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 سرمقالهسرمقاله

  بورژوازي، "بانوي آهنين"
  !دشمن قسم خورده كارگران

و نفوذ اتحادیه های کارگری در ميان  با توجه به وسعت ...
" کارگری "کارگران که پایه های سقوط دولت باصطالح 

قبلی را فراهم کرده بودند، بدیهی بود که درو کردن اتحادیه 
های کارگری به مثابه یکی از بزرگترین قدرتهای مانع برنامه 

برای نجات آنها خلقی تاچر به نفع سرمایه داران و های ضد 
بجز سرکوب مبارزات . قرار داشت اودر صدر سياستهای 

قانون ضد  ٥قهرمانانه کارگران معدن، در دوره تاچر حداقل 
کارگری بزرگ بر عليه سندیکا ها و اتحادیه های کارگری 

یورش دولت تاچر به معدنچيان، نتيجه در . تصویب شد
هزار کارگر معدنچی به  ٢٠ساله بيش از  اعتصاب يک

 ١٣شکست انجاميد؛ دو نفر در جريان اعتصاب کشته شدند؛ 
نفر زندانی شدند و حدود  ٢٠٠هزار کارگر دستگير شدند؛ 

به طور کلی دوران زمامداری تاچر  .نفر اخراج شدند ١٠٠٠
یکی از ننگين ترین و رسواترین دوره های برخورد سرمایه 

با مبارزات و مطالبات عادالنه طبقه کارگر داران انگليس 

 2صفحه   ...انگليس در تاریخ معاصر این کشور است

   رفيق فريبرز سنجري با )"راديو همراه" گفتگوي( نقش مبارزات سنديكايي در جنبش كارگري                

ستم سرمايه داری وابسته است  عامل اصلی ای که جلوی متشکل شدن کارگرها رو می گيره همين ديکتاتوری ناشی از سي... 
که تو اين  کشور حاکمه و با زندان و  اعدام و شالق و شکنجه و هر وسيله ای که در اختيار داره تاکنون نگذاشته که کارگرها 

اگر واقع بينانه به مبارزات . متشکل بشن و تالشهای تاکنونی شون را با شکست مواجه ساخته و به هر حال در هم شکسته
ا در ايران که اتفاقا در سطح وسيعی هم جريان داره و ما هر روز شاهد اخباری از اين اعتراضات کارگری در هر گوشه ايران کارگره

و به همين دليل هم نبايد تصور و ارزيابی ذهنی از . هستيم نگاه کنيم خصلت عمده اين مبارزات رو پراکندگی شون تشکيل ميده  
و فکر کنيم که مثال تالشهای تاکنونی شون  باعث ايجاد سنديکا ها و تشکل های مستقلی سطح تشکل کارگرها داشته باشيم 

ويا در زندگی واقعی مثال بر سر اون مطالباِت . گشته  که واقعا کارگر ها را در سطح کارگاه و واحد توليدی نمايندگی می کنن
شون را به کارفرما و يا اون دولت سرکوبگر که به هزاران کارگرها دارند با کارفرما ها مذاکره می کنن و يا توانسته اند خود

  ٦صفحه                                           ....ست تحميل کنندها نبوده بلکه حامی کارفرما ها  نشون داده حامی کارگر)شکل(

  

  در صفحات ديگر
  

  5.... ......... او خودكشي كرد  ●
  11.... در گراميداشت ياد هادي  ●
  15.......... ! ارزش جان كارگر ●
  17......  "آرگو"اُسكار به فيلم  ●
يد انگلستان و سيستم مالياتي جد●

  18.............. تظاهرات توده اي 
 19... "مي ال"جنايت امريكا در  ●

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 

  حقيقت وارونه 
  در تابلوهاي ساختگي

در تابلوهای منتشر شده، بيننده چهره  ...
و محبوب مردم تحت ستم  های دالور

ایران را در قامت افرادی ضعيف و 
می بيند و  غالب شکست خورده از دشمن

این پيام می تواند به او منتقل شود که 
مبارزه بيهوده است و این دشمنان مردم 

ممکن . هستند که همواره پيروز ميدان اند
است در مقابل چنين اظهار نظری عده ای 

نقاشی ها  صرفا روی جنبه هنری این
تاکيد کنند ، اما هر اثر هنری با توجه به 
رابطه ای که با واقعيت بر قرار می کند و 
یا به درجه ای که با زبان هنر به انعکاس 
واقعيات جامعه می پردازد، ارزش یافته و 

اما تابلوهای نامبرده . برجسته می گردد
درست به دليل این که مهارت به کار رفته 

قلب و جعل واقعيت می  در آن ها در جهت
باشد ، نمی توانند یک اثر هنری با ارزش 

  ١٢صفحه    ....هم تلقی شوند

  بورژوازي آلمان 
  !و تبليغ جنگهاي آينده

بورژوازی آلمان که برای تجديد تقسيم .. .
جهان و کسب بازار های جديدبا راه 
انداختن دو جنگ جهانی در نيمه اول قرن 

ر از مردم جهان را به بيستم، ميليونها نف
هالکت و فقر و فالکت و تباهی  کشاند، 
امروز نيز علنأ اعالم می کند که منافع 
امپرياليستی خود را حتی از طريق تحميل 
جنگ های امپرياليستی به توده های 

در  .زحمتکش جهان نيز تامين خواهد نمود
از زبان نمايندگان طبقه " برگه تجارت"

اقدامات "ده که حاکم بر آلمان گفته ش
پيشين سياسی برای تأمين مواد خام در 

و ." حال رسيدن به حد نصاب خود هستند
با تأکيد بر اين که وابستگی به مواد خام 
پاشنه آشيل اقتصاد آلمان است، می 

ترس از محروميت تکنولوژی مدرن "نويسد 
از مواد اوليه ضروری، بالی جان صنايع 

 ١٤ صفحه      ...."آلمان شده است

  مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم
  !و كارگر ستيز جمهوري اسالمي 
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ارگارت تاچر که بورژوازی حاکم بر م
داده و "  بانوی باُرن"انگلستان به او لقب 

طبقه کارگر و زحمتکشان انگلستان او را 
اپريل  ٨ناميده بودند، در روز ) ١" (دزد شير"

مرگ تاچر به همان اندازه که . فوت کرد
از مردم بسياری  باعث شادی و شعف

از انگلستان و بویژه کارگران و زحمتکشان 
پایان عمر ننگين یکی از برجسته ترین زنان 
خدمتگزار طبقه استثمارگر حاکم شد، اندوه 
و تاسف جناحهای مختلف بورژوازی حاکم 
بر انگلستان و همچنين سایر عمله و انکره 
های نظام امپریاليستی در جهان را 

   .  برانگيخت

از کارگران و زحمتکشان انگلستان؛  بخشی
تاچر به خيابانها ريخته  بالفاصله پس از مرگ

ی که ناشی  از اوج نفرت آنها و با شعارهای
از تاچر و سياستهای ضد مردمی دوران او 

که !" (جادوگر مرد! دنگ! دينگ"مثل بود، 
خشم و کينه ) اليق هر استثمارگری است

طبقاتی خود عليه مهره های طبقه سرمايه 
صفحه های اينترنتی و ) ٢. (دار را فرياد زدند

های متعددی برای جشن "يس بوکف"
در اين سايت . گرفتن مرگ تاچر برپا شدند

های اينترنتی از مردم خواسته شد که 
برای جشن و پايکوبی و نوشيدن شامپاين 
به ياد کسانی که با سياست های تاچر 

اپريل در  ١٣مبارزه کردند؛ در روز شنبه 
محلی که بزرگترين " (ترافالگار"ميدان 

عليه  ١٩٩٠آميز در سال  تظاهرات خشونت
و این  جمع شوند) دولت او برگزار شد

دعوت با شرکت مردم پاسخ شایسته ای 
که به خاطر بسته " ليورپول"مردم . گرفت

شدن باراندازها و سقوط اقتصاد شهر در 
ت پليس در درگيری بازی ادوران تاچر و جناي

مشهور به فاجعه ( ١٩٨٩فوتبال سال 
نفر  ٩٦کشته شدن که منجر به ) هيلزبورو

نفر شد، شديدأ از تاچر  ٧٦٦و زخمی شدن 
متنفر هستند؛ به مناسبت مرگ او به 
جشن و پايکوبی و پخش شيرينی 

کارگران معادن و فرزندان آنها که . پرداختند
سياستهای سرکوبگرانه تاچر و دولت او 

حيات و هستی هزاران خانواده کارگری 
يت های نظير آنها را به ورطه فقر و محروم

فزاینده کشانيد، با شادی از مرگ تاچر در 
اسکاتلند و لندن به خيابانها آمدند و در 
فضای خشم  شدید دولتمردان حاکم،به 

او نوشيدند و پيمان خود را " مرگ"سالمتی 
برای مبارزه با سياستهای ضد مردمی 
طبقه استثمارگری که تاچر یکی از 

  . نمایندگانش بود محکمتر کردند

ا نمونه های کوچکی از نمايش خشم اينه 
و کينه طبقاتی کارگران و زحمتکشان 

در جامعه ای ست که در طول انگلستان 
زمامداری دولت تاچر از سوی طبقه حاکم، 
شاهد یکی از بيرحمانه ترین یورش های 
غارتگرانه بورژوازی به دسترنج و معاش 
شان بوده اند و هيچ گاه از مبارزه با آن 

  .دست نکشيدند

در مقابل این واکنش بر حق توده ها، طبقه 
استثمارگر حاکم با تمام قدرت تبليغاتی و 

حتی  - با تایيد تمام جناح های رنگارنگش
 -بر حزبشان گذارده اند" کارگر"آنها که نام 

به ستایش و تمجيد از مهره خادم 
امپریاليسم انگلستان پرداخته، او را مظهر 

" بریتانيای کبير" تبدیل دوباره انگلستان به
خواندند و در یک کالم از این که او در یکی 
از سخت ترین شرایط بحرانی برای سرمایه 
داران انگلستان سکان دولت را بدست 
گرفت و خدمات بی شائبه ای برای آنها 

پرچم های . انجام داد، وی را ستودند
نگاه " نيمه افراشته"رسمی را در حالت 

به مردم "  دهن کجی"داشتند و برای 
ضمن تهدید آنها قول دادند با صرف یک 
هزینه بسيار سنگين، برای این مهره 
معدوم خود یک مراسم خاکسپاری رسمی 

البته گستردگی . و مجلل بر پا کنند
مخالفت و در واقع ریشخند مردم انگلستان 

باعث شد که حتی " دهن کجی"به این 
روزنامه های بورژوایی آلت دست طبقه 

چاپلوسی و روضه از چند روز  حاکم پس
خوانی در وصف تاچر؛ تغييری در لحن خود 

داده و کمی چاشنی انتقاد نيز به تملقات 
از جمله زبونانه اعتراف کنند و  بيافزایندخود 

عنوان مثال؛ باعث و بانی که تاچر به 
در جامعه " تفرقه اندازی های اجتماعی"

  . انگلستان بود

منکوب کردن  رسوایی مقامات انگليسی در
مخالفت و شادی مردم از مرگ همکارشان 
تا آنجا پيش رفت که آنها حتی دستور 

در " متروپليتن"استعفای یک افسر پليس 
لندن را صادر کردند که در شبکه 

نوشته بود اميدوار است " توئيتر"اجتماعی
" درد و تحقير"یک مرگ پر از " مرگ تاچر"که 

بدنيا "ه بوده باشد و او اصال نميبایست ک
  "!می آمد

اما چرا مرگ تاچر، این زن خادم صدیق 
بورژوازی، آنهم پس از بيش از بيست 
سال از استعفایش از دولت و عدم 

در " سياست"حضور رسميش در 
جامعه ای مثل انگلستان که به 

ی مشهور است چنين "محافظه کار"
واکنش وسيع اجتماعی ای را در بين 
د؟ اقشار و طبقات ستمدیده آفری

پاسخ، مثل هر بررسی علمی دیگر در 
ضرورتهای دوره تاریخی و شرایط 
اقتصادی اجتماعی ای که تاچر در آن 

  .به قدرت رسيد نهفته است

 ١٩٧٩روی کار آمدن دولت تاچر در سال 
مقارن با شرایطی ست که نظام سرمایه 
داری انگلستان، این قدرت امپریاليستی، با 

. د روبرو بودامواج یک بحران اقتصادی شدی
شدت یابی تضادهای طبقاتی در بریتانيا در 
آن برهه که تجليات خویش را در رشد 
مبارزات مردم و طبقه کارگر انگلستان و 
همچنين گسترش چشمگير مقاومت مردم 
ایرلند شمالی که بر عليه اشغال 
کشورشان با دولت امپریاليستی بریتانيا 
می جنگيدند، نشان می داد، ماسکهای 

بعنوان باصطالح بدیل " (دولت رفاه"وغين در
سرمایه داری در مقابل رفاه اجتماعی 

 

  

  بورژوازي، "بانوي آهنين"

  !دشمن قسم خورده كارگران 
 

 

که بدست او و در اينجا هستم من بخاطر مردمی 
جنگ و سياستهای نااميد کننده وی اثر فقر و 
  .کشته شدند

  )يکی از شعارهای تظاهرات در زمان مرگ تاچر(
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" اردوگاه سوسياليزم"نسبی مردم در آنچه 
سرمایه داری را هر چه ) خوانده می شد

وسيع تر و روشنتر از چهره نظام سرمایه 
در حقيقت روی کار . داری بر می افکند

آمدن دولت تاچر در شرایطی ست که رشد 
ادی بریتانيا در مقایسه با سایر رقيبان اقتص

اروپایی اش کاهش چشمگيری داشت، 
ميليارد  ٤دولت کاالهان تقاضای یک وام 

دالری از صندوق بين المللی پول کرده بود و 
 ٥اتحادیه های کارگری در یک اعتصاب 

درصدی ٥ماهه بر سر کاهش 
اقتصاد . دستمزدهایشان به سر می بردند

ی منتهی به روی کار انگلستان در سالها
را گرفته " مرد بيمار اروپا"آمدن تاچر لقب 

بود؛ بيکاری رشد می یافت و تورم رسمی 
تاچر در چنين شرایطی برای . درصد بود ٢٥

اداره ماشين دولتی طبقه سرمایه داران 
بدیهی ست که . انگلستان روی کار آمد

ضرورت برخورد با چنين وضعيت بحرانی از 
ن و دولت حامی آنان یک طرف سرمایه دارا

هجوم مرگبار اقتصادی به سطح معاش و 
زندگی طبقه کارگر انگلستان و زحمتکشان 

یعنی " بيمار"این کشور به منظور نجات 
  . نظام استثمارگر حاکم را ایجاب می کرد

و سياه قلب طبقه " بانوی آهنين"تاچر 
حاکم این وظيفه را باقاطعيت تمام اجرا کرد 

گونه مقاومتی را با اعمال و کوشيد تا هر 
به . قهر و نيروی سرکوب از سر راه بردارد

کاهش "، "خصوصی سازی"این ترتيب 
به مفهوم پایان دادن و یا " (حجم دولت

کاستن از تمام خدمات و کمک هزینه های 
دولتی در حق طبقه کارگر و اقشار پائين 

و در یک کالم برداشتن موانع بر سر ) جامعه
عنان سرمایه های مالی گسترش مطلق ال

اساس سياست اقتصادی ای بود که با نام 
در دوره این نوکر بورژوازی به " تاچریسم"

  . پيش رفت

با توجه به وسعت تشکل و نفوذ اتحادیه 
های کارگری در ميان کارگران که پایه های 

قبلی را " کارگری "سقوط دولت به اصطالح 
دن فراهم کرده بودند، بدیهی بود که درو کر

اتحادیه های کارگری به مثابه یکی از 
بزرگترین قدرتهای مانع برنامه های ضد 
خلقی تاچر به نفع سرمایه داران و برای 
نجات آنها در صدر سياستهای تاچر قرار 

  . داشت

بجز سرکوب مبارزات قهرمانانه کارگران 
قانون ضد  ٥معدن، در دوره تاچر حداقل 

اتحادیه  کارگری بزرگ بر عليه سندیکا ها و
یورش نتيجه در . های کارگری تصویب شد

اعتصاب گسترده دولت تاچر به معدنچيان، 
هزار کارگر معدنچی  ٢٠يک ساله بيش از 

به شکست انجاميد؛ دو نفر در جريان 
هزار کارگر  ١٣اعتصاب کشته شدند؛ 

نفر زندانی شدند و  ٢٠٠دستگير شدند؛ 
به طور کلی  .نفر اخراج شدند ١٠٠٠حدود 

ران زمامداری تاچر یکی از ننگين ترین و دو
رسواترین دوره های برخورد سرمایه داران 
انگليس با مبارزات و مطالبات عادالنه طبقه 

کارگر انگليس در تاریخ معاصر این کشور 
  . است

که رياست  ١٩٩٠تا  ١٩٧٩تاچر در سالهای 
دولت محافظه کار انگلستان را به عهده 

ن دست راستی داشت؛ با به اجرا درآورد
ترين سياست های داخلی و خارجی تالش 
کرد که هرگونه مانع بر سر راه انباشت 
وسيع سرمايه های خصوصی طبقه حاکم 
را به قيمت نابودی زندگی طبقه کارگر؛ از 

 ٢٩در یکسال اول صدارت وی . ميان بردارد
هزار نيروی کار  ٨٠٠شرکت بزرگ با 

اعالم شده و در این پروسه " خصوصی"
در تمام . هزاران کارگر و کارمند بيکار شدند

او تالش سال نخست وزیری تاچر،  ١١طول 
بخشی از کرد که با زور و سرکوب؛ 

دست آوردهای طبقه کارگر که از مهمترين 
اجتماعی سالهای بعد از -مبارزات اقتصادی

به (جنگ جهانی دوم به جای مانده بود 
ز ا عنوان مثال؛ مزايای مخصوص زنان کارگر

؛ خدمات جمله مهد کودک های مجانی
درمانی رايگان، تحصيالت دانشگاهی رايگان 
و ارزان، و يا حتی شير و مواد غذايی 
ديگری که مجانأ به کودکان مدارس داده 

تسهيالت دیگری نظير اجاره می شد، و 
 و...) های ارزان برای مساکن دولتی و 

بخصوص در سالهای بعد از جنگ جهانی 
ه ارتقای نسبی رفاه طبقات دوم منجر ب

به نفع طبقه حاکم فرودست شده بود را 
البته این سياستها را وی از . بازپس بگيرد

مدتها پيش از رسيدن به نخست وزیری 
یعنی در زمانی که وزیر آموزش و پرورش 

  .بود شروع کرده بود

که و از هنگامی  ١٩٧٠تاچر در اوايل دهه 
ود؛ شير و وزير آموزش و پرورش انگلستان ب

مواد غذايی رايگانی که به کودکان مدارس 
لقب پر مسمای  .داده می شد را قطع کرد

که یکی از نفرت انگيز ترین " دزد شير"
اعمال در جامعه انگلستان تلقی ميشود ، 

پس  .از اینجا توسط مردم به وی داده شد
که به نخست وزيری  ١٩٧٩از ماه مه 

 رسيد؛ خدمات رايگان چشم پزشکی و
دندانپزشکی برای خانواده های کم درآمد را 

خانه های ارزان " بازخريد"قطع کرد و قانون 
قيمت را وضع کرد که بر اساس آن با فروش 
خانه های دولتی به ساکنين کم درآمد 
آنها؛ در واقع خدمات مسکن دولتی به اين 

ميشد و ده ها هزار خانوار خانواده ها  قطع 
شدن به نفع بانک  مالک خانه" رویای"را با 

ها تا خرخره در قرضهای مسکن بانک که 
برای خرید خانه ها به آنها داده می شد 

منجر به  این سياست تاچر. گرفتار ساخت
بحران مسکن شديدی شد که تا به امروز 

یکی . گريبانگير طبقه کارگر انگلستان است
دیگر از تالشهای او برای امتياز دادن به 

ن هر چه بيشتر سرمایه داری و فشرد
او تالش کرد که گلوی کارگران این بود که 

 ) Poll Tax" ( ماليات بر فرد"با نام مالياتی 
اما اين تالش که کامأل به نفع . برقرار کند

طبقه سرمايه دار بود؛ در اثر اعتراضات 
و شورشهای خيابانی ای که  گسترده مردم

؛ در طول نيم قرن در انگليس بی سابقه بود
رجوع کنيد به پيام ( . ت انجاميدبه شکس

، فروردین و اردیبهشت ٣٢فدایی شماره 
، مقاله مربوطه در سایت سياهکل و  ١٣٦٩

از طریق لينک زیر قابل دسترسی می 
باشد 

http://www.siahkal.com/index/mid-
col/Polltax.htm(  

اين سياست های ضدکارگری دولت مجموع 
تاچر منجر به رشد و گسترش شکاف 

قاتی؛ بی خانمانی و گرسنگی و فقر و طب
فالکت کارگران و اقشار فرودست جامعه؛ و 
همچنين دو برابر شدن ثروت طبقه سرمايه 

در طول نخست وزيری . دار انگلستان شد
او، سرمايه های مالی به قيمت سقوط 
صنايع و وخامت کامل و فقر و فالکت طبقه 

