
  

تمامي كارگران سال نو بر 
!تكشان مبارك بادو زحم  

  

  بهمنبهمن  1919
  

  13813888    اسفنداسفند  1515    ––  8877  ، شماره، شماره  چريكهاي فدايي خلق ايرانچريكهاي فدايي خلق ايرانخبري خبري     --نشريه سياسي نشريه سياسي 

اين روز ها در چهارچوب مناقشه اتمی جمهوری اسالمی با 
" تشدید تحریم"قدرتهای غربی شاهد باال گرفتن زمزمه های 

جمهوری اسالمی توسط آمریکا و اروپا در شورای امنيت سازمان 
مطابق این گزارشات دولت آمریکا در صدد است که . ملل هستيم

به جمهوری اسالمی با همکاری دولتهای آلمان و " فشار"برای 
فرانسه قطعنامه چهارمی را برای تحریم جمهوری اسالمی به 
شورای امنيت سازمان ملل ببرد و  در این مسير با آگاهی از 
ت مخالفت چين و اکراه روسيه در تالش برای جلب موافق

  . آنهاست
  

البته تبليغات جاری حول تصویب  قطعنامه چهارم در شرایطی 
قطعنامه پيشين  ٣ست که همگان به عينه دیده اند که تصویب 

به گونه ای که تبليغ می شد نه تنها تغييری در وضعيت و رفتار 
ضد خلقی جمهوری اسالمی نداده بلکه باعث شده تا این رژیم،  

" فشارهای"در مقابل ونه قطعنامه ها با آگاهی به ماهيت اینگ
  . ادعایی دول غربی به کار خود ادامه دهد

  
 ٣٠عالوه بر این، همه می دانند که جمهوری اسالمی در طول 

سال گذشته و مدت کوتاهی پس از به قدرت رسيدن اش تاکنون  
یکجانبه آمریکا قرار داشته " تحریمهای اقتصادی"ظاهرا در معرض 
ر برخی از رشته ها حتی کمپانی ها و دولتهای و دولت آمریکا د

دیگری  که با ایران مراودات اقتصادی داشته اند را مورد جریمه و 
برغم تصور بسياری از ساده اما . تحریم قرار داده است

اندیشان که می پندارند غرب و بویژه آمریکا با تحریمهای 
اقتصادی در صدد تضعيف و برانداختن جمهوری اسالمی 

تجربه و سابقه تحریمهای فوق نشان داده که اصوال  ست،
این تحریمها نه با هدف تضعيف جمهوری اسالمی سازمان 
داده شده اند و نه اصوال در حدی بوده اند که به مشکلی 

بر عکس نتيجه فوری این . برای بقای این رژیم بدل گردند
تحریمها سرازیر شدن سودهای هر چه سرشارتر به جيب 

تها و انحصارات جهانی بوده است که با استفاده امپریاليس
از مکانيزمهای دیگر کاال های خود را به ایران ارسال نموده 
و منافع اقتصادی خود را با هزینه ای چند برابر بر دوش 

در همان حال بلحاظ . مردم ایران تحميل نموده اند
استراتژیک نيز تبليغات مربوط به تحریم، با پوشاندن لباس 

مپریاليستی و ضد آمریکایی به سران مزدور جمهوری ضد ا
نشان دادن این رژیم با امپریاليستها، " دشمن"اسالمی و 

در جهت سرکوب انقالب و  انحراف مبارزات توده های تحت 
  .ستم ایران و منطقه به کار می آيد

  
  

اکنون با توجه به فضایی که در اثر باالگرفتن امکان طرح قطعنامه 
توسط آمریکا و شرکا در شورای امنيت سازمان ملل  چهارم تحریم

بر عليه جمهوری اسالمی بوجود آمده، بد نيست تا به گوشه ای 
نيز  اشاره شود تا هر چه بيشتر معلوم " تحریمها"از واقعيت این 

اصوال این تحریمها نه برای تضعيف رژیم وابسته به شود که 
يگری و از امپریاليسم جمهوری اسالمی بلکه به دالئل د

