
  

تمامی کارگران سال نو بر 
!تکشان مبارک بادو زحم  

  

   بهمن بهمن1919
  

  13841384  آذرآذر  1515    ––  3737، شماره ، شماره     خبری چریکهای فدایی خلق ایران  خبری چریکهای فدایی خلق ایران--نشریه سیاسی نشریه سیاسی 
 

های به  یکی از سياست
ای که رژیم  غایت ضدخلقی

وابسته به امپریاليسم 
جمهوری اسالمی در طول 
حاکميت سياه خود به تعقيب 
آن مبادرت ورزیده، افزایش 

رویه واردات کاالهای  بی
 مصرفی به امپریاليستی

باشد که  بازارهای ایران می
اثرات ویرانگری در کل اقتصاد 
بجا نهاده و در نتيجه 
مستقيما زندگی و معاش 

های  ها تن از توده ميليون

محروم و زحمتکش ما را به 
در . ویرانی کشانده است

حقيقت افزایش متناوب 
واردات کاالهای غيرتوليدی و 

های  مصرفی، یکی از ویژگی
صاد وابسته ایران بارز اقت

های سرسپرده  است که رژیم
پهلوی و جمهوری اسالمی 

های اقتصادی  با سياست
ضدخلقی خویش با شتاب در 
جهت تحکيم و ساختاری 

 . اند نمودن آن حرکت نموده
 

در همين رابطه آمارهای 
منتشره از سوی گمرک 
جمهوری اسالمی، حاکی از 
رشد صعودی وارادات کاال 

کشورهای توسط حکومت از 
مطابق . ست امپریاليستی

 ماهه ٧این آمارها، تنها در 
 سال جاری، رقم نخست

 ميليارد و ٢١واردات ایران به 
 ميليون دالر رسيده که ٧٣۶

نسبت به دوره مشابه سال 
گذشته، حاکی از یک افزایش 

از سوی . ست  درصدی٧/١٢
دیگر، مطابق ارقامی که 

در " مرکز آمار اتحادیه اروپا"
والی در رابطه با حجم ماه ج

مبادالت تجاری خود با 
جمهوری اسالمی منتشر 
نموده، آمده است که صادرات 
اتحادیه اروپا به ایران در ظرف 

 ۵١ سال گذشته به حدود ۵
زند که  ميليارد دالر سر می

حاکی از یک روند صعودی 
مطابق . باشد چشمگير می

همين گزارش، در حالی که 
ز ایران واردات اتحادیه اروپا ا

) که عمدتا نفت و گاز است(
 تا ٢٠٠٠در فاصله سال 

 فرق چندانی ننموده، ٢٠٠۴
های این  صادرات دولت

اتحادیه در طول همين مدت از 
 ميليون دالر ۴٩٨ ميليارد و ۶

 ١۴ به رقم ٢٠٠٠در سال 
 ميليون دالر در ٣٠۵ميليارد و 

 افزایش یافته که ٢٠٠۴سال 
 ١٣٠نمایانگر یک رشد تقریبا 

 . ست درصدی
 

 

  

 

  بیدادگاه های حکومتبیدادگاه های حکومتاحکام احکام 
  !!برعلیه فعالین کارگری محکوم استبرعلیه فعالین کارگری محکوم است

 
 آبان ماه، بيدادگاه های رژیم جمهوری اسالمی در سقز، ٢١روز 

پس از یک محاکمه طوالنی و نمایشی، چند تن از فعالين 
 را به زندان ٢٠٠٣کارگری دستگير شده در مراسم اول ماه مه 

ق احکام دادگاه انقالب اسالمی حکومت، مطاب. محکوم کرد
محمود صالحی به اتهام شرکت در تجمع غيرقانونی و تدوین 

 سال ٣ سال زندان و ۵ نفره به ۵جدول برای هزینه خانواده 
دستگاه قضایی . تبعيد به شهرستان قروه محکوم شده است

حکومت همچنين سيد جالل حسينی را به اتهام شرکت در 
 سال و محسن حکيمی، محمد عبدی پور ٣ه تجمع غيرقانونی ب

 سال زندان محکوم ٢و برهان دیوارگر را با اتهامات مشابه به 
 .نمود

 
 
 

  
 
 

