزارشگران

  

بدليل خطری طبقه سرمایه دار وابسته،
که از سوی کمونيستها متوجه نظام 

 ٣٠در طول ، د می بينداستثمارگرانه خو
لجام گسيخته دیکتاتوری با سال گذشته 

کوچکترین امکان برای تشکل و ابراز  خود
علنی دیدگاه های جنبش چپ را گرفته 

این طبقه تالشهای البته همه است 
با موفقيت قرین در این زمينه استثمارگر 
بار دیگر نسلی از جوانان چپ  .نبوده است

پدیدار شده  و سوسياليست در جامعه ما
اند که خود را متعلق به سنت چپ و نسل 

می  ۶٠و  ۵٠کمونيستهای فداکار دهه 
در خيزش توده ای یکسال گذشته . دانند

نيز هر جا طنين شعارهای رادیکال به 
گوش خورده و  هر جا که جوانان رزمنده ما 

مزدوران رژیم را ، در برخوردهای شجاعانه 
فعالين گوشمالی داده اند حضور پررنگ 

جامعه ما . این جنبش را می توان دید
بدليل وجود تضادهای شدید و عميق 
طبقاتی بطور بالوقفه به جنبش چپ نيرو 
می دهد، مساله اساسی کمونيستها اما 
چگونگی سازمان دادن این نيرو در شرایط 
یک دیکتاتوری عریان است و به درجه ای 
که در این امر موفقيت حاصل شود جایگاه 

چپ در جامعه ما نيز قوی تر و موثر  جنبش
 .    تر خواهد شد

  !!زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي ستزنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي ست
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ر از حوزه های کار کارگران زن، یکی دیگ
کارگاه های توليدی کمتر از ده نفر کارگر می 

این کارگاه ها که بيشترین نيروی کار . باشد
زنان را در خود متمرکز کرده اند، در دوره 

، از "اصالح طلبان"خاتمی بر اساس خواست 
اساسًا باید . شمول قانون کار خارج شدند

ترین دانست که یک سری از ظالمانه 
قوانين ضد کارگری که به استثمار 
ميليون ها کارگر در ایران شدت هر چه 
بيشتری بخشيده و شرایط کار و زندگی 
کارگران و به خصوص کارگران زن را به 
مراتب وخامت بار تر از قبل نموده است، 
قوانينی هستند که در دوره خاتمی 
توسط اصالح طلبان حکومتی تنظيم و  

ته رژیم به تصویب در مجلس خود ساخ
با خارج شدن کارگاه های . رسيده اند

کمتر از ده نفر از شمول قانون کار، از 
یک طرف کارگران این کارگاه ها از اندک 
مزایای درج شده در قانون کار محروم 

در موارد  دولت، شدند و از طرف دیگر 
ارتباط بين کارگر و کارفرما در در زیادی 

لب مسئوليت این کارگاه ها، از خود س
مثًال نفرستادن بازرس به این کارگاه  .نمود

ها برای بررسی شرایط کار، اکنون دیگر به 
صورت روالی معمول در آمده ؛ امری که 
دست سرمایه داران را در استثمار نيروی کار 
کامًال باز گذاشته و به آنها امکان داده است 
که شرایط کار و چگونگی پرداخت مزد به 

لذا، از . به ميل خود تعيين نمایند کارگران را
دوره خاتمی به این سو، کارگاه های کمتر از 
ده نفر هر چه بيشتر به محل استثمار شدید 

و همچنين کودکان، (و بيشرمانه کارگران زن 
توسط سرمایه داران این ) در تعدادی زیاد

  . کارگاه ها تبدیل شده اند

ن زن در کارگاه های توليدی مذکور، مزد کارگرا
به مراتب کمتر از ميزانی است که در ازای کار 
انجام شده می بایست به کارگران مرد 

به عبارت دیگر در اینجا نيز . پرداخت شود
پرداخت مزد پائين به کارگران زن، یکی از 
نمودار های برجسته اعمال ستم مضاعف در 

ساعات کار . حق این کارگران می باشد
رند در فضائی طوالنی است و کارگران مجبو

که از وسایل کار و مواد اوليه انباشته شده و 
حتی برای حرکت آنها در آن محيط به سختی 

در واقع، در این . جا وجود دارد، به کار بپردازند
همچون بسياری از  -کارگاه های توليدی نيز  

کار در شرایط کامًال غير  -محيط های کارگری 
 .مناسب صورت می گيرد

شرایط کار و زندگی این کارگران  در ارتباط با
زنان در بازار کار " در گزارشی تحت عنوان 

اردیبهشت  ١١- شيوا نظر آهاری" (ایران
درج شده در سایت ویژه روز جهانی - ١٣٨٨
اینجا در کوچه پس : "، می خوانيم)کارگر

کوچه های خيام و بازار، در ميان ساختمان 
، های زهوار در رفته و نيمه خراب جنوب شهر

در ميان پارچه و خاک و سوزن و چرخ 
خياطی، زنان و دخترانی از صبح تا به شب 
. زندگيشان را البالی پارچه ها سر می کنند

روشن صبح  - دخترها و زنانی که در تاریک
می آیند و شب با بدنی فرسوده می روند تا 

...... البته اگر کارهای خانه بگذارد. بخوابند
ر که به سختی محيط کار کوچک است، آنقد

می توان از ميان حجم انبوه پارچه ها و لباس 
آری در ." های زیر، راهی برای عبور یافت

چنين محيط هائی است که زنان و دختران 
جوان که در چشم سرمایه داران جز به عنوان 

محسوب " نيروی کار ارزان"و " جنس دوم"
نمی شوند، همانطور که در این گزارش آمده 

 ١٢يمه، بدون مزایا، با بيش از بدون ب"است، 
جوانی یعنی بهترین !" ساعت کار روزانه

  .دوران زندگيشان را سپری می کنند

در گزارش فوق در ضمن صحبت های دختر 
 ١٨که بيشترین عمر  جوانی را می شنویم

ساله اش را به کارگری در این یا آن محل و 
او در مورد خود و . کارگاه گذرانده است

بعد از آمدن " ٨٥سال :  گوید خواهرانش می
به تهران کاری را در جنت آباد پيدا کرده 

کارمان دوخت کيف های زنانه بود، آنجا  بودیم،
هزار تومان دست مزد می  ٢٠هفته ای 

باید ( صبح می رفتيم، ٧گرفتيم، ساعت 
صبح بيدار می شدیم، چون خيلی  ٥ساعت 

دور بود خانه مان و ما تقریبا هميشه سوار 
آن زمان مادرم هم سر !) ين اتوبوس بودیماول

کار می رفت، و ما مجبور بودیم کارهای خانه 
شب در  ٩تا ساعت . را هم انجام بدهيم

کارگاه بودیم، معموال تمام خوابمان در اتوبوس 
. کال در روز یک وعده غذا می خوردیم. بود

تعطيل می  ٨- ٧پنجشنبه ها هم ساعت 
با (اعات کار رقم های مربوط به س."  کردیم

و ) ساعت ١٤محاسبه ایاب و ذهاب حداقل 
مزد پرداختی به این دختران جوان، به گونه 
ای است که به سختی در باور انسان می 

الزم است بدانيم که خود دولت در . گنجند

 مبلغ تهران را  مطلق در فقر خط ٨۵سال 
  .در ماه اعالم کرده بود تومان هزار ٥٦٠

رقم و مقایسه آن با مبلغ  با در نظر گرفتن این
هزار تومان، آنهم دستمزد نه یک روز بلکه  ٢٠

یک هفته، آیا می توان معنی عملی چنين 
واقعيتی در زندگی روزمره این کارگران را به 

؟ این دختر جوان کارگر، !درستی متصور شد
در مورد کارگاه دیگری نيز که قبل از کار در 

می کرده کارگاه خياطی، مدتی در آنجا کار 
جای قبلی که کار :  "است، می گوید

 ٨از ساعت . ميکردم، خيلی اذیت می شدم
شب، یک دقيقه اگر  ٨صبح می رفتيم تا 

دستشویی می رفتيم، صاحب کارم کلی 
محيط کارهم، پارکينگ یک . غرغر می کرد

. تقریبا از صبح تا غروب سرپا بودیم. خانه بود
تری بطور کلی در همه جا، زن ها کار بيش

انجام می دهند، اما حقوق کمتری دریافت 
مردهایی که در آنجا بودند هم، . می کنند

همان کاری را انجام ميدادند که ما انجام 
در . ميدادیم، اما حقوقشان خيلی بيشتر بود

هزارتومان می گرفتيم، به  ١٢٠آنجا ماهی 
  !"ساعت کار روزانه ١٤ازای 

ن بعد قر حدود دو آنهمساعت کار روزانه  ١٤
ساعت کار در  ٨از به رسميت شناخته شدن 

روز برای کارگران، امری که با مبارزات پی 
گيرانه طبقه کارگر اروپا و امریکا به سرمایه 

این ساعت طوالنی کار که ! داران تحميل شد
آشکارا بيانگر شدت استثمار هم کارگران مرد 
و هم کارگران زن می باشد، در ارتباط با 

وقعی هر چه بيشتر برجستگی کارگران زن م
می یابد که متوجه می شویم که سرمایه دار 
زالو صفت با پشتيبانی رژیم زن ستيز 
جمهوری اسالمی و به دليل حاکميت فرهنگ 
مردساالری در جامعه به خود اجازه می دهد 
و امکان می یابد که به کارگران زن در قبال 

. مزدهای کامًال ناچيزی بپردازدیکسان کاری 
مبالغی که در گزارش فوق به عنوان دستمزد 
برای دختران کارگر ذکر شده، در حقيقت 
حتی نصف دستمزد بسيار ناچيزی هم 
نيست که در همان سالها از طرف خود رژیم 

حداقل دستمزد در ( تعيين شده بود
 ٨٦هزار تومان و در سال  ١٥٠،مبلغ ٨۵سال
 مبلغ،  ٨٧و در سال  ،هزار تومان  ١٨٣مبلغ 
  )تومان در ماه بود  ٦٠٠و هزار  ٢١٩

در حال حاضر بر اساس گزارشات 
درصد از کل  ٥١منتشر شده، بيش از 

های  جمعيت کارگری کشور در کارگاه
در . کوچک زیر ده نفر مشغول به کارند

این کارگاه ها، همانطور که مالحظه شد 
هرچند زنان به طور مضاعف تحت ستم 

رایطی قرار دارند ولی شرایط کار که ش
بسيار ناهنجار است شامل همه 

چرا  .کارگران اعم از زن و مرد می شود
که در اثر سياست هائی که جمهوری 

تأمين منافع سرمایه  اسالمی برای
پيش می برد،  داران خارجی و داخلی

امروز سرمایه داران چه در این کارگاه 
 ها و چه در موسسات توليدی مختلف،

به  به عناصر فعال مایشاء یعنی
قدرتمدارانی تبدیل شده اند که در روابط 
بين کارفرما و کارگر هر چه بخواهند می 
توانند انجام دهند و به هيچ مرجعی هم 

  . پاسخگو نيستند

 
  
  
  

)2(!زير سلطه ستم مضاعف ،كارگران زن
  اشرف دهقانی
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وضعيت فوق در شرایطی امکان پذیر گشته 
که نظام گندیده سرمایه داری در سراسر 
جهان با بحرانی شدید مواجه است و 

ای گوناگون می امپریاليستها به روش ه
کوشند بار این بحران را هر چه بيشتر بر 

کارگران و توده های رنجدیده کشورهای  دوش
. تحت سلطه و از جمله ایران سرشکن کنند

بر این اساس، امروز شرایطی در جامعه ما 
بوجود آمده است که کارگران با شدتی به 
مراتب بيشتر از گذشته و با وحشيگری هر 

در  .ستثمار قرار می گيرندچه تمامتر مورد ا
با دامنه گرفتن هرچه وسيع تر این شرایط، 

بيکاری در جامعه، کارگران اعم از زن و مرد 
برای این که صرفًا بتوانند زنده بمانند، 
. مجبورند به هر شدتی از استثمار تن بدهند

بی در عين حال وضعيتی وجود دارد که 
حقوقی کارگران یکی از برجسته ترین و 

ترین مسایل جامعه ما را تشکيل مهم
اعتراضات کارگران ازطرف . می دهد

. رژیم با سرکوب شدید مواجه می شود
شناسائی و تعقيب کارگران مبارز، 
اخراج آنها از کار و حتی زندانی کردن و 
یا حمله وحشيانه نيروهای انتظامی 
رژیم به تجمعات کارگری در مالء عام و 

معترض ضرب و شتم کارگران مبارز و 
یکی از جنبه های سياست ضد کارگری 

در پرتو . آشکار جمهوری اسالمی است
چنين واقعيت هائی است که امروز 
سرمایه داران با دستی باز استثمار 
طبقه کارگر را هر چه بيشتر شدت داده 

معامله غير مستقيم با گوشت و "و در 
و با تحميل گرسنگی و " پوست انسانی

به ميليون ها  بيماری و مرگ و نيستی
زن و مرد و کودک کار، به سودهای 

  .کالنی دست می یابند

در کارخانجات بزرگ نيز حضور کارگران زن را 
کارگران در این جا، . می توان مشاهده کرد

زن معموًال در صنایع الکتریکی، غذائی و در 
کارخانه های دارو سازی، لوازم بهداشتی و 

در این کار آنها . نظایر آن کار می کنند
کارخانجات عمدتًا مونتاژ و انجام کارهای یک 
نواخت می باشد، نوع کاری که در مدت 
 .طوالنی لطمات زیادی به سالمتی آنها ميزند

با توجه به این واقعيت که دست اندرکاران 
جمهوری اسالمی در پی سياست حمایت 
شدید از سرمایه داران، مرتب به وضع قوانين 

درصد  ٧٠اکنون بيش از ضد کارگری پرداخته و 
های  از نيروی کار از شمول قانون و پوشش

در این کارخانجات  حمایتی خارج شده اند،
نسبت به کارگاه های توليدی کوچک  هم

  .شرایط بهتری حاکم نيست

برای این که روشن شود که استثمار کارگران 
درکل و به خصوص کارگران زن در موسسات 

در شکل وحشيانه توليدی بزرگ نيز تا چه حد 
صورت می گيرد، الزم است به قراردادهای 
ظالمانه ای با اسامی قراردادهای موقت، 
پيمانی و سفيد امضاء، اشاره شود که 
کارفرمایان به طور روز افزون، با مشاهده 

را مجبور به  ارتش عظيم بيکاران، کارگران
در واقع، سرمایه داران . پذيرش آنها می کنند

ادهائی، شرایط کار بسيار با چنان قرارد
ظالمانه و شرم آوری را به کارگران تحميل 

که در این ميان البته، کارگران زن  -می کنند
. اولين قربانيان آن محسوب می شوند

استخدام کارگران به شيوه قرار دادهای 

موقت و پيمانی به این صورت است که 
سرمایه داران برای تشدید استثمار کارگران و 

قانون کار، کارگران رسمی با سابقه  گریز از
کار طوالنی را از کار بيکار کرده و سپس 

که در این  - آنها را بصورت قراردادی برخی از

دو باره  - صورت مشمول قانون کار نمی شوند
در مورد کارگران پيمان . استخدام می کنند

در اینجا . کار نيز همين امر صادق می باشد
د قانون کار الزم است تأکيد شود که خو

در شرایط قدرت  ١٣٦٩موجود که در سال 
یابی هر چه بيشتر ارتجاع جمهوری اسالمی 
و تضعيف موقعيت کارگران به تصویب رسيد، 
اساسًا به نفع سرمایه داران تنظيم شده 

ولی در هر حال چون این قانون ناظر بر . است
روابط کارگر و کارفرما بوده و در آن وظايف و 

در قبال ) کارفرما و کارگر(رف حقوق هر دو ط
یکدیگر روشن و تعريف شده است، کارفرما با 
وجود آن دست خود را برای فعال مایشائی در 

از این . محيط کار تا حدی بسته می بيند
روست که سرمایه داران در شرایط بحران 
اقتصادی موجود در سيستم سرمایه داری با 

و دیدن بيکاری گسترده در جامعه، بيشرمی 
زالو صفتی و به عبارتی روشن، ارتزاق از 
خون و گوشت و پوست کارگران را به آنجا 
رسانده اند که حتی حاضر نيستند قانون کار 
ارتجاعی دست ساز رژیم مطلوب خود را هم 

  . اجرا کنند

از ميان قراردادهای بين کارگر و کارفرما، قرار 
ظالمانه ترین " سفيد امضاء"داد معروف به 

استثمار را به کارگران تحميل می شرایط 
" بدیع"سرمایه داران، این شکل . کند

استخدام نيروی کار را در سال های اخير با 
حرص و آز تمام  برای رونق دادن به کسب و 
کار ننگ آلود خود یعنی مکيدن تمام قطره 
.  های خون جسم کارگران، بوجود آورده اند

ت که به این صورت اس" قرارداد"این ظاهرًا 
سرمایه دار، کارگر را  مجبور به امضای قرار 
دادی می کند که در آن همه مسایل مربوط 
 به شرایط کار به طور یک طرفه توسط 

یعنی بر اساس . سرمایه دار تعيين می شود
چنين به اصطالح قراردادی که ظاهرًا گویا به 

خواست و با توافق آزادانه کارگر بسته شده، 
در که بخواهد می تواند از سرمایه دار  هر چق

