
  

تمامي كارگران سال نو بر 
!تكشان مبارك بادو زحم  

  

   بهمن بهمن1919
  

  13871387  ذرذر آ آ1515    ––  7373  ، شماره، شماره  چريكهاي فدايي خلق ايرانچريكهاي فدايي خلق ايران  خبري   خبري --نشريه سياسي نشريه سياسي 

رژیم ضد کارگری جمھوری اسالمی در تداوم یورش غارتگرانه خود به معاش و حيات کارگران تحت 
ستم ایران با اضافه کردن بند ارتجاعی جدیدی به قانون کار، زندگی دھشتناک ميليونھا تن از 

ران زحمتکش ما را ھر چه بيشتر در زیر فشار منگنه سرمایه داران وابسته حاکم قرار داده کارگ
  . است

رفع موانع "به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، مجمع تشخيص مصلحت نظام تحت لوای 
 قانون کار اضافه نموده که به موجب آن تغييرات بسيار ٢١را به ماده " ز"، بندی به نام بند "توليد
 حاکم بر شرایط فسخ قرارداد بين کارگر و قانونی در اصول -  صد البته به ضرر کارگران–می مھ

 قانون کار ارتجاعی جمھوری ٢١تا پيش از اضافه شدن بند جدید به ماده . کارفرما ایجاد می شود
بازنشستگی، از "   مواردی نظير - که ظاھرا ناظر بر شرایط خاتمه قرارداد کار است-اسالمی

عامل فسخ قراردادو یا پایان دادن به کار کارگران، شناخته می " افتادگی، رخوت و استعفاکار
اما اکنون يکی از باالترین مراکز تصميم گيرنده در دستگاه دیکتاتوری حاکم یعنی مجمع . شد

کاھش "به سرمایه داران اجازه می دھد که در مواردی نظير " ز"تشخيص مصلحت با تصویب بند 
که منجر به ... غييرات ساختاریِ ناشی از شرایط اقتصادی، اجتماعی، سياسی و توليد، ت

کارگران را ) اخراج(تعطيلی تمام یا بخشی از واحد توليدی می گردد نيز حق فسخ قرارداد کار 
  ." داشته باشند

ک شرایط زندگی وحشتنابدون نياز به دقت زیاد می توان فھميد که افزودن بند فوق به قانون کار 
با به اجرا در آمدن بند  .را از آنچه که ھست نيز وحشتناک تر خواھد نمودقه کارگر ایران کنونی طب

برای بيکار سازی تا کنون و غير قانونی ای که " قانونی"بطور مشخص عالوه بر تمام ابزار فوق 
 سرمایه داری یعنی بزرگترین کارفرما در نظام( کارگران در اختيار سرمایه داران زالو صفت و دولت

. قرار می دھدآنھا  دیگری در دست قانونی قدرت  و اختيارات  این بند،قرار داشت) وابسته ایران
 می توانند با عنوان بھانه تحت بھانه ھای مبھم و کلیسرمایه داران با دستی باز از این پس 

کارگران ... و" یتغييرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی ، سياس "جدید قانونی نظير
 با لفافه اجرای این بی مسئوليتی در قبال زندگی کارگران راتحت ستم  را اخراج ساخته و 

قانون کاری که در آن اساسا تنھا چيزی که مورد توجه قرار نگرفته ھمان . انجام دھند" قانون کار"
  . ر محيط کار استھمانا بدیھی ترین حقوق انسانی و صنفی و سياسی ميليونھا تن از کارگران د

به قانون کار در سطح فعلی حقوق کارگران " ز"البته ابعاد کالن تاثير مخرب اضافه شدن بند 
وقتی بيشتر ھویدا می شود که ارتباط آن با تغييرات دیگری که توسط مقامات رژیم در بندھای 

 قانون کار ٢٧ماده بطور مثال در . دیگر این قانون به ضرر کارگران وارد شده در نظر گرفته شوند
تشکل صنفی "و یا " شوراھای اسالمی کار"، یکی از شروط اخراج کارگران نظر مثبت قبال

