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 سرمقالهسرمقاله

  !!پيرامون تحريمهاي اخيرپيرامون تحريمهاي اخير
  
تحريم بعضي جريانات و فعالين سياسي با الپوشاني ماهيت امپرياليستي نيرو هاي  ...

كننده و اهدافي كه از اين طريق دنبال مي كنند، اين تحريم ها را تائيد نموده و حتي 
در اثبات بطالن اين . از غير كافي بودن آنها دم زده وخواهان گسترش آنها مي باشند

نظر الزم است تاكيد كنيم كه هيچ نيروي ملي و آزاديخواه به هيچ بهانه اي نمي تواند 
در حقيقت، اين معيار . لتهاي بزرگ در امور داخلي ايران باشدخواهان دخالت دو

مهمي است كه مرز بين نيروهاي واقعاً ملي و آزاديخواه را از خدمت گزاران به قدرت 
بنابراين، كساني كه هم صدا با قدرتهاي بزرگ، تحريم . هاي خارجي جدا مي سازد

افع مردم ايران را فداي هاي آن قدرت ها را تائيد مي كنند نشان مي دهند كه من
خوش خدمتي به قدرت هاي خارجي مي كنند؛ و نشان مي دهند كه در مبارزه براي 
سرنگوني جمهوري اسالمي نه به قدرت مردم بلكه به حمايتهاي قدرتهاي امپرياليستي 

  2صفحه                                           .....چشم دوخته اند

  اشرف دهقاني )3(!مضاعف كارگران زن زير سلطه ستم
، این است که   پس از اتمام کار، کارفرما، طبق سنت مردساالرانه حاکم، مزد کار همه اعضای ر ارتباط با زنان کارگرد موضوع دیگر

برخورد  در این. بنابراین زن کارگر کوره پزخانه شخصًا پولی در ازای کار خود دریافت نمی کند. خانواده را به مرد کارگر می پردازد
که ممکن است، هم  برای مرد کارگر و هم برای خود آن زن کارگر، امری طبيعی به حساب آید، زن کارگر در حقيقت یک فرد 

در اینجا . مستقل به حساب نيامده و کماکان بر اساس سنت های مردساالری، به لحاظ مالی وابسته به شوهر باقی می ماند
که باید این واقعيت را به حساب آورد که در آمد چنين خانواده کارگری که همه اعضایش از البته نکته حساسی وجود دارد، چرا 

صبح تا شب کار می کنند هنوز کفاف نيازمندی های اوليه زندگی آنها را نمی دهد و اگر زن کارگر هم شخصًا پولی دریافت می کرد 
رکه زن کارگر شخصيت مستقل به حساب نيامده و وابسته به صرف خانواده خود می نمود، با این حال در نفس برخورد فوق الذک

 ٥ صفحه     .مرد تلقی می شود، ستم جنسيتی و ستم مضاعف در حق یک زن کارگر را می توان مشاهده کرد
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  مصاحبه با يك فعال كارگري
از   بعد آن دسته  به ۵٠از سالهای 

ر دليلی ه  به  کارگران فصلی که
خواستند پای بند شهر شوند دیگر  نمی

کردند  می  ها مراجعه  کارخانه  کمتر به
های ساختمانی دستمزد  چون در شرکت
این   جای دیگری که. دادند بيشتری می

خود جذب کرد   از کارگران را به  دسته
  آهن اوراقی و قراضه  آهنگریهای بود که

  هاین آهنگریها با را. کردند را پرس می
اندازی ذوب آهن در ایران و پاکستان 

آهن آالت را دپو . پيدا کردند  توسعه
ذوب   کردند و به کردند و بعد پرس می می

  فروختند و یا به آهن اصفهان می
در   کارگرانی که. شد پاکستان صادر می

کردند، در همانجا  این جور جاها کار می
شرایط ایمنی کار   هيچگونه. ميخوابيدند

یکی از هم والیتيهای خود . ن نبوددر بي
من در آنجا دستش قطع شد و کارفرما 

  ٨صفحه    .بعدش را نداد حتی پول روز

كشف معادن فلزات كمياب در 
  افغانستان وامپرياليستهاي اشغالگر 

جنگی که بر سر اين گونه فلزات معدنی 
درگرفته ، با افزايش روزافزون قيمت 

. گسترش است های آن ها نيز رو به
شرکتهای چينی حاضرند برای هر تن 

تقريبأ دوبرابر (دالر  ١٢٠آهن بيش از 
) دالر بوده ٦٢قيمت سال گذشته که 

اما آهن تنها فلزی نيست که . بپردازند
رقابت و درگيری حول کنترل بر معادن 
افغانستان را موجب شده ، طبق 

ميزان ذخایر " نيويورک تايمز"گزارش 
انستان با ذخایر ليتيوم در ليتيوم در افغ

کشور بوليوی که در حال حاضر بزرگترین 
صادرکننده ليتيوم در جهان می باشد ، 

پنتاگون در یاداشتی غير . برابر است
رسمی معادن ليتيوم در افغانستان را به 
ذخایر نفتی عربستان سعودی تشبيه 

  ١٠صفحه         . کرده است

  آنان به نابودي ستم برخاستند ،
 11صفحه    !چرا كه نان و آزادي را براي همه مي خواستند 
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خرداد ماه، شورای امنيت سازمان  ١٩در  
ملل بار ديگر جمهوری اسالمی را مورد 

اين چهارمين بار است که . ار دادتحريم قر
اين نهاد بين المللی تحت عنوان عدم 
شفافيت فعاليت های اتمی جمهوری 
اسالمی، این رژیم را مورد تحريم  قرار می 
دهد و مدعی است که سردمداران 
حکومت، احتماًال پروژه اتمی را برای 
الپوشانی اهداف نظامی خود به راه 

سالمی در رژيم جمهوری ا. انداخته اند
مورد تحريم  ٣پاسخ به این تحریم، همچون 

قبلی سعی می کند آن را ناديده بگيرد؛ و 
اعالم نموده که تحریم های شورای امنيت 
فاقد ارزش بوده و تاثيری بر اقتصاد کشور و 
فعاليتهای اتمی وی باقی نخواهند 

این الف زدنهای حکومت در حالی . گذاشت
ان و توده های ست که ميليونها تن از کارگر

محروم ما با نگرانی به این تحریم ها 
نگریسته و می خواهند بدانند که تحریم 
های مورد بحث چه تأثيری در زندگی آنها 
داشته و آیا این تحریم ها شرایط زندگی 
دشوار و وخامت بار آنان را بدتر و وخيم تر از 
قبل نخواهد ساخت؟ بنابراین، الزم است با 

ین تحریم ها نشان داد که بررسی واقعيت ا
آیا به راستی این تحریم ها به گونه ای که 
رژیم جمهوری اسالمی اعالم کرده است، 
تأثيری بر اقصاد کشور و زندگی مردم 

؟ و اگر این یک ادعای دروغ !نخواهد داشت
است، در واقعيت امر تأثير تحریم های مورد 

  بحث روی زندگی مردم چه خواهد بود؟ 
  

ه برای پرداختن به موضوع شکی نيست ک
فوق، الزم است ابتدا ببينيم که تحريم های 
. دور چهارم چه حوزه هائی را در بر ميگيرند

چرا که تنها با مشخص شدن اين موضوع 
است که می توان فهميد که آيا ادعا های 
جمهوری اسالمی در اين زمينه درست 
است و يا این رژیم طبق معمول دست به 

بی ارزشی زده است که  رجز خوانی های
  صرفا اهداف تبليغاتی آن را دنبال می کند؟

اولين مسأله قابل توجه در رابطه با تحریم 
های اخير این است که بر اساس قطعنامه 

، همه )١٩٢٩قطعنامه (جديد شورای امنيت
مبادالت مالی " مراقب"دولتها موظف اند که 

بانک های ايران از جمله بانک مرکزی 
بتوانند از مبادالتی که به باشند تا 

فعاليتهای اتمی و موشکی جمهوری 
. اسالمی مربوط می شود، جلوگيری کنند

همچنين جهت جلوگيری از حمل و نقل کاال 
هائی که در پروژه اتمی و موشکی کاربرد 
دارند همه دولتها می توانند مبادالت هوائی 
و دريائی جمهوری اسالمی را بازرسی 

دالت دريائی نيز حتی به در مورد مبا. کنند
دولتها حق داده شده است که به بازرسی 
کاالهای مورد مبادله جمهوری اسالمی در 

اين قطعنامه همچنين از . آبهای آزاد بپردازند
" مراقب"همه دولتها خواسته است که 

مبادالت مالی اشخاص يا شرکت ها با افراد 
و شرکت های ايرانی از جمله شرکت های 

سپاه پاسداران يا خطوط وابسته به 
جدا از اينها فروش . کشتيرانی ايران باشند

نوع سالح از جمله هواپيمای  ٨و انتقال 
جنگی و سيستم های موشکی به 

 ۴٠جمهوری اسالمی ممنوع گشته و 
شرکت وابسته  ١۵شرکت که در ميان آنها

به سپاه پاسداران قرار دارد مورد تحريم قرار 
لتها بر اساس اين خالصه همه دو. گرفته اند

قطعنامه موظف شده اند که از فروش و 
دسترسی جمهوری اسالمی به هر نوع 
تکنولوژی که مربوط به پروژه اتمی باشد 

همچنين باید دانست که . جلوگيری کنند
جدا از اين تحريم ها، دولت امريکا هم بطور 
مستقل با هدف قرار دادن بخش های 

، تحريم انرژی و بانکداری جمهوری اسالمی
های بيشتری را اعمال نموده و اتحاديه 
اروپا هم قرار است بزودی در همين 

  . چهارچوب تحريم هائی را اعالم کند
  

اکنون، با توجه به روشن شدن ابعاد تحريم 
های اعمال شده، نشان دادن شدت و 

گستردگی تاثيرات آنها در اقتصاد کشور امر 
 واضح است که. زياد سختی نخواهد بود

وقتي که قدرتهای بزرگ جهانی، رژيمی را 
تحريم می کنند این بدان معناست که 
امکان دسترسی رسمی و قانونی وی به 

در . بازار جهانی را از وی سلب می نمایند
نتيجه يا رژيم مربوطه بايد از خير تهيه آن 
کاال ها و خدمات بگذرد و يا نياز های خود را 

در نظر گرفتن  با. از بازار سياه تامين نمايد
ماهيت ضد مردمی رژیم جمهوری اسالمی 
و خصوصيات کاالهائی که مورد تحريم قرار 

به خصوص با تأکيد بر این که  - گرفته اند
تحريم های شورای امنيت، نياز های 
ماشين سرکوب جمهوری اسالمی و پروژه 

با قاطعيت  - اتمی وی را هدف قرار داده 
هرگز می توان گفت که جمهوری اسالمی 

. از تهيه آنها چشم پوشی نخواهد کرد
برعکس، این رژیم ضد خلقی تالش خواهد 
کرد تا با دور زدن اين تحريم ها، کاال های 
مورد نياز خود را از بازار سياه و با واسطه 

ناگفته پيداست که تهيه کاال از . تهيه نمايد
بازار سياه، هزينه های تهيه اين کاالها را 

اما باال رفتن . می برد تا حد زيادی باال
هزینه کاالها، از یک طرف سود های کالنی 
را نصيب کمپانی های  توليد کننده اين 
کاالها و واسطه های آنها می کند، و از 
طرف دیگر بطور طبيعی جمهوری اسالمی 
را مجبور می سازد تا بخش بزرگتری از 
 -بودجه کشور را به اين امر اختصاص دهد

کنون هم با کسری بودجه ای که هم ا
بنابراین واضح است که . مواجه است

مسئولين حکومتی در برخورد به واقعيت 
تحریم ها به مثابه اولين کار، بار هزینه 
هائی که در بازار سياه خرج کرده اند را بر 
دوش کارگران و توده های ستمديده 
سرشکن خواهند کرد، توده هائی که هم 

های  اکنون هم کمرشان زير چپاولگری
  .دزدان حاکم خم شده است

از سوی ديگر وقتي که قدرتهای 
امپرياليستی که در شورای امنيت سازمان 

 
  
  
  
  

  

 !پيرامون تحريم هاي اخير

وقتي که قدرتهای امپرياليستی دولتی 
را تحريم می کنند، اين امر درجه 
ريسک پذيری سرمايه گذاری در کشور 

اما باال رفتن . تحریم شده را باال می برد
درجه ریسک پذیری، به نوبه خود بر 
 حجم سرمايه گذاری و نرخ بيمه و

شرايط و حد گشايش اعتبار بازرگانی 
تاثير می گذارد؛ وبعد اثرات چنين 

بر کل اقتصاد اقداماتی  فورا خود را 
تنها کافی  .کشور نشان می دهند

است توجه کنيم که باال رفتن نرخ بيمه 
برای حمل کاال های وارداتی در حالی 

دی به شرکت های بيمه که سود زيا
ادی که در ارتباط با اقتص می رساند

بخش بزرگی از نياز هايش از طريق 
واردات حل می شود، فوری این اثر را 

کاالها با قيمت  بجای می گذارد که
دست مصرف کننده گرانتر از قبل ب

 .برسد
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ملل از حق ويژه برخوردارند دولتی را تحريم 
می کنند، اين امر درجه ريسک پذيری 
سرمايه گذاری در کشور تحریم شده را باال 

اما باال رفتن درجه ریسک پذیری . می برد
به نوبه خود بر حجم سرمايه در این امر، 

گذاری و نرخ بيمه و شرايط و حد گشايش 
اعتبار بازرگانی تاثير می گذارد؛ وبعد اثرات 
چنين اقداماتی  فورا خود را بر کل اقتصاد 

برای درک ابعاد اين . کشور نشان می دهند
تاثيرات، تنها کافی است توجه کنيم که باال 

وارداتی رفتن نرخ بيمه برای حمل کاال های 
در حالی که سود زيادی به شرکت های 
بيمه می رساند اما در ارتباط با اقتصادی که 
بخش بزرگی از نياز هايش از طريق واردات 
حل می شود، فوری این اثر را بجای می 
گذارد که کاالها با قيمت گرانتر از قبل به 

بر این اساس، . دست مصرف کننده برسد
ور در زندگی اولين اثرات تحریم های مزب

مردم ایران، از جمله با توجه به باال رفتن 
نرخ بيمه کاالهای وارداتی، رشد سرسام 

در یک . آور گرانی در جامعه خواهد شد
کالم اين تحريم ها، چه از طريق افزايش 
هزينه های دولتی و چه از طريق گران تر 
کردن کاال های وارداتی، مشکالت بزرگی 

م اکنون هم در برای اقتصاد ايران که ه
بحران غوطه ور است و از تورم و رکود 

اگر  - توامان در رنج است بوجود خواهد آورد
چه در اثر همين تحریم ها سود های کالنی 
نصيب برخی ازشرکت های سرمايه داری و 
  .واسطه های آنها در بازار سياه خواهد شد

  
به این واقعيت هم باید توجه کرد که 

اره شد، عالوه بر همانطور که در فوق اش
تحریم های شورای امنيت، تحریم های 
مربوط به دولت امریکا و اتحادیه اروپا نيز 

با در نظر گرفتن همه این . مطرح می باشند
ها واضح است که کل تحريم ها در محدوده 
پروژه اتمی جمهوری اسالمی باقی 
نخواهد ماند و با تحريم های مستقل 

اروپا، ابعاد وسيع آمريکا و در آينده اتحاديه 
همانطور که هم . تری پيدا خواهد نمود

اکنون نيز شاهديم که چگونه با قرار گرفتن 
بنزين در ليست کاالهای تحريم شده، در 
حاليکه سهميه بنزین کاهش يافته، بهای 

  . آن افزايش پيدا کرده است
  
با توجه به مطالب فوق، می توان دید که  

مهوری اين ادعای ماشين تبليغاتی ج
هيج تاثيری بر " تحريم ها"اسالمی  که 

اقتصاد کشور نخواهد گذاشت، دروغی 
بيش نيست که بايد آن را همچون همه 
دروغ های ديگر اين دستگاه دروغ پرداز در 

اين دروغ ها در خدمت توجيه . نظر گرفت
سياستهای حکومتی است که به تنها 
چيزی که در این بحران نمی انديشد منافع 

ستمديده ايران می باشد که بار اين مردم 

تحريم ها را بر دوش خواهند کشيد، 
مردمی که هم اکنون و بدون این تحریمها 

هم از تورم و گرانی روزافزون کاالها و 
اما از طرف دیگر همان . خدمات در رنج اند

در " تحريم ها"طور که نشان داده شد، 
اساس به منافع شرکت های بزرگ 

مت کرده و در جهت امپریالسيستی خد
تأمين مناقع قدرتهای امپرياليستی قرار 

  . دارد
  

از زاویه ای دیگر توجه به پروژه هسته ای 
جمهوری اسالمی، خود افشاگر ماهيت دو 

آیا جمهوری . طرف اين منازعه می باشد
اسالمی بدون ياری انحصارات امپرياليستی 
اساسا قادر به راه اندازی چنين پروژه ای 

این سئوال هيچکس که از کمترین بود؟ به 
آگاهی سياسی برخوردار است، جواب 

بنابراین می بينيم که . مثبت نخواهد داد
همان نيرو هائی که اين رژيم ضد مردمی را 
تشويق به راه اندازی پروژه ضد ملی و ضد 
مردمی هسته ای نموده اند و ميليارد ها 
دالر از بودجه مملکت که می بایست صرف 

ان شود را از طريق آن به جيب زده مردم ایر
اند، اکنون بر طبل اتمی شدن جمهوری 
اسالمی  کوبيده و همان پروژه  را وسيله 
ای جهت پيشبرد هر چه بهتر سياستهای 
ضد خلقی و غارتگرانه کنونی  خود قرار 

قدرتهای امپرياليستی با براه . داده اند
انداختن جنگ تبليغاتی در اين زمينه، در 

رای فروش سالح های مرگبار خود در واقع ب
سراسر منطقه بحرانی خاورميانه بازار 

آنها از یک طرف به بهانه . گرمی می کنند
خطر اتمی شدن جمهوری اسالمی، همه 
کشور های منطقه را تشويق و تحريک به 
راه اندازی نيروگاه های اتمی می کنند و از 
اين طريق ميليارد ها دالر آنها را سر کيسه 

نمایند و از طرف دیگر با ترساندن و  می
فريب مردم خود شرايط را برای پيشبرد 

خطوط تجاوزگرانه خود در منطقه مهيا می 
  . کنند

امروز، قدرت های امپریاليستی با پوشاندن 
منافع غارتگرانه خود در کارزار مربوط به 
پروژه اتمی جمهوری اسالمی می کوشند 

ای حراست این گونه جلوه دهند که گویا بر
و جلوگيری از خطر " آزادی و دمکراسی"از 

اتمی شدن رژیمهایی نظير جمهوری 
اسالمی است که چنان تحریمهایی را 

اما با در نظر گرفتن این . اعمال می کنند
واقعيت که دود آن تحریم ها در درجه اول به 
چشم مردم ايران می رود، هم می توان 
رجز خوانی های فاقد ارزش و دروغين 
جمهوری اسالمی را شناخت و افشاء نمود 
و هم تبليغات رياکارانه امپرياليستها را که 
در حين پشتيبانی و تقویت همه جانبه رژیم 
دست نشانده خود، دشمنی با مردم ایران 
را با ظاهرًا مخالفت با این رژیم پنهان می 

  . کنند
  

در پايان الزم است بر اين نکته نيز اشاره 
های مورد بحث مثل هر نمود که تحريم 

رويداد ديگری مواضع گوناگونی را در صفوف 
اپوزيسيون جمهوری اسالمی  دامن زده 

در این ميان بعضی جریانات و فعالين . است
سياسی با الپوشانی ماهيت امپرياليستی 
نيرو های تحريم کننده و اهدافی که از اين 
طريق دنبال می کنند، اين تحريم ها را تائيد 

و حتی از غير کافی بودن آنها دم زده نموده 
در اثبات . وخواهان گسترش آنها می باشند

بطالن این نظر الزم است تاکيد کنيم که 
هيچ نيروی ملی و آزاديخواه به هيچ بهانه 
ای نمی تواند خواهان دخالت دولتهای 

در . بزرگ در امور داخلی ايران باشد
حقيقت، این معيار مهمی است که مرز بين 

روهای واقعًا ملی و آزادیخواه را از خدمت ني
گزاران به قدرت های خارجی جدا می 

بنابراين، کسانی که هم صدا با . سازد
قدرتهای بزرگ، تحريم های آن قدرت ها را 
تائيد می کنند نشان می دهند که منافع 
مردم ایران را فدای خوش خدمتی به قدرت 
های خارجی می کنند؛ و نشان می دهند 

ر مبارزه برای سرنگونی جمهوری که د
اسالمی نه به قدرت مردم بلکه به 
حمايتهای قدرتهای امپرياليستی چشم 

البته خود همين موضع گيری . دوخته اند
بيانگر آن است که چنان نيروهای سياسی 

  واقعيت این است که . در کجا ایستاده اند
تحريم های مذکور از سوی قدرتهای 

نافع آنها  قرار امپرياليستی، در جهت م
و همانطور که در باال نشان داده شد،  . دارد

این تحریم ها، عمال زندگی را بر مردم 
به . ستمديده ما سخت تر خواهد کرد

همين دليل است که نبايد حتی لحظه ای 
در عين حال . در مخالفت با آنها ترديد نمود

بايد بر عليه  تبليغات رياکارانه ای برخاست 

سال  ٣٠قدرت های امپریاليستی در 
گذشته به اشکال مختلف از جمهوری 
اسالمی دفاع کرده و هنوز هم می 

کنند، تا جائی که این رژیم ديکتاتور،  
بدون حمايت آنها به هيچ وجه قادر به 

در یک سال گذشته . ادامه حيات نبود
گر این قدرت ها دست نيز دیدیم که ا

از حمايت جمهوری اسالمی برمی 
داشتند، این رژیم در آتش خشم 
مردمی که با خيزش خود زمين را زير 
پای آنها داغ کردند، به گورستان تاريح 

مخالفت با هرگونه . فرستاده می شد
دخالت خارجی در امور کشور و 
سلطه قدرتهای امپرياليستی که 

را با زور آزادی و استقالل مردم ما 
سرنيزه پايمال کرده اند، یک وظيفه 

 .انقالبی است
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زرگ و از جمله دولت آمريکا که قدرتهای ب
براه انداخته و چنين جلوه می دهند که 

