
  

تمامي كارگران سال نو بر 
!تكشان مبارك بادو زحم  

  

   بهمن بهمن1919
  

  13861386  آبان آبان   1515    ––  6060  ، شماره، شماره  چريكهاي فدايي خلق ايرانچريكهاي فدايي خلق ايران  خبري   خبري --نشريه سياسي نشريه سياسي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  !تشديد تحريم و شبح جنگ
 

به دولت آمریکا بر عليه ایران، مخالفت آشکار برخی قدرتهای امپریاليستی نظير آلمان، چين و اعالم تشدید تحریمهای یکجان
دربحرين برای برگزاری یک مانور نظامی در خليج روسيه با این اقدام و متعاقب آن حرکت ناوگان پنجم نيروی دریایی این کشور 

، صورت می گيرد، جلوه ای از تشدید »های احتمالی بحرانآمادگی برای مقابله سريع با «فارس در ماه نوامبرکه با هدف 
به موجی از نگرانی و تضادهای امپریاليستی در مورد پرونده هسته ای جمهوری اسالمی را به نمایش گذارده، و در همان حال 

  . وحشت از گسترش شبح شوم جنگ در ميان توده های تحت ستم ما دامن زده است
 

"  صدور تروریسم"و " پيگيری برنامه هسته ای"با تکرار اتهامات خود بر عليه جمهوری اسالمی، مبنی بر  آبان، دولت آمریکا ٣روز 
به اعمال یک سری تحریمهای یک جانبه جدید بر عليه سپاه پاسداران و تعدادی از بانکها و دست اندرکاران رژیم  دست زد و در 

 تاب تمام به پخش اخطار بوش نسبت به سایر دولتهای معترض رقيب همان حال دستگاه های تبليغاتی دولت آمریکا با آب و
در صورت عدم انجام اقدامات پيشگيرانه برای ممانعت از دستيابی " جنگ جهانی سوم"پرداختند که در آن  از احتمال وقوع 

برخی دیگر از اقدامات یکجانبه دولت بوش با عصبانيت و مخالفت . جمهوری اسالمی به سالح های هسته ای سخن گفت
دولتهای امپریاليستی و از جمله آلمان و روسيه و چين روبرو شد اين دولت ها، بویژه با توجه به تجارب عينی خویش در 
افغانستان و عراق، به خاطر اين که مبادا منافع غارتگرانه شان در منطقه و در ایران به نفع امریکا از دست برود، دولت بوش را از 

، امپریاليسم آمریکا را از دست زدن به "راه حل های سياسی" عليه ایران منع کرده و زیر لوای دادن فرصت به اقدام نظامی بر
 آبان ماه ١٢در این حال بدنبال اقدام یکجانبه دولت آمریکا، روز . هر اقدامی بدون مذاکره و توافق با خودشان منع می کنند

نيز طی نشستی در لندن توافق کردند )  ١+۵معروف به نشست کشورهای (ان  عضو دائم شورای امنيت به اضافه آلم۵مقامات 
گرچه با اصرار روسيه و  .را بر عليه جمهوری اسالمی برای طرح و تصویب در سازمان ملل تدوین  کنند" قطعنامه جدیدی"که 

جدیدی از سوی آژانس بين المللی چين در این توافق آمده است که تصویب گام دیگری بر عليه ایران، منوط به انتشار گزارش 
  ...اتمی در ارتباط با ميزان همکاری جمهوری اسالمی با این آژانس  می باشد، اما

 ٢ ادامه در صفحه                                                                                

عقب نشيني رژيم در حمله به حقوق مسلم خلق ترك
  !جان آذرباي

سازمان "و " شورای تأمين شهر تبریز"اخيرا به دنبال مصوبه  
ممنوعيت استفاده "مبنی بر " بازرگانی استان آذربایجان شرقی

از واژگان و عبارات ترکی در تابلوهای فروشگاه ها و برچسب 
، مردم آذربايجان با جلوه ديگری از تعرضات شوينيستهای "کاالها

ر بهانه ای ميکوشند با سرکوب حاکم مواجه گشتند که به ه
فرهنگ و زبان ترکی خواستهای ضد مردمی خود را به پيش 

همانطور که همگان می دانند، سال گذشته اين امربطور . برند
واقعيتی . طبيعی خشم و اعتراض مردم  آذربايجان را بر انگيخت

  و تجمعات ٨٥که با توجه به تظاهرات توده ای اول خرداد سال
سال برخی از سردمداران جمهوری اسالمی را به اعتراضی ام

