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  13813888    بهمنبهمن  1515    ––  8866  ، شماره، شماره  چريكهاي فدايي خلق ايرانچريكهاي فدايي خلق ايرانخبري خبري     --نشريه سياسي نشريه سياسي 

و واکنش ) عاشورا(دی ماه  ۶بدنبال تظاهرات عظيم مردمی در 

اخيرا روزنامه وال استریت قدرتهای امپریاليستی به حوادث ایران، 

ریکا مآژورنال به نقل از یکی از مقامات بلند پایه وزارت خارجه 

از نظر دولت آمریکا، با وجود شکاف بزرگی که در "نوشته است که 

حاکميت ایران پدید آمده ، اما آمریکا بر این باور نيست که دولت 

در این حال برخی گزارشات دیگر ".  احمدی نژاد سقوط خواهد کرد

امریکا در مورد روند خيزش توده ای در  "نگرانيهای"که در ارتباط با 

شر شده، حاکی از آنند که وزیر خارجه امریکا در جریان ایران منت

در واشنگتن، خواستار " کارشناسان مسایل ایران"دیداری با 

که چگونه دولت اوباما می پاسخ آنان به این چالش شده است 

با دولت محمود احمدی نژاد در زمينه مسایل هسته ای به " تواند 

صالحه احتمالی تاثير توافق احتمالی برسد که در عين حال این م

  ". منفی بر جنبش سبز در ایران نداشته باشد

  

در حالی منتشر می گردد که در ماه های اخير و  گزارشات فوق

بدنبال تداوم و اوج یابی جنبش توده ای بر عليه رژیم وابسته به 

امپریاليسم جمهوری اسالمی، روند و چشم انداز احتمالی این 

امپریاليستی و بویژه  دولی اصلی جنبش به یکی از دغدغه ها

به مثابه یکی از قدرتهای حامی جمهوری (امپریاليسم امریکا 

که دارای منافع بيکران اقتصادی و ) سال گذشته ٣٠اسالمی در 

تا آنجا که به مواضع  .سياسی در ایران است تبدیل شده است

رسمی دولت آمریکا در مورد وقایع اخير در ایران بازمی گردد 

ات دولت آمریکا  پس از سکوت اوليه در قبال به خاک و خون مقام

کشيدن مردم توسط جمهوری اسالمی با زبانی دیپلماتيک 

حکومت بر عليه توده های به " زیاده روی در سرکوب"و " سرکوب"

ماه بعد  ٨اکنون . کردند" نارضایتی"پاخاسته را محکوم و از آن ابراز 

نش دیپلماتيک مقامات و پس از پيشرویهای این جنبش، واک

مقامات " مشت آهنين"ها در مورد "نگرانی"آمریکایی، از این ابراز

جمهوری اسالمی در برخورد با تظاهرکنندگان در حوادث تظاهرات 

فوق نيز پيش از هر چيز یکبار اخبار . روز عاشورا فراتر نرفته است

د که حفظ نظام جمهوری اسالمی حتی با ننشان می دهدیگر 

ولت منفور احمدی نژاد که همواره در تبليغات ظاهری وجود د

ارزشهای مخالف "،"دمکراسی"و " آزادی"امپریاليستها دشمن 

... و " ناقض حقوق بشر و حامی تروریسم"و " دمکراتيک غرب

 در حاکميت این رژیم، " شکاف بزرگ "و برغم  معرفی شده

٢صفحه   

  

