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  سرمقالهسرمقاله

 !ت اس"انتصابات" ت نيس"انتخابات"اين 
ر حاكميت سياه جمهوري اسالمي نشان داده است كه تجربه سالها زندگي در زي...

انتخابات در اين رژيم فاقد كمترين پيش شرطهاي يك انتخابات دمكراتيك بوده و 
نمايشات انتخاباتي تاكنوني جمهوري اسالمي حتي شباهتي به انتخابات مرسوم 

 مردم امكان مي يابند ازندارد كه در جريان آن در كشورهاي متروپل بورژوايي 
از ميان كانديداهاي معرفي شده از سوي طبقه حاكم ميان استثمارگرانشان يعني 

بر عكس، تحت ديكتاتوري .  است را انتخاب كنند"بد"يكي كه بنظرشان كمتر 
 اين نه راي "كشور امام زمان"حاكم در جريان نمايشات انتخاباتي تاكنوني در 

ح تصميم گيري ست كه نتيجه مردم بلكه اراده ديكتاتوري حاكم در باالترين سطو
برگزاري رسمي . هر دوره از نمايشات انتخاباتي را از قبل تعيين كرده و مي كند

بزك كردن چهره ديكتاتوري حاكم اساسا به منظور در اين رژيم مضحكه انتخابات 
انتصابات حكومتي اي ست كه مرتجعين و فريبكاران نام انتخابات بر آن نهاده و 
  ٢ه صفح          . ..اند

  !گوشه اي از فعاليت عوام فريبانه النه جاسوسي جمهوري اسالمي در استراليا
جمهوری اسالمی در استراليا، با حضور سفير و دعوت وشرکت مزدوران رژیم ، ) النه جاسوسی (  مراسم نوروزی توسط سفارت ...

 ساله اش جز قتل و جنایت و غارت ٣٠یمی که در کارنامه  اما رژ....سرمایه داران و تجار ایرانی مقيم استراليا، جشن گرفته می شود
برای مردم تحت ستم ما چيزی به ارمغان نداشته است ، جمهوری اسالمی که بجز استثمار و سرکوب ،یاس و نا اميدی ، رخوت ، فساد ، 

رواج خرافات و الطائالت صد من یک غاز عهد نا امنی و اعتياد و بدبختی برای مردم ، چيز دیگری بنا ننهاده است ، مرتجعينی که به غير از 
کوشيده تا )والبته بدون نتيجه(بوق کاالی دیگری برای عرضه نداشته  اند، و باالخره رژیمی که در طول سی سال گذشته با تمام توان 

و مجازات قرار دهد، در بر همين سنت ملی ایرانيان را از محتوی خالی و توده ها را بخاطر پاسداری از این سنت مورد تعقيب و پيگرد 

 5 صفحه         ؟... گزاری جشن نوروزی برای ایرانيان مقيم خارج از کشور ، کدامين اهداف را دنبال می کند

  " يونيسف"نگاهي به گزارش 

عواملی مانند فقر، " يونيسف"در گزارش 
ترسی ستم جنسيتی، ناآگاهی، عدم دس

به امکانات بهداشتی و پزشکی و مواد 
غذايی سالم و غيره به عنوان داليل اصلی 
باال بودن آمار مرگ و مير نوزادان و مادران 

این دالیل صد البته در بهترین . ذکر شده اند
حالت تنها گوشه ای از حقيقت بوده و خود 

در . معلول یک عامل بزرگتر می باشند
ن واقعيت که گزارش يونيسف به اين  اي

ستم طبقاتی ريشه همه کمبودها و 
نارسايی هاست حتی اشاره ای نشده و در 
واقع عامل اصلی  پنهان نگه داشته شده 

در واقع سيستم طبقاتی مبتنی بر . است
ست که مالکيت خصوصی عامل اصلی ای ا

بخش بسيار بزرگی از جمعيت جهان را در 
فقر و فرودستی نگه داشته و هر درد و 

 ١٧صفحه    .ی نيز از آن ناشی ميشودرنج

   ،"آفتابكاران"سرود 
  !افشاگر خفاشان شب 

آفتابکاران داستان سرافرازی خلق و ... 
فرزندان مبارزش و حدیث شکست محتوم 
تمامی اهریمنان بوده و هست و به همين 
خاطر این سرود دل انگيز در اعماق قلب 

د و به رغم توده ها برای هميشه النه کر
گذشت چندین دهه تداوم ترنم آن بر لبان 
مردم همچنان یاد آور طراوت و سرزندگی 
آن سال ها برای خلقی ست که همچنان 

یه جنگل " در سينه فراخ و مهربانش 
یه جنگل ستاره ! جان جان! ستاره داره

اکنون اما دشمن، این پاسبان ! داره
زمستان سياه به ميدان آمده تا به خيال 

امش با مصادره آفتابکاران ، با مصادره خ
سرود خلق ، به نمایش انتخاباتی خود 

  ١۵صفحه      !...حال و هوای بهاری دهد

  

  در صفحات ديگر
  
  9.... منشاء اول ماه مه در چيست؟ ●

 گزارش از تظاهرات اول ماه ندچ ●
  10....... ... .ي مختلفمه در كشورها

اول   "جزوه  باره  مقدمه اي در  ●
  17.......  ) لنين ("ماه مه درخاركف

بياد شهداي كارگر چريكهاي   ●
  19.................. فدايي خلق ايران

  اك نمي مانداين بذرها به خ
  ....خون است و ماندگار است

  

  
  
  
  
  
  

جاودان باد خاطره تابناك كارگران 
  ! جانباخته در صفوف چريكهاي فدائي خلق

19در صفحه   
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 در آستانه دهمين دوره خيمه شب بازيهاي انتخاباتي 
جمهوري اسالمي، بار ديگر كارگزاران رنگارنگ رژِيم و 
 دستگاه هاي تبليغاتي وابسته به حكومت با حرارت بسيار

به كار افتاده اند تا با ترغيب توده هاي ستمديده به 
سالمي را داراي رژيم جمهوري اشركت در اين نمايشات 

فاقد نظام ديكتاتوري  برايپايگاه مردمي جلوه داده و  
 و ماهيت خريدهحاكم مشروعيت توده اي مشروعيت 

در افكار عمومي را هر چه بيشتر بغايت ضد خلقي آن 
اين تالشها در شرايطي سازمان يافته است . پنهان سازند

كه ابعاد بي اعتمادي و خشم توده ها نسبت به سيستم 
نتخاباتي جمهوري اسالمي و اساسا كليت دستگاه ا

حكومتي واقعيتي ست كه حتي براي فريبكارترين سران 
فرياد اين در شرايطي كه  و ،رژيم قابل كتمان نمي باشد

 است بيش از هر زماني "انتصابات" نيست، "انتخابات"
 نشانه ، آنهادر گوشه و كنار جامعه طنين انداز شده است

از را  "انتخابات"و رسوا كننده اين هاي تحريم وسيع 
  .  دريافته اندسوي مردم

 

در اين چارچوب است كه ما مي بينيم مقامات رژيم 
جمهوري اسالمي از رهبر گرفته تا تمامي كارگزاران آن 
از هر باند و دار و دسته اي با كمكهاي بي شائبه 
روشنفكران قلم به مزد وابسته به نظام در هر فرصتي به 

ر تنور تبليغات مي آيند و مي كوشند با دميدن دميدان 
لب نظر توده ها به مضحكه انتخابات انتخاباتي و ج

 در "وسيع"رياست جمهوري، آنان را ترغيب به شركت 
كارگزاران نظام كه بخوبي از . اين خيمه شب بازي كنند

شدت بي اعتمادي و تنفر وسيعترين اقشار توده هاي 
م استثمارگرانه حاكم و تحت ستم نسبت به كليت نظا

سيستم انتخاباتي پوشالين آن آگاهند در سخنراني هاي 

انتخاباتي خود در اين جا و آنجا قسم مي خورند كه 
 رياست جمهوري با دوره هاي "انتخابات"دهمين دوره 

 "جدي" در آن "رقابت" دارد چرا كه "تمايز"پيشين 
 "نيغير قابل پيش بي" آن برغم گذشته "نتيجه"بوده و 
 -نگاه كنيد به سخنراني جميله كديور در اراك!! (است

جالب توجه است كه همين ). 1388 ارديبهشت 25ايسنا 
 اظهارات، خود اعترافي بر فريبكارانه و بيشرمانه بودن

 و در حقيقت –است جمهوري  هاي قبلي ري"انتخابات"
 در نظام جمهوري اسالمي مي باشد كه "انتخابات"كل 

، با "جدي"نمايشاتي مسخره و غير در حقيقت جز 
اما .  براي مردم نبوده اند"قابل پيش بيني"نتايجي 

پرسيدني است كه كدام داليل و شواهد تازه و واقعي 
 "متفاوت"براي باور اين اظهارات عوامفريبانه مبني بر 

بودن نمايش دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با 
ي كه تجربه همه به دوره هاي پيشين وجود دارد؟ در حال

اصطالح انتخابات برگزار شده در رژيم جمهوري اسالمي 
نشان داده است كه در سيستم انتخاباتي اين رژيم 

 شركت كنندگان در انتخابات از "اراده آزاد"ديكتاتور 
هيچ اهميتي برخوردار نبوده و نتايج اين نمايشات حاصل 

   .اراده و توافق باالترين نهاد هاي حكومتي است

اگر يك انتخابات دمكراتيك قبل از هر چيز به معناي 
شناسايي حق راي مردم و احترام به اين حق و مهمتر از 
آن ايجاد محيط و شرايط الزم براي بروز اراده توده ها 
باشد، آن گاه آيا مي توان منكر اين حقيقت انكار ناپذير 
شد كه اساسا حيات انگلي رژيم جمهوري اسالمي با 

ي چنين حق ابتدايي اي در تناقض قرار دارد؟ شناساي
فراتر از آن، آيا اصوال روي كار آمدن نظام جمهوري 
اسالمي و تداوم سه دهه حيات جنايتكارانه و تبهكارانه 

آن بدون پايمال كردن اين حق ابتدايي توده ها امكان 
  پذير بود؟

معلوم الحالش  كه به اصطالح بنيان گذار در حكومتي
اگر "ني جنايتكار بيشرمانه عربده مي كشيد يعني خمي

، در "!من مي گويم نه!  ميليون مردم بگويند بله36
حكومتي كه براي توجيه ديكتاتوري مطلق العنان خود 

كه معني ساده آن رجحان اراده ولي (اصل واليت فقيه
را ركن اصلي )فقيه بر اراده عمومي در هر امري ست

ه اين اعتبار بطور رسمي قانون اساسي خود قرار داده و ب
ت اراده واقعي و خواسو علني اعالم كرده اند كه براي 

توده ها پشيزي ارزش قائل نيستند، ديگر نبايد كمترين 
انتخابات "ترديدي وجود داشته باشد كه سخن گفتن از 

 و احترام به راي توده ها و قبول "رقابت جدي"، "آزاد
ين نمايش  در ا"شركت"نتايج آن و دعوت مردم به 

حكومتي چيزي جز دغلكاري و تف كردن به روي 
  .    حقيقت نيست

نگاهي به سوابق چهار جنايتكار مرتجعي كه به مثابه تنها 
)  نفر500ازميان نزديك به (كانديداهاي تاييد شده 

توسط شوراي نگهبان رژيم جمهوري اسالمي به عرصه 
، ميرحسين موسوي(  پا گذاشته اند"رقابت انتخاباتي"

مهدي كروبي، محسن رضايي و باالخره رييس جمهوري 
، خود با روشني تمام )فعلي يعني محمود احمدي نژاد

 اخير كه بساط آن زير نام دهمين "انتخابات"ماهيت 
دوره انتخابات رياست جمهوري پهن شده و درجه 

  .  بودن آن را نشان مي دهد"جدي"

 نيست با مرور ليست كانديداها فهميدن اين مطلب سخت
كه حضور ميرحسين موسوي در اين ميدان با توجه به 
اين كه وي از طرف دستگاه هاي تبليغاتي جمهوري 

 البته از نوع "اصالح طلب"اسالمي و غرب يك 
 جا زده مي "معتدل" و چهره اي متفاوت و "اصولگرا"

شود، قبل از هر چيز به خاطر اميدي است كه 
اخير براي گرم كردن سازماندهندگان نمايشات انتخاباتي 

اما بر خالف  .تنور اين به اصطالح انتخابات به او بسته اند
م كانديداتوري وي كه پس از يك اين انتظار، حتي اعال

، "نمي آيم"، "مي آيم"رشته تبليغات عوامفريبانه 
قطعي گشت از همان ابتدا با استهزا و خشم توده ها 

ال از توده هائي كه برغم گذشت بيست س. روبرو شد
 هنوز اعمال و چهره جنايتكار وي 60سالهاي خونين دهه 

در آن دوران سياه و وحشتناك را از ياد نبرده و مي 
دانند كه چگونه وي در راس دولت وقت به عنوان 

 

 !ت اس"انتصابات" ت نيس"انتخابات"اين 
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نخست وزير، قتل عام و قصابي هزاران تن از بهترين 
جوانان مبارز و كمونيست اين مملكت را چه در زندانها و 

او در دوران .  و اجرا كرد"مديريت"انها چه در خياب
يكي از وحشيانه ترين تعرضات ضد انقالبي امپرياليست 
ها و سرمايه داران وابسته به خلق هاي مبارز ايران، 
نخست وزير رژيمي بود كه اجرا و به پايان بردن آن 

هم از اين روست كه نام . تعرضات را به عهده گرفته بود
مات بي نهايت جنايتكارانه مير حسين موسوي با اقدا

جمهوري اسالمي براي بخون كشيدن و سركوب جنبش 
 در 60انقالبي و دمكراتيك مردم تحت ستم ما در دهه 

حراني مبارزه خونين در آن سالهاي ب. هم آميخته است
مردم مبارز ايران با رژيم تازه به قدرت رسيده جمهوري 
 -اسالمي كه در تالش براي تحكيم نظم اقتصادي

اجتماعي پيشين به هر تالش ضد خلقي دست مي زد، 
پستهاي مهم و كليدي ماشين سركوب جمهوري اشغال 

قاطعيت و بيرحمي ضد انقالبي مستلزم نمايش اسالمي، 
اي بود كه تنها از وجود مهره هاي جنايتكار و ضد خلقي 

  . اي نظير موسوي بر مي آمد

د سمبل اين مهره جنايتكار كه در دوره قبلي صدارت خو
زندان و شكنجه و حمام خون و چوبه هاي دار در هر 
كوي و برزني بود و درست به خاطر اين اقدامات 
جنايتكارانه اش با تأييد خميني جالد در پست نخست 

در جريان فعاليتهاي  وزيري قرار گرفته بود، اكنون
انتخاباتيش بدون آنكه به خود جرات پاسخ به سواالت 

 را بدهد كه از او در مورد نقش و شجاعانه دانشجوياني
 پرسش مي 60مسئوليتش در اعدامها و كشتارهاي دهه 

كنند، وقيحانه از آنها مي خواهد كه در اين بالماسكه 
حد دنائت .  دهند"راي"انتخاباتي شركت كرده و به او 

اين مهره ننگين تا آنجاست كه بمنظور جلب راي جوانان 
 را كه بيانگر "ستونسر اومد زم"مبارز، ترانه سرود 

انديشه ها و تالشهاي نسلي از بهترين فرزندان مردم ما در 
دزديده و مصاف با ديكتاتوري ضد مردمي مي باشد را 

در برخي از فيلمهاي تبليغاتي همچون روباهي مكار آن را 
  . قرار داده است  فريبكارانه خود وسيله جلب نظر مردم

ارنامه ننگين شكي نيست كه آگاهي به گوشه اي از ك
ميرحسين موسوي كه برخي از جناح هاي رژيم از وي به 

مين دوره انتخابات رياست جمهوري  ده"آس"مثابه 
انسان باوجدان و هر رژيم نام مي برند، كافي است تا 

 حضور او در بساط نمايش انتخاباتي اخير را دال بر  آزاده
 اخير "انتخابات"ماهيت ضد دمكراتيك و پوشالين 

بي دليل نيست كه . ته و هر چه بهتر به آن پي ببرددانس

توده هاي آگاه ما ورود او را به صحنه باصطالح رقابت 
با اشاره به فيلم كمدي اي  ("موميايي دوم"با دادن لقب 

  .به استهزاء گرفتند) كه با همين نام ساخته شده است

 پيش روي، مهدي كروبي، "انتخابات"كانديد بعدي 
 رسواي افتضاح ايران گيت مي باشد "نانقهرما"يكي از 

شيخ "كه امروز از طرف دستگاه هاي تبليغاتي با لقب 
 به عرصه اين نمايشات فرستاده شده و در "اصالح طلب

تبليغات عوامفريبانه جاري از او به مثابه كانديدي كه 
نماد راستين اصالح " حقوق بشر و "بي نظير"مدافع 
 "شيخ اصالح طلب"اين . ست، نام برده شده است"طلبي

و باصطالح مدافع حقوق بشر، همواره در تمام طول 
حيات ننگين جمهوري اسالمي در هر پست و مقامي كه 

از رياست مجلس ضد خلقي گرفته تا رياست بنياد –بوده
 و حتي - و غيره"بنياد شهيد"غارت و چپاول موسوم به 

در شرايط عدم تصدي رسمي پست هاي دولتي، به عنوان 
كي از نزديكترين ايادي خميني جالد همواره از پي گير ي

ترين مدافعان نظام استثمارگرانه و جنايتكارانه حاكم 
كروبي حتي زماني كه منتظري با نوشتن چند . بوده است

