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 تبلیغات "ژان پل دومپاپ "با مرگ 

سرسام آوری از سوی رسانه های 
تبلیغاتی غرب در ستایش از 
شخصیت، زندگی و خدمات این رهبر 
کلیسای کاتولیک های جهان در سطح 

در . راه افتاده استه بین المللی ب
نمایندگان حقیقت، طیف رنگارنگی از 

، از اری و طبقات حاکمنظام سرمایه د

سای جمهور آمریکا، فرانسه و رؤ
انگلیس گرفته تا انواع دیکتاتورهای 

ر آفریقا و آسیا و مرتجع حاکم د
در یک صف و  ،آمریکای التین

 پس از مرگ پاپ به ستایش ،همصدا
از شخصیت و خدمات و اعمال او 

چنین حجمی از تبلیغات . پرداخته اند
ی یکی در مورد مرگ یک رهبر مذهب

از فرقه های مسیحیت در چند دهه 

این واقعیت . اخیر سابقه نداشته است
به نوبه خود از اهمیت فزاینده وجود 

طور ه و بو نقش دستگاه مذهب 
مشخص کلیسای کاتولیک و شخص 

 سال اخیر در 26 که در -ژان پل دوم
س این دم و دستگاه در واتیکان رأ

 برای نظام حاکم در -قرار داشته
  . ین المللی خبر می دهدسطح ب

 می کوشند تا از ،در تبلیغات جاری
دویست و پنجاه و " عنوانه پاپ ب

 بر روی "ششمین نماینده مسیح
زمین، تصویر یک روحانی 

 و یک رهبر خالص "غیرسیاسی"
مخالف "مذهبی و در همان حال 

 و مدافع "جنگ و استثمار خشونت و
صلح و آزادی و عدالت اجتماعی "

 را در افکار ،"می مردم دنیابرای تما
 در ،همچنین. عمومی ترسیم کنند

خصیت او شرح داستان زندگی و ش
و دوران حیات و تسلطش بر کلیسای 

 تالش آگاهانه ای به خرج ،کاتولیک
و دستگاه داده می شود تا واتیکان 

کلیسا و به این اعتبار مذهب به عنوان 
موجودیتی مستقل از سیاست جاری 

ت و طبقه حاکم در و دستگاه قدر
و در این . هانی معرفی گرددسطح ج
 و گفته های مکرر "مواعظ" به راستا
 "مومنان"در مورد وظیفه دین و پاپ 
 رجعت "عدم دخالت در سیاست" به

  . داده می شود

  

  

  
مطابق آماری که اخیرا از سوی وزارت امور اقتصاد و 

اسالمی در مورد وضعیت مالی جمهوری دارائی 
های وابسته به آن انتشار یافته،   نفت و شرکتوزارت

ز  میلیارد دالر ا54معلوم شده که هم اکنون 
 شرکت اصلی 4درآمدهای نفتی ایران در حساب 

مسئوالن آن قرار دارد و هیچ  وابسته به وزارت نفت و
.  مشخصی هم بر آن اعمال نمی گرددحساب و کتاب

وزارت نفت جمهوری مطابق این گزارش، هم اکنون 
پرنفوذترین مقامات جمهوری س آن اسالمی که در رأ

 بزرگ"ند، اسالمی، این مافیای حکومتی قرار دار
به  .درا در اختیار دارنابع مالی کشور  حجم م"ترین

 شرکت 4شکلی که مجموع مبالغی که تنها در اختیار 
شرکت ملی گاز و  ملی نفت، صنایع پتروشیمی،

شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران 
می باشد، از حجم کل درآمدهای ارزی کشور در 

به شکلی  .استز بیشتر ردرآمد کشور نی سال پ2ُطول 
 شرکت ملی 4که مجموع مبالغی که تنها در اختیار 

شرکت ملی گاز و شرکت  نفت، صنایع پتروشیمی،
ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران می 

 2باشد، از حجم کل درآمدهای ارزی کشور در طول 
  .ز بیشتر استردرآمد کشور نیسال پُ

  
  

  
  
  

  