چون (گویا آن تحريم ها را به خاطر مردم 
، پيش کشيده )دلشان برای آنها می سوزد

  .اند
سال  ٣٠قدرت های امپریاليستی در 

گذشته به اشکال مختلف از جمهوری 
اسالمی دفاع کرده و هنوز هم می کنند، 

یم ديکتاتور،  بدون حمايت تا جائی که این رژ

. آنها به هيچ وجه قادر به ادامه حيات نبود
در یک سال گذشته نيز دیدیم که اگر این 
قدرت ها دست از حمايت جمهوری 
اسالمی برمی داشتند، این رژیم در آتش 
خشم مردمی که با خيزش خود زمين را 
زير پای آنها داغ کردند، به گورستان تاريح 

مخالفت با هرگونه . فرستاده می شد
دخالت خارجی در امور کشور و سلطه 
قدرتهای امپرياليستی که آزادی و استقالل 

مردم ما را با زور سرنيزه پايمال کرده اند، 
انجام این وظيفه . یک وظيفه انقالبی است

با مبارزه قاطع جهت سرنگونی سلطه 
جمهوری اسالمی و حاميان امپرياليست 

ماعی امکان پذیر اش در بستر انقالبی اجت
انقالبی که به مردم ما امکان خواهد . است

داد تا  سرنوشت خويش را خود تعيين کرده 
و آنطور که منافع اکثريت توده ها حکم می 

  . کند، جامعه نوینی برای خود بسازند
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 !واژه ها و واقعيتها 
  

گفته ایست به باور من بجا و بيان کننده . می گویند واژه ها سرنوشت خود را دارند
در رخداده های . ه از رویدادهای مادی جهان نشأت می گيردی سرنوشتی است ک

. اجتماعی یکسال گذشته ی ایران، این گفته درستی خود را بيشتر نشان داده است
چونان نمونه، واژه ی اصالحات که از تغيير تدريجی و درست کردن نادرستی ها  

نا تبدیل شده حکايت می کند در زبان حکومتگراِن به واژه ای تهی از هر گونه مع
نارضایتی و خشم جاری در جامعه از وضع (واژه ای که اگر چه از فشار واقعيت . است

بر دستگاه حاکم خبر می دهد و آنها را به دگر نمودن چهره ی ) نکبت بار موجود
استبداد و استثمار فرا می خواند تا شاید این ساختارهای ضد مردمی را چند 

ریدن و حکومت کردن دهد اما  آنچنان از محتوا خالی صباحی بيشتر مهلت چاپيدن و د
ميراثی که  . را هم اصالحات می نامند" ميراث خمينی"گشته که حال بازگشت به 

  در اندیشه ی مردم به درستی بيان کننده ی ژرفای فاجعه ای ست که در روند بيش 

  .از سه دهه شکنجه و دار و درفش در تار و پود زندگی آنها رخنه کرده و دمار از روزگار مردمان بدر آورده است
  

واژه ها از تاریخ   را اصالحات ناميد چرا که" جمهوری اسالمی نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشتر"بنابراين به هيچ زبانی نمی شود
ویژه ی خود برخوردارند ، دارای گوشت و خون و پوسِت خاص خود هستند، در زبان ویژه ی خویش می گنجند، از یک حافظه ی اجتماعی 

ميراثی که نشان می دهد . ميراث خمينی يعنی همين نکبتی که موجود است و اصالح پذير هم نيست. و تاریخی نمونه برخوردارند
خالصه نمی " اصالحات" البته بی معنا کردن واژه ها داستان درازی دارد و صرفا به . واژه ها را از محتوا تهی می سازد  چگونه حتی

واژه ای که زمانی لرزه بر اندام یکی از دژخيم ترین رژیم . است" چریک " یکی ديگر از این واژه هائی که تحريف شده است واژه ی . شود
از . رژيم شاه می انداخت و اکنون نيز در چهار گوشه جهان خواب از چشم همه ی ستمگران ربوده استها ی مزدور منطقه يعنی 

سخن از ماهيت گروه های در گير . آمریکای التين تا آسيا، از خاورميانه تا اروپا، از نپال و سریالنکا و هند و فيليپين گرفته تا کلمبياو غيره
نمونه ای از آنچه با این نام پيوند خورده است، یعنی نبرد گلوله در برابر گلوله، نبرد در عرصه های در این مبارزات نيست بلکه فقط بيان 

  . نابرابر قدرت ها، نبردی که اگر به قيمت جان هر چریکی تمام شود اما به شکفتن اميد و آرزوی مردمان خواهد انجاميد
                       

زمانی بسياری مبارزه چريکی را زودرس، . ها اما حمل نمودن صفت های ناهنجاری ست بر این واژهشگفت انگيز در داستان اين تحريف 
بسياری به رد ساده ی آن دل خوش می کردند و در کنج . کودکانه، روشنفکرمآبانه، بيخردانه، چپ روی و دیگرها از این گونه می خواندند

بسياری آن را دليلی برای . ز محتوای خود به نقد کودکانه ی آن می پرداختندخالی و خوش خيالی های خود با درک یکجانبه و خالی ا
" آنچه اما تا این زمان نمی شد بر این واژه چسباند صفت . هجوم سرمایه داران الشخور به جان مبارزان و تاروپود اجتماع می انگاشتند

در اعالميه هيئت . اجرایی سازمان راه کارگر انجام شداست که این یکی نيز به کمک کنکاش های فراعلمی هيئت " مسالمت آميز 
برخورد " مبارزه گریالیی مسالمت آميز " با واژه ی  ١٣٨٩خرداد ٢١خرداد به تاریخ  ٢٢اجرایی سازمان راه کارگر به مناسبت اولين ساگرد 

ی این واژه که همچنان مزاحمت سخن بر سر مضمون این اعالميه نيست بلکه بر سر کوششی ست برای تهی نمودن معنا. می کنيم
این نيز حتی از وحشت و انزجاری که این واژه در ناخودآگاه آنان ایجاد می کند خبر می دهد تا آنجا که واژه ای بر گرفته از . ایجاد می کند

فه تر اینکه صفت طر. زبانی بيگانه را بر این واژه ترجيح می دهند بی آنکه راست و پوست کنده از مبارزه ی چریکی سخن بگویند
واین همه برای این بدعت گزاری عجيب است که مبارزه ی چریکی چند نمونه دارد و یکی از نمونه . مسالمت آميز را بر آن بار می کنند

  !!! های آن هم مبارزه ی مسلحانه ی مسالمت آميز است
  

مين قدر هست که هيچ چریکی با مسالمت تفنگ ها ما هنوز نميدانيم چه اندازه مسالمت از لوله ی تفنگ ها بيرون می آید ولی ه
شهيد نمی شود و هر گلوله ای که از تفنگ هر چریکی بر جان هر ستمکاری می نشيند فرسنگ ها با مسالمت فاصله دارد، همان 

اپورتونيسم از مبارزه ی این را می گویند درک . اندازه که اپورتونيسم با واژه های قهر انقالبی و مبارزه ی قهرآميز توده ها نا آشناست
چه ویژه گی هایی " مبارزه ی گریالیی مسالمت آميز " یک پرسمان اصلی اما برجا می ماند و آن هم اینکه اینان نمی گویند این . چریکی

ی از اشکال بگذریم از این که یک سازمان نمی تواند ملغمه ا. دارد، چه شکل هایی دارد و در کجا به عنوان یک تاکتيک برگزیده می شود
يک  سازمان انقالبی می بایست از اینها فراتر رفته و  در پایان آن . چيست مبارزه اصلیگونان مبارزه را در هم ریخته و باالخره نگويد 

شيوه ای از مبارزه را که تعيين کننده ی نهایی سرنوشت انقالب است پيش روی مردم بگذارد و اگر چنين نکند خود جلوه آشکاری است 
  .                                          اين واقعيت که انقالبی نيست، همانطور که مبارزه چريکی، مسالمت آميز نيست از

     ١٣٨٩تير  ٩ -محمد خرم دین
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در اینجا با تکيه بر گزارشات در دسترس ضمن بررسی "    
ر آنجا ها به کار دیگر حوزه هائی که کارگران زن د

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

همچنين باید انواع ستم هائی که از آنها . آشنائی پيدا نمود
می شود را به طور  به عنوان ستم های جنسيتی نام برده

ستم هائی که به کارگران زن به خاطر . مشخص نشان داد
جنسيت شان وارد می آید و مردان کارگر از آنها مبرا 

  )نقل از قسمت دوم ( " .هستند

از دیگر حوزه هائی که کارگران زن در آنجا ها به کار مشغولند،  
يم که زنان می دان. مزارع کشاورزی نام بردمی توان از کار آنها در 

در روستا ها از دیر باز در کار کشاورزی فعال بوده اند، ولی آنها 
البته، زنان به عنوان . بيشتر روی زمين های خود کار می کردند

کارگر نيز در مزارع بزرگ به کار می پرداختند که به خصوص عمدتًا 
اما با رشد هر چه بيشتر . در شمال کشور عموميت داشت

ری در ایران که کشاورزی را نيز تحت سلطه سيستم سرمایه دا
خود دارد، زنان زیادی به مثابه کارگر در ازای دریافت مزد در این 
حوزه کار می کنند؛ و از جمله به کارهائی از قبيل کاشتن و یا 

در این حوزه کار نيز . چيدن محصول و گلکاری و غيره مشغول اند
لوه های عمده اعمال پرداخت مزد پائين به کارگران زن یکی از ج
در ارتباط با شرایط کار . ستم مضاعف به این کارگران می باشد

کارگران کشاورزی، در گزارشی که بيشتر از حوادث شغلی در آن 
از آمار حوادث شغلی کارگران  ": صحبت شده چنين آمده است

در  زنان کارگر هستند که عمدتا روزمزد و فصلی کشاورزی
نزدیک «: است که این در حالی. نيستگزارشات دولتی نشانی 

ميليون هکتار در  ١٨/۵هزار کارگر کشاورزی در  ۴٠٠ميليون و  ٣به 
کارگر  ۵٠٠هر سال فقط در استان گلستان . کار هستند حال

ایمنی و نبود آموزش، به  های کشاورزی به خاطر نداشتن لباس
 خاطر استفاده از مواد دفع آفات نباتی جان خود را از دست

نفر سرطان  ١۵٠نفر سرطان معده و  ٣۵٠علت مرگ . دهند یم
زنان کارگر، ( ."گزارش شده است حلق و حنجره و سرطان خون

  )pesticides newsنقل از . محمد صفوی - قربانيان خاموش

کار در کوره پزخانه ها که معموًال یک خانواده کارگری از زن و مرد و 
بح تا شب در آن به ، همگی از ص)ساله ٢-٣حتی کودک (کودک 

کار سخت آجر پزی می پردازند، نيز از حوزه هائی است که زنان 
کار در کوره پزخانه . زحمتکش به عنوان کارگر در آنجا کار می کنند

به نوبه خود یکی از مشاغل سخت و زیان آور است که باعث از 
کار افتادگی زودرس کل کارگران و همچنين دچار شدن آنها به 

ی خطرناک می گردد، که در این ميان زنان و کودکان بيماری ها
اساسًا کار در کوره پزخانه ها جزء . بيشتر آسيب پذیر هستند

کارهائی است که شدیدآ جسم کارگران را تحت فشار و آزار قرار 

می دهد، به خصوص که از وسایل ایمنی هم 
در کوره پز خانه های مورد بحث خبری نيست 

نير در آنجا حاکم و شرایط غير بهداشتی 
بر این اساس، کارگران زن که در چنين . است

محيطی مجبور به حمل بارهای سنگين بوده 
و دائمًا با شرایط کاری مواجهند که به جسم 
آنان ضرر می رساند، به طریق اوال در معرض 
از کار افتادگی و دچار شدن به امراض 

برای درک شرایط . خطرناک قرار دارند
زنان در کوره پزخانه  ها درگير  غيرمناسبی که

آن هستند، بی مناسبت نيست که در اینجا 
قانون کار اشاره شود که انجام  ٧۵به ماده 

کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نيز حمل 
بار بيشتر از حد مجاز با دست  و بدون 
استفاده از وسایل مکانيکی برای کارگران زن 

ست که واضح ا. را ممنوع اعالم کرده است
چنين قوانينی تحت سلطه رژیم مدافع 
سرمایه داران در ایران صرفًا روی کاغذ باقی 
می مانند، ولی به هر حال ذکر چنين امری 

موضوع . در روی کاغذ نيز خود بر درجه اهميت آن داللت دارد
دیگری که در این حوزه کار در ارتباط با زنان کارگر با برجستگی 

ه   پس از اتمام کار، کارفرما، طبق دیده می شود، این است ک
سنت مردساالرانه حاکم، مزد کار همه اعضای خانواده را به مرد 

بنابراین زن کارگر کوره پزخانه شخصًا پولی در . کارگر می پردازد
در این برخورد که ممکن است، . ازای کار خود دریافت نمی کند

مری طبيعی به هم  برای مرد کارگر و هم برای خود آن زن کارگر، ا
حساب آید، زن کارگر در حقيقت یک فرد مستقل به حساب نيامده 
و کماکان بر اساس سنت های مردساالری، به لحاظ مالی 

در اینجا البته نکته حساسی . وابسته به شوهر باقی می ماند
وجود دارد، چرا که باید این واقعيت را به حساب آورد که در آمد 

همه اعضایش از صبح تا شب کار می چنين خانواده کارگری که 
کنند هنوز کفاف نيازمندی های اوليه زندگی آنها را نمی دهد و اگر 
زن کارگر هم شخصًا پولی دریافت می کرد صرف خانواده خود می 
نمود، با این حال در نفس برخورد فوق الذکرکه زن کارگر شخصيت 

ستم  مستقل به حساب نيامده و وابسته به مرد تلقی می شود،
جنسيتی و ستم مضاعف در حق یک زن کارگر را می توان 

در مورد کارهای کنتراتی که اغلب توسط دختران . مشاهده کرد
جوان در خانه صورت می گيرد نيز می توان دید که  همه مبلغ 
دستمزدها توسط پدر که معموًال خود بيکار و خانه نشين است، 

ر، صاحب اختيار صرف خرج خانه می شود و خود دختران کارگ
  .   دستمزدهای خود نيستند

در کار کنتراتی که در خانه و در ارتباط با کارهای تکنيکی 
و صنعتی صورت می گيرد، شکل کار به این صورت است 
که کارگران زن  مواد اوليه و وسایل الزم را از کارفرما 
تحویل می گيرند و پس از کار روی مواد خام، توليد انجام 

کارخانه تحویل می دهند و در ازای آن، مزد  شده را به
اساسًا دليل این امر که سرمایه . ناچيزی دریافت می کنند

دار ترجيح می دهد که انجام کاری را که معموًال باید در 
کارخانه صورت گيرد به کارگران زنی که در خانه های 
خودشان کار می کنند  ارائه نمايد، عمدتًا ناچيزی مزدی 

چرا که از این . این کارگران پرداخت می کند است که به
طریق ارزش اضافی حاصل دسترنج آنها را هر چه بيشتر 
به جيب می زند، در عين حال که از مقدار سرمایه ثابت 

    .خود نيز می کاهد

معموًال دختران ( در چنين سبک کاری، کارگر یا کارگران زن 
د که معموًال همه در اتاق نشيمن خو) جوان، با یا بدون مادرشان

امور زندگيشان نيز در آنجا می گذرد، وسایل کار را پهن کرده و 
با توجه به کنتراتی بودن کار، این کارگران .  مشغول کار می شوند

همه سعی خود را بکار می برند تا در کمترین وقت ممکن، توليد 
در نتيجه ساعات کار نامحدود . هر چه بيشتری را عرضه کنند

ها از وقت خواب و خوراک خود می زنند و کمترین فرصتی است و آن

 

  زن كارگران

  )3(!زير سلطه ستم مضاعف 
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روشن است که . را جهت استراحت برای خود قائل نمی شوند
. تحت چنين شرایطی فشار زیادی به این کارگران زن وارد می آید

اما عالوه بر این یکی از مهمترین دالیلی که سالمتی این زنان را 
واختی کار است که در اثر شدیدًا مورد مخاطره قرار می دهد، یک ن

حرکت مدام و مکرر، بيشترین فشار را به اعضای مختلف بدن وارد 
معموًال کمر درد، گردن درد و دست درد از عارضه های . می کند

در گزارشی در این زمينه . رایج در ميان این زنان کارگر می باشد
 کاری که. کار مریم، بسته بندی لوازم موتور است: " می خوانيم

اما به فصل باران و سرما . در تابستان و پائيز زیاد است و فشرده
که می رسد کساد می شود و باید کاری دیگر را بيابند، مثل مليله 

مریم می گوید که به .  دوزی روی مانتوها، یا رنگ کردن پارچه ها
طور متوسط در روز ده ساعت کار می کند و تنها زنگ تفریحشان 

چون وقتی در خانه کار می کنيد باید . ستساعت ناهار و شام ا
بنابراین فرقی نمی کند تا چه . بتوانی به سرعت کار را تمام کنی

او می . ساعتی از شب بيدار بمانی، چرا که کار باید تمام شود
گویدکه در این کار، بيشتر از هر چيزی کمر دردش آزار دهنده است 

در خود ." شودو دستهائی که بعد از چندین ساعت، بی حس می 
از : "این گزارش نيز با جمالت زیر به این واقعيت تأکيد شده است

با کمرهایی خم شده و گردنهایی که از شدت درد . صبح تا شب
گز گز می کند و دستهایی که ميداند، حيات خانه به قوای آن 
بستگی دارد، اینجا، زنان بسياری پيدا می شوند که در خانه 

را انجام می .. بندی، سبزی خرد کردن و  هایشان، کارهای بسته
زنان در بازار کار " (". دهند تا باری از روی دوش خانواده بر دارند

درج شده در سایت -١٣٨٨اردیبهشت  ١١-شيوا نظر آهاری" (ایران
نوشته زیر نيز تا حدی شرایط کار این ). ویژه روز جهانی کارگر

کارهايی بود مثِل : " بخش از زنان کارگر ایران را آشکار می سازد
، کارخانه دستگاِه الکتريکی ...زدن الستيِک کنتاکت، بستن پيچ و

برای بستن پيچ داشت، اما دستمزد اين بخش از زنان به قدری 
پايين است که صاحب کارخانه ترجيح مي داد کار را به آنها بدهد 

يعني . که در خانه با پيچ گوشتي ببندند تا اينکه برق مصرف شود
هر روز يک کيسه پيچ با . ينه برق از حقوق اين زنان بيشتر بودهز

آنها عمدتًا زنها و . کنتاکت مي دادند به آنها تا در خانه انجام بدهند
اين بخش از زنان که در توليد ُخرد و . پيرمردها و بچه ها هستند

حتی کارهای مربوط به کارخانه های بزرگ نقش دارند، به 
نقش آنها رفته رفته . هده نمی شوندهيچوجه در آمارها مشا
قبًال کارخانجات بزرگ استخدام می . درحال بيشتر شدن است

کردند و اين کارها را در کارخانه انجام می دادند، اما امروزه به اين 
ماده از قانون کار به اصطالح به حالت تعليق  ٣٠دليل که حداقل 

رگاه های زير کا(درآمده و حتي دوباره معلق ماندنش تمديد شده 
، عالوه بر کارگاه های کوچک، کارخانجات بزرگ نيز بر طبق )نفر ١٠

» نيروي کار سيال«يک برنامه ريزی که ترجيح مي دهند از 
استفاده کنند به جای نيروی کار رسمي و دائم، به سمت 

تا احتياجی به بيمه نباشد، . قراردادهای ابتدايی حرکت می کنند
و عيدی و پاداش پرداخت شود، هر وقت  احتياج نباشد که مزايا

الزم بود و کار بود، قرارداد بسته شود، هر وقت الزم بود سطح 
مصاحبه با مريم  :مسائل زنان کارگر در ايران" (دستمزد کاهش يابد

    ). هستيا: برگرفته از سایت    - محسنی 

پائين بودن دستمزد کارگران زن که به طور برجسته گویای  
بر زنان کارگر است، تقریبًا در همه حوزه  ستم مضاعف

از جمله . هائی که زنان کارگر به کار مشغولند وجود دارد
در ارتباط با کار پاک کردن یا سرخ کردن سبزی و در مربا یا 
ترشی درست کردن که زنان زحمتکش به مثابه کارگر در 

این کارها وقت زیادی از این کارگران . خانه انجام می دهند
. ی گيرد ولی در آمد چندانی نصيب آنها نمی کندزن م

پائين بودن مزد در ارتباط با کار خدماتی کارگران زن در 
خانه های ثروتمندان نيز چشمگير بوده و قابل بررسی 

  .است

متمرکز شدن هر چه بيشتر ثروت در دست های اندک و  با
گسترش فقر و گرسنگی در مقابل آن در سطحی وسيع و بوجود 

شکافی عميق بين طبقات دارا و ندار در جامعه که از آمدن 
نمودهای بارز سلطه سيستم سرمایه داری در کشور است، 

سالهاست که ما با پدیده انجام کار خدماتی زنان زحمتکش با 

این پدیده اگر چه . مزدی اندک در خانه های ثروتمندان، مواجهيم
ای که امروز تاریخًا جدید نيست ولی به لحاظ وسعت و گستردگی 

سال  ١٠-١٥شاید حدودًا از . در ایران پيدا کرده است، تازگی دارد
پيش شرکت هائی به مثابه واسطه یا دالل بين زنان کارگر 
خدماتی و کسانی که کار خدماتی اشان را بواسطه دیگران انجام 

در همان زمان، این شرکت ها حتی . می دهند، شکل گرفته اند
کارگران زن را به خاطر کار داللی شان نصف دستمزد نازل این 
در نوشته فوق الذکر از مریم محسنی به . برای خود برمی داشتند

زنانی که در : "این موضوع اشاره شده و گفته می شود که
هزار تومان بابت يک روز کاِر  ٨. شرکت های پيمانکاری هستند

هزار تومانش را  ٤نظافت چی زن از صاحب خانه می گيرند ولی 
درصد،  ٥٠يعني . مي دهند) خدمتکار(فقط به زن نظافت چی 

اين . هيچ قانونی براي اين گروه وجود ندارد. سوِد خالص دارد
تازه شکل گرفته اند ولی بسيار به . بخش رو به افزايش هستند

اکثرًا زنانی هستند که از شهرک های . سرعت رشد می کنند
در روزنامه ." می آيندحاشيه ای هر روز برای کار به کالن شهرها 

نيز در مورد زنان کارگر خدماتی،  ١٣٨٨اسفند  ٢٢خراسان به تاریخ 
خستگى در چهره اش موج مى زند، : " مطالب زیر درج شده است

از راه که مى رسد وسايلش . مچ دستش را با مچ بند بسته است
را کنارى مى گذارد و لباس کار مى پوشد، از صاحب خانه کارها را 

. شيشه پاک کردن، ديوارشويی، شستن فرش و پتو. سدمى پر
براى او کار و نوع کار فرقى . مثل هر روز کارش را شروع مى کند