کتابخانه دانشکده حقوق و 
علوم سياسی دانشگاه 

 آبان ٢۵تهران در تاریخ 
 ۴:٣٠، در ساعت ١٣٨۴

دقيقه بامداد دچار حریق 
گشته و خسارات جدی ای 

ر جریان د. بدان وارد گشت
این حادثه، کتابهای مرجع 
بطور کامل سوخته و کليه 
دایره المعارفها و کتابهای 
قدیمی و جدید که در این 
محل نگهداری می شدند یا 
بطور کامل از بين رفتند و یا 

 . اینکه بشدت آسيب دیدند
 

دانشکده حقوق یکی از 
های دانشگاه  اولين دانشکده

تهران است که در اوایل 
 شمسی، ١٣١٠دهه 

یعنی بالغ بر هفتاد سال 
. قبل تأسيس شده است

این کتابخانه جدا از اینکه 
بيش از هفتاد سال 
بهترین مجموعه های 
کتابهای حقوقی و 
سياسی را در خود گرد 

آورده بود، شاهد زنده ای از 
روند تحوالت و رخدادهای 
. سياسی جامعه نيز بود

اسناد موجود در این 
 و کتابخانه از جمله کتب

اسنادی در مورد به قدرت 
رسيدن و سقوط دولت زنده 
یاد دکتر محمد مصدق، 
اعتراضات گسترده مبارزات 

 تا ١٣٣٧توده ها در طی سالهای 
، و نهایتًا انقالب و قيام ١٣۴٢

مسلحانه توده ها در طی سالهای 
 .، را در بر می گرفت١٣۵٧-۵۶

 
 
 
 
 
 

 رویه در خدمت کیست؟رویه در خدمت کیست؟  واردات بیواردات بی
  

  

   تاریخی تاریخینابودی هزاران جلد کتبنابودی هزاران جلد کتب
 در دانشکده حقوق تهراندر دانشکده حقوق تهران
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 !!مرگ بر امپریالیسم و سگهای زنجیریشمرگ بر امپریالیسم و سگهای زنجیریش

  رویهرویه  واردات بیواردات بی
  در خدمت کیست؟در خدمت کیست؟

 
  ١١بقيه از صفحه بقيه از صفحه 

 
نگاهی گذرا به آمار فوق قبل از 
هر چيز نمایانگر این واقعيت 
است که در دوران سلطه 
جمهوری اسالمی و بویژه در 

های اخير، در اثر  سال
های رژیم و برخالف  سياست

ادعاهای فریبکارانه سران آن 
مبنی بر تشویق توليد و ایجاد 
شغل، روند تبدیل کشور ما به 
یک بازار مصرف ُپرسود برای 
کاالهای مصرفی و عمدتا بنجل 

های  ها و کمپانی دولت
امپریاليستی با سرعت ادامه 

اعمال این . یافته است
سياست ضدخلقی از یک سو 

های گشاد  باعث شده تا جيب
دولت و نهادهای وابسته به 

داران وابسته و  آن، سرمایه
تجار بزرگ و زالوصفت هرچه 
بيشتر انباشته گردد و از سوی 

ود انبوه کاالها و دیگر با ور
ها تن از  اشباع بازار، ميليون

صاحبان توليدات سنتی و خرد، 
صاحبان مشاغل کوچک 

که در ... توليدی، کشاورزان و
درجه اول قدرت رقابت با چنين 
کاالهایی را ندارند، به خاک 