نامه به رهبر جمهوري اسالمي به چگونگي اعدامها و 
آنهم به دليل (كشتار وسيع زندانيان سياسي اعتراض كرد

، در )نسبت به كليت نظام جمهوري اسالمياحساس خطر 
. روند تصفيه او نقش كامالً پيگيرانه و قاطعانه اي داشت

اين امر به روشني بيانگر آن است كه وي حتي تحمل 
اما در اينجا بهتر است به . منتظري و امثال او  را هم ندارد

 اين آخوند جنايتكار "بي نظير" و يكي ازخدمات شايان
 توده هاي تحت ستم اشاره كرد و "شرحقوق ب"به امر 

از نقشي كه وي در زمان قتل عام هزاران تن از زندانيان 
هيچكس عربده هاي اين . سياسي قهرمان داشت ياد نمود

كانديد فريبكار در تاييد اين جنايت عظيم را فراموش 
حمايت او از مهره هايي نظير نيري . نكرده است

 سياسي تنها بيانگر جنايتكار در هيات تصفيه زندانيان

همدستي او در انجام آن جنايت بزرگ مي باشد كه وي 
در آن زمان كروبي در . قاطعانه از آن حمايت كرده است

جهت پشتيباني از همپالگي هايش كه در ظرف مدت 
كوتاهي حمام خوني در سياه چالهاي قرون وسطايي 
حكومت بر پا نموده و نسلي از دليرترين زنان و مردان 

ديخواه مردم ما را به خاك و خون كشيدند، سر از آزا
برغم چنين سابقه اي از خدمات بي دريغ . پا نمي شناخت

به ديكتاتوري حاكم و مشاركت در قتل و غارت توده 
نماد "هاست كه اكنون اين فرد جنايتكار با گرفتن پز 

 "حقوق بشر" "بي نظير" و مدافع "راستين اصالحات
 به صحنه آمده و از آنها مي به منظور فريب توده ها

خواهد كه در نمايش انتخاباتي جاري شركت كرده و به 
در ضمن اين در حالي است كه خود همين ! او راي دهند

، سالهاست "انتخابات"فرد در ارتباط به نمايشي بودن 
كه ادعا مي كند كه در انتخابات قبلي برنده انتخابات 

 يك تقلب كوچك و اما سازماندهندگان انتخابات بابوده 
 در - راي به نفع احمدي نژاد"يك ميليون"جابجايي 

زماني كه طبق گفته خودش با اطمينان از برنده شدن در 
 وي را از صحنه -!انتخابات يكي دوساعتي خوابيده بود

اين ادعا خود اعترافي بر تقلبي بودن و . بيرون انداختند
ور حاكم عدم مشروعيت سيستم انتخاباتي در رژيم ديكتات

در عين حال فاكت ديگري است كه نشان مي . مي باشد
دهد در انتخابات جاري نيز اصوال راي مردم تعيين كننده 

  . نتايج اعالم شده نمي باشد

محسن رضايي فرمانده سابق سپاه پاسداران كانديد ديگر 
نمايش انتخاباتي دهمين دوره رياست جمهوري رژيم 

ه هاي رژيم جمهوري او يكي از منفورترين مهر. است
اسالمي در نزد توده هايي ست كه هنوز حيات و هستي 

 سال جنگ 8آنها از ضربات و زخمهاي قريب به 
سردار . امپرياليستي ايران و عراق التيام نيافته است

جنگي تبهكار سابق و كانديد باصطالح مستقل كنوني 
رياست جمهوري در شرايطي به مثابه يك گزينه از سوي 

اكم در مقابل مردم قرار داده شده كه از زمان طبقه ح
ايجاد سپاه پاسداران ضد خلقي در طول سالها در راس 

ن از هزاران تاين ارگان سركوب خدمتگزاري كرده و 
 و "فتح قدس"نوجوانان و جوانان را با عربده هاي 

 بر "كليد بهشت" و با آويزان كردن "كربال"
 و در جبهه هاي گردنشان، به روي ميادين مين فرستاد
 قدرتهاي بزرگ جنگي كه سود آن تنها و تنها به جيب

ته شد به جهاني و سرمايه داران ضد خلقي دو كشور ريخ
عالوه بر اين، كانديد كنوني . كام مرگ روان ساخت

رياست جمهوري در نقش رهبري سپاه پاسداران ضد 

اگر یک انتخابات دمکراتيک قبل از هر 
چيز به معنای شناسایی حق رای 

همتر از مردم و احترام به این حق و م
آن ایجاد محيط و شرایط الزم برای 
بروز اراده توده ها باشد، آن گاه آیا 
می توان منکر این حقيقت انکار 
ناپذیر شد که اساسا حيات انگلی 
رژیم جمهوری اسالمی با شناسایی 
چنين حق ابتدایی ای در تناقض قرار 
دارد؟ فراتر از آن، آیا اصوال روی کار 

می و آمدن نظام جمهوری اسال
تداوم سه دهه حيات جنایتکارانه و 
تبهکارانه آن بدون پایمال کردن این 
  حق ابتدایی توده ها امکان پذیر بود؟
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خلقي دستانش تا مرفق به خون توده هاي تحت ستم در 
دستان، تركمن صحرا و بويژه در كران سراسر اير

او يكي ديگر از . بلوچستان و خوزستان و آلوده است
دشمنان قسم خورده مردم تحت ستم و مطالبات 
آزاديخواهانه و دمكراتيك آنهاست كه اكنون با پز 

 به برخي سياستهاي اقتصادي دولت احمدي نژاد "انتقاد"
ن شعبده در لباس دفاع از منافع مردم براي گرم كرد

بازي انتخاباتي رياست جمهوري به صحنه فرستاده شده 
و باالخره چهارمين كانديد انتخاباتي رياست . است

جمهوري رژيم، رييس جمهور كنوني، محمود احمدي 
نژاد قاتل و تير خالص زن معلوم الحال است كه تنها 

 سال رياست جمهوري اش و حجم 4يادآوري سابقه 
ره كوتاه بر عليه كارگران و جناياتي كه در همين دو

زحمتكشان، زنان، جوانان،دانشجويان و خلقهاي تحت 
ستم ما مرتكب شده بخوبي ماهيت ضد خلقي او و سيستم 

رد انتخاباتي اي كه او يكي از باصطالح كانديداهاي مو
او كه در جريان . تاييدش است را نشان مي دهد

ت ولي  دوره پيش، با برخورداري از تاييدا"انتخابات"
فقيه نظام به رياست جمهوري رسيد،در تبليغات 
عوامفريبانه بوقهاي تبليغاتي حكومت و غرب بيشرمانه 

 ايران و انعكاس خواست "طبقه كارگر"حاصل راي 
.  جا زده شد"بهبود اوضاع اقتصادي"عمومي براي 

واقعيت البته خيلي زود عمق چنان فريبكاري را نشان 
مان رياست جمهوري احمدي چرا كه نه تنها در ز. داد

نژاد كوچكترين بهبودي در اوضاع اقتصادي توده ها 
ي و بيكاري و تورم و فساد ايجاد نشد بلكه فقر و گرسنگ

هر چه بيشتر تار وپود حيات اكثريت جامعه و بويژه 
عالوه بر اين دولت تبهكار و . طبقه كارگر را درنورديد

 وحشيانه سركوبگر احمدي نژاد با سازماندهي يكي از
ترين امواج سركوب و قهر بر عليه كارگران،زنان، 
دانشجويان، جوانان و خلقهاي تحت ستم در سالهاي اخير 

 را بر فضاي 60كوشيده تا كابوس اختناق مرگبار دهه 
در زمان او بود كه . جامعه تحت سلطه ما بگستراند

كارگران را با شدت هر چه بيشتري سركوب و وحشيانه 
به تازيانه بستند، زنان مقاوم را شبانه روز و بي در مال عام 

وقفه در خيابانها مورد اذيت و آزار قرار دادند ، به 
گردن جوانان عاصي و معترض آفتابه انداختند، هزاران 
تن از مزدوران بسيجي و اطالعاتي را در قالب گشتهاي 
ضد خلقي به جان مردم انداخته و با بگير و ببندي كم 

ها را هر چه بيشتر مملو از فعالين سياسي و سابقه، زندان
اكنون در نمايشات انتخاباتي رسواي . مخالفين كردند

جاري، احمدي نژاد مزدور و جنايتكار يكي ديگر از 

 ست كه مردم مي توانند به شرط شركت "گزينه هايي"
  ! به او راي بدهند"انتخابات"در 

اييد  بررسي مختصر سابقه و ماهيت كانديداهاي مورد ت
 جاري نشان مي دهد "انتخابات"جمهوري اسالمي در 

كه سيستم انتخاباتي جمهوري اسالمي چهار مجرم 
كه همگي دستشان تا مرفق به خون جنايتكار شناخته شده 

 را جهت به كارگران و خلقهاي تحت ستم ما آلوده است
اينان كساني . اصطالح انتخاب به نمايش گذاشته است

اصلي كه ديكتاتوري ( به واليت فقيه التزامهستند كه با 
بي قيد و شرط طبقه حاكم بر عليه توده هاي ستمديده را 

شان شرط اول تاييد صالحيتبه مثابه ) قانوني مي كند
به كانديداتوري برگزيده شده توسط شوراي نگهبان، 

ضد دموكراتيك با توجه به سيستم  چه بنابراين. اند
با توجه چه  كلي و انتخابات در جمهوري اسالمي بطور

و شرايطي كه نمايش انتخاباتي  به ماهيت كانديداها
، واضح است كه مردم جاري در آن صورت مي گيرد

مبارز ايران بايد قاطعانه اين نمايش انتخاباتي را نيز تحريم 
كنند كه البته همه نشانه ها نيز بيانگر چنين تصميمي از 

نوني تنها در شرايط ك. جانب اكثريت مردم ايران است
كساني و طبقه اي مضحكه انتخاباتي جمهوري اسالمي را 
تأييد و ديگران را براي رأي دادن تشويق مي كنند كه 

 و به اصطالح انتقادي هم كه به "نق"عليرغم هر 
جمهوري اسالمي دارند، منافع كالني از بقا و استمرار 

 كه البته خود نيز بر اين امر -اين رژيم برده و مي برند
كه تحت هر هم  افراد و نيروهايي در مورد. امالً واقفندك

اسير تبليغات طبقه حاكم و خود را نام و دستاويزي 
آنان  قرار مي دهند بايد گفت كهبلندگوهاي امپرياليستي 

 كاري جز "انتخابات"شركت و يا تاييد شركت در با 
فريب توده ها و طوالني تر كردن عمر رژيم سركوبگر 

  .ي نمي كنندجمهوري اسالم

تجربه سالها زندگي در زير حاكميت سياه جمهوري 
اسالمي نشان داده است كه انتخابات در اين رژيم فاقد 
كمترين پيش شرطهاي يك انتخابات دمكراتيك بوده و 
نمايشات انتخاباتي تاكنوني جمهوري اسالمي حتي 

در كشورهاي شباهتي به انتخابات مرسوم بورژوايي 
مردم امكان مي يابند از ه در جريان آن ندارد كمتروپل 

از ميان كانديداهاي معرفي ميان استثمارگرانشان يعني 
 "بد"يكي كه بنظرشان كمتر شده از سوي طبقه حاكم 

بر عكس، تحت ديكتاتوري حاكم . است را انتخاب كنند
كشور امام "در جريان نمايشات انتخاباتي تاكنوني در 

اراده ديكتاتوري حاكم در  اين نه راي مردم بلكه "زمان
باالترين سطوح تصميم گيري ست كه نتيجه هر دوره از 
. نمايشات انتخاباتي را از قبل تعيين كرده و مي كند

اساسا به در اين رژيم برگزاري رسمي مضحكه انتخابات 
انتصابات بزك كردن چهره ديكتاتوري حاكم و منظور 

انتخابات حكومتي اي ست كه مرتجعين و فريبكاران نام 
  . بر آن نهاده اند

  
در طول سه دهه روي اين حقيقت بايد تأكيد نمود كه 

گذشته به دور از صندوقهاي راي گيري جمهوري 
 تجلي واقعي راي قلبي توده هاي تحت ستم ما ،اسالمي

در سطوح و اشكال مختلف در اعتراضات روزمره 
كارگران گرسنه و بجان آمده از مظالم رژيم، در 

 دالورانه زنان، در اعتراضات دانشجويي،در مبارزات
مبارزات خلق هاي تحت ستم و در يك كالم در 
شورشهاي توده اي قهر آميزي منعكس شده كه هر جا 
كه فرصت بروز يافته اند، كل دم و دستگاه ارتجاعي 
حاكم را به مصاف طلبيده و با سردادن شعار مرگ بر 

اراده حقيقي ... جمهوري اسالمي ، زنده باد آزادي و 
اكثريت مطلق جامعه تحت سلطه ما را براي نابودي رژيم 
و نظام استثمارگرانه حاكم و برقراري يك رژيم واقعا 

واقعيت اين است . دمكراتيك به منصه ظهور رسانده اند
كه انتخاب واقعي اكثريت مطلق مردم ما سرنگوني رژيم 
 جنايتكار كنوني با همه دارو دسته هاي دروني اش مي
باشد كه آنها همواره  اين خواست بر حق را با عدم 
شركت در نمايشات مضحك انتخاباتي حمهوري اسالمي 

بكوشيم تا با تحريم هر چه   .به نمايش مي گذارند
گسترده تر نمايشات انتخاباتي جمهوري اسالمي و 
كاناليزه كردن انرژي مبارزاتي مردم در جهت تقويت 

انقالب اجتماعي نمودن آتش شعله ور مبارزات انقالبي و 
تجلي بر عليه نظام استثمارگرانه كنوني شرايط را جهت 

  .راي واقعي توده هاي تحت ستم هر چه آماده تر سازيم

در شرایط کنونی تنها کسانی و طبقه 
ای مضحکه انتخاباتی جمهوری 
اسالمی را تأیيد و دیگران را برای رأی 

که عليرغم هر دادن تشویق می کنند 
و به اصطالح انتقادی هم که به " نق"

جمهوری اسالمی دارند، منافع کالنی 
از بقا و استمرار این رژیم برده و می 

 که البته خود نيز بر این امر کامًال -برند
در مورد افراد و نيروهایی هم . واقفند

که تحت هر نام و دستاویزی خود را 
های اسير تبليغات طبقه حاکم و بلندگو

امپریاليستی قرار می دهند باید گفت 
که آنان با شرکت و یا تایيد شرکت در 

کاری جز فریب توده ها و " انتخابات"
طوالنی تر کردن عمر رژیم سرکوبگر 

  .جمهوری اسالمی نمی کنند



  صفحه               119شماره                                      پيام فدايي 
 

 

5 

در آغاز خبر همانند دیگر ترفند های رژیم جهل و جنایت جمهوری 

اسالمی، بشکل شایعه،  توسط مواجب بگيران مزدور، در استراليا 

پخش )  شمسی ١٣٨٨" ( سال نو"سيدن حول و حوش فرا ر

  .گشت 

البته در ابتدا صرف طرح موضوع تاثير چندانی نداشت و در نبود 

جزئيات کافی و اطالع  دقيق سپری گشت ، بطوری که بدنبال 

. قطع تبليغات در این رابطه، خود خبر نيز به فراموشی سپرده شد

پ سيدنی تا اینکه تشکر نامه ای در تعدادی از رسانه های  چا

 هموطن گرامی جناب آقای محمود موحدی از "درج و در آن 

سفير جمهوری اسالمی ایران در استراليا و غالمعلی 

رجبی معاونت و علی راستگو رایزن فرهنگی، بخاطر 

برگزاری این جشن فرخنده نوروزی یادگار کهنسال ملی و 

، قدر ... مقدمات حضور گروه هنری جام جم جهت بر گزاری 

ی و از زحماتشان در برگزاری این همایش در حضور دان

بيش از یک هزار تن از هموطنان از اقشار و ادیان مختلف 

که خالء چنين مراسمی در استراليا  را حس می کردند، 

  . به عمل آمد" تشکر

  

النه ( تا اینجا موضوع روشن است ، مراسم نوروزی توسط سفارت 

ا، با حضور سفير و جمهوری اسالمی در استرالي) جاسوسی 

دعوت وشرکت مزدوران رژیم ، سرمایه داران و تجار ایرانی مقيم 

سپس نيز تشکر نامه ای در . استراليا، جشن گرفته می شود

جمعی از خانواده های ایرانی مقيم "رسانه ها به امضاء 

و یا به احتمال قوی از طریق خود ) بخوان مزدوران" ( سيدنی 

انه ها ارسال و در برخی  از آنها انتشار سفارت، برای درج در رس

  . می یابد

و ترفند تبليغاتی سفارت در " تشکر نامه"اما در پی انتشار  این

برگزارشدن این مراسم ، طبيعتا سواالتی در !! تظاهر به موفق

افکار عمومی طرح می شوند که دو مورد اساسی آن در زیر می 

  : آید

  کانالی و چرا؟  برگزاری جشن نوروزی توسط چه – ١

  

در ) نه آگهی تجارتی ( چرایی درج این گونه اطالعيه ها  _ ٢

  رسانه هایی که اقدام به چاپ آن کرده اند؟ 

بررسی این موارد و در نظر گرفتن اینکه این مراسم ها در کشور 

نيز برگزار شده است ، خود  نشان ... های دیگر همانند کانادا و 

 رژیم اسالمی، در مغشوش کردن افکار دهنده ترفند و تاکتيک تازه

عمومی و جلب آن بسوی خود ، و به خصوص با توجه به نزديک 

بودن زمان مضحکه انتخابات جلب ايرانيان مقيم خارج در ابعاد هر 

  .چه بيشتری در اطن مضحکه می باشد

  

قبل از اینکه مطلب را دنبال کنم ،بيان نکته ای را ضروری ميبينم و 

ت نوروز این سنت دیرین به همراه جشن و پای آن ، گراميداش

کوبی ،در ستایش بهار، توسط توده های روستایی و شهری و 

  . محبوبيت آن چه در داخل و چه در بيرون از ایران می باشد

  

برگزاری جشن نوروزی و فرا رسيدن بهار طبيعت در هر شرایطی 

ای فقر موجی از پویش و بالنده گی را در وجود زخم خورده توده ه

و رنج ، به همراه دارد ، چرا که رویش سبزآگين جریان زندگی در 

بهار در خود و در صحنه زندگی اجتماعی یک طغيان درونی برای 

رسيدن به جهانی نوین و بدور از استثمار انسان از انسان را نوید 

می دهد، و هر سال بهار برای تمامی مردم تحت ستم ما فرصتی 

ف فرزندان به خون خفته گان راه آزادی، این ست تا آرمان و اهدا

فرزندان دلير خلق ، خدمتگزاران کارگران و زحمتکشان و آتش تداوم 

 زن –مبارزه و آرمانهای آنها را در دلهای خانواده ها ، پير و جوان 

 دختر و پسر شعله ورتر می سازد، و آنان هر لحظه برغم –ومرد 

و در شرایط نبود یک دم هوای داشتن کوله باری از رنج ، درد،فقر 

آزاد پيرامون ، اما با اميد به تغييرو ایمان به راه رسيدن و تحقق 

آرمانهای عزیزانشان که همانا دنيایی فارغ از هر گونه ستم و 

استثمار است، فرا رسيدن بهار طبيعت و رویش دوباره گياهان و 

هر آنچه که مظهر سبزینگی و دوباره برخاستن است را جشن 

  :می گيرند و  در آستانه هر بهار زمزمه سر می دهند که 

  

  بار دیگر، جاودان ریشه های سبز بهار

  از دل خاک این دشت سوخته فریاد می کشد

  و در برودت سياه زمستانی 

  می شکافد سنگ قلب صخره های سخت را

  .با صفير حرارت جانسوز خویش

......  

