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 سرمقالهسرمقاله

هاي امپرياليستي!سازي  افشاي آلترناتيودر
های اخير بموازات تشديد "بحران" در "پرونده  در ماه ...

گرفتن اخبار مبنی بر    اتمی" جمهوری اسالمی و  فزونی
ت یابی تحریم های اقتصادی غرب به رهبری آمریکا بر حد

همراه خود، تشدید گرایش معطوف براه حل رژیم که بعليه 
های نظامی و فضای تهدید وجنگ افروزی در منطقه را نيز 
دارد، ما شاهدتحرکات جدیدی در نيروهای مخالف جمهوری 
اسالمی هستيم. نيروهایی که با برگزاری جلسات مخفی و 

ر خارج کشور، کوشش می کنند با روند فوق علنی د
هماهنگ شده و ادعا می کنند که این حرکت ها  در راه 
باصطالح اتحاد نيروهای مخالف برای بوجود آوردن یک بدیل 
"دمکراتيک" است... تالشهای "آلترناتيو" سازی جاری  نه در 
ارتباط با منافع و خواست قلبی توده ها و نيازهای جامعه 

دی ما برای ایجاد یک دگرگونی انقالبی، بلکه تشنه آزا
بازتاب تالش برای پيشبرد خط امپریاليستی ای ست که 
تاکنون هر بار قصد تحت فشار قرار دادن جمهوری اسالمی 
مطرح بوده با اندکی فعاليت و پول خرج کردن در ميان 

طيفهایی از اپوزیسيون، یک آلترناتيو  خلق الساعه آفریده و  
برگی و "تهدیدی" در مقابل رژیم ضد خلقی و به عنوان 

 2صفحه     منفور جمهوری اسالمی قرار  داده است...

  هرچه مستحكمتر باد پيوند ناگسستني خلقهاي ايران و افغانستان!
  (سخنراني رفيق سهيال دهماسي در مراسم بزرگداشت ياد جانباختگان  مردم افغانستان)

از اشغال افغانستان چيه؟ هدف واقعی از اشغال و جنگ افغانستان، پيشبرد خطوط استراتژيک آمريکا و قدرت های ديگه  هدف ...
آنها تو منطقه. هدف از اشغال، چرخوندن چرخ های اقتصاد جنگی کشورهای غربی و مواضع رقبای  بردنبه عقب امپرياليستيه، و 

حه سازی و انحصارات نظامی و کاهش فشار بحران اقتصادی کنونی بر سرمايه توليد سودهای نجومی برای کمپانی های اسل
داران امپرياليست است. هدف از اشغال، پاسخ دادن به نياز های استراتژيک  دولت های امپرياليستيه. قتل و غارت مردم 

جازه بدهيد که حال که به جنايات اافغانستان و خلق های ديگه تحت ستم، ضرورت تحقق اين اهداف ضد خلقی و غارتگرانه است. 
آمريکا تو افغانستان اشاره کردم به اين واقعيت هم اشاره کنم که اين تنها مردم مبارز خود افغانستان نيستند که با جنگ و حضور 

ل افغانستان نيروهای خارجی تو اون کشور مخالفند. همه مردم آگاه دنيا بر اين واقعيت آگاهند که برخالف ادعای اشغالگران، اشغا
  ٤صفحه                  ....هيچ ربطی به استقرار دمکراسی نداره و جنايت و کشتار مردم بی گناه هدف عمده اش است.

  

  در صفحات ديگر
خيانتهاي بي پايان  -حزب توده ●

  6...........................به جنبش 
 انيپوشال فقر و فريبكاري براي  ●

  10....داليل آن ......................
ه مبارزات كارگران نگاهي ب ●

  14............................ روسيه 
  15گزارشي از يك مراسم .......  ●
  17.............. چند خبر كارگري ●
  18..................... كمك مالي ●

 از مرگ نيز نيرومند تر برخاستي"...

  و با حنجره دوست داشتن، خواندي
  آوازهاي سرخ و بلندت را 

  در بند فتهروي فالت خ
  بر پا برهنگان«

  بر پا گرسنگان
  »بر پا ستمكشان

  ها هاي حنجره مسلسل تو و يارانت با پره
  فرياد برداشتيد

  چنان عظيم، چنان عظيم
  ...كه خلق خسته تكان خورد

آق

 ،بكمردم كُ مقاومت الهام بخشِ
  عليه تعرض بورژوازي!

شب وقتی تظاهرات شروع شد در  ...
ابتدا دو تا سه هزار نفر در آن بودند ولی 
با ادامه تظاهرات مردم مرتب به آن می 

وری که تعداد حداقل به پيوستند به ط
مردم می گفتند که  صد هزار نفر رسيد.

نفر در تظاهرات  ۵١٨سه روز پيش، 
دستگير شدند. ظاهرأ پليس به آنها 

دالر جريمه  ۶٣۴گفته که هر کدام بايد 
بدهند تا آزاد شوند. مردم می گويند که 

، ٧٨در هفته اول بعد از تصويب اليحه 
آن  نفر با استناد به ١٠٠٠بيش از 

دولت فکر می کند که با دستگير شدند. 
استفاده از مترسک اليحه و حمله های 
بزدالنه به مردم در تاريکی شب، می 
تواند مردم را بترساند، اما برعکس منجر 
به برافروخته تر شدن هرچه بيشتر 
خشم مردم و بخصوص شرکت کارگران 

  ٨ صفحه         ...آگاه در جنبش شده.

  لهاي فيليپينيگزارش: پر پر شدن گُ
دختران فيليپينی اکثرا کارگران خانگی  ...

ای هستند که بنابر موقعيت سخت زندگی 
غل ، در کشور خودشان و عدم وجود ش

مجبور به قبول شرایط استثمار اسفناکی 
در امارات شده اند. و آن پذیرش شغل 
کلفتی تحت قراردادهای موقت  دو ساله 
در خانواده های ثروتمند کشورهای اين 
منطقه ميباشند او اجازه ندارد از حقوق 
خود مثًال لپ تاپ بخرد و حق استفاده 
ی ازکامپيوتر را ندارد مگر در امورات کمکها

رفتارهای  درسی به بچه های آن خانواده.
وحشيانه صاحبکار با کارگران زحمتکش به 
همين جا ختم نمی شود بر طبق اظهارات 
بسياری از این کارگران خانگی، به طور 
مثال در قرارداد دو ساله شان قيد شده 
که در صورت مرگ اعضای فاميل ميتوانند 
برای مراسم خاکسپاری به کشورشان 

د، اما در عمل، آنها اجازه رفتن را برگردن
  ..ندارند. او حتی حق گریه ندارد.
 ١٢صفحه        

چهل و يكمين سالگرد جان باختن چريك فدايي خلق،  رفيق كبير ،امير پرويز  
ستي كه با انديشه و عملش راهگشاي جنبش نوين انقالبي بزرگ و كموني ،پويان

  كمونيستي  كارگران و خلقهاي ستمديده ايران شد، گرامي باد!
 10صفحه            
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ظرف ماه های گذشته برگزاری چندین  
نس و نشست مخفی و علنی که کنفرا

عمدتا به ابتکار اتاقهای فکر و موسسات 
زیر مجموعه دولتهای امپریاليستی و 
باشرکت طيف ناهمگونی از مخالفين 
جمهوری اسالمی در اروپا و آمریکای 
شمالی بر پا شده، خبر از تالش قدرتهای 
حامی اين پروژه ها جهت متحد کردن 

آنطور که اپوزيسون جمهوری اسالمی و يا 
القاء می شود شکل دادن به آلترناتيو رژيم 
ميدهد. با توجه به شدت تنفر توده ها از 
کليت رژیم دار و شکنجه جمهوری 
اسالمی و شرایطی که این رژیم و جنبش 
آزادیخواهانه مردم ما در آن قرار دارند، 
ضرورت پرداختن به ماهيت این تحرکات و 

نيروی  ارزیابی آنها وظيفه ای ست که هر
مردمی و انقالبی ناگزیر از پاسخگویی و 

  روشنگری در مورد آن است. 
 

نخستين نکته ای که در رابطه با 
تحرکات اخير باید بر آن تاکيد نمود این 

سال حکومت  ٣٣در طول است که 
ضد مردمی رژیم جمهوری اسالمی، 

تنشهای رابطه این رژیم با  هربار که
برای غرب و تبليغات امپریاليستها 

امکان "تغيير" آن، فزونی یافته، مردم 
ما شاهد موج نوینی از تبليغات 
گسترده در صفوف نيروهای مخالف 
جمهوری اسالمی برای ایجاد  یک 

در ماه  "آلترناتيو  دمکراتيک" بوده اند.
های اخير بموازات تداوم و تشديد "بحران" 

در "پرونده اتمی" جمهوری اسالمی و  
بار مبنی بر حدت یابی گرفتن اخ   فزونی

تحریم های اقتصادی غرب به رهبری 
آمریکا بر عليه جمهوری اسالمی که به 
همراه خود، تشدید گرایش معطوف به راه 
حل های نظامی و فضای تهدید وجنگ 
افروزی در منطقه را نيز دارد، ما 
شاهدتحرکات جدیدی در نيروهای مخالف 
جمهوری اسالمی هستيم. نيروهایی که 

برگزاری جلسات مخفی و علنی در خارج با 
کشور، کوشش می کنند با روند فوق 
هماهنگ شده و بار دیگر ادعا می کنند که 

این حرکت ها  در راه باصطالح اتحاد 
نيروهای مخالف برای بوجود آوردن یک بدیل 

  "دمکراتيک" است.
 

مطالعه "آلترناتيو" سازی هایی اما، 
ه بار  که بویژه پس از رویدادهای فاجع

و تشدید تعرض  ٢٠٠١سپتامبر  ١١
امپریاليسم به حيات و هستی 
کارگران و خلقهای تحت ستم جهان، 
با این ویژگی هر از چند گاهی در 
صحنه سياسی ایران ظاهر شده و 
بسته به نيازهای مقطعی 
سازندگانشان تا مدتی بروی "آنتن" 
قرار گرفته  و به آنها امکانات و فضای 

شده نشان می  مشخصی هم داده
دهد که چنين پروژه هایی اصوال تابع 
نياز و سياست های ضد انقالبی و 
جهانخوارانه امپریاليستها بوده و در 
نتيجه بخاطر ماهيت طبقاتی 
مهندسينش و اهدافی که در مقابل 
خود قرار داده اند جز ابزاری در خدمت 
بازی کردن در بساط سياستهای 

ه اند. وصل امپریاليستها و ارتجاع نبود
کردن انواع پسوندهای فریبنده 
"دمکراسی" و "دمکراتيک" و غيره نيز 
هيچ تغييری در ماهيت آنها نداده و 

در نتيجه بطور طبيعی عمر  نخواهد داد.
زودگذر این پروژه ها نيز نمی توانسته فراتر 
از ابعاد نيازهای مقطعی ای باشد که 
اهداف معماران این گونه "آلترناتيو"ها 

 یجاب کرده است. ا
 

پروژه های "آلترناتيو سازی" برغم این 
شدت و گستردگی تبليغات و های و 
هوی نيروهای شرکت کننده و مدافع 
آن، بدليل عدم انطباق با شرایط عينی 
و نيازهای جامعه تحت سلطه ما، و از 

اگر –آنجا که مواضع و پراتيک آنها 
برغم هر  -پراتيکی هم داشته اند

وچکترین ربطی به منافع ادعایی، ک
های رنجدیده و جویای آزادی ما  توده

نداشته است، هيچ یک مورد اعتماد 

توده ها و سازمانهاو نيروهای پيشرو 
    و مترقی قرار نگرفته است.

 
 با در نظر گرفتن چنين پيشينه ای، امروز

"کنفرانس لندن "  می توان تاکيد کرد که
 ،برگزار شد در جوالی سال گذشتهکه 

"نشست" های پاریس و هامبورگ در 
ژانویه امسال، نشست بنياد امپریاليستی 
اوالف پالمه موسوم به "اتحاد برای 
دمکراسی" در فوریه در سوئد و یا 
"نشست واشنگتن" که در ماه آپریل برگزار 
شد، تنها چند نمونه "علنی " شده از 
پروسه آلترناتيو سازی در شرایط کنونی 

ماهيت مشترک است. با توجه به 
قدرتهائی که حامی چنين اقداماتی 

وجه تفاوت این "نشست "ها و  هستند
"کنفرانس" ها و "اتحاد" ها را تنها می توان 
در نامی که بر آنها گذارده شده، از یکدیگر 
تميز داد، وگرنه همگی آنها در محتوا و 
ماهيت خود، مشابه و با کمی باال و پایين 

  از یک جنس بوده اند. 
 

در جوالی سال گذشته و بدنبال یک 
نشست ناموفق که باصطالح برای "تعيين 
دولت در تبعيد" در پاریس برگزار شده بود، 
نشست دیگری از برخی نيروها و افراد 

" بررسی و تدوین "اپوزیسيون" با هدف 
در  چگونگی سيستم سياسی آینده ایران "

لندن برگزار گشت که به گزارش "سایت 
" با "شکست" به کار خود پایان ایران فدرال

داد. در اواخر ماه ژانویه نيز "نشست" 
مشابهی از نيروهای خود اپوزیسيون 
خوانده در هامبورگ برگزار شد. باالخره 
برجسته ترین مورد تالش برای آلترناتيو 
سازی در  ماه فوریه امسال در کنفرانسی 
متجلی شد که از سوی بنياد "اوالف 

ا نام "اتحاد برای پالمه" در سوئد ب
دمکراسی" و البته تحت تدابير شدید 
امنيتی  برگزار گشت و ادعا کرد که 
هدفش " بهبود دمکراسی" (البته در پشت 
درهای بسته و با اعالم ممنوعيت شرکت 
عموم )!! می باشد. دو ماه بعد در 
نشستی مشابه، گروهی از  نيروها و 

  در افشاي آلترناتيو سازي هاي امپرياليستي!
  

امروزه واشنگتن با توجه به درخواست هيالري آلينتون وزير امور 
براي باز آردن نظام سياسي، شنيدن صداهاي اپوزيسيون و   اش خارجه
ي مدني، موضعي صريح در حمايت از اپوزيسيون ايران اتخاذ آرده  جامعه
اما نيروهاي طرفدار دموآراسي در ايران به چيزي بيش از تنها  ت.اس

ها نيازمند آن هستند آه اياالت  حمايت اخالقي از سوي غرب نياز دارند. آن
هاي آنان را تقويت آند و له  هايي را وضع آند آه تالش متحده سياست

المللي را براي ایران  دار بين آردن مخالفين بدون آيفرخواست معني
به عبارت ديگر تنها راه اين است آه آاخ سفيد در نهايت  وارتر آند.دش

  پول و نفوذش را در جاي مناسب قرار دهد.
  

  عضو شوراي سياست خارجي و معاون اين انديشكده ،برمن ايالنبخشي از مقاله (
 ل)استريت ژورنا در روزنامه وال 

بازیگران این نشستها و کنفرانس ها 
در صفوف  جمع متنوعی هستند که

آنها از نمایندگان رژیم ساقط شده و 
وابسته به امپریاليسم شاه گرفته تا 
اصالح طلبان ضد خلقی ای که برای 
"بهبود چهره" جنایت کار جمهوری 
اسالمی و "چرخش قدرت" در داخل 
این نظام دیکتاتوری "مبارزه" می 
کنند دیده می شوند؛ از امثال  نوری 

ه و حقير زاده این پادوی شناخته شد
ارتجاع گرفته تا محسن سازگارا از 
بنيانگذاران سپاه، از اکثزیتی های 
جنایتکاری که زائده نظام سرکوبگر 
حاکم  بوده و هستند گرفته تا 
نيروهایی که زیر نام "حقوق خلقهای 
تحت ستم" ایران مدتی است با آبرو 
باختگی در حال فروش و عرضه خود 
ی به امپریاليستها و مرتجعين م

باشند، همه اینها بازیگران صحنه 
 "آلترناتيو سازی" هستند.
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 افرادی از "اپوزیسيون" به ابتکار وزارت
خارجه آمریکا در واشتگتن گرد هم آمدند تا 
در باره "راه های انتقال مسالمت آميز 
قدرت" و چگونگی "گذار به دمکراسی" در 

  ایران با یکدیگر بحث و "وحدت" کنند.  
 

نگاهی به چگونگی تشکيل این 
نشستها و کنفرانسهای باصطالح 
معطوف به "آلترناتيو" سازی  و این 

این حرکتها بازی که چه نيروهایی در 
داده شده اند و مهمتر از آن چه 
اهداف ادعایی و چه شيوه هایی 
برای رسيدن به آن اهداف در مباحثات 
این نشستها  طرح شده نشان دهنده 
جهت ضد انقالبی این گونه تحرکات و 

  ماهيت امپریاليستی آنهاست. 
 

اوال یکی از ویژگی های مشترک چنين 
که نشستهای  تحرکاتی عبارت از آن است

اخير  رسما و یا به طور غير رسمی توسط 
قدرتهای امپریاليستی، زیر مجموعه های 
آنها و یا موسسات "تحقيقاتی و اندیشه 
سازی" وابسته به آنها سازمان دهی و 
برگزار شده اند. در حالی که تاریخ حداقل 
چندین دهه زندگی کارگران و توده های 

رت و رنج و تحت ستم ما، با استثمار و غا
درد و سرکوب الینقطع ناشی از سلطه 
حاکميت امپریاليسم در اشکال مختلف آن 
(چه در رژیم پهلوی و چه در رژیم جمهوری 
اسالمی) گره خورده است، در حالی که 
مردم آگاه ایران که برخالف خودفروختگان و 
وابستگانی که زیر نام "اپوزیسيون" 

تهای جمهوری اسالمی النه کرده اند، دس
تا مرفق به خون قدرتهای امپریاليستی و 
جنایات روزمره آنها در عراق و افغانستان را 
به عينه می بينند، و ازاین رو نمی توانند 
حتی ذره ای هم به "ابتکارات" آنها و 
نيروهای دستچين شده توسط آنها برای 
ایجاد "اتحاد" و "دمکراسی" در ایران اعتماد 

  کنند.
 

دیگری که بيانگر ماهيت این ثانيا واقعيت 
گونه "الترناتيو" سازی ها می باشد این 
است که بازیگران این نشستها و کنفرانس 
ها جمع متنوعی هستند که در صفوف آنها 
از نمایندگان رژیم ساقط شده و وابسته به 
امپریاليسم شاه گرفته تا اصالح طلبان ضد 
خلقی ای که برای "بهبود چهره" جنایت 

وری اسالمی و "چرخش قدرت" در کار جمه
داخل این نظام دیکتاتوری "مبارزه" می 
کنند دیده می شوند؛ از امثال  نوری زاده 
این پادوی شناخته شده و حقير ارتجاع 
گرفته تا محسن سازگارا از بنيانگذاران 
سپاه پاسدارانی که نه تنها خون توده های 
تحت ستم ایران بلکه خون مردم ستمدیده 

از دستانش می چکد؛ از اکثزیتی منطقه 
های جنایتکاری که زائده نظام سرکوبگر 
حاکم  بوده و هستند گرفته تا نيروهایی 
که زیر نام "حقوق خلقهای تحت ستم" 
ایران مدتی است با آبرو باختگی تمام در 
حال فروش و عرضه خود به امپریاليستها و 
مرتجعين می باشند، همه اینها بازیگران 

آهنگ ترناتيو سازی" هستند. صحنه "آل
اصلی ای هم که از ارکستر شرکت 

کنندگان در این  نشست و برخاستها 
نواخته می شود  همانا درخواست از 
امپریاليسم برای متحد کردن 
اپوزیسيون ایران و "کمک" برای 
"تغيير" رژیم جمهوری اسالمی البته 

از  برخیبه شيوه های متفاوت است. 
انه حتی از این تالشهای بيشرم

سياست ضد انقالبی دخالت نظامی 
غرب و یا "تحریم" در ایران دفاع می 

چنين نيروهای ضد انقالبی و ضد   کنند.
دمکراتيکی به فرض آن که حتی در 
مقطعی هم ، توسط امپریاليستها به قدرت 
برسند، آیا "حکومت آلترناتيو" آنها در شکل 
و شمایلی دیگر، وظيفه ای جز حفاظت از 

 –ام سرمایه داری وابسته حاکم بر ایران نظ
یعنی تداوم غارت و چپاول مردم و تحميل 
گرسنگی و بيکاری و کشتار و سرکوب 

و خدمت به اربابان خود  -مبارزات مردمی 
  خواهند داشت؟

 
و ده ها  حقایق برشمرده شده درفوق 

که  نشان ميدهنددليل و برهان عينی دیگر 
هر ادعا و  چنين "آلترناتيوهایی"، برغم

تبليغاتی، پاسخ به خواست و آرزوهای 
عادالنه کارگران و خلقهای تحت ستم و 

کارگران و . ندنيستنبوده و بجان آمده ما 
 ٣٣توده های تحت ستم ایران در طول 

سال گذشته با دالوری تمام یک لحظه از 
نبرد و پيکار با رژیم سرکوبگر جمهوری 

ات و اسالمی بازنمانده اند و با اعتصاب
خيزشهای خود نظام ضد خلقی حاکم را 
تکان داده و در مبارزه برای رسيدن به 
آلترناتيو مطلوب خویش یعنی یک نظام 

واقعا دمکراتيک و مردمی رعشه بر اندام  
دیکتاتورهای حاکم و اربابان جهانی شان 

  انداخته اند.
 

