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فرخ نگهدار و بازي با شخصيت 
  جزني

فرخ نگهدار از مسئولين سازمان فدائيان 
، اخيرًا سعی کرده )اکثريت(خلق ايران 

وسيله قرار دادن سی و است که با 
پنجمين سالگرد شهادت رفيق بيژن جزنی 
نقش خائنانه خود در تحکيم پایه های 
سلطه سرکوبگرانه جمهوری اسالمی را 

وی در این رابطه با . الپوشانی نماید
خودنمائی چندش آوری مطرح می کند که 
که اگر بيژن جزنی هم زنده بود در برخورد 

ه وی کرده به این رژیم همان می کرد ک
او چنين تصویری از شخصيت . است

جزنی ارائه می دهد که ادعا می کند که 
در  وی کسی نبود که اگر زنده بود، گویا

مقابل يورش ضد مردمی رژيم جنايتکار 
"  جمهوری اسالمی  به مردم ايران،

  ."را به هواداران توصيه کند“ مقاومت”
  ٦صفحه          

  وتالشي عبث براي  "اكثريت"
  !هايش "خطا"ماستمالي 

مدتی است که با سر باز کردن زوايای 
گوناگون داستان همکاری های سازمان 

اکثريت با جمهوری " فدائيان خلق"
اسالمی و مسئله همکاری اين جريان با 
دستگاه سرکوب اين رژيم جنايتکار، 
بهزاد کریمی از رهبران اين تشکيالت  در 

است تا با توسل به توجيهات تالش 
گوناگون و ماستمالی کردن جناياتی که 
در جريان اين همکاری ها رخ داده 
آبروئی برای اين جريان و همکارانش در 

اما از آنجا . اين تشکيالت  دست و پا کند
که داستان همکاری های اين جريان ضد 
مردمی با نيرو های امنيتی جمهوری 

وده و نيست اسالمی  يکی دو نمونه نب
هر چه بيشتر نامبرده تالش می کند 

   .کمتر موفق می شود
  ١٥صفحه    

  اشرف دهقانی   !كارگران زن زير سلطه ستم مضاعف
پرداخت مزد نابرابر در قبال کار برابر به کارگران زن، البته ستمی بوده و هست که در همه جوامع سرمایه داری در سطح جهان رواج 

با در نظر گرفتن مظالم و توهين و تحقير هائی که تحت حاکميت جمهوری  جامعه مردساالر حاکم بر ایرانولی این امر در . داشته و دارد
اسالمی بر زنان اعمال می شود و رژیم حاکم ستمگری خود بر زنان را با اسالم ارتجاعی خویش توجيه می کند، هم با شدت هر چه 

ن به طور رسمی در قانون درج شده و حتی اگر جنس دوم بودن ز.... بيشتری جریان دارد و هم ظاهرًا امری طبيعی به نظر می رسد
مجازات های بی رحمانه قرون وسطائی نيز برای جلوگيری و مقابله با به اصطالح اعمال ناشایست او در قانون در نظر گرفته شده است، 

سرمایه داران چرا  ،زن ستيزی و مردساالری یکی از وجوه بارز حاکميت جمهوری اسالمی را تشکيل می دهدو بطور کلی در شرایطی که 
یعنی از نظر آنها موجواتی درجه پائين و بی ارزش می باشند، کمترین مزد را  به کارگران زن صرفًا به خاطر این که زن هستندنتوانند 

مضاعف قرار به راحتی کارگران زن را مورد استثمار  نتوانند پرتو  حمایت همه جانبه رژیم حامی خویش،بپردازند؟ و به دیگر سخن چرا در 
٤صفحهدهند؟

 سرمقالهسرمقاله

 ...!، اعدامشان كردند خبر كوتاه بود
نگاهي به عكس العمل ايرانيان مقيم خارج از كشور به اعدام هاي اخير كه طي آن  ...

 دانمارك، در استهلكم، "مرگ بر جمهوري اسالمي"معترضين خشمگين با سر دادن شعار 
جمهوري اسالمي و شكنجه  داراسلو سفارتحانه ها و كنسولگريهاي رژيم  لندن و  پاريس،

را مورد تعرض قرار داده و تا جائي كه مي توانستند شيشه ها و وسائل اين مراكز 
خود نشان دهنده روحيه جديدي است كه به دنبال خيزش ماه ، جاسوسي را در هم شكستند
در پرتو چنين روحيه اي البته شكي نيست كه نيروهاي غير . هاي اخير شكل گرفته است

روحيه ي نيز مي كوشند خود را انقالبي جلوه دهند، ولي آنچه مهم است اين است كه مردم
يكي از ارزشمند ترين موئلفه هاي وضعيت سياسي كنوني در حال حاضر  تعرضي موجود

اگر با آگاهي انقالبي توام شود راه غلبه بر ضعفهاي جنبش كنوني را هموار كه است 
با تبليغات رياكارانه اصالح طلبان حكومتي قرار دارد در تقابل  اين روحيه،. خواهد ساخت

كه در ماه هاي اخير شديدا مي كوشيدند  چنين جلوه دهند كه با رژيمي كه جز زبان زور 
هرچند آنها به هر حال هنوز هم به  -رفتار كرد "مسالمت"نمي شناسد مي توان و بايد با 

  2صفحه                    .....دطرق گوناگون سعي در القاي اين روش سترون  را دارن

  
شيرين علم هولی، فرزاد کمانگر، : به یاد جانباختگان مبارز

 ١٩که در  مهدی اسالميان، فرهاد وکيلی و علی حيدريان
بدست دژخيمان جمهوری اسالمی  ١٣٨٩اردیبهشت 

  !اعدام شدند
  
  
  
  
  

 
 
  

  

 



  2 صفحه          131شماره                                      پيام فدايي 
 

 

ارديبهشت ماه يكبار ديگر ماهيت ضد  19روز يكشنبه  زنداني سياسي در 5اعدام 
عزم  مردمي رژيم دار و شكنجه جمهوري اسالمي را در مقابل ديد همگان قرار داده و 

هر مبني بر بر پا كردن را  ستبداد مذهبيا  حافظ منافع سرمايه داران در قالبن رژيم يا
كه جنايتكاراني كه كتمان نمي كنند . آشكار نمودبساط دار در سطح جامعه چه وسيعتر 

حال  ،كنترل توده هاي به جان آمده هستند در صدد "النصر بالرعب"با پيروي از خط 
با مي نامند، در تالش اند تا  " حكم حيات بخش قصاص"با توسل به  آنچه خود آنرا 

جنايت ننگ و سرا پا  "حيات" بترسانند و از اين طريقمردم را ارتكاب به هر جنايتي 
  .رژيم ضد مردمي خود را حفظ كنند

 
موج بزرگ اعتراضات ي صورت گرفته كه سالگرد در شرايطاخير اعدامهاي وحشيانه  

جمهوري اسالمي كه پايه هاي سلطه ضد بر عليه و مبارزات توده اي در سال گذشته 
در واقع، در سالگرد مبارزات . ، نزديك استرا به لرزه در آورد اين رژيم مردمي 

قهرمانانه توده اي يك سال گذشه، ضد انقالب حاكم نشان مي دهد كه براي بقاي خود 
نقالبي مبارزات توده ها، چاره اي جز توسل به اعدام و كشت و كشتار در مقابل امواج ا

در سال جديد هم خود دست اندركاران حكومتي پشت سر هم هشدار مي  .مردم ندارد
احتمال شعله ور شدن شورش هاي  ،دهند كه به دليل تعميق روز افزون بحران اقتصادي

زنداني سياسي و  5اعدام كه  استدر چنين شرايطي . اجتماعي  بزرگتري در پيش است
از  -  توسل به صدور احكام اعدامهاي بيشتر كه اخبارش در اينجا و آنجا شنيده مي شود

نتايج انتخابات رياست   به  معترضان"جمله قطعي شدن احكام اعدام سه تن از 
تنها از بروشني نشان مي دهد كه سردمداران وحشت زده جمهوري اسالمي  -"جمهوري
ايجاد فضاي  ست كه به هر تالش جنايتكارانه اي برايتوده هامجدد  خيزش وحشت
   .در جامعه و باز داشتن مردم از مبارزه دست مي زنندارعاب 

  
تكرار  اين روزها، آنچه رژيم در صدد پياده كردن آن در جامعه كنوني ايران است،

مي باشد، فجايعي كه در شرايط خاصي به جمهوري اسالمي  60فجايع سركوبگرانه دهه 
 60كنوني با آنچه در دهه اوضاع سياسي جامعه  اما واقعيت اين است كه. امكان بقا داد

اكنون روحيات  عليرغم تصور سردمداران جمهوري اسالميبود بسيار متفاوت است و 
روحيه تعرضي يكي از مشخصه هاي آن مي است كه  رفتهشكل گجديدي در ميان مردم 

هر ضربه دشمن را با مي كوشد كه تعرضي روحيه اين . باشد
 ضربه جديدي پاسخ دهد در جريان خيزش عظيم ماه هاي اخير 
خود را به خوبي بر همگان آشكار ساخت، و آن را امروز به 

مي  ي اخير عكس العمل مردم در مقابل اعدامهاخصوص در 
با توجه به موفقيت آمريكا و ديگر دول  60در سال  .وان ديدت

از جمله (امپرياليستي در فريب مردم ايران و فاكتورهاي ديگر 
سازشكاري و كوته بيني نيروهاي سياسي مختلف كه امكان تأثير 

مزدوران وقيح ، )گذاري گسترده بر مبارزات توده ها داشتند
كردند و در حالي  در خود احساس قدرت ميجمهوري اسالمي 

كه دست اندر كار ساخت جامعه مورد نظر خويش بودند، هنوز 
دادن جنازه  در آن شرايط آنها مثالً در قبال. دستشان كامالً براي همه مردم رو نشده بود

از آن خانواده هاي  ،اعدام كرده بودند به خانواده هايشانآنها را زندانيان سياسي اي كه 
اما،  .عزيزان شليك كرده بودندآن مي شدند كه به هم وله هائي خواهان پول گلداغدار 

با به دار آويختن هر زنداني هر كسي شاهد است كه  حال اوضاع ديگري وجود دارد و
 اخيراً نيز ديديم  .شهري ملتهب مي شود از طرف جنايتكاران جمهوري اسالمي،سياسي 

ني كه مي خواست ماهي سياه آموزگار جوا( كه با انتشار خبر اعدام فرزاد كمانگر
كوچولوي صمد بهرنگي گردد و از اين رو با اعمال و رفتار مردمي و مبارزاتي خود در 

و ) دل مردم منطقه جاي گرفته و محبوب و مورد احترام توده هاي مبارز كرد بود
نيروهاي سركوب خود را  مسئولين دولتي مجبور شدندكساني كه با وي اعدام شدند، 

تا مانع از گسترش مبارزات مردم در اعتراض به اعدام او و  گسيل نمايند انبه كاميار
دست اندر  ، 60سال هاي دهه  اگر چه امروز نيز همچون. اعدام شدگان ديگر گردند

، به خانوداه هايشان اجتناب مي اجساد كشتگان با بيشرمي تمام از تحويل كاران رژيم
مجبورند به مبارزه به گونه اي است كه ران مبارزاتي در جامعه ايحال وضع كنند ولي 

مبادرت به دستگيري خانواده هاي عزاداري با خانواده هاي آنان نيز بپردازند و از جمله 
 ديديم كه. كه از شهرستان براي تحويل جنازه عزيزان خود به تهران آمده اند كنند

ي مردم كردستان خود را با اعتصاب عموم ، اين رژيم بازعليرغم همه اين ددمنشي ها
   .به اعتراض بر خاستندكشتارهاي اخير رژيم  كه متحدا بر عليهديد مواجه 

 
نگاهي به عكس العمل ايرانيان مقيم خارج از كشور به اعدام هاي اخير كه طي آن 

 در استهلكم، "مرگ بر جمهوري اسالمي"معترضين خشمگين با سر دادن شعار 
و شكنجه  سفارتحانه ها و كنسولگريهاي رژيم داراسلو  لندن و  پاريس، دانمارك،

را مورد تعرض قرار داده و تا جائي كه مي توانستند شيشه ها و وسائل جمهوري اسالمي 
خود نشان دهنده روحيه جديدي است كه به ، اين مراكز جاسوسي را در هم شكستند

بته شكي نيست در پرتو چنين روحيه اي ال. دنبال خيزش ماه هاي اخير شكل گرفته است
كه نيروهاي غير مردمي نيز مي كوشند خود را انقالبي جلوه دهند، ولي آنچه مهم است 

يكي از ارزشمند ترين موئلفه هاي در حال حاضر  تعرضي موجودروحيه اين است كه 
اگر با آگاهي انقالبي توام شود راه غلبه بر ضعفهاي كه وضعيت سياسي كنوني است 

در تقابل با تبليغات رياكارانه اصالح  اين روحيه،. خواهد ساختجنبش كنوني را هموار 

  
  
  
  

  