کارگر کار بکشد بدون آن که تعهدی در قبال 
مثًال به هنگام . وی به عهده داشته باشد

حتی  -بيماری و یا وقوع حادثه ای برای کارگر
 - اگر این حادثه منجر به مرگ او نيز بشود

سرمایه دار مسئوليتی برای خود نمی 
شرايط و زمان پرداخت مزد را هم . شناسد

معموًال پس از ماه ها کار کشيدن از کارگر  که
پيش می آید، سرمایه دار به دلخواه خود 

خالصه شرایط کار به گونه ای . تعيين می کند
است که کارگر  باید همچون برده ای برای 
سرمایه دار کار کند و حق هيچگونه اعتراضی 

در اینجا، روی این موضوع . هم نداشته باشد
که در شرایطی هم که در هم باید تأکيد نمود 

موسسات توليدی مختلف، کارگران ظاهرًا 
تحت پوشش قانون کار قرار دارند، وضعيتی 
برقرار است که استفاده از مزایای قانونی 

مثًال در . هميشه برای آنان امکان پذیر نيست
ارتباط  با وقوع حادثه در حين کار، در بسياری 
یل مواقع کارگران چه زن و چه مرد به دال

مختلف از جمله به خاطر بوروکراسی فاسد، 
از این امکان که با استناد به قانون به 
حقوقشان دست یابند، برخوردار نيستند؛ یا 
حتی گاه به خاطر حفظ شغل خویش، خود 

. از آن چشم می پوشند" آگاهانه"ظاهرًا 
واقعيت این است که امروز شرایط کار و 

و زن بسيار زندگی کارگران ایران اعم از مرد 
بسته شدن  .وخيم، دردناک و مرگ بار است

پی در پی مراکز مختلف توليد، اخراج سازی 
های ظالمانه که بدون کمترین مسئوليتی در 
مورد آینده زندگی کارگران به طور  مرتب 
صورت می گيرد، شدت یابی آهنگ بيکاری و 
متالشی شدن خانواده های کارگری در 

و اطرافيان، و اقدام جلوی چشمان ناباور خود 
کارگران زیادی که با دیدن چنين سرنوشتی 
برای خود و خانواده شان دست به خود 
کشی می زنند، همه اینها گوشه هائی دیگر 
از واقعيت های دردناک زندگی کارگران ما را 

در سيستم امروز آنچه . تشکيل می دهند
، بيش از ایران سرمایه داری حاکم بر جامعه

این  ر همگان شاهد آن هستندهر وقت دیگ
کارگری که قادر به فروش نيروی کار که است 

چون خریداری برای آن وجود (خود نيست 
به ناچار با گرسنگی و مرگ مواجه می ) ندارد
، این آموزگار انگلسدر این زمينه، . شود

پرولتاریای جهان، مطلب قابل تعمقی را مطرح 
  . دکرده است که جا دارد در اینجا ذکر شو

، انگلس با بررسی علمی ١٨٤٧در سال 
وضعيت کارگران و با اشراف به شرایط 
کار و زندگی آنان، در شرایطی که اتفاقًا 
کارگران زن در اروپا در حوزه های 
مختلف توليد شرکت داشتند، کارگر را با 

او با تأکيد، این . برده مقایسه نمود
واقعيت را عنوان کرد که برده دوران 

ی از شرایط زیستی بهتری برده دار
هر  -نسبت به کارگر امروز برخوردار بود

چند که کارگر به مرحله باالئی از تکامل 
جوامع بشری تعلق دارد و تنها زمانی 
می تواند آزادی خود را کسب و از قيد 
شرایط ظالمانه سيستم سرمایه داری 
رهائی یابد که کل جامعه بشری را از 

. ه باشدقيد مالکيت خصوصی رهانيد
انگلس به درستی توضيح داد که برده 
یک مرتبه و برای هميشه فروخته می 
شود حال آن که کارگر مجبور است که 

بررسی وضع کارگران زن در بطن وضعيت 
دردناکی که کل طبقه کارگر ایران در 
درون آن قرار دارد، نشان می دهد که 

یعنی  خود هم زنجيری هایزنان در کنار 
، ستمدیده ترین بخش این ردان کارگرم

کارگرانی که در عين . طبقه می باشند
حال، به دليل زن بودنشان ستم های 
. خاصی را نيز متحمل می گردند

متأسفانه، عليرغم وسعت حوزه های کار 
و توليد در جامعه ایران و اهميت بررسی 
کار کارگران و به خصوص کارگران زن، 

یط  شدیدًا عمدتًا به خاطر وجود شرا
پليسی و اختناق حاکم بر جامعه که 
شدیدًا جلوی هر گونه آزادی بيان و 

گزارشات  مطبوعات را گرفته است،
کار و زندگی واقعی اندکی از شرایط 

کارگران به طور کلی و کارگران زن به طور 
مسلم است که . اخص منتشر می شوند

با وجود چنان گزارشاتی، جامعه هر چه 
در جریان به طور عينی ند بيشتر می توا

مسایل کارگری و مسایل خاص زنان 
این امر در خدمت رشد . يردکارگر قرار گ

آگاهی مردم و به خصوص روشنفکران 
مبارز قرار گرفته و به آنها امکان می دهد 

هر چه دقيق تر و همه جانبه تر که بتوانند 
برخورد کارگران و مسایل با معضالت 

.نمایند
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خود را هر روز و هر ساعت نيروی کار 
هر برده ای یک ارباب داشت که   .بفروشد

او را مایملک خود به حساب می آورد و به 
توأم با هر (همين دليل هم زندگی برده 

ولی . به هر حال تأمين شده بود) یبدبخت
 -کارگر، برده کل طبقه سرمایه دار می باشد

بدون آن که برده یک سرمایه دار محسوب 
بر اساس چنين وضعی، کارگر تنها . شود

موقعی می تواند آذوقه ای برای زندگيش 
نيروی کار خود  امکان فروشبدست آورد که 

در صورتی است که پيدا نماید و این را 
واضح . نياز پيدا کند ،فرمائی به خرید آنکار

است که تحت چنين شرایطی کارگر نمی 
. تواند معاش تأمين شده ای داشته باشد

" اصول کمونيسم" نقل به معنی از 
انتشارات سازمان دانشجویان (

حقانيت سخنان   )برلن غربی-پيشگام
فوق از انگلس را به طور عينی امروز حتی با 

یط کار و زندگی همه نگاهی گذرا به شرا
بخش های طبقه کارگر ایران، بيشتر از هر 

اتفاقًا خود . وقت دیگر می توان درک نمود

این را به هزار سخن گویا بيان می  ،کارگران
ها از زبان آنها می شنویم که با  کنند و ما بار

اعتراضی دردآلود فریاد می زنند که وضعيت 
هم  ما از وضعيت برده در دوران برده داری

اما بررسی وضع  در این ميان .بدتر است
کارگران زن در بطن وضعيت دردناکی که کل 
طبقه کارگر ایران در درون آن قرار دارد، نشان 

 هم زنجيری هایمی دهد که زنان در کنار 
، ستمدیده ترین بخش یعنی مردان کارگر خود

کارگرانی که در عين . این طبقه می باشند
شان ستم های خاصی حال، به دليل زن بودن

متأسفانه، عليرغم . را نيز متحمل می گردند
وسعت حوزه های کار و توليد در جامعه ایران 
و اهميت بررسی کار کارگران و به خصوص 

عمدتًا به خاطر وجود شرایط  کارگران زن، 
شدیدًا پليسی و اختناق حاکم بر جامعه که 
شدیدًا جلوی هر گونه آزادی بيان و مطبوعات 

گزارشات اندکی از شرایط  گرفته است،را 
کار و زندگی کارگران به طور کلی و واقعی 

. کارگران زن به طور اخص منتشر می شوند
مسلم است که با وجود چنان گزارشاتی، 

به طور عينی جامعه هر چه بيشتر می تواند 
در جریان مسایل کارگری و مسایل خاص زنان 

رشد این امر در خدمت . يردکارگر قرار گ
آگاهی مردم و به خصوص روشنفکران مبارز 
قرار گرفته و به آنها امکان می دهد که بتوانند 

و هر چه دقيق تر و همه جانبه تر با معضالت 
در اینجا با  .برخورد نمایندکارگران مسایل 

تکيه بر گزارشات در دسترس ضمن بررسی 
دیگر حوزه هائی که کارگران زن در آنجا ها به 

به طور ویژه روی ، الزم است دکار مشغولن
موقعيت خاص زنان کارگری هم که خود نان 
آور خانواده می باشند تکيه شود تا بتوان با 
شرایط زندگی و معضالت آنان هر چه بيشتر 

انواع ستم همچنين باید . آشنائی پيدا نمود
ستم های از آنها به عنوان که  هائی

نام برده می شود را به طور جنسيتی 
به ستم هائی که . نشان دادمشخص 

کارگران زن به خاطر جنسيت شان وارد می 
   .مردان کارگر از آنها مبرا هستند و آید

)ادامه دارد(  
  

 اعدام ؛
  وسيله حفظ سلطه 

   !ضد مردمي جمهوري اسالمي

  

  عبدالمالک ریگی، رهبر گروه، به گزارش مقامات قضائی جمهوری اسالمی 
عبدالمالک ریگی . خرداد اعدام گرديد ٣٠در سحرگاه ، در بلوچستان " جنداهللا"

طريق همکاری مقامات امنيتی جمهوری  از اوایل اسفند ماه سال گذشتهدر 
های اطالعاتی  و بويژه دستگاه امنيتی پاکستان دستگير  اسالمی با دستگاه

هت ايجاد فضای از آن زمان همگان می دانستند که جمهوری اسالمی ج. شد
رعب و وحشت در سطح جامعه و به خصوص قدر قدرت نشان دادن خود در 
  . بلوچستان حتما ريگی را اعدام خواهد کرد، امری که خيلی زود واقعيت يافت

جمهوری اسالمی در تالش است تا با تکيه بر این واقعيت که  تبليغاتیدستگاه 
پاسدار جمهوری اسالمی را به ها  در دوران فعاليت اش ده " جنداهللا"  گروه

بمب گذاری در مراکز هالکت رسانده و در عين حال به اقدامات تروريستی نظير 
عبدالمالک عمومی مبادرت کرده بود؛ و همچنين با تکيه بر  روابط غير قابل انکار 

ریگی با مقامات امنيتی کشور های همسايه که سرانجام هم به دستگيری 
وان خکه خود تا مغز است رژیمیاما آیا . را توجيه نمايد اش منجر شد، اين اعدام

در طول حيات ننگين سی و یک  های بزرگ جهانی وابسته است و به قدرت
و در اين  هقرار دادساله اش اعدام را وسيله حفظ سلطه ضد مردمی خود 

اساسا از  فاصله هزاران نفر را به وحشيانه ترين شکلی به دار آويخته است
خود متهمی در واقعيت ، می باشد؟ رژیمی که  اوت برخوردارصالحيت قض

  .ه در مسند قضاوت نشسته استجاست که به قدرت دار و شکن

و روابط اين جريان با "  جنداهللا"  که اقدامات تروريستی گروه ما در حالي
در تخالف با منافع مردم  شديدادستگاه های امنيتی در کشور های همسايه را 

اعدام نامبرده  بوسيله در عين حال له خلق بلوچ می دانيم، ايران و از جم
چه  جمهوری اسالمی را نيز محکوم کرده و بر اين امر تاکيد می کنيم که آن

های ضد  سياست، همان شرايط شکل گيری چنين گروه هائی را مهيا می کند 
مهوری اسالمی در مورد همه خلق های جمردمی رژيم وابسته به امپرياليسم 

خلقی که زير وحشيانه ترين ستم ها . ران و به خصوص خلق بلوچ می باشدای
جمهوری اسالمی در کليت رژیم قرار داشته و آزادی اش وابسته به نابودی 

را سرانجام به  های ايران متحدانه آن بستر انقالبی است که همه خلق
قل از انقالبی که تنها با يک رهبری انقالبی  و مست. خواهند رساندواقعيت 
  .پذیرفتخواهد  صورت های جهانی قدرت

  !رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمینابود باد 

   ٢٠١٠ جون  ٢١ -  ١٣٨٩خرداد  ٣١ -چريکهای فدائی خلق ايران

  !اي رسوا، كه محكوم است "محاكمه"
  

رفقائی که  برای" یدادگاه"روز دوم ژوئن 
به سفارت جمهوری در ششم آپريل  

اسالمی در هلند حمله کرده اند تشکيل می 
حمایت از در  از آنجا که اين رفقا  .شود

مبارزات خلق های ایران و در اعتراض به 
و با  رژیم دار و شکنجه جمهوری اسالمی

جمهوری اسالمی با هر جناح و "فرياد 
به اين اقدام  "دسته نابود بايد گردد

دولت هلند در  تصميماعتراضی دست زدند 
خشم  هر انسان  ،دادگاهی کردن اين رفقا

بنابراين ما . آزاده ای را بر می انگيزد
رفع هرگونه اتهامی از اين رفقا در خواهان 

اين زمينه و لغو بدون قيد و شرط محاکمه 
  .آنها می باشيم

  
 ايراندر شرايطی که جالدان و قاتالن مردم 

قدرتهای در سايه حمايتهای آشکار 
 توده هاپریاليستی به کار سرکوب خونين ام

تالش برای مشغول می باشند محاکمه و 
محکوم کردن اين رفقا  نه تنها يک دهن 

دست با کجی به مبارزات مردمی است که 
ديکتاتوری سر تا پا  پنجه در پنجهخالی 

بلکه بار  ،افکنده اندحاکم  بر ایران مسلح  
ديگر حمايت قدرتهای امپرياليستی از 

ردمداران جمهوری اسالمی را در مقابل س
ما وظيفه خود . ديد همگان قرار می دهد

می دانيم  که ضمن حمایت از اقدام 
مبارزاتی اشغال جاسوسخانه رژیم 

در هلند و محکوم نمودن  جمهوری اسالمی
برخورد دولت هلند با رفقای دست اندرکار 

افکار عمومی و  ،اين حرکت اعتراضی
آزادیخواه را به حمایت و نيروهای مبارز  و 

پشتيبانی از رفقائی جلب کنيم که خواهان  
سرنگونی تماميت رژیم جمهوری اسالمی 

  . می باشند
  

جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود 
  !بايد گردد

پيروز باد مبارزات انقالبی توده های 
  !زحمتکش ایران بر عليه دشمنانشان

  
  

  هلند - نفعالين چريکهای فدائی خلق ايرا
  ٢٠١٠می  ٢٧
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و بورژواری حاکم ظلم و ستم که از  )١(تايلند مردم ستمديده، ٢٠١٠در روزهای آخر ماه مه 
بزرگی شکل تظاهرات  برخاسته و کارد به استخوانشان رسيده به اعتراضطبقه اين ديکتاتوری 

دولت ضدخلقی اما  .نمودندتحصن سپس هم جهت رسيدن به خواستهای خود مبادرت به و دادند
هر نوع اعتراض و  نشان داد کهسرکوب و کشتار وحشيانه زحمتکشان با توسل به اين کشور  

تأئيد . خواهد شدمقاومتی در مقابل ظلم و ستم موجود با سرکوب و کشتار وحشيانه پاسخ داده 
بار ديگر نشان داد که ارتش تايلند اعمال سرکوبگرانه حمايت ضمنی دولتهای امپرياليستی از  و

بحران اقتصادی غوطه ور می شود ترديدی در  که هر روز بيش از گذشته در  جهانی یسرمايه دار
هر کجا توده ها به خود راه نمی دهد و و زحمتکشان جهان سرکوب اعتراضات و مبارزات کارگران 

  .بپاخيزند بايد بدانند که بايد با ماشين سرکوب بورژوازی پنجه در پنجه افکنند
  

پس از سرکوب تظاهرات، دولت تايلند با اعالم وضعيت فوق العاده و حکومت نظامی در پايتخت و 
ضين پر نمود و زندانها را از معترمخالفين خود مبادرت به دستگيری ديگر شهرهای بزرگ اين کشور 

ار آنجا که تظاهرات توده ها ی بپاخاسته در تايلند ريشه در شرايط فالکت باری دارد که . نمود
طبقه حاکم برای آنها به ارمغان آورده است ضروری است که قبل از پرداختن به آنچه در اين ماهها 

  .در اين کشور شاهد بوديم اشاره ای به شرايط اقتصادی و سياسی آن بنمائيم  
  
در اثر رشد به خصوص  ١٩٩۵تا  ١٩٨۵اقتصاد تايلند که از سال  اقعيت اين است کهو

آسيا در کشور های در پی بحرانهای مالی  صنعت توريسم سريعأ پيشرفت کرده بود، 
سقوط اقتصاد . سقوط کرد عمال٢٠٠١با بحران مواجه شده و در سال  ١٩٩٨و  ١٩٩٧
امری که بيکاری و فقر و  .نمودرد به صنايع داخلی آن ضربات شديدی وا تايلند

مردم تايلند وابستگی شديد به باعث شد  اين وضع  . بيخانمانی را وسيعا گسترش داد
 فالکترا عامل سقوط صنايع داخلی و افزايش فقر و کاال های وارداتی غرب و افزايش 

از بزرگترين که خود يکی )٢" (تاکسين شيناواترا"در چنين شرايطی بود که  .بدانندشديد خود 
ميلياردرهای تايلند و متعلق به طبقه سرمايه دار وابسته بود با تبليغ حول تقويت صنايع داخلی و 