انگلستان به مرکز . کارگر؛ سريعأ رشد کرد
برای فعاليت های تبهکارانه طبقه تری به

سرمايه دار جهانی؛ مانند سرمايه داران 
بزرگ آمريکايی و مافيای روسيه نيز تبديل 
شد که دست در دست طبقه سرمايه دار 
انگلستان، به غارت و سرکوب هرچه بيشتر 
  . کارگران و زحمتکشان اين کشور پرداختند

ی از آن پس تاکنون؛ نه تنها نابرابری ها
اجتماعی ذاتی سيستم سرمايه - اقتصادی

و (داری در تار و پود جامعه انگلستان 
) سرتاسر جهان تحت حاکميت امپرياليسم

بلکه  بيشتر شده استهرچه عميق تر و 
سودجویی حذف کامل موانعی که سر راه 

طبقه سرمايه دار وجود داشت  های
تکميل پروسه ای که توسط دولت های (

نتایج مخرب خود را ) شدتاچر و ريگان آغاز 
به منصه ظهور رسانيده و با تاخت و تاز هر 
چه وسيعتر سرمایه های مالی و صاحبان 

در تمام عرصه آنها  وحشتناکو رشد  بانکها 
های اقتصادی، زمينه های بروز موج مهلک 
تری از بحران های اقتصادی ذاتی نظام 

بروز بحران مالی از جمله و سرمایه داری 
جالب توجه آن . فراهم گشتنيز  ٢٠٠٨

حتی خط مشی رياضت های است که 
اقتصادی نيز که پاسخ بورژوازی جهانی به 

ادامه در واقع به نوعی بوده؛  ٢٠٠٨بحران 
اجرای همان پروسه ای است که توسط 

روی کار آمدن دولت تاچر در شرایطی 
ست که رشد اقتصادی بریتانيا در 
مقایسه با سایر رقيبان اروپایی اش 
کاهش چشمگيری داشت، دولت 

ميليارد  ٤یک وام  کاالهان تقاضای
دالری از صندوق بين المللی پول کرده 
بود و اتحادیه های کارگری در یک 

. ماهه به سر می بردند ٥اعتصاب 
اقتصاد انگلستان در سالهای منتهی به 

مرد بيمار "روی کار آمدن تاچر لقب 
را گرفته بود؛ بيکاری رشد یافت " اروپا

تاچر در . درصد بود ٢٥و تورم رسمی 
شرایط برای اداره ماشين دولتی این 

. سرمایه داران انگلستان روی کار آمد
کاهش حجم "، "خصوصی سازی"

و در یک کالم برداشتن موانع بر " دولت
سر گسترش مطلق العنان سرمایه 
های مالی اساس سياست اقتصادی 

در دوره " تاچریسم"ای بود که با نام 
 .  این نوکر بورژوازی به پيش رفت
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تاچر در انگلستان و شرکایش در دولت 
. آغاز شد سایر کشوهای امپریاليستی 

اساس بر  درواقعبرنامه های امروز 
سياست اقتصادی نئوليبراليستی است که 

. اند مشهور شده" تاچريسم، ريگانيسم"به 
)٣ (  

-شرايط تاريخی بررسی ویژگی دیگر
دوران ( ١٩٩٠تا   ١٩٧٩سياسی -اجتماعی

نشان می دهد که او ) نخست وزيری تاچر
در دورانی به مهره مؤثر سرمايه داری 
تبديل شد که طبقه سرمايه دار در سطح 

ن، شمشير را از رو بسته و به جنگ و جها
در زمانی که . ستيز با طبقه کارگر رفته بود

طبقه کارگر برای حفظ دستاوردهای 
مبارزات سالهای پس از جنگ مبارزه می 

به عنوان شخصيتی که " تاچر"کرد؛ 
دربرگيرنده همه ابتذال؛ تنگ نظری؛ کوته 
فکری؛ بی مايگی و ديگر خصوصيات نفرت 

، به ه سرمايه دار انگلستان بودبرانگيز طبق
  . جلوی صحنه رانده شد

تاچر نه تنها به عنوان حافظ منافع طبقه اما 
سرمايه دار انگلستان انجام وظيفه کرد؛ 

مطابق اخالقيات فاسد این طبقه بلکه 
شديدأ به ثروت اندوزی برای خود و 

که در این مورد  نزديکانش نيز پرداخت
زبانزد مردم " مارک"رسوایی های پسر او 

   .است

از بخشش های (سياست های دولت تاچر 
مالياتی برای سرمايه داران، خصوصی 
سازی ها؛ تقويت بازار بورس و سرمايه 
های مالی، کاهش مخارج سرمايه با يورش 
به حقوق کارگران و کاهش خدمات 
اجتماعی که منجر به رشد شديد فقر و بی 
 کاری و تضادهای طبقاتی شد؛ تا پيشبرد
سياست های تجاوزگرانه امپرياليسم 

به اصطالح ) انگلستان در سطح جهان
های سياسی تاچر "جاذبه"اصلی ترين 

و ریزه خوران برای طبقه سرمايه دار حاکم 
اما او به عنوان فردی . بودحقير این طبقه 

بر عليه (جاه طلب و سنگ دل و بی رحم 
نيز خصوصيات يک مهره ) فرودستان جامعه

به عنوان مثال؛ او . ازی را دارا بودمهم بورژو
برای نشان دادن بی تفاوتی و کينه خود به 
مبارزات اجتماعی طبقات فرودست، گفته 

". چيزی به نام جامعه وجود ندارد"بود که 
اين خصوصيات فردی و اجتماعی؛ او را ) ٤(

به مناسب ترين فرد برای حفظ منافع 
دليل  .امپرياليسم انگلستان تبديل کرد

وگواری صميمانه تمامی سران احزاب س
فریبکار و ضد کارگری حاکم در انگلستان از 

و " حزب کارگر"گرفته تا " محافظه کار"
برای تاچر و ستایش این " ليبرال دمکرات"

مهره امپریاليستی، خدمات بيکران وی برای 
حفظ نظامی ست که جيبهای طبقه 
استثمارگر حاکم و احزاب سياسی آن را به 

فقر و بدبختی وفالکت طبقه کارگر پر قيمت 
   .  می کند

در روز مرگ تاچر؛ در تقابل با خشم و نفرت 
طبقه کارگر انگلستان؛ طبقه سرمايه دار 

اين کشور به ستايش از تاچر به عنوان 
مهره برجسته امپرياليسم انگلستان 

بخشی از اعمال تاچر که مورد . پرداخت
حزاب ستايش طبقه حاکم و سران دولت و ا

رسمی انگلستان قرار گرفته؛ شامل راه 
اندازی جنگ های امپرياليستی منجمله 

؛ حمايت از ١٩٨٢جنگ با آرژانتين در سال 
دولت نژادپرست آفريقای جنوبی، دفاع از 
پينوشه و مانع از محاکمه شدن او، و 
مهمتر از همه؛ سرکوب شديد کارگران و 

  . ديگر مخالفين دولت انگلستان است

زهای عزاداری برای تاچر؛ رسانه های در رو
امپرياليستی شديدأ تالش کردند که 

بابی "مانند نقش او در قتل (جنايات او را 
 ٩و  ، مبارز استقالل طلب ایرلندی"ساندز

، و يا جنايات ١٩٨١زندانی سياسی ديگر در 
مثل غرق (جنگی او در جنگ با آرژانتين 

 ٣٢٣کردن کشتی آرژانتينی و کشته شدن 
 را )در جریان جنگ فالکلند در اثر آن تن

  .پنهان نگه دارند

برای قدردانی از خدمتگذاری های چاکرانه 
 ١٠تاچر به امپرياليسم انگلستان، در روز 

در پارلمان اين کشور مراسمی  ٢٠١٣اپريل 
برای بزرگداشت و ستايش او به عنوان 

سقف "دختر دکان داری که با شکستن "
ت وزيری اولين زن نخس" شيشه ای

  ) ٥. (انگلستان شد؛ برگزار گرديد

نگاهی به آنچه که سران دولت و احزاب 
اپريل  ١٠رسمی انگلستان در نشست 

پارلمان به ستايش از اين نوکر امپرياليسم 
انگلستان بيان کردند؛ نشان دهنده اين 
واقعيت است که اقشار و جناح های 
مختلف بورژوازی چگونه در برابر دشمن 

د؛ يعنی طبقه کارگر؛ متحد مشترک خو
" ديويد کامرون"به عنوان مثال؛ . هستند

نخست وزير محافظه کار انگلستان در اين 
مراسم پارلمانی با ارائه تصويری ساختگی 
و قديسانه از زندگی خصوصی و سياسی 
تاچر؛ با ياوه گويی هايی مانند اين که تاچر 

" انگلستان کبير"انگلستان را دوباره به 

کرد، برنامه های خصوصی سازی و تبديل 
سياست های ضدکارگری دولت او را مورد 

 ١٩٧٠در دهه "تحسين قرار داد و گفت که 
دولت آنقدر بزرگ شده بود که حتی صاحب 
فرودگاه ها و شرکت های هواپيمايی، تلفن 
های خانه هايمان، کاميون های توی جاده 

  ."     بود... ها و 

انگلستان؛  گرررئيس حزب کا" اد ميليبند"
بوده که " دانکستر"که سابقأ نماينده شهر 

يکی از شهرهای مهم صنعتی در انگلستان 
شخصيت بزرگ و "است؛ نيز به تمجيد از آن 

پرداخت و به طور غيرمستقيم " بی نظير
توضيح داد که چگونه احزاب رسمی 
انگلستان در اصول با يکديگر متحد بوده و در 

وص در انداختن سرکوب طبقه کارگر و بخص
بار بحران های سالهای جاری بر دوش آن 

او به عنوان . نيز مشترک المنافع هستند
مثال در سخنان خود توضيح داد که حزب 
 گرمحافظه کار؛ ليبرال دمکرات؛ و حزب کار

درنتيجه سياست های دولت تاچر در دهه 
  .به بلوغ رسيدند ١٩٨٠

يکی ديگر از ادعاهايی که در اين مراسم 
پارلمانی در تحسين تاچر بيان  خوانی ضهرو

دنيا را از شر "شد؛ اين بود که او 
درحالی که واقعيت . نجات داد" کمونيسم

اين است که هرچند که تالش های قدرت 
های امپرياليستی نيز در واژگون کردن 

و ابقای  در بلوک شرق" سوسياليسم"
سرمايه داری در شوروی سابق نقش 

وروی در دسامبر داشت؛ اما فروپاشی ش
) يک سال بعد از خروج تاچر از دولت( ١٩٩١

از بين عمدتأ نتيجه يک پروسه طوالنی 
حاکم بازگرداندن و سوسياليسم و بردن 
سيستم سرمايه داری در آن دوباره کردن 

  . جامعه بود

 ٨٠اما این واقعيتی ست که در اواخر دهه 
و آشکار شدن نشانه های سقوط اجتناب 

، تاچر به مثابه یکی از دوربين ناپذیر شوروی
ترین خادمان نظام امپریاليستی، در همان 
حال که فعاالنه در نقش یکی از سردمداران 
تهاجم ضد کمونيستی هم کيشانش یعنی 
گردانندگان نظام سرمایه داری به طبقه 
کارگر و زحمتکشان و خلقهای تحت ستم 
فعاليت می کرد، تاکيد می نمود  که 

نظم "سقوط شوروی به یک  امپریاليسم با
نياز دارد " یک دشمن جدید"و " نوین جهانی

این نياز را بر آورده " بنياد گرایی اسالمی"و 
بررسی سياستهای امپریاليسم . می کند

در این دوره نشان دهنده پيشبرد همان 
نظری ست که تاچر از مدافعانش بود و با 
عملی شدن آن، قدرتهای امپریاليستی 

هی، تغذیه و تقویت مالی و ضمن سازماند
در " بنياد گرایی اسالمی"تبليغاتی پروژه 

گامهای بزرگی ... پاکستان و افغانستان و 
را برای گسترش سلطه امپریاليسم و 
سرمایه مالی در سراسر جهان برداشتند و 

ضمن براه " دشمن جدید"با توسل به این 
انداختن جنگهای خانمان برانداز و گسترش 

وحشت  و سرکوب انقالب در  فضای ترس و

طبقه سرمايه دار در گسترش ستم و 
استثمار عليه طبقات فرودست؛ هر جا 
الزم بداند از مهره های مؤنث خود نيز 
استفاده می کند و اين به معنای امکان 

تم جنسيتی عليه از بين رفتن کامل س
همه زنان جامعه تحت سيستم 

زندگی و مرگ  .سرمايه داری نيست
تاچر مورد برجسته ای در اثبات غير 
علمی و تخریبی بودن تئوریهای 

نمایش  فریبکارانه فمينيستی ای به
می گذارد که با دست گذاشتن روی 
واقعيت ستم بر زن، می کوشند انرژی 

نابودی انقالبی زنان را بجای تمرکز بر 
عامل عينی و اصلی این ستم یعنی 
نظام سرمایه داری، حداکثر در راه 

در چارچوب همين " حقوق برابر"کسب 
تاچر و . نظام با مردان منحرف نمایند

تبهکاریهایش در حق زنان کارگر و 
) و مردان کارگر و زحمتکش(زحمتکش 

تنها یکی از نمونه های برجسته 
  .ودب" حقوق برابر"متحقق شدن این 



5 صفحه          166شماره                                      پيام فدايي 
 

  

همه جا به کوشش برای تخفيف بحران 
   .گریبانگير نظامشان پرداختند

سرانجام با تمام شدن مدت  ١٩٩٠در سال 
تاچر و تاچریسم در تخفيف " مسکن"تاثير 
و در واقع پایان یافتن تاریخ " مرد بيمار"درد  

مصرف تاچر که ناشی از رشد دوباره 
ان و مردم جنبشهای اعتراضی کارگر

بورژوازی " بانوی آهنين"انگلستان بود، این 
با خفت و خواری  در حالی که مدال یکی از 
منفورترین سياستمداران بورژوازی را به 

اما . گردن آویخته بود،مجبور به استعفا شد
سياستهای ضد مردمی او بار دیگر توسط 
دولتهای بعدی با سرعت کم و زیاد ادامه 

بار است که بورژوازی به همين اعت. یافت
انگلستان خود را مدیون این خادم سرمایه 

  .  می داند
طبقه حاکم بر انگلستان با هم اکنون 

از امکان  ی ناشی از دور اندیشی،هراس
طغيان خشم و کينه کارگران انگلستان در 

به تکاپو ) اپريل ١٧چهارشنبه (روز دفن تاچر 
افتاده و ميليون ها پوند از دسترنج توده 
های مردم اين کشور را به بسيج پليس 
برای سرکوب مردم معترض در آن روز 

اين که پليس . اختصاص داده است
" یمشکوک"انگلستان اعالم کرده که افراد 

" قصد اغتشاش دارند"که احتمال می رود 
را حتی پيش از اقدام به هر جرمی؛ 
بازداشت و زندانی خواهد کرد؛ نشان 

کم از خشم دهنده شدت وحشت طبقه حا
  .توده ها است

کارگران انگلستان هرچند که با مرگ يکی 
از دشمنان قسم خورده خود شاد شدند؛ 
اما به خوبی می دانند که نابودی سيستم 

 مردمی سرمايه داری و حاکميت ضد
امپرياليسم بر جهان؛ نه با مرگ مهره های 
آن؛ بلکه با مبارزات آگاهانه و متحدانه طبقه 

امکان از بين بردن آن نظام در جهت کارگر 
  .پذير خواهد شد

  
  :زيرنويس ها

مگی تاچر، دزد "اشاره به شعار  )١( 
؛ يکی از شعارهای کارگران و مردم "شير

  .انگلستان در تظاهرات ضد دولتی
اسم آهنگ !" جادوگر مرد! دنگ! دينگ")٢( 

که به شعار مردم  Wizard Of Ozفيلم 
  .تبديل شده است

گانيسم، اقتصاد طرفدار ري/تاچريسم )٣( 
است که اساس آن بر خالف اقتصاد  عرضه

در . قرار دارد" مديريت عرضه"کينزی؛ بر 
ريگانيسم کاهش /برنامه اقتصادی تاچريسم

به عنوان مهمترين  سرمایه داران ماليات
محرک اقتصادی معرفی شده و گفته می 
شود که کاهش ماليات منجر به افزايش 

  . دتوليد و عرضه خواهد ش
  
با  ١٩٨٧تاچر در مصاحبه ای در سال  )٤( 

چيزی "يکی از رسانه های زنان، گفته بود 
  "به اسم جامعه وجود ندارد

  
اصطالحی است " سقف شيشه ای) ٥( 

که در ادبيات انتقادی عليه ستم جنسيتی 
. جامعه سرمايه داری به کار برده می شود

اين واقعيت که زنان قادر به کسب باالترين 
های شغلی در سيستم سرمايه  مقام

داری نيستند؛ مانند اين است که آنها از 
به مشاغل " سقفی شيشه ای"درون 

باالتر نگاه می کنند اما نمی توانند اين 
سقف شيشه ای را شکسته و به مدارج 

يکی از تبليغات . باالی شغلی برسند
بورژوازی اين است که زنانی مثل تاچر 

ای را توانسته اند آن سقف شيشه 
شکسته و به باالترين مقام های شغلی 

نشانه کم رنگ شدن و گویا برسند و اين 
رفع تدريجی ستم جنسيتی در سيستم 

درحالی که عليرغم . سرمايه داری است
چنين تبليغاتی؛ طبقه سرمايه دار در 
گسترش ستم و استثمار عليه طبقات 
فرودست؛ هر جا که الزم بداند از مهره 

يز استفاده می کند و اين های مؤنث خود ن
به معنای امکان از بين رفتن کامل ستم 
جنسيتی عليه همه زنان جامعه تحت 

زندگی و  .سيستم سرمايه داری نيست
مرگ تاچر همچنين مورد برجسته ای 
در اثبات غير علمی و تخریبی بودن 
تئوریهای فریبکارانه فمينيستی ای به 
نمایش می گذارد که با دست گذاشتن 

واقعيت ستم بر زن، می کوشند  روی
تا انرژی انقالبی زنان را بجای تمرکز بر 
نابودی عامل عينی و اصلی این ستم 
یعنی نظام سرمایه داری، حداکثر در 

در چارچوب " حقوق برابر"راه کسب 
. همين نظام با مردان منحرف نمایند

تاچر و تبهکاریهایش در حق زنان کارگر 
و و مردان کارگر (و زحمتکش 

تنها یکی از نمونه های ) زحمتکش
حقوق "برجسته متحقق شدن این 

  .بود" برابر

  !او خودكشي كرد
 .ها چاپ شد که زنی بنام خدیجه خودکشی کرد این خبر دردناک در روزنامه

 بود؛ خبری که" خبر"در جمهوری اسالمی، این نماد توحش، این فقط یک  
 ولی. ت سلطه ما هر روزه ده ها موردش اتفاق می افتددر جامعه تح 
 هایی که برای زحمتکشان دل ميسوزانند این خودکشی یک برای آن 
 انسان و انسانيتی بود که دیگر توانایی مبارزه برای بقای خودش را در نظام 
 استثمارگرانه حاکم که هر روزه حيات امثال او را در زیر آوار فقر و بدبختی و 
  .وميت له می کند، نداشتمحر 
 

 تحت . در این جمهوری پليد، همه چيز برای خودکشی او آماده بود
او نه تنها بيرون از خانه که در خانه . مناسبات ضد خلقی و استثمارگرانه موجود، او بار سی هزار سال مردساالری را بدوش داشت

هنگام کار در سخت ترین . شوی و مربی کودکان و مسئول خانه بود شوی بود، او لباس خود نيز کارگر بود، او آشپز بود، او ظرف
او را از خانه بيرون انداختند، طالق دادند، کودکانش را از او . هایش را باال کشيدند شرایط و با کمترین دستمزد، او را زدند و پول

شت، برای بقایش جنگيد، به هر کاری دست زد چه که در توان دا چنان و در هر لحظه با هر آن و او هم. کارش کردند گرفتند و بی
و ناچار شد تا برای زنده ماندن به هر ظلمی تن دهد، او را صيغه کرده و با نوزادش تنها گذاشتند، او را به کارفرمایی بنام شوهر 

عی کار کرد، یا به معنی پزی، این جهنم واق های آجر فروختند، خار در بيابان چيد تا با فروش آن نانی به سفره آورد، در کارخانه
هایی که به او مزد ميدانند در  ها کار کرد و همان ها با مزدی کمتر از مرد در کارخانه ترین سرزمين گاری کرد، و در متمدن واقعی بی
برده او برده نظام شد، . ها برای توجيه این ستم آشکار، فرهنگی ساختند که گویا مثل مرد کار نميکند ترین سرزمين این متمدن

بود و برای  او باید برای همه، همه چيز می. باری که برایش ساخته بودند شد و حتی برده مرد شد تا زنده بماند شرایط اسارت
با کمترین . های تحميل شده را تحمل ميکرد اش، موجود درجه دوئی بود که باید همه درجه یک با همه توانایی. خودش هيچ چيز

