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 سرمقالهسرمقاله

  و  انتصابات حكومتي
 !انتخاب واقعي مردم ما

با شدت گيری تضاد عميق کارگران و زحمتکشان و دیگر توده  ...
های دربند ایران با رژیم حاکم و انعکاس این واقعيت در ميان 

فيمابين جناح های درونی رژیم به  هایضادتحدت باالئی ها، 
جائی رسيده است که آنها آشکارا به یکدیگر دندان نشان می 

شدت تضاد بين باالئی ها بحدی است که ولی فقيه به . دهند
های "خودی"مثابه رأس دیکتاتوری حاکم حتی به بخشهائی از 

بر اساس . رژيم هم اجازه کانديدا شدن در انتخابات را نمی دهد
چنين واقعيتی دستگاه های تبليغاتی از یک طرف می کوشند 

بر سر منافع خویش و برای پياده کردن (دعوای جناح های رژیم 
طرح های خود جهت به انقياد کشيدن هر چه بيشتر توده های 

را از نوع مبارزات انتخاباتی در غرب جلوه ) تحت ستم ایران
را بپای صندوق ه از آحاد جامعدهند و به این ترتيب قشرهائی 

های رأی بکشانند و از طرف دیگر با استفاده از نفرت مردم از 
سردمداران رژیم به این فریبکاری متوسل می شوند که در 
صورت عدم شرکت مردم در انتخابات، فالن فرد منفور قدرت را 
بدست خواهد گرفت و بهتر است آنها برای کوتاه کردن دست 

  2صفحه   ....  رأی بدهند "بد"مهره به  ،حکومت "بدتر"آن مهره 

  !مالحظاتي در باره مطالبات و مبارزات طبقه كارگر در اوضاع كنوني
مشاطه گران بورژوازی ايران اين جوری تبليغ می کنند که اگر مزد ها زياد افزايش پيدا بکنه سرمايه دارها اشتياق خودشون را ... 

 ،و مدعی می شن که با افزایش مزد. و بستن کارگاه ها می کنند کارگرها به سرمايه گذاری از دست می دن و شروع به اخراج
که منظور همان اخراج کارگر -ها ناگزیرند که به تعدیل نيرو  هزینه توليد بيشتر ميشه و کارفرماها هم برای پائين آوردن هزینه

  ،وازی ايران و رژيم حافظش جمهوری اسالمیاين مشاطه گران سياستهای بورژ. های توليدی بپردازند   و یا کاهش فعاليت - است
فريب بدن و  ور اونهان وبا اشاعه يک چنين توجيهاتی در تالش اند تا با سوء استفاده از هراس کارگرها جهت از دست دادن شغلش

ل بشه می استدالرار باشه که با منطق بورژوائی ق هدر حالی که حتی اگ. به وضع موجود و دستمزدهای زير خط فقر راضی کنند
را باال برده و این امر موجب افزایش تقاضا ميشه و خوب بلطبع   اونهاشه گفت که اتفاقًا افزایش دستمزد کارگرها قدرت خرید 

  ٥صفحه                                                                            .....افزایش تقاضا هم بطور طبيعی توليد را باال می بره و رونق ميده

  

  در صفحات ديگر
  

عالميه سازمان به مناسبت روز ا  ●
  9.... ................. جهاني كارگر

زارش فعالين سازمان از مراسم گ ●
روز جهاني كارگر در كشورهاي 

  13.. ........................ مختلف
پيروز باد رزم دالورانه كارگران   ●

20 ....................جهان  سراسر

  حرص و آز سرمايه داران
  !و كشتار بيرحمانه كارگران 

واقعيت اين است که دولت بنگالدش  ...
مانند همه دولت های سرمايه داری (

حافظ منافع طبقه سرمايه دار ) وابسته
وابسته و اربابان امپرياليست آن ها می 

اما هدف اين ادعاها و شعارهای . باشد
يستی؛ ساختن يک رسانه های امپريال

برای امپرياليست " انسان دوستانه"نقاب 
هاست تا با توسل به آن ریشه اصلی 
استثمار وحشيانه و فجایع ناشی از آن  

در واقع . در حق کارگران را الپوشانی کنند
این صاحبان کمپانی های عظيم 
امپریاليستی و فروشگاه های زنجيره ای 
آنها هستند که از طريق کاهش مخارج 

منجمله کاهش مخارج ايمنی (توليد 
و استثمار هرچه بيشتر ) کارخانه ها

نيروی کار ارزان در کشورهای وابسته، به 
کسب سودهای نجومی رسيده و سعی 

  ١٠صفحه         ....رند آن را ادامه دهنددا

  خاطرات يك چريك در زندان
  )با مقدمه اي از رفيق اشرف دهقاني(

یک چریک از   بيان خاطرهاین کتاب صرفًا .. .
بلکه در عين حال زندان نيست،

بخشی از تجربيات مبارزاتی   کننده منتقل
چه در زندان و چه در بيرون از آن در 

مسلحانه در ایران   شرایط آغاز مبارزه
تاریخی در جامعه ما  ۵٠در سال . باشد می

شدن بود، تاریخی از  در حال ساخته
قالبی نبردهای سترگ بين نيروهای ان

های تحت  جامعه که دفاع از منافع توده
عهده گرفته بودند، با  هستم ایران را ب

داران  نيروهای ضدخلقی که منافع سرمایه
ها در ایران را  وابسته و امپریاليست

ای که همه آنچه  دوره. کردند نمایندگی می
ارتجاع در طول ساليان به نام فرهنگ و 

ه بود آئين و سنت در جامعه مستولی کرد
های راستين و دیگر  توسط کمونيست

نيروهای انقالبی به مصاف طلبيده شده و 
های نوینی ميالد خود را  فرهنگ و ارزش

 ١٨صفحه                        ...کردند اعالم می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

  !كارگران جهان متحد شويد
 
 
 

  "رود ارتش گرسنگي راه مي"
 

  رود مي ارتش گرسنگي راه
  رود تا دلي از عزاي نان درآورد راه مي

  تا دلي از عزاي گوشت درآورد
  تا دلي از عزاي كتاب درآورد

  تا دلي از عزاي آزادي درآورد
  نوردد، ها را در مي رود، پلراه مي

  
  برد چون دمِ شمشير مي
  رود،  راه مي

  درد،  درهاي آهنين را مي
  كند حصار دژها را واژگون مي

  ...ودر پاي در خون راه مي
  

  ناظم حكمت
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در آستانه مضحکه انتخاباتی ديگری در رژيم 
سراسر ننگ و نفرت جمهوری اسالمی 

سال  ٣۴رژيمی که در طول . هستيم
سلطه ضد مردمی خود هرگز برای رأی و 
نظر مردم ارزشی قائل نبوده و  هدفش از 
به راه انداختن به اصطالح انتخابات تنها 
فریب توده ها و مشروعيت دادن به 

این رژیم تا . خود می باشد حاکميت ننگين
کنون برای کشاندن مردم به پای صندوق 
های رأی به هر روشی از تهدید و ارعاب 
گرفته تا دست زدن به تاکتيک های مزورانه 
جهت قالب کردن انتصابات خود به عنوان 
انتخابات به جامعه و به قول خودشان برای 

. انتخابات ، مبادرت کرده است" مهندسی"
اهد بودیم که پس از خيزش همچنين ش

و  ١٣٨٨قهرمانانه مردم مبارز ایران در سال 
به شکست کشيده شدن مضحکه 

که برای واقعی جلوه  -انتخاباتی آن سال 
" مهندسی"دادن اش مقادیر معتنابهی 

 -های به اصطالح مبتکرانه به کار برده بودند
بيشتری این آوای ارتجاعی با برجستگی 

کميت جمهوری طنين انداز شد که حا
اسالمی گویا حاکميت خدا بر زمين می 
باشد و لذا اصًال نيازی به انتخابات ندارد، 
موضوعی که امروز هم از زبان بعضی از 
مرتجعين دم و دستگاه رژیم شينده می 

  .شود
  

با مروری به مضحکه های انتخاباتی این 
رژیم در طول حياتش می بينيم صرفنظر از 

ی کار آمدن جمهوری یک دوره در اوایل رو
اسالمی که جریانات سياسی سازشکار 
و اپورتونيست به کمک رژیم آمده و با 
بازی در بساط جمهوری اسالمی سعی 
کردند انتصابات رژیم را برای مردم 
انتخابات واقعی جا بزنند، ساليان متمادی 
از ميان مردم ایران عمدتا عده ای از روی 

هر دار کردن ترس و اجبار و یا مثًال برای م
شناسنامه اقدام به دادن رأی و شرکت 

اما در سال . در انتخابات می نمودند
کارگزاران رژیم که کامًال متوجه  ١٣٧۶

ارتقای روحيه انقالبی در ميان توده های 
مبارز ایران شده بودند و خيزش های 

انقالبی آنان را پيش بينی می کردند در 
می و جهت مقابله با این امر، پروژه خات

اصالحات فریبکارانه وی را علم کردند؛ و بر 
این اساس در آن سال رژیم با توسل به 
ریا و تزویر موفق به کشيدن تعداد 
. بيشتری به پای صندوق های رأی گردید

ولی دیری نگذشت که با خيزش 
مردمی با شکوه و قهرمانانه  - دانشجوئی

که جواب عملی توده های  ١٣٧٨تير  ١٨
زادی خواه ایران به خاتمی رنج دیده و آ

فریب کار بود، همان تعداد رأی دهنده نيز 
متوجه شدند که گول چه تبليغاتی را 

با این حال از زمان خاتمی .  خورده بودند
به این سو رژیم عالوه بر کاربرد روش 
های معمول در همه مضحکه های 
انتخاباتی خود، جهت کشاندن  حداقل 

فه یا نسبتًا قشری از خرده بورژواهای مر
مرفه به طرف صندوق های رأی، به 
تاکتيک های فریبکارانه زیادی متوسل 

در به اصطالح انتخابات  هتا جایی ک هشد
به منظور فریب مردم و واقعی  ١٣٨٨سال 

، حتی برای "انتخابات"جلوه دادن آن 
کاندیداهای انتصابی رژیم مناظره 

  . تلویزیونی هم ترتيب دادند
  

که انتخاباتی جمهوری امروز اما مضح
اسالمی در شرایطی برگزار می شود که 
با توجه به رسوائی انتخابات به قول 

که ١٣٨٨خودشان مهندسی شده سال 
به بستری برای رشد مبارزات قهرمانانه و 

کارگران و زحمتکشان و  تا پای جاِن
نيروهای آزادیخواه جامعه با رژیم دار و 
شکنجه جمهوری اسالمی تبدیل شد، 
این رژیم حتی قادر به کشاندن فریب 
خوردگان سابق هم به پای صندوق های 
رأی نيست و به همين دليل هم تنور 

خرداد کامال سرد و يخ زده  ٢۴انتخابات 
پيش رو تا " انتخابات"رسوایی . است

حدی ست که برخی ار مرتجعين قلم 
ه و غبدست ارتجاع که تمام دغد

منافعشان چگونگی حفظ این نظام 
ستثمارگر می باشد با بيم از وضعيت ا

موجود و پتانسيل اعتراضی توده ها به 

می کنند که " نصيحت"سردمداران رژیم 
در حال حاضر انجام انتخابات در ایران با "

و ستيزهای سياسی   این حد از تنش
جای یک انتخابات ه ب و" معنا ندارد

بهتر است که سردمداران " رقابتی"
 "انتخاباتی تفاهم فرا"با یکدیگر " حکومت"

بعد از انتخابات با توجه به آنکه "و . کنند
درست یا غلط اساس انتخابات در  ٨٨

ذهن عده ای مورد سوال قرار گرفت، 
اکنون باید اساس بازسازی انتخابات توجه 

عباس عبدی در ( ."حکومت را جلب کند
 )اردیبهشت ٢٢-سایت فرارو گفتگو با 

  
تگاه های دس است که در چنين شرایطی

تبليغاتی جمهوری اسالمی وسيعًا به راه 
افتاده اند تا به توسل به هر حيله و توطئه 

برجسته کردن اختالفات ای از جمله با 
درونی رژيم و یا سرمايه گذاری بر روی 
نفرت مردم از سردمداران جمهوری 

تنور انتخابات یا در واقع انتصابات  اسالمی
خصوص که به  -یخ زده اش را گرم سازند

خامنه ای از پيش متذکر شده و قول داده 
است که تعدادی به مراتب بيشتر از به 

در آن شرکت خواهند  ٨٨اصطالح انتخابات 
  . کرد

  
واقعيت این است که با شدت گيری تضاد 
عميق کارگران و زحمتکشان و دیگر توده 
های دربند ایران با رژیم حاکم و انعکاس این 

 هایتضادحدت ئی ها، واقعيت در ميان باال
فيمابين جناح های درونی رژیم به جائی 
رسيده است که آنها آشکارا به یکدیگر 

شدت تضاد بين . دندان نشان می دهند
باالئی ها به حدی است که ولی فقيه به 

دیکتاتوری ( مثابه رأس دیکتاتوری حاکم 
حتی به ) طبقه سرمایه دار وابسته ایران

يم هم اجازه های رژ"خودی"بخشهائی از 
بر . کانديدا شدن در انتخابات را نمی دهد

اساس چنين واقعيتی دستگاه های 
تبليغاتی ضد خلقی از یک طرف می 

بر سر ( کوشند دعوای جناح های رژیم 
منافع خویش و برای پياده کردن طرح های 
خود جهت به انقياد کشيدن هر چه بيشتر 

را از نوع ) توده های تحت ستم ایران
ات انتخاباتی در غرب جلوه دهند و به مبارز

را به از آحاد جامعه این ترتيب قشرهائی 
پای صندوق های رأی بکشانند و از طرف 
دیگر با استفاده از نفرت مردم از سردمداران 
رژیم به این فریبکاری متوسل می شوند که 
در صورت عدم شرکت مردم در انتخابات، 

هد فالن فرد منفور قدرت را به دست خوا
گرفت و بهتر است آنها برای کوتاه کردن 

به مهره  ،حکومت "بدتر"دست آن مهره 
با توسل به چنين حيله .  رأی بدهند "بد"

که حهائی مبلغين رژیم سعی می کنند مض
انتخابات خود را برای مردم واقعی جلوه 
داده و این طور وانمود کنند که گویا به 

رأی راستی این یا آن مرتجع جنایتکار با 
  .مردم روی کار می آیند

  
" انتخابات"با عطف توجه به تجربه همه 

هائی که در طول حيات طوالنی جمهوری 
، در شرایط فقدان اسالمی برگزار شده

آزادی بيان و اجتماعات، و در شرایطی که 

 !انتصابات حكومتي و انتخاب واقعي مردم ما
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که البته همگی هم مرد (  همه کانديدا ها
نها از حق انتخاب شدن به زهستند چون 

بايد از فيلتر  )ور محروم اندعنوان رئيس جمه
شورای نگهبان عبور   نظارت استصوابی

کنند و تنها کسانی هم امکان عبور از اين 
فيلتر را پيدا می کنند که به اسالم،  قانون 
اساسی نظام و واليت فقيه باور داشته و 
التزام عملی خود را به آن اعالم و درعمل 

 ، واضح است که نيازی بهنشان داده باشند
تأکيد روی این امر نيست که آنچه به عنوان 
انتخابات در ایران از آن یاد می شود کمترین 
تشابهی به انتخاباتی ندارد که در 

بگذریم . کشورهای غربی برگزار می شود
از این که انتخابات در غرب هم اگر چه با 
سيستمی دیگر و در اوضاع و احوال متفاوت 

هر حال از ایران صورت می گيرد ولی در 
پاسخ گوی نيازهای واقعی کارگران و مردم 

چرا که در آن . کشورهای غربی نيست
انتخابات هم مردم تنها اجازه می یابند هر 
چند سال یک بار به این یا آن نماینده از 
طبقه استثمارگر حاکم رأی دهند و آنها نيز 

ستم و استثمار در جامعه اعمال جز به کار 
ریاليستی در و تداوم سياست های امپ

ارتباط با کشورهای تحت سلطه نمی 
  . پردازند

  
آنچه واضح است این است که در ایران 
تحت سلطه جمهوری اسالمی به گونه ای 

هم به آن اعتراف سردمداران رژیم  که خوِد
شده " مهندسی"می کنند انتخابات، 

 ،"انتخابات" نه فقط کارزار تبليغاتی. است
ين شده پيشاپيش بر اساس نقشه تعي

توسط رهبری و تأئيد ولی فقيه پيش می 
بلکه این امر که چه کسی باید به نام  ،رود

از صندوق ها بيرون کشيده  ،رأی مردم
شود از قبل توسط رأس دیکتاتوری حاکم 

. معلوم و مشخص می گردد) ولی فقيه(
، نه تعداد عاملیبراین مبناست که هيچ 

شرکت کنندگان و نه رأی آنها کمترین 
ثيری در این که چه کسی به ریاست تأ

کار . جمهوری برگزیده می شود، ندارد
این مضحکه انتخاباتی به جائی رسوایی 

کشيده شده که گاه دست اندرکاران 
آن ماهيت جنایتکار رژیم خود با وقاحت به 

مثًال نماینده خامنه ای در . اعتراف می کنند
سپاه پاسدارن رسمًا و با بی شرمی تمام 

مطرح نمایش انتخاباتی پيشارو  در مورد
آن " مهندسی"می کند که وظيفه سپاه 

می باشد؛ و یا امام جمعه مرتجع مشهد، 
: احمد علم الهدی، مدعی می شود که 

 ٢۴تعداد آرای یک رئيس جمهور چه "
در وهله نخست  ؛ميليون ٢۴٠ميليون و چه 

صفر است و آنچه که به این صفرها وزن 
در ." الیت استمی بخشد، تنفيذ مقام و

ضمن جالب است بدانيم که این سخن 
دارای زمينه ای است که خود به گونه دیگر 

شدن انتخابات در ایران تحت " مهندسی"
سلطه جمهوری اسالمی را آشکار می 

در موضوع از این قرار است که . سازد
با هزاران تقلب  رژیم انتخابات قبلی که

اعالم  ، احمدی نژاد را برنده آن" ولی فقيه"
جمهوری اسالمی برای  نمود، وزارت کشور

مشروعيت مردمی بخشيدن به رژيم و 
فاقد   انتخاباتی که خود از اساس

مشروعيت بود به دروغ تبليغ می کرد 
ميليون نفر در انتخابات شرکت کرده  ۴٠ که

ميليون نفر به  ٢۴  اند که ازاين تعداد
احمدی نژاد، که خامنه ای رسما می گفت 

. ار وی نزديک تر است، رای داده اندبه افک
ميليون  ٢۴امروز امام جمعه مشهد همين 

می داد و " پز"را که آنروز جناح حاکم به آن 
آنرا بر سر مخالفين خود می کوبيد را فاقد 

تا ضمن . اعالم می کند" صفر"ارزش و 
اينکه روی احمدی نژاد را کم کند که هر روز 

ميليون  ٢۴و صاحب   خود را منتخب مردم
رای جلوه می دهد به بقيه کانديداها هم 
حالی کند که بدون حمايت ولی فقيه هيچ 

واقعيتی که البته خود آنها بهتر از . کاره اند
البته به . امام جمعه مشهد بر آن واقف اند

این نکته هم باید توجه داشت که این 
سخنان در عين حال که اعتراف دیگری 

نظر مردم برای است مبنی بر این که رأی و 
این رژیم پشيزی ارزش ندارد، در شرایطی 
مطرح می شود که سردمداران رژیم 
دریافته اند که حتی قشر مرفه خرده 
بورژواهای فریب خورده قبلی را هم به 
سختی می توانند  به پای صندوق های 

  .رأی بکشانند
  

واقعيت این است که تحت سلطه جمهوری 
ت و هدف اسالمی انتخابی در کار نيس

رژیم از برگزاری مضحکه های انتخاباتی اش 
مشروعيت دادن به حکومت ضد مردمی 
خویش از طریق کشاندن مردم به پای 
صندوق های رأی و نشان دادن تعداد رأی 
دهندگان به مثابه مؤیدین انتخابات 

این واقعيت . مهندسی شده خود می باشد
را خامنه ای با اصطالحات زیر بيان کرده 

حماسه "برای " حضور جهادی"  :است
سال حماسه سياسی و " آنهم در " آفرینی
با توجه به چنين واقعياتی "! اقتصادی

تحريم پاسخ قطعی به مسلم است که 
انتصاباتی است که طی آن هم به شعور 
مردم توهين می شود و هم اراده آنها با 
وقاحت تمام لگد مال قدرت حاکم 

جهت مقابله بهترين روش به واقع،  .ميشود
با سيستم مضحک انتخاباتی رژیم، عدم 
شرکت در آن می باشد که خود به مثابه 

تالشی برای نشان دادن هر چه بيشتر 
عدم مشروعيت ديکتاتوری حاکم به همگان 

  . می باشد
  

بيشک در فاصله ای که به برگزاری مضحکه 
انتخاباتی رژیم مانده دستگاه تبليغاتی 

به هر جمهوری اسالمی می کوشد 
طريقی که می تواند تنور اين بالماسکه را 

در این ميان  يکی از موضوعاتی . گرم کند
جنبه  که آنها روی آن دست می گذارند،

بين المللی دادن به اين انتخابات می 
های فکر  اتاق«آنها  با گفتن اينکه . باشد

اين انتخابات را با   »جهانی و دشمنان ایران
تالش اند تا در  در کنند، می"رصد " دقت

احساسات ملی مردم را   شرايط تحريم ها
تحريک کنند و از این طریق رونقی به کار 

از سوی ديگر با تکيه بر فشار . خود بدهند
هائی که قدرتهای جهانی با تحريم های 
خود به اقتصاد کشور وقبل از هر چيز 

دوش توده های رنج دیده ایران تحميل   به
يغاتی رژيم می کوشد کرده اند، دستگاه تبل

چنين جلوه دهد که مثال اگر فالن مهره 
شناخته شده به قدرت برسد می تواند در 

رابطه با اين قدرتها را اصالح  ،"ناجی"نقش 
با . کرده و بارتحريم ها و فشار ها را کم کند

ترویج چنين ریاکاری هائی  همچنين تالش 
می شود با برجسته کردن اختالفات دارو 

مدی نژاد با دارو دسته خامنه اح   دسته
و انداختن بار همه مشکالت و   ای

نابساماني های اقتصادی و سياسی 
موجود به دوش جناح احمدی نژاد، هم 

و هم  جا بزنندرهبر را بی تقصير و بي گناه 
چنين جلوه دهند که اگر کانديدای مورد نظر 

" يکدست"رهبر به قدرت برسد دو باره رژيم 
ر به رتق و فتق امور می شده و دولت قاد

اما واقعيت چنين نيست و این  .گردد
تصویری فریبکارانه از اموری است که در 

  .جامعه ایران جریان دارد
  

همه واقعيات بيانگر آنند که چگونگی تنظيم 
روابط خارجی و پيشبرد مسایل در این 
زمينه هم کامًال در دست خامنه ای و در 