......  

......  

  

 

 !گوشه اي از فعاليت عوام فريبانه النه جاسوسي جمهوري اسالمي در استراليا
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  نداز ورای دیدگان ما می گذر

  با انفجار حضورشان 

  آتش می افکنند بر روح و جان ما

  و دشواری سهمگين و بيرحم وظيفه را 

  بر شانه های مجروح ما 

  .آسان ميکنند

  و زخمهای مهلک ما را 

  با گوهری سترگ ز ایمان به فتح راه

  .التيامی دوباره می بخشند

  

  هزار بار می ستایمت ای بهار

  هزار بار می ستایمت ای بهار 

  

  .. چونان که ستایش یارانمان رواست

  

  ) شفق - ع"ستایش بهاردر"بخشی از شعر ( 

  

* * * *                                             

بله به همين اعتبار است که توده های تحت ستم ما به بهار 

عشق می ورزند و سنت دیرپای نوروز را در حد توان و استطاعت 

  .  و پاس می دارندمالی خود جشن می گيرند

   

 ساله اش جز قتل و جنایت و غارت ٣٠اما رژیمی که در کارنامه 

برای مردم تحت ستم ما چيزی به ارمغان نداشته است ، 

جمهوری اسالمی که بجز استثمار و سرکوب ،یاس و نا اميدی ، 

رخوت ، فساد ، نا امنی و اعتياد و بدبختی برای مردم ، چيز 

ت ، مرتجعينی که به غير از رواج خرافات و دیگری بنا ننهاده اس

الطائالت صد من یک غاز عهد بوق کاالی دیگری برای عرضه 

نداشته  اند، و باالخره رژیمی که در طول سی سال گذشته با 

کوشيده تا همين سنت ملی ایرانيان )والبته بدون نتيجه(تمام توان 

ین سنت مورد را از محتوی خالی و توده ها را بخاطر پاسداری از ا

تعقيب و پيگرد و مجازات قرار دهد، در بر گزاری جشن نوروزی برای 

  . ایرانيان مقيم خارج از کشور ، کدامين اهداف را دنبال می کند

  

مردم ما ازجمله ایرانيان تبعيدی بخاطر دارند که سردمداران رژیم  

وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی در همان سالهای اول 

جشن چهارشنبه " مضرتهای"بر اریکه قدرت ، چگونه در باب تکيه 

سوری و نوروز سخن گفته و باصطالح تئورسين های معروف 

جمهوری اسالمی،و از جمله  آخوند مطهری ، نياکان و گذشته 

گان ما را به احمق بودن و خریت در برگزاری  آداب و رسومی نظير 

و در تالش برای جا ! آتش افروختن و پریدن از روی آن متهم کردند

انداختن اعياد   مذهبی و خرافات واقعا بيربط و احمقانه مورد نظر 

 آداب و رسوم ملی ، روز زن، روز -رژیمشان ، بجای جشن ها

و در تالش برای زدودن هر آنچه که ... جهانی کارگران و غيره

شادی و شعف و سرور در وجود انسان است، تالشهای مذبوحانه 

  . ه خرج دادند که تاکنون نيز ادامه داردبسياری را ب

   

 در جریان جنگ ۵٨  راستی ، یادتان می آید در نوروز خونين سال 

گنبد به خاطر دفاع از شوراهای انقالبی، خلق ستمدیده ترکمن ، 

توسط همين جنایتکاران جمهوری اسالمی به خاک و خون کشيده 

  !شدند

  

 ، توده های ۵٨وردین سال  و یا به خاطر دارید در ایام نوروزی فر

ستمدیده کرد ، تنها برای دفاع از خواستهای بر حق شان در 

سنندج چگونه مورد هجوم ارتش ضد خلقی و نيروهای سرکوبگر 

رژیم وابسته به امپریاليسم  جمهوری اسالمی قرار گرفته و 

بسياری از آنان جان عزیزشان را از دست دادند ، و بویژه آن صحنه 

ام دليران کرد و فرزندان مبارز خلق را، بار دیگر تجسم دلخراش اعد

همانانی را که در نوروز خونين سنندج  مزدوران خلخالی .... کنيد

به رگبار بسته و با قساوت تمام، تير خالص می زدند؛ اکنون همان 

امثال خلخالی های جالد و خلف های برحق آن مزدور در النه های 

رای مردم ما جشن نوروز بر پا جاسوسی رژیم در خارج کشور ب

چنين مراسمی مزورانه اشک تمساح می " خالء"می کنند و برای 

  !  ریزند

  

ماهيگيران انزلی ، خلق عرب، و همه آن دیگران، آن عزیزان را 

تازه این تمام داستان بی پایان . یادشان گرامی باد! یادتان هست 

ری اسالمی جنایات جنایتکاران مستقر در جاسوسخانه های جمهو

  ...در خارج کشور نيست

  

اعدام های دهه شصت را هم فکر نمی کنم که کسی فراموش 

 ، اعدام جگر گوشه های همين مردم در بند ۶٠کرده باشد ، سال 

اعدام می شدند، " باکره"و اسير، دختران کم سن و سال که نباید 

چه بيشرمانه بود، نه؟ راستی در ایام نوروزی آن سالها دادن 

رینی و گل نه برای برگزاری مراسم و جشن نوروزی ، بلکه شي

  عكسي از  سوزاندن تصاوير رهبران رژيم در
  مراسم چهارشنبه سوري در ايران
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هدیه شوم جانيان به  خانواده های داغدار برای تحویل جسد ویا 

  دادن آدرس گور عزیزشان بود، درد آور نيست؟ 

و باالخره در لحظاتی که قضاوت بر سر 

جان انسانهای پاکباخته و مبارز تنها به 

چند سئوال و جواب مزخرف مذهبی 

تگی یافت، و پایه و اساس اعدام بس

 را ۶٧هزاران زندانی سياسی در سال 

مگر می شود فراموش ! تشکيل داد، آه

حاال همان جالدان به ستایشگران . کرد

نوروز و بهار در خارج کشور تبدیل شده 

مراسم " ایرانيان"اند و با زهر خند برای 

و عده ای از .... نوروز تشکيل می دهند

اعالميه این بيشرمی " ایرانيان"همان 

توصيف ناپذیر را در مجالت نازل و نان به 

نرخ روز خور خود چاپ می کنند بدون آن 

  ...که شرم کنند

  

صورت آن خانمی که فقط برای چند تار موی سر، خونين ! راستی

مال شده و دختری که با لگد مامور انتظامی به داخل ماشين هل 

 کنارش عربده کشی های و در! داده ميشد را حتمأ دیده اید

را ... شرع و!!! سردارانی مثل سردار رادان و رهبران دینی و قضات

که آفتابه به گردن جوانان ما در داخل می بندند و برای ایجاد رعب 

و وحشت و تداوم عمر زمستان منحوس خویش در کوچه و 

مزدوران سفارت نشين خارج، همپالگی ... خيابانها می گردانند

انی هستند که در داخل چنين جنایاتی را مرتکب شده همين جاني

  ...و در خارج برای من و شما جشن نوروزی می گيرند

  

در ابعادی ! حلق آویز کردنهای خيابانی برای ایجاد رعب و وحشت 

  غير قابل تصور در اینهمه سال را چه ؟ آیا از یاد برده اید؟ 

پوش در بين  در آميزی  چهره نگران و بهت زده دخترک صورتی 

نظاره گران اعدامهای خيابانی ،و خنده به هيچ گرفتن طناب دار 

با آن ! و چه ایستاده بر حلقه دار بوسه زد. توسط آن مرد اعدامی 

  ...خنده بهاری و پرطراوتش نوید نوروز واقعی را می داد

  

و شما ای مدعيان دروغين ستایش از بهار و نوروز ، اگر جرات دارید 

ی جشن مفتخورها در خارج بگوئيد کارگران خاتون آباد بجای برگزار

به چه جرمی سرکوب گشته و به خاک و خون کشيده شدند ، در 

خواست معلمان چه بود، مگر بجز حق صنفی خود چه می 

خواستند که در همان آستانه نوروز  قلع و قمعشان کردید؛ و در 

 و جوانان ما؟ تمام این سالها و در هر بهار چه کردید با دانشجویان

جوانانی که  در راه رسيدن به حداقل خواست بر حق خود یعنی 

فقط یک سر سوزن آزادی بيان و ابتدای ترین حق انسانی به شما 

... اعتراض کردند ، چرا آنچنان با سرکوب جانيان حاکم روبرو گشتند

  .به کدامين جرم از باالی خوابگاه ها به پایين پرتاب شدند 

نيست در زمستان خلقهاب و اگر کافی 

تحت سلطه ما لحظه ای آمار اعدام ها ، آزار 

و اذیت مردم ، هتک حرمت ، فشارهای 

 اقتصادی ، دستگيری ، سرکوب ، -اجتماعی

شکنجه و زندانی کردن فعالين سندیکایی، 

 ١١( معلمان، دانشجویان و کارگران

را فقط در چند ماه اخير  ) ٨٨اردیبهشت 

چهره منحوس مزدوران و بعد ! مرور کنيد

حاکم این نگاهبانان دیکتاتوری و سرکوب، 

این پاسداران ستمگری ملی و هر آنچه که 

بویی از سنن ملی و آزادی و استقالل و  

برابری  دارد را ببينيد که با بيشرمی مدعی 

برگزاری نوروز و ستایش از بهار و سنن ملی 

  ....در خارج کشور شده اند

  

يار کوچکی از جنایات کسانی ست که برای اینها تنها گوشه بس

ما مراسم نوروز در خارج بر پا می کنند البته در واقع امر هيچ توقع 

دیگری نيز از جانيان وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی 

ایران نباید داشت ، چرا که ماهيت وخصلت طبقاتی ارتجاعی  این 

الو صفت و اربابان رژیم  و دفاع آن از منافع مشتی سرمایه دار ز

  . جهانخوارش ارتکاب به این جنایات را اقتضا می کند

 

حال با چنين کارنامه ای هر انسان با وجدانی باید این سوال را از 

خود بکند که ، دليل ابراز تمایل به برگزاری جشنهای ملی و 

توسط جانيان حاکم بر کشور ما آنهم  ...) مهرگان و نوروز و( ميهنی 

خل کشور که حنایشان رنگی ندارد، بلکه در خارج از ایران نه در دا

و دعوت از مزدوران شناخته شده و از طریق اینان ، دعوت سرمایه 

داران و تجار مقيم ایرانی در آن کشور ، بر چه  منطقی استوار 

  .است

  

( به اظهار نظر سفير مزدور اسالمی در استراليا  در وهله اول 

من می خواهم " د که مدعی ست رجوع کني) محمود موحدی 

با ایرانيان مقيم استراليا، برخورد و تماس بيشتر داشته 

یعنی اینکه بطور کلی وی ميخواهد با کارهایی از این ."  باشم

ضيافت نوروزی ،  آوردن هنرمندان از ایران برای ( دست 

اجرای کنسرت ، دعوت نویسندگان ویا شعرای رفرميست 

تا حد ...)  مزد برای سخنرانی و و سازشکار و یا قلم به

امکان اپوزسيون برون مرزی را خنثی کرده و یا حداقل آنها را طبق 

بسوی اصالح طلبان فريبکار " منتقد"به " معاند"سياست تبدیل 

  ١٨در صفحه    .   بکشاند

 
  

  
  
  
  
  
  

صحنه اي از اعدامهاي وحشيانه در مالء عام توسط 
 كه همان مزدوراني! مزدوران جمهوري اسالمي

 "برخورد" و "گديالو"فداري از اين روزها  پز طر
 !با ايرانيان خارج كشور را گرفته اند
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دستگير شدگان مراسم 

  روز جهاني كارگر

 هر چه زودتر بايد آزاد 

  !شوند
 اسالمی رژیم سرکوبگر جمهوری

گردهمایی اول ماه مه در پارک الله تهران را با سبعيت تمام 
 اردیبهشت، در ١١ بعد ازظهر روز ۵حوالی ساعت . سرکوب نمود

 هزار تن از کارگران و دوستدارانشان قصد جمع ٣حالی که حدود 
برای ) ميدان آب نما(شدن در گوشه ای از پارک الله تهران 

ا داشتند ، مزدوران حکومت در یک بزرگداشت روز جهانی کارگر ر
حرکت از قبل سازماندهی شده به آن ها حمله کرده و ضمن 
ضرب و شتم وحشيانه تجمع کنندگان ده ها تن  را دستگير کرده و 

  . با خود بردند
  

مزدوران رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی شامل مامورین 
ای و نيروه) ارازل و اوباش در لباس شخصی(وزارت اطالعات 

انتظامی ، در جریان هجوم به جمعيت با ددمنشی تمام هر که را 
در آن منطقه حضور داشت با سبعيت کتک زده و عده زیادی زن و 
مرد را با پيکر های خونين و مالين در مقابل چشمان کودکان به 

به اين . خود انداخته و با خود بردند" ون"داخل ماشين های 
ی بزرگداشت روز جهانی کارگر به ترتيب آن ها به کسانی که برا

نيروهای . پارک آمده بودند اجازه کوچکترين تجمعی ندادند
سرکوب ديکتاتوری حاکم  تنها با نمایش عریان این درجه از 
بيشرمی و ددمنشی ، موفق به جلوگيری از برگزاری مراسم اول 

هنوز خبری از سرنوشت دستگير . ماه مه و جشن کارگران شدند
ست نيست ، اما انتشار اخبار سرکوب این حرکت و شدگان در د

سبعيت بخرج داده شده توسط جيره خواران جنایتکار حکومت 
برای بر هم زدن این حرکت خشم و نفرت افکار عمومی را هر چه 
بيشتر بر عليه رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی برانگيخته 

  . است
  

ر تهران نه سرکوب وحشيانه تجمع مسالمت آميز اول ماه مه د
فقط یکبار دیگر ماهيت ضد خلقی رژیم جمهوری اسالمی را به 
نمایش گذارد بلکه نشان داد که دیکتاتوری حاکم آن قدر از 
چشم انداز رشد اعتراضات و مبارزات توده های تحت ستم ما و 
بویژه طبقه کارگر در هراس است که حتی تجمع مسالمت آميز 

 را هم بر نمی تابد ، -ی شانکارگران برای برگزاری جشن جهان
همچنين دستگيری . و آن را به طور قهر آميز در هم می شکند

وحشيانه برخی از سازماندهندگان اين حرکت که می کوشند 
صرفا در چارچوب قوانين نظام موجود حرکت نمايند ابعاد و 
شدت ديکتاتوری حاکم بر ايران را به روشن ترين وجهی به 

ديگر درجه هراس جمهوری اسالمی از نمايش گذاشته و بار 
  .مبارزات ظفرنمون طبقه کارگر را بر همگان آشکار ساخت

  
سرکوب وحشيانه تجمع پارک الله برای برگزاری مراسم اول ماه 
مه خشم و نفرت همه آزاديخواهان و نيرو های طرفدار طبقه 

کارگر را بر انگيخته و ضرورت مبارزه برای آزادی بی قيد و شرط   
امی دستگير شدگان این حرکت را با برجستگی در مقابل همه تم

تجربه اخير بار ديگر بر این واقعيت . نيرو های مبارز قرار می دهد
تاکيد گذاشت که رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی و نظام 
دیکتاتوری حاکم مانع اصلی دستيابی طبقه کارگر ما به حقوق 

