
  

تمامي كارگران سال نو بر 
!تكشان مبارك بادو زحم  

  

   بهمن بهمن1919
  

  13871387    خردادخرداد  1515    ––  6767  چريكهاي فدايي خلق ايران، شمارهچريكهاي فدايي خلق ايران، شماره  خبري   خبري --نشريه سياسي نشريه سياسي 
  

  ي جهان"صحنه جغرافيا" اسرائيل از "محو"شعار 
! در خدمت تحكيم سياستهاي امپرياليسم امريكا

  
سازمان خواروبار و محمود احمدی نژاد در آستانه سفر اخيرش به ایتاليا برای شرکت در نشست سران دولتهای عضو 

، به مناسبت مرگ خمينی ٢٠٠٨، طی سخنرانی ای به تاریخ دوشنبه دوم جون )فائو(کشاورزی سازمان ملل متحد 
بدانيد رژيم جنايتكار و تروريست صهيونيستي : "گفتاسرائيل از جغرافيای جهان دم زده و " حذف"جنايتکار، بار ديگر از 

." در پرونده خود دارد به پايان آار رسيده و بزودي از صحنه جغرافيا محو خواهد شد سال غارت، تجاوز و جنايت را ٦٠آه 
دوران افول و اضمحالل قدرت شيطاني آمريكا : "وی همچنين در طی سخنرانی فوق در باره آمریکا مطرح ساخت که

  ." آغاز شده و زنگ شمارش معكوس معدوم شدن امپراتوري قدرت و ثروت به صدا در آمده است
يل و اربابان ئولت سرکوبگر اسراچنين مسائلی در شرایط تنفر به حق توده های تحت ستم ایران و جهان از د" ادعای"البته طرح و 

امپریاليستش از سوی سردمداران رژيم جمهوری اسالمی ایران تازگی ندارد و همه می دانند که توسل به عربده کشی های پوچ ضد 
 به قدرت رسيدن این رژیم تا مغز استخوان وابسته به امپریاليسم، سالحی بوده تا با توسل به آن، امپریاليستی از اولين روزهای

دشمنان قسم خورده کارگران و خلقهای تحت ستم ما خود را بدروغ مخالف امپریاليستها و صهيونيستها نشان داده و مبارزات واقعی 
اتفاقا تجارب مبارزاتی مردم ما اثبات کرده که هر بار ما با شعارهای . وار شوندضد امپریاليستی توده ها را منحرف کرده و بر موج آن س

ضد امپریاليستی و ضد صهيونيستی باصطالح پر حرارت تری از سوی سران جمهوری اسالمی روبرو بوده ایم درست در همان زمان 
 دیگر از سياستهای ضد خلقی امپریاليستها در سطح گردانندگان این رژیم در عمل و در ورای این شعار های پوچ در حال پيشبرد یکی

در مورد شعارهای ضد اسرایيلی و ضد امریکایی اخير احمدی نژاد نيز همين قاعده صدق می کند . منطقه ای و یا بين المللی بوده اند
می ایران در باب اسرائيل را مقامات جمهوری اسال" ادعاهای"اما حتی اگر همين . و به قولی گوش مردم پر است از این رجز خوانی ها

بپذیریم و کاری به روابط مخفيانه آنها با مقامات اسرائيلی که هر از چند گاهی نيز گوشه هائی از آن افشاء می گردد نداشته باشيم، 
مدی نژاد برای آنوقت آنچه قابل تعمق است اين امر است که ببينيم چه نياز هائی ضرورت طرح دوباره موضوع فوق را در آستانه سفر اح

آقای "و این پرسش در مقابل ما قرار می گيرد که طرح مجدد و به ظاهر بيجای ! شرکت در اجالس فوق در ایتاليا فراهم ساخته است؟
که انعکاس جهانی نيز یافته است در واقع در جهت حل کدام نياز و یا " صحنه جغرافيا"اسرائيل از " محو"در خصوص " رئيس جمهور
ه چه معضل سياسی در این مقطع است که مطرح می گردد؟ همچنين طرح چنين ادعاهایی چه عواقب احتمالی داشته پاسخگوئی ب

و یا آماده کنندۀ چه زمينه هایی برای مانورهای بعدی در آینده می تواند باشد؟ و چه دستآوردی برای کدام گروه سياسی می تواند 
٢ادامه در صفحۀ                       داشته باشد؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

