
  

تمامي كارگران سال نو بر 

!تكشان مبارك بادو زحم  

  

   بهمن بهمن1919
  

  13871387  بهمنبهمن  1515    ––  7755  ، شماره، شماره  چريكهاي فدايي خلق ايرانچريكهاي فدايي خلق ايران  خبري   خبري --نشريه سياسي نشريه سياسي 

ظام سرمايه داري در سطح جهاني  امروز نشدت يابي بحران اقتصادي اي كهبا 

را فرا گرفته، در ماه هاي اخير شاهد موج وسيعي از اعتراضات و اعتصابات 

 كه آن را بايد ايم  اروپايي بودهراديكال توده اي در بسياري از كشورهاي

 بدنبال شورشهاي . بحران موجود و يكي از تجليات آن دانستبهپاسخي 

قهرمانانه توده اي در يونان كه با مشاركت گسترده كارگران مبارز اين كشور 

همراه بود و متعاقب اعتصابات بزرگ كارگري كه در اعتراض به سياستهاي 

 فرانسه نيز ،يتاليا، اسپانيا و ايسلند روي داداقتصادي ضد مردمي دولت هاي ا

شاهد بزرگترين موج اعتراضي طبقه كارگر و توده هاي زحمتكش اين كشور 

اين اعتصابات در شرايطي به وقوع پيوست كه در نتيجه . در ماه ژانويه بود

بحران فزاينده اقتصادي هم اكنون سرمايه داران زالو صفت و كارفرمايان با 

ح زندگي و معاش و كار كارگران موجي از بيكار سازيهاي يورش به سط

گسترده در بخشهاي صنعتي و خدماتي و كاستن از بودجه هاي رفاهي را به 

با تداوم ركود كنوني پيش . منظور جبران ضررهاي خود به راه انداخته اند

 10 بيش از چشمگيربه رقم 2010بيني مي شود كه نرخ رسمي بيكاري در سال 

 اقتصاد فرانسه از بعد از جنگ جهاني دوم با چنين بيماري و .سددرصد بر

  . ركودي روبرو نبوده است

 ميليونها تن از 2009 ژانويه 29در چنين اوضاع و احوالي   روز پنجشنبه 

  پاريس و ده ها شهر ،كارگران و زحمتكشان و ساير اقشار تحت ستم در فرانسه

اعتراض بر عليه سيستم ضد خلقي ديگر اين كشور را به صحنه اعتصاب و 

در جريان حركات . سرمايه داري و دولت امپرياليستي فرانسه تبديل كردند

،   ياد شود"پنجشنبه سياه"گسترده توده اي كه باعث شد از اين روز به عنوان 

 ميليون تن از كارگران بخشهاي مختلف اقتصادي، معلمان، 5/2بيش از 

خش خدمات عمومي و روزنامه نگاران شركت كارمندان بازنشسته، كاركنان ب

كرده و ضمن محكوم كردن سياستهاي ضد خلقي دولت سركوزي به وضعيت 

 8اين اعتراضات توسط . وخامت بار كار و معيشت خود اعتراض كردند

اتحاديه بزرگ كارگري سازمان يافت و حتي مطابق اخبار خود دستگاه 

ال گوشه اي از حقايق را منعكس مي تبليغاتي وابسته به دولت فرانسه كه معمو

. كنند، بيش از دوسوم مردم فرانسه از اين اعتصاب و اعتراض حمايت كردند

در نتيجه قدرت نمايي توده هاي معترض فرانسوي، سيستم حمل و نقل، 

هواپيمايي، پست، آموزش و پرورش و ساير بخشهاي خدماتي تقريبا فلج شد و 

اليستي فرانسه و ساير مرتجعين را بشدت اين امر خشم مقامات دولت امپري

برانگيخت؛ تا جايي كه  وزير دارايي فرانسه در وحشت از تداوم و تكرار اين 

تظاهر كنندگان ،  كردن حركات عادالنه مردم فرانسه"محكوم"اعتراضات با 

 در جامعه متهم ساخت و بطور مسخره اي مدعي شد كه "ايجاد وحشت"را به 

 و نارضايتي از سياستهاي استثمارگرانه و ضد خلقي دولت براي نشان دادن خشم

  ! نيز وجود دارند"راه هاي ديگري"فرانسه 

  