ربودند و  در کوچکترین رابطه انسانی، پاکی را از او می. ها به او تجاوز کردند ها و زجر ير از شالقاعتراضی، سرکوب شد و  به غ
داشتند، بر سر او که با همه  او را دزدیدند و به تن فروشی وا. مهر ناپاکی را به او ميزدند و بدین وسيله سرنوشت او را رقم ميزدند

  . او فقط جسمی بدون سر بود. ی زندگی کردن می جنگيد، هر بالیی را آوردندوجود برای حق ابتدائی زنده ماندن و انسان
 

در سایه چنين نظام نکبت بار و استثمارگرانه ای که سرمایه داران زالو صفت و اربابان غارتگر و جنایتکارشان آفریدند، در حکومت 
هر بار که خدیجه . نميتواند غير از این باشدها پایکوبی ميکنند سرنوشت خدیجه  این جمهوری که رهبران اش بر مرگ پاکی

 .خودکشی ميکند، بخشی از انسان و انسانيت تعریف شده در این مناسبات ارتجاعی را رسوا می کند و با خود به گور می برد
 ٢٠١٣مارچ  -عبداله باوی
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درود ما را بپذيريد رفيق : راديو همراه
  سنجری

با سالم به شما و   :فريبرزسنجری
شنوندگان عزيزتون قبل از اينکه سئواالت 
تون رو شروع کنيد اجازه بدهيد که با اينکه 

ال نو را يک مدتی هم از نوروز گذشته، س
به شنوندگان راديو تبريک بگم و برای اون 
. ها سالی پر از موفقيت و پيروزی آرزو کنم

سالی بدون جمهوری اسالمی باهر جناح 
 .و دسته اش 
بله اميدوارم که  اين چنين : راديو همراه

رو ما سال بدون جمهوری  ٩٣بشه و سال 
  .اسالمی   آغاز بکنيم

 
بت ما رفيق سنجری صح: راديو همراه

در رابطه با مساله جنبش کارگريه  و 
ما می خواهيم مروری بکنيم در رابطه 
با مسائل اين جنبش، در چند دهه ای 

. بوده) سِرکار(که جمهوری اسالمی 
ی شصت، به  های بعد از دهه در سال

ویژه یورش وحشيانه رژيم به تمامی 
و اون هم  ۵٧دست آوردهای قيام 

ه به پس از سرنگونی رژیم وابست
ی  امپریاليسم پهلوی، چند تجربه

هايی رو  آارگری به دست آمد آه قدم
به جلو در راه خود باوری جنبش 

يكی از . آارگری ميشه محسوب بشه
ها احيای سنديكای آارگران  اين تجربه

شرآت واحد بود؛ اين اقدام يكی از 
مواردی بود آه تاثير مهمی در آسب 
 اعتماد به نفس آارگران و همچنين
فعالين جنبش آارگری گذاشت، نمونه 
اش تاسيس سندیکاهایی نظير هفت 
تپه،نقاشان، خبازان و سنديکا های 

اگر مایل باشيد رفيق . ديگه بود
سنجری ابتدا در این مورد صحبت 

نقش مبارزات سنديکائی در . کنيم
جنبش کارگری  با توجه به  تجربه 
سندیکای شرکت واحد را چگونه می 

 ابی می کنيد؟بينيد و ارزي
 

در باره نقش سنديکا تو مبارزات :پاسخ
کارگری که شما سوال می کنيد  قبل از 
هر چيزی بگذاريد بگم که همانطور که می 
دونيد و همه شنوندگان شما هم می 
دونن در ميان ما ايرانی ها يک ضرب المثل 

يک دست "پر معنائی رايجه مبنی بر اينکه 
هم هست  خوب به همين دليل" صدا نداره

که چه کارگران پيشرو و چه کمونيستهائی 
که مسير زندگی شون رو رنجها ، دردها ،  
آرمانها، خواستها و مطالبات طبقه کارگر 
شکل می ده، هميشه تاکيد داشتن و 
دارن که کارگران برای رسيدن به حقوق 

و چاره شون هم . شون بايد متشکل بشن
و خوب سنديکا هم . وحدت و تشکيالته

ی از اشکال و يکی از ظروف تشکل يک
در حوزه مسائل اقتصادی؛ که ُخب  کارگرانه

اگر بطور واقعی شکل بگيره و امکان 
زندگی واقعی بهش بدن، به کارگر ها 
 -امکان می ده که به جای برخورد فردی

همانطور  - يعنی يک دستی که صدا نداره
که گفتم در قامت واحدی  با کارفرما و يا 

مواجه بشوند و کوشش   کارفرماهاشون
کنن تا با اعمال قدرت جمعی يک بخشی 
از اون حقوق پايمال شده شان را به دست 

در نتيجه با اين که متشکل شدن .  بيارن
کارگرها قدرت چانه زنی اونها را با کارفرما 
ها باال می بره وامکان دستيابی به 
بخشی از اون حقوقشان رو بيشتر می 

ين تشکل  و امر کنه  اما در همه جا ا
سازمان يابی کارگران هم خوب وابسته 
ست به اوضاع سياسی ای که در هر 

هر چقدر فضای . جامعه ای وجود داره
سياسی در کشوری بسته تر باشه و 
سرمايه دارها با اعمال ديکتاتوری، يا 
ديکتاتوری هر چه عريان اعمال حاکميت 
کنند خوب طبيعيه که از تشکل های توده 

اسری علنی و به هر حال صنفی ای و سر
طبقه کارگر مثل سنديکا ها و اتحاديه ها  

برای . هم خبری نباشه و يا نخواهد بود
همين هم هست که در شرايط اين 
ديکتاتوری لجام گسيخته جمهوری 
اسالمی که  همه شاهديم که  با 
ددمنشی هر تالش کارگران برای متشکل 
شدن و ايجاد تشکل های مستقل کارگری 
رو واقعا وحشيانه سرکوب می کنه صفوف 
کارگران ما در پراکندگی کامل قرار گرفته و 
قدرت مقابله و چونه زنی اونها با سرمايه 
دارها کامال تضعيف شده  و کال هم 

در بی حقوقی به سر می برن، ) کارگران(
و نمی تونن در يک . بی حقوقی کامل

وحدت سنديکائی تشکلی داشته باشند 

. در مقابل کارفرما قرار بگيرن که يک صدا
واقعيت اينه که کارگران واقعا برای 
دستيابی به شرايط کار بهتر ودستمزد 
بيشتر خوب هميشه در حال مبارزه با 

اما اينکه کارگرها اين  . کارفرما ها هستند
مبارزات صنفی شون را در چه سطحی و 
به چه شکلی و يا با چه حدی از 

تگی داره به اون  سازمانيابی پيش ببرن بس
شرايط سياسی حاکم در کشور که بش 
اشاره کردم و تجربه هم  نشون داده که 
مبارزه صنفی برای اينکه پيش بره وکارگرها 
رو متشکل کنه و قادر بشه که واقعا 
شرايط کار و  زندگی کارگرها رو بهتر کنه 

  .به شرايط دمکراتيک نياز داره
د که يک خوب اين رو که گفتم، اجازه بدهي

اگر ما ميگيم .  نکته ديگه ای هم بگم
مبارزات صنفی برای اينکه واقعا به نتيجه 
برسه و خوب پيش بره به شرايط دمکراتيک 
احتياج داره از طرف ديگه اگر به صحنه 
سياسی ايران نگاه کنيم می بينيم که با 

ساله زير  ٣٣يک  جامعه ای روبروئيم  که 
المی سلطه جمهوری دار و شکنجه اس

قرار داره که وحشيانه سرکوب شده و به 
همين دليل هم نه شاهد فعاليتهای ادامه 

در (دار سازمانهای سياسی سراسری 
هستيم و نه از تشکل های کارگری ) داخل

که خوب سنديکا ها هم به هر حال يکی از 
بنابراين . اشکال اون هاست خبری هست

اون عامل اصلی ای که جلوی متشکل 
ها رو می گيره همين شدن کارگر

ديکتاتوری ناشی از سيستم سرمايه داری 
وابسته است  که تو اين  کشور حاکمه و با 
زندان و  اعدام و شالق و شکنجه و هر 
وسيله ای که در اختيار داره تاکنون 
نگذاشته که کارگرها متشکل بشن و 
تالشهای تاکنونی شون را با شکست 
مواجه ساخته و به هر حال در هم 

اگر واقع بينانه به مبارزات . کستهش
کارگرها در ايران که اتفاقا در سطح 
وسيعی هم جريان داره و ما هر روز شاهد 
اخباری از اين اعتراضات کارگری در هر 
گوشه ايران هستيم نگاه کنيم خصلت 
عمده اين مبارزات رو پراکندگی شون 

و به همين دليل هم نبايد . تشکيل ميده  
ی ذهنی از سطح تشکل تصور و ارزياب

کارگرها داشته باشيم و فکر کنيم که مثال 

    رفيق فريبرز سنجري با "راديو همراه" گفتگوي
  پيرامون نقش مبارزات سنديكايي در جنبش كارگري

را از  گفتگوپيام فدایی متن این . صورت گرفته است ٢٠١٣آپریل  ٨در تاریخ  زیرگفتگوی : توضيح پيام فدایی
 .صورت گفتار به نوشتار درآورده و با برخی ویراشهای جزئی به این ترتيب در اختيار عالقه مندان قرار می دهد
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تالشهای تاکنونی شون  باعث ايجاد 
سنديکا ها و تشکل های مستقلی گشته  
که واقعا کارگر ها را در سطح کارگاه و واحد 

ويا در زندگی . توليدی نمايندگی می کنن
واقعی مثال بر سر اون مطالباِت کارگرها 

ا ها مذاکره می کنن و يا دارند با کارفرم
و . مثال به قول معروف چک و چونه می زنند

توانسته اند خودشون را به کارفرما و يا اون 
نشون )شکل(دولت سرکوبگر که به هزاران 

داده حامی کارگر ها نبوده بلکه حامی 
اتفاقا همين  . کارفرما ها  ست تحميل کنند

تجربه شکل گيری مثال سنديکای شرکت 
يا اون جور که شما اشاره کرديد واحد و 

کارگرهای هفت تپه و تالش شون برای 
متشکل شدن همين حرف ها رو  تائيد می 

چون عليرغم اينکه اين  تالشها شده . کنه
در واقعيت ما می بينيم که اون سنديکائی 
هم که واقعا اون ها روبتونه نمايندگی کنه 
در زندگی واقعی وجود نداره بنابراين ما در 

اليکه از تالشهای کارگرها برای متشکل ح
شدن کامال حمايت می کنيم و بايد حمايت 
کنيم و خواهان شکل گيری تشکل های 
مستقل کارگری از دولت و کارفرما  باشيم 
اما مخالف سرسخت اين امر هم هستيم 
که در بيان اون توازن قوائی که  بين 
مبارزات کارگری با سرمايه داری حاکم بر 

جود داره  اغراق بشه و  در حاليکه ايران و
مثال هنوز کارگرها  نتونستن واقعا 
تشکيالتی شکل بدن که رسميت پيدا 
بکنه و اون اتحاديه ها وسنديکا ها ی 
مستقل  خود شون رو شکل بدن، اينجوری 
جلوه داده بشه که مثل اينکه کارگر های 
ما زير سلطه جمهوری اسالمی تونستند 

.  ودشون  فائق بيايندبر پراکندگی صفوف خ
در نتيجه يک نگاه واقعی به جامعه ما 
نشون می ده که متاسفانه اين دیکتاتوری 
باعث شده که  ما شاهد حضور سندیکاها 
نباشيم و عملکردهای یک سندیکای 
واقعی رو در زندگی کارگران باش روبرو 
نباشيم و اون سندیکاهائی هم که ازش 

اين کارگر نام برده می شه تالشهائيه که 
ها کردند که يک واقعيت انکار ناپذيريه ولی 

  خوب هنوز به نتيجه نرسيده 
  

رفيق سنجری شما . بله: راديو همراه
اشاره  درستی کرديد در رابطه با 
پراکندگی کارگران و امر سازمانيابی 

ما خوب به ياد داريم که . کارگران
بود که تعدادی از  ١٣٨٣دراواخر سال 
شرکت اتوبوسرانی  فعالين کارگری

که در رابطه با تهران و حومه بود با 
هيئت مؤسس سندیکاهای «کمک 
و با استناد بر » کارگری
سازمان  ٩٨و  ٨٧های  نامه مقاوله
های  که آزادی تشکل -کار  المللی بين

جمعی رو  های دسته کارگری و پيمان

برای کشورهای عضو این سازمان 
ند تصميم گرفت –دانستند  الزامی می
گيری از  سازی و عضو که با آگاه

رانندگان و آارگران، اقدام به 
بازگشایی سنديكای کارگران شرآت 

عامل مهمی که باعث شد . واحد کنند
کارگران يعنی همان رانندگان 
درخواست تشکيل سندیکا کنند این 

های چند  بود که در طول این فعاليت
شورای «ها از ماهيت  ماهه، آن

اه شده بودند و با آگ» اسالمی کار
موارد ملموس کامًال  روشن 
آشکارشده بود که شورای اسالمی 
کار به دليل فرمایشی بودنش، نمی 
تونه مدافع کارگران باشه ومدافع 
حقوق کارفرماست و نه کارگر و 
بنابراین اميدشان از اون يعنی شورای 
اسالمی کار بریده ميشه و فکر چاره 

آیا  حاال پرسش اینجاست،. ميشوند
رهبران سندیکا توانستند این اميد رو 
که بر باد رفته بود  به ميان کارگران 

  برگردانند؟
  

ببينيد در اينکه برای مثال  :پاسخ
هموارشدن اون راه متشکل شدن کارگرها 
و واقعا شکل گيری تشکل های مستقل 

ضروریه که نهاد های ) این امری(کارگری، 
ضدکارگری جمهوری اسالمی در محيط 
های کاربه خوبی افشاء و ايزوله بشن 

ولی واقعيت اينه که .  ترديدی نيست
 درکل، اين خوشبختانه  کارگران آگاه  ايران

شوراهای اسالمی کار رو با توجه به اون 
نقش رسمی و عملی اونها در کنترل 
اعتراضات و مبارزات و مطالبات کارگرها رو 
به خوبی می شناسن و اون ها رو  به 

اقعا ابزار های سرکوب جمهوری مثابه و
اسالمی  و بهتره حتی بگم پادو های رژيم 
. تو محيط های کارگری تلقی می کنن

تجربه نشون داده که  کارگرها تا جائی که 
ميشه اصال  از اون ها دوری می کنن و 
بطور واقعی هم اعتمادی به اون ها ندارن 
و  اگر هم در کارخانه ای خوب به هر حال 

حضور رسمی اين نهادها، کارگر به دليل 
ها مجبور بشن با اين جماعت تماس بگيرن 
به اونها به مثابه يک بخشی از مراکز 
حراست که در هر کارخانه ای هست و يا 
نمايندگان کارفرما و کارحانه دار نگاه می 

و اين يک واقعيت ترديد ناپذيره و اين . کنن
شناخت هم البته حاصل يکی دو  روز و يا 

ورد صرف در يکی دو  روز نبوده بلکه برخ
نتيجه مشاهده عملکرد ضد کارگری اين 
شوراها و شناخت از مقررات ناظر و شکل 

. سال گذشته ست ٣٠گيری اونها  در 
بنابراين مهمه که در همين جا تاکيد کنم 
که با توجه به اون واقعا نقش سرکوبگرانه 
جمهوری اسالمی تو اين  حيات واقعا 

ش و نقش پليسی نهاد های طوالنی مدت
 - سال  ٣٠کارگریش در  کارخانه ها در اين 

نميشه اين -سال گذشته  ٣٠نزديک به 
شناخت را مثال به چند ماه فعاليت آگاه 
گرانه افراد خاصی حاال چه در شرکت واحد 
باشه وچه در هر مرکز کارگری ديگری  

افشا شدن ماهيت شوراهای . نسبت داد
ارهای سرکوب اسالمی به مثابه ابز

جمهوری اسالمی تو محيط های کار، 
حاصل روند ها و تجربيات مختلف و  بسيار 
طوالنی تریه و درست نيست که آنرا به 
مبارزه مثال  در شرکت واحد و یا در این یا 

از طرف ديگه اگر .  اون کارخانه نسبت بديم
تشکيل سنديکا رو ما مثال در يک کارخانه 

آن واحد نسبت  صرفا به آگاهی کارگران
بدهيم بطور منطقی اون موقع بايد عدم 
وجود سنديکا رو هم و تشکل های 
مستقل کارگری رو هم  در کارخانه های 
ديگه به حساب نا آگاهی کارگران بگذاريم 
و اگرهم کسی چنين کاری بکنه اون موقع 
اون عامل اصلی رو که جلوی سازمانيابی 

قبال کارگرها رو در سطح سراسری گرفته و 
بش اشاره کردم يعنی ديکتاتوری واقعا 
لجام گسيخته جمهوری اسالمی رو به 

چون اين جمهوری .  حاشيه می رونه
اسالمی واقعيت اينه که با زندان و دار و 
شکنجه و به هر حال هر وسيله ای که در 
دستش داره، با اعدام های علنی و کشتن 
آدم ها در خيابان و غيره، اجازه تشکل به 

گرها نداده و نمی ده و همه تالشهای کار
اون ها رو هم سرکوب می کنه و مانع 

  . اصلی واقعا  تشکل یابی کارگرهاست
اما در مورد اون بخش از سوال تاکيد کنم 
که چه اون تالشهائی که برای بر پائی 
سنديکای شرکت واحد شد و چه بقيه اين 
تالشها و کارگران هم هزينه بسيار زيادی 

بازداشت شدند زندانی  -اختند برايش پرد
ولی اين   -شدن تهديدشدن و اخراج شدن

ماهيت شوراهای  افشا شدن
اسالمی به مثابه ابزارهای سرکوب 
جمهوری اسالمی تو محيط های کار، 
حاصل روند ها و تجربيات مختلف و  
بسيار طوالنی تریه و درست نيست 
که آنرا به مبارزه مثال  در شرکت واحد 
.  و یا در این یا اون کارخانه نسبت بديم

از طرف ديگه اگر تشکيل سنديکا رو ما 
ر يک کارخانه صرفا به آگاهی مثال د

کارگران آن واحد نسبت بدهيم بطور 
منطقی اون موقع بايد عدم وجود 
سنديکا رو هم و تشکل های مستقل 
کارگری رو هم  در کارخانه های ديگه 
به حساب نا آگاهی کارگران بگذاريم و 
اگرهم کسی چنين کاری بکنه اون 
موقع اون عامل اصلی رو که جلوی 

کارگرها رو در سطح  سازمانيابی
سراسری گرفته و قبال بش اشاره 
کردم يعنی ديکتاتوری واقعا لجام 
گسيخته جمهوری اسالمی رو به 

 .حاشيه می رونه
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تالشها که همه شون هم واقعا تالشهای 
قابل قدر دانيه در مقابله با ماشين سرکوب 

جمهوری اسالمی نتونسته اين  کارگرها  
را صاحب يک  سنديکای واقعی بکنه که 
يک مرجعی باشه برای رسيدگی به 

اين شرکت و يا در اون مطالبات کارگرها در 
واقعيت اينه که همه  اين . کارخانه

تالشهائی که شده  نشون داده که اتفاقا 
شکل گيری تشکل های مستقل کارگر ها 
وابسته است به سرنگونی ديکتاتوری 
حاکم تا بتونه اون  شرایطی ايجاد بشه که 
سندیکا و قوانين مربوط به اون به طور 

  .واقعی به رسميت شناخته بشه
  

فعالين سنديكاي .  بله: راديو همراه
آارگران شرآت واحد پس از تشکيل 
سنديکای خودشان با تشکل های 
کارگری در کشور های ديگر ارتباط بر 

و حتی چند . قرار کردند و اين طبيعيه 
سال پيش منصور اسانلو يکی از 
مسئولين سنديکا به خارج آمد و در 
 يکی از جلسات سازمان های کارگری 
سخنرانی هم کرد و حتی صدای 
آمريکا با ايشون گفتگو کرد و اون رو 

به نظر شما  عضويت . همگان شنيدند
های جهانی، تا چه  و يا ارتباط با تشكل

اندازه مثبت بوده و يا چقدر باعث از 
دست رفتن وقت و انرژی سنديکا ها و 
کارگران شده ؟ نظر شما در این مورد 
ه چيه؟ و  به خصوص که هميش

هستند افرادی آه به خاطر منافع 
خودشون  و يا به دليل وابستگي به 
مراجع و محافل وابسته به 

آنند از اين  داری تالش مي سرمايه
. روابط استفاده شخصی کنند

های  همچنين بايد گفت آه سازمان
بين المللی بدون چشمداشت و 
اهداف از پيش تعيين شده چنين 

و . کنند میهایی را ارائه نداده و ن کمک
ضمن اينكه مواردی دیده شده که 

های  افراد واسطه و ازطرف تشکل
آارگری وارد ميشن و  رابطه مالی با 

ها برقرار می کنن  و  این سازمان
های مالی رو دراختيار می  کنترل کمک

گيرند و براساس منافع شخصی یا 
گروهی از این منابع سوء استفاده 

که  بدين ترتيب بايد گفت. می کنند
سرمايه داری با لباس آارگری و يا 
ادعای دايه ی مهربان تر از مادر، امور 
فكری و عملی يك تشكل آارگری را 
زير نفوذ خود ش قرار ميده به نظر 
شما در اين رابطه کارگرها چيزی رو از 
دست داده اند و يا چيزی بشون 