تا جایی که اين مسئوالن صدور . وحشت و چاره جوئی انداخت
ناميده و با تکيه " غير مسئوالنه"مصوبه شورای تامين شهر را 

از اوضاع و "صادر کنندگان اين ابالغيه " ارزیابی نادرست"بر 
واهان خ" واقعيات سياسی، اجتماعی و مؤلفه های امنيت ملی

  .لغو فوری آن شدند
اکبر اعلمی و به دنبال اعتراضات " خدمت" به گزارش خبرنگار 

مجلس شورای "در "  نمایندگان تبریز و بناب"رسول صدیقی، 
، و نامه نگاری آنها با وزرای کشور و بازرگانی، سر "اسالمی

انجام مصوبه فوق لغو گردید، اما نفس صدور بخشنامۀ فوق از 
افکار پوسيده و شووينيستی مقامات حکومتی سویی بيانگر 

است و از سوی دیگر نشانگر فضا، بينش و رابطه ای است که 
در ميان حکومتيان در خصوص خلقهای تحت ستم ایران وجود 

آنها در چارچوب تامين منافع دیکتاتوری حاکم مترصد هر . دارد
فرصتی هستند تا به هر بهانه ای حقوق ملی خلقهای تحت 

     ....ران را هرچه بيشتر پایمال نمایندستم ای
 ٣ ادامه در صفحه

  !چهرة كريه فقر
 

فقر و بيکاری و گرسنگی و در کل، شرایط اقتصادی اجتماعی 
 ٢٨وحشتناکی که رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی در طول 

سال حاکميت سياه خویش آفریده، جامعه تحت سلطه ما را 
 .جتماعی غرق ساخته استدر انبوهی از بيماریها و جرایم ا

در ارتباط با واقعيت فوق است که اغلب در ميان خبرهایی که 
در نشریه های داخلی به چاپ می رسد  به اخبار و حوادثی 
دل خراش و غم انگيز برمی خوریم که انعکاسی از این اوضاع 

  . نابسامان را به نمایش می گذارند
  

ه حيات نو در تاریخ در همين رابطه می توان به خبری در روزنام
 به چاپ رسيده بود اشاره ١٣٢۵، شماره ١٣٨۶ آبان ۶یکشنبه 

  .همسرکشی به دليل بيکاری: کرد که تيتر آن چنين بود
در این خبر به مردی اشاره شده که در اثر نگرانی ها و 
فشارهای وارده از بيکاری و شرایط دشوار زندگی به تنگ آمده 

این  .یتی فجيع می شودو تحت چنين شرایطی مرتکب جنا
مرد که در اثر فشارهای وارده خانه را برای مدتی ترک کرده و 
در مسافرخانه زندگی می کرده است تصميم می گيرد که به 

اما پس از بازگشت . خانه پيش همسر و دو فرزند خود بازگردد
در طی مشاجره ای همسر خود را با ضربات چاقو از پای در 

  .می آورد
  

از حدود دو : "ستگيری ماجرا را چنين بازگو می کنداو پس از د
هفته پيش به دليل اختالفی که با صاحبکار خود پيدا کردم از 
محل کار اخراج شدم و درگيری هایی که باهمسرم جریان 

  .... " داشت با بيکار شدن من شدت گرفت
 ۴ ادامه در صفحه



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١از صفحه     ...تشديد تحريم
 برنز در برغم تمام این باصطالح توافقها، نماینده آمریکا، نيکالس

مذاکرات لندن، پس از این نشست با صراحت اعالم داشت که 
تحریمهای "به تنهایی برای جلوگيری از تصویب " گزارش آژانس"

از سوی  .نيست" کافی"عليه جمهوری اسالمی بر" بيشتر
دیگر، اعالم تحریمهای جدید توسط دولت آمریکا بر عليه برخی 

 تهدید قدرتهای رقيب نهادها و مقامات حکومت و در همان حال
، با "جنگ جهانی سوم"جهانی در مورد احتمال وقوع 

در همين . واکنشهای شدید برخی از این رقبا روبرو شده است
مایر وزیر امور خارجه آلمان در رابطه با عمليات  اشتاینرابطه 

داد و اضافه کرد که " هشدار"نظامی آمریکا بر عليه ایران 
ای ایران  کی به حل مناقشه هستهکم های نظامی ماجراجویی"

این مورد  های هرروزه در گویی کنند، بلکه برعکس گزافه نمی
های مستمر ما و دیگران را برای رسيدن به توافق با ایران  تالش
 همچنين روپرشت). رادیو دویچه وله آلمان (."کنند می دشوار

