
  

 

تمامي كارگران سال نو بر 
!تكشان مبارك بادو زحم  

  

   بهمن بهمن1919
  

  13871387    تيرتير  1515    --  6868  چريكهاي فدايي خلق ايران، شمارهچريكهاي فدايي خلق ايران، شماره  خبري   خبري --نشريه سياسي نشريه سياسي 
  

  "!گوبلز"پادوئي به نام نوري زاده در جلد 
  

 )نگاهي به دروغپردازيهاي اخير نوري زاده مرتچع بر عليه چريكهاي فدائي خلق(
  

رفيـق اشـرف     چریکهـای فـدایی خلـق ایـران و          هم زمان با حمله اخير وزارت اطالعات رژیم جمهـوری اسـالمی بـه               
 کـه روابـط اش بـا نيـرو هـای      عليرضـا نـوری زاده  ، یکی از  به اصطالح ژورناليستهای معلـوم الحـال بـه نـام         دهقانی

قلمفرسـایی  ارتجاعی از جمله دارو دسته های سرکوبگر جمهوری اسالمی  بارها برمال گشته است نيز طـی یـک                    
  .  نموده استرفيق اشرف دهقانی سازمان ما و بویژه ت رذیالنه را نثارموجی از اتهاماانه عوامفریب

  
به شـکل بـسيار مبتـذل ولـی آگاهانـه ای مـدعی شـده        ، فرد مذکور  ١٣٨٧ خرداد   ٣٠با چاپ مطلبی در روزنامه کيهان لندن مورخ         

دار مـصدق، تـا   ث  ميـرا  از جبهه ملـی از راست ارتجاعی تا چپ انقالبی، در آستانه انقالب، ١٣٥٧در سال  "  که   ستا
، آقای مهندس شهرستانی شهردار تهران، از وکالی مجلس رستاخيز تا تئوریسين حزب توده، استاد احسان طبری               

یکـصدا ستایـشگر حـضرت آیـت اهللا          تا زنـدانی نـادم ،بـرادر مـسعود رجـوی،             از چریک سرفراز مبارز اشرف دهقانی     
... و نامـه هـای کاشـف الغطـاء و            اب مستطاب انقالب اسالمی   العظمی امام خمينی، نویسنده تحریر الوسيله و کت       

، امـام بـه قـم مـی         امام حکومت عدل علی را بر پا می کنـد          و هر کدام از ظن خود بر این باور بودند که ؛              شده بودند 
 تحویل می دهد، امام یک وسيله است، بـا        )  مذهبی ها ملی ها و البته موتلفه ای ها         -ملی(و حکومت را به ما       رود

 اشـرف خـانم را در مقـام     چپيها پدر کيـانوری را در مقـام رئـيس جمهـوری و          (و بعد ما    او پهلوی را به زیر می کشيم        
مجاهدین و توابع نيز برادر مسعود را به ریاست جمهوری می رسانيم و دولتـی نيـز   ( و ما  )نخست وزیر می نشانيم   

نـشویم کـه دمکـرات نيـستيم و اهـل ائـتالف نمـی               به ریاست برادر موسی تشکيل می دهيم و برای این که مـتهم              
).  باشيم، وزارت فوائد عامه را می دهيم به پدر طالقانی و وزارت نساجی را نيز می دهيم به پسر هوله بـرق المـع                       

  ٢ادامه در صفحۀ                    )  تاکيدات از ماست(
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

    

  !رامپرياليسممرگ ب
 !مرگ بر فريبكاران

 

"ما گرسنه ايم!"  
  

افزايش بی رويه قيمت مواد غذائی و  از حرکات اعتراضی کارگران و توده های ستمدیده بر عليه  بزرگیموجشاهد در ماه های اخير 
بنا به آمار منتشره حداقل یک سوم از جمعيت دنيا با درآمدی .  ايمبوده جهان گرانی سرسام آور بهای کاالهای مورد نياز مردم در 

 توده های گرسنه و بجان آمده در چهار گوشه دنيا با در همين رابطه.  دالر در زیر خط فقر و گرسنگی به سر می برند٢نزدیک به 
 به خيابانها ریخته اند و اعتراض ،صادیو با خواست دخالت دولتها برای تعدیل فشارهای طاقت فرسای اقت" ما گرسنه ایم"فریاد 

اما سرمایه داران زالو صفت و دولتهای امپریاليستی که با . خود به نظام استثمارگرانه سرمایه داری را به نمایش گذارده اند
، عليرغم سياستهای ضد خلقی و سودجویانه خود مسئول اصلی کمبود و گرانی مواد غذایی در سطح بين المللی می باشند