در همين . سياه نشانده شوند
رابطه قشر وسيعی از 
زحمتکشان که حيات و 

 کار و شان از کانال معاش
هایی  فعاليت در چنين رشته

گذرد نيز محکوم به بيکاری  می
در این زمينه . گردند و فنا می

نگاهی به اوضاع اسفبار 
 ميليون ١حداقل (چایکاران 

های  ، کشاورزان، توليدی)نفر
های مشابه  نساجی و رشته

ست  های اخير کافی در سال
تا دریابيم که چگونه زندگی و 

عدم معاش آنان به دليل 
حمایت دولت و در عوض صدور 

رویه  مجوزهای دولتی بی
توسط سران دزد و فاسد 

داران و  حکومت برای سرمایه
تجار وابسته نابود گردیده و با 

ها ُتن چای و شکر  ورود ميليون
ای که طيف فوق ... و البسه و

قدرت رقابت با آن را ندارند، 
محکوم به ورشکستگی و 

ر و در خروج از دایره توليد و کا
نتيجه پيوستن به ارتش ذخيره 

 .  اند بيکاران بوده
 

رژیم وابسته به امپریاليسم 
جمهوری اسالمی که 

و " استقالل"فریادهای 
شعارهای ضدامپریاليستی و 

اش گوش فلک را کر  فریبکارانه
کرده، نه تنها در تمام مدت 

ترین گامی  اش کوچک حاکميت
در جهت تشویق توليدات 

و تقویت داخلی، گسترش 
کشاورزی و واحدهای توليدی 
و قائل شدن تسهيالت و مزایا 
برای ایجاد اشتغال در این 

های مهم و کليدی، به  عرصه
منظور کاستن از وابستگی 

های جهانخوار  اقتصاد به قدرت
امپریاليستی برنداشته بلکه 
آگاهانه و سازمانيافته کوشيده 
است تا ضمن ادامه 

 های اخالف خویش در سياست
رژیم سرسپرده شاه، با تخریب 
و انهدام بقایای تمامی 
ساختارهای اقتصادی 
غيروابسته، و با تحکيم نظام 

داری وابسته، بازار  سرمایه
ایران را هرچه بيشتر به محل 
تاخت و تاز انحصارات و 

های جهانخوار  دولت
امپریاليستی تبدیل نموده و 
شرایط را برای حرکت بهتر 

کن  ابخر های خانه سرمایه
امپریاليستی در ایران مهيا 

با تعقيب چنين . سازد
ست که  ای سياست ضدخلقی

ما شاهدیم که چگونه در 
دار  حالی که مشتی سرمایه

زالوصفت وابسته، تجار بزرگ و 
ها با استفاده از قدرت  آقازاده

دولتی هر روز بيش از پيش 
تر گشته و  فربه و فربه

های خود و اربابان  جيب
شان را ُپر  امپریاليست

کنند، در همان حال  می
ها تن از کارگران و  ميليون

زحمتکشان و اقشار وسيع 
بورژوازی به رغم وجود  خرده

های  انبوه منابع طبيعی و ثروت
ملی، محکوم به بيکاری و 

و " کارتن خوابی"گرسنگی و 
زیستن در زیر خط فقر 

 .گردند می
 

رژیم وابسته جمهوری 
از به اسالمی با حراج نفت و گ

های  ها و کمپانی دولت
های  امپریاليستی، در سال

 ميليارد ٣٠اخير چيزی حدود 
دالر به طور متوسط بدست 

بخش بزرگی از . آورده است
این درآمد کالن بجای هزینه 
شدن در راه رشد اقتصادی و 

ها، برای برآوردن نياز  رفاه توده
های  ها و دولت کمپانی

جهانخوار امپریاليستی 
 صرف خرید مستقيما

تسليحات و ابزار و آالت نظامی 
گشته و در خدمت ایجاد و 
تقویت یک ماشين جنگی 

پيکر و ضدخلقی قرار  غول
گيرد که در تحليل نهایی  می

اساسا در خدمت منافع 
ها در منطقه و  امپریاليست

ها و  برای سرکوب توده
. های انقالبی آنهاست جنبش

قسمت دیگری از این 
ز صرف درآمدهای نفتی ني

های کمرشکن  پرداخت بهره
ست که  های اسارتباری قرض

جمهوری اسالمی ضدخلقی از 
ها و موسسات مالی  بانک

های بزرگ  همين قدرت

امپریاليستی وام گرفته و مردم 
ما را تا خرخره در 

های  خارجی فرو  استقراض
بخش مهم دیگری . برده است

از باقيمانده این درآمد هم بابت 
مصرفی و صدور کاالهای 

تجملی که هيچ نقشی در 
های  روند توليد و تقویت پایه

اقتصاد ندارند و اساسا روند 
ورشکستگی بسياری از 
توليدکنندگان خرد و زحمتکش 

کنند، توسط  را تسریع می
های صادرکننده آن  کمپانی

در . شود کاالها بلعيده می
ست که ما  چنين چارچوبی

شاهدیم که به رغم افزایش 
قيمت نفت در سابقه  بی
های اخير و افزایش  سال

درآمدهای نفتی رژیم، رقم 
مدت  های خارجی کوتاه قرض

 ميليارد ۴٠جمهوری اسالمی 
دالر اعالم شده است و این در 
شرایطی است که به گفته 
خود مقامات جمهوری اسالمی 
تمام ذخایر ارزی موجود تنها 