کتاتوری به مثابه رأس دی - اختيار وی 
بر این اساس . قرار دارد -جمهوری اسالمی

مصيبت های بيکرانی که کارگران و 
زحمتکشان و دیگر توده های تحت ستم 
ایران از روابط بين جمهوری اسالمی با 

دقيقًا  ،کشورهای غربی متحمل می شوند
رژيم وابسته به امپریاليسم " رهبر"از کانال 

روی بنابراین .  جمهوری اسالمی می گذرد
کار آمدن این یا آن مهره تغييری در وضعيت 

به عبارت دیگر هر . کنونی ایجاد نخواهد کرد
تائيد رهبر جای احمدی نژاد کسی با 

بنشيد الزامًا بايد همان خطی را پيش ببرد 
که رهبر خواهان آن است و منافع جمهوری 
اسالمی و اربابان امپریاليست اش می 

موجود هم در مورد نابسامانيهای . طلبد
روشن است که اين وضع يعنی رکود توام 

تورم لجام گسيخته و واردات بي رويه و   با
پائين بودن صادرات و رشد روز افزون بيکاری 
اساسا حاصل بحران نظام سرمایه داری 
حاکم و سرشکن شدن بار بحرانهای 
امپرياليستی بر سر اقتصاد کشور به دليل 

م به وابستگی اين اقتصاد و رژيم حاک

با عطف توجه به تجربه همه 
هائی که در طول حيات " انتخابات"

مهوری اسالمی برگزار طوالنی ج
، در شرایط فقدان آزادی بيان و شده

همه اجتماعات، و در شرایطی که 
که البته همگی هم مرد (  کانديدا ها

نها از حق انتخاب شدن زهستند چون 
 )به عنوان رئيس جمهور محروم اند

بايد از فيلتر نظارت 
شورای نگهبان عبور کنند   استصوابی

ور از اين و تنها کسانی هم امکان عب
فيلتر را پيدا می کنند که به اسالم،  
قانون اساسی نظام و واليت فقيه باور 
داشته و التزام عملی خود را به آن 
، اعالم و درعمل نشان داده باشند

واضح است که نيازی به تأکيد روی این 
امر نيست که آنچه به عنوان انتخابات 
در ایران از آن یاد می شود کمترین 

ه انتخاباتی ندارد که در تشابهی ب
 .کشورهای غربی برگزار می شود



4 حهصف          167شماره                                      پيام فدايي 
 

  

بنابراين با حفظ . امپرياليستها می باشد
سيستم موجود هر کس رئيس جمهور 
شود مجبور به تداوم همين وابستگی و 
حرکت در چهارچوب از پيش تعيين شده 

بنابراين تجديد آرايش نطام ظالمانه   .است
موجود از طريق تغيير رئيس جمهور به هيج 

و  فضای مختنق موجود و نابسامانيها وجه
اقتصادی جاری را تغيير نمی  اسباتمن

هنوز " رهبر"نبايد فراموش کرد که . دهد
نامزدهای انتخابات   هيچ خبری نشده به

ریاست جمهوری هشدارمی دهد که 
شعاری ندهند که خارج از اختيارات رئيس "

که معنی آن جز یادآوری و ".جمهوری باشد
تأکيد بر نقش ولی فقيه در تنظيم همه امور 

جمهوری اسالمی  مربوط به
بنابراين تا ولی فقيه با  .نيست
در راس رژيم " حکم حکومتی"  سالح

جمهوری اسالمی نشسته و سير کار ها را 
در بر   تعيين می کند، يعنی تا زمانی که

همين پاشنه می چرخد که تا کنون 
چرخيده انتظار هيچ اصالحی به نفع مردم 

به همين دليل هم هست که . وجود ندارد
زندگی با هزاران زبان به کارگران و توده خود 

ندا می دهد که راه   های ستمديده ما

رسيدن آنها به آزادی از مسير سرنگونی 
جمهوری اسالمی و قطع قطعی هرگونه 
. وابستگی به امپریاليست ها می گذرد

آنهائی که جز این می گویند، آنهائی که 
این طور جلوه می دهند که گویا با تغييراتی 

این رژیم ، فرجی برای ستمديدگان ايجاد در 
می شود، خاک به چشم مردم ما می 

انتخاب واقعی مردم ما نابودی . پاشند
جمهوری اسالمی با هر جناح و 

می باشد و جز اين هيچ   اش دسته
  .انتخابی در مقابل مردم ما قرار ندارد

  ١٩ازصفحه ....     خاطرات يك چريك در زندان
  :، در این مورد نوشته شده است١٣۵٣تاریخ فروردین  به» نبرد خلق« ٢ی  در شماره. قه کارگر جان باختهای سرخ طب راه تحقق آرمان

منظور انجام یک مأموریت چریکی در خيابان چهارباغ اصفهان در حرکت بود، متوجه  رفيق یوسف زرکار هنگامی که به ۵٢/١١/١٧در تاریخ »
پردازد و  شود، دشمن به تعقيب او می قصد ترک منطقه سوار تاکسی می بالفاصله به. ستشود که توسط چند تن از مزدوران زیر نظر ا می

رفيق با قاطعيت و شهامت انقالبی از تاکسی پياده . شوند بعد از طی مسافتی ماشين مزدوران جلوی تاکسی پيچيده و مانع حرکت آن می
آورد و یکی را  آنان، با شليک گلوله یکی از مزدوران را از پای درمیکند و بعد از بازکردن در ماشين  طرف مزدوران حمله می شده و به

گرفتن از نيروهای دیگر او را کامًال محاصره  کند و با کمک طرف رفيق شروع به تيراندازی می دشمن متقابًال به. کند سختی مجروح می به
شهادت  جنگد و در این درگيری نابرابر به خرین گلوله میشود که امکان فرار نيست سنگر گرفته و تا آ رفيق وقتی متوجه می. کنند می
  .«ساله و از اعضای فعال سازمان ما بود ٢١رفيق یوسف زرکار یک کارگر . رسد می
عنوان سازمان ُپر افتخار چریکهای فدائی خلق شناخته شد،  های ميليونی ایران به بينيم آنچه بعدها در ميان توده سان است که می بدین

نظامی کمونيستی به ابزاری نيرومند در خدمت رهائی کارگران و زحمتکشان و همه  - مثابه یک سازمان سياسی  لی که بههمان تشک
های مبارز تحت ستم ایران تبدیل شد، با کار ثمربخش توأم با رنج و زحمت بسيار و با خون پاک رفقائی نظير یوسف زرکاری قوام یافت و  توده

دست کسانی افتاد که  رهبری این سازمان به ۵۶متأسفانه این واقعيتی است که در سال . خود گرفت ای به یچنان بار اميدبخش مبارزات
ی قيام  شدن جنبش و در آستانه ای درک درستی از مشی مسلحانه و اهداف کمونيستی چریکهای فدائی خلق نداشتند و در شرایط توده

های ارزشمند چریکهای  ردند که با پاگذاشتن روی همه اهداف، فرهنگ و سنتبهمن، سازمان را دوَدستی تقدیم عناصر سازشکاری ک
این سازمان بزرگ . برداری از نام ُپرافتخار فدائی، سياست مماشات و سازشکاری با رژیم خمينی را در پيش گرفتند فدائی خلق در حين بهره

ها و جوانان انقالبی که با عشق به فدائی و  هرز بردن نيروی تودهبورژوائی داشت، پس از به  بعد از قيام بهمن که در مجموع ماهيت خرده
اش از طریق فرخ نگهدار و  جائی کشيد که بخش بزرگ های انقالبی چریکهای فدائی خلق ندانسته به آن پيوسته بودند، کارش به ارزش

نين روندهائی، امروز بيش از پيش آشکار شده با توجه به چ. بوسی ارتجاع رفت و به یک نيروی ضدانقالبی تبدیل شد شرکایش به آستان
ای چون رفيق کارگر، یوسف زرکاری را داشته  باخته های فدائی جان ی دفاع از کمونيست اند داعيه توانند و محق است که تنها کسانی می

کردهای انقالبی بود،  ی چنان عمل ههای این سازمان که در واقع پشتوان ها و راه و نظرات انقالبی تئوریسين باشند که همچون وی به آرمان
  .باور داشته و مبلغ آن راه و نظرات باشند

بار  یک. در ارتباط با رفيق یوسف زرکاری نقل کنم ۵٢غير الزم نيست که در اینجا خاطراتی را نيز از رفقا حسن نوروزی و حميد اشرف در سال 
کرد و در این رابطه از  اند صحبت می دستگير شده و بعد آزاد شده ۵٠در سال رفيق حسن نوروزی از ضرورت ارتباط با رفقائی از سازمان که 

دیده همراه با تعهد  گفت این رفيق زندان می. رفيقی حرف زد که معلوم بود از محبوبيت زیادی در بين رفقای سازمان برخوردار است
من بعدًا متوجه شدم که منظور او از . کارها را به او رجوع دهم توانم خيلی اش از چنان پختگی برخوردار است که من با اطمينان می انقالبی

گفت، از ُپرتحرکی  آورم که از رفيق کارگر، یوسف زرکاری می رفيق حميد اشرف را نيز به یاد می. آن رفيق، همان رفيق یوسف زرکاری است
اش ضامن رشد و تداوم کار  لحانه پرداخته بود و خونباکی او، از رفيق کارگر کمونيست فدائی که شجاعانه با دشمن به درگيری مس و بی

زد  نشينی در صدا و سخن رفيق حميد اشرف موج می در این صحبت از رفيق یوسف زرکاری چنان احساسات گرم و دل. انقالبی سازمان بود
در یک موقعيت دیگر پس از . کرد یی وجود خود احساس و درک م برانگيز آن احساسات انقالبی را با همه که انسان، پاکی و ظرافت تحسين

، رفيق حميد با تأئيد چاپ مناسب و خوب آن کتاب که تيترهایش نيز با رنگ سرخ و با حروف ُسربی به »ی مقاومت حماسه«انتشار کتاب 
تاب رفيق شد ک ای کاش می): »نيسگيل ِائله دی«توان گفت  طور رسا می در زبان ترکی به(چاپ رسيده بود، با احساس آرزوئی گفت 

شد، و اضافه کرد که متأسفانه آن موقع امکانات  طور خوب چاپ می هم با تيتربندی مناسب و این) خاطرات یک چریک در زندان(یوسف زرکار 
  .با یادآوری این خاطره اميدوارم امروز با چاپ مجدد کتاب حاضر خواست آن روز رفيق حميد اشرف هم متحقق شده باشد. الزم را نداشتيم
  !گرامی و هميشه زنده و جاوید باد د رفيق یوسف زرکاری و همه رفقای کارگر کمونيست فدائییا

  
که رفيق کارگر آگاه و شجاعی چون یوسف زرکاری را در صفوف خود پرورانده » چریکهای فدائی خلق«کران به  درود بی

  !بود
  اشرف دهقانی

  ١٣٩١آبان 
  

که از شماره سوم » گاهی کوتاه به زندگی انقالبی رفيق کارگر یوسف زرکارن«آید مطلبی است تحت عنوان  آنچه در زیر می
جا نقل  ، در این»فرزندان راستين خلق«، از بخش ١٣٥٣ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق به تاريخ خرداد » نبرد خلق«

  :شود می
  

  نگاهی کوتاه به زندگی انقالبی رفيق کارگر یوسف زرکار، فرزندان راستين خلق"
  .چگونگی درگيری رفيق یوسف زرکار را که به شهادت رفيق انجاميد، شرح دادیم» نبرد خلق«ی نشریه  ی گذشته شماره در

دهد  تأثير درگيری رفيق بر خلقی که شاهد جریان بودند و انعکاس این درگيری در ميان مردم اصفهان، از موارد کوچکی است که نشان می
هائی که دشمن بر ما  گيرد، بلکه با درگيری آهنگ صورت می ریزی و انتخاب هدف از جانب رزمندگان پيش نه تنها با عملياتی که با برنامه

  .شود پذیری قدرت رژیم نمایان می کند نيز شکست تحميل می
  

ر یک د ١٣٣١یوسف در دی ماه سال . ها قرار گرفت اش در خدمت رهائی خلق شهادت رفيق کارگر، یوسف زرکار همچون زندگی انقالبی
  های کودکی به  ساله بود که پدرش درگذشت و او مجبور شد برای تأمين مخارج خانواده خود از همان سال ٩. خانواده کارگر به دنيا آمد

 ١٧ صفحه                   
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با سالم به همه عزيزانی که برای 
جهانی کارگر گراميداشت اول ماه مه ، روز 
اجازه . ندا هدر اين جلسه حضور پيدا کرد

بديد که قبل از هر چيز روز کارگر را به همه 
کارگران رنجديده و همه آنهائی که قلبشان 
برای رهائی کارگران از بهره کشی وتبعيض 
و تحقير می تپه، تبريک بگم و آرزو کنم که 
در بستر مبارزات طبقه کارگر شاهد شکل 

باشيم که کارگران آزادانه و  گيری شرايطی
همانطور که خودشون می خواهند روز 
جهانی شون  را پاس بدارند و قادر بشوند 
جهانی را شکل بدهند که از ظلم و ستم و 

همچنين با توجه به . استثمار بری باشه
ماه مه و روز تولد مارکس اين  ۵اينکه فردا 

انديشمند بزرگ طبقه کارگر هستش اجازه 
از طرف خودم وچريکهای فدائی بديد که 

خلق پيشاپيش تولد انديشمند و رهبر 
فراموش نشدنی  طبقه کارگر که يادش 
برای هميشه زنده خواهد ماند  را به طبقه 
کارگر و به شما و همه انقالبيون و 
مبارزينی که در راه انديشه های مارکس 

  . گام بر ميدارند تبريک بگم

وز در جلسه امرمی دونيد همانطور که 
گراميداشت روز جهانی کارگر و با تمرکز بر 
روی مطالبات و مبارزات کارگران ايران به 
مثابه يکی از گردانهای اين ارتش جهانيه 

نگاهی به  اعتراضات اگه . که برگزار ميشه
و مبارزات کارگران ايران در سالهای اخير و 
به خصوص در يک سال گذشته بندازيم فورا 

عدم افزايش متوجه می شيم که 
، - طبعا به نسبت نرخ تورم -دستمزدها 

عدم پرداخت همين دستمزد های نازل 
يعنی حقوق های معوقه و فقدان امنيت 

در اخراجها ، رو شغلی که خودش 
قراردادهای موقت و تازگی ها هم در 
قراردادهای سفيد امضاء و تعطيلی 
کارگاهها نشون ميده و يا فقدان بيمه و اون 

ی کار از مشکالت و مسایل شرايط ايمن
عمده طبقه کارگر ایرانه و همچنين برچيده 

های پيمانکاری و حق داشتن  شدن شرکت
تشکل های کارگری مستقل از دولت و 
کارفرما از مطالباتی هستند که در 
اعتراضات کارگری در ميان انبوه مطالبات 
. ديگه کارگران برجستگی بيشتری دارند

های  زمانی اين  اما با توجه به محدوديت
حول چند مورد از اين بحثمون رو جلسه ما 

مطالبات  پيش خواهيم برد  وبعد از اون  به 
مالحظاتی که در اين زمينه وجود داره 

و اون مواردی هم که روش . اشاره ميکنيم
متمرکز خواهيم شد، کمی دستمزد ها، 

عدم پرداخت همين دستمزد های نازل 
کل های يعنی حقوق های معوقه و تش

که از آنجا که  ؛مستقل کارگری می باشند
اخيرا شورای عالی کار حداقل دستمزدها 
را تعيين کرده  ورقم تعيين شده  به هيچ 
وجه پاسخگوی تامين نيازهای يک خانواده 
کارگری نيست  و خوب اين امر هم بطور 

باعث رو طبيعی خشم و اعتراض کارگران 
ده شده و به اعتراضات کارگری دامن ز

. بهتره در ابتدا به همين مساله بپردازيم 
امری که در واقعيت با مساله حيات و بقای 

ارتباط اونها اکثر کارگران وخانواده های 
  .نزديکی داره

همانطور که ميدونيد طبق قوانين جمهوی 
اسالمی در اسفند ماه هر سال شورای 
عالی کار حداقل دستمزد را برای سال 

رخ تورم اعالم شده از آينده با توجه به ن
همه . سوی بانک مرکزی تعيين می کنه

می دونن که البته رقمی که بانک مرکزی 
به عنوان نرخ تورم اعالم می کنه خيلی 
کمتر از نرخ تورم در واقعيت امره، با این 
حال  امسال عليرغم اينکه بانک مرکزی 

درصداعالم کرده اما اين  ٣١٫٧نرخ تورم رو 
صد به حداقل مزد اضافه در ٢۵شورا تنها 

يعنی رسما و علنا با دستمزدی که . کرد
تعيين کرد کارگران بيشتری رو به زير خط 
فقر پرتاب کرد و طبعا امکان هر چه 
بيشتری هم در اختيار طبقه حاکمه يعنی 
بورژوازی  قرار داد تا با تعرض به حق 
کارگرها در بهره وری از دستمزدی که نياز 

ه يکنه دسترنج اونها را بهاشون را تامين م
ابعاد اين تعرض . راحتی و قانونا چپاول کنند

رو وقتی واقعی تر می شه فهميد که 
بدونيم  با اجرای طرح چپاولگرانه لغو 
سوبسيدها و همچنين با گسترش تحريم 

که در  - ها و سقوط ارزش پول کشور
فاصله کوتاهی در سال گذشته بنا به 

ات رژيم گزارشاتی که در خود مطبوع
در صد  ٨٠جمهوری اسالمی هم درج شد 

 -ارزش خودش رو پول کشور از دست داد
برخی از گزارشات اقتصادی که باز هم در 
نشريات خود جمهوری اسالمی درج شده  

اعتراف بهش تورم سه رقمی رو در ايران 
اشاره می کنند و مثال بهش می کنن و يا 

 درصدی خبر می دن و چند روز ١۵٠از تورم 
روزنامه واشنگتن پست در پيش هم 

گزارشی که از اوضاع ايران منتشر کرده بود 
خبر گذشته درصدی در سال  ١١٠از تورم 

بنابراين درحاليکه چه مطبوعات داخلی . داد
و چه رسانه های خارجی با بررسی 

افزايش افسار گسيخته قيمتها از نرخ 
تورمی چند برابر نرخ تورم بانک مرکزی خبر 

شورای عالی کار حداقل دستمزد می دن 
کارگرها رو حتی به نسبت تورم ادعائی 
بانک مرکزی هم افزايش نداد و با تعيين 

هزار تومان برای يکماه  ٤٨٧مبلغی حدود  
کار يک بار ديگه و واقعا مثل همان حالتی 
که در تمام اين سالها نشون داده به 
کارگرها نشان دادکه تا در بر همين پاشنه 

ه امکان دستيابی اونها به می چرخ
. دستمزدی منطبق با نرخ تورم وجود نداره

مقايسه اين حداقل دستمزد ماهانه با خط 
فقر که باز هم در محافظه کارانه ترين  
گزارشات يک و نيم ميليون تومان در ماه 

در حاليکه دربرخی از -  ،اعالم شده
گزارشات خود نهاد های دولتی و يا 

نيم ميليون تومان در مطبوعات رژيم دو و 
که با اين می ده نشون  - ماه اعالم شده

دستمزد سردمداران جمهوری اسالمی 
سطح زندگی ای (عمال کارگرها را به 

برابر  زير خط فقر  ٦و يا  سه برابر) معادل
با توجه به اينکه خط فقر رو .سوق داده اند

. کدام يکی از اين اعداد در نظر بگيريم
رای عالی کارکه اين جالبه که وقتيکه شو

دستمزد را تعيين کرد در بحثهائی که در 
خوب در که - حول اين موضوع درگرفت 

مطبوعات جمهوری اسالمی هم منعکس 
يکی از رسانه های جمهوری  - ميشد 

اسالمی طی مطلبی که به عنوان 
راهنمای تهيه خوراک تهيه کرده بود و درج 
کرده بود به بررسی اين مساله پرداخت که 

چون می -نفره  ٤گر يک خانواده کارگری ا
دونيد که طبق قانون کار شورای عالی کار 
بايد برای يک خانواده چهار نفره حداقل 

در تمام ماه و در  - دستمزد رو تعيين بکنه 
و  نونهر سه وعده غذای روزانه شون فقط 

که ساده ترين غذا ها محسوب باشه  پنير
 ،نناين رو فقط استفاده کيعنی می شه  

اون موقع اون روزنامه در اون گزارش اش 
می گفت که در واقع بايد يک چيزی حدود 

و نون هزار تومان از اين حقوق رو برای  ٢٣٤
پنير بپردازند که در واقع ميشه يک چيزی 

حداقل حقوق (نصف اون پول و اون مزد
البته تازه بايد توجه کرد که ). تعيين شده

اين حداقل اين رقم مربوط به موقعيه که 
 نونتعيين شده بود و هنوز قيمت  ،دستمزد

ن نشده بود چون حتما وباال نرفته بود و  گر
می دونيد اين روزها رسما اعالم شده که 

و  -ن هم افزايش پيدا می کنهوقيمت ن
البته برخی هم ميگن که افزايش پيدا کرده 

از طرف ديگه همه می دونيم که  در . 

