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ﻗﻨﺪﭼﻲ ،ﺑﺰرگ ﻧﻴﺎ و ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺒﺎرزي را ﻛﻪ
ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ آزادي و ﺑﺮاﺑﺮي ،در ﭘﻴﻜﺎر ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ
اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ و ﺳﮕﻬﺎي زﻧﺠﻴﺮﻳﺶ در اﻳﺮان ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ!
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رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ اﺧﺮاج ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ "رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ"

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
کارگران زحمتکش ما را ھر چه بيشتر در زﯾر فشار منگنه سرماﯾه داران وابسته حاکم قرار داده
است.
به گزارش خبرگزاری حکومتی اﯾسنا ،مجمع تشخيص مصلحت نظام تحت لوای "رفع موانع
توليد" ،بندی به نام بند "ز" را به ماده  ٢١قانون کار اضافه نموده که به موجب آن تغييرات بسيار
مھمی – صد البته به ضرر کارگران -در اصول قانونی حاکم بر شراﯾط فسخ قرارداد بين کارگر و
کارفرما اﯾجاد می شود .تا پيش از اضافه شدن بند جدﯾد به ماده  ٢١قانون کار ارتجاعی جمھوری
اسالمی -که ظاھرا ناظر بر شراﯾط خاتمه قرارداد کار است -مواردی نظير " بازنشستگی ،از
کارافتادگی ،رخوت و استعفا" عامل فسخ قراردادو ﯾا پاﯾان دادن به کار کارگران ،شناخته می
شد .اما اکنون يکی از باالترﯾن مراکز تصميم گيرنده در دستگاه دﯾکتاتوری حاکم ﯾعنی مجمع
تشخيص مصلحت با تصوﯾب بند "ز" به سرماﯾه داران اجازه می دھد که در مواردی نظير "کاھش
توليد ،تغييرات ساختاریِ ناشی از شراﯾط اقتصادی ،اجتماعی ،سياسی و  ...که منجر به
تعطيلی تمام ﯾا بخشی از واحد توليدی می گردد نيز حق فسخ قرارداد کار )اخراج( کارگران را
داشته باشند".
بدون نياز به دقت زﯾاد می توان فھميد که افزودن بند فوق به قانون کار شراﯾط زندگی وحشتناک
کنونی طبقه کارگر اﯾران را از آنچه که ھست نيز وحشتناک تر خواھد نمود .با به اجرا در آمدن بند
فوق بطور مشخص عالوه بر تمام ابزار "قانونی" و غير قانونی ای که تا کنون برای بيکار سازی
کارگران در اختيار سرماﯾه داران زالو صفت و دولت) ﯾعنی بزرگترﯾن کارفرما در نظام سرماﯾه داری
وابسته اﯾران( قرار داشت ،اﯾن بند قدرت و اختيارات قانونی دﯾگری در دست آنھا قرار می دھد.
از اﯾن پس سرماﯾه داران با دستی باز تحت بھانه ھای مبھم و کلی می توانند با عنوان بھانه
جدﯾد قانونی نظير "تغييرات ساختاری در اثر شراﯾط اقتصادی ،اجتماعی  ،سياسی" و ...کارگران
تحت ستم را اخراج ساخته و اﯾن بی مسئوليتی در قبال زندگی کارگران را با لفافه اجرای
"قانون کار" انجام دھند .ھمان قانون کاری که در آن اساسا تنھا چيزی که مورد توجه قرار نگرفته
ھمانا بدﯾھی ترﯾن حقوق انسانی و صنفی و سياسی ميليونھا تن از کارگران در محيط کار است.
البته ابعاد کالن تاثير مخرب اضافه شدن بند "ز" به قانون کار در سطح فعلی حقوق کارگران
وقتی بيشتر ھوﯾدا می شود که ارتباط آن با تغييرات دﯾگری که توسط مقامات رژﯾم در بندھای
دﯾگر اﯾن قانون به ضرر کارگران وارد شده در نظر گرفته شوند .بطور مثال در ماده  ٢٧قانون کار
قبال ،ﯾکی از شروط اخراج کارگران نظر مثبت "شوراھای اسالمی کار" و ﯾا "تشکل صنفی
موجود" در واحد توليدی بود حال آنکه اکنون بر مبنای بند مذکور و تغييرات اخير در قانون کار،
ھنگام اخراج کارگر ،دﯾگر نظر شوراھای اسالمی )که برغم وابسته بودن به سيستم  ،علی
االصول ظاھرا از حقوق کارگران بايد دم بزنند( الزم نيست و کارفرما صرفا موظف است تصميم به
"اخراج" کارگران را محض اطالع به اﯾن نھادھای دست ساز "اعالم" کند .مقامات ضد خلقی
جمھوری اسالمی در ھمين رابطه حتی در پروسه استيناف و دادخواھی کارگران اخراجی چنان
محدودﯾتھاﯾی قاﯾل شده اند که عمال تاثيری بر تصميم و اراده سرماﯾه داران زالو صفت نمی
گذارد و تصميم قطعی در فسخ قرارداد کاری کارگران در دست آنھا باقی می ماند.