  اضافه شده؟
  

ببينيد اگر من به اين سوال که در   :پاسخ
جموعه ای از چند سواله بخواهم واقع م

پاسخ بدهم  هر قسمت اش پاسخ 
به هر حال من . همی طلب ومشخص خودش

سعی می کنم که تا جائی که ميشه هر 
قسمت را بطور مجزا اول مطرحش کنم  و 

مثال در رابطه با ارتباط . بعد هم نظرم را بدم
سنديکا يا تشکل های کارگری با تشکل 

به طور کلی  اگر بخواهيمهای جهانی 
از نظر اصولی ايرادی به اين  صحبت کنيم،

مثال  اگر در يک کشوری . کار وارد نيست
کارگرها متشکل شدن و تونستند تشکل 
خودشون را سنديکای خودشون  را بر قرار 
کنن ايرادی نداره که با تشکل های کارگری 
و سنديکا های کارگری در کشور های ديگه 

وتبادل تجربه هم تماس بگيرن و همکاری 
و اگر ما معتقد به اتحاد کارگرهای . کنن

همه کشورها هستيم يک چنين ارتباط 
هائی هم برای شکل دادن به يک چنين 

 .اتحادی خوب ضروریه
  

اما، اگر به واقعيت مشخص امروز نگاه 
کنيم می بينيم که هنوز سنديکائی در 
زندگی واقعی وجود نداره که بطور واقعی 

کارگران رو در محيط کار را  امکان نمايندگی
به دست آورده باشه ، بنابراین منطقا اول 
باید تالش بشه که اين سنديکا ایجاد بشه  
و بايد روی اون انرژی گذاشت و کار کرد، نه 
این که در شرايطی که مثال به دالئل 
امنيتی نميشه و نمی گذارن که حتی 
مجمع عمومی  برگزار بشه، روی مسائلی 

. شت که مال يک شرايط ديگه ايهانرژی گذا
در ضمن همانطور هم که تالش برای اتحاد 
کارگرها در همه کشور ها مهمه، اين هم 

کارگر ) و(مهمه که ما طوری برخورد نکنيم 
های ما طوری برخورد نکنن که چنين 
توهمی در ميان کارگران کشورهای ديگر 
اشاعه پيدا کنه که مثل اينکه کارگرهای 

ی ايران  و يا حداقل بخشی از ما، کارگرها
کارگر ها متشکل شدن و سنديکايشان از 
طرف دولت به رسميت شناخته شده 
ومثال  فعاليتهايشان هم  آنقدر رشد کرده 
که حاال وارد چنين ارتباط هائی با تشکل 
کارگری يا سنديکاهای کارگری  کشور 
های ديگر شدن؛ چون اگر واقعا يک چنين 

و آمد ها و  ارتباط ها  برداشتی از اين رفت
بشه خوب به هيچ وجه با واقعيت انطباق 

  . نداره
  

چون از نظر واقعی بايد هميشه در نظر 
داشته باشيم که  شدت دیکتاتوری در 
جمهوری اسالمی به حدیه که با سرکوب 
های وحشيانه اش اصال امکان ایجاد 
تشکل های مستقل کارگری را از 

رده  و اگر در کارگرهای مبارز ایران سلب ک
موقعيت خاصی هم به کسانی اجازه سفر 
می ده باید دید که این رژیم واقعا ضد 
کارگری از يک چنين اعمالی ويک چنين کار 
هائی چه منافع و چه مصالحی داره و 
منافع این کارها برای سرمایه دارهائی که 
واقعا اين  رژیم با چنگ و دندان داره از اونها 

و در کل بطور خالصه، دفاع می کنه چيه؟ 
اين کار ها تو چه شرايط ) باید دید(

مشخصی داره رخ ميده بايد به اينها توجه 
 .  داشت

  
در مورد اون بخش دیگه سئوال هم که ،  

اگر واقعًا رژیم کمترین امکانی ميدادکه مثال  
سندیکاهائی در ایران تشکيل بشه و 
نمایندگانی از آنها مثال ارتباط هائی با 

ران کشورهای دیگر می گرفتند خوب کارگ
اون وقت، همواره وجود يک  افرادی که 
ممکنه مثال مرتکب اشتباه بشن، خطا 
بشن وجود داره و هميشه هستند افرادی 
آه به خاطر منافع خودشون از چنين 
روابطی استفاده شخصی می کنن و يا 
. بهتره بگم سوءاستفاده شخصی می کنن

يم که وجود چنين خوب در این رابطه بايد بگ
تجربياتی،  در اصول، باعث نميشه که 

یک نيروی (بگيم خود اين روابط را 
ممنوع بکنه يا ممنوع بدونه  ) سياسی

بلکه  به فعالين کارگری نشون ميده 
آموزش ميده می آموزه که کارهايشان را 
با نظم و مقرارات  و ضوابط روشن پيش 

بکنن  ببرن و مهمتر از اون کار ها را کنترل 
تا کمتر از اين نمونه ها که در جريان عمل 

  . هميشه پيش می آيد ضربه بخورن
باز اگر به واقعيت جامعه خودمان برگردیم، 

بايد توجه داشته باشيم  که  فعاليتهای  
کارگری در ايران از نظر سازمانيافتگی به 
هيچوجه در سطح و ابعادی نيست که 

ی بشه بتونه  براحتی وارد يک چنين روابط
که حاال تازه دل نگران مثال سواستفاده 

  .شخصی از آن هم باشه

اگر به واقعيت مشخص امروز نگاه کنيم 
می بينيم که هنوز سنديکائی در 
زندگی واقعی وجود نداره که بطور 
واقعی امکان نمايندگی کارگران رو در 
محيط کار را به دست آورده باشه ، 

این منطقا اول باید تالش بشه که بنابر
اين سنديکا ایجاد بشه  و بايد روی اون 
انرژی گذاشت و کار کرد، نه این که در 
شرايطی که مثال به دالئل امنيتی 
نميشه و نمی گذارن که حتی مجمع 
عمومی  برگزار بشه، روی مسائلی 
انرژی گذاشت که مال يک شرايط ديگه 

ش در ضمن همانطور هم که تال. ايه
برای اتحاد کارگرها در همه کشور ها 
مهمه، اين هم مهمه که ما طوری 
برخورد نکنيم که چنين توهمی در ميان 
کارگران کشورهای ديگر اشاعه پيدا 
کنه که مثل اينکه کارگرهای ما  و يا 
حداقل بخشی از کارگر ها متشکل 
شدن و سنديکايشان از طرف دولت به 

 .رسميت شناخته شده
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در رابطه با اون قسمت که  گفتيد  
های بين المللی بدون  سازمان

چشمداشت ويا مثال اهداف از پيش 
هایی هم  مشخص شده ای چنين کمک

کنن، حرف کامال درستيه و اتفاقًا  ارائه نمی
زین همين واقعيت باید باعث بشه که مبار

مدافع طبقه کارگر روی این امر تعمق کنند 
و بدونن و فکر کنند که اين نهاد ها از اين 

  .دعوتها چه منافعی رو تعقيب می کنن
اين رو هم من اضافه کنم که اصوال خيلی 
فرق هست بين اينکه جنبش کارگری در 
يک کشوری آنقدر رشد کرده  که مثال فالن 
ون سازمان جهانی مجبور شده که از ا

دعوت کنه که يک  نماينده ای هم  به 
جلسه اش به جلسه اون سازمان 
بفرسته، با اينکه مثال منافع نيروهائی 
باعث بشه که افرادی رو به عنوان نماینده 

به . کارگرها دعوت کنند و يا  پذیرا بشوند
همين دليل هم هست که فعالين کارگری 
به اين امربايد فکر کنند که آيا يک تشکل 

گری که برای دستيابی به مطالبات کار
صنفی کارگرها تالش می کنه نبايد سطح 
فعاليتهای خارجيش با سطح فعاليتهای 
داخليش به هر حال با هم جور در بياد و با 

    هم انطباق داشته باشه ؟
  

در مورد اون قسمت سئوال هم که به 
رابطه مالی بين اين سازمانها و  احتماال 

ه شد، اجازه بديد گرفتن کمک مالی اشار
که تاکيد کنم که در اوضاع و احوال کنونی 
با توجه به سياستهائی که امپرياليستها 
جهت نفوذ در جنبش های اجتماعی و از 
جمله جنبش کارگری دارند پيش می برن،  
اساسا گرفتن کمک مالی از نهاد های 
خارجی صالح نيست و کامال به ضرر 

مال هم و ع  .فعالين کارگری تمام ميشه
دستاويزی ميشه برای خراب کردن کل اون 
فعاليتها و کل فعالين کارگری ای که درگير 

ما در پيام . يک چنين کار هائی هستند
فدائی ارگان تشکيالتمان با رها در مقاالت 
مختلف بطور مستند  اين نوع کمک گيری 

  .ها را نادرست اعالم کرديم
 

رفيق سنجری اجازه . بله: راديو همراه
دهيد که شنونده ای سوالی کردند  و ب

من از شما خواهش می کنم که 
مختصر بگيد به خاطر اينکه سئواالت 

شنونده گفتند که آيا شما  .  ديگه مانده
حرکت و جنبش سنديکائی که تا 
امروزبه  پيش رفته رو قبول داريد يا نه 
و يا فکر می کنيد که همه اينها به 
ا اصطالح ساخته است  و همه اينه

هنوز اون واقعيت به اصطالح 
اين شنونده . خودشون رو نداره 

سئوالش اين بود که فکر می کنيد اين 
  سنديکا ها واقعيت داره يا نداره؟ 

با تشکر از شنونده ای که . ببينيد :پاسخ
اين سئوال رو کرده بگذاريد اول تاکيد کنم 
که نه من و نه چريکهای فدائی خلق باور 

ارند و فکر نمی کنن که به تئوری توطئه ند
همه اين چيز ها به قول معروف ساخته و 

کارگران ما دارند تالش می . پرداخته ذهنه
کنن که متشکل بشن و خود زندگی اصوال 
سازمان يابی کارگر ها و تشکل اونها رو 
فرياد می زنه و در مقابلشون قرار می ده؛ 

-ولی بحث اينه که آيا اين تالشها تاکنونی 
آينده چی بشه بحث ديگری  اينکه در
آيا اين تالشها تا کنون به شکل  - است

گيری سنديکا های واقعی که کارگرها را در 
ما .  محيط کار نمايندگی بکنن منجر شده

اگر به همين تاريخ سنديکای شرکت واحد 
رجوع کنيم عليرغم مبارزاتی که شد 
جانفشانی هائی که شد هزينه هائی که 

عليرغم اون پرداخت شد و يا حتی 
به يک -نشست اوليه که کارگر های زيادی 

در جلسه حضور  -روايت هشت هزار کارگر
اعتصابی که در اون ابتدا ) برغم(داشتند، 

شکل گرفت  ولی آيا خود اين کارگر ها 
دارند می گويند از اين سالی که ما 
متشکل شديم تا حاال به ما اجازه ندادند 

يدی که دور هم جمع بشيم و دبير جد
انتخاب کنيم و بر اساس اساسنامه مون 
روابط خودمون رو بررسی کنيم و به کار 
هامون شکل بديم و به هزاران وسيله از 
تهديد و تطميع و اينها سعی شده که 

در نتيجه بحث . جلوی اين کار گرفته بشه
من اين نيست که اساسا هيچ سنديکائی 
 وجود داره و يا نداره بحث من اينه که کارگر
ها دارند تالش می کنن و حقشون هم 
هست که تالش کنن و ما هم از اين حق 
شون دفاع می کنيم ولی خومون رو گول 
نزنيم  و فکر کنيم که روی کاغذ برای 
خودمون ده تا سنديکا بسازيم هر جائی 
داره تالش ميشه همين چند روز پيش 
اتفاقا تو جنوب ايران اگر اشتباه نکنم تو 

شهائی داره ميشه  ولی بوشهر بود تال
بايد ديد اين تالشها در صحنه زندگی 
واقعی چقدر تونستن به پراکندگی کارگرها 

  .   پاسخ بده و اون ها رو متشکل بکنه
  

به اسانلو . خيلی ممنون : راديو همراه
رسيديم و شما در رابطه با سنديکا و 

بحث . شکل گيری اون صحبت کرديد 
نلو به پيش را در رابطه با برکناری اسا

به دنبال برکناری اسانلو . می بريم 
ازسنديکا که اتفاقا با نامه ای  که 

فدراسيون  جهانی "سنديکا  به 
نوشت علنی " کارگران حمل و نقل

اسانلو شد و اونجا اعالم کردند که  
منصور . ديگه با سنديکا کاری نداره 

اسانلوعضو موسس و رئيس پيشين 
سندیکای کارگران شرکت 

بوسرانی در تهران و حومه پس از اتو
سال زندان، دى ماه گذشته  ۴تحمل 

توانست از ایران خارج بشه  که به 
دنبال اون سنديکا همانطوری که 
گفتيم  اطالعيه ای رو  داد و بر کناری 

به . رئيس خودش رو  رسما اعالم کرد
دنبال اين مساله بالفاصله تعدادی بر 
فع عليه اسانلو و تعدادی هم  به ن

نظر چریک . اسانلو وارد ميدان شدند
هایی فدایی خلق در این مورد، یعنی 
خروج اسانلو وجنجالی که شکل 
گرفت و احتماال  اهداف پشت پرده 

  اين امر چيه؟
  

بله، من هم اين مجادالت را ديده   :پاسخ
ام وتا حدی دنبال کرده ام که برخی ها چه 
در رد و چه در دفاع از يک طرف مثال به 

ساسنامه سنديکا استناد می کردن که ا
االصول هم بايد ناظر بر روابط فيمابين 
اعضای چين تشکلی باشه؛ بدون این که 
معلوم بشه علت خروج اسانلو از ایران 
چيه؟ ویا اعالم مثال اخراج او از جانب 
همکارهاش در شرکت واحد بر چه 
اساسی صورت گرفته و مبنای اختالف چه 

.  وشن اش به هر حال چيهبوده و زوایای نار
به هر حال  با علم به اين همه ناروشنی 

ها به این موضوع پرداختن و ظاهرًا هم  
بحث های داغی رو به وجود آوردن و یا به 
. قول شما يک جنجالی رو شکل دادند

همه این کارها ئی که صورت گرفته و اين 
بحثهائی که ميشه به يک امرمثال توجه 

نه که اون چيزی که به اون هم اي. نميشه 
نام  سنديکا از آن نام برده می شه که من 
در پرسش شنونده قبلی پاسخ دادم عمال 
و در واقعيت در ميان کارگرهای اين شرکت 
چه موقعيتی داره و واقعا چه فعاليتی داره  
. و نقش اش در مبارزه  اونها در عمل چيه

آيا امکان نمايندگی کارگرها را  در محيط کار 
؟ اگر سنديکا منطقا و بنا !ا داره يا نداره ر

به تعريف يک ظرفيه برای متشکل شدن 
کارگرها تا خواستها و مطالبات خودشون را 
به مثابه مثال يک صدای واحدی  در مقابل 
کارفرما قرار بدن و برای رسيدن به اون ها 
هم به قول معروف مبارزه کنن و چک 

آيا در   وچونه بزنن و به هر حال تالش کنن،
زندگی واقعی، کارگرهای شرکت واحد االن 
. يک چنين تشکلی رو دارا هستند و يا نه 

نشون ميده که ) این امر(خوب اگر ندارند 
تالشهاشون در زير سرکوب های وحشيانه 
سربازان گمنام امام زمان درجمهوری 
اسالمی خوب هنوز قادر به کسب چنين 

ايرادی نه اينکه به اونها . دستاوردی نشده
وارده؛ ايراد به دشمن وارده که با 

خوب اگر . وحشيگری تمام سرکوب کرده
آنچه که ما در ذهنمان ساخته ايم در 
واقعيت به اون شکلی که ما فکر می کنيم 
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وجود نداشته باشه پس اون استناد به 
اساسنامه  و اين بحثها هم همه اش بی 

 . معنا ميشه
اين  جالبه که هنوزهيچ زمان زيادی  از

موافقتها  و مخالفتها در اين  )ابراز(بحثها ، 
رابطه نگذشته که اسانلو که سنديکا و يا 
درست تره بگم  اون چه به اين نام 
شناخته ميشه،  روابط اش رو با  او تعليق 

دريک  گفتگوئی  با تلويزيون رها بود  کرده
که متعلق به موج سبزه ظاهر شد و موج 

ا آرمانها و سبزی ها هم که ضديتشون ب
مطالبات کارگر ها بر هيچ کسی پوشيده 
نيست از پيوستن وی به خودشون خبر 

  . دادند
  رفيق سنجری. بله : راديو همراه 

  بفرمائيد: پاسخ
من فکر کردم يک مرتبه . بله : راديو همراه 
  . قطع شد
  نه: پاسخ

اتفاقا با نگاهی به .  بله: راديو همراه 
ی مواضع قبلی اسانلو متوجه م

شويم که در کنار موج سبز قرار 
گرفتن  امری دور از انتظار نبود  و 
ايشون  همواره در همين مسير از اول 

تعدادی هم می گويند که . هم بودن
همين مساله رفرميسم در سنديکا ها 
رخنه کرده و از قبل هم بوده که 
اسانلو اين همه سال به عنوان رئيس 

ر ماه برای نمونه  اسانلو در آذ. مانده
اطالعيه ای را از بند سه، سالن  ١٣٨٨

، زندان رجایی شهر کرج تحت نام ٨
چرا کارگران سندیکایی آماج حمله "

انتشار می " مجدد ستمگران شده اند
در این اطالعيه او جنبش . دهد

کارگری را در کنار جنبش سبز می 
طی ": گذارد و اینچنين می نویسد

دو ماه اخير با رشد جنبش  –یکی 
تراضی کارگران ایران در کنار جنبش اع

و درانتهای اين " سبز مردم ایران
حقوق کارگران حق :"اطالعيه شعار

يک سری از اين شعار ها "بشر است
او جنبش کارگری را در می ده يعنی  

که دست آویز " حقوق بشر"کنار 
بورژوازی برای ساکت کردن مردم در 
مقابل اعمال  دیکتاتوریه ، می گذاره و 

اين رابطه از شما می پرسيم   در
وقتمان هم زياد نيست  می پرسيم 
که به نظر شما رابطه ای بين طبقه 

حقوق "ی کارگر و مدافعين رنگارنگ 
  وجود داره يا نه ؟" بشر
شما امروز سواالتتون همش چند  :پاسخ

  ...ولی به هر حال. سئواله است 
  

من سئوال ها را به اين شکل :راديو همراه
ه شما بيشتر بتوانيد صحبت می کنم ک

  .  ببخشيد. بکنيد

اگر منظور از  . ببينيد. خيلی ممنون :پاسخ
جنبش سبز اون حرکت و برنامه ايه که مير 
حسين موسوی و کروبی سمبل هاش اند، 
اتفاقا کارگران آگاه ما و جنبش کارگری ما 
. هيچ وقت از اين جماعت حمايت نکردن
لبان وحمايت شخص اسانلو از اصالح ط

حکومتی هم امر تازه ای نيست و موضع 
نادرست و راست شخصی شه و هيچ 
ربطی هم نه به کارگرهای شرکت واحد 

کسی هم . داره و نه به کل طبقه کارگر
فراموش نکرده که او از زندان از کارگرها 
خواسته بود که مثال در انتخابات شرکت 
کنند و به اصالح طلبان رای بدهند ولی 

کارگران برای چنين رهنمود  ميدانيم که
. هائی تره هم خرد نکردن و نمی کنن هم

حاال من ديگه به اين نمی پردازم که مثال 
در شرايط اختناق حاکم بر ايران  که مثال 
ستار بهشتی رو برای دو کلمه حرف 

به چه دليلی و  حساب اون جوری کشتند
در چه شرايطيه که زندانی گرفتاردر چنگال 

ی امکان و يا اجازه انتشار جمهوری اسالم
از اين  اطالعيه و فراخوان پيدا می کنه؟ 

موضوع که بگذريم از اون جا که خيلی ها 
تالش می کنن تا خيزش مردمی در سال 

را به موسوی و کروبی و يا به سبز ها  ٨٨
نسبت بدن تا واقعا مواضع نادرست 
خودشون را توجيه کنن، بد نيست تاکيد 

و يارانش رسما کنم که اين موسوی 
شعارشون جمهوری اسالمی نه يک کلمه 
کمتر و نه يک کلمه بيشتر بود و همه را 
. هم  به ميراث خمينی دعوت می کردن

بازگشت به ميراث خمينی رو تبليغ می 
کردن  بنابراين اون خيزش که مردم در طی 
اون برای رسيدن به آزادی و دمکراسی که 

