کارگران جهان متحد شوید !
کار  ,مسکن  ,آزادی
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ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

شارالتانیزم بی بدیل

پیام نوروزی سازمان اتحاد

”رهبر با بصیرت ”

فدائیان کمونیست بمناسبت

با آغاز سال جدید که وارد قرن چهاردهم هجرر

آغازسال0011

شمسی هم میشویم ” رهبر با بصیرت“جمرهرور
اسالمی در پیام نوروز خوداش ادعاهائی کررد

صفحه 4

که جز شارالتانیزم و عوامفریبی و حقه باز نرام

کارگران اروپائی از فوتبالیستهای نروژی بیاموزند

دیگر نمی توان بر آن نهاد.
درحالیکه نتایج بحران اقتصاد  ،فسراد ادار ،
دزد و چپاول سرمایه ساالران بورکراتیک نظامی
و تجار و ...رمقی برا مردم نگذاشته اسر
حاکمی
نیس

و

جز به زور سرکوب و سرنیز بررسررپرا
و درحالیکه تمام آمارها رسمی -هرچند

ضد و نقیض -دستگا ها دولتی و بانک مرکرز
از اف

تولید و تجارت ،بسته شدن کارخانه ها و

بسیار مراکز تولید و بیکار میلیونی جوانان و
از هم پاشی اقتصاد خبر میدهند و درحالیرکره
تحریم ها امپریالیسم آمریکا از یکطرف ،شیوع

همه عالم وآد میدانبد که حاکمان کشورهای حاشیه خمیج فارس که بدست شیوخ مرتجخ و
دیکتاتور عرب ادار میشوند دراص دست نشاندگان کشورهای امپریالیستی بویخه آمخریخکخا،
انگمیس وفرانسه هستبد که بواسطه وجود ذخایرعظیم نفت و گاز و قرارگرفتن در مبطقه بسیار
حساس ،این مبطقه را به حیاط خموت خود تردی کرد اند ،بواسطه مباف سرشاری کخه از
مباب نفت و گاز و مرادالت تجاری به جی میزنبد به نرود آزادیهای سیاسی و مدنخی ،نخفخی
حقوق زنان ،اقمیتها و مهاجرین ،هر جر و جبایت ضد بشری که سران این حخکخومخت هخای
مرتج مرتک میشوند ،اما ”دموکراسی“ های بورژوائی غربی و مراکز متعدد حقوق بشری آنهخا
ادامه در صفحه 5
چشم برآنها میرببدند ...

” سفری بدون برگشت ”
گزارشاتی از کوبا

اقدامات زن ستیزانه حزب عدالت و
توسعه

وسیع کرونا و ناتوانی و بی کفایتی مسئولین دزد و

ران خوارازطرف دیگر ،به فقر و فالک عمرومری در ادامه گزارشاتی از کوبا که  2بخشخ
افزود اس و از این وضعی تنها اقلیتی از همین این نوشته ها در کار کمونیستی شمخار
 081و کار کمونیستی شخمخار 080
ران خواران و آقازاد ها منتفع میگردند ،اما برا
آورد شد است ،ایخبخرخار نخوشختخه و
این وجود سید علی خامنه ا در پیرام نروروز
تاریشچه کوتاهی از ورود چیبی ها بخه
خود مدعی اس که  :تحقّق شعار ” جهش تولید“
کوبا را برای شما به قخمخم مخیخموریخم،
” .خرامرنره ا
در حدّ قابل قبول بود اس
تاریشچه ای که در حدود بی از یخ
میگوید :
ادامه در صفحه 2
قرن پی که شروع آن به سال 0881
میالدی مبوط میشود ،برمی گردد.
”اطالعیه مشترک شورای همکاری
ادامه در صفحه 8
نیروهای چپ و کمونیست“
کمپین » نه به جمهوری اسالمی » و
”اطالعیه ”
مصاف های چپ و راست
جنایت علیه سوخت بران
صفحه 7

بلوچ محکوم است

صفحه 9

ترکیه در روز جمعه  2۲اسفبد از کبوانسیون مخبخ
خشونت عمیه زنان که د سال پی به آن پیوسختخه
بود ،خارج شد.
اقدامات زن ستیزانه حزب عدالت و توسعه ،کخه در
هر درگیری به آن می انجامد ،و به احکخا و بخازی
های سیاسی مشتمف و چال های توخالی متوسخ
می شود ! این بار با حکمی که نیمه شخ آن را
صادر کرد از کبوانسیون استانرول که ما ها اسخت
دربار آن صحرت می کبد کبار گیری کرد!
ادامه در صفحه 7

”طنز“
زهرا باجی آسوده بخواب که ما
بیداریم!!
صفحه 91

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی  ،برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !
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انقالبی ،الها بش

شارالتانیزم بی بدیل

در جهان اسال و با تعامخ

سازند و موثر در روابط بینالمم .
”[ جامعهای] توسعه یافته ...متکی بخر اصخول

”رهبر با بصیرت ”

اخالقی و ارزشهای اسالمی ،ممی و انقالبی ،با
تاکید بر مرد ساالری دیبی ،عدالت اجتماعی،

خ -عمواوغلی

آزادیهای مشروع ،حفظ کرامخت و حخقخوق
انسانها و بهر مبدی از امبیت اجتخمخاعخی و

”خ  ،شعار سال  ۲۲شعار ”جه

تولید“ بود.

باورکردنی نیست چرا که فخرمخان سخرکخوب

قضایی .برخوردار از دان

(  )0من اگر بشواهم بر اسخاس گخزارشخهخای

کارگران و تود های به جان آماد مستقیما از

مستق و مقتدر ...برخوردار از سالمت ،رفخا ،

متعدّد مردمی و دولتی و دستگا های مشتمخف

سوی خود وی صادر میشود ببا بخرایخن

بخر

امبیت غذایی ،تأمین اجتماعی ،فخرصختهخای

و جهات مشتمف -که از همه جهخت بخه مخا

چبین ادعائی جز شارالتانیز نا دیگری نمخی

برابر ،توزی مباس

درآمد ،نهاد مسختخحخکخم

ارزیابیای بکبخم ،بخایخد

توان گذاشت .درحالیکه وعد هخای وی در

خانواد  ،به دور از فقر ،ترعیض و بهر مبخد از

برنامه چشم انداز بیست ساله که شانزد سال

محیط زیست مطموب .فعال ،مسئولیتپخذیخر،

آن سپری شد است جز فاجعه ثمری در بر

ایثارگر ،مؤمن ...دست یافته به جخایخگخا اول

گزارش میرسد -ی

بگویم این شعار تا حدّی ،تا حدّی ،تا حدّ قاب
قرولی تحقّق پیدا کرد ،یعبی جه
بش

هایی از کشور و بش

تولید در

هایی از مسخائخ

نداشته است و هیچی

از آن ادعاهخا جخامخه

پیشرفختخه ...امخن،

اقتیادی ،عممی و فباوری در سطح مبطقخهی

گوناگون کشور تحقّق پیدا کرد ،اگر چخه در

عم نپوشید .

آسیای جبوب غربی ...رشد پرشتاب و مستمخر

حدّ انتظار نه که وارد قرن  01هجری شمسی

رهرر با بییرت درحالی سوار بر اس توهم و

اقتیادی ،ارتقاء نسری سطح درآمد سرانخه و

هم میشویم ”

ش

فری

عیدی انگار که خامبه ای سراش را کرد

و سرکوب وکشتار میتازد که گویا مرد

رسیدن به اشتغال کام “...

فراموش کرد اند که وی هبگا اعال ”برنامخه

اما این تیویرپردازی با تیورات مالیشولیخائخی

زیر برف و بر این توهم است که کسخی او را

بیست ساله چشم انداز توسخعخه“ چخه وعخد

رهرران نظا با محوریت رهرربا بییرت امخروز

نمیریبد و مرد فراموش کرد انخد از وعخد

هائی به ممت داد بود و اکبون که  01سال از

چه نتایجی برارآورد است که خخود دسخت

های پوچی که سال بسال هبگا نوروز و یخا

آن تاریخ میگذرد چه برسراقتیاد و سیاست و

اندرکاران رژیم و اغم کارشباسان اقتخیخادی

بمباسرت های مشتمف” ،رهرر معظم“ خطخاب

روزگار تود های مرد زحمتک

آمد اسخت.

بر ورشکستگی اقتیادی،گرانی سرسا آور و

به ممت نششوار میکبد اما نه تبها هیخچخکخدا

درآن موق شاید کمترکسی از این مرد زجز

بیکاری گسترد اعتراف میکببد و از هخمخه

عممی که نمیشود بمکه وضعیخت اقختخیخادی

دید تحت ستم و استثمار باور میداشت کخه

مهمتر اعختخراضخات و اعختخیخابخات مخداو

مرد سال بسال وخیمتر هم میشود .خامخبخه

امروز با ورود به قرن  0111هجری شخمخسخی

زحمتکشان نیز خرر از تشخدیخد بخحخران و

ای در پیا نوروزی خود مخدعخی اسخت کخه

اوضاع اقتیادی اجتماعی و سیاسی ایخران بخا

فروپاشی اقتیادی خرر میدهبد کخه هخیخ

” ازهمه جهت به ما گخزارش مخیخرسخد“ امخا

چبین وضعیتی مواجه باشد.