 ...!خبر كوتاه بود ، اعدامشان كردند
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طلبان حكومتي قرار دارد كه در ماه هاي اخير شديدا مي كوشيدند  چنين جلوه دهند 
 -رفتار كرد "مسالمت"كه با رژيمي كه جز زبان زور نمي شناسد مي توان و بايد با 

در القاي اين روش سترون  را  هرچند آنها به هر حال هنوز هم به طرق گوناگون سعي
  .دارند

 
نگاهي به اوضاع كنوني نشان مي دهد كه با آشكار شدن ورشكستگي اصالح طلبان  

پيشنهادي آنها به اصطالح مدني و مسالمت آميز حكومتي و ستروني روشهاي اعتراض 
بهمن،   22در  "ولي فقيه"به ويژه پس از رسوائي راهپيمائي مشتركشان با طرفداران 

اوالً اين امر كه اين اصالح طلبان يا سبزها جز براي طوالني كردن عمر رژيم شان تالش 
نمي كنند و ثانياً با نشان داده شدن يك بار ديگر ورشكستگي راه هاي پيشنهادي آنان، 
راه براي درك  هر چه بيشتر ضرورت مقابله قهر آميز با دشمني كه شمشير را از رو 

جوانان هر چه بيشتري امروز به اين بيهوده نيست كه . ستابسته است هموارتر شده 
نتيجه مي رسند كه چاره اي جز اعمال قهر انقالبي در مقابل قهر ضد انقالبي رژيمي كه 

را با توسل به و اعتراض به وضع موجود سر تا پا مسلح بوده و همه راه هاي مخالفت 
  .زور بسته است وجود ندارد

  
ديده مي شود و اين  "سبزها "پراكندگي و بيحالي اي كه اين روزها در صفوف 

 "واليت فقيه"اندر ضرورت حفظ واقعيت كه هر روز يكي از قلم به مزدان اين جريان 
و  مخالفت صريح با سرنگوني جمهوري اسالمي  به مثابه عامل اصلي همه فحايع 

گفتگو با راديو فردا و  دررجوع شود به اظهارات اكبر گنجي (دنتاكنوني سخن مي گوي
خود نشان )"الوطن العربي"سيد عطاء اهللا مهاجراني در گفت وگو با هفته نامه لبناني 

ه يكي ديگر از موئلفه هاي وضعيت كنوني يعني رنگ باختن هر چه بيشتر تبليغات دهند
. و نفوذ  دارو دسته هاي ضد انقالبي اصالح طلبان حكومتي در ميان جوانان مي باشد

و در زمان نخست وزيري  60جواناني كه اعدامها و جنايات جمهوري اسالمي در دهه 
، امروز مي كوشند تجارب و درس هاي اندمير حسين موسوي را به چشم خود نديده 

آن دوره را جذب كنند و هر چه آگاهي آنها باال مي رود به همان حد با سبزها، اين 
به همكاران موسوي و كروبي جنايتكار مرزبندي مي كنند و هر روز بيشتر از روز پيش 
افتي اين نتيجه مي رسند كه آزادي جز با سرنگوني تماميت حمهوري اسالمي دست ني

كه اين روز ها در اعتراضاتي كه در خارج از درست با توجه به اين واقعيت است . است

جمهوري اسالمي با هر جناح و دسته "كشور شكل مي گيرد شاهد گستردگي فرياد 
 يشعاري كه  با خيزش اخير توده ها از سوي كمونيستها. هستيم "نابود بايد گردد

مي رود تا جايگاه واقعي خود را در مبارزات مردم  انقالبي طرح و تبليغ ميشد و امروز
است شعاري  "جمهوري اسالمي با هر جناح و دسته نابود بايد گردد". به دست آورد

اگر در مقياس توده اي در جامعه تكرار شود به مفهوم انعكاس نظر و خواست كه 
و نيروهاي  واقعي اكثريت مردم ايران بوده و بيانگر آن خواهد بود كه اصالح طلبان

با توجه به اين واقعيت . سازشكار در القاي شعار هاي خود ناموفق و ورشكسته شده اند
جمهوري اسالمي به مثابه رژيم حافظ نظام سرمايه داري حاكم بر كشور در تماميت كه 

خود مانع اصلي تحقق مطالبات مردم ما بوده و بدون سرنگوني انقالبي آن امكان رسيدن 
توده اي شدن شعار فوق در ايران نشانگر آن خواهد بود كه  ،ندارد به آزادي وجود

مردم ما در مبارزه براي رسيدن به آزادي و دستيابي به مطالبات انقالبي خود گامي 
  . بزرگ  به پيش گذاشته اند

  
جمهوري اسالمي به مثابه رژيم مدافع سيستم سرمايه داري وابسته سرنگوني انقالبي رژيم 

جهت اصلي مبارزات توده ها را تعيين كرده و مردم با طرد هر نيروئي كه  ايران، بايد
. خواهان حفظ اين رژم جهنمي مي باشد در صفي واحد براي پيروزي گام بردارند

تجربه نشان داده كه رژيمي كه جهت حفظ سلطه منحوس اش بساط دار بر پا كرده و 
شدني نبوده  و تنها راه مقابله  اصالح ،قساوتهاي وحشيانه خود را به نمايش مي گذارد

  . زباله دان تاريخ مي باشد افكندن آن بهبا آن انقالب جهت 
  

" سبزها "پراکندگی و بيحالی ای که اين روزها در صفوف 
ديده می شود و اين واقعيت که هر روز يکی از قلم به مزدان 

و  مخالفت صريح " واليت فقيه"ضرورت حفظ  اين جريان اندر
با سرنگونی جمهوری اسالمی  به مثابه عامل اصلی همه 

رجوع شود به اظهارات اکبر (فحايع تاکنونی سخن می گويند
گنجی در گفتگو با راديو فردا و سيد عطاء اهللا مهاجرانی در 

خود نشان دهنده يکی ديگر از ")الوطن العربی"گفت وگو با 
های وضعيت کنونی يعنی رنگ باختن هر چه بيشتر موئلفه 

تبليغات و نفوذ  دارو دسته های ضد انقالبی اصالح طلبان 
جوانانی که اعدامها و . حکومتی در ميان جوانان می باشد

و در زمان نخست  ٦٠جنايات جمهوری اسالمی در دهه 
وزيری مير حسين موسوی را به چشم خود نديده اند، امروز 

جارب و درس های آن دوره را جذب کنند و هر می کوشند ت
چه آگاهی آنها باال می رود به همان حد با سبزها، این 

 .همکاران موسوی و کروبی جنایتکار مرزبندی می کنند

  ١٧از صفحه    ....شورش  برحق است

دولت برای آنها نه موقتی که   های ریاضت کشی کارگران و زحمتکشان یونان با توجه به بحران موجود و عمق آن دريافته اند که که سياست
ظور ادامه کارگران  و زحمتکشان صرفًا به من تجربه نشان داده که برای آنکه . های سال ادامه خواهد داشت اگر با آنها مقابله نکنند برای سال

 حيات  و مقابله با تعرض سرمایه داران و دول آنها مجبور به ریختن به خيابان ها  و درگيری با پليس ضد شورش مسلح به باتوم و گاز اّشک
و تمام عوارض آن مانند    های مادی چنين بربریتی که همان سلطه سرمایه های گرم و کشنده نگردند، اگر قرار است ریشه آور و اسلحه

هایشان که در اثر مبارزات پيشينيان طبقه  واقعا خشکانده گردد،برای اينکه دست آورد... خانمانی،  جنگ،تجاوزگری، و  بيکاری فقر، بی. بحران
ای به جز ایجاد جهانی که در آن توليد اجتماعی  کارگر بدست آمده اندپس گرفته نشوند بلکه پایدار مانده ،بسط و گسترش  داده شوند چاره

که بيشک ست چنين جهانی . بر اساس سهم هر کس بر اساس مقدار کارش تقسيم شود وجود ندارد - های ضروری پس از کم و کاست- 
برای رسيدن به چنين جهانی کارگران نه تنها باید برای کسب . ها خواهد بود سیاسرشار از وسيعترین آزادی ها، وسيعترین دمکر

بلکه باید به منظور خلع يد از بورژوازی و کسب قدرت سياسی  تدارک انقالب اجتماعی را در  شان تحت همين نظام مبارزه کنند حقوق
بنابر این برای به عقب راندن بورژوازی و دولتش هر جا که الزم باشد  آن طور که کارگران و زحمتکشان یونان در .دستور کار خود قرار دهند

  موضوع ،موضوع مرگ و زندگی"دهند که هنگامی که   زحمتکشان یونان نشان می. زد چند روز گذشته نشان داده اند باید  دست به شورش
     " .شورش بر حق است"باشد ،" 
    اميدوار-غالم    ٢٠١٠/۵/٧
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در سيستم سرمایه داری وابسته حاکم بر 
ایران که در آن سرمایه داران داخلی و 
خارجی انگل صفت، از حاصل رنج و زحمت 
طاقت فرسای کارگران ارتزاق می کنند و  

معامله غير مستقيم با گوشت و "ضمن 
عبارتی از انگلس در " (پوست انسانی

به ) کتاب وضع طبقه کارگر در انگلستان
کارگران نی دست می یابند، سودهای کال

به مثابه ستمدیده ترین بخش طبقه زن 
کارگر در معرض شدیدترین استثمارها قرار 

دو بار  آنها از طرف سرمایه داران. دارند
مورد ستم قرار می گيرند، یک بار به عنوان 
کارگر همانند مردان هم طبقه ای خود و 

این پدیده . یک بار نيز به خاطر زن بودنشان
مانه در ارتباط با کارگران زن، در همه ظال

جوامع سرمایه داری در اشکال متفاوت و 
اما . به درجه ای کمتر یا بيشتر وجود دارد

سرمایه داران داخلی و که  در جامعه ما
از طریق رژیم مطلوب خویش یعنی  خارجی

جمهوری اسالمی وابسته به امپریاليسم 
بر آن حکم می رانند، ستمی که بر 

ن زن اعمال می شود یکی از کارگرا
  .شدیدترین ستم ها می باشد

  
حافظ منافع  رژیم مدافع وسلطه تحت 

سرمایه سيستم سرمایه داری در ایران، 
به قيمت تحميل  امکان یافته اند داران

مصائب و  درد و رنج های وحشتناک به 
خانواده های کارگری و  محکوم کردن آنها 

وت های به گرسنگی و مرگ تدریجی، به ثر
عظيمی دست یافته و هر روز فربه و فربه 

با وجود بخشی از  این ثروت . تر گردند
 ازبر جامعه  حاکمظالمانه بسيار شرایط 

و با گرفتار  کار پر رنج و زحمت کارگران زن
آمدن آنها در زندگی پر محنت و زجر آور، 

  .است بدست آمده
  

شکی نيست که بررسی شرایط کار و 
ایران و در این ميان کارگران زندگی کارگران 

زن به مطالعه و تحقيقی جدی نيازمند 
در اینجا ضمن تأکيد بر این واقعيت . است

که امروز شرایط کار و زندگی همه کارگران 
در ایران به قدری دلخراش و مصيبت بار 
گشته و به خصوص بيکاری چنان وضع 
طاقت فرسائی برای کل طبقه کارگر ما 

ندگی به جهنمی برای بوجود آورده که ز
همه آنها تبدیل شده است، سعی بر آن 
است که با نگاهی گذرا به وضع کارگران 
زن، ستم های خاصی را که بر این بخش 

از طبقه کارگر ایران تحميل می شود، مورد 
  .توجه قرار دهيم

  
با نگاهی به شرایط کار و زندگی کارگران 
زن، عيان ترین ستم سرمایه داران به این 

خش از طبقه کارگر ایران را می توان در  ب
دستمزد بسيار ناچيزی مشاهده کرد که به 
کارگران زن در ازای کار طاقت فرسایشان 

در جامعه ایران این یک  .پرداخت می شود
واقعيت عيانی است که سرمایه داران در 
مقابل انجام کاری واحد، همان مزدی که 
به کارگران مرد تعلق می گيرد را به 

  .ارگران زن نمی دهندک
  

پرداخت مزد نابرابر در قبال کار برابر به 
کارگران زن، البته ستمی بوده و هست که 
در همه جوامع سرمایه داری در سطح 

ولی این امر در . جهان رواج داشته و دارد
با در نظر  جامعه مردساالر حاکم بر ایران

گرفتن مظالم و توهين و تحقير هائی که 
مهوری اسالمی بر زنان تحت حاکميت ج

اعمال می شود و رژیم حاکم ستمگری 
خود بر زنان را با اسالم ارتجاعی خویش 
توجيه می کند، هم با شدت هر چه 
بيشتری جریان دارد و هم ظاهرًا امری 

اگر زن به طور . طبيعی به نظر می رسد
کلی از نظر سرمایه داران و رژیم حافظ 

ًا دارای ذات) جمهوری اسالمی(منافع آنان 
چنان خصلت ها و ویژگی های منفی است 
که موجودی درجه دوم و پائين تر از مرد به 
حساب می آید، اگر جنس دوم بودن زن به 
طور رسمی در قانون درج شده و حتی 
مجازات های بی رحمانه قرون وسطائی 
نيز برای جلوگيری و مقابله با به اصطالح 