 نفر از کارگران 73اخیرا بیش از
 به "رنگ سازی رنگین"شرکت 

نعت بهانه ی نوسازی و بازسازی ص
 درحالیکه .شدنداین شرکت اخراج 

پس از اخراج آنان هیچگونه 
بازسازی در این کارخانه انجام 

 صاحب کارخانه پس نگرفت؛ بلکه
از اخراج این کارگران اقدام به 
استفاده از نیروی کارگران قراردادی 

  .استکرده و پیمانی 

 در شرایطی اخراج این کارگران
انه صورت می گیرد که آنان در آست

عید و فرا رسیدن سال جدید نظاره 
گسترش  فقر و موقعیت  گر

نابسامان خود و خانواده ی محروم 
  .بودندشان 

  

  در حاشیهدر حاشیه
  ""پاپ ژان پل دومپاپ ژان پل دوم""مرگ مرگ 
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 بررسی زندگی و ها،رغم اینه ب
اعمال و مواضع پاپ در طول مدت 
صدارتش بر واتیکان، اتفاقا خالف 

تا جائی . ا نشان می دهداین ادعاها ر
هیچ ت می توان گفت که أکه به جر

پاپی در تاریخ معاصر دنیا، همچون 
در معادالت سیاسی مهم برای او 

و به این  فعال نبوده طبقات حاکم
 ما هرچه بیشتر شاهد دخالت اعتبار

و نقش آفرینی کلیسا و به عبارت 
 "کلیسای سیاسی"جود یک  ودیگر

 کلیسا است کهواقعیت این  .بوده ایم
های مذهبی  طور کلی دستگاهه و ب

صورت مستقیم ه های اخیر ب در سال
و غیرمستقیم به نحو هرچه گسترده 

های   قدرتتری در خدمت منافع 
 امپریالیسم و یعنی(سیاسی حاکم 

قرار داشته   )بورژوازی بین المللی
اتفاقا اگر با دقت الزم به مواعظ . ندا

تشویق و اندرزهای پاپ در مورد 
که در میانشان (پیروان مسیحیت 

طیف گسترده ای از توده های 
زحمتکش با اعتقادات مذهبی  قرار 

 ،به دوری از سیاست نگاه کنیم) دارند
 پاپ از خواهیم دید که منظور

 ،"مومنین" در بین "سیاست زدائی"
بر   چشم بستنتشویق آنها بههمانا 
 علل فقر و بدبختی و سرکوب روی

 پذیرش  انفعال ویتاخویش و نها
  غالب یعنی سیاست"سیاست"

 بیهوده نیست که .حاکمان وقت است
 ها سرمایه داران در طول این سال

 چه از طریق در سطح بین المللی
ای بورژوازی و چه از طریق ه دولت

دولتی در کنترل خود، موسسات غیر
های زیادی را در راه  لوامکانات و پ

ولیک  کلیسای کات"ایده های"ترویج 
و تقویت نفوذ و مواضع آن در 

 خصوص دره  و ب"جهان مسیحیت"
 کشورهای میان توده های تحت ستم

 در آفریقا و آمریکای تحت سلطه
همین   .صرف کرده اندالتین و آسیا 

حاکمان هستند که هم اکنون در فقدان 
پاپ بیشتر از هر کس از او و 

 در روزنامه ها "خدماتش به بشریت"
هایشان ستایش می زیونو رادیو تلوی

 و یا نظیر بوش یادشان نمی. کنند
رود که حتما در انظار عمومی خود 
 را یک مسیحی معتقد نشان دهند و

 تصمیم به  حتیسخیفانه ادعا کنند که
  مالبرای غارت فرمان حمله صدور

  مردم تحت ستم افغانستانجانو 
 و مشورت "دعا" پس از  را همعراق

 "مسیح"و یعنی  ا"فرزند" و "خدا"با 
اما در اثبات دروغین بودن  !گرفته اند

داستانسرائی های جاری در مورد 
 بودن  پاپ ژان پل "غیرسیاسی"

 نمونه های فراوانی وجود دارد ،دوم
 به  تنهاطور خالصهه که در اینجا ب

  .برخی از آنها می توان اشاره نمود
 زندگی برجسته جوانبیکی از 

رت در  سال صدا26پاپ در جریان 
همانا شهرت و پیگیری او در واتیکان 

تخاذ مواضع و تشویق سیاست های ا
در این . کمونیستی می باشدضد
 برخی از مورخان بورژوازی ،مورد