،  در قانون کار تغييرات اخيرمذکور و بند اکنون بر مبنایدر واحد توليدی بود حال آنکه " موجود
علی ، م که برغم وابسته بودن به سيست(نظر شوراھای اسالمی دیگر ھنگام اخراج کارگر، 

الزم نيست و کارفرما صرفا موظف است تصميم به ) االصول ظاھرا از حقوق کارگران بايد دم بزنند
مقامات ضد خلقی . کند" اعالم"کارگران را محض اطالع به این نھادھای دست ساز " اخراج"

جمھوری اسالمی در ھمين رابطه حتی در پروسه استيناف و دادخواھی کارگران اخراجی چنان 
حدودیتھایی قایل شده اند که عمال تاثيری بر تصميم و اراده سرمایه داران زالو صفت نمی م

  . گذارد و تصميم قطعی در فسخ قرارداد کاری کارگران در دست آنھا باقی می ماند

به این ترتيب تغييرات ضد خلقی جدیدی که 
در قانون کار صورت گرفته دست سرمایه 

در اخراج را گر داران و کارفرمایان استثمار
 بيشتر از قبل باز بمراتب فله ای کارگران 

حقوق رسما در ھمان حال  و گذاشته
شناخته شده کارگران در پروسه اعتراض 
به اخراج خود را ھر چه بيشتر از آنان سلب 

به قانون " ز"با اضافه شدن بند . می کند
کار، اکنون دیگر ھر کارفرمایی می تواند ھر 

یجاب کرد تمامی و یا لحظه که منافعش ا
بخشی از کارگران خود را زیر عنوان 

لزوم تغيير در فن "و یا " کاھش توليد"
و یا حتی کلی تر از آن با بھانه مبھم " آوری

" و بدتر از آن" شرایط اقتصادی" و کلی  
از کار اخراج !" ، سياسی!شرایط اجتماعی

کند بدون آن که در این زمينه خود را محتاج 
به ھيچ ارگان و یا مرجع قانونی پاسخگویی 

چرا که کار او از نظر طبقه حاکم و . ای ببيند
  . ست" قانونی "دولت، 

اقدام به ایجاد چنين تغييری در شرایطی صورت 
می گيرد که نظام سرمایه داری را بحران فرا 
گرفنه است و سرمابه داران برای خفظ سود باید 

 در ندھرچ.  را دسته دسته احراج کنندکارگران
ژه در ي بو،چارچوب نظام سرمایه داری وابسته

دوران سياه حاکميت رژیم جمھوری اسالمی 
که سرمایه داران و کارفرمایان  ماشاھد بوده ایم

در بسياری از موارد ھنگامی که منافعشان ایجاب 
کرده عمال با دور زدن و نقض قوانين ظاھرا 
پذیرفته شده توسط دستگاه حاکم کوشيده اند 

ن ھيچ تاملی حقوق بدیھی کارگران را زیر پا بدو
اما واقعيت این است که در مبارزات ، بگذارند

که در روزمره طبقه کارگر وجود یک قانون کار 
 در -  استارتجاعی ماھيتاً وجودسيستم م

، خود زمينه -مقایسه با عدم وجود ھر گونه قانون
ای برای بروز و تجلی اعتراضات و مبارزات کارگران 

مقابل اجحافات و وحشيگری ھای سرمایه در 
رژیم جمھوری . می باشد" قانون"داران با اتکا به 

اسالمی  از نخستين روز به قدرت رسيدن خویش 
 تا به موازات پيشبرد تمامی بودهھمواره در صدد 

سياستھای ضد کارگری خویش در سطح جامعه، 
قانون کار ارتجاعی موجود را نيز ھر چه وسيعتر 

سرمایه داران وابسته حاکم تغيير دھد و به نفع 
استثمار و سرکوب وحشيانه " قانونی"موانع 

  . طبقه کارگر را ھر چه بيشتر از سر راه بردارد

  2در صفحه 

  

 آذر، روز دانشجو گرامي مي داريم 16سالگرد در 
شريعت رضوي، دانشجويان آگاه و انقالبي، خاطره سرخ 