  

  !مالحظاتي در باره مطالبات و مبارزات طبقه كارگر در اوضاع كنوني
  

می رسد، متن سخنرانی رفيق فریبرز سنجری می باشد که در " پيام فدایی"آنچه در زیر به نظر خوانندگان  :توضيح
پيام . مناسبت روز جهانی کارگر در شبکه پلتاک برگزار شد، صورت گرفتبه  ٢٠١٣می  ٤جلسه ای که در تاریخ 

فدایی این سخنرانی را با برخی تغييرات جزئی از صورت گفتار به نوشتار درآورده و به این ترتيب در اختيار عالقه 
 . مندان قرار می دهد
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وجهی از در بخش قابل ت ،زندگی واقعی
آمد کارگرها صرف پرداخت هزينه مسکن 
می شه  که اکثر کارگرها از فقدان اون در 

بنابراين با اين حساب و با چنين .  رنج اند
دستمزدی کارگرهای ما حتی قادر به تهيه 
حداقل های مورد نياز خودشون برای تامين 

فکر . زندگی هم نمی شوند و نخواهند شد
نيازی باشه که ما  نمی کنم که ديگه حاال

در اينجا به نيازهای ديگه يک خانواده 
کارگری مثل مثال اياب و ذهاب، آموزش 
فرزندهاشون پوشاک و هزينه های درمانی 

به هرحال در اين . ميو غيره اشاره بکن
وضعی که رژيم برای کارگرها درست کرده 

مزدهائی که تعيين کرده  خيلی از با این و 
دانشون به جای اينکه کارگرها اجبارا فرزن

بروند مدرسه به جای اينکه به تحصيل 
به تحصيل شون نن بپردازند الزاما نمی تو

ما شاهد پدیده زشت کودکان کار بپردازند و 
می شيم که هر روز هم ابعاد وسيعتری 

کليه فروشی و از طرف ديگه . پيدا می کنه
افزايش  رو شاهدش می شيم يا اعتياد ،

و دهها بالی اجتماعی  بيماری های روانی
ديگه و يا  هر روز می شنويم که کارگری از 
سر استيصال به زندگی خودش پايان داده  

اين زندگی  دبه هر حال برای اينکه نخوا
يا خيابان . رو ديگه تحمل بکنه فالکت بار

خوابی ها ، چادر زدن در قبرستانها و پناه 
به قبرستان ها  ودر بهترین هم حالت  نبرد

شغل های دوم و برای پيدا کردن  تالش
تا بشه اين شکاف رو می بينيم سومی 

بزرگ بين هزينه ها و درآمدها را کمی پر 
اين وضع واقعا  .کرد تالشی که کامال رايجه

انسان رو به ياد اون جمله مارکس می 
از سراپای "اندازه که مطرح می کرد که   

سرمايه و از تمام روزنه های اون خون و 
و با اين وضعی که ما نگاه  "می بارهکثافت 

می کنيم به وضعيت طبقه کارگرمون و 
موقعيتی که سرمايه دار ها برايشان به 
وجود آوردند واقعا چه کسی می تونه 
باشه که با کمترين تعلق خاطربه ارزشهای 
انسانی با يک نگاهی به اين شرايط که 

ش هيک گوشه های کوچيکی شو من ب
اه به شرايط زندگی اشاره کردم و با نگ

واقعا کودکان کار به عينه اين واقعيت شرم 
  . آور را نبينه

حاال که صحبت به مارکس اين انديشمند 
واقعا گرامی طبقه کارگررسيد اجازه بدهيد  

اين رو هم اشاره کنم که مارکس و يار  که
فراموش نشدنی اش انگلس دهها سال 
پيش وبا تحليل نظام سرمايه داری نشان 

هرچه آارگر آاالی بيشتری "ه بودند که داد
تری تبديل  آفرينه، خودش به آاالی ارزان می
این را ما امروز و بيش از هر  حاال" شه می

وقت دیگه شاهديم که واقعا چطوری ارزش 
نيروی کار برای بورژوازی ايران اونقدر پائين 

واقعا  آمده که مشتی مفتخور، مفتخوِر
ديهی ترين با مکيدن خون اونها ب ،رذل

هم  بيشرمانه پايمال  ون روحقوق ش
آزمندی های تمامی نشدنيشون و پايان 

  .ناپذير شون کردند

جالبه که به اين نکته هم بپردازيم که در 
يک چنين شرايطی  که دستمزد های 

کنونی به هيچ وجه کفاف زندگی کارگران 
نمی ده وبنا به اعتراف  خود مسئولين  ور

در محيط کار يک تشکلهای رژيم ساخته 
درصد کارگران با حقوق  ۵٧چيزی حدود 

کمتر از همين مصوبٔه شورای عالی کار 
  مشغول به کارند، باز هم 
شاهديم که  مشاطه گران بورژوازی ايران 
اين جوری تبليغ می کنند که اگر مزد ها 
زياد افزايش پيدا بکنه سرمايه دارها 
اشتياق خودشون را به سرمايه گذاری از 

و  می دن و شروع به اخراج کارگرها دست
و مدعی می  .بستن کارگاه ها می کنند

هزینه توليد بيشتر  ،شن که با افزایش مزد
ميشه و کارفرماها هم برای پائين آوردن 

-ها ناگزیرند که خوب  به تعدیل نيرو  هزینه
و یا  -که منظور همان اخراج کارگر است

 های توليدی شون بپردازند  کاهش فعاليت
اين مشاطه گران سياستهای بورژوازی . 

  ،ايران و رژيم حافظش جمهوری اسالمی
با اشاعه يک چنين توجيهاتی که در محيط 
های کارگری و روزنامه های رژيم هم 
وسيعا تبليغ می شه  در تالش اند تا با 
سوء استفاده از هراس کارگرها جهت از 

فريب بدن و  ور اونهان ودست دادن شغلش
موجود و دستمزدهای زير خط فقر به وضع 

قرار  هدر حالی که حتی اگ. راضی کنند
باشه که با منطق بورژوائی با منطقی که 

ش اعتقا دارن هم  استدالل هبورژواها ب
بشه می شه گفت که اتفاقًا افزایش 

را باال  اونهادستمزد کارگرها قدرت خرید 
برده و این امر موجب افزایش تقاضا ميشه 

ع  افزایش تقاضا هم بطور و خوب بلطب
  . طبيعی توليد را باال می بره و رونق ميده

به هر حال با توجه به صحبتی که شد بايد 
تاکيد کنم که اين استدالل که واقعا هم در 

از اساس داره تبليغ ميشه ) وسيعا(ايران 
نادرسته و صرفا به درد توجيه ظلم سرمايه 
. دار و  چپاول دسترنج کارگران می خوره

چون بنا به آمار خود نهاد های دولتی اتفاقا 
در ايران هزينه دستمزد از کل هزينه های 
توليد به نسبت خيلی از کشورهای 
سرمايه داری درصد خيلی کمی را تشکيل 
ميده و مثال تا قبل از اين برنامه لغو 

که حاال اين  جمهوری -سوبسيد ها 

اسالمی هم فريبکارانه اسمش را گذاشته 
درصد  ١٣حدودا  - د کردن يارانه هاهدفمن

هزينه ها را تشکيل می داده و بعد از لغو 
سوبسيد ها هم اتفاقا درصد باز هم 
کمتری را به خودش اختصاص ميده چرا که 
با لغو سوبسيدها عواملی مثل آب و برق و 

پيدا کردند در قيمت سوخت  افزايش 
حاليکه دستمزدها باال نرفته بودند و خوب 

باعث ميشد که درصد دستمزد در اين وضع 
هزينه های توليد خيلی کمتر هم بشه تا 
آنجا که به گزارش روزنامه اعتماد در اواخر 

يک چيزی ) ٢۶/١٢/٩١ -اعتماد(اسفندماه 
حدود ده درصد قيمت تمام شده کاالها در 
ايران را همين هزينه دستمزد ها تشکيل 

بنابراين يک چنين استدالی از بنيان . ميداده
نيم که اتفاقا ونادرسته چون همه ما می د

در دوره جنگ ايران و عراق يعنی نزديک به 
هشت سال و در دوره ای که همين مير 
حسين موسوی نخست وزير بود دستمزد 
ها کامال منحمد شده بود و افزايش پيدا 
نکرددر حاليکه اخراجها و بيکار سازيها به 

و . در همان دوره هم وجود داشت وفور
این خودش  نشون می ده که پس  خوب

اين استدالل که دليل بيکارسازيها و 
يه يک دروغ ای اخراجها يک چنين مساله 

بيشرمانه ای بيشتر نيست چون در 
دليل بيکار سازی ها و اخراجها  ،واقعيت

مثال . چيز دیگریه و نه افزایش دستمزد ها
 ،اگر بخواهيم روی اين مساله تاکيد کنيم

ير مثال ده و پانزده سال همين سالهای اخ
اخير را درنظر بگيريد دستمزدها به هيچ 

چه  -وجه به نسبت تورم افزايش پيدا نکرده
سال دوره احمدی نژاد و چه در  ٨در 

اما  - هشت سال دوره خاتمی و غيره 
بيکاری هميشه بيشتر شده وصفوف  
. ارتش بيکارها هم هر روز فشرده ترشده

دستمزدها پس ربط دادن مساله افزايش 
که واقعا دالئل ديگری - به خوابيدن توليد 

ندن کارگرها ويک توجيهيه برای ترس -داره
از اعتراض به همين دستمزد های حقير و 

نها برای حفظ اوسوءاستفاده ازهراس 
خوابيدن توليد و تعطيلی .  شغل هاشون

وسيع کارخانه ها در ایران به هيچوجه  به 
ه کارگرها خاطر اين چندرغازی نيست که ب

می دن بلکه این نابسامانی یا اين هرج و 
مرج در فعاليت های توليدی اساسًا به 
دليل شدت يابی بحران ساختاری نظام 
سرمايه داری وابسته ایرانه و سرشکن 
شدن بار بحرانهای نظام امپرياليستی 

وبه عبارتی روی اقتصاد  ؛جهانی روی اون
می شه  وجلوه های این واقعيت ر. کشور

از جمله در باز کردن دروازه های کشور به 
روی کاالهای خارجی به نفع واردکنندگان 
کاال ها  و خوب صد البته هم به نفع صادر 
کنندگان آنها يعنی انحصارات وکمپانی های 
بين المللی  و همچنين در سياستهای ضد 
ملی ای که تحريم ها هم جلوه ای از نتايج 

    .ن هستند،ديد و مشاهده کرداو

بنابراين اگريک چنين توجيهاتی فاقد ارزشه 
و صرفا برای اين مطرح ميشه که ارزش کار 

حاال  ،کارگرهای ايران رو بی ارزش کنه
بهتره ببينيم که در عمل بورژواری ايران با 

نچه که بر روی کاغذ و به نام حداقل او

ن ونشتجربه خود زندگی به کارگران 
ن و ودر اتحادش شونمی ده که قدرت

تشکل شون نهفته است اما اونها در 
جريان زندگی و در جريان مبارزات 
خودشون به عينه می بينن که 
جمهوری اسالمی  با همه توان و با 
توسل به هر وسيله ضد انقالبی ای 

نها شده اومانع از اتحاد و سازمان يابی 
و با اخراج ، زندان، شکنجه و 

زماندهی تشکل های ضد کارگری سا
خودش به نام شوراهای اسالمی کار و 

که در واقع بسط ابزار  خانه کارگر
از شکل  ،سرکوبش به محيط های کاره

گيری تشکل ها مستقل کارگری ، 
قدرت سرکوبی که . جلوگيری می کنه

در سه دهه گذشته به هر وسيله ای 
جلوی متشکل شدن شده تا  متوسل

نها برای اوره و تالشهای کارگرها رو بگي
وحشيانه سرکوب  ومتشکل شدن ر

.کرده
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دستمزد پذيرفته چگونه برخورد می کنه و 
ستهای چرا مدتهاست که يکی از خوا

کارگرهای ما باز پرداخت حقوقهای پرداخت 
  .نشده شونه

نچه به نام حقوق های اوار اون جا که 
معوقه شناخته ميشه جنبه ها و دالئل 
مختلفی داره ضروريه که به اين جنبه ها 
هم اشاره بشه و توجه بشه چون گاهی 
وقتها شنيده ميشه که اين پديده رو صرفا 

دهای توليدی در جات و واحانبا تعطيل کارخ
در حاليکه  ؛نظر می گيرن و تعريف می کنن

االن يک چند ساليه که بورژوازی ايران 
توليدی از  هایعليرغم فعاليت واحد

پرداخت مرتب حقوق کارگرها خود داری 
می کنه و هر از گاهی هم يک مبلغی 

تحت عنوان مساعده به کارگرها می پردازه  
ان را هدف و به اين ترتيب با يک تير دو نش

از يکطرف با پولی که مربوط به . می گيره
کارگرانه و می بايست تماما پرداخت بشه 
بدون اينکه هيچ بهره ای بپردازه با پول 
اونها فعاليت اقتصادی می کنه، در حاليکه 

 يا همين پول رو واگر قرار بود همين مبلغ ر
از مثال بانک وام بگيره بايد خوب کلی بهره 

طرف ديگه هم اين حقوق های از .  می داد
مثل شمشير داموکلوس باالی  ومعوقه ر

نها را مجبور به اوسر کارگرها نگه ميداره و 
مجبور  ؛تمکين به خواستهای خودش ميکنه

به تمکين هر چه بيشتر به شرايط خودش 
می کنه و البته خوب اين روش اين مزيت 

هم در بطن خودش  داره که در شرايط  ور
آن امکان توقف توليد وجود بحران که هر 

کلی پول   ،داره در صورت توقف کل توليد
چون من . هم به جيب می زنه وکارگرها ر

گفتم با يک تير دو هدف رو می زنه پس 
بهتره حرفم رو تصحيح کنم و بگم اين 

در واقع  سه  با يک تير ،کارفرمای رذل ما
بنابراين حقوق های . نشان را می زنه
که کارفرما به هر دليل معوقه در مواردی 

مبادرت به تعطيل کارگاه ميکنه يک امريه 
که خيلی رايجه و اساسا هم اگر اخبار 
کارگری را دنبال کنيم به يک روال جا افتاده 
ای هم تبديل شده چون اکثر کارفرماها از 
پرداخت حقوق ها در اون  زمانبندی های 

مثال . خود داری می کنن ،قانونی خودش
ذکر  تونکه من چند تا نمونه برا اجازه بديد

کنم در همين روزنامه های جمهوری 
ميشه  ،همين رسانه های رژيم ،اسالمی

خوند که گزارش می دن که تنها در استان 
 ٢۴کارخانه وجود دارند که از دو تا  ۶٠قزوين

ماه به کارگرهای خودشون دستمزدی 
و يا همين چند روز پيش . پرداخت نکرده اند

گران خدماتی ومثال فضای سبز کاربود که 
شهرداری شوشتر به دليل اينکه ده ماه 
حقوقشان رو نداده بودن  دست از کار 

نمی دونم اين -و يا چند ماه پيش  .کشيدند
يک کارگری  - خبر يادتون هست يا نه

ازکارخانه لوله صفا در يک حرکت شجاعانه 
نگرفته  وماه حقوقش ر ٦ای به خاطر اينکه 

کارخانه ايستاد و اجازه   بود مقابل در
نداد تا بيايند و  وحرکت به کاميونها ر

يا مثال يک . دستمزد معوقه اش را بپردازن
با اينکه زياد مورد گفتم - مورد ديگه اش هم 

-ولی اجازه بدهيد که اين رو هم بگم 

همين چند روز پيش فکر کنم درست يک 
 روز قبل از روز کارگر بود که  هزار کارگر

ی پيمانکاری که برای مجموعه شرکت ها
شرکت صدرای بوشهرکار می کنند دست 

ن هم عدم وبه اعتصاب زدند و خواستش
پرداخت حقوق هاشون در بهمن و اسفند 

با   .سال گذشته و فروردين امسال بود 
توجه به محدوديت زمانی من ديگه به 
دهها خبری که در اين مورد واقعا وجود داره 

نها اوانه ها به و هست و هر روز در رس
اما همه اين . اشاره ميشه  نمی پردازم

اخبار و همه اين مواردی که گفته شد 
ن می ده که عدم پرداخت دستمزد ونش

های پذيرفته شده به روال کار کارفرماهای 
کشور تبديل شده  و صرفا به مواردی 

به دليل بحرانی محدود نمی شه که مثال 
ه هر روز يک که سر تا پای اقتصاد را فراگرفت

کارخانه و يا واحد توليدی جديدی تعطيل 
خوب البته در همه اين مواردی . می شه
تعطيل ميشه کارفرما ها از کارگاه هم که 

پرداخت حقوق های کارگران بدون شک 
اما اين واقعيتی که . خودداری می کنن

اجازه ميده به کارفرماهای ايران که از 
 ونن پرداخت حقوق کارگرها خود داری ک

واقعا اون قوانينی که خودشون پذيرفته اند 
زير پا بگذارند وجود همين رژيم ضد  ور

کارگری جمهوری اسالميه که يک چنين 
امکانی رو به بورژوازی ايران ميده که با  
استثمار بی شرمانه کارگر و دزدی از 
دست رنج کارگرها واقعا هر روز جيب های 

داخت پر تر کنن و حتی از پر وخودشون ر
 .دستمزد پذيرفته شده هم سر باز بزنن
 ووضعی که زحمتکش ها و کارگر های ما ر

در شرايطی قرار داده که چند روز پيش 
يکی از نمايندگان مجلس ارتجاع اعتراف 
کرد که در سفر به بلوچستان رنجبران 

ما برای زنده :" منطقه به او گفته اند که 
 ".زنيم ماندن دست و پا می

ن شرايطی که کارگرها در فقر خوب درچني
و گرسنگی دست و پا می زنن و يکی از 
ويژگی های برجسته شرايط کار ومبارزه 

نهاست بهتره اوشون هم عدم سازمانيابی 
حاال ما يک کمی به اين مساله تشکل 

های صنفی و سياسی کارگر ها 
ما هم از  ، چون واقعا طبقه کارگر)بپردازيم(

از نظر نظر تشکل های صنفی و هم 
تشکل های سياسی با ضعف و نقصان 

پراکندگی صفوف کارگرها و فقدان  .طرفه
تشکل های کارگری رو درهمين  اعتراضات 
و مبارزاتی که هر روز ما شاهدش هستيم 

در پراکندگی اين اعتراضات و مبارزات  ،
و اين واقعيت عمال . بروشنی ميشه ديد

محدود کرده و  وقدرت چانه زنی کارگرها ر
واست بر حق اونها رو مبنی بر داشتن خ

به يکی از  وتشکل های مستقل کارگری ر
مهمترين مطالبات و برجسته ترين 

در شرايطی که . مطالباتشون تبديل کرده
ن می وتجربه خود زندگی به کارگران نش

ن و تشکل ودر اتحادش شونده که قدرت
شون نهفته است اما اونها در جريان 

راضات و مبارزات زندگی و در جريان اعت
خودشون به عينه می بينن که جمهوری 
اسالمی  با همه توان و با توسل به هر 
وسيله ضد انقالبی ای مانع از اتحاد و 

نها شده و با اخراج ، زندان، اوسازمان يابی 
شکنجه و سازماندهی تشکل های ضد 
کارگری خودش به نام شوراهای اسالمی 

سط ابزار که در واقع ب کار و خانه کارگر
از شکل  ،سرکوبش به محيط های کاره

گيری تشکل ها مستقل کارگری ، تشکل 
های مستقل واقعی کارگری جلوگيری می 

قدرت سرکوبی که در سه دهه . کنه
گذشته به هر وسيله ای متوسل شده تا 
جلوی متشکل شدن کارگرها رو بگيره و 

 ونها برای متشکل شدن راوتالشهای 
مثل تجربه تالش  وحشيانه سرکوب کرده

کارگران شرکت واحد ويا نيشکر هفت تپه و 
يا جا های ديگه که با تهديد و تطميع و 
اخراج و زندان و شکنجه مانع به سرانجام 

به نتيجه . رسيدن اين تالشها شده
ن ونرسيدن  این تالشها با برجستگی نش

داده که عامل اصلی پراکندگی صفوف 
خته حاکمه کارگران ما ديکتاتوری لجام گسي

که بدون نابودی اون امر رهائی کارگرها به 
البته تجربه هم . سرانجام نمی رسه

نشون داده که این امر يعنی نابودی اين 
شرايط دهشتناک  بدون اعمال قهر و 

  . مبارزه مسلحانه امکان پذير نمی باشه

نچه که تا به اوحاال اجازه بديد با توجه به 
که در اين حال گفتم به چند مالحظه هم 

ش همورد مطرحه و الزمه که در اين جمع ب
نچه که گفتم بيشتر او.  بپردازيم اشاره کنم

يک  شمائی از شرايط کار و معيشت 
روشن ميکنه  و اين شمائی که  وکارگران ر

مقابل هر فعال  ومطرح شد اين سئوال ر
کارگری و چپ قرار ميده که خوب به واقع 

چنين قدرت  چه عواملی به بورژوازی ايران
مشاطه . مانور بزرگی برای ستمگری داده

با  وگران سرمايه داری حاکم همه چيز ر
تحريم های اعمال شده از سوی قدرتهای 
امپرياليستی ، قدرتهای بزرگ توضيح  می 
دن تا چهره خونين و اين زالو صفتی واقعا  

برخی . تطهير کنندو سرمايه دارهای ايران ر
المی در محيط از مزدورهای جمهوری اس
حنايشان برای  ههای کار که می بينن ديگ

کارگران رنگی نداره اين حمله گستاخانه 

واقعيت اينه که بحران در نظام 
که باعث خوابيدن  ،سرمایه داری

يک  ،توليد به شکل وسيعی شده
گسترش داده و  وارتش ذخيره کار ر

صفوف اين ارتش رو کامال فشرده 
سرمايه دار امکان داده که  کرده و به

واقعا از بيرون کردن کارگر هيچ واهمه 
ای به خودش راه نده چون می دونه 

يک کارگر رو اخراج بکنه اگر  هکه اگ
تعدادی کارگر رو اخراج بکنه فورا می 
تونه تعداد کارگر های ديگه ای رو به 
جاشون استخدام بکنه و جای اونها رو 

هم ) لمسای(خوب اين همه . پر کنه
در شرايطی داره رخ ميده که کارفرما 
می بينه سگ نگهبانش جمهوری 
اسالمی در دفاع از او حاضر يراق در 
پشت سرش ايستاده و در حفاظت از 
سيستم سرمایه داری حاکم و تأمين 
سودهای کالن برای سرمایه دارها، از 

 .توسل به هيچ جنايتی هم ابا نداره
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که  به حقوق کارگرها هر روزه داره ميشه 
رو به حساب ناديده گرفتن به قول 

کارگری " پيشکسوتان"خودشون ارزش 
يعنی اعضای خانه کارگر و شورا های 
 اسالمی رژیم ساخته ميگذارند تا به اين

وسيله برای خودشون بازار گرمی کنند و 
در ضمن بی اعتنائی کارگرها به اين نهاد 

هم عامل اين وضع جا  وهای رژيم ساخته ر
وخوب البته هستند در مطبوعات . بزنند

که اين گستاخی ) کسانی(داخل کشور 
اقتصاد "به حساب  وها و اين وضع ر

و يا " سرمایه داری صرف و بدون ضابطه
می گذارند و چنين "ری وحشیسرمايه دا"

سرمايه داری با  هتبليغ می کنند که اگ
حساب و کتاب و با ضابطه  باشد چنين 

و سرمايه دار  وضعی بروز پيدا نمی کنه 
نمی تونه هر موقع که خواست و با هر 

از  وکارگر ر ،ای و با کمترین هزینهبهانه
   . کنهشغل خودش محروم 

تبليغ  هارن کارگوخالصه همه چيز در مي 
نچه که بايد گفته بشه و اومی شه تا 

نچه که کارگر بايد بدونه ناگفته باقی او
کمونيستها همواره گفتن وهميشه . بمونه

هم  تاکيد کردن که در شرايط تعميق 
بحران اقتصادی، سرمايه دار منافعش حکم 
می کنه که آسمان و ريسمان را به هم 
ببافه تا خودش مسبب بدبختی کارگرها 
جلوه نکنه، تا خودش و مناسبات گنديده 
سرمايه داری که مبتنی بر مالکيت 
خصوصی يه آماج خشم کارگران تبديل 

در حاليکه وقتيکه به صحنه اوضاع . نشه
می بينيم  ،بحرانی کنونی نگاه می کنيم

) سلطه(که اتفاقا همه اين اوضاع حاصل 
سيستم .  سرمايه داری حاکم بر ایرانه

 وایران که سرتا پاش ر سرمایه داری در
بحران گرفته و تازه به دليل وابستگيش به 

چون این سيستم تا مغز  - امپرياليسم 
  - استخوانش به امپریاليسم وابسته است

بار بحرانهای نظام امپرياليستی هم بر 
سرش خراب می شه خوب مشخصه که 

و چندان اين وضع ابعاد اين بحرانها رو دو 
ین سيستم، در ا. شديد تر می کنه 

سرمایه دارها به هر وسيله ای متوسل 
می شن تا چند صباحی بيشتر از اين 
خوان يغمائی که براشون چيده شده  
جيبهای گشاد خود شون رو به قول معروف 

واقعيت اينه که اين بحران در نظام . پر کنند
که باعث خوابيدن توليد به  ،سرمایه داری

 يک ارتش ذخيره کار ،شکل وسيعی شده
گسترش داده و صفوف اين ارتش رو  ور

کامال فشرده کرده و اين هم به سرمايه دار 
امکان داده که واقعا از بيرون کردن کارگر 
هيچ واهمه ای به خودش راه نده چون می 

يک کارگر رو اخراج بکنه اگر  هدونه که اگ
تعدادی کارگر رو اخراج بکنه فورا می تونه 

به جاشون تعداد کارگر های ديگه ای رو 
خوب . استخدام بکنه و جای اونها رو پر کنه

هم در شرايطی داره ) مسایل(اين همه 
رخ ميده که کارفرما می بينه که سگ 
نگهبانش جمهوری اسالمی در دفاع از او 
حاضر يراق در پشت سرش ايستاده و در 
حفاظت از سيستم سرمایه داری حاکم و 

 تأمين سودهای کالن برای سرمایه دارها،
. از توسل به هيچ جنايتی هم ابا نداره

در    "اشکان چينی"حتما مورد کارخانه
کارفرمای بی همه چيز .  شنيديد وقزوين ر

کارگر   ١۵٠اين کارخانه هر سه يا چهار ماه 
خودش که اکثرا هم کارگران زن هستند و 

 وبدون اينکه حقوقشون ر رويا بودند 
پرداخت بکنه بدون اينکه دستمزدشون رو 

شون بده  اخراج می کرد و دو باره هب
مبادرت به استخدام کارگر جديد می کرد و 
به اين ترتيب بدون پرداخت هيچ دستمزدی 

این خبری . ندوکارخانه خودش رو می چرخ
بود که در خود روزنامه ها و رسانه های 
رژیم هم منتشر شد و منعکس شد و چه 
. بسا که امروز هم همين  وضع ادامه داره

روشنه که چنين رذالتی در شرايط  خوب
ايران بدون ارتباط تنگاتنگ سرمایه دار 

شدنی نيست  ،مربوطه با ماشين سرکوب
ودر واقع به دليل عملکرد همين ماشين . 