ﺳﺎل ﻧﻮ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎرﮔﺮان
و زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن ﻣﺒﺎرك ﺑﺎد!

به اﯾن ترتيب تغييرات ضد خلقی جدﯾدی که
در قانون کار صورت گرفته دست سرماﯾه
داران و کارفرماﯾان استثمارگر را در اخراج
فله ای کارگران بمراتب بيشتر از قبل باز
گذاشته و در ھمان حال حقوق رسما
شناخته شده کارگران در پروسه اعتراض
به اخراج خود را ھر چه بيشتر از آنان سلب
می کند .با اضافه شدن بند "ز" به قانون
کار ،اکنون دﯾگر ھر کارفرماﯾی می تواند ھر
لحظه که منافعش اﯾجاب کرد تمامی و ﯾا
بخشی از کارگران خود را زﯾر عنوان
"کاھش توليد" و ﯾا "لزوم تغيير در فن
آوری" و ﯾا حتی کلی تر از آن با بھانه مبھم
و کلی " شراﯾط اقتصادی" و بدتر از آن"
شراﯾط اجتماعی! ،سياسی!" از کار اخراج
کند بدون آن که در اﯾن زمينه خود را محتاج
پاسخگوﯾی به ھيچ ارگان و ﯾا مرجع قانونی
ای ببيند .چرا که کار او از نظر طبقه حاکم و
دولت" ،قانونی " ست.
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
کارگران را دسته دسته احراج کنند .ھرچند در
چارچوب نظام سرماﯾه داری وابسته ،بويژه در
دوران سياه حاکميت رژﯾم جمھوری اسالمی
ماشاھد بوده اﯾم که سرماﯾه داران و کارفرماﯾان
در بسياری از موارد ھنگامی که منافعشان اﯾجاب
کرده عمال با دور زدن و نقض قوانين ظاھرا
پذﯾرفته شده توسط دستگاه حاکم کوشيده اند
بدون ھيچ تاملی حقوق بدﯾھی کارگران را زﯾر پا
بگذارند ،اما واقعيت اﯾن است که در مبارزات
روزمره طبقه کارگر وجود ﯾک قانون کار که در
سيستم موجود ماھيتاً ارتجاعی است -در
مقاﯾسه با عدم وجود ھر گونه قانون ،-خود زمينه
ای برای بروز و تجلی اعتراضات و مبارزات کارگران
در مقابل اجحافات و وحشيگری ھای سرماﯾه
داران با اتکا به "قانون" می باشد .رژﯾم جمھوری
اسالمی از نخستين روز به قدرت رسيدن خوﯾش
ھمواره در صدد بوده تا به موازات پيشبرد تمامی
سياستھای ضد کارگری خوﯾش در سطح جامعه،
قانون کار ارتجاعی موجود را نيز ھر چه وسيعتر
به نفع سرماﯾه داران وابسته حاکم تغيير دھد و
موانع "قانونی" استثمار و سرکوب وحشيانه
طبقه کارگر را ھر چه بيشتر از سر راه بردارد.

