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 سرمقالهسرمقاله

 !درسهايي از روز جهاني كارگر
آیا با وجود تسلط نظام بورژوازی وابسته به امپریاليسم و  ...

نظير  ی، رژیمهایین نظامبمثابه روبنای ذاتی ادیکتاتوری عریان 
جمهوری اسالمی، کمترین ظرفيت برای باز کردن هيچ گونه 
فضا و منفذ سياسی در جامعه نظير جوامع متروپل را دارند که 
در پروسه گسترش آن فضا بتوانند تبدیل به جوامع پيشرفته 
متروپل شوند؟ آیا این رژیم، که برای اداره نظام حتی تحمل 

ر بورژوازی حاکم را ندارد و در صورت بخشهای ارتجاعی دیگ
لزوم صدای آنها را نيز بریده و تار و مارشان می سازد هيچ گاه 
حتی ظرفيت درآوردن ادای اعطای بدیهی ترین حقوق انسانی 
و دمکراتيک به طبقه کارگر را خواهد داشت؟ تا در پرتو چنين 
فضایی امکان گسترش مبارزه و تشکل کارگران مهيا شود؟ 

ی نيروهایی که نمی خواهند نظام بورژوازی وابسته حاکم تمام
بر ایران و ماهيت جمهوری اسالمی به مثابه رژيم حافظ آنرا 
بشناسند و با این شناخت ضرورت و نقش دیکتاتوری عریان و 
اعمال دائمی قهر و نمایش آن توسط حکومت در سرکوب 

پاشيدن کارگران را درک کنند، کاری نمی کنند جز آنکه با خاک 
را از مسير درست   آنرابه چشم طبقه کارگر، انرژی مبارزاتی 

منحرف نموده و جنبش کارگری را از مضمون ضد امپریاليستی 

  2صفحه           ....و ضد سرمایه داری آن تهی می سازند

  !در باره موانع سازمانيابي طبقه كارگر در ايران
در حال حاضر بيش از دو گزارشات بر اساس برخی . يکی از خصوصيات اقتصاد ايران نقش بزرگ کارگاه های کوچک در اونه ...

ارگاه کوچک  به واحد هائی اتالق می شه که در آنها  در اين گزارشات ک. هزار کارگاه  کوچک در کشور فعال هستند ۵٠٠ميليون و 
تعداد کارگرانی که در چنين کارگاه هائی کار می کنن در مجموع بيش  ،بر اساس اين گزارشات. زير ده نفر کارگر مشغول به کارند

ی و نه نهادهای کارگری دارند و از پنجاه درصد کارگران ايران روتشکيل می دن و عمال و قانونا هم اين کارگاه ها نه نماينده کارگر
خوب همين واقعيت يکی از اون عواملی يه  که بر مشکل شرایط سازمان یابی کارگری و کارگران ايران .  اساسا از اون محرومند

ی کارمی درصد کارگران روسيه در بنگاه هائ ٥٤با اوضاع مثال روسيه  در آستانه انقالب مقايسه کنيم که  رو اگر ما اين وضع. افزوده
ر منفی يبهتر می تونيم به نقش اين واقعيت در سطح باالی تشکل اون کارگرها و  به تاث ،کارگر داشتند ٥٠٠کردند که بيش از 

و متوجه بشيم که چرا لنين زمانی به يارانش رهنمود می داد که تمرکز . کارگاه های کوچک  در تشکل کارگران ايران پی ببريم
  ٥صفحه               ...قرار بدن ،رگاه های بزرگ که تمرکز و تجمع کارگران بيشترهدر کا رو فعاليت خودشون

  

  در صفحات ديگر
 اعالميه چريكهاي فدايي خلق ●

  8................كارگر روزبمناسبت 
گزارشات فعالين سازمان از اول ●

  10.. ...ماه مه در كشورهاي مختلف 
  12......... پناهجو  2فاجعه مرگ  ●
 جلوه اي از  ،افغان ستيزي●

  16....... ي اسالمي حكومت جمهور
  19.......... .....ياد ياران ياد باد  ●
  

 

  مهاجر يزنان كارگر خانگدر باره 
  

که منجر به رشد  یمهمترين دليل...
بخصوص (کار زنان کارگر  یتقاضا برا

شده، ارزان بودن آنها ) یکارگران خانگ
رشد . است) مزد بسيار ناچيز آنها(

طبقه غارتگر سرمايه دار  یاقتصاد
 کینفت خيز، از  یوابسته در کشورها

نظام   یطرف و تشديد بحران اقتصاد
 منجرکه  رياخ یدر سالها یسرمايه دار
 یتر شدن مردم کشورها ريبه هر چه فق

باعث  گریتحت سلطه گشته از طرف د
کشورها  نیزنان طبقه کارگر ا یآور یرو

ار ک یرويبه بازار جهت فروش ارزان ن
دار در  هیطبقه سرما .خود شده است

 نیا یمشتر نياول زينفت خ یکشورها
کار ارزان هستند بخصوص که بر  یروين

حاکم، آنها  یاساس فرهنگ ارتجاع
" پرستيژ"از  یداشتن خدمتکار را جزئ

  .....  دانند یخود م یاجتماع
  ١٣ صفحه                             

و مرگ زحمتكشان در  يدار هيسرما
  ياثر گرسنگ

نيويورک  یبه گزارش نشريه آمريکائ ...
 وي، در شمال توک٢٠١٢مارس  ٢٥تايمز، در 

خانواده سه  کی یدر شهر ساتاما، اعضا
کونت در محل س یاز شدت گرسنگ ینفر

 یبا بررس یپزشک قانون. خود جان باختند
 ٢اجساد آنان اعالم کرد که اين خانواده  

که اجسادشان پيدا  یماه پيش از تاريخ
 ٢٠١٢فوريه  ٢٠دو ماه قبل از  یشود، يعن

اين . فوت کرده بوده اند یبر اثر گرسنگ
خبر بارديگر مساله مرگ هر ساله هزاران 

در ژاپن را  انسان دردمند و تنها و بي َکس
بر اثر  ،یکه به دليل عدم حمايت دولت

در  یبازند، با برجستگ یجان م یگرسنگ
اساس  بر. مقابل چشم همگان قرار داد

همسايه ها  مز،یتا ورکیويگزارش ن
از  یمدتها صداي یتصديق کرده اند که برا

١٧ صفحه              ...آمد یآن خانه نم

اصول دولت . اگر دولت كارگري شكست بخورد، مبارزه فقط به عقب مي افتد
به همين جهت دوباره و دوباره تكرار خواهد شد، تا . كارگري براي هميشه است

  .ا بكلي نابود كرده و آزاد شودجايي كه طبقه كارگر سرمايه داري ر
 )نشر بين الملل "اولين حكومت كارگري"از كتاب  ،ماركس و انگلس(
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در اول ماه مه امسال صدها کشور و شهر 
اسر دنيا شاهد خروش دوباره طبقه در سر

کارگر و برخاستن صدای اعتراض ميليونها 
تن از کارگران و زحمتکشان در اشکال 
مختلف بر عليه نظام استثمارگرانه سرمایه 

حضور شور انگيز کارگران در . داری بودند
: منبع(شهر آمریکا  ١٢۵

.radiozapatista.orghttp://www ( و ،
یعنی کشورهایی که هيأت های  - کانادا 

حاکمه در آنها در طول سالها تالش کرده 
اند به عدم شناسایی اول ماه مه از طرف 
خود با تغيير تاریخ روز کارگر، رسميت 

بيانگر آن بود که کارگران با نمایش  -بخشند
اراده طبقاتی شان در اول ماه مه تو دهنی 

به دولتها و سرمایه داران طبقه  محکمی
این رویداد، برجستگی ویژه ای . حاکم زدند

به اول ماه مه امسال در این کشورهای 
فعالين جنبش . بزرگ امپریاليستی داد

در هر دوی این کشورها نقش " اشغال"
مرکزی را در بسيج و سازماندهی برای 
نمایش قدرت کارگران در این روز به عهده 

نين شرایطی هجوم پليس در چ. داشتند
پاسدار سرمایه در آمریکا به بسياری از این 
تجمعات، ماهيت سرکوبگرانه و ضد خلقی 

طبقه حاکم در این کشور را " دمکراسی"
بيش از پيش به نمایش گذارد، و در همان 
حال ابعاد حضور کارگران و آزادیخواهان در 
خيابانهای آمریکا با شعارهای ضد سرمایه 

جنگ و ضد کاهش خدمات داری، ضد 
اجتماعی، هراس سرمایه داران و دستگاه 

  .های تبليغاتی آمریکا را برانگيخت
در آتن هزاران تن از مردم در اعتراض به 
برنامه های ریاضت کشی اقتصادی دولت 
یونان که در فرمانبرداری از برنامه های 
اقتصادی تحميل شده از طرف اتحاديه اروپا 

ا به اجرا در آمده به بر عليه توده ه
جوانان با . خيابانهای این شهر ریختند

پليس به زد و خورد پرداختند و نفرت خود را 
از سياستهای ضد کارگری و ضد خلقی 

در شهر . سرمايه داران یونان اعالم کردند

استانبول، کارگران ترکيه تجمع خود در روز 
کارگر را برای دومين سال متوالی به یک 

درتمند توده ای بر عليه نظام گردهمایی ق
در نتيجه برخورد . حاکم تبدیل کردند

کارگران با پليس، شماری از آنان دستگير 
  . شدند

در فرانسه، ایتاليا، اسپانيا، پرتقال و 
کشورهای دیگر اروپایی صد ها هزار تن با 
شعار مخالفت با برنامه های ریاضت 
اقتصادی مهندسی شده توسط بورژوازی 

ستی در اتحادیه اروپا به خيابانها امپریالي
 با مه ماه اول تظاهرات هامبورگ در. آمدند

 کشيده خشونت به پليس گری وحشی
 .شد

در فيليپين، تایوان، کره جنوبی  و اندونزی  
تجمعات بزرگی در روز کارگر برگزار شد و در 
یکی از بزرگترین این تجمعات، ده ها هزار 

دستمزد "کارگر اندونزیایی با شعارهای 
در ميدان اصلی " عادالنه و امنيت کاری

شهر جاکارتا گرد هم آمدند و با نمایش 
اراده خود در مقابل سرمایه داران، اول ماه 

در شهرهای مختلف . مه را جشن گرفتند
روسيه، کوبا، هندوراس، کلمبيا و بنگالدش 

نيز کارگران و زحمتکشان این کشورها ... و 
سمی، اتحاد در تجمعات رسمی و غير ر

خویش را به نمایش گذارده و روز 
جهانيشان را با حضور گسترده و فریاد 

  .مطالبات عادالنه خود گرامی داشتند
مارش عظيم و گسترده ميليونها کارگر و 
زحمتکش در اول ماه مه امسال و 
شعارهای قاطعانه آنان در طلب حقوق 
صنفی و سياسی و اعالم تداوم مبارزه 

ایی قطعی از زنجيرهای شان برای ره
استثمار، انعکاس اراده این طبقه تا به آخر 
انقالبی و دادخواست آن بر عليه نظام 
محتضر و بحران زده سرمايه داری بود و چه 
در کشورهای متروپل و چه در جوامع تحت 
سلطه قطعنامه محکمی از خواست های 
. آنی و آتی طبقه کارگر را به نمایش گذارد

ارش بزرگ کارگران در روز اول در عين حال م

ماه مه در سراسر جهان، خشم این توده 
عظيم از مناسبات ارتجاعی و ضد کارگری 
نظام سرمایه داری جهانی را بار دیگر در 
ابعاد ميليونی به منصه ظهور رساند؛ و 
مهمتر از همه نشان داد که تبليغات 
بورژواهای استثمارگر و ایادی و دستگاه 

" پایان تاریخ"آنان برای اثبات  های توليد فکر
نظام غير انسانی و " جاودانگی" و 

منحوس سرمایه داری تا چه حد تهی و 
اول ماه مه امسال . عوامفریبانه است

نشان داد که برخالف تصور سرمایه داران 
" بيدار"زالو صفت و ایادی آنها، طبقه کارگر 

پيکار "خود را در راه " مشتهای"است و 
خویش گره کرده " و رهاییبرای سعادت 

  )   زنده باد اول ماه مه -لنين. (است
 روز در گارگر امسال طبقه مارش های

 بحران تشدید شرایط که در کارگر جهانی
سرمايه  نظام گریبانگير شدید اقتصادی

 و قوی صدای داری جهانی بوقوع پيوست،
منعکس کرد که  جامعه اعماق از متحدی را

 و موجود ضعيتو در تغيير ضرورت برای
هر چه  کنونی ارتجاعی مناسبات نابودی

در پرتو اتحاد کارگران،  بلندتر سر داده شد و
را به نمایش  بزرگ و متراکمی ابعاد قدرت
رهبری  و تشکل صورت در گذارد که

انقالبی و در نتيجه حضور آگاهانه در صحنه 
تغييرات بنيادین و  امکان مبارزه طبقاتی،
 می مهيا انقالب یقطر از را رهایی بخش

  . سازد
  

اعتراضات و تجمعات پرشور و گسترده 
کارگران جهان، در روز جهانی کارگر امسال 

چه درسهایی را برای بطور عمومی 
و کارگران تحت  کارگران ما در بر داشت؟

ستم و استثمار ایران که در زیر سيطره 
دیکتاتوری جمهوری اسالمی حتی از 

نجيرانشان کمترین حقوق صنفی که هم ز
در بسياری کشورهای دیگر از آن 
برخوردارند نيز محروم  هستند، کارگرانی 
که قادر به برگزاری آزادانه روز جهانی خود 

  !درسهايي از روز جهاني كارگر
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اردیبهشت  ١١ز هم نمی باشند، ا
اینها برخی از  امسال چه آموختند؟

سواالتی هستند که تظاهرات کارگری در 
اول ماه مه امسال در مقابل افکار عمومی 

الين امر رهایی کارگران و زحمتکشان و فع
  .قرار داد

در جامعه تحت سلطه ما، جایی که به 
دليل وابستگی اش به نظام امپرياليستی، 
بحرانهای گريبانگير سرمايه داری وابسته 
حاکم هم با شدتی دو چندان بر دوش 
کارگران ما سرشکن می شود، کمر طبقه 
و  کارگر و زحمتکشان ما در زیر فقر و فالکت

بيکاری و گرانی و تورم و گرسنگی فزاینده 
در چنين شرایطی فرا . خم شده است

به ) اول ماه مه(اردیبهشت  ١١رسيدن 
فرصت دوباره ای برای نمایش ماهيت ضد 
خلقی رژیم وابسته جمهوری اسالمی 
واستيصال و وحشت استبداد حاکم از 
برپایی هر گونه تجمع و گردهمایی کارگران 

ای برگزاری روز جهانی شان بجان آمده بر
با توجه به شرایط اسارتباری . بدل گشت

که برای کارگران ما ایجاد شده، 
سردمداران رژیم جمهوری اسالمی که از 
عواقب کمترین تجمعات توده ای کارگری 
شدیدا خوفناکند، برغم درخواست مجوز 
برای گردهمایی در شهرهایی نظير تهران، 

.... باد، کاشمر وتبریز، قزوین، سنندج، مها
اجازه برگزاری هيچ تجمعی به مناسبت روز 
جهانی کارگر را به کارگران و حتی به 
تشکلهای دست ساز به اصطالح کارگری 

تشکل های دست ساز . خویش نيز ندادند
خانه "جمهوری اسالمی برای کارگران نظير 

امسال نيز " شورای اسالمی کار"، "کارگر
به مثابه  ورشکستگی و رسوایی خود را

این . نهادهای ضد کارگری عيان نمودند
نهادها ابزار سرکوب و تحميق کارگران بوده 
و امسال نيز با تبليغات خود و با فریبکاری 
تمام همه کوشش خود را در جهت تسهيل 
سياست ضد خلقی رژیم مبنی بر عدم 
برگزاری مراسم روز جهانی کارگر به خرج 

گران در شهر با این وجود، تجمع کار. دادند
سنندج برای بزرگداشت روز جهانيشان که 
با هجوم نيروهای سرکوب و دستگيری 
فعالين کارگری همراه گشت، یکبار دیگر 
عزم کارگران برای مقاومت و مبارزه در برابر 
دیکتاتوری حاکم و بی پایگی و رسوایی 
رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی را ظاهر 

  .ساخت
رایطی به استقبال طبقه کارگر ایران در ش

روز جهانی کارگر امسال رفت که شرایط 
زیست و کار ميليونها کارگر ایرانی تحت 
حاکميت جمهوری اسالمی، هيچگاه تا به 

تشدید . این اندازه وخيم نبوده است
بيکاری و اخراج های وسيع ناشی از 
سياستهای ضد خلقی حکومت، سقوط 
روزمره زندگی کارگران به زیر خط فقر که 
محصول روند دائمی کاهش دستمزد 
واقعی و عدم پرداخت همين دستمزدهای 

ماه می باشد،  ۴٠بخور ونمير تا حتی 
فقدان کمترین امنيت شغلی و صنفی 
کارگران، تحميل روزمره قراردادهای سفيد 
امضا، اعمال انواع تعدیات استثمارگرانه و 
جبارانه کارفرمایان زالو صفت چه در بخش 

ر بخش دولتی در محيط خصوصی و چه د

های کار و عدم برخورداری از کمترین 
حقوق صنفی و حتی داشتن حق 
تشکلهای مستقل باعث شده تا در شرایط 
حاضر، طبقه کارگر ایران در چنبره جدالی 
مرگبار با فقر و گرسنگی برای بقا خود 

در واقع، روز جهانی کارگر . دست و پا بزند
يد که در شرایطی فرا رس ١٣٩١در سال 

تاثيرات یورش استثمارگرانه بورژوازی 
وابسته حاکم به سطح معيشت و حقوق 
کارگران و تسریع پيشبرد برنامه های 
امپریاليستی بانک جهانی و صندوق بين 

که حذف سوبسيدها (المللی پول در ایران 
و برنامه هدفمندی یارانه ها تنها يکی از 

، در دوره )نمونه های  آن می باشد
ری احمدی نژاد مزدور ابعاد بی زمامدا

  . سابقه ای یافته است
با توجه به این واقعيت، یک جمع بندی 
عينی از اوضاع زیست و معاش کارگران 

سال گذشته نشان  ٣٣ایران در حداقل 
می دهد که وضعيت برده وار زندگی 
ميليونها کارگر زحمتکش و خانواده های 
آنان محصول مستقيم سلطه بورژوازی 

ه به امپریاليسم در ایران و اعمال وابست
سياست های خانه خراب کن 
امپریاليستی از کانال این طبقه بوده و 
علت ریشه ای مصایب کارگران در جمهوری 
اسالمی، نه صرفًا به خاطر عملکرد مجرد 
فالن شخص و يا جناح  در قدرت، بلکه 
منافع و برنامه های غارتگرانه قدرتهای 

انی و صندوق بين امپریاليستی،بانک جه
المللی پول در بازار ایران است که توسط 

از  سال گذشته ٣٣تمامی دولتهای 
باصطالح اصالح طلب و معتدل گرفته تا 
محافظه کار و اصولگرا، با شتاب های 
مختلف ولی به طور وقفه ناپذیر، به پيش 

این هجوم ضد خلقی اما . برده شده است
ان ایران در همواره با مقاومت و مبارزه کارگر

  .حد توانشان روبرو بوده است
نگاهی به وضعيت طبقه کارگر ما در پرتو 
رویدادهای اول ماه مه همچنين نشان می 
دهد که مهمترین سد مقابل اعتراضات 
دائمی اما پراکنده و غير متشکل کارگران 
ما بر عليه وضعيت مرگبار کنونی، 
دیکتاتوری و قهر عریانی است که به مثابه 

نای ذاتی نظام سرمایه داری وابسته در روب

ایران توسط رژیم جمهوری اسالمی در 
تمام اشکال آن بطور بی وقفه و با وحشی 
گری تمام، در تمام عرصه های زندگی 
اعمال شده و اساسا با تداوم و تشدید این 
دیکتاتوری است که کنترل مبارزات کارگری 
و جلوگيری از ارتقاء سطح و سازماندهی 

زات طبقه کارگر برای طبقه حاکم مبار
شناخت این واقعيت و . ميسر گشته است

مهمتر از آن تعيين وظایف مبارزاتی بر 
اساس این واقعيت عينی یکی از مهمترین 
درسهایی ست که از مطالعه وضعيت 
کنونی طبقه کارگر در ایران برای فعالين 
کارگری و کارگران آگاه و مبارز حاصل 

  . ميگردد
ی و اعمال قهر سيستماتيک دیکتاتور

و عریان، سد پيشاروی مبارزات 
کارگری و مانع اصلی رشد و گسترش 
و سازمانيابی قدرت طبقاتی طبقه 

متاسفانه برخی . کارگر ایران است
روشنفکران بدون توجه به اين واقعيت 
و بدون این که چشمی برای دیدن 
اعتراضات و مبارزات گسترده کارگران 

تاتوری حاکم را در زير سلطه ديک
داشته و اهميت این مبارزات چه در 
تقویت جو مبارزاتی در جامعه در حال 
حاضر و تجارب حاصل از آنها برای 
پيشروی های آینده طبقه کارگر ایران 
را درک کنند، از عدم جوشش و 
گستردگی مبارزات کارگران ایران 
سخن گفته و بروشنی نشان می 

اوال  دهند که حتی متوجه نيستند که
سال  ٣٣طبقه کارگر ایران در طول 

گذشته یکی از پيگيرترین اقشار و 
طبقات اجتماعی در عرصه مبارزات 
جاری بر عليه نظم ظالمانه حاکم 
ودیکتاتوری و خفقان گسترده آن در 
جامعه تحت سلطه ما بوده و از این 
. نظر بسيار هم پر جوشش بوده است

ثانيا، علل عدم پيشروی مبارزات 
گران برغم حجم گسترده آن وجود کار

یک دیکتاتوری عنان گسخته ای است 
از شکل گيری تشکل های  حتیکه 

صنفی طبقه کارگر شدیدًا جلوگيری 
بنابراین با توجه و بررسی . می کند

چنين واقعياتی می توان درک کرد که 
شکاف انداختن و زائل ساختن سد 
همين دیکتاتوری که جمهوری 

بدون وقفه و عریان اسالمی با کاربرد 
زندان و شکنجه و اعدام در مقابل 
رشد مبارزه و تشکل کارگران ما بر پا 
کرده، وظيفه ای ست که انجام آن 
امکان تبدیل جوشش مبارزات کارگری 
به یک جریان قدرتمند را فراهم 
ساخته و چشم انداز گسترش 
هدفمند این مبارزات و تشکل کارگران 