تا آنجا به پیش می روند که نقش و 
مواضع و تبلیغات ضدکمونیستی پاپ 

  برعلیه دولت"جنگ سرد"در دوران 
اصطالح کمونیستی بلوک ه های ب
 را عامل ویژه لهستانه  و بشرق

 روند فروپاشی "تسریع"مهمی در 
روابط حسنه . ها می دانند این دولت

و نزدیک پاپ با دست اندرکاران 
ه ویژه رونالد امپریالیسم آمریکا و ب

 که منجر به  میالدی80 در دهه ریگان
های زیادی در مواضع  همسوئی

واتیکان با آمریکا شد نیز واقعیت 
ررسی زندگی دیگری ست که در ب

نمونه .  شهره عام و خاص است،پاپ
دیگر نقش کلیسای کاتولیک و 

 80شخص پاپ در تحوالت دهه های 
 در آمریکای التین به نفع سلطه 90و 

اهمیت . جهنمی امپریالیسم آمریکاست
ویژه در آنجاست که ه این امر ب

های  نصف جمعیت تمامی کاتولیک
جهان در کشورهای آمریکای التین 

قول نویسنده ه  می کنند و بزندگی
 بررسی ، در فرانسه"اومانیته"مجله 

 در "تاریخ کلیسای کاتولیک"
آمریکای التین نشان می دهد که این 

تمام تاریخ خود در این "کلیسا در 
کلیسای استعماری، " نقش "قاره

کلیسای اقلیت سفید، هوادار قدرت 
  . بوده است"حاکم و حافظ امتیازات
 به رهبری پاپ کلیسای کاتولیک
های اوج گیری  ژان پل دوم در سال

جنبش ضدامپریالیستی و رهائیبخش 
های ستمدیده در کشورهای  خلق

السالوادور، پرو، کلمبیا و برزیل از 
ی در جهت تضعیف جنبش هیچ تالش

پاخاسته و روحانیون توده های ب
مسیحی ای که در صف خلق قرار 

و برعلیه سلطه امپریالیسم داشتند 
های وابسته به آن  یکا و رژیمآمر

. ، خود داری نکردمبارزه می کردند
ها بارها به  او در طول این سال

ها به این منطقه  اشارت امپریالیست
ر کرد و هر بار با تالش برای سف

استفاده از احساسات مذهبی سوء
موعظه های آتشین فراوانی  ،توده ها

 "یاستجدائی دین از س"را زیر نام 
پاخاسته رکت توده های بدر تقبیح ش

علیه بش انقالبی آنها برو جن
ویژه در ه او ب . ایراد کرد،امپریالیسم

 ،این سفرها با کینه توزی تمام
 هدف قرار روحانیون مسیحی ای را

 مذهبی  و نفوذ که با حفظ موقعیتداد
 ارائه تفاسیر رادیکال از ضمنشان 

 خلق قرار  مبارزاتمسیحیت در صف
ه آیین مسیحیت زیر  با توجیداشته و

 توده ها را "یبخشهیات رهائال"نام 
به مبارزه برعلیه ظلم و ستم 

او . ا تشویق می کردنده امپریالیست
در سخنرانی معروف خویش در سال 

، کشیش های مسیحی  در پرو1985
که نفوذ زیادی در بین در صف خلق 

توده های زحمتکش و تحت ستم خلق 
 نامید "پیامبران دروغینی"داشتند را 

دیدگاه "ت از که تفاسیر آنها از تورا
ت شان نشأ"های سیاسی اجتماعی

گرفته و توده ها را نسبت به پیروی 
 این  کوشید تاو. از آنان شماتت نمود

 . منکوب و مقهور سازدها را کشیش
در ادامه همین خط بود که در این 

ها پاپ به نفع امپریالیسم  سال
هایی که  آمریکا از تمام قدرت و اهرم

س کلیسای کاتولیک در اختیار در رأ
داشت استفاده نمود تا با اعمال نفوذ، 

نامبرده در آمریکای التین را کلیسای 

 روحانیون رادیکال تصفیه ساخته از
و سلطه مرتجعین و کشیش های 

ها  محافظه کار را بر آن وابسته و
در تعقیب همین . مستولی گرداند

ب سیاست مبارزه ستیزی و انقال
از  که سیاست دیکته شده -ستیزی

  -  آمریکا بودسوی محافل قدرت در
ژان پل دوم تا آنجا به پیش رفت  پاپ

های  که در مقابل موج ترور کشیش
انقالبی کلیسا در آمریکای التین 
توسط مزدوران امپریالیسم آمریکا 