  غذای صد ها ميليون تن  به مثابه ممانعت از گسترش ابعاد گرسنگی و حل مساله نانتبليغات فريبکارانه شان در رابطه با ضرورت
از توده های فقير و گرسنه، پليس ضد خلقی و  ارتش های تا بن دندان مسلح خود را به خيابانها گسيل داشته و به سرکوب 

 ٤ادامه در صفحۀ                 . نداعتراضات عادالنه مردم پرداخته ا

  ! در فرانسه و آتش سوزي در زندان"غير قانوني"وضعيت كارگران
  

 نفر از  مهاجرین محبوس در ایـن  ١٨ يکی از بزرگترين زندانهای اداره مهاجرت فرانسه دچار آتش سوزی شد و           ٢٠٠٨ ماه ژوئن    ٢٢در  
  .زارش زیر بيانگر شرایطی است که در این زندان حاکم می باشدگ. زندان به دليل سوختگی شديد در بيمارستان بستری شدند

در اثر کيفيت بد غذا و " تونيسيان سآولی" ساله ای به نام ۴١پناهنده فجيع آتش سوزی در این زندان، مدتی پيش از حادثه 
اعتراضات پناهندگان . وت کردبهداشت و شرايط زيستی نامناسب دچار حمله قلبی شد و به دليل عدم وجود دارو و دکتر در زندان ف

وحشيانه پليس  و بی تفاوتی مسئولين زندان خشمگين شده بودند با عکس العمل خشونت آميز و " تونيسيان"زندانی که از مرگ 
 ٣ادامه در صفحۀ               .     روبرو شده و به شورش زندانيان منتهی گشت



  

               ١ۀ ادامه از صفح... پادوئی به نام نوری زاده 
برای هر کـسی بـا انـدک آگـاهی سياسـی مـسلم اسـت کـه داسـتان                    
سرهم بندی شده کذائی فوق که بطور آشکار در تـضاد بـا واقعيـت قـرار             

نوری زاده در   . دارد تنها برای اشاعه دروغ و عوام فریبی ابراز شده است          
 تــا بــه تقليــد از گــوبلز یکــی از  نجــام ماموریــت خــویش کوشــيده اســت ا

دروغ "تاکتيـک   توسل به   با  ،  مشهورترین دستياران رژیم فاشيست هيتلر    
دروغهـایی بگویـد    چنـان    "هر چه بزرگتر باشد باورش هم راحت تر اسـت         

 !قابـل بـاور بـه نظـر برسـند          شاید درست به خاطر بی پایه بودنـشان          که
تـصور مـی کنـد،      " احمـق و نـادان    "چنين برخوردی که توده های مردم را        

 هـم    فوق، نسل مورد خطاب دوره بحث    دیگر به این امر توجهی ندارد که        
 عليــرغم همــهایــن نــسل . حــضور دارنــدچنــان حــی و حاضــر در صــحنه  

ت وزارعوامفریبی هـای نـوری زاده و امثـال او کـه ایـن دروغهـا را در خـط           
 بد نام کردن انقالبيون می سـازد        جهترژیم جمهوری اسالمی    اطالعات  

و مثل آب خوردن تحویل می دهند، بخوبی مـی دانـد کـه مـارک زدن بـه                   
آنها " ستایشگری  " رفيق اشرف دهقانی در مورد       بویژهو  " چپ انقالبی "

و سودای رسيدن به پست نخست وزیـری و         "  ظن"از خمينی جالد و یا      
طرفداری و یا توهم داشتن به رژیم جنایتکار جمهوری         از آن    و کمتر    قدرت

 در مـورد هـر نيـرو و فـردی هـم صـدق کنـد در مـورد            ،اسالمی و رهبر آن   
کـه از همـان     ) چریکهـای فـدایی خلـق     (رفيق اشرف دهقـانی و یـاران او         

اولين روزهای دوره انقالب و به قدرت رسيدن این رژیم با شـجاعت تمـام     
ن و روشـنفکران و آزادیخواهـان گفتنـد کـه جمهـوری             به مردم در بنـد ایـرا      

اسالمی ماهيتا هيچ فرقی با رژیم دیکتـاتور شـاه نـدارد و مـردم بایـد بـا                   
حفظ سالح هایشان مبـارزات خـود را تـا رسـيدن بـه آزادی و دمکراسـی                  