مرگ بر امپرياليسم و 
  !سگهاي زنجيريش
 !زنده باد انقالب

  !تشديد تنشهاي قدرت طلبانه امپرياليستي در عراق
با نزديک شدن پايان مهلتی که از طرف سازمان ملل جهت 
اشغال عراق تعيين شده بود تضادهای سودجویانه قدرتهای 
امپریاليستی بر سر مساله اشغال عراق و کنترل اقتصادی و 

در همين رابطه اخيرا . فته استنظامی این کشور افزایش یا
در سازمان ملل در یکی از "ویتالی چورکين"سفير روسيه 

جلسات شورای امنيت که برای بررسی آخرین وضعيت عراق 
تشکيل شده بود به شدت به سياستهای امریکا در عراق 
حمله کرد و به امریکا اخطار داد که بنا به مصوبات سازمان 

 به پایان ٢٠٠٨امبر سال ملل مهلت اشغال عراق در دس
مقام روسی به امریکا تذکر داده است که با . خواهد رسيد

پایان این مدت امریکا نمی تواند مطابق نقشه های خود، 
حضور نظامی فعلی اش در عراق را با عقد قراداد دوجانبه 

نماینده روسيه در سازمان . نظامی با دولت عراق ادامه دهد
ن مزدور امریکایی که در قالب ملل همچنين از حضور هزارا

شرکتهای خصوصی مشغول پيشبرد سياستهای سرکوبگرانه 
در " ناامنی"دولت امریکا در عراق می باشند به عنوان عامل 

عراق نام برده و وقوع بسياری از جنایات و ناامنی های جاری 
در عراق را به امریکا و شرکتهای نظامی خصوصی آن نسبت 

 ٢در صفحۀ ادامه        .داده است

جلوه اي از عملكرد اتحاديه هاي كارگري انگلستان بر 
  !عليه زنان كارگر

ــسون " ــين ويلــ ــی " روزالــ ــورو  ۶٠زنــ ــاکن گويزبــ ــاله ســ  ســ
)Guisborough (       پوند در   ۶٫۵٠در انگلستان است که با حقوق 

ــيم    نفــره مــستخدمين و کمــک  ١٣ســاعت، مــسئوليت يــک ت
 بيمــار و افــراد ٢۵٠بهيارهــايی را بــر عهــده دارد کــه از بــيش از 

مــدتی پــيش وقتــی کــه روزالــين . مــسن نگهــداری مــی کننــد
متوجه شد کـه حقـوقش خيلـی کمتـر از مردهـای همکـار او و         

 پنی بيشتر از مزد کـارگران زيـر دسـتش اسـت، بـرای         ٢۵فقط  
دولت و دريافت حق و حقـوق پايمـال شـده اش بـه              شکايت از   

  .اتحاديه ای که در آن عضو است مراجعه کرد
اما مسئولين اتحاديه نه تنها کمکی به او نکردند، بلکه همسو 
با منافع مديران و روسای اداره بهداشت عليه وکيل او شکايت 
کرده و به روزالين نيز توصيه کردند که برای جلوگيری از دست 

با گرفتن (شغلش بهتر است که شکايت خود از دولت را دادن 
 ".اينقدر دولت را تحت فشار نگذارد"پس بگيرد و )  پوند۵٠٠٠

: يکی از مسئولين اتحاديه در اين رابطه به خبرنگاران گفت که
ما بايد واقع بين باشيم، بايد در دنيای واقعی ای زندگی کنيم "

 که می خواهيد که هميشه در آن امکان بدست آوردن آنچه
 ٣ادامه در صفحۀ       ."  وجود ندارد



  

  ١ادامه از صفحۀ ... اسرائيل " محو"شعار 
برای پاسخ به این سؤالها، قبل از هر چيز باید به اوضاع 

سقوط روزافزون محبوبيت جرج . سياسی آمریکا توجه نمود
بوش، و گير کردن ارتش امريکا در باتالق اشغال عراق، روند 

 آمریکا مبنی بر اجرای طرح های استراتژیک نئو محافظه کاران
را با مشکالت و مخالفتهای متعددی مواجه " خاورميانه بزرگ"

از سوی دیگر تشدید بحران اقتصادی، فقر و . ساخته است
بيکاری روزافزون در ميان مردم آمریکا ومخالفتهای فزاینده افکار 
عمومی بر عليه سياستهای جنگ طلبانه امپریاليستها زمينه ای 