سرکوب و  اعمال همين ديکتاتوریه که  
حق کارگر در متشکل شدن پايمال قدرت 
سرکوب ميشه و صفوف کارگران در 

ی گيره و خوب پراکندگی مطلق قرار م
سرمايه دار هم در يک چنين شرايطی 
 .دستش بازه که به هر رذالتی دست بزنه

اميدوارم که زياد خسته تان نکرده باشم  
اما اجازه بدهيد که يک مالحظه ديگری هم 
که اين روزها برجستگی زيادی هم داره 

ش اشاره بکنم و بعد بقيه صحبتهام را هب
  .بگذارم برای بخش پرسش و پاسخ

با نگاهی به اين اعتراضات و مبارزات 
کارگری که در سراسر کشور شاهدش 
هستيم  فورا متوجه می شيم که کارگرها 

ن هرگز از وعليرغم پراکندگی صفوفش
مبارزه باز نايستاده اند  و شاهديم  که 
اونها در جريان همين اعتراضاته که اتحاد 

به نمايش می گذارند  وطبقاتی خودشون ر
 ز هم در زير دشنه همين سرکوبگرو هر رو

که برای متشکل شدن تالش  ها هستش
مبارزه ای که در شرايط بحرانی  ؛می کنن

کنونی توجه قدرتهای بزرگ را هم به 
و اتاق های فکر . خودش جلب کرده

امپرياليستی هم در اينجا و اون جا به اين 
مبارزه و پتانسيل اعتراضی اش رسما 

شرايطی هم خوب در .  اشاره می کنن
که خاورميانه به گره گاه تضاد ) قرار داریم(

 ها و رقابتهای امپرياليستی تبديل شده و
نها هر روز يک نقشه جديدی برای او

منطقه می کشن  و برای پيشبرد برنامه 
ن در تالش اند تا در همه جنبش وهاش

به  ونها راوهای اجتماعی نفوذ کنند و 
هديم که اين روز ها شا.  دننوانحراف بکش

برای نفوذ در جنبش کارگری هم به تالش 
های گسترده ای دست زده ميشه و با 
اشک تمساح ریختن برای کارگرهای ما به 
انحای مختلف می کوشند اعتراضات 

به سمت سياستهای خودشون  وکارگری ر
حاال این کار چه از طريق . کاناليزه کنن

فعاليتهای نهادهای وابسته به خودشون 
ره و چه به طور پيچيده تر و از صورت بگي

طريق  چهره سازی های قالبی به نام این 
ن به اصطالح فعال کارگری یا نماینده اویا 

و يا از طريق  ؛کارگری"متفکر"کارگری و يا 
تالش برای اينکه کارگرها را به نيروی 
آلترناتيو هائی  تبديل کنند که اين روز ها در 

ردن هم بندی ک و تالش اند که با سر
نيروهای مختلف اون ها رو شکل بدن و ما 
شاهد کنفرانس های مختلفی در اين 

خوب بنابراين  يکی از  . زمينه هستيم
خطراتی که مبارزات طبقه کارگر ما را تهديد 
می کنه همين تالشهاست که بايد 
بدرستی شناخته بشه و فعالين واقعی 

چراکه . نها آگاه کرداونسبت به  وکارگری ر
کارگرها تنها زمانی دست يافتنی رهائی 

يه که طبقه کارگربا صف مستقل خودش و 
پيشاپيش بقيه طبقات ستمديده، مبارزه 
برای سرنگونی جمهوری اسالمی وابسته 
 وبه امپرياليزم و نظام سرمايه داری حاکم ر

پيش ببره که خوب این امرهم تنها در بستر 
یک مبارزه قهر آميز با رژیم دیکتاتوری حاکم 

وگرنه دارودسته . امکان تحقق پيدا می کنه
مشون می خوان وهای رنگارنگی که هر کد

به  گواقعا به قدرت و به کمک قدرتهای بزر
نه برای   ،جای جمهوری اسالمی بنشينند

کارگران ما کار به ارمغان می آورند و نه نان 
اينها چه سلطنت طلب باشند و . و آزادی 

ند و چه چه جمهوری خواه و چه سبز باش
ستاد هماهنگی فعاالن "بنفش و چه 

را تشکيل داده باشند و چه نه، " کارگری
و طرفدار  همه شون ماهيتا ضدکارگر

و  ؛استثمار وضد مطالبات کارگران هستند
کتمان هم نمی کنند و رسما هم اذعان 
می کنند که خواهان حفظ نظام سرمايه 

که خوب تجربه هم ) در حالی(.  داری اند
اده که اتفاقا تحقق همه مطالبات نشون د

اصلی کارگرهای ما وابسته است به 
نابودی جمهوری اسالمی با هر جناح و 

ن نابودی کل نظام اودسته اش و مهمتر از 
. ظالمانه سرمایه داری که بر ايران حاکمه
 ،اميدوارم که با شرکت فعال تک تک رفقا

اين بحث که برای فعاالن کارگری در داخل 
اهميت زيادی برخورداره هر چه کشور از 

بيشتر باز بشه و هر چه بيشترتوضيح داده 
بشه تا به هر حال کمکی به روشن شدن 

  .پيروز باشيد. اين موضوع بکنه و به اون ها 

اين روز ها شاهديم که برای نفوذ در 
جنبش کارگری هم به تالش های 
گسترده ای دست زده ميشه و به 
انحای مختلف می کوشند اعتراضات 

به سمت سياستهای  وکارگری ر
حاال این کار . خودشون کاناليزه کنن

چه از طريق فعاليتهای نهادهای 
وابسته به خودشون صورت بگيره و 

تر از طريق  چهره  چه به طور پيچيده
ن به اوسازیهای قالبی به نام این یا 

اصطالح فعال کارگری یا 
و يا از طريق تالش  ؛کارگری"متفکر"

برای اينکه کارگرها را به نيروی 
آلترناتيو هائی  تبديل کنند که در تالش 

هم بندی کردن  و اند که با سر
نيروهای مختلف اون ها رو شکل بدن 

ای مختلفی در و ما شاهد کنفرانس ه
يکی از  خطراتی . اين زمينه هستيم

که مبارزات طبقه کارگر ما را تهديد می 
 .کنه همين تالشهاست
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  گرامي باد 
   اول ماه مه ،

  !روز جهاني كارگر
  

کارگران جهان امسال در شرایطی به 
) اول ماه مه(پيشواز روز جهانی کارگر 

روند که بحران سر تا پای نظام  یم
داران زالوصفت برای حفظ  داری را فراگرفته و سرمایه سرمایه

های  شان برنامه سودهای نجومی خود با کمک دولتهای حامی
کمرشکنی را بر کارگران و کل زحمتکشان " ریاضت اقتصادی"

اند؛ با این هدف که همچون هميشه بار بحرانهای  تحميل نموده
خود را هر چه بيشتر بر دوش کارگران و زحمتکشان  ذاتی نظام

هایی که شرایط کار و معيشت کارگران را  برنامه. سرشکن نمایند
شدیدًا به مخاطره انداخته و تامين حداقل زندگی را برایشان 

اخراجهای وسيع، بيکاری، فقر و . سخت و دشوار نموده است
هایی برای  هگرسنگی و بيخانمانی ارمغان تاکنونی چنين برنام

دار  محرومان بوده  است تا سودهای بادآورده مشتی سرمایه
  .مفتخور تداوم یابد

  
روشن است که این واقعيت، ویژگی یک کشور مشخص نيست 

داری این امر در کل  بلکه با توجه به سلطه جهانی نظام سرمایه
داری در همه کشورها به درجات گوناگون خود را  نظام سرمایه
داران یکباره به فکرش  اگر در قبرس دولت سرمایه. دده نشان می

اندازمردم در بانکها  را به  می افتد که بخشی از موجودی و پس
امری که با اعتراض شديد مردم (آنها نپرداخته و به جيب بزند

اگر   ،)مواحه شده و دولت را مجبور به عقب نشينی هائی نمود
شوند اگر در  بيکار میدر یونان هر روز کارگران بيشتری از کار 

های  انگلستان دولت این کشور با بيشرمی تمام به قطع کمک
اجتماعی برخاسته و حتی به حقوق معلولين نيز یورش برده 
است، در اسپانيا  و ایرلند و پرتغال و خالصه همه کشورهای 

داری  نيز شاهد اشکال دیگری از این یورش گسترده به  سرمایه
  .باشيم ان و مردم ستمدیده میدسترنج و حقوق کارگر

  
داری  در ایران نيز که تحت سلطه امپریاليسم بوده و سرمایه

وابسته بر کشور حاکم است نه تنها بحران، کليت نظام اقتصادی 
را فراگرفته بلکه به دليل وابستگی سيستم به نظام جهانی، 

کوشند بار بحران در کشورهای  ها کوشيده و می امپریاليست
ا نيز هر چه بيشتر بر دوش مردم ایران و در رأس آنها متروپل ر

به همين دليل هم ما هر روز . کارگران و زحمتکشان سر ریز کنند
ها همراه  در جامعه خود شاهد توقف چرخ توليد و خوابيدن کارخانه

با اخراجهای وسيع کارگران، عدم افزایش دستمزدها متناسب با 
تب دستمزدها و تحميل تورم کمرشکن موجود، عدم پرداخت مر

واقعيتی . باشيم قراردادهای موقت و سفيد امضاء به کارگران می
گذارد بلکه  که نه تنها ابعاد گسترده بحران موجود را به نمایش می

در همان حال موید  تالش ددمنشانه بورژوازی حاکم برای مکيدن 
باشد که جز فروش نيروی کار  هر چه بيشتر خون کارگرانی می

برای نمونه حداقل . ای برای زنده ماندن ندارند سيلهخود و
 ١٢۵هزارو  ۴٨٧دستمزدی که برای امسال تعيين شده یعنی 

باشد، بنا به  تومان در ماه رسمًا به مقادیر بسيار زیر خط فقر می
اعتراف کارگزاران خود رژیم، این رقم، به سختی کفاف کرایه یک 

ميليون تومان کمتر از اتاق در ماه را داده و به طور کلی یک 
ست که حتی برای زندگی در زیر خط فقر، برای  دستمزدی
دهد  امری که نشان می. باشد های کارگری الزم می خانواده

سرمایه داران با حمایت کامل رژیم حامی خود یعنی جمهوری 
آشامی بيش از هر وقت دیگر خون  اسالمی همچون هيوالی خون
  .ریزند ه و به دیگ سرمایه میکارگران را هر چه بيشتر مکيد

  

توانست با مقاومت و اعتراض و مبارزه  تواند و نمی این واقعيت نمی
کارگران مواجه نشود و به همين دليل هم هر روز شاهد مبارزات 

اعتصاب کارگران نورد لوله . باشيم کارگران در چهارگوشه کشور می
راضی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدشان، تجمع اعت صفا

تپه در  بر مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر و هفت کارگران نی
آهن یزد به  مقابل نهاد ریاست جمهوری، اعتراض کارگران راه

تجمع اعتراضی کارگران قراردادشان از طریق شرکتهای پيمانکاری، 
کارخانه قند و تصفيه شكر اهواز در مقابل استانداری خوزستان به 

شکایت کارگران پتروشيمی ه حقوقشان، ما ٢۶دليل عدم دریافت 
روزی نيست  خالصه ... و ١٣٩٢بندر امام به حداقل دستمزد سال 

برای دستيابی به دستمزدهای معوقه و در اعتراض به  که کارگران 
اخراج خود از کارخانه به پا بر نخيزند و یا برای لغو قراردادهای 

 .موقت چرخ توليد را نخوابانند
 

دهند که  مبارزات همه در شرایطی رخ می این اعتراضات و
دیکتاتوری حاکم در پس هر اعتصابی که در واقع مکتب آموزش 

بيند و به همين خاطر هم  را می" اژدهای انقالب"کارگران است 
فورًا نيروی سرکوب خود را برای پراکنده کردن کارگران به صحنه 

حيات واقعيت این است که جمهوری اسالمی در طول . فرستد می
سرکوبگرانه خود به مثابه رژیم حامی سرمایه داران وابسته حاکم، 

ای از زندان و شکنجه و اعدام تا ترور و اخراج متوسل  به هر وسيله
شده تا مبارزات کارگران را سرکوب نموده و به خصوص جلوی 

های مستقل خود  سازمانيابی کارگران را بگيرد و آنها را از تشکل
مين دليل هم ویژگی بارز این اعتراضات و به ه. محروم سازد

باشد  مبارزات، پراکندگی صفوف کارگران و فقدان تشکلشان می
که باعث شده در بستر سرکوب بيرحمانه طبقه حاکم، کمتر قرین 

جمهوری اسالمی با  .موفقيت گشته و انعکاس واقعی یابد
خفقانی که اعمال کرده  به روشنی تمام نشان داده که تا این 

ژیم بر سر کار است امکان سازمانيابی آزاد کارگران و ایجاد ر
به همين دليل . ای کارگری وجود ندارد های سراسری و توده تشکل

داری   هم ضرورت سرنگونی جمهوری اسالمی و نظام سرمایه
کند  هائی را بازتوليد می وابسته که تا پابرجاست چنين دیکتاتوری

اما تجربه نشان . گيرد قرار می با برجستگی در مقابل کارگران ما
اش  های درونی داده که نابودی جمهوری اسالمی با همه جناح

شود   تنها زمانی به تحقق خواستهای بر حق کارگران منجر می
که به وسيله کارگران و متحدینشان و زیر پرچم خودشان رخ دهد و 

های استثمارگر دیگر و حاميان  نه از طریق دارودسته
. شان و به اصطالح آلترناتيوهای امپریاليستی المللی بين

آلترناتيوهایی که از جمله این روزها برای فریب کارگران از حقوق 
تشکيل " ستاد هماهنگی فعاالن کارگری"کارگر دم زده و 

  .دهند می
  

  !کارگران مبارز
  

تجربه سالها مبارزات کارگران در سراسر جهان ثابت کرده رهائی 
باشد و این رهائی  پذیر می ت خود آنها امکانکارگران تنها به دس

سازمان انقالبی کارگران به سرانجام بدون صف مستقل کارگران و 
بنابراین نه تنها مبارزه برای بهبود شرایط کار و . نحواهد رسيد

زندگی بلکه مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی و پيشبرد 
گران ما قرار گرفته امر انقالب وظيفه بزرگی است که در مقابل کار

واقعيتی که بدون شکل دادن به سازمان انقالبی کارگران و . است
اعمال قهر انقالبی بر عليه دیکتاتوری حاکم به سرانجام 

  .رسد نمی
  

در روز چهانی کارگر بکوشيم تا با همه توان جهت پيشبرد 
  .این رسالت بزرگ گام برداریم

  
  !زنده باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر

  !مرگ بر رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی
  !زنده باد کمونيسم! پيروز باد انقالب

  
  چریکهای فدائی خلق ایران

  ١٣٩٢اردیبهشت 
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اپريل  ٢۴صبح چهارشنبه  ٩در ساعت  
آزمندی سرمايه داران بنگالدشی  ،٢٠١٣

فاجعه ای آفريد که هرگز کارگران آنرا 
 ٨ساختمان  ريزش  .فراموش نخواهند کرد

 ٣٠در " ساوار"در محله " َرنا پالزا"طبقه 
پايتخت بنگالدش که منجر " داکا"کيلومتری 

کارگر و مجروح شدن ١٠٠٠به مرگ بيش از 
نفر گرديد، نفرت افکار  ٢۵٠٠بيش از 

اکثر . عمومی در سراسر دنيا را برانگيخت
کشته شدگان ومجروحان اين فاجعه، 

ر اين پالزا کارگران کارخانه های مستقر د
بودند که به توليد پوشاک برای مشهورترين 
مارک های اروپايی و آمريکايی مشغول 
بوده؛ و دراثر ريزش ساختمان پالزا زير آوار 

تعداد زيادی از آنها در دم جان . ماندند
سپردند؛ بسياری از آنان به طرز فجيعی 
مجروح شدند و تعداد زيادی نيز هنوز جزو 

اين پالزا . ساب ميایندناپديد شدگان به ح
که از پنج کارخانه لباس دوزی، يک بانک و (

مانند ) فروشگاه تشکيل شده بود ٣٠٠
بسياری از ساختمان های صنعتی و 
تجاری وابسته به صنعت رو به رشد 
پوشاک در بنگالدش؛ به طور غيرقانونی و 
بدون مجوز و در نتيجه بدون رعایت کمترین 

  ) ١. (اصول ایمنی ساخته شده بود
اپريل،  ٢٣صبح روز سه شنبه  ٨در ساعت 

وقتی که کارگران می خواستند وارد پالزا 
شده و سر کار بروند؛ متوجه ترک ها و 
شيارهای عميقی در ستون ها و ديوارهای 

کارگرانی . خارجی ساختمان پالزا شدند
که خطر را تشخيص داده بودند اعتراض 

ردند کرده و از ورود به ساختمان خودداری ک
و در خارج از آن منتظر بازرس های 

بازرس شهرداری که به . شهرداری شدند
محل فرستاده شده بود با ديدن ترک های 
ساختمان؛ خطرناک بودن آن را تأئيد کرده و 
از کارگران خواست که وارد ساختمان 

در آن روز کل پالزا موقتأ تعطيل . نشوند
  .    شد

؛ وقتی اپريل ٢۴صبح روز بعد، چهارشنبه 
که کارگران برای کسب اطالع از وضعيت در 

صاحب " ُسهل َرنا"محل حضور يافتند، با 
پالزا و مديران کارخانه ها روبرو شدند که از 
آن ها می خواستند که سر کار برگردند و 

در ديوارها " ترک بی خطر"از چند تا 

وقتی که کارگران فريب اين )  ٢. (نترسند
و از ورود به  سرمايه داران را نخورده

کارخانه خودداری کردند؛ رؤسای کارخانه 
تهديد کردند که هر کارگری که سر ساعت 

سر کار حاضر نشده باشد از کارخانه  ٨
اخراج خواهد شد و اين در حالی بود که 

بانک و صاحبان سه تا از مغازه رؤسای 
هايی که در طبقه اول ساختمان قرار 

زمان تعمير داشتند اعالم کرده بودند که تا 
  .ساختمان، تعطيل خواهند بود

بر اساس قانون غير رسمی و فوق العاده 
وحشيانه حاکم بر کارخانه های پوشاک در 
بنگالدش، اگر کارگری بدون اجازه کارفرما 
سر کار حاضر نشود؛ مجبور است در ازای 

روز مجانأ کار کند و يا  ٣هر يک روز غيبت 
توجه به  با. این که کأل اخراج خواهد شد

اين وضعيت؛ کارگران مجبور شدند عليرغم 
خطری که احساس می کردند؛ وارد 
ساختمان پالزا شده و برای شروع کار به 

يک ساعت بعد؛ . کارخانه ها بروند
ساختمان پالزا فرو ريخت و صدها تن از 
کارگران که بيشتر آنها کارگران زن بودند و 
ن برای تأمين زندگی خود و خانواده هايشا

با ناچيزترين دستمزدها در کارخانه های 
مستقر در اين ساختمان کار می کردند را 

  .زير آوار دفن کرد

صدها تن از ساکنين منطقه برای نجات 
جان بازماندگان به محل شتافتند و با 
دست خالی در جستجوی زخمی ها؛ 
سنگ و سيمان و تيرآهن و ماشين االت 

بيش از . کارخانه ها را جا به جا می کردند
هزار نفر از مردم شهر برای اهدای  ٢٠٠

خون به بيمارستان ها شتافتند که اکثرا در 
مواقع عادی هم دچار کمبود خون و ديگر 

  . امکانات پزشکی هستند
  

تا چند روز صدای ناله کسانی که زير آوار 
زنی که . مانده بودند شنيده می شد

دستش در زير آوار گير کرده بود به 
دستم را "ان التماس می کرد که امدادگر

تصاویر و ." قطع کنيد؛ جانم را نجات دهيد
فيلمهای بخشی از این صحنه های فجيع و 
فريادهای مشابه ديگر قربانيان که از گوشه 