مقامات رژیم ضد کارگری جمهوری 

شدت از عواقب امنيتی و اسالمی به 

یعنی " بحران های کارگری"اجتماعی 

چشم انداز انفجار اعتراضات کارگری به 

در همين ارتباط  در . وحشت افتاده اند

اوایل دی ماه شورای تامين استان تهران 

در یک جلسه مشترک با ریيس سازمان 

" بحران کارگری"صنایع و معادن به بررسی 

رداخته و نسبت پيش رو در استان تهران پ

آن اظهار " هزینه دار"و " امنيتی"به عواقب 

  .نگرانی کرده است

که به نوبه خود منعکس " نگرانی"این 

کننده گوشه کوچکی از واقعيت دردناک 

حاکم بر زندگی طبقه کارگر و زحمتکشان 

ایران است، در شرایطی عنوان می گردد 

بحران اقتصادی  لجام گسيختهرشد که 

ام سرمایه داری وابسته در گریبانگير نظ

دزد و ایران و سياستهای ضد خلقی رژیم 

جمهوری اسالمی در تشدید این فاسد 

بار عواقب نابود کننده آن نظير ، بحران

را هر  بيکاری و فقر و گرسنگی و محروميت

بر دوش ميليونها تن از کارگران و  چه بيشتر

ما سرشکن کرده توده های ستمدیده 

ه خبری دال بر روزی نيست ک. است

تعطيلی و ورشکستگی این یا آن کارخانه و 

واحد توليدی و متعاقب آن بيکاری و خانه 

خرابی صد ها تن از کارگران رنجدیده و 

واقعيتی که هر روز . زحمتکش انتشار نيابد

  بيشتر از قبل خانواده های کارگری را به 

٣صفحه   

سي و نُهمين سالگرد رستاخيز فرا رسيدن گرامي باد 

و سي و يكمين سالگرد  ) 49بهمن سال  19(سياهكل 

  )!1357 سال بهمن 22و  21( پرشكوه بهمن قيام

 آيا امپرياليستها خواهان رفتن جمهوري اسالمي هستند؟

  "بحران كارگري"جمهوري اسالمي و هراس از



  

 1از صفحه ... آيا امپرياليستها خواهان
در مورد ایران را اولویت اصلی آمریکا همچنان 

  . تشکيل می دهد

بررسی این رفتار از سوی امپریاليستها و 

بویژه دولت آمریکا قبل از هر چيز بيانگر 

فریبکاری این قدرتها و دشمنی آنان با جنبش 

همه می دانند که . حق طلبانه مردم ماست

سال گذشته،  ٣٠در تبليغات این قدرتها در 

حامی "اسالمی به مثابه  رژیم جمهوری

منبع صدور بنيادگرایی "،"تروریسم

و مسلح به " ناقض حقوق بشر"،"اسالمی

و کال " سالح های کشتار دست جمعی"

خاورميانه " خطری برای ثبات و امنيت"