هر سکوت بر لب زد و در واقع به م
پاپ به اصطالح . یید آنها پرداختتأ

ها  یاسی واتیکان در آن سالغیرس
 در حالی که در مقابل ترور کشیش

یکی از کشیش های در  ("رومرو"
رغم ه ب) صف خلق در السالوادور

 خویش هیچ "مذهبی"مسئولیت 
واکنشی نشان نمی داد، در همان حال 
 ،به دیدار پینوشه، جالد خلق شیلی

می رفت و در موعظه های خویش 
 های مردمی ای که پس از کشیش

سرنگونی دولت مزدور سوموزا در 
نیکاراگوئه توسط مردم، در کابینه 
ساندینیست ها قرار گرفته بودند را 

را شدت تقبیح می نمود و آنها ه ب
انحراف مارکسیستی "مصداق 

 اینها تنها برخی از . می نامید"مومنین
نمونه هایی ست که نشان می دهند 
چگونه پاپ ژان پل دوم در دوران 

 زیر نام ،ش بر واتیکانصدارت خوی
 در واقع و ،"عدم دخالت در سیاست"

 های در عمل در پیشبرد سیاست
 در کنار ازیمردمی بورژوضد

استثمارگران و دشمنان توده ها قرار 
گرفت و در همان حال برای مردم به 

 از ضرورت عدم دخالت ،جان آمده
 که در عمل به معنای -در سیاست

 -دپذیرش سیاست ضدخلقی حاکم بو
  .داد سخن داد

البته در بررسی اعمال و 
شخصیت واقعی پاپ باید توجه 
داشت که مبارزه ستیزی و انقالب 
زدایی در عرصه سیاست تنها 
خصوصیتی نبود که این روحانی 
. مسیحی در آن به شهرت رسیده بود

در زمینه تفسیر از مسیحیت و قوانین 
زندگی نیز پاپ ژان پل دوم در 

شان خویش یکی از ه با هم کیمقایس

    در حاشیهدر حاشیه
  ""پاپ ژان پل دومپاپ ژان پل دوم""مرگ مرگ 
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مرتجع ترین رهبران کلیسا محسوب 
 با حق زنان ،او تا آخر عمر. می گردد

در سقط جنین مخالفت ورزید و حتی 
در مصاحبه ای صراحتا در مقابل 
این پرسش که چرا زنی که مورد 