فوق موجب  اشاره شده در واقعيتهمين 
همه هراس و وحشت امپریاليست و 

نيروهای مرتجع است، و همين ها با اطالع 
و آگاهی از وجود عناصر قوی انقالبی از یک 
آلترناتيو دمکراتيک و انقالبی و ظرفيتهای 
بالقوه بزرگ در مبارزات روزمره و جنبش 
انقالبی مردم ما بر عليه رژیم جمهوری 

به گونه ای که جلوه ای از آن را  –اسالمی 

شاهد  ٨٨سال  در جریان خيزش توده ای
به وحشت افتاده و پروسه  -بودیم

"آلترناتيو" سازی را راه انداخته اندکه هدف 
آن جز تضعيف و نابودی آلترناتيو توده ای در 

  داخل کشور نمی باشد.
  

بنابراین، تالشهای "آلترناتيو" سازی جاری  
و ظهور و سقوط آنها، نه در ارتباط با منافع 

ازهای جامعه و خواست قلبی توده ها و ني
تشنه آزادی ما برای ایجاد یک دگرگونی 
انقالبی، بلکه بازتاب تالش برای پيشبرد 
منافع و خط امپریاليستی ای ست که 
تاکنون هر بار قصد تحت فشار قرار دادن 
جمهوری اسالمی مطرح بوده با اندکی 
فعاليت و پول خرج کردن در ميان طيفهایی 

ق الساعه از اپوزیسيون، یک آلترناتيو  خل
آفریده و  به عنوان برگی و "تهدیدی" در 
مقابل رژیم ضد خلقی و منفور جمهوری 

  اسالمی قرار  داده است.
  

تمامی تجارب تاریخ معاصر مردم ایران بطور 
کلی و رویدادهای عظيمی که بر بستر 
تعرض وحشيانه امپریاليستها به حيات و 
هستی کارگران و خلقهای تحت ستم در  

ورميانه شاهد آن هستيم، بطور منطقه خا
آزادی و مشخص نشان می دهند که 

دمکراسی نه با اسلحه سرباز 
آمریکایی، نه با تحریم اقتصادی، نه با 
کمک های مالی و یا از طریق سایتها 
و امکانات رسانه ای قدرتهای 
امپریاليستی و نه با چهره سازیهای 
کاذب و یامشارکت در  پروسه 

جناح های هار "آلترناتيو" سازی 
امپریاليستی و سرمایه داران زالو 

مردم ما  صفت جهانی بدست نمی آید.
خواهان تحميل شرایط مرگباری نظير عراق 
و افغانستان و حکومت کرزای ها و چلبی 
ها و نوری مالکی ها و طالبانی ها بر 
زندگی شان نيستند و به دليل منافعشان 
 ذره ای هم تره به ریش نيروها و عناصر
مرتجع و وابسته ای که زیر نام اپوزیسيون 

و به نام مقدس توده های زحمتکش و  
آزادی و دمکراسی در حال آتش بياری برای 
چنين سياستها و پروژه های ضد انقالبی 

آلترناتيو ای هستند ُخرد نخواهند کرد. 
واقعی و انقالبی تنها در پروسه رشد 
مبارزات توده های تحت ستم و اعمال 

طبقه کارگر بر این مبارزات به  رهبری
مثابه نيرویی که خواهان عميق ترین 
تغييرات و اصالحات انقالبی در جامعه 
تحت سلطه ماست، نيرویی که از 
وسيعترین آزادی ها و حقوق 
دمکراتيک وسيعترین اقشار مردم 

گرچه  دفاع می کند، قابل تحقق است.
این یک راه طوالنی ست اما برای هر نيرو و 

ان مبارز که خواهان آزادی، استقالل و انس
جامعه ای دمکراتيک و عاری از ظلم و ستم 
می باشد، این تنها راه واقعی ست. 
بکوشيم با تشدید مبارزات انقالبی مردم 
مان و حمایت و شرکت فعاالنه تر در مبارزه 
و با تالش برای ارتقاء آن، در این راه 

  یم. طوالنی قدمهای هر چه بزرگتری را بردار

یکی از ویژگی های مشترک چنين 
تحرکاتی عبارت از آن است که 
نشستهای اخير  رسما و یا به طور 
غير رسمی توسط قدرتهای 
امپریاليستی، زیر مجموعه های آنها 
و یا موسسات "تحقيقاتی و اندیشه 

ن دهی سازی" وابسته به آنها سازما
و برگزار شده اند. در حالی که مردم 
آگاه ایران که برخالف خودفروختگان و 
وابستگانی که زیر نام "اپوزیسيون" 
جمهوری اسالمی النه کرده اند، 
دستهای تا مرفق به خون قدرتهای 
امپریاليستی و جنایات روزمره آنها در 
عراق و افغانستان را به عينه می 

توانند حتی ذره بينند، و ازاین رو نمی 
ای هم به "ابتکارات" آنها و نيروهای 
دستچين شده توسط آنها برای ایجاد 
"اتحاد" و "دمکراسی" در ایران 

  اعتماد کنند.
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با سالم به دوستان و رفقای گرامی، در 
ابتدا اجازه بدهيد که از طرف خودم و 
فعالين چريکهای فدايی خلق ايران در 
تورنتو، ياد همه شهدای مردم افغانستان 
در مبارزه برای آزادی و دمکراسی را گرامی 
بدارم و با الهام از شاعر انقالب، سعيد 

ونها به سلطان پور، تاکيد کنم که اين خ
  خاک نمی ماند، بذر است و ماندگار است. 

    
سالهاست که امپرياليستها چه در 

و چه در  حال  شوروی سابقدوران 
حاضر، افغانستان را آماج سياستهای 
تجاوزگرانه خودشون قرار داده اند. و 
در تمام اين سالها مردم ستمديده 
افغانستان در مبارزاتشون برای 

شديد ترين  استقالل و آزادی، زير
 فشار ها و اجحاف ها به سر بردند.

سالی که از  ١٠برای نمونه تنها در طول 
تعرض ارتش آمريکا به اين کشور می گذره، 
روزی نبوده که ما خبری در رابطه با جنايات 
 نيروهای اشغالگر در اون کشور نشنويم.

 ۶روز چهارشنبه يعنی روز پيش،  ۴همين 
يکی از  بمبارانبود که بر اثر  جون

استان  مرکزم" َلروستاهای حومه "پل َا
توسط " در جنوب شرقی کابل ر"لوَگ

نفر منجمله  ١٨نيروهای آمريکايی  بيش از 
و  کشته شدند.محل از اهالی  تا بچه ٧

اين جنايت در شرايطی رخ داده که همين 
در ماه قبل اوباما رئيس جمهور آمريکا 

داشته، ناتو در شيکاگو  ی کهنشست
که جنگ در افغانستان  کارانه ادعا کردفريب

  تمام شده. 
جون، يک روز بعد از اون  ٧در روز پنجشنبه، 

جريان در محل مردم بمبارانی که کردند، 
خشم و کينه بزرگی  تظاهراتيک 
و ن را برعليه نيروهای آمريکايی وخودش

هايی مثل شعار شعاراشغالگران ديگه، با 
هم برعليه " و با شعارهايی مرگ بر اوباما"

دولت دست نشانده افغانستان، مثل شعار 
" خشم و کينه مرگ بر حميد کرزای"

دولت خودشون را نسبت به اشغالگران و 
به افغانستان دست نشانده آنها در 

تظاهرکنندگان توسط . روشنی نشان دادند
حمله نيروهای مسلح دولت دست نشانده 
کرزای وحشيانه  سرکوب شدند و يک نفر 

شديدأ زخمی شد که در وضعيتی  از آنها
نزديک به مرگ در بيمارستان بستری 

  است. 
  

سالهاست که واقعيت اين است که 
آمريکائی ها در افغانستان جنايت می 
کنند و مردم بيگناه و غير مسلح را می 

ادعا می  کشند و بعد هم رياکارانه 
از افراد  ه هاکه کشته شدکنند 

نده فرما طالبان بودند.وابسته به 
اشغالگران آمريکايی، توی خبرها 
گوش می دادم روز گذشته، می گفت 

ساله به باال، کشته  ١۵که "هرکسی 
اين  شده باشه، از فعالين طالبانه".

تاکتيکی تبليغاتی و ضدمردميه که تاکنون 
بارها افشاء شده و مدارک غير قابل انکاری 
را مردم افغانستان در معرض ديد مردم 

ه اند که نشون ميده چنين دنيا قرار داد
يکی از ادعايی باطله. در همين مورد هم 
 ه بودخبرنگاران آسوشيتدپرس گزارش داد

مرد را  ۶بچه و  ٧زن و  ۵که خودش اجساد 
 ديدهه ها تظاهرکنند های وانتيکی از در 

بوده. مردمی که تظاهرات رفته بودند، 
برعليه اين جنايات، در روز پنجشنبه، 

ه ها را توی وانت ها، اجساد کشته شد
سرباز، نشان مردم می داند که مردم 
ببينند اينها زن و بچه هستند، نه افراد 
مسلح و طالبانی و غيره. و قربانيان اين 

 و  نده ابودغيرنظامی عادی جنايت، اهالی 
آنطور که آمريکائی ها ادعا می کنند نه 

  طالبان.   وابسته به افراد مسلح 
  

ی چه حيله ای به کار از طرف ديگه، کرزا
که خودش دست نشانده  کرزایمی بره؟ 

مردم  هچون می بيننيروهای اشغالگره، 
، برای چقدر از نيروهای آمريکايی متنفرند

سوار شدن بر خشم مردم و کنترل خشم 
 مردم و به بيراهه کشوندن اون، همواره در

تظاهر ميکنه که مخالف چنين  ،ظاهر
ز چهارشنبه اقدامات اشغالگرهاست، و رو

 يی هااز آمريکاهم ظاهرأ اعتراض کرد و 
خواست که دست از اين حمالت هوايی به 
روستا ها و شهرها بردارد. اما واقعيت 

را خود که کرزای  هاينچيه؟ واقعيت 
آمريکائی ها سر کار آوردند و کرزای که 

ندن وبرای مفاقد حمايت مردم افغانستانه، 
ا نياز داره، وجود همين اشغالگردر قدرت به 
نياز داره، به ادامه ها يی آمريکا به حمايت

سرکوب مردم بی گناه هم نياز داره برای 
  در قدرت موندن.

  
يک مثال ديگه ای، رفيقمون هم اشاره 

يک مثال ديگه از جنايت آمريکايی کرد، 
مارچ  ١٣بود، اسفند ماه  ٢١توی ها 

منطقه  بود که آمريکايی ها توی
ارم درست تلفظ (اميدو"پنجوایی" 

کنم) خونه به خونه می ريزند توی يک 
روستاِيی بی  ١۶روستايی و حداقل 

تاشون بچه بودند  به  ٩ گناه را که

 ٣شکلی بسيار فجيع می کشند، به 
تا از زنها تجاوز می کنند و اجساد 
اونها را، به خاطر اينکه جنايتشون 
برمال نشده، همه را به آتش می 

کايی ها ادعا کردند و بعد هم آمري کشند.
که يک گروهبان آمريکايی مست بوده، 
جنون آنی بهش دست داده، و در اثر 
فشارهای روحی و چيزهايی که در جنگ 
ديده فشارهای روحی بهش دست داده و 
اين کار را کرده. اما شاهدان زيادی که توی 
محل بودند، شاهد اين جنايت بودند، 

، با روستائی هايی که زنده مونده بودند
خبرگزاری های مختلف مصاحبه کردند و 
مدارکی نشون دادند که اين حمله کامأل 
برنامه ريزی شده بوده،  توسط گروهی از 

  سربازها انجام شده نه يک نفر.
  

و به هر حال خواسته مردم ناديده گرفته 
شد برای مجازات آنها، سربازها را هم 
خارج کردند که مردم اونها را به سزای 

  ون نرسونند.اعمالش
  

خوب، چرا چنين جناياتی انجام ميشه؟ 
واقعيت اين است که همه اين وحشيگری 
ها و جنايتها در واقع پاسخ نيروهای 
اشغالگر به مقاومت مردم مبارز افغانستانه 
که با اشغالگرها مبارزه می کنند، در مقابل 
اشغالگرها می ايستند و تسليم اونها 

  نشدند.

ات نيروهای اشغالگر واقعيت اینه که جناي
برعليه مردم مقاوم افغانستان، تا زمانی 
که در افغانستان حضور دارند ادامه خواهد 
داشت و با گسترش مقاومت مردم 

  شديدتر و فجيع تر از اين هم ميشه. 
  

اساسأ غيرممکنه که يک نيروی 
امپرياليستی کشوری را اشغال بکنه 
و به چنين جنايات و کشتاری دست 

ا که هر تجاوز امپرياليستی نزنه. چر
موجب ميشه که توده های رنجديده 
که به عينه می بينند که امپرياليستها 
برای غارت  منابع طبيعی آنها و به 
يغما بردن دسترنجشان  سرزمين اونا 
را اشغال کردند، اين مردم به مقاومت 
 و مبارزه با اشغالگران بلند ميشن.
بنابراين، اين تضاد ميان مردم 

فغانستان و نيروهای اشغالگر حل ا
کامل خروج شدنی نيست، مگر با 

و  نيروهای امپریاليستی از افغانستان
   قطع کامل سلطه اونها در اين کشور.

  !هر چه مستحگم تر باد پيوند ناگسستني خلقهاي ايران و افغانستان
  
  

غانی مقيم کانادا در گراميداشت ياد و خاطره تعدادی از آزاديخواهان افمراسمی توسط  ٢٠١٢جون  ٩در روز شنبه توضيخ: 
در چند دهه گذشته جان خود را از دست داده اند تجاوزات قدرتهای بزرگ به اين کشور در مبارزه با شهدای مردم افغانستان که 

م فدائی" در شهر تورنتو برگزارشد. آنچه مالحظه می کنيد متن سخنرانی رفيق سهيال دهماسی در اين مراسم می باشد. "پيا
متن اين سخنرانی را با برخی تغييرات جزئی از حالت گفتار به نوشتار در آورده و بدين وسيله در اختيار عالقه مندان قرار می 

  دهد.
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اين امر (قطع کامل سلطه امپرياليستها) 
است که  به مردم امکان ميده که حق 
تعيين سرنوشت خودشونو به دست بيارن 

بسته به و با  سرنگونی رژيمهای وا
امپرياليست ها، در جهت برقراری يک 

  قدم بردارند.  آزاد و دموکراتيک جامعه واقعأ 
اين جنگ برخالف ادعای اشغالگرها، 
برای مبارزه با تروريسم و يا برای 
برقراری دمکراسی و آزادی مردم 
افغانستان نيست. خود اشغالگرها 
نشون دادند که بزرگترين نيروی 

د. همين طالبان تروريستی دنيا هستن
که مثال بهانه اشغال افغانستان شده، 
خودش توسط امپرياليست ها و 
رژیمهای خدمتگزار اونها در منطقه به 
دنيا آمد و به جان مردم افغانستان 

واقعيت اينه که دمکراسی  انداخته شده.
در افغانستان به دست امپرياليست ها و 
حکومت های وابسته به آنها نه تنها دست 

تنی نيست، عملی نيست، بلکه همين ياف
جنايات اشغالگرها نشان دهنده ماهيت 
خود اين جنگ امپرياليست ها با مردم 

  افغانستان است.
  

هدف از اشغال افغانستان چيه؟ هدف 
واقعی از اشغال و جنگ افغانستان، 
پيشبرد خطوط استراتژيک آمريکا و قدرت 

 بردنبه عقب های ديگه امپرياليستيه، و 
آنها تو منطقه. هدف از ع رقبای مواض

اشغال، چرخوندن چرخ های اقتصاد جنگی 
کشورهای غربی و توليد سودهای نجومی 
برای کمپانی های اسلحه سازی و 
انحصارات نظامی و کاهش فشار بحران 
اقتصادی کنونی بر سرمايه داران 
امپرياليست است. هدف از اشغال، پاسخ 

لت های دادن به نياز های استراتژيک  دو
امپرياليستيه. قتل و غارت مردم افغانستان 
و خلق های ديگه تحت ستم، ضرورت 
تحقق اين اهداف ضد خلقی و غارتگرانه 

  است. 
اجازه بدهيد که حال که به جنايات آمريکا تو 
افغانستان اشاره کردم به اين واقعيت هم 
اشاره کنم که اين تنها مردم مبارز خود 

ا جنگ و حضور افغانستان نيستند که ب
نيروهای خارجی تو اون کشور مخالفند. 
همه مردم آگاه دنيا بر اين واقعيت آگاهند 
که برخالف ادعای اشغالگران، اشغال 
افغانستان هيچ ربطی به استقرار 
دمکراسی نداره و جنايت و کشتار مردم 
بی گناه هدف عمده اش است. به عنوان 
مثال تو خود همين آمريکا که دولت اش 

زرگترين نقش را تو اشغال افغانستان ب
روز ، آخرين بار تو نظرخواهی داشته، يک

امسال شد که، از مردم آمريکا مارچ  ٢۶
درصد  ٧٠نظرخواهی شد که نشان داد که 

حضور نيروهای آمريکا مخالفت مردم 
هستند، و با افغانستان نظامی آمريکا تو 

جنگ در افغانستان مخالفند. بنابراين، 
ينه که تو همه جای دنيا مردم آگاه واقعيت ا

و نيروهای ضد امپرياليست بر عليه اشغال 
اين کشور هستند و پشتيبان مردم 
افغانستانند. در اين ميان بايد به اين 
مسئله هم تاکيد کنم که نيروهای 
سياسی و کمونيستهای ايران يکی از 
پيگير ترين حاميان مبارزه و مقاومت مردم 

چرا که پيروزی مبارزات افغانستان هستند. 
عادالنه کارگرها و توده های ستمدیده تو 
هر یک از این کشور ها مبارزات ضد 
امپریاليستی کشور دیگر را تقویت می کنه 

  تو منطقه.

که به  ۵٧مردم ايران تو جريان انقالب 
وسيله امپرياليست ها، به کمک اونها و با 
نشاندن جمهوری اسالمی به قدرت، به 

يده شد، مردم ايران توی اون شکست کش
تجربه فهميدند که تا سلطه امپرياليستی و 
نظام سرکوبگری  که ذاتی اين سلطه 
است از بين نره، آزادی و دمکراسی به 
دست نمياد.  و اين واقعيت همانطور که در 
ايران صادقه در افغانستان هم ثابت شده 
است. بدون شک اين تجربه خونين مردم 

و افغانستان، آموزشييه که  دو کشور ايران
نمی تونه با مخالفت نيرو های سازشکار و 
اما و اگرهای آنها مواجه نشه. به همين 

همانطور که تو دليل هم هست که 
افغانستان شاهديم در ايران هم می 

بينيم که نيرو هايی وجود دارند، 
افرادی وجود دارند که نه تنها حاضر 

تند، به پذيرش اين تجربه باارزش نيس
بلکه خيلی بی شرمانه دولت آمريکا و  
امپرياليست های ديگر را ناجی 
دمکراسی و حقوق بشر جا می دونند 
و برای سياستهای ضد خلقی آنها 

  جاده صاف می کنند. 