 ماه واردات کاالهای ٨ - ٧برای 
. کند میضروری جامعه کفاف 

چوب حراج زدن به منابع نفت و 
ای که  های ملی گاز، ثروت

امکان جایگزینی نيز ندارند، از 
طرف رژیم ضدخلقی جمهوری 
اسالمی در چنين شرایطی 

 .گيرد صورت می
 

این، توصيف موجزی از سيمای 
ضدخلقی و بيمار نظام 

داری وابسته در کشور  سرمایه
ماست که رژیم مزدور 

 در رأس آن جمهوری اسالمی
نشسته و با توسل به 
دیکتاتوری، سرکوب و قهر و 
شکنجه و زندان از موجودیت 
طفيلی آن به نفع 

ها پاسداری نموده  امپریاليست
و آن را از تعرض جنبش 

 .نماید ها حفظ می انقالبی توده

 

 
 

  

  احکام بیدادگاه های حکومتاحکام بیدادگاه های حکومت
  !!برعلیه فعالین کارگری محکوم استبرعلیه فعالین کارگری محکوم است

    ١١بقيه از صفحه بقيه از صفحه 
 

احکام ظالمانه فوق در شرایطی برعليه فعالين کارگری صادر می 
گردد که آنها به هيچگونه اقدام قهرآميز و خشونت بار و یا حرکت 
برای براندازی نظام حاکم دست نيازیده و تنها جرم آنان شرکت و 

 بوده ٢٠٠٣سازماندهی مراسم روز جهانی کارگر در اول ماه مه 
ل از هر چيز نمایانگر ماهيت احکام ضدخلقی فوق قب. است

ضدکارگری جمهوری اسالمی بوده و باید توسط تمامی نيروهای 
 . آزادیخواه محکوم گردد

بيدادگاه حکومت در شرایطی به صدور چنين احکام سنگينی 
برعليه فعالين کارگری دست می زند که کارگران ایران در چارچوب 

مهوری نظام دیکتاتوری حاکم و شرایط مشقت باری که ج
اسالمی و سرمایه داران زالوصفت حاکم برای آنان آفریده اند، 
کمرشان در زیر فقر و بيکاری و گرسنگی و بی حقوقی خم شده 
است و هرگونه اعتراض ساده آنها نسبت به این شرایط طاقت 
فرسای زندگی و مظالم و بيدادگریهای حکومت، اساسا با قهر و 

 .  ترور پاسخ می گيردسرکوب، گلوله و زندان و شکنجه و
 

ما احکام ضدخلقی بيدادگاه های جمهوری اسالمی بر عليه 
فعالين کارگری را محکوم نموده و خواهان آزادی بی قيد و شرط و 

 .فوری آنها می باشيم



  

کتب کتب   نابودی هزاران جلدنابودی هزاران جلد
در دانشکده در دانشکده   تاریخیتاریخی

  حقوق تهرانحقوق تهران
 

    ١١بقيه از صفحه بقيه از صفحه 
 
 

کتابخانه فوق در طول همه این 
ها اکثر کتابهای حقوقی و سال

سياسی ای که به زبان 
فارسی نوشته یا ترجمه شده 
. بودند را در خود جای داده بود

در این کتابخانه حتی نشریات 
و کتبی که از سوی اپوزیسيون 
رژیم چاپ و منتشر شده بودند 
و انتشار آنها نيز از نظر قانونی 

ممنوع بود، گردآوری شده و در 
قرار می دسترس دانشجویان 

برخی از نشریات . گرفت
سازمانهای اپوزیسيون نيز که 

 انتشار ۵٧-۶٠در طی سالهای 
یافته بود در این کتابخانه 
موجود بوده و در دسترس 
دانشجویانی که خواهان 
. تحقيق بودند قرار می گرفت