چشم اندازی برای خروج آز آن نیست.

نمیشود باورکرد که گزارشخگخران دسختخگخا

خامبه ای و مافیای قدرت و ثروت متحد وی

اکبون بعد از گذشت 01سال از اعال برنخامخه

سرکوب خامبه ای نظر مشالف مخیخمخیخونخهخا

در 02آبان 81چبین افقخی را بخرای مخرد

بیست ساله توسعه و اداعاهای واهی رهخرخربخا

تیویر میکردند که:

بییرت ،ایران نه تبخهخا در ” جخایخگخا اول

اجتماعات و خیزشهای تود ای عمیه وضعیت

” در چشمانداز بیستساله ،ایران کشوری است

اقتیادی مبطقه ” نیست بمکه در انختخهخای

فالکترار کبونی به آشکارترین وجخهخی بخروز

توسعه یافته با جایگا اول اقتیادی ،عممی و

جدول کشورهای رد ببدی شد قخرار دارد.

مییابد ،را به سم مرارک نرساند بخاشخبخد .

فباوری در سطح مبطقه با هویت اسخالمخی و

بحران اقتیادی همچبان یکه تاز میدان است

کارگر و زحمتک

صفحه 2

کخه در اعختخراضخات و
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رکود همرا با تور  ،بی ارزش شدن پول ممی،

برای ی

سطح پائین قدرت خرید مخرد نسخرخت بخه

نیافتبی شد است و اجار خانه هم به همین

سخطخح فخقخر

اعخظخم درآمخد

کشورهای همسایه ،افخزایخ

وگرسبگی و بیکاری و بی مسکبی
تغذیه بی

و سخوء

کارگر و زحمتک

مبوال ،اگر یافت شود بش

آرزوئخی دسخت

جنایت علیه سوخت بران بلوچ
محکوم است
اخببرببتشرببحببیببزببشا ستببت ببز سا سا ب س ب سش س
د زحر سسچهتشمسا فحدسرتاسدشحییج سسییشاحبدا س
پت داشا سشژیمسر سیجرعساعیشاضزس س" ب خب س
ربشا " سدش سزبهبشربش س بشا ا س بیب بیبت س س
رل چ یت سعداسا سا ای س تریکزت سجتحرتخبیب س
سیعدادسدیگش س خرزسزداساحبد س رب سزب اش س
رپی سفعتلی سرل چ/سدشسیت اسیبشیب س ربتش س۵۱س
خ سرشسرل چسسرشساثشسییشاحبدا سربترب شا س
رش رتحزس پتاسپت داشا سدشسحقط سصفشسرش س
ای سزهش یت سدشسش سزذزی س زی س س خبربزس
زببدحببد.ارببش سیببجببرببعببت ساعببیببشاضببز سرببشدمس

خانوار را میرمعد .

از  81درصد مرد  ،پائین آمخدن

رهرران رژیم وعد داد بودند که طرق برنامخه

سطح میرف مواد مورد نیاز نخظخیخرگخوشخت،

توسعه ،مرد ایران ” برخوردار از سالمت ،رفا ،

باالرفتن قیمت مرغ و تشم مرغ و صف هخای

امبیت غذایی ،تأمین اجتماعی ،فخرصختهخای

طوالنی برای خرید تشم مرغ آنهم اگر پخولخی

برابر ،توزی مباس درآمدها  “..خواهبد بخود

دربساط باشد ،رکود اقتیادی ،ورشکسختخگخی

اما تبها نگاهی به آمار جدید مرکز آمار رژیخم

مراکز تولید اخراج های گسترد کارگران ،بخه

در آستانه نوروز نتیجه چبین توهم پراکبی را

همرا پائین آمدن سطح دستمزدهای واقخعخی

بروشبی نشان میدهد.

وضعیت وخامت بارکارمبدان و بازنشسختخگخان

مرکز آمار ایران ،در جدیدترین گزارش خخود

که فریاد آنها از این همه بیداد بخه آسخمخان

نرخ تور ساالنه برای خانوارها در اسفخبخدمخا

رسید است ،تعویق پخرداخخت حخقخوق و

 0۹۲۲را  ۹1۶1درصد محاسره کرد است که

دستمزد آنهائیکه هبوز اشتغخال خخود را از

نسرت به ما قر  2۶2 ،درصد افزای

داشخت.

دست نداد اند .این فاکت ها نشان میدهد که

طرق آمارهای اعال شد  ،نخرخ تخور ۹1۶1

خ سرش سدشسرل چ یت س سیبحبهبت سشاا سیبتربیب س
رعیز سا لی ساح تحهتئزسا س سرختطشسفقشس س
ریکتش سس سحر دسهیچگ ح سررشدش رد سحتز یشس
جت سر سخطشری پتشحدس سا سشااس ب خب سربش س
سربببببببیبببببببکبببببببحبببببببحبببببببد
اربببببببشاش سربببببببعبببببببت
ر سزفی سرطلعت سرل چ سطزسد سرتاسزذزی سری س
ا س۰۸س خ سرشسرتسزلیکسر یقیمس سیتسدشساثشس
سجبت س
ت ادثسشاححدززسرحجبش سرب س یب س ب
دادااحد س
خ دسشاسا سد سس س
طبقه حاکم برای غارت و چپااو و راروت
اندوزی به هرجنایتی دسات مایازنادغاا ا از
اینکه سرانجام از خشام تاوده هاای ماردم
درامان نمانده و بگور سپرده خواهد شد.
رتسضر ساظبهبتش سهبربدشد س سهبربرب بیبگبز سربتس
خببتح ب ادا س سجببتحببرببتخببیببگببت س س س خببرببز سهببت س س
د یگیشزدزت عرب سجبحبتیبیبکبتشاحب سربترب شا س
شژیم سشا سربتبکب م س بشدا س س سا ساعبیبشاضبت س
ب خب سرببشا س سرببشدم س تببرببیببکب س ببشا ا س
ترتی سریکحیمس

” اشتغال کام ” مورد ادعای رهرر نخه تخبخهخا

درصد باالترین رقم از سال  0۹8۱است.

محقق نشد بمکه میمیونها کارگر و کارمبخد و

تور نقطه به نقطه در اسفبد ما  0۹۲۲نخیخز

کشاورز طی این دور مشاغ خود را از دست

 18۶8درصد اعخال شخد اسخت .یخعخبخی

داد اند و با شیوع کرونا و نخاتخوانخی دولخت

خانوارهای کشور بطور میانگین  18۶8درصخد

” تدبیر و امید“ در مهار وکبترل آن از یکسو و

بیشتر از اسفبد  0۹۲8بخرای خخریخد یخ

با تسمط مافیای اقتیادی سخرمخایخه داران و

” مجموعه کاالها و خدمات یکسخان“ هخزیخبخه

تجار وابسته به حاکمیت و احتکار و فخروش

کرد اند“

چبدین برابرقیمت واقعی دارو در بخازارهخای

دیگر نیازی نیست که بموارد دیگری نخظخیخر

سیا و ناتوانی زحمتکشان از تامین نیخازهخای

پوچ بودن استقرار آزادی ،عدالت اجتماعی و

داروئی و بهداشت و دوا و دکتر صدها هزار نفر

حفظ کرامت انسان و غیر

در جخمخهخوری

را مرتال و هزاران نفر را به کا مرگ فرستخاد

اسالمی اشار شود که در برنامه مذکور وعخد

است.

داد شد است .امروز بدتر از سالهخای قخرخ

سال گذشته بی

از ی

و نیم میمیون نخفخر

شاهد ادامه سرکوب و نقض ابتخدائخی تخریخن

شا ا سس سخبتحب ادا سجبتحبربتخبیبگبت سربت سیب ش
رجددسپت داشا سشژیمسر اج سزدسس سی دا سهبت
تریک سرشدمسسر سربقبتربلب سربت س بش ب ربگبشا
پشداخی س سفشرتحداش سسای سزهشسشاسر سازبابت
خ دسدش شدحدسس علیشغم س سیبقب یب سحبیبش هبت
ش رگشس سزلیکسر یقیمسسر سش س سربشدم
ای ساعیشاضت سادارب سداشد س سربشدم سخب اهبت
پت خگ ئزسشژیمسسه یحد

مشاغ خود را از دست دادند .و یا بخرخخالف

حقوق ،و پایمال شدن کخرامخت انسخانخی در

وعد حاکمیت در ” برنامه چشم انداز توسعه ”

جامعه هستیم در این حوز نیز فریرکاری و

برقرارباد جمهوری دراتیو شورائی

قیمت مسکن در این دور بقدری باال رفختخه

شارالتانیز حاکمان قدرت و ثروت بویخه در

است که قاب مقایسه با  01سال قر نیسخت

های اجتماعی بر هیخچخکخس

زنده باد سوسیالیسم
سازمان اتحاد دائیان کمونیست
 5اسفند 9911

و اکبون صاح ی

صفحه 9

مسکن معمولخی شخدن

تقاب با جبر
پوشید نیست.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی

س
س
س
س
س
س
س
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پیام نوروزی سازمان
اتحاد فدائیان
کمونیست بمناسبت
آغازسال0011

درآستانه نوروز  0011هستیم ،همرا

برا

آغاز بهار با قلبی سرشار از امید به آزاد
و بهروز تود ها زحمتکرش مرردم
ایران و جهان فرارسیدن سال جردیرد
خورشید را به شرمرا ترود