معرفی شده؛ و ظاهرًا مخالفت با این رژیم با 

شدت و ضعف متفاوت، همواره اساس 

تی و سياست خارجی قدرتهای امپریاليس

این تبليغات . بویژه آمریکا معرفی شده است

عوامفریبانه البته تأثيرات خود را به جای 

گذاشته تا آنجا که باعث شده تا برخی از 

که هميشه  -نيروهای ضد انقالبی و مرتجع 

و  -چشم به باالیيها و منابع قدرت دارند

همچنين برخی از ساده اندیشان با باور 

آمریکا و اميد به ظهور کارزار تبليغاتی دولت 

دست غيبی آمپریاليستها برای تغيير این 

رژیم، به تکرار آن تبليغات پوچ بپردازند و در 

ماه های اخير نيز هر بار که دامنه تبليغات 

آمریکا و شرکا در این زمينه باال گرفته آنها با 

شادی تمام از عزم دولت امریکا برای 

. اند برانداختن جمهوری اسالمی سخن گفته

اما اگر لحظه ای همه تبليغات فریبکارانه فوق 

را به کناری نهيم و به واقعيت بنگریم، آنگاه 

بر عکس تبليغات خواهيم دید که 

در این دولتها ، در عملامپریاليستی، 

سال گذشته از بذل  ٣٠در حالی که 

هيچ گونه حمایتی در حفظ رژیم 

جمهوری اسالمی و سلطه آن بر حيات 

زحمتکشان ما خود داری  کارگران و

در ادامه همان  ، امروز نيزنکرده اند

 ٨سياست ضد خلقی در شرایطی که 

ماه است که جنبش توده های به 

پاخاسته به مثابه تهدیدی جدی حيات 

حکومت را به خطر انداخته، 

امپریاليستها و کارشناسانشان، برغم 

برخی ظاهر سازیهای تبليغاتی و ادعای 

جمهوری اسالمی، به مخالفت با نظام 

دست و پا افتاده و  از هيچ کاری در 

جهت ایجاد یک پوشش حفاظتی حول 

رژیم و حفظ و تداوم سلطه ننگين این 

 .حکومت برمردم ما خودداری نمی کنند

در نتيجه ماشاهدیم در حالی که تداوم و اوج 

یابی اعتراضات مردمی برای سرنگونی 

جمهوری اسالمی نور اميد نابودی یک 

دیکتاتوری خون آشام را نه تنها در دل مردم 

ایران بلکه در دل تمام نيروهای آزادیخواه و 

افکار عمومی دنيا برانگيخته، مقامات 

خواهان دولت اوباما آمریکایی با این پيامها که 

با دولت محمود احمدی "" توافق"رسيدن به 

است، عمًال " نژاد در زمينه مسایل هسته ای

کثریت مردم تحت ستم بر خالف خواست ا

ایران که با همه وجود و با از خودگذشتگی 

تمام و با ریخته شدن خون خویش در جهت 

سرنگونی رژیم دار و شکنجه جمهوری 

و " آزادی" اسالمی، رژیمی مخالف

ارزشهای دمکراتيک مخالف "،"دمکراسی"

ناقض حقوق بشر و حامی "و " غرب

، مبارزه می کنند، در جهت حفظ "تروریسم

این رژیم کوشيده و از به اصطالح رسيدن به 

توافق در مورد مسایل هسته ای با آن دم 

می زنند؛ و البته در تداوم سياست فریب 

گویا در مردم این را نيز اضافه می کنند که 

این احتمالی  "تاثير منفی  "عين حال نگران 

  . نيز می باشند "بر جنبش سبز در ایران امر

  

به رژیم جمهوری اسالمی  این برخورد که آنها

اطمينان می دهند که نه در پی سرنگونی آن 

بزرگی که برداشته، " شکاف"بلکه برغم 

بدنبال مذاکره با این رژیم سرتا پا ارتجاعی و 

حفظ آن هستند، نشان می دهد که منافع 

واقعی و نه ادعایی قدرتهای امپریاليستی در 

حفظ و حمایت از رژیم جمهوری اسالمی قرار 

سال گذشته  ٣٠دارد، رژیمی که در طول 

ماموریت حراست از نظام سرمایه داری 

وابسته به امپریاليسم در ایران و تضمين و 

تامين منافع انحصارات امپریاليستی در ایران و 

واقعيت این . منطقه را بر عهده داشته است

است که اگر منافع استراتژیک قدرتهای 

همه جانبه امپریاليستی و بالنتيجه حمایت 

آنها از دیکتاتوری حاکم بر ایران مطرح نبود، با 

توجه به شدت تنفر و خشم مردم از رژیم 

جمهوری اسالمی و  مبارزه بی امانی که 

عليرغم همه سرکوب ها بر عليه آن از طرف 

مردم جریان داشته است، این رژیم حتی یک 

. روز هم نمی توانست در حکومت باقی بماند

ژیم جمهوری اسالمی به قول در واقع اگر ر

قدرت های  خارجی " رژیم مطلوب"معروف 

نبود، حتی اگر در طول سه ) امپریاليستها(

دهه گذشته و در شرایط بحرانی چند بار به 

قدرت توده ها از بين نرفته بود، از طریق یکی 

از انقالبهای رنگين امپریاليستی، جای خود را 

  . ده بودامپریاليستها دا" مطلوب "به رژیم 

  