جمله برای تضمين منافع هر چه بيکران اقتصادی برای 
و در همان حال ابزاری  انحصارات امپریاليستی طراحی شده

برای رقابت های فی مابين دولتهای امپریاليستی به منظور 
    .کسب بازارهای هر چه بيشتر در ایران به ضرر سایر رقباست

      ٢در صفحه 
  
  

  

  

 

 !د كمونيسمزنده با     !زنده باد انقالب

  تحريمي كه "
  

  !"تحريم نيست
 

  هراس حكومت ازگسترش خريد و فروش سالح

. ده اندکر" نگرانی"مقامات جمهوری اسالمی از گسترش خرید و فروش اسلحه در استانهای آذربایجان غربی و شرقی اظهار 
با افزایش تحرکات ضد انقالب در "در استانهای مزبور نوشت که " رونق پدیده فروش سالح"اخيرًا سایت پرچم با اشاره به 

   ."مرزهای شمال کشور، ورود اسلحه به کشور حالتی نگران کننده پيدا کرده است
  

بروشورهایی شکيل و " هم اکنون" ان و کردستان با افزایش خرید و فروش سالح در استانهای آذربایج" به گزارش این سایت 
نکته دیگری که در این گزارش قابل ". رنگی در ميان مردم یافت می شود که مدل و قيمت انواع سالح در آن نوشته شده است

ز سایت پرچم که يکی ا. توجه می باشد عبارت از گسترش خرید و فروش اسلحه در ميان نوجوانان و جوانان در مدارس است
حتی " بروشورهای اسلحه"سايتهائی است که در چهارچوب مقررات رژيم فعاليت می کند در این رابطه نيز نوشته است که 

هزار تومان  ٨٠به مدارس این استانها راه پيدا کرده و مشاهده شده که اسلحه هایی مانند کلت که قبل از این به قيمت "
  "هزار تومان عرضه می شود ٣٠انان با قيمت فروخته می شد در این مدارس و در ميان نوجو

  
الزم به ذکر است که در ماه های اخير و بویژه پس از سرکوب وحشيانه خيزش توده ای در شهرهای مختلف توسط ماشين 
سرکوب جمهوری اسالمی، گرایش به دستيابی و تهيه سالح بویژه در ميان جوانان مبارز رشد کرده و در همين رابطه بطور 

  .در شهر کرج گزارشاتی در مورد گسترش خرید و فروش سالح در ميان مردم منتشر شده استمثال 



  

  1از صفحه    ...يستتحريمي كه تحريم ن

سال حاکميت رژیم جمهوری  ٣٠برخالف تمام تبليغاتی که در طول 
اسالمی از سوی سران فریبکار این  رژیم سازمان داده شده مردم ما 

که روابط اقتصادی اين رژيم با امپریاليستها در  به عينه دیده اند
حجمی بسيار گسترده تر از زمان شاه بين دو طرف همواره جریان 

به جمهوری " تحریم ارسال کاال و فن آوری"اشته و معنی واقعی د
اسالمی این بوده است که کاالها و فروارده های امپریاليستی از 

با هزينه های بس افزون ) نظير دوبی و ترکيه( کانالهای غير مستقيم 
تر وارد ایران شده و در عوض بخشی از سرمایه داران زالو صفت 

ریاليستشان به برکت این اوضاع، سودهای وابسته و اربابان امپ
  .    نجومی به جيب زده و می زنند

در همين چارچوب روزنامه دی ولت آلمان اخيرا با انتشار مقاله ای 
مخالفت دولت و صدر اعظم آلمان با صدور کاالهای "ضمن اشاره به 

های ایران بيشتر هر چه تحریم" نوشته است که " ایران غيرمجاز به
  ". کندراههای غير مستقيم تجارت با کشور جذابيت پيدا می ،شودمی

با توجه به واقعيت هائی که در فوق توضيح داده شد، اکنون الزم 
است به این موضوع مهم توجه شود که در بستر تشدید 
تضادهای فی مابين دول قدرتمند امپریاليستی برای کسب بازار 