هرا

زحمتکش مردم وهمه آزادیرورواهران،
زندانیان سیاسی و خرانرواد

هرا

داغدارشادباش میگوئیم.
سال گذشته هرچخبخد مشخکخالت عخظخیخم
اقتیادی ،گرانی و بیکاری و فقر ازیخکخسخو و
میائ ناشی ازشیوع ویروس کرونخا ازسخوی
دیگر زندگی را برای میمیونها مرد زحمتک
سشت وطاقت فرسانمود ،اما برغم همخه ایخن
دشواریها زندگی و مرارز ادامه یافت ،بیخداری
و آگاهی تود های زحمتک مرد فزونخی
گرفت و درمرارزات،مطالرات و خواسختخهخای
اقتیادی و سیاسی آنها ترموریافت ،تشخکخ ،
تحزب و اتحاد همه کارگران و زحمتخکخشخان
درمرارز برای رهائی ازستم استثمار و زور و
سرکوب طرقه حاکم به ضرورت انکارنخاپخذیخر
درنزد پیشروان و فعالین عخرصخه سخیخاسخی
واقتیادی تردی شد .شباسائی قدرت ،توان و
رزمبدگی طرقه کارگر وههمونی آن درنخزد
وجاهت بیشتخری
تود های مرد زحمتک
یافت وبا روشن شدن بیشتر صفربخدی هخای
اجتماعی ،سیاسی وطرقاتی درون جخامخعخه،
آلترناتیوهای مترت برآنها شفاف تر شخدنخد.
سال گذشته تشدید بحرانخهخای اقختخیخادی

صفحه 4

دراقیی نقاط جهان و بحران کرونخا جخان و
زندگی میمیونها انسان را درکا مرگ فرو برد
و درعین حال ماهیت ضد انسانی وجبایتکارانه
سران سرمایه وثروت را ،درپی چشم هخمخه
جهانیان آشکارکرد و ضرورت وامکان تخحخول
ببیادی در جوام انسانی از طخریخق اتخحخاد
صفوف نیروی کار و زحمت را به اثرات رسانخد
وتشدید مرارز عمیه استثمارگران و ستمگران
و سرانجا انقالب اجختخمخاعخی واسختخقخرار
سوسیالیسم را به آرمانی قاب حیول ترخدیخ
کرد.
درکشورما ایران کخه وارد قخرن پخانخزدهخم
خورشیدی میشود ،یکید سال مرخارز بخرای
آزادی و سوسیالیسم فراز و نشخیخ هخای
بسیاری را پشت سرگذاشته اسخت قخیخامخهخا
وانقالبات متعددی عمیخه طخرخقخات حخاکخم
وحامیان امپریالیست آنها انخجخا گخرفختخه
وهزاران انسان در را خالصی ازظمم وسختخم
واستثمار ،ترعیض و بی حقوقی جخان فخدا
کردند و بزرگترین قیا سراسری وخونین آنها
درسال  ۱8نیزهرچبد توانست به سخمخطخبخت
مطمقه درایران پایان دهد اما خیمخی زود بخا
شکست مواجه شد و بهارآزادی اندکی بخیخ
دوا نیخاورد و صخاحخرخان قخدرت وثخروت
درهمدستی با دول امپریالیستی حکخومختخی
ارتجاعی و مذهری را برمقدرات مرد حخاکخم
کردند .اکبون بی ازچه و دو سال است که
انقالب وضد انقالب درعرصه های مشختخمخف
سیاسی ،اقتیادی ،فخرهخبخگخی و زیسخت

محیطی ...درنرردند .بویه بعد از خیخزشخهخای
تود ای  ۲1و  ۲8برغم تالش جخبخاه هخای
متباض رژیم و اپوزیسیون طرفدار سخرمخایخه
داری ،اما گستردگی مرارزات و مقاومت هخای
طرقه کارگر ،زحمتکشان ،زنخان ،جخوانخان و
خمقهای تحت ستم واستثمار وسخمختخگخیخری
آزادیشواهانه وسوسیتایستخی خخواسخت هخا
ومطالرات جبرشهای اجتماعی رادیکال ،ایخن
امیدواری را بوجود آورد است کخه طخرخقخه
کارگر و زحمتکشان هم سرنخوشخت آن کخه
اکثریت عظیم جامعه را تشکی میدهخبخد بخا
متحد شدن درجرهه ای انقالبی تحت ههمونی
طرقه کارگر قادرند با سرنگونی انقالبی رژیخم
سرکوبگر حاکم مقدرات خوی را خخود در
دست گیرند و مرارزات صد ساله تخود هخای
رنج وکار را به ثمربرسانبد .
” باآغاز بهار  0011همرا با دلپذیر شردن
هوا و بردمیدن گل از دل خاک ،به افرق
روشن فردا

آزاد امید وار باشیم و برا

تشدید مبارز برا سرنگونی انرقرالبری
نظام حاکم ،در واقعی

بوشریردن بره

آرمانها انسانی و آزادیوواهانره خرود
گامی به پیش برداریم .باشد ترا نروروز
دلپذیر بهار آزاد  ،بار دیگر برگرردد و
گام درکشور استبداد زد ما نرهرد کره
درآن هزاران هزار انسان به خاطرآزاد و
سوسیالیسم جان فداکرد اند“.
نوروزتان پیروز باد
سرنگون باد رژیم جمهور اسالمی
برقرارباد جمهور فدراتیو شورائی
زند باد سوسیالیسم
سازمان اتحاد فدائیان کمونیس
نوروز 0011
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کارگران اروپائی از
فوتبالیستهای
نروژی بیاموزند
 ...و برخی مواق دیگر نظیر سالخی ”قاشقچی“
درسفارت عربستان درترکیه که رو میشود و
افکار عمومی را برآشفته میکبد با ی اخخطخار
آبکی سرقضیه را هم میاورند و یا بی شخرمخانخه
اعال میکببد که بشاطخر درآمخدی کخه ایخن
کشورها نیی اقتیادمان میکببد حاضخر بخه
حتی اخطار دادن خش وخخالخی بخه آنخهخا
نیستیم .
دراین باصطاله کشورها مرتج مورد حمخایخت
غرب عالو برجاری بخودن ظخمخم وسختخم و
ترعیضات گوناکون الرته مراکز تفریحی رویائخی
و ساختمانهای سربه فم کشید مخجخهخزبخه
آخرین تجهیزات مدرن برای متمتخ شخدن و
خوشگزرانی از همه بهتران ببا شخد انخد کخه
تمویزیونها و وسائ ارتراط جمعی غرب روز و
ش مشغول برخ کشیخدن آنخهخا وتخطخهخیخر
مرتجعین بقدرت نشسته هستبد.
قطر یکی از این شیخ نشیبهای مورد حمایت و
پشتیرانی آمریکا و اروپا است کخه عخالو بخر
وجود دائمی ظمم وستم وترعیضات گخونخاگخون
صدها هزار کارگرمهاجردرآنخجخا درشخرایخطخی
بدترازدوران برد داری مورد استخثخمخارشخدیخد
قرارمیگیرند تاکبون گزارشات مختخعخددی از
تعدی به ابتدائی ترین حخقخوق انسخانخی ایخن
کارگران مبتشر شد است ازجممه بخه گخرو
گرفتن پاسپورت و مدارک شباسخائخی آنخهخا ،
پرداخت دستمزد اندک بخرای سخاعخات کخار
طوالنی بدون داشتن مسکن مبخاسخ  ،نخرخود
ایمبی محیط کار ،دستگیری ،تجاوز شکبجخه و
کشتن درصورت اعتراض ،فقدان امکان بهداشت
و دارو نپرداختن دستمزدهای اندکی که تعخهخد
کرد اند و د ها عم غیرانسانی دیگر کخه از
شبیدن آنها برپیشانی هرکسی کخه بخوئخی از

صفحه 5

انسانیت برد باشد عرق شر میبشیبد .بخایخن
وجود از اعتراضات جسته گریشه که بگذریم تا
کبون اعتراضات جدی از سوی طرقخه کخارگخر
بویه کارگران اروپائی نسرت به ایخن هخمخه
شقاوتی که درحق کارگران درکشورهای مرتج
حاشیه خمیج بویه درجریان سخاخخت و سخاز
تاسیسات برپائی جا جهانی فوترخال صخورت
میگیرد نشد است.
اعتراض فوتبالیس

ها نروژ و بی

تفاوتی کارگران
قطر که قراراست میزبان جا جهانی فخوتخرخال
باشد از چبد سال قر با بکارگیخری اجخرخاری
نیروی ارزان کارگران مهاجر که از ابتدائی ترین
حقوق انسانی محرو هستبد و در بخدتخریخن
شرایط از آنها کارکشید میشود و روزانه د هخا
کارگر زیرفشار کار و نرود ایمبی جان خود را از
دست میدهبد وهراعتراضی با شکبجه و زندان و
تبریه و توبیخ مواجه میشود ،مشغول سخاخخت
وساز تاسیسات مربوط به این بازیها است .بعد
از انتشار گزارشات متعدد دربار وضعیت مشقت
بار کارگران مهاجر شاغ در تاسیخسخات جخا
جهانی ،درما فوریه امسال چبخدیخن بخاشخگخا
نروژی طی بیانیه ای مشترک نسرت به نخقخض
حقوق بشر دراین کشور و بویه نقخض حخقخوق
بشردرمورد کارگران مهاجر شاغ در تاسیسخات
جا جهانی فوترال از جامعه جهانی فخوتخرخال
درخواست تحریم این مسابقخات در قخطخر را
کردند .
بدنرال آن تیم ممی فوترال نروژ پیشگا شخد و
فیفارا به بی تفاوتی درقرال نقض دائم حخقخوق
بشر کارگران شاغ درتاسیسات جا جخهخانخی
متهم کرد  .این تیم در دیدار با جر الخطخارق
پیراهن هائی بتن کرد که روی آنها نوشته شخد