پولنتس ریيس کميسيون سياست خارجی مجلس نمایندگان 
" زبان"با  هشداری دیگر به آمریکا در ارتباط با نوع آلمان نيز 

را  آمریکا" وقوع جنگ جهانی سوم"مقامات این کشور در مورد 
پولنتس با تکرار این . در ارتباط با ایران متهم به رفتار دوگانه کرد
ایران است  ها عليه واقعيت که واشنگتن خواهان تشدید تحریم

د که این سياست را پی بگيرند، و از موتلفان خود نيز انتظار دار
های آمریکایی از طریق موسسات  شرکت"اضافه نمود که اما 

حال معامله با  ها، کماکان در تر زیرمجموعه خود و یا دالل کوچک
مقامات روسيه و چين نيز در هر فرصتی تاکيد ." ایران هستند

 راه حلهای دیپلماتيک و"می کنند که از نظر آنها هنوز زمان برای 
پایان نيافته و به این ترتيب می کوشند مخالفت خود " سياسی

به این اعتبار   .را با تصميمات يک جانبه امريکا نشان می دهند
رویدادهای اخير در مورد بحران هسته ای جمهوری اسالمی، 
بستری ست که در آن می توان بار دیگر چهره بازیگران اصلی و  

ه پرونده هسته ای منافع واقعی ای جاری در ورای مسال
 یعنی قدرتهای ضد خلقی  امپریاليستی و -جمهوری اسالمی

 را -کشاکش آنها برای کسب مواضع اقتصادی سياسی بيشتر
واقعيت این است که در سالهای اخير به  .بخوبی مشاهده نمود

 احتمالجمهوری اسالمی و باال گرفتن " بحران هسته ای"دنبال 
ران، اين امر به یکی از مسایل حمله امريکا و متحدينش به اي

مهم توده های تحت ستم در ایران و در سطح منطقه تبديل 
  . گرديده است

  

همانطور که چریکهای فدایی خلق از ابتدای این بحران با تاکيد 
بر ماهيت ضد خلقی امپریاليستها و جمهوری اسالمی اعالم 

جمهوری اسالمی و " پرونده هسته ای"کرده اند، مساله 
يغات فریبکارانه جاری در این رابطه، تنها یک پوشش برای تبل

پيشبرد سياست های سلطه جویانه بسيار عظيمی ست که 
دول امپریاليستی و در رأس آنها آمریکا برای توسعه سلطه 

در این . خویش در سطح بين المللی و منطقه تعقيب می کنند
دی از  با موج جدی٩٠شکی نيست که دولت آمریکا از اوایل دهه 

بحرانهای اقتصادی درمان ناپذیر ذاتی نظام سرمایه داری مواجه 
شده که تاروپود نظام امپریاليستی در سطح جهان را درنوردیده 
. و گلوی اقتصاد بيمار آمریکا را نيز بشدت می فشارد

ورشکستگی کارخانجات و مؤسسات مالی غول آسای 
 تشدید روز اقتصادی، اخراجهای وسيع نيروی کار و بدنبال آن

افزون فقر و بيکاری در آمریکا، تضعيف بی سابقه نقش دالر در 
روند تضعيف و افول اقتصادی در ... مبادالت جهانی به نفع یورو و 

این کشور را تشدید ساخته و بطور کلی هژمونی آن را در ميان 
این اوضاع باعث شده تا در . رقبا به زیر سوال برده است

ی کار آمدن نومحافظه کاران در هيات سالهای اخير و با رو
حاکمه آمریکا، طبقه حاکم جهت چاره جویی  هر چه بيشتر بر 

تاریخ نظام امپریاليستی نشان داده که یکی . طبل جنگ بکوبد
از ترفندهای سرمایه داران استثمارگر برای غلبه بر بحرانهای 
اقتصادی توسل به جنگ و دست یابی به  بازارهای جدید می 

رویه ای که در سالهای اخير امپریاليسم آمریکا بدان . باشد
توسل جسته و دولتمردان این کشور با ایجاد فضای جنگی و 

 .لشکر کشی به افغانستان و عراق در صدد تحقق آن هستند
 این واقعيت کامًال شناخته شده ای در طول سالهای اخير

است که امپریاليسم آمریکا با کوبيدن بر طبل جنگ می کوشد 
از راه های  اتکا به قدرت نظامی غول آسای خود، حضور نظامی 
خویش در مناطق اقتصادی سياسی استراتژیک دنيا را گسترش 
بخشيده و با کسب بازارهای هر چه بيشتر به ضرر رقبا، بر 

