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همه می دانند که امروز در شرایطی بسر 
می بریم که بحران اقتصادی کم سابقه ای 
نظام سرمایه داری جهانی را در بر گرفته 

جدیدی از خشم و مبارزات  است و موج
کارگران و خلقهای تحت ستم بر عليه این 

از سوی . نظام در حال شکل گيری ست
دیگر امپریاليستها برای حفظ نظام اقتصادی 
بيمار خود و  تشدید عارت و چاپيدن توده 
های تحت ستم و سرکوب مبارزات آنها، زیر 

بيش از هر زمان " مبارزه با تروریسم"اسم 
جنگ و تجاوز گری و در نتيجه   دیگری به

توليد و فروش سالح های مهيب و در 
همين راستا توسعه ميليتاریزم برای 
تشدید کنترل بر حيات و هستی کارگران و 

در چنين . زحمتکشان روی آورده اند
شرایطی ست که رژیم جمهوری اسالمی 

و بطور اخص دولت احمدی نژاد منفور  
هيل این نقش یک چماق برای توجيه و تس

سياست امپریاليستی را برعهده گرفته 
   .است

حاکميت  از دهه ٣امروز با گذشت بيش از 
رژیم جمهوری اسالمی، وابستگی تا مغز 
استخوان این رژیم به نظام سرمایه داری 

واقعيتی ست که ) امپریاليسم(جهانی 
پراتيک اجتماعی و تجارب زندگی واقعی 
توده ها بيش از هر زمان دیگری بر آن مهر 

جمهوری اسالمی رژیمی . زده استتائيد 

د و مدارک همانطور که اسناست که 
نشان می  منتشر شده غير قابل انکار

دهند با توافق امپریاليستها و بر بستر 
برای حفظ  ۵٧- ۵۶بحران اقتصادی سالهای 

قدرت امپریاليسم در ایران و برای سرکوب 
جنبش انقالبی توده ها بجای رژیم وابسته 

این رژیم در . شاه بر اریکه قدرت نشست
از  تمام طول حاکميت ضد خلقی خویش

حمایت های آشکار و پنهان امپریاليستهای 
جهانخوار برخوردار بوده و در هر مرحله 
بحرانی ای از حياتش نهایتا با کمک آنها از 
آماج خشم توده ها در امان مانده و به 
حيات انگلی خود تا به امروز ادامه داده 

نگاهی گذرا به سياستهای . است
جمهوری اسالمی که همواره با لفافه 

ذهب و ارتجاعی ترین قوانين اسالمی م
تزیين شده، نشان می دهد که این رژیم 
برغم تمامی شعارهای پوچ و بی محتوای 
ضد امپریاليستی، در تمام عرصه های 
 اقتصادی و سياسی و فرهنگی و نظامی

پاسداری از ، اساسا آنچه انجام داده
و حفظ و سرمايه داری مناسبات گندیده 
سرمایه داران جهانی چه  گسترش سلطه

 .بوده استدر ایران و چه در سطح منطقه 
مردم ضد امپریاليستی انقالب از سرکوب 
بر عليه رژیم  ۵٧در سال  مبارز ایران

وابسته به امپریاليسم شاه گرفته تا قلع و 
ستها و تمامی سازمانهای قمع کموني

ایجاد تسهيالت هر چه از  و مبارز،انقالبی 
امپریاليست ها جهت استمرار  برایبيشتر 

غارت نفت و دیگر منابع طبيعی بسيار سود 
تمامی  پيشبرد کمک بهتا گرفته  آور ایران

برنامه های اقتصادی ضد خلقی دولتها و 
موسسات مالی امپریاليستی نظير بانک 
جهانی و صندوق بين المللی پول،  از 

سال  ٨تحریک و بر پاکردن آتش خانمانسوز 
جنگ امپریاليستی و ارتجاعی با عراق 

زادیخواهانه آگرفته تا سرکوب جنبشهای 
 ملی خلقهای ترکمن و کرد و بلوچ و عرب و

بهشت بنياد گرایی "ترک، از ایفای نقش 
بخوان ابزار توسعه سلطه " (اسالمی

در خاورميانه گرفته تا نقش ) امپریاليسم
آفرینی های ضد انقالبی به نفع ماشين 
جنگی امپریاليستها در افغانستان و عراق 