ونی انقالبی این رژیم صنفی و سياسی عادالنه اش بوده و سرنگ
در جریان مبارزات دالورانه کارگران و توده های ستمدیده تنها 

    .ضامن نيل کارگران به مطالبات بر حق شان می باشد
  
  

  !نابود باد رژيم ضد كارگري جمهوري اسالمي
  !هر چه پرخروش تر باد مبارزات انقالبي كارگران
  !نددستگير شدگان روز جهاني كارگر بايد آزاد شو

            !زنده باد كمونيسم!  پيروز باد انقالب
  

  با ايمان به پيروزي راهمان 
          چريكهاي فدائي خلق ايران

  2009  مه2  - 1388 ارديبهشت 12

   
  14از صفحه    ....ايران چريكهاي فدائي خلق  پيام

اما تاريخ سرمايه داری نشان داده که راه . های بزرگتری را تدارک می بيند کل گيری بحراندر عين حال بورژوازی با اين کار عمال شرايط ش
اول ماه مه روز جهانی  .ها فرا رفتن از محدوده مالکيت خصوصی و گام گذاشتن در راه سوسياليسم می باشد واقعی نجات از اين بحران

ات خيابانی قدرت طبقاتی خود را به نمايش گذاشته و آنرا ارزيابی می کنند ها و نمايش کارگر روزی که کارگران جهان با برگزاری متينگ
  : بهترين فرصتی است که بار ديگر به خاطر آوريم که طبقه کارگر در سرود بين الملی خود ندا سر داده است که

  کسی نبخشد رهایی به ما،"

   نه یزدان و نه شاه و نه قهرمان، 

  رهایی خود را بدست آوریم، 

  "ا به نيروی بازویمانهمان

  ! گرامي باد اول ماه مه روز جهاني كارگر

    !نابود باد نظام سرمايه داري در جهان

  ! مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي

  ! زنده باد كمونيسم! پيروز باد انقالب

  1388 ارديبهشت 6 –با ايمان به پيروزي راهمان چريكهاي فدائي خلق ايران 
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  منشاء اول ماه مه چيست؟
  

  1894 - امبورگكزروزا لو
ي براي دست ايده فرخنده استفاده از يك  جشن تعطيلي كارگري به عنوان وسيله ا
 1856در سال . يابي به هشت ساعت كار در روز، اولين بار در استراليا بوجود آمد

كارگران آنجا مصمم به سازماندهي توقف يك روز كامل كار همراه با تفريح و 
اين  . ساعت كار در روز شدند8سرگرمي و بر پائي جلسات، به مثابه نمايشي بر له 

در ابتدا كارگران استراليا اين . ريل برگزار شود آو21روز جشن قرار بود كه در 
در نظر داشتند، ولي اين نخستين جشن، آن چنان تاثير 1856روز را فقط براي سال 

نيرومندي بر توده هاي كارگر استراليا گذاشت كه آنها را سرزنده كرده و به سوي 
اله برپائي حركتي جديد كشاند، تا جائي كه تصميم گرفته شد اين جشن هر س

  .  تكرار شود
   

اعتصاب توده اي كه خود كارگران در مورد آن  در حقيقت، چه چيزي جز يك
تصميم گرفته بودند مي توانست به كارگران شهامت داده وآنها را به نيروي خود 

چه چيزي جز گرد آوري نيروي خودشان مي توانست شهامت  مومن سازد؟ 
 و كارگاه ها بدهد؟  بدينسان ايده بر بيشتري را به اين بردگان ابدي كارخانه ها

پايي يك جشن پرولتري به سرعت پذيرفته شد و شروع به گسترش از استراليا به 
 .ساير كشورها كرد تا سرانجام تمام جهان پرولتري را تسخير نمود

  
نخستين كارگراني كه از كارگران استراليائي پيروي كردند كارگران آمريكائي 

 آنها بر آن شدند كه اول ماه مه بايد در سطح جهان روز 1886در سال .  بودند

 نفر از 200000در اين روز .  اعتصاب بين المللي گردد
كارگران دست به اعتصاب زده و هشت ساعت كار در روز را 

ها سركوب پليسي و مزاحمت هاي قانوني  بعد.  مطالبه نمودند
چنان وسعتي سالها مانع از آن شد كه كارگران، تظاهراتي را در 

 كارگران تصميم قبلي 1888با اين وجود در سال . تكرار كنند
خود را مورد تأكيد قرار داده و مصمم شدند كه جشن بعدي را 

 . برگزار نمايند1890در اول ماه مه 
 

در اين اثنا ، جنبش هاي كارگري در اروپا قوي تر و پر شورتر 
 در كنگره برجسته ترين نمود اين جنبش خود را. شده بودند

در اين كنگره .   نشان داد1889كارگران انترناسيونال درسال 
كه چهار صد نماينده حضور داشتند تصميم گرفته شد كه هشت 

پس از .  ساعت كار در روز بايد در صدر مطالبات قرار بگيرد
آن، نماينده اتحاديه هاي فرانسه، كارگري به نام الوين از شهر 

رفته و پيشنهاد كرد كه اين مطالبه در بوردو از اين امر جلوتر 
نماينده كارگران . تمام كشور ها با يك اعتصاب ابراز شود

 جلب كرد 1890آمريكا توجه همه را به تصميم رفقايش به اعتصاب در اول ماه مه 
 .و كنگره اين تاريخ را براي جشن جهاني پرولتري برگزيد

  
يا، كارگران واقعاً تظاهرات را فقط در اين مورد نيز همچون سي سال پيش در استرال

كنگره بر آن بود كه كارگران همه كشورها با هم در . براي يك بار در نظر داشتند
هيچ كس از توقف كار .  براي هشت ساعت كار دست به تظاهرات بزنند1890سال 

طريق برق  طبيعتاً هيچ كس نمي توانست. در سال هاي ديگر سخني نمي گفت
و چه قدر سريع در ميان طبقات كارگر پذيرفته  ده به ثمر رسيدهآسائي كه اين اي

  .شد را پيش بيني كند
   

 به هر حال كافي بود تا اول ماه مه يكبار به سادگي جشن گرفته شود تا هركسي 
متوجه شود و احساس كند كه اول ماه مه بايد ساليانه برپا شده و يك سنت متداوم 

  . گردد
 

اما حتي پس از .  ساعت كار در روز را به ميان كشيداول ماه مه مطالبه هشت 
تا زماني كه . دستيابي به اين هدف، برپائي جشن روز اول ماه مه متوقف نشد

مبارزات كارگران بر عليه بورژوازي و طبقه حاكم ادامه دارد، تا زماني كه همه 
و، . هد بودمطالبات متحقق نشده اند، روز اول ماه مه نماد ساالنه اين مطالبات خوا

آن وقت كه روزهاي بهتري طلوع كنند، وقتي كه طبقه كارگر جهان به رهائي خود 
دست يابد، آن گاه بشريت زيادي اول ماه مه را احتماالً به پاس مبارزات دردناك و 

  .رنج هاي فراوان گذشته، جشن خواهند گرفت

  

 !كارگران جهان متحد شويد
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  !گزارشي از تظاهرات بمناسبت روز جهاني كارگر در لندن 

ر اول ماه مه امسال طبق سنت همه ساله ، هزاران تن از مردم د 

لندن با راه پيمایی و برافراشتن پرچم های سرخ و در دست 

به راه ... داشتن پالکارد هائی با تصاویر مارکس و انگلس و لنين و 

به سخنان " ترافلگار اسکوئر"پيمایی پرداخته و با تجمع در ميدان 

  . ادیه های کارگری گوش فرا دادندفعالين سوسياليست و  اتح

این راه پيمایی در شرایطی برگزار شد که دولت انگليس در تالش 

برای تضعيف سنت اول ماه مه به رغم خواست طبقه کارگر این 

کشور سال هاست که از تعطيل رسمی این روز خود داری کرده و 

م بجای آن اولين دوشنبه پس از اول ماه مه را تعطيل عمومی اعال

روشن است که یکی از اهداف ارتجاعی دولت انگليس از . می کند

این اقدام فریبکارانه ، همانا محدود کردن دامنه شرکت کنندگان در 

جشن بين المللی اول ماه مه است که هر سال برگزاری آن به 

موقعيتی برای نشان دادن خشم و اعتراض طبقه کارگر این کشور 

 اين طبقه  نسبت به سياست های و حاميان آرمان های انقالبی

استثمارگرانه و سرکوبگرانه سرمایه داران و  دولت حامی آنها 

  .  تبدیل می شود

 ظهر از نزدیکی محل کتابخانه ١٢راهپيمایی امسال در ساعت 

مارکس آغاز شد و نيروهای مبارز و مترقی چپ و کمونيست ، 

د نژاد برخی از اتحادیه های کارگری ، جریانات ضد جنگ و ض

پرستی از کشورهای مختلف دنيا از ترکيه و ایران گرفته تا 

با برافراشتن پرچم ... فلسطين و سریالنکا ، آمریکای جنوبی و 

هایشان و با سر دادن شعار هایی در بزرگداشت روز جهانی کارگر 

برخی از . و بر عليه نظام سرمایه داری به راه پيمایی پرداختند

با امپریاليسم و نژاد : "ها به قرار زیر بودشعارهای روی پالکارد 

کارگران "، !" پرستی بجنگيد و نظام سرمایه داری را در هم شکنيد

، !" کارگران متحد شکست نمی خورند"، !" جهان متحد شوید

سرمایه داری مساوی با بحران و سوسياليم مساوی با راه حل "

اه مه روز گرامی باد اول م"، " زنده باد سوسياليزم"، !" است

هم چنين در جریان اين تظاهرات شعار های !".   جهانی کارگر

متعددی در محکوميت سياست های اقتصادی دول سرمایه داری 

و بویژه دولت انگلستان که به بهانه بحران اقتصادی جاری ، هجوم 

به حقوق طبقه کارگر و زحمتکشان را هر چه بيشتر شدت داده 

  . اند ، به چشم می خورد

ر تظاهرات امسال حضور گسترده نيروهای سری النکایی نيز د

توده " نسل کشی"چشمگير بود که با شرکت در این راه پيمایی 

های ستمدیده تاميل توسط ارتش جنایتکار سریالنکا که با سکوت 

  .و حمایت امپریاليست ها درحال انجام است را محکوم می کردند

 پالکارد سازمان ، فعالين چریکهای فدایی خلق نيز با حمل

در تظاهرات امسال شرکت کرده و اطالعيه هایی را به 

زبان های فارسی و انگليسی در ميان شرکت کنندگان در 

  .تظاهرات پخش کردند

  گزارش مراسم اول ماه مه  روز جهاني كارگر 

  در شهر گوتنبرگ، سوئد

امسال نيز همچون سالهای پيش ميدان آهن شهر گوتنبرگ 

ردم و  نيروهای سياسی جهت برگزاری مراسم روز شاهد تجمع م

جریانات سياسی مختلفی با گذاشتن ميز کتاب . جهانی کارگر بود

  . و پخش اطالعيه روز جهانی کارگررا گرامی داشتند

  

نيز ) واحد گوتنبرگ(هواداران چریکهای فدائی خلق ایران 

طبق معمول هر سال با حضور در این ميدان و برپائی ميز 

، "مرگ بر جمهوری اسالمی"و نصب شعارهای کتاب 

"  مرگ بر امپریاليسم"و "  زنده باد روز جهانی کارگر"

اطالعيه .  همبستگی خود را با کارگران جهان اعالم کردند

چریکهای فدایی خلق ایران نيز در بين شرکت کنندگان در 

 در این اطالعيه به شرایط  .این مراسم وسيعا توزیع شد

ران کنونی اشاره شده و اینکه چگونه سرمایه داران اقتصادی و بح

به بهانه ی این بحران به انحاء مختلف به زندگی مشقت بار 

  ! همبستگي مبارزاتي كارگران سراسر جهانزنده باد اول ماه مه روز
  

 )چند گزارش از برگزاري مراسم و راهپيمايي هاي روز جهاني كارگر در كشورهاي مختلف(
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کارگران یورش برده و می کوشند بار بحرانهای خود را بدوش 

کارگران و توده های ستم دیده سرشکن کنند و تاکيد بر این مهم 

ام سرمایه داری، که راه واقعی نجات از این بحران ها نابودی نظ

فرا رفتن از محدوده مالکيت خصوصی و گام نهادن در راه 

  .سوسياليسم می باشد

  

قبل از شروع راهپيمائی يکی از کارگران کارخانه ماشين سازی 

Volvo  سخنرانی ای در رابطه با بحران اقتصادی و تاثيرات آن بر 

و اخراج روی  شرایطکار و زندگی  کارگران این کارخانه ارائه داد 

  . های وسيع کارگران را محکوم کرد

  

راس ساعت دو بعد از ظهر راهپيمایين با شرکت هزاران نفر از 

. آغاز شدGustav Adolfs Torgمردم شهر گوتنبرگ به طرف ميدان 

در این تظاهرات شعارهایی با این مضمون که هزینه ی بحران را نه 

ند، اخراج های بی رویه کارگران، بلکه خود سازندگان آن باید بپرداز

کارگران را متوقف کنيد، دستبرد به حقوق کارگران ممنوع، مرگ بر 

  .  امپریاليسم به چشم می خورد

  ! استراليا-گزارش مراسم روز جهاني كارگر در سيدني

  

با توجه به اين واقعيت که روز جهانی کارگر در استراليا تعطيل 

سوم (يکشنبه ماه میرسمی نيست مراسم روز کارگر در اولين 

اتحادیه های در اين روز به دعوت . در سيدنی برگزار شد)ماه می

 ١١کارگری ، احزاب و جریانات چپ استراليایی مردم از ساعت 

 ١٢صبح در هاید پارک در مرکز شهرسيدنی جمع شده و ساعت 

تظاهرکنندگان باحمل پرچم ها و  . تظاهرات خود را شروع کردند

منعکس کننده خواستها و آرمانهای آنها بود پالکاردهائی  که 

راهپيمائی خود را شروع و پس از طی  خيابانهای  مارکت استریت 

، جورج و پارک استریت دوباره به داخل هاید پارک برگشته و 

. سپس به سخنرانی تعدادی از  شرکت کنندگان گوش فرا دادند

نه در اين خارجيان مقيم سيدنی از جمله ايرانيان و ترکها فعاال

 ۴٠٠مراسم شرکت داشتند که در اين ميان شرکت حدود حداقل 

تاميلی  نشاندهند حضور سازمان يافته تاميلی های مقيم 

از جمله پالکارد هائی که در . سيدنی در تظاهرات امسال بود

زنده باد " " زنده باد ماه مه"تظاهرات امسال ديده می شد  

 . بود " سوسياليسم

  

ی فدایی خلق ضمن شرکت در اين فعالين چریکها

تظاهرات پيام روز جهانی کارگرسازمان را به زبانهای 

یع نمودند زفارسی و انگليسی در بين شرکت کنندگان تو

ام به زبان انگليسی با استقبال شرکت يکه پخش وسيع پ

 .  کنندگان مواجه شد

  !گزارش تظاهرات اول ماه مه در وين اطريش

رکز وين پايتخت اطريش تجمع نموده و روز هر سال هزاران نفر در م

حضور مردم در تظاهرات امسال . جهانی کارگر را جشن می گيرند

تظاهرات کنندگان با . به نسبت گذشته بيشتر و چشمگير تر بود 

حمل پالکارد هائی و سر دادن شعار هائی  اعتراض و مخالفت 

ايش خود با سياستهای استثمارگرانه بورژوازی حاکم را به نم

حضور خارجيان . گذاشته و بر مطالبات بر حقشان تاکيد نمودند

مقيم وين در تظاهرات اول ماه مه امسال برجسته بود و نيروهای 

مختلف سياسی با گذاشتن ميز کتاب به توزيع نشريات و آثار خود 

فعالين چريکهای فدائی خلق همچون سالهای . پرداختند

 به  جهانی کارگر در روز ميز کتاببرپاییگذشته ضمن 

  .سازمان مبادرت نمودند توزيع انتشارات
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جزوه کنونی حاوی شرحی است از تظاهرات 
 در خارکف که ١٩٠٠جشن اول ماه مه سال 

توسط کميتۀ خارکف حزب کارگر سوسيال 
دموکرات روسيه بر اساس توضيحاتی که به 
وسيله خود کارگران فرستاده شده تنظيم 

زارشی جهت درج جزوه بمثابه گ. گشته است
. در روزنامه برای ما ارسال شده بود

اما بخاطر اندازه آن و همچنين بدليل 
اینکه بدین ترتيب امکان آن خواهد بود 
که توزیع گسترده تر آن تأمين گردد، 
الزم ميدانيم که در جزوه ای مجزا آن 

کارگران روسيه . را منتشر نمائيم
شش ماه دیگر اول ماه مه اولين سال 

و . جدید را جشن خواهند گرفتقرن 
زمان آن است که ما جهت سازمان 
دهی جشنها در بيشترین تعداد مراکز 
ممکن و باشکوه هر چه بيشتر دست 

جشن ها نه فقط از لحاظ . بکار شویم
تعداد شرکت کنندگان بلکه از لحاظ 
خصوصيت سازمان دهی و آگاهی 
طبقاتی ای که شرکت کنندگان ابراز 

ز نظر عزم آنان در خواهند داشت، ا
اقدام به مبارزه ای مصمم جهت آزادی 
سياسی مردم روسيه و نتيجتا جهت 
فراغت بال برای رشد و گسترش 
طبقاتی پرولتاریا و مبارزۀ آشکارش 
برای سوسياليسم، باید با ابهت 