 در ایـن مـورد نـوری زاده مرتجـع         . ادامه دهند، جز یک دروغ آشکار نيست      
  .  زده است"انکاهد" در واقع به ولی ناشی

  
صـورت مـی   در شـرایطی  در عـين حـال     درج اکاذیب فوق در کيهان لنـدن        

اتفاقـًا   که هر فرد اندک با شعور و مطلعی به خوبی مـی دانـد کـه                  گيرد  
ــه      ــدائی خلــق برعلي ــاطع چریکهــای ف ــل برخوردهــای  ق ــه دلي درســت ب
جمهــوری اســالمی و طرفــداری صــميمانه و صــادقانه آنهــا از کــارگران و   

 رژیم وابـسته     همينطور در قيد حيات    رهبران معدوم و   شان بود که  زحمتک
( بــه امپریاليــسم جمهــوری اســالمی رفيــق اشــرف دهقــانی و یــاران او 

را از همان روزهای اول دشـمن سـازش ناپـذیر خـود             ) وتفکر انقالبی آنها  
چـرا کـه ایـن چریکهـای فـدائی خلـق ایـران          . )و می داننـد    (می دانستند 

نخستين روزهـای روی کـار آمـدن جمهـوری اسـالمی            بودند که از همان     
این رژیم را رژیمی وابسته به امپریاليـسم و دشـمن تـوده هـای انقـالب                  

 از  علمـی  بودند کـه بـا تحليـل         چريکهای فدائی این  . کننده معرفی کردند  
 که اولـين بـار      " اشرف دهقانی  رفيق مصاحبه با "ماهيت قدرت دولتی در     

ــه چــاپ رســيد  ١٣٥٨ خــرداد ٨در  ــه   ب ــد ک ــران  " مطــرح کردن چــون در اي
بورژوازی وابسته همچنان در توليـد نقـش مـسلط را دارد و دولـت فعلـی                
هر چه می کند در جهت تثبيت اين موقعيت است خود بخـود دولـت نيـز                 

و از اين تحليل نتيجه گرفتند که       "ابزاری در دست بورژوازی وابسته است     
برخوردهـای  درسـت بـه دليـل        اتفاقًا. "بايد خلق را برای جنگ آماده کرد      "

 نــسبت بــه کــارگران و    چریکهــای فــدائی خلــق  صــميمانه و صــادقانه  
مواضع زحمتکشان و دیگر توده های ستمدیده ایران و به طور کلی اتخاذ      

 بـه همـان     چریکهای فـدائی خلـق      در جنبش از طرف آنها بود که       انقالبی
 نــسبت کــه در قلــب تــوده هــای ســتمکش جــا گرفتنــد از ســوی انــواع و

 و  از خود رژیم جمهوری اسالمی گرفته تا مرتجعين دیگر        اقسام دشمنان 
در آن شــرایط حــساس  متأســفانهکــه  (دوســتان نــادان خلــقهمچنــين 
هـورا مـی    " خرده بـورژوا و ملـی     "و  " امام ضد امپریاليست  " برای   تاریخی
کـردن  " ایزولـه   "و  " بـایکوت "  و   نـد  مورد لعن و نفـرین قـرار گرفت        )کشيدند
  .ر شيوه ای در دستور کار این جبهه قرار گرفتآنان به ه

  
هـزاران سـند ریـز و     چریکهای فدایی خلق تاکنون منتشر شده     ادبيات   در

و کـه بيـانگر واقعيـت مواضـع چريکهـای فـدائی خلـق               درشت وجـود دارد     
شــخص مــورد خطــاب نــوری زاده فریبکــار یعنــی رفيــق اشــرف دهقــانی  

با رجـوع بـه    . باشدنسبت به شخص خمينی و رژیم ضد خلقی اش می 
بـه عمـق    می توانـد      بی غرضی  در برگ برگ آنها هر شخص     این ادبيات،   

اسـتادان   که می کوشد به جلـد        پادو ی حقير، نوری زاده پی ببرد      رذالت  
  .  برودجنایتکار چون گوبلز مرتجعی

  
البته نشر اکاذیبی از این دست بر عليه سازمان ما توسط عليرضا نـوری              

کار روزنامه نگاری ایـشان     " خطوط"د و همواره یکی از      زاده ها تازگی ندار   
 سطح بسيار داشتنایشان که همواره . را تشکيل داده است" تبعيد"در  

و خـارج حکومـت   " داخـل "چـه در    " خصوصی" "منابع"و  " ارتباطات"وسيع  
سـرويس هـای جاسوسـی داخـل و خـارج و در             و چـه در     " امام خمينی "