ای در مورد گوشه ای از  بيشتر در ایران هر روز اخبار افشاگرانه
واقعيت تحریمهای ادعایی تا کنونی بر عليه جمهوری اسالمی و 
  . نقش واقعی دولتهای امپریاليستی در بازار ایران منتشر می گردد

  
در همين چارچوب روزنامه دی ولت آلمان اخيرا با انتشار مقاله ای 

مخالفت دولت و صدر اعظم آلمان با صدور "ضمن اشاره به 
های هر چه تحریم" نوشته است که " ایران های غيرمجاز بهکاال

راههای غير مستقيم تجارت با کشور  شود،ایران بيشتر می
  ". کندجذابيت پيدا می

  
اتاق بازرگانی آلمان و "این روزنامه سپس اضافه می کند که 

که یک نهاد نيمه دولتی مورد حمایت وزارت اقتصاد آلمان (امارات، 
های آلمانی ی تجارت ميان شرکتکه واسطه بوده در صدد) است

که اشاره به امر دور زدن تحریمها و صدور همان ". و ایران شود
می "! جذابتر"با قيمتی ، صد البته کاالها به ایران از طریق دوبی

  .باشد
  

از سوی دیگر در ارتباط با گوشه ای از منافع بسيار گسترده 
ا رژیم سرکوبگر جمهوری اقتصادی دولت آلمان در روابطش  ب

اسالمی، به گزارش خبر گزاریها، برای اولين بار بروشوری در ماه 
شرکت  ٢٠٠در آلمان علنی گشته است که نام  ٢٠٠٩جوالی 

این شرکتها نه تنها . فعال آلمانی در ايران را مشخص نموده است
در صنایع غير نظامی بلکه در تامين و توسعه صنایع نظامی و 

رکوب و حتی صنایع اتمی جمهوری اسالمی که به ابزارهای س
برکت ریختن ميلياردها دالر از دارایيهای توده های تحت ستم و 
گرسنه ما به حلقوم انحصارات امپریاليستی امکان پذیر شده نيز 

  .مشارکت داشته و دارند
  

البته مساله تداوم روابط غارتگرانه جمهوری اسالمی با کمپانی 
تحریم "ستی و در همان حال فریادهای ها و دول امپریالي

" دوی چه وله"رادیوی .  ، تنها به آلمان ختم نمی شود"اقتصادی
ضمن " تحریمی که تحریم نيست"آلمان با مطلبی تحت عنوان 

نقل مطلبی از روزنامه نيویورک تایمز آمریکا،گوشه ای از حمایت 
یا  گسترده مالی دولتهای بوش و اوباما از شرکتهای آمریکایی 

همان باصطالح شيطان بزرگ در ایران را افشا کرده و از تامين 
ميليارد دالر از سوی دولت آمریکا از  ١٠٧اعتبارات مالی به مبلغ  

مطابق . به بعد برای این شرکتها پرده بر می دارد ٢٠٠٠سال 
ها عليه ایران، رغم تحریمعلی" دویی چه وه له"گزارش 

اند یران روابط تجاری داشتههایی که با اآمریکا از شرکت
این . بيش از صد ميليارد دالر حمایت مالی کرده است

جمهوری جرج بوش و باراک اوباما رخ اقدام در زمان ریاست
رادیوی آلمانی به نقل از نيویورک تایمز اضافه . داده است
های مالی دولت آمریکا را هایی که کمکشرکت: "می کند

های چندمليتی آمریکایی یا رکتاند، بيشتر شدریافت کرده
های محوری اقتصاد ایران اند که با بخشهخارجی بود

قراردادها ميان دولت آمریکا در . اندی تجاری داشتهمراوده
جمهوری جرج دبليو ميالدی، دوران ریاست ٢٠٠٠سال 

ی زمامداری باراک اوباما با این بوش و همچنين در دوره
کم بالغ بر رزش آنها دستها بسته شده است و اشرکت
نکته مهم دیگر این گزارش این  "شودميليارد دالر می ١٠٧