کارگران و  و لبنان و فلسطين بر عليه
در  تا آنجا که ،زحمتکشان این کشورها

به این سالها جمهوری اسالمی  تمامی
یکی از مهمترین پایگاه های ضد  مثابه

کمونيستی و ضد انقالبی برای امپریاليسم 
و ابزاری برای  نقش ایفا نمودهدر منطقه 

توجيه تجاوزکارانه ترین و ارتجاعی ترین 
سياستهای غارتگرانه و جنگ طلبانه 
امپریاليسم جهانی و در راس آنها دولت 

  . است آمریکا بوده

٢صفحه   

  

  و راهگرامي باد ياد 

 !رمان خلقآگروه جاويد شهداي 

  !در خدمت فروش سالح هاي آمريكايي قرار مي گيرند"ضد آمريكايي"چگونه شعارهاي 

  تاييد اخراج كارگران هفت تپه، ننگ ديگري براي حكومت

و سيستم  تن از فعالين کارگری نيشکر هفت تپه بار دیگر ماهيت بغایت ضد کارگری رژیم جمهوری اسالمی ۴اخراج 
با  شوش،ه کار شهر رباصطالح حل اختالف ادا در اوایل مهر ماه جاری هيات. استرا به نمایش گذارده  ارتجاعی حاکم

این چهار کارگر . تن از کارگران فعال در مبارزات صنفی این کارخانه را تایيد کرد ۴بيشرمی تمام رای کارفرما مبنی بر اخراج 
عليپور و محمد حيدرى مهر بدون هيچ دليل قانونی و صرفا به علت فعاليت  فرد، جليل احمدي، قربان فريدون نيكوبه نامهای 

توسط مدیران شرکت اخراج شده بودند و پرونده به ارگان ضد کارگری موسوم  به  ،ی کارگرانبرای تامين حقوق انسان
این هيات ضد کارگری نيز که اساسا نقش یکی ازچماقهای سرکوب اما . ارجاع شده بود "حل اختالف ادازه کارهيات "

کارگران به جان آمده . رای کارفرما را تایيد کرد ،ح بررسی پروندهبر عليه کارگران را بازی می کند در باصطال سرمایه داران
نيشکر هفت تپه در سالهای اخير درگير یک مبارزه طوالنی با سرمایه داران زالو صفت صاحب کارخانه و مقامهای حکومت 

مبارزات کارگران تاحال حاضر، . ضد کارگری جمهوری اسالمی برای حفظ شغل و تامين حداقل حقوق صنفی شان بوده اند
نگرفته و حکم ضد پاسخی این کارخانه جز سرکوب وحشيانه و بگير و ببند و اخراج کارگران مبارز از سوی دیکتاتوری حاکم 

اقدام ضد . نمونه دیگری از این واقعيت را به نمایش می گذاردنيز فعال کارگری این کارخانه  ۴خلقی اخير در اخراج 
نشان می دهد که مبارزات طبقه کارگر ایران حتی برای تحقق کوچکترین  نيشکر هفت تپه کارگری اخير در حق کارگران

حقوق صنفی اش با مانع یک دیکتاتوری عریان و لجام گسيخته روبروست که تمام ارگانها و ابزارهای قانونی خود را نيز در 
کوچکترین روزنه ای برای احقاق این رژیم . خدمت دفاع از منافع استثمارگران حاکم بر عليه کارگران به کار گرفته است

  . حقوق بدیهی کارگران در سيستم ضد خلقی حاکم باقی نگذاشته است



  

در  "ضد آمريكايي"چگونه شعارهاي 
  1از صفحه      ...خدمت

با در نظر گرفتن چنين واقعياتی ست که ما 
دولت احمدی نژاد مزدور نيز شاهدیم 
سال گذشته در حالی که  ۶در طول 

دولت دیگری هر ظاهرا پرحرارت تر از 
ظاهرا به جنگ زرگری با آمریکا و 
شرکا پرداخته، در همان حال در عمل 
با تمام قوا و باز هم بيش از هر دولت 