پيروز شده و به عنوان  ٢٠٠١کاهش سرمايه گذاری های خارجی توانست در انتخابات سال 
دولت ) دیو به اصطالح محرک های اقتصا(اما برنامه اقتصادی . نخست وزير تايلند به قدرت برسد

مانند پرداخت وامهای (، چيزی جز يک سری بذل و بخششهای محدود و موقتی " تاکسين"
با پس از مدتی بنابراين  .نبود) کوچک به کشاورزان و ايجاد خدمات درمان عمومی ارزان قيمت

، اختالفات و تضادهای داخلی و تاثيرات آن در اقتصاد تايلند رشد بحران اقتصاد جهانی توجه به
و عدم تمايل او به " تاکسين"بقه سرمايه دار حاکم نيز گسترش يافت و سياستهای بازار آزاد ط

ارتش طرفدار شاه در ثروتهايی که با صاحب منصبان سهيم کردن ديگر بخشهای بورژوازی و 
استثمار هرچه بيشتر کارگران و ديگر زحمتکشان بدست آمده بود، منجر به تشديد اختالفات ميان 

همه جناح های  ٢٠٠١هرچند که در سال  . گر جناح های داخلی رژيم بر سر قدرت شداو و دي
حمايت کرده بودند، اما " تاکسين"طبقه سرمايه دار حاکم و دستگاه سلطنت از نخست وزيری 

را همسو با و سياستهای وی  " تاکسين"وقتی که بخشی از هيئت حاکمه ديگر نخست وزيری 
  .از قدرت کنار گذاشت ٢٠٠۶او را با يک کودتای نظامی در سپتامبر منافع اقتصادی خود نديد، 

  
از هرگونه فعاليت سياسی احزاب طرفدار سلطه دولت نظامی دولت کودتا ماه  ١۴در حدود 

. دنموشديدأ سرکوب را و هرنوع اعتراضی  وردو ديگر مخالفين رژيم جلوگيری به عمل آ" تاکسين"
که خيال می کرد به دليل سرکوب مبارزات مردم و نظامی در چنين شرايطی دولت ديکتاتوری 

انتخابات عدم اجازه فعاليت به مخالفين خود در طبقه حاکمه  با مقاومتی روبرو نخواهد شد 
" تاکسين"از احزاب طرفدار ) ٣(PPPحزب در اين انتخابات . سازمان داد ٢٠٠٧جديدی را در سال 

خشی از کارگران و خرده بورژوازی فقير و متوسط اياالت ب رياکارانهکه توانسته بود با تبليغات (
به  PPPدرنتيجه حزب . اکثريت آرا را بدست آورد) فريب دهدشمال و شمال شرقی تايلند را 

اما اين امر تنها تضاد . حزب کوچکتر دولت را تشکيل دادند ۵همراه با " ساماک سانداراويج"رهبری 
حزب متعلق به جناح مخالف ) (PAD )۴حزب و در نتيجه  های درونی طبقه حاکمه را تشديد نمود

که " وانگساوات"تحصن در ساختمان دولت از ورود سپس تظاهرات و با توسل به ") تاکسين"
 ٢٠٠٨را در دوم دسامبر   PPPحزب و سرانجام . به دفتر کارش جلوگيری کردنخست وزير شده بود 
  .از قدرت عزل کردند

 
به شکل  ٢٠٠٧که در انتخابات " دمکرات"رهبر حزب ) ۵"(سيت ويجاجيواابي" ٢٠٠٨دسامبر   ١٧در 

و با کمک ) PPPمتحدين سابق حزب (مفتضحانه ای بازنده شده بود، همراه با چند حزب کوچکتر 

ارتش به قدرت رسيد و بيست و هفتمين نخست 
از آن پس، رقابتهای جناح های . وزير تايلند شد

يافت و هرچه مختلف رژيم بر سر قدرت ادامه 
  .بيشتر تشديد شد

  
دولت جديد به اميد خارج کردن رقيب خود از 
صحنه مبارزه سياسی به اقداماتی عليه 

به عنوان . و احزاب طرفدار او دست زد" تاکسين"
که يکی از " تاکسين"مثال بخش زيادی از اموال 

تايلند است را به اتهام فساد  ثروتمندانبزرگترين 
از امکانات دولتی در زمان مالی و سوءاستفاده 

  .، مصادره کردقدرتش
  

با ) طرفدار تاکسين) (UDD )۶حزب 
 - سياسیهای بحران استفاده از تشديد 

اجتماعی موجود و خشم شديد اقشار 
محروم جامعه برعليه دولت، تظاهراتی را 
در اعتراض به حذف احزاب طرفدر 

از قدرت و مصادره ثروت و اموال " تاکسين"
اقشار اين امر به . دهی کرداو سازمان

رات هبه تظاامکان دادمحروم جامعه 
 - و خواسته های اقتصادی برخاسته
به ، کننداجتماعی خود را مطرح -سياسی

تظاهرات از همين دليل هم خيلی زود 
 طبقه حاکمهچهارچوب اختالفات داخلی 
به " تاکسين"خارج شد و مصادره اموال 

در زمان عنوان ميلياردری که خون مردم را 
حکومتش در شيشه کرده بود نيز به 

با سياسی شدن  .فراموشی سپرده شد
کشاورزان فقير و ديگر اقشار فضای جامعه 

مبارزات جاری پيوسته و به  نيزتهی دست 
شد راديکالتر  بيشتر  هرچهاعتراض توده ها 

و مبارزاتی که عمدتا در پايتخت 
جاری بود به ديگر شهرهای بزرگ )بانکوک(

 ٢٠١٠اپريل  ١٠در روز . ند نيز کشيده شدتايل
در که به تظاهراتی نيروهای نظامی 

در بانکوک شکل گرفته " فن فا"نزديکی پل 
اما با مقاومت شديد  نديورش بردبود 

مقاومت مردم . ندتظاهرکنندگان روبرو شد
ارتش به درگيری در مقابل حمالت مسلحانه 

 ميان نيروهای نابرابر مردمو جنگ خيابانی 
که با دست خالی به جنگ تن به تن با (

و نيروی نظامی سرتاپا ) ارتش رفته بودند
و کشته نفر  ٢۵تبديل شد که در آن مسلح 
  .ندشدزخمی نفر  ٨۵٠بيش از 

  
تعدادی از به دنبال کشتار تظاهر کنندگان 

که اکثرشان از شهرهای ديگر به ( معترضين
" سانگراچاپرا"در مرکز تجاری ) بانکوک آمده بودند

در بانکوک متحصن شدند و هر روز به تعدادشان 
نيز ماه مه  ١۶تا  ١٣در روزهای . افزوده ميشد

 ٢٣٠نفر در تظاهرات کشته و بيش از  ٣١بيش از 
ناتاوات "ماه مه  ١۶در روز  .نفر زخمی شدند

با وساطت (پيشنهاد مذاکره  UDDرهبر " سيکوها
ش به دولت داد و عقب نشينی ارت) سازمان ملل

  .را به عنوان پيش شرط مذاکره مطرح کرد
  

بن "دولت که حتی درخواست های فورماليته 
سازمان ملل و مقامات دولت  دبير کل" مونيک

امريکا را برای پايان دادن به کشتار تظاهرکنندگان 
معاون . ناديده گرفته بود، اين پيشنهاد را نپذيرفت

گفت  در اين رابطه به خبرنگارانتايلند نخست وزير 
واقعأ می خواهند ) UDDحزب (اگر آنها "که 

مذاکره کنند، نبايد شرط و شروط بگذارند و از ما 
درحال حاضر نيز . بخواهند که عقب نشينی کنيم

که عناصر تروريست در ميان تظاهرکنندگان رخنه 
  ."کرده اند، ما ديگر نميتوانيم عقب نشينی کنيم

  
 هيجدهمين سالگرد سرکوب، ماه مه ١٧در 

مبارزات آزاديخواهانه مردم در بانکوک 
رخ  ١٩٩٢ماه مه  ١٧که در (توسط ارتش 

 

  

  
مروري بر رويداد هاي اخير تايلند، 

 !رشات خبريبا تكيه بر گزا
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بدين معنا . وک را به عنوان منطقه جنگی اعالم کردکدولت دو منطقه بزرگ بان )٧) (داد
که نيروهای مسلح رژيم اجازه داشتند که به هرکسی که از دستورات آنها سرپيچی 

  .به قتل برسانندجنگی نوان دشمن کند تيراندازی کرده و آنها را به ع
تظاهرات مردم عليرغم همه اين سرکوبگری ها و متهم کردن مردم به تروريسم، اما 

آبون "در ايالت به عنوان مثال . قهرآميز شدراديکال و هرچه بيشتر تداوم يافت و 
تظاهرکنندگان به قصد تسخير يکی از پادگان ها با کوکتل مولوتوف به " راچاتانی

نتوانستند در مقابل ارتش مقاومت کنند و هرچند که مردم . آن يورش بردندسمت 
  .را آتش زدندو ساختمانهای ارتش اما تعداد زيادی جيپ  ،مجبور به عقب نشينی شدند

ماه مه به  ١٩تانک ها و سربازان سرتا پا مسلح و جيپ های مجهز به مسلسل ارتش در 
هزار نفر رسيده بود، حمله کردند  ۵عدادشان به حدود که ت" راچاپراسانگ"متحصنين مرکز تجاری 

تروريست ها از "دولت با اين ادعا که . نفر را زخمی کردند ۶٠نفر را کشته و بيش از  ١۶و بيش از 
تالش کرد که کشتار وحشيانه تظاهرکنندگان را " زنها و بچه ها به عنوان سپر استفاده ميکنند

ه در محاصره کامل ارتش به سر برده بودند و آب و برق و متحصنين مدت چندين هفت. توجيه کند
هيچکس و ارتش اعالم کرده بود که . منطقه قطع شده بود) تلفن دستیمنجمله (سرويس تلفن 

  .اردحق رساندن آب و غذا و دارو به متحصنين را ند
  

روهای جسد در يکی از معابد نزديک به محل تحصن، معلوم شد که ني ۶با کشف در همين دوران 
اجساد را در چنين مکانهائی مخفی کرده تعداد واقعی کشته شدگان  کمتر جلوه دادنارتش برای 

در اين شرايط دولت اعالم کرد که هر کسی که به  .اين موضوع بر خشم و کينه مردم افزود. اند
طبق . سال زندان محکوم خواهد شد ٢تحصن ادامه بدهد و خود را تسليم ارتش نکند به حداقل 

هزار . خود را تسليم کردند) آنها دو درصديعنی (آمار دولتی فقط صد نفر از پنج هزار نفر متحصنين 
در . يل می دادند که هيچکدام حاضر به تسليم نشدندنفر از متحصنين را زنها و بچه هايشان تشک

بنا بر گفته خودشان با هدف جلوگيری از خونريزی (خود را  UDDنفر از رهبران  ۶حداقل  حاليکه
 UDDبه خوبی می دانستند که دليل تسليم شدن رهبران  ردماما م. تسليم ارتش کردند) بيشتر

اکثر تظاهرکنندگان تصميم . رات از دست آنها بوددرواقع خارج شدن رهبری و کنترل تحصن و تظاه
را  UDDدرنتيجه اعضای حزب . داشتند که تا آخرين قطره خون خود در مقابل ارتش مقاومت کنند

درنتيجه . رهبر خود نميدانستند و از آنها پيروی نميکردند) را تشويق به تسليم ميکردندمردم که (
اما تظاهرکنندگانی که تنها سالحشان . نداشت نتحصصچاره ای جز تسليم و ترک  UDDرهبری 

کوکتل مولوتف و فالخن بود به جنگ تن به تن با نيروهای ارتش مجهز به پيشرفته ترين سالح 
  .ادامه دادند

  
دقايقی پيش از  UDDيکی از رهبران " ژاتوپورن پرومن"بنا بر گزارش نيويورک تايمز 

ما بيش از اين نمی توانيم در : "گفتتسليم کردن خود به ارتش، خطاب به متحصنين 
از شما خواهش ميکنم که به ! برادران و خواهران. مقابل اين وحشی ها مقاومت کنيم

اما پاسخ مردم به ."     بيائيد به اين خونريزی ها پايان دهيم! حرف من گوش بدهيد
از  التماس های او برای تسليم شدن متحصنين به ارتش، هو کردن و پائين کشيدن او

، تعداد زيادی از اقشار UDDپس از انتشار خبر تسليم شدن رهبران  .تريبون بود
بانکوک به تظاهرات و درگيری قهرآميز " کلونگ توی"زحمتکش مخالف دولت در منطقه 

اگر نمی :"آنها خطاب به تسليم شدگان شعار می دادند . با نيروهای ارتش پرداختند
  "خواهی بجنگی، گورت را گم کن

  
متعلق اين تظاهرات فروشگاه های بزرگ و لوکس زنجيره ای و بانک ها که مردم آنها را جريان  در

و تعدادی از آنها به آتش زالو صفت می دانستند آماج حمالت مردم قرار گرفت سرمايه داران به 
منجمله ساختمانهای شرکتهای (ساختمان دولتی  ٢٧تظاهرکنندگان بيش از  .کشيده شدند

را به آتش کشيدند و به دفاتر روزنامه های انگليسی زبان و ) منطقه بازار بورس بانکوکتجاری در 
که مردم آنها را رسانه های دولتی و امپرياليستی و دشمن زحمتکشان تايلند (تلويزيون  ٣کانال 
  .حمله کردند) ميدانند

  
ديگر از  نفر ۵٠بيش از که طی آن  ٢٠١٠ماه مه  ٢٠در در جريان يورش ارتش به مردم 

ارتش اعالم کرد که مقاومتها را در هم  ندتظاهرکنندگان در درگيری با نيروهای نظامی کشته شد
طبق گزارشات رسمی، در درگيری های  .ضاع را در دست خود گرفته استوشکسته و کنترل ا

درحاليکه گزارشات مردمی تعداد واقعی  .نفر زخمی شده اند ١٨٠٠نفر کشته و  ٨۵ اين فاصله
مردم و کارکنان . يشتر از اين آمار نشان می دهدخيلی بته شدگان و زخمی ها را کش

نيروهای دهنده تالش اجسادی را در گوشه و کنار شهر پيدا ميکنند که نشانهم بيمارستانها هنوز 
 .قربانيان جنايات خود می باشدتعداد واقعی الپوشانی و ن اجساد سربه نيست کردبرای ارتش 

  
در مصاحبه های خود، دولت و ارتش را مسئول هيچکدام " ابيسيت"در اين فاصله جالب است که 

ها و تظاهرکنندگان را متهم به حمله به " تروريست"و  هاز کشتارهای دو ماه گذشته ندانست
  .دنکميايستگاه های بازرسی پليس و ارتش و وادار کردن آنها به حمله متقابل 

  
برقراری "کشتار تظاهرکنندگان به ظاهرسازی پرداخته و از  هر چند که سران دولت تايلند پس از

صحبت ميکنند، اما همچنان در تالش هستند که با تروريست خواندن " صلح و بخشش متقابل
وضعيت تايلند دولت در حال حاضر نيز  .تظاهرکنندگان بهانه ای برای ادامه سرکوب مردم ايجاد کنند

بانکوک و ديگر شهرهای بزرگ ادامه داده و به بهانه  را در) شبه حکومت نظامی(فوق العاده 
کارگران و زحمتکشان مخالف رژيم معترضين و زيرپاگذاشتن مقررات حکومت نظامی به شکار 

 .پرداخته است
  

اتهامی که منجر (تاکنون ده ها نفر از فعالين سياسی سرشناس به اتهام فعاليتهای تروريستی 
. دستگير شده و در يک پادگان نظامی زندانی شده اند) هد شدبه مجازات اعدام يا حبس ابد خوا

نفر از دستگيرشدگان تشکيل شده بود،  ١١۴ماه مه دادگاهی که برای بررسی پرونده  ٢١در روز 
  .با آزادی آنها به قيد کفالت مخالفت کرد و دستور حبس آنان تا زمان محاکمه را صادر کرد

دم ايجاد از موقعيتی که مبارزات مرجناح حاکم 
کرده بود جهت تسويه حساب با جناح های ديگر 

سران سود جسته و در اين فاصله به دستگيری 
آنها نيز دست زده  مصادره اموالو  UDDحزب 
 ٢٠و  UDD اعضای نفر از ١۵١تاکنون اموال . است

در  .مصادره شده است" تاکسين"شرکت حامی 
به جرم " تاکسين"حکم دستگيری نيز ماه مه  ٢۵
  .اليتهای تروريستی صادر شدفع
  

را  UDDهرچند که ظاهرأ دولت رهبران حزب 
نشان گرفته و آنها را دستگير ميکند، اما 

از زحمتکشان دولت خارج کردن  هدف اصلی
جلوگيری از شورش مجدد  صحنه مبارزه و

پتانسيل باالی مبارزاتی خود را در که (آنها 
درگيری های تن به تن با نيروهای مسلح 

ن دادند و رژيم وابسته به امپرياليسم نشا
حتی . می باشد) تايلند را به هراس انداختند