برای شرکتهایی " دو سوم اعتبارات مالی دولت آمریکا"است که 
ایران یعنی نفت و گاز " بازار انرژی"در نظر گرفته شده که در 

بنابر این ما می بينيم که درست . مشغول به فعاليت می باشند
که بلندگوهای تبليعاتی عوامفریب آمریکا گوش فلک  در شرایطی

را در مورد با صطالح اعمال تحریم و فشار بر موسسات و ارگانهای 
دست " تروریسم "جمهوری اسالمی که باصطالح در گسترش 

کر کرده و در شرایطی که همه می ) نظير سپاه پاسداران(دارند 
ی حقوقی وابسته دانند که در سالهای اخير بر حيطه نفوذ شرکتها

در امر تسلط بر درآمدهای نفت و گار و " بيت رهبری"به سپاه و 
قراردادهای انرژی به نحو چشمگيری افزوده شده آنگاه می توان 

امپریاليسم آمریکا بر عليه " تحریمهای"و " تهدیدات"به حقيقت 
  .رژیم جمهوری اسالمی بيشتر پی برد

   
از صد و هفت ميليارد  جالب آن که مطابق گزارش فوق از بيش

دالری که دولت های بوش و اوباما بابت مراوده کاری و تجاری 
شرکت های مختلف هزینه کرده اند، پانزده ميليارد دالر به شرکت 
هایی داده شده است که با سرپيچی از تحریم های آمریکا، در 
ایران سرمایه گذاری های بزرگ کرده و به اصطالح به ایران کمک 

البته معنای . د تا حوزه نفت و گاز خود را توسعه دهدکرده ان
واقعی این توسعه نيز گسترش توان اقتصادی جمهوری اسالمی 
به نفع مردم ایران نيست، بلکه آنها برای هجوم هر چه گسترده تر 
شرکتهای نفتی امپریاليستی برای غارت ارزان منابع انرژی ای که 

ران و توده های ستمکش به مثابه ثروتهای ملی متعلق به کارگ
  .ماست، از این طریق امکانات خود را گسترش می دهند

  
از "نکته بسيار مهم دیگر در این گزارش عبارت از آن است که 

مورد حمایت آمریکا که نام آنان در این " شرکت ٧٤ميان 
هنوز به مروادات خود با " شرکت ٤٩"گزارش افشا شده، 

م تشدید جنجال مربوط جمهوری اسالمی ادامه داده و برغ
نمی خواهند تا از خوان " تحریم های گسترده تر ایران"به 

نعمت چند ده ميليارد دالری ای که رژیم وابسته به 
امپریاليسم جمهوری اسالمی به قيمت تشدید فقر و 
گرسنگی و بيکاری ميليونها تن از کارگران و توده های 

پوشی ستمدیده ما برای آنان در ایران گشوده، چشم 
   .کنند

  
استریتدر چارچوب این افشاگریها ست که روزنامه آمریکایی وال

به  "کاترپيالر"اسفند ماه اعالم کرد که شرکت  ١١جورنال در تاریخ 
عنوان بزرگترین توليد کننده ماشين آالت صنعتی سنگين و راه

" های آمریکا عليه ایرانبا وجود تحریم"سازی اعتراف کرده که 
های اقماری در اروپا و از طریق شرکت"اخت خود را محصوالت س

این شرکت . است" واسطه ها به جمهوری اسالمی می فروخته
این گونه معامالت به طور کامل در چارچوب قوانين "تاکيد کرده 

  .صورت گرفته است" تجاری ایاالت متحده آمریکا
  

تالش  رادیوی آلمان با طعنه از ادعاهای دولت آمریکا در ارتباط با
برای تصویب تحریمهای بيشتر بر عليه جمهوری اسالمی یاد می 

نامگذاری کرده و اضافه " تحریمی که تحریم نيست"کند و آن را 
" آمریکا در پای بندی به قوانين تحریمی عليه ایران"می کند که 
  . موفق نيست