گرفته اعمال ناشایست او در قانون در نظر 
در شرایطی که شده است، و بطور کلی 

زن ستيزی و مردساالری یکی از 
وجوه بارز حاکميت جمهوری اسالمی 

سرمایه چرا  ،را تشکيل می دهد
به کارگران زن صرفًا به نتوانند داران 

یعنی از نظر  خاطر این که زن هستند
آنها موجواتی درجه پائين و بی ارزش 
می باشند، کمترین مزد را بپردازند؟ و 

پرتو  حمایت به دیگر سخن چرا در 
 همه جانبه رژیم حامی خویش،

به راحتی کارگران زن را مورد  نتوانند
 استثمار مضاعف قرار دهند؟ 

با اندک تعمقی روی مطالب فوق می توان  
اتفاقًا جمهوری اسالمی درست دید که 

برای خدمت به سرمایه داران و تأمين 
حداکثر سود برای آنان است که از بدو به 

زن ستيزی و   ،قدرت رسيدن خویش
تقویت فرهنگ مردساالری را با شدت تمام 
دنبال نموده و در حالی که با سرکوب زنان 
به سرکوب کل جامعه پرداخته، شرایط را 
نه فقط برای استثمار کل طبقه کارگر بلکه 
به طور مشخص جهت استثمار هر چه 
شدیدتر یک بخش از این طبقه یعنی 

نوشته در  .کارگران زن فراهم نموده است
حاضر تا حد ممکن سعی خواهد شد که 
به انواع ستم هائی که از طرف سرمایه 
داران بر کارگران زن وارد می آید، پرداخته 

اما در آغاز به موضوع دستمزد نابرابر . شود
برای کارگران زن در مقابل کار برابر 

 .  بپردازیم
  

حضور کارگران زن را امروز در ایران 
های کار و توليد  تقریبًا در همه حوزه

اما با ایجاد . می توان مشاهده نمود
موانع گسترده بر سر راه اشتغال 

کارخانه ها يک سری ازکارگران زن در 
و موسسات بزرگ توليدی که توسط 
رژیم حاکم صورت می گيرد، بيشترین 
تمرکز آنها در کارگاه های توليدی 
کوچک، در قاليبافی ها، در صنعت 

وليدی با ابزاری انجام کار ت(خانگی 
، در کشاورزی و )ساده در خانه

همچنين انجام کار خدماتی در بعضی 
خانه های در و به خصوص اماکن 

  .  ثروتمندان می باشد
  

قاليبافی به عنوان یک کار توليدی از دیر باز  
توسط کودکان به خصوص دختر بچه  عمدتًا

سرمایه داران . ها و   زنان صورت می گيرد
برای باال بردن سود هر چه بيشتر از این 
کار پر زحمت، به سازمان دادن کار نه تنها 
در کارگاه ها بلکه در خانه های کارگری نيز 

یکی از اشکال کار به این . می پردازند
زم صورت است که دار قالی و  نخ و لوا

اوليه دیگر، توسط سرمایه دار در اختيار 
زنان کارگر قرار می گيرند و زن کارگر در 

اغلب به همراه کودکان خویش  خانه خود
اما در . گردد به بافتن فرش مشغول می

ازای فرش بافته شده که به سرمایه دار 
تحویل داده می شود چقدر پول به کارگر 

فت زن پرداخت می شود؟ با قاطعيت باید گ
به مقداری که نمی تواند حتی حداقل 
معيشت زندگی خود و فرزندانش را نيز 

  .تأمين کند
  
روستاهای تبریز "، گزارشیبنا به  

باالترین آمار مربوط به کودکان کار در 
قالی باف خانه ها و یا کارگاه ها را 
دارند که بهترین قالی ها را با 
 ."ارزانترین قيمت می بافند

ود بزرگ شده اند و به کودکانی که ز"(
اردیبهشت  ١٠ -"روز کارگر رسيده اند

 اما، قالی و گليم بافی امروز به ).١٣٨٩
که خانه های محقر و کم نور و سردی هم 

اغلب توسط در حاشيه شهرها 
زحمتکشان رانده شده از روستا  برپا 
گشته، کشيده شده است و در آنجا هم 

به  در شرایط بسيار دشواری زنان و کودکان

 !كارگران زن، زير سلطه ستم مضاعف
  
  
  
  
  
  
  
  

  قالي باف  استان آذربايجان در يك كارگاه خانگيكارگران زن 
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آن  .بافتن قالی یا گليم مشغول هستند
مکان ها به خصوص در محالت حاشيه 

بيغوله های تنگ و تاریکی بيش شهرها 
نيستند و به همين خاطر برای کار 

نياز به نور و فضای باز از که  قاليبافی
ود بدیهی ترین شرایط الزم محسوب ميش

. برخوردارند یشرایط کامًال غير مناسباز 
است که بيغوله های تنگ و تاریک این در 

زندگی سياه قالی بافان به تباهی و 
گرفتاری در انواع فالکت ها و  امراض و 

حتی توجه به . بدبختی سپری می شود
وضعيت مکانی که قالی بافان ساعات 
طوالنی روز و شب خود را در آن می 
گذرانند و بيانگر شرابط کار بسيار غير 

است، می تواند مناسب و وخيم برای آنان 
گویای این امر هم باشد که چه الزاماتی 
آنها را مجبور به تن دادن به چنين شرايط 

جای تردید نيست ! دهشتناکی کرده است
که آن الزامات چيزی جز مواجه با فقر و 
گرسنگی این کارگران و تالش آنها برای 
بقاء و زنده ماندن نيست؛ و درست همين 

ها را مجبور کرده واقعيت دردناک است که آن
  ! به مزد های بسيار پائين هم گردن بنهند

  
برای این که هر چه بيشتر متوجه شویم 

و  کار بسيار غير مناسبشرایط تحميل که 
 چگونه در حقمورد اشاره، حد استثمار 

برای سرمایه  فقالی با زن و کودک کارگران
داران امکان پذیر شده، الزم است بدانيم 

ی رين ضد کارگاساس قوانبر که 
قالی بافان جزء جمهوری اسالمی، 

و  طبقه کارگر محسوب نمی شوند
سالهاست که این رژیم، کارگران قالی 
باف را حتی از داشتن نام کارگر نيز 

تاریخ این امر به  .محروم کرده است
دوره خاتمی، این آخوند فریبکار مدافع 
سيستم ظالمانه سرمایه داری بر می 

در زمان ریاست جمهوری این مهره  .گردد
رژیم بود که اعالم شد که قالی بافان کارگر 

تحت  نبوده و در نتيجه نمی توانند و نباید
معنی عملی  .پوشش قانون کار قرار بگيرند

آن بود و  ،برای سرمایه داران مصوبهاین 
هيچگونه مسئوليتی قانونًا هست که آنها 

خود  در هيچ زمينه ای در قبال کارگران
بنابراین سرمایه داران دست اندر  .ندارند

نه تنها از این امکان برخوردارند که کار قالی 
مزد کارگران قالی باف را به هر ميزان که 

در قبال کار و توليد  و بخواهند پائين بياورند
مزد بسيار ناچيزی  این کارگران، گرانبهای

غير  در ارتباط بابلکه به آنها بپردازند 
وخامت بار بودن شرایط کار  مناسب و

کارگران قالی باف و یا مسایل دیگر از 
بيمه درمانی آنها و حتی بروز حوادث جمله 

. پاسخگوی هيچ کس نباشنددر حين کار، 
تحت حمایت قانون، به این ترتيب 

ی که قانونًا کارگرتلقی نمی کارگران
شوند و اکثر آنها را زنان و کودکان 

ز شدیدترین تشکيل می دهند با یکی ا
شيره  استثمارها مواجه بوده و 

جانشان به نفع سرمایه داران کشيده 
نگاهی به مطلب زیر این  .می شود
  : را تا حدی آشکار می سازد حقيقت

های پوستی دانشگاه  بخش بيماری"
شهيد صدوقی در یزد، گزارشی را 

 ٩٢منتشرکرده که نشان می دهد که 
ن در صد گليم بافان و قالی بافان ز

نيمی از این کارگران زن، . هستند
سال  ١٦دختران جوان و نوجوان زیر 

ساعت کار  ١٦تا  ١٢هستند که بين 
در این مرکز پزشکی پس از . می کنند

 ١٠تحقيقات آسيب شناسی بيش از 
نوع  بيماری های پوستی، عضالنی و 
استخوانی در ميان زنان کارگر 

عکسبرداری . شناسائی شده است
ز استخوان انگشت ها های داخلی ا

نشان می دهند که در برخی موارد 
استخوان انگشت بافندگان تغيير 

آری، این از معدود  ."شکل داده اند
گزارشاتی است که یک گوشه از واقعيت 
دردناک زندگی کارگران قالی باف در آن 

با توجه به این که . منعکس شده است
کارگران زن بخش اصلی قالی و گليم بافان 

از ورای این  ،ایران را تشکيل می دهند
گزارش شدت استثمار و شرایط کار و 

می زندگی طاقت فرسای کارگران زن را 
  .مشاهده نمودتوان 

  
در ادامه گزارش فوق چنين آمده  

 ٢٨٣در پژوهش دیگر که از ": است
کارگاه قالی بافی در اصفهان انجام 
شده است، موارد زیر شناسایی 

های تنفسی، سردرد  اند، بيماری شده
های چشمی، امراض  شدید، ناراحتی

های  پوستی و به خصوص ناراحتی
عصبی و روانی درميان زنان کارگر 

زنان کارگر، "نقل از ." (گير است همه
قربانيان خاموش حوادث شغلی، 

  ).١٣٨٩اردیبهشت  ١٢ -محمد صفوی
 

با وجود چنين شرایط مرگ باری که زندگی 
را احاطه ) و کل کارگران ایران(کارگران زن 

کرده است، گرفتاری آنها در مصيبت های 
مرگ زا، مردن در سنين جوانی، خودکشی 
و خود سوزی  امری است که این کارگران 
دائمًا با آن مواجه هستند و اخبار دردناک 

چند  مربوط به این واقعيت ها هم هر از
این . گاهی در رسانه ها منتشر می گردند

وضع با شرایطی قابل مقایسه است که 
انگلس با زندگی در ميان کارگران انگلستان 
در قرن نوزدهم و بررسی موشکافانه 

وضع "شرایط کار و زندگی آنها، در کتاب 
، تشریح کرده "طبقه کارگر در انگستان

انگلس در آن زمان در مورد سرمایه  .است
سيادت "دارن انگلستان، طبقه ای که 

را به عهده داشت، " سياسی و اجتماعی
سخنان زیر را مطرح کرده است، سخنانی 

  :که عينًا در جامعه ما نيز صادق است
 

زمانی که فردی به فردی دیگر " 
ضرری جسمی وارد می آورد، آنهم 
ضرری که به مرگ وی بيانجامد، این 

جرم از را ما کشتن می ناميم؛ و اگر م
پيش بر این دانا بود که این ضرر به 
مرگ منجر خواهد شد،آنگاه عمل اورا 

حال که جامعه صدها  .قتل می ناميم
پرولتر را در چنان وضعی قرار می 
دهد که آنها الزامًا به دام مرگی 
زودرس و غير طبيعی می افتند، 
مرگی که همانقدر جبری است که 
مرگ به وسيله گلوله و شمشير، 

ی جامعه شرایط الزم حيات را از وقت
دست هزاران نفر بدر برده و آنها را در 

به  قادرشرایطی قرار ميدهد که در آن 
زندگی کردن نيستند، وقتی که آنها را 
به زور چوب قانون وادار می کند که در 
این شرایط بمانند تا مرگ که نتيجه 
این شرایط است سر رسد، وقتی که 
جامعه می داند و به خوبی هم می 
داند که این هزاران نفر اجبارًا قربانی 
این شرایط خواهند شد، و با وجود این 

بر قرار نگاه می  شرایط مربوطه را
دارد، پس این هم همان قتل عمد 
است که عمل یک فرد، ولی قتلی 
پنهانی و خائفانه، قتلی که هيچکس 
نمی تواند در قبال آن از خویشتن 

قتلی که ظاهرًا قتل نيست، . دفاع کند
زیرا که کسی قاتل را نمی بيند،  زیرا 
که مرگ این قربانی چونان مرگی 

، ولی در ......طبيعی به نظر می آید
 ."هر حال قتل عمد است

واقعيت این است که کارگران ما و بويژه 
زندگی  ٢١زنان کارگر در حاليکه در قرن 

می کنند اما در همان شرايط بسيار 
ظالمانه ای بسر می برند که کارگران اروپا 

در آن قرار داشتند؛ البته با  ١٩و  ١٨در قرن 
یکی از این تفاوت که کارگران ما به قول 

یاوران کبير طبقه کارگر ایران یعنی رفيق 
امير پرویز پویان، شرایط پليسی 
دهشتناکی را هم تجربه می کنند و هر 
روز با ماشين سرکوب ويژه اين دوره و 
زمانه سرکوب شده و کمترین فریاد تظلم 