جمهوری اسالمی در حال دیگری در 
ایفای نقش و جاده صاف کنی برای 
سرمایه داران جهانی و دول 
امپریاليستی در ایران و سطح منطقه 

یکی از نمونه های تازه . بوده است
این واقعيت را می توان در زمينه 
تشدید رقابت تسليحاتی در خاورميانه 
  .و منافع امپریاليستها از این روند دید

اخيرا خبرگزاریها از انعقاد یک رشته 
قرارداهای کالن نظامی بين امپریاليسم 

خليج  آمریکا با دولتهای مزدور و فاسد
فارس خبر دادند که در دهه های اخير بی 

  . ه بوده استقساب
  

مطابق گزارشات خبرگزاریها و از 
فاینانشيال "جمله روزنامه 

دولتهای عربستان، امارات "تایمز
متحده عربی، عمان و کویت در صدد 
عقد قراردادهایی برای خرید 

تا  ١٢١تسليحات به ارزش تقریبا بين 
مریکا هستند که ميليارد دالر با آ ١٢۶

برای صنایع " نعمتی"از آن به عنوان 
تسليحاتی آمریکا و اقتصاد بحرانی 
. این کشور نام برده شده است

سرسپرده مطابق این گزارشات دولت 
ميليارد  ۶٧عربستان به تنهایی حدود 

دالر به آمریکا سفارش اسلحه داده و 
. ميليارد دالر ۴٠تا  ٣۵امارات نيز بين 
سال  ۴ن و کویت نيز در دولتهای عما

 ٧ميليارد و  ١٢آینده در صدد دریافت 
ميليارد دالر تجهيزات نظامی از آمریکا 

و تمامی این . برای خود هستند
" خطر"قراردادهای نجومی با توجيه 

جمهوری اسالمی و امکان دستيابی 
صورت گرفته " سالح هسته ای"آن به 
   .است

  
ت در توجيه عقد این قراردادهاست که دول

آمریکا در سالهای اخير چندین بار و در 
کردن " اخم"فرصتهای مختلف در مقابل 

سایر رقبای امپریاليستش که او را گاه و 
و تالش برای " یکجانبه نگری"بيگاه به 

در بازارهای جهانی متهم " انحصار"ایجاد 
می کنند، با نشان دادن جمهوری اسالمی 

  آن " جاه طلبی های هسته ای"و خطر 

نمی توان برای عربستان و "ح کرده که مطر
کویت و مردم امارات متحدۀ عربی که همه 
نگرانی موجه از ایران دارند قدغن کرد که 
اسلحه بخرند مگر اینکه آماده باشيم 
مجموعۀ دفاعی بزرگی در اختيار آنها 

سخنان هيالری کلينتون در " (بگذاریم
  ) ٢٠٠٨مبارزات انتخاباتی سال 

  
یکسال گذشته هيالری البته در طول  

پا را از این  ،کلينتون وزیر خارجه دولت اوباما
حد نيز فراتر گذاشت و بادادن چراغ سبز به 

برای  رژیمهای مزدور منطقه مطرح کرد که
ازعربستان و امارات متحدۀ عربی و  "دفاع"

سالح "استفاده از  "مقابل ایران"کویت در
و  را هم منتفی نمی داند "هسته ای

آمریکا حاضر است که در صورت دستيابی 
جمهوری اسالمی به سالح هسته ای 
کشورهای همسایه را نيز به این سالح 

در واضح است که این امر . مجهز کند
سودهای  باال رفتنصورت تحقق به معنای 

ميليارد دالری برای صنایع نظامی آمریکا و 
تر اقتصاد بحران زده این کشور و از آن مهم

باالتر رفتن هزینه مسابقه تسليحاتی 
مرگبار به قيمت تشدید فقر و بدبختی توده 
. ها در بازاری به وسعت خاورميانه است