رسانه های غربی نيز گزارشات نگاهی به 
به . اين واقعيت را به روشنی نشان ميدهد

در مجله تايمز که عنوان مثال در گزارشی 
با آتش زدن مردم "گفته شده درج شده 

رژيم تابلوهای تبليغاتی که عکسهای سران 
، نه تنها نفرت خود را به آنها روی آنهاست

نشان ميدهند بلکه نشان ميدهند که 
. خواهان برخورد قهرآميز با آنان هستند

وحشتناکتر از آن اين است که همه، از 
معلمها گرفته تا مغازه دارها از مبارزه 

  ."مسلحانه با رژيم حرف ميزنند
  

اخير در طی مبارزات قهرآميز  رنجديدهتوده های 
گرانبهايی مبارزاتی خود به آگاهی ها و تجارب 

به جناحی در ابتدا حتی کسانی که . دست يافتند
به اين متوهم بودند نيز امروز ديگر  طبقه حاکماز 

که هيچکدام از جناح های  نتيجه رسيده اند
قادر به پاسخگويی به خواسته  بورژوازی حاکم

 - های اقشار تحت ستم و حل بحرانهای سياسی
  .می باشنداجتماعی موجود ن -اقتصادی

  
با نگاهی به گزارشات رسمی رسانه های 
امپرياليستی ميتوان سطح رشد آگاهی مردم را 

که رسانه های غربی نيز مجبور به اعتراف به آن (
به عنوان مثال يکی از . مشاهده کرد) هستند

در گزارشی " تلگراف"خبرنگاران روزنامه انگليسی 
گوی خود با تظاهرکنندگانی که به از ديدار و گفت

شهرهای خود بازگشته اند گفته است که 
خود را بسيار که ) تظاهرکنندگان(اکثريت آنان "

، هرچند که با ديدن می دانستند پيروزینزديک به 
سرکوب وحشيانه ارتش شديدأ شوکه شده اند 
. اما ديگر حاضر نيستند به شرايط گذشته برگردند

ماه مه روزنامه  ٢٣اره نقل به معنی از شم(
و يا به عنوان مثال در مقاله ای در شماره  )تلگراف

گفته شده که " گاردين"ماه مه روزنامه  ٢٣
هرچند که تنها راه بازگشت به گذشته و شروع "

دوباره اين است که انتخابات جديدی برگزار شود، 
اما مردم ديگر انتخابات نمی خواهند و اميد و 

  )نقل به معنی." (رنداعتمادی به آن ندا
  

تايلند با درس گيری از که مردم مسلم است 
با عزمی راسختر مبارزاتی که در اين دوره کردند

به مبارزه برای دست يافتن به آزادی و رفاه و 
اجتماعی خود -سياسی-خواسته های اقتصادی

مبارزاتی که بار ديگر نشان داد . ادامه خواهند داد
حاکم عليرغم همه جناح های درونی طبقه 

 که با هم دارند در تخالف با دعواهای درونی 
منافع طبقاتی کارگران و زحمتکشان تحت ستم 

قرار دارند و توده ها اگر می خواهند در اين کشور 
به آزادی و ديگر مطالبات بر حق خود برسند بايد 
بين مبارزات خود با اعتراضات جناح های درونی 

تماميت سيسم  طبقه حاکمه تفاوت قائل شده و
ظالمانه حاکم با همه دارو دسته های درونی آنرا 

تجربه اين مبارزات بار . آماج حمالت خود قرار دهند
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هردو به يک درجه دشمن زحمتکشان تايلند محسوب " ابيسيت"و " تاکسين"ديگر ثابت نمود که 
-اقتصادی ميشوند و هيچکدام قادر به پاسخگويی به خواسته های توده ها و حل بحرانهای

تمام  عاملهردوی آنها و احزاشان نمايندگان طبقه سرمايه دار هستند که . اجتماعی نيستند
هرچند که سرکوب خونين  .می باشدظلم و ستم و بدبختی ها و فقر زحمتکشان جامعه 

تظاهرات و تحصن ها توانست موقتأ خيابانهای بانکوک را از تظاهرکنندگان خالی کند، اما بحرانهای 
تصادی اجتماعی که درگيری خونين مردم با نيروهای دولتی را موجب شدند کماکان به قوت اق

خشم و کينه مردم الجرم مجددأ در اشکال جديدی فوران خواهد بدون شک و . خود باقی هستند
   .کرد

  
سرمايه داری ، طبقه سرمايه دار حاکم بر جهان در همه جهان با رشد بحران اقتصادی 

ر اين بحران را بر دوش کارگران و زحمتکشان انداخته و آنها را وادار هرچه بيشتر با
مانند مخارج بسته های محرک (کرده که هزينه های سنگين راه حل های اقتصادی 

برای نجات سرمايه داران بزرگ و صاحبان بانک ها و ديگر موسسات مالی از ) مالی
عمومی و حق درمان و  رشکستگی را با کاهش حقوق خود و حذف يا کاهش خدماتو

اجتماعی در سطح جهان  -اقتصادی - درنتيجه، نابرابری های طبقاتی. غيره بپردازند
هرچه عميق تر شده و آتش خشم و نفرت توده ها را برعليه جامعه طبقاتی و طبقه 

  .حاکم شعله ورتر کرده است
  
ه و کنار جهان مانند از اين روست که هرروز شاهد به ميدان آمدن توده های تحت ستم در گوش 

رويدادهای اخير تايلند نيز حاصل شرايطی هستند که  .هستيم... ايران و يونان و تايلند و 
وادار به شرکت ) مانند کارگران و زحمتکشان ديگر کشورهای تحت ستم(زحمتکشان اين کشور را 

  .نموده استهرچه فعالتر در مبارزه طبقاتی 
  

  مريم
  

که پايتختش  يلندکشور تا) ١( :ها زيرنويس
" سيام"که درگذشته ( هر بانکوک می باشدش

ميليون نفر جمعيت در  ۶۴با حدود ) خوانده ميشد
و " برمه"از شمال با . جنوب شرقی آسيا قرار دارد

، و "کامبوج"با شرق  همسايه است و در "الئوس"
  .قرار دارد" مالزی"اين کشور هم در جنوب 

حزب "ت رهبری تح ی کهمبارزات ١٩٣٢ژوئن  ٢٨در 
به تغييراتی مانند مشروطه انجام شد " مردم

شدن سيستم سلطنتی و تصويب اولين قانون 
  .گرديداساسی در آن کشور منجر 

)٢ (Taksin Shinawatra   نخست وزير سابق
  .تايلند

)٣ (PPP :People's Power Party  
)۴ (PAD :People's Alliance for Democracy  
)۵ (Abhisit  vejjajiva  لندنخست وزير کنونی تاي.  
)۶ (UDD :United front for democracy against 

dictatorship  
نيز مبارزات آزاديخواهانه  ١٩٩٢ماه مه  ١٧در ) ٧(

مردم بانکوک برعليه حکومت نظامی وقت شديدأ 
در آن سال حزب دمکرات به رهبری . سرکوب شد

تظاهرات بزرگی را برای برگزاری " ابيسيت"
به ديکتاتوری برگزار انتخابات مجدد و پايان دادن 

 ٢٠١٠انی که در ماه مه گاما تعداد تظاهرکنند. کرد
کشته شدند خيلی " ابيسيت"به دستور دولت 

به دست حکومت  ١٩٩٢بيشتر از کشته شدگان 
  .نظامی وقت بود

  ٢٣از صفحه ....... بردن از ايران و  سود
ميليارد یورو بوده است که در آن فروشی به وزارت  ۴٠فروش مجتمع ، یعنی 

  .دفاع و یا بخش های هسته وجود نداشته است
  

 Toshibaشرکت ژاپنی 
  ميليون دالر ٢/٢٨۵مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

  یدفعال ولی بدون سرمایه گذاری جد: موقعيت در ایران 
اظهار داشت که این شرکت محصوالت خود را  Toshiba سخنگوی شرکت

تصميم گرفت به جز  ٢٠٠٩در ایران به فروش می رساند اما در سال 
قراردادهای موجود و فروش برخی از محصوالت پزشکی ، به فعاليت های 

  .خود در آن جا پایان دهد
  

  Totalشرکت فرانسوی 
  صادی ایراناحتمال تخلف از قانون تحریم اقت

  ميليارد دالر ١/١مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 
  هزار هکتار زمين  ۴۵٢اجاره نفت و گاز 
  فعال: موقعيت در ایران 

مدتهاست که یک بازیگر در توسعه صنعت نفت و گاز در ایران  Totalشرکت 
ميليارد دالری توسط یک  ٢، سرمایه گذاری  ١٩٩٨در سال . است

در حوزه های گاز پارس جنوبی ایران  Totalشرکت  کنسرسيوم و به رهبری
به نقض قانون تحریم های اقتصادی ایران تلقی شد ، ) آمریکا(توسط دولت 

با اعمال حق مخصوص خود را از تحریم چشم ) کلينتون(اما رئيس جمهور 
اعالم کرد که تصميم به سرمایه  Totalچندی پيش شرکت . پوشی کرد

اما در فوریه .  آینده نفت و گاز نگرفته استگذاری در توسعه طرح های 
، رئيس اجرایی شرکت اعالم داشت که عليرغم فشارهای بين  ٢٠١٠

چشم هایش را به ذخایر گازی ایران دوخته  Totalالمللی ، بار دیگر شرکت 
وی در اظهار نظراتی که در روزنامه فرانسوی لوموند به چاپ رسيد .  است
اضا در جهان ، به ویژه در مورد گاز ، نيز بستگی توازن بين عرضه و تق"گفت 

گفت که این شرکت  Totalدر عين حال ، سخنگوی شرکت ". به ایران دارد
  .همچنان به فروش بنزین به ایران و حفظ یک دفتر در تهران ادامه می دهد

  
 Toyotaشرکت ژاپنی 

  ميليون دالر ۴/١۵۴مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 
  فعال :  موقعيت در ایران

در ایران  Toyota، فروش اتوموبيل های  Toyota به گفته سخنگوی شرکت
توسط یک شرکت مستقل ایرانی انجام می گيرد و در طول پنج سال 

درصد سهم در  ١، شاخص کمتر از  Toyotaگذشته ، فروش اتوموبيل های 
  .بازار ایران می باشد

 Tyson Foodsشرکت آمریکائی 
  

  ميليارد دالر ٢ولت آمریکا مبلغ قرارداد با د
  هزار دالر ٩۴مبلغ کمک هزینه دریافتی از دولت آمریکا 

  فعال : موقعيت در ایران 

دارای یک شرکت  Tyson Foodsتا به حال ، شرکت  ٢٠٠۵از سال 
اروپائی که تماما متعلق به خود و غير مستقيما تابع به خود است 
که در رشد و پرورش مرغ و فروش آن ، چيزی که شرکت آن را 

نگوی شرکت گفت که سخ.  فروش محدود به ایران ناميده ، هست
در آمریکا در این فروش ها  Tyson Foodsهيچ بخشی از شرکت "

وی اضافه کرد که آن فروش ها به طور ". شرکت نداشته است
  .در سال بوده اند) دالر(متوسط کمتر از دو ميليون 

  
 Unileverانگليسی /شرکت هلندی

  ميليون دالر ١/٨۴٢مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 
  فعال: ایران  موقعيت در

طبق سایت اینترنتی این شرکت و گزارش های خبری ، شرکت 
Unilever  که توليد کننده محصوالتی مثل صابونDove  می باشد

تا به حال در بازار ایران بوده است و دارای  ٢٠٠٣، حداقل از سال 
این شرکت محصوالت .  چند کارخانه و یک دفتر در تهران می باشد

  .آمریکا نيز می فروشدخود را به ارتش 
  Wartsila OYJ شرکت فنالندی 

  ميليون دالر ۴/٩۵مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 
  فعال: موقعيت در ایران 

سازنده فنالندی موتورهای کشتی ، چند نيروگاه  Wartsila شرکت
برای کشتی های خط  ٢٠٠٢برقی در ایران ساخته است و در سال 
موتور  (IRISL)المی ایران حمل و نقل کشتيرانی جمهوری اس

شرکت حمل و نقل کشتيرانی جمهوری . های کشتی تهيه کرد
اسالمی ایران که به دولت تعلق دارد و برای تسهيل انتقال محموله 
های نظامی به ایران است ، بعدها توسط آمریکا در ليست سياه 

نيز قراردادهائی با دولت فدرال آمریکا  Wartsila شرکت. قرار گرفت
ای ارائه ، در ميان اشياء دیگر ، قطعات موتور به گارد ساحلی بر

اظهار داشت که  Wartsila سخنگوی شرکت.  دریافت کرده است
شرکت در تطابق کامل با تحریم ها عمل می کند ، همان طور 
زمانی که موتور به محل کشتی سازی آلمانی ای که برای 

در آن .   "دکشتی می ساخت ، عرضه کرده بو IRISL کشتيرانی
" زمان ، کشتيرانی جمهوری اسالمی در هيچ ليست سياهی نبود

، وی گفت که از زمان ليست سياه به بعد هيچ نوع موتوری برای 
شرکت کشتيرانی جمهوری اسالمی تهيه نکرده است و نخواهد 

او گفت این شرکت دارای یک نمایندگی در ایران است که بر . کرد
مت به نيروگاه های برقی دیگر و اساس حق کميسيون برای خد

مشتریان کشتی سازی ، پرداخت می شود ،  اما ویژگی تالش 
همانطور که . آن است" کوچکی فعاليت"های فروش این شرکت 

ایاالت متحده آمریکا برای اعمال تحریم های شدید تر جدیدی 
با چشمان باز مواظب موقعيت  Wartsila فعاليت می کند ، شرکت

ما نگرانی هائی به این : "خود را در ایران هست و کسب و کار
معنی که نيروی دریایی ایاالت متحده از مشتری های مهم ماست 

  ."ما می خواهيم بسيار مراقب باشيم"او گفت ".  ، داریم
هوشنگ: ترجمه از  
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گزارشی از تظاهرات در همبستگی با مبارزات پر شور 
 واشنگتن -  مردم

در آغاز سالگرد خيزش بزرگ توده ای  ، ٢٠١٠روز شنبه دوازدهم ماه جون 
در سال گذشته و در حمایت از مبارزات پر شور مردم عليه رژیم منفور 

حفاظت منافع  دفتر"جمهوری اسالمی ، تظاهرات ایستاده ای در مقابل 
در این حرکت .  در شهر واشنگتن برگزار شد" جمهوری اسالمی ایران

رقی منطقه شمال شرقی اعتراضی که جمعی از نيروهای مبارز و مت
جمهوری اسالمی ، "آمریکا حضور به هم رسانده بودند، شعار هائی چون 

رژیم  -جمهوری اسالمی "، " با هر جناح و دسته ، نابود باید گردد
ننگت باد ، مرگت  -جمهوری اسالمی "و ! " ارتجاعی ، مرگت فرا رسيده 

  .شدنداز سه بلندگوی مختلف ، در فضا طنين انداز ! " باد 
  

 دفتر"یکی از نکات قابل توجه در این تظاهرات آن بود که کارکنان مزدور 
با وجود حضور چندین ماشين " حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران

پليس شهر واشنگتن ، خود نيز دو گارد محافظتی یونيفورم پوش را 
استخدام کرده بودند تا از شيشه های محل این دفتر ، محافظت به عمل 

این عمل آشکارا نشان می داد که تعرض برحق ایرانيان خارج از !  اورندبي
کشور در هفته های اخير به النه های جاسوسی رژیم ضد مردمی 
جمهوری اسالمی در کشور های مختلف شدیدا آن ها را دچار ترس و 

  .هراس کرده است
  

 در این تظاهرات ، فعالين چریکهای فدائی خلق با بنر بزرگی که حاوی
عکس هائی تکان دهنده ای از جنایات بيشمار رژیم ضد خلقی جمهوری 
اسالمی در دوران نخست وزیری مير حسين موسوی در کنار عکس های 
هولناک مشابهی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود، 
ماهيت به غایت ظالمانه و سفاک همه جناح های رژیم  وابسته به 

  .المی را در معرض دید همگان قرار دادندسرمایه داری جمهوری اس

  واشنگتن - فعالين چریکهای فدائی خلق ایران 

  ١٣٨٩خرداد  ٢٣ – ٢٠١٠جون  ١٣

  !گزارشی از بر هم زدن نمایش رسوای رژیم در لندن

جمعی از  ١٣٨٩خرداد  ١۵برابر با  ٢٠١٠جون  ۴بعد ازظهر روز جمعه 
لگرد مرگ خمينی فعالين سياسی مخالف جمهوری اسالمی، مراسم سا

جالد   که توسط مزدوران رژیم در مرکز اسالمی لندن بر پاشده بود را به 
فرصتی برای افشای چهره ضد خلقی حکومت تبدیل کرده و نمایش 

  .رسوای آنها را بر هم زدند
  

در این روز مزدوران پالکارد بزرگ سياهی با نوشته ای تحت عنوان 
خمينی دژخيم بر درب مرکز مزبور " لارتحا"به مناسبت سالگرد  " تسليت"

. آویزان کرده بودند و مراسمی را در داخل ساختمان سازمان داده بودند
دقيقه بعد از ظهر، ده ها تن از ایرانيان مبارز، متشکل  ٣٠/٧اما در ساعت 

از فعالين گروه ها و جریانات سياسی و فعالين سياسی مستقل با تجمع 
دادن شعار و افشاگری بر عليه رژیم ضد در مقابل مرکز اسالمی به سر

  .خلقی جمهوری اسالمی به زبانهای فارسی و انگليسی پرداختند
در ابتدای تجمع یکی از تظاهرکنندگان به سرعت با چند تخم مرغ درب 
اصلی مرکز اسالمی را مورد حمله قرار داد و وحشت مدعوینی که در 