  كه رابارزيم دانشجويان تماميقندچي، بزرگ نيا و 
 بر عليه پيكاردر  ،براي تحقق آزادي و برابري
    ! جان باختند در ايرانامپرياليسم و سگهاي زنجيريش

  

 "رفع موانع توليد"رفع موانع اخراج كارگران به بهانه 

  كارگران فرانسوي در اعتراض به تغييرات جديد در قانون كارتظاهرات

 اکتبر در اعتراض به تصویب قوانين جديد ضد کارگری توسط دولت فرانسه به اعتصاب و تظاھرات ٢٣ بخش خدمات عمومی پاريس در روز کارگران
 افزوده که اجرای آنھا موجب ھرچه وخيم تر شدن وضعيت اخيرأ دولت فرانسه تبصره ھای جديدی را به قانون کار اين کشور.  خيابانی پرداختند

 شغل مختلف در بخش ٣۶٠٠٠ حدود ٢٠٠٩به عنوان مثال طبق قوانين جديد در سال . اقتصادی و سطح رفاه در زندگی  کارگران خواھد شد
) ازنشسته، و يا کأل با حذف برخی از مشاغلدر اثر اخراج برخی از کارگران و يا در اثر عدم استخدام کارگران جديد به جای کارگران ب(خدمات 

ھمچنين بر اساس يکی ديگر از تبصره ھای جديد افزوده شده به قانون کار، حق بيمه و درمان کارگران کاھش خواھد يافت اما . ناپديد خواھند شد
و مسایل مربوط به سالمت کارگران درنتيجه، در سال آينده سطح زندگی .  يافتآنھا افزايش خواھد) ماليات بر درآمد(درصد مالياتی 

  بيش از پيش سقوط خواھد کرد



  

  .....رفع موانع اخراج كارگران

  1از صفحه      

برای درک بيشتر اھميت عملی تغييرات 

اخير قانون کار در زندگی طبقه کارگر ایران 

افی ست تا اشاره مختصری به جھنمی ک

که رژیم ضد کارگری جمھوری اسالمی 

. برای کارگران ما ایجاد کرده داشته باشيم

ھمه می دانند که در چارچوب نظام سرمایه 

داری وابسته ایران و سياستھای ضد خلقی 

رژیم پاسدار این نظام بحران زده یعنی 

جمھوری اسالمی، طبقه کارگر ایران در 

 وخيم ترین اوضاع زیست و معاش یکی از

بر بستر  استثمار و . خود به سر می برد

سرکوب وحشيانه و روزمره طبقه کارگر توسط 

سرمایه داران زالو صفت وابسته و حکومت 

مدافع آنان، ھيوالی فقر و گرسنگی، گرانی و 

تورم  و بيکاری ھر روز بيشتر پنجه ھای تيز خود 

وم ما فرو کرده را در زندگی محقر کارگران محر

تا جایی که اکثریت مطلق کارگران ما در . است

بدیھی ست که . زیر خط فقر زندگی می کنند

یکی از عواقب این وضع بحرانی ھمانا رشد 

فزاینده صفوف ارتش ذخيره کاری ست که ھم 

اکنون سر به ميليونھا نفر زده و بر بستر 

اخراجھای گسترده ای که سودجویی و آزمندی 

داران زالو صفت عامل اصلی آن است، سرمایه 

تنھا به . ھر روز بر ابعاد آن اضافه می گردد

عنوان ذکر یک مثال کافی ست به سخنان وزیر 

کار حکومت اشاره شود که اخيرا مطرح کرد در 

 ھزار کارگر به دليل ٢۵۶فاصله کوتاھی تنھا 

. بيکار شده اند" کمبود نقدینگی و مواد اوليه"