خاور ميانه ای که به برکت وجود رژیمهای 
وابسته به امپریاليسمی نظير جمهوری 

هر چه سریعتر به   ،اسالمی در سراسر آن
ه طبقه یک انبار بزرگ و بزرگتر باروت بر علي

کارگر و خلقهای تحت ستم این منطقه 
براستی آیا بدون وجود و .  تبدیل می شود

نقش آفرینی رژیم ضد خلقی جمهوری 
اسالمی، امپریاليستها هيچگاه قادر بودند 
که برنامه توسعه طلبانه و تجاوزکارانه خود 
بر عليه خلقهای تحت ستم منطقه را در 

   ؟!رعت به پيش ببرنداین ابعاد و س

جمهوری اسالمی ست سياستهای این 
انعقاد قراردادهای نجومی تسليحاتی که 

در منطقه بين امپریاليسم آمریکا و سایر 
راهزنان بين المللی با رژیمهای وابسته و 

عنوان ایران به مثابه بزرگترین  زیرفاسد را  
این . می کندتوجيه  ،نظامی" خطر"

جمهوری اسالمی ست که هر جا که نياز 
ضد "بوده با فریادشعارهای توخالی 

اش باعث " ضد آمریکایی"و " صهيونيستی
تشدید بحران و رونق بی سابقه بازار 
فروش و صدور سالح به خاورميانه و منطقه 

  . گردیده است

این جمهوری اسالمی ضد خلقی ست که 
سی، توجيه گر به مثابه یک عامل اسا

تداوم حضور نظامی ارتش تجاوزگر آمریکا بر 
جان و مال خلقهای تحت ستم منطقه 

و باالخره به برکت رژیم مزدور و ضد . است
خلقی جمهوری اسالمی ست که 
امپریاليستها بخود جرات داده و از تبدیل 
خاورميانه به یک بازار پر رونق ميلياردها 

 دالری برای فروش سالح های مخوف
  . هسته ای صحبت می کنند

عملکرد  ،این واقعيات با اتکاء بهیا آ
رژیم جمهوری اسالمی در این زمينه 
نشان نمی دهد که این رژیم وابسته 
و ضد خلقی در حقيقت در چارچوب 

که در تقسيم  گام بر می داردنقشی 
کار بين المللی در زنجيره نظام 
امپریاليستی برای پيشبرد و تامين هر 

بهتر منافع گردانندگان این نظام  چه 
با اندکی آیا  ؟ است به آن سپرده شده

 توجه به واقعياتی که شرح داده شد،
سخت است که رابطه بين شعارهای پوچ 

منافع بيکران  وضد آمریکایی احمدی نژاد 
امپریاليسم آمریکا این سردسته غارتگران و 
راهزنان بين المللی را فهميد و نقش 
حياتی این رژیم در پيشبرد نقشه های 

آیا کنونی آمریکا در خاورميانه را دید؟ 
سخت است که بفهميم درست بدليل 
ایفای چنين نقش جنایتکارانه ای ست 
که آمریکا و شرکا نيز برغم تمامی 

و " آزادیخواهانه"رهای شعا
طلبانه و اشک تمساح " دمکراسی"

ریختن برای جنبش اعتراضی مردم ما 
با تمام قوا  ،بر عليه جمهوری اسالمی

و چرا  به حفظ این رژیم کمر بسته اند؟
تا جایی که توان داشته باشند می کوشند 
همچون سی و یک سال گذشته این رژیم 
 را از آماج خشم انقالبی کارگران و

    زحمتکشان و گرسنگان ما حفظ کنند؟

برای پيشبرد و تامين  امپریاليستها
منافع غارتگرانه خود به رژیمهای 
وابسته ای نظير جمهوری اسالمی 

و حمایت نياز دارند و اگر چنين نياز 
این رژیم ضد ناشی از آن نياز در پشت 

خلقی نبود جنبش اعتراضی توده 
های تحت ستم ما تا کنون بارها با 
خشم و نفرت انقالبی اش جمهوری 
اسالمی را به گورستان تاریخ سپرده 

تداوم بقا و حيات جمهوری  .بود
اسالمی از همان اولين روز حيات این 
رژیم با منافع غارتگرانه امپریاليسم 
گره خورده است و بدون نابودی 
همزمان هر دو امکان نيل به آزادی و 
دمکراسی واقعی در کشور ما مهيا 