نمى کند مهم اين است که زودتر کارهايش را به اتمام برساند و با 
زندگى او خالصه شده در کار کردن ...... دست پر به منزل بر گردد

صاحب خانه که براى پرداخت از صبح تا عصر، التماس کردن به 
اجاره به او مهلت دهد و شب ها ناله کردن از کمردرد و دست 

بابت کار در منزل چقدر دستمزد مى گيری؟ مى : مى پرسم... درد
هزار  ٢هزار تومان که  ١٠در روزهاى معمول سال، روزى : گويد

اما در ايام عيد دستمزدمان روزى . تومان آن را به شرکت مى دهم
مى . هزار تومان را شرکت مى گيرد ٣زار تومان است که ه ١۵

سال دارد به جاى او  ۵٠فاطمه که خودش مى گويد ! چرا؟: پرسم
چرا ندارد مى گويند رسمش اين طور است و بايد : جواب مى دهد

: مى پرسم. هزار تومان پورسانت بدهيد ما مى گوييم چشم ٣
: کنيد؟ مى گويدشما هم با اين سن و سال در خانه ها کار مى 

هر کارى که باشد، مهم اين است که بتوانم . بله که کار مى کنم
هفته اى  ٢االن : مى گويد. خرج خودم و بچه هايم را در بياورم

است که به عنوان پرستار يک زن سالمند کار مى کنم از اين کار 
هم راضى هستم چرا که هم ثواب دارد و هم مى توانم با ماهى 

البته از . ان بخشى از قرض و قوله هايم را بپردازمهزار توم ١۵٠
هزار تومان به عنوان پورسانت به  ١۵-١٠هزار تومان،  ١۵٠اين 

اما باز هم خدا را شکر که همين کار را مى . شرکت مى دهم
   ..."توانم انجام دهم و گرنه شرمنده بچه هايم مى شدم

 زنان کارگر، سرپرست خانواده،

وق می توان دید که موضوع در اینجا مربوط با نگاهی به گزارش ف
به زنان کارگری است که وظيفه تأمين مخارج خانه به عهده آنها 

متمرکز شدن هر چه بيشتر ثروت در دست های اندک و  با
گسترش فقر و گرسنگی در مقابل آن در سطحی وسيع و 
بوجود آمدن شکافی عميق بين طبقات دارا و ندار در جامعه 

يستم سرمایه داری در کشور که از نمودهای بارز سلطه س
است، سالهاست که ما با پدیده انجام کار خدماتی زنان 
. زحمتکش با مزدی اندک در خانه های ثروتمندان، مواجهيم

این پدیده اگر چه تاریخًا جدید نيست ولی به لحاظ وسعت و 
. گستردگی ای که امروز در ایران پيدا کرده است، تازگی دارد

سال پيش شرکت هائی به مثابه  ١٠-١٥شاید حدودًا از 
واسطه یا دالل بين زنان کارگر خدماتی و کسانی که کار 
خدماتی اشان را بواسطه دیگران انجام می دهند، شکل 

در همان زمان، این شرکت ها حتی نصف دستمزد . گرفته اند
نازل این کارگران زن را به خاطر کار داللی شان برای خود 

 .برمی داشتند
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اتفاقًا امروز درایران ما با زنان کارگر زیادی مواجهيم که . قرار دارد
سرپرستی خانه را به عهده داشته و نان آور خانه محسوب می 

ه دليل فوت همسر، یا از این بخش از زنان کارگر که یا ب. شوند
که دالیل مختلفی می ( طالق، یا متواری و زندانی بودن همسر

، یا از کارافتادگی همسر مجبور )تواند برای آن وجود داشته باشد
شده اند که تأمين مخارج خانه و سرپرستی افراد خانواده را به 

زنان کارگر سرپرست خانواده عهده بگيرند، می توان به عنوان 
" گزارشی از وضعيت زنان سرپرست خانواده در ایران "در . نام برد

آمار رسمی خود "  :آمده است)  ١٣٨٩/٢/۴ -آژانس ايران خبر (
در سرشماری «: اعالم می دارد ٨٥سازمان بهزیستی برای سال 

هزار زن سرپرست خانوار در کشور  ٣٥، یک ميليون و ١٣٧٥سال 
هزار  ٦٤١یک ميليون و  به ١٣٨٥داشته ایم که تعداد آنها در سال 

نفر رسيده است در حالی که اگر قرار بود روند رشد آنها همان 
باید یک ميليون و  ٨٥روند سال های گذشته را طی کند در سال

در .......... هزار زن سرپرست خانوار در کشور می داشتيم ٢٠٠
درصد خانوارهای زن سرپرست جزء فقيرترین  ٥٠حالی که بيش از 

 ١٦رار گرفته اند، این رقم در خانوارهای مردسرپرست گروه ها ق
  ."درصد است

اما، اگر وجود زنان سرپرست خانواده امروز در ایران یک 
واقعيت انکار ناپذیر می باشد، با توجه به حاکميت یک رژیم 
زن ستيز با قوانين قرون وسطائی در ایران که جمهوری 

دًا از آنها اسالمی با توجيهات ارتجاعی اسالمی اش شدی
پاسداری کرده و مجری آنهاست، این زنان  در مقام 
سرپرست ونان آور خانواده از همان حقوقی برخوردار 

چرا که . نيستند که مردان در این مقام از آن برخوردارند
اساسًا موقعيت این زنان به مثابه سرپرست خانواده از 

گر مثًال زنان کار. طرف رژیم به رسميت شناخته نمی شود
سرپرست خانواده حتی اگر در یک کارخانه و تحت پوشش 
 .قانون کار هم کار کنند، حق اوالد به آنها تعلق نمی گيرد

بی حقوقی آنان به حدی است که با این که سرپرستی 
کودکان خویش را به عهده دارند ولی رسمًا قادر به انجام 
ن ساده ترین امور اداری یا بانکی در ارتباط با کودکانشا

نيستند و برای انجام چنان کارها ئی مجبورند به دادگاه 
رجوع کنند تا با صرف وقت و انرژی در بوروکراسی موجود، 
بتوانند گواهی سرپرستی برای چنان کارهائی دریافت 

به طور کلی زنان کارگرسرپرست خانواده، در رژیم زن ستيز  .کنند
زم است که حاکم ، ستم های ویژه ای را متحمل می شوند و ال
چرا  اما  .وضعيت آنان به طور جداگانه مورد بررسی قرار گيرد

طالق، چرا از کار افتادگی مرد در خانواده های کارگری و یا متواری 
و زندانی شدن وی و يا حتی چرا فوت شوهر چنين مصيبت هائی 

  را سبب می شود؟
مسلم است که تحقيق مبتنی بر مشاهدات عينی در مورد هر 

اینها می تواند حقایق زیادی را در ارتباط با واقعيت زندگی یک از 
کارگران عيان سازد و رابطه چنين  اموری را با شدت استثمار 
کارگران و فقر و مصایب مختلفی که به دليل سلطه سيستم 
. سرمایه داری دامنگير اکثریت مردم ایران است را نشان دهد

که تنها به افزایش سود  واقعيت این است که سرمایه داران از آنجا
خود فکر می کنند در پرتو حمایت همه جانبه رژیم جمهوری 
اسالمی از آنها، بدون کمترین نگرانی از زندگی آینده کارگران، تا 
نهایت ممکن شيره جان کارگر را می مکند و از همين جاست که 
هر آنچه نباید، اتفاق می افتد و مصيبت ها یکی پس از دیگری به 

از کار افتادگی زود رس یا . ده های کارگری روی می آورندخانوا
مرگ زود رس مرد کارگر یا به هم ریختن وضعيت عصبی او، روی 
آوری به مواد مخدر و غيره همه ناشی از شرایط شدیدًا اسف بار و 
ظالمانه ای است که به دليل وجود سيستم سرمایه داری در ایران 

که هر روز بر تعداد زنان کارگر در چنين شرایطی است . وجود دارد
  .سرپرست خانواده اضافه می شود

  
زنان زحمتکش چگونه کار می " در گزارشی تحت عنوان  

فروردین  ١٨ -سارا صدیق( کنند؟ چگونه زندگی می کنند؟
، یک زن زحمتکش )سایتهای اینترنتی رگرفته ازب، ١٣٨٩

سریع و : " سرپرست خانواده، این طور به تصویر در آمده
چهره اش تنها پوستی . بسيار الغر است. فرز کار می کند

است بر استخوان، پوستی تيره و پر از لک مانند صورت 
عليرغم مهربانی ذاتی اش زبان . بسياری از زنان زحمتکش

تحمل بی اعتنائی، بی احترامی و از باال . تندی دارد
   ...".نگریستن شدن را ندارد

  
همسرت چه می : ن زن کارگر پرسيده شدهدر گزارش مزبور، از ای

قبًال ." مریض است. بيکار است: و او جواب زیر را داده است" کند؟
سال قبل محل  ۴اما . اوضاع بد نبود. سرایدار یک ساختمان بود" 

گفتند . زندگی ما را مغازه کردند و اجاره کردند و اجاره دادند
د وضع روانی اش به از آن موقع که بيکار ش. سرایدار الزم ندارند

از آن موقع من . نمی تواند کار کند. کلی دارو می خورد. هم ریخت
تا جائی که از گزارش مزبور معلوم است این زن ." سر کار رفتم

کارگر در یک مدرسه، کار نظافت را انجام می دهد و از آنجا که 
هزار تومان آن را  ٢٠٠هزار تومان او در ماه که  ٢٨٠حقوق حدود 

کرایه خانه می پردازد کفاف خرج زندگی خود، شوهر بيمار و  برای
مخارج دخترانش را نمی دهد، مجبور شده است پس از اتمام کار 

شب هم توی خونه ها  ٩تا  ۴ساعت : " در مدرسه باز هم کار کند
پانزده تومان هم  -هر بار ده . البته خونه های آشناها. کار می کنم
  ."می گيرم

  
یکی همسر "باط با زنان کارگر سرپرست خانواده،اساسًا در ارت 

. خود را از دست داده و سال هاست که هم مادر است و هم پدر
همسر دیگری سال هاست که او را ترک کرده است و او به آب و 

شوهر آن ...آتش می زند تا زندگی خود را با آبرومندی اداره کند
زمين گير شده سال است که به دليل افتادن از داربست  ٢دیگری 

هر یک از . و او مجبور است کار کند تا اجاره و خرج خانه، لنگ نماند
مطلب فوق در گزارشی تحت عنوان ". آنها قصه پر غصه ای دارند

که در " فصل هائی از کتاب زندگی پر رنج زنان سرپرست خانوار"
درج شده، نوشته شده  ١٣٨٨اسفند  ٢٢روزنامه خراسان به تاریخ 

مانجا در یک مورد دیگر، صحبت از زن کارگری است در ه. است
سوم فروردین . سرتا پا لباس مشکی به تن کرده است: " که

. ساله اش است که در تصادف فوت کرده است ٢٣سالگرد جوان 
حاال عالوه بر خرج خود و بچه هایم و شوهر معلولم : می گوید
رد ، همچنين در مو."ساله ام هم بر دوش من است ٢خرج نوه 

به گفته : "  ساله نوشته شده است که ٢٧زنی به نام سهيال، 
خودش، شوهرش دست به هر کاری که می زند کارش نمی 

یک مدت با گرفتن وام و اجاره یک مغازه، سبزی فروشی راه . گيرد
می اندازد اما کارش نمی گيرد و با کلی ضرر و زیان مغازه را جمع 

در هتل به عنوان کارگر استخدام دوباره با دوندگی فراوان . می کند
اما به این دليل که صبح ها دیر سر کار حاضر می شده . می شود

از کار اخراج می شود، ده ها کار تا االن عوض کرده، اما هيچ 
در . نفعی نداشته جز قرض هائی که روی هم تلنبار شده است

نهایت چند سالی است که مجبور شده ام کار کنم تا هم خرج 
ان نماند و هم اجاره های معوق خانه و قرض هائی را که خانه م

در ادامه گزارش فوق، این نيز  " شوهرم باال آورده است را بپردازم
تازه باید پول توجيبی و پول سيگارش را " : گفته شده است

  ".  هم بدهم و گرنه نمی گذارد سر کار بروم
  
خود  ،"او"آنهم در شرایطی که  -"نمی گذارد سر کار برود"

. کار نمی کند و معيشت خانواده با کار زن تأمين می شود
صرف نظر از این که در مورد مشخص  یاد شده چنين امری 
عين واقعيت است یا نه، اما با نگاهی دقيق به طرح 
موضوع می توان فرهنگ مرد ساالری حاکم در بيان فوق 
را متوجه شد؛ و این سئوال را مطرح نمود که براستی در 

عه کنونی ایران چه قدرتی به مرد امکان تعيين تکليف جام
این : برای زن در خانه را می دهد؟  جواب روشن است

قدرت با سلطه یک رژیم مدافع فرهنگ مردساالری که از 
سيستم سرمایه داری وابسته حاکم بر کشور حفاظت می 

فرهنگی که بر اساس آن . کند، به مرد اعطا شده است
خود را پائين تر از مرد به حساب می خيلی از زنان نيز 

آورند و این را حق مرد،    می دانند که فرمانروای خانه 
 در اینجا جا دارد از همين زاویه ستم مضاعف به. باشد

کارگران زن را مورد توجه قرار داده و ستم های جنسيتی 
   )ادامه دارد (     .را بيشتر توضيح دهيم
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از آنجا . اين گفتگو را پذيرفتيدبا تشکر از اينکه : پيام فدائی
که شما يکی از کارگران قديمی ایران هستيد که سالهای 
طوالنی ای از زندگی خود را در کارخانه و در ميان کارگران 

اید، و  گذرانده و به همراه آنان دست به مبارزه سياسی زده
به اين اعتبار از نزديک با شرايط زيست و مبارزه کارگران 

يد، و از آنجا که هدف از اين گفتگو آشنا آشنا می باش
نمودن هر چه بيشتر خوانندگان پيام فدائی با تجربيات 
فعالين کارگری می باشد، سپاسگزار می شويم اگر در 
اين گفتگو تجربيات خود را با ما در ميان گذاشته و جنبه 
های گوناگون زندگی و مبارزه کارگرانی که با آنها کار و 

به اين منظور اجازه بدهيد . د را توضيح دهيدای مبارزه کرده
که قبل از هر چيز از شما بخواهم که خود را هر طور که 
مايليد معرفی کرده و بگوئيد که از چه سالی و در کجا کار 

  خود را به عنوان یک کارگر شروع کرديد؟
  

دنيا   به  قبل از اینکه  ماه  سه. من مظفر هستم :رفيق مظفر
هر . بودم  من فرزند پنجم خانواده. بودم  از دست دادهبيایم پدرم را 

. سنی داشتيم  ترتيب دو سال با هم فاصله  کدام از ما به
مادرم بعد از   عشایری در کردستان حکم ميکرد که  های کهنه سنت

مادرم با این حکم . درگذشت پدرم زن یکی از عموهایم شود
حقوق و   را از همه فاميل پدری من مادرم  در نتيجه. مخالفت کرد

مزایای مادری محروم و ما و اموال نا چيز باقی مانده از پدرم را بين 
  . خودشان تقسيم کردند

  
  مادرم ما را به اجبار ترک کرد من کودک شيرخواره سه  موقعی که

. داری ميکرد من مرا نزد خودش برده و نگه  ماهه ای بودم که عمه
ای و دور از هم زندگی  ر خانهما یتيم بودیم و هر کدام د  همه

  ده  برادرم که. شده بودیم  هم بيگانه  ميکردیم و تقریبا نسبت به
بعد از فوت پدرم به کردستان عراق   سال از من بزرگتر بود چند ماه

 ٩من . و کادر حزب کمونيست عراق شده بود  او پيشمرگه. رفت
  اوضاع نا به. رفتمدنبال برادرم به کردستان عراق   به  بودم که  ساله

خود   بتواند مرا به  سامان آنزمان کردستان و نداشتن پناهگاهی که
  به  جذب کند و مشغوليت برادرم با کارهای حزبی، باعث شد که

علت خروج   هنگام بر گشتن به  بودم که  ساله ١١. ایران بر گردم
در   ماه ١۴غير قانونی از کشور و تماس با برادرم، دستگير و مدت 
من در دو . زندان به مثابه يک زندانی سياسی زندانی شدم

در عراق نزد برادرم بودم هر چند تمام مدت در مقرهای   سالی که
شد، اما چيز زیادی از  حزب کمونيست عراق از من مواظبت می

تا حدی با مسایل   ولی در زندان قزل قلعه. یاد نگرفتم  مبارزه
  . سياسی و مبارزاتی آشنا شدم

  

حکم آزادی مرا صادر کرد   ماه  دادرسی ارتش بعد از ده  سه  شعبه
اما . قضایی تهران خارج نشوم  من از حوزه  اینکه  مشروط به

ماندم و   دیگر در زندان قزل قلعه  عليرغم اين حکم عمال چهار ماه
کردم   دادرسی ارتش مراجعه  دو روز بعد از آزادی به. بعد آزاد شدم

من جائی برای زندگی در   و گفتم که  اعتراض کرده اين حکم  و به
ام که فردی به نام سرهنگ سر فراز بود  باز پرس. تهران ندارم

  شماره  کارگاه"  و یک مأمور مرا مانند یک زندانی به  یک نامه  همراه
بر . اطالع دارممن   تا آنجا که. در کرج فرستاد" یک وزارت کشور

یران و آمریکا مراکزی برای تربيت اساس اصل چهار همکاریهای ا
شده بود تا آنها در   جوانان بی بضاعت و روستایی در نظر گرفته

این طرح در اختيار وزارت کشور   بودجه. آموزش ببينند   اين مراکز

تمام امکانات   بود که  در ایران احداث شده  دو کارگاه. بود  قرار گرفته
دو   یک در کرج و شماره  ارهشم  کارگاه. آموزشی در آن موجود بود

  .در اصفهان بود

زندان دیگری منتقل   این صورت من از زندانی آزاد شدم و به  به
  روزی بود و من بعد از سه  کارگاه آموزشی مزبور شبانه. شدم

  به  وابسته  این وسيله  حفاری دیپلم گرفتم و به  سال در رشته
اميد من این بود   همه  هبعد از اخذ دیپلم در این رشت. تهران شدم

هيچ کدام از   اما آن شرکت به. در شرکت نفت استخدام شوم  که
. دانم سایرین جوابی نداد در خواستهای من و تا جائی که مي

  جا مراجعه  همه  خالصه جهت پيدا کردن کار برای امرار معاش به
آنزمان من سنم . کردم از شرکت نفت تا وزارت کشاورزی  می

آن   باالخره در جوراب بافی استاراليت که.  سال بود ١٧حدود  
ای بود  اين اولين کارخانه. زمان در خيابان دماوند بود کار پيدا کردم

بودم   من برای شيفت شب استخدام شده. من در آن کار کردم  که
من دوام نياوردم، چون روزها امکان   باعث شد که  و همين مسئله

الستيک سازی باالتر از   یک کارخانهسپس در . استراحت نداشتم
کاردر اين کارگاه بسيار سخت . استارالیت استخدام شدم  کارخانه

ميبایست الستيک   و فرسوده  ما با الستيکهای کهنه. و دشوار بود
کار . کف ماشين، الستيک گلگير کاميون و سواری توليد ميکردیم

  این کارخانه  انهباید بگویم، خوشبخت  حدی سخت بود که  در آنجا به
شد وبه   بعلت عدم رعایت بهداشت توسط وزارت بهداشت بسته

بعد در کارگاه پالستيک سازی ای که . اين طريق من هم آزاد شدم
ارشاد   حسينه  در زیر زمين یک ساختمان نو ساز باالتر از ایستگاه

تابلو و نام و   هيچگونه  این کارگاه. قرار داشت، استخدام شدم
توليد آن عبارت بود از انواع دستکش بنایی و . نداشتنشانی 
علت کمی مزد من بيش از   در اینجا هم به. و بادکنک  آشپزخانه

عنوان کارگر   به. کرج رفتم  جاده  کار نکردم و برای کار به  یکماه
اين . استخدام شدم " سویچ و پریز تکنيک "   کارخانه  در  ساده

  متعلق به  روی گرمدره در ميان باغی کهکرج و روب  کارخانه در جاده
ميگرفتم مزد یک کارگر   مزدی که. بود قرار داشت  صاحب کارخانه

بتوانم خط آقا ناصر   بود، اما شرط استخدام اين بود که  ساده
را بخوانم و قالبها را از هم   صاحب و مدیر و مسئول کارگاه

  ستکی بهمواد پال  تشخيص بدهم، پرس را طوری تنظيم کنم که
اینها با سرعت و   اگر همه. نباشد  وارد قالب شود و اضافه  اندازه

اخم و تخم آقا ناصر را   شد غروب می بایست که دقت انجام نمی
در این . کردم شکلی بايد جبران می  تحمل ميکردم و روز بعد به

  درآنجا کار کردم  تجربه  ماه ٣حدود   روی هم رفته  که  کارگاه
توليد این . یاد ندارم  خاصی را به  کسب نکردم و مسئلهچندانی 
و انواع   هم عبارت بود از اسباب بازیهای ارزان قيمت، آفتابه  کارگاه

  در کارخانه  بود که ١٣۴۴درست اوایل سال . سطل پالستيکی
دو سال در این . مخصوص کرج استخدام شدم  زیبا در جاده  قرقره

جزو همين   درخشان که  کارخانه  کارکردم و سپس به  کارخانه
در همين  ١٣۶٠صنعتی بود منتقل شدم و تا سال   مجموعه

  . کارخانه به کار مشغول بودم
  

ساختار اجتماعی طبقاتی کارگران در آن زمان : سوال
  بود؟  چگونه

  

  وارد کارخانه  عنوان کارگر ساده  من به  زمانی که: رفيق مظفر
قدیم و   کارخانجات منطقه جادهدر درون تمام ) ١٣۴۴سال(شدم 

من   چيزی که(آبعلی این تقسيم بندی   و جاده  ساوه  جدید و جاده
نامم وجود  می) کارگردر آن دوران  آن را ساختار نا همگون طبقه

  فعال كارگريمصاحبه با يك
  

قدیمی است که مصاحبه ای که در زیر مشاهده می کنيد، متن گفتگویی با رفيق مظفر، یکی از کارگران : پيام فدایی
سالهای طوالنی ای از زندگی خود را در کارخانه و در ميان کارگران ایران گذرانده و به عنوان یک فعال مبارز کارگری 

منعکس کننده گوشه صورت گرفته،  ٢٠١٠ ونجکه در ماه این مصاحبه . همراه آنان دست به مبارزه سياسی زده است
در زمان حاکميت رژیمهای ضد ایط زیست و مبارزات کارگران زحمتکش ایران ای از تجارب رفيق مظفر در ارتباط با شر