لی ابراز می شود که بنا بر این سخنان در حا

خوش بينانه ترین آمار، جمعيت بيکاران ایران 

از سوی دیگر  . ميليون نفر می باشد۴بيش از 

این وضع وخيم طبيعتا  موجب بروز اعتصابات و 

در ميان کارگران  حرکات اعتراضی روزمره ای

می شود که مشکالت بسيار زیادی را برای 

اد کرده گردانندگان جمھوری اسالمی ایج

نگاھی به ده ھا حرکت تنھا . است

اعتراضی کارگران در آبان ماه و بطور مثال 

( ، رشت)پتروشيمی(در شھر ھای اراک

، )کشت و صنعت(، مھاباد )ایران برک

( ، اردبيل، )کارگران شھرداری(اشنویه 

، )نساجی کردستان(، سنندج )سبالن

...  و ) حمل و نقل پگاه(تھران، ھمدان 

ھد که عالوه بر تمامی نشان می د

ًکه بخشا خواستھای عادالنه کارگران 

 پرداخت دستمزدھای معوقه، عبارتند از

بھبود شرایط کار، حق اعتراض و داشتن 

در این ... تشکلھای صنفی مستقل و 

اعتراضات، خواست اجرای مفاد قانون کار 

و اعمال حمایت ھای قانونی از حقوق 

توليدی و کارگران در ھنگام تعطيلی واحد 

یا اخراج آنان، یکی از برجسته ترین 

خواستھای صنفی کارگران بوده و می 

با توجه به این واقعيت عينی ست . باشد

که ما می بينيم اکنون با تغييرات جدیدی 

که حکومت در قانون کار ارتجاعی 

خویش بوجود آورده نه تنھا دست 

کارفرمایان در اخراجھای فله ای 

ھم مطابق آن –بيشتر کارگران 

 باز شده بلکه از آن مھمتر - قانون

ھرگونه مبارزه و اعتراض کارگری 

زیر عنوان اعتراض به اخراجھای 

و برای کسب " غير قانونی"

حقوقی که تاکنون در قانون کار 

بطور رسمی برای کارگران ملحوظ 

غير "شده بود، مطابق قوانين جدید

اعالم شده و این اعتراضات کما " قانونی

ابق ولی از این پس بطور فی الس

 تصویب !سرکوب خواھند شد" قانونی"

قوانين جدید ضد کارگری توسط جمھوری 

اسالمی در حقيقت با ھدف بستن ھر چه 

بيشتر دست و پای کارگران و  تشدید و 

تسھيل امر سرکوب مبارزات آنھا یورش جدیدی 

رسوایی قانون ضد . ستبه کارگران ایران ا

ت که حتی برخی از کارگری جدید تا آنجاس

دست اندرکاران کنونی جمھوری اسالمی در 

تشکلھای دست ساز کارگری را به فغان آورده 

از زبان دبير " ز"و آنھا ضمن مخالفت با بند 

رژیم در اصفھان ھشدار می دھند " خانه کارگر"

" تحریک"را " جامعه کارگری"که این کارھا 

خواھد کرد که اشاره ای مستقيم به امکان 

  . سترش اعتراضات کارگری ستگ

تھــاجم کنــونی رژیــم ضــد کــارگری جمھــوری 

اسالمی به حقوق کارگران ما و تصویب بندھای 

ضــد کــارگری و ارتجــاعی جدیــد در قــانون کــار ، 

گرچه نھایتا با ھدف تـشدید اسـتثمار و محـدود 

ــارگران  ــه ک ــق خواھان ــارزات ح ــه مب ــردن دامن ک

ی اعمال شده است، اما بـر بـستر شـرایط عينـ

جھنمی ای که این رژیـم بـرای کـارگران محـروم 

ــران و  ــارگر ای ــه ک ــا زود ، طبق ــر ی ــده، دی ــا آفری م

مبــارزات آن را ھــر چــه بيــشتر بــه کانــال اصــلی 

ــوانين  ــدن تماميــت ق ــرای برافکن ــارزه ب یعنــی مب

ارتجاعی این رژیـم و نظـام اسـتثمار گرانـه آنھـا 

در چنين شـرایطی وظيفـه یـک . خواھد انداخت

ی آگاه و انقالبی تالش برای تـسریع فعال کارگر

این روند و تشدید مبارزه برای سـرنگونی کليـت 

نظام سـرمایه داری وابـسته و رژیـم پاسـدار آن 

 .است

  تظاهرات بر عليه كاهش بودجه خدمات اجتماعي: ايرلند

سفت كردن " از پايه هاي اصلي آن را پس از اعالم برنامه اقتصادي سال آينده دولت ايرلند كه يكي
 يعني تشديد فشارهاي اقتصادي به مردم و كاهش بودجه خدمات اجتماعي تشكيل مي دهد، بيش "كمربندها