البته وجود این کتب به معنای 
دسترسی آزادانه عموم به آنها 

 بر طبق محدودیتهای. نبود
دستگاه امنيتی حکومت، این 
کتابخانه مقررات و ضوابط 
بسيار سختی را برای قرض 
 . دادن کتابها و نشریات داشت

 
کتابها طبقه بندی شده بودند 
و تنها شماری از آنها را می 

شد به سياق معمول کار 
کتابخانه ها قرض گرفت و به 

اما . خارج از کتابخانه برد
کتابهای بسيار قدیمی و یا 

یاب و یا کتابهایی که نا
محتویاتشان از نظر سياسی 
تحریک کننده و مخالف قوانين 
نظام حاکم تشخيص داده می 
شد را تحت هيچ شرایطی 
نمی شد از کتابخانه خارج 

مضافا آن که بعضی از . نمود
کتابها فقط با داشتن دستخط 
استاد که تأئيد می نمود که 
دانشجوی مزبور در رابطه با 

ید کتاب را در تحقيق اش با
اختيار داشته باشد، در اختيار 
متقاضی قرار می گرفت و او 
می توانست کتاب را بگيرد و 

اگر . در همانجا مطالعه کند

دانشجویی قصد فتوکپی از 
کتاب را داشت، تنها حق 

 صفحه از کتاب ۵داشت که 
مزبور را از دستگاه فتوکپی ای 
که همانجا در اختيار کتابدار 

 .مایدبود، کپی ن
 

شایان ذکر است که سهل 
انگاری آشکار مقامات رژیم در 
واکنش به این آتش سوزی و از 
جمله عدم اعزام مأمورین آتش 

 ساعت بعد از ٢نشانی تا 
دریافت گزارش آتش سوزی، 
شکهای جدی ای را در افکار 
عمومی در مورد عامدانه بودن 
این حادثه و نقش احتمالی 
مقامات در آن، موجب شده 

 . است

 
 

آمریکایی و آمریکایی و   دهها هزار کارگردهها هزار کارگر
  در معرض اخراجنددر معرض اخراجند  کاناداییکانادایی

 
  ۴۴بقيه از صفحه بقيه از صفحه 

 
 

کارگری در توضيح تغييراتی که در زندگی 
او و ديگر کارگران بوجود آمده و خواهد آمد، 
: خطاب به خبرنگار روزنامه ديترويت گفت

خيلی از کارگران از اين اوضاع "
ن، همان آنها می گويند که اي. خشمگينند

چيزی است که انقالبهای گذشته را باعث 
 ."شد

 
در ايالت ميشيگان شهرهايی وجود دارند 
که زندگی ساکنين آنها اساسا به جنرال 

به عنوان مثال . موتورز بستگی دارد
در شمال شهر فلينت که " بيوک"شهرک 
 هزار کارگر و خانواده هايشان در ٢٠زمانی 

 ١٩٩٩آنجا زندگی می کردند، در سال 
شهر فلينت که . کامأل خالی از سکنه شد

مشهور بود " شهر اتومبيل"زمانی به 
اکنون به شهری طوفان زده شبيه است و 
يک چهارم جمعيت فعلی آن نيز زير خط 

" لنسينگ"شهر . فقر زندگی می کنند
يکی ديگر از شهرهای ميشيگان است که 
بزرگترين ضربه ها را در اثر اخراج های 

 ٣در سال گذشته . خواهد ديداعالم شده 
هزار نفر در آنجا اخراج شدند و اعالم شده 

 ١٨١٠ نيز حدود ٢٠٠٧است که در سال 
نفر در صنعت فلزکاری و توکاری اتومبيل در 

همچنين در . اين شهر بيکار خواهند شد
 نفر نيز در شهر ١٠٠٠ بيش از ٢٠٠۶سال 

در شهرهای . اخراج خواهند شد" مورين"
ی آمريکا نيز چندين کارخانه اياالت جنوب

 ١۵٠٠جنرال موتورز تعطيل خواهند شد و 
 نفر ٢۵٠٠و بيش از " سترن"کارگر در شهر 

دورا " نفر در ٣٠٠، و "ُاکالهوما"در شهر 
 .اخراج خواهند شد" ويل

 