مزدوران . ودند را برانگيختداخل نظاره گر تجمع مخالفين در خارج مرکز ب
اطالعاتی داخل مرکز پليس را خبر کرده و در صدد درآمدند که با کمک 
پليس تظاهرکنندگان را متفرق سازند اما این تاکتيک آنها کارگر نيفتاد و 

، "مرگ بر جمهوری اسالمی"فریاد شعارهای . تظاهرات ادامه یافت
، "زندانی آزاد باید گرددکارگر "، "زندانيان سياسی آزاد باید گردند"
، "این مرکز تروریستی تعطيل باید گردد"،"دانشجوی زندانی آزاد باید گردد"
به سرکوب و قربانی "، "جمهوری اسالمی رژیم فاشيستی و تروریستی"

مرگ بر رژیم " ، "کردن و سنگسار زنان در ایران باید پایان داده شود
با هر جناح و دسته نابود ، جمهوری اسالمی "شکنجه و سنگسار و اعدام

توجه عابرین و ساکنين منطقه را جلب کرده و خشم و ... و " باید گردد
ناراحتی مزدوران رنگارنگ داخل این مرکز و مدعوین به جلسه سالگرد 

پس از چند لحظه مزدوران داخل مرکز با . مرگ خمينی را برانگيخته بود

روع به فيلمبرداری از آوردن یکی از فيلمبرداران جيره خوار حکومت ش
تظاهر کنندگان کردند که این اقدام نيز با فرياد وهوی جمعيت و شعارهای 

  .پاسخ گرفت" مرگ بر جمهوری اسالمی"و !" مزدور برو گم شو"محکمتر 
پس از بر هم زدن نمایش رسوای سالگرد مرگ رهبر جنایتکار جمهوری 

ا شعارهای مرگ بر اسالمی  حرکت اعتراضی موفقيت آميز مخالفين نيز ب
. پایان یافت" جمهوری اسالمی مرگت فرا رسيده"جمهوری اسالمی و 

فعالين چریکهای فدایی خلق نيز در این حرکت مبارزاتی افشاگرانه 
  .شرکت داشتند

  لندن –فعالين چریکهای فدایی خلق ایران 
  ٢٠١٠جون  ۴
  
  !"جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"

  کوتاهی از تظاهرات لندنگزارش 
  در حمایت از جنبش مردمی

با فرا رسيدن سالگرد خيزش بزرگ مردمی که شرایط مبارزاتی نوینی را 
 ١٨تا  ١۶، از ساعت ٢٠١٠جون  ١٣در جامعه ما بوجود آورد، روز یکشنبه 

بعد از ظهر یک تظاهرات ایستاده در مقابل سفارت رژیم سرکوبگر 
حمایت از مبارزات ظفرنمون توده های دربند  جمهوری اسالمی در لندن در

  .ایران برگزار شد
  

در این حرکت اعتراضی که به فراخوان جمعی از نيروها و سازمانهای چپ 
جمهوری "لندن سازمان یافت، تظاهر کنندگان با فریاد های کوبنده

زندانی سياسی آزاد باید "،"اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد
در . افشاگری بر عليه رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی پرداختند به" گردد

محل تظاهرات، پرچمهای سرخ و پالکاردهای بسيار بزرگ نيروهای چپ، 
حاوی تصاویر جنایات ماشين سرکوب حکومت بر عليه توده ها و رزمندگی 
. و مقاومت آنها، با برجستگی نشان داده شده و فضا را پر کرده بودند

ان با سردادن شعارهایی به زبان انگليسی سرکوبها و تظاهر کنندگ
جنایات جمهوری اسالمی بر عليه کارگران و توده های ستمدیده ایران را 
محکوم کرده و خواستار حمایت افکار عمومی از جنبش عادالنه مردم ایران 

بسياری از عابرین و رانندگان وسایل نقليه با مشاهده تظاهر . شدند
شعارهای آنها حمایت خود از آنها را با به صدا درآوردن  کنندگان و شنيدن

این تظاهرات . بوق اتومبيلها و یا تکان دادن دستهایشان اعالم می کردند
زنده باد انقالب زنده باد "و " مرگ بر جمهوری اسالمی"با شعارهای 
در  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران. به پایان رسيد" سوسياليزم

  .يروهای سازمان دهنده این حرکت اعتراضی بودندلندن از جمله ن
  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران

  ٢٠١٠جون  ١٣
  

  !گزارشی از اعتراض به محاکمه فعالين سياسی در هلند
  

همزمان با محاکمه  رفقائی که در حمایت از اعتراضات بر حق کارگران و 
اسالمی در  زحمتکشان ایران و برای افشای چهره جنایتکار رژیم جمهوری

ششم ماه آوریل به سفارت اين رژيم  در هلند حمله کرده و آنرا برای 
امروز تجمع اعتراضی در مقابل سفارت  مدتی به اشغال خود در آوردند
جمعی از فعالين سياسی ضمن تجمع در . هلند  در استکهلم  برگزار شد

 مرگ بر جمهوری" مقابل سفارت هلند با سر دادن شعارهائی همچون 
به زبانهای سوئدی و انگليسی نسبت " یاران ما را آزاد کنيد" ، " اسالمی

به محاکمه پوشالی اين رفقا اعتراض نموده و خواهان آزادی فوری آنها 
شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه " اين حرکت به فراخوان  . شدند

وئدی و شکل گرفته بود و اطالعيه ای بزبانهای س" مردم ایران ـ استکهلم
انگليسی در دالئل اين محاکمه و ضرورت آزادی بی قيد و شرط حمله 

در پشتيبانی از . کنندگان به سفارت جمهوری اسالمی نيز خوانده شد
حمله کنندگان به سفارت جمهوری اسالمی در هلند هواداران چریکهای 

  .فدائی خلق ایران  نيزدر این حرکت شرکت داشتند
  

  ٢٠١٠/ ٦/ ٢     عبداهللا باوی

 گزارشی از تظاهرات  مردم در استکهلم دراعتراض به
  !حمله وحشيانه اسرائيل به کشتی کمک رسانی به غزه

در رابطه با حمله سربازان اسرائيلی به کشتی ) ٢٠١٠/٠۵/٣١(امروز 
نفر به دست سربازان  ٩کمک رسانی به مردم غزه که طی آن حداقل 

فعاليتهاي مبارزاتي فعالين و هواداران چريكهاي فدايي خلق برخيگزارشاتي از 
 در كشورهاي مختلف  ايران
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در جريان . هر سوئد انجام شدش ١۵اسرائيل کشته شدند ، تظاهراتی در 
 اين اعتراضات  تظاهرکنندگان  از دولت سوئد می خواستند که ضمن
فراخواندن سفير سوئد از اسرائيل قراردادهای بازرگانی خود را با اين 

به گزارش  رادیو و .  لغو  کرده و محصوالت اسرائيلی را بایکوت نمايد دولت
لوه دادن تعداد شرکت تلویزیون دولتی که هميشه سعی در کم ج
نفر تنها در شهر  ٨٠٠٠کنندگان در اعتراضات مردمی را دارد، بيش از 

 ۶تظاهرکنندگان  در ساعت .  استکهلم دراین تظاهرات شرکت داشتند
تجمع نموده و از آنجا تا ) Sergel torget(سرگل توریتبعد ارظهر در ميدان 

من محکوم  کردن سفارت اسرائپل مبادرت به راهپيمائی  نموده و ض
به اعتراض خود  ٨تعرضات دولت اسرائيل به مردم فلسطين در ساعت 

در اين اعتراضات مردم با حمل پالکارد هائی جنايت دولت . پايان دادند
اسرائيل درحمله به کشتی کمک رسانی به مردم غزه را محکوم نموده  و 

محاصره از دولت سوئد  می خواستند که همانطور که اسرائيل غزه را 
در تظاهراتی که . این کشور را در محاصره اقتصادی قراردهد  کرده است

در استکهلم   شکل گرفت نمايندگان نيرو های سياسی سوئد سخنرانی 
هایی در افشای وحشيگری های اسرائيل در حق مردم فلسطين ابراز 

در اين حرکت اعتراضی هواداران چریکهای فدائی خلق ايران  نيز . نمودند
  .رکت داشتندش

  ٢٠١٠/٠۵/٣١   عبداهللا باوی

گزارشی از برگزاری مراسم یادبودشاعر،کارگردان تاتر 
  !ومبارز انقالبی رفيق شهيد سعيد سلطانپور 

  
این مراسم درمحلی بنام خانه ی مردم در شهر گوتنبرگ سوئد برپا 

در این مراسم که از سوی هواداران چریکهای فدائی خلق ایران .شد
شده بود رفيق فریبرز سنجری از سوی سازمان به عنوان  ترتيب داده

پس از اعالم ترتيب برنامه به وسيله ی رفيق .سخنران شرکت داشت
مسئول، با یکدقيقه کف زدن حاضران در جلسه، یاد همه ی جان باختگان 
مبارز خلق های ایران و به ویژه رفيق شهيد سعيد سلطانپور گرامی 

یکی از سروده های سعيد سلطانپور به نام برنامه باخوانش . داشته شد
و سرود و آوازخوانی رویا و نوازندگی فرید آغاز شده و سپس "زندان فالت"

او از . رفيق سخنران گفتار خود را در باره  سعيد سلطانپور شروع نمود
جمله در باره ی شخصيت مبارزاتی وجایگاه سعيد  در هنر انقالبی 

در . سياسی و سازمانيش گفتگو کرد ميهنمان ، انديشه و سمت گيری
ضمن به تقابل سعيد با به اصطالح هنرمندانی پرداخت که در آن زمانه ی 
مبارزه و زندان و دار و درفش ، هنر برای هنر را تبليغ و ترویج نموده و 
خمودگی و غنودن در برج عاج هورقليای احساس های بی بيخ و بی 

اکثر همچون اخوان ثالث با  بنيان را پيشه ی خویش ساخته و یا حد
ترسيم زیبا و هنرمندانه ی آن اوضاع تخدیر و تخمير اراده ها در سروده ای 
همچون ،،زمستان،، خود هيچ راه برون رفتی را پيش چشم ندانسته وبه 

پس از آن بيست دقيقه . گذر روزگار آنچنان که بود تن می سپردند
رز سنجری به پاسخ گوئی به استراحت داده شد و در ادامه نيز رفيق فریب

پرسش های حاضران در جلسه و نيز پرسشهای شنوندگانی که این 
برنامه را همزمان به گونه ای مستقيم از راه پالتاک دنبال می کردند 

پس از پایان این بخش رفقای هنرمند با هنرمندی دوباره ی . پرداخت
  .خویش پایان دهندگان برنامه های این جلسه بودند

  
. های گوناگون این جلسه توجه بيشتری را به خود جلب نمود پرسش

مثَال پرسيده شد در باره ی شعر سعيد سلطانپور که آیا آنچه او سروده 
به راستی شعر بوده یا شعارهایی که چهره ی شعری بدانها داده شده 

رفيق سخنران در پاسخ پس از بيان تاثير شعرهای سلطانپور بر ! است
زمان و از کرختی در آوردن بسياری ، از او به مثابه محيط فرهنگی آن 

هنرمندی یاد نمود که اگر چه در ظرافتهای زبانی و یا واژه گانی به پای 
شاملو نمی رسيد ولی او نه تنها شعر را به شعار توخالی سياسی 
تبدیل ننمود بلکه از آن سالحی ساخت جاندار ، برنده ، برانگيزاننده و 

رزه بر عليه رژیم ستمشاهی پهلوی و سپس نيز بر بسيار مهم در مبا
عليه خونخواری ضحاکهای تازه به سلطنت رسيده مالهاي زرو زور و تزویر 

پرسش دیگری در باره ی رابطه ی دگرگونی . جمهوري جالدهاي اسالمی
های اجتماعی ، خيزش های نوین ميليونی مردم و تاثير و رابطه ی آنها با 

. مان های چپ کمونيست خارج از کشور بوددگرگونی های درون ساز
سخنران ضمن بيان اینکه گذشته از کردستان ایران ،  چپ کمونيست  ، 
منجمله خود چریکهای فدایی خلق فقط در خارج از کشور حضور 
تشکيالتی دارند و این امر را نه پنهان نموده و نه هيچ توهمی در این باره 

به دالیل آشکار همان کمونيست  را به وجود می آورند ، چرائی آن را
او . کشيهای رژیمی دانست که عرصه را  بر جنبش انقالبی تنگ ميکند

همچنين افزود که جهت گيری ها و مرزبندی های سياسی و سازمانی 
نيروهای چپ در خارج از کشور زیر تاثير مستقيم آن دگرگونی های 

نی که بازتاب امور اجتماعی قرار داشته و بازتاب نه اختالف های صرفا ذه
یک پرسش نيز در باره . واقعی رو در روی جریان های سياسی می باشند

ی رفيق شهيد جزنی و ادعای فرد خود فروخته ی فریبکاری به نام فرخ 
نگهدار از مسئوالن فدائيان اکثریت مطرح شد که ادعا نموده اگر رفيق 

رفيق . ندجزنی هم زنده بود همان می کرد که او خود کرده و می ک
سنجری همراه با ابراز تخالف دید و نگرورزیهای خود در عرصه ی تئوری با 
رفيق جزنی و پایبندیش به اندیشه های رفيق مسعود احمد زاده و امير 
پرویز پویان چه از نگرگاه اندیشه و چه در پهنه ی مبارزه ی عملی ، با 

که مقاومتش در  اینحال یادآور شد که رفيق جزنی یک مبارز انقالبی بود 
نگهدار با . مقابل رژيم شاه با تسليم طلبی نگهدار قابل مقايسه نيست 

اين ادعا می خواهد اين تصوير را از وی ارائه کند که اگر بيژن زنده بود 
همچون فرخ نگهدار خيانتکار شعار سپاه پاسداران را به سالح سنگين  

سازمانش می گفت که مجهز کنيد سر می داد و یا به اعضاء و هواداران 
با دستگاه مخوف امنيتی رژیم مالهای جنایتکار همکاری نموده و به شکار 
مبارزان و انقالبيون بپردازند و بخش بزرگی از یک سازمان ر ا که زمانی آن 
همه اميد آفریده بود را به سراشيب سقوط به ژرفای ضد انقالب رهنمون 

تسليم در برابر رژیم وابسته  می ساخت  و توده های ميليونی مردم را به
با توجه به سوال مزبور رفيق . به امپریاليسم جهانی فرامی خواند

سخنران در این رابطه به مقاله ای اشاره نمود که در ارگان چریکهای 
فدائی خلق ایران در این باره درج نموده و در آن به گوشه هائی از خيانتها 

به گمان . همگان اشاره نموده استو دروغ پردازیهای این فرد آشنا برای 
ما مقاومتها و پايداری رفيق جزنی بی هيچ شائبه ای در تاریخ مبارزات 
انقالبی ایران باقی خواهند ماند و هيچ فریبکاری نمی تواند یاد این 
انقالبی راچنين به خزعبالت بياالید و ارزش کارش را بزداید و یا او را 

  .همردیف آدم فروشان جای دهد 
  

پرسش دیگری که یکی از حاضران در جلسه مطرح کرد در این باره بود که 
چرا رفيق سخنران وقتيکه از جناح های درونی رژيم نام می برد از يکی 
تحت نام اصالح طلبان نام ميبرد و سپس مطرح کرد که او خود و جریان 
اندیشه گی که او از آن هواخواهی ميکند نه تنها اینان را اصالح طلب 

می دانند بلکه جنبش های یکساله ی گذشته را نيز نه درست ميدانند ، ن
نه انقالبی ، نه اصالح طلبانه و حضور مردم را با شعارها و رنگ ها و در 

رفيق سنجری در پاسخ . ایادی مذهبی مثل عاشورا ارتجاعی ميشناسند
گفت که ما دیگران را آنچنان که نام گرفته و شناخته می شوند یاد می 

نيم ولی این هيچ بدین نشان نيست که اگر دیگران خود را اصالح طلب ک
ناميدند ما هم بپذیریم که آنها در واقع آنچنان که می گویند عمال هم 

او گفت که چریکهای فدائی خلق ایران هميشه گفته و نوشته . هستند 
اند که خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی با همه جناحها و دسته 

ای آنها بوده و هستند و خوب نيز ميدانند که اگر اصالح طلب ها بندی ه
. سال کرده اند ٣٠نيز بر سر کار آیند با مردم همان خواهند کرد که در اين 

او از رژیم  کنونی ایران همچون رژیمی ضد انقالبی ، ضد مردمی و 
وابسته به امپریاليسم یاد کرد که هيچيک از جناحهای آن خواهان 

مردم نبوده و هر اعتراض مردمی و هر جنبش انقالبی را خوشبختی 
در این رابطه و نيز در پاسخ به پرسشگر یاد شده که . سرکوب می کنند

موسوی را رهبر اعتراضات يک سال اخير جا می زد افزود که موسوی و 
کروبی و دیگر همپالکی های آنها خود بارها گفته اند که آنها هيچ ربطی 

جوش و خودانگيخته ی مردم نداشته و ندارند و به خيزش های خود 
خواهان ژرفش پذیری این اعتراضات نبوده و هرگاه نيز که به صحنه آمده 
اند برای جلوگيری از اعتراضات مردم بوده است و بس، در نتيجه اشتباه 