است و پيام فدایی با هدف آشنا نمودن هر چه   ١٣۶٠تا  ١٣۴۴کارگری شاه و جمهوری اسالمی در فاصله بين سالهای 
 .درج آن اقدام می ورزده بو انتقال تجارب فعالين کارگری با شرایط طبقه کارگر بيشتر خوانندگان 
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بدهيد مختصری در مورد این قشربندی صحبت   اگر اجازه. داشت
  .کنيم

گفتند  ها می نآ  به  در کارخانه  گارگرانی که : کارگران قدیمی
از کل کارگران را %  ۵٠حدود   ١٣۴٠کارگران قدیمی در سالهای 

زیبا و   های قرقره کارگران قدیمی کارخانه. دادند تشکيل می
عنوان   به  از روزهای احداث کارخانه  درخشان کارگرانی بودند که

خطاب می کردند، "  عمله"کارگر ساختمانی که آن زمان آنها را 
سوت افتتاح   هنگامی که. بودند  را گذاشته  رخانهسنگ بنای کا

کناری گذاشتند و پریدند   صدا در آمد بيل و کلنگ را به  به  کارخانه
حقوق کارگر در . های ریسندگی و سایر کارها پشت ماشين

اما از آنجائی . از دستمزد یک کارگر ساختمانی کمتر بود  کارخانه
زند، آنها مستمری کم ولی ای برای خود بسا ميبایست آینده  که

گاهی   اما کمی بيشتر که  هميشگی را بر دستمزدهای روزانه
ها  کارگران قدیمی کارخانه. هست و گاهی نيست ترجيح دادند

شامل   ها را یاد گرفتند و بيمه کار با ماشين  اکثر بعد از اینکه
فکر   به  کارخانه  حالشان شد در نزدیکترین محل مسکونی به

ترسيدند کار را از دست بدهند  می  از آنجائيکه. فتادندسکونت ا
. آنها بود  جزو مرخصی ساالنه  رفتند که روستا می  فقط ایامی را به

عقب   نرفتند و به  ده  آنها کم کم آن چند روز مرخصی را هم دیگر به
از   در طی چند سال این دسته. افتادگيهای زندگيشان پرداختند

. شدند  دهقانی و پيوندهای روستایی کامال کنده  کارگران از پایگاه
کارگر   معموال همه  و محل زندگی که -   کارخانه –آنها جز محيط کار 

یاد   در این دو محل بود که. بروند  نشين بودند جای را نداشتند که
جدیدی   در درون طبقه  یاد گرفتند که. کارگر شوند  گرفتند چگونه
را یاد گرفتند و عمال   مبارزه  راه. شدند  یزهآنها پرولتر. اند عضو شده

اند اما از تالش  کمتر موفق بوده  مهم نيست که. وارد کارزار شدند
حين  عقب نشينی کردند در  باز نايستادند و حتی زمانهائی که

سنگر را کامل تسليم   کردند و هيچگاه نبرد سنگر را خالی می
  .نکردند

کردند و منتقل  دند، درک میشني دیدند و می این کارگران می
با توجه به . کردند و حرفشان در ميان بقيه کارگران برو داشت می

. تجربه شان  آنها عمال نقش پيشروان بقيه کارگران را پيدا کردند
افرادی که شم سياسی . کارگر بودند  آنها پيشگام عملی طبقه

این   هها شدند با اتکا ب داشتند و یا با شم سياسی وارد کارخانه
در   مطمئنم که. توانستند کاری انجام دهند  بود که  پيشروان طبقه

از کارگران اگر گردانی از کادرهای   صورت عدم حمايت این دسته
ای ميرفت کاری نميتوانستند  درون کارخانه  یک تشکيالت به  ورزیده

با   ای که اندازه  ش به دادند بازده ا اگر هم انجام می. انجام بدهند
  . دادند نميرسيد از کارگران انجام می  ضور این دستهح
  

این کارگران بازماندگان دوران : اصطالح روشنفکر  کارگران به
اکثرشان شهری بودند و سواد . مرداد بودند ٢٨قبل از کودتای 

آنها مقداری در دوران جوانی در مدارس و محل زندگی با . داشتند
تعداد آنها کم بود . بودند  ت کردهملی فعالي  و یا با جبهه  حزب توده

شد بعدا از  اما اگر درکارهای مبارزاتی با آنها مشورت نمی
کردند اما مشکل  آنها با کارفرما همکاری نمی. شدند مخالفين می

شد  می  آنها داده  به  هر پيشنهادی که  کار کردن با آنها این بود،
  آنها هم هميشه حلهای  کردند و راه آنها روش خود را پيشنهاد می

  . آمد از آب در می  اشتباه

  

چيز را نتيجه قضا و قدر   همه  کارگران مذهبی که
وقتيکه قرار بود اعتراضی شکل بگيرد ساعتها وقت  :ميدانستند

  پای مبارزه  به  از کارگران را قانع کنيم که  صرف ميشد تا این دسته
مشی خداوند گفتند نميشود هيچکاری کرد چون  آنها می. بيایند

خدا و   ظلم هست اما واگذار کنيد به  درست است که. این است
  . روز قيامت

اما . در اکثریت بودند  اینها هميشه :کارگران جدید روستائی
از کارگران   برای کشاندن این دسته. بودند  بسيار نا آگاه  متاسفانه

  خسته کارگران قدیمی را. شد می  از هر زبانی استفاده  مبارزه  به
  کردند و ناچار گاهی کارگران قدیمی آنها را با زور و تهدید به می

در بعضی موارد اگر کارگران قدیمی خود . کشيدند صف خود می

دیدند  کار بر ميایند دیگر لزومی نمی  از عهده  داند که تشخيص می
مسایل   کارگران فصلی و روستایی به. با آنها مشورت کنند  که

. کردند فصلی کار می. دادند چندانی نشان نمی  کارگری عالقه
گشتند روستا تا با آن پول عروسی  آوردند و بر می پولی در می

بعد   به ۵٠از سالهای . دیگری از زندگی را پر کنند  کنند و یا گوشه
خواستند پای بند  هر دليلی نمی  به  از کارگران فصلی که  آن دسته

کردند چون در  می  ها مراجعه  کارخانه  شهر شوند دیگر کمتر به
جای دیگری . دادند های ساختمانی دستمزد بيشتری می شرکت

  خود جذب کرد آهنگریهای بود که  از کارگران را به  این دسته  که
اندازی   این آهنگریها با راه. کردند را پرس می  آهن اوراقی و قراضه

ن آالت را دپو آه. پيدا کردند  ذوب آهن در ایران و پاکستان توسعه
فروختند  ذوب آهن اصفهان می  کردند و به کردند و بعد پرس می می

در این جور جاها کار   کارگرانی که. شد پاکستان صادر می  و یا به
شرایط ایمنی کار در   هيچگونه. کردند، در همانجا ميخوابيدند می

یکی از هم والیتيهای خود من در آنجا دستش قطع شد . بين نبود
  . ارفرما حتی پول روز بعدش را ندادو ک

کرد،  آهن فروشی کار می  در یک کارگاه  یکی دیگر از افرادی که
ی ییکی از اعضاء سازمان چریکهای فدا) سيد اسماعيل حسينی(

وی از روستاهای سنندج بود و با بهروز سليمانی . خلق ايران بود
کيهای ميدان ها که نزدی  او در یکی از این کارگاه. در ارتباط بود

دوستی داشتم و   کرد و من با او رابطه شوش قرار داشت، کار می
او در همان محل کارش . زدم آنجا سر می  برای دیدنش گاهی به

اسماعيل بعدها در رژيم جمهوری اسالمی دستگيرو . خوابيد می
  .سپس اعدام شد

این  :رژوازی بودوب  طبقاتيشان خرده  پایگاه  کارگرانی که
قشرهای دیگر   از کارگران که قدیمی هم بودند، از همه  دسته

  اجاره  ای داشتند وگاه اتاقی را به آنها معموال خانه. منفعلتر بودند
  ای که برخی از آنها خانه. اکثر آنها شغل دوم داشتند. دادند می

بودند و مقداری   کوچک باز کرده  یک مغازه  داشتند طوری بود که
در   و کاسبی می کردند و یا اینکه  آن ریختهمایحتاج محل را در 

در مبارزات   اينها هيچگاه. ای مشغول بودند حرفه  به  همان مغازه
کردند اما بعد از انقالب خود را  شکل جدی شرکت نمی  کارگران به
  .دانستند چيز می  وارث همه

لومپن در   از نظر تئوريک کلمه  من نميدانم که( :کارگران لومپن
  اما ما دو دسته) ؟ از کارگران صحيح باشد یا نه  ین دستهمورد ا

شهر   بچه  اول کسانی بودند که  دسته. ل و اوباش داشتيمذارا
بودند و   از درس و مشق مانده  خانواده بودند و بر اثر فقر و نداری

اما آنها مجبور بودند برای گذران . بود اوباشگری  کارشان شده
  آنها به. ی داشته باشندزندگی خصوصی خودشان شغل

  کمک خرجی به  و کار پيدا ميکردند، اما هيچگاه  ها مراجعه کارخانه
اینها بعد از . دوم کارگران روستای بودند  دسته .دادند نمی  خانواده
های عاطفی هندی  سينما و فيلم  شدند آلوده استخدام می   اینکه

  فت و آمد بهر. شدند های جيمز باند می و یا پليسی مثل فيلم
خرید و فروش ميشد، آشنای با  در آنجاها مواد مخدر  محالتی که

. کرد سرعت آنها را فاسد می  زنان تن فروش و مشروب خواری، به
تهرانی را یاد   دادند و سریع، لهجه خرج می  اینها استعداد به

گذاشتند و تمام در آمد  گرفتند و چاقوی ضامنداری در جيب می می
این . کردند جمشيد و کاباره های ارزان قيمت خرج می خود را در

هر چند از کارگران قدیمی حساب   کارگران در درون کارخانه
موی دماغ مبارزات کارگری بودند و صاحبان   بردند اما هميشه می

کارگران   آنها را عليه  با یک پرس چلوکباب ميتوانستند که  کارخانه
گران اکثرا وارد بسيج محل و در انقالب این کار. بسيج نمایند

 های ضد انقالب خمينی شدند بعضی از آنها در اين نهادها کميته
این طيف بندی، قشربندی، تقسيم بندی  .شدند  کاره  حتی  همه
خواهيد اسم بگذارید در تمام منطقه  شما می  که  و یا هرچه
  و آبعلی با تجربه  ساوه  مخصوص و قدیم کرج، جاده  کارگری جاده

  و مخصوص تنها جاهائی که. من و با برداشت من، وجود داشت
یک نفر بيش نيست   اما این فقط تجربه. ام نبود من در آن کار کرده

بکنم زیاد است ولی   من در این مورد اشتباه  و امکان اینکه
  . صرف یک احتمال صرف نظر کنم  نميتوانم از گفتن آن به

)ادامه دارد(  
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گزارشی به نقل از ،  ٢٠١٠ژوئن  ١٤در روز 
شناسان و مقامات نظامی  گروهی از زمين

آمريکا در روزنامه نيويورک تايمز منتشر شد 
فلزات  که از کشف معادن بسيار غنی و بکر

در افغانستان به ارزش تقریبی یک تریليون 
گزارش مذکور به روشنی . خبر ميداد  دالر

نشان ميدهد که هدف از جنگ های 
چيزی جز غارت منابع طبيعی امپرياليستی 

کشورهای تحت سلطه و نگاه داشتن مردم 
آن کشورها در فقر و بدبختی و استثمار 

  . شديد نيست

طبق گزارش نيويورک تايمز ، منابع غنی 
به (کشف شده شامل معادن مس 

ميليارد دالر در بازار  ٢٧٤ارزش تقريبی 
) ميليارد دالر ٤٢١(، ليتيوم ، آهن ) فعلی
ميليارد  ٨١(، نيوبيوم ) ميليارد ٢٥(، طال 
، ) ميليارد دالر ٢٤(، موليبدنوم ) دالر

و ديگر مواد ) ميليارد دالر ٥١(کبالت 
ميليارد دالر  ٧٠٤معدنی نادر به ارزش 

  )١. (است

چند که در اين گزارش اسمی از مقدار و  هر
ارزش معادن سنگ های گرانقيمتی که در 

يرند و گاز جواهرات مورد استفاده قرار می گ
طبيعی افغانستان که درحال حاضر توسط 
اشغالگران و نوکران داخلی اشان غارت می 

  .  شوند، برده نشده است

به گفته روزنامه نيویورک تایمز ، معادن 
ليتيوم در افغانستان آنقدر وسيع است 
که پنتاگون در گزارشی غير رسمی آن 
را به ذخایر نفتی عربستان سعودی 

  . ستتشبيه کرده ا

گویند که  مقامات آمریکایی همچنين می
تواند  برداری از معادن کشف شده می بهره

ساختار اقتصادی افغانستان را به طور بنيادین 
بخصوص معادن آهن و مس . تغيير دهد

توانند  افغانستان آن قدر وسيع هستند که می
این کشور را به یکی از بزرگترین صادرکنندگان 

های عميق  د و زخماین فلزات تبدیل کنن
اجتماعی این کشور را که در  -اقتصادی 

ساليان طوالنی جنگ ايجاد شده از ميان 
مقامات دولتی و نظامی آمريکا  .بردارند

با کمال وقاحت و بی شرمی مختص 
اشغالگران جنايتکار ، طرح های خود 
برای غارت ثروت های طبيعی کشف 
شده را علنأ اعالم کرده و در گزارش 

در اين باره آمده که " ورک تايمزنيوي"
چگونه اين ثروت باد آورده بطور کامل 
تحت کنترل ارتش و دولت آمريکا و چند تا 
از بزرگترين شرکت های چند مليتی قرار 

شرکت های حسابداری بين "دارد و 
در حال مشاوره با وزارت معادن " المللی

افغانستان هستند که اطالعات تکنيکی 
الزمه را برای تحويل  و اعداد و ارقام

معادن کشف شده به شرکت های 
معدن چند مليتی و  ديگر سرمايه گذاران 

خارجی که در مناقصه اين معادن برنده 
پنتاگون در انتخاب  .شوند ، تهيه کنند

خريداران و سرمايه گذاران برای شرکت در 
مناقصه که در پائيز امسال شروع خواهد شد 

طبق . يکند، به مقامات افغانی کمک م
معاون وزير دفاع آمريکا " پال برينکلی"اظهارات 

، چون وزارت معادن افغانستان از عهده اين 
کارها برنمی آيند ، ما سعی ميکنيم که به 

  .آنها کمک کنيم

عليرغم ادعاهای دولت آمريکا ، تنها 
که پنتاگون به وزارت معادن " کمکی"

افغانستان خواهد کرد تفهيم اين مسئله 
که وزیر معادن افغانستان فقط است 

می تواند با ليستی از خريداران قابل 
قبول که توسط اشغالگران مشخص 

به عنوان مثال در . شده اند ، کار کند
از قول مقامات " نيويورک تايمز"گزارش 

پنتاگون گفته شده که شرکت های 
معدنی چين خريداران قابل قبولی 
نيستند و حق شرکت در مناقصه را 

های " کمک"يک نمونه از اين گونه  .ندندار
پنتاگون به وزارت معادن افغانستان در سال 

محمد "گذشته اين بود که دولت آمريکا 
وزير معادن افغانستان را متهم " ابراهيم عادل

ميليون دالر رشوه از دولت چين  ٣٠به دريافت 
در ازای حق بهره برداری از معدن مس (

او را به  ٢٠١٠ کرد و در فوريه) منطقه عينک
اين بهانه از مقام وزارت معادن افغانستان 

، دولت " عادل"پس از اخراج )  ٢.(برکنار نمود
افغانستان مناقصه برای معدن آهن 

را نيز که دولت چين و هند در آن " هاجيگک"
  . شرکت داشتند ، ملغی کرد

نشان ميدهد که در " عينک"ماجرای معدن 
ن جديد در واقع خبر مربوط به کشف معاد

افغانستان ، برای ژئولوژيست ها و مقامات 
دولت آمريکا که از سال ها پيش در افغانستان 
تحقيقات علمی اشان را شروع کرده بودند و 
اشغال افغانستان را برای بهره برداری از ثروت 
های طبيعی افغانستان انجام دادند، خبر 

 ٢٠٠٨به عنوان مثال در سال . جديدی نيُست
يکی از اعضای سازمان زمين " ن پيترزاستفا"

شناسی آمريکا وقتی که در مورد معدن 
با خبرنگاران صحبت ميکرد، اعالم کرد " عينک"
  :که

ما سال هاست که تحقيقات علمی در "
افغانستان دارای . افغانسان انجام می دهيم

. معادن معدنی بکر و ناشناخته فراوانی است
تن يک جامعه تمام مواد اوليه الزم برای ساخ

طرح . بسيار مدرن در افغانستان وجود دارد
که ... (مناقصه معادن آهن و نفت و گاز و 

آقای عادل آنها را روی يک نقشه ژئولوژيکی 
قديمی روسی در دفتر کارش عالمت گذاری 

درست است که . تکميل شده اند) کرده
اما . امنيت در اينجا مسئله مهمی است

ر چنين شرايطی شرکت های معدن به کار د
وقتی برای مردم شغل ايجاد . عادت دارند

کنيم و بهشان مزد بدهيم از زندگی اشان 
اين يک روش خوب برای . راضی خواهند بود
  ." کنترل تندروهاست

با توجه به واقعيات موجود ، دولت 
افغانستان نقش و اختيار عمده ای در 

از کشف معادن (چنين پروسه هايی 
نها بين کمپانی های گرفته تا تقسيم آ

تنها . ندارد) کشورهای امپرياليستی
نقش ايادی رژيم افغانستان ، پادويی 
امپرياليست ها در جهت منافع آنان 
است که بوسيله سرکوب و کشتار مردم 

به عنوان مثال  .افغانستان انجام ميشود
در روز انتشار " بلومبرگ"وقتی که خبرگزاری 

ل قدوس عبد"گزارش نيويورک تايمز با 
نايب وزير معادن افغانستان تماس " حميدی

گرفت که سوال هايی را در رابطه با کشفيات 
پاسخ داد که تا " حميدی"اخير از او بپرسد ، 

دريافت يک نسخه از گزارش گروه اکتشاف 
  . نميتواند به هيچکدام از سواالت پاسخ بدهد

بنابراين دولت آمريکا برای اينکه بتواند کنترل 
روی منابع هنگفت مواد خام و نيروی  خود را

کار ارزان در افغانستان تضمين کند و آن ها را 
ديگر نيروهای (از دست رقبای خود 

و همچنين از دسترس مردم ) امپرياليستی
افغانستان دور نگه دارد ، به اشغال اين کشور 
و افزايش هرچه بيشتر تعداد نيروهای نظامی 

  . خود در آنجا دست زده است

گی که بر سر اين گونه فلزات معدنی جن
درگرفته ، با افزايش روزافزون قيمت های آن 

شرکتهای چينی . ها نيز رو به گسترش است
دالر  ١٢٠حاضرند برای هر تن آهن بيش از 

دالر  ٦٢تقريبأ دوبرابر قيمت سال گذشته که (
اما آهن تنها فلزی نيست که . بپردازند) بوده

ل بر معادن رقابت و درگيری حول کنتر
افغانستان را موجب شده ، طبق گزارش 

ميزان ذخایر ليتيوم در " نيويورک تايمز"
افغانستان با ذخایر ليتيوم در کشور بوليوی که 
در حال حاضر بزرگترین صادرکننده ليتيوم در 

پنتاگون در . جهان می باشد ، برابر است
یاداشتی غير رسمی معادن ليتيوم در 

ایر نفتی عربستان افغانستان را به ذخ
  )٣. (سعودی تشبيه کرده است

مقامات دولت آمريکا که می دانند بيان رک و 
علنی داليل اقتصادی که برای حمله نظامی 
به افغانستان و اشغال آن کشور داشته اند ، 
منجر به بروز خشم مردم و مخالفت با جنگ 
در آمريکا و در افغانستان خواهد شد،به 

ته و داستان مضحکی داستان سرائی پرداخ
در رابطه با چگونگی کشف منابع معدنی 

طرح کرده " نيويورک تايمز"افغانستان از زبان 
در گزارش نيويورک تايمز ادعا شده که . اند

هایی که  تيم تحقيق آمريکايی با کمک نقشه
 ٨٠از زمان شوروی سابق در دهه 

موفق به کشف  باقی مانده اند ،  ميالدی
زمين شناسان افغان در  .معادن جديد شدند

  کشف معادن فلزات کمياب در افغانستان 

  !و دندان تيز کردن امپریاليست های اشغالگر 
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زمان جنگ با شوروی و نيز در دوره طالبان این 
های خود پنهان کرده  ها را در خانه نقشه
پس از سقوط  ٢٠٠١اما در سال .   بودند

طالبان آن ها را در اختيار کتابخانه 
برداری افغانستان قرار دادند و در سال  نقشه
يک گروه از ژئولوژيست های آمريکايی  ٢٠٠٤

و يا به (ارد افغانستان شدند و بطور تصادفی و
موفق به کشف اين ) خاطر پيشانی بلندشان

در اين داستان آمده که . نقشه ها شدند
وقتی که آن ها يک سری از نمودارهای "

قديمی را در کتابخانه های افغانستان پيدا 
" ٣ - اوريون پی"کردند، يک هواپيمای جنگنده 
يی و مجهز به قديمی متعلق به نيروی دريا

دستگاه های پيچيده تعيين ثقل و نيروی 
مغناطيسی زمين را تهيه کردند که آن ها را 

آن ها پس ) ۴. (در آسمان افغانستان بچرخاند
درصد از خاک افغانستان  ٧٠از پرواز بر فراز 

گزارشی را نوشتند مبنی بر اينکه ثروت 
و . هنگفتی را در افغانستان کشف کرده اند

با يک هواپيمای پيچيده تر  ٢٠٠٧ل بعد در سا
گزارش . انگليسی به افغانستان برگشتند

اوليه آن ها در آن دو سال در ادارات آمريکا 
  (!)"خاک می خورد 

توضيح نمی دهد که اين " نيویورک تايمز"البته 
گروه زمين شناسان چطور توانستند يک 
هواپيمای نظامی را ناگهان مجهز به دستگاه 

. لمی مدرن ژئولوژيستی کنندهای پيچيده ع
هر دانشجوی سال اول زمين شناسی هم 
ميداند که تعبيه چنين دستگاه های پيچيده 
ای فقط در هواپيمايی امکان پذير است که 
برای استفاده از اين دستگاه ها تغييراتی در 