رسوایی اعمال مقامات آمریکایی و عوامفریبی هایشان 
ی اسالمی زمانی بيشتر برجسته می در ارتباط با جمهور

  شود که بدانيم در چارچوب تضادهای درونی فی مابين 

  

  !ها توسط دست اندركاران آن "تحريم"افشاي واقعيت 

٣صفحه   



  

 نمودي از ابعاد بي خانماني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

با ظرفيت " گرمخانه"تهران از تاسيس یک  ١٦شهرداری منطقه 
طابق اظهارات م. نفر در شب در این منطقه خبر داده است١٤٥

هر روز " گرمخانه بهمن"موالیی، معاون اجتماعی شهرداری تهران
تن از افراد  ١٠٠صبح پذیرای بيش از  ٧شب تا  ٧در بين ساعت 

این خبر در حالی که خود بيانگر . گرسنه و بی خانمان می باشد
آن است که تنها در یک منطقه تهران تعداد کثيری کارتن خواب و 

تن از  ١٠٠دارند که حال رِژیم مجبور به پذیرش بی خانمان وجود 
آنها شده است، در همان حال رشد وسيع فقر و فالکت توده ها 
تحت نظام استثمار گرانه حاکم و اوضاع اقتصادی شدیدًا بحرانی 

  . سيستم سرمایه داری وابسته ایران را به نمایش می گذارد
  

زارشات خبر احداث گرمخانه در تهران در شرایطی ست که گ
مربوط به مرگ و مير بی خانمانان در فصل زمستان در خيابانها به 
رسوایی هر چه بيشتری در افکار عمومی برای دیکتاتوری حاکم 

تا آنجا که مقامات رژیم برای پوشاندن چهره کریه . بدل شد
جمهوری اسالمی به مثابه رِژیم حامی نظام استثمارگرانه و 

ر ایران و جلوگيری از سر ریز شدن ظالمانه سرمایه داری حاکم ب
خشم و نفرت توده ها بر عليه خود، به اقداماتی نظير احداث این 

البته در جمهوری اسالمی هيچ آمار دقيقی . مراکز دست زده اند
از تعداد بی خانمانانی که در شهر تهران در خيابانها و درکارتن ها 

ع آوری شب را به صبح می رسانند و هر از چند گاه خبر جم
اجساد آنها توسط شهرداری در زمستان انتشار می یابد وجود 

ميليون نفر از توده های تحت  ٤٧اما با توجه به وجود . ندارد
ستمی که بنا به آمار مختلف تحت سلطه رژیم ضد خلقی 
جمهوری اسالمی در زیر خط فقر زندگی می کنند می توان تا 

خانمانی و بی  حدودی به ابعاد وسيع فقر و بالنتيجه بی
  .سرپناهی توده های تحت ستم پی برد

  
واقعيت این است که بی خانمانی و کارتن خوابی یکی از زشت 
ترین و غم انگيز ترین پدیده های مخرب اجتماعی ست که در 
سالهای اخير با توسعه مناسبات ضد خلقی نظام سرمایه داری 

ه و وابسته و سياستهای ضد مردمی جمهوری اسالمی در گوش
کنار مملکت و بویژه در شهرهای بزرگ رشد چشمگيری یافته 

این وضع در شرایطی است که به موازات گسترش گرانی و . است
تورم و بيکاری بویژه در ميان طبقه کارگر و توده های بی چيز و 
زحمتکش، ما هر روز بيشتر از قبل شاهد از هم پاشيدگی زندگی 

به گرداب گرسنگی و بی خانواده های تهيدست و سقوط آنها 
کارتن . خانمانی و فقر و فحشا و سایر فجایع اجتماعی می باشيم

خوابی نتيجه مستقيم مناسبات ضد خلقی حاکم بر جامعه 
به همين خاطر این امر بسيار اندوه بار، خشم هر انسان . ماست

با وجدانی را بر عليه مناسبات استثمارگرانه و ضد خلقی جاری در 
 .لطه ما بر می انگيزدجامعه تحت س