" ایران اتمی"و " جنگ در عراق"چون شده است تا مسائلی 
تبدیل به سوژه های اصلی نطقهای انتخاباتی جناحهای رقيب 
گردد و به نوعی بر روند این دوره از انتخابات ریاست جمهوری 

در تبليعات انتخاباتی اینکه چه گزینه و یا . آمریکا سایه بياندازد
 سياستی ظاهرا در مقابل جلوگيری از مسلح شدن ایران به
قدرت اتمی می باید اتخاذ گردد، چنان باری پيدا کرده است که 
این موضوع نه تنها بخشی از مسائل داخلی آمریکا را تحت 
الشعاع قرار داده، بلکه توجه افکار عمومی جهان و ناظران امور 
بين المللی و خصوصا منطقه خاورميانه را به سوی خود جلب 

  . کرده است
" شک و شبهه"، باید به "عراقجنگ در "گذشته از موضوع 
در افکار " دستيابی ایران به قدرت اتمی"هایی که در مورد 

برای . عمومی آمریکا و یا اروپا شکل گرفته است نيز  توجه نمود 
نمونه آقای یوشکا فيشر، وزیر امور خارجه سابق آلمان که از 

در مصاحبه ای با رادیو  قضا دستی نيز بر آتش داشته است،
من : "در رابطه با تکنولوژی هسته ای بدوا ابراز ميدارد کهفردا، 

نمی فهمم چرا ایران پيشنهاد دریافت مدرن ترین رآکتورهای آب 
مدرن ترین، نه راکتور روسی بلکه  سبک را رد می کند،

که از " (فرآماتوم راکتورهای ساخت شرکت های ژنرال الکتریک و
بطور ضمنی ) وردارندپيشرفته ترين تکنولوژی در اين زمينه برخ

. اهداف نظامی رژيم از تاکيد بر پروژه اتمی اش را القا می کند 
وزير خارجه سابق المان با تکيه بر اين امر که آگاهان امور 
تکنولوژی اتمی رسما اعالم می کنند که مجهز شدن به 

 همه آن نيازهای صلح آميزی که تقریبارآکتورهای آب سبک 
 کند با دستيابی به تکنولوژی هسته جمهوری اسالمی ادعا می

ایی خواهان رسيدن به آنها است را برآورده می سازد، بجز 
دستيابی به فنآوری نظامی اتمی که البته از طريق رآکتورهای 
آب سنگين  قابل دسترسی است نادرست بودن ادعای 
جمهوری اسالمی مبنی بر صلح آميز بودن برنامه اتمی اش را 

داده و  سپس با استناد به واکنش سردمداران مورد تاکيد قرار 
نه تنها : "جمهوری اسالمی نسبت به اين ادعا اضافه می کند

اسرائيل، بلکه بيشتر کشورهای غربی و حتی بيشتر 
عربی و حتی ترکيه هم بر این باورند که برنامه  کشورهای

نظامی را تعقيب می  هسته ای ایران صلح آميز نيست و اهداف
 این که این فقط کشورهای اسرائيل و یا آمریکا یعنی". کند

نيستند که صرفا به خاطر اختالفات سياسی خود با رهبران 
جمهوری اسالمی، نسبت به برنامه اتمی ایران مشکوک می 

قاعدتا در چنين اوضاع و احوالی سران رژیم جمهوری . باشند
مقامات دول غربی " شک و شبهه های"اسالمی باید برای رفع 

اما چرا . جهت تشنج زدایی در عرصه بين المللی گام بردارنددر 
این (دولتهای غربی" ترس بيمورد"این رژیم بجای شبهه زدائی از 

،  بر آتش )سخن را سردمداران جمهوری اسالمی می زنند

از سوی " صحنه جغرافيا"اسرائيل از " محو"تبليغات توخالی 
انی که مسئله  برهه زماین آن هم در -" آقای رئيس جمهور"

قدیمی " ادعاهای"خاصی پيش نيامده تا به منظور پروپاگاندا 
آیا سران جنایتکار جمهوری !   دميده می شود؟-تکرار گردند 

اسالمی که در تمام طول حاکميت ضد خلقی خویش هر جا که 
کوچکترین خطری موجودیت آنها را تهدید کرده با درایت و مهارت 