خمينی  کامال با جمهوری اسالمی و ميراث
هم درتضاد و  تخالفه بلند شدن ربطی به 

از طرف . اين افراد  و اين جريانها نداشت 
ديگه خود اونها هم  اعتراف می کنن، 

همين رهبران اصالح طلبها هم اعتراف می 
کنن که اين يک حرکت خود به خودی  و 
خود انگيخته بود و خارج از اراده همين 

 خوب در واقعيت هم. سبزها هم بود
وقتيکه مردم تو خيابان فرياد  سرنگونی اين 
رژيم رو سرمی دن،  چطور ميشه حرکت 
اون ها را به سبز هائی نسبت داد که 
خواهان حفظ جمهوری اسالمی هستند و 
گفت که اعتراضات کارگری در کنار جنبش 

بنابراين نه جنبش کارگری را . سبز بوده
می شه کنار سبزها گذاشت و نه خيزش 

را که حر کتی واقعا  ٨٨سال  مردمی در
خود به خودی بود که البته خيلی از 
کارگرها  هم در آن شرکت داشتند را 

روشنه که . ميشه به سبز ها منتسب کرد
هر کسی بنا به منافع و مصالحش چنين 
بکنه  خوب داره بروی حقيقت تف می 

فرقی هم نمی کنه که چنين فردی . اندازه
اشه ، در داخل در زندان باشه و يا آزاد ب

نمی . باشه و يا در خارج از کشورباشه 
  .دونم چقدر فرصت هست

  
  دقيقه به پايان برنامه مانده ٨:  راديو همراه

  
اجازه بدهيد حاال که بحث به .  خوب: پاسخ

اينجا کشيد يک چيزی رو هم  تاکيد کنم 
که مگرکارگران ما برای چه چيزی مبارزه 

بات مگه جدا از اون مطال. می کنند
 ٣٣اقتصاديشونه که جمهوری اسالمی در 

سال گذشته نشون داده که  حاضر به تن 
دادن به اون ها نيست؛  مگر اونها آزادی و 
دمکراسی و حق تشکل و اعتصاب و 
زندگی ای فارغ از ظلم و ستم و استثمار 
رو نمی خوان و مگراين جمهوری اسالمی 
نشون نداده که  تحقق همه اين خواستها 

ه ست به عدم وجود اون و وابست
سرنگونی اون با همه جناح هاو دسته 

پس خوب اگر تحقق مطالبات . هاش 
کارگری، مطالبات طبقه کارگر در کل به 
نابودی جمهوری اسالمی گره خورده هيچ 
کارگر آگاهی هم نمی تونه به جناح های 
درونی اين رژيم و از جمله سبز ها دل 

می دهد که  و اگر چنين کنه نشون.  ببنده 
مساله اش رسيدن به خواستها و مطالبات 
کارگران نيست، حتی اگر روزی صد بارهم 
به نفع ضرورت سنديکا فرياد بزنه اما در 
عمل پرچم سبز بلند کنه؛ مثل همين کاری 

من نمی دونم فرصت تان . که  اسانلو کرد
چقدره ولی در مورد اين قسمتی که می 

بهش گوئيد مساله حقوق بشر که من 
اشاره نکردم بطور کلی اجازه بدهيد که يک 
اشاره بکنم که اگر منظور اين اطالعيه 
جهانی حقوق بشره که در اون مالکيت 
خصوصی به رسميت شناخته شده و غير 
قابل تعدی اعالم شده ما بايد بدونيم که 
اتفاقا  عامل همه بدبختی هائی که در 

در مورد اون قسمت سئوال هم که به 
رابطه مالی بين اين سازمانها و  
احتماال گرفتن کمک مالی اشاره شد، 
اجازه بديد که تاکيد کنم که در اوضاع و 
احوال کنونی با توجه به سياستهائی 
که امپرياليستها جهت نفوذ در جنبش 

جنبش های اجتماعی و از جمله 
کارگری دارند پيش می برن،  اساسا 
گرفتن کمک مالی از نهاد های خارجی 
صالح نيست و کامال به ضرر فعالين 

و عمال هم   .کارگری تمام ميشه
دستاويزی ميشه برای خراب کردن کل 
اون فعاليتها و کل فعالين کارگری ای 
. که درگير يک چنين کار هائی هستند

کيالتمان با ما در پيام فدائی ارگان تش
رها در مقاالت مختلف بطور مستند  
اين نوع کمک گيری ها را نادرست 

  .اعالم کرديم
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طول تاريخ، در طول تاريخ جوامع طبقاتی،  
بر بشر تحميل شده  و همه رنج ها و 
ستم هائی که در اين فاصله در اين جوامع  
شاهد بوده ايم اتفاقا همين مالکيت 

که با رشد تازه جوامع بشری و . خصوصيه
پيدايش طبقه کارگر وُخب  انحطاط سرمايه 
داری،  انسانها و جوامع بشری به يک 
جائی رسيدند که بتونن يک جامعه ای رو 

کل بدهند که از مالکيت خصوصی واقعا ش
مبرا باشه  و  ظلم و ستم هم در نتيجه 
توش نباشه؛  به همين دليل هم 
کمونيستها همواره روی اين مساله تاکيد 

که  داشتند که شرط رهائی طبقه کارگر
اکثريت رو در اکثر جوامع تشکيل ميده و 
همه محرومان جامعه اتفاقا نابودی مالکيت 

الکيت اشتراکی و خصوصی و برقراری م
واقعا اگر ما يک نگاهی به جهان . جمعيه 

بکنيم اکثريت جمعيت جهان رو ُخب کارگر 
ُخب بدون . ها و محروم ها تشکيل ميدن

رهائی اونها هم از ظلم و ستم که هيچ 
حقوق بشری واقعا اعمال نشده همه 
چيزدر واقع پايمال آزمندی يک مشت 
ه سرمايه دار مفت خوری قرار گرفته ک

و خوب تاريخ هم  . کامال در اقليت اند
چون وقت نيست خيلی -نشون داده که 
رهائی از اين شرايط  -کوتاه می گم که

رسالت طبقه کارگره و اونها با 
برخاستنشون و با نابودی اين نظام 
استثمارگرانه حاکم نه تنها خوشون، بلکه 
کل بشريت رو می توانند از هر گونه  ظلم 

ببخشيد که زياد حرف . و ستم رها کنند
  . زدم

  
يکی دو سئوال ماند از : راديو همراه

جمله اينکه می خواستيم ببينيم که 

آيا با اين شرايط،  اسانلو باز در طبقه 
کارگر جا داره و يا از طبقه خودش دور 

در . شده و به طبقه ديگه ای رسيده
يک حای ديگه هم من خواندم که يکی 

چپ  از کسانی که خودش رو فعال
می دونه نوشته بود که اسانلو به 
طبقه متوسط پيوست تو گوئی که 
انگار جهانشاهی و تلويزيون رها و 

خيلی . موج سبز طبقه متوسط اند
اين سئواالت را . برای من جالب بود

می خواهيد کنار بگذاريم و يکی دو 
دقيقه يک پرسش که يکی از 
شنوندگان داشت را مطرح بکنيم که 

کدام . اين موضوع نداره اصال ربطی به
  .را می خواهيد

  
هر جور که شما صالح می دانيد و  :پاسخ

روال کارتونه من پاسخگوی هر سئوالی 
  .بفرمائيد. هستم که شما مطرح کنيد

  
چون شنونده ای تماس : راديو همراه 

گرفت و ما معموال به خواسته ها و 
گفته ها ی اونها رو منعکس می کنيم 

نه که شما اين شنونده می دو
درکشور انگلستان هستيد و امروز هم 

 ٨٧مارگرت تاچر بعد از به اصطالح 
سال فکر کنم  فوت کرد کسی که 
هميشه مقابل اتحاديه کارگری بود 

با اينکه . شما اين رو چگونه می بينيد
تنها زنی بود که تا به امروز در بريتانيا 

  .  نخست وزير بود
وا بود که خوب مارگرت تاچر يک بورژ :پاسخ

از نظام امپرياليستی دفاع می کرده و با 
همه وجودش هم عليه کارگر و زحمتکش و 
خلقهای تحت ستم بوده و در شرايطی 

هم که روی کار بوده دست در دست ريگان 
هزاران جنايت در سطح جهان بوجود آورد  و 
ميراث اش هم يک تاچريسميه که معنائی 

نايت جز لجام گسيختکی سرمايه داری و ج
و توحش برای کسب سود هر چه بيشتر 

  .برای سرمايه دار ها نداشته
   

بله اين شنونده بيشتر : راديو همراه
می خواستند بدانند که برخورد مردم 
در انکلستان با مرگ ايشون و 
مسائلی که پشت سرش گذشت و 

  . رفت چی بود
  

اين فکر کنم به يک فرصت ديگه ای  :پاسخ
هيم افکار عمومی مردم نياز داره که ما بخوا

رو يک به يک بتوانيم توضيح بدهيم ولی 
خوب به هر حال همه اون کسانی که از 
سياستهای تاچر صدمه ديدند و همه اون 
کارگرهائی که اعتصاباتشون در دوران تاچر 
سرکوب شد، حق اعنصابشون پايمال 
منافع سرمايه دارهای حاکم شد که تاچر 

حال ازشون حمايت می کرد به هر 
  . موافقتی با اين سياستها نخواهند داشت

  
اميدوارم که در .  بله: راديو همراه

آينده بيشتر وقت داشته باشيم و 
بيشتر صحبت بکنيم چون يکی دو 
سئوال ما در رابطه با اسانلو و 
سنديکا مانده بود که برای وقت ديگر 

  .اميدوارم که شما را داشته باشيم
  
تم بسته به من اگر بخواهيد هس :پاسخ 

موقعيت خود راديو داره به هر حال می 
  .توانيم يک وقت ديگه بگذاريم

  

  !به سرطان در گذشت در گراميداشت ياد هادي ، كارگري كه اخيراً در هلند در اثر ابتال
  ه هلند رفته و برای قبول هادی که سال ها در ژاپن به کار کارگری پرداخته بود ، باالخره ب

  اش مجبور شده بود که با هویتی دیگر و به مثابه یکی از اتباع افغانستان در هلند   پناهندگی
  پناهندگی کند تا بتواند از این طریق اجازه اقامت و امکان برخورداری از یک شغل ساده را تقاضای

  این . زندش را به هلند نزد خود بياوردهمين امر باعث شده بود که نتواند همسر و فر  اما. بيابد 
  دردناک تا پایان عمر کوتاه هادی همواره به او و خانواده اش فشار می آورد ، چرا که  واقعيت
  تحمل دوری ناخواسته همسر و فرزند، هادی مجبور شده بود که با همه توان برای سر  بر   عالوه

  سخت ترین مشاغل در هلند کار کند تا بتواند دادن به زندگی آن ها، خودش در یکی از   و سامان
  هدر جریان همين کار طاقت فرسا در کارخان. همسر و فرزند را در تهران فراهم نماید  امکان زندگی

  و برای بورژوازی بی شرم ) کارخانه های توليد پودر رختشوئی و مایع ظرفشوئی  در(جات هلند  
امری که در . مواد شيميائی و تنفس آن ها به بيماری مهلک سرطان دچار شدبه دليل تماس دائم با   این کشور بود که

یک لحظه تصور کنيد که هادی در هلند و در مهد دمکراسی . توضيح چرایی این بيماری از سوی دکترهایش هم تائيد می شد
ری مثل جمهوری اسالمی چه غرب چنين سرنوشتی پيدا کرد ، حال ببينيد این بورژوازی امپریاليستی با کمک رژیم جنایتکا

بر سر کارگران و زحمتکشان ما می آورد و چه انسان هائی را آواره و در به در و یا در زیر چرخ دنده های کارخانجات خود در 
غم فقدان این انسان زحمتکش وقتی بيشتر می شود که بيندیشيم به راستی اگر هادی از . این کشور ها نابود می سازد

حداقل در داخل کشور در زیر یک حاکميت دمکراتيک برخوردار بود ، آیا به چنين سرنوشت غم انگيزی  شرایط یک زندگی
دچار می شد؟ آیا خانواده و عزیزان او با چنين وضعيت ناگوار و دردناکی روبرو می شدند که حتی دست یابی به جسد پدر و 

؟ به واقع سرنوشت هادی تجلی سرنوشت بسياری همسر عزیزشان در این شرایط سخت به یک معضل بزرگ تبدیل گردد
از انسان هائی است که در زیر سلطه بورژوازی امپریاليستی و رژیم های حامی اش مثل جمهوری اسالمی به اشکال 

با . مختلف تدریجا نابود می شوند بدون اینکه کسی از سرنوشت و مشکالت طاقت فرسای زندگی آن ها مطلع شود
کارگر زحمتکش باید کوشيد تا اندوه ناشی از این فقدان تاسف بار ، به دليل دیگری برای تشدید مبارزه گراميداشت یاد این 

              .   بر عليه این شرایط غير انسانی و استثمارگرانه ، مبدل گردد
 ٢٠١٣مارچ   
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اخيرًا سایت اخبار روز متعلق به اکثریت به 
درج تابلوهائی از صحنه مرگ مبارزین 
مترقی و انقالبيون کمونيست محبوب مردم 
ایران دست زده است که گفته می شود 

موم در نمایشگاهی در ایران به نمایش ع
با توجه به سلطه . گذاشته شده اند

اختناق شدید بر جامعه و در شرایطی که 
دیکتاتوری حاکم از طریق شبکه های 
گسترده و تار عنکبوتی خود کامًال مواظب 

سربازان "است که هيچ اثری بدون تأئيد 
یعنی اعضا و وابستگان " گمنام امام زمان

به وزارت اطالعات جنایتکار رژیم انتشار 
ابد، دیدن قهرمانان و چهره های محبوب ني

مردم در نقاشی های یاد شده مسلمًا 
جلب توجه می کند به خصوص آن هائی 
که مربوط به رزمندگان نامدار چریکهای 

  .فدائی خلق می باشند
  

واقعيت این است که یاد پرشور و انقالبی 
که  دیگری چریکهای فدائی خلق و مبارزین

متکشان و توده در راه آزادی و سعادت زح
های تحت ستم ایران جان باخته اند 
همواره در یاد ستمدیدگان زنده است و 
برای آن ها منبع الهام مبارزاتی به شمار 

به همين خاطر ممکن است این . می رود
برای کسانی که همواره با یاد آن  تابلوها

انقالبيون زندگی و مبارزه کرده اند، صرفًا به 
آن هاست، در نظر اول خاطر این که یادآور 

اما . برداشت منفی ای را به وجود نياورد
آیا کسانی که در آن دوره ها زندگی نکرده 
و قرار است از این تابلوها پی به واقعيت 
امور در آن سال ها ببرند، از آن تأثير مثبتی 

  می گيرند؟
  

این تابلوها که در ایران تحت کنترل و 
یک نظارت وزارات جهنمی اطالعات در 

نمایشگاه عرضه شده مسلمًا هدف 
با توجه به . خاصی را تعقيب می کنند

" سربازان گمنام امام زمان"دشمنی 
توده های مردم و کمونيست ها و   با 

مبارزین و نيروهای مترقی جامعه، 
تعمق در دالئلی که این تابلو ها اجازه 
نمایش علنی یافته اند امری ضروری 

  .است
  

ده، بيننده چهره در تابلوهای منتشر ش
های دالور و محبوب مردم تحت ستم ایران 
را در قامت افرادی ضعيف و شکست 

می بيند و این پيام  غالب  خورده از دشمن
می تواند به او منتقل شود که مبارزه 
بيهوده است و این دشمنان مردم هستند 
. که همواره پيروز و صحنه گردان ميدان اند

هار نظری ممکن است در مقابل چنين اظ
عده ای صرفا روی جنبه هنری این نقاشی 

هر اثر هنری با توجه ها تاکيد کنند ، اما 
به رابطه ای که با واقعيت بر قرار می 
کند و یا به درجه ای که با زبان هنر به 
انعکاس واقعيات جامعه می پردازد، 

اما  .ارزش یافته و برجسته می گردد
ن که تابلوهای نامبرده درست به دليل ای

مهارت به کار رفته در آن ها در جهت قلب و 
جعل واقعيت می باشد ، نمی توانند یک 

  . اثر هنری با ارزش هم تلقی شوند
  

مقایسه آن چه در یکی از آن تابلوها در 
مورد چگونگی جان باختن رفيق گرانقدر و 
عزیر ما، چریک فدائی خلق مرضيه احمدی 
 اسکوئی به تصویر در آمده با آن چه
درواقعيت رخ داده، می تواند مطلب را تا 

  .حدی روشن سازد
  

رفيق مرضيه چه به خاطر این که به مثابه 
یک چریک فدائی با صداقت و صميمت تمام 
، جان برکف در راه رهائی طبقه کارگر و 
همه ستمدیدگان در ایران مبارزه کرد و 
طی یک درگيری شجاعانه با دشمن جان 

ليت های فرهنگی باخت و چه به خاطر فعا
اش و به خصوص اشعار زیبا و پر محتوای 
انقالبی اش، در دل توده های آگاه و مبارز 
ایران جای دارد و نام محبوبش هميشه 

اما در این تابلو ما . زنده و جاوید خواهد ماند
با فردی بيگانه با مرضيه قهرمان و صحنه 
درگيری کامًال معکوس با خود واقعيت آن 

وشبختانه در همان زمان به درگيری که خ
طور مستند با تحقيق از مردم محل و بر 
اساس ضبط بيسيم های ساواک در 
نشریه نبرد خلق، ارگان چریکهای فدائی 

به تصویر در آمده،  ٥٠خلق در دهه 
  .مواجهيم

  

در اینجا قصد بر آن نيست که به همه آن 
چه در صحنه این تابلو در ارتباط با مرگ 

وجود دارد، پرداخته  سرخ رفيق مرضيه
شود و مثًال تالشی که در آن شده تا 
نشان داده شود که گویا مردم از چریکهای 
فدائی خلق حمایت نمی کردند به طور 

در تابلو ، . کامل مورد بررسی قرار گيرد
تصویر زنی نيمه افتاده بر زمين دیده 
می شود که ظاهرًا رفيق مرضيه 
 است و اسلحه ای هم که قرار بوده
وی از آن عليه مزدوران ساواک 
استفاده کرده و سينه جنایت کاران و 
دشمنان مردم را بدرد، به هوا پرتاب 

در آن طرف اما جوان . شده است
خوش پوش و مسلط در صحنه دیده 

ای به دست  می شود که اسلحه 
دارد که معلوم است با شليک آن 
اسلحه به سوی رفيق مرضيه او را به 

در طرف . زده است اصطالح بر زمين
راست صحنه، صاحب یک گاری که 
می تواند سمبل زحمتکشان باشد از 
ترس خود را زیر گاری پنهان کرده 

کسانی هم به گوشه دری پناه . است
در طرف چپ صحنه هم باز . برده اند

کسانی در پيچ دری خود را پنهان 
با این صحنه . کرده و یا فرار می کنند
مقابل  تا در ها کوشش شده است

چشم ببينده، با برجستگی وحشت 
مردم و ضعف نيروهای انقالبی نشان 
داده شود؛ و البته چيزی هم در این 
تابلو وجود ندارد که گویای تأثيراتی 
باشد که همين درگيری ها و شهادت 
ها در روی آوری مردم به انقالب بر 
عيله همين ساواکی های خوش 

در حالی که در همان  .پوش داشتند
ال نشان داده می شود که نترس ح

ها و افراد مسلط در صحنه مردان کت 
و شلوار پوش هستند که در قامت 
نيرو های ساواک در صحنه حضور 

این افراد در قسمتی که یک . دارند
کت و شلوار  ساواکی جوان که

به  شيکی به تن دارد و در حال شليک
رفيق مرضيه است دیده می شوند؛ و 

که یکی از این  ریاکارانه تر این
مأمورین یا شکنجه گران جنایتکار که 
همه می دانند که در دوره حکومتشان 
اصال ارزشی برای جان مردم قایل 

مدافع " هنر"نبودند به مدد این نوع از 
جان بی گناهان جا زده شده و حتی 
سر کودکی را به عالمت مواظبت از او 

  !بغل کرده است
  

رفيق مرضيه  اما واقعيت درگيری قهرمانانه
احمدی اسکوئی با مزدوران ساواک که به 
همراه رفيق شيرین معاضد یکی از گرانقدر 
ترین رفقای چریکهای فدائی خلق تحت 

به نقل از   تعقيب پليس قرار گرفته بود،
نبرد خلق شماره سوم به تاریخ خرداد 

  :چنين می باشد ١٣٥٣
  
در ششم اردیبهشت ماه دو تن از رفقای "

زمان چریکهای فدائی خلق در زن عضو سا
جریان یک تعقيب خيابانی با مأمورین ویژه 

  .پليس درگير شدند

 
  
  

  
  

  

 !در تابلوهاي ساختگيحقيقت وارونه
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شرح کامل واقعه بدین صورت است که 
مأمورین دشمن یک هفته قبل یکی از 
عناصر تازه کار و سمپاتيزان سازمان را در 
شهر تبریز دستگير می سازند و موفق می 
شوند قرار مالقاتی را از عنصر دستگير 