بود ”حقوق بشر ،داخ و خارج زمین ” تیم ممی
فوترال نروژ دراولین بازی مقدماتی برای شرکت
در جا جهانی بشاطر نقض حقوق بشرکارگران
مهاجر ی کمپین بین المممی برای تحریم ایخن
مسابقات را پی میررد که باید مورد تایخیخد و
پشتیرانی قرارگیرد.
طرق گزارشات موثق تا روزهای پایخانخی سخال
گذشته بی از  1۱11کارگر مهاجر در قخطخر
درجریان ساخت تاسیسات جا جهانی کشختخه
شد اند وایبکه چه تعداد درتاسیسات دیگخر و
درمشاغ خانگی و خدماتی درنتیجه فشار کار
و فقدان ایمبی و بهداشت و غیر کشختخه ویخا
سربه نیست میشوند معمو نیست و درحالیخکخه
فوترالیستهای نروژی نسرت به نقض ابتخدائخی
ترین حقوق کارگران مهاجرشاغ درقطر اعراض
میکببد و خواستار تحریم این مسابقات هستبخد
اما متاسفانه طرقه کارگر چخه درنخروژ و چخه
درسایر کشورهای اروپائی تا کبون بی تخفخاوت
ماند و اقدامات موثری انجا نداد اند  .سکوت
کارگران کشورهای مشتمف بویه کشخورهخای
اروپائی دربرابر جهبمی که مرتجعین نشخسختخه
برقدرت قطر برای هم طرقه ای های انها بوجود
آورد اند نشان دهبد تاثیربمبد مخدت نخفخوذ
طخرخقخه
جریانات راست بورژوائی درجخبخرخ
کارگراست که آنها را از روحیات انقالبی تخهخی
نمود و بدرجات مشتمف نسرت به سرنوشت هم
طرقه ای های خود و وظائف انترناسیونالیستخی
بی تفاوت کرد است .بی تفاوتی طرقه کخارگخر
بوظائف انترناسیونالیستی همانطورکه میریبیخم
وی را درچهارچخوب مخبخافخ روزمخر خخود
ودربهترین حالت درمرارزات اکبومیستی محدود
ومحروس میکبد و به دنراله روی سیاست های
بورژوازی میکشاند  .انتظار است که کخارگخران
این کشورها که ازحداق آزادیهخای بخورژوائخی
برخوردارند از فوترالیخسختخهخای نخروژی درس
بگیرند و به اعتراضات فوترالیستخهخای نخروژی
نسرت به نقض حقوق بشر و تضییق حخقخوق و
کشتار کارگران شاغ در قطر ،بپیوندند.
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” اطالعیه مشترک
شورای همکاری
نیروهای چپ و
کمونیست“
کمپین »نه به
جمهوری اسالمی» و
مصاف های چپ و
راست
اخیرا کمپیبی تحت نا “ نه بخه جخمخهخوری
اسالمی“ با امضای افرادی با پیشیبه سیاسخی،
ورزشی ،هبری و ...به واسطه ترمیغات رسخانخه
های دستراستی بازار گرمی پیدا کرد اسخت.
گردانبدگان اصمی پبهان و آشکار این معرکخه،
ترکیری از گرایشات مشتمف اپوزیسیون راست
و بورژوایی هستبد .فخرشخگخردیخهخا ،شخورای
مدیریت گذار (که ترکیری از سمطبت طمخرخان
نر  ،گرو هایی از جمهوری خواهان و اصخاله
طمران راند شد از بارگا جمهوری اسخالمخی
است) ،تعدادی از کارگزاران نهادها و دولتهای
امپریالیستی و نیز روشبفکران فرصت طخمخ
صحبه گردان این معرکه بود اند .احختخمخاال
بسیاری ازامضا کببدگان بیانیه این کمخپخیخن،
شباختی از گردانبدگان پشت پرد آن نداشته
اند .از سر نارضایتی از جمهوری اسالمخی ،یخا
وحدت طمری امضایشان را پای بیانخیخه ایخن
کمپین گذاشته اند .غاف از ایخبخکخه هخدف
اپوزیسیون راست از چبین کخمخپخیخبخهخایخی
استفاد از انزجار مرد از جمهوری اسخالمخی
برای گسترش گفتمان و ههمونی راسخت بخر
فضای سیاسی جامعه با کم رسخانخه هخا
دست راستی همانبد “ من و تو“ ،بى بى سى و
صفحه 6

”ایران ایبترنشبال“ است .اپوزیسیخون راسخت
که شیفتگی عجیری به ترامپ داشت پخس از
گزیب بایدن ،نگران سازش رژیخم بخا دول
امپریالیستی بر سر برجا و احتمال خمخ در
مباسرات خود با آنها نیز هست چرا که جمخ
حمایت و پشتیرانخی امخپخریخالخیخسخم -کخه
درپوش » جامعه جهانی» عرضه مخیخشخود-
بش مهم و جدایخى نخاپخذیخر اسختخراتخهی
اپوزیسیون راست است .تردیدی نیسخت کخه
شرایط دهشتباک فقر و فالکت اقتخیخادی و
نکرتی که جمهوری اسالمی بر جامعه تحمی
کرد به سیاست »همه باهم» بر عمیه رژیخم
دامن میزند ،اما تجربه جبر ضدسمطبتی و
نتایج همین سیاست ،نشان داد کخه بخدون
داشتن درک روشخن از قخدرت سخیخاسخی
جایگزین تکرار چبین سباریوهایی محختخمخ
است .الرته باید در نظر گرفت کخه چخبخیخن
کمپیبهایی نمادی از میاف طرقات اجتماعخی
و گرایشات سیاسی مداف آنخهخا در فضخای
سیاسی و جبرشهای اجتماعی نیز هست.
مشک اپوزیسیون راست بورژوایی با جمهوری
اسالمی هموار این بود کخه چخرا آنخهخا از
مباسرات قدرت و کس سود و چپاول بیشتخر
و از ساختار دولت سرمایه دار کبار گذاشتخه
شد اند .نگاهی به تخرکخیخ و پخیخشخیخبخه
اپوزیسیون راست و شک مخواجخه آنخهخا بخا
جبرشهای اجتماعی نشان می دهد که ادعخای
آنها در بار آزادی های سیاسی و حخقخوق و
اراد مرد  ،حرف پوچی است و داغ و درفخ
و شکبجه و کشتار نه تبهخا وجخه مشختخرک
حکومت سمطبتی و جمهوری اسالمی بخود ،
بمکه چشم انداز سیاست راست بورژوایی برای
کبترل و سرکوب جبر کارگری و اعتراضات
ضد سرمایه دار نیز هست.
از نظر اپوزیسیون بورژوایی ایران و شاخه های
مشتمف آن ،اعم جمهوریشوا و مشروطه خوا
و ناسیونالیسم ایرانی و ناسیونالیستهای محمی
و ممی اسالمیهخای از قخدرت رانخد شخد ،
جابجایی قدرت سیاسی و کخبخار زد شخدن