 ،مـی دانـد  خـود  قـه را مایـه افتخـار      منطدرميان دولتهای مرتجـع عربـی       
مـدعی شـده بـود کـه رفيـق اشـرف دهقـانی را           بـه دروغ    مدتی قبل نيز    

 بـه نـوری زاده گفتـه    گویا آن رفيـق شخصا در یک جلسه مهمانی دیده و      
و شـرح شـکنجه هـای    " حماسه مقاومت"که تمام محتویات کتاب است  

 آن توضـيح   در زنـدانهای شـاه توسـط سـاواک     رابطه بادری که  وحشتناک
ایـن هـم کوشـش نـاموفق دیگـری از طـرف             ! بوده اند " دروغ "داده شده، 

جنایـات  پادوی مذکور برای رفتن در جلـد گـوبلز فاشيـست بـود تـا بتوانـد                 
رژیم ضد خلقی شاه و سـاواک آن را در انظـار تـوده هـای ناآگـاه و بـویژه                     

رفيـق اشـرف کـه      " حماسه مقاومت "کتاب  ساخته و   جوانان مبارز تطهير    
جوانان آن دوره را به عرصه مبارزه با دشمنان خلق         نسلی از جوانان و نو    

بـسياری از  مشابه متعلق به حماسه های مقاومت  همچنين کشانيد و   
در اذهـان تـوده هـای    ، را آن نـسل  بهترین فرزندان فـدایی و مبـارز خلـق     

که البته جز رسـوائی       -جلوه دهد و غير واقعی    محروم بی اعتبار و دروغ      
  .  چه بيشتر، دست آوردی دیگری برای این پادو نداشتهر
  

مـا در  تـوده هـای سـتمکش و آگـاه       امـروز    در خاتمه باید یادآور شـده کـه       
بــرای فرزنــدان خــود  در قلــب راجایگــاه واالیــی ســطح وســيعی در ایــران 
.  چریکهای فدایی خلق قایل هـستند    رزمندگانانقالبی و مبارزشان نظير     

 نفرت شدیدشان از رژیم جمهوری اسـالمی ایـن   آنها با توجه به خشم و     
اشــرف " در مــورد ماهيــت آخونــدهای حــاکم و رژیــم آنهــا  ســخن را کــه 

، مدام تکرار می کنند و این موضوع امـروز بـه            "دهقانی راست می گفت   
درسـت در   .  در ميـان مـردم مـا مطـرح مـی باشـد             عقيده رایـج  عنوان یک   

ــين واقعيتــی اســت کــه دشــمنان رنگ    ــه چن ــوده هــای  برخــورد ب ــگ ت ارن
ستمدیده ایران به تکاپو افتاده و به اشکال گوناگون به حرفه هميـشگی             

آیــا ایــن همــان . خــویش یعنــی دروغگــوئی و عــوامفریبی روی آورده انــد 
که مرتجعين قلم به مزدی چون نوری زاده هـا          ضرورت ضد خلقی نيست     

  را وادار به چنين دروغپردازیهای آشکاری می کند؟
  

 رسـوا و کثيـف دروغپردازیهـای نـوری زاده در مـورد اشـرف                اما از محتوای  
دهقانی و چریکهای فدائی خلق که بگذریم سوال اصلی اینجاسـت کـه             
چرا امثال نوری زاده ها ماموریت می یابند که چنين دروغهـای بزرگـی را               

نمایند و یکباره بدون هيچ دليلی رفيق اشـرف و یـاران او را           بندی  سرهم  
  دازی قرار دهند؟مورد حمله و دروغپر

  
واقعيت این اسـت کـه سياسـت تـشدید حمـالت تبليغـاتی و               
دروغپردازی رژیم جمهوری اسالمی و ریزه خوارانش بر عليه         

 کـه در    صـحنه مـی آیـد     انقالبيون و مبـارزین در شـرایطی بـه          
ــوده ای       ــدهای ت ــوجی از برآم ــا م ــت ب ــر حکوم ــالهای اخي س

ت؛ و رادیکــال در جامعــه تحــت ســلطه مــا روبــرو گــشته اســ 
ــارگری و اعتـــصابات و   ــارزات کـ روزی نيـــست کـــه آتـــش مبـ
شورشهای جوانان و زنان و دانشجویان و ملتهای تحت ستم          