اند، اکنون که چماق جنگ و ضدخلقی کامل برخورد کرده 
لشکرکشی آمریکا در باالی سر حکومتشان می چرخد به یکباره 
دیوانه شده اند؟ و ریس جمهور آنها نمی فهمد که چه می 

  گوید؟ 
برای پاسخ دهی به سواالت فوق الزم است مختصری به توضيح 

که در حال حاضر ( سياستهای جاری حزب جمهوریخواه آمریکا 
لتی را در راستای  منافع کل طبقه حاکم در هدايت قدرت دو

بویژه در فضای انتخاباتی کنونی در این کشور ) اختيار دارد
  .پرداخته و آنها را یادآوری نمود

همه می دانند که یکی از پایه های تبليغات توجيه گران 
 " پيشگيرانهجنگ"که بر طبل  سياستهای جناح هائی 

ومی بر این مبناست که امپریاليستی می کوبند در افکار عم
امپریاليسم آمریکا گویا برای دفاع از آزادی و دمکراسی و حقوق 

ست که "امنيت شهروندان آمریکایی"بشر و از آن مهمتر دفاع از 
به سياست کشورگشایی و تغيير رژیم در حکومتهای دیکتاتوری 

و دفع خطر آنها از " تروریستها"دست زده و برای شکست دادن 
 آمریکاست که مجبور به اشغالگری و لشکر کشی زندگی مردم

امپریاليستها با طرح چنين . به اقصی نقاط دنيا شده است
جعلياتی می کوشند تا پيش از هر چيز ماهيت ضد خلقی نظام 
سرمایه داری جهانی و این حقيقت که اصوال جنگ ذاتی این 
نظام بوده و وسيله ای برای تخفيف و مهار بحرانهای 

همه ما به یاد . تی ست را از انظار عمومی بپوشانندامپریاليس
که نمی توانست بدون اطالع ( سپتامبر١١داریم که فاجعه 

چگونه توانست افکار ) محافل قدرتمندی در در آمریکا اتفاق بيافتد
عمومی مردم امريکا را تهييج نموده و آنها را در جهت لشکر 

اهدافی که ! نمایدکشی به افغانستان و متعاقبا به عراق آماده 
بعدا ثابت شد جرج بوش از همان اوان به قدرت رسيدنش و 

 . سپتامبر پيشبرد آنها را در سر داشت١١حتی قبل از واقعه 
روشن است که در چنين فضایی هر گونه عربده های پوچ و 
توخالی بر عليه امپریاليسم و صهيونيسم، هيمه هایی هستند 

ر سياستهای جنگ طلبان را که شعله های خانمانسوز آتش تنو
  .      هر چه فروزانتر می سازند

در چنين شرایطی و با در نظر گرفتن این نکته که تا چه اندازه 
افکار عمومی آمریکا نسبت به اسرائيل حساس است، می توان 

اسرائيل از " محو"دید که وقتی محمود احمدی نژاد بار دیگر از 
و در کنارش صحبت از ی جهان سخن رانده، "صحنه جغرافيا"
زنگ " و به صدا در آمدن" اضمحالل قدرت شيطاني آمريكا"

می کند، ..." شمارش معكوس معدوم شدن امپراتوري قدرت و 
دقيقا فضایی را ایجاد می کند که جمهوریخواهان و اصوال 
طرفداران تداوم سياستهای جنگ طلبانه در ميان طبقه حاکم 

سی متزلزل خود در ميان رأی آمریکا برای تحکيم توجيهات سيا
در حقيقت عربده های پوچ . دهندگان آمربکایی به آن نياز دارند

ضد اسرایيلی و ضد امریکایی اخير احمدی نژاد بازار انتخاباتی و 
سياستهای جنگ طلبانه ارتجاعی ترین جناح های امپریاليستی 
. را گرم می کند و در خدمت آنان است

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ١ادامه از صفحۀ ... تشدید تنشهای قدرت طلبانه 
کسانی که از هرگونه پيگيری قانونی در مقابل اعمال ضدخلقی شان نظير قتل عام غيرنظاميان و تجاوز و دستبرد به مال و جان غير 

  .نظاميان معافند
ه  اتفاق می افتد که منافع امپریاليستی دولت غارتگر روسيه با تنش شدید دیپلماتيک بين روسيه و امریکا در سازمان ملل بر این پای