  . هد شدنخوا

این واقعيات برای تمام نيروهای آگاه و 
مبارزی که با شناخت صحيح از ماهيت 
رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری 
اسالمی بر عليه آن مبارزه می کنند، 
انگيزه ای برای تشدید مبارزه برای بر 
افکندن تماميت این حکومت و از آن مهمتر 
محو هميشگی سلطه اربابان آن بر جان و 

  . هاستمال توده 

  

 !برقرار باد اتحاد همه نيروهاي انقالبي و خلقهاي سراسر ايران



  

  ٤از صفحه  ...قربانيان  ،ها"كولي"

  
اما دولت امپرياليستی فرانسه بنا بر منافع 
طبقه حاکم در شرايط بحران کنونی سرمايه 

 بزبه عنوان "  کولی"  اقليتداری، از 
بالگردانی برای سرپوش نهادن بر ريشه 

اجتماعی - نابسامانی های روزافزون اقتصادی
استفاده کرده و با زيرپا گذاشتن قوانين 

اعمال زور توسط توسل به شهروندی، با 
" کولی " حق شهروندی مردم  ،پليسنيروی 

و آنها را به کشورهای  سلب نمودهرا از آنها 
دولت . کندمی ديپورت بلوک شرق سابق 

فرانسه شورش های خيابانی ای که پس از 
 جوان کولی،" لوايجی دکوانه"کشته شدن 

 جوالی در ايستگاه بازرسی ١٧ی که در ا
توسط پليس کشته  "سنت اگنان" شهرک
را دستاويزی برای توسل به نژادپرستی  ،شد

و تشديد سرکوب های سيستماتيک برعليه 
در حاليکه خود  استها قرار داده " کولی " 

آن اعتراضات واکنشی بود به وحشيگری 
  .های دولت بر عليه ساکنين کشور

 هميشه "کولی"اقليت  در شرايطی که 
بطور سيستماتيک با فقر و بيکاری و بی 
خانمانی و تعقيب و اذيت و آزار دولت و 

ناآگاهان جامعه روبرو بوده و حتی بعضی از 
به  حمی با بی ر باز پليس فرانسه ،تهس

حمله کرده و تالش نمود  آنهامحل زندگی 
آنها را دستگير و زور بی رحمانه با تهديد و 

مردها و  در این حمله، آنها. ديپورت نمايد
زنان و کودکان وحشت زده را از هم جدا 
کرده و زنان را تهديد ميکردند که در صورت 
عدم تسليم به دستورات پليس، 

ده و به فرزندانشان از آنها گرفته ش
  . پرورشگاه تحويل داده خواهند شد

انتشار اخبار اينگونه رفتارهای فاشيستی 
خشم و نفرت مردم فرانسه را ،پليس

حاديه با توجه به این که اتا .ه استبرانگيخت
ها و سازمانهای مترقی کارگری و 

 ،و طرفداران حقوق پناهندگان دانشجويی
دولت فرانسه را در صورت ادامه خشونت و 

و پايمال نمودن حقوق ديپورت ها 
به اعتصابات گسترده تهديد شهروندی 

تظاهرات گسترده ، در همين رابطه کردند
ای بر عليه سياست های نژادپرستانه 
دولت و خشونت وحشيانه پليس در 

در روز شنبه  .شهرهای مختلف انجام شد
شهر  ١۴٠ آگوست صدهزار نفر در ٢٨

در اعتراض یه سياستهای ضد فرانسه 
  به تظاهرات  مردمی دولت سارگوزی

  

  

 ٣سپتامبر نيز بيش از  ١۴در . پرداختند
ميليون نفر در شهرهای مختلف به 

در . تظاهرات برعليه اقدامات دولت پرداختند
تعداد همبستگی با کولی ها ی فرانسه 

های ساکن رومانی نيز "کولی " زيادی از 
بل سفارت فرانسه در بخارست در مقا

  .    به تظاهرات پرداختند) پايتخت رومانی(

بحران مالی اخير با  به دنبالدولت فرانسه 
فرهنگ ارتجاعی نژادپرستانه  دامن زدن به

حکومت " رياکارانه بر تکيهو همينطور با 
برای جلب حمايت عقب مذبوحانه  ،"قانون

مانده ترين اقشار جامعه از سياست های 
به . تالش می کنددست راستی خود 

رفتار سرکوبگرانه این دولت  همين دليل هم
ها را منطبق با قوانين "کولی " برعليه خود 
به عنوان مثال، . می رندجا کشور رايج 