 و ناخواسته تجاوز قرار گرفته
 نباید از لحاظ صاحب بچه شده،

حق سقط قوانین کلیسای کاتولیک 
 با دید شدیداً زن ین داشته باشد،جن

 پاسخی با ستیزانه و ارتجاعی خود
ضمون داد که چنین زنی حتما این م

 بوده و باید مصیبت "کارگناه"
پاپ ! گناهان خود را بر دوش بکشد

در تمام دوران صدارت خویش در 
 با حق زنان برای ،کلیسای کاتولیک

رسیدن به مقام کشیشی در این 
حرام شمردن . یدکلیسا مخالفت ورز

 طالق در مذهب او و حرام شمردن
 وسایل پیشگیری کننده از استفاده از

ویژه در ه کاندوم که ب بارداری نظیر
 جائی که ایدز -کشورهای آفریقایی

بیداد می کند و هر روز و ساعت و 
دقیقه جان بسیاری از مردم را می 

، جایی که تجاوز به زنان یک گیرد
 از دیگر -امر روزمره و عادی ست

مبانی کلیسای کاتولیک در زمان پاپ 
 اگر به .بود که فجایع زیادی را آفرید

  فجایع اخالقی متعدد  نظیراین موارد،
 وهای اخیر  رسوایی واتیکان در سال

استفاده های جنسی از سوءروشدن 
میان جمعی از  اطفال و رواج آن در

اسقف های باال مقام کلیسای 
، تصویر میکاتولیک را نیز بیفزائ

 "دین مداری"تری از واقعیت  روشن
 دستگاه "های خدمات و ارزش"و 

مذهبی ای که او اداره اش می کرد به 
  .دست می آید

 همچنین گاها ،در تبلیغات جاری
به موضع پاپ در مخالفت با جنگ در 

عراق اشاره شده و با برجسته کردن 
 می کوشند تا آن را این موضع گیری

 . بودن او جا بزنند"مردمی"دی از نما
اما در شرایطی که پاپ هر کجا که 

مبارزه و جنگ انقالبی پای مخالفت با 
علیه دشمنانشان در میان توده ها بر

بود بسیار فعال و قاطع ظاهر می 
ها تن از  شد، در شرایطی که میلیون

مردم جهان با خشم و نفرت از اعمال 
تجاوزکارانه و سلطه جویانه 

علیه جنگ ساالران ربها  امپریالیست
ها ریختند، موضع گیری  به خیابان

 با "مخالفت"لفظی و بی مایه او در 
تالش   بدون هیچگونه اقدام و-جنگ

 - عملی ای برای متوقف کردن آن
نشان داد که موضع گیری واتیکان 
تنها برای همرنگ شدن با جماعت و 

ها تن از توده های  ویژه میلیونه ب
 اتخاذ مسیحی مخالف سرسخت جنگ

م نفوذ و قدرت رغه و ب. شده است
وسیع پاپ هیچ عملی در این جهت از 

  .او دیده نشد
استثمارگران و طبقات حاکم در 

در هر نوع و ( از مذهب طول تاریخ
 اهرمی همواره به عنوان )شکلش

برای تسهیل استثمار و سرکوب توده 
ها و تحمیق آنها و توجیه منافع 

 استفاده غارتگرانه و ظالمانه خویش
ی حقیقتبا توجه به چنین . کرده اند

است که می توان امروز تمایل 
های  ها و دولت فزاینده امپریالیست

ه رنگارنگ بورژوایی و حتی ب
ترین  اصطالح سکوالرترین و مدرن

آنها در سراسر جهان را به استفاده 
از مذهب و گسترش مستقیم و 

از (غیرمستقیم دستگاه های مذهبی 
یسا گرفته تا خانقاه و مسجد و کل

برای تحمیق توده ها را ...) کنیسا و
 زندگی و اعمال و .درک کرد

شخصیت پاپ ژان پل دوم مصداق 
  .بارز چنین حقیقتی ست

  

  
  
  

  
  
  
  
  

 البته باید توجه کرد که شرکت
های وابسته به وزارت نفت که مافیای 

 95دولتی بر آن پنجه افکنده شامل 
شرکت اقماری بزرگ و کوچک است 

 میلیارد دالر تنها از بررسی 54و رقم 
 شرکت استخراج گشته 4منابع مالی 

گزارش فوق می افزاید که با . است
 4مالی بررسی و جمع بندی منابع 

شرکت وابسته به وزارت نفت در 
پایان سال گذشته روشن شده که 
منابع مالی در اختیار این شرکت ها 

...)  و نه امالک و اموال غیرمنقول و(
 ریال 426476190000000بالغ بر 
  .می گردد

انتشار گزارش فوق موجب 
. ال خبرنگاران از وزیر نفت شدسؤ

هنگامی که بیژن نامدار زنگنه در 
قابل این سوال قرار گرفت که مگر م

بر اساس قانون اساسی نباید هر 
درآمدی را به حساب خزانه عمومی 
واریز کرد، او ضمن پرخاش به 

 کشید خبرنگاران با عصبانیت فریاد

ال من نمی خواهم به این سؤ"که 
بنویسید جواب نمی  !جواب دهم

 او در همین گفتگو تصریح کرد "!دهد
لیت اقتصادی مجموع فعا"که ارزش 

و درآمد شرکت وابسته به شرکت نفت 
  ". میلیارد دالر است80بیش از 

وجود ده ها میلیارد دالر دارائی 
های  که از فروش منابع و ثروت

متعلق به عموم مردم زحمتکش که در 
های نفتی دولتی انبار  حساب شرکت

و مسئوالن دزد و فاسد  شده
حکومتی حتی حاضر به ارائه هیچ 

 درباره آن نیستند، در توضیحی
ها تن از  شرایطی ست که میلیون

کارگران و توده های محروم ما در 
زیر خط فقر و در شرایط گرسنگی و 

اقل مایحتاج نیاز وحشتناک به حد
شایان ذکر است . سر می برندزندگی ب

که مطابق آمار منابع درونی خود نظام 
حاکم، در طول دهه پس از روی کار 

المی، این رژیم آمدن جمهوری اس
 میلیارد دالر درآمد نفتی 400حداقل 

ف آن در راه داشته که بجای صر
، این مبلغ گزاف بهبود زندگی توده ها

را از راه های مختلف به جیب 
ها و سرمایه داران  امپریالیست

زالوصفت وابسته و سردمداران دزد و 
  .فاسد حکومتی ریخته است

  
  