چنين . خواهی شان در گلو خفه می شود
وضعی در جامعه ما امروز با حاکميت 

سالمی که در اوضاع و احوال جمهوری ا
کنونی در جهان سرمایه داری تا حال 
حاضر، مطلوبترین رژیم برای امپریاليست 

است، بوده ها و سرمایه داران ایرانی 
اکنون به حوزه . امکان پذیر گشته است

های دیگری بپردازیم که کارگران زن تحت 
سيستم سرمایه داری حاکم بر ایران مورد 

  .ارندستم مضاعف قرار د

  )ادامه دارد(

واقعيت این است که کارگران ما و بويژه 
زندگی می  ٢١ليکه در قرن زنان کارگر در حا

کنند اما در همان شرايط بسيار ظالمانه ای 
و  ١٨بسر می برند که کارگران اروپا در قرن 

در آن قرار داشتند؛ البته با این تفاوت که  ١٩
کارگران ما به قول یکی از یاوران کبير طبقه 
کارگر ایران یعنی رفيق امير پرویز پویان، 

م تجربه شرایط پليسی دهشتناکی را ه
می کنند و هر روز با ماشين سرکوب ويژه 
اين دوره و زمانه سرکوب شده و کمترین 
فریاد تظلم خواهی شان در گلو خفه می 

چنين وضعی در جامعه ما امروز با . شود
حاکميت جمهوری اسالمی که در اوضاع و 
احوال کنونی در جهان سرمایه داری تا حال 

یاليست ها حاضر، مطلوبترین رژیم برای امپر
است، امکان بوده و سرمایه داران ایرانی 

  . پذیر گشته است
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، اخيرًا )اکثريت(فرخ نگهدار از مسئولين سازمان فدائيان خلق ايران 
سعی کرده است که با وسيله قرار دادن سی و پنجمين سالگرد 
شهادت رفيق بيژن جزنی نقش خائنانه خود در تحکيم پایه های 

وی در . الپوشانی نماید سلطه سرکوبگرانه جمهوری اسالمی را

این رابطه با خودنمائی چندش آوری مطرح می کند که که اگر بيژن 
جزنی هم زنده بود در برخورد به این رژیم همان می کرد که وی 

او چنين تصویری از شخصيت جزنی ارائه می دهد که . کرده است
در مقابل  وی کسی نبود که ادعا می کند که اگر زنده بود، گویا

 ضد مردمی رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی  به مردم ايران، يورش
  ."را به هواداران توصيه کند“ مقاومت”" 
  
فرخ نگهدار کسی است که در شرایط ویژه ای از تاریخ سازمان  

زمين را ) ۵٧سال (و در شرايطی که انقالبچریکهای فدائی خلق 
ماری به توانست همچون  زير پای رژيم شاه به لرزه در آورده بود

از همان . درون این سازمان خزیده و خود را در رهبری آن قرار دهد
این  زمان وی به همراه دیگر دوستان دغلکارش با ریا و تزویر،

سازمان را به آستانبوسی سردمداران رژیم تازه استقرار یافته 
خمينی، این نوکران جدید امپریاليسم و حافظين سيستم سرمایه 

ده و درست از همان موقع مهر خيانت به توده داری در ایران، بر
های در بند ایران و به رفقای فدائی ای که آن سازمان را با تحمل 
رنج و زحمت بسيار و با خون خویش پرورش داده بودند، بر پيشانی 

بنابراین، برای تمام کسانی که وی را از همان سال . اش حک شد
. ير وی روشن استها  می شناسند، هدف از ادعاهای کذائی اخ

به این قصد و دليل وی امروز در شرایط رشد جنبش انقالبی مردم، 
که البته صرفًا به (به فکر توجيه و ماستمالی خيانتها و جنايات خود 

سال های اوليه حاکميت جمهوری اسالمی هم محدود نمی شود 
در حق مردم ایران افتاده است که ) و تا به امروز نيز ادامه دارد

از . ند جوانان بی اطالع از مسایل  و تاریخ آن دوره را فریب دهدبتوا
رذیالنه به وقيحانه ترين  جهت رسيدن به اين هدفآنجا که وی 

جنبش  شکل به شخصيت بيژن جزنی به مثابه يکی از چهره های
اهانت و تعرض می کند، خود را موظف   آزاديخواهانه مردم ايران

ین رفيق و رفقائی که در مبارزه با رژيم ديدم تا در دفاع از مبارزات ا
وابسته به امپرياليسم شاه با مقاومت غير قابل انکارشان در 
مقابل ديکتاتوری  شاه جانشان را بر سر آرمانهای انسانی شان 
گذاشتند و سرانجام به آن شکل وحشيانه در تپه های اوين ترور 

  * .شدند، توضيح کوتاه زير را بنويسم
  

در نوشته ای که درسالگرد ترور بيژن جزنی واز قرار برای  نگهدار
بيژن "گراميداشت خاطره  وی نوشته است، ناگهان در لباس يک 

فهم این که   : "وارد صحنه شده و مدعی می شود که" شناس
بيژن ایستادن در برابر موج مردمی که به پيشوایی آیت اهللا 
خمينی در ميدان بودند را توصيه نمی کرد برای هرکس که 

وسپس برای اينکه خواننده   ."بيژن را می شناخت دشوار نبود
متوجه اغراض پليد وی نشود ضمن تعريفی از بيژن و در آميختن 

 "کمی چاشنی احساسی به حرفهای خود، می گويد که جزنی 
بيش از ما عقل، تدبير، تجربه و احساس مسووليت، و به اندازه ما 
به جنبش فدایی تعلق خاطر داشت، که صدها هزار جوانه اميد را 

یر چرخ انقالبی که قطعا اسالمی می شد و شد، مدفون براحتی ز
" صدها هزار جوانه اميد"همانطور که می دانيم حقيقتًا ." نکند

يعنی جوانان طرفدار سازمان فدائی که کامًال آماده مبارزه تا پای 
جان برای آزادی و رهایئ خلق خویش از قيد سلطه امپریاليست 

خيانت فرخ نگهدار و خيانت ها و همه مرتجعين داخلی بودند، با 
کاران دیگر در سازمان فدائی بعد از قيام بهمن، یا در قتلگاه رژیم 

اسير بخشا جمهوری اسالمی در خاک و خون غلطيده شدند و یا 
 اکنون فرخ نگهدار . سياه چال های قرون وسطائی آن رژیم گشتند

شدن  "مدفون"با دنائت تمام این واقعيت تلخ و دردناک را نه تنها 
، بلکه از آن آن جوانان زیر چرخ انقالب به اصطالح اسالمی می نامد

مدعی می فراتر 
شود که گویا بيژن 

عقل، " جزنی چون
تدبير، تجربه و 

" احساس مسووليت
اش بيشتر بوده 
است اگر زنده بود 
همان می کرد که 
دارو دسته خيانتکار 

کمتر "  عقل، تدبير، تجربه و احساس مسووليت" نگهدار عليرغم
  !انجام دادند

رماالن وفال گيران در خيال خود سرنوشت آتی نگهدار که همچون  
بيژن جزنی در صورتی که زنده می ماند را هم  پيش بينی می 
کند، با مایه گذاشتن از آن رفيق انقالبی و با ادعائی واهی در 
حقيقت می کوشد همه خيانت های آن دوره و همکاريهای بعدیش 

های امنيتی جمهوری اسالمی، آنهم در بحبوحه با دستگاه 
را به پای بيژن جزنی هم " جوانه های اميد"کشتارهای خونين 

او تأکيد می کند که در آن دوره اول روی کار آمدن . بنویسد
که  جمهوری اسالمی اگر بيژن جزنی زنده بود، او گویا کسی نبود

می به در مقابل يورش ضد مردمی رژيم جنايتکارجمهوری اسال
به اين ترتيب  ". به هواداران توصيه کند"را “ مقاومت”" مردم ايران 

خواننده آگاه خيلی زود متوجه می شود که آن تعريف کردن از بيژن 
هم در واقع تعريف از خودی بوده که مصلحت ايجاب کرده درچنين 

آخر او در طول همه سالهای خيانتش  !شکلی و رنگی بيان شود
ر رنگ عوض کرده و در انتخاب رنگ و شکل برای به مردم،  صد جو

  !مقاصد دغلکارانه اش تخصص ويژه ای دارد
  

برای اينکه وسعت باور نکردنی تعرض نگهدار به شخصيت بيژن 
جزنی را بهتر بفهميم الزم است به گونه ای که وی می گوید 
جزنی را در دوره به قدرت رسيدن خمينی و دار و دسته اش زنده 

اگر چنين .  و بعد بر مبنای ادعاهای نگهدار پيش برویمتصور کنيم 
  :کنيم آنگاه می بينيم که

   
به باور نگهدار اگر بيژن زنده بود او نيز در شرايط سال های  

که مبرم ترين وظيفه کمونيستها و نيرو های   ٥٧-٥٨
انقالبی تحليل ماهيت رژيم تازه به قدرت رسيده بود، از اين 

همان روشها و رفتار های  تحليل سر باز زده و
اپورتونيستی و دودوزه بازی را در پيش می گرفت که دارو 

و با بازی در ميان اختالفات ! دسته نگهدار در پيش گرفتند
درونی هيئت حاکمه، همچون پاندول رقصيدند و البته تا به 

همچنين متوجه می ! امروز هم خيال باز ايستادن ندارند
اگر بيژن زنده بود در شرايطی که  شویم که  به باور نگهدار

مسلح شدن يکی از بزرگترين دستاوردهای قيام بهمن 
بود، به جای سازماندهی مردم  بخشهائی از توده ها

مسلح، به ساز خلع سالح رژيم ضد انقالبی  جديد رقصيده 
که شرايط انقالب و قيام، " صدها هزار جوانه اميد"و 

مسلحشان ساخته بود را خلع سالح کرده و کت بسته 
آری، به !  تحويل امثال خلخالی ها والجوردی ها می داد

افع و مصالح خلق رزمنده باور نگهدار اگر بيژن زنده بود من
وبه خاطر ! ترکمن را فدای حفظ اتحاد با خمينی می کرد

، خلق کرد را در مقابل تعرض "چپ روی کودکانه"پرهيز از 
وحشيانه جمهوری اسالمی تنها گذاشته و با فرمان زمين 
گذاشتن اسلحه به هواداران بی شمار فدائی در 

و پرچم  کرده" آشپيتال"کردستان، به قول مردم کرد 
" مدفون"به این ترتيب گویا بيژن  با  .تسليم را بر می افراشت

نمودن همه اعتبار واميدی که عنصر چريک فدائی در کردستان 
" امام ضد امپرياليست" يعنی " رهبر انقالب" شکل داده بود، توجه

 

  و بازي با شخصيت جزني فرخ نگهدار
 

به باور نگهدار اگر بيژن زنده بود در 
شرايطی که يکی از بزرگترين 

مسلح شدن دستاوردهای قيام بهمن 
ای جبود، ب بخشهائی از توده ها

سازماندهی مردم مسلح، به ساز خلع 
سالح رژيم ضد انقالبی  جديد رقصيده و 

که شرايط " صدها هزار جوانه اميد"
 انقالب و قيام، مسلحشان ساخته بود را
خلع سالح کرده و کت بسته تحويل 
!  امثال خلخالی ها والجوردی ها می داد

آری، به باور نگهدار اگر بيژن زنده بود 
خلق رزمنده ترکمن را مصالح منافع و 

وبه ! فدای حفظ اتحاد با خمينی می کرد
، "چپ روی کودکانه"خاطر پرهيز از 

خلق کرد را در مقابل تعرض وحشيانه 
نها گذاشته و پرچم جمهوری اسالمی ت

 .تسليم  بر می افراشت
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همان امامی که فرخ نگهدار و ! را کمی به خود جلب می کرد
مان فدائی برای سالمتی اش اعالميه خيانت کاران دیگر در ساز

خلق کرد را زير پاهای وی " جوانه های اميد" صادر کردند و
به باور نگهدار اگر بيژن زنده بود در شرايطی که ! نمودند" مدفون"

رهبری بزرگترين سازمان کمونيستی کشور به دست اش افتاده 
به طرح بود، از دامن زدن به مبارزه ايدئولوژيک یعنی ميدان دادن 

نظرات مختلف و از جمله نظراتی که در آن زمان با نام رفيق اشرف 
دهقانی شناخته شد، در درون سازمان و در سطح جنبش 
جلوگيری می نمود، و در عوض با تکيه به باند بازی و رفيق بازی و 

، موقعيت و ترور وتخریب شخصيت مخالفين خود توسل به شانتاژ
عليه مخالفين نظری خود همان می خويش را تحکيم می کرد و بر 

کرد که اين دارو دسته رسوا کردند، و کار را به آنجا  رساندند  که 
حتی از تقلب در رای گيری در جلسات سازمانی هم کوتاهی 

اگر بيژن زنده بود به جای در پيش گرفتن سياستهائی که ! ننمودند
يق تر می پيوند  سازمان فدائی آن دوره با کارگران را بيشتر و عم