جوالی خود در  ٣٠سارکوزی در سخنرانی 
با دستاويز قرار  فرانسه،" گرنوبل"شهر 

دادن شورش هايی که پس از کشته شدن 
به دست " کريم بودودا"يک کولی به نام 

پليس در يکی از روستاهای اطراف گرنوبل 
دولت از نظر "صورت گرفت، ادعا کرد که 

قانونی قادر است که حق شهروندی 
کسانی را که مرتکب جرمی ميشوند 

." دسلب کرده و آنها را از فرانسه اخراج کن
درصورتيکه برخالف اين ادعای دروغ 
سارکوزی، قانون اساسی فرانسه و 
اتحاديه اروپا همه شهروندان کشورهای 

ملی و اروپايی را عليرغم تفاوت های 
نژادی آنها، در برابر قانون برابر دانسته و 
حق شهروندی آنها را بطور مساوی تضمين 

 "کولی " طبق اين قوانين، اگر يک . ميکنند
شهروند يکی از کشورهای عضو اتحاديه 
اروپا مرتکب جرمی شود، بايد با او در 
چهارچوب قوانين مدنی آن کشور برخورد 
شود، نه اينکه به عنوان يک پناهنده 
  . غيرقانونی به کشور ديگری فرستاده شود

طبق قوانين اتحاديه اروپا، کولی ها 
ميتوانند به عنوان شهروندان اروپا با آزادی 

ل در سراسر اين قاره تردد کنند و در کام
صورت توانايی مالی برای تأمين نيازهای 
اوليه خود، اجازه دارند در هر کشور اروپايی 

بنابراين ادعا  . که مايل باشند زندگی کنند
های رئيس جمهور فرانسه جهت توجيه 
سياستهای ضد مردمی خود دروغی بيش 

خشم و نفرت  تنهانبود که بطور طبيعی 
  .را عليه دولت بر می انگيزد دممر

  در واقع اعتراضات پر شکوه اخير کارگران و  

  

  

دانشجويان و آزاديخواهان اين کشور پاسخ 
مردم فرانسه  به دولتی است که به هر 
وسيله ای متوسل می شود تا بار 
بحرانهای نظام ظالمانه حاکم را هر چه 
بيشتر بر دوش مرم ستمديده سرشکن 

.نمايد

توسعه : ايران و تركيه
  !همكاري در امر سركوب

رژیمهای ضد خلقی ایران و ترکيه در 
صدد گسترش همکاریهای امنيتی خود 

وزیر کشور ترکيه  را  خبراین . هستند
در آستانه سفر به " بشير آتاالی"

بحرین برای شرکت در پايتخت منامه 
کشورهای همسایه عراق " کنفرانس"

از " تقدیر"وی ضمن . کرد آشکار
همکاریهای امنيتی بين دو دولت، 

کنفرانس " درحاشيه"مطرح کرد که 
منامه،در صدد دیدار با وزیر کشور 

در همکاری "جمهوری اسالمی حول 
  . است" مبارزه با تروریسم

این اظهارات در شرایطی عنوان می 
شود که رژیمهای ایران و ترکيه به 

و ضد سرکوبگر مثابه دو حکومت 
از دیرباز در زمينه سرکوب  ،خلقی

مبارزات آزادیخواهانه و انقالبی 
خلقهای تحت ستم هر دو کشور دارای 
وسيعترین همکاریهای امنيتی رسمی 

همکاری در . ده بوده اندو یا اعالم نش
شناسایی و دستگيری مخالفين دو 
رژیم توسط هر دو رژیم ایران و ترکيه و 
کمک به دستگاه های امنيتی کشور 
همسایه در اقدامات تروریستی بر 