 اكتبر در اعتراض به كاهش بودجه مدارس 29 نفر از معلمها و دانش آموزان و خانواده هايشان در 1200از 
اين سومين تظاهرات گسترده اي است كه در اعتراض به برنامه .  به تظاهرات پرداختند"دوبلين"در شهر 

 درصد 66 نفري در اعتراض به 10000 اكتبر نيز تظاهرات 22در . هاي  اقتصادي دولت انجام شده است
دولت ايرلند نيز مانند ديگر . افزايش شهريه مدارس و افزايش تعداد دانش آموزان در كالسها صورت گرفت

ي در شرايط بحران مالي كنوني سيستم سرمايه داري، توده ها را هر چه بيشتر تحت فشار دولتهاي سرمايه دار
گذاشته و براي تامين منافع غارتگرانه سرمايه داران حاكم، ضمن قطع مخارج و خدمات دولتي، هزينه زندگي 

  .        را براي طبقه كارگر و اقشار خرده بورژوازي سنگين تر كرده است

 

 



  

ده سال پس از "اخيرأ گزارشي تحقيقي تحت عنوان  
 توسط "چه بر سر كارگران آمد؟: ورشكستگي والكان

لمان  در آ"جامعه، كار و آينده"گروهي به نام گروه 
اين گزارش در رابطه با بسته شدن . منتشر شده است

 و عواقب آن بر "بريمر والكن"شركت كشتي سازي 
سرنوشت هزاران تن از كارگران اخراجي اين كارخانه 

مطالعه گزارش گوشه اي از ماهيت ضد . تهيه شده است
خلقي و استثمارگرانه نظام سرمايه داري را به نمايش مي 

 كوچكي از جنايات سرمايه داران گذارد و جلوه هاي
سودجو و دول حامي آنها بر عليه طبقه كارگر را افشا 

  .مي سازد

 گروه كوچكي از سرمايه داران آلماني 1893در سال  
با خريد يك كارخانه كشتي سازي قديمي و گسترش 
آن با اتكا به نيروي كار كارگران زحمتكش اين منطقه 

اين . يس كردند را تأس"بريمر والكن"كارخانه  
كارخانه بعدا به يكي از بزرگترين كمپاني هاي كشتي 

  سازي آلمان تبديل شد 

 ميالدي گسترش سياست ضد خلقي سرمايه 90در دهه 
داران سودجو مبني بر انتقال خط توليد كارخانجات از 
كشورهاي متروپل به كشورهاي آسيايي و امريكاي 

 اوليه و نيروي كه براي امپرياليستها منبع مواد(جنوبي 
تدريجي كارخانه به تعطيلي ) كار ارزان به شمار مي روند

ها در كشورهاي صنعتي غرب و اخراجهاي دسته جمعي 
 هزار تن از كارگران زحمتكش 22. كارگران منجر شد

 نيز از اين تعرض سرمايه داران و دول "بريمر والكن"
  . امپرياليستي در امان نماندند

 اعالم 1996اخر اپريل  در او"بريمر والكن"
ورشكستگي كرد و عليرغم دريافت كمكهاي چشمگير 

كه هزينه هاي آن نيز از جيب ( مالي از دولت آلمان 
، نتوانست از )كارگران و زحمتكشان تامين شده

 براي 1997 آگوست 15ورشكستگي نجات يابد و در 
.  كارگر آن بيكار شدند22000هميشه تعطيل شد و 

اقتصاد بيمار سرمايه داري را حتي كه واقعيت اين است 
 هدف و ، البتهبا دخالت دولتها نيز نمي توان نجات داد

نتيجه دخالتهاي دولتهاي سرمايه داري نه حل بحرانها، 
بلكه انتقال بار سنگين بحرانهاي اقتصادي از طبقه سرمايه 