جمهوری اسالمی نراید به واژگونی نظم حاکم
سرمایه داری در ایران مبجر شود .آنخهخا بخا
تغییر مهر هایی در باال ،با حفظ ارکان نخظخا
کاپیتالیستی متکی به استثمارشدیخد و کخار
مزدی و کار ارزان و تحمخیخ بخیخشختخریخن
ترعیضات طرقاتی ،جبسی ،ممی و اجتماعی ،با
حفظ بوروکراسی و اسکمت حاکمیت بورژوایی
و همانطورکه چهر های اصمی اپخوزیسخیخون
راست امثال رضا پهموی بارها گفتخه انخد ،بخا
حفظ ارت و سپا و دیگر نیروهای سرکوبگر،
میشواهبد حاکمیت سرمایه داری ایران را بخا
همه کارکرد ضد کارگری و ضد مردمی اش از
تعرض انقالب و تحول انقالبی میون بخدارنخد.
این نقطه مقاب مرارزات طخرخقخه کخارگخر و
نیروهای کمونیست و چپ برای سخرنخگخونخی
انقالبی جمهوری اسالمى بود و قخاطخعخا نخه
مردود است.
کارگران و زحمتکشان!انسانهخای شخریخف و
آزادیشوا !
چپ انقالبی و کمونیست در ایران نه تخبخهخا
مشالف سرسشت رژیم سمطبتی بود بمکخه از
همان آغازعمیه رژیم جمهوری اسالمی مرارز
کرد است .زندانها و خاورانخهخا نخمخادهخایخی
هستبد از مرارز و مقاومت آنها عمخیخه رژیخم
سرمایه داری جمهوری اسالمی .تاریخ مرخارز
برای رهایی طرقه کارگر و پخایخان دادن بخه
استثمار و ستم و ترعیض و نابرابری و تامخیخن
آزادیهای سیاسی و دموکراتی نیزبا سخبخت
مرارزاتی چپ گخر خخورد و در ایخن را
مرارزیبی بسیاری جان باختهاند .چپ انقالبخی
و کمونیست مشالف پدر/-مردساالری و مداف
آزادی و رهایی زنان بود و برای خواستههخای
سیاسی و اجتماعی آنها مرارز مخیخکخبخد و
هموار برعمیه ستخم مخمخی بخود و بخرای
سازماندهی نهادهای از پاپین در این جبرشهخا
تالش کرد و میکبد .بهعالو چپ هموار در
جبر دانشجویی حضوری فخعخال و مخوثخر
داشته و در پوی این جبر و خواستههخای
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آن در دورههای مشتمف نق اصمی را داشتخه
است .از همه مهمتر ایبکه چپ انخقخالبخی و
کمونیست استراتهی انقالبی و سوسیالیسختخی
را دنرال نمخود اسخت .یخعخبخی بخرعخمخیخه
سرمایهداری و استثمار و برای بخدیخ دولخت
کارگری و شورایی و حکومخت خخودسخامخان
کارگران و زحمتکشان و پوی جبخرخشخهخای
اجتماعی تالش میکبد که جموههای آن را در
حضور پر رنگ گرایشات پیشرو در مخرخارزات
کبونی کخارگخران ،دانشخجخویخان ،زنخان و
آزادیشواهان و طبین گفتمان کار ،نان ،آزادی
و ادار شورایی در فضای سیخاسخی جخامخعخه
برجسته شد است.
جامعه ایران در آستانه تحوالت مهمخی قخرار
دارد و میافهای اپوزیسیون راست و چپ در
اشکال مشتمف نیز برجستهتر میشوند .شورای
همکاری نیروهای چپ و کمونیست ،فعالخیخن
جبر کارگری و همه پیشروان جبرخشخهخای
اجتماعی را به مرارز سازمانیافته و سراسخری
برای جارو کردن جمهوری اسالمی و مقابخمخه
قاط با ترفبدها و طرحهای جریانات بورژوایی
که در صددند در مقاب سرنگونخی انخقخالبخی
جمهوری اسالمی مان درست کبخبخد را بخه
همگرایی فزایبد در راستای تحخقخق بخدیخ
دولت کارگری و شورایی برای نفی هخرگخونخه
ستم و استثمارفرامیشواند.
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جخمخهخوری
اسالمی!
زند باد آزادی ،زند باد سوسیالیسم
فروردین /0111مارس 2120

اقدامات زن ستیزانه حزب عدالت و توسعه
ادامه از صفحه ی
 ...این تیمیم دولت ترکیه در حالی صورت گرفت که خشونت عمیه زنان در ترکخیخه در حخال
افزای است و خشونت خانگی و زن کشی ی مشک جدی در ترکیه به شمار میرود .
با این تیمیم  ،دولت عدالت و توسعه نشان داد است که اصالً به قت و خشونت عمخیخه زنخان
اهمیتی نمیدهد ببابر آمار موجود از ابتدای سال جاری میالدی ،دستکم  88زن بخه دلخیخ
خشونت کشته شد اند .این در حالیست که در سال  ،2121تعداد  11۲زن در پی خشونتهای
اعمال شد عمیه آنها در این کشور ،جان خود را از دست داد اند و تعداد آنها همچبان در کشور
ترکیه روبه افزای است  .دولت حزب حاکم  ،حمایت از حقوق زنان را نه تبها در برنامه خخود
ندارد بمکه در عم ثابت کرد که سرعت بششیدن به این فشارها را بر زنان افزای خواهد داد!
و رسما اعال کرد که حممه به زنان را متوقف نشواهد کرد .
اگرچه فقط مرارز برای پایان دادن به نابرابری های اجتماعی و خشونت عمیه زنان کافی نیست،
بمکه کار فرهبگی مداو و زیرببایی الزمه ان است  ،اما کشورهای عضو کبوانسیون استانرول آنها
را موظف می سازد که از افراد در برابر خشونت های جبسیتی محافظخت کخرد و رونخدهخای
قضایی را تسری کببد .به همین دلی حزب عدالت و توسعه به کبوانسیون استانرول حممه مخی
کبد ! در حالی که مأموران اجرای قانون زنانی را که مورد خشونت قرار گرفته بودند بخه خخانخه
های خود بازمی گرداندند ،در حالی که دادگا ها تشمفات"رفتار خوب"  0را بخرای عخامخالن
خشونت عمیه زنان اعمال کردند و صدها زن با وجود دستورات مراج قضایی جهت حخفخاظخت،
کشته شدند  ،به همین دلی نمی توان گفت که کبوانسیون استانرول اجرا شد .تیمیخم بخرای
ترک کبوانسیون بار دیگر ثابت کرد که دولت اردوغان قید ندارد جموی خشونت عمیه زنخان را
حتی برای نمای نیز بگیرد.
انتظار هی گونه نگرش دیگری از حزب به اصطاله عدالت و توسعه نمیرفت  .و نیز انتظار آنکه
که این حزب و دولت اردوغان به مرارز با خشونت عمیه زنان بپردازد نیز همچبین  ،او تخالش
می کبد که واکب های مذهری را که در همه نهادهای جامعه جای دارد را هر روز با ی گخا
نو برای کبار آمدن با سکوالریسم بردارد  ،سیستم آموزش را از باال و پایین به عخقخیخد هخای
مذهری پر می کبد ،و هر روز حممه جدیدی را برای بیرون راندن زنان از زندگی اجتماعی انجا
می دهد.
اکبون زمان مقابمه با این حمالت رسید است ! وقت آن است که به هر اقدامی ناهبجاری کخه
حزب عدالت و توسعه برمیدارد  ،قویتر و با عزمی راسخ پاسخ داد شود !
کارگران ،زحمتکشان ،زنان ،مردان و جوانان ترکیه در برابر حمالت حزب عدالت و توسعه سخر
تعظیم خم نشواهبد کرد .

امضاها :سازمران اترحراد فردائریران
کمونیس  ،حزب کمونیس
کمونیس

ایران ،حزب

.0قانونی که چبدی پی

دولت ترکیه برای دعواهایی که در دادگا خانواد تشکی میشخد

کارگر  -حکمتیس  ،سازمان

به تیوی رساند و از این پس مردان خانواد موظف میشدند کخه بخا هخمخسخران و

را کارگر ،سازمان فداِئیان (اقلریر و و

دختران خوی

رفتار خوبی داشته باشبد که این قانون مورد تمسشر روشبفخکخران و

هسته اقلی

آزاداندیشان ترکیه قرار گرفت.

صفحه 7
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مادران و زنان در این کمیته هخای مخردمخی
نکته قاب توجهی ست!

” سفری
بدون
برگشت ”
گزارشاتی از
کوبا
تهیه و تنظیم:

آذر سلیمی و نقی الهیجانی

 ...در کار کمونیسختخی شخمخار
 080در بار چهر های مشتمف
در این جزیر  ،چهر هایی که با
وجود تخفخاوت رنخگ ،تخفخاوت
اخالقیات وتفاوت سبتهای گوناگون ،همچبخان
یکپارچه ،همدوش و همسایه در کبار یکدیگخر
جمعیت  00میمیونی کوبا را تشکی داد انخد،
از طرف رفیق همراهمان در کوبا به صحخرخت
آورد شد .برای ما که امکان ماهها اقامخت در
کوبا میسر شد ،خود قدمی بود که تا انداز ای
با زندگی مرد در محالت مشتمف بعخضخی از
شهرهای این کشور آشبا شویخم .بخشخیخو
برای رفقایی که امکان سکونت در مخحخالت
کارگرنشین را داشتبد خود عاممی شد بیشتخر
با همسایه ها و نزدیکان کوبایی آشبا شخویخم.
در طی اقامت نسرتا طوالنی که برای مخا در
این کشور میسر شد همچبین توانستخیخم بخا
کمیته های انقالبی محالت که نا آنهخا ” س
د ار“ است شباختی بدست آوریم و در بعضی
از جمسات مشورتی این کمیته هخا شخرکخت
کبیم ” .س د ار“ کمیته های دفاع از انقالب
سرخ کوبا ،حدودا ی سال بعخد از انخقخالب
ژانویه  0۲۱۲یعبی در ما سپتامرر  0۲11در
سراسر کوبا تأسیس شد .تا دهه  81مخیخالدی
بیشتر نیروی سازماندهی این کمیختخه هخای
محالت برای مقابمه با توطئه ها و تهخاجخمخات
صفحه 8