 توقف ، فرانسه"پنجشنبه سياه"از زمره خواستهاي اصلي تظاهر كنندگان در 

برنامه هاي اقتصادي دولت سركوزي در حمايت از منافع سرمايه داران بزرگ، 

و تمركز براي حل مشكالت اقتصادي توقف اخراج هاي گسترده كارگري 

 . وحشتناك گريبانگير توده هاي تحت ستم بود

 ژانويه تقريبا سراسر فرانسه را درنورديد نه 29اعتراضات وسيعي كه در روز 

تنها شدت خشم و تنفر مردم فرانسه از وضعيت وخامت باري را منعكس نمود 

ا تن از كارگران و كه نظام سرمايه داري و گردانندگان آن براي ميليونه

 زحمتكشان فرانسه ايجاد كرده اند، بلكه پتانسيل مبارزاتي وااليي كه توده هاي

 را آشكار فرانسوي در اين حركت يكپارچه و متحدانه خود به نمايش گذاردند

  . و اعتالي مبارزات آينده مي باشد نويد بخش رشدنمود كه خود

 بهمن، سي و هشتمين سالگرد 19گرامي باد 
 21 و مسلحانه رستاخيز سياهكل،سرآغاز جنبش 

مين سالگرد قيام پرشكوه سي اُ بهمن 22 و
خلقهاي قهرمان ايران بر عليه سلطه 

  !امپرياليسم و سگهاي زنجيريش

  

با اعتراضات متحدانه كارگران مبارز  

 !، فرانسه را تعطيل كردندخويش
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� را %�اه[ �; 40# و2kD� E
        .+د ,#ارد�+H�# و ��ز�+H�# ا

  

  ،كودكان كار و خيابان

  افشاگر چهره كريه سرمايه داري

 

  فتواي شرعي در حمايت از 

  سن و سالازدواج دختران كم 

��i���� اع��اض و �J; ا���ر  	ا���ا در وا (8 

	 ��6�ش ازدواج د���ان زی� د!  �@6% +���ع

" k�4 ع@"ا
7$=$ ا
k�J"��ل در ع���6ن ��7د/، 

�m�5 ع���6ن ��7دى ر��� اعRم  �د  	 از %,� 

 ��ل و�Dد 4١٠�ع+ ��7%+ �ا/ ازدواج  �د �ن ز=� 

ح�+ از  � ا�� ا ��5 %��د! وا=� k�4 رذل 	 ا=!  %"ارد


�Jن را 	 ��١٠%�اد! ه� ��ا�� #� د���ان ز=� �� 

  . ازدواج #�-�q آ(("

 "="4 �5
�I� ��ر $� k�4 /ا��� r�3د ه�/ �"ا�%

 ز%"�+ ،ح�1ق ز%�ن  	 �1�7"%" ازدواج در �(�� *����

 .^(��  �د �%+ را #@�! �+ ��زد ��اD	 ��د="! ا��

�ر%�3ده�$� /�L 	   ا%�6%+ را ��- ���%��ن ای� ع

 ١٠ازدواج د���ان ز=� �1�7"%"  	 ح��ی� �+  (("، 

ه� 4"! و  ��ل �عt از ���ن ر��� حس ا�(�� در �ن

���m ا����زات =u ا%�6ن را از �ن# v� د ه���� ،

 ��)0�ای� �4د  ، �عv� t در ^(�� �(+ازدواجه

آ�دآ�ن در �=("!، ز%"�m #�ام � �RwJت روحm و 

ا%m دا�4	 �4(" و 	 =u ا�6�د�m �$�� د^�ر رو

"%�4 .   ��
ح��=� دو
� �$دور ع���6ن از 	 د

�Lا%�� ار#<�ع+ ا��R+ و #�ی�"ا=� %�ع ازدواج، 

 /"D +7%ا%�6%+ در ��ا ��- ��� ای� ع 	�در ��1

  .ای�  �Jر و�Dد %"ارد

  تنبيه بدني زنان كارگر در كارخانه پارچه بافي بنگالدش

    و مبارزه بر عليه آن

 �
��ر و �� �ب  �ر��ان در (REدش #��ط ����ی	 داران و دوz��ی" ا"J#

ی�+ از . ح��+ �%�ن ه� روز ا��4ل D"ی" و ��6�د! #�/ 	 ��د �+ ���د

%��Jوح 	ع�� �	 #�ی� اع��ل B" ��1+ ا/  	 ا���ا 	  �ر ���/ �ن 

(REدش ��6�ش ه� ^	 ��J�/ ی���	 ا��، #(@�	  8��� �ر��ان زح

"4� +� �5. �
"%+  �ر��ان و �ی}!  �ر��ان زن #��ط  �ر����ی�ن زا .