دار به دوش طبقه كارگر و سركوب هر گونه اعتراضي 
  .از سوي آنهاست

 كه در "بريمر والكن"پذيرش تقاضاي ورشكستگي 
عين حال با قبول مصونيت مالي سرمايه داران آن همراه 

اعتراضات كارگران . بود خشم كارگران را برانگيخت
 به تظاهرات وسيع آنها و شورشهاي 1997در آگوست 

خياباني در آلمان منجر شد؛ اما دولت امپرياليستي آلمان 
 مشكالت و داليل اعتراضات بجاي تالش براي بررسي

عادالنه كارگران، توسط پليس خود اين اعتراضات را 
سرنوشت اين كارخانه و . وحشيانه سركوب كرد

برخورد سركوبگرانه طبقه حاكم به هزاران كارگر بيكار 
پليس جز و گرسنه به روشني بار ديگر نشان داد كه 

ه براي حفظ نظم استثمارگرانه حاكم بر عليه منافع طبق
دو سال بعد، گروهي از . كارگر بوجود نيامده است

ولف گنگ " به سرپرستي "بريمن"محققين دانشگاه 
 تماس "والكن" نفر از كارگران سابق 1375 با "هاين

گرفته و همكاري آنان را براي انجام تحقيقاتي پيرامون 
آنها از سال . سرنوشت كارگران اخراجي جلب كرد

بطه با وضعيت مالي و  مرتبأ گزارشاتي در را1999
خانوادگي و سالمت جسمي و روحي و ديگر مسائل و 
مشكالت خود براي محققين ميفرستادند و يا در مصاحبه 

درنتيجه . هاي حضوري با آنان شركت مي كردند
مجموعه اي از اطالعات و آمار متنوع براي كسب 

نتايج اين تحقيق . نتايجي تحقيقي اين تيم جمع آوري شد
 آنجا كه اجازه انتشار پيدا كرده بسيار وحشتناك البته تا

يخواه را بر مي انگيزد بطور است و خشم هر انسان آزاد
 سال، و نيمي از 50يك سوم كارگران زير ، مثال

 سال پس از تعطيل 3 سال، در اولين 50كارگران باالي 
شدن كارخانه قادر به يافتن شغل جديدي نبوده و بيكار 

يرات وحشتناك اقتصادي و عواقب امري كه تاث. بودند
مخرب اجتماعي عميقي بر زندگي آنان و خانواده 

  .هايشان گذاشته بود

در طول سالهاي پس از تعطيل و اخراج كارگران، 
وضعيت سالمتي جسمي و روحي همه كارگران بدون 

يك سوم آنها از بيماري . استثناء رو به وخامت گذاشت
ان در اثر افسردگي  درصد آن5افسردگي رنج مي برند و 

  .شديد در تيمارستان بستري شده اند

 سال كه از يكطرف براي دريافت 50كارگران باالي 
 سال 65كمكهاي مالي دولتي مخصوص افراد باالي 

واجد شرايط ) حقوق بازنشستگي و يا ازكارافتادگي(
) به علت كهولت سن و بيماري(نبودند، و از طرف ديگر 

شغل جديد نداشتند، از نظر هيچ شانسي براي يافتن 
موقعيت اقتصادي و سالمتي روحي در بدترين وضع به 

  .   سر مي بردند

 درصد 40 سال از تعطيلي كارخانه، 10پس از گذشت 
كارگران و اعضاي خانواده آنها زير خط فقر زندگي 

هرچند كه . ميكردند و يك پنجم آنان هنوز بيكار بودند
 اين مدت تا حدي وضعيت جسمي و روحي آنان پس از

بهتر شد اما هنوز در مقايسه با كارگراني كه موفق به 
پيدا كردن شغل جديد شده بودند، افرادي بيمار و ناتوان 

بيماري هايي مانند شكستگي ديسك . محسوب مي شدند
يت در اثر مكمر و سرطان دستگاه تنفسي ناشي از مسمو