ظهور و رشـد گرایـشات      . از گوشه ای از جامعه سر بر نکشد       
چپ و رادیکال در دل این جنبشها یک واقعيـت عينـی سـت و               
در شرایطی که ما با نسلی از جوانان مبارزی روبرو هـستيم            

ه در پی راهجویی و درسگيری از تجارب نسل های پيشين           ک
 هستند، جمهـوری اسـالمی عـالوه     ٥٠انقالبيون دهه   و بویژه   

بــر ســرکوب شــدید و قهــر آميــز ایــن نــسل مــی کوشــد تــا بــا 
دروغپــردازی و ســياه کــردن چهــره ســمبلهای مبــارزاتی ایــن 
نسل ارزشها و آرمانهای مبارزاتی آن ها را تضعيف ساخته و           

بـا  . امکان درس گيری از تجربيات آنهـا را از بـين ببـرد            قع  در وا 
ــان و        ــت جوان ــا در حقيق ــد ت ــی کوش ــم م ــن سياســت رژی ای

 را از دنبــال کــردن راه  و معتــرض ايــران روشــنفکران مبــارز  
ــت      ــا حکوم ــارزه ب ــازدارد؛ مب ــشين ب ــای پي ــسل ه ــی ن  انقالب

جلـوه دهـد و     " بی سـرانجام  "و  " بی فایده " خود را    سرکوبگر
 راهمتر بکوشد تا از تشکيل جریانات مبارزی که به          از همه مه  

 بــه عنــوان پيگيرتــرین و چريکهــای فــدائی خلــق آرمانهــای و 
ــد،      ــی دهن ــشان م ــرایش ن ــی، گ ــای انقالب ــادقترین نيروه ص

این بخـشی از وظيفـه ای سـت کـه دشـمنان             . جلوگيری کند 
ی نظيـر نـوری زاده و       اهـای سياسـی     پادوخلق ما بـر عهـده       
نگاهی به چگونگی کـار وی      البته  . هاده اند اعوان و انصارش ن   

این وظيفه و جامه فاخر آن بـرغم تمـامی          نشان می دهد که     
چـرا کـه    . کثافتش هنوز بر تن نوری زاده سـنگينی  مـی کنـد            

گرچه شارالتانيسم و عوامفریبی جزء  ذاتی کـار مطبوعـاتی           
بورژوازی بطور کلی و قلم به مزدانی نظير نوری زاده هـا بـه            

نویــسنده مــورد بــی اســتعدادی ولــی .  اســتطــور مــشخص
بحث ما نشان داده کـه بـرای سـياه کـردن چریکهـای فـدایی                
خلق و اصوال تمامی فرزندان مبارز خلق بـه اسـتعداد بـسيار             
باالتری در امر فریبکاری و عوامفریبی نيـاز اسـت کـه ایـشان          

 همچنـان بـرای کـسب آن در بارگـاه           فاقد آن بوده و فعال بایـد      
  !  بخوانند" حوزهدرس"ش اربابان خوی

 



  

  

   ... در فرانسه"غير قانوني"وضعيت كارگران 
  1ادامه از صفحة  

 نفر پناهنده به سر می برند که پس از مـاه هـا              ٢٧٣در اين زندان    
جرتی فرانـسه، بـه     ااسارت در بدترین شرایط توسـط مقامـات مهـ         

کــشورهای محــل تولدشــان بازگردانــده مــی شــوند و جــای ایــن   
ه ها را پناهندگان ديگری می گيرند که توسـط پلـيس            پورت شد يد

مرزی و اداره مهـاجرت از داخـل خانـه هـا و مـدارس و کافـه هـای               
 ٣۵در سـال گذشـته بـيش از         . محالت فقيرنشين ربـوده ميـشوند     

 نفـر آنهـا     ٢۴٢هزار نفر پناهنده از اين زندان مخوف عبور کردند که           
  . کودک بودند

ه در محـالت فقيـر نـشين پـاريس     معموأل پناهندگان غيرقـانونی کـ   
منتقـل  " وينسن"توسط پليس شکار می شوند به زندانی به نام          

می شوند که محل آموزش دانشجويان پليس بـرای ايفـای نقـش             
ابزار سرکوب و شکنجه طبقه کارگر در جامعه سـرمايه داری مـی             

پناهنــدگان زنــدانی شــده بــه عنــوان کيــسه بکــس و       . باشــند
ی تمرين خشونت و شقاوت در اختيـار        موشهای آزمايشگاهی برا  