کشور از  عليه مخالفان در خاک دو
  .یها بوده استزمره این همکار

ت ترکيه بویژه در همين چارچوب دول 
آمدن احزاب وابسته از زمان روی کار 

اسالمی در دولت این کشور، 
فشارهای خود بر روی هزاران تن از 
پناهجویان ایرانی در ترکيه را افزایش 
داده و در موارد متعددی پناهجویان و 
مخالفين جمهوری اسالمی را با 
سبعيت تمام به مزدوران جمهوری 
اسالمی تحویل و آنها را در معرض 

ار داده شکنجه و زندان و مرگ قر
گسترش همکاریهای امنيتی . است

بين رژیمهای سرکوبگر ترکيه و 
جمهوری اسالمی انعکاسی از تشدید 
تالش ضد انقالبی این رژیمها در مقابل 

  .مبارزات مردم به جان آمده است

  

 !جاودان باد خاطره تمامي شهداي بخون خفته خلق
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  آمريكا و تالش براي تنگ تر كردن
  !دايره تحريمهاي نفتي 

  
در ادامه تحریمهایی که توسط دولتهای غربی بر 
عليه جمهوری اسالمی اعالم شده، رادیو آلمان 

 اعالم کرد که به نقل از وزارت امور خارجه آمریکا
قطع "ی تصميم به شرکت بزرگ نفت ٤

مطابق این . های خود در ایران گرفته اند"فعاليت
آمریکا مبنی بر تحریم " تهدیدات"گزارشات بدليل 

شرکتها در بازار آمریکا، مقامات کمپانی های  این
سرمایه "مزبور تصميم گرفته اند که از هر گونه 

در . کنند" خودداری "در بازار انرژی ایران " گذاری 
" توتال" ی مزبورگزارش این رادیو نام شرکتها

از بریتانيا و هلند و " شل"ایتاليا، " انی"فرانسه، 
. م شده استنروژ اعال" استات اویل"سرانجام 

این شرکتها از بزرگترین طرفهای قراردادهای 
دهه  ٣ر طول نفت و انرژی با جمهوری اسالمی د

از آغاز روی کار آمدن گذشته بوده اند که 
قراردادهای کالنی با رژیم  ،جمهوری اسالمی

پيش و دزد و فاسد جمهوری اسالمی داشته اند 
م از فضای ناشی از اعال با استفاده از این نيز

ا، با تحریمهای نفتی از سوی دولت آمریک
سهلتر و استفاده از شرایط پيشنهادی 

چپاولگرانه تری نسبت به استانداردهای بين 
المللی، چتر غارت خود را بر منابع ملی کشور 

در تالش اند تا مقامات آمریکایی . ماافکنده بودند
با توجيه تصویب قطعنامه های بين المللی 

نفع ه ب بازار ایرانتجدید تقسيم  به ،یرانتحریم ا
اعمال فشار به رقبایش مبادرت کرده و با خود 

اکنون تحت  .بکنندترک بازار ایران  آنها را مجبور به
این شرکتها سرانجام اعالم  ير سياست امریکا،تاث

کرده اند که به فعاليتهای خود در بازار انرژی 
  . ایران پایان خواهند داد

  
مقامات دولت آمریکا با شایان ذکر است که 

از این تصميم اعالم کرده اند که با " استقبال"
توجه به تصميم شرکتهای نامبرده، کمپانی های 

رکتها سهم جایی که این ش(مزبور در بازار آمریکا 
قرار نخواهند " تحریم"تحت) قابل توجهی دارند

ریکایی، اخيرا بدنبال تالشهای مقامات آم. گرفت
، کویت، روسيه و هند که در هشرکتهایی از ترکي

بازار نفت و بنزین ایران فعال بوده اند به ليست 
تحریم کنندگان پيوسته و شرکت بزرگ ژاپنی 

که در حال سرمایه گذاری برای " اینيکس"
اکتشاف در منطقه عظيم نفتی آزادگان است 

همکاری با جمهوری " پایان"اعالم کرده که قصد 
  .داسالمی در این پروژه را دار

  !طبقاتي ستمها قربانيان قرن ها "كولي"
  