بوجود خواهد  در جریان این مبارزات را
  . آورد

نيروهائی که با عدم شناسایی این 
واقعيت عينی و روزمره در زندگی کارگران 
ایران، قادر به درک تاثيرات سلطه سرنيزه 
بر کميت و کيفيت مبارزه جاری کارگران 

برخًا گاه شانه هایشان را باال نبوده و 
به " دیکتاتوری سرمایه"انداخته و از 

صحبت  مجرد عام ومثابه یک عامل 
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می کنند که گویا در همه جا شکل و 
محتوای یکسانی دارد؛ و با این 
استدالل به این نتيجه آشکارا غير 

دیکتاتوری "واقعی می رسند که گویا 
در کشورهای متروپل نظير "سرمایه

آمريکا، کانادا ، آلمان ، انگليس و 
سوئد به همان صورتی عمل می کند 

حاکم بر که دیکتاتوری امپریاليستی 
ایران، از طریق بورژوازی وابسته در 

چنين  .جامعه ما اعمال می شود
ادعائی عالوه بر این که سرکوب شدید و 
خشونت تمام عيار قهر آميزی که از طریق 
رژیم جمهوری اسالمی به مثابه خدمت 
گزار امپریاليست ها و بورژوازی وابسته 
ایران به طبقه کارگر و همچنين وسيع ترین 

های ایران روا  می شود را انکار می  توده
کند بلکه حتی در سطح نظری هم ناتوان 
از توضيح وضعيت کنونی جنبش طبقه 

در عوض این . کارگر در جامعه ماست
نيروها برای پوشاندن ناتوانی خود، از 

برخورد مشخص با مساله امتناع کرده و  
می کوشند با اشاعه ایده های پوچ و غير 

طح تئوریک، تجدید نظر واقعی خود در س
طلبی نفرت انگيزی را در اصول 

  .مارکسيسم  تبليغ کنند
آنها بدون توجه به تاریخ و چگونگی 
روند تکامل سرمایه داری در جوامع 

جوامعی که طبقه کارگر آنها (متروپل 
بطور عمومی در جریان انقالبات 
بورژوایی و رشد طبيعی بورژوازی 

ی از تکوین یافته و از مزایای ناش
دمکراسی "زیست و فعاليت در یک 

و جوامع ) برخوردار بوده" بورژوایی
که پروسه (تحت سلطه نظير ایران 

تکوین و تکامل طبقه کارگر در همان 
مراحل اوليه اساسًا با پروسه سلطه 
امپریاليسم بر جامعه، تاریخ یک 
سرکوب دائم و بر قراری یک 
دیکتاتوری عریان و تا مغز استخوان 

ه و خشن قرین شده و طبقه وابست
کارگر را از کمترین حقوق صنفی خود 

این دو پروسه کامال ) نيز محروم کرده
متفاوت را از نظر دور داشته و 
همچنين شرایطی که منجر به بوجود 
آمدن دو جامعه امپرياليستی و تحت 
سلطه شده اند را نادیده گرفته و بعد 
به آنجا رسيده اند که به صرف 

مایه در جوامع متروپل و حاکميت سر
تحت سلطه، دیکتاتوری های حاکم بر 
  .این جوامع را  یکسان جلوه می دهند

اولين و مهمترین نتيجه گيری های مضر  
سياسی ناشی از چنين تحليلهای 
انحرافی این است که گویا کارگر ایرانی 
تحت سلطه رژیم جمهوری اسالمی نيز 

می و البته با قائل شدن اندکی تغييرات ک(
، در همان شرایط زیست، کار و )کيفی

مبارزه ای به سر می برد که کارگر سوئدی 
یکی دیگر از انحرافی . و آمریکایی و اروپایی

ترین استنتاجات ناشی از چنين تحليلهای 
انحرافی آن است که گویا به شرط روی کار 

و " معقول"و " بورژوازی متعارف"آمدن یک 
را برسميت ، که حقوق کارگران "متمدن"

بورژوازی ای که حتی در سطح (بشناسد 
جامعه !) جهان هم وجود خارجی ندارد

ایران نيز در عرض چند دهه قابليت تبدیل 
همچون " بهشت های برین"شدن به 

و ! را پيدا خواهد کرد... سوئد و ژاپن و 
طبقه کارگر نيز از وضع فالکت بار کنونی 

اما آیا چنين . نجات خواهد یافت
اجاتی در اولين قدم مواجهه با استنت

واقعيات عينی، مغلوب آقای واقعيت نمی 
شوند؟ آیا به طور مثال می توان شرایط کار 
و زیست و مبارزات و در نتيجه تشکل طبقه 

جایی که در آن  - کارگر در کشوهای متروپل
کشور ها در طول تاریخ مبارزاتی کارگران و 
ر زحمتکشان برخی آزادیهای دمکراتيک نظي

حق رای، حق ایجاد تشکلهای صنفی و 
حتی سياسی مستقل، حق آزادی بيان و 

برسميت شناخته " قانونی"بلحاظ ... 
شده، جایی که سرمایه داران حاکم از 
طریق توزیع درصد ناچيزی از مافوق سود 
غارت شده از کشورهای تحت سلطه، در 
ميان طبقه کارگر خود و ایجاد 

يافته اند آریستوکراسی کارگری امکان 
را با  -کارگران را فريب داده و کنترل کنند

شرایط کار و زیست طبقه کارگر ایران 
جائی که نه تنها در شرایطی  -مقایسه کرد

مشابه با شرایط دردناک طبقه کارگر اروپا 
بسر می برد بلکه در زیر سایه  ١٨در قرن 

یکی از جهنمی ترین دیکتاتوریها، امکان 
صنفی را هم  کمترین تنفس سياسی و

ندارد؟ آیا با وجود تسلط نظام بورژوازی 
وابسته به امپریاليسم و دیکتاتوری عریان 

، رژیمهای ضد بمثابه روبنای ذاتی این نظام
کارگری نظير جمهوری اسالمی، کمترین 
ظرفيت برای باز کردن هيچ گونه فضا و 
منفذ سياسی در جامعه نظير جوامع 

گسترش آن  متروپل را دارند که در پروسه
فضا بتوانند تبدیل به جوامع پيشرفته 
متروپل شوند؟ آیا این رژیم، که برای اداره 
نظام حتی تحمل بخشهای ارتجاعی دیگر 
بورژوازی حاکم را ندارد و در صورت لزوم 
صدای آنها را نيز بریده و تار و مارشان می 
سازد هيچ گاه حتی ظرفيت درآوردن ادای 

انسانی و  اعطای بدیهی ترین حقوق
دمکراتيک به توده های تحت ستم و از 
جمله طبقه کارگر را خواهد داشت؟ تا در 
پرتو چنين فضایی امکان گسترش مبارزه و 

  تشکل کارگران مهيا شود؟

تا آنجا که به واقعيت در ایران برمی گردد 
مسلما جواب پرسشهای باال منفی خواهد 

واقعيت این است که تمامی نيروهایی . بود
ه نمی خواهند نظام بورژوازی وابسته ک

حاکم بر ایران و ماهيت جمهوری اسالمی 
به مثابه رژيم حافظ آنرا بشناسند و با این 
شناخت ضرورت و نقش دیکتاتوری عریان و 
اعمال دائمی قهر و نمایش آن توسط 
حکومت در سرکوب کارگران و مبارزات آنها 
را ، درک کنند، کاری نمی کنند جز آن که 

ا خاک پاشيدن به چشم طبقه کارگر، ب
انرژی مبارزاتی این طبقه را از مسير 
درست یعنی نابودی مانع اصلی پيشاروی 
مبارزاتشان، منحرف نموده و جنبش 
کارگری را از مضمون ضد امپریاليستی و 

  . ضد سرمایه داری آن تهی می سازند
به همين خاطر است که در چنين 

ر بهترین تحليلهایی به طور منطقی و د
حالت، کارگران تشویق می شوند که در 
شرایط ایران یعنی شرایط تسلط یک 
خفقان جهنمی و مرگبار در جامعه و محيط 
های کار، در شرایطی که هر گونه حرکت 

) و غير سياسی(برای تحقق منافع صنفی 
و " امنيتی"از طرف بورژوازی حاکم مارک 

 را می خورد و با" امنيت ملی"در " اخالل"
چاقو و گلوله و زندان و شکنجه و ترور 
پاسخ می گيرد، در شرایطی که کوچکترین 
تالش جمعی و سازمانيافته برای کسب 
خواستهای ابتدایی صنفی نظير دستمزد و 
حقوق عقب افتاده، کارگران را در مقابل 
ماشين سرکوب حکومت قرار می دهد، 
طبقه کارگر نه به فکر ایجاد تشکل های 

سی خود در جهت نابودی صنفی و سيا
سيستم سرمایه داری حاکم بر جامعه از 
طریق مبارزه قاطع و بی امان با رژیم 
سرکوبگر و ضد کارگری جمهوری اسالمی 
باشند بلکه باید تمام انرژی مبارزاتی 

کار "خویش را بکار اندازند تا در جریان یک 
که بطور اجتناب ناپذیر " (آرام سياسی

ر تشکل صنفی و ام) علنی هم می باشد
این تالشی . طبقاتی شان را پيش ببرند

است که عقيم بودن آن بارها و بارها در زیر 
سایه سياه سرکوب رژیمهای شاه و 
  .    جمهوری اسالمی به اثبات رسيده است

تجربه چندین دهه زندگی و کار مشقت بار  
و مبارزه کارگران در چارچوب نظام سرمایه 

دیکتاتوری ذاتی این داری حاکم بر ایران و 
نظام که در سلطه رژیم شاه و جمهوری 
اسالمی متبلور شده است و همچنين 
رویدادهای اول ماه مه امسال در ایران 
درسی برای کارگران آگاه ایران است تا با 
شناخت هر چه عينی تر عامل اصلی 
مصایب خویش یعنی نظام سرمایه داری 

ورانه وابسته ایران، جهت اصلی مبارزات دال
خویش را در جهت نابودی قهرآميز این نظام 

در طی  مبارزه ای قهر آميز و . بکار گيرند
طوالنی ست که کارگران ما امکان تشکل و 
سازماندهی خود و نهایتا امکان اعمال 
رهبری بر تمامی جنبش آزادیخواهانه مردم 
ما برای نابودی مناسبات ارتجاعی موجود 

ی و نيل به یک از طریق یک انقالب اجتماع
جامعه آزاد و برابر و برپائی سوسياليزم را 

  .  خواهد داد

آیا می توان شرایط کار و زیست و 
مبارزات و در نتيجه تشکل طبقه کارگر در 

جایی که در آن کشور  - کشوهای متروپل
رزاتی کارگران و ها در طول تاریخ مبا

زحمتکشان برخی آزادیهای دمکراتيک 
نظير حق رای، حق ایجاد تشکلهای 
صنفی و حتی سياسی مستقل، حق 

برسميت " قانونی"بلحاظ ... آزادی بيان و 
شناخته شده، جایی که سرمایه داران 
حاکم از طریق توزیع درصد ناچيزی از 
مافوق سود غارت شده از کشورهای 

ان طبقه کارگر خود و تحت سلطه، در مي
ایجاد آریستوکراسی کارگری امکان يافته 

را  - اند کارگران را فريب داده و کنترل کنند
با شرایط کار و زیست طبقه کارگر ایران 

جائی که نه تنها در  - مقایسه کرد
شرایطی مشابه با شرایط دردناک طبقه 

بسر می برد بلکه  ١٨کارگر اروپا در قرن 
ز جهنمی ترین در زیر سایه یکی ا

دیکتاتوریها، امکان کمترین تنفس سياسی 
و صنفی را هم ندارد؟
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اجازه بدهيد که قبل از هر چيز سالم کنم به  
همه رفقا و دوستانی که در جلسه امروز 

و قبل از هر صحبتی هم روز . حضور دارند
جهانی کارگر رو که جلسه امشب در 

به تک  ،گراميداشت همين روز شکل گرفته
زيران حاضر درجلسه و همچنين به تک ع

از . همه کارگران ايران و جهان تبريک بگم 
نجا که جلسه امشب با زاد روز تولد کارل او

در شهر ترير  ١٨١٨ماه مه  ۵مارکس که در 
لمان متولد شد تقارن پيدا کرده از طرف آ

خودم و چريکهای فدائی خلق ايران ياد و 
پيگير  خاطره اين انديشمند بزرگ و انقالبی

گرامی می دارم و  وآرمانهای طبقه کارگر  ر
  .به تک تک شما زاد روزش رو تبريگ ميگم

در طول چه مارکس دانشمندی بود که 
همراه با رفيق یک دل و  و چه زندگی خودش

، یک زبانش انگلس در طول زندگی خودشون
چنان دستاوردهای علمی برای بشریت به 

شت یک ارمغان آورد که هنوز هم پس از گذ
روی افکار انسان  وقرن و نيم بيشترین تأثير ر

نام . ها در سطح جهان به جا گذاشته
کمونيسم به مثابه علم شرایط رهائی طبقه 

او با تالشها و . کارگر با نام مارکس عجينه
يک گنجينه واقعا فراموش  شمبارزات خود

نشدنی در اختيار کارگران جهان و انقالبيون 
داده که راه رهائی کمونيست جهان قرار 

مارکس . کارگر هاروروشن و هموار می کنه
اش کينه قابل هانقالبی بزرگيه که آموزش 

سبب شده  وفهم همه جناح های بورژوازی ر
ساله که هر روز مرگ و  ١۵٠نها بيش از اوو 

نابودی انديشه های مارکس رو يعنی 
در عمل  ممارکسيسم رو اعالم می کنن و باز

ه سر زنده تر و شاداب تر اين مارکسيسمه ک
از قبل سر می کشه و قد علم می کنه  و 
کهنگی و نادرستی چنين ادعا ها و چنين 
تفکراتيروثابت ميکنه و همچون هميشه هم 
بر ضرورت و امکان رهائی کارگران و امکان 
پذيری ساختمان سوسياليسم بر ويرانه های 

  .نظم استثمارگرانه حاکم تاکيد می گذاره
رت با توجه به  اينکه همه عمر در هر صو

مارکس صرف مبارزه برای رهائی کارگران و 
تدوين آثاری شد که راه رهائی طبقه کارگر از 
قيد هر گونه ظلم وستم و استثمارروهموار 
بکنه، بهتره برگرديم به طبقه کارگر و روز 
جهانی اش و ببينيم که کارگران ايران روز 

اس جهانی خودشون رو در چه شرايطی پ
و مهمتر بکوشيم تقارن تولد مارکس . داشتن

در  وبا مراسم گراميداشت روز جهانی کارگر ر
اين جلسه به فرصتی جهت درس گيری از 
آموزش های مارکس برای رهائی کارگران 

  .تبديل کنيم
مارکس که قانونمنديهای حاکم بر نظام 

روکشف و رسالت طبقه کارگر  سرمايه داری

لمانه و بر پائی در نابودی اين نظم ظا
روبطور علمی به اثبات رسونده   کمونيسم

همواره تاکيد داشت که  رهائی کارگران تنها 
به همين . ن امکان پذيرهوبه دست خودش

دليل هم مارکسيستها هيچ گاه به معجزه 
که به زيبائی در سرود " خدا، شاه، قهرمان"

انترناسيونال يعنی سرود بين المللی کارگران 
شه اعتقاد نداشته و ندارن و هم طرح مي

همواره به نيروی خود کارگران و سطح وحدت 
و تشکيالت و رشد فکری آنها و اون روحيه 
رزمندگی شونه که متکی هستند و  متکی 

از زمانی که اول ماه مه به عنوان .  بوده اند
که رفقا  - روز جهانی کارگر پذيرفته شده

امه اشاره ای به تاريخچه اش هم در آغاز برن
کارگرها  ،از اون زمان در اکثر کشورها -کردند 

 ،با برگزاری متينگها و تظاهرات های  مختلف
قدرت تشکل و اراده مبارزاتی شون برای 

برای رهائی از اين  شرايط نکبت  ،رهائی
باری که سرمايه دارها و نظم سرمايه داری 
براشون شکل داده رو به نمايش می گذارند 

شون که در جريان مبارزه و از نيرو های خود
ن شکل گرفته ، سان وبرای تحقق مطالباتش

اين روز فرصتی بوده و هست تا  . می بينند
 رو سطح آگاهی، تشکل و رزمندگی کارگران

به واقع هر جا که کارگرها از . ديد و سنجيد
حق برگزاری آزادانه روز جهانی کارگر 
برخوردارند و می تونن همبستگی طبقاتی 

آزادانه به نمايش بگذارند  ور خودشون
چگونگی برگزاری ميتينگها و نمايشات مربوط 

بيانگر حد  ،به گراميداشت روز اول ماه مه
تشکل و سطح آگاهی و اون عزم و اراده 
طبقه برای رسيدن به خواستهای فوری و 

  . دراز مدت اش هست
حال با توجه به اين امر اگر به شرايط کار و 

ران بر گرديم فورا متوجه مبارزه کارگرهای اي
در شرايطی به  ،کارگران ايرانمی شيم که 

پيشواز اول ماه مه رفتن که ديکتاتوری حاکم 
به  رو به هيچ وجه  اجازه هيچ گونه تجمع آزاد

اونها  اجازه نداد  به به خاطر اينکه ؛اونها نداد
که برای پاس داشت و گراميداشت روز 

اين .  جهانی خودشون دست به تجمع بزنند
واقعيت رو يک نگاه حتی به اخباری که در 
مطبوعات چاپ داخل کشورآمده، يعنی 
مطبوعاتی که همگی با رژيم حاکم تنيده 

اين رژيم . هستند به آشکاری نشون می ده
حتی به تشکل های خود ساخته اش مثل 
خانه کارگر که با ديدن خشم و نارضايتی 

و کارگرها تالش می کنن بر اون اعتراضات 
کنترل  رو ناومبارزات کارگری سوار بشن و 
و در اين  ؛کنند هم اجازه راهپيمائی نداد
پيش برد  رو زمينه چنون سياست رذيالنه ای

رسوا کرد و هم اون  بيشتر رو که هم خودش
تشکل های خود ساخته اش رو که مدعی 

بودند اگر وزارت کشور اجازه تجمع نده به 
يمايی اصطالح  به صورت خودجوش راهپ

خوب کار اين ادعا ها و اين  .  کنن می
قزوين  رسوائی ها به اونجا رسيد که حتی در

که يکی از قطب های بزرگ صنعتی کشوره 
يکی از دبيران همين خانه کارگر جمهوری 
اسالمی اعالم کرد که در اعتراض به عملکرد 

ماهيچ تجمعی رو در اين روز  ،وزارت کشور
يعنی ظاهرًا در خوب . برگزار نخواهيم کرد
ولی در عمل درست  ؛حرف اعتراض کرد

ن چيزی که هدف اين بازيها بود رو انجام وهم
يعنی راهپيمائی نکردن و جمع نشدن به . داد

تجمعی که ! مناسبت روز جهانی کارگر
معنی این . خواست واقعی کارگر ها بود

برخوردها جز سرگرم کردن کارگرها و دلخوش 
هائی که قراره اين کردن اون ها به فعاليت

 ،تشکل ها شکل بدن که البته هم نمی دن
نبود و نتيجه ای هم به هر حال جز اينکه اون 

مايوس تر بکنه و به  رو کارگرهای متوهم
.  نمی تونست داشته باشه ،نه بفرستهوخ

واقعيتی که بار ديگر نشون داد که چگونه 
جمهوری اسالمی با اين تشکل های خود 

ط های کارگری مثل خانه ساخته اش در محي
کارگر و شورا های اسالمی کار، تالش می 

. و به بيراهه ببرهکنه مشغول  رو کنه  کارگران
اما عليرغم اين مانورها کارگران آگاه هر کجا 
که تونستن و در هر سطح محدودی هم که 

. پاس داشتند رو بود روز جهانی خودشون
برای نمونه در سنندج کارگران عليرغم همه 

مبنی بر  ،ترفند ها و تهديدات وزارت اطالعات
جشن اول ماه  ، دردستگيری شرکت کنندگان

. مه شرکت کردن و اين جشن رو برگزار کردن
تا جائی که من خوندم وزارت اطالعات به 
فعالين کارگری تلفن کرده بود و يا برخی از 
اونها رو خواسته بود و تاکيد کرده بود که اگر 

تون هابرگزار بکنيد بامراسمی، ميتينگی 
حتی يک گروه . شديدا برخورد می کنيم
خواسته بودن و  رو کوهنوردی رو هم اعضاش

تهديدشون کرده بودن که نبايد برای اين 
اما . مراسم روز اول ماه مه کاری بکنن

عليرغم همه اين فعاليتهای ضد کارگری و 
کارگرها و فعالين کارگری بدون  ،تهديد ها

ک تجمعاتی رو برگزار کردن و واهمه باز هم ي
اين روز رو پاس داشتند و بطور طبيعی هم در 

. خواستهای خودشونروفرياد زدن ،جريان اون
این نمونه از حرکت کارگران از يک ارزش 

ن ميده ونش هخاصی برخورداره ، چون بارديگ
که کارگرها تنها با رها کردن تشکل های رژيم 

انيابی ساخته و گام برداشتن در راه سازم
مستقل خود شونه که قادر می شن 

حرکتهائی  ،حرکتهای مستقل خودشون رو
 ،که واقعا مطالبات واقعی اونها رو پژواک بده

شکل بدن و فرياد اعتراضی خودشون نسبت 

  !در باره موانع سازمانيابي طبقه كارگر در ايران
  
  عنوان سخنرانی رفيق فریبرز سنجری" موانع سازمانيابی طبقه کارگر درباره"
   ۵خ شنبه یدر جلسه پلتاکی ای ست که به مناسبت روزجهانی کارگر در تار 

  . در اتاق پلتاکی چریکهای فدایی خلق ایران ایراد شد ٢٠١٢ میماه 
  گفتار بهت متن این سخنرانی را با برخی تغييرات جزئی از حال" پيام فدایی"
  .نوشتار درآورده و به این ترتيب در اختيار عالقه مندان قرار می دهد 
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 نوبه اين شرايط و مطالبات بر حق ش
  .گوش همگان برسوننروب

چون بحث امشب ما هم در رابطه با موانع  
روی همين تجربه  ،کارگره سازمانيابی طبقه

زنده ميشه تکيه کرد تا ثابت کرد که يکی از 
موانع تشکل یابی کارگران اتفاقا همانا وجود 

که  نستههمين  تشکل های رژيم ساخته 
چون به هر حال اين تشکل  در نقش ابزار،

های رژيم ساخته مثل ابزارهای سرکوب 
می  ،جمهوری اسالمی در محيط های کار

از وظايفشون هم اساسا اينه  نن و يکیوم
از شکل گيری تشکل های مستقل  که

کنترل کنن و تا  رو جلوگيری کنن و کارگرها
جائی هم که می تونن سرکوبشون کنن و 
خوب برای اين کار هم الزمه که گاهی وقتها 
 پرچم  مطالبات کارگرها و خواستهای اونها رو