 ٦در روز جمعه . شده به دست آورند
اردیبهشت که این مالقات می بایست 

اطراف محل قرار را تا صورت بگيرد پليس 
مسافت چند کيلومتر تحت محاصره در می 

رفيق شيرین معاضد که می بایست . آورد
به منظور کنترل   این قرار را اجرا می کرد

منطقه وارد منطقه می شود چند دقيقه 
بعد رفيق مرضيه احمدی اسکوئی از طریق 
ضبط امواج بی سيم دشمن متوجه خطر 

اصره ی می شود و بدون توجه به مح
منطقه و خطری که وی را تهدید می کرد 
خود را به منطقه محاصره شده می رساند 
. تا رفيق معاضد را در جریان امر قرار دهد

رفيق مرضيه احمدی در نزدیکی محل قرار، 
رفيق معاضد را پيدا می کند ولی مأمورین 
متوجه آن ها شده و به طور غير محسوس 

ی رفقا به تعقيب آن ها می پردازند ول
عليرغم دقت ویژه نيروهای مخصوص 
تعقيب، متوجه موضوع شده و سعی می 
کنند با عوض کردن تاکسی از تعقيب 

پس از چند مانور . دشمن خالصی پيدا کنند
خود را به ميدان فوزیه می رسانند و 
. تصميم می گيرند از هم جدا شوند

مأمورین دشمن که به طور بی سابقه ای 
ددًا در ميدان فوزیه بسيج شده بودند مج

رفقا را پيدا می کنند و با استفاده از ازدحام 
ميدان غافلگيرانه به رفيق معاضد حمله 

در این . کرده و وی را دستگير می سازند
موقع رفيق فقط موفق می شود با خوردن 
قرص سيانوری که هميشه در زیر زبان 

دشمن . داشت اقدام به خودکشی کند
مارستان شهربانی بالفاصله وی را به بي

منتقل می سازد و به منظور معالجه و 
سپس شکنجه وی با تمام امکانات و به 
کمک پزشکان مزدور اسرائيلی به مداوای 

اینک رفيق معاضد تحت . او می پردازند
وحشيانه ترین شکنجه های دشمن قرار 

  .دارد

رفيق مرضيه احمدی پس از جدا شدن از 
ن دشمن رفيق معاضد تحت تعقيب مأموری

قرار می گيرد و پس از چند عمل ضد 
تعقيب سعی می کند خود را به خانه 
تيمی واقع در کوچه ی شترداران در ميدان 

ولی مأموران با . شاه تهران برساند
استفاده از تجهيزات مخابراتی رد وی را به 
یکدیگر و به مرکز اطالع می دادند و بدین 
 ترتيب منطقه تحت محاصره دشمن در آمده

با این حال مزدوران نمی توانستند . بود
ترس خود را از نزدیک شدن به رفيق 
بپوشانند و مرتبًا از پشت بی سيم فریاد 

او مردیست که لباس زنانه : می زدند
تنگتر    حلقه محاصره رفته رفته. پوشيده

می شد در این هنگام رفيق چون دید که 
امکان خروج از محاصره برای او دیگر وجود 

د، ابتکار عمل را در دست گرفت و با ندار
اسلحه کمری خود شجاعانه به مزدوران 
حمله کرد و پس از یک درگيری نابرابر، 
دشمن در حالی که اميد زنده دستگير 
کردن او را کامًال از دست داده بود، رفيق را 
به مسلسل بست، در این موقع رفيق 
مرضيه احمدی موفق شد قرص سيانور 

جسد رفيق احمدی را . ردخود را نيز بخو
نيروهای دشمن از فاصله دور چندین بار به 
مسلسل بستند و سپس وحشت زده و به 
آهستگی به این چریک قهرمان نزدیک 
شده جسد بی جان او را طناب پيچ کرده و 

  .می برند
  

دشمن پس از این درگيری، تصور اوليه خود 
را در مورد مرد بودن رفيق که مبين وحشت 

بين مردم شایع ساخت و این امر به او بود، 
منظور تخفيف فشار افکار مردمی صورت 
می گرفت که ناظر بر صحنه درگيری 

  .قهرمانانه رفيق با دشمن بودند
  

دشمن درباره ی این درگيری که در ساعت 
اردیبهشت در مقابل دیدگان  ۶صبح  ١٠

مردم شرق تهران صورت گرفت هيچ خبری 
شانه ی بارز منتشر نساخته است و این ن

توطئه سکوتی است که رژیم به آن دست 
دشمن از انتشار هر گونه خبری . زده است

در پيرامون جنبش چریکی به سختی 
وحشت دارد و این نشانه ترس رژیم در 

ولی . گسترش مبارزه مسلحانه است
علی رغم کوشش های رژیم،هر روزی که 
می گذرد ميهن پرستان بيشتری به صفوف 

مپریاليستی می پيوندند و مبارزه ضد ا
  ."تالش های دشمن را عقيم می گذارند

  
همان طور که دیده شد، چنين درگيری 
قهرمانانه در تابلوی یاد شده وارونه گشته 

به هيچ وجه حتی گوشه کوچکی و نه تنها 
از رزم دالورانه رفيق مرضيه و جسارت 

مأموران تحسين برانگيزش در مواجه با 
آن منعکس نشده  در جنایت کار ساواک

بلکه ساواکی های هراسان و وحشت زده 
در آن درگيری نيز درست عکس آن چه در 

بنابراین، . واقع بوده اند جلوه داده شده اند
می توان متوجه شد که بی دليل نيست 

سربازان گمنام امام زمان، این چشم و که 
گوش های ولی فقيه جنایتکار جمهوری 

دشه دار اسالمی که سال هاست برای خ
کردن چهره رزمندگان فدائی ده ها کتاب 
منتشر کرده اند، صالح دیده و اجازه داده 
اند تا این تابلوها در نمایشگاهی در تهران 

  .  به نمایش در آید
رفيق مرضيه احمدی اسکوئی در نبردی 
رویاروی با دشمن، دليرانه جنگيد و 
قهرمانانه شهيد شد و چنين مرگ سرخی 

ء آگاهی ستمدیدگان جامعه در خدمت ارتقا
قرار گرفت و باعث رشد روحيه مبارزاتی هر 
چه بيشتری در ميان آنان در مبارزه عليه 

  .دشمنانشان گردید
  

درود بر چریک فدائی خلق، رفيق مرضيه 
احمدی اسکوئی و همه زنان کمونيستی 
که در صفوف چریکهای فدائی خلق 

  .جنگيدند  دالورانه با دشمنان مردم
  

نفرت بر رژیم جمهوری اسالمی و  ننگ و
   !همه دشمنان کارگران و زحمتکشان

  عّزت پایدار
 ١٣٩٢فروردین 

  ١۴از صفحه   ......بورژوازي آلمان و تبليغ جنگهاي

  
منجمله  -اين کشور در انجام هر اقدامیمحسوب می شود و هدف آن حفظ منافع طبقه سرمايه داران  آلمان و کمک به دولت 

  .برای حفظ دسترسی طبقه سرمايه دار آلمان به مواد اوليه است - حمله نظامی به مناطق غنی از نظر منابع طبيعی
  
" اشپيگل آن الين"در اين نوشته آمده، ترجمه آزاد از متن انگليسی آن در " برگه تجارت"ج در نقل قول هايی که از مقاله مندر) ٢(

  .است
  
عنصر شيميايی است که غالبأ به حالت آزاد وجود ندارند اما مواد اصلی در توليدات صنايع مدرن  ١٧منظور از فلزات کمياب، ) ٣(

  dysprosium and praseodymiumمانند . هستند
 Indium  اينديم)In :( کشف شد، بيشترين مصرف آن در صنايع  ١٨۶٣جدول مندليف، بسيار کمياب و در سال  ۴٩عنصر شماره

از دوران . فلزی سخت و خاکستری رنگ. جدول ۶در صدر گروه  ٢۴اتم : کروميم Chromium .است -ساختن هواپيما -نظامی
  .  مورد استفاده قرار گرفته است) به عنوان مثال در چين باستان(باستان در صنايع نظامی 

Cobalt  کبالت)co ( بزرگترين منابع . که در الکترونيک و تکنولوژی مدرن و ديگر صنايع کاربرد دارد. ٢٧يا فلز الجورد، عنصر شماره
ختن هواپيما و سبک ترين فلز، نصف مصرف جهانی آن در سا، ٣فلز شماره ) Li(ليتيم  lithium. کبالت در کنگو و زامبيا قرار دارند

اما مصرف آن در صنايع مختلف به خاطر مقاومت زياد آن در مقابل حرارت و وزن، و حتی در پزشکی به خاطر . باتريهای ليتيم است
  .اهميت نمک آن در حفظ سالمتی روانی انسان، رو به افزايش بوده است

  
  .برابر شده است ٣خام به آلمان سال گذشته ميزان واردات مواد  ١٠در طول " برگه تجارت"به گفته ) ۴(
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يکی از نتايج رشد بی وقفه بحران  
اقتصادی در نظام سرمايه داری در سالهای 
اخير  افزايش رقابت ميان قدرت های 
امپرياليستی برای حفظ بازار ها و مناطق 

و گسترش تسلط بر منابع طبيعی  نفوذ
قدرت های امپرياليستی . جهان بوده است

در اين رقابت ها  که به حمله نظامی به 
کشورهای آسيا و آفريقا  هم منجر شده 
است نشان داده اند از جنگ با رقبای خود 

تجاوز آمريکا به عراق و . ترديد نخواهند کرد
افغانستان و اخيرا مورد ليبی و لشکر 

فرانسه به مالی مواردی هستند کشی 
که آنقدر عيان می باشند که به قول 

 . معروف حاجت به بيان ندارند
اما جدا از اين موارد آشکار نگاهی به 
تبليغات رسانه های امپرياليستی  و 
مسائلی که اين روز ها در آنها طرح می 
شود نيز خبر از آتش زير خاکستر داده و 

دست يابی نشان می دهد که تالش برای 
به مواد خام ، بخصوص در سال های اخير 
به يکی از مشغله های فکری قدرتهای 

حتی . امپرياليستی تبديل شده است
کمتر از بقيه  نظر ظاهریدولت آلمان که از 

امپرياليستها  نمايش جنگی از خود بروز 
می دهد آماده سازی خود برای شروع و 
هدايت جنگ های جديد را کتمان نمی 

در  ٢٠١٣به عنوان مثال در ماه فوريه  .کند
که  )Handelsblatt" (برگه تجارت"روزنامه 

نشريه اتحاديه سرمايه داران آلمان می 
در جستجوی "در مطلبی تحت عنوان باشد 
به ) ١" (خط سير جديد آلمان: منابع

روشنی اهداف استعماری طبقه حاکم بر 
آلمان را در دوره جديدی از ايفای نقش آن 

نوان قدرتی امپرياليستی نشان می به ع
  .     دهد

  
بورژوازی آلمان که برای تجديد تقسيم 
جهان تقسيم شده و کسب بازار های 
جديدبا راه انداختن دو جنگ جهانی در 
نيمه اول قرن بيستم، ميليونها نفر از مردم 

جهان را به هالکت و فقر و فالکت و تباهی  
کند که کشاند، امروز نيز علنأ اعالم می 

منافع امپرياليستی خود را حتی از طريق 
تحميل جنگ های امپرياليستی به توده 
های زحمتکش جهان نيز تامين خواهد 

از زبان نمايندگان " برگه تجارت"در  .نمود
طبقه حاکم بر آلمان گفته شده که 

اقدامات پيشين سياسی برای تأمين مواد "

خام در حال رسيدن به حد نصاب خود 
و با تأکيد بر اين که وابستگی به " .هستند

مواد خام پاشنه آشيل اقتصاد آلمان است، 
ترس از محروميت تکنولوژی "می نويسد 

مدرن از مواد اوليه ضروری، بالی جان 
و با توضيح ) ٢." (صنايع آلمان شده است

شرط ادامه حيات تکنولوژی جديد، اين که 
دسترسی آن به منابع جديد است، و راه 

اسی برای تأمين مواد اوليه های سي
کارآيی گذشته را ندارند، گسترش 
ميليتاريسم و تحميل جنگ های جديد به 

البته اين فقط . مردم آلمان را توجيه ميکند
پاشنه "نيست که در مورد " برگه تجارت"

و ضرورت استفاده از " آشيل اقتصاد آلمان
نيروی نظامی برای دست يابی به منابع 

حدود اکتبر . ی گويدجديد علنأ سخن م
به " آنگال مرکل"و پس از سفر   ٢٠١١سال 

چندين کشور خارجی منجمله مغولستان، 
آنگوال و نيجريه که دارای منابع غنی فلزات 
کمياب هستند اشپيگل که زبان رسمی 
بخشی از طبقه حاکمه آلمان می باشد در 

خود  و طی گزارشی از اين  ۴۴شماره 
يابی آلمان به  بارها بر اهميت دست سفر 

  .منابع جديد تاکيد نمود
  
با برشمردن جزئيات و " برگه تجارت"

اهميت مواد معدنی مانند ليتيم، کبالت، 
به روشنی ) ٣(کروميم، اينديم و غيره 

اعتراف می کند که امروز اشتهای طبقه 
سرمايه دار آلمان نيز برای مواد خام و بازار 

به  و. های جديد مرتبأ رو به افزايش است
خوانندگان خود ياد آوری می کند که جنگها 
و اشغال کشورهای ديگر و همينطور 
رقابتها و نزاع های قدرت های بزرگ با 

برای حفظ تسلط بر منابع "يکديگر، نه تنها 
برای کشف و "بلکه " گاز و نفت جهان

نيز " معادن عناصر کمياب معدنی"تسخير 
نشريه که " برگه تجارت"در ) ۴. (هستند

به تحاديه سرمايه داران آلمان می باشد ا
 Dierk" ديرک پاسکرت"مصاحبه ای از 

Paskert  يکی از گردانندگان اين اتحاديه
Resource Alliance  اشاره شده که در

پاسخ به اين سوال که آيا امکان وقوع جنگ 
جهانی سوم بر سر دسترسی به مواد 

تاريخ "خام وجود دارد، گفته است که 
د که ريشه بسياری از جنگ نشان می ده

ها منابع طبيعی بوده اند، تاکنون بيشتر بر 
سر گاز و نفت، اما حال بيشتر بر سر مواد 

اساس ثروت و ارزش . خام و عناصر کمياب
و اعتبار يک کشور به ميزان موجودی و 
دسترسی آن به مواد خام است که 

حضور نظامی . ژئوپولتيک دارداهميتی 
س و يا افزايش نيروی آمريکا در خليج فار

دريايی چين نيز به همين منظور صورت 
  ." گرفته است

  
بنابراين، اهميت مواد خام و تالش برای 
دستيابی و کنترل منابع بيشتر، مسئله ای 
اساسی برای طبقه سرمايه دار آلمان و 

استراتژيک و تعيين کننده برای موضوعی 
که (خارجی دولت اين کشور  سياست

حفظ منافع طبقه  هدف وجودی اش
اين تبليغات . می باشد) سرمايه دار است
بر اين  که بورژوازی حاکمنشان می دهد 

کشور خود را برای زمانی آماده می سازد 
که تقسيم فعلی منابع برايش کافی نبوده 

جنگ (و استفاده بيشتر از ابزار نظامی 
برای رقابت با ) های جديد امپرياليستی
سر کنترل منابع  ديگر امپرياليست ها بر

به همين . جديدتر ضرورت بيشتری پيدا کند
دليل هم هست که در اين نشريه با 

بازسازی ارتش شادی توصيف ناپذيری از 
آلمان که وظيفه اش اين است که برای 

در "حفظ منافع طبقه سرمايه دار آلمان 
" همه نقاط جهان مورد استفاده قرار بگيرد

رای نقش خبر داده و افکار عمومی را ب
فعال تر ايفا نمودن  اين ارتش آماده می 

همان ارتشی که در نيمه اول قرن . کند
بيستم دو جنگ جهانی را بر مردم جهان 
تحميل نمود و هر دو بار هم جز شکست 
نصيبی نبرد حال دو باره در زير هلهله های 
بورژوازی آلمان  قد علم کرده و آمادگی 

اه اندازی خود را برای شرکت در جنگها و ر
   .جنگهای جديد اعالم می کند

بورژوازی آلمان با هورا کشيدن برای ارتش 
خود در واقع به همه رقيبان خود در صحنه 
سياست جهانی ندا می دهد که دوران 
شکستهای پس از جنگ جهانی دوم  و 
نقش غير فعال نظامی اين کشور به پايان 
رسيده  و هر کجا که منافع و مصالح اين 

ازی ايجاب کند در صحنه جنگ های بورژو
امپرياليستی و اشغال کشورهای تحت 
سلطه همانطور که در قرن بيستم عمل 

  .نمود اقدام خواهد کرد
  مريم

  
  : زیرنویسها

برگه يا  Handelsblatt" روزنامه ) ١( 
نشريه اتحاديه سرمايه داران " تجارت
و يکی  -"Resource Alliance"گروه  - آلمان

وزنامه های تجاری آلمان از مهمترين ر
 ٢٠١١محسوب می شود که در سال 

اعضای اين گروه کمپانی . تأسيس شد
، BASF ،Bayerهايی مانند فولکس واگن، 

ThyssenKrupp ،Evonik ،Daimler  و چند
تای ديگر از بزرگترين کمپانی های 

اين . چندمليتی را شامل می شود
يک ) يا اتحاديه سرمايه داران(مؤسسه 
تجاری امپرياليستی و درعين  مؤسسه

  حال يک بنگاه ايده پراکنی اقتصادی 
  ١٣صفحه 

 آلمان و بورژوازي
  !تبليغ جنگهاي آينده
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يکی از عوارض هميشگی نظام ظالمانه  
سرمايه داری، سوانح حين کار می باشد 
که در اساس و اغلب به دليل عدم تهيه 
وسائل ايمنی ضروری در محيط کار توسط 
سرمایه داران جهت کاستن از هزینه توليد 

سود خود به وجود می آیند، اما و افزایش 
ها هميشه  سرمایه داران و مبلغين آن

مسئوليت چنين سوانحی را بر دوش خود 
ها می اندازند و  کارگران و بی مباالتی آن

به اين طريق مسئوليت خود در اين سوانح 
 . را الپوشانی می کنند

  
تجربه نشان داده که موفقيت سرمايه 

سته به حد داران در اين زمينه کامال ب
 يابی کارگران و سطح رزمندگی آن سازمان

های سياسی انقالبی  ها و وجود سازمان
هر کجا کارگران متشکل   .طبقه کارگر دارد

تر و رزمنده تر باشند و احزاب کارگری از 
قدرت و نفوذ بيشتری برخوردار باشند 
دولت را مجبور می کنند که بورژوازی 

ل ايمنی حريص را به رعايت برخی از اصو
اما در کشور های تحت   .کار وادار کند

سلطه ای نظير ایران که ديکتاتوری های 
وابسته دست سرمايه داران را در چپاول 
نيروی کار کامال باز گذاشته اند و قاعدتا با 

ان از متشکل شدن گرسرکوب مبارزات کار
ها جلوگيری می کنند وضع کامال فرق  آن

  .می کند
  

ًال هر حادثه ای را به در اين کشور ها او
حساب بی احتياطی کارگر می گذارند و 
کارفرما را بی گناه جلوه می دهند؛ و در 
ثانی بازرس های دولتی  که علی االصول 

رسی کرده بر بايد شرايط ايمنی کارخانه را
و کارفرما را وادار به رعايت يک سری اصول 
ايمنی نمایند در سيستم فاسد موجود 

ویش چشم های خود را برای حفظ شغل خ
بسته و جيبهای خود را باز می کنند و به 
اين ترتيب شرايط مرگباری برای کارگران 

  . آفريده می شود
  

برای نشان دادن اين واقعيت می توان به 
گزارشاتی که در باره انفجار در کوره 

آذر ماه سال  ٢٠کارخانه فوالد غدیر يزد در 
چه  آنبررسی . رخ داد مراجعه نمود ١٣٩٠

در باره اين حادثه در مطبوعات جمهوری 
اسالمی انعکاس يافته به روشنی نشان 

می دهد که چگونه جمهوری اسالمی 
تمام قد به دفاع از سرمايه داران برخاسته 

جا هم که مقصر بودن کارفرما غير  و آن
قابل چشم پوشی است با وقاحت تمام با 
محکوميت های جزئی اجازه نمی دهد که 

  .ها ايجاد شود در کار و منافع آنخللی 
  

يعنی بيشتر از  ٩٠آذر ماه سال  ٢٠در 
يکسال پيش  نزديکی های تعطيلی 
کارخانه فوالد غدیر يزد، کوره ذوب 
آهن کارخانه منفجر می شود که در 

کارگر اين واحد توليدی  ١٨نتيجه آن  
کارگر ) و به روايتی سه(کشته و یک 

محمدعلی . مجروح می شوند نيز
مکاری، کارگر مجروح در اين حادثه که 

درصدی، پدر  ۴۵عالوه بر سوختگی 
خود را نيز در اين رويداد دردناک از 

که اين  دست داده است در باره اين
: حادثه چگونه رخ داد چنين می گويد

کوره کيپ شده بود، فوالد مذاب "
دهنٔه . سرد شده داخلش ریخته بودند

شت راهی وجود ندا. کوره بسته بود
گاز زیر مواد مذاب . که گاز خارج شود

جمع شده بود و فوالد هم که داشت 
پنج ثانيه هم طول . جوشيد می

اين کارگر صدمه ديده در ."  نکشيد
های خود با خبرنگاری  ادامه صحبت

که در اين زمينه با وی به گفتگو 
دانستيم  ما می: "نشسته می گويد

که لباس پالستيکی هيچ محافظتی از 
کند اما از ترس اخراج حرفی  میما ن
 -دولت  .کرديم زدیم و تحمل می نمی