همه می دانند که در جریان سقوط شوروی 

سابق و اقمار این قدرت امپریاليستی، دولت 

آمریکا به کمک سایر شرکا هجوم گسترده 

ای را به بازارهای شوروی در اروپای شرقی 

سازمان داده و برای تامين منافع اقتصادی و 

سياسی خویش در این مناطق که تا اوایل 

روی قرار داشت با در کنترل شو ٩٠دهه 

بيشرمی تمام و صرف منابع مادی و تبليغاتی 

. سازمان دادند" انقالبهای رنگين"بسيار حتی 

آنها به چنين کارهائی دست زدند تا در 

کشورهائی که قدرت امپریاليستی رقيب در 

آنجا ها در حال فروپاشی بود، رژیمهای جدید 

ق دلخواه خود را بر سر کار بياورد و از این طری

منافع اقتصادی سياسی خویش را در این 

مناطق تامين کرده و سلطه خویش برجان 

مال کارگران وخلقهای تحت ستم دنيا را 

در پرتو پيشبرد این . گسترش دهد

سياست بود که ما شاهد وقوع غير 

انقالب " مترقبه باصطالح انقالباتی نظير 

" انقالب گل الله"در گرجستان، " گل رز

و انقالب نارنجی در در قرقيزستان 

بودیم که در جریان آن ... اوکرایين و 

حکومتهای دست نشانده و وفادار به 

و " انقالب"شوروی سابق زیر نام 

" دمکراسی"با " دیکتاتوری"تعویض 

جای خود را به مهره های دلخواه دولت 

در ایران ولی اگر . آمریکا و شرکا دادند

چنين اتفاقی برغم انتظار برخی نيروها 

نمی افتد دقيقا به این خاطر است که 

سياسی آمریکا -اصوال منافع اقتصادی 

و شرکا در ایران توسط جمهوری 

در . اسالمی ضد خلقی تامين می گردد

حقيقت اگر به منافع قدرتهای 



  

امپریاليستی در ایران توجه کنيم و در 

ساله  ٣٠اتيک همان حال اعمال و پر

جمهوری اسالمی را در ایران و منطقه 

بررسی کنيم، آنگاه تصویر رابطه واقعی 

بين جمهوری اسالمی و  امپریاليستها 

به مثابه یک رژیم وابسته به قدرتهای 

امپریاليستی را با وضوح کامل در آن 

  . مشاهده خواهيم کرد

  