برای روشن تر شدن این واقعيت بايد 
تذکر بديم که تو ايران حتی ما با 
کسانی مواجه هستيم که برای 

اسالمی که  خالصی از شر جمهوری
يک رژيم واقعأ سرکوبگر و وابسته 

از امکان حمله آمريکا به ايران ، است
خوشحال می شن اين افراد، و حاضر 
به درس گيری از آنچه در عراق و 
افغانستان گذشته نيستند. و به 
عنوان مثال در جلسات آلترناتيوسازی 

شرکت می آمريکايی ها برای ايران 
مايت از کنند، و بيشرمانه ادعای ح

مبارزات مردم ايران را هم دارند،تحت 
 و لوای مخالفت با بنيادگرايی اسالمی

 شعارهای ،اسم مدرنيسم" به
سخره می  را به دامپرياليستیض

  گيرند. 
  

اما برخالف اين حاميان آشکار و پنهان 
امپرياليست ها، کارگران و زحمتکشان 

خلق های محروم ديگر  افغانستان و ايران و
با ديدن جنايات اشغالگران در ، منطقه

افغانستان و عراق، هرچه بيشتر عزمشان 
برای مبارزه با امپرياليست های جنايتکار 
بيشتر شده و برای پيشبرد مبارزه و دست 

  يابی به آزادی به مبارزه ادامه خواهند ياد. 
  

در خاتمه ضمن تاکيد بر پيوند 
ناگستنی خلقهای ايران و افغانستان 

د شهدای خلق افغانستان بار ديگر يا
را گرامی داشته و برايتان در مبارزه بر 
عليه سلطه امپرياليسم و ارتجاع 

  پيروزی آرزو می کنم.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  رحيمه توخي، شاعر مبارز افغان 
 در حال شعر خواني در مراسم تورنتو

در خود همين آمريکا که دولت اش 
بزرگترين نقش را تو اشغال 

نظر خواهی ای افغانستان داشته، 
امسال از مارچ  ٢۶روز  درآخرين بار که 
 ٧٠دم آمريکا شد نشان داد که مر

حضور آمريکا مخالفت درصد مردم 
افغانستان نظامی آمريکا تو نيروهای 

هستند، و با جنگ در افغانستان 
مخالفند. بنابراين، تو همه جای دنيا 
مردم آگاه و نيروهای ضد امپرياليست 
بر عليه اشغال اين کشور هستند و 

نند. بايد به اپشتيبان مردم افغانست
ن مسئله هم تاکيد کنم که نيروهای اي

سياسی و کمونيستهای ايران يکی از 
پيگير ترين حاميان مبارزه و مقاومت 
مردم افغانستان هستند. چرا که 
پيروزی مبارزات عادالنه کارگرها و 
توده های ستمدیده تو هر یک از این 
کشور ها مبارزات ضد امپریاليستی 

  کشور دیگر را تقویت می کنه.
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صفحه ای "چریکهای فدائی  ١٩٠کتاب 
خلق و بختک حزب تودە خائن" ، نوشته 
اخير رفيق اشرف دهقانی کوشش تحليل 
گرانه ای است که در ابتدا به شناسائی 

زمانی می پردازد که با خيانت واقعی سا
های پی در پی رهبری آن در هر مقطع 
زمانی خاصی ، اعتبار کمونيست های 
واقعی و مبارزین وفادار به خلق را خدشه 

جریانی هفتاد ساله که دار کرده است.  
پس از خيانت های آشکارش به دنبال 

مرداد همچون بختک سياهی ،  ٢٨کودتای 
ا بر بدنه سایه شوم و سنگين خود ر
  جنبش مردم ایران انداخته است.

  
در مقدمه کتاب ، رفيق اشرف دهقانی در 
مورد اهميت افشای ماهيت واقعی حزب 
توده می نویسد: "...در سالهای اخير 

های روشنی از گرایش نسل جوان  نشانه
مبارز امروز ایران به کنکاش در تاریخ 
مبارزاتی نسل پيش از خود به منظور تجربه 

زی از آن بروز یافته و به سرعت در حال اندو
گسترش است و لذا بسيار ضروری است 
که هم اطالعات درست از گذشته در 
اختيار این نسل قرار داده شود و هم 
کوشش شود با تجزیه و تحليل علمی و 
مارکسيستی مسایل تاریخی، نسل جوان 
مبارز ایران را در پيشبرد مبارزات خود در 

یران از زیر سلطه جهت رهائی مردم ا
ها و رژیم  دشمنانشان (امپریاليست

  )١جمهوری اسالمی) یاری رساند." (
 

حزب توده که در هيچ زمانی حزب طبقه 
کارگر و یا یک حزب کمونيستی نبود ، از 

تا قبل از  ١٣٢٠بدو تاسيس در سال 
، یعنی برای مدت  ١٣٣٢مرداد  ٢٨کودتای 

نوان دوازده سال به نادرستی از آن به ع
شد. رفيق  حزب کارگران نام برده می

دهقانی علل اصلی این تصور غلط را به 
که  توضيح داده و مطرح می کندخوبی 

رشد جنبش ضد امپریاليستی در آن دوره و 
استقبال روشنفکران و کارگران از حزب توده 

پيگيری این حزب از را نباید به حساب 
با آوردن نقل قول  گذاشت و کمونيسم
ستقيمی از نشریات خود حزب توده های م

این واقعيت را برای خواننده آشکار می 
 ٢٨سازد.  مثًال در نقل قولی که از شماره 

نشریه رهبر از نشریات آن دوره حزب توده 
آورده شده ، چنين  ١٧/٢/١٣٢٣به تاریخ 

بود: "نسبت کمونيستی به  نوشته شده
حزب توده ایران، نسبتی که دسته سيد 

کوشند به ما وارد سازند و  می ضياءالدین
بدین وسيله سعی دارند سرمایه داران و 
تجار ایرانی را از ما بترسانند، نسبتی 
است غلط و دور از حقيقت. حزب توده ایران 
حزبی است مشروطه خواه و طرفدار قانون 

)  رفيق دهقانی در این ٢اساسی." (
نوشته به روشنی نشان ميدهد که این 

در طول حيات اش درست  ادعای حزب توده
ترین ادعایش بوده و ماهيت واقعی و 

هيچ گاه کارگری و  ایدئولوژیکی حزب توده
حزب نویسنده ، کمونيستی نبوده است.  

توده را در طی فعاليت دوازده ساله اش به 
مثابه یک حزب خرده بورژوا در ميان 

که در  نيروهای مردمی ارزیابی می کند
ورد و بررسی همين رابطه هم قابل برخ

 است.
  

در این کتاب نشان داده می شود که 
عليرغم چنين واقعيتی ، بسياری از 
روشنفکران ، سال ها مدیدی حزب توده را 
به عنوان حزب طبقه کارگر تلقی می کردند 
و این امر باعث رخنه افکار حزب توده در 
ميان آن ها شده بود. در حالی که نگاهی 

از رفيق دهقانی  به ليست باال و بلندی که
مواضع ارتجاعی و اعمال سياست های 
سازشکارانه و رسوائی های متعددی در 
دوره فعاليت علنی و اوليه حزب توده آورده 
، آشکارا چنان تلقی ای را نفی می کند.  
مواضع و برخوردهائی که دل هر انسان 
مبارزی را به درد مياورد: مماشات با دولت 

رتجاعی قوام مرکزی ، شرکت در دولت ا
السلطنه ، تقویت کابينه قوام السلطنه در 
زمانی که مبارزات دموکراتيک و ضد 
امپریاليستی مردم ایران درحال اوج گيری 
 -بود ، جلوگيری از رشد جنبش ملی

دموکراتيک مردم در آذربایجان و کردستان ، 
ایفای نقش اعتصاب شکن در جریان 

 ١٣٢٥مبارزات کارگران نفت جنوب در سال 
، تائيد کشتار  فاجعه آميز خلق آذربایجان 
توسط نيروهای مرتجع و مسلح شاه ، 
عدم پشتيبانی از مصدق به مثابه نماینده 
بورژوازی ملی ایران و کار شکنی در مقابل 
اقدامات ضد امپریاليستی او و تظاهرات 
عليه وی به منظور تضعيف کابينه اش 

در  ووو... تنها چند نمونه از صفحات سياه

پرونده قطور این سازمان سترون و راکد تا 
  است.    ١٣٣٢مرداد ماه سال 

  
مرداد که توسط  ٢٨بعد از کودتای 

های امپریاليستی آمریکا و انگلستان  قدرت
در جهت حفظ منافع غارت گرانه شان در 
ایران، از طریق دربار محمد رضا پهلوی و 
لومپن های چاقو کشی همچون شعبان 

ه منافع مردم ایران صورت بی مخ ، علي
گرفته بود ، بسياری از اعضاء و عناصر 
صادق این سازمان دستگير و اعدام شدند 
و "... بخشی از رهبران خائن حزب برای 
حفظ جان خویش به خارج گریختند و 
آنهائی هم که مدتی بعد دستگير و به 
زندان افتادند در آنجا، عليرغم همه 

ن ندامت نامه ادعاهای قبلی خود، با نوشت
و تأئيد رژیم کودتا به مردم پشت کرده و 

های خدمت  حتی بعضی از آنها به مهره
گزار در دستگاه سرکوب شاه تبدیل 

)  پس از خيانت رهبران حزب ٣شدند."  (
خائن به توده و فرار بقایای آن رهبری به 
شوروی و آلمان شرقی ، آن ها به مدت 

ی نکبت سال در خارج از ایران به زندگ ٢٥
بار خود ادامه دادند تا جائی که در ادامه 
سياست های شوروی سابق در قبال رژیم 

 ٥٧پهلوی ، در اواخر سال های قبل از قيام 
به مجيز گوئی از شاه افتادند و در منجالب 
متعفن حزب شان غوطه ور باقی ماندند تا 
سرانجام توده ها بدون دخالت آن ها رژیم 

از صحنه سلطنت را برای هميشه 
سياسی ایران بيرون انداختند ، امری که 

صورت  ١٣٥٧در بستر قيام مردم در سال 
  گرفت. 
مذکور مطرح می شود که حزب  در کتاب

توده بعدًا تغيير ماهيت داده و به یک جریان 
ضد خلقی و ارتجاعی تبدیل می گردد.  در 

که: "... همان طور  آمده استهمين رابطه 
ه یک بار دیگر در که می دانيم حزب تود

 ٢٥پس از یک دوره طوالنی  ١٣٥٧سال 
ساله غيبت از جامعه ایران که دیگر در 
ميان مبارزین و فعالين سياسی جامعه با 

شد، در  نام "کميته مرکزی" شناخته می
های  شرایطی که با خيزش قدرتمند توده

انقالبی، رژیم شاه ساقط شده و جبهه 
ای مختلف ه  ارتجاع (مرکب از امپریاليست

و در رأس آن ها امپریاليسم آمریکا، و 
بورژوازی وابسته ایران) دچار ضعف و 
پریشانی گشته و حاکميت امپریاليستی 

   –حزب توده 

  خيانت هاي بي پايان

  !به جنبش 

  "حرف حسابي ما چيست"جزوه 
  

حزب توده ايران براي سرمايه دار و مالك، 
ازدياد ثروت و راحتي وجدان را فراهم 

  كند. مي
  

  1329به سوي آينده سوم آبان ماه 
  

عوام فريبان آخرين تير تركش استعمارند و 
  كتر مصدق نماينده آنهاست.د
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جدیدی توسط خمينی در جامعه شکل 
گرفته بود، در شرایطی که این حاکميت، 

های انقالبی و در  به دليل حضور توده
مناطقی حتی مسلح در صحنه مبارزاتی 

نوز قادر به اعمال دیکتاتوری جامعه،  ه
کامل بر مردم نبود ، و در نتيجه فضای 
نسبتًا باز و شبه دموکراسی در جامعه 
وجود داشت ، در ایران حضور یافت." ، "...  
آن چه اکنون به نام "حزب توده" خوانده 

شد نه یک حزب بلکه تشکل کوچکی  می
بود که با دنباله روی مطلق از سياست 

ها و  ها و خيانت ، ننگخارجی شوروی 
های حزب توده در حدود سه دهه  رسوائی

بعد از کودتا را نيز بر دوش خود حمل 
کرد.  در این مقطع با توجه به نقش  می

بسيار رسوائی که این تشکل در تحکيم 
های رژیم جمهوری اسالمی ایفاء نمود  پایه

ماهيت ارتجاعی "کميته مرکزی" یا "حزب 
به همين نام خوانده  توده"ای که امروز هم

شود، با عریانی هر چه بيشتری در  می
  )٤" (.مقابل دید همگان قرار گرفت

  
نویسنده پس از اینکه با روش علمی خود 
ماهيت حزب توده را در جریان تحول آن در 
مقابل چشم خواننده قرار می دهد به 
"تشکيالت تهران" این حزب که عمال به 

نقالبی تبدیل ابزار نفوذ ساواک در جنبش ا
شده بود  پرداخته و سپس به  بررسی 
نقش چریکهای فدائی در زدودن این بختک 
از سر جنبش می رسد و در این رابطه می 

های حزب  ها و خيانت نویسد: "... رسوائی
توده که متأسفانه با نام کمونيسم همراه 
گشته بود از اوایل دهه سی تأثيرات بسيار 

م ایران بجا منفی و مخرب در ميان مرد
های  گذاشت، تأثيراتی که در سراسر سال

دهه چهل نيز همچنان پا برجا بود. این 
تأثيرات چنان بود که جنبش کمونيستی 

توانست گامی به جلو گذاشته و  ایران نمی
های طبقه کارگر و  در جهت تحقق خواسته

های ستمدیده ایران حرکت  دیگر توده
ن که ای را سازمان دهد مگر ای آگاهانه

بختک حزب توده که به مثابه پارامتری 
جدی، راه را بر پيشرفت جنبش انقالبی 
مردم ما بسته بود را از سر راه خود بر 

داشت. متحقق ساختن این امر مهم  می
تاریخی، رسالتی بود که در نيمه دوم دهه 
چهل، بر عهده نيروی کمونيستی در 
جامعه ما قرار گرفت که توانست هم در 

هم در عمل، با ترسيم خطی  تئوری و
قاطع و کامًال شفاف بين کمونيسم 

راستين با به اصطالح کمونيسمی که با 
شد، به آن  نام حزب توده شناخته می

رسالت پاسخ گوید. این نيروی اصيل 
کمونيستی همانا چریکهای فدائی خلق 
بودند.  مسلمًا برای این که چنين موفقيتی 

معه ما طی به دست آید، روند هائی در جا
های الزمی برای به ثمر  شده و زمينه

رساندن چنان رسالت بزرگی، شکل گرفته 
و تکوین یافته بودند. شرح و توضيح این 
موضوع در ادامه نوشته حاضر خواهد آمد. 
همچنين در این نوشته به یک موضوع 
اساسی دیگر نيز پرداخته خواهد شد و آن 

، ١٣٥٧این است که بعد از قيام بهمن 
سازمانی که دیگر سازمان چریکهای فدائی 
خلق ایران نبود ولی با توهم پراکنی در 

های هوادار چریکهای  ميان سيل توده
فدائی خلق، با توسل به ریا و تزویر آن نام  
را با خود حمل کرد، چگونه مرز ترسيم 

های فدائی با حزب  شده بين کمونيست
توده را در هم شکست! و در این مورد 

های رفيق جزنی در زندان که  وشتهنقش ن
به درون  ١٣٥٣عمدتًا در اواخر سال 

سازمان چریکهای فدائی خلق راه یافت، 
  )  ٥چه بود؟" (

  
سپس با بيان تاریخچه گروه "سورکی، 
جزنی، ظریفی" موقعيت آن زمان آن گروه 
را نشان داده و به نقد رفيقانه اما بی 
 رحمانه نظرات رفيق بيژن جزنی در مورد
ماهيت "حزب توده" و چگونگی نقد عملکرد 
رهبری حزب توده ووو... نشسته و تفاوت 

نظر بين آن چه که رفقای تئورسين 
مسعود  -چریکهای فدائی خلق ایران 

احمدزاده و امير پرویز پویان می گفتند را با 
در بيژن جزنی در زندان که رفيق  آن چه

 بر عليه آن نظرات قالب دفاع از چریکها
ح کرد را به تفصيل توضيح می دهد.  مطر

امری که در جنبش برای اولين بار به این 
صورت و در این کتاب انجام گرفته است.  
بيشک مطالعه این اثر در روشنی بخشيدن 

با تاریخ بر ناروشنی هائی که در رابطه 
وجود دارد  فدائی خلقسازمان چریکهای 

   کمک کننده خواهد بود.
  

قات در دستور زبان هر بهر حال ، گاهی او
ملتی ، به مرور زمان جای اسم و صفت با 
فعل عوض شده و استفاده نامتعارف از آن 
در محاوره های روزمره و یا در نوشته های 
کتبی متداول می گردد.  برای مثال در 
حيطه سياست در کشور ما ، "توده ای" و 
"توده ای" بودن و "تفکر توده ای" هر یک 

خود را گرفته اند.  حاال معنای خاص به 
دیگر الزم نيست که "توده ای" بود تا تفکر 
نا مبارک "توده ای" داشت.  شخص 
ميتواند تروتسکيست باشد و تفکر توده ای 
هم داشته باشد و یا اکثریتی باشد و 
تعفن تفکر توده ای وجودش را بپوشاند.  از 
این روست که تفکر "توده ای" عليرغم 

توده و مواضع شقه شقه شدن حزب 
رسوای آن در حمایت از جمهوری اسالمی 
و در یک کالم عدم حضورش در صحنه 
سياسی کشور هنوز وجود دارد و ضرورت 
برخورد با آن را در مقابل نيرو های انقالبی 

در این راستا ، خواندن کتاب  قرار می دهد.
"چریکهای فدائی خلق و بختک حزب تودە 

ل های رفيق خائن" ، و استدالالت و تحلي
اشرف دهقانی در شناساندن ماهيت 
واقعی حزب توده که مثل هميشه با قلمی 
شيوا و خوانا نوشته شده است را به 

  همگان توصيه می کنم.
  

  محسن نوربخش  
  

  زیر نویس ها:
از کتاب چریکهای فدائی خلق و بختک 

  حزب توده خائن
  ١١صفحه  – )١(
  ١٦صفحه  – )٢(
 ٢١صفحه   – )٣(
 ١٤صفحه   – )٤(
 ٢٩صفحه   – )٥(

  

  -احسان طبری
  مردم برای روشنفکران،  

  ١٣٢٣سال  ١٢شماره 
  
باید برای اولين و آخرین بار به این "

حقيقت پی برد که نواحی شمال 
ایران در حکم حریم امنيت شوروی 

ای که من  است....عقيده دسته
ن دسته قرار دارم، این شخصًا در آ

است که دولت به فوریت برای امتياز 
نفت شمال به شوروی و نفت جنوب 

های آمریکائی و انگليسی  به کمپانی
وارد مذاکره بشود... به همان ترتيب 
که ما برای انگلستان در ایران 
منافعی قائليم و برعليه آن صحبتی 

کنيم باید معترف باشيم که دولت  نمی
ز لحاظ امنيت خود در شوروی هم ا

  "ایران، منافعی جدی دارد.
 