رفيق . است که خيزش خود جوش مردمی را تحت رهبری آنها تعريف کنيم
با اختالفات جناح های درونی جمهوری  سنجری در ادامه در رابطه

اسالمی و واقعی بودن آنها افزود که ما همچنين ميبایست به راه کارهای 
اقتصادی که هر یک از جریانهای رژیم تبليغ می کنند توجه کنيم زیرا آنگاه 
است که ما تفاوت هائی را که در ميان آنها وجود دارد  شاهد خواهيم 

فاوت بين تاکيد هر چه بيشتر بر نقش دولت در برای نمونه او از ت. بود
اقتصاد و بر عکس تاکيد بر خصوصی سازی و يا بازکردن کامل دروازه های 
اقتصاد کشورجهت واردات کاالهای ارزان مثٌال از چين که باعث افت پنجاه 
درصدی توليدات داخلی شده  و بر عکس واردات حساب شده تر اشاره 

سخ به پرسش گر نام برده که هم خود را پيرو رفيق سخنران در پا. نمود
خط حکمتيست ها معرفی ميکرد و هم ادعا می نمود که به هيچ سازمان 
و حزبی وابستگی ندارد افزود که چریکهای فدائی خلق ایران اعتراضات و 
جنبش های اخير مردم را هم درست و هم بر حق ارزیابی نموده و 

ی دولتی  را به مثابه فرصتی برای استفاده مردم از برخی از مراسم ها
برای نمونه اگر در روز . ضربه زدن بر رژیم  تاکتيک درستی می دانند 

عاشورا توده ها به اعتراض بر خاستند وعکس های موجودات منفور و 
جنایتکاری همچون احمدی نژاد و خامنه ای را به آتش کشيدند نشانه ی 

. درست و بجا می شناسند بيداری و ژرفای خشم مردم بود و آن را  
رفيق سنجری گفت که هر کس جانبازی های مردم را ناچيز بشمارد و 
استفاده های آنها از برخی فرصت ها را برای ابراز انزجار خود از رژیم 
جنایکاران حاکم  نشانه ی ارتجاعی بودن مردم بداند  از دریافت درست 

   .چرائی خيزش های مردم ناتوان است 
ارنده ی این گزارش که در جلسه مزبور حضور داشته و شاهد به گمان نگ

سوال و استدالل يکی از هواداران حزب کمونيست کارگری حکمتيست  
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بود که اصرار داشت عليرغم اينکه اکثر شرکت کنندگان  در جلسه 
وابستگی سازمانی وی را می دانستند به هيچ جريانی وابسته نيست  

نمی شود هم خود را پشت نام ها و جریانها  اين نکته قابل تاکيد است که
پنهان نمود و هم ادعای مستقل بودن و پيوند نداشتن با سازمان و یا 

کسانی که خود را و جریان خود را . حزبی را کرد که تبليغ اش می کنيد
تنها جريان کمونيست ايران می شناساند و از آن همه دیگرها بدون 

انتقاد از آنها می پردازند و با اصرار می  پسوند کمونيست نام ميبرند و به
خواهند به همه بقبوالنند که خيزش مردمی يک سال اخير توده ها ی 
ستمديده ما تحت رهبری  موسوی و کروبی بوده است و قادر به درک 
ساده ترين قانون مندی حاکم بر حرکات خود بخودی نيستند و با بی 

ی را حرکات ارتجاعی می مسئوليتی تمام  جنبش های اعتراضی مردم
خوانند و شيرهای شرزه ی جنگ و گریزهای خيابانی را هيچ می پندارند 
تنها کاری که می کنند خاک به چشم توده ی بپا خواسته ریختن است و 

اينان به کسانی که .  همرهی با آنان که این یورش ها را بر نمی تابند
است می کنند ايراد جان به کف به مصاف با رژیم تا دندان مسلح قد ر

" گوشت دم توپ"گرفته و از جان باختگان خيزش مردم تحت عنوان  
این گونه نظریه ها از یک چيز بنيانی در رنج می . موسوی نام ميبرند 

باشند آنهم کاربرد منطق سترون صوری ست در بررسی پدیده های 
کسانی که با هيچ منطق دیگری جز خودبزرگ بينی ، پرخاش . اجتماعی

گری ، هياهو و تهمت زدن به این و آن آشنا نيستند با چند قياس ساده 
  :مثًال ميگویند. همه را به یک چوب ميرانند

  
  )مقدمه اول ( سمبل اصالح طلبان رنگ سبز است 

  )مقدمه دوم ( هر کس رنگ سبز بپوشد پيرو اطالح طلبان است 
  )ه نتيج( سهراب و سپيده که رنگ سبز می پوشند اصالح طلبند 

حاال ممکن است که این سهراب و سپيده  فقط به طور اتفاقی همزمان 
که اعتراضاتی در خيابان برپاست با لباس سبز ظاهر شده و بوسيله 

بدین گونه هم به اصطالح کمونيست . جنایت کاران دستگير می شوند

های ادعائی ما آنها را توبيخ ميکنند که چرا به مرتجعان پيوسته اند وهم 
ماموران سرکوب  آنها را ميکوبند که چرا نشانه سبز دارند پس به  عمال

یعنی هر دو در استدالل های خود از این گونه . اصالح طلبان پيوسته اند
قياسات نا بجا بهره می گيرند و این همه در حاليست که آن دوفرد از 

یخی اما پدیده های اجتماعی و تار. همه جا بيخبر، نه این بوده اند و نه آن
بسيار پيچيده ، بسيار گوناگون ، بسيار پویا و در هم تنيده بوده و تن به 
انجماد چنين برهان های نابجائی نميسپارند و منطق ویژه ی خود را می 

واژه ها و مقوالت دانش های اجتماعی نيز چنين اند و هر یک در . طلبند 
ست که واژه چنين ا. شرایطی ویژه رنگ و روی زمانه ی خود را ميگيرند 

ی اصالحات در زبان یک کمونيست دارای معنایی ست بایسته ی آن ، 
همچنانکه در رژیم آدمخوارهای اسالمی ایران اين واژه هيچ چيز مگر 
وسيله ای برای تداوم بخشيدن به سيادت اقتصادی ، سياسی و 
اجتماعی  دزدهای سرگردنه گير و مجریان توحش ولی ابله اسالمی 

ا مثًال واژه دموکرات ، مردم ساالر و آزاديخواه همان اندازه با ی. نمی باشد 
رژیم امپریاليستی آمریکا ناخوانایی دارد که با رژیم صهيونيستی اسرائيل 
، رژیمی که منصور حکمت زمانی آنرا یکی از دموکرات ترین رژیم های 

  .جهان ناميد 
  

علمی شيوه ،  ماتریاليسم مبارز و دیالکتيکی بنيان گذاران سوسياليسم
روش ، جهان بينی و بنيان هر پژوهش درست و علمی ایست که از روند 

آن همچنين یک . دگرگونی های اجتماعی و تاریخی به عمل می آید 
این . ضرورت اوليه است برای هر کس که خود را مارکسيست می نامد 

منطق هنوز هم سخن نخست را در همه ی زمينه های اجتماعی می 
يق شهيد سعيد سلطانپوربا دیالکتيک مبارزه ی اجتماعی به رف. گوید 

خوبی آشنا بود و هم از اینرو همچنان زنده است و چيزها برای گفتن و 
  .     یاد و نامش گرامی باد . آموزاندن دارد

  ١٣٨٩خرداد  ٢٤  - محمد خرم دین                                 

  جنايت جديد 
  ! دولت اسرائيل

  
  ماه مه به  ٣١حمله وحشيانه ارتش اسرائيل  در 

  ی  برای کشتی ای که حامل  کمک های انسان
  آزاديحواه   غزه بود در حاليکه خشم مردم  مردم
  را برانگيخت  بار ديگر ماهيت تجاوزگرانه و   جهان

  . دولت اسرائيل را در مقابل ديد جهانيان قرار داد  سرکوبگرانه
مردم ستمديده غزه مدتهاست که به دليل محاصره دولت در شرايطی که 

ن نيازهای انسانی خود نمی باشند اين اسرائيل قادر به تامين ابتدائی تری
نفر و مجروح شدن تعداد  ٩حمله وحشيانه که به کشته شدن حداقل

بار ديگر نشان داد که  بيشتری انجاميد، آنهم در آب های بين المللی،
جهت تداوم اشغال سرزمين های مردم فلسطين از هيچ دولت اسرائيل 

از سوی يك به مردم غزه که کاروان کمک . جنایتی رویگردان نبوده و نيست
جهت در هم شکستن محاصره غزه به سوی اين  المللی ائتالف بين 

ن مواد پزشكی، ساختمانی و هزار ُت١٠ منطقه سازمان داده شده، حامل
دستگاه ويلچر  ٥٠٠ ومنزل مسكونی آماده برای اسكان هزاران آواره  ١٠٠

این کاروان را مورد برای معلوالن می باشد و ارتش اسرائيل یک کشتی از 
این کاروان از سوی صدها تن نویسنده، روزنامه . تعرض خود قرار داده است

نگار، هنرمند، استاد دانشگاه، فعال سياسی چپ حمايت و همراهی می 
  . شود

  
چريکهای فدائی حلق ايران ضمن محکوم کردن اين اقدام جنايتکارانه ارتش 

دم فلسطين بار ديگر بر اين واقعيت اسرائيل  و دفاع از مطالبات  بر حق مر
تاکيد می کنند که  تحقق خواستهای توده های ستمديده فلسطين به 

ناو "نابودی رژيم صهيونيستی وابسته است، رژیمی که عمال نقش 
   .را بازی می کند" هواپيمابرامريکا در خاورميانه

  
  !مرگ بر امپرياليسم و صهيونيسم

  !دم فلسطينپيروز باد مبارزات آزاديبخش مر
  چريكهاي فدائي خلق ايران

٠-٢٠١٠۶-٠٢  

  ٧از صفحه  ....به ياد رفيق سعيد سلطانپور شاعر انقالب

کرکس پير را با  می خواهند به همگان بباورانند که می شود
مبارزه مسالمت آميز و انتخابات و توسل به صندوق های رای به 

وشی های نسل جوان اگر مردم فر. قناری خوش صدا تبديل کرد
اين دارو دسته و همکاری هایشان با نهاد های  امنيتی را به 
چشم نديده بود حال در پرتو مبارزات خود می تواند شاهد 
کرنش های مشمئز کننده آن قبيل خائنين و سازشکاران در 

برای نسل جوان امروز ، اين . مقابل قدرت های سرکوبگر باشد
که در شرايط سلطه تجربه خونين هر چه ملموس تر می شود 

يک ديکتاتوری لجام گسيخته که ذاتی نظام سرمايه داری 
وابسته حاکم است با سازش و مماشات نمی توان به آزادی 

افراشتن پرچم انقالب باور داشت و در به  دست يافت بلکه بايد
.  گام برداشت" انقالب دور، و نزديک"جهت سازمان دادن آن 

هوری اسالمی ثابت نموده که سال سلطه جم ٣٠تجربه بيش از 
اگر خواهان برچيده شدن بساط دار و شکنجه هستيم بايد 
. جهت نابودی جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته گام برداريم

چرا که تنها بر خرابه های اين نظام ضد مردمی است که می 
توان جامعه ای ساخت که در آن از زندان و شکنجه و اعدام 

  . خبری نباشد

ما امروز در . ن راستا امروز وظيفه بالفعلی به عهده ماستدر ای
شرايطی خاطره سعيد را گرامی می داريم که جمهوری 

بساط اعدام را در سطح  ۶٠اسالمی به همان دليل که در سال 
جامعه پهن کرده بود يعنی جهت ايجاد فضای رعب و وحشت در 

عد از ميان مردم ، باز هم در فکر اعدام های بيشتر است و ب
ارديبهشت، امسال اخبار  ١٩زندانی سياسی در  ۵اعدام 

این . متعددی مبنی بر صدور احکام جديد اعدام شنيده می شود
امر که از خطر بزرگی که جان زندانيان سياسی را تهديد می 
کند خبر می دهد ، وظيفه بزرگی در مقابل همه آزاديخواهان 

د اعدام ها بپاخاسته قرار می دهد که متحدانه بر عليه موج جدي
ی که جمهوری اسالمی شکل داده را بر سرش " کشتارگاه"و 

بکوشيم در سالگرد شهادت شاعر مبارز و انقالبی . خراب کنند
ایران، سعيد سلطانپور یاد او را با پاسخگوئی به این وظيفه 

اميدوارم که در قسمت پرسش و پاسخ .  مبارزاتی گرامی بداریم
    .ه بيشتر در اين زمينه به گفتگو بپردازيمفرصت يابيم که هر چ

  .پيروز باشيد
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 د و چهار، هفتاروزنامه نيویورک تایمز 
در دهه را که ) بين المللی(کمپانی 
هم با ایران و هم با دولت آمریکا گذشته 

، شناسایی  معامالت هنگفتی داشته اند
این شناسایی از طریق مرور .  کرده است

کميسيون  کمپانی ها که بااسناد این 
به ) در آمریکا( " معامالت اوراق بهادار"

رنتی ثبت رسانده بودند ، سایت های اینت
این شرکت ها ، اخبار تائيد شده توسط 

ها در مصاحبه ها و  مقامات این کمپانی
، ) آمریکا(های کنگره  گزارشهم چنين 

  . اخذ گردیده اند
کمپانی که با  هفتاد و چهاراز ميان این 

دولت آمریکا معامله و پول دریافت کرده 
تای آن ها کماکان با ایران معامله  ۴۶اند ، 
تا از آن کمپانی ها که در  ١٣کنند ،   می

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

تا از آن شرکت ها  ١٥تعليق در آورده اند ، 
کمپانی  ١٥این .  هم از ایران خارج شدند
یم تحر) "آمریکائی(آخری ، احتماال قانون 

  .  را نقض کرده اند" اقتصادی ایران
ليست الفبای این شرکت ها که در ایران 
سرمایه گذاری کرده و در حال معامله با 
ایران و دولت آمریکا هستند به قرار زیر 

 :باشد  می
  

 HSBC بانک انگليسی 
  ميليون دالر ۴/٠مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

مایه فعال ولی بدون سر: موقعيت در ایران 
  گذاری جدید

که یک بانک با  HSBC،  ١٩٩٩در نوامبر سال 
خدمات مالی غول آسائی هست و مرکز آن در 
لندن قرار دارد ، دفتر نمایندگی ای در ایران 

بيش از ده سال است که این .  افتتاح نمود
بانک وام های مختلفی برای تجار ایرانی ، از 

ی ميليون دالری برای شرکت مل ١٠٨جمله وام 
، فراهم کرده  ٢٠٠٣پتروشيمی ایران در سال 

دکتر ناصر هماپور ، نماینده ارشد بانک . است
HSBC  در آن زمان در ایران ، اظهار داشت که

اتمام این معامله قابل مالحظه ، نمایانگر گامی "
با  HSBCمهم در اشتغال مترقی خواهانه بانک 

ایران به طور کلی و با شرکت ملی پتروشيمی 
با توجه به فشار های ." ور اخص می باشدبه ط

دولت ایاالت متحده و دولت های دیگر ، بانک 
اعالم کرد که به دنبال  ٢٠٠٧مذکور در سال 

معامله جدیدی در ایران نيست ، اما این شرکت 
هم چنان دفتر خود در ایران را حفظ کرده و به 
. خدمت به مشتریان موجود می پردازد

ما همه "شت که  سخنگوی شرکت اظهار دا
تعهدات الزام آور موجود را که به آن ها مجاز 

  ."هستيم ، انجام خواهيم داد
  

 Hyundaiشرکت کره جنوبی 
  ميليون دالر ١/١٣مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

  فعال: موقعيت در ایران 
در ایران  ١٩٩٠از اوایل دهه  Hyundaiشرکت 

 این شرکت از طریق نماینده محلی. بوده است
معامالت این شرکت . خود اتوموبيل می فروشد

با دولت ایاالت متحده شامل فروش اتومبيل و 
  .کاميون به وزارت دفاع می باشد

 Ingersoll Randشرکت آمریکائی 
  ميليون دالر ۴/۴٢١مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

 ٧/٠مبلغ کمک هزینه دریافتی از دولت آمریکا 
  ميليون دالر

  بيرون آمده:  موقعيت در ایران
 Ingersollطبق گفته این شرکت ، شرکت 

Rand  که در ایالت نيوجرسی مستقر هست و
موفق به کسب قراردادهای سودآوری از نيروی 
نظامی آمریکا شده است ، حداقل از سال 

تا به حال دستگاه های صنعتی کنترل  ٢٠٠٠
حرارت هوا و سيستم های فشرده سازی هوا 

ی وابسته به خود به را از طریق شعب خارج
شرکت ملی حفاری ایران .  ایران فروخته است

در سایت اینترنتی خود اعالم کرده است که از 
دستگاه های کمپرسور هوای شرکت 

Ingersoll Rand  در کار حفاری خود استفاده
 Ingersoll Randسخنگوی شرکت .  می کند

اظهار داشت که دستگاه های سيستم هوای 
ف گسترده ای از برنامه های فشرده دارای طي
بعيد نخواهد بود که سيستم "کاربردی دارند و 

در بخش نفت و گاز و  Ingersoll Randهای 
یا حتی نيروگاه های هسته ای استفاده بشوند 
که معموال این جور تجهيزات در آن جور جا ها 