" دردمند و آواره اقليت در چند ماه گذشته، حلبی آبادهای محل سکونت 
ه مورد هجوم پليس فرانسه قرار گرفتبطور مدام ها در فرانسه، " کولی
خشونت آميز،  به شکلی این کشوردولت که  ٢٠١٠جوالی  از. است

شکل داده هر ها "کولی " به سرپناه های فقيرانه  ای را حمالت گسترده
بدون  پليس. ادامه داشته استبازداشت آنها در شهرهای مختلف روز 

هجوم برده و  ی کولی هاای محل سکناخطار قبلی به حلبی آبادها
ساکنينشان را به زور به داخل اتومبيل های پليس انداخته و به 

گاری و تشکيل پرونده به کشور که پس از انگشت ن دبازداشتگاه ميفرست
ديپورت ) که زادگاه نياکان آنها محسوب ميشوند(بلغارستان و رومانی 

در دو " کولی " نفر  ٩٣،  آگوست ١٩در روز برای نمونه تنها . شوند
فرستاده ) پايتخت رومانی(به بوداپست " ليون"هواپيما از شهر پاريس و 

. يوه مشابه ديپورت شدندروزهای بعد نيز صدها تن ديگر به ش. شدند
رومانی نبوده و کسی را در آنجا نمی ساکن اکثر اين افراد هيچگاه 

که دولت رومانی و دیپورت ها در حالی صورت می گيرد اين . شناسند
ها نمی کنند و "کولی " کشورهای مشابه نيز هيچگونه کمکی به 

نها برای آ گوناگونیمشکالت به انحاء مختلف محدوديت ها و برعکس 
  .ايجاد ميکنند

  
دولت سارکوزی به دليل سياستهای ضدکارگری خود و کاهش حقوق ها 
و خدمات عمومی، و همچنين به دليل شرکت در جنگ امپرياليستی در 
افغانستان، و بخصوص در پی افشای رشوه گيری های وزرای دولت از 

 )در ازای بخشودگی مالياتی) (١" (ليليان بتنکورت"ميليونری به نام 
 ، وی با کمکدرنتيجه .فرت اکثريت جامعه قرار گرفته استشديدأ مورد ن

که با دامن زدن به است رسانه های دست راستی شديدأ در تالش 
توجه جامعه را از  ها"کولی " مسئله برجسته کردن نژادپرستی و 

بحران نظام سرمايه داری اجتماعی ناشی از  -نابسامانی های اقتصادی
ها "کولی " منحرف کرده و در این رابطه دولت ضد مردمی سياستهای و 

به عنوان  .را به عنوان عامل بحرانها و نابسامانی های موجود معرفی کند
ها " کولی "  که یئمثال اينطور تبليغ می شود که گويا حلبی آبادها

برای قاچاق مواد مخدر، استثمار کودکان و  ساکن آن هستند، محلی
. می باشد... ر گدايی و قاچاق و تن فروشی و استفاده از آنها د

درصورتيکه اين ادعا با واقعيات موجود و آمار منتشر شده در تضاد 
بر اساس آمارهای منتشر شده توسط گروه های فرانسوی . هستند
دزدی و قاچاق مواد مخدر و جرايمی از   ،پناهندگان، گدايیحقوق مدافع 

بيشتر از بقيه جامعه ) ر پناهندگانو ديگ(ها "کولی " اينگونه در ميان 
  .قرار دارد مسائل حاشيه ای آنها ءنيست و درواقع جز

  
 ۴٠٠هزار نفر از  ١۵فرانسه، فقط دولت طبق آمار رسمی  از سوی ديگر 

) ميليون نفر کل جمعيت اين کشور ۶۵از (هزار نفر کولی ساکن فرانسه 
درصد  ٩۶از  يعنی بيش. های غيرفرانسوی تشکيل می دهند"کولی " را 

نيز ها " کولی " نسل جديد . از کولی ها شهروند قانونی فرانسه هستند
همگی در فرانسه به دنيا آمده و بزرگ شده و شهروندان قانونی اين 

  . کشور محسوب ميشوند
٣صفحه   