و کنار خرابه به گوش می رسيد؛ در رسانه 
در روز شنبه . شدهای جهان منعکس 
نفر توسط گروه  ٣٠یعنی چهار روز بعد، 

ز زير آوار نجات يافتند اما برخی از امداد ا
نجات يافتگان از شدت جراحات در 

در روز يکشنبه . بيمارستان فوت کردند
نفر رسيد و  ٣٨١تعداد کشته شدگان به 

نيز هنوز زير ) نفر ٩٠٠بيش از (تعداد زيادی 
نفر کارگر نيز  ٩٠٠بيش از . آوار مانده بودند

 ناپديد شده و هنوز اجسادشان پيدا نشده
چندين کودک نيز که در مهدکودک . است

طبقه باالی کارخانه بودند جزو ناپديد 
  . شدگان هستند

  
بعد از چند روز که ديگر اميدی به زنده 
ماندن بازماندگان نبود، لودر های بزرگ 
برای برداشتن تکه های عظيم سيمان و 
خاک و سنگ به کار گرفته شدند و تعداد 

ار دفن نامعلومی برای هميشه زير آو
وقتی که هنوز کار امدادگران و . شدند

به اتمام " پالزای َرنا"داوطلبان در محل 
نرسيده بود که ناگهان متوجه شدند که 

که کنار محل فروريخته " اس.آر"برج تجاری 
اين . قرار دارد نيز در حال فرو ريختن است

 ٣٠حادثه نيز منجر به مجروح شدن بيش از 
  .لبان شدنفر از امدادگران و داوط

  
اعتراضات کارگران و  مقابله پليس با 

  آنان
از روز پنجشنبه؛ در اعتراض به دولت و 
سرمايه دارانی که مقصر اصلی اين جنايات 

 ٢٠بودند؛ تظاهرات بزرگی توسط بيش از 
هزار کارگر برگزار شد که خواهان محاکمه 

برخی از . و مجازات مقصرين بودند
که مقصرين تظاهرکنندگان شعار می دادند 

تعداد زيادی از . اين جنايت بايد اعدام شوند
کارگران معترض نيز که مراسم يادبودی را 

متری ويرانه به جا مانده برگزار  ١٨٠در 
کرده بودند؛ مورد هجوم پليس قرار گرفته و 

در . نفر از آنها مجروح شدند ٣٠حدود 
تظاهرات روز جمعه و شنبه پليس تالش 

ور و گلوله های کرد که با گاز اشک آ
پالستيکی و آب فشار قوی تظاهرکنندگان 

اما کارگران معترض با . را متفرق کند
خشونت با پليس برخورد کردند و به راه 

 ! حرص و آز سرمايه داران و كشتار بيرحمانه كارگران
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 اسامي و تصاوير صد ها كارگر زحمتكش بنگالدشي پس از فاجعه اخير كه هنوز مفقوداالثر هستند

بر اساس قانون غير رسمی و فوق 
العاده وحشيانه حاکم بر کارخانه 
های پوشاک در بنگالدش، اگر 

بدون اجازه کارفرما سر کار  کارگری
حاضر نشود؛ مجبور است در ازای 

روز مجانأ کار کند  ٣هر يک روز غيبت 
با . ج خواهد شدکأل اخرا و يا این که

توجه به اين وضعيت؛ کارگران مجبور 
شدند عليرغم خطری که احساس 
می کردند؛ وارد ساختمان پالزا شده 
و برای شروع کار به کارخانه ها 

يک ساعت بعد؛ ساختمان . بروند
پالزا فرو ريخت و صدها تن از 
کارگران که بيشتر آنها کارگران زن 
 بودند و برای تأمين زندگی خود و
 خانواده هايشان با ناچيزترين
دستمزدها در کارخانه های مستقر 
در این ساختمان کار می کردند را 

 .زیر آوار دفن کرد
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جاده  ۵پيمايی و تظاهرات ادامه داده و 
اصلی منجمله جاده های کارخانه ها به 
فرودگاه را مسدود کردند تا از صدور پوشاک 

. ی کنندبه خارج از کشور جلوگير
انجمن توليد "تظاهرکنندگان به ساختمان 

" کنندگان و صادرکنندگان پوشاک بنگالدش
و کارخانه هايی که صاحبانشان در عزای 
عمومی شرکت نکرده و کارخانه را تعطيل 
نکرده بودند؛ حمله کرده و آنها را وادار 

  ) ٣. (کردند که درهای کارخانه ها را ببندند

صورتی که یک بار دولت بنگالدش به همان 
دیگر در این حادثه نشان داده شد، هرگز از 
سرکوب وحشيانه و اقدامات جنايتکارانه 
عليه کارگران به نفع حفظ منافع 
امپرياليست ها و طبقه سرمايه دار وابسته 
. حاکم بر اين کشور، خودداری نکرده است

نيز در حمله  ٢٠١٠به عنوان مثال در سال 
ات کارگری که در پليس به يکی از تظاهر

اعتراض به عدم وجود امکانات ايمنی در 
کارگر کشته  ۴کارخانه ها بر پا شده بود 

  .شدند

  توليد و صادرات پوشاک در بنگالدش
             

فاجعه قربانی شدن دستجمعی کارگران 
بنگالدش توجه افکار عمومی را به استثمار 
شدید و وحشيانه کارگران پوشاک توسط 

ان زالو صفت بنگالدشی و سرمایه دار
کمپانی های امپریاليستی ذی نفع در بازار 

در . صنعت پوشاک این کشور جلب کرد
سال گذشته؛ توليد و صادرات  ١٠طول 

پوشاک در بنگالدش سريعأ توسعه يافته و 
درصد کل صادرات اين کشور را  ٨٠اکنون 

تشکيل می دهد و بنگالدش به دومين 
) د از چينبع(کشور صادرکننده پوشاک 

سازمان دهندگان این . تبديل شده است
توليد سرمایه داران وابسته داخلی و 
همدستان امپریاليست آنها در اروپا و آمریکا 

  .هستند
  

، سرمايه داران "َرنا پالزا"بعد از فاجعه 
غربی و واردکنندگان پوشاک از بنگالدش؛ و 
رسانه های غربی همدست آن ها اشک 

ريخته و از دولت  تمساح برای کارگران
بنگالدش انتقاد کرده و به ظاهر خواستار 
افزايش نظارت های دولتی بر وضعيت 

همچنين انجمن . کارخانه ها شده اند
توليدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک اعالم 
کرد که مقررات جديدی ايجاد کرده و به 
عنوان مثال هر چند ماه يکبار چندين 

ه ها مهندس را برای بازرسی کارخان
اما همانطور که واقعيت تا . خواهند فرستاد

کنون نشان داده، در شرایط همدستی 
سرمایه داران با مقامات دولتی و در حالی 
که بسياری از مقامات دولتی خود صاحبان 
کارخانه ها می باشند، و با وجود فساد در 
دستگاه دولت، مسلم است که این گونه 

. ردبازرسی ها دردی را دوا نخواهد ک
اساسًا دولت بنگالدش عليرغم اطالع 
داشتن از شرايط ناامن محيط کار در 
کارخانه های اين کشور؛ هرگز گامی برای 
. ارتقای ايمنی شرايط کار برنداشته است

کارگران نيز به خوبی می دانند که سرمايه 
داران ابدأ به فکر حفظ امنيت جانی آنها  

اجعه نبوده و فقط نگران هستند که مبادا ف
اخير ضربه ای به توليد و صادرات پوشاک و 

مسلم است . سود و سرمايه آن ها بزند
سرمايه داران حريص و سودجوی بين  که

المللی که به دنبال کاهش مخارج توليد و 
کسب سود بيشتر هستند؛ دلشان به 
حال کارگران بنگالدشی نسوخته و حاضر 
نيستند اندکی از سود خود چشم پوشی 

خواهند که بخشی از آن صرف کرده و ب
امکانات ايمنی کارخانه ها و بهبود وضعيت 

تا کنون نيز همانطور که ) ٤.(کارگران شود
فجایع اخير نشان می دهند چيزی از ثروت 
و سرمايه عظيم توليد شده توسط کارگران 
پوشاک در بنگالدش؛ صرف ايمنی محل کار 
و يا حداقل رفاه توليد کنندگان آن نشده 

  .است
  
  

  فاجعه اخير و پاسخ سرمایه داران
  

مقامات دولتی بنگالدش ادعا کرده اند که 
عامالن جنايت اخير را بدون توجه به 

اقتصادی  -وابستگی ها و قدرت سياسی
شيخ "البته . آنان محاکمه خواهند کرد

نخست وزير بنگالدش و ديگر " حسينا
با چنين وعده و وعيدهائی  مقامات دولتی
نشاندن خشم کارگران و  تنها هدف فرو

توده های ستمدیده حامی آنان را تعقيب 
می کنند و به این ترتيب می کوشند تا از 
تأثيرات منفی فاجعه ای که به دست 
سرمایه داران و حاميانشان عليه کارگران 
به وجود آمده بر روی صنعت سودآور 

در حال حاضر . پوشاک جلوگيری کنند
و " َرنا پالزا"صاحب ساختمان " ُسِهل َرنا"

 ٢همچنين صاحبان چهار تا از کارخانه ها و 
که در روز سه شنبه ادعا کرده (مهندس 

دستگير ) بودند که ساختمان امن است
شده اند و پليس آنها را در کانال های 
تلويزيونی به عنوان مقصرين اصلی اين 

اين افراد . جنايت به نمايش گذاشته است
توجهی و  قتل غيرعمد ناشی از بی"به 

متهم شده اند که مجازات آن " غفلت

اما . سال زندان خواهد بود ۵حداکثر 
واقعيت اين است که محاکمه اين چند نفر 
هيچ تأثيری بر شرايط کاری کارگران و 
وضعيت ايمنی کارخانه ها در بنگالدش 

عالوه بر آن؛ مقامات . نخواهد گذاشت
که از طريق (سياسی و نظامی بنگالدش 

ارخانه های پارچه بافی و سرمايه احداث ک
گذاری در اين صنعت به ثروت های نجومی 

در ايجاد شرايطی که ) دست يافته اند
. منجر به اين جنايت شد دست داشته اند

حرص و طمع بی حد اين سرمايه داران و 
همچنين سرمایه داران بين المللی 

موجب می شود که از ) امپرياليست ها(
منجمله عدم (يد طريق کاهش مخارج تول

رعايت اصول ايمنی در کارخانه ها به عنوان 
و به ) يکی از راه های کاهش مخارج توليد

قيمت جان کارگران؛ به سودهای هرچه 
درنتيجه؛ وقوع چنين . بيشتری دست يابند

حوادث دهشتناکی در کارخانه های 
بنگالدش به امری معمولی تبديل شده 

کنون تا ٢٠٠۵به طوری که از سال . است
کارگر فقط در اثر آتش سوزی  ٧٠٠بيش از 

در کارخانه های اين کشور کشته شده 
اما دادگاه های متعددی که برای . اند

محاکمه صاحبان و مديران کارخانه ها 
تشکيل شدند؛ همه بی نتيجه مانده اند و 
در هيچکدام از آن ها مسببين اصلی مقصر 

از جمله . شناخته نشده و مجازات نشدند
جریان وقوع یکی از آتش سوزی ها که  در

در کارخانه  ٢٠١٢نوامبر  ٢۴در تاریخ  
کارگر  ١١٧پيش آمد، بيش از " تزرين"

این فاجعه به این شکل ) ٥.(کشته شدند
به وقوع پيوست که بعد از شروع آتش 
سوزی در طبقه اول و به صدا درآمدن آژير 
خطر؛ مدير کارخانه مانع خروج کارگرانی که 

ه دوم کار می کردند شده و به آن در طبق
ها دستور دادند که به کار خود ادامه 

اما عليرغم مقصر بودن مدير . بدهند
کارخانه، او توانست با استفاده از فساد 
اداری در دولت بنگالدش، از مجازات فرار 

   .کند
  

  فساد دستگاه دولت و امر بازرسی
  

ماهيت سيستم سرمايه داری وابسته و 
قی بنگالدش که فساد اداری دولت ضد خل

را مرتبأ باز توليد و تشديد می کند؛ موجب 
شده که هميشه مقررات و استانداردهای 

به . ساختمان سازی زير پا گذاشته شوند
برای " َرنا پالزا"عنوان مثال جواز ساختمان 

طبقه  ٣طبقه بوده؛ اما  ۵يک ساختمان 
اضافی به طور غيرقانونی روی آن ساخته 

از طرف دیگر، نه فقط دولت . شده است
هميشه تالش می کند که از هزينه های 
بازرسی و نظارت بر اجرای قوانين و مقررات 
بکاهد، بلکه اساسًا در شرایطی که فساد 
سر تاپای ساختار ماشين دولتی در نظام 
سرمایه داری وابسته بنگالدش را فرا 
گرفته، بازرسی صرفًا به امر تشریفاتی 

بر اساس گزارشی که . تتبدیل شده اس
بنگالدش " ديلی استار"اخيرأ در روزنامه 

منتشر شد به تعداد محدود بازرسين 
فقط :  اشاره شده و گفته شده است که

نفر بازرس ايمنی در سراسر بنگالدش  ۵١

فاجعه قربانی شدن دستجمعی 
مومی کارگران بنگالدش توجه افکار ع

را به استثمار شدید و وحشيانه 
کارگران پوشاک توسط سرمایه داران 
زالو صفت بنگالدشی و کمپانی های 
امپریاليستی ذی نفع در بازار صنعت 

در طول . پوشاک این کشور جلب کرد
سال گذشته؛ توليد و صادرات  ١٠

پوشاک در بنگالدش سريعأ توسعه 
درصد کل صادرات  ٨٠يافته و اکنون 

شور را تشکيل می دهد و اين ک
بنگالدش به دومين کشور صادرکننده 

تبديل شده ) بعد از چين(پوشاک 
سازمان دهندگان این توليد . است

سرمایه داران وابسته داخلی و 
همدستان امپریاليست آنها در اروپا و 

دولت بنگالدش عليرغم  .آمریکا هستند
ط ناامن محيط کار در اطالع از شراي

رگز گامی برای ارتقای ؛ هکارخانه ها
  .ايمنی شرايط کار برنداشته است
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وجود دارند که موظف 
هزار  ٢٠٠بر بيش از " نظارت"بر

هزار  ۵منجمله حدود (کارخانه 
 ۴۶رای و اج) کارخانه پوشاک

قانون در رابطه با ايمنی محل 
کار، دستمزد و رفاه کارگران در 

جالب . کارخانه ها هستند
است که در گزارش مزبور از 
طرف يکی از اين بازرس ها 
اعتراف شده که اين 

هايی که ما انجام "بازرسی"
" تظاهر"می دهيم؛ چيزی جز 

  ) ٦." (نيستند
  

در رسانه های غربی نيز 
ه با فاجعه مطالبی در رابط

اخير و امر بازرسی منتشر 
 به عنوان مثال در. شده اند

" فايننشيال تايمز"مقاله ای در 
انگلستان گفته شده که فروشگاه های 
غربی که از بنگالدش پوشاک وارد می 

موظف هستند که بر بهتر شدن "کنند 
وضعيت ايمنی کارخانه های بنگالدش به 

آن عنوان شرط ادامه همکاری تجاری با 
در مقاله مزبور در ." کشور پافشاری کنند

مورد دولت بنگالدش نيز گفته شده که 
توسط صنعت پوشاک به "دولت بنگالدش 

بسياری از ... گروگان گرفته شده 
سياستمداران خود صاحبان کارخانه های 

البته واقعيت اين است ." پوشاک هستند
مانند همه دولت های (که دولت بنگالدش 

حافظ منافع طبقه ) وابسته سرمايه داری
سرمايه دار وابسته و اربابان امپرياليست 

اما هدف اين ادعاها و . آن ها می باشد
شعارهای رسانه های امپرياليستی؛ 

برای " انسان دوستانه"ساختن يک نقاب 
امپرياليست هاست تا با توسل به آن 
ریشه اصلی استثمار وحشيانه و فجایع 

ان را الپوشانی ناشی از آن  در حق کارگر
در واقع این صاحبان کمپانی های . کنند

عظيم امپریاليستی و فروشگاه های 
زنجيره ای آنها هستند که از طريق کاهش 

منجمله کاهش مخارج ايمنی (مخارج توليد 
و استثمار هرچه بيشتر نيروی ) کارخانه ها

کار ارزان در کشورهای وابسته، به کسب 
دارند آن سودهای نجومی رسيده و سعی 

  . را ادامه دهند
  

مقررات تجاری روی کاغذ دولت های 
" برنامه هايی"غربی؛ منجمله به اصطالح 

که سرمايه داران غربی ادعا می کنند برای 
بازرسی پروسه توليد پوشاک در بنگالدش 
به اجرا گذاشته اند؛ در واقع طرح هايی 
صرفأ ظاهری و تبليغاتی بوده و تنها هدف 

نه که اشاره شد، اين است آن ها همانگو
که هر گونه مسئوليت را از سرمايه داران 
غربی دور کنند و به گردن سرمايه داران و 

  .دولت های وابسته بياندازند
  

از طرف ديگر ، سرمايه داران بنگالدشی نيز 
تالش می کنند هرگونه مسئوليت را از خود 
دور ساخته و به گردن سرمايه داران غربی 

به عنوان . دات بنگالدش بياندازندخريدار تولي
رئيس سابق " شفيال مهی الدين"مثال 

انجمن توليد کنندگان و صادرکنندگان 
پوشاک بنگالدش در اين رابطه گفته است 

قيمت نهايی را سرمايه داران غربی "که 
تعيين می کنند و توليدکنندگان بنگالدشی 
را از نظر قيمت و مهلت تحويل کاال چنان 

می گذارند که آن ها نيز وادار تحت فشار 
می شوند دائمأ از مخارج توليد کاسته و 
." ساعات کار کارگران را افزايش بدهند

دقت در این اعترافات سخيفانه نشان 
دهنده یکی از نتایج ضد خلقی وابستگی 
نظام سرمایه داری به امپریاليستها و 
روشن کننده یکی از کانالهای کسب 

رات امپریاليستی مافوق سود توسط انحصا
از طریق استثمار فوق وحشيانه کارگران 

    .محروم کشورهایی نظير بنگالدش است
  

بنگالدش مشهور به يکی از بدترين کشور 
کشورها از نظر فساد اداری و رشوه خواری 
و فقدان استاندارهای ايمنی در کارخانه ها 
و ساختمان سازی و مناطق مسکونی 

 - دماتیهمه اين کمبودهای خ. است
اجتماعی بخشی از سيستم  -قانونی

ضدکارگری حاکم بر بنگالدش بوده و 
ضررهای جانی و مالی آن متوجه طبقه 
. کارگر و اقشار فرودست جامعه است

واقعيت اين است که هرچند که فاجعه ای 
قتل و جنايتی رخ داد؛ " َرنا پالزا"که در 

ناشی از طمع و آزمندی  سرمايه داران  و 
دکارگر کارخانه های مستقر در مديريت ض
؛ اما این وضع در شرایط سلطه آن جا بود

سيستم سرمایه داری وابسته در 
از این رو هم دولت . بنگالدش به وجود آمد

و سرمايه داران بنگالدشی وابسته به 
امپرياليسم؛ و هم اربابان امپرياليست آن 
ها در ايجاد سيستمی که هدفش افزايش 

به قيمت کاهش مخارج سود سرمايه داران 

توليد و قربانی کردن زندگی 
کارگران است؛ دست داشته و 
همه آنها در قتل و کشتار و 
غارت کارگران شريک جرم می 

  .باشند
 مریم

  
  :زيرنويس ها

کارخانه پارچه بافی  ۵) ١(
 ,Ether Texبه نام های 

New Wave Bottoms, 
New Wave Style, 
Phantom Apparels,  

Phantom TAC  با سه هزار
کارگر که مارک های 

 ,Mangoمشهوری مانند 
Primark, C&A, KIK, Wal-
Mart, Children’s Place, 
Cato Fashions, 

Benetton, Matalan, Bon Marché  را
توليد می کردند؛ در اين پالزا واقع 

  .شده بودند

محمد "صاحب اين مجتمع صنعتی ) ٢(
د اتحا"نام دارد و به حزب " ُسهل َرنا

 -عوام، يا حزب اتحاد مردم بنگالدش
Bangladesh Awami League "

يکی از دو اين حزب . وابسته است
حزب رسمی بنگالدش است که پس 

به قدرت  ٢٠٠٨از پيروزی در انتخابات 
 به دليل" َرنا پالزا"صاحب . رسيد

وابستگی به اين حزب توانسته بود 
بدون مجوز رسمی ساختمان پالزا را 

   .بسازد

)٣ (Bangladesh Garment 
Manufacturers & Exporters 

Association (BGMEA)  

طرفين قرارداد سرمايه داران ) ٤(
که (بنگالدش شامل ارتش آمريکا 

يونيفرم هايش ساخت بنگالدش 
و صاحبان فروشگاه زنجيره ای ) است

، کمپانی ايرلندی "وال مارت"
 "اسپانيا، " Mango "، "پریمارک"

C&A " و" PC Penney " بلژيک و ديگر
سرمايه های بزرگ آمريکايی و 

  .اروپايی هستند
در محله  Tazreenکارخانه  )٥(
 Ashulia  در حومه داکا که يونيفرم

  .های ارتش آمريکا را نيز توليد می کند
  
به برای مطالعه گزارش مزبور ) ٦(

لينک زير مراجعه کنيد 
http://www.thedailystar.net/bet

-just-watch-a2/news/factory
farcical/  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  تظاهرات كارگران بنگالدشي در اعتراض به فاجعه كشتار اخير كارگران پوشاك

 

 !نظام سرمايه داري جهانينابود باد 
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  !سال 18راهپيمايي روز جهاني كارگر در آمستردام پس از 
سال، در  ١٨مه، برای اولين بار  پس از  در تاریخ چهارشنبه اول ماه

روز جهانی کارگر، راهپيمایی بزرگی، در آمستردام هلند برگزار 
مراسم اول ماه در سالهای اخير بر طبق يک روال جا افتاده  . شد

برگزار می شد و " روتردام"مه به شکل تظاهرات و راهپيمایی در 
و گراميداشت  هيچ راهپيمائی ای صورت نمی گرفت در آمستردام 

با برپایی جلسه در سالن جشن گرفته می روز جهانی کارگر صرفا 
، امسال "ميز کتاب آمستردام"اما با تالشهای پيگير فعالين . شد

حزب "، )FNV(فعالين اتحادیه های کارگری از جمله 
، و تشکلهای مبارز انقالبی و فعالين جنبش )SP" (سوسياليست

پالتفرم ضد راسيستی و فعالين ميز زنان و فعالين کارگری ترک، 
با ) شامل فعالين چریکهای فدایی خلق ایران(کتاب آمستردام 