مثل همين تبليغاتی . هم فريبکارانه بلند کنن
ه در رابطه با اجازه گرفتن از وزارت کشور ک

جهت برگزاری اول ماه مه راه انداختن و بعد 
هم عمال نگذاشتند که راهپيمائی کارگران 
اساسا شکل بگيره و کسی هم البته 
فراموش نکرده که سردمداران همين تشکل 
ها بودند که به کارگران شرکت واحد که در 

حمله صدد ايجاد سنديکای خودشون بودند 
کردن، يورش بردند و حتی زبان یکی از 

  .فعالين اين تالش ها رو هم بريدند
با نگاهی به چگونگی شکل گيری و تحميل 
تشکل های رژيم ساخته در محيط های 
کارگری می بينيم که این تشکل ها به دنبال 
سرکوب بيرحمانه مبارزات کارگرانه که در 

وقتيکه . نمحيط های کارگری شکل گرفت
سازمانهای  ٦٠تا  ٥٨م در فاصله سالهای رژي

سياسی ومبارزات کارگری رو و  تشکل هائی 
که واقعا تشکل های کارگری بودند رو 

خوب امکان اينو پيدا  ،بيرحمانه سرکوب کرد
کرد  که يک چنين نهاد هائی رو هم  به 

به همين دليل هم وجود . کارگرها تحميل کنه
ولتی چنين تشکل هائی  با سرکوب قدرت د

يعنی اون  زور سازمان يافته طبقه حاکمه 
تنيده ست و بررسی تاريخ شکل گيری آنها 

به عامل اصلی پراکندگی صفوف  رو ما
کارگرها يعنی سرکوب ديکتاتوری حاکم 

  .رهنمون می کنه
بدون اينکه بخوام در اين بحث عوامل 

در  ،مختلفی که در کنار اين عامل اصلی
ناديده  رو يل اندپراکندگی صفوف کارگران دخ

اما در  ،بگيرم و يا کم اهميت جلوه بدم
بررسی موقعيت کنونی طبقه کارگر نمی 

صرفا کنار هم رديف  رو شه عوامل مختلف
ند و يا اون وکرد و از تاکيد بر عامل اصلی باز م

که گاهی وقتها ما امری .رو به حاشيه روند
شاهد اش هستيم و گاهی وقتها می بينيم 

اونها در . واقعا چنين می کننکه برخی ها 
حاليکه تالش می کنن و يا به هر حال مدعی 

واقعا می کوشند که  به خودشون  یا اند و
ظاهر چپی هم بدن ولی نسبت دادن 

و فقدان  پراکندگی کنونی طبقه کارگر
سازمان رهائيش رو به استبداد سياسی امر 

  . نادرستی اعالم می کنن و جلوه ميدن
ن نادرستی و غير محق بودن برای نشان داد

کافيه که ما  تنها نگاهی به مبارزات  ،این نظر
کارگران در صد سال گذشته بندازيم و در این 
صورت به آشکاری خواهيم دید که عامل 
اصلی پراکندگی صفوف کارگران و فقدان 
تشکل های مستقل کارگری، اتفاقا سلطه 

 ازديکتاتوری عنان گسيخته ایه که تاکنون 
نده  و در ووب مبارزات طبقه کارگر باز نمسرک

اين سرکوب هم  از هيچ جنايتی هم دريغ 
و موضوع قابل تأکيد دیگه هم که باز . نورزيده

تجربه يعنی تجربه همه اين مبارزات جنبش 
 ،کارگری در اين سالها اون رو نشون ميده

به هر  ،وقت حاال به هر دليلی اینه که هر
کاف افتاده و دليلی در سد ديکتاتوری ش

دیکتاتوری تضعيف شده، کارگرها امکان 
سازمان يابی پيدا کردن و عمًال هم تونستن 
. تشکل های صنفی خودشون رو شکل بدن

به دوران انقالب مشروطه  ؛ اگهراه دور نريم
و  ١٣٢٠وبعد ها هم  برکناری رضا شاه در 

سال طول  ١٢اون فضائی که ايجاد کرد که 
گيری  تشکل های شکل  بعدش بهکشيد و 

اما فکر نمی  ،کارگری در این دوره نپردازيم
کنم که اکثر ما بتونيم يا فراموش کنيم يا 

و با  ٥٧فراموش کرده باشيم که  در سال 
در اثر  رشد  ،شکاف افتادن در ديکتاتوری شاه

 ٥٦گسترده مبارزات مردم و مبارزات سالهای 
کارگرها  ،٥٧و  ٥٦ ایانقالب سالهو  ٥٧و 
ان پيدا کردن که  متشکل بشن و ما هم امک

پس از قيام بهمن شاهد رشد موج وار 
شوراهای کارگری که نوعی تشکل صنفی در 

همان شوراهائی . بوديم ،کارخونه ها بودن
ش نببه ج ٦٠که در يورش ارتجاع در سال 

از بين رفتند و به  ،انقالبی مردم ما و کارگرها
جاشون همين شوراهای اسالمی و همين 
.  خانه کارگر اسالمی کنونی قرار گرفتند

اد بدون توجه به وبنابراين هر کس که بخ
به عنوان عامل  ،استبداد سياسی حاکم

اصلی سرکوب تشکل های کارگری و مانع 
اصلی پراکندگی صفوف کارگران، فقدان 

رومثال به وجود  سازمانهای صنفی این طبقه
ديدگاههای انحرافی در صفوف خود کارگرها و 
یا به عوامل فرعی ديگه ای نسبت بده، هر 
چقدر هم ادعاهای غرائی در طرفداری از 
طبقه کارگر بکنه، در عمل داره اون عامل 

از زير ضرب  رو اصلی يعنی ديکتاتوری حاکم
مبارزه کارگران خارج می کنه و مسئوليت 

از گردن بورژوازی  رو کنونی وضع دهشتبار
. ندازهامی برداشته و به گردن خود کارگرها 

ن داده که اون ودر حاليکه اتفاقا واقعيت نش
عاملی که بايد آماج ضربات و مبارزات کارگران 
قرار بگيره و تنها با تضعيف اونه که طبقه 
کارگر امکان پيدا می کنه که تشکل های 
توده ای ، علنی و سراسری خودش رو شکل 

همين استبداد سياسی و ديکتاتوری و  ،بده

بورژوازی ايران سالهاست بر خفقانيه که 
خوب روشنه که .  جامعه ما تحميل کرده

ديکتاتوری ، وقتيکه پذيرفتيم که ديکتاتوری
واقعا شدیدًا قهر آميز حاکم بر جامعه ایرانه 
که مانع اصلی تشکل و عامل پراکندگی 

آنگاه بحث راهگشا اين ميشه  ،کنونی ست
که  چگونه و با توسل به چه مبارزات و 

سازمانی، ميشه در اين سد شکاف اشکال 
  .انداخت

قبل از اينکه اين بحث رو ادامه بدم وبيشتر 
پيش ببرم  برای اينکه يک دفعه به هر حال 
سوء برداشت نشه و يا برداشت نادرستی از 
اين تاکيد نشه اجازه بديد که يک کم حاشيه 

چون حاال که به عامل اصلی  ؛هم برم
يکتاتوری پراکندگی صفوف کارگران يعنی د

تاکيد شد و نقش اون  تشکل های رژيم 
بهتره يک  ،ساخته هم مورد اشاره قرار گرفت

نگاهی هم به وزن سنگين کارگاه های 
کوچک در اقتصاد ايران و همچنين ارتش 
عظيم بيکاران که هر کدام يک نقش بازدارنده 
در سازمان یابی طبقه کارگر بازی می کنن 

  .  هم  بندازيم
يات اقتصاد ايران در حال حاضر يکی از خصوص

بر . نقش بزرگ کارگاه های کوچک در اونه
اساس برخی گزارشات که البته بايد تاکيد 
کنم در کشوری که آمار معنای واقعی خودش 
رو از دست داده ممکنه خيلی بيشتر از اين 
چيزی که در اين گزارشات هم اومده باشه ، 

زار ه ۵٠٠در حال حاضر بيش از دو ميليون و 
در اين . کارگاه  کوچک در کشور فعال هستند

گزارشات کارگاه کوچک  به واحد هائی اتالق 
می شه که در آنها  زير ده نفر کارگر مشغول 

تعداد  ،بر اساس اين گزارشات. به کارند
کارگرانی که در چنين کارگاه هائی کار می 
کنن در مجموع بيش از پنجاه درصد کارگران 

دن و عمال و قانونا هم  ايران روتشکيل می
اين کارگاه ها نه نماينده کارگری و نه 
نهادهای کارگری دارند و اساسا از اون 

خوب همين واقعيت يکی از اون .  محرومند
عواملی يه  که بر مشکل شرایط سازمان 

اگر ما . یابی کارگری و کارگران ايران افزوده
با اوضاع مثال روسيه  در آستانه  رو اين وضع

درصد کارگران  ٥٤الب مقايسه کنيم که انق
روسيه در بنگاه هائی کارمی کردند که بيش 

بهتر می توانيم به  ،کارگر داشتند ٥٠٠از 
نقش اين واقعيت در سطح باالی تشکل اون 

ر منفی کارگاه های کوچک  يکارگرها و  به تاث
و متوجه . در تشکل کارگران ايران پی ببريم

ه يارانش رهنمود بشيم که چرا لنين زمانی ب
در  رو می داد که تمرکز فعاليت خودشون

کارگاه های بزرگ که تمرکز و تجمع کارگران 
  . قرار بدن ،بيشتره

بعد از اين اشاره به مساله کارگاه های 
کوچک يک نکته ديگه ای هم که باز در 
سازمان يابی کارگران نقش منفی بازی می 

 گستردگی عظيم تعداد بيکاران کشوره ،کنه
و يا همان چيزی که در فرهنگ مارکسيستی 

به نام ارتش ذخيره کار ناميده  ،و فرهنگ ما
اين بزرگی ارتش  ،اين گستردگی. ميشه

به ضرر  رو اون چنان توازن قوا  ،ذخيره کار
کارگرها تغيير داده که کارفرماها  با توجه به 

در پشت در  ،سيل کارگرانی که  آماده به کار
دست  ،ه ها ايستادندکارگاهها و کارخان

خودشون رو  برای انجام هر رذالتی باز می 
نفر  ٦٥٠همين چندی پيش اخراج . بينند

که حتما هم خبرش رو  ،کارگر شهاب خودرو

اد بدون توجه به وهر کس که بخ
فقدان  ،استبداد سياسی حاکم
رومثال به  سازمانهای صنفی این طبقه

وجود ديدگاههای انحرافی در صفوف 
رعی ديگه خود کارگرها و یا به عوامل ف

نسبت بده، هر چقدر هم ادعاهای 
غرائی در طرفداری از طبقه کارگر 
بکنه، در عمل داره اون عامل اصلی 

از زير ضرب  رو يعنی ديکتاتوری حاکم
مبارزه کارگران خارج می کنه و 

از  رو کنونی مسئوليت وضع دهشتبار
گردن بورژوازی برداشته و به گردن 

ا واقعيت اتفاق. ندازهاخود کارگرها می 
ن داده که عاملی که بايد آماج ونش

مبارزات کارگران قرار بگيره و تنها با 
تضعيف اونه که طبقه کارگر امکان پيدا 
می کنه که تشکل های توده ای ، 
علنی و سراسری خودش رو شکل 

همين استبداد سياسی و خفقانيه  ،بده
که بورژوازی ايران سالهاست بر جامعه 

 .  ما تحميل کرده
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خودش يک  نمونه آشکاری از ، شما شنيديد
يا باز هم يک مورد ديگه اش که . اين وضعه

خبر برای خودم جالب بود اين چند وقت پيش 
فرمای کارخانه سابق شباب رسيد که کار

غرب که در کرمانشاه قرار داره و االن مالکيت 
تا کارگر رو  ٢٠کارخونه هم با سپاه پاسدارانه 

بعد جالبه که دليل  اين اخراج . اخراج کرده
ساعت  ٨اينه که اونها حاضر نشدند به جای 

. ساعت برای کارفرما کار کنن ١٢ ،روزانه کار
ه کارفرما هم اون هم نکته مهمش اينه ک

ساعت کار  ٤اعالم کرده که من  بابت اين 
خوب اينها !! تونهاضافه هيچی نمی پردازم ب

کارفرما نشون ميده که اوضاع طوری شده که 
ها بی مهابا ساعات کارروافزايش می دن، 

به اون جا  رو دستمزدهارونمی پردازن و کار
به مساعده  ،نده اندکه حقوق ماهانهورس

 ،اه تبديل شده و مهمتر از اونهای گاه و بيگ
 رو هر تالش مبارزاتی برای تشکل و اعتراض

روشنه که چنين . با اخراج پاسخ می دن 
موقعيتی در تقابل با تالشهای سازمان يابی 
کارگران قرار داره و خوب شديدا هم به اون 

  . لطمه می زنه

ديدگاه هائی هم هست که علت البته  
ی به پراکندگی کارگرها رو تا حد

گستردگی حضور و نفوذ روشنفکران 
خرده بورژوا و احزاب و سازمانهای 
سياسی چپ و ديدگاه هائی که اينها 
اشاعه می دهند  نسبت ميده و کاری 
هم به اين نداره  که در شرايطی که 
سازمانهای سياسی با طبقه در ارتباط 

نيستند تاکيد بر يک چنين مورد ی  
از سر  رو معنائی ندارد جزء شيپور

در واقع این دیدگاه . گشادش نواختن
مسبب اصلی يعنی ديکتاتوری رو در 
ذهن کارگران به حاشيه می رونه و حاال 
ادعاهاشون هم هر چی باشه اون چه 

تنها  ،که عمال به اين وسيله انجام ميشه
به نفع بورژوازی زالو صفت ايران و رژيم 

بدون اينکه بخواهم واقعا .  جبارشه
در اذهان اقشار  رو يده هاجون سختی ا

و طبقات مختلف جامعه ناديده بگيرم اما 
نمی شه با کسانی توافق داشت که به 
جای دشمن می خواهن کاسه و کوزه 
همه مشکالت رو تو سر چپها بريزند  و 
تازه قيافه حق به جانب هم بگيرندکه 

  !ترند "چپ"خودشون از همه 

حال که بحث به سازمانهای سياسی کشيد 
ذاريد که به يکی ديگه از کمبودهای طبقه بگ

کمبود هائی که در خدمت تحکيم  ،کارگر
پراکندگی صفوفش هم قرار داره يعنی فقدان 

در ارتباط با کارگران  ،سازمان رزمنده سياسی
که از پراکندگی  وقتي.  هم اشاره کنم

صفوف کارگران صحبت می شه اکثرًا فقدان 
قرار  مورد اشاره ،تشکل های صنفی طبقه

سازمان ) به فقدان(می گيره و کمتر 
مثًال  .سياسی این طبقه پرداخته می شه

مطالعه مطبوعات کارگری که از داخل کشو 
می رسه نشون می ده که همه اونها عمدتا 

پس  .روی تشکل صنفی متمرکز می شن
الزمه که  تاکيد کنم که اگر کارگران برای چک 

ردن و چانه زدن بر سر شرايط کار و کم ک
به  ،ساعت کار و بيشتر کردن دستمزد

تشکل صنفی نياز دارند و اين يک ضرورت 
برای رهائی از ظلم سرمايه دار  ؛انکار ناپذيريه

و سيستم گنديده سرمايه داری که مبتنی 
 بر مالکيت خصوصی يه و رسيدن به آزادی

دهها بار بيشتر به سازما ن  ، کارگراواقعی
انقالبی  يابی سياسی و سازمان رزمنده

ن داده که وتجربه نش. خودشون  نيازمندند
بدون سازمانی از انقالبيون حرفه ای که در 

طبقه کارگر  ،رها باشهگپيوند با مبارزات کار
قادر به انجام رسالت تاريخی خودش يعنی 
نابودی سرمايه داری و ساختمان 

اینها مسایلی . سوسياليسم نخواهد بود
ازمان یابی هستند که در بحث مربوط به س

طبقه کارگر و شناخت موانع این سازمان 
  . یابی  باید مورد توجه قرار بگيرند

اما از اونجا که برگزارکنندگان اين جلسه تاکيد 
زيادی بر فرصت دادن به شرکت کنندگان در 

ن و در نتيجه دامن وبرای ارائه نظراتش ،اتاق
بنابراين اجازه بديد  ،زدن به اين بحث ها دارند

مين جا اون چه رو که گفته شد جمع که ه
به بخش  رو بندی کنم و توضيحات بيشتر
  .پاسخ و پرسشها موکول کنم 

واقعيت اينه که پراکندگی و فقدان 
 ،سازماندهی و تشکل مستقل کارگری

خصوصيت بارز موقعيت فعلی کارگران 
 ،عامل اصلی اين وضع. ما ست

ديکتاتوری لجام گسيخته ایه که در سه 
شته از سوی جمهوری اسالمی دهه گذ

ضمن  ،اين استبداد عريان. اعمال شده 
 ،سرکوب همه تشکل های کارگری

جلوی هرگونه سازمانيابی صنفی و 
گرفته و همه  رو سياسی کارگران

تالشهای مبارزاتی برای تشکل رو با 
تجربه تالش . سرنيزه  پاسخ داده

کارگران در شرکت واحد و نيشکر هفت 
شکاری نشون می ده خودش به آ ،تپه

که عليرغم مسائل گوناگونی که به 
هر کدام  -برخی از اونها هم  اشاره شد

از اين موارد هم بدون شک تاثير منفی 
در رابطه با امر متشکل شدن کارگرها 

 ،اما عامل اصلی اين پراکندگی -دارند
همانا سرکوب ماشين دولتی يه که هر 
جا هم مردم قادر شده اند در اين 

امکان شکل  ،اتوری  شکاف بيندازندديکت
گيری تشکل های کارگری هم مهيا 

تجربه مبارزات کارگرها به روشنی   .شده

ن داده که کارگران همانطور که برای ونش
بايد برای  ،سازمانيابی صنفی تالش می کنن

سازمان يابی سياسی هم برزمند و تنها در 
چنين شرايطی يه که امکان پيدا می کنن نه 

راه تحقق خواستها و مطالبات صنفی تنها 
بلکه راه تحقق  ،خودشون رو هموار کنن
يعنی کسب قدرت  ،رسالت تاريخی خودشون

سياسی و برپائی جامعه نوين رو هم  پيش 
  .ببرند

بنابراين در شرايطی که واقعيات عينی 
ن می ده که شرط شکل گيری ونش

 ،تشکل مستقل و توده ای کارگران
طه اين ديکتاتوری شکاف انداختن در سل

و آماج مبارزات خودشون قرار دادن 
متاسفانه خيلی از ديدگاه ها و  ،اونه

سازمان های سياسی  از پاسخ به اين 
امر شانه خالی می کنن و اساسا چنين 

برای خودشون طرح نمی  رو سوالی
در . ش پاسخ بدنهکنن که بخوان ب
ن داده که تنها با وحاليکه تجربه نش

قالبی يه که تشکل های اعمال قهر ان
کمونيستی امکان بقا پيدا می کنن و 
قادر به ادامه کاری می شن و در چنين 

نها اين امکان اوبستری هم هست که 
رو پيدا می کنن که  در سد ديکتاتوری 
شکاف بندازند و شرايط شکل گيری 

  . مهيا کنن رو تشکل های کارگری

م وهمين جا تم رو می خواستم اين بحث
ما ياد تجمع اعتراضی کارگران ا ؛کنم

شهرداری در خيابان بهنود تهران افتادم که در 
ارديبهشت امسال يعنی همين  ١١همين 

جمع شده  هاشون چند روز پيش   با خانواده
" . ما گرسنه ايم"بودن و فرياد می زدن 

مقابل  رو واقعيت درد ناکی که شرايطی
 ،تصوير می کنه ،همه جامعه ،چشم همه ما

که بورژوازی وابسته   ،کشه صوير ميبه ت
و رژيم حافظش جمهوری  دندان گرد ايران 

برای کارگران ما يعنی طبقه ای که  ،اسالمی
چريکهای فدائی خلق ايران فلسفه وجودی 

مديون اون هستن رقم زده و هر  رو شون
 صدای کارگر معترض به اين شرايط دهشتناک

هم با زور و سرکوب و زندانی کردن  رو
خوب همين االن هم  ؛رگران پاسخ می دهکا

زندانی بودن تعداد  ،اگر به زندانها نگاه کنيم
خودش جلوه ای از  ،بسياری از کارگران مبارز

شرايطی که ضرورت اتحاد همه .  اين امره
نيرو های مدافع طبقه کارگر رو برای نابودی 
جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته با 

ما و کارگران برجستگی در مقابل تک تک 
امری که راه رهائی . مبارز ما قرارمی ده

يعنی با  ؛هموار خواهد کرد رو طبقه کارگر
و   .برداشته شدن مانع جمهوری اسالمی

. بايد همه تالشها در اين جهت کاناليزه بشه
و  درسالروز تولد انديشمند بزرگ طبقه کارگر

بگذاريد که  تاکيد کنم  ،جشنهای اول ماه مه
هميشه تاکيد داشت که  قهر  که مارکس

به . بايد با قهر مادی سرنگون کرد رو مادی
اميد اينکه پيشروان طبقه برای سازماندهی 

دست به  دست هم داده و طرحی  ،اين قهر
نو دراندازند براتون آرزوی موفقيت و پيروزی 
دارم و اميدوارم که با شرکت فعال تون در 
. بحثهای امشب به غنای بحثها کمک کنيد

  .شاد باشيد

با نگاهی به چگونگی شکل گيری و 
تحميل تشکل های رژيم ساخته در 
محيط های کارگری می بينيم که این 
تشکل ها به دنبال سرکوب بيرحمانه 
مبارزات کارگرانه که در محيط های 

ژيم در وقتيکه ر. نکارگری شکل گرفت
سازمانهای  ٦٠تا  ٥٨فاصله سالهای 

سياسی ومبارزات کارگری رو و  
تشکل هائی که واقعا تشکل های 
کارگری بودند رو بيرحمانه سرکوب 

خوب امکان اينو پيدا کرد  که يک  ،کرد
چنين نهاد هائی رو هم  به کارگرها 

به همين دليل هم وجود . تحميل کنه
 چنين تشکل هائی  با سرکوب قدرت
دولتی يعنی اون  زور سازمان يافته 
طبقه حاکمه تنيده ست و بررسی 

به عامل  رو تاريخ شکل گيری آنها ما
اصلی پراکندگی صفوف کارگرها 
يعنی سرکوب ديکتاتوری حاکم 

 .رهنمون می کنه
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  !اول ماه مه ، روز همبستگي جهاني كارگران فرخنده باد 
در چنين روزی ست که کـارگران دنيـا بـه    . اول ماه مه، روز جهانی کارگر فرا رسيده است