شد. اما  مرداد، به مدت طوالنی در جنبش خلق ما به نادرست حزب کارگران تلقی و تصور می ٢٨حزب توده قبل از کودتای ....
برنامه توان با رجوع به  این حقيقت که حزب توده هيچوقت یک حزب کمونيست و حزب طبقه کارگر نبود را با قاطعيت می

، اعالم کرد که "ما یک ١٣٢٠مبارزاتی و عملکردهای آن اثبات کرد. به خصوص که این حزب خود در آغاز تشکيل در مهر ماه 
) و نه تنها ادعای ١٣٢٠سازمان ملی، دموکراتيک و ضد فاشيست هستيم" (نقل از جزوه اصول تشکيالتی حزب توده ایران سال 

ودن را نکرد بلکه بدون این که به نقش تاریخی طبقه کارگر در ایران در بسيج و متشکل کمونيست بودن و حزب طبقه کارگر ب
کردن همه اقشار و طبقات تحت ستم برای مبارزه عليه امپریاليسم و همه نيروهای ارتجاعی اشراف داشته باشد با قاطی 

ن مترقی و خرده بورژوازی" ناميد (کنگره اول کردن مرز بين طبقات، خود را "سازمان زحمتکشان، کارگران، دهقانان، روشنفکرا
). از جنبه اعتقادات ایدئولوژیکی نيز بارها اعالم کرد که "اکثر افراد حزب ما مسلمان و مسلمان زاده ١٣٢٣حزب توده، خرداد 

ایند و پيم هستند و نسبت به شریعت محمدی عالقه و حرمت خاصی دارند و هرگز راهی را که منافی با این دین باشد نمی
کردند که  ) و یا تأکيد می٢٠/١٢/١٣٢٢به تاریخ  ٢۵٧پذیرند" (نشریه رهبر شماره  مواضعی را که با آن تضادی داشته باشند نمی

گذارد و روش  "حزب توده ایران نه فقط مخالف مذهب نيست بلکه به مذهب به طور کلی و به مذهب اسالم خصوصًا احترام می
کوشد.  داند بلکه معتقد است که در راه هدفهای مذهب اسالم می يه مذهب محمدی منافی نمیحزبی خود را با تعليمات عال

  ....).١۵/١٠/١٣٢۵"(مردم شماره یک دوره پنجم به تاریخ 

 )١۶و  ١۵(صفحه  از كتاب چريكهاي فدايي خلق و بختك حزب توده خائن
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در شرايطی که همه جهان سرمايه 
-داری در بحران عميق اقتصادی

سياسی به سر می برد، دولت استان 
نيز همسو با سياست در کانادا ُکبک 

"رياضت های اقتصادی" دولت مرکزی 
کانادا به منظور تحميل هر چه بيشتر 
بار بحران ها بر دوش زحمتکشان، به 
 افزايش شهريه دانشگاه ها (بيش از

درصد به شکل تصاعدی در طول  ٨٢
پرداخته است. در هفت سال آينده) 

اعتراض به افزايش شهريه ها، 
فوريه  ١٣دانشجويان ُکبک در روز 

اعتصابی سراسری را آغاز کردند. 
تظاهرات متعددی نيز از همان آغاز 
تاکنون برگزار شده که غالبأ با حمله 
بسيار وحشيانه پليس روبرو شده اند. 

اين مدت، تعدادی از  در طول
دانشجويان در اثر حمالت پليس 
شديدأ مجروح و يا دچار نقص 

به عنوان  عضوهای دائمی شده اند.
 ٧مثال در تظاهرات نشسته ای در روز 

بنگ" -مارس، يکی از نارنجک های "فالش
پليس، توی صورت يکی از دانشجويان 

 ۶منفجر شد و چشم او را کور کرد. در روز 
يکی از دانشجويان در حمله ماه مه نيز 

پليس به تظاهراتی در منطقه "ويکتوريا 
ويل" کور شد و يک دانشجوی ديگر دچار 
شکستگی جمجمه و ضربه مغزی شد. اما 
این وحشی گری های پليس باعث نشد 
که تظاهر کنندگان از ميدان در بروند. من و 
خواهرم که اخبار مربوط به این تظاهرات را 

شديدأ تحت تأثير  تعقيب می کردیم 
مقاومت مردم ُکبک قرار گرفته و در ماه مه 
برای حمايت از آنها به شهر مونترال رفتيم. 
در آنجا اخبار تظاهرات و رويدادهای روزانه 
را به پدر و مادرم ايميل می کرديم، گزارش 

بخشی از آن ايميل ها تنظيم بر مبنای   زير
شده. ترجمه از انگليسی به فارسی این 

  ارش نيز توسط مادرم صورت می گيرد.گز

  شب ١٢ساعت  -ماه مه ٢۵

سالم مامان و بابا، امروز وسط ظهر به 
مونترال رسيديم. در راه پيرمرد کشاورزی را 
دیدیم که ميوه می فروخت و مقداری توت 
فرنگی خوشمزه از او خريديم. او می گفت 

که امسال به خاطر گرم بودن هوا، توت 
  ز موعد رسيده اند. فرنگی ها زودتر ا

اتاقی که گرفته ايم خيلی راحت و گرم و 
نرم است، درواقع خانه پيرمرد و پيرزن 
مهربانی است که آن را به هتل ارزان 
قيمتی تبديل کرده اند تا از اين طريق 
مخارج زندگی خودشان را (که حقوق 
بازنشستگی اندک آنها پاسخگوی آن 

از  نيست) تأمين کنند. همه اتاق ها پر
است که از شهرها و توريست هايی 

  کشورهای ديگر به مونترال آمده اند. 

بعد از ناهار برای گردش به مرکز شهر 
رفتيم. بزرگراه های تودرتوی اين شهر آدم 
را گيج می کند. در کافی شاپ با دختر 
دانشجويی آشنا شديم، به يکی از بزرگراه 

مارچ  ٢٠ها اشاره کرد و گفت که در روز 
نفر دانشجوی معترض، آنجا را  ١۵٠د حدو

با بلوک های سيمانی بسته و ترافيک 
شديدی ايجاد کرده بودند. با حمله پليس، 
دانشجويان به سمت ترمينال مرکزی 
اتوبوس فرار کردند. پليس ترمينال را 

نفر از دانشجويان را  ١٠٠محاصره کرد و 
شکار کرد و هر کدام از آنها را به پرداخت 

  جريمه وادار کرد. دالر  ۴٩۴

  شب ١٢ماه مه، ساعت  ٢۶

امروز صبح کمی از برگ درخت های سرو 
توی پارک نزديک هتل جمع کردم و با آنها 
برای مهمان های هتل که با هم دوست 
شده ايم، چای درست کردم. همه 
خوششان آمده بود و تا به حال نمی 
دانستند که برگ درخت سرو ويتامين 

، در زمستان ها که "سی" دارد و در قديم
سبزی و ميوه تازه در کانادا پيدا نمی 
شده، سرخپوست ها چای برگ سرو می 
خوردند و از اين طريق ويتامين "سی" 
بدنشان را تأمين می کرده اند. چند تا از 
گياهان بومی ديگر را هم که غذای 
ساکنين اوليه کانادا بوده، به توريست ها 

اشان را به نشان دادم و خواص و طرز تهيه 
آنها ياد دادم، برایشان جالب بود و خيلی 

  تعجب کرده بودند. 

کمی قبل از غروب آفتاب، به تظاهرات 
رفتيم. این تظاهرات برای من با تظاهرات 
هائی که قبًال در آنها شرکت کرده بودم 
متفاوت بود. جالب بود که متوجه شدم که 
تظاهرات دیگر به خاطر اعتراض به باال رفتن 
شهریه صورت نمی گيرد بلکه در اعتراض 
به سياست های نئو ليبراليستی در ُکبک 
بر پا می شود که تظاهرات دیشب هم 

  یکی از آنها بود. 
قبل از ادامه مطلب بهتر است این را بگویم 

ُکبک از جهاتی با بقيه قسمت های که 
کانادا فرق دارد. اوًال مردم  در اینجا 

ُکبک،  بيشتر سياسی هستند و در
دموکراسی ليبرالی در مقایسه با 
جاهای دیگر کانادا بيشتر و پيشرفت 
های اجتماعی شان نيز که حاصل 

می  ١٩۶٠مبارزات آنها در سالهای 
باشد، باالتر است. اما در چند سال 
اخير حکومت محلی ُکبک به اجرای هر 
چه بيشتر سياست های نئوليبرالی 

ریه روی آورده که باال بردن مقدار شه
دانشجویان یکی از آنهاست. به همين 
خاطر در چند ماه اخير نيم ميليون نفر 
در حمایت از دانشجویان دست به 
تظاهرات زدند که تقریبًا به طور 

این مبارزات هرروزه صورت می گيرد. 
فشار زیادی روی حکومت آورده به طوری 
که آنها مدارس را تا ماه سپتامبر تعطيل 

وزیر آموزش  ،ر چنين جویاعالم کرده اند. د
و پرورش استعفاء داد و حکومت، الیحه 

 ٢۴در کمتر از " ٧٨جدیدی را به نام "اليحه 
ساعت به شکلی عجوالنه و با دور زدن 

به  روکراسی معمول، به تصويب رساند.وب
قول پورفسور "الموند" يکی از استادان 
دانشکده حقوق مونترال، اين اليحه بعد از 

ن جنگ"، بدترين و "قوانين دورا
غيردمکراتيک ترين اليحه در تاريخ کانادا 
است. بر اساس اين اليحه، کارمند ها و 
استادان مؤسسات آموزشی حق اعتصاب 
ندارند، هر نوع تجمع و پيکت گذاشتن و 
تظاهرات و راه پيمايی در محوطه دانشگاه 
و کالج ها ممنوع است، و تظاهرات و تجمع 

ز بدون اجازه پليس در اماکن ديگر شهر ني
جرم محسوب خواهد شد. اما غير قانونی 
شدن تظاهرات باعث عقب نشينی مردم 
نشد. به طوری که ساعاتی پس از تصويب 
اليحه مزبور، تظاهرات شبانه ای در مرکز 

 ،بكمردم كُمقاومت الهام بخشِ
  !عليه تعرض بورژوازي  
  

  ات عينی یک جوان شرکت کننده(مشاهد
  )بک کانادادر ُک در تظاهرات  مردمی 
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شهر برگزار شد و مردم با کوکتل مولوتف 
به پليس حمله کردند و در این جریان بيش 

  ر شدند.نفر از آنها دستگي ٧٠از 
مردم به  ٧٨از زمان تصویب  الیحه  

شيوه جدیدی تظاهرات می کنند. آنها 
به سبک مردم مبارز شيلی با قابلمه 
و مالقه و کفگيری که روی آن می 

عالوه  کوبند به خيابان می آیند. یعنی
بر تظاهرات در مسيرهای سنتی راه 
پيمايی، هر شب ساکنين محله های 

از مناطق  از سراسر ُکبک وکارگری 
بالفاصله پس از مختلف مونترال 

شروع تاريکی به تظاهرات و راه 
پيمايی در کوچه و خيابانهای محالت 
مسکونی خود پرداخته و نيم ساعت 
با زدن کفگير و مالقه به قابلمه 
هايشان سر و صدا ايجاد می کنند. 
اين کار به طور خودجوش و با الهام از 
شکل تظاهرات ضد دولتی مردم 

و  ١٩٨٠و  ١٩٧٠يلی در دهه ش
تظاهرات مردم آرژانتين در اوايل اين 

به اين تظاهرات  قرن شروع شد.
"کاسرول" می گويند که در زبان فرانسه به 
معنی ظرفی برای پختن غذا (مانند قابلمه 
يا ماهي تابه) است. در طول اين مدت، 
کلمه "کاسرول" بيشتر از هر کلمه ديگری 

است. در مرکز شهر  در توئيتر تکرار شده
هم هر شب تظاهرات وسيعی برپا می 
شود. این واقعيت به سادگی به معنی آن 
است که مردم از حق خود برای برپائی 
تظاهرات دفاع می کنند و الیحه مزبور که 
نارضایتی مردم را باعث شده خشم آنها را 

  عليه حکومت بر انگيخته است. 
موضوع دیگری که توجه مرا در این 

اهرات جلب کرد این بود که متوجه تظ
شدم که برخالف تظاهرات هائی که 
قبًال در آنها شرکت کرده بودم، این 
تظاهرات از قبل سازماندهی نشده و 
هيچ سازمانی آن را برپا ننموده و از 
مردم برای شرکت در آن دعوت نکرده 

  بود.
شب وقتی تظاهرات شروع شد در ابتدا دو 

بودند ولی با ادامه تا سه هزار نفر در آن 
تظاهرات مردم مرتب به آن می پيوستند به 
طوری که تعداد حداقل به صد هزار نفر 
رسيد. البته من رقم دقيق را نمی دانم 
ولی برای این که وسعت و بزرگی این 
تظاهرات را بسنجم خودم را به جلوی 
راهپيمائی رساندم و در گوشه ای از 

تظاهرات  خيابان ایستادم تا با گذشتن صف
بتوانم برآوردی از آن داشته باشم. به نظر 
می رسيد که این صف پایانی ندارد چون 
مردم مرتب به آن می پيوستند. وقت 

دقيقه  ۵٠گرفتم و دیدم که که بيشتر از 
طول کشيد که صف تظاهرات کنندگان از 
جلوی من گذشتند. دوباره به صف 

  تظاهرات برگشتم.
از  در این تظاهرات هيچ پرچمی

اتحادیه ها دیده نمی شد. معموًال در 
چنين تظاهرات هائی پرچم این یا آن 
اتحادیه برافراشته بود ولی به نظر 
می رسد که چون این تظاهرات 
قانونی نيست اتحادیه ها سعی کرده 
اند خود را از آن جدا کنند. در واقع 

شرکت کنندگان در این تظاهرات مردم 
را مجسم عادی بودند و در ذهنم این 

کردم که در انقالب ایران هم مردم 
خودشان بدون هيچ سازماندهی به 
 -خيابان آمده و تظاهرات می کردند

هر چند با اطالعاتی که از آن انقالب 
دارم می دانم که ابعاد انقالب ایران با 

  .این تظاهرات قابل مقایسه نيست
حيرت آور است که چطور مردم 

سن) به "عادی"، جوان ها (و افراد م
فعالين سياسی تبديل شده اند! 
وقتی مردم شعار می دادند (به زبان 
فرانسه) از پسری خواستم که آنها را 
برايم ترجمه کند. يکی از شعارها اين 
بود "ما، عقب نشينی نخواهيم کرد و 

  رو به جلو پيش می رويم!"
دختری که همراه با دوستش به تظاهرات 

به من گفت آمده بود، به زبان انگليسی 
"می دانم که تالش برای فهميدن اينکه چه 
می گويند (منظورش شعارهای فرانسوی 
بود) کمی گيج کننده است. من از ونکوور 
آمده ام و زبان فرانسه من هم زياد خوب 
نيست." او دختری بود با ظاهری بسيار 
معمولی، سفيد پوست و الغر اندام. وقتی 

يم، که ما مشغول حرف زدن با هم بود
پليس حمله کرد، ما همگی گوش به زنگ 
و آماده فرار از حمالت پليس بوديم. وقتی 
آنها حمله کردند، ما به سمت ديگر ميدان 
دويديم، و بعد دوباره همديگر را پيدا کرديم. 
او در باره تظاهرات روزهای گذشته برايم 
صحبت کرد و گفت که هر بيست و دومين 

برگزار می روز ماه، بزرگترين تظاهرات 
شود. و گفت که چطور يک بار حدود يک 
ماه و نيم پيش، دستگير شد و پليس 

دالر  ۶٠٠محلی (نه پليس مرکزی) او را 
جریمه کرد اما سابقه برايش رد نکردند. 
راديکاليسم او، و همه مردمی که در 
تظاهرات شرکت می کنند، من را 
خيلی تحت تأثير قرار داد. آنها خيلی 

ند، از ضدامپرياليسم راديکال هست
بودن صحبت می کنند، نه فقط از 
مخالفت با افزايش شهريه ها. پليس 
بارها به مردم حمله کرده و آنها را 
پراکنده می کرد، وقتی پليس حمله 

می کرد ما به فرانسه فرياد می زديم 
"مردمی که متحد شده اند، هرگز 

  شکست نخواهند خورد!"

ی قرمزی همه، منجمله خود ما، مربع ها
به سينه لباس هايمان سنجاق کرده 
بوديم. جريان مربع قرمز از اين قرار است 

ماه مارس، که دولت کوبک  ١٨که در روز 
را  ٧٨از ترس گسترش خشم مردم  الیحه 

گذراند و هر گونه تظاهرات و تجمع را 
ممنوع کرد و انجمن شهر مونترال هم با 
ه صدور آئين نامه هائی استفاده از هرگون

وسيله ای برای پنهان کردن صورت را غير 
قانونی اعالم نمود، بسياری از تظاهرات 
کنندگان برای نشان دادن مقاومت خود در 
مقابل قوانين مزبور، با نقاب های هالووين 
و يا نقاشی کردن صورت هايشان در 
تظاهرات شرکت می کنند. همچنين با 
توجه به این که يک روز بعد از تصويب 

مزبور، در کنسرتی که توسط گروه  اليحه
موسيقی "آرکيد فاير" برگزار شد، همه 
نوازنده ها و خواننده ها (منجمله خواننده 
مشهور "مايک جاگر") با سنجاق کردن يک 
مربع قرمز به سينه لباس های خود، آن را 
به سمبل حمايت از دانشجوها و مردم 
آزاديخواه تبديل کردند، به همين خاطر 

ردن یک مربع قرمز توسط سنجاق ک
تظاهرکنندگان به لباس به معنی حمایت از 

  دانشجویان و مردم آزادیخواه است. 

نفر  ۵١٨مردم می گفتند که سه روز پيش، 
در تظاهرات دستگير شدند. ظاهرأ پليس 

دالر  ۶٣۴به آنها گفته که هر کدام بايد 
جريمه بدهند تا آزاد شوند. مردم می گويند 

، ٧٨ل بعد از تصويب اليحه در هفته اوکه 
نفر با استناد به آن دستگير  ١٠٠٠بيش از 
دولت فکر می کند که با استفاده از شدند. 

مترسک اليحه و حمله های بزدالنه پليس 
به مردم در تاريکی شب، می تواند مردم را 
بترساند، اما برعکس منجر به برافروخته تر 
شدن هرچه بيشتر خشم مردم و بخصوص 

بدون حضور مشخص ارگران آگاه (شرکت ک
  در جنبش شده.اتحاديه ها و رهبران آنها) 

  صبح ١ساعت  -ماه مه ٣١

تازه از یکی دیگر از تظاهرات های شبانه 
شب  ٨برگشته ام. تظاهرات از ساعت 

و نيم  ١٢شروع شد و تا حدود ساعت 
طول کشيد. این سومين تظاهرات در این 

 ٣۴شهر است که در آن شرکت کردم. 
تظاهرات دیگر هم قرار است برپا شود.  
حيرت آور است با این که مدت زیادی است 
که تظاهرات صورت می گيرد مردم هنوز 
خيلی با انرژی در آن ها شرکت می کنند. 
از اين همه راديکاليسم مردم ُکبک خيلی 
خوشم می آيد. مردم ُکبک مصمم هستند 
و در راه پيمايی هايشان تند راه می روند! 
در حالی که ما در تظاهرات تورنتو خيلی 

  ! رفتيمآهسته تر از اينها راه می 

همانطور که در ایميل قبلی گفتم این 
تظاهرات از پيش سازماندهی نشده و 

این مبارزات فشار زیادی روی حکومت 
آورده به طوری که آنها مدارس را تا ماه 
سپتامبر تعطيل اعالم کرده اند. در چنين 

وزیر آموزش و پرورش استعفاء داد  ،جوی
و حکومت، الیحه جدیدی را به نام "اليحه 

ساعت به شکلی  ٢۴تر از در کم" ٧٨
روکراسی وعجوالنه و با دور زدن ب

اين اليحه بعد  معمول، به تصويب رساند.
از "قوانين دوران جنگ"، بدترين و 
غيردمکراتيک ترين اليحه در تاريخ کانادا 
است. بر اساس اين اليحه، کارمند ها و 
استادان مؤسسات آموزشی حق 
ه اعتصاب ندارند، هر نوع تجمع در محوط

دانشگاه و کالج ها ممنوع است، و 
تظاهرات و تجمع در اماکن ديگر شهر نيز 
بدون اجازه پليس جرم محسوب خواهد 
شد. اما غير قانونی شدن تظاهرات 
باعث عقب نشينی مردم نشد. ساعاتی 
پس از تصويب اليحه مزبور، تظاهرات 

 شبانه ای در مرکز شهر برگزار شد 
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هيچ سازمانی مسئوليت آن را به عهده 
ندارد، به همين خاطر تظاهرات کنندگان 
 -مسير حرکتشان را به پليس نمی دهند

قانون باید چنين بکنند. هر چند که مطابق 
در نتيجه این امر، عکس العمل پليس وضع 
خنده داری پيدا کرده است. با این که 
خيلی تالش می کنند که مسير راهپيمائی 
ها را دنبال کنند ولی گيج شده اند. گاه 
گاهی مسير را گم می کنند و بعد دوباره با 
شتاب می دوند تا به تظاهرکنندگان 

ی پليس زیادند و در برسند. ماشين ها
شهر با چراغ های نور باال حرکت می کنند 
تا بتوانند تظاهرات را تحت کنترل بگيرند 
ولی از آنجا که نه یک تظاهرات بلکه 
تظاهرات متعددی در نقاط مختلف شهر 
برپا می شود، پليس نمی تواند موفق 
شود. تظاهر کنندگان خيابان ها را می 

ا گشت می بندند. هلی کوپتر هم در هو
   زند.