زمان آنست که برای جشنهای . باشند
اول ماه مه آینده آماده شویم و یکی از 

 آمادگی باید مهمترین معيارهای
عبارت از آموختن آن چيزی باشد که 
جنبش سوسيال دموکراتيک روسيه 

تاکنون در آزمون نارسایی های جنبش ما 
بطور اعم و جنبش اول ماه مه بطور اخص، در 
تدبير وسایل محو این نارسایی ها و تحصيل 

  .نتایج بهتر کسب کرده است
  

اول ماه مه در خارکف نشان داد که یک جشن 
ه کارگر به چه تظاهرات سياسی طبق

عظيمی ميتواند تبدیل شود و در تبدیل این 
جشنها به یک تظاهرات واقعا عظيم 
سرتاسری پرولتاریای مسلح به آگاهی 

  .طبقاتی، چه کمبودهایی داریم
  

چه چيزی جشنهای اول ماه مه در خارکف را 
رویدادی بس مهم گردانيد؟ شرکت وسيع 

 آیی های عظيم کارگران در اعتصاب، گردهم
توده ای، افراشتن پرچم های سرخ ارائه 
خواستهایی که در اعالميه مطرح گشت و 

هشت ساعت : خصلت انقالبی این خواستها
این افسانه که . کار در روز و آزادی سياسی

کارگران روسی هنوز برای مبارزه سياسی 
آماده نيستند و مسئله اصلی آنها بایستی 

د، این افسانه که مبارزه اقتصادی ناب باش
آنها کم کم و خيلی آهسته با اندکی تبليغ 
سياسی برای جزیی اصالحات سياسی و نه 
برای مبارزه عليه کل سيستم سياسی 
روسيه بایستی آماده گردند، توسط جشنهای 
اول ماه خارکف کًال رد شده است وليکن ما در 
اینجا قصد داریم جنبۀ دیگر مسئله را مورد 

اگرچه جشنهای اول ماه در . متوجه قرار دهي
خارکف یکبار دیگر توانایی سياسی کارگران 
روس را به نمایش گذارده، در عين حال، این 
جشنها ضعف ما را در تأمين رشد کامل این 

  . توانائی ها آشکار گردانيد
  

سوسيال دموکراتهای خارکف کوشش نمودند 
از قبل با پخش جزوات و اعالميه ها برای 

 ماه مه آماده گردند، و کارگران جشنهای اول
برای تظاهرات عمومی و جهت ارائه 
سخنرانيهایی در ميدان کنایا برنامه ریزی 

چرا برنامه موفق نگردید؟ رفقای . نمودند

ستاد "خارکف می گویند باین دليل که 
کارگران سوسياليست مسلح به " مرکزی

آگاهی طبقاتی، نيروهای خود را بدرستی 
در یک کارخانه تعداد زیادی . دتقسيم نکرده بو

و . موجود بودند و در دیگری تعداد قليلی
برای "بعالوه، باین خاطر که برنامۀ کارگران 

، برای آنهائی "مقامات دولتی فاش شده بود
که قطعا تمام توانایی خود را جهت از هم 
پراکندن کارگران بکار گرفتند، نتيجه ای که 

 تشکيالت ما فاقد. ميتوان گرفت واضح است
توده های کارگران بپاخاسته و آماده . هستيم

بودند از رهبران سوسياليست پيروی نمایند، 
نتوانست هسته " ستاد مرکزی"ولی 

قدرتمندی که قادر به تقسيم صحيح کليۀ 
نيروهای کارگران موجود مسلح به آگاهی 
طبقاتی باشد را سازمان داده و بدین ترتيب 

رد که برنامه های مخفی کاری الزم، در اینمو
طرح ریزی شدۀ کار بایستی نه فقط از 
مقامات دولتی، بلکه از کليه افراد خارج از 

این . سازمان نيز پنهان بماند، را تضمين نماید
 باشد، باید انقالبیتشکيالت باید تشکيالتی 

از مردان و زنانی تشکيل شده باشد که 
بروشنی وظایف سوسيال دموکراتيک جنبش 

ر را درک نموده و مصممانه در راه طبقه کارگ
مبارزه ای قاطعانه عليه سيستم سياسی 

  . موجود قدم گذارند
  

این تشکيالت باید در درون خود آگاهی 
سوسياليستی و تجربه انقالبی حاصل از 
دهها سال فعاليت روشنفکران انقالبی 
روسيه را با علم به زندگی و وضعيت طبقه 

ان توده ها و کارگر و استعداد تبليغ در مي
رهبری کردن آنها که مشخصۀ کارگران پيشرو 

توجه اوليۀ ما بایستی . است تلفيق نماید
معطوف به این مسئله باشد که نه دیوارهای 

مصنوعی بين روشنفکران و کارگران بکشيم و 
. ایجاد نمائيم" کارگری ناب"نه یک سازمان 

بلکه کوشش نمائيم قبل از هر چز تلفيق فوق 
بگذارید در این رابطه .  بانجام رسانيمالذکر را

  :پلخانف نقل نمائيم. عبارت زیر را از گ
) تبليغ(یک شرط الزم جهت این فعاليت "

تحکيم و تقویت نيروهای انقالبی 
ترویج در محفلهای . موجود است

مطالعاتی ميتواند توسط مردان و 
زنانيکه هيچ ارتباط متقابلی با یکدیگر 

د یکدیگر نيز خبر ندارند و حتی از وجو
ندارند هدایت شود، پر واضح است 
که ضعف تشکيالت همواره بر ترویج 
نيز اثر ميگذارد، اما آنرا غير ممکن 

  . نمی سازد
بهرحال، در دورۀ آشفتگی عظيم 
اجتماعی، موقعی که جو سياسی 
از الکتریسيته انباشته شده است، 
هنگاميکه اینجا و آنجا، از متنوع ترین 

ی نشده ترین علل و پيش بين
طغيانهایی با تناوب فزاینده بوقوع 
می پيوندد و خبر از نزدیک شدن 

 یعنی -طوفان ابتدائی را ميدهد
آنزمان که ضرورتا یا باید تبليغ کرد و یا 

 در چنين زمانی –در عقب باقی ماند 
سازمان داده تنها نيروهای انقالبی 

 ميتوانند واقعا بر پيشرفت وقایع شده
فرد در آنموقع بی قدرت . ارندتأثير گذ

ميگردد، آرمان انقالبی در آنزمان تنها 
ميتواند بروی نشانه های واحدهایی 
." با نظم باالتر به پيش برده شود

پلخانف، وظایف سوسياليستها . گ(
  ). ٨٣در نبرد عليه قحطی، صفحه 

  
دقيقا چنين دوره ای در تاریخ جنبش طبقه 

 است دورۀ کارگر روسيه در حال فرا رسيدن
آشفتگی و طغيانهائی که توسط متنوع ترین 

در "علل ایجاد ميگردند، و اگر ما نميخواهيم 
باقی بمانيم، باید تمام تالش خویش را " عقب

در جهت ایجاد تشکيالتی سرتاسری که قادر 
به هدایت کليۀ طغيانهای مجزا باشد بکار 
بندیم و بدین ترتيب تضمين نمائيم که طوفان 

طوفانی که کارگر خارکفی نيز (قوع قریب الو
نه یک ) در آخر جزوه بدان اشاره مينماید

طغيان ساده، بلکه جنبش آگاهانه پرولتاریا 
باشد که در شورش عليه حکومت مطلقه در 

  .پيشاپيش مردم قرار گرفته است
  

جشنهای اول ماه مه خارکف، عالوه بر بيان 
ضعف اتحاد و عدم آمادگی سازمانهای 

ما، تذکار عملی و بهمان اندازه پر انقالبی 
در جزوه . اهميت دیگری نيز ارائه مينماید

جشن تظاهرات اول ماه مه "ميخوانيم که 
بطور غير منتظره ای با خواستهای پيش پا 
افتادۀ گوناگونی که بدون آمادگی قبلی ارائه 
ميگشت همراه بود، و از اینرو بطور کلی 

برای اجازه دهيد ". محکوم به شکست بود
نمونه، خواستهایی را که توسط کارکنان 
  . کارگاه راه آهن مطرح گشت بررسی نمائيم

  
یازده خواست از چهارده خواست آنها با 
اصالحات جزئی قابل اجرا بود، خواستهائی 
که حتی تحت سيستم سياسی فعلی کامال 

 افزایش –بسادگی قابل اکتساب ميباشند 
د دستمزدها، کاهش ساعات کار، رفع ب

در ميان این خواستها، سه . رفتاری ها

  
  
  

مقدمه اي بر جزوه اول ماه 
  مه در خاركف

 )والديمير ايليچ اوليانوف لنين(
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خواست زیر، اگرچه مشابه آنهاست قرار 
) ٧تدارک هشت ساعت کار در روز ) ۴: دارند

تضمين عليه دستگيری و جرح و قتل کارگران 
ایجاد ) ١٠پس از رویدادهای اول ماه مه 

کميتۀ مشترکی از کارگران و کارفرمایان جهت 
اولين . حل و فصل منازعات بين طرفين

خواستی عمومی است ) ۴شماره (خواست 
که توسط پرولتاریای جهان به پيش گذاشته 
شده است، واقعيت مطرح شدن این خواست 
چنين مينماید که کارگران پيشرو خارکف 
همبستگی خود را با جنبش جهانی 
  . سوسياليستی طبقه کارگر تشخيص ميدهند

  
اما دقيقا بهمين دليل نميبایستی در ميان 

استهای جزئی نظير رفتار بهتر سرکارگر، یا خو
ده درصد افزایش دستمزدها گنجانيده ميشد، 
خواستهای افزایش دستمزدها و رفتار بهتر 

توسط کارگران ) و بایستی(سرکارگر را ميتوان 
هر صنف جداگانه ای در مقابل کارفرمایان 
مطرح نمود، اینها خواستهای صنفی هستند 

نه کارگران مطرح که بوسيله بخشهای جداگا
ليکن خواست هشت ساعت کار در . ميگردند

روز، خواست کل پرولتاریاست، که نه در برابر 
کارفرمایان منفرد، بلکه در برابر مقامات دولتی 
بعنوان نمایندگان کل سيستم سياسی و 
اجتماعی کنونی، در برابر طبقۀ سرمایه دار 
بمثابۀ یک کل، مالکين تمام ابزارهای توليد، 

خواست هشت ساعت . طرح گردیده استم
کار در روز اهميتی بخصوص یافته است، 
اعالميۀ همبستگی با جنبش سوسياليستی 

  . بين المللی است
  

ضروری است کاری کنيم که کارگران این 
تفاوت را درک نمایند تا آنها خواست هشت 
ساعت کار در روز را به سطح خواستهایی 

ار گذاشتن یک مانند بليط مجانی قطار، یا کن
در طول سال کارگران، . مراقب تنزل ندهند

ابتدا در یک محل و سپس در جایی دیگر، 
مرتبا خواستهای جزئی گوناگونی را در برابر 
کارفرمایانشان مطرح مينمایند و برای 

سوسياليستها . تحصيلشان مبارزه ميکنند
برای دستياری کارگران در این پيکار همواره 

 با پيکار طبقه کارگر کليه باید رابطۀ آن را
و اول ماه . کشورها برای رهایی توضيح دهند

مه باید روزی باشد که در آن کارگران رسما 
اعالم نمایند که آنها این رابطه را تشخيص 

  .داده و مصممانه به پيکار می پيوندند
  

بيائيد خواست دهم را بررسی کنيم که ایجاد 
مطرح کميته ای جهت حل و فصل منازعات را 

چنين کميته ای مرکب از نمایندگان . مينماید
کارگران و کارفرمایان، ميتوانست خيلی مفيد 
باشد، ولی فقط در صورتيکه انتخابات آزاد بود 
و نمایندگان منتخب از استقالل کامل برخوردار 

چنين کميته ای در صورت اخراج . بودند
کارگرانی که عليه انتخابات فرمایشی مدیریت 

مينمایند یا در صورت اخراج آنهائی که مبارزه 
قویا به مدیریت حمله ميکنند و ستمگریش را 
افشا مينمایند به چه دردی ميخورد؟ این 
کارگران نه تنها اخراج ميگردند، بلکه دستگير 

از اینرو، چنين کميته ای اگر که . نيز ميشوند
بخواهد در خدمت کارگران باشد، نمایندگان 

تقل از مدیریت کارخانه باید اوال کامال مس
و چنين چيزی تنها زمانی امکان پذیر . باشند

است که اتحادیه های کارگری آزاد که در 

برگيرنده تعداد زیادی کارخانه اند موجود 
باشند، اتحادیه هائی که خود قدرت و 
انتظامات مالی داشته و آمادۀ حمایت از 

چنين کميته ای فقط . نمایندگانشان ميباشند
تی که کارخانجات زیادی، و در صورت در صور

امکان کليۀ کارخانجات صنف معينی متشکل 
  . باشند ميتواند مفيد باشد

  
ثانيا ضروری است که مصونيت نمایندگان 
کارگران تضمين گردد بدین معنی که آنها 
مستبدانه توسط پليس یا ژاندارمری دستگير 

خواست تضمين کارگران در . نخواهند گردید
گيری و جرح و قتل مطرح گریده مقابل دست

اما کارگران از چه کسی ). ٧شماره (بود 
ميتوانند مصونيت نمایندگان و آزادی اجتماعات 

چيزیکه تا آنجا که دیدیم (را درخواست نمایند 
؟ )شرط الزم جهت موفقيت کميته هاست

فقط از مقامات دولتی، چرا که نبودن تضمين 
ماعات جهت مصونيت نمایندگان و آزادی اجت

. مربوط ميشود به قوانين بنيادی دولت روسيه
از این گذشته، مربوط ميشود به شکل فعلی 

شکل حکومت در روسيه . حکومت روسيه
  . سلطنت مطلقه است

  
تزار حاکم مطلق است و تنهایی قوانين را 
صادر نموده و کليه مقامات باال را بدون 
هيچگونه مشارکت مردم، بدون شرکت 

تحت یک . نمایندگان مردم منصوب ميکند
چنين سيستم دولتی هيچگونه مصونيت 
نمایندگان، اجتماعات اهالی ممکن نيست 
وجود داشته باشد و بخصوص اجتماعات طبقۀ 

بهمين دليل، . کان ندارد آزاد باشدکارگر ام
بيمعنی است که از یک حکومت استبدادی، 

و آزادی (تضمين مصونيت نمایندگان 
را خواهان باشد، چرا که چنين ) اجتماعات

خواستی با خواست حقوق سياسی برای 
مردم مترادف است و یک حکومت استبدادی 
دقيقا باین دليل که حقوق سياسی مردم را 

. استبدادی خوانده می شودنفی می کند 
 در قانونگذاری و نمایندگان مردمتنها زمانيکه 

ادارۀ واقعی دولت شرکت جویند، تضمين 
تا . مصونيت نمایندگان امکان پذیر خواهد بود

زمانيکه هيئتی از نمایندگان مردم وجود 
نداشته باشد، حکومت مطلقه بمحض دادن 
 جزئی ترین امتيازات به کارگران، هميشه با
یکدست آنچه را با دست دیگر ميدهد پس 

جشنهای اول ماه مه خارکف . خواهد گرفت
گواه روشنی بود بر تائيد این مطلب، فرماندار 
در مقابل خواست توده های زحمتکش تسليم 
گشت و آنهایی را که دستگير شده بودند آزاد 
کرد، اما در عرض یکی دو روز، بنا به دستوری 

ر شده بود، عدۀ که از سن پترزبورگ صاد
. زیادی از کارگران دوباره دستگير شدند

فرماندار و مقامات کارخانه امنيت نمایندگان را 
ميکنند، در حاليکه ژاندارمها آنها را " ضمانت"

گرفته، به زندان انداخته و به حبس انفرادی 
. محکوم مينمایند یا از شهر تبعيدشان ميکنند
م این چنين تضمينهایی به چه درد مرد

  ميخورد؟
  

بنابراین کارگران باید از تزار بخواهند که دعوت 
به تشکيل مجلسی از نمایندگان مردم، یک 

اعالميه ای که در . زمسکی سابور بنماید
آستانه اول ماه مه امسال در خارکف پخش 
گردید این خواست را مطرح مينمود، و ما دیده 

ایم که بخشی از کارگران پيشرو اهميت آن را 
 درک نموده و آن را نه فقط در ميان توده کامال

های کارگران، بلکه در ميان تمام آن 
قشرهایی از مردم که با کارگران تماس برقرار 
کرده اند، در ميان آنهائی که مشتاقانه 
ميخواهند بدانند سوسياليستها و کارگران 

برای چه چيزی مبارزه ميکنند " شهری"
بازرس امسال موقعی که یک . اشاعه ميدهند

کارخانه از گروهی از کارگران پرسيد آنها دقيقا 
خواهان چه چيزی هستند، فقط یک صدا فریاد 

، و این صدا آنقدر تک بگوش "مشروطيت"زد، 
رسيد که خبرنگار با لحنی تمسخر آميز 

خبرنگار ..." یک پرولتر پراند "گزارش کرد 
تا "، پاسخ "با این تفاصيل"دیگری نوشت، 
نگاه کنيد به جنبش (بود " حدی خنده دار

کارگری در خارکف، گزارش کميته خارکف 
حزب کارگر سوسيال دموکرات روسيه، 
منتشره توسط رابوچيه دلو، ژنو، سپتامبر 

فی الواقع، در پاسخ ). ١۴، صفحه ١٩٠٠
آنچه که ممکن . بهيچوجه چيزی خنده دار نبود

است خنده دار به نظر رسيده باشد عدم 
 این صدای تک برای تجانس مابين خواست

تغييری در کل سيستم دولتی و خواستهایی 
برای نيم ساعت کاهش ساعات کار در روز و 
. برای پرداخت دستمزد ساعات کار بود