عنوان بخش اصلی نيروهای موّلده ای که با بازوی پر توان خود چرخ های صنعتی جهـان  
در کشورهای مختلف جهان با راهپيمـایی هـای    سرمایه داری را به گردش در می آورند،

.  ی و کيفی طبقه شان را در معرض دید همگان قرار می دهندچند ميليونی، عظمت کّم
آن ها در این روز، مبارزه و تضاد آشـتی ناپـذیری کـه بـين کـار و سـرمایه، بـين کـارگران و         

هـا بـه سـطح     مشتی سرمایه دار سود جوی زالـو صـفت وجـود دارد را از ميـان کارخانـه     
ــوین و انســانی         ــای ن ــراری دني ــی کشــانند و ســاختن و برق ــا م ــای شــهر ه ــان ه خياب
سوسياليستی، دنيائی فارغ از هر گونه استثمار و بهره کشی و ستم و سـرکوب کـه از   
درون همين جوامع سرمایه داری، به دست پر توان خود به وجود مـی آورنـد را نویـد مـی     

  .     دهند
  

ده کنونی که نظام سرمایه داری را در سراسر دنيا فرا گرفته حاکی بحران های فلج کنن
اگر به کشورهائی همچون .  از زوال دیر یا زود نظام استثمار انسان از انسان است

یونان، اسپانيا و پرتغال که در اتحادیه اروپا قرا گرفته اند، نظر بياندازیم می بينيم که 
یه داری بر طبقه کارگر روا داشته، مقاومت، جهانی سرمانظام شرایط مصيبت باری که 

در کشورهائی مثل آمریکا، . اعتراض و خشم مردم این کشور ها را برانگيخته است
خشم کارگران و زحمتکشان همچون کوه ، انگلستان، فرانسه، آلمان و ایتاليا هم

آتشفشانی در درون خود، در حال جوشش است و دیر یا زود طغيان آن، ارکان نظام 
پوسيده کهن را بر هم خواهد ریخت و جامعه نوین سوسياليستی بر خاکستر داغ آن 

  .  این حقانيت ماتریاليسم تاریخی است. شکوفه خواهد زد
  

ای که دولت های حامی سرمایه داران زالو صفت " ریاضت کشی اقتصادی"برنامه های 
ته، در جوامع مختلف پياده برای مبارزه با بحران هائی که جهان سرمایه داری را در بر گرف

می کنند چيزی به جز سر شکن کردن ضرر های مالی منتج از ناهنجاری های ذات 
در واقع سرمایه داران . نظام سرمایه داری بر طبقه کارگر و دیگر اقشار مردم نيست

نظام که یکی پس از دیگری  عظيمیبار سنگين بحران های سعی می کنند تا همواره 
را بر دوش کارگران خالی کنند تا  در سير نزولی خود به پائين می کشند سرمایه داری را

قطع .  باقی بماند" ُپر پول"کار کارگران " ارزش اضافه"جيب های شان همچنان از 
کردن یارانه ها در ایران که با رهنمود سازمان " هدفمند"ها یا همان طرح " سوبسيد"

پول، بانک جهانی و سازمان تجارت های مالی جهانی ای مثل صندوق بين المللی 
ای است که " ریاضت کشی اقتصادی"جهانی صورت گرفته است، یکی از برنامه های 

   .       کارگران و زحمتکشان ایران آن را با پوست و گوشت خود حس می کنند
  

در ایران، اول ماه مه، روز جهانی کارگر در حالی فرا می رسد که رژیم جمهوری 
حکومت حامی منافع سرمایه داران وابسته به سرمایه داری جهانی، آن  اسالمی، این

رژیمی که به منظور . ناميده است" توليد ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"را سال 
حتی در سندیکا  ،کارگرانو وحدت جلوگيری از رشد جنبش های کارگری و عدم تشکل 
ستماتيک و عریان، صدای فعالين ها و اتحادیه های صنفی شان، با سرکوب های سي

کارگری را در گلو خفه کرده و هر حرکت اعتراضی ای را با شالق و شکنجه، زندان و 
! از کار و کارگر می نامد" حمایت"چوبه دار جواب ميدهد، مزّورانه سال جدید را سال 

جمهوری اسالمی با باز گذاردن دست سرمایه داران در عدم پرداخت و تعویق دستمزد 
که " تیموّق" ها، تحميل قرارداد های سفيد امضاء و یا اجرای قرارداد های کوتاه مدت

ه ّقها عدم پرداخت بيمه و حق بازنشستگی و خودداری از پرداخت حقوق َح هدف از آن
و استثمار هر چه شدید تر کارگران است، با  ،ناشی از استخدام های رسمی و دائمی
گرانی که دائمًا به صورت دسته جمعی از طرف بی اعتنائی نسبت به سرنوشت کار

کارفرمایان از کار اخراج می شوند، شرایط دهشتناک تری را برای طبقه کارگر ایجاد می 
نفر از  ٧٠٠اخراج حدود اخراج های دستجمعی کارگران همچون در این راستا، . کند

ارخانه توليد نفر از کارگران ک ٢٣٠کارگران شهاب خودرو در مشهد، بيکار شدن حدود 
ی سيمان  نفر کارگران ُکرد از کارخانه ١۵٠در همدان، اخراج حدود " کيوان"مواد غذایی 

در شهرستان بوکان، اخراج تعدادی از کارگران کارخانه آرد مهاباد، اخراج حدود " کاوان"
ی نوید  نفر از کارگران کارخانه ١۵٠دن حدود شنفر از کارگران فوالد غرب، بيکار  ٢٠٠
نفر از کارگران صنایع فلزی ایران در  ٨٠٠نز در اصفهان، و از طرف دیگر تظاهرات حدود منگ

ماه حقوق و بيمه معّوقه در تهران، اعتصاب کارگران  ٨اعتراض به عدم پرداخت بيش از 
کارخانه نورد لوله صفا در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد شان در ساوه، عدم پرداخت 

ه برق نکاء در مازندران، اعتصاب کارگران کارخانه ریسندگی دستمزد کارگران نيروگا
همه و همه نشان از این دارند که در سال ... برای بهبود شرایط زندگی خود وکاشان 

  .  جدید، گسترش بيکاری و فقر و فالکت فزون بار تری برای کارگران در پيش است

ــترش روز  گســـــــ
افزون اعتراضـات و  
مبـــارزات کـــارگری 

رکوب در شرایط س
عریـــان جمهـــوری 
اســالمی و اخــراج 
هــــــای دســــــته 
ــه   ــه بـ ــی کـ جمعـ
ــا   ــواردی از آن ه م
ــاره   ــاال  اشــ در بــ

اوضـاع   شد، در حالی کـه بـه روشـنی بيـانگر    
کــه بــر محــيط کــار و  اســت طاقــت فرســائی 

، در عـين  زیست طبقه کارگر حاکم می باشد
حال نشان می دهد که کـارگران مـا از چنـان    

ه عليـرغم همـه   روحيه مبارزاتی برخوردارند ک
برقراری بساط شکنجه و  شرایط دیکتاتوری و

چوبه دار در هر کوی و بـرزن، بـاز از مبـارزه در    
ــه خــود     جهــت تحقــق خواســت هــای عادالن
ــکنجه    ــم دار و شــ ــيده و رژیــ ــت نکشــ دســ
جمهوری اسالمی نتوانسـته اسـت آن هـا را    

بـا توجـه بـه ایـن     . به سکوت و تمکـين وا دارد 
ی کارگران در شرایط واقعيت که مبارزه اقتصاد

دیکتاتوری حاکم بـر ایـران خيلـی زود بـا مـانع      
سرکوب دولت روبرو شده و خصلت سياسی 
پيدا می کند، ما در اقصی نقاط ایران در چنـد  
دهه اخيـر شـاهد مبـارزات کـارگران و مقابلـه      
جمهوری اسالمی با آنان که حتـی منجـر بـه    
. درگيری های خونين نيز شده است بوده ایم

ــن ح ــه    ای ــانگر آن اســت ک ــع بي ــه واق قيقــت ب
کــارگران مبــارز ایــران، دهــه هاســت کــه جــو  
مبارزاتی را در ایران برقـرار کـرده و رشـد داده    

کارگران مبارز ما در جریان همين مبـارزات  . اند
خود، هر چه بيشتر دشمنانشان را بهتر مـی  
شناسند و می بينند که نه فقط کارفرما ها و 

حـامی آن هـا یعنـی    سرمایه داران بلکه رژیم 
جمهوری اسـالمی در ُزمـره دشـمنان اصـلی     

  . طبقه کارگر هستند
ــر کســی پوشــيده نيســت و      ــت ب ــن واقعي ای
کارگران آگاه و پيشرو به خوبی می دانند کـه  
پيش شرط زندگی در یک جامعه آباد و آزاد در 
ایران، در درجـه اول از کانـال سـرنگونی رژیـم     

مــی  و از طریــق انقالبـی  جمهـوری اسـالمی  
گذرد که به دست خود طبقه کارگر با رهبـری  
متشکل و با ایدئولوژی خود آنان، در اتحـاد بـا   
دیگر اقشار زحمتکش جامعه متحّقـق گشـته   

امری که وظيفه هموار نمـودن راه ایـن   . باشد
انقــالب را در مقابــل همــه کــارگران پيشــرو و  
ــرار مــی    ــن طبقــه  ق روشــنفکران انقالبــی ای

  .دهد
  

ــاد اول  ــی ب ــانی    گرام ــه، روز جه ــاه م م
  !کارگر

نابود باد رژیم وابسته به امپریاليسم 
  !جمهوری اسالمی

  !مرگ بر نظام جهانی سرمایه داری
  !زنده باد کمونيسم !   پيروز باد انقالب

  
  چریکهای فدائی خلق ایران  

  ١٣٩١اردیبهشت  

 

  

 !كارگران جهان متحد شويد
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هزار  یندر گرامی داشت روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر، چند :لندن
های مختلف، امروز در شهر لندن مليت تن از فعالين کارگری و چپ از 

با مارش طوالنی  انگلستان در مقابل کتابخانه مارکس تجمع نموده و
جهانی کارگر را گرامی  ، روز"ترافلگار  اسکوئر"خود به سمت ميدان 

در طول  .مطالبات بر حق کارگران پای فشردند ها و داشته و بر آرمان
يمائی بزرگ،  نمایندگان اتحادیه های کارگری و گروه های این راهپ

سياسی از کشور های مختلف با حمل بنر ها و پرچم های خاص 
خود، هر یک شعار هائی را در ارتباط با خواست های آنی و آتی 

اما یک شعار در راه پيمائی برای گرامی . کارگران را فریاد می زدند
ت کنندگان در فضا به طرز داشت اول ماه مه از طرف همه شرک

روز جهانی ، زنده باد اول ماه مه "برجسته ای طنين افکند و آن شعار 
بود که نشان از گستره جهانی طبقه کارگر داشته و بيانگر آن " کارگر 

بود که تمامی تظاهرکنندگان، بر ضرورت اتحاد و همبستگی کارگران 
هان به هر وسيله در شرایطی که بورژوازی در سطح ج .تاکيد داشتند

ای متوسل می شود تا مارکسيزم را به مثابه بيان تئوریک جنبش 
امری منسوخ شده و سترون جلوه دهد، امسال نيز تجمع ، کارگری 

چند هزار فعال کارگری و چپ در مقابل کتابخانه مارکس، تو دهنی 
. محکمی به این تالش مذبوحانه طبقه استثمارگر سرمایه دار بود

هاست که تجمع در این  که در لندن اکنون دیگر سالجالب است 
محل جهت آغاز راهپيمائی اول ماه مه، به سنت جا افتاده ای تبدیل 
شده است که خود جلوه آشکاری از ارج گذاری کارگران آگاه و فعالين 

و پافشاری بر حقانيت  چپ نسبت به آموزگار راستين طبقه کارگر
در ميان  .ئی طبقه کارگر استکمونيسم به مثابه علم شرایط رها

های گوناگونی که در این راهپيمائی شرکت داشتند،  مليت
. تشکل های ترک برجستگی خاصی داشت و تعداد سازماندهی

فعالين چریکهای فدائی خلق نيز با بنر و آرم سازمان، با 
روز جهانی کارگر  را پاس ، شرکت در این مارش کارگری 

اعالميه های سازمان به داشته و در طی راهپيمائی، 
ميان  مناسبت اول ماه مه را به زبان فارسی و انگليسی در

  .شرکت کنندگان در راهپيمائی روز جهانی کارگر پخش نمودند
  با ایمان به پيروزی راهمان

  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در لندن
  ٢٠١٢اول ماه مه 

های گذشته  سالروز اول ماه مه امسال همچون  :)استكهلم( سوئد
های گوناگونی در بزرگداشت روز کارگر در  پيمائی تظاهرات و راه

های مرکزی  احزاب گوناگون سوئدی در خيابان.  استکهلم برگزار شد
فعاليت های خود اجتماعات و  استکهلم هر يک با شعارها و پرچم

ی در ئها ها مبادرت به سخنرانی ی را سازمان داده و طی آنهائ
در برخی از اين تظاهرات و اجتماعات بر . روز کارگر نمودندرابطه با 

 .  شعار داده شد نيز ها در افغانستان و عراق امپرياليستجنگ عليه 
سوئد باید از افغانستان " نداز جمله شعارهایی که فرياد زده می شد

در این هائی  و سخنرانی ندبود" دست آمریکا کوتاه"و " خارج شود
ا توجه به رشد بحران اقتصادی و شرايط اجتماعی ب. صورت گرفتمورد 
امسال در بسياری از این مراسم ها تعداد بيشتری نسبت  ،  سوئد

هواداران چریکهای فدایی . های گذشته شرکت کرده بودند به سال
 ای از این حرکات شرکت کرده و خلق ایران در استکهلم در پاره

ن ميادر نگليسی ا فارسی وهای ن بازبه ن را مازی ساها طالعيها
ات نظرو به توضيح مواضع و ه دعابرین پخش نمون و کنندگا  شرکت

 داخته وپرکسانی که در اين رابطه سئواالتی داشتند، ی ابرن مازسا
داری جهانی و سگهای  بار دیگر فریاد اعتراض خود عليه سرمایه

  .زنجيری آن را سر دادند
  !گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر

  !ابود باد رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمین
 –سازمان هواداران چريکهای فدائی خلق ايران در استکهلم 

 ٢٠١٢مه  ٢،  سوئد

با فرا رسيدن اول ماه مه، روز جهانی کارگر، شهر ): گوتنبرگ(سوئد 
گوتنبرگ در سوئد بار دیگر شاهد تجمع فعالين کارگری و نيروهای چپ 

همچون . مختلف در یکی از ميادین اصلی این شهر بود از مليت های
هميشه این روز باز فرصتی شد برای نمایش قدرت طبقه کارگر این 

روز . شهر که از سابقه طوالنی در تجمعات کارگری برخوردار می باشد
جهانی کارگر امسال در این شهر، به لحاظ کمی و کيفی نسبت به 

امسال بر عکس سال پيش، . دسال های قبل با شکوه تر برگزار ش
فرو کش کرده بود و ) سبز اللهی(تب و تاب جنبش به اصالح سبز 

. حتی اثری از گردن فرازی هواداران فرصت طلب آن هم دیده نشد
الزم به یاد آوری است که در این روز برخی از فعالين گروه های 
ع اسالمی که عمدتا ایرانی هستند با حضور خود سعی در تبليغ مواض

و بدون " روز جهانی کارگر"آن ها بدون درک  اهميت . خود داشتند
توجه به خواست ها و مطالبات کارگران ، صرفا از این فرصت سوء 
استفاده کرده و حرف ها و مواضع تکراری و جهت دار خود را مطرح 

در این روز که یکی از آفتابی ترین و گرم ترین .می کردند
ود، هزاران تن از باورمندان به روزهای بهاری در این شهر ب

خواست ها و مطالبات طبقه ی کارگر یک بار دیگر به دور هم 
جمع شدند تا با خواست نابودی سلطه امپریاليست ها که با 
جنگ و استثمار و بهره کشی تنيده است ، پرچم های سرخ را 
به اهتزاز درآورند تا ضمن تاکيد بر ضرورت نابودی این نظام 

دل و یک صدا از جنبش انقالبی کارگران به  ظالمانه یک
خصوص پس از گسترش جنبش ضد سرمایه داری در طول 
سال گذشته و اعتصابات سراسری در کشورهای مختلف، 

بی تردید .  دفاع کنند و همبستگی خود را با آن اعالم نمایند

  ...اي داغ لعنت خورده، دنياي فقر و بندگي!برخيز
آنها گزارشی از راه پيمایی های روز جهانی کارگر و شرکت فعالين چریکهای فدایی خلق در 

  )و هلند انگلستان، سوئد، استراليا، کانادا، اتریش(
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نمی توان تاثير جنبش وال استریت و یا همان جنبش نود و نه 
را در گستردگی تجمع امسال نادیده ) ٪٩٩(در صدی ها 

رهروان آن ها با شور و شوق فراوان یک بار دیگر در . گرفت
این ميدان و در این شهر اعالم می کردند که مبارزه عادالنه 

شعارها و تراکت های زیادی که بعضا . همچنان ادامه دارد
مردم از گردن خود آویزان کرده بودند نشان از تداوم و حمایت 

آن هم در شرایطی که همه شاهد . این جنبش را می داداز 
هستند چگونه نظام سرمایه داری در سطح جهانی بار 
سياست های استثمارگرانه ی خود را بر دوش کارگران و 

ریاضت "زحمتکشان انداخته و با تبليغ سياست های 
در تالش  است تا با فشار هر چه بيشتر به کارگران " اقتصادی

   .ی خود را حفظ کندسود های نجوم
فعالين چریک های فدایی خلق طبق سنت هر ساله با برپایی چادر 
اطالعاتی و ميز کتاب توانستند ضمن پخش اعالميه های مربوط به 
اول ماه مه، تراکت سخنرانی و بحث آزاد به مناسبت اول ماه مه در 

، مواضع سازمان را به اطالع )به تاریخ شنبه پنجم ماه مه(پالتاک 
شعارها و بویژه عکس هایی که گوشه ای از جنایت . دیگران برسانند

های جمهوری دار و شکنجه و جنایت هایی که در زمان نخست وزیری 
را به نمایش می گذاشت ) بطور مثال، کشتار دهه شصت(موسوی 

تعدادی زیادی از این بنر ها و .  با استقبال وسيع مردم مواجه شد
ئواالتی را پيرامون آن مطرح نمودند که از پوستر ها عکس گرفتند و س
در همين رابطه تاکيد شد که اصالح طلبان . سوی رفقا پاسخ داده شد

حکومتی و از جمله موسوی با هيچکدام از سردمداران و مدافعين 
جنایتکار رژیم فرقی ندارند و ما خواهان سرنگونی تماميت رژیم 

وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی به مثابه حافظ سرمایه داری 
یکی از کسانی که می گفت خود زمانی در . در ایران بوده و هستيم

 ۵جنبش فدایی فعال بوده با دیدن آفيش برنامه سخنرانی روز شنبه 
با تاکيد " در باره موانع سازمان یابی طبقه کارگر ایران"مه در پالتاک 

دی است مطرح می کرد که   این موضوع یکی از اساسی ترین موار
که باید بيشتر مورد توجه قرار گيرد ، چون هستند احزاب و سازمان 

چنين جلسات .   طبقه کارگر جا می زنند" نماینده"هایی که خود را 
پرسش و پاسخی با شرکت خود کارگران و فعالين آن می تواند بسيار 

حضور چهره های جوان و پرسش های آنان پيرامون  .راه گشا باشد
آرم سازمان که در .  کی دیگر از موارد مثبت این روز بودچریک ها، ی

جنب چادر زده شده بود، همچون سال های پيش مورد توجه ایرانيان 
و فعالين مليت های دیگر قرار گرفت، تا جایی که بارها از آن عکس 
گرفته شد و عده ای نيز با ایستادن در کنار آرم و عکس گرفتن سعی 

. ماندنی از این روز را برای خود حفظ کنند می کردند خاطره ای بياد
حاضرین غير ایرانی از اصالت اجزای این آرم به وجد آمده بودند، بطور 
مثال وجود داس و چکش در کنار سالح، در زمانی که به اشتباه و با 
تبليغ وارونه ی امپریاليست ها و نوکران شان که هرگونه مبارزه 

و در نهایت با لشکرکشی با آن رهایی بخش را با تروریسم تعریف 
مقابله می کنند، برعکس آنان وجود سالح را تائيد و آن را برای 

استقبال از ميز کتاب  .سرنگونی دیکتاتورها مورد تاکيد قرار می دادند
به ویژه ویدیو (قابل توجه بود و  فروش کتاب، پيام فدایی و سی دی 

لوه ای از مبارزه زنان کليپ رزم زنان چریک های فدایی خلق ایران ـ ج
در این روز به خوبی انجام شد و بازدید کنندگان از ميز ) برای رهایی

کتاب با کمک های مالی خود حمایت شان را از چریکهای فدائی 
فعالين چریک های فدایی خلق در این مراسم در  .نشان دادند

چهارچوب مواضع سازمانی خود  ضمن تاکيد بر ضد انقالبی و ضد 
ی بودن رژیم جمهوری اسالمی، از مطالبات بر حق کارگران ایران کارگر

که همانا آزادی تشکل های مستقل کارگری، حق اعتصاب، تدوین 
قانون کار با توجه به مصالح کارگران، مسئله ی افزایش دستمزد ها در 

دفاع .... حد رشد تورم، تامين اجتماعی، رفع هرگونه ستم و تبعيض و 
به آن ها را سرنگونی تماميت جمهوری اسالمی  کرده و شرط رسيدن

اعالم کرده و تاکيد داشتند که تجربه نشان داده رهائی کارگران 
و در .  وابسته است به نابودی نظام سرمایه داری حاکم بر کشور

پاسخ به پرسش هائی که در مورد تحریم های اقتصادی دولت های 
يشد که ارمغان این امر غربی عليه ایران سئوال ميشد ، توضيح داده م

، خالی تر شدن سفره ی کارگران و زحمتکشان و گسترش  فقر و 
به همين دليل هم ما ضمن مخالفت .  سيه روزی و بيکاری می باشد

با سياست های امپریاليست ها و با تاکيد بر ضرورت سرنگونی 
جمهوری اسالمی ،خواهان تحقق این امر به دست مردم رزمنده خود 

  .می باشيم
در پایان یادآور می شود که در این شهر و بنا به سنت دیرینه هر 

در زمان های مختلف و با آرم ها، ) مارش(ساله ، شش راه پيمایی 
بنر ها، شعارها و پرچم های گوناگون انجام می شود، که همه ی آن 