کرد، همانند فرخ نگهدار و همدستانش عمال به تفرقه و انشقاق 
در صفوف کارگران دامن می زد و بعد بخش بزرگی از آن سازمان 
که در شرايط بعد از قيام بهمن به اميد طبقه کارگر تبديل شده و 
وظيفه بزرگ و تاريخی هدايت جنبش بر دوش اش بود را به چکمه 

فرخ نگهدار مسلمًا شرم نمی کند . ی بردليسی ارتجاع حاکم م
به خيال او اگر جزنی زنده . که این اتهام را هم به بيژن جزنی بزند

بود در شرایط حمله سراسری و خونين جمهوری اسالمی به مردم 
هم همان رهنمودی را به نيروهای هوادار سازمانش  ٦٠در سال 

خ نگهدار و می دانيم که  فر. می داد که فرخ نگهدار رسوا داد
همدستانش در این سال، در رذالت و خيانت و جنایت در حق مردم 
تا آنجا پيش رفتند که برای نيروهای خود رهنمود جاسوسی از 

  !  مردم به نفع جمهوری اسالمی صادر کردند
  
آری، فرخ نگهدار رسوا ادعا می کند که اگر بيژن جزنی  

دها هزار ص"زنده بود به دليل احساس مسئوليت نسبت به 
،  به حمايت از استبداد مذهبی بر می خاست "جوانه اميد

را " انتقاد با جمهوری اسالمی -مشی و سياست اتحاد "و 
در پيش می گرفت، و به این شکل با حفظ نيرو، آن 

شکوفایی "سياست را هم سریعًا به مشی و سياست 
در اينجا خواننده آگاه . ، جهش می داد"جمهوری اسالمی

ست که نگهدار نه تنها همه جنایات و اعمال خيانت متوجه ا
کارانه خود در حق مردم ایران را سعی کرده است با سوء 

اعتبار نام وشخصيت انقالبی بيژن توجيه نماید، استفاده از 
حفظ جمهوری  بلکه چنين کاری را امروز نيز به قصد

اسالمی که از خيزیش بزرگ مردم رزمنده ایران ضربه های 
   . رده است، انجام می دهدسختی خو

شرح و ليست خيانت ها و اعمال جنایت کارانه فرخ نگهدار را 
اما همين حد هم . خيلی بيشتر از اين  هم مي شد ادامه داد

کافی است تا نشان داده شود که هدف او از نوشته اخير خود، نه 
این همان . تجليل از شخصيت بيژن بلکه تخطئه وی می باشد

. ه نگهدار در شرایط بعد از قيام بهمن بکار گرفتسياستی است ک
در آن دوره وی زير نام بيژن جزنی، نظرات بنيان گذاران سازمان را 
تخطئه می کرد و طرفداران خط اصيل چریکهای فدائی خلق را 

امروز نگهدار گامی به . ،  قلمداد می نمود"بازمانده دوران کودکی"
ص خویش و اعمال ضد پيش گذاشته و با مقايسه بيژن با شخ

او اگر . مردمی اش،  کل شخصيت انقالبی وی را تخطئه می کند
جسارت داشت می بایست جان باختگان راه آزادی را به حال خود 
بگذارد و بدون مایه گذاشتن از بيژن جزنی، چرائی خيانتهای خود را 

  .توضيح دهد
  

زه با نگهدار جهت فريب خوانندگان خود با قاطی کردن دوران مبار
شاه و دوران قدرت گيری خمينی و با آسمان و ريسمان را به هم 
بافتن می کوشد چنين جلوه دهد اگر کسی و نيروئی در مقابل 

انقالبی که "جمهوری اسالمی مقاومت می کرد، عمال در مقابل 
برخاسته و الزاما زير چرخهای آن انقالب  " قطعا اسالمی می شد

" اسالمی" ٥٧و  ٥٦اما اينکه انقالب سالهای . می شد" مدفون"
بود يا نبود و اينکه مردم از خمينی پشتيبانی می کردند يا نمی 
.  کردند موضوع بحثی است که در جای خود بايد به آن پرداخت

بحث اصلی اين است که کسی که مدعی است با سقوط شاه و 

ت، قدرت گيری خمينی، انقالب آن سالها به پيروزی رسيده اس
باید معلوم می کرد که رژیم تازه روی کار آمده به مثابه جانشين 
رژيم شاه از چه ماهيتی برخوردار بود و بر اين اساس از منافع چه 
طبقاتی پشتيبانی می کرد و در مقابل خواستهای چه کسانی 

آيا اين رژيم دمکراتيک بود و يا ديکتاتوری لجام . ايستاده بود
جا پايش را محکم می کرد؟ تنها پس از  گسيخته ای بود که داشت

مشی و "پاسح گوئی به اين سواالت است که می شود در باره 
اگر . مقابله با رژيم جانشين رژيم شاه سخن گفت" سياست 

کسی ماهيت رژيم جمهوری اسالمی را روشن نکرده باشد چگونه 
که " انتقاد  -اتحاد  "و يا " مقاومت"می تواند در باره خط مشی

است، سخن بگويد؟ تازه پس از روشن " تسليم و سازش"ان هم
کردن ماهيت قدرت دولتی است که می توان به اين امر پرداخت 

جايز بود و يا نبود؟ "مقاومت"که در مقابل اين رژيم چه بايد کرد؟ آيا 
صدها هزار جوانه "شدن " مدفون"و چه سياستی می توانست از 

جمهوری اسالمی جلوگيری  ماشين سرکوب" زیر چرخ" در " اميد
وکرنش و همکاری درست بود؟ و يا " انتقاد –اتحاد "نماید؟ آيا 

سازماندهی توده ها  جهت مقاومت  و مقابله با تعرض مسلحانه 
جمهوری اسالمی که از همان روز اول به شکل های مختلف 

  !شروع شده بود می بايست در دستور روز قرار گيرد
  

در شرايطی نام و شخصيت انقالبی  جالب است که فرح نگهدار
وسيله توجيه خيانتهائی خود کرده و مدعی است بيژن جزنی را 

سال از  ٣١را تشويق نمی کرد که " مقاومت"که اگر بيژن زنده بود 
قدرت گيری جمهوری اسالمی می گذرد و همگان به چشم خود 
ديده اند که اين استبداد مذهبی حتی به کسانی که برايش 

مشی و "ی می کردند و اين کرنش را با تکيه بر خوش رقص
که سریعا به مشی "  انتقاد با جمهوری اسالمی -سياست اتحاد 

جهش نمود توجيه می " شکوفایی جمهوری اسالمی"و سياست 
و از آن مهمتر در کرنش و نوکری از هيچ خيانتی کوتاهی  کردند

نکرده نکردند و تا همکاری های اطالعاتی نيز پيش رفتند رحم 
است و برای نمونه خودش و سازمانش را پس از آن همه همکاری 

نموده و از اعدام دستگير شدگان آنها نيز " مهاجرت"مجبور به 
بنابراین، آيا سحنان چنين کسی را بايد . کوتاهی نکرده است 

  جدی گرفت؟ 
  

عملکردهای گذشته فرخ نگهدار که گوشه هائی از آن در مطلب 
اظهارات او فاقد ارزش ، بيانگر آن است که فوق نشان داده شد

تجربه نشان داده و من شخصًا بر . است و نباید آنها را جدی گرفت
ومی دانم که خيلی ها در اين باور با  - مبنای تجربه بر اين باورم 

که وی پابوس قدرت است و آنچه می گويد  -من شريک می باشند
ق هم نمی می باشد و فر" قدرت"به خاطر جلب گوشه چشم 
بسته به مورد، آن قدرت يک روز ! کند اين قدرت چه کسی باشد

حزب "می تواند خمينی و الجوردی باشد و روز ديگر گورباچف و 
و البته اگر اين دومی هم از اولی حمايت کند که چه " بزرگ برادر

خالصه تجربه نشان داده که هر وقت او را گم کرديد نبايد . بهتر
تما وی را در حاشيه قدرت و در حال نگران باشيد چون ح

به همين دليل هم . خودشيرينی برای قدرت حاکم باز می يابيد
هست که مواضع و اظهار نظر های  نامبرده کمتر تعجب کسی را 

  . برمی انگيزد
  

در صفوف متنوع و پراکنده اپوريسيون جمهوری اسالمی 
البته  .يکی از منفور ترين نام ها، نام فرخ  نگهدار می باشد

اين منفوريت صرفا به خاطر نقش وی در بردن بخش 
بزرگی از سازمان فدائی در آغاز به قدرت رسيدن جمهوری 
اسالمی به پا بوس ارتجاع و سپس  همکاری هايش با نهاد 

این امر تنها . های امنيتی استبداد مذهبی حاکم نمی باشد
بخش کوچکی از پرونده سراسر سياه اين به قول خودش  

او با تداوم خيانت و خدمت به . می باشد " آزاديخواه "ال فع
مرتجعين بر عليه مردم، در طول ساليان ننگ و نفرت ابدی 

شاهکار های نامبرده در . را برای خود خریداری کرده است
به اصطالح دوران مهاجرت به شوروی سابق و روابط اش 
با دستگاه امنيتی آن کشور در آن سالها امری نيست که 

ری با دستگاه امنيتی جمهوری سياهی اش از همکا
اگر کسی اين . اسالمی و امثال الجوردی ها کمتر باشد
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دوران را دنبال کرده باشد حتما  از شاهکارهای نگهدار و 
سازمان اکثريت  در شوروی سابق  که گوشه هائی از آن 

بعد . در اينجا و آنجا نقل شده است هم با خبر می باشد
سوسياليسم واقعا " چنين کسی که سالها به بهانه 

به " مدال"زير پرچم شوروی سابق سينه می زد و " موجود
سينه ها می چسباند و سازمانش را به حرکت در جهت 

تشويق " سوسياليسم واقعا موجود"و" احزاب برادر"مصالح 
می نمود، يکباره به دنبال فرو پاشی شوروی لباس عوض کرد 

، طرفدار "پابوسی قدرت"و درست در راستای همان خط 
وی در اين . قدرتهای غربی و به اصطالح دمکراسی آنها شد

زمينه تا آنجا پيش رفت که برای خودشيرينی به بوش رئيس 
امروز هم وی، در  .جمهور آمريکا هم نامه فدايت شوم نوشت

ادامه خوش رقصی هایش برای شوروی و آمريکا يعنی ابرقدرتهای 
بی (ه خبر پراکنی انگلستان جهان دو قطبی آن زمان، به خدمت بنگا

در آمده و تلويزيون بخش فارسی بی بی سی برای پاسخ ) بی سی
گوئی به نيازهای خود، به این فرد خائن منفور، لباس تحليل گر مسائل 

  .سياسی پوشانده است
مطالعه تاريخ حرکت نامبرده در سه دهه اخير که مملو . خالصه کنيم 

ردمی و قرار دادن خود در خدمت از خيانت  به مردم و آرمانهای م
دستگاه های امنيتی است، چنان چهره منفور و مشمئز کننده ای از 
فرخ نگهدار ساخته است که  اکثر فعالين انقالبی، حتی وقتی او می 
کوشد نوشته اش را با نام بيژن جزنی به خورد آنها بدهد، گرایشی به 

ز کوزه همان تراود که خواندن آن ندارند، چرا که به حق می دانند که ا
  .در اوست

هرگونه سوء تفاهم و یا حتی سوء  جهت جلوگيری از - *
استفاده احتمالی از این مقاله، الزم است تاکيد کنم که بيژن 
جزنی بعد از پای گيری و تداوم مبارزه چریکهای فدائی خلق، 

در شرايطی که در زندان شاه بسر می برد و از این رو هرگز 
بود که در جریان شکل گيری و تدوین نظرات پایه  امکان نيافته

به بعد  ۵١ای چریکهای فدائی خلق قرار داشته باشد، از سال 
تحليل ها و نظراتی در رابطه با جنبش مسلحانه ای که با 
حماسه سياهکل آغاز شد، ارائه نمود که متفاوت و مغایر با 
ا نظراتی بود که سازمان چریکهای فدائی خلق بر اساس آنه

من که خود در همان زمان که بيژن نظراتش . شکل گرفته بود
را می نوشت در زندان بودم هيچگاه با آن ايده ها و نظرات 
توافقی نداشتم،  و اساسا ديدگاه های رفيق جزنی را در 
تقابل با تئوری مبارزه مسلحانه يعنی اساس نظرات سازمان 

مسعود  چريکهای فدائی خلق که توسط رفقا عباس مفتاحی،
. احمد زاده و امير پرويز پويان بنيان گذاشته شد، می دانستم 

بعد ها هم که در زندان در طيف طرفداران سازمان فدائی 
بخشی از رفقای فدائی به طرفداری از نظرات بيژن 
برخاستند، در مبارزه ايدئولوژيکی  که در زندان شکل گرفت از 