این سخنگو اظهار داشت که ." یافت می شوند
ی ، شرکت او در پرتو آب و هوای سياسی کنون

در حال ارزیابی آن چه که وی آن را معامله 
وی . در ایران نام گذاشت ، هست" جزیی"

ما می خواهيم در مورد این مسئله : "افزود
خيلی جدی فکر کنيم که آیا ما مایل به ادامه 
فعاليت در ایران هستيم ، اگر این کار باعث 
شود که ما در معرض خطر  از دست دادن 

 ."سودآور تری قرار بگيریممعامله های 
  

  Isuzuشرکت ژاپنی 
  ميليون دالر ٩/١مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

  فعال: موقعيت در ایران 
 Isuzu شرکت،  Isuzuطبق سایت اینترنتی 

به عنوان توزیع کننده آن در ایران “ گروه بهمن”از 
که " بنياد تعاونی سپاه.  "استفاده ميکند

ی وابسته به سپاه صندوق بزرگ سرمایه گذار
) سپاه پاسداران(پاسداران انقالب اسالمی 

ميباشد ، طبق گزارشات روزنامه های ایران ، 
.  هست“ گروه بهمن”درصد از سهام  ۴۵صاحب 

از جمله رابطه بين بنياد تعاونی سپاه و سپاه 
تا پایيز امسال ، : پاسداران انقالب اسالمی 

يد احمد وح - مدیر کل بنياد تعاونی سپاه 
دستجردی فرمانده سپاه پاسداران انقالب 

یکی دیگر از سران سرشناس . اسالمی بود
محسن رفيق  - سابق بنياد تعاونی سپاه 

دوست از بنيان گزاران سپاه پاسداران انقالب 
 ٢٠٠٩در گزارشی که در سال .  اسالمی بود

برای دفتر وزیر دفاع و  Randتوسط شرکت 
گتن و همچنين مخازن فکری موسسه واشن

شورای روابط خارجی تهيه شده بود ، به 
گروه ”سرمایه گذاری بنياد تعاونی سپاه در 

 سخنگوی شرکت.  بر خورد شده بود“ بهمن
Isuzu  در بيانيه ای گفت که شرکت وی از آن

سازمان "رابطه ها آگاه نبوده و معتقد بود که 
درصد در  ۴۵سهام دار " بيمه بازنشستگی

  .بود“ گروه بهمن”
  

 Itronرکت آمریکائی ش

  ميليون دالر ۴/٣مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 
 فعال: موقعيت در ایران 

،  Itron، شرک  ٢٠٠٧در ماه آوریل سال 
سازنده کونتور های الکتریکی که توسط شرکت 
های نيروی برق استفاده ميشوند ، شرکت 

Actaris طبق ثبت .  را وابسته به خود کرد
در کميسيون  ٢٠٠٩ال مدارک این شرکت در س

 Actaris، شرکت " معامالت اوراق بهادار"
 ٨، دارای  عالوه بر فروش و پشتيبانی فنی

 Iran (SKI)درصد سود مالکانه در شرکت 
Kontorsazi  Sherkateبه گفته . می باشد

درصد  ٨٠،  " معامالت اوراق بهادار"کميسيون 
متعلق به بازوی سرمایه گذاری (SKI) شرکت 
لی ایران است ، که این بانک توسط بانک م

وزارت خزانه داری آمریکا به عنوان نهادی که 
برای برنامه های هسته ای و موشک های 
نظامی ایران پشتيبانی های مالی فراهم می 

در پاسخ به . کند ، تشخيص داده شده است
از " معامالت اوراق بهادار"پرسش کميسيون 

اشت ، سخنگوی شرکت اظهار د Itronشرکت 
هيچ برنامه ای برای "که این شرکت تا به حال 
در شرکت  Actarisافزایش مالکيت سهام 

SKI " را نداشته است و کسب و کارش در ایران
بخش بسيار جزئی از کل فروش این شرکت 
می باشد و درگير هيچ گونه معامله ای با بانک 

ما سود جزئی ای از طریق . "ملی نيست
در شرکتی که  اکتساب در معامله مشترک

مقدار درآمد ناچيزی در ایران دارد ، به ارث 
  ."بردیم

  
 Kia Motorsشرکت کره جنوبی 
  ميليون دالر ٧/٠مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

  فعال: موقعيت در ایران 
دومين توليد  - Saipaبا شرکت  Kiaشرکت 

کننده بزرگ ماشين در ایران ، قرارداد توليدی 
با جواز  Saipaرکت در حال حاضر ش. دارد

در . توليد می کند Kia Rioقانونی ، اتوموبيل 
با برنده شدن قرارداد  Kia، شرکت  ١٩٩٣سال 

راه اندازی کارخانه مونتاژ ، به بازار خودروی ایران 
  .وارد شد

  
 KLM-Royal Dutchشرکت هلندی 

Airways 
  ميليارد دالر ۴/١مبلغ وام و ضمانت 

  فعال: موقعيت در ایران 
پروازهای منظم به سوی ایران و  KLMکت شر

سخنگوی شرکت اظهار .  از طرف ایران دارد
داشت که هواپيما های این شرکت از سال 

تا به حال در مسير مربوطه بعضی اوقات  ١٩۴٨
شرکت . پرواز کرده و گاهی هم پرواز نکرده اند

KLM  تضمين وام از بانک آمریکائی صادرات و
 Boeingما از شرکت واردات برای خرید هواپي

  .دریافت کرد
  

 KPMGشرکت هلندی 
  ميليارد دالر ١۶/١مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

 ۵/١٢مبلغ کمک هزینه دریافتی از دولت آمریکا 
  ميليون دالر

  فعال: موقعيت در ایران 
 KPMG که به شرکت  Bayat Rayanشرکت 

تا به حال در ایران  ١٩۵۵وابسته است ، از سال 
 طبق ادعای این شرکت ،. داشته استفعاليت 

  )قسمت آخر(  سود بردن از ايران و اياالت متحده
سال گذشته یکی از  ٣٠تبليغ عدم وجود روابط گسترده بين امپریاليستها و رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی در طول 

سران این رژیم  برای فریب توده های تحت ستم در ایران و در  تمهای دائمی کارزار تبليغاتی بلندگوهای امپریاليستی و
بار ديگر بروشنی نشان می دهد که عليرغم جنگ زرگری زیر اطالعات موجود در مطلب . است را تشکيل دادهمنطقه 

نگی بين اين سردمداران جمهوری اسالمی با امپرياليستها  و همه تبليفات فريبکارانه دو طرف در اين زمينه چه رابطه تنگات
 .رژيم و امپرياليستها بر قرار است
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آن ها اولين شرکت بين المللی حسابداری در 
همچنين  KPMGشرکت .  ایران بشمار می آیند

خدمات حساب داری و حساب رسی برای 
  .دولت فدرال آمریکا فراهم می کند

  
 Lindeشرکت آلمانی 

  ميليون دالر ١۶۵مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 
فعال ولی بدون سرمایه : موقعيت در ایران 

  گذاری جدید
، که حداقل از سال  Lindeشرکت آلمانی 

تا به حال در ایران فعال بوده است و در  ٢٠٠١
سال گذشته در آن جا ، آزمایشگاه های  ١٠

پتروشيمی و اتيلين و تجزیه هوا ساخته است ، 
نيز دارای قرارداد های پر سودی با دولت آمریکا 

وارد دیگر ، این شرکت در ميان م.   می باشد
آلمانی برنده قرارداد ارائه گاز هليوم به 
National Aeronautics and Space 

Administration (NASA)  ۴برای مجموعه ای از 
بالون پرتاب در ارتفاع باالی بدون سرنشين ، 
برای جمع آوری اطالعات و مطالعه در مورد 
ميدان های مغناطيسی خورشيدی مربوط به 

ت اشعه های کيهانی ، که می تواند فعالي
فضانوردان و حتی کارکنان پرواز های هواپيمایی 
را در معرض خطر تابش این گونه اشعه ها قرار 

در بيانيه ای ، شرکت . دهد ، شده است
Linde  گفت که معامالت این شرکت در ایران
درصد از  ٣/٠ميليون یورو در سال و یا  ٣۶حدود 

ر حال حاضر به فروش کل آن هست ، و د
. تعهدات موجود در یک قرارداد محدود ميشود

سخنگوی شرکت اظهار داشت که به دليل 
اوضاع سياسی فعلی ، سفارشات جدیدی از 

  . ایران نمی پذیرد
  

 Lloyds TSBبانک انگليسی 
 ٢٠مبلغ کمک هزینه دریافتی از دولت آمریکا 

  ميليون دالر
  بيرون آمده: موقعيت در ایران 

حقيقات ، معلوم شده بود که بانک پس از ت
در گذشته اطالعات  Lloyds TSBانگليسی 

مشخصی را از حواله های مالی ایران و سودان 
حذف ميکرده تا بتواند بر خالف تحریم اقتصادی 
دولت آمریکا ، آن حواله ها را در سيستم بانکی 

در سال گذشته بانک .  آمریکا وارد سازد
Lloyds TSB ٣۵٠مه نقدی به پرداخت جری 

قبل . ميليون دالری به دولت آمریکا موافقت کرد
،  ٢٠٠٨از تصميم بانک به ترک ایران در سال 

کمک هزینه های مالی دولتی از  Lloydsبانک 
سازمان خدمات کشاورزی آمریکا دریافت کرده 

  .بود
  

 Lufthansaشرکت آلمانی 
  ميليون دالر  ٨/٣۶مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

  فعال: ت در ایران موقعي
 Lufthansaسخنگوی شرکت هواپيمائی 

تا به  ١٩۵۶اظهار داشت که این شرکت از سال 
  .حال پروازهای منظمی به ایران داشته است

  
  Mazdaشرکت ژاپنی 
  ميليارد دالر ٣۵/٢مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

 ۵/۶٢مبلغ کمک هزینه دریافتی از دولت آمریکا 
 ميليون دالر

  فعال: در ایران موقعيت 
تا به حال  ١٩٧٢حداقل از سال  Mazda شرکت

“ گروه بهمن”. در ایران فعاليت داشته است
.  توليد ميکند Mazdaبرای این شرکت  اتومبيل 

که صندوق بزرگ سرمایه " بنياد تعاونی سپاه"
گذاری وابسته به سپاه پاسداران انقالب 

ميباشد ، طبق ) سپاه پاسداران(اسالمی 
درصد  ۴۵ات روزنامه های ایران ، صاحب گزارش

از جمله رابطه .  هست“ گروه بهمن”از سهام 
بين بنياد تعاونی سپاه و سپاه پاسداران انقالب 

تا پایيز امسال ، مدیر کل بنياد : اسالمی 
احمد وحيد دستجردی فرمانده  -تعاونی سپاه 

یکی دیگر . سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود
 -س سابق بنياد تعاونی سپاه از سران سرشنا

محسن رفيق دوست از بنيان گزاران سپاه 
در گزارشی که .  پاسداران انقالب اسالمی بود

برای دفتر  Randتوسط شرکت  ٢٠٠٩در سال 
وزیر دفاع و همچنين مخازن فکری موسسه 
واشنگتن و شورای روابط خارجی تهيه شده بود 

گروه ”ر ، به سرمایه گذاری بنياد تعاونی سپاه د
سخنگوی شرکت .  بر خورد شده بود“ بهمن

Mazda  اظهار داشت که معامالت شرکت وی
در ایران با تمام قوانين ژاپنی و بين المللی 

وی گفت که از گزارش رابطه بين . مطابقت دارد
آگاه نيست و در “ گروه بهمن”سپاه پاسداران و 

قرارداد با . نتيجه نمی تواند اظهار نظر کند
که تا  Motor Fordو شرکت  Mazdaشرکت 

 Mazdaصاحب یک سوم از سهام  ٢٠٠٨سال 
بود و هم اکنون هم از بزرگترین سهامداران آن 
محسوب ميشود ، شامل فروش اتومبيل و 

  .کاميون به ارتش آمریکا هست
  

  Mitsubishiشرکت ژاپنی 
  ميليون دالر ٧/٣٣٧مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

  عالف: موقعيت در ایران 
،  Mitsubishi بر طبق سایت اینترنتی شرکت

این شرکت در ميان مواد دیگر ، فرآورده های 
نفتی ، نفت خام ، کربن ، گاز طبيعی مایع ، 
سيستم های الکتریکی و برقی ، کشتی و 

  .اتومبيل به ایران می فروشد
  

  Mitsui & Co Ltdشرکت ژاپنی 
  دالرميليون  ٧/٧۵٩مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

 ٩/٨مبلغ کمک هزینه دریافتی از دولت آمریکا 
  ميليون دالر

  فعال: موقعيت در ایران 
بر طبق سایت اینترنتی و تاریخچه شرکت 

Mitsui  معامالت این شرکت در ایران به دهه ،
این شرکت در ایران یک دفتر . برميگردد ١٩٧٠
 با توجه به اظهارات سخنگوی شرکت.  دارد

Mitsui & Co., Ltd. ،   این شرکت برای پروژه
های صنعتی در ایران که برنامه ریزی ، اجرای 
کار و تعلق به شرکت هائی که در آن دولت 
مستقيما یا غير مستقيم از سهامداران آن 
محسوب ميشود ، توسط کمپانی های تضمين 

او .  اعتبارات صادراتی ، سرمایه فراهم ميکند
خرید  نيز در حمایت از Mitsui گفت که شرکت

نفت خام ، فرآورده های نفتی و محصوالت 
پتروشيمی از ایران برای فروش در ژاپن و دیگر 

کار پر سود .  کشورهای آسيایی نقش دارد
برای دولت آمریکا شامل فراهم  Mitsuiشرکت 

  .کردن پالتين برای ضرب سکه های نو هست
  

 Nestleشرکت سویسی
  دالر ميليار ٢/١مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

 ٩٢مبلغ کمک هزینه دریافتی از دولت آمریکا 
  هزار دالر

  فعال: موقعيت در ایران 
در ایران دو کارخانه ، یکی برای  Nestleشرکت 
غذایی که از غالت تهيه شده و با شير (سریال 

و دیگری آب ) به عنوان صبحانه مصرف ميشود
گزارش ساالنه این شرکت نشان . معدنی ، دارد
در ایران به معامله  ٢٠٠٠ز سال می دهد که ا

همچنين  Nestleشرکت .  مشغول بوده است
به وزارت دفاع آمریکا و سازمان امور سربازان 
. سابق ارتشی مواد غذایی می فروشد

با "اظهار داشت که  Nestleسخنگوی شرکت 
ارائه غذاهای اساسی مانند سریال برای 
نوزادان و آب در بطری های پالستيکی برای 

هدف ما برآورده "  يت های محلی ایرانجمع

کردن نيازهای آسيب پذیرترین اعضای جامعه 
 ".است

  
  Nissanشرکت ژاپنی
  ميليون دالر ٧/١۵مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

 فعال: موقعيت در ایران 
رابطه دراز مدتی با شرکت  Nissanشرکت 

دارد که  Pars Khodroاتومبيل سازی ایرانی 
تا به حال به  ١٩٨٧از سال  این شرکت حداقل

برای آن شرکت  Nissanتوليد اتومبيل و کاميون 
. ژاپنی برای فروش در ایران مشغول بوده است

همچنين با فروش اتومبيل و  Nissanشرکت 
کاميون به وزارت دفاع ، با دولت آمریکا معامله 

  .می کند
  

  Nokia شرکت فنالندی 
  ليون دالرمي ۶/١۶مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

  فعال: موقعيت در ایران 
تا به  ٢٠٠۴که حداقل از سال Nokia  شرکت

حال دستگاه های تلفن همراه و لوازم جانبی به 
در ثبت  ٢٠١٠ایران فروخته است ، در سال 

" معامالت اوراق بهادار"اسناد خود در کميسيون 
اعالم کرد که سهم بزرگی از بازار ایران را به 

با Nokia  قرارداد شرکت.  دست آورده است
دولت آمریکا شامل از جمله ارائه خدمات 
مخابراتی به وزارت دفاع و اداره مبارزه با مواد 

قرارداد هائی که به طور . مخدر می باشد
جداگانه به سرمایه گذاری مشترک بين 

Nokia-Siemens  اعطا شده بودند در مبلغ
  .ذکر شده در باال نمی باشند

  
  Nokia-Siemensشرکت آلمانی 

  ميليون دالر ۵/٢١مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 
  فعال: موقعيت در ایران 

-Nokiaشرکت سرمایه گذاری مشترک 
Siemens  تکنولوژی ای به ایران  ٢٠٠٨در سال

فروخته  است که دولت می تواند توسط آن 
برای استراق سمع از تلفن های همراه و پيام 

این تکنولوژی  فروش. های ایميلی استفاده کند
بحث انگيز شد ، اگر چه این تکنولوژی مورد 
درخواست سایر کشور ها ، از جمله آمریکا نيز 

سخنگوی شرکت اظهار داشت که . هست
Nokia-Siemens  به ارائه خدمات به دو

.  شرکت تلفن همراه در ایران ادامه می دهد
مطمئنا ما فکر می کنيم که فراهم "وی گفت 

او ". ابراتی امر نيکوئی هستکردن تجهيزات مخ
طی دو سال گذشته چهل ميليون نفر در "گفت 

ایران تلفن های همراه بدست آورده اند و شما 
می توانيد تاثير آن را در زمينه دسترسی به 
اطالعات و دادن وسيله ای به مردم عادی برای 