سازماندهی این حرکت برجسته، اول ماه مه را آنطور که شایسته 
آن است، به صورت مارش و راهپيمایی به خيابانهای آمستردام 

  . کشاندند
  

س آمستردام بعد از ظهر از بور ٧در ساعت تظاهرات اول ماه مه 
)Beurs Plein( شروع شد و جمعيت شرکت کننده) ٧٠٠در حدود 

" ، ضمن حمل پالکاردها و بنرهای خود، با شعارهایی نظير )نفر
در یکی از " اول ماه مه تعطيل بايد گردد"و "  زنده باد سوسياليسم

این حرکت . شلوغترین خيابانهای آمستردام به راهپيمایی پرداختند
پس از انجام . رین را به تظاهرات جلب کرده بودتوجه تمام عاب

 Brakke(تن از تظاهر کنندگان در سالن  ۵۵٠راهپيمایی، نزدیک به 
Grond ( اجتماع کرده و به سخنان سخنرانان و از جمله نماینده

  . گان اتحادیه های کارگری گوش فرا دادند
يز در زمان برگزاری مراسم در سالن، نيروهای انقالبی و مترقی ن

فعالين چریکهای فدایی خلق در . اقدام به برپایی ميز کتاب کردند 
آمستردام نيز با قرار دادن نشریات و اعالميه های سازمان به 

برغم آنکه . به توزیع آنها پرداختند در محل سالن زبانهای مختلف،
به گرفتن محل، یکی از کانالهای تلویزیونی هلند نيز با حضور در 

هيچ خبری از این پرداخت، اما  از این مراسم امهفيلم و ضبط برن
   .هلند پخش نشد" مدیای آزاد"حرکت برجسته در باصطالح 

  
  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در هلند

  ٢٠١٣ماه می  ۵
  

  !بزرگداشت روزجهاني كارگر در اسلو
در تاریخ اول ماه مه امسال، بزرگداشت روز جهانی کارگر در اسلو 

نروژ جزو .ی و برگزاری یک مراسم مبارزاتی برگزار شدبا راهپيمای
کشورهایی است که اول ماه مه را به عنوان روز جهانی کارگر به 
رسميت می شناسد و هر ساله مراسم هایی رسمی در تمام 
شهرهای این کشور از سوی نهادها و سندیکاهای کارگری برقرار 

تثنی نبوده اسلو پایتخت نروژ نيز از این قاعده مس. می شود
اول ماه مه هر سال ميدان کارگر شهر اسلو پذیرای . است

کارگران، احزاب، سازمان ها و سندیکاهای کارگری داخلی و 

خارجی است که در جامه های کارگری و رسمی به همراه گروه 
های موسيقی و ارکسترهای بزرگ روزجهانی کارگر را به این 

یر کار دولت نروژ نيز در مراسم امسال وز. شکل جشن می گيرند
شرکت داشت و به این وسيله طبقه سرمایه دار حاکم بر این 
کشور سعی کرد که با فرستادن نماینده دولت به تجمع بزرگ 

مراسم با . کارگران، خود را مدافع حقوق طبقه کارگر جلوه دهد
حضور جمع بزرگی از شرکت کنندگان با چند سخنرانی و از جمله 

سندیکاهای کارگری آغاز و پس از اجرای سخنرانی نماینده 
  .به شکل راهپيمایی در مرکز شهر ادامه یافت ،موسيقی

  
سازمان ها و احزاب خارجی از جمله احزاب و سازمان های ایرانی 

فعالين چریکهای فدایی . حضور چشمگيری در این مراسم داشتند
هر جمهوری اسالمی با "پالکارد با خلق ایران در نروژ نيز همراه 
حضور شاخص خود را به نمایش " جناح و دسته نابود باید گردد

گذاشته و ضمن راهپيمایی در سطح شهر اقدام به پخش پيام 
چریکهای فدایی خلق ایران به زبان های انگليسی و فارسی 
کردند و پس از اتمام مراسم و راهپيمایی نيز در مراسمی که به 

شده بود شرکت منظور گرامی داشت این روز تدارک دیده 
  . جستند

مراسم گرامی داشت اول ماه مه در شهر اسلو با همکاری احزاب 
چریک های فدایی  ينو سازمان های کمونيست دیگر از جمله فعال

خلق ایران برنامه ریزی و تدارک دیده شده بود که استقبال 
مراسم با اجرای سرود . مناسبی نيز از آن صورت گرفت

و رفيقی که اجرای برنامه را به عهده داشت انترناسيونال آغاز شد 
با اعالم یک دقيقه سکوت برای بزرگداشت جانفشانان راه ازادی و 
سوسياليسم برنامه را آغاز کرده و شعر زیبایی از سعيد سلطانپور 

حزب کمونيست يکی از رفقای پس از این . را برای حضار خواند
ارگر در ایران ایراد ایران سخنانی در باب موانع تشکل یابی طبقه ک

در بخش بعدی یکی از رفقای فعالين چریکهای فدایی خلق . کرد
سخنانی را در گرامی داشت اول ماه مه برای حضار ایراد کرد که 

هم چنين در . سخنان سخنرانان مورد استقبال حاضرین قرار گرفت
ادامه برنامه و بخش قرائت بيانيه ها، پيام چریکهای فدایی خلق 

ه مناسبت اول ماه مه توسط رفيق مجری برای حضار ایران ب
  . خوانده شد

در تمام طول مراسم پالکارد و شعارهای فعالين چریکهای فدایی 
در . خلق ایران در نروژ دیوار سالن برگزاری مراسم را آذین کرده بود

پایان نيز، مراسم با اعالم همبستگی با طبقه کارگر به پایان 
ه در اسلو برنامه موفقی در بزرگداشت مراسم اول ماه م. رسيد

روزجهانی کارگر از طریق اتحاد عمل بين نيروهای انقالبی در این 
  . شهر بود

  !باد انقالب زنده 
  !باد کمونيسم پيروز

  نروژ –فعالين چریک های فدایی خلق ایران 
  ٢٠١٣می  ٥

 

 گزارش فعاليتهاي فعالين چريكهاي فدايي خلق ايران در روزجهاني كارگر در كشورهاي مختلف
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  ! در نيويورك آمريكا 2013راهپيمايي اول ماه مه 

نيویورک شاهد یکی از بزرگترین مردم ، ٢٠١٣ در روز اول ماه مه
. ندهای اخير  در این شهر بود تظاهرات های کارگری در سال

جنبش "هزاران تن از کارگران اتحادیه های مختلف کارگری، فعاالن 
ها و اهداف کارگران و  ، نيروهای انقالبی و مدافعين آرمان"اشغال

تلف شهر و زحمتکشان با حضور گسترده خویش در مناطق مخ
" اتحادیه منهتن"سپس حرکت و ملحق شدن به یکدیگر در منطقه 

 مراسم، حرکتی را سازمان دادند که به گفته یکی از سخنرانان
تظاهرات در . تظاهرات اول ماه مه در شهر نيویورک بود" بزرگترین"

های مختلف از ُنه نقطه مختلف، شامل چهار ميدان و چهار  ساعت
شکل گرفت و گسترش یافت و  " بروکلين"از  و" منهتن"پارک در 

بعد از  ۴پس از مدتی تظاهرکنندگان در صفوف گسترده در ساعت 
این شکل از حرکت . ظهر در ميدان اتحادیه منهتن به هم پيوستند

های جنبش اشغال وال استریت گرفته  که تجربه آن از تاکتيک
سال در شده بود، نقش بزرگی در موفقيت آميز بودن تظاهرات ام

که در اول ماه (صفوف بسيار گسترده راهپيمایان . نيویورک داشت
" برادوی"از طریق خيابان ) های اخيردر این حد نبود می در سال

تراکم صفوف . سرازیر شد" زکوتی پارک"و " وال استيریت"بطرف 
و حدود نصف " برادوی"ای خيابان نتظاهرات به حدی بود که کل په

ير توسط تظاهرکنندگان اشغال شده بود و عرض پياده رو های مس
با این وضع دیگر از کوشش پليس برای کنترل مسير راهپيمایان و 

تصاویری از . روها خبری نبود هدایت تظاهر کنندگان به پياده
رهبران برجسته کارگری نظير مارکس و لنين توسط برخی 

نکته مهمی که در تظاهرات امسال  .راهپيمایان حمل می شد
هانی کارگر در شهر نيویورک خودنمایی می کرد شرکت روزج

شمار بسيار زیاد جوانان در این حرکت بود به شکلی که بر طبق 
، حدود سه چهارم جمعيت تظاهر کننده شاهدان عينی مشاهدات

  .را جوانان زیر سی سال تشکيل می دادند
برخی از شعارهای داده شده در طول راهپيمایی و محل تجمع 

مردم متحد شکست " :گان در ميدان به این شرح بودندتظاهرکنند
به " ،"کارگران متحد شکست ناپذیر هستند"، "ناپذیر هستند

آری ما " ،"درصد هستيم ٩٩ما " ،"ها سرازیر شوید خيابان
کارگران، " ،"دانشجویان اتحاد اتحاد ،کارگران" ،"ميتوانيم

رکت که این شعار، یادآورح" دانشجویان شهر را اشغال کنيد
کارگران ، "وال استيریت بود،  اشغالمبارزاتی فعاالن دانشجویی 

   !"دانشجویان، اعتراض و راپيمایی کنيد
یکی دیگر از جنبه های قابل توجه تظاهرات اول ماه مه در 

کارگر نشين شهر از منطقه  نيویورک، شرکت افرادی از مناطق
اخير خانه  )سندی( بود که در جریان فاجعه توفان "بریزی پوینت" 

این زحمتکشان با صف . هایشان به سختی آسيب دیده است
ها از نبود  آن. مستقل خود برای شرکت در تظاهرات آمده بودند

ها از تعدیات و  آن. خشمگين بودند ،های الزم دولتی کافی کمک
شان برای  های بيمه و عدم انجام تعهدات غارتگری شرکت

نظور تعمير و ساختن سرپناه پرداخت غرامت به آسيب دیدگان به م
سخن می گفتند و مطرح می کردند که چگونه در اثر بهانه های 

های بيمه و یا به این دليل که در اثر ناتوانی مالی قادر  پوچ شرکت
به  محروميتبه بيمه کردن خانه هایشان نبوده اند اکنون در فقر و 

 بسياری از آسيب دیدگان در اثر فراموش شدن. سر می برند
مجبور به رها ها  و یا اهمال این ارگانهای دولتی  ارگان توسط

ها  کردن خانه هایشان و زندگی در خانه های اقوام و کانکس

مطابق اظهارات این زحمتکشان بال دیده منطقه   .شده بودند
های  شان به شهر ارواح تبدیل شده و نمایندگان شرکت سکونت

ویند اینجا دیگر محل ها ميگ غارتگر و رنگارنگ خصوصی به آن
. زمين خانه هایتان را به ما بفروشيد و بروید ،زندگی نيست 

ها در حالی دامن زحمتکشان این مناطق را  تمامی این مصيبت
گرفته که منطقه مرفه نشين  وال استيرت و منهتن در همان 

های  های دولتی و پرداخت شرکت روزهای اول با سيل کمک
لين چریکهای فدایی خلق ایران در نيویورک فعا .بيمه روبرو شده اند

شرکت کرده و با حمل آرم سازمان اول ماه مه فعاالنه در تظاهرات 
و پالکاردهای خویش به پخش اعالميه سازمان به مناسبت روز 

تمامی اطالعيه های . پرداختند) به زبان انگليسی(جهانی کارگر 
. شدچاپ شده به سرعت پخش و در عرض مدت کوتاهی تمام 

توجه خاص مردم محل به آرم سازمان و پالکاردی که جنایات 
های زیادی از  جمهوری اسالمی را تصویر کرده بود، موجب پرسش

های ضد کارگری جمهوری  سوی مردم محل در مورد سياست
اسالمی و خود سازمان ما شد که در این موارد، رفقا با توضيح و 

جمهوری اسالمی های ضد کارگری  افشاگری در مورد سياست
واالت مردم و فعالين سياسی در مورد آرم و اهداف سازمان ئبه س

  .نيز جواب دادند
  فعالين چریکهای فدایی خلق ایران در نيویورک

  ٢٠١٣/مه/١
  

  استراليا -اول ماه مه در سيدني

مراسم ماه مه در استراليا بر طبق روال هميشگی و به دليل آن  
تعطيل رسمی نيست ، در اولين روز که اول ماه مه در این کشور 
امسال تظاهرات روز جهانی کارگر .  یکشنبه ماه مه برگزار ميشود

این . در روز پنجم ماه مه در  سيدنی و شهرهای دیگر برگزار شد
گردهمائی از جلوی پارلمان ایالتی در سيدنی آغاز و بعد از پيمودن 

خيابان های مسيری طوالنی تر از سال های قبل و پس از گذر از 
اصلی شهر، به پارک بلمور در جنوب شهر رسيد و بعد از انجام 

  .سخنرانی هایی از سوی سازمان دهندگان تظاهرات پایان یافت
در تظاهرات امسال اتحادیه های کارگری بيشتری شرکت کرده 

تعداد شرکت کنندگان اتحادیه ها بخاطر کنترل بيشتر کميته . بودند
نيز مخالفت با برنامه های ضد کارگری دولت  برگزاری اول ماه مه و
یکی دیگر از دالیل شرکت بيشتر اعضای . ایالتی انجام گرفت

در حال . اتحادیه های کارگری بخاطر انتخابات فدرال استراليا ست
حاضر حزب کارگر در قدرت بوده ولی از موقعيت ضعيفی برای 

های کارگری  بيشتر اتحادیه. پيروزی در چند ماه آینده قرار دارد
تحت کنترل حزب کارگر بوده و در انتخابات نيروی اصلی حمایت 

  .کننده از این حزب ميباشند
تعداد شرکت کننده گان در این راهپيمایی از مليت های دیگر از 
جمله کوبا، یونان، شيلی، ترکيه، سوریه، عراق و ایران نيز امسال 

ل تر و پر شور شرکت کننده گان با شعارهای رادیکا. بيشتر بود
تری حرکت می کردند که نشان از گسترش مبارزه و مخالفت توده 

وسعت صفوف توده . ها با نظام استثمارگرانه سرمایه داری ميدهد
های شرکت کننده در تظاهرات در مسير حرکت نظر جمعيت حاضر 

در این تظاهرات هواداران چریکهای فدائی . در شهر را جلب ميکرد
رکت کرده و به پخش اطالعيه های سازمان به خلق ایران نيز ش

 .زبان های انگليسی و فارسی پرداختند
  استراليا-هواداران چریکهای فدایی خلق ایران در سيدنی
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  ٢٠١٣می  ۵
  ! لمانآگزارش مراسم اول ماه مه در كاسل 

شهر کاسل روز چهارشنبه اول ماه مه شاهد راهپيمائی تعداد 
ی بود که برای گراميداشت روز از کارگران و زحمتکشان کثيری

در طول مسير راهپيمائی انبوه . به خيابان آمده بودند جهانی کارگر
ها و صدای شعار ها و موزیک راهپيمايان توجه  پالکاردها و پرچم

راهپيمايان در آغاز و در حدود . هر رهگذری را به خود جلب می کرد
های شهر به نام  صبح در يکی از ميدان ١١ساعت 

)scheidemann platz(  جمع شده و سپس مارش خود را آغاز
و پس از مدتی راهپيمائی و رسيدن به مرکز شهر . نمودند

)königs platz ( به سخنرانی های سخنرانان گوش فرا دادند که
لمان را محکوم می کردند و آهای ضد کارگری دولت  اکثرا سياست
پايان يافتن  پس از.  های طبقه کارگر تاکيد داشتند بر خواست

تجمع نموده  و به ) draht brücke(سخنرانی ها راهپيمايان در 
در اين محل نيروهای سياسی و اتحاديه . بحث و گفتگو پرداختند

های کارگری مبادرت به برگزاری ميز کتاب نموده و نشريات و 
  .اعالميه های خود را در اختيار عالقمندان می گذاشتند

 نيروهای چپ از مليت حضور ،ای کارگریجدا از فعالين اتحادیه ه
های گوناگون در اين حرکت يکی از نکات برجسته اين راهپيمائی 

در این به خصوص تعداد شرکت کنندگان نيروهای چپ ترکيه . بود 
کهای فدائی خلق ضمن شرکت یفعالين چر. چشمگير بودتظاهرات 

ا و ه در اين راهپيمائی با برپا نمودن ميز کتاب به پخش کتاب
  .نشريات سازمان پرداختند

  
  !گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر

  !پيروز باد رزم دالورانه کارگران
  کاسل –فعالين چريکهای فدائی خلق ايران 

   ٢٠١٣مه  ٢ - ١٣٩٢ت شارديبه ١٢
 

  تظاهرات اول ماه مه در تورنتو
  ! با حضور گسترده مردم برگزار شد

هزار  ٧اهرات گسترده ای با حضور حدود تظ،  ٢٠١٣در روز اول ماه 
در آگاه و مترقی ، فعالين کارگری و نيروهای نفر از نيروهای انقالبی

 یاين تظاهرات از خصوصيات بسيار مهم. تورنتو برگزار شد
اقتصادی  - وضعيت سياسی منعکس کننده بخشا برخوردار بود که 

   .هستند) و جهان(در کانادا  نظام سرمایه داری
مایی اول ماه مه در تورنتو در شرایطی برگزار شد که کانادا، راهپي

ای می باشند که  امپریاليستیدولت های نظير آمریکا از جمله 
و اين  .روز جهانی کارگر در آن ها برسميت شناخته نشده است

درحالی است که جشن روز جهانی کارگر با مبارزات کارگران 
در اين کشور آغاز  ١٨٨٠هه ساعت کار روزانه؛ در د ٨آمريکا برای 

در تورنتو  با وجود این، برگزاری این راهپيمایی در اول ماه مه .شد
نشان از مقاومت و روحيه مبارزه جویی کارگران و توده های 
آگاهی داشت که به سياستهای ضدکارگری و ارتجاعی سرمایه 

  .داران حاکم و دولتهایشان وقعی نمی گذارند
نيتن "ميدان در ساعت پنج و نيم عصر از  اول ماه مهراه پيمايی 

 شروع شد و در خيابانتورنتو ) Nathan Phillips Square" (فيليپ
با مارش تظاهرکنندگان، عابرين . شهر ادامه يافت یهای مرکز

کارگران رستوران ها و مغازه ها بيرون آمده و توقف می کردند و 
ان با دان موسيقی. اين راه پيمايی عظيم را تماشا می کردند

های شعارنواختن انواع آالت موسيقی با آوای تظاهرکنندگان که 
جوانان . ضدسرمايه داری سر داده بودند، همراهی می کردند

پرچم های سرخ حمل می کردند و پرشور و سرودخوان در خيابان 
سازمان دهندگان راه پيمايی در ميدان های . پای می کوبيدند

خنرانی در مورد مسائل مختلف محل تجمع تظاهرکنندگان به س
 اجتماعی و مسائل پناهندگان در کانادا - سياسی – کارگری
  . پرداختند

در جلوی فروشگاه زنجيره ای " کوئين"راه پيمايی در خيابان صف 
پوشاک که رابطه تجاری با کارخانه های  Loblaw's( "البالز"

عه توقف کرد و يکی از سخنرانان در مورد فاج )بنگالدش دارد
. صحبت کرددر آن کشور ،  بنگالدش و کشته شدن صدها کارگر زن

تظاهرکنندگان به ياد کارگران کشته شده در بنگالدش؛ يک دقيقه 
 پوشاک موسوم به مارکالزم به تذکر می باشد که  .سکوت کردند

، است" البالز"متعلق به فروشگاه که "  Joe Fresh -جو ِفِرش"
"  Rana Plaza -َرنا پالزا"د شده در يکی از مارک های پوشاک تولي

اين پالزا چند روز پيش درنتيجه اهمال و حرص و . بنگالدش است
طمع سرمايه دارن فروريخت و صدها کارگر زير آوار آن کشته 

  .شدند
 Little -  پارک نروژ کوچک"تظاهرکنندگان به سمت " البالز"بعد از 

Norway Park " پورتر"محل شرکت هواپيمايی"- Porter Airlines 
در اعتراض به شرايط بد و  کارگران اين شرکت؛ جایی که رفتند

 ناامن محل کارشان و عدم رعايت استانداردهای ايمنی توسط
ی کارگران به بهانه بحران و کاهش حقوق و مزايا ؛صاحب شرکت

در آن  .در اعتصاب به سر می برندماه پيش تاکنون  ٣از ؛ اقتصادی
اعتصابی به سخنرانی پرداخت و از حمايت  جا نماينده کارگران

  .تظاهرکنندگان سپاسگزاری کرد
در تمام مدت راه پيمايی؛ پليس سرا پا مسلح تورنتو همراه با 

نيروهای پليس در وحشت از واکنش . جمعيت حرکت می کرد
و " البالز"تظاهرکنندگان راه آن ها را در مقابل فروشگاه 

زديک شدن آن ها به امالک بستند و از ن" هواپيمايی پورتر"
شب  ١٠راه پيمايی در ساعت  .سرمايه داران جلوگيری کردند

  .خاتمه يافت
يکی از خصوصيات بسيار مهم جشن اول ماه مه امسال شرکت 
گروه های مختلفی از جوانان ونوجوانان آگاه و مترقی و ضدسرمايه 

اين گروه های جوانان که اغلب بعد از حرکت . داری در آن بود
تشکيل شدند، فعاليت های انقالبی " اشغال وال استريت"

. اجتماعی خود را به شيوه های مختلف در تورنتو ادامه می دهند
اين گروه های جوانان عالوه بر شرکت در راه پيمايی؛ چندين 

به . حرکت سمبوليک و مترقی در اطراف شهر تورنتو انجام دادند
محوطه و فضای " ال باغ هااشغ"عنوان مثال گروهی از آنان به نام 

به شکلی سمبليک (سبز ادارات دولتی را اشغال کرده و در آن جا 
اقدام به ) و در اعتراض به فقر و گرسنگی و گرانی مواد عذايی

  .کاشتن سبزيجات و درخت های ميوه کردند
ویژگی دیگر راه پيمايی اول ماه مه امسال؛ شرکت تعداد بيشتری 

ن مارش کارگری و محتوای انقالبی تر و از توده های مردم در ای
رادیکالتر شعارهای ضدسرمايه داری آن نسبت به سال های 

شرکت وسيعتر توده های مترقی و محتوای رادیکال . گذشته بود
" او.جی.ان"این راهپيمایی عرصه را بر اتحاديه های زرد کارگری و 

های دست راستی هر چه بيشتر تنگ کرده و درنتيجه این 
ت به اصطالح کارگری در راهپيمایی مستقل کارگران برای تشکال

دولت الزم به ذکر است که . روز جهانی کارگر اصال حاضر نبودند
با یک سياست ارتجاعی و حساب شده، بجای ) و آمريکا(کانادا 