واقعيت این است که روی کار آمدن جمهوری 

یران حاصل توافقات امپریاليست اسالمی در ا

در شرایط . ها در کنفرانس گوادولوپ بود

خاصی که در آن زمان در ایران و در سطح 

جهان وجود داشت انتظار امپریاليست ها از 

این رژیم دست ساز خویش، آن بود که اوًال 

جنبش کمونيستی و انقالب ضد 

امپریاليستی توده های مبارز ما در سالهای 

) بخوان با وحشيگری تمام( قدرت را با  ۵٧

سرکوب و به خاک و خون کشد و از طرف 

کمربند "دیگر این رژیم می بایست نقش 

آمریکا در مقابل شوروی را نيز بازی می " سبز

جمهوری اسالمی به قيمت قرار گرفتن . کرد

در مقابل توده های عظيم مردم ایران در 

شرایطی که خيلی ها هم نسبت به ماهيت 

ار توهم بودند و با جلب نفرت شدید آن دچ

مردم نسبت به خود، خواستهای 

بر این روال، . امپریاليستی فوق را انجام داد

سال جنگ ارتجاعی  ٨آتش بياری در جریان 

با عراق که نتيجه ای جز رنج و مرگ توده ها 

و سودهای بادآورده برای انحصارات نظامی و 

دول امپریاليستی نداشت، اعالم دوره 

ازسازی و باز کردن هر چه بيشتر حوزه های ب

اقتصادی برای غارت امپریاليستها و تشدید 

استثمار توده ها توسط سرمایه دارن خارجی 

و داخلی، سرکوب بال وقفه جنبشهای طبقه 

سال  ٣٠کارگر و توده های محروم در 

گذشته، سياستهای رژیم در بازارهای انرژی 

پانيهای که تنها و تنها در جهت منافع کم

نفتی امپریاليستی سازماندهی و به اجرا در 

به مثابه " بنياد گرایی اسالمی"آمده،  تغذیه 

یک سياست مخرب و ضد خلقی مطلوب 

جناحهای جنگ افروز امپریاليستی در لبنان، 

، پيشبرد .... افغانستان، عراق، بوسنی و 

تدریجی ولی پيگير و بالوقفه سياستهای 

ران و چه در سطح امپریاليستی چه در ای

منطقه، همه و همه نشان می دهند که 

سال گذشته  ٣٠جمهوری اسالمی در طول 

در شرایط شدت بحران گریبانگير نظام 

امپریاليستی در سطح جهانی، لحظه ای از 

خدمت به قدرتهای امپریاليستی و تالش 

برای حفظ نظام استثمارگرانه حاکم و تامين 

  .  منافع آنها کوتاهی نکرده است

براستی کدام رژیم منفور،ضد خلقی و ضد 

کارگری، زن ستيز و ارتجاعی، و تبهکار به جز 

یک رژیم سراپا وابسته به امپریاليستها قادر 

بود چنين خدمات گرانبهایی در حق سرمایه 

داران جهانی و قدرتهای امپریاليستی انجام 

؟ و درست به خاطر بر آورده کردن چنان !دهد

نبش انقالبی و ضد هدف های شوم، ج

امپریاليستی مردم ما را در این ابعاد به خاک 

؟ !و خون بکشد و  وحشيانه سرکوب کند

درست به همين دليل ساده اما محکم است 

 ٣٠امپریاليستها همانگونه که در که 

سال گذشته نشان داده اند از این رژیم 

زادی و آننگ و جنایت و ضد هر گونه 

نی نموده و دموکراسی حمایت و پشتيبا

تا آنجا که به حيطه انتخاب و امروز هم 

بر می گردد، به هيچ وجه  توان آنان

نمی خواهند و منافعشان ایجاب نمی 

کند که جمهوری اسالمی، این رژیم 

مطلوب و دلخواه امپریاليست ها که نه 

فقط در ایران بلکه در سطح جهان منافع 

  .آنان را تدمين می کند، از ميان برود

ین واقعيت، وظایف مبارزاتی مشخصی درک ا

را در پيشاروی توده های به پاخاسته و بویژه 

مهمترین . جوانان مبارز و آگاه قرار می دهد

این وظایف عبارت از این است که جوانان ما 

نباید فریب تبليغات امپریاليستها و مرتجعين و 

دوستان نادان خلق را بخورند و بدانند که 

ی نه از آسمان و با اراده آزادی و رهایی واقع

قدرتهای امپریاليستی بلکه تنها و تنها به 

همت نيروی مبارزاتی و جنبش انقالبی خود 

این واقعيت را تمامی . آنان بدست خواهد آمد

تجارب تاریخی و مبارزاتی نيز نشان داده که 

تنها با اتکا به نيروی الیزال توده های 

و ستمکش است که امکان پيشرفت مبارزه 

کاميابی و پيروزی جنبش آنان در مقابل 

دشمنانشان برای رسيدن به آزادی و 

  .دمکراسی وجود دارد

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1از صفحه ...   جمهوري اسالمي و هراس از بحران كارگري

فرجام سقوط در گرداب گرسنگی و نابودی سوق داده، و از سوی دیگر نگرانی مقامات ضد خلقی رژیم از عواقب سياسی و اجتماعی این 
حاکميت رژیم جمهوری اسالمی تاثيرات ورشکستگی روزافزون واحد های توليدی، به گونه ای مهيب بر  تحت.  روند را برانگيخته است

که بنا به طبيعت این رژیم بيانگر تمام حقيقت ( مطابق برخی آمار رسمی و اظهارات مقامات رژیم . ابعاد بيکاری کارگران افزورده است
 و این در شرایطی ست که مطابق  است ه هزاران واحد توليدی ورشکسته اضافه شدهواحد توليدی دیگر ب ٣٥٥اخير  در ماه های ) نيست