تحمـل همـه    پناهجویان پـس از     . دانشجويان پليس قرار می گيرند    
بـه زنـدانهای    بعـدا   زنـدان دانـشکده پلـيس،       مصائب بـاور نکردنـی      

در ایــن زنــدانها آنهــا در انتظــار انجــام  . بزرگتــر منتقــل مــی شــوند
کارهای اداری مربوط به ديپورت خـود در شـرایط بـسيار بـد و غيـر                 

در مـاه هــای اخيــر تعــداد  . انـسانی در اســارت بــه سـر مــی برنــد  
 درصـد   ٨٠پناهنده های ديپـورت شـده نـسبت بـه سـال گذشـته               

 نفـر   ٢۶٠٠٠ حـداقل    ٢٠٠٨در سـال    افزايش يافته و قرار است که       
             .ديپورت شوند

 و بزرگی ساختمانهای آن به      یاين زندان به خاطر تعداد زياد زندان      
 و گفتـه مـی      مشهور شده " های گروهی گاهاسارت"عنوان سمبل   

 که شرايط غيرانسانی آن را نمی توان حتـی در بـاغ وحـش               شود
تجربه کرده انـد    کسانی که شرايط اين زندان را       . ها مشاهده کرد  
رفتــار ســرمايه داران حــاکم بــر جهــان بــا حيوانــات مــی گوينــد کــه 

خانگی اشان بهتر از انسانهايی است که در ایـن بازداشـتگاه هـا              
  . حبس شده اند

  
 از مــواد غــذايی فاســد و گنديــده و گوشــت کــرم زده در اســتفاده

در سـلولها   . امری عادی در ایـن زنـدان مـی باشـد          غذای زندانيان   
از ظرفيتشان زندانی قـرار داده انـد بطوريکـه زنـدانيان حتـی           بيش  

 بـرای هواخـوری و       هـم     جـايی  ،د پايـشان را دراز کننـد      نـ نمی توان 
 همه زندانيان بدون استثناء از بيماری .نداردبرای آنها وجود ورزش  

 کـوچکترين   در چنين شرایطی،  . های مزمن پوستی رنج می برند     
.  شکنجه پاسخ داده می شود      با کتک و   زندانيانحرکت اعتراضی   

تنها امکاناتی که در اين زندان بـيش از هـر زنـدان ديگـری بـه کـار                   
به دليل چنين شرايطی اسـت  . رفته، سيم خاردار و دوربين است  

که تعداد بيماری های عصبی و آمار جنون و خودکشی و خودزنی     
هر ساله چنـدين    . و درگيری و دعوا در اين زندان بسيار زياد است         

صاب غذا در اعتراض به شرايط غيرانسانی زندان صورت گرفته          اعت
که در همه موارد به يورش وحشيانه پليس و مجروح شدن تعـداد             

  . زيادی از زندانيان ختم شده است
  

 نهـاد   شرایط اسارتبار و غيـر انـسانی جـاری در بازداشـتگاه هـای             
 مهاجرت کشورهای باصطالح  پيشرفته اروپـایی و امریکـایی    های
می دانند، تنها انعکاس " تمدن"و " حقوق بشر"خود را سمبل که 

کوچکی از سياستهای پناهنده ستيز و ضد خلقـی امپریاليـستها           
ــه نمــایش مــی گــذارد  ــار  . را ب در حقيقــت سياســتهای اســارت ب

اقتصادی و سرکوب وحشيانه امپریاليستی ای  که این دولتها  در            
 پـيش بـرده   کشورهای تحت سلطه و عقب نگاه داشته شـده بـه      

اند، موجب افزايش روزافـزون تعـداد مهـاجرين و پناهنـدگان شـده              
  . است

ــر از    ــايی و امريکــايی پ ــدانهای ادارات مهــاجرت کــشورهای اروپ زن
انسانهايی است که تنها گناهشان این بوده که یا بخـاطر هـراس             
از جان خود از دست حکومتهای دیکتاتوری و وابسته گریخته اند و    

ســيرکردن شــکم خــود و جهــت زنــدگی بهتــر و یــا در جــستجوی 
خانواده اشـان، بـه طـور غيرقـانونی  از مرزهـای سياسـی طبقـه                 

ــد  ــور کــرده ان ــا گــسترش هــر چــه بيــشتر بحرانهــای   . حــاکم عب ب

اقتــصادی ســرمايه داری، قــوانين مهــاجرت کــشورهای پيــشرفته  
هرچه بيـشتر غيردمکراتيـک و ضـدپناهنده شـده و دسـت پلـيس               