قتصادی خویش بحران اقتصادی خود غلبه کرده و کمبود های ا
طرح  ")١(.نسبت به سایر قدرتهای امپریاليستی را جبران سازد

و لشکر کشی به افغانستان و عراق، " خاورميانه بزرگ
سرنگونی رژیمهای تا مغز استخوان وابسته و خدمتگزار 
امپریاليستها در این کشورها و کشتار وحشيانه صد ها هزار تن 

و " مبارزه با تروریسم "از توده های تحت ستم منطقه به بهانه
" سالح کشتار جمعی"به " دولتهای شرور"ممانعت از دستيابی 

در اين راستا قرار دارد که با لفافه های رياکارانه جهت فریب 
امری که بدون شک نمی تواند با . توده ها تبليغ می شود

افزایش تنش های مستقيم و غير مستقيم سياسی و 
و سایر قدرتهای جهانخوار همراه اقتصادی و نظامی بين آمریکا 

  .نباشد
  

در چنين چارچوبی ست که ما شاهد تشدید اعمال جنگ 
طلبانه دولت آمریکا بر عليه جمهوری اسالمی و در نتيجه خشم 
و مخالفت سایر قدرتهای امپریاليستی با اقدامات اخير آمریکا 

تقسيم دوباره بازار و کسب هر چه . می باشيم
 غارت و چپاول منابع و ثروتهای بيشترمنافع حاصل از

ملی و مکيدن خون کارگران و توده های ستمدیده ایران؛ 
به امپریاليسم " کيک"به نحوی که سهم بيشتری از این 

آمریکا برسد و همچنين تحکيم موقعيت سرکردگی 
این خواستی ست که دولت بوش در رابطه . امريکا در جهان 

 تعقيب می کند و می جمهوری اسالمی" پرونده هسته ای"با 
  .   کوشد با تهدید رقبا و اقدامات یکجانبه بدان تحقق بخشد

  

در چنين چارچوبی، سران مزدور جمهوری اسالمی که در 
سالهای اخير با مشاهده سياستهای توسعه طلبانه جدید 
امپریاليسم آمریکا در سطح بين المللی،  و تاکيدات دولت بوش 

، با احتمال پيشروی مواضع "دیدخاورميانه ج"بر پيشبرد طرح 
در ایران مواجه شده اند به " تغيير رژیم"طرفداران سياست  

شدت به دست و پا افتاده اند؛ چرا که موجودیت رژیم وابسته 
آنها از یک سو با سردادن شعارهای . شان را در خطر می بينند

ضد آمریکایی و ضد صهيونيستی پوچ، برای سياستهای جنگ 
 دسته بوش در افکار عمومی مردم آمریکا جاده صاف طلبانه دارو

می کنند؛ و درست در همان حال در جریان مذاکرات مخفی و 
آشکار خود با دولت بوش، با استيصال تمام از اربابان جهانی 
خود می خواهند تا در معادالت و کشمکشهای جاری بين 

 داده شود تا جمهوری" تضمين امنيتی"امپریاليستها به آنها 
 سال گذشته به خدمتگزاری ٢٨اسالمی قادر شود همچون 

برای تامين منافع غارتگرانه آنها و سرکوب جنبشهای ضد 
امپریاليستی کارگران و خلقهای تحت ستم ایران، ادامه داده و 
ایران را هر چه بيشتر به جوالنگاهی برای انحصارات و سرمایه 

آن چه از هم بدون شک . های خونخوار امپریاليستی بدل سازد
اکنون روشن است عبارت از این حقيقت می باشد که در پرونده 
هسته ای جمهوری اسالمی، این نه خواست و اراده سران 
مزدور این رژیم بلکه منافع استراتژیک امپریاليستهاست که 

سرنوشت رقت بار رژیم های  پوشالين . تعيين کننده می باشد
ی نشان داده که مسأله و وابسته طالبان و صدام حسين بخوب

بقا و یا سقوط  رژیم وابسته جمهوری اسالمی در بحران کنونی 
دقيقًا تابعی از کشاکش های اربابان امپریاليست این حکومت 

  .  خواهد بود
.................................................................................................................................  