  
  
  
  
  
  

های بی رویه در  گسترش اخراج
ولیدی که توسط سرمایه واحد های ت

صفت و دولت حامی آنها داران زالو
های اخیر   در سالصورت می گیرد

 تشدید  آنبه تشدید فقر و در نتیجه
در هم پاشیدن خانواده های روند 

 فرزندان .کارگری منجر گشته است
این زحمتکشان اغلب به دلیل فقر 
اقتصادی قادر به ادامه تحصیل نبوده 

و اکثرا دچار آسیب های اجتماعی 
است  در چنین شرایطی .می گردند

 روز بیشتر و بیشتر شاهد روی که هر
، دزدی آوردن جوانان به اعتیاد، فحشا

 .ای بدنشان هستیمو فروش اعض
چنین وضعی در اساس از سیستم 
سرمایه داری ناشی می شود که در آن 

سرمایه دار صاحب ابزار تولید است 
و کارگر ناگزیر از فروش نیروی کار 

تنها با نابودی سیستم . خود می باشد
سرمایه داری که دیگر عمرش به 
لحاظ تاریخی به پایان رسیده است 

بار کنونی در می توان به شرایط نکبت
  .جامعه خود پایان دهیم

 رژیم  رژیم  نفتی نفتیهایهایدرآمددرآمد
  ؟؟ روند روند کجا می کجا میبهبه

  
  11بقیه از صفحه بقیه از صفحه 

اخراج به بهانه اخراج به بهانه 
  ""بازسازیبازسازی""

  
  11بقیه از صفحه بقیه از صفحه 



  

  
بحبوحه تبلیغات کرکننده دولت بوش  در

 صلح"در مورد تالش برای برقراری یک 
 مارس 21یل، روز ن فلسطین و اسرائ بی"عادالنه

 خانه 4000یل رسمأ اعالم کرد که دولت اسرائ
 "معالی آدومین"جدید به شهرک یهودی نشین 

در شرق اورشلیم اضافه خواهد کرد و دیواری 
برای مجزا کردن آن از مناطق عرب نشین در 

هدف از اضافه کردن . حال ساخته شدن است
 این شهرک به خانه های جدید و دیوار، اتصال

های  و قطع راه های ارتباطی میان شهراورشلیم 
و شهرهای ...) بتلهم و هبران و(جنوبی فلسطین 

، و همچنین محدود و )رامال و نبالس(شمالی 
کنترل کردن رفت و آمد فلسطینیان بین شمال و 

  .جنوب فلسطین می باشد

دولت اسرائیل با اینکه موافقت کرده است 
ز اسرائیلیان را از نوار غزه خارج که تعداد کمی ا

کند، در عوض با ساخت محالت اسرائیلی جدید 
در ساحل غربی و شرق اورشلیم قصد دارد که 

 شهرک اسرائیلی این مناطق را  هزار400
امری که . گسترش داده و به اسرائیل وصل کند

 مورد نظر "صلح عادالنه"خوبی از ماهیت ه ب
ا فلسطینیان خبر  باسرائیلهای آمریکا و  دولت

  .می دهد
ساختمان دیوار جدید و گسترش این 
 شهرک که در خاک فلسطین واقع شده حتی با

که  ("طرح صلح خاورمیانه"مفاد به اصطالح 
سازمان ملل، اتحادیه اروپا، دولت روسیه و 

. منافات دارد) دولت آمریکا آن را تصویب کردند
این طرح ایجاد مناطق مسکونی جدید و حتی 

سترش محالت یهودی نشین موجود در خاک گ
فلسطین، و همچنین دیوار کشیدن و جدا کردن 
. مناطق فلسطینی را از یکدیگر ممنوع کرده است