جدا ."  گسترش اطالعات در مورد کشور ، ببينيد
برای  Nokia-Siemensاز شرکت های مادر ، 

ارائه تجهيزات ارتباطات رادیوئی و تلویزیونی ، 
ذخيره سازی اطالعات ، تجهيزات تشخيص و 
خدمات دیگر به وزارت دفاع و اداره مبارزه با مواد 
مخدر ، قرارداد هائی از دولت آمریکا دریافت 

  .کرده است
  

 Petrobrasشرکت برزیلی 
  ایراناحتمال تخلف از قانون تحریم اقتصادی 

  ميليارد دالر ٢مبلغ وام و ضمانت 
مبلغ قرارداد با دولت آمریکا ، اجاره نفت و گاز 

  هزار هکتار زمين ٩۵٠
در حال تصميم گيری است : موقعيت در ایران 

  که آیا سرمایه گذاری های بيشتر بکند یا نه   
که یک شرکت نفتی  Petrobrasشرکت 

ز متعلق به دولت برزیل است برای چشم اندا
اکتشاف نفت دور از ساحل در خليج فارس در 

ميليون دالر سرمایه گذاری کرده  ١٠٠ایران ، 
این شرکت همچنين وام بسيار بزرگی .  است

صادرات و واردات برای ) آمریکائی(از بانک 
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توسعه ذخایر کشف شده نفت دور از ساحل در 
برزیل ، دریافت کرده  - سواحل کشور خود 

دی سفارت برزیل در ایران وابسته اقتصا.   است
اظهار داشت که شرکت وی در حال مذاکره با 
ایرانی ها در مورد توسعه پروژه های آینده نفت 
و گاز می باشد ، اما ایران ابتدا باید مشخص 
کند که برای اکتشاف نفت و گاز ، چه مقدار از 
منابع خود را می خواهد به برزیل اختصاص 

 Petrobras Middleمدیر عامل شرکت .   دهد
East B.V. – Iran  تایيد کرد که این شرکت

همچنان عالقمند به انجام معامله در ایران به 
  .سر می برد

  
 Reliance Industriesشرکت هندی 
  ميليون دالر ٩٠٠مبلغ وام و ضمانت 

  بيرون آمده: موقعيت در ایران 
یکی از تهيه  Reliance Industriesشرکت 

ر ایران بود ، اما پس از کنندگان اصلی بنزین د
این که اعضای کنگره آمریکا خواستار تحقيق و 
تفحص در مورد تضمين وام ارائه شده توسط 
بانک آمریکائی صادرات و واردات به شرکت 

Reliance Industries  برای کمک به
گسترش امکاناتی که در آن بنزین برای فروش 
 به ایران دوباره قيمت گذاری می گردید ، شدند

، این شرکت حمل و نقل  ٢٠٠٩، در بهار سال 
با این حال از آن .   بنزین به ایران را متوقف نمود

موقع به بعد ، مقداری از بنزین شرکت 
Reliance Industries  از طریق شرکت ،

های دست سومی که تحت کنترل آن نيستند ، 
  .به ایران راه باز کرده است

  
 .Repsol YPF, S.Aشرکت اسپانيائی 

  احتمال تخلف از قانون تحریم اقتصادی ایران
  ميليون دالر ۴/٣٧۵مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

در حال تصميم گيری است : موقعيت در ایران 
  که آیا سرمایه گذاری های بيشتر بکند یا نه   

، که یک شرکت  Repsolسخنگوی شرکت 
غول پيکر نفتی مستقر در اسپانيا است اظهار 

یک  Shell کت وی با شرکتداشت که شر
شرکت مشترک پروژه گاز طبيعی مایع در ایران 
. دارد که در مراحل اوليه برنامه ریزی می باشد

اما از زمانی که غرب فشار گذاشته است ، این 
سخنگوی .   پروژه پيشرفتی نداشته است

مذکور در مورد تحقيقات وزارت امور خارجه در 
 اقتصادی ایران رابطه با نقض قانون تحریم های 

  .اظهار نظر نکرد Repsolتوسط شرکت 
  

 Royal Dutch Shellشرکت هلندی
  احتمال تخلف از قانون تحریم اقتصادی ایران

ميليارد دالر ،  ١١مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 
  ميليون هکتار زمين ٢اجاره نفت و گاز 

 ٧/٣مبلغ کمک هزینه دریافتی از دولت آمریکا 
  ميليون دالر

  ميليون دالر ٢٠٠لغ وام و ضمانت مب
  فعال   : موقعيت در ایران 

 Royal Dutch Shellشرکت  ١٩٩٩در سال 
) با ایران(ميليون دالر  ٨٠٠قراردادی به مبلغ 

حوزه نفتی بزرگ که انتظار می  ٢امضا کرد تا 
هزار بشکه توليد داشته باشند  ١٩٠رفت روزانه 

پروژه در اگر چه این . را مورد توسعه قرار دهد
پایان پذیرفت ، اما تا به امروز  ٢٠٠۵سال 

دریافت پول برای انجام آن کار همچنان ادامه 
پروژه های توسعه گاز  Shellشرکت .  دارد

طبيعی دیگری در دست دارد ، اما مقامات این 
شرکت گفتند که قبل از این که تعيين کنند که 
یج به جلو حرکت خواهند کرد یا نه ، در انتظار نتا
.   بررسی قابل عملی بودن آن مطالعات هستند

در ضمن ، این شرکت همچنان به عرضه روغن 
روان کننده به ایران ادامه داده و تا همين اواخر ، 
.  تهيه کننده بزرگ بنزین به ایران بوده است

که یکی از عمده ترین تهيه  Shellشرکت 

کنندگان بنزین برای ارتش آمریکا نيز می باشد، 
ده حق حفاری در خليج مکزیک و غرب آمریکا برن

هزار دالری از بانک  ٢٠٠شد ، و در یک وام 
آمریکائی صادرات و واردات با یک شرکت چينی 
که برای ساخت یک کارخانه پتروشيمی در آن 
.  ایران مشغول هست ، شریک می باشد

اظهار داشت در حالی  Shellسخنگوی شرکت 
جدید بين  که این شرکت از هر نوع تحریم

شرکت  المللی پيروی می کند ، فعاليت های
Shell  از طرف کشورهای اروپایی منع نشده
وی اضافه کرد زمانی که قوانين کشورهای .  اند

پيروی از آن "مختلف در تضاد قرار می گيرند 
  ."قوانين دشوار می شود

  
 Samsung شرکت کره جنوبی 
  ن دالرميليو ۴/۴٧۶مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

  فعال: موقعيت در ایران 
،  Samsungبر طبق سایت اینترنتی شرکت 

این شرکت غول آسای الکترونيکی محصوالت 
  .خود را در ایران به بازار عرضه می کند

  
 Schlumbergerشرکت هلندی 

  ميليون دالر ۶/١٨مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 
 ١٢مبلغ کمک هزینه دریافتی از دولت آمریکا 

 ون دالر ميلي
فعال ولی بدون سرمایه : موقعيت در ایران 

  گذاری جدید
معامالت اوراق "طبق ثبت اسناد در کميسيون 

، شرکت غول پيکر اکتشاف نفتی " بهادار
Schlumberger  مدت زیادی است که در ایران

فعاليت داشته و همچنان به ارائه خدمات 
حفاری و اکتشاف در بخش گاز و نفت ایران 

سخنگوی شرکت اظهار داشت . ی دهدادامه م
کشور در سراسر جهان ،  ٨٠ما در بيش از "که 

از جمله ایران ، کار کرده و از قوانين این کشور 
ما در مورد : "وی گفت ". ها پيروی می کنيم

این که یک کشور چه می کند ، یا نمی کند ، 
هر چيزی که هست ، .   نظر نمی دهيم

  ." باشد
  

  Schneider Electric شرکت فرانسوی 
  ميليون دالر ٨/٣۴٨مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

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

Schneider Electric متخصص مدیریت انرژی ،
تا به حال در ایران فعاليت  ١٩٧٠، از سال 

داشته و همچنان به داشتن یک دفتر در آن جا 
  .ادامه می دهد

  
 Siemens AG شرکت آلمانی 

  ميليارد دالر ١/٣مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 
مبلغ کمک هزینه دریافتی از دولت آمریکا 

  ميليون دالر ١/١٠٨
  بيرون آمده : موقعيت در ایران 

، مجتمع رو به رشد  Siemens AGشرکت 
شرکت های صنعتی و درگير در همه چيز ، از 

بهداشتی ، در  مهندسی گرفته تا مراقبت های
 ٢٠٠٨در سال .  وارد بازار ایران شد ١٩٧۴سال 

با  Nokia-Siemens ، سرمایه گذاری مشترک
، تکنولوژی  Nokiaشرکت مخابراتی فنالندی 

ای به شرکت مخابراتی دولتی ایران فروخته 
است که دولت می تواند توسط آن برای دریافت 
آگاهی از ارتباطات اینترنتی شهروندان خود 

فروش این تکنولوژی بحث انگيز . تفاده کنداس
شد ، اگر چه این تکنولوژی مورد درخواست 

شرکت .  سایر کشور های غربی نيز هست
Siemens AG  جدا از شرکتNokia-

Siemens  یک پيمانکار بزرگ برای دولت فدرال
آمریکا نيز هست که هم زمان با فعاليت آن در 

ه های ایران ، چندین قرارداد ناشی از بست
در .  محرک اقتصادی از دولت اوباما دریافت کرد

اعالم  Siemens AGماه فوریه امسال شرکت 
  .کرد که از ایران بيرون می آید

  
 .SK Networks Ltd شرکت کره جنوبی 

  ميليون دالر ۶/٣۶مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 
  فعال: موقعيت در ایران 

 بر طبق سایت اینترنتی این شرکت ، شرکت
SK Networks  تا به حال تهيه  ١٩٨۴، از سال

کننده محصوالت شيميایی و همچنين فوالد به 
،  .Saipa Corp و Iran Khodroشرکت های 

دو تا از بزرگترین اتومبيل سازان در خاور ميانه ، 
 SKیکی از مدیران شرکت . در ایران بوده است

Networks  اظهار داشت که در حال حاضر
کت در ایران بيشتر در مورد فعاليت این شر

فروش فوالد به عمده فروشان آهن متمرکز 
  .شده است تا در صنعت اتومبيل سازی

  
  Societe Generaleشرکت فرانسوی 

  ميليون دالر ۴/١مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 
  فعال: موقعيت در ایران 

تا  ١٩٧۴از سال  Societe Generaleشرکت 
.  مشغول بوده است به حال در ایران به فعاليت

سخنگوی شرکت اظهار داشت که دفتر این 
شرکت در تهران همچنان در تجارت و امور مالی 

  .صادرات به فعاليت ادامه می دهد
  

  Sonyشرکت ژاپنی 
  ميليون دالر ٣/١٠٣مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

  فعال: موقعيت در ایران 
تا به حال  ٢٠٠٠حداقل از سال  Sonyشرکت 

ان حضور داشته و هم اکنون هم دفتری در در ایر
  .آن کشور دارد

  
  Statoil ASAشرکت نروژی

  احتمال تخلف از قانون تحریم اقتصادی ایران
  ميليون هکتار زمين  ۴/١اجاره نفت و گاز 

فعال ولی بدون سرمایه : موقعيت در ایران 
  گذاری جدید

دارای یک دفتر در ایران  Statoil ASAشرکت 
شرکت اعالم کرد که این  سخنگوی.  هست

شرکت همچنان در حفاری سکوی گاز در خليج 
.  فارس به شرکت ملی نفت ایران کمک می کند

تمام   Statoilشرکت ٢٠٠٧اما در سال 
اکتشافات و حفاری های جدید را به در ایران 
متوقف نمود ، وی افزود که این شرکت قصد 
ر ندارد که اقدامی در مورد مجوز حفاری ای که د
  .ناحيه دیگری از خليج فارس داراست ، بنماید

  
 Suzukiشرکت ژاپنی 
  ميليون دالر ١/١مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

  فعال: موقعيت در ایران 
،  Iran Khodroبا شرکت  Suzuki شرکت

یکی از بزرگترین شرکت های انوموبيل سازی 
 Iranشرکت .  در ایران ، قرارداد توليد دارد

Khodro د کننده عمده اتوموبيل توليSUV  - 
Suzuki Grand Vitara سایت . می باشد

مدل های Iran Khodro اینترنتی شرکت 
را به نمایش  Suzukiهای  مختلف اتوموبيل
  .گذاشته است

  
 ThyssenKrupp AG شرکت آلمانی 

  ميليون دالر ٧/١١۵مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 
  فعال : موقعيت در ایران 

ت یکی از نایب مدیر عامالن شرکت طبق اظهارا
ThyssenKrupp AG  که یک مجتمع رو به

رشد شرکت های صنعتی می باشد ، خود این 
شرکت در ایران فعاليتی ندارد ولی شرکت های 
وابسته به آن در ایران به کسب و کار مشغول 

 – ٢٠٠٨وی گفت که در سال مالی .  هستند
   صد کل در ۵/٠، فروش در ایران کمتر از  ٢٠٠٩

١٧صفحه   
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  !!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

   

 بر روي شبكه اينترنت "پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  :در اينترنت ديدن كنيد 
.comsiahkalhttp://www. 

 

اشرف دهقاني در رفيق از صفحه 
  :اينترنت ديدن كنيد

  
http://www.ashrafdehghani.com  

 

 براي تماس با

  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 

 !عرق ريختن "علمي "يك سيستم 
  

  لنين. اي. نوشته و
  
  پيشرفتهای شگرف تکنولوژی و . فته تر استسرمایه داری آمریکا از همه پيشر 

  . توسعه سریع، حقایقی است که اروپا رابه دنباله روی از آمریکا واداشته است
  ولی آنچه که سرمایه داری اروپا ميخواهد از آمریکا تقليد کند آن نهادهای دموکراتيک،

  ن روشهای یا آزادی های سياسی و یا سيستم سياسی جمهوری نيست بلکه تنها جدیدتری
  .استثمار کارگران  در آمریکا است

  
  آمریکائی ) ١(اکنون موضوع مورد بحث در اروپا و تا حدی در روسيه، سيستم مهندس فردریک تيلور 

  در" انستيتوی مهندسی راه آهن" برای زمان نه چندان دوری آقای سميونوف  در . است
تعریف کرده است و کتابش در سراسر " علمی" قای تيلور سيستم خود را آ. سنت پيترزبورگ درباره این مطلب مطالعه کرده بود 

  .اروپا ترجمه و منتشر شده است
  

چيست؟ هدف این سيستم این است که در روز کاری، در مقایسه با  سابق، سه برابر بيشتر از کارگر کار "  سيستم علمی" این 
ار گرفته شده، و با یک ساعت مخصوص مقدار زمان مصرف شده برای یعنی که پرکارترین و ماهرترین کارگران به ک. کشيده شود

هر عمل و هر حرکتی به ثانيه و صدم ثانيه ثبت شده و سپس آن شيوه هایی که بيشترین فایده و کمترین خرج را داشته  و توسط 
  .بهترین کارگران انجام شده نگاشته و فيلمبرداری گردد و غيره

اعت سابق، سه برابر بيشتر کارگر را بکار کشيده، بيرحمانه شيره جان او را بکشند و سه برابر نتيجه آن در همان نه یا ده س
سریعتر از سابق هر قطره قوای دماغی و انرژی این برده مزدی را بمکند، و اگر او جوان بميرد؟ جای نگرانی نيست، در پشت در 

  .کارخانه کارگران دیگری در انتظار هستند
  

  .ایه داری، پيشرفتهای علمی و فنی به معنی پيشرفت در هنر عرق ریختن نيز هستدر یک جامعه سرم
  .در زیر یک نمونه از کتاب تيلور آورده ميشود

  
در یک رابطه ای برای مقایسه شيوه قدیم با سيستم جدید، در مورد حمل چدن با گاری های دستی و کارهای بعدی بر روی آن، 

  :تيلور چنين می نویسد
  جدید    قدیم                                                                                        

  ١۴٠              ۵٠٠تعداد کارگران در عمل بارگيری                                
  مقدار متوسط تن حمل شده توسط کارگر

  ۵٩                 ١۶             )                         پود ۶١یک تن مساوی با ( 
  ٣.٧۵             ٢.٣٠)                  به روبل(متوسط سود در ازاء هر کارگر 

  مخارج صاحب کارخانه در ازاء هر تن 
  ۶.۴              ١۴.۴)                                  به کوپک(چدن بارگيری شده 

  
ف و یا کمتر تقليل ميدهد و سودش اضافه ميشود  و سرمست نميداند چگونه از تيلور قدردانی سرمایه دار مخارج خود را به نص

  .کند
  

آنهایی که باقی می مانند، چهار برابر کوشيده و . کارگران در ابتدا اضافه حقوق ميگيرند ولی در مقابل صدها کارگر اخراج ميشوند
  .گد اخراج ميشوند، سپس تنها کارگران جوان و نيرومند استخدام ميشوندفرسوده ميشوند، و وقتی توانی برای آنها نماند با ل

  
  .این عرقی است که دقيقا طبق همه قواعد علمی ریخته ميشود

  
Frederick Taylor – 1  

  ١٩١٣، مارچ ۶٠پراودا، شماره 
 توسط عبداله باوی Ett ”vetenskapligt” system för utsvettning ترجمه از متن سوئدی

 