ای� ع�� B" ��1+  	 ی�د�ور �Lا%��  T�z دوران �د! دار/ ا�� ا���ًا 

��J�/ ی���	 و 	 ی�+ از ��6ی� و �R}7ت  �ر��ان #@"ی� ا�7د ه� ^ 	

��J	 ا��، ا��/  	 ��D+ از اع��ا�Bت و �@�رزات  �ر��ان ���"ی"! و 

(REدش را ��qD 4"! ا�� !��� .  

��ل" %5� از  �ر��ان  �ر��%	 *�ر^	 ��+ ٧٠٠ ژا%�=	 �8 از ١١در 
در " *�

�3%	 ه�/ �T��I اع��اض 	 �"=�  �ر��%	  	 ه��J	 ز%�ن 	  �ر�� را 

.  �> ��$%"، د�� 	 اع��اض زد! و 	 د���  �ر �"=�  �ر��%	 ح��	  �د%"

�� ادار! *��س ��ار  �د و  �ر��ان در D�ی�ن ای� ح� � � 	�"=�  �ر��%	 

 	 �"=�  �ر��%	 در �%<� ( �ر��ان در ��1� ادار! *��س . او را د%@�ل  �د%"

�د 	���� !�)* (�Dا �="� 	���ع  �د! و 	 #,�ه�ات *�دا��	 و ��اه�ن �&� 

��+ از  �ر��ان ��7�ض �ا/ ر��%"ن ."ا/ اع��اض ��د .  �ر��%	 4"%"

	 ��دم، =�+ از ا#��ن ه� را %�$ �6"ود  �د! و ���Bع را �ا/ را%("��%+ 

ح� � اع��اB+  �ر��ان ادا�	 ی��� .  #��Bح �+ دا%("، 	 #�TL �+  �د%"

*س از �%�	 ر��س *��س و ����1ت  �ر��%	 �Lل داد%"  	 �"=� %<�م و ��ا

")�Jز���ر ا��اج ��اه" 4"،  �ر��ه� 	  �ر��%	 $�. 
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 /��E��د 	٢"%@�ل اع��ا�B#+  	 ا���ا  �E *$4> #��ط %��وه�/ �� �

��3ر/ ا��R+ ا�از 4"، ����1ت D /�3ر�D ع�تRSوزارت ا+�R�در ی> ا 

/�@� �6J% 	  "%د�م  Rر � در  اع�J� ا#�3م 	*�وژ! «^�3ر %5� را 

�ا%"از/ %�م «	��%� اع��ا��ت �زدا�4 4"��ن  د���E�  �د! ا%" و 	 زود/ 

	 اRSع ه��Eن ��اه" ر��" +�R��3ر/ ا�D /��(� . از S�=� ."ا و ��

�R+، دو �ادر *$4>  	 در 	 ��5	 ����1ت وزارت اRSع�ت، �رش و  ����ر ع

+� ��
��ر/ ای"ز ��7�3��ن ای� *�و%"!  ز��(	 *��EJ�/ از �� 	��D د%" ار� 

��3ر/ 	 د%@�ل اعRم ا=� �@� . ه�6("  	 د���E� 4"! ا%"D 	ی��}L !�L

�زدا�4 4"��ن را 	 داR�J� ��4ت  $�% +�R�ا"+
و " ا�LR+ و ��

ا���ا D(�=���ران ح� ; . ��3;  �د! ا��" ا���5د! از #<�3$ات *$�4+ ��ء"

��	  �ر��ان، دا%J<�=�ن ،��7��ن و ز%�ن را D ع+  از���D8 ه�/ ا@)D نi�7�

�زدا�4 و در ���ه�0
�3/ ��د ز=� �4(<	 ه�/" �ا%"از/ %�م"	 ا#�3م  "

 �I�"")ار �+ ده�L.  