های بی  اما دولت اسرائیل با توجه به حمایت
دریغ امپریالیسم آمریکا از رژیم صهیونیستی به 
خوبی آگاه است که این گونه قراردادها بیشتر 

تیک داشته و فاقد پشتوانه عملی جنبه دیپلما
هستند و دولت آمریکا همانگونه که در طول 

 اسرائیلتاریخ مبارزات خلق فلسطین برعلیه 
جانب اسرائیل نشان داده با نقض آنها از 

  .مخالفت نخواهد کرد
در این میان حکومت خودگردان فلسطین 

نیز بنا به ماهیت ) به رهبری محمود عباس(
ش، مقاومتی در مقابل اسرائیل سازشکارانه خوی
تحت چنین شرایطی است که . نشان نداده است

وقتی از شارون سوال شد که چرا دولت 
اسرائیل بدون نظرخواهی از مقامات فلسطینی 
اقدام به بنای دیوارها و خانه های جدید در خاک 
فلسطین کرده است، جواب داد که تنها 
موضوعی که دولت اسرائیل حاضر است در 

وردش با محمود عباس مذاکره کند بررسی م
هم شکستن  شیوه های همکاری در جهت در

  .مبارزات فلسطینیان در مناطق اشغالی است
  

  
 به علت "بافت بلوچ ایرانشهر"یرا کارگران اخ
 عدم  آنهم به دلیل اعتراض به روز تحصندو

ماه حقوق خود، جریمه ی نقدی پرداخت چندین 
  !شدند

کارگران این کارخانه در واقع قبل از 
اقدام به تحصن تالش کردند تا حقوق عقب 

 کارفرمای با مراجعه بهافتاده ی خود را 
 بعد از عدم موفقیت آنها. بگیرنداز او مربوطه 

در کسب خواسته خویش شکایت خود را حتی 
 و نه پیش مسئولین بردند ولی نه کارفرما

مقامات، مطلقا هیچ توجهی به دادخواهی 
 خود درصدد حل ،در نتیجه .کارگران نکردند

. اب کردندمشکل شان برآمدند، و اقدام به اعتص
های مدیدی   سالاین کارگران زحمتکش که

است در شرایط سخت کار، نبود بهداشت، 
باالبودن سطح تورم و پائین بودن دستمزدها و 

   شدید اقتصادی و های یتمغیره در محرو

  
  استثماربرند و شدیدا تحت  اجتماعی بسر می

دریافت   از  امروز دارند،  قرار   ستم  و
خود نیز محرومند و به آنها دسترنج ناچیز 

عمال گفته شده که حتی حق اعتراض هم ندارند 
  . و به همین دلیل جریمه شده اند

جریمه شدن کارگران به خاطر اعتصاب 
ت دستمزدهای عقب آنهم به دلیل عدم دریاف

افتاده خود، آنهم پس از اعتراضات کامالً 
مسالمت آمیز آنان که به شکست انجامیده، 
عملی وحشیانه و اقدامی بیشرمانه از طرف 
سرمایه دار مربوطه در حق کارگران بافت بلوچ 

صرفنظر از سوءاستفاده . ایرانشهر می باشد
های مالی که سرمایه دار با عدم پرداخت 

کارگران و جریمه آنها می برد، تبدیل دستمزد 
کارگران به برده های مطیع و گوش به فرمان 
سرمایه داران، هدف مهمی است که از این اقدام 

  . شرم آور تعقیب می شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  گسترش گسترش 
  شهرک های یهودی نشینشهرک های یهودی نشین

  در شرق اورشلیمدر شرق اورشلیم

  
  ""بافت بلوچ ایرانشهربافت بلوچ ایرانشهر""کارگران کارگران نقدی نقدی جریمه جریمه 

  !!اعتصاباعتصاباقدام به اقدام به به خاطر به خاطر 

  

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

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

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

  از صفحه اشرف دهقانیاز صفحه اشرف دهقانی
  ::در اینترنت دیدن کنید در اینترنت دیدن کنید 

//ccoomm..ffddeehhgghhaanniiaasshhrraa..wwwwww::////hhttttpp  
  

  برای تماس با چریکهای فدایی خلق ایرانبرای تماس با چریکهای فدایی خلق ایران
  ::با نشانی زیر مکاتبه کنیدبا نشانی زیر مکاتبه کنید
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