باید صاحب کارخانه  - های کار  همين بازرس
کردند که به کارگرانش لباس  را مجبور می
ما که کارگر بودیم و . ایمنی بدهد

گفتند این  می. قراردادمان کف دستمان بود
کوره ذوب فوالد و این هم لباس، 

و در ادامه می ." متخواهيد به سال نمی
آمدند  ها از اداره کار می بازرس": گويد

اما به درستی کار خود را انجام 
های  چرا که در سال. دادند نمی

البته نه (گذشته هم چنين اتفاقاتی 
اگر . داشتيم) کشته ١٨در این سطح 

ها کارشان را به درستی انجام  آن
دادند ما فقط برای کار کردن به  می

رفتيم که  نمی. رفتيم کارخانه می
 ".گردیم یا نه ندانيم امروز زنده بر می

تعمق در سخنان این کارگر به خوبی عمق 
شرایط استثمار و ستمی که از طرف 
سرمایه داران و دولت حامی آنها در حق 
کارگران می شود از یک طرف و وضعيت 
بسيار سخت و دشواری که کارگران ما در 

یائی هر چه آن به سر می برند را با گو
  . بيشتری نشان می دهد

  
به گفته کارگران اين کارخانه چه در زمان 

و چه پيش از آن،  ١٣٩٠آذر  ٢٠وقوع حادثه 
کارفرما بدون در اختيار گذاشتن لباس کار 
مناسب، کارگران را به محيط کار اعزام 

ها همواره به اجبار در  کرده است و آن می
به اند  مجاورت کوره مشغول کار بوده

همواره  سوختگی سطحیای که  گونه
یکی از حوادث شایع در ميان کارگران این 

کارگر صدمه ديده . واحد توليدی بوده است
ح حين ندر اين حادثه در رابطه با تاريخ سوا

از زمان راه : "کار در اين کارخانه می گويد
تا زمان وقوع  ٨۶اندازی کارخانه در سال 

ره ذوب حادثه آذر ماه سال گذشته، کو
و " کارخانه شش بار دچار حادثه شده بود

در "که در اين رابطه توضيح می دهد 
دو نفر از کارگران  ٨٧و  ٨۶های  سال

در جریان حوادث جداگانه دچار حادثه 
شدند که یکی از آنان فوت کرد و 
دیگری بر اثر شدت سوختگی در 

    ."ناحيه چشم نابينا شد
  

ر يزد در آذر در ارتباط با انفجار فوالد غدی
ماه، جالب است بدانيم با اينکه بازرسان 
اداره کار در گزارش خود کارفرما را در اين 

شناخته و " درصدی ١٠٠مقصر "حادثه 
معرفی نمودند اما دادگاه جمهوری 
اسالمی همين کارفرما را در حادثه ای که 

کارگر انجاميده بود به تنها  ١٨به مرگ 
. ودشش ماه حبس تعزیری محکوم نم

محکوميت شش ماهه به خاطر به قتل 
کارگر توسط کارفرمای مربوطه  ١٨رسيدن 

در کشوری صورت گرفت که در دادگاه های 
آن جوانانی که در امر ترافيک اخالل ايجاد 

به " اخالل در ترافيک"کرده اند را به جرم 
تر از شش ماه محکوم  های طوالنی حبس

همين واقعيت نشان می دهد . می کنند
ارزش جان کارگر در نظام سرمايه داری  که

ايران و در شرايطی که جمهوری اسالمی 
با چماق سرکوب اين نظام را بر پا 

قدر پائين است که به  نگهداشته آن
با منطق ارزش گذاری . حساب نمی آید

جمهوری اسالمی " طبق قانون"و البد 
ماه  ٦کارگر برابری می کند با  ١٨جان 

حريصی که  حبس تعزيری کارفرمای
برای کسب سود بيشتری از قبل 
استثمار کارگران، ار تهيه وسائل 
ايمنی الزم برای آنان سر باز زده 

  !است
  

در آخر موضوعی از زبان محمدعلی مکاری، 
کارگری که در اين حادثه صدمه ديده بسيار 

: او می گويد.  قابل توجه و تعمق است
چندی پيش برای پيگيری موضوعی به "

مراجعه کردم و مطلع شدم که  کارخانه
ها از سر گرفته  کارخانه باز شده و فعاليت

شده است اما هنوز کيفيت رعایت نکات 

 

  
  

 !ارزش جان كارگر
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حفاظت ایمنی و بهداشت مانند گذشته 
پایين است و احتمال تکرار حوادث مشابه 

این واقعيت گویای آن است   ."وجود دارد
که کارفرما و مسئولين دولتی در حالی که 

برای جان کارگران قائل هيچ ارزشی 
نيستند، سعی دارند دوباره با بازی با جان 

ها و به قميت قتل و آوارگی و بدبختی  آن
خانواده هایشان، سود اندوزی کنند و 
منتظرند تا اگر باز انفجاری در کوره اين 
کارخانه رخ داد، به گونه ای آن را رفع و 

این را هم باید دانست که در . رجوع کنند
علی اکبر اوليا نماینده  ١٣٩٠سال  انفجار

وقت مجلس شورای اسالمی و عزیزالـه 
سيفی فرماندار وقت در گفتگو با ایلنا اعالم 

کرده بودند که انفجار کپسول گاز یا مهمات 
مستعمل و عمل نکرده به جا مانده از زمان 

با اتکاء ." جنگ دليل این حادثه بوده است
داران،  به چنين توجيهاتی به نفع سرمایه

جای تردید نيست که اگر فاجعه دیگری 
برای کارگران در کارخانه فوالد غریو یزد به 
وجود آید، باز وکالی مجلس و فرماندهانی 
خواهند بود که چنين حادثه ای را به 
دستگاه های جاسوسی  و توطئه های 
خارجی نسبت دهند تا وظيفه پاسداری از 

نجام سرمايه داران زالو صفت را بدرستی ا
  .داده باشند

واقعيت افزايش شديد سوانح حين کار در 
جا که به  مراکز توليدی و کار در ايران تا آن

خيلی (طور رسمی گزارش داده شده اند 
) از سوانح کار رسمًا اعالم نمی شوند

کارگر به همين  ٥نشان ميدهند که هر روز 
امری که خود . دليل جان می بازند

نی الزم در بروشنی فقدان وسائل ايم
مراکز کار را آشکار ساخته و نشان می 
دهد که بورژوازی دندان گرد ايران برای 
سود بيشتر با وقاحت غير قابل انکاری با 

این واقعيت تلخ . ران بازی می کندگجان کار
به نوبه خود مبارزه برای از بين بردن 
سيستم سرمایه داری و سرنگونی رژیم 

ی در جمهوری اسالمی را با برجستگ
  .مقابل طبقه کارگر قرار می دهد

  ٢٠١٣مارس 

  18از صفحه ....     لستانسيستم مالياتي جديد در انگ

  
کارگران و درآمد قشرهای متوسط ندارد آنهم در شرایطی که انگلستان یکی از باالترین درصدهای تورم را در اروپا داراست و قيمت 

ا هزار در شرایطی که چند ميليون بيکار وجود دارد و تنها در لندن دهه. گيرد ترین نيازهای مردم هر روز فزونی می اجناس و ضروری
پوند است، با در نظر  ۵٠٠ـ  ۶٠٠خوابند، اگر در نظر بگيریم که حقوق متوسط یک کارمند در انگليس ماهانه  نفر شبها در خيابانها می
توان دریافت که چگونه یک کارمند  پوند باشد، می ۵٠٠ـ  ۶٠٠در بعضی مناطق ممکنست ساالنه   Polltaxگرفتن این امر که مبلغ 

پوند  ٣٠ای تنها  تر و بيکارانی که هفته حال دیگر وضع اقشار پائين. کار و تالش خود را در یکماه بعنوان ماليات بپردازد باید حاصل تمام
  .گيرد روشن است به آنها تعلق می

  
 نرخ بهره بدليل سياستهای اقتصادی. گردد های اجتماعی کسر می ماليات جدید در شرایطی وضع گردیده که مدام از مبلغ بيمه

مفهوم این مورد در رابطه با زندگی کارگران و اقشار پائين جامعه آنست  که . رسيده است% ١۶تا % ١۴به حدود % ٧دولت از حدود 
اند، ماهيانه با تحمل فشار هائی پولی ذخيره کرده و قسط  ای از بانک گرفته اگر آنها بابت وامی که مثًال برای خرید خانه

توان دریافت که اضافه شدن ماليات  بر شدن مقدار این قسط کمرشان خم گشته است، با این حال میپرداختند، حال با دو برا می
جدید بدوش طبقات و اقشار پائين چه فشاری را به آنها وارد ميآورد و در نتيجه از همينجا به علت شکل گيری جنبش وسيع ضد 

Polltax و شرکت گسترده مردم در آن پی برد. 
  

Polltax ای درونی طبقه حاکمه در انگلستانو تضاده  
ای بر عليه سيستم مالياتی جدید دولت تاچر همچون هر اعتراض وسيع اجتماعی مورد توجه گرايشات مختلف طبقه  جنبش توده

حاکمه در انگلستان قرار گرفته و هرجناحی از این طبقه کوشيد از این جنبش به نفع خود جهت تسویه حساب با جناحهای رقيب 
  . ده نمایداستفا

ای از  حزب کارگر با اعالم مخالفت با قانون مالياتی جدید تاچر، توانست توجه اجتماعی را به خود جلب کند و در شرايط نفرت توده
، حزب کارگر آرائی بيشتر از قبل بدست آورد، "ای ميان دوره"چنين بود که در انتخابات . این قانون به تقویت موقعيت خویش بپردازد

ه یکی از مناطق که در هر رای گيری همواره حزب محافظه کار دست باال را داشت، امسال برای اولين بار حزب کارگر با بطوریک
  .آراء پيروز شد% ۶٠بدست آوردن حدود 

این حزب نه . اوج گرفت حزب کارگر به انحاء مختلف کوشيد از شدت و وسعت گيری آن بکاهد Polltaxبا اینحال هنگامی که جنبش 
مارس نداشت و کوشيد خود را از تشکلهای مخالف سيستم مالياتی جدید  ٣١نها بطور رسمی نقشی در تظاهرات  بزرگ خيابانی ت

خواند و کماکان سعی  می Polltaxکه سازماندهنده آن تظاهرات بودند کنار بکشد، پس از آن نيز در حاليکه خود را همچنان مخالف 
این امر در رقابت با حزب محافظه کار سود جوید، تمام سعی خود را بکار گرفت تا مبارزه و  ای نسبت به ميکرد از اعتراض توده

در پارلمان انگليس، حزب کارگر از طرف حزب محافظه کار مورد حمله قرار . نظام موجود فراتر نرود" قانون"اعتراض مزبور از چهارچوب 
آنروز دانسته شد، ولی این حزب در دفاع از خود ضمن تطهير پليس " یاتجنا"مارس و یا به قول  تاچر  ٣١گرفته و مسبب تظاهرات 

را عامل آن معرفی نمود و اجرای قانون " ها چپ"و "آنارشيستها"مارس،  ٣١جنایتکار این کشور و تقبيح اعمال خشونت آميز تظاهرات 
مورد اخير در شرایطی . ضروری تلقی کرد درآمده است،" قانون"مالياتی جدید را بدليل آنکه از تصویب مجلس گذشته و بصورت 

اند که خود از  صورت گرفت که تنها در اسکاتلند صدها هزار نفر با امضای طوماری، پرداخت ماليات جدید را تحریم کرده و اعالم نموده
  .پرداخت آن امتناع خواهند وزید

  
محافظه کار، حتی بعضی از محافظه کاران با احساس  ای با سيستم مالياتی جدید و تضعيف موقعيت حزب با توجه به مخالفت توده

موقعيت شخصی تاچر بسيار ضعيف گشته و طبق . کشيده شده اند Polltaxخطر از دست دادن قدرت به صف مخالفين 
  .اند که از رای دادن به تاچر و حزب او خودداری خواهند کرد از مردم انگليس اعالم کرده% ٧۵های انجام شده،  نظرسنجی

بمثابه قانونی الزم االجرا نام ميبرند ولی تظاهرات  Polltaxه حاکمه یعنی حافظين نظام سرمایه داری در انگلستان اگر چه از طبق
بجای گذاشته و عليرغم اینکه تاچر در پاسخ به این تظاهرات، " قانون"مارس تاثير خود را در چگونگی اجرای این  ٣١وسيع خيابانی 

ولی حال، او و دولت محافظه کارش ) نقل به معنی" (کنند و بعد فراموششان ميشود م مدتی اعتراض میمرد"وقيحانه اعالم کرد 
کاسته خواهد شد و زمان اجرای آن را هم  Polltaxای عقب نشسته و اعالم کنند از ميزان مبلغ  اند در مقابل جنبش توده مجبور شده

دولت انگلستان مجبور به  Polltaxصورت تداوم جنبش اعتراض بر عليه  این واقعيت نشان ميدهد که در. به عقب خواهد انداخت
  .های ببشتری خواهد گردید عقب نشينی
  :زیر نویس

  ميباشد Brixtonهمين محله  Polltaxـ الزم به ذکر است که یکی از کانونهای پرطپش مبارزه بر عليه ١
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هاليوود به عنوان نماد فيلمسازی امریکا 
های انحصاری  که بزرگترین کمپانی

اند، کارکرداش  فيلمسازی در آن گرد آمده
های  برای خيلی از نيروهای انقالبی و خلق

هایی که در  فيلم. جهان امری آشکار است
های  هاليوود برای توجيه سياست

امپریاليستی و ترویج آنها، تحریف تاریخ 
های سياسی و  برداری ها برای بهره خلق

های مختلف  غيره، برحسب نياز در دوره
شوند در واقع سالحی هستند  ساخته می

ها انسان را نشانه گرفته و  که با آن ميليون
های  کنند حقایق و واقعيت سعی می

لکه به موجود را از دید آنها پنهان کنند تا ب
سهم خود چند صباحی به عمر نظام 

داری امپریاليستی  ی سرمایه گندیده
های جهان  بيفزایند و راه استثمار خلق

های  توسط انحصارات امپریاليستی و دولت
به عنوان . به آنها را هموار کنند وابسته

هایی که در مورد جنگ آمریکا و  نمونه، فيلم
ن، ویتنام، کشتار سرخپوستان، افغانستا

عراق و کشورهای افریقایی در هاليوود 
اند هر یک در خدمت وارونه  ساخته شده

های  کردن حقایق و الپوشانی سياست
امپریاليستی آمریکا به طور مشخص و 

داری امپریاليستی به طور  نظام سرمایه
عام در کشور های تحت سلطه می 

   .باشند
  

های  براساس همين سياست
ب باال گرفتن امپریاليستی، در چهارچو

تنش در روابط بين آمریکا و دولت های 
امپریاليستی دیگر با جمهوری 
اسالمی به بهانه پروژه اتمی این رژیم 
که عمال باعث شده تا کمپانی های 
بزرگ اسلحه سازی ميليارد ها دالر 
تجهيزات نظامی به کشورهای 
خاورميانه بفروشند، امپریاليستها هر 

ای جدیدی را روز در حالى که تحریم ه
بر عليه جمهوری اسالمی اعالم می 
کنند از طریق دستگاه تبليغاتی خود 
هم می کوشند به جمهوری اسالمی 
که تا مغز استخوان به خودشان 

وابسته است چهره یک رژیم مستقل 
   .و ضد امپریاليست بدهند

  
های انحصاری  در همين رابطه کمپانی

تی هاليوود بار دیگر تحریف تاریخ مبارزا
های تحت ستم ما را مورد توجه قرار  توده

داده و امروز ما شاهد ساخته شدن 
فيلمی به نام آرگو در ارتباط با تاریخ مردم 

فيلمی که به عنوان برنده . خود هستيم
اسکار بهترین فيلم سال انتخاب شد و 
مهمتر اینکه این برنده شدن را هم ميشل 

ا از اوباما همسر اوباما، رئيس جمهور امریک
طریق پخش زنده تلویزیونی اعالم کرد تا به 
این وسيله مردم جهان باور کنند که آن 
   .فيلم از چه اهميت خاصی برخوردار است

فيلم آرگو، به کارگردانی بن افلک که از 
لحاظ فرم یک فيلم معمولی و پيش پا 
افتاده است موضوع خود را به تسخير 
سفارت امریکا توسط به اصطالح 

 ١٣٥٨یان خط امام در سال دانشجو
  .اختصاص داده است

  
قبل از وارد شدن به موضوع فيلم این  

را بگویم که در کار فيلم سازی 
هایی به کار برده می شوند که  تکنيک

ها، باورپذیری و  واقعی بودن صحنه
. کنند حقيقی بودن موضوع را القاء می

ها در فيلم آرگو  بخشی از این تکنيک
ر بعضی از بصورت غير محسوس د

اند تا  ها به کار گرفته شده صحنه
احساسات و به واسطه آن باورپذیری 

اساسًا، . مخاطب را تحریک کنند
های  ساختار مستندگونه در فيلم

سينمایی، باعث می شود که پذیرش 
مسائل مطرح شده در فيلم از سوی 
مخاطبانی که نسبت به موضوع 
مطرح شده آگاهی ندارند، تسریع 

ن امر ربطی به واقعی بودن شود، و ای
ی نمایش داده شده  و یا نبودن مسئله

   .ندارد
  

این فيلم کوشيده است موضوع سفارت 
های جمهوری  گيری را دقيقا براساس دروغ

اسالمی که با تسخير سفارت امریکا 
سعی کرد خود را ضد امپریاليست جلوه 
داده و با کشيدن نقاب ضد امپریاليستی بر 

تا فرصت (یب مردم بپردازد چهره خود به فر
سرکوب خونين مبارزات آنان را به دست 

هم آوایی فيلم . آورد ، به نمایش در )آورد
آرگو با خواست جمهوری اسالمی در 
شرایطی که نيروهای مرتبط با امپریاليست 
های امریکائی برای برجسته کردن آن در 
ذهن جهانيان تبليغات پر سر و صدائی به 

د، حاکی از آن است که، راه انداخته ان
رژیمی که توسط امپریاليسم امریکا با 
کمک امپریاليست های دیگر در ایران بر 
سر کار آورده شده، هنوز چقدر برایشان 

امپریاليسم امریکا در حالی . سودمند است
کند برای وقایع آینده، در  که سعی می

ها حسابش را از جمهوری  چشم توده
توسل به چنين اسالمی جدا کند، اما با 

ابزاری، اوال به هياهو ها و عربده های 
دروغين ضد امپریاليستی سردمداران 
جمهوری اسالمی صحه می گذارد و با این 

محور "کار از این رژیم به عنوان یکی از 
در جهت پيشبرد سياست های " های شر

خود استفاده می کند، ثانيًا در مقابل 
ز های تحت ستم ایران ا مبارزات توده

جمهوری اسالمی که در واقع حافظ منافع 
   .کند امپریاليسم امریکا است، حمایت می

  
ای اما مهم دیگری  نکته به ظاهر حاشيه

که در این فيلم به چشم می خورد و مربوط 
به تحریف تاریخ مبارزاتی مردم ایران می 

های تسخير  باشد، این است که در صحنه
های پيوست آن،  سفارت و تظاهرات

زندگان فيلم در حالی که با دقت باز و سا
بندهای به اصطالح دانشجویان خط امام را 

اند، ولی نيروهای متعلق به  بازسازی کرده
سازمان مجاهدین خلق و سازمان های 
اپورتونيستی به اصطالح چپ در جلوی در 
سفارت که به خواست نادرست 
رهبرانشان در آنجا جمع شده بودند را توده 

رژیم جمهوری اسالمی جا زده مردم حامی 
   .اند
  

در آخر سه اعالميه از چریکهای فدایی 
خلق را که در همان زمان منتشر شده 
ضميمه این مطلب می کنم تا خواننده با 
حقایق مربوط به تسخير سفارت آمریکا هر 
چه بيشتر آشنا شده و بداند که فيلم آرگو 
چگونه حقایق را به نفع امپریاليسم امریکا 

. مهوری اسالمی وارونه کرده استو ج
همچنين برای مطالعه اعالميه ها می توان 

  :به لينک زیر مراجعه کرد
 

http://www.siahkal.com/publication/Se
farat-Intro.htm  

  
  بهرنگ رستمی

  
  
  

  "آرگو"به فيلم  "اسكار"
  يا جايزه اي به سياست هاي تجاوزگرانه امپرياليسم

 

 

 هر چه برافراشته تر باد پرچم خونين چريكهاي فدايي خلق ايران
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مارس، در اعتراض به قوانين  ٣١روز شنبه 
ولت تاچر مالياتی جدید که اخيرًا توسط د