  2از صفحه    ...تحريمي كه تحريم نيست

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شبکه آمريکايی سی بی اس محافل امپریاليستی، 
تکنولوژی آمريکايی در "نيز در یک افشاگری زیر نام 

با وجود تحريم های " اعالم کرد "نيروگاه اتمی ايران
جانبه آمريکا عليه ايران، اين کشور تجاری همه 

ساخت )اتمی(توانسته است به وسايل و تکنولوژی 
در ادامه این مطلب آمده که ." آمريکا دست پيدا کند

شرکت های واسطه اين وسايل را به شکل قانونی "
در آمريکا خريداری کرده و پس از عبور آن از يک کشور 

  ."ثالث آنها را به ايران می فرستند

شات فوق در شرایطی منتشر می شوند که ما شاهدیم گزار
اساس حمالت تبليغاتی و عوامفریبانه امپریاليستها بر عليه 

تبدیل این رژیم به یک " خطر "جمهوری اسالمی را مساله 
اما درست در همان حال می . تشکيل می دهد" قدرت اتمی"

ه بينيم که قدرتهای امپریاليستی و در راس آنها آمریکا در را
تامين ابزار و وسایل و تکنولوژی اتمی به جمهوری اسالمی 

صنعتی که متضمن درآمدهای سرشار برای دولتها و (
با یکدیگر به رقابت برخاسته ) کمپانيهای امپریاليستی ست

  .  اند

این گزارشات نمونه دیگری ست  در ارتباط با این 
سال گذشته برغم تمامی  ٣٠حقيقت که در طول 

جمهوری اسالمی از یکسو  " ضد آمریکایی"عربده های 
شيطان بزرگ بر عليه رژیم جمهوری " تهدیدات"و 

رژیم "، " محور شر"اسالمی به مثابه عضوی از  
و " تروریسم"و " حامی بنياد گرایی" و " تروریست پرور

عليرغم همه تحريم ها و ادعا های تحريم جمهوری 
و اسالمی، روابط حسنه اقتصادی بين این رژيم 

امپرياليستها و امپرياليسم آمريکا وجود داشته و دولت 
آمریکا نه تنها اعتبارات مالی الزمه برای شرکتهای 
آمریکایی و غير آمریکایی را بمنظور غارت منابع انرژی 
در ایران فراهم می کرده است، بلکه ماشين سرکوب 
این رژیم را بطور مستقيم و غير مستقيم هر چه 

  . لح نموده استبيشتر تجهيز و مس
  

آنچه در فوق آمد، ماهيت واقعی تبليغات امپرياليستها در 
رابطه با تحريم جمهوری اسالمی را به آشکاری در مقابل ديد 
همگان قرار داده و نشان می دهد که در رابطه جمهوری 
اسالمی با امپرياليستها به هيچ وجه نبايد به آنچه طرفين 

يد که آتنها در عمل چه می می گويند اتکاءکرد بلکه بايد د
کنند و چگونه همه جا دست در دست هم بر ضد کارگران و 

  .مردم ستمديده ايران و منطقه  گام بر می دارند

  



  

يکی از خصوصيات شرايط کنونی در جامعه ما گسترش اعتراضات 
در واقع روزی نيست که کارگران کارخانه ای در . کارگری می باشد

اعتراض به  عدم رسيدگی کارفرمايان و دولت به خواست 
با تشديد . دست به اعتصاب و يا تجمع اعتراضی نزنندهايشان، 

بحران اقتصادی و زياده خواهی های بورژوازی انگل صفت حاکم و 
تالش آنها جهت سرشکن کردن بار هر چه بيشتر مصائب بحران بر 
دوش کارگران،  ما شاهد، تعطيلی روز افزون واحد های توليدی، 

تشدید یورش  گسترش اخراج و بيکاری و در یک کالم شاهد
در . بورژوازی حاکم به زندگی و معاش طبقه کارگر ایران هستيم
رئيس  تایيد این روند و برای ذکر یک مثال می توان به اظهارات