عکس :آذر سلیمی
نظامی امپریالیسم همسایه شمالی ،از جمخمخه
مقابمه با تهاجم امپریالیسم در خمیج خوکخهخا
بود .از آن زمان به بعد ،یعبخی از دهخه 81
میالدی به بعد این کمیته های محمی بیشتخر
فعالیت و تالش خود را برای رفخ و رجخوع
مشکالت محالت ،مشکالت همسایگی ،کمخ
رسانی گسترد تود ای در صخورت وقخوع
سی  ،طوفان که گاها خسارات شخدیخدی را
سر میشود را بعهد دارنخد .هخمخچخبخیخن
برگزاری مراسمها و جشبهای محالت ،توزیخ
ارزاق و کم رسانی در شرایخط حسخاس و
ویرانگری های طریعی ،کم بخه بخرگخزاری
مراسمهای ورزشی ،کمکهای معبوی و روحخی
برای بش سالمبدان بششی از فعالیتهخای ”
س د ار“ است .این کمیته هخای مخحخالت
تماما بیورت شورایی و اکثریخت شخوراهخای
مرکزی این کمیته ها با مدیریت زنخان ادار
میشود .فعالیت در این کمیته ها داوطمخرخانخه
است .این کمیته های تود ای مخحخالت در
صورت ضرورت میتوانبد در اسرع وقت و در
مدت کوتاهی صدها هزار نفر را برای مسخائخ
مهمی که پی بیمید ،سازماندهی نماید .نق

اشار به ورود چیبی ها به کوبا را در طخی
دور بی از ی قرن پی نمودیم.
بی از ی قرن پی در حول و حوش سخال
 0881میالدی خیمی از چیبی ها بخه کخوبخا
آمدند .این مهاجرین هی انختخظخاری بخرای
برگشت خود به چین را نداشتبخد ” .سخفخری
بدون برگشت“  ،به همین خاطردرایبجا کوبا را
همچون خانه خود قممداد کردند و مخانخدگخار
شدند .در سال  08۱1بیشختخر از ۹11111
مهاجر چیبی که در فقر و گرسبگی بودنخد و
پیامدهای استعمار انگمیس و فخرانسخه را بخر
دوش می کشیدند ،توانستخبخد خخود را بخه
مباطق امریکای شمالی از جممه کالیفرنخیخا و
دیگر مباطق غربی این کشور برسانبد .دهخهخا
هزار نفر نیز به امریکای مرکزی به نیکاراگوئخه
مهاجرت کرد و بعدها توانستبد خود را بخه
کوبا برسانبد .چه ترعیض هایی و چخه مخوارد
نهادپرستی در اواسط قرن  08و اواسط قخرن
 0۲از طرف مهاجران سفیدپوست اروپایخی از
سوئد ،انگمیس ،ایرلبد و آلمان که آنهخا نخیخز
بشاطر بحران و فقر اقتیادی و دیکختخاتخوری
سمسمه های پادشاهی در غرب اروپا دراواسخط
قرن  08به امریکای شمالی مهاجخرت کخرد
بودند ،بر عمیه چیبی ها صورت گرفته جخای
نوشتن دهها کتاب را ضرورت می بیبد که در
ایبجا در بحث و مقاله ما نمی گبجد .گخفختخه
میشود  ۹1در صد جمعیت کشور سخوئخد در
اواسط قرن  08به امریکای شمالی مهخاجخرت
کرد اند.
چیبی ها نیز برای نجات خود از فقر و نخداری
تبها راهی که داشتبد و برای ایبکه جایی برای
زندگی و کار بدست آورند دهها هزار نخفخر از
آنها توانستبد سر از کوبا در آورند.
ایبرار برای انعکاس تجربیات ماهها اقامخت در
کوبا ،این مقاله را با گفتگو و نشستی کخه بخا
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گزارشاتی از کوبا ...
یکی از دوستان کوبایی و خانواد اش داشختخه
ایم برای شما بازگو می نخمخائخیخم .خخانخواد
محترمی که فعالیت و وقت آزاد خخود را در
کمیته های محالت میگذرانبد و فعالیختخهخای
اجتماعی مشتمفی را بعهد دارند.
این گفتگو ،گفت و شبودی نیخسخت کخه در
حین قد زدن در محمه چیبی هخا درهخاوانخا
انجا گرفته باشد ،بمکه مدتها روابط دوستی و
آشبایی دو طرفه و نشست و برخاستهایی بود
که با خانواد رامون سیچوان وجود داشختخه.
درایبجا به تما خانواد بشیو پدربزرگ و
مادربزرگ خانواد و نو و نتیجه هخای ایخن
خانواد که به آنها محرت زیاد و ارادت فراوان
داریم تشکر خود را در ایبجا ذکر می کبخیخم.
تشکر فراوان بشخیخو بخرای دوسختخمخان
سیچوان که در این گفت و شبود نخا وی را
ببابه میمحت عوض کرد ایم.
گفتگو:
رامون سیچوان ،لطفا برای ما بگوئید که چخه
زمانی و به چه دالیمی پدر شما از چخیخن بخه
کوبا آمد؟
رامون  :اوضاع اقتیادی و وضعیت زندگی در
آن دور بسیار اسفباک و غیر قاب تخوصخیخف
است .گرسبگی و فقر سراسر چین را گرفختخه
بود .پدر از شهر کونگ تونگ که درجخبخوب
چین قرار دارد به نیکاراگوئه رفت و از آنجا به
کوبا آمد .او در ایبجا مغاز ای را باز کرد .آب
هوای کونگ تونگ خیمی شریه به کوبخاسخت،
چرا که این مبطقه همطراز با خط استواست و
طریعت آن هم مشابه به ایبجاست .خیمخی از
چیبی های زحمتک و پشتکار ایبجا آمدند و
فعاالنه در ایبجا شروع به کار کردند .زرنگ و
پرتالش همچون کوبایی ها .در ایخن اوقخات
خیمی از چیبی ها مجرور به ترک کشور خخود
شدند و روانه قار امریکا شدند .در تما چیخن
گرسبگی و مرگ ،مییرت روزانه بود .مرگ یخا
صفحه 1

زندگی ،بهمین خاطر خیمی ها می بخایسختخی
سرزمین خود را رها می کردند .برای چیخبخی
ها اقوا و خانواد  ،خیمی مورد اهمیخت قخرار
دارد .بهمین دلی چیبی هایی که در کخوبخا
بودند ،خانواد هایشان را در چخیخن کخمخ
میکردند .اواخر قخرن  08تخا اوایخ 0۲11
میالدی زمانیکه خیمی از چیبی ها وارد کخوبخا
شدند ،آتها را مورد اجحاف و ترعیض قرار می
دادند و از آنها بعبوان برد استفاد می کردند.
با وجود ایبکه دراین زمان رسما بخرد داری
در سراسر جهان ممبوع شد بود اما همچبخان
در رد اول سیاهپوستها به برد داری کشید
میشدند و دررد دو چیبی ها به برد داری
اسیر شد بودند 0۲۹1 .به مرور چیبی هخای
بیشتری به کوبا آمدند که شروع به داد و ستد
و کار و کس و مغاز داری دست زدند .پخدر
من هم یکی از آنها بود .او مغاز ای داشخت و
با چرخ کار و مغاز اش پخدر و مخادر و
نزدیکان خود را در چین و همطراز خخانخواد
اش را در کوبا حمایت میکرد .زمانیکه او بخه
همرا عموی به کوبا رسید  2۱سال بیشختخر
نداشت .خخخ رامون سیچوان در حین صحرخت
عکسها ،شباسبامه اصمی و یادداشتهای پدرش
را که جم آوری کرد بود به ما نشخان داد.
یکی از عکسها ،تیویر ی جوان صد در صخد
چیبی را نشان میداد که در یکی از خیابانهای
سان سیتی سیپریتوس در گوشه ای در کبار
دیوار ساختمانی ،لرشبدی بر ل  ،خود را برای
عکس گرفتن آماد کرد بود خخخخ .
توضیح از ما” :نکات تکمیمی در مورد مسخائخ
تاریشی مهاجرین چیبی در کوبا  :دقیخقخا در
سال  0818میالدی  0۲۲نفر چیبی به کخوبخا
رسیدند 0882 .تعداد چیبی ها در کخوبخا بخه
رقم  ۱8111نفر رسید .از این رقم تبخهخا ۹2
نفر زنان مهاجر چیبی را به خود تعمق داشخت
که  2نفر ازآنها به کار اشتغال داشتبد .در این
دور تعداد سیا پوستهای ساکن کوبا بیشختخر
از تعداد سفیدپوستان در این کشور بود .تعداد
 81111نفر سخیخا پخوسخت بخیخشختخر از