 ضربات بسياری دید  و ازجمله بسياری از قراردادهای اقتصادی و نظامی روسيه با دولت مزدور صدام که در ٢٠٠٣اشغال عراق در سال 
عالوه بر این دولت روسيه . را ازدست دادطول چند دهه گذشته منعقد شده بود با اشغال مستقيم عراق توسط امریکا عمال ارزش خود 

در نتيجه امپریاليسم امریکا با اشغال نظامی عراق و . تحت فشار قرار گرفت که ميليارد ها دالر از قروض عراق را به این کشور ببخشد
خود در منطقه استراتژیک اعمال وسيعترین و وحشيانه ترین جنایات جنگی بر عليه توده های ستمدیده این کشور، نه تنها حضور نظامی 

خاورميانه را گسترش داد و مواضع خود در مقابل سایر قدرتهای امپریاليستی را تحکيم کرد بلکه بازار سودمند عراق برای سرمایه های 
ر طول امری که چه در جریان حمله و چه د. امپریاليستی را هر چه بيشتر به ضرر سایر قدرتهای جهانی در کنترل مستقيم خود درآورد

 .اشغال عراق نارضایتی و مخالفتهای دائمی سایر قدرتهای امپریاليستی رقيب را برانگيخته است



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١ادامه از صفحۀ  ... ه هایجلوه ای از عملکرد اتحادی
  

ــا و امريکــا در    در اغلــب مــوارد کــه کــارگران زن کــشورهای اروپ
مبارزاتــشان بــرای گــرفتن حــق و حقــوق خــود بــا بــی تفــاوتی  
اتحاديه های کارگری و همسويی آنها با سرمايه داران و دولتها 

د، به وکالی متخصص مسائل کارگری رو آورده و         مواجه شده ان  
. از آنها عليه کارفرما و همچنين عليه اتحاديه کمـک گرفتـه انـد             

این امر در بسياری از موارد باعث شده که کارفرماها و اتحاديه            
های کارگری از اين وکال شکايت کرده و ادعا کنند که گويا وکال             

کرات اتحاديــه بــا در کــار اتحاديــه دخالــت کــرده و موفقيــت مــذا 
کارفرما حول قراردادهـای کـارگری را در معـرض خطـر قـرار داده               

اتحاديه ها اين وکال را متهم مـی کننـد کـه تنهـا هدفـشان       . اند
  . پول است و دلشان برای کارگران نسوخته است

البته جای انکار نيست که اغلب اين وکال بر اساس ضـرورتهای            
چنين پرونده هايی را    شغلی و به خاطر کسب درآمد است که         

به عهده می گيرند، و حتی شايد درست باشـد کـه مـسئله و       
ــرد     ــساوی حقــوق زن و م ــن وکــال ت ــر اي مــشغوليات فکــری اکث

زنان کارگر دقيقأ به خاطر اينکـه اتحاديـه    نيست، اما به هر حال 
ها کارشان را در حمايت از زنان انجام نـداده و نمـی دهنـد، بـه          

د و این در شرایطی است که اتحاديه        اين وکال مراجعه می کنن    
ها بطور اتوماتيـک هـر هفتـه بخـشی از حقـوق کـارگران را بـه                  

اتحاديه های . عنوان حق عضويت در اتحاديه برداشت می کنند       
زرد اروپا و امريکا معتقدند که منافع کارگر و کارفرما در نقطه ای     
به هم رسيده و منافع کارگران حکم می کند کـه بـه آنچـه کـه                 

ــارگران     ک ــادا ک ــه مب ــوانش اســت، راضــی شــوند ک ــا در ت ارفرم

ــد  ــر در شــرایط هجــوم   . کارشــان را از دســت بدهن ــن ام ــا ای ام
وحشيانه بورژوازی و دولتهای سرمایه داری بـه طبقـه کـارگر و             
زحمتکشان معنایی جز باالبردن پرجم سفيد تسليم توسط این 
اتحادیــه هــای باصــطالح کــارگری در مقابــل حــق کــشی هــا و  

رتگریهای طبقه حاکم و دولت و همگامی رهبران فاسـد ایـن            غا
  .اتحادیه ها با سرمایه داران زالو صفت ندارد

  
 زن کـارگر   ٣٠٠٠٠وکيلی که تاکنون در دفاع از       " استفان کراس "