در ﺻﻔﺤﻪ 2

ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻛﺎرﮔﺮان ﻓﺮاﻧﺴﻮي در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺪﻳﺪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر
کارگران بخش خدمات عمومی پاريس در روز  ٢٣اکتبر در اعتراض به تصوﯾب قوانين جديد ضد کارگری توسط دولت فرانسه به اعتصاب و تظاھرات
خيابانی پرداختند .اخيرأ دولت فرانسه تبصره ھای جديدی را به قانون کار اين کشور افزوده که اجرای آنھا موجب ھرچه وخيم تر شدن وضعيت
اقتصادی و سطح رفاه در زندگی کارگران خواھد شد .به عنوان مثال طبق قوانين جديد در سال  ٢٠٠٩حدود  ٣۶٠٠٠شغل مختلف در بخش
خدمات )در اثر اخراج برخی از کارگران و يا در اثر عدم استخدام کارگران جديد به جای کارگران بازنشسته ،و يا کأل با حذف برخی از مشاغل(
ناپديد خواھند شد .ھمچنين بر اساس يکی ديگر از تبصره ھای جديد افزوده شده به قانون کار ،حق بيمه و درمان کارگران کاھش خواھد يافت اما
درصد مالياتی )ماليات بر درآمد( آنھا افزايش خواھد يافت .درنتيجه ،در سال آينده سطح زندگی و مساﯾل مربوط به سالمت کارگران

بيش از پيش سقوط خواھد کرد

رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ اﺧﺮاج ﻛﺎرﮔﺮان.....
از ﺻﻔﺤﻪ 1

اﯾن سخنان در حالی ابراز می شود که بنا بر

ﯾا اخراج آنان ،ﯾکی از برجسته ترﯾن

خوش بينانه ترﯾن آمار ،جمعيت بيکاران اﯾران

خواستھای صنفی کارگران بوده و می

بيش از  ۴ميليون نفر می باشد .از سوی دﯾگر

باشد .با توجه به اﯾن واقعيت عينی ست

اﯾن وضع وخيم طبيعتا موجب بروز اعتصابات و

که ما می بينيم اکنون با تغييرات جدﯾدی

برای درک بيشتر اھميت عملی تغييرات

که حکومت در قانون کار ارتجاعی

اخير قانون کار در زندگی طبقه کارگر اﯾران

خوﯾش بوجود آورده نه تنھا دست

کافی ست تا اشاره مختصری به جھنمی

کارفرماﯾان در اخراجھای فله ای

که رژﯾم ضد کارگری جمھوری اسالمی

بيشتر کارگران –آن ھم مطابق

برای کارگران ما اﯾجاد کرده داشته باشيم.

قانون -باز شده بلکه از آن مھمتر

ھمه می دانند که در چارچوب نظام سرماﯾه

ھرگونه مبارزه و اعتراض کارگری

داری وابسته اﯾران و سياستھای ضد خلقی

زﯾر عنوان اعتراض به اخراجھای

رژﯾم پاسدار اﯾن نظام بحران زده ﯾعنی

"غير

جمھوری اسالمی ،طبقه کارگر اﯾران در

حقوقی که تاکنون در قانون کار

ﯾکی از وخيم ترﯾن اوضاع زﯾست و معاش

بطور رسمی برای کارگران ملحوظ

قانونی"

و

برای

کسب

استثمار و

حرکات اعتراضی روزمره ای در ميان کارگران

شده

سرکوب وحشيانه و روزمره طبقه کارگر توسط

می شود که مشکالت بسيار زﯾادی را برای

قانونی" اعالم شده و اﯾن اعتراضات کما

سرماﯾه داران زالو صفت وابسته و حکومت

گردانندگان

کرده

فی السابق ولی از اﯾن پس بطور

مدافع آنان ،ھيوالی فقر و گرسنگی ،گرانی و

است .تنھا نگاھی به ده ھا حرکت

"قانونی" سرکوب خواھند شد! تصوﯾب

تورم و بيکاری ھر روز بيشتر پنجه ھای تيز خود

اعتراضی کارگران در آبان ماه و بطور مثال

قوانين جدﯾد ضد کارگری توسط جمھوری

را در زندگی محقر کارگران محروم ما فرو کرده

در شھر ھای اراک)پتروشيمی( ،رشت)