ای غيرانــسانی عليــه پناهنــدگانی کــه بــه بــرای اعمــال خــشونته
در اثر فقر و عدم امکانـات مـادی و تحـصيلی            (مهاجرت غيرقانونی   

ــرای کــسب اجــازه مهــاجرت قــانونی  ــد، بــيش از  ) ب دســت زده ان
  .   است شدهگذشته باز گذاشته

فرانسه بـيش از چهارصـدهزار نفـر کـارگر موقـت            در  در حال حاضر    
به سر می برنـد     ) ی شوند محسوب م " غيرقانونی"که مهاجرين   (

که سالها در اين کشور کار کرده و ماليـات پرداخـت کـرده انـد امـا                  
هنوز اجازه اقامت دائم در فرانسه را نگرفته اند و در ترس دائـم از               

 نفــر از ايــن ٨٠٠. دســتگيری و زنــدان و ديپــورت بــه ســرمی برنــد 
کارگران غيرقانونی از ابتدای مـاه مـه تـاکنون در اعتـصاب بـه سـر                 

  . برده و خواهان دريافت اجازه کار و اقامت دائم می باشند
دولت سرکوزی در تالش برای سرپوش گذاردن بر رسـوایی آتـش            

از در ایـن کـشور       گروه های دمکراتيکی که      ، بعضی از  سوزی اخير 
مقصر اصـلی وقـوع شـورش و        را  حقوق پناهندگان دفاع می کنند      

 ،مـصاحبه ای سـخنگوی دولـت در   . آتش سوزی در زندان دانـست  
و  در خارج از زندان      RESF نفر از اعضای گروه      ٣٠اجتماع اعتراضی   

و گفت که   از عوامل اين رويداد جلوه داده       در زمان وقوع شورش را      
 کـه از خـارج زنـدان بـه          RESFگروه های سـازمان يافتـه ای مثـل          "

تحريک زندانيان دست می زنند و آنان را تشويق به شـورش مـی              
 سوزی و بـه خطـر افتـادن جـان زنـدانيان نقـش               کنند در بروز آتش   

 بايــد محـدوديتهايی بــرای فعاليــت چنـين گــروه هــايی   .... و دارنـد 
ايجاد کرد و اجازه نداد که در هـر جـايی کـه دلـشان مـی خواهـد                    

  )١... " (فعاليت کنند
  

دولت عوامفريب فرانسه تالش دارد که با استفاده از حادثه آتـش            
 اعتصاب و اعتراض را از شهروندان       سوزی در زندان از يکطرف حق     

فرانــسه گرفتــه و حقــوق دمکراتيــک آنــان را محــدود کنــد و عمــأل  
حمايت از قربانيـان سياسـتهای غيرانـسانی دولـت را غيرقـانونی             
کنــد و از طــرف ديگــر بــر رفتــار غيرانــسانی و جنايتکارانــه پلــيس و 
دولــت فرانــسه عليــه پناهنــدگان کــه همگــام بــا سياســتهای       

  . اتحاديه اروپا انجام می شود، سرپوش بگذارداستثماری 
  

  :زيرنويس
 گروهی است که از حقوق دمکراتيک مهاجرين و         RESFگروه  ): ١(

بخــصوص از حــق تحــصيل کودکــان و جوانــان مهــاجر و پناهنــدگان  
  .غيرقانونی دفاع می کند

  



  

 

 

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

  

  
   1ادامه از صفحة ... "ما گرسنه ايم"
  

کشورهای مختلف یکبار دیگر ضمن افشای ماهيت استثمارگرانه و ضـد خلقـی نظـام سـرمایه                 مبارزات گسترده توده ای اخير در       
داری در جهان، کوس رسوایی طبقه زالو صفت حاکم یعنی سرمایه داران جهانی و اعـوان و انـصارشان و ادعاهـای پوچـشان در                          

بـه  را   این نظام و گردانندگانش       بی حد توده ها از       ترا به صدا در آورده و نفر      ...و  " دمکراسی"و  " فرصتهای برابر "و  " برابری"مورد  
  :اخبار زیر شمه ای از این اعتراضات توده ای را نشان می دهد. نمایش گذارد

  
در ماه مه هزاران نفر از زنان کارگر و ديگر اقشار محروم به خيابانها ريختند و با به هم کوبيدن ظروف آشپزخانه در مقابل کاخ : پرو

ر، اعتراضات خود عليه گرانی و کاهش حقوق کارگران را اعالم کرده و خواهان افـزايش سوبـسيدهای دولتـی بـر       کنگره اين کشو  
  .مواد غذايی شدند