در . ها به نوعی یا آغاز و یا پایان شان در این ميدان صورت می گيرد
جای شهر به رنگ سرخ درآمده و در سطح وسيعی روز  این روز همه

هرچند که در این ميان احزاب . جهانی کارگر پاس داشته می شود
نيز مذبوحانه می کوشند تا با روش فرصت ) که در قدرت اند(ليبرال 

  .طلبانه در ميان مردم و  فعالين کارگری برای خود جائی باز کنند
  !گرامی باد روز جهانی کارگر

ون باد رژیم سرمایه داری وابسته به امپریاليسم سرنگ
  !جمهوری اسالمی
  !زنده باد کمونيسم!   پيروز باد انقالب

  !کارگران جهان متحد شوید
 سازمان هواداران چریک ها ی فدایی خلق ایران در گوتنبرگ 

 ٢٠١٢مه  ٢، سوئد

امسال در سيدنی جریانات و سازمان های سياسی و :استراليا
از (يایی و دیگر مليت های ساکن در این شهر چپ استرال

اول ماه مه، روز ...) عراق و -ترکيه  -کشورهای ایران 
این .  همبستگی جهانی کارگران را به گرمی گرامی داشتند

نيروها با سازمان دادن راه پيمائی و برگزاری جشن و پایکوبی 
ا از آن ج. ، روز فرخنده کارگر را به رسم هر سال پاس داشتند

که در استراليا به طور معمول ، اولين یکشنبه ماه می  را به 
عنوان روز کارگر جشن می گيرند ، در نتيجه  امسال در تاریخ 
ششم ماه می ، فعالين کارگری و سياسی ابتدا در هاید پارک 
سيدنی در مرکز شهر جمع شده و پس از راه پيمایی و عبور 

مقابل " رتين په ليسما"از تعدادی از  خيابان های شهر در 
کنسولگری آمریکا  دست به تجمع اعتراضی زده و نماینده 

الزم به  .های جریانات گوناگون سياسی سخنرانی نمودند
توضيح است که امسال بر عکس سال های گذشته اتحادیه 
های کارگری حضور  بسيار کمرنگی داشتند در حالی که سال 

در رویارویی با حزب گذشته آن ها در حمایت از حزب کارگر و 
این امر گرچه . ملی گرا ها حضورشان پر رنگ تر بود -ليبرال 

باعث کمتر شدن تعداد تظاهرکنندگان شده بود اما به جایش 
  .حرکت امسال را بسيار رادیکال تر از سال های قبل کرده بود

تظاهر کنندگان در حين مارش انقالبی خود بر عليه وضع موجود شعار 
:  نمونه ای از شعار ها عبارت بودند از . سر دادندهای بسياری 

وقتی کارگران ما مورد "، !" کارگران اتحاد اتحاد ، ما بازنده نمی شویم"
یک "، !" چکار ميکنيم؟ به حمایتشان بر ميخيزیم!  حمله قرار ميگيرند

 ".زنده باد اول مه"، !" ، انقالب  انقالب! یک راه حل... راه حل 
سيدنی، نيز با شرکت در این  - ای فدایی خلق ایران هواداران چریکه

همکاری گسترده آن ها با . راه پيمائی روز کارگر را گرامی داشتند
 انقالبيون ترکيه بار دیگر ضرورت همکاری همه نيرو های انقالبی بر 
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در ضمن در طی این راه . عليه امپریاليسم را به نمایش گذاشت
های سازمان به مناسبت اول ماه مه  پيمائی تعداد زیادی از اطالعيه

به زبان فارسی و انگليسی در ميان جمعيت پخش شد که مورد 
در جریان این مارش  آرم سازمان  . استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت

که بيانگر رادیکاليسم این تشکيالت در مبارزه طبقاتی می باشد مورد 
نان انقالبی از ما می تا آن جا که بارها جوا. توجه بسياری قرار گرفت

گرامی باد روز  .خواستند تا در کنار آرم ایستاده و عکس بگيرند
  !جهانی کارگر

  !مرگ بر امپریاليسم
  !جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد

  استراليا  -هواداران چریکهای فدایی خلق ایران در سيدنی 
  ٢٠١٢ششم ماه مه 

يکی از پر شکوه ترين راهپيمائی ها  امسال شهر وين شاهد :اتريش
روز سه شنبه اول ماه مه، هزاران نفر از . در گراميداشت روز کارگر بود

ها و تشکل های سياسی و فعالين  کارگران، زحمتکشان و سازمان
های بر حق  کارگری به خيابان آمدند تا با مارش متحدانه خود آرمان

پيمائی  سه نقطه شهر، راهصبح، از  ٧از ساعت  . شان را فرياد زنند
های اطراف آن در مرکز شهر شروع شد و  ميدان به طرف شهرداری و

پيميان  به اين ترتيب کل شهر زير پوشش بنرها و شعارها و موزيک راه
ريشی در مراسم امسال به تحضور گسترده نيروهای غير ا. قرار گرفت

  .نسبت سال گذشته برجستگی بيشتری داشت
مسير راهپيمائی، نيرو های گوناگون سياسی  همچون هميشه در

ها در سراسر  ميز کتاب گذاشته و در رابطه با فجايعی که امپرياليست
های  جهان شکل می دهند به افشاگری دست زده و از آرمان

  .آزاديخواهانه و کارگری دفاع نمودند
فعالين چريکهای فدائی خلق در وين  هم به سهم خود چه با شرکت 

مائی و چه با برگزاری ميز کتاب در اين حرکت فعاالنه شرکت پي در راه
های آلمانی، انگليسی و  و اعالميه های سازمان به زبان. نمودند

فارسی را در اختيار تظاهرکنندگان قرار داده و ضمن حمايت از 
مطالبات طبقه کارگر در ايران و جهان  و افشاگری بر عليه نظام 

نی جمهوری اسالمی با هر جناح و سرمايه داری بر ضرورت سرنگو
  .دسته تاکيد نمودند

  !گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر
  !کارگران جهان متحد شويد

  !مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی
  ريشتا -در وین  فعالين چريکهای فدائی خلق ايران

  ٢٠١٢مه  ٣

ر آمستردام ، مراسم نيروهای تشکيل دهنده ميز کتاب هلند د :هلند
در ميدان " کميته ی ایرانی اول ماه مه"روز کارگر امسال را تحت نام 

چون روز اول ماه مه تعطيل .  اين شهر برگزار کردند" بورس پلين"
رسمی نبود و با روز کار مصادف شده بود ، برگزارکنندگان اجبارا اين 

مراسم با .  ندبعد ازظهر سازمان داده بود ٧تا  ٥مراسم را در ساعت 
 (Mikis Theodorakis)پخش موزيک يکی از موسيقی دانان مبارز يونان 
در اين برنامه یکی از . آغاز شد و سپس سرود انترناسيونال اجرا گردید

را برای رفقای زن هلندی با گيتار خود ، سرود آفتابکاران جنگل 
ه حاضرین نواخت و سپس رفيق زن هلندی ديگری ، پيام ميز کتاب ب

مناسبت اول ماه مه، روز جهانی کارگر، که به هلندی ترجمه شده بود 
، را برای حاضرين خواند و سپس برنامه با سرود و موسيقی کردی و 

 - مردمی ادامه يافت و در آخر هم سرود جهانی طبقه کارگر 
 .انترناسيونال، توسط شرکت کنندگان در متينگ خوانده شد

 مسال ضروری است که يادآوری شود کهدر رابطه با برگزاری مراسم ا
سازمان ها و تشکالت متشکل در ميز کتاب آمستردام از جمله فعالين 

هلند همچون سال گذشته تالش کردند  –چریکهای فدائی خلق ايران 
روز جهانی کارگر را در همکاری با نيروهای ديگر و به خصوص سازمان 

د؛  اما متاسفانه ها واحزاب و فعالين کارگری هلندی برگزار کنن
عليرغم برگزاری جلسات متعدد با چنين نيرو هائی آن ها نه تنها به 
راه پيمائی در خيابان رضايت ندادند بلکه برغم اينکه برخی از نيرو 
های هلندی موافق آن بودند ، برخورد دمکراتيک را نيز ناديده گرفته و 

ود مبادرت به عليرغم مذاکراتی که در جريان بود خود بر اساس نظر خ
به همين دليل هم نيرو های ميز کتاب با تاکيد . تصميم گيری نمودند

بر ضرورت برگزاری مراسم در خيابان در اعتراض به روش های غير 
  .دمکراتيک آن ها ،  از جريان مذاکرات خارج شدند

با در نظر داشتن واقعيت فوق، به دليل فرصت کم و تمايل به شرکت 
در روز جهانی کارگر، جریانات ميز کتاب ، فورا نيرو های گوناگون 
نمودند تا امکان " کميته ی ایرانی اول ماه مه"مبادرت به تشکيل 

  .برگزاری مراسم این روز  را فراهم نمايند
  !گرامی باد روز جهانی کارگر
  !کارگران جهان متحد شويد

  !نابود باد امپرياليسم
  !ايد گرددجمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود ب

  هلند -فعالين چريکهای فدائی خلق ايران 
  ٢٠١٢مه  ٣

به مناسبت روز جهانی کارگر  ،در روز سه شنبه اول ماه مه  :كانادا
در . متنوع و تظاهرات پر شکوهی در شهر تورنتو برگزار شد تجّمعات

چند نمایش خيابانی در ميدان نيتن فيليپس ، ساعات اوليه روز 
)Nathan Philips( تن از  ٢٠یکی از این نمایش ها که . برگزار شد

استعداد کانادا در آن بازی کرده و جدال ميان طبقه  هنرپيشه های با
کارگر و طبقه سرمایه دار را به شکلی سمبوليک نشان می دادند، 

و ) طبقات فرودست جامعه(درصدی ها  ٩٩مسابقه شطرنجی ميان  
درصدی ها  ٩٩با برنده شدن بود که ) طبقه سرمایه دار(درصدی ها  ١

کدام مقداری  کنندگانی که هر هنگام ظهر نيز تظاهر . خاتمه یافت
غذا با خود آورده بودند، به شکلی سمبوليک برای نشان دادن آرزوی 

، داشتن جامعه ای که در آن هيچکس گرسنه نباشد و همه مردم 
در  ثروت های جامعه را با هم شریک شوند، یک مهمانی ناهار جمعی

برگزار کردند و غذاهای خود را با ) Queens Park(ميدان کوئينز پارک 
کنندگان در محوطه سيتی هال  سپس تظاهر .یکدیگر تقسيم نمودند

)City Hall (جا به سمت پارک الکساندر  جمع شده و از آن
)Alexander Park (هزار نفر از کارگران و  ٣بيش از . پيمایی کردند راه

های سياسی و نيروهای مترقی  و هواداران سازمان فعالين کارگری
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پيمایی و تظاهرات،  بعد از این راه. پيمایی شرکت داشتند در این راه
 ٢٤کنندگان در پارک الکساندر چادر زده و به مدت  صدها نفر از تظاهر

شتن ميز کتاب، پخش اطالعيه و ترتيب ساعت تجمع نمودند و با گذا
دادن سخنرانی های گوناگون ، صدای کارگران و زحمتکشان تحت 

  . عليه سرمایه داری جهانی منعکس کردند ستم در جهان را بر
مکو يشب در پارک س ٩کنندان در ساعت  بخشی دیگر از تظاهر

)Simcoe Park (رده نيروهای پليس این پارک را محاصره ک. تجمع کردند
کنندگان اعالم کردند که اجازه چادر زدن در این پارک را  و به تظاهر

نفر از  ٣. جا را تخليه کنند شب آن ١٢ندارند و باید قبل از ساعت 
و نيم  ١١به برپایی چادر کردند، در ساعت  کنندگانی که اقدام تظاهر

کنندگان با زور پليس مجبور  توسط پليس دستگير شدند و بقيه تظاهر
  .  ترک پارک شدند به

فعالين چریک های فدایی خلق در کانادا نيز در تظاهرات و مراسم 
 مختلف اول ماه مه در تورنتو شرکت کرده و با حمل پالکاردها و بنر
های خود تالش کردند که کارگران آگاه و نيروهای مترقی و افکار 
ان عمومی تورنتو را هرچه بيشتر با زندگی کارگران و زحمتکشان ایر

تحت حاکميت رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی، آشنا 
حدود هزار نسخه از ترجمه ، در طی این آکسيون مبارزاتی . کنند

انگليسی اطالعيه اول ماه مه چریک های فدایی خلق ایران، در ميان 
تعداد زیادی از کسانی که اطالعيه را می . کنندگان پخش شد تظاهر

تند و با رفيقی که اطالعيه را پخش کرده بود می گش خواندند، بر
صحبت می کردند و با عالقه از او می خواستند که بيشتر در مورد 

  .ایران توضيح بدهد
 ١٠برای درک اهميت این تظاهرات باید در نظر داشت که تا حدود 

سال پيش، شرایط اجتماعی کانادا طوری بود که به عنوان مثال بخش 
این کشور چيزی از روز اول ماه مه نمی دانستند قابل توجهی از مردم 

چنان چشمگير و  و حرکت های نيروهای چپ در این روز نيز آن
اول ماه  ،به خصوص که بر اساس قوانين دولتی کانادا . مشخص نبود

مه به عنوان روز جهانی کارگر به رسميت شناخته نمی شود و 
لين دوشنبه ماه بورژوازی کانادا همچون سرمایه داران آمریکا او

و در این روز . سپتامبر را به عنوان روز کارگر به رسميت می شناسند

اتحادیه های زرد کارگری و ) که به روز کارگر دولتی مشهور است(
دیگر عناصر و گروه های وابسته به سيستم هر سال راه پيمایی می 

د که تماميت نظم ظالمانه موجود را آماج حمالت خو بدون این ،کنند 
سال  ٥یا  ٤سال پيش، و بخصوص از  ١٠اما از حدودأ . قرار دهند

این . گذشته، شرایط اجتماعی کانادا شدیدأ رادیکال تر شده است
های  رادیکاليزه شدن شرایط از یک سو به دليل تعميق بحران

ها بر دوش کارگران از سوی  شکن شدن بار این بحران اقتصادی و سر
 یگر تحت تأثير  گسترش مبارزات ضدبورژوازی حاکم و از سوی د

مبارزاتی مانند تظاهرات بزرگ ضد اجتماع . امپریاليستی بوده است
 در تورنتو و جنبش اجتماعی ضد )G-20(کشور صنعتی  ٢٠رهبران 

و طی آن  مشهور شد" اشغال وال استریت"سرمایه داری که به نام 
یک "ور بر عليه فعالين آگاه طبقه کارگر و دیگر نيروهای مترقی این کش

  .یعنی طبقه حاکم فریاد سر دادند" درصدی ها
در چنين جو رادیکالی است که باید تظاهرات پر شور اول ماه مه 

را در مبارزات ضد سرمایه داری این شهر در نظر  امسال و اهميت آن
تظاهراتی که موجب می شود که مجددأ مردم کانادا با این روز . گرفت

زاتی کارگران جهان و رابطه آن با امر رهائی از و سابقه تاریخی مبار
  .  زیر فقر و فالکت ذاتی سرمایه داری آشنا شوند

  
جا که رادیکاليزه شدن شرایط جامعه  منجر به افزایش عالقه و  از آن

تمایل جوانان برای آشنا شدن با شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان 
ميه های فعالين در کشورهای دیگر شده، به همين دليل هم اعال

کنندگان مواجه شده و  چریک های فدایی خلق با استقبال تظاهر
ها  واالت بسياری را در رابطه با ماهيت جمهوری اسالمی برای آنئس

  .ها کامال قابل تشخيص بود های آن مطرح نمود که در پرسش
  

  !روز جهانی کارگر ، گرامی باد اول ماه مه
  !انیمرگ بر سرمایه داری انحصاری جه

  !جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد
   کانادا –در تورنتو  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران

   ٢٠١٢مه  ٦

 !فاجعه مرگ دو پناهجو در مرز تركيه و يونان
بنا به گزارشات اخيرًا منتشر شده، . بار دیگر زندگی چند پناهجوی بيگناه قربانی سياست های پناهنده ستيز دولت های اروپایی گشت

، در " اوروس"در مرز " الیکوفيس"مرزی بين  ترکيه و یونان به نام   ، در یکی از روستاهای٢٠١٢آپریل  ٢٩در ساعات اوليه روز یکشنبه  
حالی که شش پناهجو با کمک یک قاچاقچی پناهندگان، در صدد عبور غير قانونی از مرز بودند توسط نيروهای مرزبان اروپایی شناسایی 

در نتيجه تيراندازی مرزبانان از جاده خارج و واژگون شد و  در جریان این تعقيب ، اتومبيل حامل پناهجویان. شده و مورد تعقيب قرار گرفتند
راننده اتومبيل و دو پناهجوی آفریقایی تبار در دم کشته شده و جسد آن ها در آتش سوخت و چهار . در اثر انفجار به سرعت آتش گرفت

در این حادثه ، وضعيت زخمی ها بسيار . دندبه شدت زخمی شده و به بيمارستان منتقل ش) دو ایرانی و دو چينی(پناهجو و مهاجر دیگر 
 .وخيم گزارش شده است

  
فاجعه مرگ و زخمی شدن پناهجویان یکبار دیگر چهره کریه و ضد خلقی نظام سرمایه داری را به نمایش می گذارد و یک بار دیگر خاطر 

ست که خيلی از انسان های تحت ستم ، همچون نشان می کند که این نظام چه شرایط ظالمانه ای را در سراسر جهان به وجود آورده ا
پناهجویانی که در مرز ترکيه و یونان برای فرار از دستگيری در آتش سوختند، برای فرار از شرایط اسارت بار زندگی ، در صدد مهاجرت و 

 .آن ها می شوداميد به یافتن سرپناهی امن، خود را به دست حوادث خطرناک می سپارند که گاه باعث از دست رفتن جان 
  

هم اکنون مطابق آمار های منتشر شده ، بيش از یک ميليون پناهجو و مهاجر که از مرز ترکيه بطور غير قانونی وارد یونان شده اند و خود 
ت را به مقامات مهاجرت این کشور معرفی کرده اند، در یکی از سخت ترین شرایط زیستی و معاش در این کشور به سر برده و با در دس

اما، دولت . روزه در صدد یافتن راهی برای خروج از یونان و رساندن خود به یکی از کشورهای اروپایی هستند ٣٠داشتن برگه های اقامت 
های امپریاليستی قدرتمندتر اروپایی ، در چارچوب بحران اقتصادی جاری خود ، امروز سياست های ضد پناهندگی خود را با شدت هرچه 

ی کنند تا جائی که با پرداخت بودجه و تامين نيروی انسانی و تجهيزات شکار پناهنده در مرزهای ترکيه با یونان و بيشتری تعقيب م
 .بلغارستان فعال بوده و در صدد کنترل مرزهای فوق برای جلوگيری از ورود پناهندگان و مهاجران می باشند

  
ناهندگان و محکوميت سياست های ضد پناهندگی دولت های امپریاليستی را فاجعه مرگ این پناهندگان بار دیگر ضرورت دفاع از حقوق پ

 .در مقابل دید همگان قرار می دهد
  

 چریکهای فدائی خلق ایران
 ٢٠١٢مه  ٢
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 یساله هزاران زن کارگر، از کشورها هر
باصطالح درحال توسعه جنوب و جنوب 

که با آن  یآسيا، به اميد مزد ناچيز یشرق
را سير کنند، شکم خود و افراد خانواده اشان 

 یخود را رها کرده و راه یخانواده ها
حاشيه خليج فارس و ديگر  یعرب یکشورها
 یاآمريک یخاورميانه و يا کشورها یکشورها
مهاجر  یاينان کارگران خانگ. شوند یالتين م

از کارگران  یهستند که بخش قابل توجه
درجه ) ١. (دهند یمهاجر جهان را تشکيل م

کالم سرنوشت  کیدر  و تياستثمار و محروم
کشورها  نیکه در ا یزيبار و غم انگ بتيمص

نظام  رحميدر انتظار آنهاست، چهره زشت و ب
هر چه برجسته تر  گریرا بار د یدار هیسرما
 . گذارد یم شیبه نما

را  یکار تعداد کارگران خانگ یجهان سازمان
ميليون نفر  ۵٣خود  ٢٠١١در گزارش سال 
کار  یکه از کل نيرو یرقم. اعالم کرده است

باشد و تنها  یاز کشورها بيشتر م یبسيار
کار  یکشور در دنيا هستند که تعداد نيرو ٩

اگر  یيعن. ميليون نفر است ٥٣آنها بيشتر از 
را در يک کشور  يادن یهمه کارگران خانگ

قرار داده و آنها را همه کارگران آن  یفرض
کشور فرض کنيم، آنگاه آن کشور دهمين 

بر . شود یکار م یاز نظر تعداد نيروکشور 
حدود  یاساس همان گزارش، کارگران خانگ

 یدرصد کارگران مزدبگير دنيا را تشکيل م ٤
درصد آنها زن  ٨٠دهند و بطور متوسط 

بيش از بيست  یعرب یکشورها. هستند
ميليون کارگر مهاجر دارند که بيش از يک 

 ،یسوم آنان را زنان کارگر سريالنکاي
و  یفيليپين ،یاندونزياي ،ینپال ،یبنگالدش
 ٣دهند، و بيش از  یتشکيل م یاتيوپياي

ثروتمندان  یميليون نفر از آنان در خانه ها
 یطیحاشيه خليج فارس در شرا یکشورها

به  یانسان ريشديدا غ بسخت و اغل اريبس
درصد از  ٩٠بيش از . مشغولند یکارگر

و  یکه در عربستان سعود یکارگران مهاجر
 یکنند، اندونزياي یکار م یات متحده عربامار

که  یدرصد از کارگران مهاجر ٩٤، و بيش از 
در اردن و کويت و لبنان مشغول به کار 

اکثر کارگر . باشند یم یهستند سريالنکاي
با . زنان کارگر مهاجر  هستند ،یان خانگ

مهاجر  یبه وضعيت زنان کارگر خانگ ینگاه
بينيم  یحاشيه خليج فارس م یدر کشورها

کم مزدترين و  ،یکه آنها بنا به داليل متعدد
حقوق ترين و تحت ستم ترين کارگران  یب

در جهان هستند، بطوريکه به  یخانگ
در گزارشات از آنان تحت  یدر برخ یدرست
 .برند ینام م" بردگان مدرن" نعنوا

 
، معموأل زنان ١٩٨٠پيش از اوايل دهه  تا

دست به  کارگر همراه با خانواده هايشان
اما از آن پس تاکنون بنا به . زدند یمهاجرت م