امروز دولت ُکبک اعالم کرد که بعد از 
روز مذاکره، ميز مذاکره را ترک  ۴

خواهد کرد و از دانشجويان انتظار 
دارد که به اعتصاب پايان دهند. اما 
مردم به اين اطالعيه های دولت می 
خندند. مردم خيلی راديکال تر از به 
اصطالح "رهبران" دانشجويان 

به عنوان مثال،  اعتصابی هستند.
" که CLASSEاتحاديه دانشجويی "

بيش از نيمی از دانشجويان اعتصابی 
را تحت پوشش خود دارد، هرچند که 
در ابتدا اعالم کرد که اليحه مزبور را 
قانونی ندانسته و از آن پيروی نخواهد 
کرد، و دولت هم در ابتدا اعالم کرده 
بود که به هيچوجه با انجمن ها و 

های دانشجويی مذاکره اتحاديه 
نخواهد کرد، اما پس از شرکت 
گسترده و راديکال مردم در جنبش و 
برگزاری تظاهرات شبانه "کاسرول"، 
دولت اعالم کرد که حاضر است پای 

و ديگر  CLASSEميز مذاکره برود و 
انجمنهای دانشجويی هم رفتند پای 
ميز مذاکره و تالش کردند که 

همسو با قراردادهايی را که اساسأ 
خواسته های دولت بود نه 

تصويب  دانشجويان اعتصابی، به
فق ودانشجويان برسانند، اما م

. بجز "ائتالف برای اتحاد نشدند
)"، دو فدراسيون  CLASSEدانشجويان (

دانشجويی ديگر، فدراسيون دانشجويان 
) و فدراسيون FECQکالج های ُکبک (

) FEUQدانشجويان دانشگاه های ُکبک (
دشان را "رهبر" دانشجويان هم خو

اعتصابی کرده اند. درحالی که اکثر بدنه 
اعتصاب بسيار راديکال تر از اين "رهبران" 
هستند. اما متأسفانه دانشجوهای راديکال 
هنوز نتوانسته اند خود را به طور مستقل 
از احزاب دست راستی و رسمی موجود، 
سازماندهی کنند و از داخل صف نيروهای 

افرادی را به عنوان رهبرانشان  راديکال،
انتخاب کنند که تأمين منافع دانشجويان 

متعلق به خانواده های کم درآمد را هدف 
اقدامات دولت ليبرال خود قرار بدهند. 

عليه دانشجویان متعلق به طبقات 
محروم جامعه، بخشی از سياست 
های سيستم برای انداختن بار بحران 

ین محروم ابخش اقتصادی بر دوش 
جامعه است. هدف از يورش به آزادی 
های دمکراتيک، منجمله تصويب اليحه 
مزبور، سرکوب مقاومت ها و مبارزات 
طبقات محروم جامعه با فشارهای 
اقتصادی ای است که بر آنها تحميل 
می شود. افزايش شهريه دانشجويان 
نيز بخشی از اقدامات گسترده دولت، 
مانند قطع سوبسيد مهدکودک، 

ی کردن خدمات پزشکی، خصوص
افزايش ماليات طبقات کم درآمد و 
تحميل ماليات های جديد بر آنها، مانند 
ماليات بر خدمات درمانی، افزايش 

 ٣٠سال،  ۶٧سن بازنشستگی به 
درصد کاهش حقوق بيکاری، و فشار 
های اقتصادی ديگر در طول دوسال 

  گذشته است.

 ٢٢يکی از بزرگترين تظاهرات شبانه در 
هزار نفر  ٣٠٠س انجام شده که بيش از مار

در آن شرکت کرده بودند. از آن به بعد، روز 
هر ماه به روزی برای برگزاری بزرگترين  ٢٢

راه پيمايی تبديل شده و همه مردم تالش 
می کنند که حتمأ در تظاهران آن روز 

  شرکت کنند. 

ژوئن روز شماری  ٢٢من برای تظاهرات 
   می کنم. 

  ادامه دارد

  ارغوان

  چريك فدايي خلق، رفيق كبير ، امير پرويز پويان اودان باد خاطره و راه ج
  ايران شد! در كه با انديشه و عملش راهگشاي جنبش نوين كمونيستي

  رفيق کبير امير پرويزسوم خرداد سالروز شهادت يکی از بنيان گذاران چريکهای فد ائی خلق 
  ارتباطيم، کشف و می باشد که صميمانه بر اين باور بود که :"تا با توده خويش بی   پويان 

  سرکوبی ما آسان است. برای اينکه پايدار بمانيم، رشد کنيم و سازمان سياسی طبقه کارگر
  بايد طلسم ضعف خود را بشکنيم، بايد با توده خويش رابطه ای مستقيم و  را بوجود آوريم، 

  استوار بوجود آوريم."
  کستن طلسم جدائی و با در نظر رفيق پويان درست برای پاسخ گوئی به اين ارتباط و در هم ش

  گرفتن اين واقعيت که  رابطه با پرولتاريا" هدفش کشاندن اين طبقه به شرکت در مبارزه 
  است" در شرايط ديکتاتوری عريان حاکم بر ايران ضرورت مبارزه مسلحانه را مطرح کرد.  سياسی

  ه معنوی برقرار می کند، و در بستر خود "بين روشنفکران پرولتری و پرولتاريا رابط  راهی که 
  اعمال اين قدرت در ادامه خويش به رابطه سازمانی می آنجامد." و ديديم که تجربه با چه 

  در سوم خرداد ياد و خاطره يار انديشمند گارگران که چه اين راه را به اثبات رساند.  صراحتی درستی
   رحمت اهللا پيرو نذيریه با رفيق حماسی اش همرا  نبرد  در طول زندگی پر بارش وچه در آخرين 

  را می نوشت و ستمشان را افشاءميکرد و اين رنج و ستم  نشان داد جز به کارگرانی که رنجشان
  را گرامی داشته و رهرو "انديشه ها ی پاک  نمی انديشيد،  داد انگيزه مبارزه اش را شکل می 
  که در همان روز در راه   نژاد اسکندر صادقی رفيق ،کارگر انقالبیپويان" باشيم. همچون  

  اين راه نمود.  خود را وثيقه سرح نمودن پرچم  تحقق همين انديشه ها در نبردی دالورانه خون
  جاودان باد خاطره تمامی جان باختگان خرداد ماه چریکهای فدایی خلق ایران که در

  ياليسم دربا امپریاليسم و سگهای زنجيریش، با خون خود درخت آزادی و سوس پيکار 
 کردند!  ایران را آبياری 

 

  
  
  
  
  
  
  

 رفيق رحمت اهللا پيرو نذيري

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 رفيق اسكندر صادقي نژاد
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  كارگران جهان متحد شويد!كارگران جهان متحد شويد!
  

درصد ثروت  ۶٠در جهان کنونی که یک درصد از جمعيت، بيش از  
) و بيش از نيمی از مردم جهان در ١جهان را در تملک خود داشته (

دانشمندان و روشنفکران و فالکت کامل زندگی ميکنند،  فقر
در خدمت اين نظام  خریده شده به وسيله بورژوازی و
فقر را اینگونه تعریف ظالمانه برای حفظ وضعيت موجود، 

ميکنند: "کمبود پول و کمبود منابعی که بتوان با آن غذا، 
لباس، محلی برای سکونت و دیگر نيازهای ضروری را 

ها سئوال شود که چگونه ميتوان  تامين کرد." و اگر از آن
مشکل فقر را حل کرد چنين جواب ميدهند: "این با رشد 

ی در سياست است که اقتصادی تامين شده و با تاثير گذار
ساله  ۴٠٠ميتوان فقر را از بين برد." اما با نگاهی به تاريخ 

رشد سرمايه داری که  شاهد رشد اقتصادی آن هم بوديم 
و اين نظام حتی به مرحله امپریاليسم هم گذر کرد باز هم 
می بينيم نه تنها فقر از بين نرفته بلکه گسترش هم يافته 

ها، هر روز فقير و فقيرتر شده و  اکثریت مطلق انسان واست. 
تنها قشر معدود سرمایه داران هستند که از این رشد نصيبی قابل 
توجه برده اند. و سياست نيز در دست کسانی و یا طبقه ای 
است که قدرت اقتصادی دارد، و بيش از دویست سال است که 
سرمایه داری قدرت سياسی را در دست دارد و دولت خود و 

ونی و قضایی خود را شکل داده  اما هرگز گامی در مراجع قان
نداشته است؛ چراکه خود مسبب آن  جهت از بين بردن فقر بر

بوده است.کسانی که چنين جلوه می دهند که سرمايه داری در 
جريان رشد خود قادر به غلبه بر فقر می باشد نه اين تاريخ را 

ازی ميتوانست فقر نه می خواهند بدانند که اگر بورژو فهميده اند و
 بنابراين چنين تعریف  را از بين ببرد که ديگر خودش وجود نداشت!

و به همين  هایی صرفا برای توجيه وضعيت کنونی ساخته شده،
  واقعی بوده و هيچ سنخيتی با حقيقت ندارد. دليل هم غير

  
ها یک تعریف علمی و واقعی  بر عکس بورژوازی رياکار، کمونيست

هاست که با صراحت اعالم کرده اند که  دارند و سالاز دالئل فقر 
"فقر نتيجه تقسيم ناعادالنه ثروت است" و  در نظام سرمايه داری

هر تعريفی که اين واقعيت را کتمان کند بيشک جهت فريب توده 
با تاثير گذاری در سياست" اند "هاست و کسانی که مدعی 

 ر رنجبرانی بر مالکيت خصوصی و استثمانضمن حفظ نظام مبت
فريبکارانی بيش نيستند. اینچنين است  "ميتوان فقر را از بين برد"

که خادمين بورژوازی روبنا و زیربنا را جابجا کرده و معلول را به جای 
 ها از عامل سياست صحبت ميکنند و منظور آن علت ميگذارند. آن

ها سياست غلط است که باعث فقر ميشود و نه سلطه مالکيت 
قسيم جامعه به طبقات که سياست طبقه سرمایه خصوصی و ت

را حفظ و  دار با اعمال دیکتاتوری بر توده های زحمتکش آن
  حراست می کند. 

  
در ميان کسانی که برای حفظ نظام ظالمانه موجود تبليغ می کنند 
کسانی هم پيدا می شوند که فقر را بگونه ای "خواست" فقرا 

جبران را احمق هائی جلوه می جلوه می دهند! و به اين ترتيب رن
دهند که گرسنگی را بر سيری، بيماری را بر تندرستی و بدبختی 
را بر رفاه ترجيح ميدهند. ولی واقعيت اين است که اگر سرمایه 

هایی به توده  ی به ارائه چنين تعریفزنيا، داری ذره ای محق بود 
  های زحمتکش نداشت. 

  
ها  جا ختم نميشود، آنفریبکاری سرمایه داری به اینالبته 

توسط خادمين خود گاه چنين نيز نظر ميدهند که: " اکنون 
دیگر زمانه عوض شده و زحمتکشان دیگر مثل سابق 

 های ماشينی استثمار نميشوند زیرا سرمایه داران از آدم
(روبات) استفاده ميکنند"، این نيز فریب دیگری است، زیرا 

داری تنها درصد  اوال روباتيزه شدن توليد در سرمايه
کوچکی از انبوه توليد در اين نظام را تشکيل می دهد و 

ها هم بوسيله کارگرانی ساخته شده " روبات"ثانيا همين 
اند که شيره جانشان در اين نظام کشيده می شود و ثالثا 
برخالف اوهام زدگانی که این فریب سرمایه داران را دامن 

است و سرمایه داری ميزنند که "دوران جدیدی" آغاز شده 
 های ماشينی استفاده ميکند همين ماشين اکنون از آدم

ته و کنترل کنند و رابعا خها را هم کارگرانی بايد راه اندا
ها همچون سایر " روبات"اینها نميخواهند متوجه شوند که 

ابزار های توليدی، سرمایه ثابت بوده و ارزش اضافه توليد 
  نمی کنند. 

  
ی توده های کارگر در کشورهای متروپل را برای دیگر اینکه زندگ

دست و دلبازی سرمایه داری نمونه می آورند ولی فراموش 
ميکنند که توده های کارگر هر چه دارند، حاصل سالها مبارزه 
است وگرنه سرمایه داری هرگز به رضايت خود چيزی به کارگر 

  نميدهد. 
  

ناسبات ستمگرانه جا که سرمایه داری بمثابه یک نظام و م از آن
چنان مناسباتی است که طبقه کارگر را مجبور ميکند بيش از  آن
چه دامنه تنگ احتياجات حياتی او حکم مينماید کار انجام دهد  آن
بنابراین در اخالق سرمایه داری این نيز پذیرفته شده است که  ،

زحمتکش تا زنده است طول عمرش کمتر از باروری کارش اهميت 
ه ميتوان جای هر زحمتکشی را با زحمتکش دیگر را به دارد چرا ک

آسانی پر کرد. به همين دليل هم هست که سرمایه دار به هيچ 
وجه توجهی نسبت به سالمت و دوران زندگی کارگر ندارد مگر 

چنين مناسبات ظالمانه ای  اینکه مجبور به رعایت آن گردد.  و در
بود. چرا که انباشت کارگر هميشه در فقر غوطه ور است و خواهد 

  ثروت در قطبی، انباشت فقر را در قطب دیگر الزامی می سازد.
 های واقعی دليل این فقر را ميدانند، و راه حل آن ولی کمونيست

را نيز. برای همين است که در هر گوشه این جهان مورد پيگرد و 
تعقيب و سرکوب قرار داشته و به مرگ محکوم شده اند زیرا 

را مسبب تمام  دی نظام بورژوائی هستند زیرا آنخواهان نابو
بدبختی های بشر در عصر کنونی دانسته و هدفشان رسيدن به 
شرایط دمکراتيک و انسانی ای ست که در آن زندگی بدون 
وحشت، بدون فقر و بدون تمام آالم یک حق طبيعی و شناخته 

ها باشد. هدف مقدسی که الزمه اش   شده برای تمامی انسان
  ودی نظام ظالمانه سرمايه داری است.ناب
  

  عبداله باوی
  ٢٠١٢ژوئن 

  زیرنویس:
 تریليون دالر ۶/٢ميلياردر با ثروتی بيش از  ٧٩٣ـ ١

  الپوشاني دالئل آن! فقر و فريبكاري براي
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در سفری که به  (امارات متحده عربی) 
داشتم، در ميان زرق و برقهای 
ساختمانهای چند صد ميليونی، نظير برج 
العرب و صدها کاخ و ساختمانهای 

ديگر و رشد اقتصادی انفجار  آسمانخراش
دبی شاهد اوضاع غم انگيز  و  -آميز امارات

تکان دهندۀ دختران جوان فيليپينی بودم 
که تا مدتها خواب را از چشمانم ربود و 
هنوز که هنوز است، کابوس آنچه بر آنان 

  ميگذرد، با من است.
  

***  
به دنبال سقوط رژیم سلطنت در ایران و 

می به دليل نقشی استقرار جمهوری اسال
که امپرياليستهای به رژيم جديد داده 
بودند، وظایف این رژیم فرق کرد و در نتيجه 
به ناگاه سيلی از سرمایه گذاریها به سوی 
امارات متحده عربی و بویژه دبی سرازیر 
شد و اين امر باعث رشد و توسعه 
اقتصادی با سرعتی سرسام آور در اين 

آور اقتصادی  منطقه شد. اين رشد سرسام
سال  ٢٠آنهم درمحدوده زمانی کمتر از 

بطور طبيعی طيف بزرگی از بورژواها و پادو 
های آنها را شکل داده است. بورژواهای 
تازه به دوران رسيده ای که گر چه 
حسابهای بانکی شان مملو از دالر است 
اما هنوز بقايای فرهنگ عقب افتاده منطقه 

ن اين جماعت را با خود حمل می کنند. زنا
که  زمانی، با توجه به مناسبات ارتجاعی 
حاکم و بر طبق قوانين بغایت عقب افتادۀ 
آن منطقه، کوچکترین نقشی در فعاليتهای 
اجتماعی نداشتند و ميبایستی تنها و تنها 
به کار بچه داری و امور خانه داری مشغول 
باشند، اکنون دیگر همين شغل را هم که 

انی شان محک زده با تولدشان بر پيش
شده بود، انجام نميدهند. و به تمام معنی 
زندگی ای کامًال انگلی پيدا کرده اند. چرا؟ 
زیرا که سيل دختران جوان فيليپينی که 
بعنوان کلفت و مستخدم به آن کشور 
جاری شده اند عمال آنها را حتی در خانه 

  هم بيکار نموده است.
  

نگی ای دختران فيليپينی اکثرا کارگران خا
هستند که بنابر موقعيت سخت زندگی در 
کشور خودشان و عدم وجود شغل ، مجبور 
به قبول شرایط استثمار اسفناکی در 
امارات شده اند. و آن پذیرش شغل کلفتی 
تحت قراردادهای موقت  دو ساله در 
خانواده های ثروتمند و یا حتی قشر 
متوسط کشورهای اين منطقه ميباشند. 

است که این گلهای جوان،  این در حالی
اکثرًا تحصيالت دانشگاهی داشته و مسلط 

به زبان انگليسی و معلومات کامپيوتری 
  باالئی هستند.

کارفرمایان ایشان که خود را"مواطن" 
خطاب ميکنند، به لحاظ موقعيت تحصيلی و 
درک و تبحرشان در امور کامپيوتری در 
درجه ای بسيار بسيار پائين و یا حتی 

کوچکترین سوادی در زمينه ارتباطات  بدون
مدرن قرار دارند و در مواردی حتی نميدانند 
چگونه از موبيلشان استفاده کنند و یا 
چگونه از کانال های تلویزیونی شان که 
خيلی زياد هم هستند،استفاده کنند. اما 
بورژوازی با شرایط استثمار وحشيانه ای 

ت، که در اختيار این کارفرمایان انگل صف
قرار داده، آنها را قادر نموده که تنها و تنها 
به دليل موقعيت مالی بسيار توانائی که 
دارند، این دختران جوان و آگاه و با سواد را 

به  -واقعًا به شکل برده  -به صورت برده
خدمت گمارده و به طور فاجعه آميزی از 
نيروی کار آنان و از خود آنان سوء استفاده 

  کنند.
  

نابسامان و فاجعه بار کار و زیست وضعيت 
زنان کارگر از همان بدو ورودشان به این 
شيخ نشينها آغاز می گردد. این برده ها و 
در واقع قربانيان، زمانی که با قراردادهای  
دو ساله وارد آن کشور ميشوند حتی 
گذرنامه هایشان از آنان گرفته ميشود و به 
همين دليل هم حتی در کشنده ترین 

لت هم، راه گریز از دست چپاولگران حا
استثمارگر و بازگشت به سرزمين خود را 

  ندارند.
  

الزم به ذکر است که نسل جوان آن منطقه 
(فرزندان همان کارفرکایان و سرمایه داران 
زالو صفت و استثمارگر) نيز بدليل مناسبات 
ارتجاعی حاکم بر جامعه و قدرت اقتصادی 

گ بسيار سطح خانواده و تحت تاثير فرهن
پائين خانواده هایشان که در آن پرورش 
یافته اند، حتی  رفتاری بمراتب غيرانسانی 
تر و درد آورتر با خدمتکاران و در واقع برده 

آنان کوچکترین احترام و  های خود دارند.
حقوق انسانی برای اين دختران جوان قائل 

  نيستند.
  

در  برای درک بهتر از آنچه که بر این قربانيان
امارات متحده عربی می گذرد در جريان 
اين سفر  مصاحبه های مخفی چندی با 
دهها تن از این دختران قربانی داشتم، 
آنچه در زیر می آید منعکس کننده شمه 
ای از وضعيت عينی کار و زیست کارگران 
زن فيليپينی در این کشورها و مشکالت 

  وحشتناک آنهاست.