  .آن داده شده باشد

عليرغم اين داستان پردازی های عوامفريبانه، 
مقامات دولت واقعيت اين است که 

آمريکا و ناتو در همان روز اول حمله 
نظامی به افغانستان به خوبی 
ميدانستند که در حال اشغال کشوری 
سرشار از منابع غنی طبيعی منجمله 
معادن نفت و گاز و آهن و ديگر فلزات 

آن ها پس از اشغال . گران بها هستند
افغانستان سال های متوالی تحقيق و 

را در اين کشور  جستجوی دقيق علمی
اگر به منابع .  تحت سلطه ادامه دادند

رسمی منتشر شده توسط خود دولت آمريکا 

رجوع کنيم می بينيم که آن ها از چندين سال 
پيش ، از وجود منابع غنی در افغانستان 

به عنوان مثال در گزارش دولت . مطلع بوده اند
در رابطه با مطالعات اين  ١٩٨٦آمريکا در سال 

در افغانستان در مورد منابع طبيعی آن  کشور
دارای منابع "نوشته شده که افغانستان 

عظيم معدنی گوناگون ، گاز طبيعی ، زغال 
سنگ ، مس ، آهن ، کروميوم ، نفت و 

  . است" اورانيوم

مجددأ گزارشی توسط دولت  ٢٠٠٢در سال 
آمريکا در رابطه با افغانستان منتشر شد که 

گاز طبيعی ، "ابع غنی اين کشور را دارای من
نمک (نفت ، زغال سنگ ، مس ، کروميت 

، باريم ، سولفور ، سرب ، ) اسيد کروميوم
" روی ، آهن ، نمک و انواع سنگ های قيمتی

اگر دولت آمريکا سال هاست که از  .خواند
منابع افغانستان با خبر بوده است ، چرا حاال 

ژوئن نيويورک  ١٤گزارش  (چنين گزارشی 
در در اين رابطه  را منتشر کرده است؟ )تايمز

نوشته شده که " نيويورک تايمز"گزارش 
مقامات آمريکايی و افغانی به توافق "

رسيدند که کشفيات مربوط به معادن 
فلزات را در لحظات دشوار جنگ مطرح 

  ." کنند

معنای اين حرف اين است که در شرايط 
کنونی که نيروهای ناتو در بسياری از 

نظامی در شهرهای افغانستان نبردهای 
شکست خورده و دچار تلفات زيادی شده اند 
، می توانند اين خبر خوب را برای جبران اخبار 
بد و اجسادی که از جنگ از راه می رسند ، 
منتشر کنند و اکثر مردم اين کشورها را که 
شديدأ با جنگ مخالف هستند به خيال خود 

خبر کشف  دولت آمريکا از انتشار .راضی کنند
منابع معدنی هدف های ديگری نيز دنبال 

به عنوان مثال در گزارش نيويورک تايمز . ميکند
آمده که طالبان برای اينکه اين معادن را در 
اختيار خود بگيرد بر شدت حمالتش برعليه 

درنتيجه نيروهای . نيروهای ناتو خواهد افزود
آمريکا و ناتو از اين مسئله به عنوان بهانه ای 
برای افزايش شدت حمالت نظامی خود در 

  . افغانستان استفاده خواهند کرد
  :زيرنويس ها

های  ليتيوم فلزی فعال است که در باتری -١
های همراه ، کامپيوتر و  قابل شارژ تلفن

.  شود وسایل الکترونيکی استفاده می
نيوبيوم فلزی بسيار کميابی است که قدرت 

  .حمل برق بسيار باالئی دارد
معدنی در جنوب کابل : معدن مس عينک -٢

توسط ژئولوژيست های  ١٩٧٤که در سال 
روس کشف شد و گفته ميشود ارزش مس 

بيش از دو برابر (ميليارد دالر  ٨٨آن بيش از 
. است) درآمدهای ناخالص ملی افغانستان

يکی از بهانه های دولت آمريکا برای حمله 
د اين بو ٢٠٠١نظامی به افغانستان در سال 

پايگاه آموزش " عينک"که گويا گروه القاعده در 
 ٢٠٠٨در سال . تروريستی ايجاد کرده بود

دولت چين اعالم کرد که قصد دارد با کمک 
که در آن زمان (دولت انگلستان اين معدن را 

ويرانه ای پر از مين های منفجر نشده و تکه 
مورد بهره ) بود... های بمب و خمپاره و

اين معدن در نوامبر آن سال  .برداری قرار دهد
ميليارد دالر و به مدت سی سال  ٣به مبلغ 

شرکت های معدن و . به چين اجاره داده شد
صاحبان سرمايه های مالی اقرار کردند که به 

به عنوان يک کار آزمايشی نگاه " عينک"معدن 
اگر چين در راه اندازی اين معدن در . ميکنند

آن گاه شرايط جنگی کنونی موفق شود ، 
سرمايه های آمريکايی نيز برای بهره برداری 
از ديگر معادن اين کشور اقدام عملی خواهند 

در آن سال نيز ادعا ميشد که به خاطر . کرد
به چين ، وضع اقتصادی " عينک"اجاره دادن 

سال بعد خيلی  ١٢تا  ١٠مردم افغانستان در 
  . بهتر خواهد شد

عربستان اين نکته اشاره به اين است که  -٣
سعودی به دليل توليدات عظيم نفتی خود 

  .ميتواند قيمت نفت در جهان را تعيين کند

 ٣٠بيش از  ٣ -هواپيمای چند منظوره پی -۴
سال است که به طور پيوسته توليد می شود 

فروند آن به خدمت  ٧٠٠و تاکنون بيش از 
ارتش ها ، آتش نشانی ها ، نيروهای حافظ 

شناسی های صلح سازمان ملل و هوا
تجهيزات . کشورهای مختلف در آمده اند

الکترونيکی این هواپيما همواره در حال تغيير و 
در به  ٣ -از این رو سازنده پی. تکامل بوده اند

کار گيری آن ها به درخواست و سليقه 
   .مشتری عمل می کند

  !تير 8به ياد جاويد جان باختگان 
  !آنان به نابودي ستم برخاستند چرا كه نان و آزادي را براي همه مي خواستند

و در کوران مبارزات  ٥٥تير سال  ٨از يک سو در . تيردر تاريخ چريکهای فدائی خلق ازجايگاه ويژه ای برخوردار می باشد  ٨
خساز مردم ما با دشمنانشان، شمار دیگری ازچريکهای  فدائی  خلق، این پاکترین فرزندان کارگران و زحمتکشان تاری

و قهرمانانه  جان خود را  ایران، در نبردی حماسی با دستگاه سرکوب بورژوازی حاکم بر ايران تا آخرين گلوله خود جنگيدند
اين روز رفيق کبير حميد اشرف به همراه  رفقا محمد رضا يثربی،  در. نثار تحقق  آرمانهای کمونيستی خويش نمودند

محمد حسين حق نواز، طاهره خرم، فاطمه حسينی ، يوسف قانع خشک بيجاری، غالم رضا اليق مهربانی،عسگر 
با مقاومت قهرمانانه خود برگی فراموش ،حسينی ابرده، علی اکبر وزيری،غالمعلی خراطپور،محمد مهدی فوقانی پور

از .  دنی در تاريخ جنبش کمونيستی ما  حک نمودند و با خونشان نهال انقالب کارگران و زحمتکشان را آبياری نمودندنش
نيز در کوران یورش سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسالمی به مردم ایران بار ديگر بورژوازی  ٦٠تير ماه سال  ٨در  سوی ديگر

قاسمی، حسين تنگستانی و مادر انقالبی  و رفقا بهزاد مسيحا ، نوروزستمگر حاکم به جالدی چريکهای فدائی برخاست 
روح انگيز دهقانی  با دشنه جمهوری اسالمی به خاک غلتيدند و افشاگر چهره جالدانی گشتند که روی فريب مردم 

  . سرمايه گذاری کرده بودند 
  

و ديکتاتوری ذاتی آن بر جان و مال مردم ما همه اين جنايات از تالش استثمارگران حاکم برای تداوم سلطه بورژوازی 
،نشان می دهد که برای رسيدن به آزادی و سوسياليسم  ١٣٦٠و  ١٣٥٥تير  ٨حکايت کرده و خون پاک رفقای جانباخته در 

تير، این گلهای سرسبد باغ هميشه خرم مبارزات  ٨ياد یکایک جانباختگان . راهی نيست جز نابودی نظام ستمگر حاکم 
  .ن و زحمتکشان ایران، گرامی و راهشان پر رهرو بادکارگرا

 سهيال دهماسی
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در اولين ماه  بعد از قيام بود که مهدی  
قت چنين بازرگان، نخست وزیر دولت مو

ما باران ميخواستيم ولی سيل : "گفت
   ".آمد

مهدی بازرگان با این جمله، همه نيت و ماهيت 
. به زبان آورد را نمایندگی ميکرد را جريانی که آن
که منظور اصالحات جزئی در " باران" ولی همين

سلطنت ظالمانه شاه بود توسط توده های 
تبديل شد " سيل"ستمکش و استثمار شده به 

که چشم باز کرد خود و يارانش  ايشان وقتيو 
سيلی که . قدرت ديد را به اعتبار همين سيل در

ها مبارزه بی وقفه مردمی بود که  حاصل  سال
سرانجام به خيابان ها آمده بودند تا خشم خود 
را بر عليه نظام حاکم فریاد بزنند و با سر دادن 

خواب را از چشم ... ، و "مرگ بر شاه" شعار 
تاتور بربايند و اشک بر چشمانش روان ديک

  :آن روزها را بياد آوریم .سازند

شاپور بختيار نخست وزیر، احمد ...
ميرفندرسکی وزیر امور خارجه، ارتشبد جعفر 
شفقت وزیر جنگ، سپهبد ناصر مقدم معاون 
نخست وزیر و رئيس ساواک، سپهبد عبدالعلی 
بدره ای فرمانده نيروی زمينی، سپهبد امير 

ين ربيعی فرمانده نيروی هوائی، دریاساالر حس
کمال حبيب اللهی فرمانده نيروی دریائی، 
سپهبد احمد علی محققی فرمانده ژاندارمری 
کشور، سپهبد مهدی رحيمی رئيس شهربانی 
کشور و فرماندار نظامی تهران، سپهبد علی 
محمد خواجه نوری رئيس اداره سوم ستاد 

ار رئيس اداره بزرگ، سرلشگر پرویز امينی افش
دوم ستاد، همه و همه کارگزاران سلطنت در آن 
واپسين روزهای حيات اين رژيم ضد مردمی در 
کنار ارتشبد قره باغی جمع ميشوند تا شاید 
روزنه ای برای بازگشت اوضاع و حفظ سلطنت 

  .خود بيابند" ولی نعمت"

اختالفات اساسی در استراتژی مناسب در ...
يان دکتر شاپور بختيار و برابر خيزش مردمی م

خيابان ... ارتشبد عباس قره باغی در ميان است
زنان و مردان، . ها همگی صحنه جنگ و گریزند

سنگ فرش های خيابان ها را برای رسيدن به 
هزاران نفر به مناسبت .  ...پيروزی می کوبند

در دانشگاه تهران " سياهکل"سالروز " بهمن١٩"
بر درگيری همافران و که خ.  ...گرد هم آمده اند

جهت حرکت به سمت . گارد به آن ها می رسد
راه پيمایان تا نيمه راه .  فرح آباد تعيين می شود

رفته اند که خبر داغ در ميان انبوه جمعيت ولوله 
هنگامه ای " فرح آباد"می افکند که در پادگان 

در اين هنگام بلندگوی تظاهرات از .  ...برپاست
قائی که آمادگی دارند کليه چریک ها و رف

گروه !  ميخواهد که عازم ميدان نبرد شوند
گروه از صف راه پيمایی جدا شده و با موتور 
سيکلت  و هر وسيله ديگری خود را به محل 

  .می رسانند

همافران با نيروهای گارد ...
.  شاهنشاهی هم چنان در حال جنگند

بيست و یکم بهمن ماه، زن و مرد، ...
ر به قيام برخاسته دوشادوش یکدیگ

اوج يک حرکت تاریخی ، مسلح .  اند
شدن مردم و جنگ تن به تن با نيروی 

 ٢١تا ظهر روز شنبه .  ...گارد است
بهمن ماه درگيری از خيابان های 
اطراف مرکز آموزش هوایی به تمام 
شهر سرایت کرد و از ساعت یک بعد از 
ظهر حمله به کالنتری ها و تاسيسات 

.  ل شهر شروع شدنظامی در داخ
گفته ميشود که نبردهای خيابانی ...

مجروح  ۶۶٣کشته و  ١٧۵این روز حدود 
بر جای گذارده است که البته تعداد آسيب 
دیدگان و کشته ها در این روز قریب به 

نيویورک .  ...یقين آماری بيش از این است
گزارش می دهد  ١٩٧٩فوریه  ١٢تایمز در 

غاز این بحران برای نخستين بار از آ"که 
سياسی که یک سال پيش بود هزاران 
شهروند مسلح شده اند و در بيشتر 
شهرها سربازان به تظاهر کنندگان 

سربازان پادگان های ".  ...پيوسته اند
همدان، کرمانشاه و شهرهای دیگر پنهانی 

  .  به مردم اسلحه می دهند

کتاب خود به   ۶۴۵یرواند آبراهاميان در صفحه ...
در باره سر پيچی " ایران بين دو انقالب"نام 

  : سربازان از فرماندهان خود چنين می نويسد

افسران به هيچ روی نمی توانستند به "
سربازان اعتماد نمایند و ناچار بودند بيشر 
".  خودشان به تظاهر کنندگان تيراندازی کنند

حاال مردم مسلح پا به پای همافران رو در روی ...
.  نيروهای گارد ایستاده اندنظام سلطنتی و 

آمبوالنس ها آژیرکشان از این سو به آن سو ...
.  در کار انتقال مجروحين اين روز پرماجرایند

همافران انقالبی موفق به از کار انداختن چند ...
در تهران اکثر کالنتری . ...تانک مهاجم شده اند

ها، چند پاسگاه ژاندارمری و قرارگاه پليس و 
درآمده و  رف مردم مسلح و همافرانارتش به تص

مردم مسلسل های سنگينی که در حمله به 
مراکز سرکوب به دستشان افتاده را در سنگر 

مردم مسلح با .  ...های خيابانی نصب کرده اند
.  مقاومت جانانه است.  ...تانک ها درگيرند

نيروهای گارد شاهنشاهی توسط مردم ...
ه گزارش ب. مسلح شده عقب رانده می شوند

فوریه  ١٢روزنامه فرانسوی لوموند به تاريخ 
کمون "مناطق اطراف ميدان ژاله به " ١٩٧٩
صبح روز بعد ".  دیگری تبدیل شده است" پاریس
بهمن همافران انقالبی ، کاميون های  ٢٢يعنی 

پر از سالح را به دانشگاه تهران می برند و 
آن . صدها داوطلب مشتاق را مسلح می کنند

مرکز پليس  ٩انجام عمليات پيروزمندانه به  روز با
و مهمترین کارخانه اسلحه سازی شهر، سپری 

در پایان روز شهر پر از سالح شده . ...ميشود
تا آن جا که  یرواند آبراهاميان در صفحه .  ...بود
به : "همان کتاب فوق الذکر می نويسد ۶۵٢

هزاران تن از مردم، از کودک ده ساله تا پيرمرد 
در جريان قيام ". اد ساله اسلحه داده بودندهفت

در خيابان ها .  ...ستاد ژاندارمری سقوط ميکند
جوانان با صورت های سياه کرده با مسلسل در 

در شرايطی که خمينی ادعای .  ...تکاپويند
رهبری می کند خبرگزاری فرانسه خير ميدهد 

بدون ! رشته کار از دست خمينی خارج شده"

ه اکنون در خيابان های شک، سنگرهایی ک
کماندوهای "تهران افراشته شده کار 

کمونيستی است که در خارج از کشور تعليم 
نبردهای خيابانی، سنگر به سنگر !"  ...دیده اند

کالنتری های چند منطقه ...و رو در رو پایان ندارد
و کالنتری نارمک سقوط کرده و چند کالنتری 

ی قزوین که تيپ زره. دیگر نيز تخليه شده اند
برای تقویت نيروی دفاعی حکومت نظامی به 
تهران وارد شده است، در خيابان سپه مورد 

خبرگزاری رويتر .  ...هجوم مردم قرار ميگيرد
در توصيف آن شرايط گزارش  ١٩٧٩فوریه  ١٢در

برای نخستين بار در این روز بين "می دهد که 
هزار نفری ایران  ۵٠٠گروه های رقيب و ارتش 

تيراندازی در "راديو مسکو ." در گرفته است جنگ
فرح آباد باعث شد تمام ساکنان تهران به پا 

با سقوط ستاد ژاندارمری در ميدان ".  ...خيزند
و وارد شدن همافران نيروی ) انقالب(اسفند  ٢۴

هوایی، و مردم مسلح به مراکز تسليحات 
ارتش، کارخانجات و مخازن اسلحه مقدار قابل 

  .  به دست مردم می افتد توجهی سالح

درهای آهنين زندان قصر توسط ...
نيروهای مسلح گشوده شده و زندانيان 

مردم پای کوبان قيام .  ...آزاد ميشوند
بهمن را جشن می گيرند و مجسمه های 
شاه، یک به یک پائين کشيده می شود تا 
نابودی  خودکامه و رژيم ديکتاتوری نوید 

  ...داده شود

س از آن روزهای فراموش سال پ ٣٠حال 
نشدنی و در شرايطی که جمهوری 
اسالمی همه دستاوردهای آن قيام را در 
هم شکسته ، باز این احتمال جاری شدن 
سيل است که اين رژیم خودکامه را به  

کسانی امروز از . وحشت انداخته است
جاری شدن سيل به وحشت افتاده اند که 

از اینکه  در همان روزهای بعد از قيام ، قبل
سيل بنيان کن تمام ریشه و هستی 
استثمار را برکند آنرا سد کرده و باران 
تغيير رژيم سياسی را جاي گزين سيل 

ولی مردم نيز در طی این سی .  کردند
، با تجربه فهميدند که تا وقتی که  سال

جمهوری اسالمی بر سر کار است تا 
وقتي که خامنه ای در قدرت است، تا 
وقتيکه خاتمی برای جلوگيری از سيل 
توطئه می کند، تا وقتی که تمام 
سردمداران جمهوری اسالمی و مرتجعين 
دیگری چون موسوی و کروبی و تمام 

، هيچ خيانتکاران و ستمگران در قدرتند
اصالح جدی در جهت مناقع مردم رخ 

" باران"نخواهد داد ، يعنی هرگز قطره ای 
تا وقتی که این جمهوری . نخواهد بارید

اسالمی است که سلطه دارد رژيمی که 
" باران"ظلم و ستم ذات اوست هرگز 

تا وقتی که سگانی بنام .  نخواهد بارید
پاسدار و بسيجی بر جان مردم حاکم اند، 

تا وقتی که این . نخواهد بارید" باران"هرگز 
سرزمين به زنجير کشيده، به فقر و زجر 
کشيده، به ذلت و فحشا کشيده، جمهوری 
اسالمی را در آسمان حکومت خود دارد 

  ...نخواهد بارید" باران"هرگز 

ولی سيل خواهد آمد، این حکم تاریخ 
است، راه گریزی از آن نيست، و اگر بياید ، 

  .جشن مردم ماستآن روز روز 

  عبداهللا باوی  .به اميد آن روز

  ٢٠١٠جوالی  ١۴

  دوباره 

  سيل    

!خواهد آمد   
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اخيرأ مقامات دولت و ارتش آمريکا در 
چهارچوب اختالفات و رقابتهای جناح 
های درونی طبقه حاکمه در اين کشور 
از وجود برخی تشکيالت جاسوسی  در 
اين کشور پرده برداشتند که کارشان 

کا در ربودن و ترور مخالفين دولت آمري
کشورهايی مانند افغانستان و پاکستان 

اين افشاگريها که .  و عراق بوده است
" دکستر فيلکينز"با درج گزارشی به قلم 

ماه  ١۴در شماره " مارک مازتی"و 
شروع " نيويورک تايمز"مارس روزنامه 

شدند صرفنظر از انگيزه های واقعی که 
پشت آنها قرار دارد، پرده از عمليات 

نايتکارانه ای برداشتند که مخفی و ج
توسط شبکه جاسوسی زيرزمينی 
بزرگی در کشورهای مختلف انجام شده 

در گزارش مذکور از  .و همچنان ادامه دارند
قول چند مقام عاليرتبه دولت و ارتش آمريکا 

افسر " مايکل فرالنگ"گفته شد که 
بازنشسته نيروی هوايی و کارمند عاليرتبه 

شش برنامه های فعلی پنتاگون، تحت پو
اجتماعی و با استفاده از  - تحقيقی و فرهنگی

امکانات مالی و اطالعاتی پنتاگون به 
استخدام جاسوسها و تروريست های حرفه 
ای و سازماندهی عمليات غيرقانونی و 
تروريستی در کشورهای عراق و افغانستان و 

  .پاکستان می پرداخته است

ظاهرأ وظايف سازمان جاسوسی و 
اين بوده " مايکل فرالنگ"ستی متعلق به تروري

که آن دسته از شهروندان عراقی و افغانی را 
که در مقابل اشغال کشورشان مقاومت کرده 
و با اشغالگران مبارزه ميکرده اند را شناسايی 
کرده و برای شکار و قتل آنها به نيروهای 

گفته ميشود که او . نظامی امريکا کمک کند
الر بودجه دولتی ای را که ميليون د ٢٢بيش از 

قرار بوده صرف تحقيقات آکادميک فرهنگی و 
اجتماعی شود، را با استفاده از مدارک 

بلک "جعلی به شرکتهای تروريستی مانند 
پرداخته که جاسوسها و تروريست های " واترز

که عمومأ مأمورين سابق -حرفه ای خود را 
ا و افسران سابق ارتش آمريکا  - آی - سی

با اينکه  .در اختيار او ميگذاشتند -هستند
اطالعات قابل توجهی در رابطه با فعاليتهای 

منتشر شده، اما هنوز " مايکل فرالنگ"
واقعيات بسياری از مردم پنهان نگه داشته 

به عنوان مثال عليرغم اينکه وانمود . شده اند
ماجرای " نيويورک تايمز"ميشود که روزنامه 
را کشف " نگمايکل فرال"سازمان جاسوسی 

کرده و دولت آمريکا از آنها بی خبر بوده، اما 
قرائن بسياری داللت بر  اين واقعيت دارند که 

که " مايکل فرالنگ"جاسوسی ها و جنايات 
تمام در جهت منافع طبقه حاکمه امريکا قرار 
داشته با اطالع کامل دولت و ارتش اين کشور 

يکا از در واقع نه تنها دولت آمر. انجام ميشدند
بی اطالع نبوده، بلکه " مايکل فرالنگ"کارهای 