ن  در اين كارگرا"اسبستوسس"تماس با ماده شيميايي 
    .بسيار شايع بود

صحبتهاي كارگران در مورد وضعيت زندگي اشان بسيار 
آنها به انسانهايي نااميد و غمگين و . غم انگيز است

عصبي تبديل شده بودند كه ابدأ اميدي به آينده 
به عنوان مثال يكي از كارگراني كه از . نداشتند

يت رنج مي برد، مي مدررفتگي ديسك كمر و مسمو
بعد . ي دانم سرنوشت ما باالخره چه مي شودنم": گويد

از بسته شدن كارخانه ديگر هيچ مسافرت و يا تفريح 
تنها كاري كه برايمان مانده، خيره . ديگري نداشته ايم

قبأل . شدن به صفحه تلويزيون و رؤياپروري است
ولي حاال ديگر نمي توانم . حداقل به ماهيگيري مي رفتم
  ".گيري را بپردازيمحتي مخارج اندك جواز ماهي

جناياتي كه توسط سرمايه داران آلماني و دولت حامي 
منافع طبقاتي آنان بر سر هزاران تن از كارگران كارخانه 

 و خانواده هاي اعمال "بريمر والكن"كشتي سازي  
شد، جلوه اي از كاركرد روتين نظام استثمارگرانه 

كوب نظامي كه بر پايه استثمار و سر. سرمايه داري ست
طبقه كارگر و زحمتكش و خلقهاي تحت ستم بنا شده و 
نابودي انقالبي آن شرط تضمين كمترين حقوق انساني 
براي ميلياردها تن از رنجبران در سراسر كره خاكي 

  .  ستا

  ارگران كارخانه هاي كشتي سازي آلماننگاهي به سرنوشت غم انگيز ك
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  جنايات بمبئي و 

     !تشديد تبليغات عوامفر يبانه امپرياليستي

 نوامبر گروھی از افراد مسلح بر طبق یک برنامه دقيق و طرح ریزی ٢٦خ در تاری

" قلب تجاری"شده ضمن استقرار در چند نقطه توریستی از شھر بمبئی که به 

ھندوستان معروف است، چندین ساختمان عمومی و از جمله ھتلھای توریستی 

 به قتل عام معروف را منفجر ساخته و سپس با گشودن  آتش به روی مردم بيگناه

 روز درگيریھای خونين و گسترده بين نيروھای ٤در جریان نزدیک به . آنھا پرداختند

 نفر ٢٩٠ تن از مردم بيگناه کشته و بيش از ١٩٥امنيتی ھندوستان و افراد مسلح، 

بنا به ادعای نيروھای امنيتی ھندوستان بجز یکی از افراد مسلح که .   زخمی شدند

که خود را به یک گروه ناشناخته و کوچک " تروریستھا"ی زنده دستگير شد تمام

  .منتسب ساخته اند، در این حمله کشته شدند" مجاھدین دکان"اسالمی بنام 

بدون شک کشتار عامدانه مردم عادی و بيگناه توسط ھر نيرویی و با ھر ادعایی یک 

 عمل ضد خلقی و جنایت بار بوده و بخودی خود روشنگر ماھيت ضد مردمی و

ارتجاعی نيرویی ست که به چنين اقدامی بر عليه مردم ستمديده و منافع آنھا گام 

در تبليغات وسيع حول و حوش این اقدام تروریستی جنایتکارانه،تالش . بر می دارد 

آشکاری از سوی امپریاليستھا برای بھره برداری به نفع اھداف ضد خلقی خود 

نگليس یکصدا این جنایت را کار جریانات صورت گرفت و مقامات دولتھای آمریکا و ا

  .را نشانه گرفته اند" شھروندان غربی"قلمداد کردند که " اسالمی"