اولين دوشنبه شناسایی اول ماه مه به مثابه روز جهانی کارگر، 
است که تعيين کرده و در آن روز  ماه سپتامبر را به عنوان روز کارگر

که (اتحاديه های کارگری زرد و ديگر نيروهای دست راستی کانادا 
 به راهپيمايی می پردازند )هستندسازشکار و مماشات طلب  ذاتأ

و با صحه گذاردن بر سياست های ضد کارگری دولت ماهيت غير 
ن به عنوان مثال بزرگتري. کارگری خود را به نمایش می گذارند

داد که در  دکه اخيرأ به کارگران رهنمو(اتحاديه کارگری کانادا 
انتخابات به حزب ليبرال کانادا که شديدأ ارتجاعی و ضدکارگر 

در تظاهرات اول ماه  امسال هم مثل هميشه) است؛ رأی بدهند
همچون گروه های " اتحادیه"در حالی که همين. مه شرکت نکرد

اولين ( ز کارگر دولتیدر نمايشات رودست راستی هميشه 
  . فعاالنه حضور دارد) دوشنبه ماه سپتامبر
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عالوه بر کاربرد تاکتيکهایی نظير تالش برای عدم به رسميت 
شناخته شدن اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگر در کانادا، 

و حتی تالش کرده که به اشکال مختلف  همواره این کشوردولت 
ری روز جهانی کارگر را بگيرد و راه جلوی برگزاکاربرد زور عریان 

پيمايی نيروهای مترقی در اول ماه مه را شديدأ توسط پليس 
پليس مونترال  تا جایی که .کنترل و درحد امکانش سرکوب کند

به راه پيمايی مردم مترقی اين شهر در اول ماه امسال ) کانادا(
منجمله برخی از اعضای گروهی به نام ( نفر ۴۴٧حمله کرد و 

را ) Anti-Capitalist Convergence" اتحاد عليه سرمايه داری"
را وادار به  بدینگونه که بازداشت شدگان . مجازات کرددستگير و 

) به جرم شرکت در تظاهرات غيرقانونی(دالر جريمه  ۶٣٧پرداخت 
  .کرد

اول ماه مه، در برگزاری مراسم اما عليرغم تالش های دولت عليه 
اولين جشن روز جهانی کارگر در تورنتو  ٢٠٠۵اول ماه مه سال  

ها ممنوعيت و سرکوب شديد آن توسط دولت و عدم  پس از سال(
نفر از نيروهای چپ  ٢٠٠با شرکت حدود ) برگزاری آن در کانادا

منجمله فعالين چريکهای فدايی خلق ايران در تورنتو، (انقالبی 
و  )Ontario Coalition Against Poverty( "اتحاد عليه فقر"گروه 
گروهی - )No one is Illegal( "هيچکس غيرقانونی نيست"گروه 

مجددأ شروع ) که بر عليه مقررات ضدپناهندگی مبارزه می کند
از آن پس تاکنون مرتبأ تعداد شرکت کنندگان در اين تظاهرات  .شد

افزايش يافته و به شکلی مترقی تر و توده ای تر برگزار شده 
  .است

ين چريک های فدايی خلق در تورنتو با حمل امسال نيز فعال
بنرهای خود در اين تظاهرات شرکت کردند و با سر دادن 
شعارهای انقالبی عليه امپرياليسم و رژيم جمهوری اسالمی ، 
توجه راهپيمايان را به تنيدگی سلطه امپرياليستی با ديکتاتوری 

  . جمهوری اسالمی جلب نمودند
  کانادا -یران در تورنتو فعالين چریکهای فدایی خلق ا

  ٢٠١٣اول ماه مه 
  

  !گزارش تظاهرات روز جهاني كارگر در وين

بيش از ده هزار نفر از آارگران روز چهارشنبه اول ماه مه 
وزحمتكشان شهر وين وحومه در گراميداشت روز جهانی کارگر، در 

شرکت کنندگان در اين  . مرکز شهر به  راهپيمائی مبادرت نمودند
زرگ کارگری با حمل شعارها و پالکاردهای مختلف،  مارش ب

وشعار  سياستهاىضد کارگری بورژازى حاکم را محکوم نموده 
اکثریت جمعيت . همبستگى آارگران سراسر جهان را سردادند

تظاهر کننده در اين راهپيمائی پر شکوه، کارگران اتريشی بودند، 
ون ساکن اين کشور اما نيرو های مبارز و انقالبی از مليتهای گوناگ
در مسير حرکت . نيز فعاالنه در این راهپيمایی شرکت داشتند

تظاهر کنندگان، نيرو های سياسی گوناگون مبادرت به برگزاری 
ميز کتاب کرده و نشريات و اعالميه های خود را در ميان جمعيت 

ضمن   فعالين چريكهاى فدایي خلق ايران نيز. پخش می کردند
روز جهانی کارگر، با گذاشتن ميز آتاب که با  شرکت در راهپيمایی

بنر ها و شعار های سازمان تزئين شده بود، به دفاع از مطالبات و 
آنها  ضمن . خواستهای کارگران و تبليغ مواضع سازمان برخاستند

تاکيد بر خصوصيت انترناسيوناليستی اين روز به  افشای رژيم  
و نشريات و  داخته وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمی پر

اعالميه های سازمان و به خصوص پيام سازمان در رابطه با روز 

جهانی کارگر را که به سه زبان فارسی، انگليسی و آلمانی  تهيه 
  . شده بود، در ميان جمعيت پخش نمودند

  
  !گرامی باد روز جهانی کارگر
  !پيروز باد رزم دالورانه کارگران
  !ای زنجيريشنابود باد امپرياليسم و سگه

  اتريش-فعالين چريکهای فدائی خلق ايران، وين
  ٢٠١٣اول ماه مه    -   ١٣٩٢ارديبهشت  ١١

  
  در استكهلم، سوئد 1392گزارشي از مراسم روز جهاني كارگر سال 

در پی فراخوان سازمانهای چپ و فعالين کارگری، در استکهلم 
و فعالين پایتخت سوئد، همچون اکثر شهرهای این کشور کارگران 

سياسی در صفوفی گوناگون گرد هم آمدند تا فرارسيدن روز 
با تداوم مبارزه بر عليه نظام ظالمانه سرمایه داری جهانی کارگر را 
  .گرامی بدارند

  
سازمانهای چپ طبق روال هر ساله با پالکاردها، پرچمها و 
شعارهای سازمانی خود در صبح روز کارگر در اماکن گوناگون تجمع 

های گوناگون در مورد  و ضمن سخنرانی و پخش اطالعيه کرده
شرایط اقتصادی، سياسی و اجتماعی کنونی در سطح سوئد، 

های طبقه کارگر به افشاگری در  اروپا و جهان و با طرح خواسته
مورد سياستهای تجاوزگرانه امپریاليسم این دشمن طبقه کارگر 

  .پرداختند
  

شد در شرکت   بزرگ را می جلوه روشنی از جهانی بودن این روز
جریانات چپ و کمونيست از کشورهای گوناگون و طرح شعارهای 

برای نمونه حضور کمونيستهای . شمول در این مراسم دید انهج
عراقی، سوری، یمنی، ایرانی و یا سازمانهای کمونيستی 

اینها با اشاره . آمریکای جنوبی و غيره در راهپيمائی برجسته بود
های مردم منطقه، امپریاليسم و در  ن اصلی تودهبه اینکه دشم

باشد بر این واقعيت تاکيد داشتند  وحله اول امپریاليسم آمریکا می
  .که مبارزه با ارتجاع جدا از مبارزه با امپریاليسم نيست

  
های ابتدایی، جمعيت شروع به راهپيمایی  پس از پایان سخنرانی

طلبانه در  هانه و برابریکرده و پس از سر دادن فریادهای آزادیخوا
ها باز هم  در طول این راهپيمایی. مکان دیگری تجمع کردند

در این  .های کارگران سر داده شد شعارهایی در مورد خواسته
های طبقه کارگر برای  راهپيمایی که به پاس مبارزات و جانفشانی

رسيدن به مطالبات بر حق کارگران برگزار شده بود، هزاران نفر 
  .رده بودندشرکت ک

  
هواداران سازمان نيز در این مراسم و راهپيمایی شرکت کرده و 
ضمن پخش اعالميه سازمان در مورد روز جهانی کارگر به زبانهای 
فارسی، سوئدی و انگليسی در جریان بحثهائی که با 

کنندگان در مراسم داشتند پاسخگوی سئواالت آنها در  شرکت
کارگر ایران و مواضع سازمان در  مورد شرایط زندگی و مبارزه طبقه

  .مورد مسائل گوناگون بودند
سازمان هواداران چریکهای فدایی خلق ایران سوئدـ 

  استکهلم
  ١٣٩٢اردیبهشت  ١١
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  !راهپيمائي روز جهاني كارگر در لندن

روز چهار شنبه اول ماه مه، روز جهانی کارگر، به روال هر سال، 
ونيستها و مبارزين مليتهای چند هزار تن از فعالين کارگری و کم

مقابل کتابخانه مارکس تجمع کرده و از آنجا به لندن در مختلف در 
در طول اين . راهپيمائی نمودند" رترافلگار اسکوئ"سوی ميدان 

مسير طوالنی، به اهتزاز درآمدن پرچم ها و آرم های سرخ و 
تصاوير کمونيستها و انقالبيون جان باخته کشورهای مختلف، و 

ارهای رسای  جمعيتی که برای گراميداشت روز جهانی کارگر شع
بودند بار ديگر به عينه نشان داد که برغم  دست به تظاهرات زده

تمامی تشبثات و تبليغات بورژوازی، آرمانهای کارگری هنوز زنده و 
  . پابرحا هستند

خشم و نفرت از مظالم نظام سرمايه داری و مخالفت با 
ه دولت انگلستان مبنی بر سرشکن سياستهای رياضت کشان

د فريا درکردن بار بحرانها بردوش کارگران و زحمتکشان 
در طول مسير طوالنی اين  جمعيت .تظاهرکنندگان طنين انداز بود

راهپيمائی خواستها و شعار های خود را به گوش دهها هزار نفر از 
نشان دادند که عليرغم همه درعين حال اهالی لندن رسانده  و 

 -الشهای طبقه حاکمه در اين کشور جهت پايمال نمودن روز کارگرت
 -گرت تاچر شدت گرفترکه به خصوص از زمان نخست وزيری ما
زنده باد اول ماه "با فرياد . این روز همچنان پاس داشته می شود

ياد و خاطره کارگرانی که برای راهپيمانان " مه، روزجهانی کارگر
 انی کردن آن جنگيدند و جان باختندرسميت دادن به اين روز و جه

دنی محو شآنها خاطره  و را گرامی داشته و نشان دادند که راه
  .نيست

در ميان مليتهای مختلفی که در مراسم امروز شرکت داشتند 
ترکيه برجستکی  ی مربوط بهتعداد تشکل ها همچون سابق
همچنين تعداد قابل توجهی از فعالين چپ ايرانی . بيشتری داشت

م در راهپيمائی حضور داشتند و فعالين چريکهای فدائی خلق ه
و بنر بزرگ خود که به مناسبت روز جهانی کارگر تهيه نيز با آرم 

در راهپيمائی شرکت نموده و اعالميه های سازمان به زبان  شده،
  . انگليسی و فارسی را در ميان جمعيت توزيع نمودند

  
ترافلگار "ده در ميدان در پایان راهپيمایی، جمعيت تظاهر کنن

جمع شده و به سخنان فعالين کارگری و نمایندگان " اسکوئر
  .  اتحادیه ها گوش فرا دادند

 
  لندن -فعالين چریکهای فدایی خلق ایران

  ٢٠١٣می  ١

    
  
  

    

  

  

 

  ۴از صفحه    ...خاطرات يك چريك در زندان
دید و  بار طبقه کارگر را می یک طرف زندگی مشقت او از. طور عينی به رفيق نشان داد کار در کارخانه، واقعيت استثمار را به. کارگری بپردازد

در ذهن این . کاشت ی عصيان عليه نظام موجود را می ی ثروتمندان، و همين امر در ذهن رفيق نطفه ای باد آورده از طرف دیگر درآمد افسانه
  .ها نباشد، اما این تصویر گنگ و مبهم بود ساوتها و این ق عدالتی شد که در آن خبری از این بی کارگر جوان به حکم تاریخ، نظامی تصویر می

ی تجربيات تاریخی بشر به کمک او  باید مجموعه. ی کارگر ساخته شود، نبود وسيله طبقه ذهن او به تنهائی قادر به تصویر نظامی که باید به
. کرد، قرار گرفت آهن که در آنجا کار می ات راهذهن رفيق همچنان در جستجو بود تا این که در ارتباط با کارگر آگاهی از کارخانج. شتافت می

که اولين گلوله  از این رو پس از آن. دید که باید با تالش او ساخته شود ای را می او آینده. اش شکل گرفت و اميدش به ایمان بدل شد آگاهی
و تحولی کيفی در مبارزات خلق ما  شليک شد» چریکهای فدائی خلق«های سياهکل، از سالح  در جنگل ١٣۴٩عليه رژیم حاکم در سال 

ز وجود آورد، رفيق یوسف زرکار که خود قبًال در کوران مبارزات اقتصادی کارگران بود، راه درست مبارزه را انتخاب کرد و عليرغم کمی سن ا به
  .ی ایران پيوست اولين کسانی بود که به صف انقالب مسلحانه

  
مزدوران . ی سازمان منفور امنيت دستگير شد وسيله در شرایط خفقان ایران، به ١٣۵٠سال رفيق پس از مدتی فعاليت، در شهریور ماه 

توانند دهان این فرزند راستين خلق را بگشایند و اسرار  کردند که می ها تصور می آن. جنایتکار، طبق معمول رفيق را به زیر شکنجه بردند
سازی در مقابل  رفيق با تکيه به ایمان و صداقت انقالبی خود دست به صحنه. دولی تصورشان باطل بو. خلق را از زبان او بيرون بکشند

های وحشيانه نيز  ی سياسی است و در حالی که در تمام مدت بازداشت که با شکنجه دشمن زد و چنين وانمود کرد که یک عنصر ساده
بعد از یک سال از زندان آزاد . ماهرانه دشمن را خام کندکرد، توانست  حدش را به دشمن در دل خود حفظ می همراه بود، کينه و نفرت بی

  .ارتباط بگيرد» چریکهای فدائی خلق«شد و با پيگيری و پشتکار زیاد توانست دوباره با سازمان 
  

. منتشر شد» خاطرات یک چریک در زندان«ای نوشت که به نام  ی خود را در زندان، در جزوه رفيق زرکار در ارتباط با سازمان، تجارب یک ساله
دهد که قدرت رژیم پوشالی که خودش آن قدر  کند و نشان می این کتاب حقایق بسيار را از وضع زندان و مأموران سازمان امنيت بازگو می

  .ی فرزندان راستين خلق، چقدر زبون و ناتوان است کند، در مقابل قدرت ایمان و ارادهه ی آن تبليغ می درباره
  

کردن  کند و شکست استراتژیکی تشبثات آنان را برای لگدمال تاب خود ماهيت سازمان امنيت و شهربانی را افشا میرفيق یوسف زرکار در ک
کتاب رفيق زرکار، عالوه بر ایران، در کشورهای خارجی نيز هم به زبان . دهد ی اعتراض و آگاهی در ميان خلق رنجبر ما نشان می نطفه

این کار کمک زیادی . های دیگر هم در شرف انجام است ی آن به زبان خش شده است و گویا ترجمهفارسی و هم به زبان فرانسه چاپ و پ
  .کند به شناساندن رژیم منفور محمدرضا شاه به مردم کشورهای دیگر می

  
اش چون کوه  ئی و انگليسیها از زیر ستم رژیم منفور شاه و اربابان آمریکا ایمان او برای رهائی خلق. رفيق زرکار از رفقای فعال سازمان بود

اش به دشمن  نفرت. کردند ای قوی برای رفقائی است که در ارتباط با او کار می تعهد و صداقت بيش از حد رفيق، همواره انگيزه. محکم بود
کرد و بدین  روشنی درد و رنج خلق را حس می اش در فقر سپری شده بود، به ای بود و تمام زندگی او که خود کارگر ساده. حدی نداشت

  .اش بسته بود وفا کرد او با مرگ خود به پيمانی که با خلق. جهت تمام زندگی خود را در خدمت نابودکردن نظام موجود گذاشت
  

  "ی فدائی، رفيق کارگر یوسف زرکار ی رزمنده جاودانه باد خاطره

 

 !زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي ست
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  :مقدمه رفيق اشرف دهقاني بر كتاب
شرح بخشی از  "خاطرات یک چریک در زندان"

ک کارگر کمونيست های مبارزاتی ی فعاليت
فدائی؛ یعنی چریک فدائی خلق، رفيق 

بخشی از زندگی و . یوسف زرکاری است
فعاليت رفيق کارگری است که هم با زندگی 

اش،  آفرین مبارزاتی خود و هم با مرگ زندگی
در همان آغاز کار مبارزاتی چریکهای فدائی 
خلق، در تداوم کار انقالبی و اعتالی این 

  .زائی ایفاء نمودس تشکيالت نقش به
رفيق یوسف زرکاری از اولين کارگران آگاه و 

ی صفوف چریکهای فدائی  دهنده مبارز تشکيل
کارگر کمونيستی که به صفوف این . خلق بود

ی انقالبی  تشکل پيوست تا بتواند به وظيفه
ی خویش و مردم  خود در قبال طبقه

ی عمل  ی ایران، به بهترین وجه جامه رنجدیده
او به یک خانواده کارگر و زحمتکش . بپوشاند

تعلق داشت و خود وی از اوان کودکی، پس از 
مرگ پدر برای تأمين معاش خانواده به 
کارگری پرداخته و تأمين مخارج مادر و برادران 

مادر . عهده گرفته بود تر از خود را به کوچک
که  رو با این رفيق، یک زن آذربایجانی بود از این

ها در  کرد، آن ان زندگی میخانواده در تهر
. کردند خانه به زبان ترکی صحبت می

زبان ترکی امر مثبتی بود که  کردن به صحبت
رفيق یوسف را از امکان محاوره و درآميختن با 
کارگران آذربایجانی در تهران برخوردار کرده 

ی خود امکان فراگيری  نوبه مزیتی که به -بود
. داد میتجارب اجتماعی بيشتری را به او 

ی این عوامل باعث شده بود که  مجموعه
رفيق یوسف در نوجوانی عليرغم سن کم، از 
پختگی و برخوردهای یک انسان مجرب 

  .برخوردار باشد
های عملی زندگی در ميان  پختگی و تجربه

کارگران و زحمتکشان و در ميان مردم بودن از 
طرف، و صداقت و پاکی و آگاهی واالی  یک

یوسف همراه با ایمان سياسی رفيق 
ناپذیرش به حقانيت مبارزه انقالبی  خلل

تازگی توسط  ای که به مسلحانه
چریکهای فدائی خلق در 

ی ایران آغاز شده بود از  جامعه
هائی  طرف دیگر، مزیت و ارزش

بودند که به این رفيق جوان که 
به هنگام دستگيری توسط 

سال  ١٩مأموران ساواک 
ورد بيشتر نداشت امکان برخ

پخته و انقالبی در مقابل 
او در زندان با . دشمن داد

مقاومت جانانه در مقابل 
گران، تمامی  شکنجه
های قرون وسطائی  شکنجه

دژخيمان رژیم شاه را تحمل 
که موفق شد  نمود؛ و در حالی

ای از اسرارش که در  که کلمه
واقع اسراری متعلق به 

اش و کل خلق ایران بود  طبقه
ران خود بروز گ را به شکنجه

ندهد، توانست ضمن حفظ 
هشياری خود با اعتماد به 
نفس کامل نقش یک فرد 
سياسی غيرمقاوم را در مقابل 

های مزدور ایفاء کرده  ساواکی
  .و آنان را فریب دهد

خاطرات یک چریک در «کتاب 
طرف شرح  از یک» زندان

ها و مقاومت این چریک  شکنجه
فدائی خلق در زندان است و از 

دیگر او در این کتاب توضيح می دهد که  طرف
چگونه با اجرای قرارهای ساختگی، مزدوران 
رژیم شاه را با دلهره و ترس شدیدی که از 
برخورد با انقالبيون مسلح داشتند، بارها در 

ها سرگردان ساخته بود؛ و در این  خيابان
هائی از خواری و  مسير شاهد چه صحنه

این کتاب وی در . ها بوده است خفت ساواکی
ها و بندهای  به شرایط حبس در سلول و اتاق

نيز  ۵٠های رژیم شاه در سال  عمومی زندان
ها  پردازد و پس از تشریح آنچه در آن محيط می

از سر گذرانده باز هم از تجارب خود از 
گوید؛ و  شکنجه و بازجوئی در ساواک می

که عاقبت چگونه و با تحمل چه مشقات و  این
گران و  یتی موفق به فریب شکنجهبا چه درا
اندرکاران زندان شده و توانسته است  دست

ها از ارتباط عميق او با چریکهای  که آن بدون آن
  .فدائی خلق اگاه شوند از زندان آزاد گردد

خاطرات یک «امروز چند دهه از انتشار کتاب 
با این حال هنوز . گذرد می» چریک در زندان

انقالبی با ی  شور و عشق به مبارزه
بردن  استثمارگران و حکام ظالم جهت از بين

هرگونه ستم و استثمار در جامعه که با قلم 
یک جاِن شيفته؛ یک کارگر کمونيست فدائی، 
در البالی صفحات این کتاب به تحریر درآمده 

ی مبارز،  چنان پایدار و زنده است که خواننده
داشتنی رفيق جوان؛ یوسف  وجود دوست

در کنار خود و در اعماق وجودش  زرکاری را
در عين حال، این کتاب . احساس خواهد کرد

ی یک چریک از زندان نيست،  صرفًا بيان خاطره
ی بخشی از  کننده بلکه در عين حال منتقل

تجربيات مبارزاتی چه در زندان و چه در بيرون 
ی مسلحانه در  از آن در شرایط آغاز مبارزه

تاریخی در جامعه  ۵٠در سال . باشد ایران می
شدن بود، تاریخی از  ما در حال ساخته

نبردهای سترگ بين نيروهای انقالبی جامعه 
های تحت ستم ایران را  که دفاع از منافع توده

عهده گرفته بودند، با نيروهای ضدخلقی که  به
ها  داران وابسته و امپریاليست منافع سرمایه

که ای  دوره. کردند در ایران را نمایندگی می
همه آنچه ارتجاع در طول ساليان به نام 
فرهنگ و آئين و سنت در جامعه مستولی 

های راستين و  کرده بود توسط کمونيست
دیگر نيروهای انقالبی به مصاف طلبيده شده 

های سياسی و اجتماعی  و فرهنگ و ارزش
در چنين . کردند نوینی ميالد خود را اعالم می

افظ نظم دورانی بود که نيروهای مسلح ح
ارتجاعی حاکم که ساليان طوالنی در مقابل 
نيروهای سياسی جامعه با احساس َقَدر 