گران زن، قرارداد های تحميلی به کار
ساعته  ٢۴قراردادی  دو ساله برای کار 

هستند برای یک خانواده سه یا چهار نفره 
نفره که در بهترین حالت در مقابل این  ۶تا 

کار و وظایف طاقت فرسا، چيزی حدود  
دالر آمریکائی در ماه به آنها پرداخت  ٢٠٠

می شود. کارگران زن خود را بایستی به 
  ن معرفی کنند.اسم "خَدامه" به مهمانا

  
 ١٠نفر بلکه برای  ٣ـ او نه فقط برای 

خانواده دیگر هم باید کار کند، زیرا بر 
اساس فرهنگ حاکم بر این خانواده ها، 
سرمایه داران زالو صفت دائمًا در خانه، 

عالوه بر  مهمانی های چند ده نفره دارند.
اینها مستخدم خانگی همچون برده ها 

نه ندارد مگر با اجازه بيرون رفتن از خا
همراهی کارفرما برای مثًال خرید و حمل 

او اجازه ندارد غذا  مواد مورد نياز آنها.
بخورد، تا زمانی که همه افراد فاميل غذا 

او اجازه ندارد بر سر یک   نخورده  باشند.
  ميز با آنان بنشيند.

  
او در یک اتاق در بيرون از ساختمان اصلی 

شه ای که شبيه اتاق نگهداری خانه در گو
حيوانات است و کوچکتر از یک سلول زندان 
است زندگی ميکند. این در حالی است که 
آن خانه حداقل چند صدمتر مربع وسعت 
دارد و او باید تمامی آن فضا را، از حياط و 
باغچه گرفته تا تمامی اتاقها و دستشوئی 

 او و توالت را روزانه بشوید و گردگيری کند.
اجازه ندارد بخوابد، تا زمانيکه آخرین فرد 
خانواده بخوابد، حتی اگر بيداری او بدنبال 

  صبح باشد. ٣کار سخت روزانه و تا ساعت 
او زودتر از همه بایستی بيدار شود، 
ماشينها را بشوید، حياط را بشوید، 
باغبانی کند، جارو برقی و گردگيری و ..... 

ده و  روی و سرانجام صبحانه را آماده کر
او خودش  ميز چيده و آنها را بيدار کند.

  هنوز اجازه صبحانه خوردن را ندارد.
  

اوساعت استراحت واقعی ندارد. حتی در 
ساعت باصطالح استراحت یک ساعته بعد 
از ظهر، اعضای خانواده سرمایه دار و یا 
کارفرما به وحشيانه ترین حالت بر در 

و موهای پاشو بر"اتاقش ميکوبند که مثًال 
   !"دخترشان را سشوار بکش

  
اگر کارفرما از رفتار بچه هایشان که بشدت 
بی تربيت و دچار تضادهای فرهنگی 
هستند ناراحت باشند آنرا بر سر خدامه ها 
خالی ميکنند و او حق اعتراض و عکس 

 yes sir / yesالعمل ندارد. فقط باید بگوید: 
madam  او در مورد خرید در فروشگاهها

  پر پر شدن گلهاي فيليپيني!
  شيخ نشينهای خليج فارس) (گزارشی از وضعيت کارگران خانگی زن در

  
  

حاشيه خليج فارس مي  نويسنده، پيش از تشديد بحران اقتصادي و سقوط اقتصادي در كشورهاعيني : اين گزارش نتيجه مشاهدات پيام فدايي توضيح
 .باشد
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و یا خانم    Sirیستی پشت سرآقا با
madam   !!راه برود مثل يک سگ  

  
او اجناس خریداری شده را هر چقدر هم 
سنگين باشد، بایستی به تنهائی حمل و 

او اجازه ندارد خانم و  به داخل خانه بياورد.
  آقا را به اسم صدا بزند بلکه آنان را باید  

Sir/ Madam .اگر به او از طرف  صدا بزند
مردان خانواده تجاوز جنسی شود، امری 
که یک پدیده وحشتناک ولی عادیست، به 
عنوان قربانی، او مقصر است و نه 

اگر در اثر تجاوز حامله شود مقصر  کارفرما!!
است و نه کارفرما و یا افراد تجاوزگر 

  خانواده!!
  

چنين کارگری حتی زمانی که به کشورش 
مده به که برميگردد اگر از آنچه بر سرش آ

مسئولين دولتی که صرفا عالقه مند به 
ميزان ارزی هستند که این کارگران به 
فيليپين و کشورهای صادرکننده کارگر 
خانگی می برند، شکايت کند  مقصر است 
و به وی گفته می شود که  چرا رفتی 

او حق مریض شدن  کشور دیگری کار کنی.
ندارد و اگر بيمار است با روی خوش 

ر کند و اجازه رفتن به دکتر را بایستی کا
اگر . ندارد، مگر در حالت بسيار خطرناک

خانم و آقا به مسافرت بروند، او بایستی در 
  خانه فاميلهای صاحب کار، کلفتی کند.

  
عالوه بر شرایط دهشتناک کاری، مرتبا 
مورد تحقير قرار می گيرد. به او ميگویند او 
برای این کلفت است که بيشتر از این 

رزش نداشته و چيزی نميفهمد. در رابطه ا
با تحقير جنسی و نژادی نيزاز نظر 
کارفرمایان زالو صفت، او ارزشی ندارد و 

   .زشت است زیرا که پوست تيره دارد

او اجازه ندارد وقايعی که در خانه در غياب 
اتفاق می افتد را به او بگوید. مثًال  sirآقا 

تخواب در اینکه خانم  اکثر اوقات روز در رخ
خواب بوده و یا فالن شخص آمده و یا حتی 
چه مهمانی هائی در غيبت او برپا شده 

برمال  madamاست. چنانچه رازهای خانم 
شود، او بشدت مورد خشم و ضرب، حتی 
خشونت فيزیکی قرار ميگيرد. گرچه خود 

هم در اکثر موارد تا دیر وقتهای شب  sirآقا 
  ر انجام ميدهد. را با زنان  دیگ Businessکار 

  
او اجازه ندارد از حقوق خود مثًال لپ تاپ 
(کامپيوتر دستی) بخرد و حق استفاده 

را ندارد مگر در امورات  pcازکامپيوتر 
  کمکهای درسی به بچه های آن خانواده.

رفتارهای وحشيانه صاحبکار با کارگران 
زحمتکش به همين جا ختم نمی شود بر 

ن کارگران طبق اظهارات بسياری از ای
خانگی، به طور مثال در قرارداد دو ساله 
شان قيد شده که در صورت مرگ اعضای 
فاميل ميتوانند برای مراسم خاکسپاری به 
کشورشان برگردند، اما در عمل، آنها اجازه 
رفتن را ندارند. کارفرمایان در مواردی حتی 
به مستخدم ميگویند عکس طرف را نگاه 

رفته ای! او حتی کن، فکر کن برای مراسم 
  حق گریه ندارد.

  
او روزانه صدها بار بایستی از پله های 
خانه ویالئی باال و پائين رود به اين دليل که  
مثًال بچه خانم تشنه است و ليوان آب 
ببرد، یا موبيل خانم زنگ ميزند بپرد باال 

  موبيل را جواب دهد و یا ...
  

او باید توهين بچه های کوچک خانه را هم 
او اجازه  حمل کرده و خوشرو باشد.ت

استفاده از دستکش  حتی در موقع 
استفاده از مواد شيميائی برای نظافت را 

او اجازه ندارد لباس نو بپوشد و  ندارد.
مهمتر اينکه او نبایستی لباسی که شبيه 

او را به شدت  لباس مادام باشد بپوشد.
مورد خشونت و آزار قرار ميدهند، اگر که 

درجه صدمه  ۵٠اغچه در دمای گلهای ب
  ببينند !

  
یکی از همين بردگان که بشدت حتی مورد 
خشونت فيزیکی کارفرما قرار گرفته بود 

که بود کارفرمایش یک پزشک ایرانی 
  "مواطن" شده بود.خودش 

به گروگان  sir /madamگذرنامه او در نزد  
گرفته شده و آنان در بدترین حالت هم 

هر  sirد را ندارند. اما حتی قدرت لغو قراردا
زمانی که اراده کند با دليل یا بدون دليل 
ميتواند قرارداد را منسوخ کرده و حتی 
بدون پرداخت حقوق ماه آخر، آنان را آواره 

  کند.
  

بدون شک موارد فوق تمامی مشکالت 
بيشمار صدها هزار تن از زنان کارگر خانگی 
در کشورهای اين منطقه  را در بر نمی 

، اما همين نمونه ها گوشه ای از گيرد
شدت استثمار و وحشی گری سرمایه 
داران در حق کارگران خانگی و بویژه زنان را 

  منعکس می کند.
  

زندگی این گلهای پرپر شده، قربانيان 
خاموش رژیمهای سرمایه داری و دست 
نشانده امپرياليسم در اياالت متحده 
عربی، جلوه کوچکی از ماهيت ضد خلقی 

ستثمارگر این نظامها را به نمایش می و ا
گذارد و بر ضرورت نابودی آنها و برقراری یک 
نظام دمکراتيک و انسانی که از ظلم و 

  .ستم در آن خبری نباشد تاکيد می کند
  
  د) -(ن

  ١٤از صفحه   ....نگاهي به مبارزات كارگران اتومبيل 
  

ه جان کارگران و استفاده هر چه بيشتر از اتحاديه های زرد برای فريب دادن آنها، مبارزات کارگری را با انداختن سگ های هار خود ب
بيش از پيش نشان داده است. موج جاری مبارزات دالورانه طبقه کارگر در روسيه قدرت تاریخی این طبقه و چشم انداز روشن آن را 

  کرده است. هر چه بيشتر در مقابل امپریاليستها و سرمایه داران زالو صفت ترسيم 
  

  زيرنويس ها:
)١ (Faurecia .فورسيا يک شرکت بزرگ اتومبيل سازی فرانسوی و ششمين توليدکننده قطعات اتومبيل در جهان است :

داخل اتومبيل، مقام اول را در بزرگترين کارخانه توليد کننده اتاقک و قطعات داخلی اين کمپانی (که از نظر حجم توليد ابزار 
فی مابين دولت روسيه و سرمايه داران فرانسوی بسته شد، در منطقه  ٢٠١١آپريل  ٢٥راردادی که در جهان دارد) طی ق

هزار متر مربع ساخته شد. عليرغم حجم فوق العاده بزرگ  ١٤جنوب غربی مسکو) در زمينی به مساحت  "کالوگا" (در
جی در منطقه "کالوگا" نيست. سرمايه سرمايه گذاری فورسيا در روسيه، هنوز فورسيا بزرگترين سرمايه گذار خار

گذارانی مانند صاحبان "سيتروئن" و "جنرال الکتريک" خيلی بيشتر از فورسيا سرمايه گذاری کرده و از منابع و نيروی کار 
  ارزان روسيه سود جسته اند.         

)٢ (Benteler- .کارخانه بنتلر يکی از توليد کننده های بزرگ قطعات يدکی فولکس واگن (اتومبيل سازی آلمانی) است  

)٣ (OMON     .پليس سيار ويژه دولت پوتين که به وحشيگری و خونخواری (مانند سپاه پاسداران ايران) مشهورند :  

)٤ (MPRA – حزب چپ نمای "جنبش نه توسط کارگران واقعأ آگاه و مبارز، بلکه توسط  ٢٠٠٦که در سال  ای اتحاديه
دارد. ايجاد شد و با اتحاديه هايی مانند "اتحاديه کارگران خدمات عمومی آلمان" همکاری نزديک سوسياليستی روسيه" 

    ا است. -آر-پی-رئيس ام Ivan Ovsyannikov یکی از عناصر راست به نام

)٥ (AvtoVaz   
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به دنبال رشد و تعميق بخران نظام  
اری حاکم بر روسيه موج د سرمايه

بزرگی از اعتصابات و ديگر اشکال 
زات کارگری صنايع مختلف اين مبار

کشور، بخصوص صنايع اتومبيل 
يکی از  سازی را فرا گرفته است.

در  ٢٠١٢اپريل  ١٣مهمترين اعتصابات در 
) ١کارخانه "فورسيا" به وقوع پيوست. (

کارگران اين کارخانه با خواست افزايش 
حقوق، و در اعتراض به شرايط نامساعد 

شروع محيط کار، اعتصاب نامحدودی را 
کردند. آنها در نوامبر سال گذشته نيز 
دست به اعتصاب زده بودند اما بدليل 
مخالفت قاطعانه سرمایه داران با 
خواستهای برحق آنان، مجبور شده بودند 
که بدون رسيدن به خواسته هايشان به 
سر کار باز گردند.  هرچند که در آن زمان 
کارگران با خشمی فروخفته به کار ادامه 

د اما مترصد موقعيتی مناسب برای دادن
ادامه مبارزه بودند. تا اينکه اخيرأ تشدید 
اقدامات ضدکارگری صاحبان و مديران 
کارخانه منجر به خشم شديد کارگران و  
اعتصاب مجدد شد. به عنوان مثال، يکی از 
مديران کارخانه دستور داده بود که زمان 
استراحت کارگران کاهش يابد، و زمان 

ی برای دستشويی رفتن، سيگار محدود
کشيدن، غذا خوردن، و غيره تعيين شود و 
هر کارگری که از مقررات جديد پيروی نکند، 
به پرداخت جريمه و يا اخراج محکوم شود. 
عالوه بر کاهش زمان استراحت و غذا، 

برخی از تعطيالت  مطابق مقررات جدید،
رسمی نيز حذف شده و به تعداد روزهای 

کارگران افزوده شد. و اين در  کار ساالنه
حالی بود که نه تنها حقوق ها افزايش 
نيافت، بلکه بسياری از امکانات رفاهی در 

نيز حذف شده و وضعيت محيط محل کار 
کار روز به روز وخيم تر و غير قابل تحمل تر 

  گشت. 

پيش از شروع اعتصاب در "فورسيا"، 
تن از کارگران کارخانه "بنتلر" نيز  ٢٧٠
در همان منطقه کالوگا واقع شده  که

) مهمترين ٢دست به اعتصاب زدند. (
خواسته کارگران "بنتلر" افزايش 
حقوق (که در حال حاضر مبلغ ناچيز 

يورو  ٤٦٠ هزار روبل برابر با  حدود ١٨
در ماه است) و قرارداد کار دائم بود. 

اعتصاب در "بنتلر" از اول تا اولين 
 ٣٠ب از پنجم مارچ، و دومين اعتصا

اپريل طول کشيد، اما هر دو  ٣مارچ تا 
اعتصاب با يورش نيرو های سزکوب 
دولت روسيه سرکوب شده و کارگران 
از دستيابی به مطالبات خود باز 
ماندند. بدليل حمایت عمومی از 

نه تنها  مطالبات برحق کارگران،
کارگران اعتصابی، بلکه مردم و 

ر هم که به حمايت از آنها دکارگرانی 
خارج از کارخانه تجمع کرده بودند نيز 
با حمله وحشيانه نيروهای پليس 

) مواجه OMONمخصوص روسيه (
  ) ٣شدند. (

دولت با زدن برچسب دروغين بر اعتصاب 
کنندگان، مانند تعلق به "گروه های 
افراطی و اخاللگر"، کارگران را تهديد به 
اخراج و دستگيری و حتی حبس درصورت 

اتحاديه ن به اعتصاب کرد. عدم پايان داد
)MPRA و بخصوص رؤسای حيله گر (

مانند "ايوان اوسيانيکف"  آن (افرادی
با فريب کارگران و وانمود کردن به 
اينکه اعتصاب به اهداف خودش 
رسيده، موفق شدند تا پايان اعتصاب 

) اما درواقعيت، در ٤(را اعالم کنند. 
جريان مذاکره با مديران کارخانه، 

ه کارگران با تقليل مطالبات اتحادي
عادالنه کارگران، خواسته هايی 
متفاوت با خواسته های کارگران 

تنها  اعتصابی را طرح کرده بود.
خواسته ای که اتحاديه تالش می کرد روی 
ميز مذاکره بگذارد، حق قرارداد کار جمعی 
بود. با اين حال، بر بستر سازشکاری 

ق قرارداد رهبران اتحادیه، کارگران نه به ح
دائم دست يافتند و نه حقوقشان افزايش 
يافت. عالوه بر آن، کارگران، وادار به کار در 
شرايطی دشوارتر و غيرانسانی تر از 
گذشته هم شده و تحت تعقيب پليس (که 

داد) نيز  پرونده سياسی برای آنها تشکيل
قرار گرفتند. اين به معنی موفقيت بزرگی 

کارخانه بود. برای سرمايه داران صاحب 
کارگران اعتصابی از ناگفته نماند که 

همان ابتدا هم اتحاديه مزبور را به 
عنوان نماينده خود معرفی نکرده 
بودند. درواقع، کارگران بدون اطالع 
اتحاديه دست از کار کشيده و اعتصاب 
را شروع کردند. اعتصاب کارگران عمال 
اتحاديه مزبور و سرمايه داران را 

مود اما آنها وقتيکه با غافلگير ن
اعتصاب مواجه شدند تالش کردند 
مذاکره با کارفرما را خود در دست 
گرفته و ضمن مذاکره اعتصاب را پايان 

  بخشند. 

، ٩٠پس از فروپاشی شوروی در دهه 
سرمايه داران اروپای غربی و روسيه که 
چشم طمع به نيروی کار بسيار باسواد و 

اين کشور  تعليم ديده (و ارزان قيمت)
داشتند موقعيت را مناسب ديده و برای 
سودجويی از اين ارتش بزرگ نيروی کار 
جوان و متخصص، به تالش برای توسعه 
حوزه بازارهای خود و از جمله ايجاد کارخانه 

با تشدید هايی در روسيه دست زدنند. 
هجوم سرمایه داران، کارخانه هايی 

مانند فيات، جنرال موتورز، فلکس 
تاکنون  ٢٠٠٠، ولوو و رنو از سال واگن

مرتبأ به حجم سرمايه گذاری خود در 
روسيه افزوده و از قيمت فوق العاده 
ارزان مواد خام و نيروی کار و فرآورده 

نفتی و ديگر منابع انرژی سود  های
جسته اند. پس از رکود شديدی که در 
پی بحران سرمايه های مالی در سال 

ايجاد شد، ، در صنايع اتومبيل ٢٠٠٨
سطح توليد صنايع اتومبيل سازی 

سال سريعأ به  ٣-٢روسيه پس از 
سطح توليد پيش از بحران بازگشت. 
خود سرمايه داران، وقيحانه اين 
سطح سريع ترميم و سود آوری را 
مديون نيروی کار ارزان روسيه اعالم 

عليرغم  اما در سالهای اخير کرده اند.
قوق کارگران تورم و گرانی شديد، نه تنها ح

افزايش نيافته بلکه حقوق بازنشستگی و 
بسياری از خدمات اجتماعی به جامانده از 
دوره شوروی، کاهش يافته و يا قطع شده 
اند. از طرف ديگر، در شرايطی که وضعيت 
اقتصادی روسيه هر روز وخيم تر شده و 
سرمايه داران آن کشور بار بحران های 

ش طبقه اقتصادی را هرچه بيشتر بر دو
کارگر اين کشور می اندازند، کارگران 
روسيه از ترس بيکار شدن وادار شده اند 
که تن به دستمزدهايی بدهند که به 
مراتب کمتر از مزد کارگران در کشورهايی 
مانند چين است. اما کارگران اين کشور 

در هيچوقت دست از مبارزه نکشيدند. 
سالهای بحرانی پس از فروپاشی 

رزات کارگری متعددی در شوروی، مبا
روسيه رخ داد. هر بار پس از سرکوب 
شديد اين مبارزات توسط دولت، 
کارگران مجددأ بلند شده و زمين را 
زير پای طبقه حاکم به لرزه در آوردند. 
در اين ميان، صنايع اتومبيل سازی 
روسيه (با حدود سه و نيم ميليون نفر 
کارگر) از اهميت زيادی برخوردار بود. 