و زحمتکش عليه حقوق و قراردادهای کار نـابرابر در انگلـستان            
ــت       ــه پرداخ ــم ب ــت را ه ــوده، و دول ــق ب ــه  ٣٢٠٠٠موف ــد ب  پون

هـدف مـا    :"مجبور کرد، در اين زمينه گفته اسـت کـه           " روزالين"
 سال پيش بايد شروع می ٣٠گرفتن حق زنان است، کاری که 

  ."شد
  

پيش از ايـن بـرای اتحاديـه هاکـار          " کراس"قابل توجه است که     
ميکرده و در زمينه طراحی و تهيه قراردادهای جمعی کار ميـان         

 بـه خـاطر تخـصص او و         دقيقـأ . اتحاديه ها و دولت تخـصص دارد      
آشنايی کامل او بـا آنچـه کـه پـشت پـرده ميـان اتحاديـه هـا و                    
دولــت و کارفرماهــای خــصوصی مــی گــذرد، و در واقــع آگــاهی 
کامل او نسبت به توطئه بـين کارفرمـا و رهبـران اتحاديـه هـای                

اسـت کـه تـاکنون در       ) و مـردان کـارگر    (بی خاصيت عليـه زنـان       
وده و بـه همـين دليـل خـشم          تمام دفاعياتش از زنـان موفـق بـ        

  . دولت و اتحاديه ها را نسبت به خود بر انگيخته است
  ۴ادامه در صفحۀ 

  

  مرگ 
  در اثر 

  !گرسنگي

  !هچوم كودكان گرسنه براي گرفتن يك قرص نان: افغانستان
انستان که در اثر فقر و گرسنگی غاف "سمنگان" در استان "دره صوف"مرگ یک زن و شوهر افغانی ساکن منطقه 
ليات ضد انسانی و مرگبار نظام ضد خلقی و کثيف حاکم بر اين کشور را به وقوع پيوست، بار دیگر گوشه ای از تج

مقامات محلی دولت دست نشانده افغانستان از مرگ والدین یک خانواده افغان در اثر نداری و . به نمایش گذارد
کی و گرسنگی در شرایطی خبر می دهند که با باال گرفتن بحران مربوط به افزایش سرسام آور قيمت مواد خورا

سوختی در ماه های اخير حيات و هستی تعداد زیادی از توده های رنجدیده و محروم به نابودی کشيده شده و 
شورشها و اعتراضات گسترده ای در سراسر دنيا و بویژه در کشورهای تحت سلطه و وابسته را در پی خود آورده 

ين گوشه ای از گستردگی بحران گرسنگی بویژه در مورد مرگ این زن و شوهر تنها مب اعتراف مقامات دولت. است
 ساله بودند در ٨ تا ١ فرزند ٨این زن و شوهر دهقان که صاحب .در مناطق فقير و دورافتاده افغانستان می باشد

اوایل خرداد ماه به علت عدم دسترسی طوالنی مدت به کمترین مواد خوراکی و در حالی که تمام اندوخته ناچيز 
 را صرف تغذیه و حفظ فرزندان خود کرده بودند، خود به علت گرسنگی مفرط یکی پس از دیگری مواد خوراکی شان

انتشار این خبر هولناک خشم و نفرت مردم . همسر این مرد در راه رسيدن به بيمارستان جان داد. جان دادند
وایی ناشی از این خبر منابع رسمی دولت افغانستان به دليل تالش برای جلوگيری از رس. منطقه را برانگيخت

را عامل مرگ این زن و شوهر زحمتکش جلوه دهند و نقش حکومت فاسد و مزدور " خشکسالی"کوشيده اند تا 
در حالی که این خبر هولناک در شرایطی انتشار می یابد که اخبار مربوط به . خویش در این تراژدی را بپوشانند

رای افغانستان توسط دولت مزدور کرزای گوش فلک را کر کرده حيف و ميل منابع مالی و کمکهای بين المللی ب
از یک طرف باید به نوع این کمک ها توجه کرد که قبل از این که برآورد کننده نياز های اوليه مردم باشد، . است

ته به وسایلی چون کامپيوتر و از این قبيل را در بر می گيرند و از طرف دیگر  فساد ساختاری و الینفک دولت وابس
به . امپریاليسم  کرزای مطرح است که مانع از رسيدن حداقل کمک های ارسالی از خارج به دست مردم می شود