٪ ظرفيت خود ٣٠٪ باقی مانده تنها با ٥٠اند و   شده "ورشکسته و تعطيل"٪ کل واحدهای توليدی ایران ٥٠ های مقامات حکومت" هشدار"
درصد  ٨٧ميليون نفر بيکار هستند و  ۴تحت سلطه ما یعنی درصد نيروی فعال جامعه  ١٨مطابق همين گزارشات هم اکنون  .کنند کار می

البته برای تکميل این تصویر اسفبار باید اشاره کرد که صد ها هزار تن از . سال ایران فاقد شغل می باشند ٣٠تا  ١۶کل جوانان بين 
ن دولتی و سرمایه داران رذل و چپاولگر کارگرانی که ظاهرا دارای شغل هستند نيز بدليل سياستهای سود جویانه و ضد خلقی کارفرمایا

  .ماه ها بدون حقوق به کار ادامه داده و در حقيقت به بيگاری مشغولند

بدون شک چنين اوضاع اسفباری بطور طبيعی خشم و نفرت روزافزون کارگران و توده های محروم و بویژه جوانان را برانگيخته و به هين 
و جوانان محروم بویژه در جنوب شهر تهران به طور فعال در پيشاپيش صفوف خيزشهای توده ای  دليل است که ماشاهدیم کارگران بيکار

اخير به اعتراض به رژیم و دیکتاتوری حاکم پرداخته و با استفاده از هر وسيله ای خشم  و قهر انقالبی خود برعليه نيروهای سرکوب 
امری که با نگرانی و دلواپسی مقامات ضد خلقی . ارد را به نمایش گذارده اندحکومت و هر آنچه که نشانی از این نظام ستمگرانه ظالم د

و جمهوری اسالمی روبرو شده و آنان را برای یافتن راه هایی به منظور جلوگيری از فوران بيشتر انرژی عظيم و دورانساز مبارزاتی کارگران 
  .زحمتکشان به تکاپو واداشته است
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 يداهللا خسرو شاهي 

  !درگذشت

فوریه یداهللا خسرو  ۴روز پنج شنبه 
شاهی یکی از فعالين کارگری،بدنبال 
سکته مغزی در یکی از بيمارستانهای 

یداهللا خسرو . شهر لندن درگذشت
شاهی یکی از کارگران پيشرو در 

شگاه نفت آبادان در زمان رژيم پاالی
شاه بود که بدليل فعاليتهای صنفی و 
سياسی اش توسط دژخيمان رژیم 

با آزادی .  شاه دستگير و به زندان افتاد
زندانيان سياسی در اثر انقالب توده ها 

، یداهللا نيز از زندان آزاد  ۵٧در سال 
در همان سال وی به حمایت از . شد

" خلقسازمان چریکهای فدائی "
پرداخت و در جریان انشعاب در این 

که از رژیم " اکثریت"سازمان به بخش 
جمهوری اسالمی طرفداری می کرد، 

با یورش رژيم ضد کارگری . پيوست
به  ۶٠جمهوری اسالمی در سال 

تشکل های کارگری و  سرکوب 
وحشيانه تمامی تشکلهای صنفی غير 
دولتی، یدهللا خسرو شاهی نيز  در 

باره دستگير و این بار دو ١٣۶١سال 
چند سال در زندانهای جمهوری 

بدنبال آزادی از . اسالمی به سر برد
زندان و خروج از کشور یداهللا ديگر با 
اکثريت همکاری نکرده و  به ياری 

انجمن کارگران “تعدادی از همفکرانش 
هر چند انجمن . را شکل داد" تبعيدی

مزبور نتوانست ادامه کاری داشته 
يداهللا فعاليتهای خود را تا  باشد ولی

زمان مرگ به عنوان یک فعال کارگری 
بر مبنای نظرات و دیدگاه ها ی خويش 

  . در تبعيد ادامه داد

درگذشت یداهللا خسرو شاهی را به 
خانواده و بستگان وی تسليت گفته و 
اميدواريم که آرزوی هميشگی او در 
سالهای تبعيد، يعنی سرنگونی رژیم 

وری اسالمی هر چه ضد کارگری جمه
  .زودتر به واقعيت بپيوندد

  ٢٠١٠فوریه  ٨