هزاران  ٢٠٠٧به عنوان مثال در سال 
کارگر کارخانه "آتوواز" و کارخانه فورد 
(در سنت پيترزبورگ) به اعتصاب 
عظيمی دست زدند. هرچند که اين 
اعتصاب پس از چند هفته با همکاری 
دولت و اتحاديه های زرد، به شکست 
کشيده شد، اما راديکاليسم کارگران و 
 خشونت دولت جهت سرکوب مبارزات

طبقه حاکم و آنها، چهره ضدخلقی 
قدرت عظيم کارگران و وحشت رژيم از 
رشد روز افزون اين قدرت را هر چه 

اکنون نيز که نظام  )٥عيانتر نشان داد. (
سرمايه داری  در اين کشور با بحرانهای 
شديد تری مواجه گشته طبقه سرمايه دار 

  ترس و وحشت شديد خود از اوج گيری
  

  ١٣صفحه

 

  !نگاهي به مبارزات كارگران صنايع اتومبيل در روسيه
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مراسمی  ٢٠١٢جون  ٩شنبه  در روز 
توسط "کانون یاددهانی از شهدای مردم 
افغانستان" برای گراميداشت خاطره 
آزادیخواهان افغانی که در مبارزه با حکومت 
های وابسته و اشغالگران امپریاليست در 
چند دهه گذشته جان خود را از دست داده 
اند، با شرکت زنان و مردان و جوانان آگاه 

یرانی مقيم تورنتو برگزار شد. افغانی و ا
)١(  
  

مجری برنامه در ابتدای مراسم به این 
واقعيت اشاره کرد که انتخاب یک روز 
بخصوص به عنوان روز یادمان شهدای مردم 
افغانستان بسيار مشکل است، زیرا که 
"در کشوری که هر هفته اش، هر روزش و 
هر لحظه اش در ظرف بيش از سی سال 

قه ای همراه بوده که در با کشتار بی ساب
هيچ گوشه دیگر دنيا سابقه نداشته، 
انتخاب یک روز برای بزرگداشت یاد شهدا 

  سخت است." 
  

در طول مراسم، چند تن از زندانيان سابق 
زندان مخوف افغانستان، زندان "پل 
چرخی" خاطراتی از زندان و رفقای شهيد 
خود بيان کردند. همچنين زن آزادیخواهی 

"ماه جان" نيز خاطراتی را در مورد به نام 
شهدای مبارز و هم سازمانی خود که 

ها زندگی مخفی  چندین سال همراه با آن
داشته اند، با حضار در ميان گذاشت. او با 
بندی از شعر "فرخی یزدی" سخنانش را 
شروع کرد که می گوید "در کف مردانگی 
شمشير می باید گرفت، حق خود را از 

اید گرفت". این زن دهان شير می ب
آزادیخواه در بخشی از خاطراتش در مورد 
عموی پسرش که یکی از آزادی خواهان 
این کشور بوده، گفت: "وقتی که پس از 
ماه ها زندگی مخفيانه در کوهستان به 

می گشت، از دیدن او بسيار  خانه باز
خوشحال می شدیم اما از در خانه بودنش 

  بسيار نگران بودیم."
  

یکی دیگر از سخنرانان مبارزی بود "حبيب" 
از مناطق کوهستانی هرات و در روستای 

غالم  زادگاهش با انقالبيونی مانند "ماما
محمد" و دیگر مبارزانی که هم قریه ای او 
 بودند در مبارزات ضد سلطنتی و ضد

شرکت داشت.  ١٣۵٠امپریاليستی دهه 
های حبيب مربوط به  بخشی از صحبت
ش با هواداران چریک ارتباط و دوستی ا

او می گفت  های فدایی خلق ایران بود. 
هایم به  که دو تا از برادر که "بعد از این

دست مزدوران رژیم و امپریاليست ها 
کشته شدند، مجبور به مهاجرت به ایران 

وقتی که در یکی از شهرهای  شدم. 
مازندران به دنبال کار بودم با چند جوان 

او "  شنا شدم.فعال چریک فدایی خلق آ
همراه با رفقای ایرانی خود در مبارزه با 
رژیم شاه، خلع سالح پادگان ها، و پس از 

ضد ر نيز در تظاهرات ب ۵٧شکست انقالب 
جمهوری اسالمی شرکت داشته. به گفته 
او، بهترین خاطره اش از ایران در رابطه با 
زمانی است که با رفقای ایرانی خود برای 

يق اشرف دهقانی از شنيدن سخنرانی رف
  مازندران به مهاباد رفته بود. 

  
در این مراسم شعرهای انقالبی متعددی 
نيز توسط سخنرانان و شعرای افغانستان 
خوانده شد. شاعران آزادیخواهی مانند 

توخی" و "نجيب  "رحيمه توخی" و "کبير
ثاقب" نيز اشعار زیبایی را که خود سروده 

"رحيمه توخی" بودند، خواندند. برای نمونه 
در گراميداشت شهدای انقالب مردم 
افغانستان سروده ای تحت عنوان "ما آرام 
نگيریم" ارائه نمود که در بخشی از آن آمده 

  است:" 
  

  از کـاروان ، قـافـلــه سـاالران بـرفتـند
  مـا رهـروی راهـيم کـه یـاران بـرفتـند

  تيـغ قساوت شـکافتند سـينۀ بلـبالن بـا
  و دمـن خيل غـزاالن  بـرفتند از دشـت

  رفتند و داغ حسرت گذاشتند به قلب ها
  چون مـوج پر تالطـم، شـتابان بـرفتـند
  آن جــاده ای تـاریـک مخـوِف نـبرد را

  با مشـعل رزم کـردند فـروزان ، برفتـند
  بگذاشـتيم قـدم ، بر نقـش پـای یـاران
  در بحـرِ  بيـکـران ، خـروشـان برفتـند"

ين چریکهای فدایی خلق ایران در شهر فعال
تورنتو نيز در این مراسم حضور داشتند و 

ها  رفيق سهيال دهماسی از سوی آن
برای همبستگی با مبارزین افغان و مردم 
تحت ستم این کشور در این جلسه صحبت 
نمود. رفيق سهيال در بخشی از سخنان 
 خود گفت که: " واقعيت این است که سال

کائی ها در افغانستان هاست که آمری
جنایت می کنند و مردم بيگناه و غير 
مسلح را می کشند و بعد هم ریاکارانه  
ادعا می کنند که کشته شده ها از افراد 
وابسته به طالبان بودند. فرمانده 

 ئی که اشغالگران آمریکایی، توی خبرها
روز گذشته گوش می دادم ، می گفت که 

شته شده ساله به باال، ک ١۵کسی  "هر
این تاکتيکی   باشه، از فعالين طالبانه".

مردميه که تاکنون بارها  تبليغاتی و ضد
افشاء شده و مدارک غير قابل انکاری را 
مردم افغانستان در معرض دید مردم دنيا 
قرار داده اند که نشون ميده چنين ادعایی 

در خاتمه ضمن تاکيد بر باطله. "وی سپس 
ایران و های  پيوند ناگستنی خلق

یاد شهدای خلق افغانستان را  ،افغانستان 
های این کشور  گرامی داشته و برای خلق

در مبارزه بر عليه سلطه امپریاليسم و 
  پيروزی نمود.ی ارتجاع آرزو

  
 - فعالين چریکهای فدائی خلق ایران 

  تورنتو
  ٢٠١٢جون  ١٢
  

  زیرنویس: 
این مراسم اولين مراسمی است  -١

ددهانی از که توسط "کانون یا
شهدای مردم افغانستان" برگزار 
شده. "یاددهانی"در زبان افغانی به 

  معنی "یادآوری" یا "یادمان" است.

گزارشي از مراسم يادمان 

  شهداي مردم افغانستان

 كانادا!، در تورنتو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

 زنده باد اتحاد مبارزاتي كارگران و خلقهاي تحت ستم خاورميانه!
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 بهانه تعرض به حقوق زنان كارگر ،بحران اقتصادي
  در آمريكا! 

ر جهان همواره اين بوده و يکی از سياستهای شناخته شده بورژوازی در سراس
هست که با سر شکن کردن بار بحرانهای اقتصادی ای که نظام سرمايه داری با 

هم راه غلبه بر اين ، آن روبرو می شود بر دوش کارگران و توده های ستمديده 
بحرانها را هموار سازد و هم سود های باد آورده خود را حفظ نمايد. و جالب 

بورژوازی برای پيشبرد اين سياست ضد مردمی قبل  است که در همه کشور ها
  از هر چيز زنان را آماج حمالت خود قرار می دهد. 

  
برای نمونه در بستر تعميق بحران اقتصادی در آمريکا  شاهد هستيم که فقر و 
گرسنگی و بی خانمانی در ميان زنان هر روز گسترش بيشتری پيدا می کند. تا 

تی در کاليفرنيا که يکی از ثروتمندترين اقتصاد های آن جا که اخيرا دولت ايال
اياالت متحده آمريکا را تشکيل می دهد رسما اعالم نموده که   تأثيرات مخرب 

و خانواده هايشان کارگر و کارمند اقتصادی که در نتيجه بحران اقتصادی به زنان 
  در اين ايالت وارد شده خيلی بيش از بقيه نقاط آمريکاست. 

اين گزارش خانواده هايی که نان آور آنها زنان هستند، يک چهارم براساس 
در خانواده ها و فقيرترين اقشار اين ايالت را تشکيل می دهند. اين خانواده ها  

به کمک های دولتی مانند کوپن غذا و کمک هزينه های نقدی محتاج  اکثر مواقع 
نه کمک به طبقات بوده و هستند. در سالهای اخير که دولت آمريکا اين گو

محروم را کاهش داده و يا قطع کرده است آمار نشان می دهد که اين خانواده 
ها و طبيعتا کودکان و کهنساالن آنها در ابعاد وسيعتری در فقر و فالکت غوطه 

  ور شده اند.
  

که تعميق روزانه بحران بزرگی  دولت آمريکا با توجيه مقابله با کمبود بودجه اش
نظام سرمايه داری حاکم بر اين کشور را فراگرفته  همواره ابعاد  که سر تا پای

در قوانين رفاه اجتماعی تغييراتی داده که تأثيرات منفی آنرا افزايش می هد 
بيشماری بر زندگی طبقات محروم جامعه گذاشته است. به عنوان مثال قانون 

کمک های  که بر اساس آن دولت ملزم به پرداخت ١٩٦٨رفاه اجتماعی مصوبه 
در جريان اين يورش دچار  نقدی به زنان نان آور خانواده های کم درآمد بود

تغييرات زيادی شده است . تغييراتی که منجر به وخيم تر شدن وضعيت 
اقتصادی زنان گشته است. بر اساس اين قانون کارخانه ها و شرکت ها وظيفه 

صاص دهند اما از آنجا که داشتند تا  درصدی از نيروی کار خود را به زنان اخت
د با تغيير اين ندار کارگران زن از حقوق دوران بارداری، مهدکودک و غيره برخور

قانون عمال دست سرمايه دارها برای اخراج زنان و کاهش حقوق آنها باز 
گذاشته شده است. امری که نشان می دهد که دولت آمريکا به بهانه رفع 

نبه جرا مورد حمله قرار داده است.  مطالعه نان زبحران اقتصادی عمال حقوق 
های مختلف يورش دولت و طبقه حاکمه آمريکا به ستمديگان نشان می دهد که 

زنان آمريکا بسياری از دستاوردهای  ٢٠١٠تا  ٢٠٠٨در عرض سه سال يعنی از  
کسب کرده بودند، از دست دادند.   ١٩٦٠اقتصادی خود را که در پی مبارزات دهه 

دهنده اين واقعيت است که در سالهای اخير درصد  لتی آمريکا نشانآمار دو
بيکاری و کاهش حقوق در ميان زنان نان آور خانواده بيش از بقيه افراد جامعه 
آمريکا بوده است. برای مثال، درصد اشتغال مادران سرپرست خانواده از حدود 

ده است.  بر رسي ٢٠١٠درصد در سال  ٥٩به کمتر از  ٢٠٠٧درصد در سال  ٦٩
کمی تغيير  ٢٠١١و  ٢٠١٠اساس اين آمار در حاليکه نرخ اشتغال مردها در سال 

  کرده اما اشتغال زنان در عرض اين يک سال بروشنی کاهش يافته است.
  

جالب است که بدانيم که اين تعرض به دسترنح ستمديدگان در شرايطی شکل 
امعه را تشکيل می دهد از گرفته که درآمد طبقه سرمايه دار که يک درصد از ج

درصد افزايش يافته است. و بر عکس  در طی  ٥٠بيش از  ٢٠١٠تا  ١٩٨٧سال 
درصد  ٢٠همين مدت درآمد هشتاد درصد جامعه يعنی اکثريت مردم حدود 

کاهش يافته است .  واين کاهش بيش از همه دامن زنان را گرفته است. آمار 
و کودکانشان و زنان کهنسال و از می دهد که زنان نان آور خانواده  ننشا

کارافتاده، گروه هايی از جامعه هستند که دولت آمريکا بيشترين بار بحران 
را بر دوش آنها بيمه های اجتماعی اقتصادی و کاهش برنامه های رفاهی و 

انداخته است. به عنوان مثال دولت آمريکا بخش زيادی از کمک های پزشکی، 
ت، کمک های آموزشی و غيره به خانواده ها، و مهدکودک، مسکن ارزان قيم

تغذيه و درمان و نگهداری از کهنساالن از کار افتاده و کم درآمد را قطع کرده 
مريکا (که شامل خدمات مزبور نيز می آاست. بودجه خدمات اجتماعی دولت 

 ٢٠١١و نيم ميليارد دالر در سال  ٨٦به  ٢٠٠٨ميليارد دالر در سال  ١٠٣شود) از 
درصد از زنان (زنان سرپرست  ٢٣هش يافت. و اين درحالی است که بيش از کا

خانواده و زنان کهنسال) و بيش از يک چهارم کودکان کاليفرنيا زير خط فقر 
  زندگی ميکنند. 

سرپرست خانواده در آمريکا و زحمتکش اوضاع نابسامان زندگی زنان کارگر و 
شنی ضرورت مبارزه برای وليکه برتعرضات دولت و طبقه جاکمه بر آنها  در حا

را در مقابل آنها قرار می دهد در همان حال می تواند مالکی  عنابودی اين وض
در بقيه جهان و ستمديده باشد برای درک شرايط فالکت بار زندگی زنان کارگر 

زير سلطه نظام سرمايه داری  که تجربه نشان داده نابوديش شرط رسيدن 
   ی واقعی است.زنان به آزادی و برابر

  فاجعه اي كه 
  جان چند پناهجو را گرفت!

در اثر واژگون شدن  هماه م ١٩روز یکشنبه 
های مرزی  یک قایق حامل پناهجویان در آب

 بين ترکيه و یونان، چندین پناهجو و از جمله
که به همراه مادر خود در  نیکودک افغادو 

حال گذشتن از مرز بودند، طعمه امواج 
گشتند. بر اساس اخبار منتشره، در اولين 
د ساعات بامداد روز یکشنبه قایق حامل حدو

های مختلف و از  پناهجو از مليت بيست
جمله چند زن و طفل نوزاد با استفاده از 
قایق بادی ای که توسط قاچاقچيان سودجو 
در اختيار آنان قرار داده شده بود با هدف 
ورود به خاک یونان و ادامه سفر به 
کشورهای اروپایی به اميد دستيابی به 
ه زندگی بهتر مبادرت به گذشتن از رودخان

مرزی واقع در مرز ترکيه و یونان نمودند. اما 
بدليل شرایط جوی نامساعد و بدليل عدم 
وجود کمترین تسهيالت ایمنی، قایق حامل 
پناهجویان در زمان گذشتن از رودخانه 
واژگون شد و پناهجویان بيگناه طعمه امواج 

  شدند. 
  

مرد نيمه  ٢ساعاتی بعد، نيروهای مرزبان 
یک زن و بعدا هم تند. را یاف نیجان افغا

در اين حادثه دو کودک خود را از که  انیافغ
در شرایط بسيار اسفناک دست داده بود 

روحی و جسمی پيدا شد. بنا بر گزارشات 
هایی برای  منتشره بدنبال این حادثه تالش

یافتن اجساد قربانيان در منطقه مرزی آغاز 
شد که این عمليات بدون هيچ نتيجه ای پایان 

  ت. گرف
  

خبر فوق تنها بيانگر گوشه ای از فجایعی 
ست که پناهندگان بيگناه را در هنگام فرار از 
 جهنمی که نظام سرمایه داری در موطن آن
ها برایشان درست کرده است تهدید می 
کند. مسلما تاثيرات ویرانگر از دست دادن 

 نیجگر گوشه های زن پناهجوی افغا
بست، اما  هيچگاه از زندگی او رخت نخواهد

کيست که نداند تشدید سيل جاری حرکت 
بویژه از ایران به سوی اروپا  انیمهاجرین افغ

های ضد خلقی و فاشيستی  در اثر سياست
رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی حاصل 
شده که در ماه های اخير با سازمان دادن 
یک هجوم افسار گسيخته و تشویق 

نی افغا های نژاد پرستانه بر عليه سياست
ها را ضرب و شتم  های رنجدیده در ایران، آن

ها را بزور  و دستگير کرده و می کوشد تا آن
به جهنم افغانستان باز گرداند. سياستهای 

ها  نژاد پرستانه ای که در چارچوب آن
مقامات جنایتکار جمهوری اسالمی بدنبال 

ها غارت و استثمار نيروی کار ارزان  سال
ران، دیگر حتی نام های مهاجر در ای انیافغ

را در  نیکودکان خانواده های مهاجر افغا
مدارس ثبت ننموده و از صدور هر گونه کارت 

ها در ایران  شناسایی و اجازه اقامت برای آن
خودداری کرده است. یکی از نتایج چنين 

های ضد خلقی و پناهنده ستيزی  سياست
از ایران و  نیآواره شدن خانواده های افغا

ت که در جریان سفر در شرایط فجایعی س
 بسيار سخت به کشورهای اروپایی برای آن
ها در مرز ایران، ترکيه و یونان و ... اتفاق می 

  افتد. 
  

  چريکهای فدائی خلق ايران
  ٢٠١٢ماه مه 
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  حمله كارفرما به زنان اعتصابي! السالوادر:
در نظام سرمايه داری، این واقعيت انکار 
ناپذيری است که زنان کارگر به دليل زن 

رد ظلم و بودنشان، بيش از مردان کارگر مو
ستم قرار می گيرند. يکی از جلوه های 
ستم مضاعفی که به زنان کارگر می شود، 
خشونت مضاعفی است که در کشور 
السالوادر بر عليه زنان کارگر اعتصابی 
اعمال می شود. خبرزير جلوه ای از اين 

  واقعيت می باشد.
فوريه سال جاری، کارگران  ١٩در تاريخ 
توليدکننده های  "، يکی ازLIDO کارخانه "

بزرگ مواد غذايی شهر "سانسالوادور" در 
کشورالسالوادور در اعتراض به شرايط 
بسيار نامساعد محيط کار و ناچيز بودن 
حقوقشان اعتصاب نامحدودی را شروع 

 SELSA -کردند. اتحاديه کارگری سلسا
کارگران را که اکثرأ زن و به اصطالح "زنان 

نان آور  سرپرست خانواده" و يا "زنان
خانواده" محسوب می شوند، تشويق به 
مذاکره با کارفرما و شکستن اعتصاب می 

فوريه، نامه  ٢٠کرد. اين اتحاديه در 
سرگشاده ای خطاب به رئيس جمهور و 
وزير کار نوشت  و در آن توضيح داد که 
کارخانه مزبور برای اينکه از پرداخت مزايا و 

طول دو حق بيمه کارگران خودداری کند، در 
سال گذشته فقط به استخدام کارگران 
قراردادی پرداخته است؛ به همين دليل 
هم در حاليکه کارفرما ظاهرأ قانون کار را 
زيرپا نگذاشته است، اما مزد بسيار ناچيزی 
به کارگران داده است. اين نامه بدون پاسخ 
باقی ماند و کارگران که ديدند نامه نوشتن 

آنها را دوا نمی کند  و مذاکره کردن دردی از
و دولت و مديران کارخانه به چنين اقداماتی 
اعتنا نمی کنند، تصميمشان برای ادامه 
اعتصاب تا رسيدن به خواسته هايشان 
راسخ تر شد. اين کارگران، به طور شبانه 
روز در محوطه کارخانه جمع شده و 
پيگيرانه اعتصاب را ادامه دادند، تا اينکه در 

نفر  ٤٠صاحبان کارخانه حدود مارچ  ٢٠روز 
از مردان ناآگاه و مرتجع يکی از شعبه های 
توليدی وابسته به اين کارخانه را با 
استفاده از فرهنگ زن ستيزانه سرمايه 
داری تحريک کرده و با چوب و چماق به 
جان کارگران زن اعتصابی انداختند. هجوم 
چماقداران منجر به مجروح شدن برخی از 

. هرچند که حمله چماق داران کارگران شد
سرمايه داران به کارگران اعتصابی تنها به 
دليل "زن" بودن اين کارگران نيست. اما 
"زن" بودن (اکثر) کارگران اعتصابی از اين 
جهت در حمله به آنها بی تأثير نبوده که 
بنابر فرهنگ ارتجاعی سيستم سرمايه 
داری (فرهنگی که سرمايه داران و دولت 

امی آنها درواقع با هدف کسب های ح
سودهای اقتصادی هرچه بيشتر خود در 
جامعه رواج می دهند) زن "ضعيف" است و 

بخصوص زنانی که فقير و بی سرپرست 
هستند نيز ضعيف تر و بی پناه تر از ديگران 
تلقی شده و می شوند. چرا که نمی 
توانند از خود دفاع کنند و درنتيجه حمله به 

  يش می رود. آنها راحت تر پ
هرچند که مديران کارخانه تالش کردند با 
سازماندهی حمله چماقداران به کارگران و 
يا با غيرقانونی خواندن اعتصاب و جلوگيری 
از رساندن آب و غذا به اعتصابيون، در ميان 
آنها جو ترس و ناميدی ايجاد کنند، اما تا 
زمان انتشار این خبر، کارگران زن اعتصابی 

به اعتصاب و مقاومت خود ادامه همچنان 
داده و حمايت کنندگان آنها نيز عليرغم 
مشکالتی که پليس برايشان ايجاد کرده، 

  به اعتصابيون آب و غذا می رسانند.
 