  
.  نفر به جرم خروج غيرقانونی از مرزهای اين کشور و خريد مواد غـذايی از چـين، اعـدام شـدند                     ٣در کره شمالی    : کره شمالی 

  .  درصد کاهش سهميه مواد غذايی در ماه مارس انجام شد۶٠ همچنين عليه تظاهرات متعددی عليه اين اعدامها و
  

بـا  . کارگران چين نيز به تظاهرات و اعتصابات عليه افزايش قيمت مواد غذايی در فروشـگاه هـای کارخانـه هـا دسـت زدنـد                   : چين
 درصـد و  ۵۶غـن و گوشـت خـوک حـدود     اينکه قيمت برنج در اين کشور به دليل سوبسيد دولتی تقريبأ ثابت مانده، امـا قيمـت رو             

  .  درصد افزايش يافته است٣٠قيمت سبزيجات حدود 
قيمت گندم در . شدمنجر نيز به درگيری های خيابانی و حمله تانکهای دولتی به مردم         ) در ماه آوريل  (تظاهرات مردم يمن    : يمن

  . فته است درصد افزايش يا٢٠اين کشور دوبرابر شده و قيمت ديگر مواد غذايی بيش از 
  

) مهاجر هـستند  عمدتا کارگران  کارگراناين(کارگران صنعت نفت و ساختمان سازی در عربستان سعودی       : عربستان سعودی 
 به تظاهرات و اعتصابات بی سابقه ای عليه افزايش قيمت مواد غذايی و کرايه مسکن دست زده و خواهان                    ٢٠٠٨در ماه مارس    

  . نمود و به کشورهای خود ديپورت کرده دستگير  را نفر از اين کارگران۶٠٠ولت بيش از در واکنش د. افزايش حقوق خود شدند
درگيری های خونين خيابانی ميان کارگران و زحمتکشان تظاهرکننده از يکطرف اعتراض به گرانی مواد غذائی به       در لبنان   : لبنان

  .شکل داددر کشور جديدی را ت  اعتصابامنجر شد که خودو دولت و نيروهای دست راستی از طرف ديگر 
  

 آوريل به تظاهرات گسترده ای عليه گرانی دست زدنـد کـه بـا حملـه وحـشيانه پلـيس و                      ۶در مصر کارگران کارخانه ها در       : مصر
. امـا اغلـب مـدارس و دانـشگاه هـا تعطيـل شـدند            . دستگيری تعداد زيادی از کارگران و بازگشت اجباری ديگران به کار منجر شد            

قيمـت بـرنج و   .  برابر شده و مردم اين کشور مجبورند ساعتها در صف خريد نـان دولتـی بايـستند            ١٢ آزاد در اين کشور      قيمت نان 
  . روغن نيز دو برابر شده است

  
 هـزار نفـر از کـارگران     ١٠ آوريـل    ١٢بـه عنـوان مثـال در        . در هند کارگران شهرهای مختلف دست به تظـاهرات زدنـد          : هندوستان

 آوريل نيز تظـاهرات بزرگـی در کلکتـه          ٢١در  . به شورش و تظاهرات خيابانی دست زدند      " فتولاله"چه بافی شهر    کارخانه های پار  
  .انجام شد

  
اروپا نيز تظاهرات و اعتصاباتی عليه افـزايش قيمـت انـواع مـواد غـذايی منجملـه اسـپاگتی و نـان و                        کشورهای مختلف   در  : اروپا

بطـور مثـال ميتـوان تظـاهرات کـارگران بيمارسـتانها در کـشورهای               .  هستند، صورت گرفـت    لبنيات که از مواد اصلی تغذيه در اروپا       
روسـيه در اول    " چليابينـسک " هزار نفـری کـارگران شـهر         ١۴اسکانديناوی، تظاهرات کارگران فروشگاه های فرانسه، و تظاهرات         

 سراسر اروپا نيز در حال حاضر مرتبأ در اعتـراض بـه             ماهيگيران و مرغداری ها و توليد کنندگان کوچک لبنيات در         . ماه مه را نام برد    
افزايش قيمت سوخت و بذر و کود و ديگر مواد مصرفی کشاورزی و در عين حال راکـد مانـدن قيمـت خريـد محـصوالت کـشاورزی                            

  .توسط شرکتهای بزرگ غذايی به اعتراضات گسترده و تظاهرات و اعتصابات می پردازند
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