اسالمی در حقيقت با ھدف بستن ھر چه

است .تا جاﯾی که اکثرﯾت مطلق کارگران ما در

اﯾران برک( ،مھاباد )کشت و صنعت(،

بيشتر دست و پای کارگران و

تشدﯾد و

زﯾر خط فقر زندگی می کنند .بدﯾھی ست که

اشنوﯾه )کارگران شھرداری( ،اردبيل) ،

تسھيل امر سرکوب مبارزات آنھا ﯾورش جدﯾدی

ﯾکی از عواقب اﯾن وضع بحرانی ھمانا رشد

سبالن( ،سنندج )نساجی کردستان(،

به کارگران اﯾران است .رسواﯾی قانون ضد

فزاﯾنده صفوف ارتش ذخيره کاری ست که ھم

تھران ،ھمدان )حمل و نقل پگاه( و ...

کارگری جدﯾد تا آنجاست که حتی برخی از

اکنون سر به ميليونھا نفر زده و بر بستر

نشان می دھد که عالوه بر تمامی

دست اندرکاران کنونی جمھوری اسالمی در

اخراجھای گسترده ای که سودجوﯾی و آزمندی

خواستھای عادالنه کارگران که بخشاً

تشکلھای دست ساز کارگری را به فغان آورده

سرماﯾه داران زالو صفت عامل اصلی آن است،

عبارتند از پرداخت دستمزدھای معوقه،

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

ھر روز بر ابعاد آن اضافه می گردد .تنھا به

بھبود شراﯾط کار ،حق اعتراض و داشتن

"خانه کارگر" رژﯾم در اصفھان ھشدار می دھند

عنوان ذکر ﯾک مثال کافی ست به سخنان وزﯾر

تشکلھای صنفی مستقل و  ...در اﯾن

که اﯾن کارھا "جامعه کارگری" را "تحرﯾک"

کار حکومت اشاره شود که اخيرا مطرح کرد در

اعتراضات ،خواست اجرای مفاد قانون کار

خواھد کرد که اشاره ای مستقيم به امکان

فاصله کوتاھی تنھا  ٢۵۶ھزار کارگر به دليل

و اعمال حماﯾت ھای قانونی از حقوق

گسترش اعتراضات کارگری ست.

"کمبود نقدﯾنگی و مواد اوليه" بيکار شده اند.

کارگران در ھنگام تعطيلی واحد توليدی و

خود به سر می برد .بر بستر

جمھوری

اسالمی

اﯾجاد

بود،

مطابق

قوانين

جدﯾد"غير

تھــاجم کنــونی رژﯾــم ضــد کــارگری جمھــوری
اسالمی به حقوق کارگران ما و تصوﯾب بندھای

اﻳﺮﻟﻨﺪ :ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺎل آﻳﻨﺪه دوﻟﺖ اﻳﺮﻟﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ آن را "ﺳﻔﺖ ﻛﺮدن
ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎ" ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻓﺸﺎرﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﺑﻴﺶ
از  1200ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﻠﻤﻬﺎ و داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻳﺸﺎن در  29اﻛﺘﺒﺮ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺪارس
در ﺷﻬﺮ "دوﺑﻠﻴﻦ" ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮات ﮔﺴﺘﺮده اي اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ضــد کــارگری و ارتجــاعی جدﯾــد در قــانون کــار ،
گرچه نھاﯾتا با ھدف تـشدﯾد اسـتثمار و محـدود
کــردن دامنــه مبــارزات حــق خواھانــه کــارگران
اعمال شده است ،اما بـر بـستر شـراﯾط عينـی
جھنمی ای که اﯾن رژﯾـم بـرای کـارگران محـروم
مــا آفرﯾــده ،دﯾــر ﯾــا زود  ،طبقــه کــارگر اﯾــران و
مبــارزات آن را ھــر چــه بيــشتر بــه کانــال اصــلی

ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .در  22اﻛﺘﺒﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻈﺎﻫﺮات  10000ﻧﻔﺮي در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ  66درﺻﺪ

ﯾعنــی مبــارزه بــرای برافکنــدن تماميــت قــوانين

اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻣﺪارس و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻛﻼﺳﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .دوﻟﺖ اﻳﺮﻟﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ

ارتجاعی اﯾن رژﯾـم و نظـام اسـتثمار گرانـه آنھـا

دوﻟﺘﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ،ﺗﻮده ﻫﺎ را ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

خواھد انداخت .در چنين شـراﯾطی وظيفـه ﯾـک

ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺣﺎﻛﻢ ،ﺿﻤﻦ ﻗﻄﻊ ﻣﺨﺎرج و ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻲ ،ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻧﺪﮔﻲ

فعال کارگری آگاه و انقالبی تالش برای تـسرﯾع

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

اﯾن روند و تشدﯾد مبارزه برای سـرنگونی کليـت
نظام سـرماﯾه داری وابـسته و رژﯾـم پاسـدار آن
است.

ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻏﻢ اﻧﮕﻴﺰ ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺸﺘﻲ ﺳﺎزي آﻟﻤﺎن

اﺧﻴﺮأ ﮔﺰارﺷﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ده ﺳﺎل ﭘﺲ از

دار ﺑﻪ دوش ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ و ﺳﺮﻛﻮب ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﺮاﺿﻲ

ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎﻻي  50ﺳﺎل ﻛﻪ از ﻳﻜﻄﺮف ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ

از ﺳﻮي آﻧﻬﺎﺳﺖ.

ﻛﻤﻜﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺘﻲ ﻣﺨﺼﻮص اﻓﺮاد ﺑﺎﻻي  65ﺳﺎل

ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ واﻟﻜﺎن :ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﺎرﮔﺮان آﻣﺪ؟" ﺗﻮﺳﻂ

)ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ و ﻳﺎ ازﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ( واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ

ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺮوه "ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻛﺎر و آﻳﻨﺪه" در آﻟﻤﺎن

ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻘﺎﺿﺎي ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ "ﺑﺮﻳﻤﺮ واﻟﻜﻦ" ﻛﻪ در

ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ )ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻬﻮﻟﺖ ﺳﻦ و ﺑﻴﻤﺎري(

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮔﺰارش در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن

ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران آن ﻫﻤﺮاه

ﻫﻴﭻ ﺷﺎﻧﺴﻲ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺘﻲ ﺳﺎزي "ﺑﺮﻳﻤﺮ واﻟﻜﻦ" و ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺑﺮ

ﺑﻮد ﺧﺸﻢ ﻛﺎرﮔﺮان را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ .اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻛﺎرﮔﺮان

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﻼﻣﺘﻲ روﺣﻲ در ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ وﺿﻊ ﺑﻪ

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﺰاران ﺗﻦ از ﻛﺎرﮔﺮان اﺧﺮاﺟﻲ اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ

در آﮔﻮﺳﺖ  1997ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات وﺳﻴﻊ آﻧﻬﺎ و ﺷﻮرﺷﻬﺎي

ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮدﻧﺪ.

ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺰارش ﮔﻮﺷﻪ اي از ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺿﺪ

ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ در آﻟﻤﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ دوﻟﺖ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ آﻟﻤﺎن

ﺧﻠﻘﻲ و اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ

ﺑﺠﺎي ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼت و دﻻﻳﻞ اﻋﺘﺮاﺿﺎت

ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  10ﺳﺎل از ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ 40 ،درﺻﺪ

ﮔﺬارد و ﺟﻠﻮه ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران

ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ،ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻴﺲ ﺧﻮد اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت را

ﻛﺎرﮔﺮان و اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ زﻳﺮ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﻲ

ﺳﻮدﺟﻮ و دول ﺣﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ را اﻓﺸﺎ

وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺳﺮﻛﻮب ﻛﺮد .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻳﻦ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ و

ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ و ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ آﻧﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﻴﻜﺎر ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ

ﻣﻲ ﺳﺎزد.

ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﺮﻛﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻪ ﻫﺰاران ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﻴﻜﺎر

وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ آﻧﺎن ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﺗﺎ ﺣﺪي

و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺟﺰ

ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺎرﮔﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ

ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﻪ

ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺷﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻓﺮادي ﺑﻴﻤﺎر و ﻧﺎﺗﻮان

ﻛﺎرﮔﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ .دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﮔﺮوﻫﻲ از

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ دﻳﺴﻚ

ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه "ﺑﺮﻳﻤﻦ" ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ "وﻟﻒ ﮔﻨﮓ

ﻛﻤﺮ و ﺳﺮﻃﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ در اﺛﺮ

ﻫﺎﻳﻦ" ﺑﺎ  1375ﻧﻔﺮ از ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺑﻖ "واﻟﻜﻦ" ﺗﻤﺎس

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ "اﺳﺒﺴﺘﻮﺳﺲ" در اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺮان

ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﻜﺎري آﻧﺎن را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن

ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻮد.