بهرحال ارتباطی بی چون و چرا مابين این 
خواستها و خواست مشروطيت وجود دارد، و 
اگر ما بتوانيم کاری کنيم که توده ها این 

و ما بدون شک خواهيم (نمایند ارتباط را درک 
فریادی " مشروطيت"، آنموقع فریاد )توانست

تک نخواهد بود، بلکه از گلوی هزاران و صدها 
زمانيکه دیگر خنده . هزار نفر بيرون خواهد آمد

گزارش . دار نبوده بلکه تهدید کننده خواهد بود
شده است شخص موثقی در طول جشنهای 

يابانهای خارکف اول ماه مه در حين عبور از خ
از درشکه چی پرسيد کارگران خواستار چه 

آنها : "چيزی هستند و او جواب ميدهد
خواستار هشت ساعت کار در روز و روزنامه 

درشکه چی ". ای برای خودشان هستند
مذکور درک ميکرد که کارگران دیگر به صدقه 
خشک و خالی راضی نبوده بلکه خواستار 

آنها ميخواهند . شندآنند که انسانهایی آزاد با
قادر باشند آزادانه و آشکارا نيازهای خود را 
. بيان نموده و برای تحصيلشان مبارزه کنند

ولی جواب درشکه چی هنوز این آگاهی را 
ابراز نميداشت که کارگران برای آزادی تمام 
مردم و برای حق شرکت در اداره دولت مبارزه 

زمانيکه این خواست که تزار . می کنند
جلسی از نمایندگان مردم تشکيل دهد با م

آگاهی کامل و عزم راسخ توسط توده های 
زحمتکش در کليۀ شهرهای صعنتی و نواحی 
کارخانه ها در روسيه تکرار گردد، آنگاه که 
کارگران به مرحله ای رسيده باشند که در آن 
تمام جمعيت شهرها، و همۀ آن روستائيانی 

سوسياليستها که بشهرها ميآیند درک نمایند 
خواهان چه چيزی هستند و کارگران برای چه 
چيزی مبارزه ميکنند، آنزمان، روز بزرگ رهایی 
مردم از استبداد پليسی چندان دور نخواهد 

  . بود
  
  

  ١٩٠٠نوشته شده در اوایل نوامبر 
 در جزوه ای که توسط ١٩٠١در ژانویه 

 .ایسکرا انتشار یافت به چاپ رسيد
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چريكهاي  پيام
 ايرانئي خلق فدا

به مناسبت روز 
  !جهاني كارگر

روز همبستگی مبارزاتی کارگران  ، روز جهانی کارگر ، اول ماه مه
روزی است که کارگران هر کجا که بتوانند چرخ  .سراسر جهان است

، قدرت تشکل  توليد را خوابانده و با برگزاری گردهم آئی هائی بزرگ
ا ظلم و ستمی که روزانه بر آنها و اراده خلل ناپذيرشان برای مبارزه ب

هر ساله اين روز فرصتی . اعمال می شود را به نمايش می گذارند
است تا کارگران آگاه به ارزيابی از مسير های مبارزاتی طی شده و 

  .راه هائی بپردازند که برای رسيدن به مطالباتشان بايد بپيمايند

انی خود  می امسال کارگران جهان در شرايطی به پيشواز روز جه
روند که نظام سرمايه داری در سراسر جهان با بحرانی بزرگ دست 

با آن " مقابله"بحرانی که سرمايه داران به بهانه . به گريبان می باشد
حقوق و دستاوردهای مبارزاتی کارگران را وحشيانه مورد يورش قرار 

ه نقش با توجه ب. داده و دسته دسته کارگران را از کار اخراج می کنند
غير قابل انکار اين بحران در زندگی و سرنوشت کارگران سراسر 
 .جهان جا دارد که دراين پيام کمی به دالئل و نتايج اين بحران بپردازيم

بحران اخير که در آغاز نمود خود را در عدم امکان باز پرداخت وام های 
صاد ، امروز تا آنجا پيش رفته است که اقت مسکن در آمريکا نشان داد

در نورديده و نظام جهانی سرمايه داری را با سرعت بسوی  جهانی را
به واقع آنچه که در ابتدا  فروپاشی مالی در آمریکا  . رکود می برد

قلمداد می شد اکنون تمام اقتصاد جهانی را به مخاطره انداخته و 
 .کند ها انسان را تهدید می زندگی ميليون

اقتصاد "وازی چنين تبليغ می کردند که اگر تا ديروز ايدئولوگهای بورژ
ديگر با بحران هائی همچون بحران خانمان برانداز دهه " بازار آزاد

سی قرن گذشته که در جريان آن هزاران بنگاه ورشکسته شده و 
ميليون ها کارگر بيکار گشتند ، مواجه نخواهد شد و ادعا می کردند 

رل خواهد کرد ، حال همه چيز را کنت" دست نامرئی بازار"که گويا 
سقوط بازارهای بورس و اجبار دولت ها در تزريق ميليارد ها دالر به 
نظام بانکی  و ورشکستگی روزمره صنايع ، خبر از شدت بحران و 
رکودی می دهد که از برخی جنبه ها حتی از بحران های قبلی نيز 

شدت بحران اخير به حدی است که . بدتر و وخامت بار تر است
چشم انداز " بين المللی پول در گزارش اخيرش در مورد صندوق

مجبور به اعتراف شده است که رکود اقتصادی کنونی " اقتصاد جهان
با توجه .  شديدتر است٣٠دهه " بحران بزرگ اقتصادی"به مراتب از 

به چنين واقعيتی است که امروز در همه کشور ها، دولت ها به تکاپو 
، با تزريق حجم " طرح های محرک اقتصادی"افتاده اند تا تحت عنوان 

باالئی از پول به بازار و باال بردن مصرف ، از ابعاد رکود رو به رشد 
بکاهند و در همان حال ده ها کنفرانس محلی و بين المللی جهت 

برای نمونه . چاره جوئی برای مقابله با اين بحران سازمان بدهند
 آوريل تصميم ٢در  کشور صنعتی در نشست لندن خود ٢٠سران 

گرفته اند که پنج هزار ميليارد دالر برای به گردش درآوردن چرخ 
بزرگ ترین محرک اقتصادی در "اقتصاد خود هزینه کنند و اين امر را 

اما عليرغم چنين تصميمات به . سرمايه داری اعالم نموده اند" تاریخ
 اصطالح تاريخی، باز هم نخست وزير انگلستان پس از کنفرانس
رهبران بزرگترين اقتصاد های سرمايه داری ، مجبور شد اعتراف کند 

 .برای وضعيت اقتصادی فعلی وجود ندارد" هيچ درمان فوری"که 

حال سوالی که در اين جا مطرح می شود اين است که هزينه  مذکور 
قرار است از کجا تامين " بزرگترين محرک اقتصادی در تاريخ"، اين 

اين پول قرار است به بزرگترين بانکدارها و صنايع شود؟ می دانيم که 
داده شود تا با سرمايه گذاری، از توقف توليد جلوگيری کنند و بازارها 

پس واضح است که  سرمايه دارانی که . را همچنان فعال نگاه دارند
آنچه می . گيرنده اين پول هستند نمی توانند تامين کننده آن باشند

 قرار است از خزانه کشور ها و ماليات های ماند دولت ها هستند که
کارگران و توده های ستمديده چنين حجم باالئی از پول را تامين کنند 

آيا اين امر بار . و يا با پيش فروش آينده برای حال بودجه يابی نمايند
ديگر و به روشنی نشان نمی دهد که اين دولت ها و اين کنفرانس ها 

ه برای حفظ اين نظام استثمارگرانه و نهاد های مالی جهانی هم
شکل گرفته اند و خود بايد آماج مبارزه کارگران و مردم ستمديده برای 
رهائی  قرار گيرند؟ براستی چرا وقتي سيستم سرمايه داری در 
رونق است همين دولتها حاضر نمی شوند از سود های نجومی 

گ و مير سرمايه داران ، اندکی اخذ و آن را خرج جلوگيری از مر
کودکان از گرسنگی کنند ، اما وقتي که سرمايه داران به دليل حرص 
و آز خود اقتصاد جهان را به لرزه انداخته اند دولتها چنين شتابان به 
ياری می شتابند؟ جواب اين است که اينها دولت های مدافع سرمايه 
داران هستند و دولتهای سرمايه داری خود بزرگترين پشتيبان 

  .  دارانی هستند که خود عامل و مسبب اين بحران می باشندسرمايه

در مورد بحران اخير ، خود اقتصاد دانان بورژوازی در پيش بينی ابعاد 
آن اعتراف کرده اند که مردم تازه نوک اين کوه يخ را ديده اند يعنی 

اين اعتراف بار ديگر هم تبليغات دروغين ". این تازه اول ماجراست"
ن مبنی بر توانائی آنان در مهار بحران ذاتی سيستم سرمايه دارا

سرمايداری را افشاء نمود و هم نشان داد که کمونيست ها محق 
جامعه نوين بورژوازى، با روابط : "که می گفتند  بودند زماني

اى  ، جامعه بورژوازى توليد و مبادله و با مناسبات بورژوازى مالکيت آن
يرومند توليد و مبادله را بوجود که گويى سحر آسا چنين وسائل ن

، اکنون شبيه جادوگرى است که خود از عهده اداره و رام  آورده است
کردن آن قواى تحت االرضى که با افسون خود احضار نموده است بر 

حال ديگر يک چند ده سال است که تاريخ صنايع و بازرگانى . آید نمی
معاصر بر ضد آن تنها عبارتست از تاريخ طغيان نيروهاى مولده 

."( مناسبات مالکيتى که شرط هستى بورژوازى و سلطه اوست
  ) مارکس و انگلس-مانيفست 

واقعيت اين است که تاريخ رشد نظام سرمايه داری نشان داده که 
در هر .  ذاتی اين نظام بوده و با موجوديت آن عجين می باشد ،بحران

م و کمالى از نيروهاى هاى تما محو اجبارى توده"بحرانی بورژوازی با 
کشى  مولده و از طرف ديگر بوسيله تسخير بازارهاى تازه و بهره

 تالشی .می کوشد به مقابله با آن برخيزد" بيشترى از بازارهاى کهنه
ترى  هاى وسيعتر و مخرب بحران"که البته نتيجه ای جز اين ندارد که 

اين ) همانجا( ."درا آماده ميکند و از وسائل جلوگيرى از آنها نيز ميکاه
 امروز در مقابل چشمان ما است که  نمايشی  پردهن همچوواقعيت
 .قرار دارد

امروز بورژوازی در سراسر جهان با ادعای مقابله با بحران به انحاء 
، دستمزد ها را  مختلف به زندگی مشقت بار کارگران یورش برده

کاهش داده ، حقوق کارگران را  منجمد و عمال با توجه به رشد تورم
در همه کشورها شاهديم که  دسته دسته کارگران را اخراج . است

های خود را بدوش  می کنند و به اين ترتيب می کوشند بار بحران
اين واقعيت را با . کارگران و توده های ستمديده سرشکن نمايند

شدت هر چه بيشتری در کشور های تحت سلطه شاهديم  و می 
 کمر توده ها در زير فشار های  ،از روز قبلبينيم که هر روز بيشتر 

 هر جامعه سرمايه داری و سلطه امپرياليستی خم می شود و کارد
 . به استخوانشان رسيده است چه بيشتر

این شمایی از وضعيتی ست که کارگران سراسر جهان در چارچوب 
بحران کنونی شاهد بوده و بطور روزمره قربانی عواقب آن می 

ين اوضاع و احوالی در هيچ کشور سرمايه داری و از در چن. باشند
جمله در ايران نمی توان شاهد تالش کارفرمايان برای کم کردن 
دستمزدها و افزايش ساعات کار و در حقيقت تحميل نرخ استثمار 

روشن است که هر چه صفوف طبقه کارگر . فزونتر به کارگران نبود 
شرايط  ستبد تر عمل نمايدپراکنده تر باشد و هر چه قدرت سياسی م

به همين دليل . کار و زندگی کارگران بدتر و فاجعه بار تر خواهد بود
هم هست که در زير سلطه ديکتاتوری حاکم بر ايران می بينيم که نه 
تنها دستمزد ها را کاهش داده اند بلکه در پرتو حمايت جمهوری 

ی ناچيز نيز  از پرداخت همين دستمزد ها ،اسالمی از سرمايه داران
خود داری می کنند؛ و حتی رسما از قانونی کردن جلوگيری از 

در چنين شرايطی است . افزايش دستمزدها سخن گفته می شود
که در حالی که روزی نيست که طريق جديدی برای چپاول و سرکوب  

 کارگران را به خاطر تالش برای برگزاری روز  ،کارگران اختراع نکنند
به واقع سلطه سرمايه داری در .  ق می بندندجهانی خود به شال

همه جا و از جمله در ايران نشان داده که کارگران چه در شرايط 
رونق و چه در شرايط رکود سيستم سرمايه داری قربانيان اين 

 قربانيانی که اگر نمی خواهند به ؛سلطه استثمارگرانه می باشند
ند جز اينکه متشکل شده این وضع فالکت بار تمکين کنند چاره ای ندار

و با شکل دادن به سازمان انقالبی خود راه شرايط رهائی خويش را 
  توده" این واقعيتی است که سرمايه داری با نابودی .هموار سازند

، بخش بزرگی از  که نيروی کار" هاى تمام و کمالى از نيروهای مولده
   . به مقابله با بحران بر می خيزدرا تشکيل می دهد  آن

   ٨در صفحه 
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آفتابکاران نام ترانه سرود زیبا و انقالبی 

ای ست که یاد آور یکی از درخشان ترین 

دوران های تالش و مبارزه خلق های تحت 

ستم ما بر عليه تمامی مظاهر استثمار و 

آفتابکاران یادآور . سرکوب و ارتجاع است

سياهکل ، یادآور مبارزات چریکهای فدایی 

کوه آهن "ز خلق ، و یاد آور ظهور نسلی ا

ست که بی مهابا و " شير زنان و مردانی

در انجماد سنگين آن سال های رخوت و 

سکوت در مقابل ابليس سينه سپر کردند 

فریادشان انفجار آگاهی .  و قد برافراشتند

برای تحقق بهروزی و خوشبختی .  بود

، با دلی " ستاره"توده ها با سينه ای پر از 

بدست " گتفن"و سری پر شور " بيدار"