 هیسرما ییمنجمله سودجو( داليل مختلف
کار  یروين نیداران و استفاده کنندگان از ا

که  یها و تغييرات نهیارزان جهت کاهش هز
رشد  اثردر  یدار هیدر بازار سرما

ايجاد شد و منجر به افزايش " گلوباليزاسيون"
گسترش ارتش ذخيره کار هرچه بيشتر فقر و 

به دليل ارزانتر بودن کار زنان نسبت به  - زنان
که به  یتعداد زنان کارگر) گشت - مردها
کنند، روز به روز بيشتر  یمهاجرت م یتنهاي

اکثر اين زنان کارگر مهاجر به . شده است
خليج  یها یهمکار یشورا" وعض یکشورها
مهاجرت کارگران . کنند یمهاجرت م" فارس
به (تاکنون  ١٩٨٠ن کشورها از اوايل به اي

در  یستيالیدليل رشد سلطه مناسبات امپر
) کار ارزان یرويبه ن شتريب ازيکشورها و ن نیا

 یهمکار یشورا. (بسيار افزايش يافته است
عربستان  یخليج فارس شامل کشورها یها
 یبحرين، قطر، کويت و امارات عرب ،یعودس

 .)است
 
 یو اردن نيز، کارگر مانند لبنان یکشورهاي در

در خانه ها بزرگترين بخش بازار کار زنان 
دهد که اکثر آنها زنان  یمهاجر را تشکيل م
. هستند یو فيليپين یمهاجر سريالنکاي

 یاز اين زنان، اکثرأ زنان فيليپين یبخش
 یها طيزنان کارگر در مح. تحصيلکرده هستند

 کيستماتيس تیو اذ رکار اکثرا در معرض آزا
 . رنديگ یان کار قرار مصاحب

 
 یکه منجر به رشد تقاضا برا یدليل مهمترين

) یبخصوص کارگران خانگ(کار زنان کارگر 
) مزد بسيار ناچيز آنها(شده، ارزان بودن آنها 

طبقه غارتگر سرمايه  یرشد اقتصاد. است
 کینفت خيز، از  یدار وابسته در کشورها

 نظام  سرمايه یطرف و تشديد بحران اقتصاد
به هر چه  منجرکه  رياخ یدر سالها یدار
تحت سلطه  یتر شدن مردم کشورها ريفق

زنان  یآور یباعث رو گریگشته از طرف د
کشورها به بازار جهت فروش  نیطبقه کارگر ا

طبقه . کار خود شده است یرويارزان ن

 نياول زينفت خ یدار در کشورها هیسرما
کار ارزان هستند به  یروين نیا یمشتر
ص که بر اساس سنت و فرهنگ خصو
حاکم، آنها داشتن خدمتکار را  یارتجاع
. دانند یخود م یاجتماع" پرستيژ"از  یجزئ

مناسبات  عیبا توجه به رشد سر نيهمچن
آن، زنان شهروند آن  یازهايو ن یدار هیسرما

 هیکشورها هر چه بيشتر به بازار کار سرما
درنتيجه، زنان شاغل . کشيده شده اند یدار
انجام  یبرا یانگنياز به خدمات کارگران خ که

از کودکانشان دارند،  یخانه و نگهدار یکارها
مهاجر  یکارگران خانگ یها یمشتر گریاز د

 . ارزان قيمت هستند
 
حاشيه خليج فارس که رژيم  یکشورها در
ديکتاتور وابسته به امپرياليسم حکومت  یها
 یها هیکنند، هجوم دائم التزائد سرما یم
در اشکال مختلف و استثمار  یستيالیرامپ

يک سکه  یشديد کارگران مهاجر، دو رو
 یقوانين مهاجرت یاين کشورها دارا. هستند

 یا انهو زن ستيزانه و ظالم یبسيار ارتجاع
استثمار  یهستند که دست کارفرمايان را برا

و ظلم و ستم به  یشديد کارگران خارج
تار رف نينخست. آنهاکامأل باز گذاشته است

و استثمارگرانه صاحبان کار در  یانسان ريغ
در بدو ورود آنها، ضبط  یقبال کارگران خانگ

 نیا. آنهاست ییپاسپورت و مدارک شناسا
نگه  یدر بردگ یبرا یعمل در واقع ابزار
پرداخت نکردن . ست یداشتن کارگران خانگ

حقوق کارگران، افزايش ساعات کار و از آن 
آنها  یو روح یبدتر آزار و شکنجه جسم

در اين .  از اين اجحافات هستند ینمونه هائ
زن  یکشورها که قوانين و فرهنگ ارتجاع

 یديگر سنگين یستيزانه نسبت به کشورها
به دليل  یکارگر خانگ ناندارد، ز یبيشتر

نسبت به ديگر (بيشتر  یجنسيتشان، خيل
مورد استثمار و ) کارگران مهاجر و غير مهاجر

د کارفرماهايشان و واسطه اذيت و آزار شدي
 یها و پليس و ديگر مأمورين دولت قرار م

 یهایو بهره بردار دیاستثمار شد. گيرند
دائم از پرداخت شدن  نانيو عدم اطم یجنس
همواره همچون شبح  زيناچ یمزدهادست
 یپر از رنج کارگران خانگ یدر زندگ یاهيس

جرات به اقدام  یحت.  افکنده است هیزن سا
چه به صاحب کار و چه  تینه شکابه هر گو

ممکن است به عواقب  یبه مقامات رسم
از . آنها منجر شود یدر زندگ یدردناک اريبس

  
  
  
  
  

 !از تحت ستم ترين رنجبران مهاجر، زنان كارگر خانگي
 

اگر ) یا کفالت(،"کفاله"طبق قانون 
کارگران شکنجه شده، در واکنش به 
وحشی گری صاحب کار، از محل کار 
يعنی از خانه شکنجه گر شان فرار 
کنند، از آنجا که شکنجه گر درواقع 
ضامن آنها نيز بوده، این فرار به معنی 
رفتار خالف قانون مهاجرت بوده و به 

رگر منجر خواهد بازداشت و استرداد کا
بنابراين، ساختار کفاله درواقع . شد

معادل کار اجباری است و شرايط 
را برای استثمار عليه " قانونی"

طبق قوانين . کارگران، تسهيل می کند
در صورت اغلب کشورهای خاورميانه، 

را در آنها پليس عکس ان، فرار کارگر
روزنامه ها منتشر می کند و هر کسی 

گر فراری پناه داده، با او را هم که به کار
بسياری از کارگران . زندانی خواهد کرد

مصاحبه شده اعالم کرده اند که وقتی 
که دستگير شده اند توسط پليس مورد 

 .شکنجه و آزار جنسی قرار گرفته اند
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که به مقاومت  یجمله ممکن است کارگر زن
مقابل تجاوز از طرف کارفرما دست زده،  در

عادالنه خود به تحمل زندان محکوم  ريبطور غ
 .شود

 
و  یزندگاستثمارگرانه حاکم بر  ستميس در

 اريواسطه ها نقش بس ،یکار کارگران خانگ
 یواسطه ها، افراد. دارند یمخرب مهم

سودجو هستند که از طريق استثمار شديد 
خود ادامه  یانگل یبه زندگ یکارگران خانگ

آنها در چهارچوب قوانين مهاجرت . دهند یم
از  ياو  یبطور فرد ،یو ضدکارگر یارتجاع

 ليبا تحم ،یطريق ثبت يک شرکت خدمات
به استخدام  انيبه متقاض طیشرا نیبدتر

 یکارگران مهاجر پرداخته و آنها را با ويزاها
 یثروتمندان در کشورها یموقت به خانه ها

معموأل مزد . فرستند یخليج فارس م  یعرب
شود که  یکارگران به واسطه ها پرداخت م

از آن، مبلغ  یپس از کسر بخش عمده ا
از آنجا که  . دهند یبه کارگران م یناچيز

واسطه ها، کارگران را فريب داده و مخارج 
ويزا و پاسپورت و غيره را بيش از آنچه که 

کنند، اغلب کارگران و  یبوده وانمود م
کالن و  یآنها زير بار قرض ها یخانواده ها

در امارات . به واسطه ها قرار دارند یبدهکار
" کفيل"، به اين واسطه ها یمتحده عرب

شود که در چهارچوب قوانين اين  یمگفته 
کشور عمأل از حقوق بسيار زياد و حمايت 

طبق قوانين . فراوان برخوردارند یقانون یها
مهاجرت امارات، خارجيان حق اقامت دائم در 

سال يکبار  ٣اين کشور را ندارند و بايد هر 
 یبلغاقامت خود را از طريق پرداخت م یويزا

قانون "ن قانون اي. به يک کفيل تمديد کنند
 یعرب ینام دارد و در اغلب کشورها" کفالت

از کفيل ها  یبسيار. است یخليج فارس جار
که در  یتيو کارفرمايان با توجه به موقع

کشور  نیحاکم در ا یدار هیسرما ستميس
وحشتناک از قبل  یکرده اند با سود جوئ دايپ

 یانسان ريکار زنان کارگر، آنها را به تقبل غ
 . فحشاء نيز وادار کرده اند یو حت طیاشر نیتر
 

که منبع ) و بخصوص زنان(مهاجر  کارگران
طبقه سرمايه دار و دولت  یبرا یدرآمد مهم

زادگاه خود هستند،  یآن در کشورها یحام
مورد ظلم و ستم مضاعف قرار  زيتوسط آنها ن

جنوب و  یبطور مثال، دولت ها. گيرند یم
ادرکنندگان جنوب شرق آسيا که بزرگترين ص
درآمد  ريقکارگر مهاجر هستند و از اين ط

گاه  چيبه دست آورده اند، ه یکالن یماليات
دارند  ازيکه ن یشهروندان خود را در موارد

ناگفته نماند که . دهند یقرار نم تیمورد حما
که از دسترنج  یقسمت عمده اين درآمدهاي

کارگران بدست آمده، توسط  یشبانه روز
حاکم به مصرف سرکوب دستگاه سرکوب 

زحمتکشان تحت  گرخود اين کارگران و دي
به عنوان مثال در سال . رسد یستم م
 یميليارد دالر از درآمدها ٢بيش از  ٢٠٠٠
دولت بنگالدش از مزد ناچيز کارگران  یماليات

 یبه اخبار کارگر یفقير مهاجر بوده و نگاه
است که دولت  یاين کشور، گواه مخارج کالن

در  یصرف سرکوب مبارزات کارگربنگالدش 
بنابراين، عليرغم منافع . کند یکشور م نیا

که از قبل کار زنان  یکالن یبسيار و درآمدها
نصيب کارفرماهايشان و دولت  یکارگر خانگ

شود، اين کارگران هم  یکشور زادگاهشان م
در چهارچوب قوانين مهاجرت کشور مهمان و 

ور کش یهم در چهارچوب قوانين ضدکارگر

زادگاهشان شديدأ مورد ظلم و ستم قرار 
شوند  یو آنچنان استثمار و تحقير م داشته

 یپردرد و رنج یاز زندگ یرهاي یکه غالبأ برا
 ینم یجز خودکش یکه دارند، گاه چاره ا

در مورد سرنوشت  یاتفاقًا، اخيرأ فيلم. بينند
 یغم انگيز يک زن جوان کارگر مهاجر اتيوپياي

 یدر رسانه ها" اسااعلم دچ"به نام 
 نیکه در ا دمختلف منتشر ش یکشورها

شود که در  یفيلم چند مرد نشان داده م
رمق  یهستند، و او ب" اعلم"حال کتک زدن 

در بيروت، زير دست و  یو ناتوان در کف خيابان
آنها بعد از کتک زدن . آنها افتاده است یپا
 ی، او را به زور به داخل اتومبيل"اعلم"

بعدأ . بردند یبه مقصد نامعلوم انداخته و
از آن  یامر يک تيدر واقع کهمعلوم شد 

از  ینام داشته و يک" محفوظ یعل"مردها 
را " اعلم"است که  یصاحبان شرکت پيمانکار

چند روز . به لبنان آورده بوده یکارگر یبرا
پس از انتشار اين فيلم، اعلم در بيمارستان 

 . کرد یخودکش
 

از ظلم  ید در واقع جلوه ابر سر اعلم آم آنچه
 هیسرما ستميدر س یحقوق یو ستم و ب

 یحاکم بر جهان است که انسان ها یدار
 یدست مش ريزحمتکش و مولد ثروت را اس

در . کرده است یاجتماع یانگل ها
 نيقوان چوجهيشده به ه ادی یکشورها
که به آنها عمل شود هم وجود  یعادالنه ا
با اجحافات و  اعلم ها یوقت حداقلندارد که 

شوند بتوانند  یحد مواجه م یظلم و ستم ب
 نیمسلمًا اگر اعلم تا ا. از آنها استفاده کنند

 یدفاع و بدون پشتيبان نم یدرجه خود را ب
فيلم غم .  (زد یدست نم یديد، به خودکش

توانيد در اين لينک  یانگيز اشاره شده را م
مشاهده کنيد 
http://www.ethiopianreview.com/conten

t/37513   ( 
که توسط سازمان  یهاي یبررس طبق
کار در رابطه با وضعيت زنان کارگر  یجهان
کشور بحرين، کويت، لبنان و  ٤در  یخانگ

انجام شده، مزد متوسط  یامارات متحده عرب
دالر و در  ٣٠٠تا  ١٠٠اين کارگران در لبنان 

دالر در ماه برآورد شده  ٢٠٠تا  ١٥٠امارات 
کار و  ینتوجه به ساعات طوال است که با

 یو  در حد بردگ زيناچ اريشرايط کار آنها بس
اضافه "بابت  یدر اين کشورها، مزد. ست

ساعت  ١٠١به اين کارگران که گاه تا " یکار
. شود یکنند، پرداخت نم یدر هفته کار م

کنند و  یماه کار م یآنها معموأل همه روزها
ماه تعطيل  از آنها فقط يک يا دو روز در یبرخ

 . هستند) آزاد عو درواق(
 

حقوق بشر سازمان  ونيسيگزارش کم طبق
 ینم انيرا ب قتيملل که معموال تمام حق

 یدرصد از کارگران خانگ ٤٠از  شيکند، ب
و ديگر  یبحرين، مورد آزار و تنبيه بدن
 یقرار م ،یخشونت ها منجمله تجاوز جنس

درصد از  ٥٠بطور مثال، بيش از . گيرند
 یکه در کويت توسط سازمان جهان یگرانکار
مصاحبه شدند، اعالم کرده اند که  ارک

صاحبکارها و واسطه هايشان آنها را تحت 
شديد منجمله تجاوز  یانواع خشونت ها

 یا یانسان ريرفتار غ. قرار داده اند یجنس
وقوع  ،یدار هیسرما یکه مناسبات ضد خلق

 .آن را ممکن ساخته است کيستماتيس
 

در اين ) کفالت ای(،"کفاله"انون ق طبق
 ییکشورها، اگر کارگران، که اصوال فاقد ابتدا

هستند، در واکنش به  یحقوق انسان نیتر
صاحب کار، از محل  یگر یاستثمار و وحش

از خانه شکنجه گر شان فرار  یکار خود، يعن
همان  یعنیکنند، از آنجا که شکنجه گر 

آنها  کنندهصاحب کار درواقع ضامن و کفالت 
رفتار خالف قانون  یفرار به معن نینيز بوده، ا

مهاجرت بوده و به بازداشت و استرداد کارگر 
. به کشور زادگاهش منجر خواهد شد

بنابراين، ساختار کفاله درواقع معادل کار 
 یرا برا طیشرا" قانون"است و  یاجبار

استثمار و اعمال تبعيض عليه کارگران، 
اغلب  نقوانيطبق . کند یتسهيل م
خاورميانه، به خصوص چهار  یکشورها
که در گزارش مزبور ذکر شده، در  یکشور

صورت فرار کارگران، پليس عکس آنها را در 
را  یکند و هر کس یروزنامه ها منتشر م
پناه داده، همراه با او  یهم که به کارگر فرار

از کارگران  یبسيار. خواهد کرد یزندان
که پس از فرار، مصاحبه شده اعالم کرده اند 

که دستگير شده اند توسط پليس مورد  یوقت
 کیدر . قرار گرفته اند یشکنجه و آزار جنس

نفر از  ١٩٠٠گزارش گفته شده است که 
در سال  یعربستان سعود یکارگران خانگ

از خانه صاحب کارهايشان فرار کرده و  ٢٠٠٠
مورد آزار  یاعالم کردند که در زمان دستگير

پرداخت  یته بودند و مزدهاگرف رپليس قرا
 نیا. نشده اشان را هم هرگز دريافت نکردند

 یضد خلق اتیاز جنا یبرخ هيرفتار شب
کار  یدر اردوگاه ها انشانيبا قربان ستهايفاش
 هیاست که نظام استثمارگرانه سرما  یاجبار
با  کم،یو  ستياکنون در قرن ب یدار

حقوق "و " یدمکراس"و " یآزاد" یشعارها
آن را درحق  یبطور نفرت آور گریبار د" بشر
 . کند یاعمال م شیخو انيقربان

 
که  ییآنجا که به نفس باصطالح قراردادها تا

 نیبندند، ا یواسطه ها با کارگران مهاجر م
کارگران  یبرا یقراردادها، هيچگونه منافع

توسط  یتقلب یاغلب آنها به شکل. ندارند
 یطالعواسطه ها تهيه شده و اکثر کارگران ا

 یکه به زبان عرب(قراردادها  یاز محتوا
توسط کارگران  ضانوشته شده و در زمان ام

درصورت  یحت. ندارند) نشده اند دهيفهم
هم، اغلب کارفرماها و  یوجود قرارداد قانون
به قانون نداشته و  یواسطه ها اعتناي

که ) و بخصوص زنان(کارگران مهاجر 
منبع درآمد مهمی برای طبقه سرمايه 
دار و دولت حامی آن در کشورهای 

سط آنها نيز مورد زادگاه خود هستند تو
بطور . ستم مضاعف قرار می گيرند

مثال، دولت های جنوب و جنوب شرق 
آسيا که بزرگترين صادرکنندگان کارگر 
مهاجر هستندو از اين طريق درآمد 

دست آورده اند، ب مالياتی کالنی
هيچگاه شهروندان خود را مورد حمایت 

درآمدهايی که از . قرار نمی دهند
کارگران بدست  دسترنج شبانه روزی

آمده، توسط دستگاه سرکوب حاکم به 
مصرف سرکوب خود اين کارگران و 
. زحمتکشان تحت ستم می رسد

 ٢بيش از  ٢٠٠٠بعنوان مثال در سال 
ميليارد دالر از درآمدهای مالياتی دولت 
بنگالدش از مزد ناچيز کارگران فقير 
مهاجر بوده و ، گواه مخارج کالنی است 

صرف سرکوب  که دولت بنگالدش
 .مبارزات کارگری می کند
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معموأل چندين ماه از حقوق کارگران را 
عنوان کارمزد کنند و آن را به  یپرداخت نم

 یقانون. دارند یبرم) به عنوان کفاله(خود 
 یکارگران مهاجر رسيدگ يتهم که به شکا
 یدرواقع، در اغلب کشورها. کند، وجود ندارد

محسوب " کارگر" یکارگران خانگ یعرب
. نشده و تحت پوشش  قانون کار قرار ندارند

آنها نيز،  یعالوه بر آن، خانه صاحب کارها
" محيط کار"ن کشورها طبق قوانين اي

محسوب نشده و در صورت شکايت کارگر 
 .قرار گيرد یمورد بازرس دتوان یهم، نم

 
و  اتیمربوط به جنا ییباال گرفتن رسوا با

داران  هیاعمال شده توسط سرما یستم ها
زالو صفت در حق کارگران  انیو کارفرما

گردانندگان نظام  ،یدر افکار عموم یخانگ
 ٢٠٠٣ازمان ملل، در سال در س یدار هیسرما
از حقوق  انتيص یالملل نيب ونيکنوانس

را در  نخانواده اشا یکارگران مهاجر و اعضا
اما تاکنون . کردند بیسازمان ملل متحد تصو

 ،یبيتنها مصر، ل ،یعرب یاز ميان کشورها
در اين . اند وستهيبه آن پ هیمراکش و سور

رابطه، سازمان موسوم به ديده بان حقوق 
به  بیقر تیاعالم کرده است که در اکثر بشر

 تيبرسم یبرا" یتالش"اتفاق کشورها 
کارگران  یانشناختن حداقل حقوق انس

هم که  ییدولتها. صورت نگرفته است یخانگ
ظاهرا تالش کرده اند تا با انجام اقدامات و 

 یرا حام ز،خوديو ناچ ییمقررات ابتدا بیتصو
منظور به  نیا یبرا( زنان کارگر نشان دهند،

به عنوان  یعنوان مثال در بحرين، مؤسسات
اسکان دادن زنان کارگر آزار  یبرا" پناهگاه"
از  ینشانه و مدرک)  در نظر گرفته شده دهدي

مفيد بودن و يا به اجرا درآمدن آنها وجود 
کاغذ  یبنابراين، اغلب اين تغييرات رو. ندارد
مانده و عمأل به خاطر تناقض با قوانين  یباق
بيشتر . ندارند یحاکم، قدرت اجراي یرتجاعا

کاغذ، به خاطر ساکت کردن  یاين قوانين رو
بين الملل و رعايت چهارچوب  عانتقادات مجام

و جلب  یغرب یکشورها" یحقوق" یها
و مقررات  یرضايت سرمايه گذاران غرب

و  یجهان یمال یفورماليته بازار سرمايه ها
جلوه  یونقان یاگر روشن تر گفته شود برا ای

کارگران و بستن  انهيدادن استثمار وحش
 .  نوشته شده اند  نیدهان منتقد

کار و معاش  تيوضع زيتلخ و غم انگ تجربه
 یزنان کارگر نشان م ژهیو بو یکارگران خانگ

موجود و  یدهد که تحت مناسبات ارتجاع
استثمار  یمناسبات برا نیکه ا یعيبازار وس

رده، جز با ک جادیا یکارگران خانگ دیشد
 یسيستم ظالمانه حاکم، تغيير یسرنگون
کارگران  از(کارگران  یدر شرايط زندگ یواقع
گرفته تا کارگران مهاجر و زنان کارگر  یداخل
باال گرفتن خشم  با. شود یايجاد نم) یخانگ

 ريو غ یاز رفتار ضد کارگر یو نفرت عموم
با کارگران  انیداران و کارفرما هیسرما یانسان
بخش  سيرئ بینا" یحور مید" راياخ ،یخانگ
بان حقوق  دهید یشمال یقایو آفر انهيخاورم

 ميکه تعل یدر حال«: بشر گفته است که
 راتييتغ جادیا یدارد، برا تياهم انیکارفرما

بدانند که  دیبا انیکارفرما ؛یقيو حق ایاپ
کردن  مالیحقوق کارگرانشان و پا عييتض
 یازات باقبدون مج ،یانسان يۀاول یهایآزاد