در ماه آينده نيز که کمپانی بحران زده  
) دومين اتومبيل سازی بزرگ آمريکا(فورد 

طيل کردن بخش هايی نيز برنامه های تع
از توليدات خود و اخراج کارگران را اعالم 
خواهد کرد، ابعاد اين فاجعه در زندگی 

 . کارگران آمریکا محسوس تر خواهد شد
 

در نتيجه این اخراج ها در ايالت جنوب 
 نفر تا سال ٣۶۵٠شرقی کانادا، ُانتاريو، 

عالوه بر آن .  اخراج خواهند شد٢٠٠٨
رگر توليد قطعات يدکی  هزار کا١٢بيش از 

نيز تحت تأثير اين اخراج ها خانه نشين 
 درصد ٢۵طبق آمار رسمی، . خواهند شد

از کل مشاغل توليدی کانادا تحت تأثير 
 . صنايع اتومبيل سازی است

 
در نظام ظالمانه سرمايه داری، اخراج ها و 
کاهش حقوق کارگران و کاهش مخارج 

ع مالی توليد همزمان با باال کشيدن مناب
توسط مديريت و صاحبان صنايع که حقوق 
های ميليونی برای خود در نظر می گيرند 
و به هر نوع تقلب و فساد مالی دست 

به رغم تمامی . می زنند، صورت می گيرد
ادعاهای صاحبان استثمارگر جنرال موتورز 
در مورد ضرر و زیان شان اخيرأ فاش شده 
ل است که ميزان درآمد اعالم شده جنرا

 ميليون ۴٠٠ حدود ٢٠٠١موتورز در سال 
با . دالر بيش از رقم واقعی آن بوده است

اعالم اين درآمد غيرواقعی، قيمت سهام 
اين کمپانی افزايش يافت و سهام داران 
بزرگی که در اين تقلب شرکت داشتند به 

گفته می . سودهای نجومی دست يافتند
شود که يکی از امپراطوران مالی الس 

 ١٠کرک کرکوريان، که صاحب وگاس، 
درصد از جنرال موتورز هم هست در جریان 
بحران جاری قصد دارد که همه اين 
کمپانی را به قيمت حراج بخرد و بعد از 
مدتی بخش های سودآور آن را بفروشد و 
جنرال موتورز را به ورشکستگی کامل 

او در اين پروسه به بيليونها دالر . بکشاند
در عوض ده ها هزار سود خواهد رسيد و 

کارگر بيکار و خود و خانواده هایشان در 
 . معرض فقر و گرسنگی قرار خواهند گرفت

 
در این ميان اتحاديه های کارگری کانادا و 
آمريکا، بی توجه به عواقب مخرب نقشه 
های شوم صاحبان جنرال موتورز، به دليل 
منافع و دیدگاه های رفرميستی و 

 نبوده و نمی سازشکارانه خویش قادر
خواهند که اعتراضات و مبارزات کارگران را 
در اعتراض به اخراج سازیهای گسترده 

 . سازماندهی کنند
 

 تا بعد از ١٩٣٠باید دانست که در سالهای 
جنگ جهانی دوم که مبارزات کارگری به 

بخصوص کارگران (اوج خود رسيد، کارگران 
توانستند امتيازاتی را از ) اتومبيل سازی

رمايه داران بگيرند و زندگی متوسطی س
. را برای خود و خانواده هايشان مهيا کنند

 سال گذشته، بعد از اخراج ٢۵اما از حدود 
در سالهای (های گسترده در کرايسلر 

و تعطيل شدن بخشی از ) ١٩٨٠-١٩٧٩
کارخانه ها، روند باز پس گرفتن 
دستاوردهای مبارزاتی کارگران توسط 

ولت حامی آنان تشدید سرمایه داران و د
گشته و حقوق و مزايای کارگران و حقوق 
بازنشستگی و مزايای درمانی کاهش 

اين هجوم و پيشروی سرمايه . يافته اند
داران البته با کمک اتحاديه های کارگری 

چرا که رهبران سازشکار . تسهيل گشت
اتحاديه های کارگری کشورهای صنعتی 

، کاهش با تکرار ادعاهای سرمايه داران
حقوق و مزايای کارگران را به عنوان 

و می (ضرورت رقابت جهانی توجيه کردند 
 ).کنند

 
بحران فعلی صنايع اتومبيل سازی آمريکای 
شمالی با افزايش قيمت بنزين و ديگر 
کاالهای مصرفی، و کاهش تقاضا برای 
. اتومبيل های ُپرمصرف تشديد شده است
 در حقيقت سقوط نسبی جنرال موتورز
نمودی از سقوط کل صنايع آمريکا در بازار 

 .جهانی است

            ..                        !!پیروز باد انقالبپیروز باد انقالب    ..                 ..           ..                    !!زنده باد کمونیسمزنده باد کمونیسم    ..                 ..