 در حقيقت حوادث خونين بمبئی فرصتی تازه برای مرتجعينی ست که بار دیگر با 

مبارزه با "گسترش جو وحشت و ارعاب در افکار عمومی، با شدت بيشتری بر طبل 

" جنگ "و حقانيت " تروریسم اسالمی" آن را دليلی بر گسترش بکوبند و" تروریسم

این تبليغات در حالی ست که تعدادی از دار ودسته ھای . بر عليه آن اعالم کنند

اسالمی شناخته شده و فعال در منطقه نظير جریانات اسالمی کشمير از ابتدا ھر 

  .گونه دخالت خویش در این حمالت را تکذیب کردند

دگوھای خبرپراکنی امپریاليستی در رابطه با اين اقدام تروريستی جھت تبليغات بلن

پيشبرد سايستھای سرکوبگرانه خود در شرایطی ست که در سالھای اخير مدارک 

و اسناد بسياری در اثبات واقعيت وابستگی و مزدوری چنان دار ودسته ھای 

در ایجاد ارعاب و ارتجاعی به محافل و قدرتھای امپریاليستی و نقش آفرینی آنان 

وحشت به نفع اھداف ضد خلقی و جنگ طلبانه دشمنان توده ھای تحت ستم رو 

جنایت وحشيانه در بمبئی و تبليغات حول آن نيز توسط ھر دارودسته . شده است

ضد مردمی انجام شده باشد به طور کلی در خدمت به چنين ھدف  ضد خلقی قرار 

می  مام نيروھای آنقالبی و مبارز محکوم واضح است که این جنایت توسط ت. دارد

  .باشد

ا  هدهتعطيل مشكالت امنيتي و 
   اصفهاندر چايخانه 

رژیم جمھوری اسالمی، در اواسط آذرماه با 
سازمان دادن يک ھجوم سرکوبگرانه اقدام به 

 چایخانه در شھر ٢٠٠تعطيلی و پلمپ کردن 
کارگزاران جمھوری اسالمی در . اصفھان کرد

ر عمومی و صاحبان چایخانه مقابل اعتراض افکا
ھا به این اقدام سرکوبگرانه  مطرح کرده اند که 

در این " ارائه قليان"بستن چایخانه ھا بدليل 
گرچه این . چایخانه ھا صورت گرفته است

اظھارات و اقدام ضد خلقی پيش از ھرچيز اوج 
رسوایی دیکتاتوری حاکم و نياز آن به دخالت در 

خصوصی زندگی تمام جنبه ھای عمومی و 
مردم ما را نشان می دھد، امابرغم ادعاھای 
مقامات رژیم استفاده از قليان و ارائه آن در 
چایخانه ھا در جامعه ما یک امر سنتی و رایج 
بوده و به این اعتبار ارائه غليان ھيچگاه و مطابق 

اما واقعيت این . ھيچ قانونی منع نشده است
است که " یمشکالت امنيت"است که رژیم بدليل 

به تعطيل چایخانه ھا یعنی محل تجمع جوانان  
  . در سالھای اخير دست زده است

طبق اطالع در سالھای اخير چایخانه ھا در اغلب 
شھرھای بزرگ به مراکزی برای تجمع جوانان 
مبارز تبدیل شده که با حضور در قھوه خانه ھا به 
صحبت و گفتگو در مورد شرایط سياسی جامعه 

 گفتگو در باره معضالت اجتماعی و بحث و
پرداخته و در پوشش کشيدن قليان در جمع، در 
این اماکن با افراد مسن تر و با تجربه تر به 
مبادله افکار در مورد تجارب نسل پيش از خود 

این امری ست که دستگاه ھای . می پردازند
 اصفھان بلکه در اطالعاتی حکومت را نه تنھا در

دیگر نگران ساخته و باعث بسياری از شھر ھای 
یورش آنھا به این مراکز برای جلوگيری از تجمع 

  .جوانان و بحثھای ضد رژیم شده است

 الزم به ذکر است که چندی پيش نيروھای 
سرکوب جمھوری اسالمی با ھمين بھانه 
 و بسياری از قھوه خانه ھای تھران را نيز بستند
ای قبل از آن نيز اقدام به بستن قھوه خانه ھ

 آذر ماه ١٣در ھمين ارتباط روز  .تبریز نموده بودند
ده ھا تن از صاحبان چایخانه ھا با تجمع 
 ،اعتراضی در مقابل مجلس حکومت در تھران

خواھان برچيدن پلمپھا و گشوده شدن قھوه 
  .خانه ھای خود شدند

  