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

"ﺑﺮﻳﻤﺮ واﻟﻜﻦ" را ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻛﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ

ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﻫﺎي ﻛﺸﺘﻲ
ﺳﺎزي آﻟﻤﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻛﺎرﮔﺮان اﺧﺮاﺟﻲ ﺟﻠﺐ ﻛﺮد .آﻧﻬﺎ از ﺳﺎل

در دﻫﻪ  90ﻣﻴﻼدي ﮔﺴﺘﺮش ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺿﺪ ﺧﻠﻘﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

 1999ﻣﺮﺗﺒﺄ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ و

ﺻﺤﺒﺘﻬﺎي ﻛﺎرﮔﺮان در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﺷﺎن ﺑﺴﻴﺎر

داران ﺳﻮدﺟﻮ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت از

ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ و دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ و

ﻏﻢ اﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﺎاﻣﻴﺪ و ﻏﻤﮕﻴﻦ و

ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺘﺮوﭘﻞ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ و اﻣﺮﻳﻜﺎي

ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮد ﺑﺮاي ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻴﻔﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﻳﺎ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

ﻋﺼﺒﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﺑﺪأ اﻣﻴﺪي ﺑﻪ آﻳﻨﺪه

ﺟﻨﻮﺑﻲ )ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ و ﻧﻴﺮوي

ﻫﺎي ﺣﻀﻮري ﺑﺎ آﻧﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ .درﻧﺘﻴﺠﻪ

ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﮔﺮاﻧﻲ ﻛﻪ از

ﻛﺎر ارزان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ( ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ

دررﻓﺘﮕﻲ دﻳﺴﻚ ﻛﻤﺮ و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ رﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮد ،ﻣﻲ

ﻫﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻏﺮب و اﺧﺮاﺟﻬﺎي دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ

ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﮔﻮﻳﺪ" :ﻧﻤﻲ داﻧﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ

ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ 22 .ﻫﺰار ﺗﻦ از ﻛﺎرﮔﺮان زﺣﻤﺘﻜﺶ

اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺟﺎزه اﻧﺘﺸﺎر ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺑﺴﻴﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎك

از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻣﺴﺎﻓﺮت و ﻳﺎ ﺗﻔﺮﻳﺢ

"ﺑﺮﻳﻤﺮ واﻟﻜﻦ" ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﺗﻌﺮض ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران و دول

اﺳﺖ و ﺧﺸﻢ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن آزادﻳﺨﻮاه را ﺑﺮ ﻣﻲ اﻧﮕﻴﺰد ﺑﻄﻮر

دﻳﮕﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻳﻢ .ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎري ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﻤﺎن ﻣﺎﻧﺪه ،ﺧﻴﺮه

اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ.

ﻣﺜﺎل ،ﻳﻚ ﺳﻮم ﻛﺎرﮔﺮان زﻳﺮ  50ﺳﺎل ،و ﻧﻴﻤﻲ از

ﺷﺪن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن و رؤﻳﺎﭘﺮوري اﺳﺖ .ﻗﺒﻸ

ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎﻻي  50ﺳﺎل ،در اوﻟﻴﻦ  3ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﻴﻞ

ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﻲ رﻓﺘﻢ .وﻟﻲ ﺣﺎﻻ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻢ

"ﺑﺮﻳﻤﺮ واﻟﻜﻦ" در اواﺧﺮ اﭘﺮﻳﻞ  1996اﻋﻼم

ﺷﺪن ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪي ﻧﺒﻮده و ﺑﻴﻜﺎر

ﺣﺘﻲ ﻣﺨﺎرج اﻧﺪك ﺟﻮاز ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي را ﺑﭙﺮدازﻳﻢ".

ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻛﺮد و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻤﻜﻬﺎي ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ

ﺑﻮدﻧﺪ .اﻣﺮي ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات وﺣﺸﺘﻨﺎك اﻗﺘﺼﺎدي و ﻋﻮاﻗﺐ

ﻣﺎﻟﻲ از دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ) ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي آن ﻧﻴﺰ از ﺟﻴﺐ

ﻣﺨﺮب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻤﻴﻘﻲ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده

ﻛﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﻜﺸﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪه( ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از

ﻫﺎﻳﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.

ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﺑﺪ و در  15آﮔﻮﺳﺖ  1997ﺑﺮاي

ﺟﻨﺎﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران آﻟﻤﺎﻧﻲ و دوﻟﺖ ﺣﺎﻣﻲ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﻲ آﻧﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﺰاران ﺗﻦ از ﻛﺎرﮔﺮان ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﻛﺸﺘﻲ ﺳﺎزي "ﺑﺮﻳﻤﺮ واﻟﻜﻦ" و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اﻋﻤﺎل

ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪ و  22000ﻛﺎرﮔﺮ آن ﺑﻴﻜﺎر ﺷﺪﻧﺪ.

در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﺲ از ﺗﻌﻄﻴﻞ و اﺧﺮاج ﻛﺎرﮔﺮان،

ﺷﺪ ،ﺟﻠﻮه اي از ﻛﺎرﻛﺮد روﺗﻴﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮاﻧﻪ

واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻴﻤﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري را ﺣﺘﻲ

وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺪون

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ﺳﺖ .ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺳﺮﻛﻮب

ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻧﺠﺎت داد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺪف و

اﺳﺘﺜﻨﺎء رو ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻳﻚ ﺳﻮم آﻧﻬﺎ از ﺑﻴﻤﺎري

ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ و زﺣﻤﺘﻜﺶ و ﺧﻠﻘﻬﺎي ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و

ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺧﺎﻟﺘﻬﺎي دوﻟﺘﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داري ﻧﻪ ﺣﻞ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ،

اﻓﺴﺮدﮔﻲ رﻧﺞ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ و  5درﺻﺪ آﻧﺎن در اﺛﺮ اﻓﺴﺮدﮔﻲ

ﻧﺎﺑﻮدي اﻧﻘﻼﺑﻲ آن ﺷﺮط ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻲ

ﺑﻠﻜﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي از ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

ﺷﺪﻳﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺑﺮاي ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ ﺗﻦ از رﻧﺠﺒﺮان در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺮه ﺧﺎﻛﻲ
اﺳﺖ.

ﺟﻨﺎﻳﺎت ﺑﻤﺒﺌﻲ و
ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻋﻮاﻣﻔﺮ ﻳﺒﺎﻧﻪ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻲ!
در تارﯾخ  ٢٦نوامبر گروھی از افراد مسلح بر طبق ﯾک برنامه دقيق و طرح رﯾزی
شده ضمن استقرار در چند نقطه تورﯾستی از شھر بمبئی که به "قلب تجاری"
ھندوستان معروف است ،چندﯾن ساختمان عمومی و از جمله ھتلھای تورﯾستی
معروف را منفجر ساخته و سپس با گشودن آتش به روی مردم بيگناه به قتل عام
آنھا پرداختند .در جرﯾان نزدﯾک به  ٤روز درگيرﯾھای خونين و گسترده بين نيروھای
امنيتی ھندوستان و افراد مسلح ١٩٥ ،تن از مردم بيگناه کشته و بيش از  ٢٩٠نفر
زخمی شدند .بنا به ادعای نيروھای امنيتی ھندوستان بجز ﯾکی از افراد مسلح که
زنده دستگير شد تمامی "ترورﯾستھا" که خود را به ﯾک گروه ناشناخته و کوچک
اسالمی بنام "مجاھدﯾن دکان" منتسب ساخته اند ،در اﯾن حمله کشته شدند.
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
بر می دارد  .در تبليغات وسيع حول و حوش اﯾن اقدام ترورﯾستی جناﯾتکارانه،تالش
آشکاری از سوی امپرﯾاليستھا برای بھره برداری به نفع اھداف ضد خلقی خود
صورت گرفت و مقامات دولتھای آمرﯾکا و انگليس ﯾکصدا اﯾن جناﯾت را کار جرﯾانات
"اسالمی" قلمداد کردند که "شھروندان غربی" را نشانه گرفته اند.
در حقيقت حوادث خونين بمبئی فرصتی تازه برای مرتجعينی ست که بار دﯾگر با
گسترش جو وحشت و ارعاب در افکار عمومی ،با شدت بيشتری بر طبل "مبارزه با
ترورﯾسم" بکوبند و آن را دليلی بر گسترش "ترورﯾسم اسالمی" و حقانيت "جنگ "
بر عليه آن اعالم کنند .اﯾن تبليغات در حالی ست که تعدادی از دار ودسته ھای
اسالمی شناخته شده و فعال در منطقه نظير جرﯾانات اسالمی کشمير از ابتدا ھر
گونه دخالت خوﯾش در اﯾن حمالت را تکذﯾب کردند.
تبليغات بلندگوھای خبرپراکنی امپرﯾاليستی در رابطه با اين اقدام تروريستی جھت
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
ارتجاعی به محافل و قدرتھای امپرﯾاليستی و نقش آفرﯾنی آنان در اﯾجاد ارعاب و
وحشت به نفع اھداف ضد خلقی و جنگ طلبانه دشمنان توده ھای تحت ستم رو
شده است .جناﯾت وحشيانه در بمبئی و تبليغات حول آن نيز توسط ھر دارودسته
ضد مردمی انجام شده باشد به طور کلی در خدمت به چنين ھدف ضد خلقی قرار
دارد .واضح است که اﯾن جناﯾت توسط تمام نيروھای آنقالبی و مبارز محکوم می