طور کلی مظاهر سياه اشغال این کشور توسط امپریاليستها، وضعيتی را در افغانستان بوجود آورده است که هر 
 .ور جان خود را از دست می دهندروز به اشکال مختلف تعداد بيشتری از توده های محروم این کش

 



  

  ٣ ادامه از صفحۀ ... ه هایجلوه ای از عملکرد اتحادی
  

 ١٩٧٠در انگلـستان در سـال       " برابرمزد برابر در قبال کار      "قانون  
 ١٧تصويب شده، امـا هنـوز مـزد زنـان بـه طـور متوسـط حـدود                   
بـر  . درصد از مزد مردهای همکارشان در اين کشور کمتر اسـت     

این اساس طبق آمار اخير خود دولت انگلستان، اين دولـت بـه             
به خاطر اينکه تاکنون حقوق آنها      ( درصد از زنان کارگر دولت       ۴٠

  . بدهکار است) ردها بودهکمتر از م
  

درحال حاضـر وکيـل مزبـور نـه تنهـا از دولـت بـرای گـرفتن حـق                    
 زن شکايت کرده، از اتحاديه های کارگری     ۵٠٠٠پرداخت نشده   

نيز به خاطر تفاوتی که ميان زنان و مردان قايـل بـوده انـد و نـه                  
کـه از تـصويب مـاده       (تنها در طـول بـيش از سـه دهـه گذشـته              

از حقـوق قـانونی   ) ق زن و مـرد مـی گـذرد   قانونی تساوی حقو 
زنــان کــارگر دفــاع نکــرده انــد، بلکــه آنهــا را تــشويق بــه قبــول    
  . قراردادهای ناعادالنه و نابرابر نيز کرده اند، شکايت کرده است

از خــود بــه دفــاع " کــراس"روســای اتحاديــه در مقابــل شــکايت 
جـدی  پرداخته و گفته اند که گويـا اتحاديـه، کـارگران را از خطـر              

اخراج و بيکاری نجات داده است و گویا با چانـه زدن بـا کارفرمـا                
حول قراردادهـای کـار موجـود توانـسته کـاری کنـد کـه کارفرمـا                 

اتحادیـه مطـرح مـی کنـد        . فراری نشود و کارگران را اخراج نکند      
که اگر تقاضای حقوق مـساوی بـرای زنـان و مـردان مـی کـرد،            

رفت و تمام کارگران رسـمی      آنوقت کافرما قراردادها را نمی پذي     
ــصوصی     ــرده و توســط موســسات خ ــراج ک ــه ای را اخ و اتحادي
کاريــابی بــه اســتخدام کــارگران نيمــه وقــت و قــراردادی و غيــر  

  . اتحاديه ای می پرداخت
  

در حالی که در واقعيت امر خطر جدی بـرای کـارگران همکـاری              
ميان روسای اتحاديه و دولـت و ديگـر کارفرمـا هـا عليـه منـافع                  
. کارگران می باشد و نه  تالش برای گرفتن حق و حقـوق آنـان              

اتحاديه های زرد کـه بخـشی از کـارگران را کـامًال تحـت کنتـرل          
خود دارند، هميشه از رشد آگاهی و مبارزات رادیکـال کـارگران            
جلــوگيری کــرده انــد و بــدين طريــق بــه کارفرماهــای دولتــی و   

ليه حـق و حقـوق      غيردولتی اجازه داده اند که در يورش خود ع        
کارگران موفق شوند و هروقت دلشان بخواهد کارگران را اخراج        

همکاری . کنند و حقوق و خدمات و مزايای آنها را کاهش دهند          
اتحاديه با کارفرما عليه کارگران، هم به افزايش سـود سـرمايه            
داران منجر شده و هم اعمال ضدکارگری آنهارا توجيه قانونی و           

  . سياسی کرده است
  

الزم است این موضوع هـم یـادآوری شـود کـه  يکـی از وکـالی         
و ديگـر زنـان از      " روزالـين "دولت نيـز در رابطـه بـا شـکايت اخيـر             

ايــن زنــان خيلــی خودخــواه  : "دولــت، بــه خبرنگــاران گفــت کــه 
برای آنها اصـأل مهـم      . هستند و ذره ای هم دورانديشی ندارند      

 اخــراج نيــست اگــر دولــت ورشکــست شــود و کــارگران ديگــر را
و در دفاع از دولت به زنهای کارگر مورد بحث این اتهام را             !" کند