در همين رابطه به عنوان يک نمونه کوچک بد نيست تا اشاره شود که بنا به )١(
گزارش خبرگزاريها، در پی بررسی های اقتصادی در سال جاری، اعالم شد که 

 سال اخير ارزش بازارهای دولتهای اروپايی از ٨٠برای اولين بار در ظرف 
به گزارش فايننشال . بقت گرفته استبازارهای آمريکايی در سطح جهانی س

 بورس آشورهاي اروپايي در ماه های اخير به ٢٤تايمز، ارزش جاری بازار 
ميليارد دالری ٦٤٠هزار و ١٥ميليارد دالر رسيد و از ارزش ٧٢٠هزار و ١٥

مطابق همين گزارش اضافه شده که . بازارهای سرمايه اياالت متحده فراتر رفت
درصد افزايش يافته حال ١٦٠ تاآنون ٢٠٠٣ز سال های اروپا ا ارزش بورس

در . درصد رشد آرده است٧٠های آمريكا فقط  آنكه در همين مدت ارزش بورس
 .درصد افزايش يافته است٢٦همين مدت، ارزش يورو در برابر دالر نيز 



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١از صفحه    ...عقب نشيني رژيم در 
  

  در "واژگان و عبارات ترکی در تابلوهای فروشگاه ها و برچسب کاالها"فوق يعنی ممنوعيت مردم آذربايجان در استفاده از " مصوبه"
ه شد که حدود یک سال پيش در پی توهين و تحقير فرهنگ و زبان ترکی از سوی نشریات شرایطی تصویب و به مرحلۀ اجرا گذاشت

معلوم الحال وابسته به رژیم، یک رشته تظاهرات اعتراضی بر عليه سياستهای ارتجاعی رژیم در رابطه با فرهنگ و زبان مردم 
در جریان این مبارزات توده ای . از آذربایجان را فرا گرفترخ داد و به سرعت  بخش وسيعی ... آذربايجان در تبریز، نقده، اروميه، و 

نيروهای . مردم به خشم آمده  بعضی از تأسيسات دولتی را مورد حمله قرار داده  وبرخی از آنها  در آتش خشم مردم سوختند
می و صدها نفر را دستگير سرکوبگر دولتی در جريان سرکوب تظاهرات به حق اعتراضی توده ها، تعدادی را کشته، دهها نفر را زخ

فروکش نمودن مبارزات فوق نه تنها به معنی از بين رفتن خشم . و زندانی کردند که هنوز عده ای از آنان در زندان به سر می برند
توده ها از مناسبات و روابط ظالمانه موجود و حق کشی های رژيم حاکم نبوده و نيست، بلکه تنها بيانگر آنست که نيروهای 

بنابراین با در نظر . وبگر جمهوری اسالمی با  چه شدتی بر عليه مردم آذربايجان و خواسته های برحقشان به ميدان آمدندسرک
فوق به عقب نشينی وادار کرد نه آنطور که ماشين تبليغاتی " مصوبه"گرفتن واقعيت های فوق آنچه که رژیم را در پس گرفتن از 

دیگر مزدوران حکومتی، بلکه واقعيتهای جاری جامعه و ترسی که رژیم از انفجار خشم " پيگریتالش و "رژيم قصد دارد جلوه دهد  
مؤلفه های امنيت "بله به قول مقامات سرکوبگر جمهوری اسالمی، این . متراکم گشته توده ها در مقطع فعلی دارد می باشد 

 شرايطی که جمهوری اسالمی در عرصه بين در.  است که آنها را به مصلحت اندیشی و عقب نشينی واداشته است"ملی
المللی با مشکالت گوناگونی دست به گريبان است  و در عرصه داخلی هم هر روز با اعتراضات توده ای پر دامنه تری مواجه می 

  .شود  مصلحت نظام سرکوبگر حاکم چنين عقب نشينی هائی را الزامی می سازد
  

د مليتی که در آن ملتهای گوناگون به زبانهای گوناگونی صحبت کرده و از فرهنگ،  واقعيت این است که ایران کشوری است چن
حکومت مرکزی با تکيه بر زبان و فرهنگ فارسی، و همچنين . مذهب ،سنت و احساسات ملی متفاوتی برخوردار می باشند

 خود محروم ساخته و زبان و فرهنگ آنها را استيالی زور سازمان یافته، تالش می کند تا دیگر مليتهای ساکن ایران را از حقوق ملی
نه تنها به رسميت نمی شناسد، بلکه تدریس، گویش در ادارات و دوائر دولتی و حتی غير دولتی، نشر روزنامه و کتاب و خالصه 

. ه استآنچه که موجب تقویت و خالقيت استعدادها و احساسات ملی آنها می گردد را مانع گردیده و غير قانونی اعالم نمود
سرکوب خلقهای تحت ستم ایران تنها منحصر به زبان و تبعات آن نمی گردد بلکه امر سرکوب از سوی رژیم شوینيست و مرتج 
حاکم، تا بدانجا پيش رفته است که توده های مناطق تحت ستم در قياس با بقيه مناطق از عقب ماندگی های غير قابل انکاری در 