سفیدپوستان در این ایا در کخوبخا اقخامخت
داشتبد .در اواخر قرن  08تعداد چیبی هخای
موجود در کوبا به رقم  021111نفر رسخیخد.
همانطور که اشار شد چیبی ها مورد ستم و
برد داری قرار می گرفتبد .آنها بخرای یخ
هفته کار ی پزو (واحخد پخول در کخوبخا)
دستمزد می گرفتبد و می بایسختخی قخرارداد
کاری را که  8سال کار را شام میشد امضخا
می کردند .در کبار ی پزویی که دسختخمخزد
ی هفته کارآنها بود ،هفتگی  0کیمو بخرنخج،
 2۱1گر گوشت یا بجای آن  2۱1گر ماهی
و  2تکه لراس برای تمامی  8سال قرارداد کار
به آنها داد میشد .چیبی ها در آن دور در
قرال برد های سیا پوست بمثابه ”برد های
بهتر“ قممداد میشدند 0۲21 .الی  0۲۹1آغخاز
ورود چیبی های کاس کار و تاجر به کخوبخا
بود .تعدادی از آنها بعد از رسیدن به کالیفرنیا
به کوبا آمدند .از سالهای  0۲۹1الخی 0۲۱1
میالدی چیبی ها شروع به کار و کاسرخی در
بش هتمداری ،خرازی و رستوران نخمخودنخد.
درمابین  0۲11الی  0۲۱1محمه چیبی ها در
هاوانا ببیانگذاری شد که معروف به ” چخیخبخا
تاون“ یا به اسپانیایی ” باریو چیبخو“ مشخهخور
است .از همین زمان چیبی ها دیگر بخعخبخوان
برد کار نمی کردند .در این دوران ارتراطخات
و ازدواجها مابین چیبی ها ،سیا پخوسختخان،
جوگبدمی ها و سفیدپوستان آغاز شد .بخرای
مثال میتوان بخه ازدواج مخابخیخن یخ زن
سفیدپوست کوبایی را با ی چیبی از مبطقخه
کانتون اشار کرد .همسر سفیدپوست کوبایی
این چیبی که از کانتون است دارای مادری از
فرانسه و داشتن پدری از اسپانیاست .چیخبخی
ها بعد از سفیدپوستان و سیاهپوستان سومین
درصد جمعیت کوبا را شک داد اند “.
پدر شما با سن  2۱سالگی به ایبجا آمخد ،بخه
جزیر ای میرسد که کامال از نظر سخبخت و
زبان بسیار متفاوت است وایبجا با مادر شخمخا
که از شرق کخوبخا
بود ،آشبا میشود.
ادامه در صفحه 99
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طنز

زهرا باجی آسوده
بخواب که ما
بیداریم!!
طنناز ممدقلی زاده

عمی خامبهای در پاسخ به ی

استعفتا در بار

نگا کردن به تصویرزن نامحرم :
” نگا کردن به تیویر زن نامحر  ،حکم نگخا
کردن به خود زن نامحر را نخدارد .بخبخابخر
احتیاط واج نراید به تیویر زن نامحر کخه
به طور مستقیم از تمویزیون پش می شخود،
نگا کرد ولى در پش غیرمستقیم تمویزیونى
اگر خوف افتادن به گبا نراشد ،نگخا کخردن
اشکال ندارد“.
حکم خامبه ای حکایت زهراباجی اسخت در
شیت هفتاد سال قر که تمویزیون تخاز را
افتاد بود و بیشتردر شهرهای بخزرگ قخابخ
استفاد بود .ی روز زهراباجی مهمان آشبائی
میشود که تاز تمویزیون خرید بخود .بخا زن
صاحرشانه نشسته بودند و مشغول خخوش و
ب بودند و طرق معمول ازهردری سشبی که
زهراباجی ازصاحرشانه میپرسد :
این جعره چیست که در آن باال نهاد ای ؟
صاحرشانه جواب میدهد :
مگرتا بحال ندید ای ! تمویزیون است و دیگخر
مبتظر پاسخ نمیماند بمبد میشود و تمویزیخون
را باز میکبد و میگوید :
زهراباجی تو نگا کن من برو و ی چخائخی
بریز .
صاحرشانه که بعد از چبد دقیقه باسیبی چائی
از آشپزخانه برمیگردد و وارد اتخاق مخیخشخود
میریبد زهراباجی چادراش را کرد سخراش و
محکم صورت اش را پوشاند و فخقخط یخ
چشم اش از الی چادر دیخد مخیخشخود .از
تعج سرجای اش خش میخشخود و روبخه
زهراباجی کرد و میگوید:
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زهرا باجی چه خرر ؟ ناسالمختخی مخن کخه
نامحر نیستم! هی نامحر ی هم واردخخانخه
نشد است ،برای چی یکرار چادر سرکردی و
سر و صورت ات را پوشاندی؟ !
زهرا باجی  :خاک عالم برسر  ،این مخرد کخه
نامحر نیست پس کیست که همیجوری زل
زد مبو نگا میکبه؟.
صاحرشانه به تمویزیون نگا کرد .گویبد مخرد
تمویزیون داشت خرر میگفت.
سپس رو به زهرا باجی کرد و گفت  :وای زهرا
جان این که آد نیست تمویزیونه تیویر تخو
را نمیریبه ! خیالت تشت بخاشخه چخادرات را
دربیار راحت باشد.
زهرا باجی زود پرید تو حرف اش و گخفخت :
واقعا خجالت دار این مرد نشسته زول زول
دار مبو نگا میکبه اونوقت تو میگی حخجخاب
ازسر ور دار ؟ استغفراهلل مخگخر دیخن و
ایمانمو از دست داد ا .
خالصه تالش صاحرشانه بی نتیجخه بخود در
نهایت زهرا باجی پیروز میدان شد و صخاحخ
خانه مجرورشد تمویزیون را بربدد  .اما جالخ
ایبه که باز هم زهرا باجی اطمیبان نخداشخت
که قضیه ح شد باشد ومشکوک بخود کخه
نکبه طرف داخ جعره قائم شد و او را دیخد
میزند .باالخر خود اش پا شخد و پختخو را
انداخت روی تمویزیون خامخوش نشخسخت و

گفت  :حاال ازدست ایخن مخرد کخه بخا آن
چشمهای هرزاش راحت شد  .عج دنیائخی
شد آد از دست مردها درون چهاردیخواری
خوداش هم راحت نیست.
خالصه جر و بحث ادامه یافت و صاحرشانه به
هر استداللی متوس شد اما نتوانسخت زهخرا
باجی را قان کبد که تیویخر روی صخفخحخه
تمویزیون نمیتواند زهرا باجی را دید بخزنخد و
سرآخر که زورش به زهرا باجی نرسید بود و
خوداش را شکست خورد احساس میکرد رو
به زهرا باجی کرد وگفت  :باشه آبجخی دنخیخا
دار عوض میشه خیمی زود افکخار تخو هخم
عوض میشه آنوقت میفهمی که کخی راسخت
میگه.
زهرا باجی ابروها را درهم کشخیخد گخفخت
استغفوراهلل و ربی التوبه  ،زبانم الل یخعخبخی
میگی دین و ایمون ما مسممونخا هخم عخوض
میشه ؟! کورخوندی
این مهمانی با سکوت صاحرشانه و قور و دبخه
زهرا باجی تما و هرکدا رفتبد به سرکخار و
زندگی خودشان .
اکبون ی شیت هفتاد سالی ازا ین داستخان
میگذرد مجادله کببدگخان درقخیخد حخیخات
نیستبد
اما خودمانیم اگر آنها زند بودند و یا در ایخن
زمانه ی دفعه زند میشدند ،چی مشد ؟
صاحرشانه از تعج شاخ در میاورد و حخدس
به یقین دق مرگ میشد و اما زهرا باجی چی
؟ با ی بیالخ بزرگ میگفت  :نگفتم ؟!!
بعد الرته او هم سر به بالین مرگ میگخذاشخت
اما ندای رهرربا بییرت درگوش که میگخویخد:
زهرا جان آسود بشواب که ما بیداریم !

برای مبارزه سازمان یافته کارگران وزحمتکشان و برای
سرنگونی انقالبی رژیم جمهوری اسالمی وبرقراری سیستم
اقتصادی اجتماعی نوین مبتنی برشوراها دریک جبهه انقالبی
متحد شویم .
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گزارشاتی از کوبا ...
ادامه از صفحه ۲
 ...او در دهه  ۱1میالدی شرایطی را در ایبجخا
در مقاب خود می بیبد که پر از فقر ،بیخچخار
گی و ستم حاکمیت دیکتاتوری باتیستا بخود .
در این بار چه چیز هایی را برای شما توضیح
داد ؟
رامون :پدرمن همانبد چیبخی هخای دیخگخر
خیمی کار میکرد .چیبی ها  01درصد جامعخه
کوبا را تشکی میدهبد .سیا پخوسختخان ۹1
درصد جامعه را شک داد اند و سفیدپوستان
که از اسپانیا مبشأ گرفته اند  11درصد جامعه
را شک داد اند .این چبد رنگی و پر رنگی ،تا
به امروز همچبان باقی ماند است .این مسئمه
را ایبجا مطره کبم که کشورکوبا قر از ورود
اشغالگران و استعمارگران اسپانیایی که ۱11
سال پی کوبا را به سمطه کشیدنخد ،فخقخط
بومیان محمی را در خود جای داشت کخه بخا
ورود استعمارگران اسپانیایی تمامی بخومخیخان
قت عا شدند و رهرران معترض و شورشخگخر
بومی همچون کانه ی و هاتو ای زند زنخد
سوزاند شدند چرا که آنها اعتقاد به مخذهخ
مسیحیت را سرپیچی کرد بودند .امخزوز مخا
حتی ی فرد بومی در کوبا نداریخم چخراکخه
همه به قت عا رسیدند و کوبا تبخهخا کشخور
امریکای التین است که آثاری از بقایای افخراد
بومی را در خود باقی ندارد .اشار کرد به کار
پرتالشی که پدر بر دوش داشخت .قخرخ از
دوران دیکتاتوری باتیستا و در طخی بخدسخت
گرفتن قدرت با کودتای این دیکختخاتخور کخه
حمایت امریکای شمالی را بی چون و چرا بخا
خود به همرا داشت ،پدر شاهخد بخود کخه
چگونه رع و وحشت بر تخود هخای مخرد
صورت می گرفت و چگونه مرد را به زندان و
شکبجه می کشاندند .بشیو نق مافیخا و
فقر و تهیدستی که سراسر کشور را در خخود
گرفته بود ،لمس می کرد .پدر مستقیخم در
اعتراضات تود ای بر عمیه این دیخکختخاتخوری
صفحه 99