گرفتند و به مصاف دژخيم شب پرست 

آن ها در جنگل ها نوید مرگ محتوم . رفتند

زمستان را دادند، با پيام بهاری شان گل 

را در شوره زارهای " آفتاب"های گرم 

خود کوه " جان شيفته"با . نااميدی کاشتند

ها و جنگل ها را درنوردیدند و سرانجام 

ه نيز هنگام فرو افتادن در هر گوش

سرزمينی که به ذره ذره آن عشق می 

ساختند " الله زار ها"ورزیدند با خون خود 

به " گل و گندم"و برای خلق، اميد و 

  . ارمغان بردند

زالل جان " چشمه های"سالها بعد از 

دور بود که " جنگل"چابک " آهوان"همان 

سرانجام جویبارها جاری شد و به هم 

د که پيوست و چنان سيل مهيبی پدیدار ش

سد و قلعه سهمگين دشمن شب پرست 

و خونخوار را در امواج کوبنده خود در هم 

آفتابکاران داستان سرافرازی . شکست

خلق و فرزندان مبارزش و حدیث شکست 

محتوم تمامی اهریمنان بوده و هست و 

به همين خاطر این سرود دل انگيز در 

اعماق قلب توده ها برای هميشه النه 

ذشت چندین دهه تداوم کرد و به رغم گ

ترنم آن بر لبان مردم همچنان یاد آور 

طراوت و سرزندگی آن سال ها برای 

خلقی ست که همچنان در سينه فراخ و 

جان ! یه جنگل ستاره داره" مهربانش 

  !" یه جنگل ستاره داره! جان

اکنون اما دشمن، این پاسبان زمستان 

سياه به ميدان آمده تا به خيال خامش با 

دره آفتابکاران ، با مصادره سرود خلق مصا

، به نمایش انتخاباتی خود حال و هوای 

  !بهاری دهد

 دوره دهم ریاست جمهوری "اباتیخانت"مضحکه 

در شرایطی شروع ميشود که دیکتاتوری حاکم 

عليرغم بکار بست تمامی شيوه های سرکوب 

هر روز با جلوه های جديدی از مبارزات و 

مردمی که . ه می شوداعتراضات مردمی مواج

با اعتراضات روزمره خود نشان می دهند چه 

نفرتی از قدرت حاکمه و شرايط نکبت باری که 

در " انتخابات"این دوره از .  بوجود آورده دارند

شرايطی  بوقوع می پيوندد که دیگر نه 

اصالحات دروغين خاتمی خریداری دارد و نه پول 

بر سر نفتی که احمدی نژاد ادعا کرده بود 

در . سفره ها می آورد کسی را فريب می دهد

چنين شرایطی است که رژیم وامانده مجبور 

شده به هر خس و خاشاکی متوسل شده تا 

به همين دليل . تنور انتخابات اش را گرم نمايد

هم هست که شاهد اعالم کانديداتوری مير 

کاالی بنجل و قدیمی . حسين موسوی هستيم

کم از صندوقچه زنگ زده ای که شعبده بازان حا

  شان بيرون کشيده اند 

علم کردن چنين چهره منفوری در شرایط 

بحرانی کنونی جامعه ایران نشان دهنده اوج 

فالکت رژیمی است که امروزه مجبور به 

استفاده از کارت های سوخته ای چون موسوی 

کسی که در يکی از سياه ترين . شده است

می به سالهای سلطه سياه جمهوری اسال

عنوان نخست وزير رژيم سکاندار هدايت 

کسی که با . بوروکراسی کثيف حاکم بود

دستور  شخص خمينی جالد به خامنه ای 

انتخاب غير از ایشان خيانت به "مبنی بر اينکه  

به مقام نخست وزیری رسيد و " اسالم است

يکی از سازماندهندگان موج سرکوب و خفقان 

جنايت .   بود۶٠ خفه کننده دوران سياه دهه

 سال گذشته سر سپردگی خود ٢٠کاری که در 

شورای انقالب "به نظام را با عضویت در 

" شورای مصلحت نظام"و عضویت در " فرهنگی

  .همچنان ادامه داده است

مير حسين موسوی جالدی که در دوران 

نخست وزيری اش  هزاران تن از بهترین زنان و 

اکم به مردان کشورمان به دست جالدان ح

خاک و خون کشيده شدند ، به خوبی ميداند 

که او و رژیمش تا چه حد مورد نفرت آحاد 

جامعه هستند و درست برای غلبه بر همين 

نفرت مردم است که دستگاه تبليغاتی اش 

افتاده و مذبوحانه " آفتابکاران"مزورانه به یاد 

تالش کرده تا این سرود که نوازش دهنده 

 مرد زندانی سياسی دهه حنجره هزاران زن و

 بود را به سرقت ببرد و کليپ تبليغاتی ۶٠

این خفاشان . موسوی را بر اساس آن بسازد

شب ، در هراس از طلوع  آفتاب ، دستبرد به 

گنجينه ادبياتی ميزنند که حاصل انقالبی ترین 

اما این . دوران تاریخ مبارزاتی خلق های ماست

 درک شب پرست ، مفلوک تر از آن است که

برای هميشه در " آفتابکاران"سرود کند 

قلب مردم ایران با نام چریک های فدایی 

خلقی عجين شده که با عشق به رهایی 

خلق های در بند ایران و با ایثار جانشان  

هزاران ستاره  را در آسمان جنگل های 

آری آن .  سياهکل در قلبشان جای دادند

 ها بودند که زمستان سرد و سکوت حاکم

بر جامعه ما را با غرش گلوله های شان 

. در جنگل های سياهکل در هم شکستند

بذری که آنها بر فراز جنگل های شمال و 

در سراسر جامعه تحت سلطه ما 

افشاندند باالخره در قيام با شکوه بهمن 

شکوفه هایی که .  شکوفه داد۵٧

متاسفانه قبل از به ثمر نشستن در کوتاه 

 چون مير حسين زمانی بدست جالدانی

موسوی ها ، این سر سپردگان 

    .امپریاليست ها پر پر شدند

  

  !افشاگر خفاشان شب  ،"آفتابكاران"سرود 
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برای تمامی مبارزین و مردم " آفتابکاران"سرود 

آزاده ایران ، یاد آور خاطرات هزاران رفيق به 

خون خفته ای است که جانشان را در راه 

رهایی ایران از زیر یوغ ستم و استثمار فدا 

ين تبليغاتی مير سوء استفاده ماش.  کردند

حسين موسوی از این سرود ، با تمامی زشتی 

و پليدی اش ، اما بيانگر این واقعيت انکار ناپذیر 

است که راه مبارزه قهر آميزی را که رزمندگان 

 از جنگل های ١٣۴٩ بهمن ١٩فدایی در 

سياهکل آغاز کردند و ارزش هایی را که 

آنها توانستند با مبارزات دليرانه خود در 

جامعه ما نهادینه کنند ، آنچنان ریشه 

عميقی در بطن جامعه دوانده که هنوز با 

 سال از حماسه سياهکل ، ٣٨گذشت 

مزدوران رژیم در شرایطی که تمامی 

شان چون " اصالح طلبانه"ترفند های 

کشتی به گل نشسته ای می ماند ، با 

آگاهی به نقش و تاثيری که سرود 

 ایران دارد با آفتابکاران بر روی خلق های

فریب کاری تمام کوشيده اند تا با دزدیدن 

آن سرود ارزشمند و تاریخی ، کليپ 

تبليغاتی موسوی را به اصطالح تزئين 

سازند و به این وسيله برای بازی رسوای 

انتخاباتی حکومت رای بيشتری بخصوص 

از ميان جوانانی که این سرود همچنان بر 

. ع کنندلبان شان طنين انداز است ، جم

غافل از اینکه مردم ایران ، نقشی را که 

مير حسين موسوی ، این خادم نظام 

جمهوری اسالمی ، در منصب نخست 

وزیری دوران ریاست جمهوری خامنه ای 

جالد ایفا کرد را هرگز نه فراموش خواهند 

  .کرد و نه خواهند بخشيد

نسل جوان ایران بخوبی ميداند که بهترین 

ست به خاطر خواندن فرزندان ایران در

بدست جنایت " آفتابکاران"همين سرود 

کاران جمهوری اسالمی به شکنجه و 

هزاران زندانی سياسی در . خون کشيده شدند

 توی کوهستون" با زمزمه این سرود ۶٠دهه 

، تفنگ و گل و گندم داره مياره  ، دلش بيداره

 یه جنگل ستاره ،توی سينه اش جان جان جان 

 بود که با سينه هایی مملو از .. ".داره جان جان

يه جنگل ستاره ، شکنجه های قرون وسطایی 

دولت موسوی را تحمل ميکردند و سرود خوانان 

  .   به پای جوخه های اعدام ميرفتند

رژیم برای فرو نشاندن خشم مبارزاتی نسل 

جدید آفتابکاران هر روزه با حيله فریبکارانه تازه 

وزی دست به نمایش ر.  ای وارد ميدان ميشود

سانسور شده بيدادگاه دفاعيات رفقا گلسرخی 

روز دیگر با بکار گرفتن آن .  و دانشيان ميزند

افسر معلوم الحال ، مرگ مشکوک صمد 

بهرنگی این معلم انقالبی  را دستاویزی برای 

حمله به یاران واقعی صمد قرار ميدهد و چون از 

مود مح"اين رذالت نتيجه ای عایدش نمی شود 

را از سوراخ جاسوسخانه وزارت " نادری

 صفحه در ١٠٠٠اطالعاتش بيرون ميکشد تا 

تخریب و تحریف چهره انقالبی چریک های 

کاغذ پاره هایی .  فدایی خلق کاغذ سياه کند

که با تالش و هشياری نيرو های انقالبی به 

بر آن نهاده شد و " کتاب دشمن"درستی نام 

سيله ای جهت ديديم که چه زود خود به و

افشای رژيم تبديل شد ، همانطور که سرقت 

  . سرود آفتابکاران نيز چنين خواهد شد

امروز بوضوح شاهديم که ارزش و سنت 

های انقالبی  که مبارزات چریک های 

 در جامعه ایران بنا ۵٠فدایی خلق در دهه 

نهاد کماکان از چنان اعتباری در بين 

که مبارزین نسل جوان برخوردار است 

جنایت کاری چون موسوی را بر آن داشته 

تا سرود آن انقالبيون را محور تبلغيات 

او . شوم مضحکه انتخاباتی خود قرار دهد

با خيال باطل فکر می کند که با این 

سرقت ميتواند به انتخابات منحوس 

  !زهی بی شرمی . خویش اعتبار دهد

نمی تواند متعلق به " آفتابکاران"

اشد که هزاران تاریک پرستانی ب

 از آسمان ایران ۶٠ستاره را در دهه 

به زير کشيده و به خاک و خون 

هزاران ستاره ای که با .  غلطاندند 

نجوا کردن همين سرود با گام های 

استوار و با قلبی مملو از عشق به 

  . آزادی به پای دار رفتند

با آگاهی بر اهداف شوم این جانيان 

را افشا بکوشيم تا دسيسه های آنان 

کنيم و ميراث دار مبارزات رهایی بخش 

زمستان خلق های .  خلق هایمان باشيم

ایران تنها زمانی بسر خواهد رسيد که 

نظام ظالمانه حاکم که این جانيان حفاظت 

چنين .  از آن را به عهده دارند نابود گردد

تالشهای مذبوحانه ای نشان می دهد که  

رد به سر این ها خود زمستانند و آنچه دا

  . می آید عمر حکومت ننگين شان است

   ٢٠٠٩ مه ١٠ سارا نيکو

 

 

 

  
  مستون سر اومد ز«

  شكفته بهارون 
  گل سرخ خورشيد باز اومد و شب شد گريزون 
  گل سرخ خورشيد باز اومد و شب شد گريزون 

  كوه ها الله زارن 
  الله ها بيدارن 

  تو كوه ها دارن گل گل گل آفتابو مي كارن 
  تو كوه ها دارن گل گل گل آفتابو مي كارن 

  توي كوهستون 
  دلش بيداره 
  اره مياره تفنگ و گل و گندم د

  توي سينه اش جان جان جان 
  توي سينه اش جان جان جان 

  يه جنگل ستاره داره جان جان 
  يه جنگل ستاره داره جان جان 

  لبش خنده ي نور 
  دلش شعله ي شور 

  صداش چشمه و يادش آهوي جنگل دور 
  صداش چشمه و يادش آهوي جنگل دور 

  توي كوهستون 
  دلش بيداره 
  اره مياره تفنگ و گل و گندم د

  توي سينه اش جان جان جان 
  توي سينه اش جان جان جان 
  يه جنگل ستاره داره جان جان

 »يه جنگل ستاره داره

  

 !زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي ست
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در رابطه با  "يونيسف"گزارشي كه اخيرأ توسط آمار تكان دهنده مندرج در بر اساس 
 10 تاكنون بيش از 1990آمار مرگ و مير ميان نوزادان و زنان منتشر شد، از سال 

بيش از نيم ميليون نفر (زايمان فوت كرده اند ميليون زن در جهان در اثر مشكالت زمان 
 تا 15 هزار نفر آنان دختران جوان 700كه بيش از )  نفر در روز1500در سال و حدود 

اين آمار قبل از هرچيز انعكاس ابعاد بربريت و ظلم نظام استثمارگرانه .  ساله بوده اند19
اهميتي براي نجات جان سرمايه داري ست كه طبقه زالو صفت و سودجوي حاكم بر آن 

  .ميليونها انسان محروم و تحت ستم قائل نيست

 درصد از زناني كه در حين 35مزبور نشان مي دهد كه  تكان دهندهمطالعه گزارش 
زايمان و يا در دوران حاملگي درگذشته اند متعلق به كشورهاي آسياي جنوبي بوده اند، 

 درصد آنها در كشورهاي 19زي، و  درصد آنها در كشورهاي آفريقاي غربي و مرك30
 ميليون نوزاد پيش از 4·3طبق همين گزارش ساالنه حدود . جنوب و شرق آفريقا

مقايسه اين رقم با تعداد مرگ و مير كودكان .رسيدن به سن يك ماهگي فوت ميكنند
 14در كشور هاي صنعتي نشان مي دهد كه مرگ و مير كودكان در  اين كشور ها 

  .  صنعتي مي باشدبرابر كشور هاي

روشن است كه با توجه به اين واقعيت كه تهيه آمار دقيق در اين رابطه در كشورهاي 
توسعه نيافته امر بسيار مشكلي است، بنابراين آمار منتشر شده توسط يونيسف فقط 

غم انگيزترين بخش اين ماجرا اين است . بخشي از اين واقعيت بسيار تلخ را نشان ميدهند
 درصد اين مادران و نوزادان را ميتوان با استفاده از ابتدايي ترين داروها 80 كه بيش از

و اغلب فقط درصورت دسترسي به داروهاي ضدعفوني كننده و (و وسائل پزشكي 
  . از مرگ نجات داد) آنتي بيوتيك

عواملي كه مستقيمأ منجر به مرگ اكثر اين زنان ميشوند، شامل غيرطبيعي بودن زايمان، 
. اما همه اين عوامل به راحتي قابل پيشگيري هستند. زي، عفونت، و تشنج هستندخونري

اما .  است"كم خوني"يكي از عوامل غيرمستقيم كه موجب مرگ اين مادران مي شود 
كم خوني به عنوان يكي از عوارض طبيعي حاملگي امري كامال  شناخته شده مي باشد 

با براحتي ار كم خوني ميشوند ميتوان آن را واز آنجا كه حدود نيمي از زنان حامله دچ
  .استفاده از دارو درمان كرد

برخي ديگر از عوامل غيرمستقيم كه منجر به مرگ مادران مي شوند شامل بيماري هاي 
كه در سالهاي اخير به (بيماري هاي انگلي، و سوء تغذيه ) مانند ماالريا و ايدز(مسري 

  بويژه در كشورهاي فقير و عقب نگاه داشته شدهيدليل بحران افزايش قيمت مواد غذاي
  . ي باشندم) شديدا رشد نموده است

بسياري از زنان طبقات فرودست كه مشكالت دوران حاملگي و زايمان را پشت سر مي 
 "بيماريهاي مادري"كه به (گذارند و زنده مي مانند، دچار بيماري هاي بسيار دردآوري 

طبق آمار رسمي، . آخر عمر همراه آنها باقي مي مانندمي شوند كه تا ) مشهور هستند
 20بطور متوسط در مقابل هر يك زني كه در اثر بيماري هاي زايمان فوت مي كند، 

، "فيستيوال"مانند (دچار بيماري هاي مادري )  ميليون نفر در سال10بيش از (زن 
از .   مي شوند) هافتادگي رحم و مثانه، عفونت، كم خوني، عقيم شدن، افسردگي و غير

طرف ديگر، مبتال شدن زنان به اين بيماري ها منجر به رشد مشكالت خانوادگي و 
بيماري هاي عصبي در زنان ميشود كه نتيجتأ به انزواي اجتماعي هر چه بيشتر آنها مي 

  .  انجامد

نيز مانند )  روز اول پس از تولد28در طول (طبق گزارش يونيسف، مرگ نوزادان 
كشورهاي جنوب آسيا و آفريقاي ( در كشورهاي توسعه نيافته اكثرأان، مرگ مادر

ابعاد باور نكردني دارد كه در صورت دسترسي به پزشك و پرستار و ) مركزي و غربي
زشكي و بهداشتي و ابزار ضدعفوني شده در هنگام زايمان، كامأل مي ديگر امكانات پ

 درصد تلفات نوزادان در حين 36د بر اساس اين گزارش حدو. توان با آن مقابله كرد
، و تولد زودرس ) درصد23(زايمان بر اثر عفونت شديد مي باشد در حاليكه خفگي 

تمام اين عوامل در شرايط از بروز . دالئل مرگ نوزادان را تشكيل مي دهد)  درصد27(
بشرط تخصيص بودجه الزمه از طرف -كنوني كه علم پزشكي پيشرفت زيادي كرده 

كاهش داد ،حتي  يا آنها را سريعا ميتوان جلوگيري كرده و  - طبقات حاكمدولتها و
  .درصد مرگ كودكان زودرس را مي توان تا حد زيادي كاهش داد

 عواملي مانند فقر، ستم جنسيتي، ناآگاهي، عدم دسترسي به "يونيسف"در گزارش 
 اصلي باال بودن امكانات بهداشتي و پزشكي و مواد غذايي سالم و غيره به عنوان داليل

اين داليل صد البته در بهترين حالت . آمار مرگ و مير نوزادان و مادران ذكر شده اند
سوال اصلي . تنها گوشه اي از حقيقت بوده و خود معلول يك عامل بزرگتر مي باشند

ريشه اين عوامل كه در گزارش يونيسف بي پاسخ گذارده شده عبارت از اين است كه 
ارش يونيسف به اين  اين واقعيت كه ستم طبقاتي ريشه همه كمبودها در چيست؟ در گز
 اشاره اي نشده و در واقع عامل اصلي  پنهان نگه داشته شده  حتيو نارسايي هاست

ست كه بخش اعامل اصلي اي در واقع سيستم طبقاتي مبتني بر مالكيت خصوصي . است
 داشته و هر درد و رنجي نيز از بسيار بزرگي از جمعيت جهان را در فقر و فرودستي نگه

واقعأ چرا در جهاني كه از نظر اكتشافات و امكانات پزشكي در چنين . آن ناشي ميشود
حد بااليي قرار دارد، ميليونها مادر و نوزاد به دليل عدم دسترسي به مواد ضدعفوني 

طرف نظام سرمايه داري، توده هاي كننده مي ميرند؟ واقعيت اين است كه از يك
ح اقتصادي حمتكش را شديدأ استثمار كرده و زندگي آنان را در پائينترين سطز

به جاي اينكه صرف ي اجتماعي نگه داشته اند و از طرف ديگر ثروتهاي طبيعي كشورها

  

  

  

  

 در رابطه "يونيسف"نگاهي به گزارش 
با مرگ زنان حامله و نوزادان در اثر 

  !كمبود امكانات بهداشتي و درماني 
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احتياجات جامعه شوند، توسط حكومتهاي ديكتاتوري هاي وابسته به امپرياليسم به جيب 
  .  يغما ميروندپرياليستي ريخته شده و بهانحصارات ام

پيشنهادهايي به عنوان درمان و راه چاره ارائه شده در بخش ديگري از گزارش يونيسف 
ايجاد امكانات حمايتي براي مادران و كودكان، ارتقاء سطح آموزش، "شامل  كه اند

 مي "گيري در مسائل خانوادگي كاهش ستم بر زن، كاهش فقر، شركت زنان در تصميم
  .  باشد