ﻣﺸﻜﻼت اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﺗﻌﻄﻴﻞ ده ﻫﺎ
ﭼﺎﻳﺨﺎﻧﻪ در اﺻﻔﻬﺎن
رژﯾم جمھوری اسالمی ،در اواسط آذرماه با
سازمان دادن يک ھجوم سرکوبگرانه اقدام به
تعطيلی و پلمپ کردن  ٢٠٠چاﯾخانه در شھر
اصفھان کرد .کارگزاران جمھوری اسالمی در
مقابل اعتراض افکار عمومی و صاحبان چاﯾخانه
ھا به اﯾن اقدام سرکوبگرانه مطرح کرده اند که
بستن چاﯾخانه ھا بدليل "ارائه قليان" در اﯾن
چاﯾخانه ھا صورت گرفته است .گرچه اﯾن
اظھارات و اقدام ضد خلقی پيش از ھرچيز اوج
رسواﯾی دﯾکتاتوری حاکم و نياز آن به دخالت در
تمام جنبه ھای عمومی و خصوصی زندگی
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
ھيچ قانونی منع نشده است .اما واقعيت اﯾن
است که رژﯾم بدليل "مشکالت امنيتی" است که
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
و بحث و گفتگو در باره معضالت اجتماعی
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
می پردازند .اﯾن امری ست که دستگاه ھای
اطالعاتی حکومت را نه تنھا در اصفھان بلکه در

بسياری از شھر ھای دﯾگر نگران ساخته و باعث
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
بسياری از قھوه خانه ھای تھران را نيز بستند و
قبل از آن نيز اقدام به بستن قھوه خانه ھای
تبرﯾز نموده بودند .در ھمين ارتباط روز  ١٣آذر ماه
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.

باشد.

از صفحۀ چريکھای فدائی خلق ايران در اينترنت ديدن کنيد:

http://www.siahkal.com

http://www.ashrafdehghani.com
از صفحۀ اشرف دھقانی در اينترنت ديدن کنيد:
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﻳﻜﻬﺎي ﻓﺪاﻳﻲ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان 0044-7946494034
ﺑﺮاي ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺮﻳﻜﻬﺎي ﻓﺪاﻳﻲ ﺧﻠﻖ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻲ زﻳﺮ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﻛﻨﻴﺪ:
BM Box 5051, LONDON, WC1N 3XX, ENGLAND
ipfg@hotmail.com
آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ:

زﻧﺪه ﺑﺎد ﻛﻤﻮﻧﻴﺰم!

ﻣﺮگ ﺑﺮ رژﻳﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ

ﭘﻴﺮوز ﺑﺎد اﻧﻘﻼب!