  ."نخواهد ماند
ديم "واقعيت اين است که امثال  اما
آوردند که تا  یخود نم یها به رو"یحور
سرکوبگر و  یکه دولت ها و رژيم ها یزمان

مورد حمايت امپرياليست ها و  یضدخلق
توسط  یسازمان ملل اشان قرار دارند، و حت

آنها بر اريکه قدرت نشانده شده اند، و تا 
 قکار فو یرويبه ن یدار هیاکه سرم یزمان

دارد،  ازيدسته از کارگران ن نیالعاده ارزان ا
که به خصوص ( یو هيچ مجازات یهيچ قانون

 یقرار است توسط موسسات امپرياليست
نجات  یبرا یراه حل اساس) اجرا شود

 نیجهت اثبات ا. کارگران و زحمتکشان نيست
توجه  ریاست به عمق واقعه ز یکاف تيواقع
 بیداران تحت حما هیکه سرما مينيا ببت ميکن

کدام قدرت حاکم به سرکوب و شکنجه 
 :پردازند یکارگران م

 یب یا"توسط شبکه  یپيش فيلم یمدت
داد  یآمريکا منتشر شد که نشان م" یس

در  یچگونه ظلم و ستم و وحشيگر
خليج فارس در ميان صاحبان  یکشورها

که با حمايت امپرياليست ها به قدرت (قدرت 
 هيبر عل) رسيده و در قدرت مانده اند

اين فيلم بطور . شايع است نشانيمخالف
شيخ "امارات به نام  زادهمخفيانه از يک شاه

پسر رئيس سابق " بن زايد آل نهيان یعيس
امارات گرفته شده بود که او را در حال شالق 

 یدادن و ريختن نمک رو یزدن، شوک برق
 یز به يکزخم و خاک ريختن در دهان، و تجاو

 . داد یاز نوکران و عمال خود او نشان م
ناگوار کارگران مهاجر و قوانين  وضعيت
 یمهاجرت منحصر به کشورها یارتجاع
 یاز کشورها یدر برخ. نيست یعرب

پيشرفته اروپا و امريکا نيز، قوانين مهاجرت 
نسبت به قوانين  یحت یکارگران خانگ

 یکه به اندازه کاف(مهاجرت  یعموم
ظالمانه تر ) هستند یو ضد مردم یجاعارت
جهات به قانون  ضد  یليخباشند و از  یم

شبيه  یعرب یکشورها" کفاله"یکارگر
صدور  طیتوان از شرا یمورد م نیدر ا. است
 یم یکه دولت کانادا به کارگران خانگ یويزاي

کارگران معموأل از زنان  نیا. دهد نام برد
بته هستند و ال یجنوب یآمريکا یکشورها

در ميان  زایاخذ آن و یاخيرأ درخواست برا
مزبور  یزایو. نيز شايع شده یايران ينمهاجر

آن  یکه کارفرما یاز طريق وساطت خانواده ا
که  یا یکارگران است و يا شرکت خدمات

در خانه ثروتمندها  یخدمتکار یآنها را برا
اين . شود یکند، گرفته م یاستخدام م
سال  ٤پس از بايست  یم یکارگران خانگ

در کانادا به کشورشان بازگردند و  یکارگر
واسطه،  یمجددا از طريق شرکت ها

با اين شيوه، دولت . کار کنند یويزا یتقاضا
کانادا از اقامت دائم دادن به اين کارگران 

استفاده از  نيمعاف شده و درنتيجه در ع
کار ارزان و استثمار آنها،در هزينه  یروين

 یم یجرين معمولکه شامل مها یهاي
و يا  مانشود، مانند مخارج دکتر و دارو و در
 یم یتحصيل کودکان مهاجرين، صرفه جوي

که در چند سال  یاخبار متعدد یدر پ. کند
گذشته در رابطه با آزار و اذيت و تجاوز 

مهاجر،  یکارفرمايان به کارگران خانگ یجنس
کانادا منتشر شد، دولت  یدر رسانه ها

مجبور شد  یار افکار عمومکانادا تحت فش
در اين بخش ) یهرچند ناکاف( یکه اصالحات

 یاز قانون مهاجرت ايجاد کند و آن را کم
با اين . دیمهاجرت نما یشبيه به قانون عموم

حال هنوز هم اين کارگران جزو تحت ستم 
حقوق ترين کارگران در کانادا  یترين و ب

از آنان بايد  یحمايت واقع یهستند و برا
که بين آنها و ديگر مهاجرين  یقانون یوتهاتفا

 .   به طور کامل برداشته شوند ند،وجود دار
 یو کار کارگران مهاجر خانگ یزندگ تيوضع

 ا،ياز کل طبقه کارگر دن یبه مثابه بخش
و  یضد انسان تياز ماه یانعکاس

در سطح  یدار هیاستثمارگرانه نظام سرما
کارگران و  یشرايط زندگ. ست یجهان
متکشان جهان، هر چه روشنتر چهره کريه زح

و ماهيت ظالمانه و  یسيستم سرمايه دار
را برمال ساخته و بيش از پيش  نسرکوبگر آ

 یاين سيستم ضدبشر یبر ضرورت سرنگون
 . زند یمهر تأئيد م

که در اينجا در رابطه با  یمختصر یبررس با
بينيم که  یشد، م یزنان کارگر خانگ یزندگ

رگر، تحت ستم ترين انسانها چگونه زنان کا
بوده و طبقه  یدر اين جهان سرمايه دار
 انهياز وحش یکیسرمايه دار از طريق اعمال 

انواع ظلم و ستم و استثمار بر آنها،  نیتر
و به قدرت  ردهخود را پر تر ک یها بيج

از اين روست که در . افزايد یخود م یاقتصاد
ان کار کارگر یحال حاضر نيز، که تقاضا برا

خاورميانه  یمهاجر در کشورها یخانگ
 یهمچنان روبه افزايش است، هيچ نشانه ا
 یاز بهتر شدن وضعيت آنها، نه در کشورها

مقصد ديده  یمحل تولدشان و نه در کشورها
بهبود  یجه مبارزه برايدر نت. شود ینم

حداقل  نيکارگران مهاجر و تضم تيوضع
 یو پژواک خواستها و صدا یمطالبات انسان

 یانقالب یرويهر ن فیاز وظا یکیاعتراضشان 
 .است خواهیو آزاد

 
 :زيرنويس

را " یکارگر خانگ"کار  یسازمان جهان)١(
داند که در چهارچوب رابطه کارگر  یم یکس

 یو کارفرما بطور تمام وقت به انجام کارها
از  یاز قبيل نظافت خانه، نگهدار( یخانگ

 یحتخريد و يا  ،یکودکان و بيماران، آشپز
از اين  یو ديگر نياز هائ یو نگهبان یباغبان

 یمزد دريافت م آن یدست پرداخته و در ازا
را که بطور  یکار کسان یسازمان جهان. کند

از کودکان خانواده  ینيمه وقت و يا هر از گاه
 یتلق" یکارگر خانگ"کند  یم ینگهدار یا
از پر  یکیقشر  نیکه ا یدر حال. کند ینم

تحت  یار کارگران خانگاقش نیتر تيجمع
  .باشند یستم م

  
  سهيال دهماسی

وضعيت ناگوار کارگران مهاجر منحصر 
در برخی . به کشورهای عربی نيست

امريکا از کشورهای پيشرفته اروپا و 
حتی نسبت به قوانين این قوانين نيز، 

که به اندازه کافی (عمومی مهاجرت 
) ارتجاعی و ضد مردمی هستند

جهات  ظالمانه تر می باشند و از خيلی
کشورهای " کفاله"ضد کارگری قانونب

به عنوان مثال، می . عربی شبيه است
توان از شرایط صدور ويزايی که دولت 

که معموأل از (ی کانادا به کارگران خانگ
زنان کشورهای آمريکای جنوبی 
هستند و اخيرأ درخواست برای اخذ آن 
در ميان مهاجرين ايرانی نيز شايع 

از طريق وساطت خانواده ) شده
و يا شرکت خدماتی که  آنها کارفرمای

آنها را برای خدمتکاری استخدام می 
اين کارگران می بايست . کند، نام برد

به کشورشان  سال کارگری ٤پس از 
شرکتها، این بازگردند و مجددا از طريق 

 .تقاضای ويزای کار کنند



16 صفحه          155شماره                                      پيام فدايي 
 

  

تحت حاکميت جمهوری اسالمی، این 
جرثومه فساد، استثمار و ستمی که بر توده 
های زحمتکش روا می شود هر روز ابعاد 

و در . وسيع تر و شديد تری به خود می گيرد
اين ميان ظلم و ستم اعمال شده بر 

اجبارا کشور  پناهندگان و مهاجرين افغانی که
خود را ترک کرده و به ايران آمده اند آنچنان 
شديدتر و دهشتناک تر است که زبان از بيان 

جدا از همه اجحافاتی که بر .  آن قاصر است
کارگر افغانی اعمال می شود و عمال آنها را 

پناهندگان ، تبديل نموده اند  کارگر ارزانبه 
 افغانی با برخورد های تحقير آميز رژيم
سرکوبگر جمهوری اسالمی و حق کشی 

برای نمونه در . های آشکار آنها نيز مواجه اند
ستاد کميته انتظامی "روز سيزده بدر امسال 

از ورود افغانها "  تسهيالت سفر شهر اصفهان
اين ! جلوگيری نمود اين شهر" صفه"به پارک 

تحقير ها و اجحافات ضد انسانی در شرايطی 
حميل می شود که بر زحمتکشان افغانی ت

دولت هر از چند گاهی آنها را تحت فشار قرار 
برای نمونه . می دهد تا ايران را ترک کنند

همين چندی پيش بود که  مدیر کل اتباع 
خارجی استانداری تهران  اعالم نمود که 
بيش از نيم ميليون افغانی بدليل سکونت 
غيرمجاز در خطر دستگيری و اخراج قرار 

  ) ١. (دارند
  

جمهوری اسالمی در شرايطی مهاجران و 
پناهندگان افغانی را مجبور به ترک ايران می 
کند که هنوز کشورشان صحنه جنگ بوده و 
هر روز بر اثر تهاجمات نيروهای آمريکا و 
متحدينش تعدادی از مردم اين کشور از جمله 

بر کسی پوشيده . کودکان کشته می شوند
ه نيست که افغانستان سالهاست که ب

صحنه جنگی امپرياليستی و تجاوز و اشغال 
نيروهای خارجی تبديل شده است و به 
همين دليل هم هست که تعداد کثيری از 
مردم اين کشور برای نجات جان خود مجبور 

و اين امر تازه . به ترک کشورشان شده اند
ای نيست واقعيتی است که سالهاست 
.  همه جهانيان شاهد اش  بوده و هستند

از لشکر کشی تجاوزگرانه روسيه و بعد 
جنگی که به دنبال داشت مردم اين کشور 
شاهد درگيری هائی بودند که به قدرت گيری 
دولت بسيار ارتجاعی طالبان انجاميد  و به 
دنبال آن مردم ستمديده اين کشور شاهد  
لشکرکشی آمريکا و ناتو به  افغانستان 

جنگی که تاکنون ادامه داشته و  ،شدند 

بر اثر . فغانستان را به ویرانی کشانده استا
اين جنگهاست که هزاران زحمتکش افغانی 
مجبور به ترک وطن شده و به کشورهای 

اما . همسایه  منجمله ایران پناه بردند
جمهوری اسالمی به جای اينکه خاک ايران را 
پناهگاه آنها سازد آنها را در شرایط بسيار 

از .  داده استدردآور و غيرانسانی ای قرار 
آنها نه تنها به عنوان کارگر خيلی ارزان برای 
پایين نگهداشتن حقوق کارگران استفاده 
کرده و ميکنند بلکه به هنگام کار نيز بطرز 
وحشيانه ای آنها را  مورد استثمار قرار 

برای آن که این تبهکاری آسان گردد . ميدهند
تحقير مدام این زحمتکشان توسط دولت و 

ان آن و گاه نيز بطور تاسف آوری گماشتگ
توسط مردمی که تحت تاثير تبليغات مسموم 

  .رژيم قرار گرفته اند،  انجام ميشود
  
سياست تحقير این زحمتکشان در حاليکه  

شرايط را برای اينکه توده های زحمتکش 
افغانی به هر شرایط سخت کاری تن بدهند 
آماده می کند در همان حال باعث می شود 

ن این توده ها با سایر توده های تا بي
زحمتکش ايرانی فاصله انداخته و از اتحاد 

يکی از نتايج . مبارزاتی آنها جلوگيری نمايد
تحقير و اهانت مدام اين است که آنها را از 
اندیشه مبارزه جمعی و طبقاتی بدور نگه 
داشته و باعث بروز و رشد نفرت نسبت به 

روندی سایر زحمتکشان شده و اگر چنين 
کنندگان  پيش رود در نهایت این تنها استثمار
  .هستند که برنده این دشمنی هستند

  
سرمایه داران بيشرم که ميدانند زحمتکشان 
افغانی از پرکارترین و شریفترین کارگران 
هستند با توسل به چنين سياست 
نژادپرستانه ای آنها را تحقير ميکنند تا این 

 مقاومتی کار سازاستثمار وحشيانه بدون 
بر اساس اين سياست ضد . انجام شود

مردمی  یک افغانی نه به خطر تحصيالت، 
ذکاوت و هوش اش، بلکه به خاطر مليت اش 

او از هر گونه . مورد قضاوت قرار می گيرد
حقوق انسانی محروم شده و او را وادار 
ميکنند تا بدور از جامعه و تنها با هموطنان 

ری که آنها را مجبور خودش معاشرت کند ام
به زندگی گروهی کرده و دیواری نامرئی بين 

واقعيت اين . آنها و جامعه کشيده است
است که از تمام جنایات بر عليه این 
زحمتکشان نه تنها دولت پشتيبانی ميکند 
بلکه خود جمهوری اسالمی باعث و بانی این 

جنایات است، و به فرهنگی ارتجاعی در 
ست که تنها حاصل آن جامعه دامن زده ا

  .نفرت در بين زحمتکشان است
  

اکم حاين فرهنگ ارتجاعی بخشی از فرهنگ 
بر کشور است و می دانيم که فرهنگ حاکم 
در جامعه همواره فرهنگ طبقه حاکم می 

گ سازيها نشان نو نگاهی به اين فره. باشد
از فساد این طبقه دارد طبقه ای که نه تنها 

ده توسط بورژوازی حقوق انسانی پذيرفته ش
را با اعمالش انکار ميکند بلکه برای تعریف 

قرن قبل تکيه ميکند زیرا  ١۴خود به قوانين 
ميداند که در شرایط کنونی جهانی هيچ 
وسيله ای بهتر از مذهب نمی تواند این 

  .  جنایات را تایيد کند
  

تا جمهوری اسالمی در قدرت است 
توده های افغانی همچون سایر 

ان احساس آسودگی نخواهند زحمتکش
کرد، و در حقيقت باید گفت تا بورژوازی، 
با هر شکل و نامی در حاکميت است 
آنها احساس آسودگی نخواهند کرد، 
زندگی این زحمتکشان و وضعيت آنها 
طوری است که شرایط تحميل شده بر 
آنها باعث شده است که نتوانند آنچنان 
که شایسته است فکر، احساس و 

کنند، آنها نيز از این شرایط زندگی 
وحشتناک ميخواهند رهایی یابند ولی 
این رهایی بدون حمله به منافع سرمایه 
داران و در کل یک مبارزه طبقاتی ممکن 

برای زحمتکشان افغانی . نيست
همچون سایر توده های تحت ستم 
برای بچنگ آوردن مقامشان همچون یک 
انسان هيچ چاره ای جز مخالفت و 

ه با تمام شرایط تحميل شده مبارز
ندارند و از آنجا که سخت ترین شرایط 
به آنها تحميل شده است درست در 
مخالفت و مبارزه با اين شرايط ، آنها 
امکان می يابند هم رزم هائی قابل اتکا 

  .و شایسته بيشترین همدردی باشند
  

  ٢٠١٢آوریل 
 عبداله باوی

  
  :ها زیرنویس

سب مدیر ـ طبق گفته عيسی موسوی ن١
 ٢٣کل اتباع خارجی استانداری تهران در 

  ١٣٩١ فروردین

  

 يا جلوه يستيز يافغان
سركوبگرانه  ياز سياستها
 !ياسالم يجمهور

    
  
  
  
  
  

  
 ،كه در اثر ضرب و شتم  ماموران رژيم افغان ستمديده  گرركايك 

 ان هرات بستري شده است زخمي و در بيمارست
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در ، به گزارش نشريه آمريکائی نيويورک تايمز
در شمال توکيو در شهر  ،٢٠١٢مارس  ٢۵

ساتاما، اعضای یک خانواده سه نفری از 
شدت گرسنگی در محل سکونت خود جان 

پزشک قانونی با بررسی اجساد آنان . باختند
ماه پيش از  ٢اين خانواده  ه ک اعالم کرد

يعنی دو  ود،تاريخی که اجسادشان پيدا ش
بر اثر گرسنگی  ٢٠١٢فوريه  ٢٠ماه قبل از 

اين خبر بارديگر مساله . فوت کرده بوده اند
مرگ هر ساله هزاران انسان دردمند و تنها و 

س در ژاپن را که به دليل عدم حمايت َک بي
با  ،نددولتی، بر اثر گرسنگی جان می باز

   .برجستگی در مقابل چشم همگان قرار داد
  

همسايه ها  نيویورک تایمز، بر اساس گزارش
دايی از آن صمدتها برای تصديق کرده اند که 

انباشته خانه نمی آمد و صندوق پست هم 
ظاهرأ پدر خانواده در اثر . شده بود از نامه

بيماری ديسک کمر ديگر قادر به کار کردن 
پسرش هم به دليل بحران نبود و همسر و 

به همين . اقتصادی از کار اخراج شده بودند
دليل هم آنها نتوانسته بودند کرايه خانه 

ماه قبل پرداخت کنند و برق هم  ٦اشان را از 
به علت عدم پرداخت بدهی ها قطع شده 
بود و هيچ پول و مواد عذايی در خانه وجود 

بطری های خالی آب که در کنار . نداشت
آن حاکی از آن بود که  ،د ديده می شداجسا

آخرين روزهای زندگی دردناکشان را سه تن 
گفته می شود . با آب خالی سر کرده بودند

که خانواده مزبور يک بار تالش کرده بودند که 
که خود آنها هم (از يکی از همسايه ها 

پول ) فقير هستندزحمت کش و خانواده ای 
قانونًا حقوق در حالی که به آنها قرض کنند، 

اين خانواده اما . ایام بيکاری تعلق می گرفت
چه به نيز مانند بسياری از زحمتکشان ژاپن، 

دليل موانع و سخت گيری ها ی بسيار 
خشن و آزار دهنده ای  که دولت در پرداخت 
حقوق بيکاری ایجاد کرده و دریافت چنين 
حقی را برای کارگران و زحمتکشان در حد 

است و چه به این خاطر  غير ممکن ساخته
که ارگان های تبليغاتی، تقاضا برای حقوق 

ننگ "نوعی  ایام بيکاری از دولت را 
بدون این که  ،دنجلوه می ده" اجتماعی
قرار زير پوشش کمک های دولتی بتوانند 

بگيرند پس از تحمل گرسنگی مداوام جان 
  .خود را از دست دادند

ولت طبقه سرمايه دار حاکم بر ژاپن و د
حامی آن در طی سالهای متوالی از طريق 

کارانه و عوامفريبانه اتبليغ و ترويج اين نظر ري

که کارگران نبايد از دولت درخواست کمک 
ضد فرهنگ سازی یک کنند مبادرت به 

نموده و تا آنجا پيش رفته که چنين انسانی 
قلمداد نموده " ننگ اجتماعی"امری را  يک 

مايه دار ژاپن که درحاليکه، طبقه سر. است
و از کار افتاده را برای حفظ زحمتکش کارگران 

به عدم درخواست  ،خود "حيثيت"و  "آبرو"
کمک دولتی تشويق می کند، خود در جريان 

که از دو دهه گذشته  ای بحران اقتصادیموج 
از گرفتن هيچ کمکی از  ،در ژاپن شروع شد

دولت دريغ نورزيده است و در اين فاصله با 
ن ميلياردها دالر کمک مالی از دولت گرفت

تالش کرده تا بانک ها و شرکت های خود را 
. از ورشکستگی و سقوط کامل نجات دهد

جالب است که  همين دست و دلبازی ها و 
کمک های دولتی بی حد و حساب به 

منجر به رشد بدهی های  ،سرمايه داران
و دولت ژاپن هم طبق معمول،  دولتی شده
ها و عوارض اقتصادی ناشی از  بار اين بدهی

آنها را بر دوش کارگران و زحمتکشان انداخته 
در قطع کمک های اقتصادی دولت . است

و ایجاد موانع بسيار در به بيکاران سطحی 
راه اخذ چنان کمک هائی برای بخشی از 

  .يکی از جلوه های آن می باشدکارگران، 

اما، محروم کردن زحمتکشان از دست یابی 
وق ایام بيکاری، صرفا به ایجاد به حق

در ميان زحمت کشان از " احساس شرم"
طریق تبليغات بورژوائی ختم نمی شود، بلکه 

به ترفندهای برای این منظور، دولت ژاپن 
ديگری نيز دست زده که کارگران را وادار کند 
که وقتی بيکار و يا بيمار می شوند تقاضای 

فندهای يکی از تر. کمک مالی از دولت نکنند
دولت اين است که هر روز موانع بيشتری 
برای متقاضيان کمک های دولتی بوجود می 

به عنوان مثال کمک دولتی به کسی . آورد
ی باارزش و قابل فروش در يکه حتی يک ش

در  . خانه داشته باشد، تعلق نمی گيرد
نتيجه کارگران بيکار تنها موقعی می توانند 

کنند که پيش  برای دریافت کمک مالی اقدام
از آن برای بقای خویش هر چيز قابل فروش را 
در خانه جهت نجات از مرگ خرج شکم خود 

  .کرده باشند

يکی ديگر از ترفندهای دولت اين است که با 
گذاشتن مسابقه ميان اداره بيمه های 
اجتماعی در شهر های مختلف، کارکنان اين 
ادارات را وادار کرده است که با استفاده از 

شيوه های غيرقانونی و تهديد کارگران بيکار، 
آنها را از تقاضا برای کمک های دولتی 

کارمندان هر منطقه ای که . منصرف کنند
کمترين متقاضی کمک های دولتی را داشته 
باشند، و يا تعداد پرونده های مختومه آنها 

بيشتر از ) عدم تأئيد درخواست متقاضيان(
ضافه حقوق مناطق ديگر باشد، جايزه و ا

عالوه بر اين، شرايط قبولی . دريافت می کنند
و پروسه تقاضا برای کمکهای دولتی را هم 
آنقدر سخت و تحقيرآميز کرده اند که بخشی 