صنعت برق  هيات مديره سنديكاى توليدآنندگان تجهيزات برقى
ايران اشاره کرد که اخيرا مطرح نمود که تنها در یک مورد به دليل 

، یک ماه مانده به "آونگان"خانه و ازجمله کارخانه کار  ٣تعطيلی 
بنا به . اندکارگر  از کار بيکار شده ٢٠٠٠تا  ١٥٠٠آغاز سال جدید، 

در حال حاضر از "اظهارات یکی از مقامات استان کردستان نيز 
واحد  ٦٠واحد فعال در شهرک صنعتی سنندج حدود  ١٥٠مجموع 

صنعتی و همچنين تعديل  اند و روند تعطيلی واحدهایتعطيل شده
شدت وخامت اوضاع در صنایع کشور به ". نيرو همچنان ادامه دارد

گونه ای ست که بنا به اعترافات مقامات رژیم در ماه های اخير 
  "به سختی نفس می کشد"صنعت 

  
کارخانه های کشور بطور طبيعی بيش  تحت تاثير چنين شرایطی،

از گذشته صحنه اعتراض کارگران شده است و در اين ميان 
اعتراض جهت دريافت دستمزد های معوقه نقش اصلی را يافته 
که خود بيانگر اين واقعيت است که بورژواری ايران حتی از پرداخت 

از ميان . حقوق رسما پذيرفته شده کارگران نيز سر باز می زند
مونه های بسيار که حتی در مطبوعات حود رژيم هم منعکس ن

شده است، در زير به چند مورد اشاره می کنيم که همگی جديدًا 
  .رخ داده اند

  
به گزارش ايلنا که يکی از خبرگزاری های جمهوری اسالمی  

کارخانه سيمين اسفند ماه تعدادی از کارگران  ١٣است  در 
قوق، روبروی استانداری اين به دليل عدم دريافت ح اصفهان

زدند که با دخالت نيروی  تجمع اعتراضیشهر دست به يک 
باز هم در . انتظامی کارگران معترض اجبارا پراکنده گرديدند

ماه است  ٧  شرکت متککارگر  ٢٠٠اصفهان از آنجا که بيش از 
که حقوق نگرفته اند و کارفرما تاکنون به هيچ يک از وعده های 

پرداخت حقوق کارگران اقدام نکرده است کارگران  خود مبنی بر
معترض در دفتر اين شرکت در سه راه توحيد اصفهان دست به 

زدند تا کارفرما را مجبور به پرداخت حقوق  تجمع اعتراضیيک 
نفر از  ٣۵٠و يا در در اوائل اسفند ماه، . های معوقه خود نمايند

ماه  ٩پرداخت در اعتراض به عدم  شرکت چينی البرزکارگران 
جاده قزوين به حقوق خود يک تحمع اعتراضی بر پا نموده و 

که با  شهرک صنعتی البرز را بيش از يک ساعت بستند
  . دخالت نيروهای سرکوب جمهوری اسالمی اجبارا پراکنده شدند

اين نمونه ها که بروشنی خبر از گسترش اعتراضات کارگری می 
ارفرمايان کشور که دولت دهد در همان حال نشان می دهد که ک

خود يکی از بزرگترين های آنهاست چگونه با عدم پرداخت حقوق 
کارگران می کوشند بار مشکالت بحران کنونی را بدوش کارگران 

به . سرشکن نموده و جيب های خود را کماکان پر نگاه بدارند
همين خاطر است که امروز تعداد کارگرانی که مدتهای مدیدی 

همانطور .  د خود را نگرفته اند بسيار زیاد استاست که دستمز
که اين اخبار نيز نشان می دهند کارگران برخی از واحد های 

ماه است که حقوق دريافت نکرده اند که به نوبه  ٩توليدی بيش از 
خود ابعاد خانه خراب کن يورش وحشيانه بورژوازی ايران به زندگی 

در شرايطی که . ميدهد و معيشت کارگران را با وضوح تمام نشان
يعنی همان حقوقی که ماه ها -برای امسال -حداقل دستمزد 