را مأمور " مايکل فرالنگ"خود دولت آمريکا 
تشکيل يک سازمان جاسوسی و تروريستی 
مخفی کرده که کارهايی را که طبق قوانين 
بين الملل غيرقانونی هستند، برای دولت 

سازمان جاسوسی .  آمريکا انجام دهد
ی تروريستی خصوصی  ائی که با گروه ها

بين المللی و جوخه های مرگ و همينطور 
گروه های مسيونر مذهبی و روزنامه نگاران و 
خبرنگاران و محققين مختلفی که در خدمت 

  .آنها قرار دارند در ارتباط بوده است

  نقش روزنامه نيويورک تايمز

شماره آنچه که در قرائن نشان می دهد که 
در رابطه با  "نيويورک تايمز" مارس روزنامه ١۴

" مايکل فرالنگ"سازمان جاسوسی خصوصی 
منتشر شد و در ظاهر گزارش افشاگرانه ای 

مارک "و " دکستر فيلکينز"بود که بوسيله 
تهيه شده بود، در واقع اطالعيه " مازتی

رسمی بخشی از دولت آمريکا بوده که ترجيح 
برای به حداقل رساندن ضرباتی (داده شده 

نافع امپرياليسم آمريکا که اين رسوايی به م
وارد خواهد ... در افغانستان و پاکستان و 

در قالب يک گزارش افشاگرانه از ) ساخت
درواقع . کشفيات دو روزنامه نگار منتشر شود

بخشی ازخود هيئت حاکمه آمريکا قصد 
را داشته اما " مايکل فرالنگ"افشای ماجرای 

ی برا" نيويورک تايمز"بنا بر داليلی از نشريه 
به اين . انجام اين کار استفاده شده است

ترتيب دولت آمريکا می تواند وانمود کند که نه 
تنها هيچ اطالعی از عمليات جاسوسی و 
تروريستی چنين سازمانهائی نداشته، بلکه 
با اين نوع فعاليتهای جنايتکارانه مخالف نيز 
هست و خود نيز هيچگاه در انجام کارهای 

.  لل دست نداشته استخالف قوانين بين الم
چنين افشاگريهای آگاهانه ای همچنين 
به دولت آمريکا امکان می دهد تا جنايات 
بزرگتر و هولناک تر خود را در کشورهای 

و ديگر (عراق و افغانستان و پاکستان 
از ديد مردم مخفی نگه ) کشورهای دنيا

داشته و به خيال خود توجه مردم را از 
های جاسوسی جنايات بزرگتر سازمان 

مريکا منحرف کرده و به سمت آ
مسبب " خود سر"داستانهائی که افراد 
  .آن می باشند بکشاند

مارس خود توضيح  ١۴نيويورک تايمز در گزارش 
به (داده که اين روزنامه سابقأ دو نفر را 

) "مايک تايلور" و " دواين کالريج"نامهای 
خبرنگار " ديويد راود"استخدام کرده بود که 

در دست  ٢٠٠٨ن روزنامه را که از دسامبر اي
 ٧اين شخص . (طالبان اسير بوده، آزاد کنند

ماه بعد از دست طالبان فرار کرد و گفته شد 
که با استفاده از امکانات شخصی خود قادر 

صاحب يک " مايک تايلور" )به فرار شده است
موسسه "سازمان جاسوسی به اسم 

که دفتر است " آمريکايی امنيت بين الملل 
اين سازمان . است" بوستون"اصلی آن در 

جاسوسی يکی از سازمانهای جاسوسی و 
" فرالنگ"تروريستی است که در استخدام 

  . بوده است

نيز که يکی از مأمورين " دواين کالريج"
ا است که در ماجرای -آی-عاليرتبه سی

و بر (دست داشته ) ١" (ايران کنترا"
 - سیاساس آن دارای پرونده ای سيا

توسط  ١٩٩٢جنايی بوده که در سال 
و بعدا ) دولت جورج بوش بخشوده شد

موسسه آمريکايی امنيت "به استخدام 
کار " فرالنگ"در آمده و برای " بين الملل

وقتی که روزنامه نيويورک . ميکرده است
تايمز او را برای پيدا کردن محل اختفای 

استخدام کرد، او پس از " ديويد راود"
تمانی را به عنوان يکی از مدتی ساخ

" راود"پايگاه های تروريست ها که گويا 
را  در آنجا پنهان کرده اند معرفی کرد و 
طرح حمله مسلحانه به آن محل را 

  . سازماندهی کرد

ظاهرأ اين سازمانهای جاسوسی خصوصی 
که درواقعيت با اطالع دولت و حتی به (

برخی از ) ٢) (دستور دولت ايجاد ميشوند
سندگان و خبرنگاران بين الملل را نيز در نوي

به عنوان مثال دو تن از . استخدام خود دارند
کسانی که برای تحقيق و جمع آوری 

" فرالنگ"اطالعات در افغانستان توسط 
" رابرت پلتون يانگ" استخدام شده بودند

خبرنگار سابق " ايسون جوردن"نويسنده و 
" وردنج"و " يانگ"ظاهرأ . ان بودند -ان - سی

جه اختالفات مالی و شخصی که با نيز در نتي
پيدا کرده بودند، در افشای سازمان " فرالنگ"

و سوءاستفاده " فرالنگ"جاسوسی مخفی 
  .های مالی او دست داشتند

در يک  ٢٠٠۵در فوريه " ايسون جوردن"
کنفرانس مطبوعاتی در سوئيس در رابطه با 
خبرنگاران خارجی که در عراق کشته و يا 

اپديد شده اند اعالم کرد که ارتش آمريکا ن
آگاهانه خبرنگاران خارجی را هدف قرار 

او پس از اين کنفرانس مجبوربه . ميدهد
ان شد و درظاهر مورد  -ان -استعفاء از سی

اما ناگهان با . غضب ارتش آمريکا قرار گرفت
 - حقوق هنگفتی برای تحقيقات اجتماعی

ن و فرهنگی در جامعه افغانستا -سياسی
. عراق و پاکستان به استخدام پنتاگون درآمد

آنچه که مسلم است، دولت آمريکا شبکه 
گسترده ای از تشکيالت جاسوسی و 
تروريستی را برای پيشبرد منافع اقتصادی 

  

  سازمانهاي جاسوسي و جوخه هاي

  !اعدام و ترور مخفي 

  )مريکايیآ" دمکراسی"چهره واقعی (
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خود در سراسر جهان اداره ميکند و در 
کشورهايی مثل عراق و افغانستان و 
پاکستان نيز جوخه های ترور و اعدامی را در 
اختيار دارد که کارشان نابود کردن همه 
کسانی است که در مقابل اشغال کشورشان 

آنچه . توسط ارتش امريکا مقاومت ميکنند
تاکنون روشن نشده است اين واقعيت است 
که اين موسسات در مورد چه کسانی 
جاسوسی کرده اند و تاکنون چه عملياتی 
انجام داده اند؟ و مسئوليت کداميک از هزاران 
ترور و آدم ربايی که در عراق و افغانستان و 
پاکستان انجام شده به عهده اين موسسات 
ميباشد؟ اما اکثرا ميدانند که اينگونه 
سازمانهای جاسوسی و تروريستی وابسته 

سپتامبر به بعد هرچه  ١١به دولت امريکا از 
ناگفته نماند که نظراتی . بيشتر رشد کرده اند

سپتامبر و نقش  ١١ه در رابطه با منشأ واقع
سازمان جاسوسی آمريکا در بوجود آمدن آن 
وجود دارد که تاکنون فاکتهائی در تائيد آن 
انتشار يافته  اما اين مسئله خود از جمله 
اسراری است که شايد هيچگاه  کامال فاش 

  .  نشود

ادامه کار شبکه های جاسوسی و ترور 
مخفی، عليرغم افشای آنان و اعالم 

  يل شدن آنهارسمی تعط

مايکل "پس از افشای سازمان جاسوسی 
مقامات دولت و ارتش آمريکا و برخی " فرالنگ

از روزنامه های رسمی ادعا کردند که 
از يک " مايکل فرالنگ"تشکيالت جاسوسی 

سال قبل از افشای آن تعطيل شده بوده و 
در اين رابطه . هيچگونه فعاليتی نداشته است

ارچ روزنامه م ١٩در مطلبی در شماره 
نيز اعالم شد که درحال " واشنگتن پست"

حاضر هيچ نوع تشکيالت جاسوسی و 
" مايکل فرالنگ"تروريستی مشابه آنچه که 
اما دروغ بودن . ايجاد کرده وجود خارجی ندارد

بخصوص با چند برابر شدن عمليات (اين ادعا 
تروريستی ارتش آمريکا در افغانستان و 

آنقدر واضح ) تهپاکستان در يک سال گذش
است که دولت آمريکا نميتواند بيش از اين 
وجود شبکه وسيع تشکيالت جاسوسی و 
. تروريستی وابسته به خود را پنهان نگه دارد

دولت آمريکا نميتواند اين واقعيت را کتمان کند 
هيچگاه بدون " مايکل فرالنگ"که افرادی مانند 

 اجازه و امکانات دولتی قادر به ايجاد شبکه
  .  های جاسوسی و تروريستی نخواهند بود

بر اساس گزارشات رسمی، عمليات 
تروريستی و جاسوسی که به دستور 

 ٢٠٠٩انجام ميشده پس از تابستان " فرالنگ"
به عنوان " استنلی مک کريستال"که ژنرال 

فرمانده نيروهای ناتو و ارتش امريکا مستقر در 
ر افغانستان کارش را شروع کرد، هرچه بيشت

استنلی مک . "گسترش يافته است
نيروهای "پيش از آن فرمانده " کريستال
اين . ارتش آمريکا در عراق بود" مخصوص

واحد ويژه ارتش آمريکا عمليات 
تروريستی زيادی را در عراق هدايت 

 ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧بخصوص درسالهای  . کرد
که مقاومت و مبارزات مردم عراق با 

رسيده نيروهای اشغالگر به اوج خود 
بود، صدها نفر از آنان توسط اين نيروی 
ويژه ارتش امريکا شناسائی شده و به 

آنچه که در اين رابطه فاش . قتل رسيدند

شده نشاندهنده ابعاد وسيع اينگونه 
عمليات غيرقانونی و تبهکارانه ارتش 
آمريکا، و نشاندهنده اين واقعيت که اين 
تبهکاران حتی امروز که جناياتشان نيز 

اش شده مجبور به پاسخگويی به هيچ ف
زيرا که تمام اين . نهاد قانونی  نيستند

جنايات را به دستور دولت آمريکا اين 
نماينده طبقه سرمايه دار حاکم بر کشور 

اگر به اظهارات مقامات دولت  .انجام داده اند
آمريکا رجوع کنيم، می بينيم که عمليات 

راق جاسوسی و تروريستی دولت آمريکا به ع
به . و افغانستان و پاکستان محدود نميشود

رئيس سازمان " (دنيس بلر"عنوان مثال 
اخيرأ اعالم کرد ) اطالعات و امنيت دولت اوباما

که دولت آمريکا حق دارد که آن دسته از 
مخالفين آمريکا را که خطری برای امنيت 
آمريکا محسوب ميشوند، در هر جای دنيا از 

رف اين است که معنی اين ح. بين ببرد
تروريستهايی که در استخدام دولت آمريکا 
قرار دارند ميتوانند هر کسی را که سازمان 
اطالعات اين کشور خطری عليه آمريکا ميداند 
شکار کنند و بدون حق داشتن وکيل و دادگاه 

  . و محاکمه، از بين ببرند

" واشنگتن پست"عليرغم تکذيب ها روزنامه 
درحال حاضر هيچ نوع   و اشاعه اين ادعا که

تشکيالت جاسوسی و تروريستی مشابه 
ايجاد کرده وجود " مايکل فرالنگ"آنچه که 

با " نيويورک تايمز"روزنامه . خارجی ندارد
در " مردمی"ادعای مضحک  رسانه  ای

ماه مه خود در مطلبی به قلم  ١۵شماره 
ارتش آمريکا اعالم کرد که " مارک مازتی"

از سازمانهای هنوز بطور مخفيانه 
جاسوسی خصوصی بخصوص در 

در . افغانستان و پاکستان استفاده ميکند
اين روزنامه گفته شد که عليرغم اينکه 
دولت آمريکا ادعا کرده است که سازمان 

" مايکل فرالنگ"جاسوسی متعلق به 
تعطيل شده، و بااينکه بر اساس قانونی 
که سنای امريکا در زمان رياست 

به تصويب رساند " ريگان"جمهوری 
ارتش آمريکا حق ندارد با سازمانهای 
جاسوسی خصوصی همکاری کند، 

هنوز مورد "مايکل فرالنگ"تشکيالت 
استفاده ارتش آمريکا قرار ميگيرد و 
بطور روزانه گزارشاتی را از افغانستان و 

و . پاکستان به ارتش آمريکا ميدهد
درحاليکه بر اساس قوانين بين الملل، 

ا حق انجام عمليات نظامی ارتش آمريک
در پاکستان ندارد، اما عمليات اخير 
آمريکا در پاکستان نيز با استفاده از 
گزارشات اين سازمان جاسوسی انجام 

آنچه که مسلم است،   .شده است
افشاگری در رابطه با سازمان جاسوسی 

در نتيجه اختالفات داخلی " مايکل فرالنگ"
بر سر  ا و بخشی از ارتش آمريکا-آی- سی

اينکه کداميک از آنها حق انجام چنين عمليات 
غيرقانونی جاسوسی و تروريستی را دارند، 

و در چهارچوب اين اختالفات داخلی . رخ داد
ا مستقر در  - آی - بود که مقام عاليرتبه سی

افغانستان در شکايتی به وزارت دفاع امريکا 
را مزاحم کار خود " مايکل فرالنگ"عمليات 

پس از آن نيز افشاگری هايی در دانسته و 
رابطه با فعاليتهای جاسوسی و تروريستی 

  .       انجام شد" مايکل فرالنگ"تشکيالت 

سال در ارتش امريکا  ٢۵" مايکل فرالنگ"
خدمت کرده و شرکتهای شبه نظامی 

سال به شکل  ٨خصوصی او نيز مدت 
قرارداری در پروژه های دفاعی برای ارتش 

يکی ديگر از پروژه هايی . اند آمريکا کار کرده
بوده، " مايکل فرالنگ"که انجامش به عهده 

که در (ايجاد شبکه های راديو و تلويزيونی 
هستند اما پشت پرده توسط " مستقل"ظاهر 

در کشورهايی ) دولت امريکا اداره ميشوند
. و عراق بوده استبوسنی و کوسوو مانند 

در " مايکل فرالنگ"ظاهرأ فعاليتهای جديد 
تشکيالت جاسوسی خصوصی اش از زمان 
. مداخالت نظامی امريکا در بالکان شروع شد

او در آن زمان مسئول يکی از اسرار آميزترين 
نيروهای مشترک "عمليات ارتش امريکا به نام 

در بوسی و مسئول " (JPSE)عمليات روانی 
ايجاد شبکه ای از رسانه های مختلف 

بعد از . دتبليغاتی در يوگسالوی سابق بو
از " مايکل فرالنگ"بازنشستگی و خروج 

ارتش، نامبرده در سازمانهای جاسوسی 
در عراق به . مختلف به کار مشغول شد

عنوان کارمند يکی از اين سازمانهای 
جاسوسی وظيفه اش ايجاد و راه اندازی 

اين شبکه با . بود" شبکه رسانه های عراقی"
ه و پول و امکانات دولت امريکا ايجاد شد

و تلويزيون ) العراقيه راديو" (راديو عراق"شامل 
مايکل "يکی از وظايف روزمره . عراق است

در عراق نظارت بر تهيه فيلم های " فرالنگ
داستانی تبليغاتی به نفع آمريکا و پخش اخبار 
ساختگی آمريکايی برای کانالهای راديو و 

  .  تلويزيون عراق بود

ر مقام د" مايکل فرالنگ" ٢٠٠۵در سال 
نيروهای مشترک عمليات روانی "مديريت 

(JPSE) " که مقامی غيرنظامی اما هم طراز
با ژنرال يک ستاره ارتش است، به پنتاگون 

مسئول " مايکل فرالنگ" ٢٠٠٨در  .بازگشت
ا بود که -آی-يکی از ادارات وابسته به سی

ا و -آی-کارش استخدام مأمورين سابق سی
به جمع آوری نيروهای سابق ارتش بود که 

اطالعات در رابطه با افراد و نيروهای مخالف 
. آمريکا در کشورهای مختلف می پرداختند

گفته ميشود که او هميشه در مجامع 
خصوصی هيئت حاکمه امريکا در رابطه با 
عملياتی که با استفاده از کارهای اطالعاتی 
او در افغانستان و پاکستان و عراق انجام 

در يک ٢٠٠۵در فوريه"ايسون جوردن"
ر سوئيس در کنفرانس مطبوعاتی د

رابطه با خبرنگاران خارجی که در عراق 
کشته و يا ناپديد شده اند اعالم کرد 
ارتش آمريکا آگاهانه خبرنگاران خارجی 

او پس از اين . را هدف قرار ميدهد
 - ان - کنفرانس مجبوربه استعفاء از سی

ان شد و درظاهر مورد غضب ارتش 
اما ناگهان با حقوق . آمريکا قرار گرفت

 - ی برای تحقيقات اجتماعیهنگفت
فرهنگی در افغانستان و  - سياسی

عراق و پاکستان به استخدام پنتاگون 
آنچه که مسلم است، دولت . درآمد

آمريکا شبکه گسترده ای از تشکيالت 
جاسوسی و تروريستی را برای پيشبرد 
منافع اقتصادی خود در سراسر جهان 
اداره ميکند و در کشورهايی مثل عراق 

نستان و پاکستان نيز جوخه های  و افغا
در اختيار دارد که کارشان نابود کردن 
همه کسانی است که در مقابل اشغال 
کشورشان توسط ارتش امريکا مقاومت 

 .کنند یم
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دشمنان دولت آمريکا  شده و به کشته شدن
  .    منجر شده، افتخار ميکرده است

در " مايکل فرالنگ"عليرغم اينکه نقش 
عمليات غيرقانونی جاسوسی و ترور در 
کشورهای افغانستان و پاکستان و عراق 
توسط دولت آمريکا تأئيد شده، اما او مانند 
سابق در پنتاگون و ديگر سازمانهای دولتی 

است و همين امر هم  آمريکا مشغول به کار
نشان می دهد که فعاليتهايش هميشه با 
اطالع کامل مقامات دولتی و به دستور 

  .  پنتاگون انجام ميشده است

مسئول روابط عمومی " جورج مورل"اخيرأ 
در حال حاضر که "پنتاگون اعالم کرد که 

تحقيقات در رابطه با فعاليتهای غيرقانونی 
فرالنگ در احتمالی در جريان است، آقای 

مسئوليتهای خود در پنتاگون و نيروی هوايی 
  ."   باقی خواهد ماند

واقعيات موجود و حتی گزارشات رسمی 
دولت آمريکا بار ديگرنشان ميدهند که پشت 

که دولت " دمکراسی"نقاب عوام فريبانه 
آمريکا به چهره زده، تشکيالت جنايتکارانه 
مخفی ای وجود دارند و دست به اعمالی 

زنند که  که نه مردم از آنها اطالع دارند و  می
نهاد .  نه به اصطالح نمايندگان اين مردم

هائی در حد يک دولت که دارای نيروی 
نظامی قدرتمند بوده و  در اقصی نقاط جهان 
در جهت حفظ منافع طبقه سرمايه دار حاکم 
عمل ميکند و به هر گونه ترور و جنايتی 

اقعی اين است چهره و. دست ميزند
  .    امپرياليستی" دمکراسی"

  :زيرنويس

کنگره آمريکا در زمان رياست : ايران کنترا) ١(
کمک به نيروهای های " ريگان"جمهوری 

که با دولت ساندنيست نيکاراگوئه " کنترا"

می جنگيدند را ممنوع و غيرقانونی اعالم 
يکی از مقامات " اوليور نورث"اما . کرد

بطور مخفيانه  امريکآ" شورای امنيت ملی"
درواقع به دور از چشم مردم آمريکا اما با (

به تروريست ) اطالع و با دستور دولت آمريکا
بعد . کمک مالی و نظامی ميداد" کنترا"های 

به " نورت"ها روشن شد که پولهايی که 
کنتراها ميداده و يا برای خريد اسلحه برای 
آنها مورد استفاده قرار می گرفته، از طريق 

يعنی فروش (معامله غيرقانونی ديگر  يک
مخفيانه اسلحه های آمريکايی به ايران در 

بدست می آمده ) زمان جنگ ايران و عراق
  .است

 ١٨در مصاحبه ای در " مايکل فرالنگ) "٢(
گفت که عمليات و مأموريتهايی  ٢٠١٠مارچ 

که او انجام داده هميشه به دستور 
  .ستفرماندهان او در ارتش آمريکا بوده ا

 !تير در لندن 18گزارشي از برگزاري نمايشگاه عكس و آكسيون  

و در پشتيبانی از  ١٣٧٨ مردمی سال -، در یازدهمين سالگرد سرکوب خونين جنبش دانشجویی١٣٨٩تير  ١٨امروز 
مبارزات انقالبی مردم تحت ستم ما برای سرنگونی رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی، یک آکسيون اعتراضی به همراه 

در این حرکت افشاگرانه، نمایشگاهی از عکسهای مربوط . لندن برگزار شد" ترافلگار اسکوئر"نمایشگاه عکس در ميدان 
ير مردم ما و جنایات رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی بر پاشد که مورد استقبال چشمگير به مبارزات انقالبی یکساله اخ

آمده " ترافلگار اسکوئر"مردمی قرار گرفت که برای بازدید از این منطقه پر رفت و آمد و شلوغ لندن به ميدان  عابرین و
وضعيت ایران و جنبش انقالبی مردم به افشاگری در جریان برگزاری این نمایشگاه رفقا مرتبا با توضيحاتی در مورد . بودند

بر عليه رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی پرداخته و به سواالت بازدید کنندگان در مورد عکسها و وضعيت 
 صدها نسخه از یک اطالعيه به زبان انگليسی نيز در ميان بازدید کنندگان از این نمایشگاه. جاری در ایران پاسخ دادند

پخش شد که در آن به گوشه هایی از مبارزات انقالبی کارگران، دانشجویان، زنان، جوانان و خلقهای تحت ستم ایران 
اشاره شده و بر ضرورت پشتيبانی افکار عمومی از خواست عادالنه مردم برای سرنگونی رژیم سرکوبگر جمهوری 

عالوه بر عکسهای افشاگرانه، بنرهای بزرگی با شعار  .ه بوداسالمی و تمام دار و دسته های جنایتکار درون آن تاکيد شد
سال جنایت جمهوری اسالمی در هر دو دوران  ٣٠نابود باد رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی، و اسنادتصویری حاوی 