  

  دهها هزار کارگردهها هزار کارگر
  آمریکایی و کاناداییآمریکایی و کانادایی
  در معرض اخراجنددر معرض اخراجند

 
 نوامبر مديريت جنرال موتورز در ٢١در روز 

شهر ديترويت در ايالت ميشيگان اعالم 
 با کاهش توليد و ٢٠٠٨کرد که تا سال 

 هزار ٣٠ضرورت کاستن از مخارج توليد، 
. ارگر این کارخانه را اخراج خواهند کردک

اين اخراج ها نتايج بسيار ويران کننده ای 
را برای شهرهای کارگری آمريکا و کانادا در 

 تاکنون ٢٠٠٠از سال . بر خواهند داشت
 هزار کارگر کارخانه های ١٠٠بيش از 

 . اتومبيل سازی آمريکا اخراج شده اند
 

يس  تأس١٩٠٨جنرال موتورز که در سال 
 به بزرگترين ١٩۶٠ و ١٩۵٠شد، در سال 

کارخانه اتومبيل سازی جهان تبديل شده 
 اتومبيل های ١٩٧٠اما در سالهای . بود

بادوام تر و باصرفه تر ژاپنی و اروپايی وارد 
بازار شدند و به رقابت با جنرال موتورز 

از جمله این رقبا به عنوان مثال . پرداختند
ه احتماال در سال از تويوتا باید نام برد ک

آينده ُپرفروش ترين اتومبيل سازی دنيا 
بدین ترتيب کار بجایی رسيد . خواهد بود

 ٢۵که در حال حاضر جنرال موتورز فقط 
 درصد از ١۵درصد از بازار داخلی آمريکا و 
گفته می . بازار جهانی را در دست دارد

 ٧شود که هر کارگر اتومبيل سازی برای 
. کار ايجاد می کندکارگر صنايع جانبی 

 هزار کارگر اتومبيل ٣٠يعنی با اخراج 
 هزار ٢٠٠سازی آمريکا و کانادا، بيش از 

کارگر صنايع ديگر بی کار می شوند و اين 
ضربه بسيار بزرگی به شرایط دشوار کار و 
زندگی طبقه کارگر آمريکای شمالی وارد 

 .خواهد کرد
 
 

 

تظاهرات علیه مراکز تظاهرات علیه مراکز 
  ریکاریکاآموزش شکنجه در آمآموزش شکنجه در آم

 
 ٢٠٠٠٠ نوامبر بيش از ٢٠ و ١٩در روزهای 

نفر از روشنفکران و دانشجويان و توده 
های آگاه آمريکايی در اعتراض به وجود 
یک مرکز تدریس شکنجه تحت نام 

انستيتوی همکاری امنيتی نيم کره "
و ديگر مراکز آموزش شکنجه " غربی

" فورت بنينگ"آمريکا، در تظاهراتی در 
. شرکت کردند) ايالت جورجيا(

تظاهرکنندگان نام های هزاران نفر از 
اهالی آمريکای التين را که در عمليات 
نظامی آمريکا عليه انقالبيون آرژانتين، 

کلمبيا، نيکاراگوئه، السالوادور، گواتماال و 
ديگر کشورهای آمريکای التين کشته و يا 
ناپديد شده بودند را بر روی صليب هايی 

در جریان این .  کردندحک کرده و حمل می
حرکت، بازماندگان آن کشته شدگان و 
همچنين بازماندگان سربازان آمريکايی که 
در عراق و افغانستان کشته شده اند به 
. سخنرانی عليه دولت آمريکا پرداختند

چندين نفر از کسانی که در زندانهای 
آمريکای التين توسط فارغ التحصيالن 

، شکنجه آموزشگاه های شکنجه آمريکا
شده بودند نيز با نقل تجارب خویش به 
افشاگری در باره ماهيت ضدخلقی این 