ان مجاز نيستند بطور مساوی از ابزار و امکانات اقتصادی، آموزشی و فرهنگی  موجود، آزادانه جهت  خلقهای تحت ستم ایر. رنج اند
هر چه که گفته می شود، هر چه که تبليغ می گردد، هر چه که بيانگر سنت، عرف، . بسط و گسترش فرهنگ خود استفاده نمایند

عدم . ه شکلی که دولت مرکزی تعييين کرده پيش می رودعادت و فرهنگ یک خلق تحت ستم است، یکسره به ضرب سرنيزه وب
تکلم و آموزش و پرورش به زبان مادری در سرزمينهای ملل گوناگون ساکن ایران، نه تنها سرخوردگی فرهنگی را به کودکان و 

 گردد، منجر به نوجوانان آن دیار تحميل می کند، بلکه عدم بيان احساسات وعواطف یک ملت که در فرهنگ آن جامعه منعکس می
گرچه با توجه به ماهيت ضد .  محدود شدن استعدادهای طبيعی آحاد جامعه و جلوگيری از رشد و شکوفائی آن ملت می گردد

خلقی رژیم جمهوری اسالمی لغو مصوبه اخير که جلوه بارزی از ستمگری ملی جمهوری اسالمی می باشد، به معنای حل قطعی 
دادهای فوق  بار ديگر دفاع بی قيد و شرط از تساوی همه ملل ساکن ايران و محکوم کردن هر گونه اين مسئله نمی باشد، اما روی

ستمگری ملی را با برجستگی در مقابل همه نيروهای انقالبی قرار داده  و نشان می دهد که برای وحدت داوطلبانه همه خلقهای 
یش تا سر حد جدائی تاکيد شده و نيروهای آزادیخواه و ايران ضروری است که بر حق ملل تحت ستم در تعيين سرنوشت خو

   .دمکرات باید پر توان تر ازهميشه در مقابل سياستهای ضدخلقی و ضد مردمی رژیم ایستاده و به مقابله با آن برخيزند

  چه كسي مسبب تعطيلي كارخانجات چاي است؟
 ١۵۶از . طيلی تقریبًا یک سوم کارخانجات توليد چای در طول یکسال گذشته را منتشر کرده اندخبرگزاریهای رژیم اخيرا خبر تع
 کارخانه تعطيل شده و برآورد ميشود که با ادامه روند فعلی در سال جاری شاهد تعطيلی نيمی ۴١کارخانه چای در شمال کشور، 

  . دیگر از این نوع کارخانجات خواهيم بود
  

چای خشک از خارج کشور، که تنها در جهت بر آوردن منافع سرمایه داران وابسته ای ست که در این رشته وارد کردن بی رویه 
فعال هستند  و عدم خرید برگ سبز چای از توليد کننده داخلی که دولت قبًال وعده اش را کرده بود و بدهی سنگين توليد کنندگان 

این در حالی است که سقف توليد . يلی کارخانه های فوق ذکر شده استچای داخلی به بانکها، دالیل اصلی ورشکستگی و تعط
مطابق آمار موجود، مصرف .  هزار تن در سال کاهش یافته است٣۵ هزار تن در سال، طی سالهای اخير به ۶٠چای داخلی از 

برای فرار از ورشکستگی تعطيلی گسترده کارخانجات توليد چای که گفته می شود .  هزار تن می باشد١١٠ساالنه چای داخلی 
صورت می گيرد، از یکسو موجب کاهش وسيع سطح زیر کشت چای توليد داخل شده و از سوی دیگر موجب افزایش آمار بيکاران 

 کارخانۀ دیگر به جمع ٨۵روند فاجعه بار کنونی در حال افزایش بوده و پيش بينی می شود تا پایان سال جاری . گشته است
آمار و ارقام . ه بپيوندند، امری که نتيجه آن پيوستن بيش از سه هزار کارگر دیگر به جمع بيکاران خواهد بودکارخانجات تعطيل شد

چای کشور شده و خانواده های آنان را نيز در بر می " صنعت"حکایت از آن دارد که دامنه بحرانی که با این ترتيب گریبانگير کارگران 
سردمداران جمهوری اسالمی هنگامی به صدور مجوز وارد کردن  .را به خاک سياه خواهد نشاند هزار نفر ۵۵گيرد، عمًال  بالغ بر 