�5ن در 4�ایe+ ا#�5ق �+" �ا%"از/ %�م" �ر�د ا#�3م  �I� 	ع�� � ا��"  	 

دی���#�ر/ ح� ; �eر روز��! � ��ج ��6�د! ا/ از �@�رزات و اع��ا�Bت 

 �ر��/، دا%J<�ی+، ز%�ن و ���31/ ���"ی"! رو�و��  	 ��اه�ن ا�"ا�+ 

")4�� ای� . #�=� ح�1ق ��د �+  	���دا%("��ن ح���� در�� در ��1

	  D(@8 ه���  	 �ره� اعRم  �د! ا%"  	 � ای� اع��ا�Bت�z� 	#3"ی" "  

�ا/ %,�م B" ��1+ �4ن ��1�	 ��اه("  �د " ا�(��+ . +در ^(�� ^�ر^�

�  �^���ی� %�ر�Bی�+ و  �# ")4�  +� +�R��3ر/ ا�D ���1ت� 	  ��


�5 ح�+ .(5+ و -�� ����+ #�د! ه�/ #&� ��;، ��ر� #Rش �ا/ �I�

	 ای� و���	 د�� ����4" �ا%"از/" �# ")%$ �� �ب ��ی8 را �ا/ %,�م  

#J"ی" �� �ب اع��ا�Bت #�د! ا/ و ��6�ش ��15ن و ارع�ب در �eح 

�ز  ((" ��J�  . 7��D	 ه� ^	 

گسترش روز افزون فقر و 
  گرسنگي و مرگ كارگران

  

  

  

  

  

  

	 �$ارش �@��$ار/ �3� در ��ل ��4g	 #(�3 در 
� ا�� ���(�D +Eن داد! ا%" و ���٣٣�%�3/ #3�ان  �5% 

����1ت رژی; � و�Lح� #��م #� �" �+  (("  	 در ��ل 
  .�Dر/ �4ه" ا�$ا=8 ا=� ���ر ��اه�; �د

��3ر/ ا��R+ و در #D /�ر��  "B ;رژی ���&� ح� 
^�ر^�ب %,�م ����ی	 دار/ وا�6	 ای�ان، ه� روز 
 $�^ +#7"اد ��J�/ از  �ر��ان و ا�JLر زح���8 و 
	 ��� �����%�3 #� از  �ر��ا%+ �+ *��%"%"  	  ،	7��D

���� �L�S ر�  ;-� در زی� �ط �1� ز%"�+  �د! و ،
 ��ی8 %�$ ��د و ��%�اد!ح�+ از ���  �دن �4; 

"%$Dع� . +ر4" روزا�$ون #�رم و ��ا%+، ���ر/ و 
��%+ در �� زح���8 #�ی� و ��1� #�ی� �ح�د %��

 ;�1�6� 	>��% 	  	7��D ; دار/ ح� 	ی����6; ���
	7��D ���3ر/ D ;1+ رژی�� "B /�3����� و 

ا��R+ ا��، �عt 4"!  	 ح��ت و ��7ش  �ر��ان 
� ��ع� ه� ^	 ��J�/ در ��داب �1� و زح����Jن 

وا��7L+  	 ه� روز �Dن #7"اد . و �R � ��و رود
��J�/ از ا%�6%�3/ 4�یT و �E(�! را �+ ���د و �%�ن 

"%�J  +� گ�م ��  	 +E)��� را از زور .  

د�� �4را/ ه��ه(E+ ، ا���ا ع@�س و�S *�ور
�i ر��� �ط �1�%�$  �ر����=�ن  �Jر  	 در � اع��اف 

�%��ن ^(�� �L ���6I% ان�ر��  	د  �#�ی�"   	7��D
")4� +� + �)�Jع ده�Bدن ای� . او�ع(�ان   �و/ 

 ه$ار #���ن در ��! �+ �٧٨٠ط �1� در 34� ه�  " 	 
"4���د  	 "% 	��Bا ،" �Lح"ا +e=ا�در ^(�� 4

 ه$ار ٢٢٠د���$د  �ر��ان �ا/ ��ل �Dر/ ��ه�%	  
��1=6	 ا=� دو ع"د  ."#���ن #���7 4"! ا��
� " ا z�=�  �ر��ان  �Jر"�و�J% +)4ن �+ ده"  	 

 /��E�J^ ��6رز%"�+ �+ " در ز=� �ط �1�"��.�	 
"))  . 
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