نقشی نداشت و تماس آنچبانی با مخرخارزیخن
دوران انقالب نداشت .سه انقخالبخی مخعخروف
چیبی واالص در صف فرماند های انخقخالب
کوبا قرار داشتبد .انخقخالب  0۲۱۲کخوبخا را
حمایت کردند ،به همرا انقالبیون کمونیسخت
بودند و خدمات ویه ای برای بازسازی کخوبخا
انجا دادند .تا بامروز تعداد کثیری از چیخبخی
ها در تحوالت اجتماعی خ سیاسی و انقخالبخی
کوبا نق بسزایی داشته اند و دارند.
شما فرزند ی چیبی و مادر شما ی کوبخای
ست ،در شهر سانسیتی سپیریتخوس بخدنخیخا
آمدید ،در آنجا به مدرسه و دبیرستان رفتیخد،
 ۱سال تحیی دانشخگخاهخی را در رشختخه
مهبدسی برق با موفقیت پشت سر گذاشتید و
این برای شما امکان پذیر بود با وجود ایبخکخه
فرزند ی مهاجر چیبی بخودیخد و در یخ
خانواد زحمتک بزرگ شخد ایخد .شخمخا
توانستید به تحییالت عالی خود ادامه دهیخد
و امروز بعبوان مدیر بش الکترونی و شرکه
برق رسانی در استان ”ماتانزاز“ مشغول به کار
هستید .چگونه توانستید این تحخیخیخالت و
بخرخریخد؟
تشخیخخ خخود را بخه پخیخ

رامون :من چبد ماهی قر از انقالب کوبا کخه
در سال  0۲۱۲به پیروزی رسید ،بدنیا آمخد .
در دوران دیکتاتوری باتیستا تعداد پادگانهخای
نظامی بیشتر از تعداد مدارس و دانشگخاهخهخا
بود .در این دوران دیکتاتوری تعداد افسران و
سربازان و ژنرالها بیشتر از تعداد دانشجخویخان
بود .درطی حکومت باتیستا در تما جخزیخر
فقط  ۱1111دانشجو وجود داشخت .امخروز
تعداد دانشجویان بخه رقخم  ۱۱1111نخفخر
میرسد .این یکی از پرنسخیخپخهخای انخقخالب
کوباست که برای همه امخکخان تخحخیخیخ
دانشگاهی را بوجود آورد و آموزش و تحیی
رایگان را برای همه تضمین نماید بدون هیخ
ترعیض و یا تفاوت گذاشتن به اص و نسخ
فردی .ایبکه همه بتوانبد به تحیخیخ ادامخه

دهبد و آموزش و تحیی خود را فراتر به جمو
بررند تا را ششیی و اید و نیات عالی خخود
را به کرسی برسانبد ،امکان تحیی و آموزش
را به باب می خود پی بررند ،ی مخبخشخأ،
مبشور و پایه و اساس حقوق بشر است .ایخن
مسئمه برای من کامال نشان آزادی و نمایانگخر
آزاد بودن است .خواهر نیز محقق اجتماعخی
و جامعه شباس اسخت و بخرادر پخرفسخور
دانشگا هاواناست.
در طی ”وضعیت فوق العاد “ که در اوای دهه
 ۲1میالدی در کوبا رخ داد ،بخراثخر تشخدیخد
بیرحمانه محاصر اقتیادی امریکای شمخالخی
بر عمیه کوبا که از سال  0۲12اغخاز شخد و
تشدید آن بشیو از زمان بخوش رئخیخس
جمهور امریکا و سپس توسط دبمیو بخوش تخا
کبون ادامه داشته” ،وضیعت فوق العخاد ای“
را برای کوبا بوجود آورد طوری که شرکه برق
رسانی در کوبا بشدت ناهبجاری مورد ضخربخه
این محاصر اقتیادی قرار گرفت طوری کخه
در هاوانا از اوای دهه  ۲1الخی سخال 0۲۲8
فقط  ۹1دقیقه در روز شرکه بخرق رسخانخی
میتوانست برق تولید کبد .همزمان با تشخدیخد
محاصر اقتیادی ضدانسانی امریکای شمالخی
برعمیه کوبا در اوای دهه  ۲1روابط اقتیخادی
بموک شرق و بازار ورشو سابق با کوبا به طخور
کام قط و از بین رفت و شرایط نخاهخبخجخار
اقتیادی وخیمی در دهه  ۲1را بخرای کخوبخا
مسر شد .چی شد که از سال  2111به بعد
تاکبون حتی یکرار هم در روز قخطخ بخرق
صورت نگرفته است؟
رامون :از سال  2111تاکبون در تما کخوبخا
بش تولید برق و انرژی تثریخت کخامخ را
بدست آورد است .ما پیمانها و همکخاریخهخای
مشترکی را با چین در ارتراط با بش انخرژی
داشته ایم 2 .مورد اساسی را در زمیبه بهرخود
شرکه برق و برق رسانی بر عمیخه مخحخاصخر
اقتیادی امریکای شمالی مورد تخوجخه قخرار
داد ایم 0 :همکاریهای
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گزارشاتی از کوبا ...
پایه ای و ترادل همکاریهای الکترونیکی و الکتریستی را با چین توسعه داد ایم.
 2گسترش رف احتیاجات ضروری را در دستورکارخود قرار داد ایم .خیمی از ماشیبخهخا و
دستگاههای ضروری را خریداری کردیم و چبد سالی ست که در جهت بهرودی گسختخرش
برق رسانی ،دست به مدرنیز کردن شرکه برق رسانی زد ایم.
اخیرا شما از چین برگشتید .دلی مسافرت شما به آنجا برای چه بود؟
رامون :من و یکی ازهمکارانم بشاطر کار به چین سفر کردیم .برای من این سفر بسیار قاب
توجه و مهم بود .من تا آنزمان هرگز به چین سفر نکرد بود  .دو سال پی نیز برای اولین
بار برای کار شغمی به سوئیس ،اتری  ،آلمان و تعدادی از کشورهای اروپای شرقخی سخفخر
کردیم .ما بایستی تا آنجا که ممکن است تالش خود را برای بهرودی و مخدرنخیخز کخردن
شرکه برق رسانی و تولید برق به انجا رسانیم .تا آنجا که امکان دارد و توانایی داریخم هخر
کاری از دستمان برآید ،انجا خواهیم داد.
رامون عزیز ،سپاسگزاریم بشاطر وقتی که در اختیار ما گذاشتید!
تهیه و تبظیم :آذر سمیمی و نقی الهیجانی
مارس  2108هاوانا

نشریه سیاسی و تحلیلی
کارکمونیستی عالوه برانعکاس
مواضع  ،نظرات وتحلیل های
سازمان ،انعکاس دهنده مسائل
سیاسی ،اجتماعی  ،اقتصادی و
فرهنگی و تاریخی از منظر دیدگاه
های مختلف نیز هست  .تحریریه
نشریه از میان مطالب رسیده انتشار
مطالبی را انتخاب و درالویت
قرارخواهد داد که مستقیما برای
این نشریه ارسال شده باشند لذا
انتظار داریم انعکاس این مطالب
در سایر نشریات و سایت ها با ذکر
منبع و نام نویسنده صورت گیرد.
از طریق ایمیل ادرس زیر
نظرات ،پیشنهادات و انتقادات خود
را با در میان بگذارید .

kar@fedayi.org

عکس :آذر سمیمی

جوال  0591در کوهها سیه را مایسترا ” :تصور اینکه سیه را مایسترا را تررک
کنم ،یکبار هم به فکر و اندیشه ام نیآمد ،حتی زمانیکه با سه رفیق هرمردوش و
همرزم تنها باقی ماند بودیم و فقط  2تفنگ در دس

داشتیم .این روحیه در طی

مبارز تأثیربوش بود و باعث شد اعتقاد به راهی را که در پیش گرفتره برودیرم،
ادامه دهیم .ما یاد گرفتیم به مقابله برخیزیم و غیرممکن را ممکن کنیم! ”
فیدل کاسترو

نشریه راه سرخ ارگان فعالین داخل
کشور سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

از طریق ایمیل ادرس :

Rah_sorkh@yahoo.com
نظرات ،پیشنهادات و انتقادات خود را
با دست اندرکاران نشریه در میان
بگذارید .

کار کمونیستی آخر هرماه زیر نظر
هیئت سیاسی سازمان اتحاد فداییان
کمونیست منتشر می شود .
برای تماس با سازمان اتحاد فداییان
کمونیست و یا ارگانهای ان با یکی از
آدرسهای زیر تماس بگیرید :
..................

روابط عمومی
webmaster@fedayi.org
کمیته کردستان
Kurdistan@fedayi.org
کمیته آذربایجان
azer@fedayi.org
کمیته تهران
Tehran@fedayi.org
کمیته کرج
karj@fedayi.org

کار  ،مسکن  ،آزادی  ،جمهوری فدراتیو شورائی !