ریيس انجمن صنفی کارخانجات چای شمال و ریيس هيات چای از کشورهای دیگر پرداخته اند  که بنابه گفته مهندس رضایيان، 
  ." ر انبارها در حال خراب شدن است هزار تن چای سنواتی د٢٣٠" مدیره و مدیر عامل شرکت چای کوهپایه شمال

واقعيت زندگی جاری جامعه ایران گویای روابط بس ظالمانه ای است که از سوی طبقۀ حاکم در جهت حفظ بقا و سلطه ظالمانه 
در چارچوب این روابط ظالمانه رژیم مدافع منافع سرمایه داران . اش بر زندگی توده های محروم و زحمتکش ما تحميل گشته است

عملی که تنها جيب مشتی از سرمایه داران غارتگر و دالل را پر –زالو صفت وابسته، با صدور اجازه ورود هزاران تن چای خارجی 
 و عدم خرید چای توليد کنندگان داخلی که بسياری از آنها از اقشار زحمتکش هستند، توليد چای داخلی را نابود می کند -می کند

نمونه فوق تنها یکی از عملکرده های ضد خلقی نظام و رژیم حاکم را به نمایش می . سياه می نشاندو چایکاران را نيز به خاک 
نظام و رژیم ضد خلقی ای که تمام هم و غمش دفاع و حراست از منافع غارتگرانه طبقه سرمایه داران زالو صفت وابسته و . گذارد

ری و  نابودی حيات و هستی هزاران تن از توده های ستمدیده می تامين خواستهای آنها به بهای فقر، تشدید استثمار، بيکا
 .اشدب



  

  1از صفحه  ...چهرة كريه 
 خبر کوتاه که در واقع تنها نمونه ای از صدها خبر اگر به همين

درد آور اجتماعيست دقت کنيم، و اگر واقعا بخواهيم به 
جستجوی علل واقعی این امر یعنی ارتکاب افراد به چنين 
جرائمی پی ببریم، بناچار باید نگاهی به بطن جامعه و 

واقعيت این است که . مناسبات ظالمانه موجود درآن بياندازیم
بيکاری و بدنبال آن فقر یکی از فرایندهای سياسی، اقتصادی و 

  .اجتماعی طبيعی در جامعه تحت سلطه ماست
  

با مراجعه به ارقامی که اغلب از سوی برخی از مقامات 
رسمی دولت جمهوری اسالمی دررابطه با تورم اقتصادی، خط 
فقر و افرادی که زیر فقر مطلق بسر می برند اعالم می شوند، 

.  توان به علل بروز چنين اتفاقات تکان دهنده ای پی بردمی
 درصد افراد جامعه زیر خط فقر، نبود آینده ای ٧٠قرار داشتن 

روشن و باالخره بيکاری و گرسنگی و فشارهای اقتصادی و 
سياسی از دالئل عمده و موثر در آلوده شدن افراد به جرایم 

  . اجتماعی است
ی اسالمی آنچنان فقر تحت حاکميت سياه رژیم جمهور

گسترده و شرایط وحشتناک اقتصادی ای در جامعه تحت 

سلطه ما پدید آمده که در چارچوب آن، دیگر صحبت بر سر حد 
اقل ميزان درآمد افراد جهت تهيه ابتدائی ترین نيازهای زندگی 

مشکالت و معضالت ناشی از فقر بسيار فراتر از . نيست
ا در اشکال مختلفی نشان می فقر چهره کریه خود ر. اینهاست

آثار مخرب و خانمان براندازی که فقر دارد می تواند خود را . دهد
با بروز عوارضی اجتماعی همچون عدم امنيت، روحيه ی ناآرام، 
بی اعتمادی نسبت به آینده، ایجاد اختالفات خانوادگی، پناه 

به . بردن به اعتياد و ارتکاب به جرائم اجتماعی نشان دهد
بار همين حقایق است که هم اکنون تحت سيطره نظام اعت

سرمایه داری وابسته و دیکتاتوری رژیم جمهوری اسالمی 
جامعه ما با انبوهی از بيماریهای اجتماعی نظير فحشا، 

  .روبروست... خودکشی، قتل به خاطر نياز اقتصادی، اعتياد و 
  

  
یشه اين یک واقعيت انکار ناپذیریست که بروز چنين حوادثی ر

در کل مناسبات ظالمانه جامعه ی ما داشته و برای پایان دادن 
به چنين جنایاتی بایست ریشه های اصلی آن یعنی بنيانهای 
.سيستم ناعادالنه سرمایه داری را از ريشه بر افکند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رژيم به مطالبات برحق كارگريسركوب و زندان، پاسخ
 آبان ماه یکی از بيدادگاه های رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی، احکام زندان صادر شده بر عليه منصور اسالو و ابراهيم ٨روز 