پرداخت نمی شود و کارگران برای دريافت آن بايد سرسختانه 
تازه ترین بر آورد هزارتومان می باشد بر اساس   ٢۶۵مبارزه کنند، 

نفره در تهران  ٥کارشناسان مستقل  خط فقر برای يک خانواده 
ارزيابی ای  که  از سوی بانک . ومان  می باشدهزار ت  ٧٨٠

اين .  مرکزی جمهوری اسالمی هم بطور ضمنی تائيد شده است
واقعيت نشان می دهد حقوق کارگران عمال سه برابر کمتر از خط 

حال وضع معيشت کارگری را تصور کنيد که در . فقر می باشد
خود و  صورت دريافت همه حقوق خود هم  قادر به تامين نيازهای

خانواده اش نيست و با اين همه کارفرمايان از پرداخت همين 
به واقع اين آمار و اين وضع .  دستمزد هم خودداری می کنند

نشان می دهد که بورژوازی ايران سر مست از انبوه کارگران 
بيکاری که درجلوی در کارخانه ها صف بسته اند، وحشيانه ترين 

ر پيش گرفته و همه کارگرانی که برخورد ممکن رابا نيروی کار د
دريافتی شان در محدوده حداقل دستمزد می باشد را به قعر فقر 

  .و فالکت سوق داده است
  

این امر در حاليکه نشان می دهد که توازن قوای طبقاتی موجود 
به هيچ وجه به نفع کارگران نمی باشد، در همان حال اين واقعيت 

ن اگر خواهان رسيدن به را نيز برمال می سازد که کارگرا
خواستهايشان هستند چاره ای جز مبارزه و اعتراض در پيش 

در عين حال، در جریان همين اعتراضات ميباشد که کارگران . ندارند
به قدرت يگانگی خود پی برده و در می يابند که بدون تشکل قادر 

اما گام برداشتن در راه . به رسيدن به خواستهای خود نيستند
روشنی به آنها ميآموزد که ماتع اصلی پراکندگی صفوف تشکل ب

اعتراض آنها ماشين دولتی سرکوبگری است که با توسل به زور و 
شکنجه و زندان هيچ حد از تشکل مستقل کارگری را بر نمی تابد 
و به همين دليل هم مبارزات طبقه کارگر بايد سرنگونی اين 

در چنين . ود قرار دهدديکتاتوری لجام گسيخته را آماج مبارزات خ
شرایطی تبليغات فريبکارانه ای که در تالش است  به کارگران 
چنين وانمود نمايد که در چهارچوب اين ديکتاتوری وحشيانه به 
مثابه عامل اصلی حفظ سلطه سرمايه داران انگل صفت، امکان 

  .رسيدن به خواستهای اصلی آنها وجود دارد، رنگ می بازد

   
  

  

  !صنایع و تشدید تعرض به کارگران" به نفس افتادن"

 !!زنده باد كمونيزمزنده باد كمونيزم        !!مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالميمرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي  ! ! پيروز باد انقالبپيروز باد انقالب

    ..ccoommssiiaahhkkaallhhttttpp::////wwwwww..      ::از صفحۀ چريکهای فدائی خلق ايران در اينترنت ديدن کنيداز صفحۀ چريکهای فدائی خلق ايران در اينترنت ديدن کنيد
    

  ii..ccoommhhttttpp::////wwwwww..aasshhrraaffddeehhgghhaann                        ::از صفحۀ اشرف دهقانی در اينترنت ديدن کنيداز صفحۀ اشرف دهقانی در اينترنت ديدن کنيد
  7946494034-0044شماره تلفن براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران   

  :براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران با نشاني زير مكاتبه كنيد
BBMM  BBooxx  55005511,,  LLOONNDDOONN,,  WWCC11NN  33XXXX,,  EENNGGLLAANNDD  

                 ..ccoommiippffgg@@hhoottmmaaiill:         آدرس پست الكترونيك