اما  اين . ستممخالفين آن نظرات بوده و هم اکنون نيز ه
اختالف خطی هيچگاه باعث نشده که مبارزه رفيق جزنی با 
رژیم شاه و شخصيت مبارزاتی و پايداری و استقامت رفقای 
همراه او که تا پای جان بر آرمانهايشان ايستادند،  لحظه ای از 
طرف من و دیگر رفقای مومن به نظرات پایه ای چریکهای 

ساس است که ما هرگز به بر این ا. فدائی خلق انکار شود
بدخواهان اجازه نداده ایم که اختالف بين نظرات بيژن جزنی و 
نظرات بنيان گذاران سازمان چریکهای فدائی خلق را وسيله 

  .توجيه رذالتهای خود بنمايند
  فریبرز سنجری

  
 
 
  
  
 

  

  

  ١٨از صفحه .....سود بردن از ايران و اياالت متحده
  

 که از طریق شرکت های خارجی وابسته به خود ، خدمات است) آمریکا(جمهور سابق  سي، معاون رئ یچن یمی، شرکت قد Halliburton شرکت
در  یدیجد معامله چيهکه شرکت اعالم کرد  نی، ا ه علت این فعاليتب یاسيس ادیپس از فوران خشم ز. ارائه می داد رانینفت و گاز به ا یحفار

 Halliburtonکه وابسته به شرکت  Kellogg Brown & Rootدر حالی که شرکت . خارج شدز آن کشور ا ٢٠٠٧سال  رو دنخواهد داد انجام  رانیا
باز "از جمله قرارداد بدون مناقصه ، ) آمریکا(از دولت فدرال  یميعظ قرارداد های بسيار Halliburton شرکت، فعاليت داشت  رانینوز در ااست ه
  .ه استبرنده شد "عراق یبخش نفت سازی

  
 Hewlett-Packardشرکت آمریکائی 

  دالر اردميلي ۶/١٧ مبلغ قرارداد با دولت آمریکا
  ميليون دالر ۴/٣٢ از دولت آمریکادریافتی  کمک هزینهمبلغ 

  بيرون آمده :موقعيت در ایران 
از طریق این  رانیا در، از جمله  انهيم خاورمحصوالت خود را در تا  داد ليتشک یبودر د جدیدیشرکت  ١٩٩٧در سال  Hewlett-Packard شرکت

پس از ،  ٢٠٠٩ هیدر ژانو. رساندفروش  مختلفی به خدماتآمریکا به ارتش  نيچن همداشت   تيفعال رانیدر اکه  یدر زمان .برساندفروش  هبشرکت 
را متوقف  رانیدر ا معامالت خوداعالم کرد که همه  Hewlett-Packard قرار گرفت ، شرکت قيدق یررستحت باین شرکت در ایران فروش آن که 

  ."رفته باشدقانون فراتر  نوشتهاز تا " دخواهد کر
  

 Hondaشرکت ژاپنی 
  دالر ونميلي ٣/۶ مبلغ قرارداد با دولت آمریکا

  فعال ولی بدون سرمایه گذاری جدید :موقعيت در ایران 
،  Tizro یشرکت با شرکت ایراناین . فعاليت داشته استدر ایران  ٢٠٠٨ تا سال ١٩٧۴ شرکت از سال، این  Honda به گفته سخنگوی شرکت

رابطه خود را با  Honda شرکت ٢٠٠٨در سال . کرده است همکاری،  به این کشور صادر می گرددکه  یبرای ساختن موتور سيکلت و تجهيزات برق
اتوموبيل ارائه قطعات به دارد ، اما به دليل تعهدات قراردادی در آن جا نو هيچ برنامه ای برای سرمایه گذاری در آینده خاتمه داد  Tizro یشرکت ایران

  .ادامه خواهد داد ٢٠١٢تا سال 
  
  

 Honeywellشرکت آمریکائی 
  دالر اردميلي ٩/١٢ مبلغ قرارداد با دولت آمریکا

  ميليون دالر ٧/٧٧ از دولت آمریکادریافتی  کمک هزینهمبلغ 
  فعال ولی بدون سرمایه گذاری جدید :موقعيت در ایران 

ر ایالت ایلينوی مستقر است را کسب در د که Universal Oil Products (UOP)شرکت درصد مالکيت  صد Honeywell، شرکت  ٢٠٠۵در سال 
 , شرکت های آن بخشی از یک کنسرسيوم بایک شرکت انگليسی وابسته به خود دارد که در ایران فعاليت اقتصادی  (UOP)شرکت  .کرد

Sinopec Engineering   Axens ،Technip  این . هستند ، می باشدو چند شرکت ایرانی که در حال گسترش و ارتقاء پاالیشگاه اراک در ایران
متخصص در که  "حقایق انرژی جهانی"نشریه با توجه به گزارش های خبری مختلف و ر هزینه برداشته است ، دالميليارد  ٧/٣آن بودجه  کهپروژه 

از  Honeywellشرکت .  افزایش دهدبشکه در روز  ٠٠٠/١٠٠به  ٠٠٠/٣۴نزدیک به سه برابر ، از را می تواند توليد بنزین انرژی هست ، صنعت 
جهت کمک به توسعه منابع انرژی تجدید پذیر  یميليون دالر ٢۵اخيرا برنده کمک هزینه  UOPشرکت  می شود ،فدرال محسوب  بزرگ انپيمانکار
در ایران  یاست که پروژه جدیدشده به وزارت امور خارجه متعهد  شرکتن ، ای ٢٠٠٩است که در اوایل سال شده در بيانيه این شرکت گفته . است

کنگره ایاالت  چنانچه"ادامه می دهد که بيانيه شرکت . هست به پاالیشگاه اراک هبطار درانجام تعهدات قراردادی خود اما در حال ،  به راه نيندازد
این به طور کامل  Honeywellشرکت ، منع کند در ایران  معاملهاز انجام را  شرکت های آمریکائی که شرکت های تابع کندمتحده قانونی تصویب 

 ".درکرعایت خواهد موضوع را 
  ترجمه از هوشنگ    )ادامه دارد(
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  گزارش کوتاهی از راهپيمایی اول ماه مه در وین
  

امسال در شهروين اطريش در اول ماه مه، روز جهانی کارگر، چندين 
هزار نفر در دفاع از خواستها و مطالبات کارگران و در اعتراض به نظام 

شرکت گروه های مختلف . ظالمانه سرمايه داری به خيابان آمدند
در اين روز سازمانهای . مردم در مراسم امسال چشمگير بود

ری با گذاشتن ميز کتاب و راهپيمائی سياسی و نيروهای کارگ
تعداد شرکت کنندگان در .  خواستها و مطالبات خود را طرح نمودند

مراسم امسال نسبت به سال گذشته  بطور چشم گيری بيشتر بود 
تا جائی که بايد با تاکيد گفت که بيش از ده هزار نفر در راهپيمائی 

های فدائی خلق  در اين مراسم فعالين چريک. امسال شرکت داشتند
با گذاشتن ميز کتاب بزرگی که با استقبال شرکت کنندگان مواجه 
شد مبادرت به پحش آثار و نشريات سازمان نمودند و با نصب پوستر 
ها و بنر های گوناگون خواستها و مطالبات کارگران ايران را به اطالع 

 همچنين  در جريان راهپيمائی . شرکت کنندگان در مراسم رساندند
اعالميه  اول ماه مه سازمان به زبان انگليسی و فارسی در بين 

  . تظاهرکنندگان توزيع شد
  

  وين – ايران  فعالين چريکهای فدائی خلق
  

  !تظاهرات اول ماه مه در لندن
  

هزاران تن از مردم انگلستان در روز شنبه اول ماه مه، روزجهانی 
کارگر به خيابان آمدند و با گرامی داشت این روز، اعتراض خود را 
نسبت به مظالم نظام سرمایه داری و گردانندگان آن به نمایش 

  . گذاردند
راهپيمایی اول ماه مه امسال با تجمع تظاهرکنندگان در مقابل 

جمعيت به طرف  ١کتابخانه مارکس در لندن شروع شد و در ساعت 
حمل هزاران پرچم سرخ کوچک و . ميدان ترافلگار اسکوئر به راه افتاد

بزرگ با شعارهایی بر ضد سرمایه داری به راهپيمایی امسال شکوه 
نمایندگان صدها حزب و گروه سياسی ضد . داده بود و جلوه خاصی

سرمایه داری انگليسی و غير انگليسی، اتحادیه های کارگری و 
معلمان و پرستاران، نيروهای ضد جنگ و طرفداران محيط زیست و 

در این راهپيمایی شرکت کرده و خشم و ... جوانان سوسياليست و 
ری و دولتهای مدافع آن را نفرت خود از نظام استثمارگرانه سرمایه دا

" برخی از شعارهای این راهپيمایی از این قرار بود . به نمایش گذاردند

سوسياليسم همين " ،" کارگران متحد هرگز شکست نمی خورند
زنده باد " ، "نظام سرمایه داری را در هم بشکنيد" ،"امروز

اری همچنين پالکاردهای بسي" سوسياليزم، زنده باد روز جهانی کارگر
با شعارهای ضد جنگ بر عليه اشغال افغانستان، عراق و جنایات 
امپریاليستها و صهيونيستها در فلسطين در قسمتهای مختلف 

بخش دیگری از پالکاردها به افشای . تظاهرات به چشم می خورد
و سياستهای ضد کارگری و ضد مردمی آن " کارگر"دولت حزب حاکم 
  . اختصاص یافته بود

ر کننده پس از چند ساعت راهپيمایی در خيابانهای جمعيت تظاه
مرکزی لندن به ميدان ترافلگار اسکوئر رسيد و چند تن از نمایندگان 

بخش . چپ پارلمان و اتحادیه های کارگری به سخنرانی پرداختند
با ادامه مسير، خود را ) عمدتا آنارشيستها(دیگری از تظاهر کنندگان 

رسانده و در حالی که توسط پليس به نزدیک پارلمان انگلستان 
  . محاصره شده بودند به جشن و پایکوبی در وسط خيابان پرداختند

راهپيمایی روز جهانی کارگر امسال در لندن از نظر تعداد شرکت 
کنندگان نسبت به سالهای گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بود 

انتخابات  و اوضاع و احوال ملتهب سياسی در انگلستان در آستانه
در . پارلمانی این کشور، توجه بسياری را بر انتخابات متمرکز کرده بود

همين رابطه تعدادی از مخالفان شرکت در انتخابات، در اطراف محل 
تظاهرات در پارلمان از فراز یک اتوبوس با بلندگو شعارهایی در حمایت 

ن پخش از تحریم انتخابات سرداده و اعالميه هایی را با همين مضمو
می کردند که حاکی از سرخوردگی روزافزون بخشی از جامعه نسبت 

  .به احزاب سياسی حاکم  می باشد
فعالين چریکهای فدایی خلق ایران با حمل پالکارد و پرچم سازمان در 
این تظاهرات شرکت کرده و اعالميه اول ماه مه سازمان را به زبانهای 

  . دندانگليسی و فارسی در ميان جمعيت پخش کر
  

  لندن -فعالين چریکهای فدایی خلق ایران
  ٢٠١٠می  ۴
  

  سوئد –گزارشی از مراسم  روز جهانی کارگر در گوتنبرگ 
  

امسال به روال هرساله مردم گوتنبرگ و سازمانها و نيروهای 
طبق . سياسی  روز جهانی کارگر را در اول ماه مه گرامی داشتند

در يکی از  -ایرانی و غير ایرانی - سنت هر ساله،  نيروهای سياسی 
ميدان های بزرگ شهر ميز کتاب گذاشته و مردم قبل از مبادرت به راه 

های سياسی بازديد کرده و نشريات و اعالميه پيمائی از تجمع نيرو
تجمع امسال عليرغم .  هائی را که مايل هستند تهيه می کنند

سردی هوا از سالهای قبل پر شکوه تر و تعداد شرکت کنندگان بيشتر 
امری که بيانگر اوضاع ملتهب نظام های سرمایه داری بحران زده . بود

مردم به مسایل سياسی و  و بالنتيجه گرایش و  توجه هر چه بيشتر
  . اجتماعی می باشد

در گردهم آئی امسال اکثر سازمانهای سياسی ايران  شرکت 
داشتند و به توزيع  مطبوعات تشکيالتی خود پرداخته ويا از طريق 

فعالين چریک . بلندگو  شعار ها و مطالبات شان را تبليغ می کردند
محل حاضر شده و با  های فدایی خلق ایران از اولين ساعات صبح، در

آرم بزرگ سازمان . برپایی چادر بزرگی  ميز کتاب خود را بر قرار نمودند
وعکس های مربوط به جنبش اعتراضی اخير ، پرچم های سرخ، 

سرنگون باد رژيم جمهوری "شعارها ی  انقالبی از جمله شعار های  
ان به زب" زنده باد اول ماه می" و"زنده باد سوسياليسم" ،"اسالمی

  الياظاهرات روزجهاني كارگر در اتريش، انگلستان، سوئد و استرگزارشاتي از ت
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های فارسی، سوئدی ،انگليسی دور تا دور چادر را فرا 
گرفته بود و محل ميز کتاب را بر جسته تر از هميشه در 