 . نهادها پرداختند
 

 تن از ۴١در جریان این اعتراض 
تظاهرکنندگان توسط پليس دستگير شدند 
و عليرغم اينکه هيچ نوع خشونتی در اين 
تظاهرات صورت نگرفته بود، به ماه ها 

 .  گردیدندزندان و جرايم سنگين محکوم
 

الزم به توضيح است که دولت آمريکا در 
 موسسه ای را به نام ١٩۶٠سالهای 

دائر کرد که يکی از " مدرسه آمريکا"
مخوف ترين مراکز آموزشی سی آی ای 

 نسل از ٢این مرکز تاکنون . می باشد
جنايتکارترين ديکتاتورهای نظامی و 
شکنجه گران آمريکای التين را آموزش داده 

 نقش مهمی را در حمایت است و
امپریاليسم آمریکا از رژیمهای وابسته در 
آمریکای التين و سرکوب جنبش انقالبی 

 .مردم این منطقه ایفاء می کند
 

 يکی از کتاب های آموزش ١٩٩٩در سال 
شکنجه که در اين موسسه تدريس می 

مجلس . شد به روزنامه ها درز پيدا کرد
فرت ايجاد آمريکا هراسان از جّو خشم و ن

شده در جامعه، با ارائه يک اليحه قانونی 
. ظاهرا در صدد بستن اين موسسه برآمد

اما اين اقدام توسط يکی از کميته های 
پس از آن پنتاگون در . مجلس متوقف شد

 با هدف فريب افکار عمومی، ٢٠٠٣سال 
اين موسسه را به اسم دهن ُپرکن 

انستيتوی همکاری امنيتی نيم کره "
 تغيير نام داد و نهاد نامبرده با اسم "غربی

جدید به فعاليتهای سرکوبگرانه خویش 
 .ادامه داد

 
 

  اخباری از کردستاناخباری از کردستان
 

موج جدید تشدید فشار و سرکوب و ترور و 
به بند کشيدن و اذیت و آزار توده ها و 
مخالفين حکومت در کردستان همچنان 

 آبان ماه، مردم ٢۵در تاریخ . ادامه دارد
، امام "شيخ حسن"ه جسد کرمانشا

این " محمد رسول اهللا"جمعه مسجد 
شهر را به همراه جسد فرزندش محمد 

 ماه مفقوداالثر ٣هاشم رستگار پس از 
. بودن آنان در حياط مسجد پيدا نمودند

اجساد این روحانی ُسنی ُکرد و پسرش 
که با چاقو کشته شده بودند، به طرز 

 .فجيعی با اسيد سوزانده شده بود
 

در تاریخ اول آذر ماه نيز یکی از روزنامه 
نگاران سنندجی به نام احمدی که از 
سوی مقامات سرکوبگر حکومت در رابطه 
با شورشها و نا آراميهای اخير در 
شهرهای کردستان دستگير شده بود، 
پس از بالتکليفی بسيار در اعتراض به 
عدم صدور قرار وثيقه توسط مقامات رژیم 

دست زد و دهان خود را به اعتصاب غذا 
بنا به گزارش بستگان و نزدیکان . دوخت

احمدی، حال وی به خاطر اعتصاب غذا 
وخيم و وی از لحاظ جسمانی در وضعيت 

 . خطرناکی قرار گرفته است
 

 آذر ماه، اعالم شد که یک ١۴همچنين روز 
جوان سنندجی بنام پویا ابراهيمی در 

.  شهر سنندج فوت کرد١٣کالنتری 
انده مزدور نيروی انتظامی سرکوبگر فرم

جمهوری اسالمی مدعی شد که این 
جوان سنندجی پس از دستگير شدن و 
کشف حشيش در جيبهایش در یک فرصت 
مناسب، خود را با بند کفش در بازداشتگاه 

خبر فوق خشم مردم . خفه کرده است
سنندج را نسبت به این واقعه برعليه 

می و کاربدستان ضدخلقی جمهوری اسال
نيروهای سرکوبگر کردستان که ید طوالیی 
در سرکوب و شکنجه و قتل مردم 

 .کردستان دارند، برانگيخته است
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