وضع گردیده، شهر لندن شاهد تظاهرات 
وسيعی بود که بدليل یورش وحشيانه 
پليس، به چنان درگيريهای بزرگ خيابانی 
 تبدیل گشت که در نيم قرن اخير در

  .انگلستان سابقه نداشته است
هزار نفر از  ۴٠تظاهرات ابتدا با شرکت 

با ) Glascow(یکی از شهرهای انگلستان 
های مخالف قانون  کلسازماندهی تش

آغاز شد، خيلی ) Polltax(مالياتی جدید 
زود انبوهی از جمعيت به آن پيوست؛ 

ای که وقتی صف تظاهرکنندگان به  بگونه
مقابل دفتر تاچر نخست وزیر انگلستان 

هزار نفر رسيده  ١۵٠رسيد، جمعيت به 
در اين مسير تظاهرکنندگان با شعار . بود

یی از تاچر را لغو ماليات جدید، آدمک ها
آتش زدند و به این ترتيب اعتراض و نفرت 

ابداعی او به  Polltaxخود را از دولت تاچر و 
  .نمايش گذاشتند

در مقابل دفتر تاچر تعدادی از 
تظاهرکنندگان اقدام به يک اعتصاب 
نشسته نمودند، اما این حرکت با 
مقابلهخشونت آميز پليس مواجه گردید و 

دگان و پليس آغاز درگيری بين تظاهرکنن
سازماندهندگان تظاهرات با مشاهده . شد

این وضع کوشيدند ضمن تسریع در قرائت 
قطعنامه پایانی تظاهرات هر چه زودتر به 
. این نمایش اعتراضی بزرگ پايان  دهند

این اقدام همراه با تداوم برخوردهای 
خشونت آميز پليس در حاليکه باعث 

ن گشت، پراکندگی در صفوف تظاهرکنندگا
اما اعتراض و مقاومت همچنان ادامه 
داشت و با هجوم وحشيانه پليس به 
تظاهر کنندگان خشمگين درگيری  هر چه 

  .بيشتر تشدید گردید
در جریان این تظاهرات پليس انگلستان 
وحشيگری خود را بيش از پيش به نمایش 

آنها با باطوم به جان جمعيت . گذاشت
پرداختند، افتاده و به ضرب و شتم مردم 

ماشين های خود را به صفوف 
تظاهرکنندگان راندند، پليس سوار بر اسب 
بی محابا بدرون جمعيت تاخته و آنها را زیر 

... سم اسبهای خود گرفتند و غيره و غيره 
در مقابل این اعمال وحشيانه، 
تظاهرکنندگان از پای ننشسته و به هر 

. توانستند به مقابله پرداختند طریق که می
بزودی، چند ماشين پليس و چند اتوبوس 
واژگون و به آتش کشيده شدند، 

های بسياری از فروشگاهها  شيشه
تظاهرات تا پاسی از ... شکسته شد و 

شب ادامه یافت؛ در حاليکه طی آن 
های اسرائيل و آفریقای جنوبی  سفارتخانه

نيز توسط بخشی از تظاهرکنندگان مورد 
این ترتيب خشم حمله قرار گرفته و آنها به 

های  و اعتراض خود را نسبت به همپالگی
ها و نژاد پرستان ـ به  تاچر ـ صهيونيست
  .نمایش گذاشتند

در جریان این تظاهرات خشونت بار بيش از 
صد نفر از تظاهرکنندگان بر اثر ضربات 

نفر دستگير  ٣٠٠پليس شدیدًا مجروح و 
نفر زخمی  ٣٠از نيروهای پليس نيز . شدند
  .دگردیدن

Polltax  چيست و چه تاثيری بر زندگی
کارگران و اقشار پائينی جامعه خواهد 
ای  داشت؟ زمينه مادی اعتراض وسيع توده

بر عليه قانون مالياتی جدید کدام است؟ در 
کوشيم تا حدودی به این مسائل  زیر می

  .پاسخ دهيم
Polltax  که توسط خانم تاچر و حزب

واقع یک محافظه کارش ابداع گردیده، در 
مطابق این قانون . نوع ماليات بر افراد است

هر فرد صرفًا به اعتبار اینکه در انگلستان 
کند، باید ساالنه مقدار معينی  زندگی می

حتی ميزان این ماليات نيز . ماليات بپردازد
بر حسب درآمد و ثروت شخصی تعيين 

گردد، بلکه همه از کارگر و کارمند جزء  نمی
های گردن کلفت باید مبلغ گرفته تا بورژوا

ثابتی را که از طرف شهرداری محل تعيين 
به این ترتيب در یک محل . شده، بپردازند

معين همان ميزان ماليات به یک کارگر 
در عين . گيرد که به یک بورژوا تعلق می

حال با توجه به تعيين مقدار این ماليات 
توسط شهرداری هر محل و در نتيجه 

ن آن در سطح شهر یکسان نبودن ميزا
حتی گاهی یک کارگر مجبور ميشود مبلغ 

مثًال . بپردازد Polltaxبيشتری از یک بورژوا 
های مختلف که هر  در لندن که به محله

یک دارای شهرداریهای خاص خود ميباشد، 
تقسيم گشته است و ميزان ماليات بر 
افراد را نيز شهرداری هر محل با توجه به 

کند،  می های خود تعيين هزینه
داری که در خانه مجللی در فالن  سرمایه

کند باید همان مقدار  محله لندن زندگی می
ماليات بپردازد که کارمندی در این محله با 
گرفتن وام از بانک و با قبول تضييقاتی 

ای برای خود دست و پا نموده است و  خانه
داری که در خانه  یا ممکنست سرمایه

ر ناز و نعمت بسر ای د اش در محله اعيانی
ميبرد حتی کمتر از کارگری ماليات بپردازد 

ای دیگر در خانه محقری  که در محله
بنابراین مطابق . باشد نشين می اجاره

قانون مالياتی جدید اهالی فقيرترین 
ترین  های لندن با ساکنين مرفه محله

مناطق نه تنها بيکسان باید ماليات 
محله  بپردازند، حتی گاه ممکنست به یک

فقيرنشين ماليات بيشتری نسبت به محله 
  .مرفه نشين تعلق بگيرد

شود که تاچر با  به این ترتيب معلوم می
ابداع قانون دید چه امتياز بزرگی به 
سرمایه داران انگليسی داده و اینگونه 
سهم مالياتی را که آنها به نسبت ثروت 

بایست بپردازند، بدوش کارگران و  خود می
  .حمتکش سرشکن نموده استهای ز توده

علت اخذ ماليات از طرف شهرداریها در 
چهارچوب سياستی صورت ميگيرد که 
دولت تاچر تحت عنوان ضرورت تضعيف 

جوئی  نقش دولت در امور اقتصادی و صرفه
های دولت و با شعار رشد اقتصاد  در هزینه

آزاد و رقابت آزاد در صدد پيشبرد آن 
ين امکانات اگر در گذشته تام. ميباشد

اجتماعی و رفاهی در سطح جامعه به 
عهده دولت بود که این خود یکی از 

ای و حاصل مبارزات  دستاوردهای توده
داران زالوصفت در  طبقه کارگر با سرمایه

این کشور بوده است، حال دولت تاچر با 
قطع کمکهای مالی دولت به شهرداریها و 
یا با کاهش شدید این کمکها، آشکارا 

ش وسيعی را بر عليه دستاوردهای یور
  .مبارزاتی آنان سازمان داده است

مطابق سيستم مالياتی جدید دولت تاچر، 
برای همين امکانات رفاهی و ضروریات 
اجتماعی، شهرداری هر محل باید 

های الزم را نه از دولت بلکه از خود  هزینه
و به عبارت دیگر . اهالی محل کسب نماید

Polltax  گردد شهرداریها میممر درآمد .
بنابراین شهرداری هر محل برحسب 

را  Polltaxهای ضرور خود ميزان  هزینه
اگر هزینه شهرداری . نماید تعيين می

نيز زیادتر  Polltaxبيشتر باشد ميزان 
و یا ممکنست . خواهد بود و برعکس

شهرداری بدليل کمبود هزینه از ارائه 
 .خدمات الزم در محل مربوطه سرباز زند

چنين است که درصد ماليات دریافتی از 
های مختلف لندن و در دیگر  افراد در محله

شهرهای انگلستان مبلغ ثابتی نبوده و 
بهمين دليل هم هست . باشد متفاوت می

بمثابه محله  Brixtonکه اگر ساکنين محله 
پوند  ۶٠٠ساالنه باید ) ١(فقيرنشين لندن 

کسفورد بپردازند، در محله آ Polltaxبعنوان 
پوند پرداخت  ١٢ای  از این بابت هفته

 . ميشود
از همينجا علت اصلی و زمينه مادی شکل 
جنبش وسيع بر عليه سيستم مالياتی 
جدید در انگلستان که تظاهرات اخير جلوه 
بارزی از آنرا به نمایش گذاشت، روشن 

این سيستم مالياتی مفهومی . می گردد
  رنج جز سازماندهی یورشی آشکار به دست
   ١۶صفحه

  !اي بر عليه آن سيستم مالياتي جديد در انگلستان و تظاهرات توده
ر  به عنوان قانون چمارگارت تا یضد مردم یها استياز س یکیمربوط به  دیآ یم ریچه در ز آن: پيام فدایی توضيح

کارگران و  دیر خشم شدچتا یریقانون در همان زمان نخست وز نیا بیصوت. باشد یم) Polltax( دیجد یاتيمال
خود را با اين سياست و  مخالفت، بزرگ  یها با مبادرت به تظاهرات و اعتراضات ها زحمتکشان را بر انگيخت و آن

به تاريخ   ٣٢ه شمار یاولين بار در پيام فدائ یاين مقاله که برا.  ر به نمايش گذاشتندچتا یارتجاع یها کل سياست
باشد که اکنون به دليل  یم یاز اين اعتراضات مردم یمنتشر شده است گزارش١٣۶٩فروردين و ارديبهشت سال 

  .کنيم یآن م بارهر مبادرت به درج دو چمرگ تا
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، در دوران جنگ ١٩٦٨مارچ  ١٦در تاریخ 
ویتنام، گردانی از سربازان آمریکایی به 

 William(فرماندهی ستوان ویليام کالی 
Calley ( برای یافتن ویت کنگ ها به

يورش برده و ) My Lai" (می الی"روستای 
نااميد از یافتن سربازان ویت کنگ ، فاجعه 

در " می الی"ام ای آفریدند که به قتل ع
 .تاریخ ثبت شد

 
غير  ٥٠٠در طی این قتل عام، بيش از 

نظامی ویتنامی که اکثرًا زن و کودک 
. بودند، بدون هيچ دليلی کشته شدند

بيشتر قربانيان هيچ سالحی حتی 
. برای حفاظت از خود هم نداشتند

همچنين بعضی از قربانيان قبل از 
کشته شدن مورد تجاوز جنسی، 

ا قطع اعضای بدن قرار شکنجه و ی
این جنایت که در روستاهای  .گرفته بودند

که در ) My Khe" (می خه"و " می الی"
در ) Son My" (سون می"محدوده منطقه 

ويتنام قرار دارد رخ داد به دليل انعکاس 
يافتن در مطبوعات آن زمان ، دولت آمريکا را 

و . مجبور به نشان دادن عکس العمل کرد
کسانی که در اين قتل عام  در نتيجه همه

اما در مقابل . نقش داشتند محاکمه شدند
چشمان حيرت زده افکار عمومی جهان 
دادگاه آمريکا تمامی سربازانی که در این 
واقعه شرکت داشتند به جز ویليام کالی را 

در اين به اصطالح محاکمه .  تبرئه نمود
ستوان ویليام کالی تنها کسی بود که 

ده و به حبس ابد محکوم مجرم شناخته ش
شد ، ولی با فرمانی از طرف کاخ سفيد 

سال  ٣مجازات او کاهش یافته و فقط به 
 ! حبس ، آن هم حبس در خانه محکوم شد

 
در حالی که همه شواهد و اسناد نشان 
می دادند که در زمانی که سربازان 

رسيدند، " می الی"آمریکایی به روستای 

نديده و هيچ ویت کنگی را در آن جا 
گمان آن ها این بود . مشاهده نکرده بودند

که نيروهای ویتنام شمالی در خانه ها و 
گروه اول . سنگرها مخفی شده اند

سربازان به فرماندهی ستوان ویليام کالی 
ها ریخته و شروع به کشتار  به داخل خانه

مردم به بهانه مخفی کردن ویت کنگ ها 
ن به بعد از اولين حمله سربازا. کردند

مردم، نيروهای آمریکایی به هر چيز که 
حرکت ميکرد اعم از زن و مرد و پير و کودک 
. و خالصه حيوان و انسان،  تيراندازی کردند

تن از  ٧٠ـ  ٦٠جوخه اول سربازان آمریکایی 
روستائيان را به شکل گروهی در مکان 
هایی جمع کرده و سپس با تفنگ های 

این . ندخودکار به همه آن ها شليک کرد
گروه از روستایيان کامال غير مسلح بوده و 
همه آن ها تنها توسط ستوان کالی و هر 
سربازی که کالی دستور داده بود کشته 

ویليام کالی بعد از کشتن گروه اول .  شدند
مردم، تفنگ سربازی را که از شليک 
خودداری کرده بود را گرفته و شخصًا به دو 

ستایی شليک گروه بزرگ دیگر از مردم رو
 . کرده و همه را به دست خود در دم کشت

 
جوخه دوم هم از قافله عقب نماند و حدود 

پس از . زن و کودک ویتنامی را کشت ٧٠
کشتار جوخه دوم، تقریبا روستا خالی از 
موجود زنده شده بود و جوخه سوم دیگر 
انسانی برای کشتن نميدید، این شد که 

به کليه جوخه سوم شروع به تيراندازی 
زخمی ها و افرادی که گمان ميکردند زنده 

جوخه سوم به حيوانات هم . هستند کردند
رحم نکردند و تمام حيوانات را هم به رگبار 

اما در نهایت جوخه سوم .  گلوله بستند
موفق به پيدا کردن تعدادی کودک شده و 

سن . همه را جمع و سپس به رگبار بستند
 .سال بود ١٢تا  ٧این کودکان فقط بين 

 

واقعيت اين است که عليرغم گذشت 
اين همه سال از اين جنايت ، با 
نگاهی به سياست ها و عملکرد 
امپریاليسم فورا روشن می شود 

" می الی"امپریاليسم که قتل عام 
.  یک استثناء و یا حادثه نبود و نيست

این سياست همه آن هائی است که 
داری که  برای حفظ سيستم سرمایه

به مرحله گندیدگی رسيده هر روز و 
در هر گوشه این کره خاکی فاجعه 

هزار از  ٢٢٠قتل عام . آفریده اند
شهروندان غيرنظامی ناکازاگی و 
هيروشيما در جنگ جهانی دوم با 
اولين بمب اتمی، بمباران درسدن در 

هزار غير نظامی  ٣٤آلمان و کشتار 
بيگناه در این شهر، براه انداختن 

در آفریقا، آسيا و آمریکای  کودتاها
جنوبی که تنها در اندونزی باعث مرگ 

ميليون انسان شد، حمله به  ٢
کشورهای مختلف همچون افغانستان 
و عراق و کشتار مردم بيگناه در همه 
  جا و از جمله فاجعه فلوجه به بهانه
دفاع از دموکراسی و آزادی، از 
سياستی سخن ميگوید که قتل عام 

قتل عام  .یای آن استگو" می الی"
نمونه  روشنی از پاسخ " می الی"

امپریاليسم به مردمی است که خود 
خواهان بدست گرفتن سرنوشت خود 
هستند و اين با مناقع قدرت های بزرگ در 

تجربه  مبارزات توده ها در . تعارض است
صد سال گذشته و مشاهدات آن ها از 
عملکرد امپرياليست ها ثابت کرده است 

می "رای امپریاليسم، دنيا روستای که ب
  .است" الی

  
 عبداله باوی

 ٢٠١٣مارس 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
 

 !است "مي الي"روستاي،دنيابراي امپرياليسم،

 توسط ارتش آمريكا "مي الي"در روستايويتناميدر سالگرد قتل عام روستاييان

 

 !زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي ست
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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 
  :يدبا نشاني زير مكاتبه كن

  
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

   شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

 

 

 

 

 

 
مارچ امسال یک کشتی  ٢۵مارچ تا روز دوشنبه  ٢۴از روز یکشنبه 

ماهيگيری متعلق به اندونزی که تعداد زیادی پناهنده را از اندونزی 
های  آب  به استراليا می برد به علت طوفانی بودن هوا در

سرانجام در روز دوشنبه ، سواحل استراليا سرگردان شده بود 
حادثه غم انگيزی که طی آن حداقل یک زن و یک . دچار حادثه شد

بر اساس گزارش خبرگزاری ها  .کودک جان خود را از دست دادند
دولت استراليا از طریق مأمورین اطاعاتی خود در اندونزی، از روز 

شتی به سمت استراليا اطالع کامل پيدا شنبه از حرکت این ک
کرده بود و هواپيماهای استراليایی از روز یکشنبه در جستجوی آن 

در روز دوشنبه مأمورین مرزی استراليا این کشتی را که . بودند
تعداد زیادی پناهنده از افغانستان و دیگر کشورهای خاورميانه را با 

رفيت کشتی خود حمل می کرد و طبق معمول هم بيش از ظ
درست در لحظه ای . مسافر داشت، در وضعيت خطرناکی یافتند

که چند مأمور پا درون آن گذاشتند، امواج عظيمی به قایق اصابت 
به ) منجمله چند تن از مأمورین(کرده و بسياری از سرنشينان 

نفر از آن ها نجات پيدا کردند که برخی  ٩٣. داخل آب افتادند
عليرغم پافشاری خبرنگار ها، دولت . شدیدأ مجروح شده بودند

استراليا از انتشار فيلم صحنه غرق شدن این افراد که توسط 
دوربين های امنيتی هليکوپتر و کشتی مأمورین ساحلی ضبط 

آن چه که مسلم است، یکی از دالیل . شده، خودداری کرده است
کشته شدن این انسان های دردمند را می توان قوانين 

به عنوان مثال در جلسه . ین کشور دانستضدپناهندگی ا
 ۵٠برای بررسی کشته شدن  ٢٠١١تحقيقاتی ای که در سال 

که قایقشان با صخره های جزیره (پناهنده تشکيل شد 
فرمانده پليس دریایی ) استراليا برخورد کرده بود" کریسمس"

استراليا به عنوان شاهد متخصص، با اشاره به قوانين این کشور 
هيچ افسر و سرباز، پليس دریایی، و اساسأ هيچ "که  اعالم کرد

مأمور دولت استراليا قانونأ وظيفه نجات جان یک پناهنده را در دریا 
این قانون ضدانسانی و دیگر قوانين ضدپناهندگی استراليا  ."ندارد

را می توان یکی از دالیل عمده کشته شدن صدها پناهنده در آب 
سال گذشته بيش از  ۵که در های استراليا دانست، کشوری 

   .نفر پناهنده در سواحل آن غرق شده اند ٨٠٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تن پناهنده   بيست و هشت ٢٠١٣در هشتم آوریل سال 
نفر سریالنکائی، دو ایرانی  ٢۴سياسی در استراليا که شامل 

دليل این . و دو برمه ای هستند، دست به اعتصاب غذا زدند
اعتصاب غذا رد درخواست پناهندگی آنان توسط دولت استراليا 

اه موقت اداره مهاجرت این پناهجویان در بازداشتگ  .می باشد
  .ملبورن نگهداری ميشوند

 
دليل رد درخواست پناهندگی این عده آن است که سازمان 

استراليا در مورد این افراد ارزیابی ." و. آی.س.ا" چاسوسی 
یعنی بر طبق بررسی و تصميم این . منفی ارائه داده است

شور ک" امنيت" بودن این افراد در استراليا بر عليه   سازمان،
بسياری از افراد مورد سوء ظن سازمان . قلمداد ميشود

جاسوسی استراليا، تا مدتهای مدید و گاها تا بيش از سه 
بر طبق قوانين مهاجرتی . سال در بازداشتگاه بسر ميبرند

استراليا هر گونه تصميم و گزارش سازمان جاسوسی استراليا 
تواند مورد در مورد پناهجویان و پناهندگان قطعی بوده و نمي

سوال قرار گيرد و متن گزارشات این سازمان در مورد 
پناهجویان نيز محرمانه بوده و با توجه به چنين سياست ضد 

حتی خود پناهندگان نيز از دالیل واقعی مطرح   خلقی ای
  .شده برای رد درخواستشان نميتوانند اطالع داشته باشند

 
دولت که  سال گذشته دادگاه عالی کشور استراليا عمل

بخاطر ارزیابی سازمان جاسوسی از این پناهندگان حمایت 
نميکند را غير قانونی اعالم کرد ولی هيچ یک از وزرای 

خبر . درمورد آن هيچ عکس العملی نشان نداده اند  مهاجرت
فوق یکی از آخرین نمونه های سياست های پناهنده ستيز و 

ان و پناهجویان می غير انسانی دولت استراليا در مورد پناهندگ
 .باشد
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