توضيح داده شده كه چگونه آموزش و ديگر با آب و تاب  "يونيسف"در گزارش 
 نقش مهمي در كاهش )البته در يك جامعه واقعا دمكراتيك(توصيه هاي ذكر شده،

مي كنند، از حاملگي هاي پشت زنان آگاه ديرتر ازدواج . مرگ نوزادان و مادران دارند
سيتي كاهش ستم جن. دنسر هم جلوگيري مي كنند، كودكانشان را واكسينه مي كن

موجب ميشود كه مردها در زمان حاملگي و در نگهداري از كودكان به زنان كمك 
توصيه هاي ظاهرا . كنند و اين مسئله از فشار جسمي به زنان و بيمار شدن آنها مي كاهد

پياده كردن واقعي و مساله اين جاست كه  به خودي خود اشتباه نيستند، اما "يونيسف"
در شرايط جوامع . در چهارچوب جامعه طبقاتي موجود غيرممكن استكامل آنها 

 اجتماعي روز به روز بيشتر و گسترده تر مي -طبقاتي كنوني كه نابرابري هاي اقتصادي
مالك اكثر منابع اقتصادي ) طبقه سرمايه دار(شوند، و در شرايطي كه طبقه كوچكي 

 نگه داشتن طبقه كارگر مي توانند جهان بوده و تنها با استثمار و در فقر و فرودستي
 نظامي خود را حفظ كنند، در شرايطي كه بحران - سياسي-قدرت و برتري اقتصادي

اقتصادي و مالي سيستم سرمايه داري موجب كاهش هرچه بيشتر خدمات اجتماعي و 
كاهش امكانات پزشكي و بهداشت حتي در كشورهاي پيشرفته ، توصيه هاي يونيسف 

 اين نيز حقيقت ديگري ست كه در گزارش يونيسف به دليل ماهيت .تقابل اجرا نيس
   .طبقاتي خود اين ارگان به آن اشاره اي نشده است

 روندي كه ما در جهان امپرياليستي و تحت حاكميت نظام استثمارگرانه سرمايه درواقع،
 گردانندگان "دمكراسي" و "حقوق بشر"داري شاهديم اين است كه برغم ادعاهاي 

نه تنها شرايط زندگي زنان و كودكان، بلكه شرايط زندگي همه ظام سرمايه داري ن
ستمديدگان چه زن و چه مرد و كل طبقات محروم جهان مرتبأ رو به وخامت بيشتري 
است و سيستم سرمايه داري قادر به ريشه كن كردن هيچكدام از نارسايي هاي اجتماعي 

نظام بي سيستم طبقاتي در جهان و ايجاد تنها با سرنگون كردن انقال. موجود نيست
ميتوان كليه دردهاي  و برابري اقتصادي است كه دمكراتيك نويني مبتني بر مساوات

   .اجتماعي و رنجها و كمبودهاي انسانها را ريشه كن كرد

 

  ٧از صفحه    ...گوشه اي از فعاليت عوام فريبانه 

  

... برگزار کنندگان فریبکار جشن نوروزی در سيدنی و تورنتو و و در وهله بعدی  

هدف مشخص دیگری در شرایط فعلی مدنظر دارند، همه می دانند که انتخابات 

فرمایشی ریاست جمهوری در ایران نزديک می شود ، و در چنين مقطعی 

بخشی از وظایف ننگين سفارتخانه های رژیم در خارج کشور این است که که با 

و سازی و ، با تالش برای کشيدن برخی فعالين باصطالح کهنه کار سياسی ج

بریده و خيل رفرميستها که همچون هميشه از قبل با چراغ سبز های خود برای 

رقصيدن در بساط رژیم  اعالم آمادگی کرده اند، به این کارزار نمایشی در 

عيت کسب کشورهای مذکور، رونق بدهند و برای رژیم ضد خلقی شان مشرو

که صد البته  به دنبالش وانمود کردن شرکت عموم در انتخابات ، برای .  کنند

  .پوشش تقلبات و  تخلفات  انتخاباتيشان خواهد بود

                                      

 سرنگون نمودن اما مردم ما انتخاب خود را کرده اند و آن چيزی نيست جزء

اين است عاقبت رژیم وابسته به . البجمهوری اسالمی در جریان انق

اين رژيم در . امپریاليسم جمهوری اسالمی با تمامی جيره خواران ریز و درشتش 

مسيری گام بر می دارد که عاقبتی جزء سرنگونی و انداخته شدن در زباله دانی 

به قول ! تاریخ نخواهد داشت همانند برادر ناخلفش رژیم ضد مردمی پهلوی

  " یا زود دارد  اما  سوخت و سوز ندارد  دیر:  "معروف 

  

  !زنده باد انقالب

  مناف فلکی

 

گزارشي از تظاهرات روز روز جهاني 

   نروژ-در اسلوكارگر 

 -مراسم بزرگداشت روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر
  امسال هم طبق -که در نروژ تعطيل رسمی است 

این . روال معمول در ميدان کارگر اسلو برگزار گردید
 ظهربا شرکت هزاران تن از مردم ١٢برنامه در ساعت 

اسلو که پرچم های سرخ و پالکارتهایی در دست 
پس از سخنرانی مسئولين احزاب .داشتند آغاز شد

 ٣٠ و ١اتحادیه های مختلف کارگری مردم از ساعت 
دقيقه تا حدود يک ساعت دست به راهپيمائی زده و 
ضمن گراميداشت روز کارگر بر مطالبات بر حق 

  .کارگران تاکيد نمودند
نيروهای مبارز چپ و کمونيست، فعالين اتحادیه های 

 نژادپرستی و ضد کارگری و بعضی از جریانات ضد
جنگ از کشورهای مختلف دنيا مثل سومالی، 
سریالنکا، پاکستان، افغانستان، ترکيه، ایران، تایلند، 
ویتنام و آمریکای جنوبی از جمله شرکت کنندگان در 

در تظاهرات امسال حضور . این راهپيمائی بودند
آنها . کسترده ی نيروهای سری النکائی چشمگير بود

ن پرچم و پالکارتهایی، نسل کشی با در دست داشت
توده های ستمدیده ی تاميل ها توسط ارتش 
جنایکتکار سری النکا که هم اکنون  با حمایت 
امپریاليسم در جريان است را شدیدا محکوم می 

  . کردند
ایرانيان مقيم اسلو با وابستگی های مختلف 
سياسی  نيز در تظاهرات شرکت داشتند ولی نکته 

در راهپيمایی امسال جلب توجه می برجسته ای که 
کرد صف مشترک هواداران مجاهدین خلق و سلطنت 
طلبها بود که تعداد ی از آنها با پرچم مجاهدین در یک 
دست و پرچم سلطنت طلبها در دست دیگر در 

  . راهپيمائی شرکت نموده بودند

 مريم
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  زندگينامه چريك فدائي خلق، رفيق كارگر شهيد، نوروز قاسمي

  
درروستای بادیجان ازتوابع ١٣٣٧قاسمی درسال چریک فدائی خلق، رفيق شهيد نوروز

دردوران کودکی ضمن درس . مياندوآب دریک خانواده زحمتکش وبی زمين بدنيا آمد
خواندن به کاردرمزارع مشغول بود وبعدأ همراه خانواده اش به شهرمياندوآب آمد وبه 

ازی وکارخانه اوبا کاردرکوره پزخانه ها وکارگاه بلوک زنی، موزائيک س. کارگری پرداخت
قند مياندوآب حداقل معاش خود وخانواده خویش راتأمين کرد وعليرغم کار طاقت 

  . فرسا شبهابه تحصيل خودادامه ميداد
  

فعاالنه شرکت کردوتظاهرات خيابانی ۵٧و۵۶درجریان مبارزات توده هادرسالهای 
یکی ازپایه اوبعلت محبوبيتی که دربين کارگران کسب کرده بود، . راسازماندهی ميکرد

گذاران شورای کارگری قندمياندوآب ویکی ازاعضای مخفی هيئت مؤسس کارگران 
درهمين زمان بودکه رفيق درارتباط باسازمان چریکهای فدائی خلق ایران . بيکاربود

قرارگرفت وپس ازاعالم موجودیت چریکهای فدائی خلق ایران قاطعانه درمقابل 
  . اع ازمواضع چریکهای فدائی خلق ایران پرداختاپورتونيستها ایستادوفعاالنه به دف

  
چریک فدائی خلق، رفيق نوروزبمثابه پرولتری آگاه اعتصاب کارگران کارخانه 

اودرنطقی که . سازمان داد.... قندمياندوآب را برای دریافت حق بيمه، عيدی و 
ائی تنها این چریکهای فد" درجریان این اعتصاب برای کارگران نمود اعالم کردکه 

وکارگران با " خلقندکه می توانندبه تمامی مظالم حاکم پایان بخشند
شعاردرودبرفدائی به تائيد سخنان اوپرداخته، دست به راهپيمائی زده ورئيس کارخانه 

هجوم پاسداران جمهوری . رادراتاقی زندانی نمودند وکارخانه رامصادره کردند
بشکند وکارگران خواستهای اسالمی به کارخانه قندنتوانست اعتصاب رادرهم 

روزه کارخانه قندتأثيربسزائی درباال بردن آگاهی ٢٠بدین ترتيب اعتصاب . خودراگرفتند
پس ازآن بودکه کارگران کارخانه قندمياندوآب به حمایت ازکارگران . کارگران داشت

بيکارمياندوآب برخاستند وباراهپيمائی وتحصن درمسجدشهرهمبستگی کارگران رابه 
رفيق نوروزی دراین حرکت کارگری نيزبه عنوان نماینده کارگران طی . گذاشتندنمایش 

ایمان راسخ رفيق نوروزبه تئوری . ماده اعالم کرد١۶سخنانی خواستهای کارگران رادر
ودرک عميق اوازماهيت رژیم )   هم تاکتيک -مبارزه مسلحانه هم استراتژی (انقالبی 

 به اوامکان ميدادتادرمبارزات کارگری به مثابه وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی
یک عنصررهبری کننده شرکت کرده واین مبارزات رابه سمت وسوی انقالبی هدایت 

همين درک صحيح وشورانقالبی رفيق بودکه کارگران رابه اوعالقمند می ساخت . کند
ودانش  رفيق نوروزعالوه برآنکه مسئول هسته های کارگری  .وبه اواعتبارمی بخشيد

  . آموزی درمياندوآب بود، مدتی نيز رابط هواداران مياندوآب باتشکيالت بود
  

 رفيق نوروز درحين مسافرت به مهابادبرای انجام وظایف تشکيالتی، توسط 
پاسدارانی که به وی مشکوک شده بودند، دستيگرشد ولی چون مزدوران نتوانستند 

وی رابشناسند، پس ازیکماه ونيم زندانی 
ن درمراغه آزادگشت وپس ازآن توسط بود

سازمان به کردستان منتقل گردید ودردوره 
آموزشی رفيق شهيد عباس دانش بهزادی 
شرکت کردوپس ازآن بانام تشکيالتی 
اميردرچند عمليات نظامی ازجمله مصادره 

  . تانکرهای نفت درکردستان شرکت نمود
   

رفيق نوروزدرحين یک مأموریت، همراه 
 مهاباد –رفقا درراه مياندوآب چندتن دیگراز

 دستگيرشد، اما مزدوران ۵٩درزمستان سال
قادرنشدند کمترین اطالعاتی ازاین رفقا 
کسب کنند، قراربودکه رفيق نوروزبا  چندتن 
ازمزدوران رژیم که درکردستان به اسارت 
درآمده بودندمعاوضه شود، امااین معاوضه 
مقارن با بهالکت رسيدن بهشتی 

شرکایش گرديد ورژیم اعدام مزدورودیگر
های سبعانه خودراشدت بخشيد، بدین 
ترتيب رفيق نوروزقاسمی، این فرزند 
دليرطبقه کارگرهمراه با چریکهای فدائی 
خلق، رفقا بهزاد مسيحا وروح انگير دهقانی 

به جوخه های ۶٠درهشتم تيرماه سال
  . اعدام سپرده شدند

  
 زندگی کوتاه رفيق نوروزسراسرازمبارزه 

اودرهمه حال باتجربه پربارخویش، . ودب
باهوشياری و فروتنی وفداکاری به انجام 
وظایف مبارزاتی خود می پرداخت وحتی 
درمدت زمان کوتاهی که دراسارت رژیم بود، 
درمبارزات زندانيان سياسی درزندان فعاالنه 

یادش جاودان وراهش . شرکت ميکرد
  . پررهروباد

  
     با ایمان به پيروزی راهمان

    چریکهای فدائی خلق ایران 
  ١٣۶٢  اسفندماه سال 

   

  !د شهداي كارگر چريكهاي فدائي خلق ايرانبيا
  !نگاهش کن

  می شکفت" تازیانه"دیروز سينه اش از داغ 
  هستيش را شخم ميزد" ارباب"هنگامی چکمه ردی

  "کار"و امروز بيداد 
  !از قطره قطره خونش جوانه می زند

  جوانه می زند از فعر کينه،
  بارور می شود

  می شکفد در دستهاش
   پتک و تفنگدرفش سرخی از آلياژ

  می نوردد مرزهای خفته خون را
  بارور،
  !....بارورتر

  
اسامي بخشي از رفقاي كارگر  كمونيستي كه در صفوف چريكهاي فدايي خلق ايران در رژيمهاي مزدور شاه و جمهوري اسالمي جنگيدند و 

هاي ستمديده و برقراري دنياي نوين كمونيستي فدا جان خود را در راه برافكندن هر گونه زنجير ستم و استثمار از زندگي كارگران و خلق
  !كردند
جليل انفرادي، خليل سلماسي نژاد، اسكندر صادقي نژاد، اصغر عرب هريسي، مناف فلكي، جعفر اردبيل چي، محمد تقي زاده، : رفقا

علي پناهيان،قربانعلي زركار، محمد احمد زيبرم، ايرج سپهري، حسن نوروزي، يوسف زركار، حبيب اهللا مومني، يداهللا زارع كاريزي، فتح
پيشمرگه قهرمان در صفوف چريكهاي (، حميد ميرشكاري )نام سازماني(كاسه چي، نوروز قاسمي، بهروز كتابي، فيروز جعفري، بهمن 

  ...، حسن بشيري، فوالد خاني، علي احمدي سرخوني، سيف الرحمان) فدايي خلق
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!!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر   
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  

  

  

  بر روي شبكه اينترنت"پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  : در اينترنت ديدن كنيد
com.siahkal.www://http 

 

اشرف دهقاني در رفيق از صفحه 
  :اينترنت ديدن كنيد

  
com.haniashrafdehg.www://http  

 

 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 

جاودان باد خاطره سرخ چريك فدايي خلق ، رفيق كاظم سعادتي، رفيق  كمونيستي كه با 
ر تاريخ مبارزات پرشكوه كارگران و زندگي و مرگ پر افتخار خويش صفحه ديگري را د

  !خلقهاي تحت ستم ايران بر عليه امپرياليسم و نظام بورژوازي وابسته آفريد
 
  
  
  
  

  رفيق كاظم سعادتي
  1319: متولد

  ليسانس: تحصيالت
  معلم: شغل

  :تاريخ شهادت
23/2/1350  

  :نحوه شهادت
  خوردن سيانور 

 و بريدن رگ دست
 

 

 كمك مالي
  سوئد

   كرون5500     ميز كتاب روز كارگر                                   

   كرون500رفيق شهيد   بهروز دهقاني                               

   كرون500                 رفيق شهيد   نوروز قاسمي               

   كرون500رفيق شهيد  ارژنگ شايگان                                

   كرون500رفيق شهيد    ناصر شايگان                               

   كرون500 اني                     مادر انقالبي روح انگيز دهق
  انگلستان

   پوند100        خلق رزمنده كرد                   

   پوند20          مادر 

   پوند20        رفيق كاظم سعادتي

   پوند10        لنينيسم-ماركسيسم

  فرانسه
  

   يورو20      راز مرگ صمد                        

   يورو75      سرود پايداري                         

   يورو25    رفيق شهيد كيومرث سنجري          

 توفان كه بعد.ا گرفتر مدت يك شبانه روز برف و بوران شديدي تبريز را ف49در زمستان سال...
آن شب تا صبح . از ظهر شروع شد چنان شديد بود كه كسبه دكان را بستند و به به خانه چپيدند

ده ها نفر  .راديو تبريز امداد گران و افراد عادي را در جاهائي كه الزم بود به كمك فرا مي خواند
نشب تبريز يكي از آ. ه بودندنسته بودند خودشان را به خانه برسانند تو برف و بوران تلف شداكه نتو

يك عده افراد خير در مسجد ها را باز كره بودند و كساني را كه . سردترين شب هايش را گذراند
  .نتوانسته بودند به خانه هايشان برسند پناه مي دادند

در چنين شبي كاطم تو كوچه ها مي گشت و به كمك كساني مي رسيد كه در ميان توفان نمي 
و يا به   داده بود و به مسجد محله رسانده بودتچندين نفر را از مرگ نجااو  .كننددانستند چكار 

 صورتش ترك برداشته .شد و افتادبعد از آن شب كاظم دو سه روز مريض . خانه شان برده بود
 ولي او خوشحال بود، خوشحال از اين كه آن .بود،گوش هايش مثل لبو سرخ شده و باد كرده بود

وقتي كاظم وقايع شب گذشته  را نقل كرد تازه دانستيم كه تبريز چه شب . خيابان بودشب تو كوچه و 
  ...وحشتناكي را از سر گذرانده است

  )195 نوشته اسد بهرنگي صفحه "برادرم صمد بهرنگي"نقل از كتاب ( 