 . مقابل ديد همگان قرار می داد

يکی از نکاتی که در جريان ميز کتاب جلب نظر می کرد  
اين امر بود که شرکت کنندگان غير ایرانی با دیدن آرم 
سازمان  و اسلحه ای که در مرکز آرم قرار دارد  در مورد 

فعالين چفخا در . اسلحه سوال می کردنددليل وجود اين 
توضيح چرایی این اسلحه در آرم و تفاوت آن با اقدامات 
تروریستی و تبليغات دروغين امپریاليست ها و رژیم های 
وابسته به آنان بویژه رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی، در 
مورد حقانيت مبارزه قهر آميز روشنگری  می نمودند که در 

در این ميان ایرانيانی  هم .  سيار موفق بودند این کار هم ب
بودند که سواالتی در مورد جنبش اخير در ایران، آینده  

ريکهای جنبش و نقش چپ در آن و تاریخچه و نظرات چ
پاسخگوئی به اين . مطرح می کردندفدائی خلق ايران 

سواالت  خود باعث شده بود که فضای پر نشاطی از بحث 
ميز کتابی که با . کتاب ايجاد شودو گفتگو  حول ميز 

استقبال مردم مواجه شده وبه اعتبار عکس هایی که در 
اطراف چادر نصب شده بود، توجه حاضران را به خود جلب 
کرده بود و به برپاکنندگان  آن امکان دادتا تعداد زيادی 
اعالميه های سازمان به زبانهای مختلف را در ميان مردم 

ضور گسترده مردم و استقبالشان از حامسال، .توزيع کنند
ميز های کتاب  شور و هوای ویژه ای به ميدان داده بود و 
باعث شد تا شرکت کنندگان در تظاهر ات اول ماه مه قبل 
از شروع راهپيمائی  خود  جهت گرامی داشت روز جهانی 
کارگر با مواضع و ديدگاه های سازمانهای سياسی بيشتر 

 .آشنا شوند

ده تر باد مبارزات کارگران جهان برای هر چه توفن
 !رسيدن به سوسياليسم

سازمان هواداران چریک های فدایی خلق 
  ۵/٢٠١٠/  ۵   گوتنبرگ ـ سوئد/ایران

  !گزارشی از روز اول ماه می در سيدنی
اول ماه (تظاهرات روز جهانی کارگردر سيدنی روز شنبه

زمان که برای اولين بار از اولين یکشنبه ماه می به ) می
اصلی انتقال یافته بود، از هاید پارک واقع در وسط شهر 

امسال تعداد . شروع و در منطقه شمالی شهر پایان یافت
شرکت کنندگان بيشتر از سالهای قبل بود و نيروهای 
سياسی بيشتری از آمریکای التين، یونان و آسيا شرکت 

تعداد شرکت کنندگان از اتحادیه های کارگری از . داشتند
خش ساختمانی، معادن و جنگل و انرژی، خدمات و آتش ب

. نشانی، بخش خدمات توریستی و غيره نيز قابل توجه بود
در . تعداد شرکت کنندگان دو هزار نفر تخمين زده ميشد

پایان مراسم سخنزانيهایی از طرف دو تن از نمایندگان 
یکی .اتحادیه های کارگری و نماینده حزب سبز انجام گرفت

از ایالت ) Ark Tribe(ز سخنرانان بنام آرک ترایبدیگر ا
که  بود استراليای جنوبی از بخش اتحادیه ساختمانی

مکان دارد  به شش ا )*.ث.ث.ب.آ(بخاطر عدم مصاحبه با 
ث  یک کمسيون تحقيقی .ث.ب.آ .ماه زندان محکوم شود

دولتی است که از طرف دولت ليبرال قبلی برای کنترل 
در بخش ساختمانی به وجود آمده و  اتحادیه های کارگری

این . ورزیده استدولت حزب کارگر نيز بر ادامه کار آن تاکيد 
عمال به پليس مخفی بخش ساختمانی  مشهور  موسسه
در این تظاهرات شعارهائی بر عليه جنگ عراق، . است

دفاع از اهالی بومی، حمایت از فلسطين و بر چيده شدن 
سازمان نيز به همراه  هواداران. ث داده شد.ث. ب.آ

با حمل ) راه انقالبی ترکيه( هواداران دورمچی یول 
شعارهای زنده باد سوسياليسم و زنده باد اول ماه می و 
آرم سازمان در این تظاهرات شرکت داشته و به پخش 
اطالعيه های سازمان به زبان انگليسی در سطح وسيع 

 . مبادرت نمودند
  سيدنی –ايران هواداران چريکهای فدائی خلق 

٢/۵/٢٠١٠  *ABC: Australian Building and C 

  نشانه ضعف و استيصال  ، اعدام
  !جمهوري اسالمي رژيم 
  

  رژیم جنایتکار جمهوری اسالمی سحرگاه امروز 
  زندانی سياسی را  ۵) اردیبهشت  ١٩یکشنبه (
  بر اساس گزارش. زندان اوین اعدام نمود  در

  روابط عمومی دادسرای عمومی و انقالب 
  فرزاد آمانگر فرزند باقی، تهران اعدام شدگان  

وآيلی فرزند محمد سعيد، شيرین علم  علی حيدریان فرزند احد، فرهاد
 فرزند محمد  نام داشتند که امروز درهولی فرزند خدر، مهدی اسالميان 

جمهوری اسالمی برای توجيه این . به دار آویخته شدندشکنجه گاه اوین 
جنایت بيشرمانه با توسل به پرونده سازی های آشکار مدعی شده که 

عمليات تروریستی از جمله "کرمانشاه و شيراز در  در تهران،نامبردگان 
های ضد  گروهك"دست داشته و  به " گذاری در مراآز دولتی بمب

اما، اینها اتهامات دروغينی هستند و گردانندگان . وابسته بودند" انقالب
جمهوری اسالمی خود بهتر از هر کس دیگر می دانند که تنها از روی 

ات ظفر نمون توده های بپا خاسته ایران استيصال در مقابل رشد مبارز
است که چنين جنایتی را مرتکب شده اند تا شاید از این طریق بتوانند در 

  .دل مردم ترس ایجاد نموده و از رشد مبارزات آنان جلوگيری نمایند
  

خود را با موج بزرگی از  اسالمی کهواقعيت این است که جمهوری 
اجه دیده و بر این امر آگاه است که مبارزات توده های به جان آمده مو

در زندانها  در تالش است با شکنجه و تجاوز ،این موج سر ایستادن ندارد
رعب و  به جو و اعدام و نمایش وحشيگری های خود در سطح جامعه 

در جامعه هر چه بيشتر دامن زده و از این طریق سدی در مقابل وحشت 
برعکس تصور سرکوبگران حاکم  ، اما. رشد مبارزات توده ها ایجاد نماید

این شکنجه ها و تجاوزها در زندانها و این نمایش سبوعانه رقص انسانها 
بر چوبه دار هرگز نمی تواند در عزم مردم ما در مبارزه تا نابودی 

  . جمهوری اسالمی خللی وارد سازد
  

امروز بدست جنایتکاران  ، یکی از زندانيان سياسی که فرزاد کمانگر
به معلمان  قبًالدر نامه ای که  بود که معلمی، به دار آویخته شدحاکم 

نمی توانم تصور کنم در سرزمين " :کشور نوشته بود تاکيد کرده بود
. معلم باشيم و همراه ارس جاودانه نگردیم" عزتی"و " خانعلی"، "صمد"

نمی توانم تجسم کنم که نظاره گر رنج و فقر مردمان این سرزمين 
بله، فقر و بدبختی،  "به رود و دریا نسپاریم و طغيان نکنيم؟باشيم و دل 

ستم و استثمار و فجایع گوناگون ناشی از سيستم سرمایه داری حاکم 
بر ایران چنان خشم و نفرتی در دل توده های ما نسبت به آن سيستم و 
رژیم حامی آن بوجود آورده که آنها برای از بين بردن وضع ظالمانه و 

همچنان که اعدام های . جود، به طغيان بر می خيزندنکبت بار مو
خنجر های انتقام  دامن زده ورا طغيان های بيشتری  جنایتکارانه اخير نيز

بيهوده نيست که با توجه به کرد بودن بعضی از . خواهد ساخت را تيز تر
اعدام شدگان اخير و از جمله فرزاد کمانگر، آزادیخواهی که از چند سال 

همزمان با  مقامات جمهوری اسالمیپيش در زندان بسر می برد، 
 به منطقه کامياران را نيروهای سرکوب خودارتکاب به جنایت اخير، 

وحشت خویش را از سر ریز شدن خشم  ن ترتيبگسيل کرده و به ای
  .توده های تحت ستم کردستان به نمایش گذارده است

   
ضعف و استيصال جمهوری اسالمی در مقابل رشد مبارزات قهرمانانه 
توده های جان به لب رسيده ایران یک واقعيت است؛ و در شرایطی که 

م نيست، مبارزات و این رِژیم جنایتکار قادر به خاموش کردن مبارزات مرد
همانطور  ،دنراه پيروزی را هموار می نمای مقاومت های گسترده کنونی

می دانم روزی این راه سخت و پر فراز و : "که فرزاد کمانگر نوشت
نشيب، هموار گشته و سختی ها و مرارت های آن نشان افتخاری 

ست ، تا همه بدانند که معلم، معلم ا"برای تو معلم آزاده"خواهد شد 
حتی اگر سّد راهش فيلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار 
نامش را، و افتخارش را ماهيان کوچولویش به او بخشيده اند، نه مرغان 

  ".ماهيخوار
  
به هم پيوسته و با اتحادشان شرایط نابودی " ماهيان کوچولو"شک  بی

را مهيا  رژیم معلم کش جمهوری اسالمی، رژیم دار و شکنجه و اعدام
کرده  و راه رسيدن به جامعه ای  که در آن از زندان و شکنحه و اعدام 

  .اثری باقی نمانده باشد را هموار خواهند ساخت
  

  !بر رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی ننگ و نفرت
  !پيروز باد رزم دالورانه توده های ستمدیده

  !باید گرددجمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود 
  با ایمان به پيروزی راهمان
 ١٣٨٩اردیبهشت  ١٩ -  چریکهای فدائی خلق ایران
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پس از انتشار خبر هولناک اعدام پنج زندانی سياسی  :گوتنبرگ

به نامهای فرزاد کمانگر،فرهاد وکيلی، شيرین علم هولی، علی 
نوزدهم ( ٢٠١٠مه  ٩حيدریان و مهدی اسالميان که در سحرگاه ديروز 

در زندان اوين به دار آويخته شدند، نيرو های ) ١٣٨٩اردیبهشت 
در اقدامی سریع، به يک سياسی و ایرانيان مقيم شهر گوتنبرگ 

  . تجمع اعتراضی دست زدند

در ) ١٣٨٩بيستم اردیبهشت ( ٢٠١٠مه  ١٠این تجمع امروز دوشنبه 
بعد از ظهر در جلوی دفتر يکی از روزنامه های پر تيراژاین  ۵ساعت  

تجمع کنندگان با در . برگزارشد GP( Göteborgs-Posten)شهر به نام 
يان اخير و به ویژه پنج زندانی دست داشتن عکس های قربان

سياسی اعدام شده، شعارهائی بر عليه رژيم جنايتکار جمهوری 
. اسالمی سر داده وموج جديد اعدامها در ايران را محکوم نمودند

مرگ بر جمهوری "تظاهرکنندگان پالکارد هائی حاوی شعار های 
فارسی  به زبان های... و " اعدام را در ایران متوقف کنيد"،" اسالمی

و سوئدی در دست داشتند، و با فرياد شعارهای رزمنده شان  انزجار 
خود را ازجنايات روزمره سردمداران ددمنش جمهوری اسالمی ابراز 

  .نمودند

تظاهرکنندگان  در جريان تجمع خود، خواهان درج خبر این آکسيون  
گان اعتراضی  در روزنامه شهرو ارائه اخباری شفاف از ایران به خوانند

سردبير این روزنامه . این روزنامه و افکار عمومی در سوئد شدند
عليرغم تجمع تعداد قابل توجهی از ايرانيان در مقابل دفتر روزنامه از 
حضور در جمع معترضين خودداری کرد و برای این کار خود هيچگونه 

در پایان و با پافشاری نمایندگان جمع . جواب قابل قبولی ارائه نداد
که در دفتر روزنامه حضور يافته بودند، یکی از خبرنگاران در محل  حاضر

و . حاضر شد و با تجمع کنندگان به گفتگوی رو در رو پرداخت
تظاهرکنندگان از وی خواستند تا خواست های آنها مبنی بر آگاه کردن 
افکار عمومی نسبت به آنچه در ايران می گذرد و اعتراض به سرکوبها 

معترضين . روزه جمهوری اسالمی را منعکس نمايد و اعدامهای هر 
ضمن حمايت از تمامی حرکت های اعتراضی بر عليه استبداد 
مذهبی جمهوی اسالمی، خواهان قطع ارتباط سياسی با رژیم ضد 
مردمی و  شکستن مهر سکوت نسبت به جنايات جمهوری اسالمی 