بودن عمل کرده بودند، اکنون خود را با  قدرت
دیدند که با  ای مواجه می جوانان انقالبی

های  ها و فداکاری ها و شجاعت باکی بی
ها را به  ای خود، قدرت پوشالی آن افسانه

روهای دشمن گيج و ني. گرفتند سخره می
ی جدیدی از انقالبيون  برآشفته هر روز ضربه
کردند و ترس و واهمه از  مسلح دریافت می

این واقعيت را . چریکها وجودشان را آکنده بود
خود شاه با سخنان رسائی مطرح کرده 

ها در نبرد اصًال  ی آن عزم و اراده«: است
ها تا آخرین نفس  حتی زن. باورکردنی نيست

مردها قرص سيانور . دهند گ ادامه میبه جن
که دستگير  شان دارند و برای این در دهان

سخنان شاه در (» .کنند نشوند خودکشی می
های فدائی خلق به نقل از  مورد چریک
   (اسداهللا علم

خاطرات یک چریک در «بر چنين اساسی، 
ی خویش،  ، ضمن حفظ نکات آموزنده»زندان

از مبارزات  ای امروز جهت فهم و درک دوره
عنوان یک سند معتبر تاریخی  مردم ایران، به
  .نيز مطرح است

تجربگِی  رفيق زرکاری در این کتاب از بی
ی خود صحبت کرده و  انقالبيون در آغاز مبارزه

ها در  کند که بسياری از دستگيری تأکيد می
آن زمان حاصل عدم شناخت انقالبيون از 

این . چگونگی عملکردهای دشمن بوده است
که با  باشد، کما این واقعيتی انکارناپذیر می

گيری، بعدها از  بردن به اشتباهات و تجربه پی
طور  های انقالبيون به تعداد دستگيری

این را هم البته باید . گيری کاسته شد چشم
اضافه کرد که در شرایط تاریخی نوینی که در 

چيز تازگی داشت،  حال تکوین بود و همه
ب هم نسبت به امور و نيروهای ضدانقال

ی انقالبيون  همان اندازه مسایل جدید، به
ها  تجربه بودند که البته با گذشت زمان آن بی

بار خود مجرب  نيز در کار ارتجاعی و جنایت
درک این امر از اهميت زیادی . گشتند

شود که در  برخوردار است و باعث آن می
چه  آن ۵٠ی  برخورد به تاریخ مبارزاتی دهه

قل در دو سال اول این دهه گذشته به حدا
همه مسایل مبارزاتی آن دوره تعميم داده 

موضوع دیگر در رابطه با . نشود و برعکس
کتاب رفيق زرکاری، سندیت این کتاب درمورد 

مثابه  اعمال شکنجه بر مبارزین در ساواک، به
دستگاه امنيتی و اطالعاتی رژیم شاه 

شرایط  خصوص در باشد؛ و انتشار آن به می
حال از این اهميت برخوردار است که امروز 
وزارت اطالعات جمهوری اسالمی به تالش 

ی  کردن چهره ای برای مخدوش گسترده
انقالبی چریکهای فدائی خلق و به خيال 
خود، زدودن یک دوره مبارزاتی درخشان از 
تاریخ مبارزاتی مردم ایران روی آورده و در این 

جا که  پردازد، تا آن مسير به تطهير ساواک می
با کمک عناصر وابسته به همين وزارت، 

، یکی از )پرویز ثابتی(» مقام امنيتی«
اندرکاران شکنجه در ساواک، پس از  دست
ها، اخيرًا زبان باز کرد و به انکار وجود  سال

 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  خاطرات يك چريك در زندان
  نوشته اي از چريك فدايي فدايي خلق، رفيق يوسف زركاري
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شکنجه در دم و دستگاه امنيتی و اطالعاتی 
مسلم است که رفيق . رژیم شاه پرداخت
حریر خاطرات خود از زرکاری با ت

های رژیم شاه، پيشاپيش خط  گاه شکنجه
  .هائی کشيده است بطالن بر چنان یاوه

رفيق یوسف زرکاری کارگر آگاهی بود که 
برخالف شرایط و فضای حاکم بر محيط کار و 
زندگی بسياری از کارگران ایران که از 

سوی مبارزه سياسی  ها به آوری آن روی
ه در اثر امری ک - کرد ممانعت می

ضرورت مبارزه «نشدنی رفيق پويان  فراموش
به تفصيل تشريح » مسلحانه و رد تئوری بقاء

در جستجوی راهی برای مبارزه  - شده است
او در . هرچه مؤثرتر با نظام حاکم بود

کار بود و درست  آهن مشغول به کارخانجات راه
در همين محيط با کارگر آگاه و مبارزی در 

سزائی  شنا شد که تأثير بههمان کارخانجات آ
طوری که رفاقت با آن  روی او گذاشت، به

اش در همان  کارگر مبارز باعث شد که زندگی
ای قرار گيرد که رفيق یوسف  مسير انقالبی

مثابه یک کارگر آگاه خواهان آن بود، یعنی  به
اش در مسير برپائی  ی زندگی صرف همه

ای عاری از ستم و استثمار و  جامعه
این مسير را همان رفيق کارگری . التیعد بی

که رفيق زرکاری در کتاب خود از او با نام 
» الف«و در یک مورد به عنوان رفيق » خسرو«

این . کند، در جلوی پای او نهاد یاد می» ب«یا 
رفيق اما کسی جز رفيق کارگر کبير؛ 
کمونيست فدائی، حسن نوروزی نبود، از 

د در اوایل پيشروترین کارگران آگاهی که خو
به گروه پویان، مفتاحی، احمدزاده  ١٣۴٨سال 

  .پيوسته بود
نشریه نبرد خلق، ارگان  ۴ی  در شماره

سازمان چریکهای فدائی خلق به تاریخ مرداد 
» فرزندان راستين خلق«، در بخش ١٣۵٣

های  مطلب زیر در ارتباط با زندگی و فعاليت
انقالبی رفيق حسن نوروزی درج شده که به 

  :ی رفيق یوسف زرکاری نيز مربوط استزندگ
رفيق حسن با گروه  ۴٨در اوایل سال »

. مارکسيستی رفيق احمدزاده تماس گرفت
در آن دوران رفقای گروه در جلسات مرتبی که 

دادند در واحدهای  ای دوبار تشکيل می هفته
نفره گرد هم جمع شده و به بحث و  ۵اال  ٣

مطالعه روی متون مارکسيستی 
از طرف گروه مقرر شد که ... ختندپردا می

رفيق نوروزی دست به یک نوع فعاليت 
به این . آهن بزند سياسی در کارخانجات راه

های مساعدی  ترتيب که با کارگرانی که زمينه
رفته  دهند، آميزش نماید و رفته نشان می

ها را با مسائل کارگری و مبارزات سياسی  آن
رفيق  .آشنا کرده و به مبارزه جلب نماید

دنبال این برنامه، عليرغم فضای  نوروزی به
گيری با  بار کارخانه، اقدام به ارتباط خفقان

کارگران مستعد و جلب ایشان به کسب 
رفيق نوروزی با . های طبقاتی نمود آگاهی

ی مسائل کار و  تنی چند از کارگران درباره
هائی از  گفت و ضمنًا کتاب کارگری سخن می

ی  پاشنه«، »ندهپوشبشردوستان ژ«قبيل 
ماکسيم گورکی را در » مادر«و » آهنين

داد، ولی این عده پس از  اختيارشان قرار می
. ی این کار خودداری کردند مدتی از ادامه

خفقان شدید پليسی در کارخانه و تهدیدهای 
دائم مأمورین پليس سياسی ایشان را از 

برخی از . داشت ی چنين کاری بازمی ادامه
تر بودند و تجاربی از  قدیمی کارگران که

را  ٣٢های سياسی قبل از سال  فعاليت
کردند و  شدت ابراز بدبينی می داشتند، به

دادند که تو  رفيق حسن را مورد طعنه قرار می
کار  برای رسيدن به وکالت و وزارت به

اعتمادی  ترتيب بی ای و بدین سياسی پرداخته
ها فقط  البته آن. کردند شدید خود را ابراز می

کردند، از  تجارب مستقيم خود را بيان می
ی این نوع  ها به آینده سوئی دیگر آن

خاطر احساس ضعف مطلقی که  ها به فعاليت
وجود آورده بود بدبين  شان به دشمن در ذهن

یافتند و حتی در  بودند و اميدی در آن نمی
ی اميدی نسبت به  زوایای فکرشان نقطه

  . ...شد گونه کارها پيدا نمی این
در این ميان تنها یک کارگر بسيار جوان از 
قسمت نجاری کارخانجات بود که با شور و 

هائی را که رفيق نوروزی  حد کتاب شوق بی
کرد و تا  داد مطالعه می در اختيارش قرار می
ها را ادامه داد، ولی او نيز  به آخر این فعاليت

این رفيق . نسبت به این شکل کار معترض بود
یوسف زرکار بود که بعدها در صفوف جوان 

چریکهای فدائی خلق به مبارزه برعليه رژیم 
برخاست و قهرمانانه در راه آرمان 

در این متن (» .اش به شهادت رسيد سازمانی
جای زرکاری،  اسم فاميل رفيق یوسف، به
گونه که گاه  زرکار عنوان شده به همان

  (.شود ناميده می» بهرنگ«هم  » بهرنگی«
رفيق «اط از طریق رفيق نوروزی با گروه ارتب

باعث ارتقای آگاهی سياسی » احمدزاده
) یوسف زرکاری(هرچه بيشتر این کارگر مبارز 
ی مسلحانه عمًال  شد؛ و هنگامی که مبارزه

در جامعه ایران آغاز شد، شجاعانه و با 
در . باکی تمام در این راه سترگ گام نهاد بی

ند عمومی و جائی از کتاب که مربوط به ب
چگونگی برخورد زندانيان سياسی که اغلب 

ی چریکهای فدائی خلق بودند  از رفقای اوليه
باشد، رفيق یوسف به یک بازی  می

تبليغ «سوالی که سوال در آن  بيست
با توجه به . کند بوده اشاره می» مسلحانه

تعریفی که رفيق از زبان طراح سوال از این 
ن دید که توا دهد می دست می مقوله به

ی سازمان چه درک درست و  رفقای اوليه
ی مورد نظر  ی مسلحانه عميقی از مبارزه

در قسمتی . اند چریکهای فدائی خلق داشته
از بازی، طراح سوال برای راهنمای رفيق 

سوالی، این  کننده در بازی بيست پرسش
: کند مطرح می» تبليغ مسلحانه«تعریف را از 

کی است کار گرفتن تاکتي سوال به«
ی  جدانشدنی از مشی مسلحانه برای مبارزه

کند  این تعریف کامًال آشکار می. »مسلحانه
که آن رفقا تمامًا به این امر آگاه بودند که 

صرفًا یک تاکتيک بود که » تبليغ مسلحانه«
های  کارگيری آن در کنار تاکتيک هدف از به

در (ی مسلحانه  دیگر پيشبرد یک مبارزه
باشد؛ و  در جامعه می) اشکال مختلف
ی مورد نظر  ی مسلحانه رسالت مبارزه

چریکهای فدائی خلق برخالف تصوری که 
حتی خيلی از مدعيان طرفداری از فدائی 

ها ارائه دادند، صرفًا به تبليغ مسلحانه  بعد
تبليغ مسلحانه در آغاز . محدود نبود

درستی برای شکستن جّو اختناق، ایجاد  به
وجود آوردن  ها و به ر تودهی رزمندگی د روحيه

کار  اميد به ثمربخشی مبارزه در ميان مردم به
گرفته شد؛ و در مرحله اول مبارزه نقش 

های  اما از نظر تئوریسين. ای داشت عمده
ی مسلحانه در  چریکهای فدائی خلق، مبارزه

بایست در عين حال با  روند خود می
های نظامی نيز صورت گرفته و با  هدف

ها، در شکل یک  ی مسلح تودهسازمانده
. ای ظاهر شود مبارزه مسلحانه توده

ی  دانيم حتی در خود دهه طور که می همان
پس از چند سال تبليغ مسلحانه در  ۵٠

درکی (جامعه، متأسفانه درک دیگری 
دست  از این تاکتيک در سازمان به) انحرافی

تبليغ «جائی رسيد که خود  داده شد و کار به
جای خود  مثابه یک تاکتيک، به به» مسلحانه
ی اشکال  محور همه«ی مسلحانه،  مبارزه

ناميده شد و در سال » مبارزاتی خلق ما
نبرد «عنوان یک شعار در روی جلد  به ١٣۵۴
جهت درک بهتر تفاوت بين . (قرار گرفت» خلق

ی مسلحانه، به  تبليغ مسلحانه و خود مبارزه
مبارزه «کتاب رفيق مسعود احمدزاده، 

» هم استراتژی، هم تاکتيک - لحانه مس
رجوع » گيری نتيجه«و » خط مشی ما«بخش 
  .(شود

خاطرات یک «ی  مسلمًا خواننده، با مطالعه
مسایل ظریف و در عين حال » چریک در زندان

در . مهم دیگری را در این کتاب خواهد یافت
اینجا فقط بهيک مورد باید اشاره کنم و آن 

نگ و گریز توصيف درگيری شجاعانه و ج
طوالنی دو تن از چریکهای فدائی خلق با 

ای از تهران  مأموران رژیم شاه در منطقه
باشد که رفيق یوسف زرکاری خود از  می

نزدیک شاهد آن بوده و در این کتاب به توضيح 
جالب است که خود . آن پرداخته است
هنگامی که رفيق  ١٣۵١سازمان در سال 

در کتاب برد،  سر می یوسف در زندان به
» ای از تجربيات جنگ چریکی در ایران پاره«

بدون ذکر نام آن دو چریک به شرح این امر 
نيز که ) نویسنده این سطور(من . پرداخته بود

 ١٣۵٢توصيف آن جنگ و گریز را در سال 
طور مشروح از زبان خود آن دو چریک  به

کتاب  ٢١قهرمان شنيده بودم، در صفحه 
: ها را ذکر کردم آننام » بذرهای ماندگار«
یکی از آن دو مبارز شجاع و قاطع، رفيق «

حميد اشرف و دیگری رفيق حسن نوروزی 
در آخر این کتاب شرح کامل جنگ و . »بود

گریز این دو کمونيست فدائی با نيروهای 
ای از تجربيات جنگ  پاره«دشمن، از کتاب 
. هم درج خواهد شد» چریکی در ایران

ی این گزارش با  مقایسهتواند با  خواننده می
گزارشی که رفيق یوسف از مشاهدات خود از 
این درگيری در ارتباط با مأموران مسلح 

شهریور  ١٩متن مربوط به (ساواک ارائه داده 
به تصویر هرچه ) کتاب حاضر ١٥٨صفحه 
تری از چگونگی نبرد  جانبه تر و همه دقيق

ی دو چریک فدائی خلق با نيروهای  دالورانه
  .دست یابددشمن 

  

رفيق کارگر؛ یوسف زرکاری، این کمونيست 
فدائی از اولين انقالبيونی بود که پس از آزادی 
از زندان بالفاصله مجددًا به صفوف چریکهای 
فدائی خلق پيوست، در این دور از 

های انقالبی، وی وظایف متعددی را  فعاليت
بهمن سال  ١٧در . عهده گرفت در سازمان به

شهر اصفهان در پی انجام رفيق در  ١٣۵٢
یکی از وظایف انقالبی خود بود که مورد 
یورش نيروهای پليس رژیم شاه قرار گرفت و 
با شجاعت تمام با مزدوران دشمن به درگيری 

این درگيری مسلحانه در . مسلحانه پرداخت
مثابه انجام یک  خود به ١٣۵٢شرایط سال 

عمل تبليغ مسلحانه بود و روی مردمی که در 
ای رعب و وحشت فراوان از رژیم شاه فض
. جا گذاشت بردند، تأثير انقالبی به سر می به

در این درگيری بود که رفيق یوسف زرکاری، 
 این چریک مبارز و کارگر کمونيست فدائی در 
 ۴ صفحه
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 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 
  :ني زير مكاتبه كنيدبا نشا

  
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

   شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

 كمك مالي
  

  استراليا
  دالر  100    مادران چريكهاي فدايي خلق به ياد

  دالر  50    يوسف زركاري كارگر انقالبي رفيق
  دالر 50    يوسف زركاري كارگر انقالبي رفيق

  دالر 50      كارگر انقالبي رفيق حسن نوروزي
  

  آمريكا
  دالر 80             اري              كتاب رفيق  زرك

 دالر 20رفيق بهروز دهقاني                            
 دالر 100                             رفيق فرزين راجي

 دالر 100                          رفيق فرشيد راجي    
 دالر 100       رفيق شهال چمن آرائي                 

  
 سداال 

  دالر 100       رفيق يوسف زركاري                   
  

  واشنگتن
 دالر 100     رفيق اعظم روحي آهنگراني          

  دالر 100رفيق مرضيه احمدي اسكوئي             
  دالر 100رفيق پوران يداللهي                          

  دالر 100                       زاده   رفيق صبا بيژن  
  دالر 100رفيق مهرنوش ابراهيمي                    

  
  انگلستان

  پوند 20             رفيق يوسف زركاري             
  پوند 15            رفيق مرضيه احمدي اسكوئي 

  پوند 15         رفيق صبا بيژن زاده                  
  پوند 20         رفيق رفعت معماران                 

  پوند 25رفقاي كارگر                                      
  

  سوئد
  كرون 600   ميز كتاب                                       

  !پيروز باد رزم دالورانه كارگران سراسر جهان
در مراسمی که  ،نروژمتن زیر پيامی ست که از سوی فعالين سازمان در : توضيح

  .به سمع حاضرین رسيد ،برگزار شداسلو در شهر  روز جهانی کارگر،به مناسبت 
امروز کارگران جهان در شرايطی روز جهانی خود را پاس ميدارند که نظام سرمايه داری در 

و در همه جا شاهديم که بورژوازی . است دست به گريبانسراسر جهان با بحرانی بزرگ 
اگر تا ديروز . اوردهای کارگران را آماج حمالت وحشيانه خود قرار داده استحقوق و دست

دست "مشاطه گران نظام سرمايه داری  مدعی بودند که اين نظام طوری سازمان يافته که 
معجزه " دست"همه کار ها را روبراه می کند اکنون مدتهاست که بار ديگر اين " نامرئی بازار 

ر مقابل ديد همگان قرار داده  و دولتها را مجبور ساخته که برای گر عجز وناتوانی اش را د
کنترل بحرانی که هر روز ابعاد وسيع تری می گيرد وارد ميدان شده و ضمن تحميل برنامه 
های سختگيرانه رياضت اقتصادی بر کارگران و رنجبران، ميلياردها دالر از خزانه عمومی به 

محرک "ريزند تا به قول خودشان باتوسل به چنين جيب بانکها و سرمايه داران بزرگ ب
و البته روشن است که در اين ميان . ای اقتصاد بحران زده را به تحرک وادارند" اقتصادی

مشاطه گران اين نظم ظالمانه ديگر به روی خود نمی آورند که هر دو اين روشها معنائی جز 
کارگران و ستمديگان سرشکن کرده تا اين ندارد که بورژوازی بار بحرانهای خود را بر دوش 

به همين دليل هم شاهد اخراجهای وسيع، .چند صباحی بيشتر در ناز و نعمت بسر ببرد
بيکاری روز افزون، منجمد کردن دستمزدها ، قطع تامين های اجتماعی و گسترش فقرو فاقه 

ابرجاست و بيخانمانی هستيم اموری که بروشنی نشان می دهند تا نظام سرمايه داری پ
محو اجباری توده "بورژوازی برای غلبه بر بحرانهای ذاتی سيستم خود به قول مارکس حز 

يکی ديگر از راه های  .راه حل ديگری در چنته ندارد" های تمام و کمالی از نيرو های مولده
نجات بورژوازی امپرياليستی سرشکن کردن بار بحرانها خود بر دوش کشور های تحت سلطه 

چه از طريق صادرات هر چه بيشتر . قع کارگران و زحمتکشان اين کشورهاستو در وا
کاالهای خود و به قيمت نابودی توليد داخلی در اين کشورها و چه از طريق راه اندازی 
جنگهای منطقه ای وسازمان دادن تنشهای آگاهانه جهت فروش تجهيزات نظامی خود و ما 

امروز کارگران ما به عينه می ببينند  .ه و ايران شاهديماين واقعيت را به آشکاری در خاورميان
که چگونه جمهوری اسالمی با پيشبرد سياستهای نهاد های جهانی سرمايه داری مانند 
بانک جهانی و صندوق بين المللی پول با لغو سوبسيدها  تورم لجام گسيخته ای را دامن 

سوی ديگر دروازه های کشور را بروی زده و جيب کارگرزان و رنجبران را خالی می کند و از 
واردات کاالهای بنجل باز گذشته و اين امر به بيکاری هر چه بيشتر کارگران و خانه خرابی 
آنها دامن زده است و روزی نيست که کارگر دردمندی از فقر و درماندگی دست به خودکشی 

سر دادن شعار های بی  و اين همه در شرايطی رخ ميدهد که سردمداران مزدور رژيم با. نزند
شان منطقه را به بازار فروش تجهيزان نظامی ی محتوای و تاکيد بر پروژه ضد ملی هسته ا

تبديل نموده و جيب همان کسانی را پر می سازند که هر روز عليه شان به اصطالح شعار 
 همه اين واقعيات با روشنی بار ديگر نشان ميدهند که سلطه نظام سرمايه .سر می دهند

داری وابسته و رژيم حافظش جمهوری اسالمی زندگی و حيات کارگران و توده های 
و همين امر ضرورت سرنگونی اين ديکتاتوری لجام . ستمديده ما را به تباهی کشانده است

  . گسيخته را با برجستگی هر چه بيشتری در مقابل همه زحمتکشان قرارداده است
بکوشيم با تشديد مبارزه در راه سرنگونی جمهوری در روز اول ماه مه روز جهانی کارگر 

اسالمی راه رهائی کارگران را هموار ساخته و به اين وسيله به وظيفه انترناسيوناليستی 
و به خاطر داشته باشيم که . خود در مقابل کارگران جهان  هر چه عميق تر عمل نمائيم

  :اندکارگران جهان در سرود بين المللی خود هماره فرياد زده 
  نه يزدان و نه شاه و نه قهرمان، کسی نبخشد رهائی به ما،"

  "همانا به نيروی بازويمان رهائی خود را به دست آوريم،
  !نابود باد نظام سرمايه داری جهانی

  !مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی
  !گرامی باد روز جهانی کارگر

  ٢٠١٣اول ماه مه  ، ١٣٩٢ارديبهشت  ١١    ژنرو - فعالين چريکهای فدائی خلق ايران