زمامداری به اصطالح اصالح طلبان و محافظه کاران در محل آکسيون وجود داشت که توجه عابرین را به خود جلب می 
بسياری از بازدید کنندگان پس از گوش کردن به افشا گریهای رفقا و دیدن عکسها، همبستگی خود از مبارزات جاری . کرد

  . مردم ایران و اهداف دمکراتيک آن را اعالم می کردند
  

 يکی از نکات این حرکت اعتراضی، تجمع تعدادی از فعالين جنبش اصالح طلبان حکومتی موسوم به سبزها بود که
متر دورتر از محل این نمایشگاه مستقر  ۵٠ساعتی پس از شروع اين حرکت با تعدادی پرچمهای سبز رنگ در حدود 

بودن احمدی " دروغگو"آنها بنرها و پالکاردهایی را در محل به نمایش گذارده بودند که حاوی شعارهایی در مورد . شدند
ی جمعيت در تمام مدت حرکت در محل برقراری نمایشگاه عکس ول. بود" حمایت از جنبش سبز ایران"نژاد و درخواست 

بازدیدکنندگان افرادی از مليت های . نيروهایی حضور داشتند که خواهان سرنگونی کليت رژیم جمهوری اسالمی بودند
ر بود و با در جریان این حرکت، خانمی که سوار بر ویلچ. مختلف بودند که در ميان آنها چند جوان مسلمان هم قرار داشتند

بهتر است این عکسهای افشاگرانه و جنایات " مطرح کرد" سبزها"با تمسخر  دقت عکسها و شعار ها را نگاه می کرد
این اظهار نظر نمونه ای از "! سران جمهوری اسالمی  را نشان آن دسته هم بدهيد که دارند از موسوی دفاع می کنند

یک نوجوان مسلمان . اه در ارتباط با اوضاع جاری در ایران را نشان می دادسطح باالی آگاهی بازدید کنندگان از نمایشگ
من یک مسلمان هستم ولی با سنگسار و اعدام و تبعيض بر عليه زنان "عرب نيز پس از دیدن عکسها اظهار داشت 

ه و دستاویز برای سران رژیم اسالمی ایران دارند از مذهب و اسالم به عنوان یک بهان: " او معتقد بود که!" مخالفم
که رفقا توضيحات الزم در رابطه با ماهيت !" سرکوب کل جامعه استفاده می کنند و این جنایات را انجام می دهند

  . جمهوری اسالمی و نقش اسالم در توجيه جنايات اين ديکتاتوری ددمنش در اختيار وی قرار دادند
  

ادامه یافت به حيث استقبال وسيع مردم از آن و افشاگریهای رفقا بر بعداز ظهر   ٨تا  ۵تير لندن که از ساعت  ١٨آکسيون 
این حرکت با توافق و سازماندهی مشترک جمعی از . عليه رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی بسيار موفقيت آميز بود

تی ایرانيان فعالين چریکهای فدایی خلق و سازمان دمکراتيک ضد امپریاليس. نيروهای سرنگونی طلب مبارز انجام گرفت
از سازماندهندگان " جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"در انگلستان با یک فراخوان مشترک و با شعار 

  .این حرکت موفق مبارزاتی بودند
  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در لندن

  ١٣٨٩تير  ١٨

 مریم
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جون نشست رؤسای جمهور و نخست  ٢٧تا  ٢٣از روز چهارشنبه 
و "  ٨ - جی"وزيران ثروتمندترين کشورهای جهان که به نام نشست 

. برگزار شد) کانادا(معروف شده است ، در استان ُانتاريو " ٢٠ -جی"
رهبران قدرتمند ترين کشورهای سرمايه داری در اين نشست گرد 

ران جاری سرمايه داری جهانی را بررسی کرده و هم آمده بودند تا بح
راه حل هائی که . راه نجاتی برای سرمايه داران زالو صفت پيدا کنند

تجربه نشان داده هدفی جز سرشکن کردن هر چه بيشتر بار بحران 
. های نظام بر دوش کارگران و توده های ستمديده را دنبال نمی کند

وسط نيروهای چپ و ديگر به همين دليل هم تظاهرات متعددی ت
فعالين اجتماعی در اعتراض به هر آن چه که اين نشست ها معرف 

  . آن هستند، فراخوان داده شده بود

در مرکز " الن گاردن"جون از پارک  ٢٥يکی از اين تجمعات در روز جمعه 
بعد از ظهر مردم معترض شروع  ١از ساعت . شهر تورنتو شروع شد
تمام مرکز شهر تورنتو از چندين روز قبل  .ودندبه تجمع در اين پارک نم

به عنوان مثال  . به شکل يک شهر محاصره شده نظامی درآمده بود
دوربين مدار بسته برای شناسايی تظاهرکنندگان در خيابان  ٧٧پليس

با این تاکتيک، هر کس برای رسيدن . های مرکز شهر کار گذاشته بود
هليکوپتر های پليس . ن ها رد ميشدبايد از زير آ" الن گاردن"به پارک 

  .نيز مدام باالی سر تظاهرکنندگان می چرخيدند

جهت اعتراض به نظام سرمايه داری حاکم " الن گاردن"انتخاب پارک 
از اين جهت که اين پارک محل زندگی و تجمع فقرا، . خود پر معنا بود

سلطه بی خانمان ها و ديگر قربانيان فقر و فالکت و بدبختی ناشی از 
در نتيجه، انتخاب این محل برای اعتراض به . طبقه سرمايه دار است

شرايط اسفباری که سرمايه داری انحصاری جهانی برای کارگران و 
  .زحمتکشان جهان ايجاد کرده بسيار پر مسما بود

کردن قيافه شهر در روزهای نشست " تميز"هرچند که پليس برای 
و بی خانمان ها را موقتا از  رهبران سرمايه داری جهانی، گدا ها

چندين " الن گاردن"سطح خيابان ها جمع کرده بود، اما از آن جا که 
کيلومتر از محل نشست دور است و جلوی چشم رهبران مزبور قرار 
نداشت، ساکنين فقير اين پارک از گزند اذیت و آزار های پليس به دور 

حضور ) ميشود که خانه اشان محسوب(آن ها در اين پارک . ماندند
داشتند و مردم برای اعتراض به قدرت های امپرياليستی که اين 
زندگی رقت انگيز را برای اين انسان ها ايجاد کرده اند، با توجه به این 

  .  واقعيت در آن جا جمع شدند

بعد از ظهر، مارش تظاهرکنندگان در خيابان های شهر  ٣د ساعت وحد
ی در شهر با صدها پليسی مواجه مردم در حين راه پيماي. آغاز شد

شدند که برای کنترل تظاهرات ضدامپرياليستی مردم بسيج شده 
هزاران مأمور مخفی پليس نيز با لباس شخصی در خيابان ها . بودند

پرسه مي زدند که برخی از آن ها از روی لباسهايشان و مدل 
و تظاهرکنندگان با شناخت شان آن . موهايشان قابل تشخيص بودند
  . امری که موجب خنده مردم شده بود. ها  را به هم نشان می دادند

در همان اوایل تظاهرات، ماجرای ديگری نيز اتفاق افتاد که عمق 
حماقت و در عين حال خشونت حيوانی پليس مدافع سرمايه داری را 

هنوز نيم ساعتی از تظاهرات نگذشته و . نمایش گذاردبه 
نرسيده بودند که که تعدادی از " گیان"تظاهرکنندگان به خيابان 

تظاهرکنندگان متوجه شدند که پليس فردی را در پياده رو زير مشت و 
رهايش "لگد گرفته است و به همين دليل هم جمعيت فرياد می زد 

  ...". آزادش کنيد. کنيد

خيلی ها اصأل چيزی نمی ديدند و نمی دانستند که پليس دارد با 
اما خيلی زود روشن شد که . ی کندفردی که دستگير شده چه م

برخی از تظاهرکنندگان . صحنه بسيار دلخراشی در حال وقوع است
که شاهد ماجرا بودند با تمام قوا فرياد ميزدند و برای کمک کردن به 

پس از مدتی . آن فرد به سمت پياده روی محل حادثه می رفتند

و را که به دليل معلوم شد که پليس فرد کر و اللی را دستگير کرده و ا
وضعيتش متوجه موقعيت نشده بود، در پياده رو زير مشت و لگد 

پس از مداخله تظاهرکنندگان، پليس متوجه اشتباه . گرفته بودند
تظاهر کنندگان با . احمقانه و وحشيانه خود شد و آن فرد را رها کرد

انگار " خشم و درعين حال با مسخره کردن حماقت پليس، ميگفتند 
  ."وريستی خيالی را دستگير کرده اندکه تر

در طول مسير راهپيمایی، پليس ويژه با سگ های تعليم ديده اشان 
در همه خيابان های باريک و کوچه های منتهی به خيابان های اصلی 

تظاهرکنندگان در هر تقاطعی که پليس ضد شورش و . ديده ميشدند
اين "دند پليس های مسلح سوار بر اسب را ميديدند شعار ميدا

 Get these animals off the." (ها پياده کنيد حيوانات را از روی اسب
horses(  

-پليس حافظ منافع سرمایه داران غارتگر جهت سرکوب تظاهرات جی
بطور مثال پليس يک نوع . از قبل، نيروهای خود را آماده کرده بود ٢٠

گفته  دستگاه های توليد صدای آزار دهنده خريداری کرده بود  که
ميشد صدای آن دستگاه ها ميتواند موجب کر شدن تظاهرکنندگان 

البته خود افراد پليس گوشی های مخصوصی به گوش داشتند . شود
  .تا آسيبی به خودشان نرسد 

از روز پنجشنبه مرکز شهر تورنتو تقريبأ خالی از سکنه به نظر 
ميرسيد و پليس موفق شده بود تا حدی بخشی از مردم را از 

با اين همه، تعداد زيادی از مردم به خيابان ها . ظاهرات دور نگه داردت
آمدند و در تظاهرات و راهپيمايی بر ضد نظام سرمایه داری شرکت 

اولين مقاومت های مردم " الن گاردن"در تظاهرات روز جمعه در . کردند
الن "زن و مرد جوانی که قصد ورود به پارک . در مقابل پليس ديده شد

اما آن ها به پليس . را داشتند توسط پليس متوقف شدند" نگارد
مردم به محض . اجازه ندادند که کوله پشتی هايشان را بازرسی کند

اين که متوجه واقعه شدند، به سمت آن ها رفته و فرياد ميزدند 
پليس که تجمع خشمگين  .)Let them go" (بگذارید بروند"

بازرسی آن دو نفر خودداری  تظاهرکنندگان را ديد مجبور شد که از
پس از اين واقعه، تصميم . ها پيروزمندانه به داخل پارک آمدند آن. کند

گرفته شد که همه در حاشيه های پارک تجمع کنند تا احازه ندهند 
های کنار پارک قصد  که پليس مزاحم کسانی شود که از خيابان

  .پيوستن به تظاهرات را دارند

ت به دليل برگزاری اين نشست با اعتراضات دولت انتاريو که ميدانس
بزرگی مواجه خواهد شد ، جهت مقابله با تظاهرات مردم تدارکات 
بزرگی ديده بود و از جمله قوانينی را به تصويت رسانده بود که 

دولت انتاريو با درس گيری از تجربه . اختيارات زيادی به پليس می داد
نشست سران "ش از شروع پي ٢٠٠١دولت فدرال کانادا که در سال 

در شهر ُکبک، برای آزاد گذاشتن پليس در " کشورهای قاره آمريکا
تصويب کرده بود که دست پليس را  سرکوب تظاهرکنندگان قانونی را

در . در سرکوب مردم باز می گذاشت،  همين راه را در پيش گرفت
 قانون دولت فدرال به پليس اجازه می داد که آزادی بيان ٢٠٠١سال 

را از مردم سلب کرده بخشی از شهر را محصور کند و مقرراتی شبيه 
به حکومت نظامی پياده کرده و آزادی رفت و آمد در شهر را محدود 
نمايد و حتی تظاهرکنندگان را به جرم شکستن مقررات عبور و مرور 

حال دولت انتاريو نيز قانون موقت مشابهی را  .دستگير و زندانی کند
طبق اين قانون پليس . زهای نشست تصويب کرده بودتنها برای رو

متری حصار های محل نشست قرار دارد  ٥ميتواند هر کسی را که در 
بازرسی بدنی کند و هر کسی را هم که به پليس اجازه بازرسی 
. بدنی ندهد و يا از ارائه کارت شناسايی خودداری کند، دستگير کند

تردد افراد در شهر و يا در صورتي که سلب آزادی بيان و آزادی 
بازرسی بدنی افراد در مأل عام طبق قانون اساسی کانادا ممنوع 

وکالی آگاه و آزاديخواه تورنتو عليه تصويب قانون جديد و موقتی . است
که در تضاد با قانون اساسی است اعتراض کردند و آن را مخالف با 

ب اين تصوي. قانون اساسی و حقوق دمکراتيک مردم اعالم کردند

 2010جون  25گزارشي از تظاهرات ضد امپرياليستي مردم كانادا در روز جمعه 

  !تورنتو " الن گاردن"در پارک 
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شب قبل از (قانون مدت ها مخفی نگه داشته شد و در روز پنجشنبه 
  . علنی شد) تظاهرات

هر بار که پليس قصد بازرسی کيف تظاهرکنندگان را کرد، 
طبق قانونی که "تظاهرکنندگان مقاومت مي کردند و فرياد می زدند 

متری منطقه  ٥شبانه تصويب کرديد، می توانيد کسانی را که در 
اما فردا . ر شده قرار دارند در مأل عام بازرسی بدنی کنيدمحصو

ما از حقوق . خواهيد ديد که اجازه اين کار را هم به شما نخواهيم داد
وکالی آگاه و آزاديخواه ." دمکراتيک خودمان عقب نشينی نخواهيم کرد

تورنتو از روز قبل که اين قانون علنی شد بر عليه اين قانون و حتی 
) که شبانه و با شيوه ای کامأل غير دمکراتيک بود(آن  شيوه تصويب

اعتراض کردند و از مردم خواستند که در مقابل اين گونه تهاجمات 
  . دولت به حقوق و آزادي های دمکراتيک خود مقاومت و مبارزه کنند

تظاهرات متحدانه این روز جلوه ای از خشم و نفرت توده ها نسبت به 
فعالين . انندگان آن را به نمایش گذاردنظام سرمایه داری و گرد
تورنتو در اين تظاهرات فعاالنه شرکت  - چريکهای فدايی خلق ايران

داشتند و با بنر و شعارهای انقالبی خود ماهيت ضد سرمايه داری 
آن ها و ديگر رفقای چپ ايرانی در . اين تظاهرات را انعکاس  می دادند

دن شعارهايی مانند حاشيه شمالی پارک جمع شده و به سر دا
ما چه می "و يا " مرگ بر سرمايه داری، زنده باد سوسياليسم"

پرچم های سرخ . پرداختند" خواهيم؟ سوسياليسم می خواهيم
چريکهای فدايی خلق و ديگر نيروهای چپ ايرانی مورد توجه 
جوانان انقالبی قرار گرفته بود و برخی از آن ها با شور و 

جالب است  .ما همراهی ميکردندشوق در دادن شعارها با 

که چندين نفر از جوانان مبارزی که به اين تظاهرات آمده 
. بودند در رابطه با چريکهای فدائی خلق ايران سوال ميکردند

ما ضمن توضيح مواضع سازمان، تالش کرديم که با تشريح 
نقش  امپرياليست ها در حمايت از رژيم ضدخلقی جمهوری 

اين واقعيت . ه نيز به افشاگری بپردازيماسالمی، در اين رابط
تورنتو در اين  - به شرکت فعالين چريکهای فدايی خلق ايران

 . تظاهرات بار ويژه ای بخشيد

اما روز . تظاهرات روز جمعه ظاهرأ بدون درگيری و دستگيری تمام شد
بعد با خبر دستگيری برخی از تظاهرکنندگان در نيمه های شب 

ليس در نيمه های شب به خانه های برخی پ. گذشته مواجه شديم
حمله کرده و ) فعالين اجتماعی مشهور در محله ها(از تظاهرکنندگان 

انتشار خبر . آن ها را از رختخواب بيرون کشيده و به زندان برده بودند
اين نوع دستگيری ها خشم مردم تورنتو را برانگيخت و موجب شد که 

ی قصد شرکت در تظاهرات روز تعداد زيادی از مردم غيرفعال سياس
در واقع عملکرد پليس و ترفندهای موذيانه اش برای . بعد را بکنند

معرفی کردن تظاهرکنندگان به ضد " تروريست و اغتشاشگر"
رفتار سرکوبگرانه پليس منجر به ايجاد و رشد .  خودشان عمل کرد

  .    اتحاد در جامعه برعليه خشونت پليس شد

  تورنتو -يی خلق ايرانفعالين چريکهای فدا

  ٢٠١٠جون  ٢۶شنبه 

  ١٩ز صفحه ا ....هاي جنبش  و كاستي ورد هاادست

جمهوری . خاسته اند اش به پا ندارد، بر عکس آن ها از این رژیم تنفر عميقی دارند و برای سرنگونی    ميان کارگران و زحمتکشان ایران
ارزش قائل  رای و اراده مردم گوید جمهوری اسالمی برای  ها بار دیگر نشان داد که این نظر که می رحمانه توده  اسالمی با سرکوب بی

و این هم بار اول نيست که . جز الینفکی از سيستم انتخاباتی جمهوری اسالميست"تقلب" ثابت کرد که. باشد  يست واقعا درست مین
  .گيرد  این رژیم تقلب صورت می" انتخابات" در

های آن ها  و فدا کاریای ایفا کردند، جوانانی که جسارت  که جوانان در آن نقش بزرگ و برجسته   خيزش بزرگ مردم در یک سال گذشته
های دیگر سران رژیم و به رغم  ای مزدور و اخطار خامنه" فقيه  ولی"تحسين بر انگيز است ، همان هائی که عليرغم خط و نشان کشيدن 

داختند و های سرکوبگر جمهوری اسالمی را از نفس ان های خيابانی و در جنگ و گریز واقعا نيرو های اوباشان رژیم در نبرد دیدن وحشيگری
های پيشين ،  بر گفتمان   تعدادی از خيابان ها را از سلطه مزدوران رژیم خارج کردند ، دست آورد دیگر این خيزش آن است که  برای مدتی

اصالح "جمهوری اسالمی محصور کنند مانند گفتمان   های درونی کردند مبارزات مردم را در چهار چوب تضاد  گفتمان هائی که تالش می
شعار "از " تحصيل کرده اند"پيشين به علت آن که " نسل"امروز بر خالف " خوشبخت"های قالبی که مدعی بودند جوانان  و گفتمان "طلبی
نيستند ، جوانانی که چندین نفر از آن ها " خود  رفتن زندگی  بر باد"و دیگر به دنبال " جویند  دوری می"یا نابودی،  مرگ و سرنگونی" های

به دست مزدوران رژیم "مرگ بر اصل والیت فقيه"و " مرگ بر خامنه ای"و " مرگ بر جمهوری اسالمی"  دادن شعار هائی مانند صرفًا به دليل
  آورند ولی  های رژیم مانند کهریزک و اوین همه گونه بالیی بر سر آن ها می جان باختند و هزاران نفر از آن ها تا همين امروز در سياه چال

تاجزاده در نامه اخيرش گفت .  کشيد  فشارند خط پر رنگی  های رهایی بخش خود پای می ها بر خواست م این وحشيگریتما به رغم  آن ها
خوب است بدانيم که شيرین عبادی کسی که مدعی دفاع از حقوق زندانيان است در . زندانی هستند" های انفرادی هزاران نفر در سلول"

بار دیگر  این خيزش .در ایران وجود دارند" هشتصد زندانی سياسی"اين واقعيت  گفت تنها اتریش جهت کم رنگ کردن   سخنرانيش در
فرمانی   نا"و یا از طریق " کوتاه مدت"و " شهری"ها با قيام  توده" خود به خودی"سترون بودن آن نظراتی را که مدعی هستند مبارزات 

ایران برای آن که پيروز شوند ، پيروزی به    رد، ثابت کرد که کارگران و زحمتکشانرسند را ثابت ک توانند در ایران به پيروزی به  می  "مدنی
   .آماده کنند  کسب قدرت سياسی به مثابه قدم اول، باید خود را برای یک مبارزه سخت و دراز مدت تحت یک رهبری انقالبی  معنی

  های جنبش کدامند؟ ضعف

توان گفت بزرگترین   می   ش انگشت بگذاریم و در مسير بر طرف کردن آن ها قدم بر داریمهای جنب اگر به خواهيم به ترتيب اهميت بر ضعف
خيزش کارگران و زحمتکشان ایران در سال گذشته فاقد یک رهبری   که  خود به خودی بودن این جنبش، به این معنی  کاستی این جنبش

در این جنبش مانند هر جنبش خود به خودی دیگری فزونی می ) زیبورژوا(امری که خطر نفوذ دشمن طبقاتی .  باشد  بود، می  انقالبی
هر چند این جنبش در اثر رادیکاليزه شدنش .  در آن بوديم به همين علت هم شاهد تالش اصالح طلبان حکومتی جهت از نفوذ.  بخشد

کنند   تالش می  وا شوند، جریاناتی کهبيش از پيش رس حکومتی و غير حکومتی"اصالح طلبان" توانست از این نفوذ به کاهد، و سبب شد
همچنين يکی ديگر از ضعف های اين جنبش اين .  را از زیر ضرب مبارزات زحمتکشان ایران خارج کند "ميراث خمينی"جمهوری اسالمی این 

ز انعکاس  اش بود که شعار سرنگون باد یا مرگ بر جمهوری اسالمی در ابعاد همه جنبش سر داده نشد و آن حد هم که گفته شود ا
وجود همه این ضعفها دیکتاتوری خشونت   علت اصلی. باشد  این جنبش ضعف دیگر آن می) سراسری نشدن(فراگير نشدن . جلوگيری شد

کشی از کمونيستها و مبارزین، کارگران و زحمتکشان  اش با یک نسل باریست که در این سه دهه خصوصا در دهه اول حيات نکبت زده 
باشد که با در   ای می شرط فائق آمدن بر این ضعفها، ایجاد تشکيالتی از انقالبيون حرفه.محروم کرد  اشتن یک رهبری انقالبیرا از د  ایران

تجربه مبارزین دهه پنجاه به خصوص  به ویژه  و با درس گرفتن از تجارب انقالبی  ای انقالبی و اتخاذ نقشه  دست داشتن تئوری انقالبی
برای " .ميان بر دارد   از جدایی ميان پيش آهنگ و کارگران و زحمتکشان را خلق ایران به تواند  های فدایی یکتجارب گران بهای چر