می زنند که وقتی آنها خواستار تحقق مزد برابـر در مقابـل کـار           

برابر می شوند این به معنی بی توجهی آنان به افراد مسن و             
بـرای ايـن زنهـا    : "عين سخنان او چنين اسـت     . غيره می باشد  

کـه در   (ود که اين فـشار مـالی        مهم نيست که دولت مجبور ش     
) اثر پرداخت تفاوت حقوق زنان با مردها به دولت وارد می شود

را بــا حــذف برخــی خــدمات پزشــکی بــه افــراد مــسن و اخــراج  
اما کارگران تحـت سـتم  از        ." برخی کارگران مدارس جبران کند    

اين مشاور حقوقی دولت می پرسند که چرا دولت کمبودهـای        
 حقوقهای نجـومی روسـا و مـسئولين و          مالی اش را با کاهش    

مقامات دولتی و اتحاديه ای کـه کـار مفيـدی هـم انجـام نمـی                 
دهند و تنها وظيفه اشان تحميل قراردادهای اسـتثمارگرانه بـه           

  کارگران است، جبران نمی کند؟ 
  

 پنـی   ٣طبق محاسبات حسابداران دولتی، تنها با اضافه کردن         
ــوچ     ــسيار ک ــد بخــش ب ــر درآم ــات ب ــه مالي ــه  ب ــه ک کی از جامع

ثروتمندترين سرمايه داران انگليس و باالترين رده ماليـاتی ايـن           
 ميليارد پوند به درآمد دولت      ٢٫٨کشور هستند، ميتوان بيش از      

افــزود و بــا چنــين مبلغــی مــی تــوان در بهبــود ســطح زنــدگی   
وحشتناک پایين ترین الیه هـای طبقـه کـارگر گـام هـای جـدی              

  .  برداشت
  

گيریم کـه سـتم فـوق الـذکر بـر بخـش زنـان طبقـه            اگر در نظر ب   
کارگر  در شرایط جوامع متروپـل اتفـاق مـی افتـد، آنوقـت مـی                 
توانيم به ابعاد ستم هولناکی که در کشورهای تحت سلطه بر      
طبقه کارگر و بخصوص بخش زنان این طبقـه وارد مـی شـود را               

در نظام هـای سـرمایه داری حـاکم بـر جوامـع             . بهتر درک کنيم  
پل به هر حال طبقه حاکم هنـوز مجبـور بـه رعایـت برخـی                مترو

موارد قانونی است که در اثر مبارزات تاریخی توده هـا و طبقـه               
کــارگر در طــول تــاریخ ســلطه ســرمايه داری در ايــن کــشور هــا 

بطور مثال يکی از مزيت های قوانين مدنی   . کسب شده است  
اسـت   در کشورهای پيشرفته اين     باقی مانده نسبتأ دمکراتيک   

ــال   ــه امث ــين"ک ــرای    " رزال ــی ب ــداقل وکيل ــه ح ــادر هــستند ک ق
خودشان تعيين کنند که طبق قانون موظـف اسـت فقـط منـافع              

اما . آنها را در نظر گرفته و در جهت حفظ حقوق آنان تالش کند             
در مقايسه، جامعه تحت سلطه ای نظير ايران را مـی تـوان در              

ـــ    سته و نظــر گرفـــت کــه در چـــارچوب حاکميــت بـــورژوازی واب
دیکتاتوری ذاتی آن، طبقه حاکم به کوچکترین قوانين صـنفی و           
طبيعی شهروندان نيز پایبند نيست و کارگران هر روز در معرض     
وحشتناکترین تعدیات و سـتمهای کارفرمایـان قـرار مـی گيرنـد             
بــدون آن کــه حــق اعتــراض قــانونی بــرای دفــاع از خواســتهای  

از آن واقعيـاتی سـت   ایـن یکـی   . عادالنه شان را داشته باشند 
که در شرایط سلطه جهنمی بورژوازی وابسته به امپریاليـسم          
و دیکتاتوری ذاتی آن در جامعه ما هـر روز ضـرورت نـابودی کـل                
سيستم ضد خلقی موجود را از عمق امواج مبارزات توده های           
کارگر و زحمـتکش بـا برجـستگی در مقابـل کـارگران قـرار مـی                 
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