، با مشاهده برخورد از متقاضيان واجد شرايط
از درخواست  های غير انسانی اداره مزبور،

خود پشيمان و وادار به پس گرفتن 
به عنوان مثال، افراد . دتقاضايشان می شون

متقاضی از همان ابتدا با سوالهايی بسيار 
بی ربط و خصوصی مواجه می شوند که 
پاسخ دادن به آنها هر فردی را در موقعيتی 

به این ترتيب در . دهنده قرار می دهد آزار
شرایطی که سرمایه داران و دولت آنها در 
ژاپن ثروت موجود در دست خود را از قبل کار 

زحمت کارگران و زحمتکشان بدست آورده و 
اند، در زمان بيکاری آنها که آنهم اجبار سلطه 
سيستم داری و شرایط بحرانی آن می باشد 
، با ایجاد موانع مختلف برای دریافت بيمه 
بيکاری و همراه با آن رواج فرهنگ ارتجاعی 
ای که کوشس برای گرفتن تنها بخش 

خود  ناچيزی از ثروت بدست آمده توسط
هزاران کارگران را گدائی جلوه می دهد، 

خانواده کارگری را به کام مرگی تدريجی 
  .ناشی از فقر و گرسنگی کشانده است

باید دانست که اشاعه فرهنگ بورژوائی یاد 
و بوروکراسی آزاردهنده ای که دولت  شده

ژاپن برای رسيدگی به درخواست بيکاران و 
و نتايج فاجعه فقرا ايجاد کرده، تازگی نداشته 

می بار آن از سالها پيش در جامعه ديده 
دولت ژاپن نه تنها برای رفع با این حال، . شود

بلکه هرچه بيشتر به آن  آن تالشی نکرده
به عنوان مثال در سال . زده است دامن
پيرمردی که در شهر کيتاکيوشو مدتها  ٢٠٠٧

تحت پوشش بيمه از کار افتادگی بود، در پی 
که با (رمندان اداره خدمات دولتی تهديدات کا

دروغ و فريبکاری به او قبوالندند که ديگر فاقد 
شرايط الزم برای دريافت کمک های دولتی 

از دريافت کمک مالی انصراف داد و ) است
مدتی بعد در اثر گرسنگی در خانه اش فوت 

پس از مرگ وی بود که معلوم شد که . کرد
شهر در چند کارکنان اداره خدمات دولتی اين 

سال متوالی از طرف وزارتخانه بيمه های 
جايزه " اداره نمونه"اجتماعی به عنوان 

و جالب است که بدانيم . دريافت کرده بودند
که دولت، کارکنان شهرهای ديگر را نيز برای 
آموختن تکنيک های تهديد و تمهيد 
متقاضيان، به اين شهر می فرستاده و می 

  .فرستد

ت اقتصادی ژاپن درگير سالهاست که وضعي
بحران و بالطبع بسيار وخيم است، بسياری 
از کارگران بازنشسته يا اخراج شدگان و از 
کار افتادگان، نه تنها به داليلی که گفته شد، 
از دولت کمک مالی دريافت نمی کنند، بلکه 
به دليل افزايش بيکاری و فقر عمومی در 
 و جامعه قادر به دريافت کمک از خانواده

باعث اين وضع . نيز نيستدنزدیکانشان 
گریبانگير شدن این افراد با گرسنگی و بی 

را در " کودوکوشی" اصطالحپناهی گشته و 

 سرمايه داري و
  !ان در اثر گرسنگيمرگ زحمتكش

 
 
 
 
 

ژاپني پيدا شد قربانيانخانه اي در توكيو  كه در آن اجساد   
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البته که  نموده استفر هنگ مردم رايج 
  . بر می گردد ١٩٩۵به زلزله سال منشاء آن 

زمين لرزه ای در شهر  ١٩٩٥ژانويه  ١٧در 
ن با بی ژاپن رخ داد که دولت ژاپ" کوبه"

مرگ و مير و فاجعه اعتنايی کامل با 
خساراتی که اين واقعه برای مردم منطقه به 
بار آورده بود برخورد کرد و از کوچکترين 
کمکی به زحمتکشان زلزله زده خودداری 

فقط بانک ها و ادارات دولتی و خانه . کرد
در آن سال . های سرمايه داران بازسازی شد

دار و متکشانی که بسياری از کارگران و زح
را در زلزله از دست داده بودند، در  ندارشان

اثر بيکاری و فقر و گرسنگی و سرما و 
بيماری و بدون اينکه کسی متوجه آنها 
بشود، در خانه های سرد و تاريکشان و يا در 

می مردند و  پناه گوشه ای تنها و بي
. اجسادشان مدتها بعد از مرگ پيدا می شد

نفر از  ٤٠٠د بيش از در آن سال اجسا
بيکارانی که در اثر گرسنگی مرده بودند، به 

از آن موقع به بعد، مردم ) ١.(تدريج پيدا شد
ژاپن به اين گونه مرگ دلخراش و غم انگيزی 
که نصيب کارگران و زحمتکشان فقير می 

می گويند که به معنای " کودوکوشی"شود، 
که در غريبی و تنهايی و است مرگی 

  ) ٢(جود می آیدبوسی بيَک

بعد از زلزله " کودوکوشی"اصطالح بنابراین، 
اما اين غم . کوبه در ژاپن مرسوم شد

انگيزترين سرنوشت ممکن، مردن در تنهايی 
که بسياری از کارگران و ديگر (و بيکسی 

زحمتکشان تحت ستم نه تنها در ژاپن، بلکه 
در سراسر جهان سرمايه داری به آن مبتال 

پيش از آن زلزله و بخصوص خيلی ) می شوند
از زمانی که بحران های اقتصادی ژاپن هرچه 
عميق تر شد، شروع شده بود و تا به امروز 
  نيز در شهرهای مختلف ژاپن ديده می شود

بر اساس آمار رسمی دولت ژاپن در سال 
سال  ٦٥نفر از افراد باالی  ٢٢٠٠حدود  ٢٠٠٨

و . فوت کردند) کودوکوشی(به اين شکل 
س و هزار جسد افراد بی َک ٣٢ه حدود ساالن

د که حتی نتنها در ژاپن کشف می شو
کسی برای شناسايی آنها نيز مراجعه نمی 
کند و يا اجسادشان آنقدر دير پيدا می شود 

طبق . که ديگر قابل شناسايی نيستند
در آن کشور  ٢٠١٠نظرخواهی که در سال 

درصد از افراد مسن احتمال  ٤٣انجام شد، 
" کودوکوشی"که سرنوشتشان  می دهند
    .   خواهد بود

، نه و گرسنگی مهمترين عامل افزايش فقر
تنها در ژاپن، بلکه در همه کشورهای 
سرمايه داری جهان، حرص و طمع طبقه 
سرمايه دار و تشديد استثمار کارگران و 
افزايش اختالف طبقاتی و يورش هرچه 
بيشتر طبقه حاکم به حق و حقوق کارگران و 

اين روند در ژاپن هر . گر زحمتکشان استدي
  .روز ابعاد وسيع تری به خود می گيرد

در دوران رشد اقتصادی سرمايه داری در ژاپن 
جنگ جهانی دوم، از به خصوص  پس 

بسياری از کارگران دارای مشاغل دائمی و 
اما در حال . بودند" مادام العمر"به اصطالح 

ادی و درصد کارگران قرارد ٤٠حاضر بيش از 
يا نيمه وقت کار می کنند و حقوقشان به طور 

درصد حقوق کارگران غيرقراردادی  ٤٠متوسط 
اين کاهش روزافزون حقوق و مزايای . است

در زمانی  ،کارگران و سقوط سطح رفاه آنها
صورت می گيرد که طبقه سرمايه دار ژاپن 

روز به روز  ،همه کشورهای ديگر همانند 
سرمايه داران . شده اند ثروتمند تر و مرفه تر
يکه خون کارگران را می لزالو صفتی که در حا

مکند و به ديگ سرمايه می ريزند با فرهنگ 
کارگران را از  بورژوائی، کارانهاسازی ري

استفاده از حقوق خود باز داشته و 
را برای کارگران به ارمغان آورده " کودوکوشی"
نی مرگ در شرايط تنهائی و فقر و یع.اند
متحد بتوانند در حاليکه اگر کارگران . کسیبي

شده و بپاخيزند جهانی نوين در پيش خواهند 
که در آن هيچ انسان شرافتمند و داشت 

زحمتکشی محکوم به گرسنگی و مرگ 
 .نخواهد بود

  :زيرنويس
  
 )Kobe(تعداد کشته شدگان زلزله کوبه )١(

نفری که  ٤٠٠اين آمار شامل . نفر بود ٥١٠٠
و در اثر گرسنگی دچار مرگی  پس از زلزله

  .غريبانه شدند، نيست
 )٢  (Kodokushi  

  مریم

 !اعتراض كارگري در هند
ه های اعتراضات بر حق هزاران تن از کارگران نيروگا

یرق در هند در پيگيری مطالبات برحق شان با هجوم 
هزار  ٦بيش از . پليس سرمایه در هند روبرو شد

کارگر نيروگاه های برق دولتی در هندوستان از 
پانزده سال پيش تاکنون با قراردادهای موقت و 
مزدهای ناچيز به کار گرفته شده و هرگاه کوچکترين 

حمالت وحشيانه  اعتراضی کرده اند، با سرکوب و
دولت هند در سال . دولت و پليس روبرو شده اند

پس از اعتصابات و تظاهرات متعدد کارگران،  ٢٠٠٨
به آنها قول داد که به خواسته هايشان پاسخ مثبت 

اما تاکنون به اين قول عمل نشده و . خواهد داد
شرايط کار و زندگی کارگران بدتر از گذشته نيز شده 

نفر از  ٤٠٠ل سال جاری بيش از آپري ١٥در . است
در هندوستان " تاميل نادو"کارگران برقکار در ايالت 

در اعتراض به حقوق ناچيز و قراردادی بودن 
مشاغلشان به تظاهرات پرداختد، اما تظاهرات بر 

بودن، مورد حمله " غيرقانونی"حق آنان به جرم 
  . پليس قرار گرفته و بسياری از آنها دستگير شدند

  
گران با صدای بلند می پرسند که آيا تحميل کار

مزدهای ناچيز به کارگران و در فقر و گرسنگی دائم 
نگاه داشتن آنها، تحميل قراردادهای موقت و 
خودداری از پرداخت حق بيمه و ديگر مزايای قانونی 
قرارداد دائم، و ترساندن کارگران از اخراج در صورت 

نمی  محسوب" غيرقانونی"اعتراض، اعمالی 
شوند؟ آيا اين اعمال ضدکارگری سرمايه داران 

است يا اعتراض برحق کارگران به آنها؟   " غيرقانونی"

 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 هينشر نيا عيو در توز ديرا بخوانييفدااميپ
 www.siahkal.com! ديده ياريمارا  ،يستيكمون
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يکی از خونين ترين دورانها  ٦٠دهه 
در تاريخ مبارزاتی مردم ما برای 

در آن . رسيدن به آزادی است
ه روزی نبود که سالهای سيا

دژخيمان جمهوری اسالمی در چهار 
گوشه اين فالت خونين، خون 
آزاديخواه و کمونيستی را بر زمين 

 ١٩برای نمونه در . نريخته باشند
 علی اشترانی، ١٣٦٢فروردين سال 

اکبر مسلم خانی و خسرو افغان 
جمهوری اسالمی در  بدست جالدان

امسال، . شهر همدان اعدام شدند
ار دختران رفيق علی به ابتک

اشترانی مراسمی در بزرگداشت 
خاطره نه تنها اين عزيزان بلکه همه 

 ٦٠انقالبيون شهر همدان که در دهه 
در راه آرمانهای آزاديخواهانه خويش 
به دست دژخيمان جمهوری اسالمی 

 .تيرباران شدند، برگزار گرديد

 ! کردند  شان  بود اعدام  خبر کوتاه
   برخاست  دخترک  خروش
  لرزید  لبش

  پر شد  از اشک  اش خسته  دو چشم
پر درد   با کوششی  را سر داد و من  گریه
   کردم  را نهان  اشکم

  کردند؟  چرا اعدامشان
  آلود اشک  ، با چشم رسد ز منپ می

يکی از خونين ترين دورانها در تاريخ  ٦٠دهه 
مبارزاتی مردم ما برای رسيدن به آزادی 

در آن سالهای سياه روزی نبود که . است
دژخيمان جمهوری اسالمی در چهار گوشه 
اين فالت خونين، خون آزاديخواه و کمونيستی 

 ١٩ر برای نمونه د. را بر زمين نريخته باشند
اکبر  علی اشترانی، ١٣٦٢فروردين سال 

 مسلم خانی و خسرو افغان بدست جالدان
جمهوری اسالمی در شهر همدان اعدام 

امسال، به ابتکار دختران رفيق علی . شدند
اشترانی مراسمی در بزرگداشت خاطره نه 

انقالبيون شهر تنها اين عزيزان بلکه همه 
 در راه آرمانهای ٦٠همدان که در دهه 

آزاديخواهانه خويش به دست دژخيمان 
جمهوری اسالمی تيرباران شدند، برگزار 

در این مراسم یاد مبارزینی گرامی . گرديد
داشته شد که با الهام از فعاليتهای فراموش 

رفقا جواد ، نشدنی چريکهای فدائی خلق
سالحی، کاظم سالحی، حسين سالحی و 
خسرو ترگل در دهه پنجاه به ميدان مبارزه 
آمده و به طرفداری از سازمان چريکهای 

کسانی که طبيعتًا با . فدائی  برخاسته بودند
   .تحوالت اين جريان آنها نيز دچار تحول شدند

انقالبيون شهر  ابتکار مبارزاتی تجليل از
همدان نه تنها با استقبال تعدادی از 
کمونيستها و آزاديخواهان شهر هانوفر مواجه 

مايت اکثر مبارزين گرديد بلکه توجه و ح
همدانی که هر يک ياد و خاطره ای از جان بر 
کفان دالور اين شهر با خود حمل می کنند را 

مراسم در سالنی برگزار شد  .نيز جلب نمود
که دیوارهای آن با عکس رفقای رزمنده ی 
سياهکل و دیگر رفقای شهيد و به خصوص 

همدان تزئين گشته و نصب  رفقای شهيد
سرنگون باد جمهوری "بنی بر شعار هائی م
و " مرگ بر امپریاليسم"، " اسالمی ایران

بر دیوارها  نشان  "زنده باد سوسياليسم"
می داد که برگزارکنندگان اين مراسم بر اين 
واقعيت آگاه اند که به تجليل از کمونيستها و 
مبارزينی نشسته اند که در همه دوران 

زندگی مبارزاتی خود مخالف سر سخت 
رياليستها بوده و می دانستند که شرط امپ

رسيدن به آزادی نابودی جمهوری اسالمی و 
از بين بردن نفوذ امپریاليست ها در ایران می 

در ميان عکس های انقالبيون . باشد
هايشان بر  روی ديوار  همدان که عکس

اين رفقا می توان  ها ديده می شد از
 ، ، عباس زاده علی اشترانی :نام برد
، اکبر مسلم  ، ناصر مرئی ر کارگراردشي
مهرداد گرانپایه ،  افغان ،، خسرو  خانی

حميد سعادتی ، سعيد دادخواه ، امير 
  ...شمس الدینی ، حميد ابراهيمی و 

علی اشترانی در زمان تيرباران به ياد  اگر
عزيزانی که ديگر وی را نخواهند ديد و جای 
خاليش سئوالی بزرگ بر ذهنشان باقی 

گذاشت در آخرين لحظات زندگی با خواهد 
  :خود زمزمه می کرد که

  برای  با من  دشمنی  برای  آنان  دخترم"
  با راستی  دشمنی  با تو برای  دشمنی
  کردند  شان  اعدام

بر   با سرود زندگی  یاران  که  و هنگامی
  رفتند می  مرگ  سوی  به  لب

  در چشمشان  زد چو گل اميد آشنا می
  لبخند
خواندند و تا  ، آواز می زندگی  وقش  به

  خود با وفا ماندند  روشن  راه  به  پایان
  را،  اشکت  از چهره  کن  پاک  عزیزم

  در تو  ، من ای زنده  ز جا برخيز تو در من
  " ميریم ما هرگز نمی

سال پس از آن زمزمه فراموش  ٣٠حال حدود 
نشدنی دخترانی که اشک از چهره پاک کرده 

د پدر سخنانی گفتند، سخنانی که بودند به يا
  .اشک بر چشمان ياران پدر جاری ساخت

خواندن سرود انترناسيونال  مراسم بعد از
توسط جمع حاضر در جلسه، با دکلمه ای که 

نوه های علی " باران"و " ماکان"توسط 
اشترانی خوانده شد، شروع شد و سپس 
مهرنوش اشترانی دختر اين رفيق با دکلمه 

ی ياد پدر را گرامی داشته و حضار شاعرانه ا
سپس  نهضت . را شدیدًا تحت تأثير قرار داد

اشترانی خاطراتی از پدر و يارانش را در 
متنی که تهيه کرده بود با همه احساس خود 

   .برای حاضرین قرائت کرد
پس از اين قسمت از برنامه نوبت به صحبت 
های رفقای همدان و ياران ديگری رسيد که 

رها و شهرهای مختلف برای پاس از کشو
. داشت ياد ياران در مراسم حضور يافته بودند

که اکثرا از خاطراتشان از اين رفقا و همه 

و همگی . سخن گفتند  ۶٠جانباختگان دهه 
های خود از ابتکار پر ارزش  هم در صحبت

مهرنوش و نهضت دختران علی اشترانی قدر 
زان دانی کرده و ضمن تاکيد بر راه آن عزي

همراه با بازماندگانشان به ياد آنها  زمزمه 
  :کردند که

  را دنبال  راه  و تو با هزاراِن دگر این  من"
   گيریم می
  فردا  ماست  از آن  پيروزی  ماست  از آن

کار دنيا   عزیزم  و بهروزی  شادی  با همه
  از خون  که  و هر الله  ست آبادی  رو به

روز دمد امروز نوید  می  شهيدان
  ." ست آزادی

بيشک گرامی داشت خاطره رزمندگانی که 
جهت هموار کردن راه رسيدن به آزادی با 
خونشان  نهال انقالب ايران را آبياری کردند با 
تداوم راه آنها و پايداری بر آرمانهای 
انقالبيشان و تالش برای نابودی جمهوری 
اسالمی در تماميت منحوس اش معنا و 

ابتکار به خاطر . ابدمفهوم واقعی می ي
همدان  ماندنی بزرگداشت ياد ياران در شهر

با شعر خوانی و پخش موزيک زنده ادامه 
که اين مراسم بطور  با توجه به اين .يافت

مستقيم از پالتاک پخش می شد یکی از 
حاضرین در پالتاک بعنوان کسی که در آن 

از شرایط  سالها در زندان همدان بوده و
ت زنده ای داشت در باره ديده زندانها اطالعا

ها و شنيده هايش در آن زمان سخن گفت 
که صحبتهايش در سالن مراسم با اشتياق 

در خاتمه اين گزارش با گرامی   .شنيده شد
داشت ياد يارانی که ديگر در بين ما نيستند و 
برخی از ما مديون مقاومتهای قهرمانانه آنها 
در زير شکنجه های دژخيمان جمهوری 

سالمی هستيم، ضروری است که تاکيد ا
شود که علی اشترانی و اکبر مسلم خانی و 
عباس زاده در ارتباط با سازمان چريکهای 

تيرباران شدند و خسرو )  اقليت(فدائی خلق 
افغان به احتمال قوی از هواداران مجاهدين 
بود و رفقا اردشير کارگر و ناصر مرعی از 

ده بودند طرفداران خط رفيق مسعود احمدزا
" جنبش نوین خلق ایران" که در چهارچوب
  .  فعاليت می کردند

  .گرامی باديادشان 
 - فعالين چریکهای فدائی خلق ايران

   ٢٠١٢هلند  آوريل 

  به ياد ياراني 
  كه سرفراز رفتند 

  بازماندگاني و
  اين سرافرازي را  كه 
  !پاس داشتند 
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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 
.comsiahkalhttp://www. 

 

  اشرف دهقاني رفيق از صفحه 
  :در اينترنت ديدن كنيد

  
http://www.ashrafdehghani.com  

 

 براي تماس با

  چريكهاي فدايي خلق ايران 
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

   شماره تلفن

  تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران براي

0044 7946494034 

 از رفيق مرضيه احمدي اسكوئيشعري
  

  چه زيباست، پرواز گلوله ها و نشستن آن"     
  "!در سينه سياه دشمن

        
  !نگاه كن

  تابش آفتاب،
  بر قلعه هاي بلند برف آلود

  ونقش سپيدارها،
  در بركه هاي كوچك جنگل،

  !چه زيباست
  وپرواز باد،

  بر يونجه زارها،
  و بوي نمناك علفهاي كنار رودخانه 

  !چه دلنشين
  نجواي آب،

  با سنگريزهاي جويبار
  و پچ پچ برگهاي چنار،

  در سكوت بيشه هاي دور،
  باران پائيز، بر جاده هاي خيس،

  رنگ گل آخر اسفند،
  در دشتهاي گرمسيري

  هرم كوهستان مس رنگ تابستان،
  وعطر مرطوب بهار نارنج،
  ستاندر فضاي مه آلود نارنج

 

  
  
  
  
  

  
  و زيباست،

  صبحدم درخشش قاطعانه آخرين ستارگان
  آنگاه كه در سرماي ماليم سحر،
  در دامنه ها ، بسوي قله مي رود،

  اما آيا،
  هيچ چيز زيبا تر از پرواز گلوله ها،

  از آتشين آشيان سالح،
  ونشست آن،

  نه سياه دشمن،در سي
  وجود دارد؟

 

 
  

  كمك مالي
  

  آمريكا  
  

  دالر 156     در شايگان                 رفيق نا
  دالر 200      رفيق ارژنگ شايگان           
  دالر  200     رفيق ناصر شايگان               

  

  سوئد
  

ميز كتاب مراسم اول ماه مه در گوتنبرگ    
  كرون 525                                         

  كرون 100                  رفيق علي اكبر جعفري
  كرون 100                      رفيق بهروز دهقاني  

  مادر انقالبي روج انگيز دهقاني  
  ونرك 275                                         

  نروژ
  

  كرون 500                    رفيق مير هادي كابلي
  كرون 500     رفيق سيروي سپهري                 

  
  انگلستان

  
     همداندر  60دهه ياد شهداي ب

  پوند 30        
    رفيق مرضيه احمدي اسكويي

  پوند 10        
      روزجهاني كارگر

 پوند 10        

  
  
  
  
  
  

  

 نمايي از منطقه سياهكل در شمال