ای مستقيم و  خویش رابطه  آوریم، باید با توده  پایدار به مانيم، رشد کنيم و سازمان سياسی طبقه کارگر را بوجود  اینکه
  ٧/۶/٢٠١٠  اميدوار –غالم      پویان رفيق اندیشمند امير پرویز" استوار به وجود آوریم
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نمی توانم بگویم چقدر ناراحت کننده است  
وقتی که به عنوان یک مسافر  وارد پایتخت 

کشورمان، شهر واشنگتن می شوم  و  
هنگام پياده شدن از مترو یکباره خود را در 

می  ٣۵مقابل یک هواپيمای جنگنده اف ـ
  .بينم

موال انتظار مترو محلی ست که شما مع 
تبليغات تلفن همراه و یا دیدنی های موزه ها 
را دارید، اما در متروی واشنگتن، این دومين 
متروی پر تردد  کشور، تابلوهای بزرگ براق و 
تمام رنگی تبليغات برای گرانترین و 
مرگبارترین سيستمهای تسليحاتی تا کنون 

  .توليد شده را مشاهده می کنيد
 
تی شرکتهایی  چون  آگهی های تبليغا  

بزرگترین ) (Lockheed Martin(الکهيد مارتين
، گودریچ )کارخانه اسلحه سازی دنيا

)Goodrich(ک بی آر ،)KBR(ا جی آی ،)AGI (
در ) Northrop Grumman(و نورث روپ گرومن

بيشتر ایستگاه های متروی پایتخت قابل 
وتعجب آور نيست که بيشترین . رؤیت هستند
ستگاه پنتاگون سيتی و کاپيتول تبليغات در ای

ساوت و نزدیک مراکز سياسی متمرکز شده 
بدون شک هدف اصلی این تبليغات ، . اند

اعمال نفوذ بر تصميمهای سياسی مسئولين 
کليدی نظام است ولی در ضمن به القاء این 
ایده در  افکار عمومی خدمت می کند که در 
جهانی پر از دشمن، تنها، قدرت نظامی برتر 
  .ارتش آمریکا است که قادر به دفاع از ماست

      
از . زنجيره ای از تبليغات ردیف شده است  

تبليغات سرراست و عيان هليکوپترهای 
جنگنده و وسایل نقليه زرهی گرفته تا 
تبليغات زیرکانه برای شرکتهای گمنامی چون 

که مالک اصلی آن ) DRS(شرکت دی آر اس
حه سازی فين در حقيت شرکت ایتاليایی اسل

است که در ليست ) Finmeccanica(مکانيکا 
شرکت طرف قرارداد با پنتاگون، در رده  ١٠٠
حتی تبليغ نخراشيده نتراشيده . قرار دارد ٢۶

هم به خاطر " Dell" شرکت کامپيوتری دل 
ساخت سيستم های کامپيوتری مورد نياز 

  .وزارت دفاع در این ميان دیده می شود
   

ریابی، تبليغات شرکت نورث روپ هنگام بازا    
گرومن در ایستگاه متروی کاپيتول ساوت، 

در یک . حتی بویی از ظرافت هم نبرده است
حمله همه جانبه به هوش و حواس شما، 
تمام فضای این ایستگاه با دست و دلبازی 
تمام با تبليغات سومين شرکت بزرگ نظامی 

  .کشور تزیين شده است

ظاهرا حتی فضای      
ختصاص داده شده به ا

تابلوهای تبليغاتی تعبيه شده 
به موازات مسير خطوط آهن 
هم برای تبليغات این شرکت 
کافی نبوده؛ بطوری که 
تبليغات این شرکت را می 
توان همه جا از چهار طرف هر 
ستون در ایستگاه ها گرفته 
تا بنرهای آویزان در طبقه باال 
. و نزدیک پله برقی  نيز دید

بی اس آوت شرکت سی 
که ) CBS Outdoor(دور

مسئول تبليغات در 
ایستگاههای مترو در 
واشنگتن است ادعا ميکند 

حضور پر رنگ تبليغات  در " که 
" کاپيتول هيل"ایستگاه  

شيوه بسيار مؤثری برای رساندن پيام به 
  ".کنگره و نمایندگان است

تن  ١٧٠٠٠تخمين زده ميشود که روزانه      
و با تبليغ توليدات شرکت از مسافرین متر

نورثروپ گرومن روبرو ميشوند، از جمله  
و " گلوبال هاوک"جنگنده های موسوم به 

هواپيماهای جنگی بدون سرنشين ایکس 
، که دارای مخزنی برای حمل بمبهایی با ۴٧ـ

پوند می باشند، جنگنده های  ۴۵٠٠حجم 
و هلی " دی٢ای"پيشرفته موسوم به 

ن سرنشين و  کوپترهای اکتشافی بدو
سی اکتشافی مجهز به  ٨هواپيماهای ای 

سيستم ردیابی مرافبتی و تهاجمی  
برای یک دنيای " همه اینها باصطالح ). استار(

طبق اطالعات . طراحی شده اند" ناامن
انستيتوی محافظه کار موسوم به بروکينگز، 

درصد از قربانيان کاربرد  این سالح ها در  ٩٠
اه غيرنظامی بوده اند، پاکستان افراد بی گن

ولی با این وجود هنوز برای توليدات و توسعه 
و پيشرفت این تسليحات که  صدها ميليون 

  .دالر قيمت دارند، آشکارا تبليغ می شود
  

شاید هول انگيزترین از همه در ميان      
، "کاپيتول ساوت"تابلوهای بزرگ اعالنات در 

صحنه یک خانه کامال تخریب شده در اثر 
بمباران است که شعاری در پایين آن چنين 

شما خطر را زمانی : " درج شده است
احساس ميکنيد که ما آن را کامال محو کرده 

ولی این شرکت فراموش ميکند که ". ایم
توضيح دهد که چه بر سر ساکنان این 

  . ساختمان آمده است
  

در ادامه خوشرقصی های  شرکتهای      
ان با نفوذ در کنگره نظامی بزرگ برای دولتمرد

و پنتاگون، شرکت نورث روپ گرومن اخيرا 
طرحهایی را برای انتقال دفاتر اصلی اش  از 

حال . اليفرنيا به واشنگتن اعالم کرده است
مقامات عاليرتبه در واشنگتن، ویرجينيا و مری 
لند برای اعمال نفوذ بر روند این جابجایی 

نه دارد ميليارد دالر هزی ٣۴دفاتر کمپانی که 
به تالش برای پيشدستی از یکدیگر افتاده 

تا جایی که حتی ناحيه کلمبيا  بدليل . ندا
انتقال شرکت از لوس آنجلس به واشنگتن که 

بطور اولی برای مدیران (نفر  ٣٠٠برای فقط 
کار ایجاد می کند، یک بسته ) شرکت

ميليارد دالری به این شرکت  ٢۵تشویقی 
  .پيشنهاد کرده است

نظاميان با لباس مستتر همه جا دیده    
ميشوند، از فروشگاههای مواد غذایی گرفته 

سپتامبر، همه حتی  ١١بعد از . تا صف بانکها
مجبور به پوشيدن ) ارتش( کارمندان دفتری

من از چندین نفر . لباس های رزمی بودند
دليل این عمل را پرسيدم و همه گوسفندوار 

" بانی از جواب دادند که این برای پشتي
. است" نيروهای ارتشی در منطقه جنگی

سوال خوبی :"زنی در پاسخ به من گفت
وقتی اینو می پوشی یک احساس . ست

بعدا در حالی که به چکمه !" مضحکی داری
:" های بيابانی اش نگاه می کرد اضافه کرد

  "ُخب مثل لباس اداری نيست دیگه
عالئم درخواست برای پشتيبانی از      

ن همه جا دیده ميشود، از دیوار سربازا
رستورانها تا پيکر ماشينهای زباله جمع کن، 
درباالی تلمبه های ایستگاه گاز 

در آرلينگتون، نشانی به )   Liberty(ليبرتی
رنگ سرخ، سفيد و آبی قرار دارد که روی آن 

از سربازان ما حمایت " نوشته شده است 
  ".کنيد

یا یک این یا نتيجه یک منطق آشفته است 
درخواست بيشرمانه برای دفاع از دست 

  .اندازی آمریکا به ذخائر نفت خاورميانه
از سالن کنگره که می گذری، در دفاتر      

بسياری از نمایندگان کنگره و یا سناتورها  
برای سربازانی که از منطقه و شهر آنها در 

جنگ کشته شده اند یادبودهای  بسياری  
 ٢٢٠٠دبودی برای ولی هيچ یا. وجود دارد

بدليل فقدان بيمه  ٢٠٠٨سربازی که در سال 
درمانی جان خود را از دست دادند به چشم 

  . نمی خورد
  

"  یونيون استيشن"در ایستگاه قطار      
) قطار مسافربری دولتی(مسافران آمتراک 

مسافران هرگز از دیدن یکی دو سربازی که 
ند با پریدن از صف مسافران، سوار قطار ميشو

زیرا نوشته هایی در ایستگاه . تعجب نميکنند
نصب شده که  نظاميان با یونيفرم را از معطل 

بنابر . شدن در صف خرید بليط بی نياز ميکند
گفته این شرکت، که تنها شرکت تایيد شده 
از سوی وزارت دفاع برای نقل و انتقال مسافر 

" است، این شيوه ای برای کمپانی است تا 
. را در عمل نشان بدهد" ازانتشکر از سرب

البته این بسيار خوب است ولی چرا آمتراک 
حاضر نيست که همين کار را برای معلمان، 
کارکنان بهداشت، کارمندان آتش نشانی، 
کارمندان کتابخانه ها و بقيه داوطلبان کارهای 

  عام المنفعه انجام بدهد؟  
  

بسياری از این کارها جدید نيستند،      
ردن جامعه، پروسه ای است که نظامی ک

چندین دهه ادامه داشته و در سطح مدارس، 
برنامه های توسعه و پژوهش، نيروهای 

این . انتظامی وفرهنگ    نفوذ کرده است
. دیده فقط به پایتخت ما محدود نميشود

عالئم و نشانه های حضور دائمی نظاميگری، 
گاهانه و یا بطور ناآگاهانه ما را ترغيب می 

د تا خشونت و جنگ را نه به مثابه یکی از کنن
راههای مناسب حل تضادها بلکه به مثابه 

  .تنها راه حل آن بپذیریم
  

  عبداهللا باوی :ترجمه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استفانی وست بروک یک آمریکایی *
در ایتاليا زندگی  ١٩٩١است که از سال 

او از فعالين جنبش عدالت . ميکند
  .اجتماعی و صلح در ایتاليا و آمریکا است

  

  واشنگتن، 

  شهر اشغال شده
  
  
  

  *استفانی وست بروک: شتهنو
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 در بســتر شــرایط وحشــتناک مــادی ای کــه 
 کارگران که دو سـوم آن   شرایط کار و زندگی(

ــوری    ــار جمهـ ــانون ارتجـــاعی کـ ــا حتـــی قـ هـ
و  اســالمی شــامل حالشــان نمــی شــود،    

هــا پــائين تــر از  شــمار کثيــری از آن دســتمزد
  مبلغی که جمهوری اسالمی برای زنـدگی  آن
. باشـد   زير خط فقر تعيـين کـرده اسـت مـی     در

دستمزد ناچيزی که برای چندین ماه همـان را  
هـا   چند ميليون از آن  و. کنند  هم دریافت نمی

ارتـش   حتی قادر به پيدا کردن کاری نيستند و
شــرایط کــار و  .دهنــد  بيکــاران را تشــکيل مــی

هـا   زنـان کـارگر کـه چنـد ميليـون از آن       زندگی
طبقــه حاکمــه  )انواده هســتندتنهــا نــان آور خــ

ــران و ــت    ای ــه دول ــه مثاب جمهــوری اســالمی ب
منافع این طبقه در طول سه دهه برای   حامی

اکثریت مـردم ایـران ایجـاد کـرده انـد، در سـال       
ها به پاخاستند و بـا مبـارزات    گذشته این توده

دالورنــه خــود بــه اشــکال گونــاگون و حتــی بــه 
ری همـين  به واقع با بکـار گيـ   شکل قهر آميز ،

ــای همــين     ــر پ ــين را در زی ــارزه زم شــکل از مب
ــارزات یــک    ــد و مب ــرزه در آوردن ــه ل ــاتوری ب دیکت
ســال گذشــته بــه ایــن دليــل کــه پــس از ایــن  

ــر  ــات دیگ ــالمی و    اعتراض ــوری اس ــم جمه رژي
آن که تبلور دیکتـاتوری بـورژوازی   " والیت فقيه"

دیگـــر جمهـــوری  وابســـته در کشـــور ماســـت
ــزش     ــن خي ــيش از ای ــه  اســالمی پ ــی ن مردم

به نقطـه عطفـی دیگـر در مبـارزات      خواهد بود
محـــرومين ایـــران بـــر عليـــه ســـلطه   انقالبـــی
روی آوری توده ها . ایران تبدیل گردید بورژوازی

در بستر اين جنبش به اشکال قهر آميز مبارزه 
ها چـه تبليغـات دولتـی و چـه      که در این سال

تبليغــات سازشــکاران تــالش کــرده کــارگران و  
ایران را از آن دور سـاخته و آنهـا را    زحمتکشان

ــی و     ــادی سياسـ ــکالت اقتصـ ــل مشـ ــه حـ بـ
با وجود جمهـوری اسـالمی دل    اجتماعی خود

عليرغم ميل  خوش کنند بار ديگر نشان داد که
های مبارزاتی که نـه   چنين جریاناتی مکانيسم

ــان     ــرد و جری ــرد و آن ف ــن ف ــات ای حاصــل ذهني
ت خصوصـيا  باشند بلکه انعکـاس مسـتقيم    می

هـا دیکتـاتوری    تـرین آن  ویژه کشور که شاخص
را   عريان و سيستماتيک حاکم که هر نفسـی 

کند مردم را ناگزیر از به کـار    در سينه خفه می
گيری این شکل از مبارزه در برابـر زور سـازمان   

  .یافته و خشونت بار دولتی می نمايد

بویژه جوانان  که زحمتکشان ایران،  سالی
انانی که روزمره توسط جو محروم و بيکار،

های  اوباشان جمهوری اسالمی به بهانه
تعدادی ( آن جوانانی شوند،  مختلف تحقير می
ها نشان  طور که گزارش از این جوانان آن

های  دهند دوران کودکی خود را در کارگاه   می
و يا به دست  پز خانه ها و کوره  قالی بافی

خوب  که   )ها گذراندند فروشی در کنار خيابان
دانند با تداوم سلطه جمهوری اسالمی و   می

ای به مراتب  آینده سيستم سرمایه داری،
تحت حاکميت جمهوری   چه تا کنون بدتر از آن

نصيبشان گردیده در   اسالمی از زندگی
فقر و فاقه ای   یعنی انتظارشان است؛

در  نصيبشان شده شديدتر خواهد شد،  که
نيروهای  اعتراضات خيابانی در درگيری با

های خمينی  سوزاندن عکس سرکوبگر رژیم،
بنيان گذار جمهوری اسالمی و عکس 

پایين کشيدن تابلو نام  ای مزدور ، خامنه های
و در  ای ناميده ميشد، خيابانی که خامنه

های  در زندان  عرصه دیگر جدال طبقاتی یعنی
رژیم چنان شجاعت و ) سياه چال های(

دادند که حيرت قهرمانی هائی از خود نشان 
این یک سال مردم . جهانيان را بر انگيختند

آن دخترانی را  دختر و پسر ،( ،خصوصا جوانان
گویم که شجاعانه و سنگ در دست در   می

ها از خود و مردم   برابر ددمنشی بسيجی
از    پتانسيل مبارزاتی عظيمی )کردند  دفاع می

در  که اگر در مسير درست،  بروز دادند  خود
هدایت گردد بدون تردید   انقالبی مسيری

در راه رهایی زحمتکشان از   های بزرگی گام
کنونی بر خواهند   وضعيت غير انسانی

ای که پوشالی   پتانسيل انقالبی داشت،
جمهوری اسالمی را به "  قدر قدرتی"بودن 

  . اثبات رساند

 که زنان تحت سلطه ستم مضاعف  سالی
آن  .فزنان کار و زحمت از سنين مختل(

را به یاد   ميان سالی  خشمگين زن  شير
آورم که صورت خود را پوشانده بود و   می

با مزدوران رژیم  دالورانه آماده جنگيدن
کنم که   آن دختری را تصور می باشد،  می
بستن جاده در برابر نيرو   برای
در حال  های کشتار نيرو سوار رژیم  موتور های

بعد . ستکشاندن وسيله ای آهنی در خيابان
از آن که مردم شاهد این درجه از جسارت از 

خرافات جمهوری اسالمی  طرف زنان بودند آیا
و آن روشنفکران حقير و جيره خواری که 

هستند در " ضعيف تر"گویند زنان از مردان   می
آگاه ایران خریداری خواهد  ميان زنان و مردان

به باورم شرکت عظيم  !داشت؟ به نظرم خير
خيزش یک سال اخير ثابت کرد که زنان در 

برای رهایی خود   زنان کارگر و زحمتکش ایران
همه تصاویر  .آماده پرداختن بهای آن هستند

دوش بدوش مردان در .) این زنان را دیده ایم
های خيابانی با مزدوران جمهوری  نبرد

فهمند که   اسالمی ثابت کردند که خوب می
و  ،ستم بارشان کيست وضعيت  عامل اصلی

که از آن عامل یا عوامل خالصی یابند  برای آن
آن است که متحدانه با   رهایی،  راه صحيح

عليه آن   ای خود به مبارزه مردان هم طبقه
عواملی که اگر دست . عوامل برخيزند

مانند بر بستر بحران  به  باقی نخورده
ها به دليل  سرمایه داری ستم بر آن سيستم

دوش کارگران سر شکن کردن بار بحران بر 
بطور ویژه شدت هم  بطور کّل و زنان کارگر

   .خواهد یافت

زنان در مبارزات یک سال گذشته دوش به 
با متحقق کردن شعار   دوش مردان و به واقع

که " ما زن و مرد جنگيم ، بجنگ تا بجنگيم"
اولين بار از طرف دانشجویان دلير دانشگاه 

را  گردید هم زمين  مطرح) دختر و پسر(شيراز 
زیر پای همه مزدوران جمهوری اسالمی داغ 

بر آن نظرات به غایت  کردند ، هم خط بطالنی

مدعی هستند که   انحرافی و ارتجاعی که
هستند و " مردان"ستم بر زنان   عامل اصلی

سيستم سرمایه داری و نرخ سود " نه"
  .سرمایه داران کشيد

بعالوه زنان با شرکت چشمگير خود در خيزش 
های ساختار شکنانه،  سر دادن شعاراخير و 
مرگ بر جمهوری "  هائی مانند شعار

مرگ بر اصل " "مرگ بر دیکتاتور" "اسالمی
نشان دادند که نه به دنبال " والیت فقيه

قوانين ارتجاعی و ضد زن " لغو"و یا " تغيير"
جمهوری اسالمی با حفظ این رژیم هستند 

ه جامع  آن طور که زنان طبقات و اقشار مرفه
خواهند ، بلکه خواهان نابودی کليت   می

جمهوری اسالمی به مثابه اولين قدم در 
رسيدن به برابری واقعی با مردان  مسير
  .هستند

،در باره  ١٣۶٢در سال  رفيق اشرف دهقانی
رّد تبليغات  در مبارزه و در   شرکت زنان  علت

رياکارانه سران رژیم در باره زنان چنين 
ایران در مبارزه ضد بله زنان : "گوید  می

امپریاليستی ، از مردان کشور دالئل بيشتری 
دانند که امپریاليسم عامل   دارند، آن ها می

های فئودالی به دست  بقای قيد و بند  اصلی
به همين دليل در . باشد  و پای آن ها نيز می

شهریور در ميدان ژاله زنان  ١٧آن روز 
د و نشستند و رگبار مسلسل آن ها را درو کر

حاصل شرکت زنان در . از جای بر نه خاستند
ای مزدوران کثيف ،   اجتماعی این بود  زندگی

نه به فحشٔا کشاندن مردان و فاسد کردن 
  ."جامعه

های در بند ایران که به بهانه  مبارزات توده
در بالماسکه انتخاباتی رژیم شروع " تقلب"

با رادیکاليزه شدن ،   شد و دیری نه کشيد که
های ساختار  وه هائی از آن را در شعارکه جل
موسوی " برادران بسيجی" و نبرد با  شکنانه

ها و  از موسوی سرعت ميشد ديد به
. گذر کرد" اصالح طلبان"ها و کال  کروبی

کوشش  موسوی در جريان اين مبارزات(
" برادران"های  کرد به رغم وحشيگری  می

بسيجيش که به کشته شدن چندین نفر از 
گناه انجاميد، برای بدر کردن   ای بیه توده

بسيجی ها از زیر ضرب مبارزات مردم، از 
آدم کشان حکومتی بطور   ها به خواهد با توده

دیگر دست آورد ) برخورد کنند" مسالمت آميز"
پر اهميت توده ها این بود که کارزار انتصاباتی 

برای   جمهوری اسالمی را که هر دو جناح
پایگاه توده "و " تمشروعي"دست و پا کردن 

برای رژیم سرکوبگر و فاسدشان، با " ای
تبليغات گمراه کننده از مردم خواسته بودند در 
آن شرکت کنند و تا حدی هم موفق بودند  را 
به ضد آن ها تبديل نمود وکاسه کوزه همه 

های رژیم را در خيابان ها بر سرشان  جناح
م خراب کرد و به جهانيان نشان داد که این رژی

  مشروعيت ای در  هيچ ذره  ّسفاک نه تنها

  ١٧در صفحه 
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  !!جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگرجمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر  برقرار بادبرقرار باد
  

  

  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 

   
  كمك هاي مالي

  

  انگلستان
  در انقالبي روح انگيز دهقاني  ما

  پوند 10                                              
  تير  8بياد جان باختگان قهرمان 

  پوند 10                                                                  
  پوند 10          رفيق كبير حميد اشرف                 

  
  سوئد

  ي خلق رفيق كيومرث سنجري چريك فدائ
  كرون 1000                                                           
  ميز كتاب گوتنبرگ در اول ماه مه  

  كرون 450                                         
ميز كتاب مراسم بزرگداشت ياد رفيق سعيد 

  كرون  160                   سلطانپور  در گوتنبرگ  
  چريك فدائي خلق رفيق ايرج سپهري

 كرون 1000                                         

  
  كانادا

  دالر  500          رفيق علي مكانيك كلمبيا          
  دالر 200به ياد رفيق مسعود احمدزاده             

  
  نروژ

  چريك فدائي خلق رفيق بهروزچنگله  
  پوند 50                                                                  