ی و  سال زندان تعزیر۵مطابق این احکام منصور اسالو به . مددی دو تن از فعالين کارگری در شرکت واحد اتوبوسرانی را تایيد کرد
بيدادگاه های جمهوری اسالمی با بيشرمی تمام منصور اسالو و ابراهيم .  سال حبس تعزیری محکوم شدند٢ابراهيم مددی به 
اتهامی که نمی تواند جز با پوزخند و تمسخر افکار . نموده اند" اقدام برعليه امنيت ملی" و " تبليغ بر عليه نظام"مددی را متهم به 

ه در جریان دستگيری و تعقيب قانونی این دو تن قرار داشته اند و می دانند که آنها بارها تصریح کرده اند عمومی ای روبرو شود ک
  .و مقررات جمهوری اسالمی بوده است" قانون اساسی"که مبارزات و خواستهای شان در چارچوب 

  
ج جدیدی از تعرض وحشيانه  رژیم جمهوری در این شکی نيست که صدور این احکام ضد خلقی برای فعالين کارگری در چارچوب مو

اسالمی برای سرکوب کارگران تحت ستم ما صورت می گيرد که هدف آن تحت فشارقرار دادن  و منکوب کردن هر چه 
بيشترجنبش کارگری ای ست که هر روز تجلی حرکت و مبارزه آن در گوشه ای از کشور خواب خوش را از رژیم ضد کارگری 

به این اعتبار تمامی نيروهای آزادیخواه و انقالبی باید احکام صادره فوق را محکوم نموده و خواست . ده استجمهوری اسالمی ربو
  .آزادی تمامی فعالين کارگری اسير در چنگال جمهوری اسالمی را با بانگی رسا فریاد کشند

  
يری و احقاق حداقل حقوق صنفی و قانونی صدور سالها زندان تعزیری، برای فعالين کارگری که هيچ گناهی جز تالش برای پيگ

کارگران به جان آمده نداشته اند، اوج قساوت و وحشيگری نظام بورژوازی وابسته و رژیم محافظ آن یعنی جمهوری اسالمی را 
و . بدنظام و رژیمی که کوچکترین حرکت اعتراضی کارگران برای تحقق حقوق اوليه انسانی خویش را نيز بر نمی تا. نشان می دهد

اقدام عليه امنيت "بدتر از آن هر گونه تالش مسالمت آميز و قانونی برای به رسميت شناخته شدن این حقوق در نظام حاکم را 
این واقعيت بر یک تجربه ارزشمند مبارزاتی طبقه کارگر در ایران مهر تایيد می . جا زده و در این چارچوب با آن برخورد می کند" ملی

 تحت نظام سرمایه داری وابسته، جایی که دیکتاتوری و قهر عریان روبنای ذاتی این نظام را تشکيل می دهد، نظام زند و آن این که
حاکم، ظرفيت تحمل کمترین اعتراض متشکل و مبارزه سازمان یافته کارگران برای تامين حقوق صنفی سياسی خود را نداشته و 

هبود شرایط کار، پرداخت حقوقهای عقب مانده، حق داشتن تشکل های هرگونه حرکت در جهت افزایش عادالنه دستمزد، ب
در چارچوب این رژیم بشدت سرکوب شده و دیکتاتوری حاکم با اعمال شنيع ترین جنایات نظير بریدن زبان ... مستقل صنفی و 

 گلوله بستن آنها می کوشد تا در فعالين حقوق کارگری،  ایجاد رعب و وحشت، زندان و شکنجه کارگران مبارز و باالخره ترور و به
واقعيتی که به کارگران مبارز و به پاخاسته . جلوی مبارزات کارگران سدی ایجاد کرده و از رشد جنبش انقالبی آنان جلوگيری نماید

ان زبانی ما این درس مهم مبارزاتی را یاد می دهد که در شرایط جامعه تحت سلطه ما سرمایه داران زالو صفت وابسته و رژیم آن
و در نتيجه تنها بر بستر مبارزه برای سرنگونی قهر آميز این حکومت سرکوبگر است که شرايط الزم . جز زبان قهر را نمی فهمند

  .جهت تشکل و بسيج هر چه وسيعتر کارگران مبارز به وجود خواهد آمد
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