بنگالدش: سركوب وحشيانه تظاهرات كارگران 
  توسط پليس

صدها تن از کارگران کارخانه پارچه بافی 
 آپريل برای ١٦"ماسترد" بنگالدش در 

ماه مزايای پرداخت نشده خود،  ٤دريافت 
دست به اعتصاب و تظاهرات زدند. چند روز 
بعد تظاهرکنندگان در خيابان مورد حمله 
بيرحمانه پليس قرار گرفته و برای حفظ 
جان خود در مقابل حمالت وحشيانه 
پليس، وادار به فرار و نجات جان خود و 
بالنتيجه ناتمام گذاشتن تظاهرات شدند. 

له وحشيانه پليس به کارگران پارچه حم
باف که خواستی بجز دریافت حقوق معوقه 
شان نداشتند، نه تنها بار دیگر چهره هار 
بورژوازی و رژیم ضد کارگری حاکم بر 
بنگالدش را به نمایش گذارد، بلکه نشان 
داد که بورژوازی برای حفظ شرايط استثمار 

کارگران در همه کشور ها اساسا به  
متکی بوده  و در استفاده از  سرکوب

چماق سرکوب به منظور صيانت از نظام 
ضد خلقی موجود، هرگز ترديد به خود راه 
نمی دهد. واقعيتی که به کارگران می 
آمورد برای رهائی از قيد ستم بورژوازی 
بايد دهها بار قاطع تر و سازمان يافته تر و 
جسور تر از وی بوده و هرگز فراموش نکنند 

ای رهائی قطعی، بايد ابزار مبارزه که بر
خود را متناسب با قدرت دشمن طبقاتی و 
هارشان انتخاب و آنرا بر عليه نظم موجود 

  صيقل دهند.    
  

  مرگ كارگر جوان بر اثر فقدان ايمني پاناما: 
  در محيط كار!

کارگر  ٤٥٠٠آپريل بيش از  ١٣در روز 
ساختمانی که درشرایطی بسيار نازل در 

گسترش کانال پاناما مشغول به کار پروژه 
هستند، در پی مرگ "لوئيز گارديا" کارگر 
جوانی که به خاطر نداشتن وسائل ايمنی، 
 در شرایطی بسيار تاثر انگيز در داخل يکی

از تونل ها زير خروارها شن مدفون شد، 
  دست به اعتصاب زدند.

که طرح گسترش تونل  ٢٠٠٩از حدود سال 
ور کار دولت این کشور کانال پاناما در دست

قرار گرفت و اجرای آن به مناقصه گذاشته 
" مناقصه GUPCشد کمپانی ای به نام "

اين پروژه را برد. این کمپانی از دو سال 
پيش در حال اجرای اين پروژه  تقريبا پنج و 

"  GUPCنيم ميليارد دالری می باشد.  "
مجموعه ای از چند شرکت ساختمانی 

کتهای بسيار بزرگ (کنسرتيومی از شر
پانامايی، بلژيکی، ايتاليايی، اسپانيايی و 
غيره) است  به سرکردگی شرکت 

  ".Sacyr Vallehermosoاسپانيايی "
در مواجهه با شرايط ناعادالنه ای که 
کارفرمایان در اين پروژه به کارگران تحميل 

کرده اند بار ها  اعتراضات و اعتصابات  
فته است . کارگری دراین منطقه شکل گر

به عنوان مثال در ژانويه گذشته اعتصاب 
يک هفته ای اما پيگيرانه کارگران در 
اعتراض به حقوق ناکافی، منجر به افزايش 
حقوق (هرچند ناچيز) آنها شد. در ماه مارچ 
نيز کارگرانی که خواهان تغيير قراردادهای 
فردی به قرارداد جمعی بودند، تالش کردند 

طوالنی مدت بزنند.  که دست به اعتصابی
اما ساخت و پاخت سرمايه داران با اتحاديه 

) Suntracزرد کارگری (به نام سانترک 
منجر به عملی نشدن اين خواست 
کارگران شد. با توجه به این سابقه، در 
حال حاضر نيز  کارگران به دليل مرگ "لوئيز 
گارديا" دست به  اعتصاب زده اند و خواهان  

شرايط بد و ناامن کار رسيدگی شرکت به 
شده اند. اما با توجه به ماهيت 
سازشکارانه رهبران اتحادیه، اين خطر 
وجود دارد که باز هم با همکاری اين 
اتحاديه با سرمايه داران و کارشکنی آنها، 

  اعتصاب کارگران به اهداف خود نرسد.
مرگ فاجعه بار کارگر جوان پانامایی، بار 

سرمايه دار به ديگر نشان  می دهد طبقه 
کارگران به چشم یک ابزار مصرفی و کم 
خرج برای توليد ثروت نگاه می کند و 
اهميتی به امنيت جانی کارگران نمی 
دهد. سرمايه داران که با استفاده از ثروت 
های بيکران حاصل از کار طاقت فرسای 
کارگران در اوج رفاه و امنيت به زندگی 

خود   سرشار از لذت و تجمل افسانه ای
مشغول اند ، کارگران را حتی اليق کار 
دریک شرایط امن و بی خطر هم نمی 
دانند و برای صرفه جويی در مخارج توليد و 
افزايش سود خود، هر روز بيش از پيش از 
امکانات حفاظتی محيط کار را کاهش می 
دهند. بخصوص در شرايط بحران های 
اقتصادی جاری سرمايه داری، ما شاهد 

يشتر شدن حوادث محيط کار و باال هرچه ب
رفتن آمار نقص عضو و مرگ ناشی از عدم 
ايمنی در محيط کار هستيم. واقعيت اين 
است که سرمايه داری در طول چند قرن 

  چند خبر كارگري از نقاط مختلف جهان
  

اخبار زیر نمونه هایی از وضعيت زیست و معاش و مبارزات کارگران در کشورهای مختلف دنيا بر عليه بورژوازی و 
  برخورد این طبقه استثمارگر با ميليونها تن از کارگران تحت ستم است.
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سلطه خود نشان داده که نظمی است که 
در آن طبقه حاکم و کارفرمایانش به تنها 
چيزی که می انديشند سود است. در اين 

سرمايه دار به هر ترفندی نظم ظالمانه 
متوسل می شود تا هزينه های توليد را 
کاهش داده و سود بيشتری به جيب بزند. 
مرگ کارگر جوان پانامایی این واقعيت را بار 

  دیگر در مقابل کارگران به نمایش گذارد.
 

  كارگران بي پاسپورت!آسياي جنوب شرقي و 
همزمان با رشد سود های کالنی که در 

جنوب شرقی آسيا از بابت کشورهای 
استثمار کارگران نصيب سرمایه داران زالو 
صفت و اربابان امپریاليستشان می شود، 
وضعيت کار و زیست کارگران زحمتکشی 
که توليد کنندگان اصلی این سودها 
هستند هر چه بيشتر به وخامت می 
گراید. در همين رابطه اخيرا هزاران نفر از 

يی و برمه ای که کارگران مهاجر کامبوجيا
به عنوان کارگران ارزان قيمت در کارخانه 

شهری توليد مواد غذايی دريايی "پاتانا" در 
تايلند کار می در سواحل جنوب شرقی 

کنند، در هفته اول آپريل اعتصاب گسترده 
ای را آغاز کردند. آنها در اعتراض به قطع 
مزايايی همچون پول ناهار و همچنين در 

يف پاسپورت هايشان توسط اعتراض به توق
مديران کارخانه و جلوگيری از "فرار" آنها از 
شرايط نامساعد کار، به اين اعتصاب دست 
زدند. این اعتصاب حق طلبانه در شرایطی 
بوقوع پيوست که بسياری از کارگران به 
خاطر دستمزد بسيار ناچيزی که به آنها 
تحميل شده، در گرسنگی مزمن به سر 

ماری های گوارشی در رنج اند. برده و از بي
به علت شرایط غير انسانی حاکم بر محيط 
کار، بسياری از این کارگران قصد بازگشت 
به کشورشان را دارند، اما به دليل ضبط 
پاسپورتهایشان و عدم دسترسی به آنها، 
وادار به تحمل شرایط تحميلی صاحبان اين 
کارخانه شده اند. کارگران اين کارخانه نه 

ها قادر به بازگشت به کشورشان تن
نيستند، بلکه مانند اکثر کارگران صنعت 
مواد غذايی دريايی اين کشور بر اساس 
قوانين شديدأ ضدکارگری آن، اجازه ندارند 
تا زمانی که کارفرمايشان آنها را اخراج 

نکرده، برای کار در کارخانه ديگری اقدام 
کنند. تحت مناسبات ارتجاعی و ضد خلقی 

ود، وضعيت این کارگران محروم در قرن موج
بيست و یکم، بی شباهت با وضعيت 
بردگان در دوران برده داری نيست که 
متعلق به صاحبان خود بودند و حق فرار 
نداشتند و می بايست تا زمانی که برده 
دار آنها را نفروخته، برايش کار کنند از حق 
فراز و تغيير کارفرما محروم شده اند. 

یان ضد خلقی این کارخانه بدنبال کارفرما
حرکت حق طلبانه کارگران، پليس را به 
جان کارگران اعتصابی انداختند و کارگران 
رنجدیده و محروم در پی حمله وحشيانه 
پليس وادار به بازگشت به کار برده وار خود 
شدند. تجربه حرکت اعتراضی کارگران 
مهاجر کامبوجيایی و برمه ای در تایلند و 

وب وحشيانه آن توسط سرمایه داران سرک
زالو صفت، واقعيت دیگری ست که ظالمانه 
بودن نظم سرمايه داری را در چهار گوشه 
جهان به نمايش گذاشته و ضرورت نابودی 

 آنرا در مقابل چشم کارگران قرار می دهد.

  
  من اين گل را 

  مي شناسم....    

  
  

به ياد شاعر انقالبي، رفيق سعيد سلطانپور، شاعر توده هاي زحمتكش و 
  ديوارهاي ستبر زندان روي فالت  جان شيفته اي كه نعره اش  از ميان

 مي پيچيد!

...  
  ببين"

  هنوز از قتلگاه 
  مي خوانم

  صداي خسته من رنگ ديگري دارد
  صداي خسته من سرخ و تند و طوفاني ست

  صداي خسته من آن عقاب را ماند
  كه روي قله شبگير بال مي كوبد

   و نيزه هاي تفته فريادش
  ..."روي مدار آتيه و انقالب مي چرخد

  كمكهاي مالي
  آلمان

  يورو 50                      فروش كتاب (هانور)                         
  يورو 80                      فروش كتاب (كاسل)                         

  يورو 50        هادي(كاسل)                                                   
  

  سوئد
ريك فدائي خلق رفيق  عباس جمشيدي رودباري              چ

  پوند 60                
  پوند 40                                              فروش كتاب                

  
  انگلستان
پوند 50               ميز كتاب

                           
پوند30               محمود فوالدوند

           
  كانادا

  دالر كانادا 100                        ريم                                            م
  

 

 فته خلق!جاودان باد خاطره تمامي شهداي به خون خ
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 چريكهاي فدايي خلق و بختك حزب توده خائن

 اشرف دهقاني

  سر سخن

حجم وسيعی از مطالب مختلف در مورد حزب توده تحت  امسال ناگهان
ای از  عنوان هفتادمين سالگرد تأسيس آن حزب منتشر شدند که مجموعه

سی زیر نام "بررسی  بی در صفحه ویژه سایت فارسی بیآنها هم اکنون 
ای  هر چند که جریان سياسی دسترس است. دره حزب توده ایران" کارنام

شود در شرایط کنونی کمترین وزنه  که امروز به نام حزب توده شناخته می
سياسی را داراست، اما از آنجا که نام حزب توده اساسًا با یک دوره از تاریخ 

ورده مبارزاتی مردم ایران در دهه بيست و اوایل دهه سی در ایران گره خ
های  است همواره در ارتباط با این نام، چه در جهت تحریف و قلب واقعيت

مبارزاتی آن دوره و چه به منظور تجربه اندوزی از گذشته برا ی ساختن 
گيرد. این امر مسلمًا در مورد مطالب اخيرًا  هائی صورت می آینده، تالش

   .سی نيز صادق است بی منتشر شده در بی

توان گفت که در حالی که کم و بيش  ای می از زاویه در باره آن مطالب
اطالعات درستی در ميان آنها وجود دارد ولی تا جائی که به موضوع نقد و 

گردد،  بررسی و تحليل واقعيت حزب توده در گذشته یا در حال حاضر بر می
ها در مجموع سطحی و ژورناليستی است و از حد  برخورد در این نوشته

شود  له و عليه حزب توده فراتر نرفته است. همچنين دیده میموضع گيری بر 
که در طی مطالب منتشر شده دست به تالش مجددی زده شده تا همچون 
گذشته (به طور برجسته قبل از آغاز مبارزه چریکهای فدائی خلق) کمونيسم 

های حزب  ها و خيانت ها و ننگ ها در ایران با توسل به رسوائی و کمونيست
ورد تبليغات منفی قرار گرفته و کوبيده شوند. عالوه بر اینها، یک ایراد توده م

اصلی در مطالب مورد بحث، قاطی کردن مرز بين حزب توده دهه بيست و 
باشد؛ به  های اول دهه سی با حزب توده تغيير ماهيت داده بعدی می سال
ب توده ای که آن حزب توده که در ميان نيروهای مردمی جا داشت با حز گونه

کنونی که دارای ماهيت ارتجاعی و ضد خلقی است صرفًا به خاطر داشتن 
یک اسم واحد یکی گرفته شده است. مسلم است که این نوع برخورد با 

های متفاوت و  های مشخص با ماهيت وقایع تاریخی و عدم تفکيک پدیده
هم در ف -هر چند آنها دارای یک اسم واحد بوده باشند -متضاد از یکدیگر
های تاریخی اخالل ایجاد نموده و مانع از درک درست و علمی  درست واقعيت

وقایع و تجزیه و تحليل آنها و اخذ تجربه برای پيشبرد مبارزات کنونی و آینده 
اهميت این امر به خصوص در آنجاست که در سالهای اخير گردد.  می

کنکاش در تاریخ  های روشنی از گرایش نسل جوان مبارز امروز ایران به نشانه
مبارزاتی نسل پيش از خود به منظور تجربه اندوزی از آن بروز یافته و به 

لذا بسيار ضروری است که هم اطالعات  سرعت در حال گسترش است و
درست از گذشته در اختيار این نسل قرار داده شود و هم کوشش شود با 

ن مبارز ایران تجزیه وتحليل علمی و مارکسيستی مسایل تاریخی، نسل جوا
را در پيشبرد مبارزات خود در جهت رهائی مردم ایران از زیر سلطه 

  ها و رژیم جمهوری اسالمی) یاری رساند.  دشمنانشان ( امپریاليست

ثيرات مخرب خيانت انگارنده این سطور که در دهه چهل خود شاهد ت
های حزب توده در ميان مردم بوده و همچنين بر زمينه  و رسوائی

هائی که منجر به تشکيل چریکهای فدائی خلق شد در جریان  شتال
های فدائی  برخورد انتقادی به گذشته حزب توده توسط کمونيست

(در جهت از ميان برداشتن بختک حزب توده از سر راه جنبش) قرار 
داشته، وظيفه بازگوئی مهمترین مسایل و نکات برجسته تاریخی در 

جنبش نوین کمونيستی و  ارتباط با حزب توده، شکل گيری
های فدائی و تجزیه و تحليل آنها را درمقابل خود می  کمونيست

که اميد است نوشته زیر ضمن انجام این وظيفه در خدمت  -بيند
های عمده مطالب اخيرًا منتشر شده در مورد  روشن کردن نقص

  حزب توده نيز قرار گيرد. 
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  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  

  برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر!
  

  
   

 وي شبكه اينترنتبر ر "پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  در اينترنت ديدن كنيد: 
.comsiahkalhttp://www. 

 

  اشرف دهقاني رفيق از صفحه 
  در 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 

  

  منتشر شد:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

19صفحه  

 دستگيري فعالين كارگري محكوم است!
هجوم وحشيانه سربازان گمنام امام زمان 

 ٦٠در کرج و دستگيری به فعالين کارگری 
تن از آنها در اواخر خرداد ماه بار دیگر 
ماهيت ضد خلقی و سرکوبگر رژیم وابسته 
به امپریاليسم جمهوری اسالمی را در 
انظار عموم به نمایش گذارد. این اقدام ضد 
خلقی در حالی صورت می گيرد که 
نيروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسالمی 

ير در هراس از در ماه ها و هفته های اخ
اوج یابی دوباره نارضایتی توده ای و خطر 
خيزش های مردمی، بر ابعاد تاخت و 
تازهای وحشيانه خود بر عليه مردم تحت 
ستم ما افزوده و روزی نيست که کارگران، 
زنان، جوانان، دانشجویان و اقليتهای ملی 
و دینی از جنایات ماشين جنگی جمهوری 

امان اسالمی و مزدوران آن در 
مبارز   وظيفه تمامی نيروهای  باشند.

آزادی بی قيد   که خواست آزادیخواه است
و شرط و فوری تمامی دستگير شدگان 
يورش اخير و تمامی زندانيان سياسی 
دربند را که با سرنگونی تماميت جمهوری 
اسالمی درهم تنيده شده است را هر چه 

  بلندتر فریاد زنند.

  تن در اهواز جنايت 4اعدام 
  بر عليه خلق عرب!وحشيانه ديگري 

رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی در 
نفر از مردم عرب،  ٤  اواسط ماه ژوئن

عبدالرحمن حيدریان، عباس حيدریان و 
را به اتهام   طاها حيدریان و علی شریفی

شرکت در ناآرامی های فروردین ماه و قتل 
یک مامور سرکوبگر نيروی انتظامی در 

 ٣رد. اهواز وحشيانه به جوخه اعدام سپ
تن  ٤بودند. این   تن از اعدام شدگان، برادر

در شرایطی اعدام شدند که در دوران 
اسارت خود تحت شکنجه قرار گرفته و در 
بيدادگاه رژیم نيز از حق داشتن وکيل 

دژخيمان رژیم حتی   محروم شده بودند.
جنازه های قربانيان را به خانواده هایشان 

شم و نفرت جنايت خاين تحویل ندادند. خبر 
مردم منطقه را برانگيخت و رسوایی 

سالمی دیگری برای رژیم مزدور جمهوری ا
زندانی بزرگ برای به بار آورد که ایران را ب

خلقهای تحت ستم و ازجمله خلق عرب 
 تبدیل کرده است.

شرفااثر رفيق"چريكهاي فدايي خلق و بختك حزب توده خائن"كتاب
با آدرس پستي سازمان دهقاني، منتشر شد. براي تهيه اين اثر ارزشمند 

  از لينك زير بازديد كنيد:تماس بگيريد و يا 

Books.html-IPFGhttp://www.19bahman.com/  