ی چپ و از درجريان اين حرکت مبارزاتی که با همکاری نيروها  .شدند
جمله  فعالين چريکهای فدائی خلق ايران در گوتنبرگ شکل گرفته بود  

زندانی سياسی وسيعا در ميان  ۵اعالميه سازمان در رابطه با اعدام 
در پايان  تظاهرکنندگان خواهان برگزاری . تظاهرکنندگان توزيع گرديد

ن شد تظاهرات گسترده ديگری در آخرهمين هفته گردیدند و قرار بر اي
  .که در اين راستا گام بردارند

  !مرگ بر رژيم دارو شکنجه حمهوری اسالمی

گوتنبرگ ـ /سازمان هواداران چریک های فدایی خلق ایران
  سوئد 

رژیم منفور جمهوری اسالمی با اعدام فرزاد کمانگر ،  :واشنگتن

مهدی اسالميان ، علی حيدریان ، شيرین علم هولی و فرهاد وکيلی 
، لکه ننگ دیگری بر پرونده سياه و قطور سی و یک ساله خود اضافه 

در آستانه سالگرد شروع خيزش بزرگ مردم ، رژیم ددمنش .  کرد
ف و استيصال در نظر دارد که با بازداشت جمهوری اسالمی از سر ضع

های مجدد و صدور احکام سنگين برای مبارزین و با اعدام زندانيان 
سياسی در بند ، به زعم خود دامنه رعب و وحشت در جامعه را باز 

هم بيشتر بسط داده تا با زهر چشم گرفتن هر چه بيشتر از مردم، 
  .یر و رو کند را بگيردجلوی سيالبی که ميرود ارکان نظام آن را ز

ماه مه  ١۶در اعتراض  به اعدام های اخير، در بعد از ظهر روز یکشنبه 
برخی از افراد و گروه های ) ١٣٨٩اردیبهشت  ٢۶برابر با ( ٢٠١٠

دفتر "سياسی مقيم شهر واشنگتن و حومه ، با تجمع خود در جلوی 
که به سفارت پاکستان " حفاظت منافع جمهوری اسالمی ایران

وابسته است و با حمل پالکارد ها و بنر های افشا گرانه ، خشم و 
آن ها با .   نفرت خود را از رژیم منفور جمهوری اسالمی ابراز داشتند

جمهوری اسالمی ، با هر جناح و دسته ، نابود "سر دادن فریاد های 
سرنگون باد رژیم "، " زندانی سياسی آزاد باید گردد"، " باید گردد
به زبان های فارسی و انگليسی ، صدای اعتراض " سالمیجمهوری ا

آميز خود را در رابطه با اعدام های اخير زندانيان سياسی به گوش 
" ویس کانسين"عابرین و رانندگان وسایل نقليه در خيابان پر ترافيک 

رانندگان اتومبيل هم با به صدا در آوردن بوق . شهر واشنگتن رساندند
نشان دادن مشت های گره کرده خود در هوا ،  های بریده ، بریده و

  . حمایت و پشتيبانی خود را از این تظاهرات ابراز می کردند

نکته جالب توجه دیگری در این حرکت مبارزاتی ، حضور فعال یک 
ی " ماهی سياه کوچولو"آمریکائی با حمل تابلوی نقاشی شده ای از 

نوان یکی از ماهيان صمد بهرنگی و در اشاره به فرزاد کمانگر به ع
.  سياه کوچولو که برای رسيدن به اقيانوس آزادی ، دل به دریا زد ، بود

تمام زندانيان "در طرف دیگر همان تابلو ، به زبان انگليسی شعار 
  .نوشته شده بود" سياسی را آزاد کنيد

فعالين چریکهای فدائی خلق ایران در این تجمع اعتراضی شرکت 
بنر های بزرگی که حاکی از گوشه ای از جنایات کرده و با بر پائی 

جمهوری اسالمی بود و با پخش اعالميه ها و نشریات سازمان به 
  .افشاگری از رژیم جمهوری اسالمی پرداختند

  آمریکا -فعالين چریکهای فدائی خلق ایران 

  ١٣٨٩اردیبهشت  ٢٧ – ٢٠١٠مه  ١٧

گزارشاتي از فعاليتهاي مبارزاتي فعالين چريكهاي فدايي خلق در كشورهاي 
 !مختلف در اعتراض به اعدامهاي وحشيانه جمهوري اسالمي
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از طرف طيفهای ماه می، تظاهراتی  ١١در روز سه شنبه  :اسلو

مختلف چپ و سایر طرفداران آزادی و دموکراسی در ایران در مقابل 
تظاهر کنندگان در . سفارت جمهوری اسالمی در شهر اسلو برپا گردید

ابتدا در منطقه ای که کمی پائين تر از النه جاسوسی رژيم قرار دارد 

با تجمع  نموده و در حالی که عکس هایی از اعدام شدگان اخير را 
خود حمل می کردند با  برافراشتن پرچم های سرخ و پالکارت هایی 

" ،"مرگ بر جمهوری اسالمی"که حاوی شعارهای مختلفی مثل 
جمهوری اسالمی نابود باید " ،"زندانی سياسی آزاد باید گردد

که به زبانهای فارسی و نروژی نوشته شده بود ، حرکت "گردد
بعد از ظهر با  ۵ه در ساعت برنام.  اعتراضی خود را شکل دادند

توضيحاتی که یکی از تظاهرکنندگان در مورد آنچه در ایران می گذرد و 
  .علت تجمع به زنان فارسی و نروژی داد شروع شد

سپس تظاهر کنندگان که جمعيتی حدود دویست تا سيصد نفر به 
. نظر می رسيدند شروع به دادن شعارهای رزمنده ضد رژيمی نمودند

ان تظاهر کنندگان فعالين اکثر سازمانهای سياسی و چپها و در مي
کسانی  که به هيچ جریان سياسی تعلق نداشتند ديده می شدند 
که با شرکت خود در این تظاهرات انزجار و مخالفت خود را با سر دادن 
شعارهای کوبنده بر عليه رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی اعالم می 

هوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود جم"از جمله شعار . کردند
که از طرف یکی از هواداران چریکهای فدائی خلق با صدای " باید گردد

در این . بلند داده می شد، توسط تظاهرکنندگان  تکرار می شد
تظاهرات همچنين  تعدادی از معترضين افغانستانی و تعداد انگشت 

  .شماری از سبزها نيز حضور داشتند
  

دقيقه سخنرانی و فرياد شعارهای رزمنده ، همه  ۴۵د از تقریبا بع
تظاهرکنندگان بطرف سفارت جمهوری اسالمی در اسلو براه افتاده و 
همين که نزدیک این النه جاسوسی شدند با سنگ و چوب به در 

در نتيجه این حمله تعداد زیادی از پنجره ها .  ورودی آن حمله نمودند
ران جمهوری اسالمی به شدت خرد شکسته و چندین اتومبيل مزدو

در این موقع پليس که با آوردن نيروی کمکی موقعيت خود را . گردیدند
تقويت نموده بود  به تظاهرکنندگان حمله نموده و با توسل به 

در این حال که نيرو . خشونت آنها را پراکنده و بطرف پياده روها کشاند
هرکنندگان را تعقيب می های پليس با باتوم وپرتاب  گاز اشک آور تظا

تعدادی از . کردند، بر اثر حمله آنان عده ای زیر دست و پاها افتادند
تظاهرکنندگان بر اثر گاز اشک آور بشدت صدمه دیدند که برخی از آنها 

به دنبال حمله . زنانی بودند که درجلو صف تظاهرکنندگان قرار داشتند
پليس که تعدادی پليس و پراکنده شدن تظاهرکنندگان نيرو های 

پليس  اسب سوار در جلو و تعدادی موتور سوار در عقب قرار داشتند،  
تظاهرکنندگان را احاطه کرده و اجازه خروج از محل را به آنها نمی 

  . دادند
  

در این جريان سه نفر از تظاهرکنندگان بوسيله پليس دستگير شدند و 
اما تظاهر . شودند پليس از بقيه تظاهرات کنندگان خواست که پراکنده

کنندگان اعالم کردند که تا این سه نفر آزاد نشوند محل را ترک 
سرانجام يکی از مسئولين پليس قول داد که دستگير   .نخواهند کرد

در عمل هم  بعدا هر سه نفر . شدگان  به زودی آزاد خواهند شد
ه دستگير شده آزاد شدند اما یکی از آنها را ده هزار کرون نروژ جریم

از آنجا که عده ای مردم با کودکان خود به تظاهرات آمده بودند . کردند
با حمله پليس و پرتاب گاز اشک آور دچار آسيب و ناراحتی های دیگر 

به  چند تن از بچه ها حالت مسمویت دست داد و یکی از . شدند
کودکانی که زیر دو سال داشت اجبارا یک شب را در اورژنس 

همچنين به دليل پرتاب گاز اشک آور چند تن از  .بيمارستان گذراند
  .مردان  تظاهرکننده هم مسموم شدند

  

می تظاهرات دیگری در مقابل  ١٢به دنبال اين حرکت روز بعد  يعنی  
متری سفارت  ٢٠٠که در این روز تقریبا تا . النه جاسوسی بر پا گردید

دن به را با ميله سد بندی کرده بودند تا کسی قادر به نزديک ش
تظاهرکنندگان بعد از یک ساعت سر دادن . ساختمان سفارت نباشد

شعارهای کوبنده شروع به راهپيمائی به سمت پارلمان نروژ که 
. دریکی از شلوغترین مناطق از نظر رفت و آمد مردم قرار دارد نمودند

تظاهرکنندگان در جريان اين راه پيمائی با سر دادن شعارهایی به 
و فارسی توجه بسياری از رهگذران را به خود جلب  زبانهای نروژی

نموده و برخی از رهگذران با تکان دادن سر و با عالمت دست 
در اين روز از طرف کميته مدافع .  تظاهرکنندگان را تائيد می نمودند

پناهندگان خارجی فردی سخنرانی نمود و ضمن حمایت از اهداف 
اسالمی  را محکوم  تظاهر کنندگان در سخنان کوتاهی جمهوری

  . نمود
  نروژ -هواداران چريکهای فدائی خلق ايران

١٨/٠۵/٢٠١٠  

 ١٩رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی در روز يکشنبه  :تورنتو

زندانی سياسی به  ۵با اعدام ) ٢٠١٠ماه مه  ٩( ١٣٨٩ارديبهشت 
نام های فرزاد کمانگر، شيرين علم هولی، مهدی اسالميان، علی 

ايرانيان . حيدريان، و فرهاد وکيلی، بر جنايات بيشمار خود افزود
ونها ايرانی خارج از کشور، در صبح آزاديخواه مقيم تورنتو نيز مانند ميلي

. روز يکشنبه از خواب برخاسته و با اين خبر دهشتناک روبرو شدند
" نورت يورک"در مرکز " مل لستمن"بسياری از ايرانيان تورنتو به ميدان 

که از زمان شروع خيزشهای انقالبی توده ها در تابستان گذشته به (
. شتافتند) بی تبديل شدهمحل اصلی تجمعات سياسی ايرانيان انقال

آن روز نيز مانند روزهايی که مبارزات قهرمانانه توده ها در ايران شدت 
گرفته بود، غم و اندوه و خشم در چهره همه ايرانيان آزاديخواه موج 

غم و اندوه از دست دادن جوانان مبارز کشورمان، و خشم و . ميزد
  .  بابان امپرياليست آنکينه برعليه رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی و ار

بعد از ظهر همان روز فعالين چريکهای فدايی خلق همراه  ۵در ساعت 

با ديگر فعالين سياسی تورنتو تظاهرات ايستاده ای را در ميدان مل 
لستمن شکل داده و با سر دادن شعارهای انقالبی  ومبادرت به  
. سخنرانی   به افشاگری عليه رژيم جمهوری اسالمی پرداختند

ماه گذشته با  ١٠رهگذران ايرانی و غيرايرانيانی که بخصوص در طول 
مسائل ايران و جنايات جمهوری اسالمی آشنا شده اند، با مشاهده 
اين تجمع اعتراضی حمايت خود از تظاهرکنندگان و نتفرشان از 

  . جمهوری اسالمی را اعالم ميکردند

الين چريکهای در اين حرکت اعتراضی رفيق بابک آزاد از طرف فع
فدايی خلق سخنرانی کرد و در سخنان خود ضمن توضيح جنايات 
رژيم جمهوری اسالمی به مثابه حافظ منافع سرمايه داری وابسته در 
ايران بر ضرورت ادامه مبارزات آگاهانه و قهرآميز انقالبی توده ها برای 

تيک سرنگونی اين رژيم سرکوبگر و ايجاد جامعه ای آزاد و واقعأ دمکرا
  . در ايران تأکيد کرد

تظاهرکنندگان با فرياد شعار های رزمنده بر اين واقعيت تاکيد می 
کردند که هرچه جمهوری اسالمی جوانان آگاه بيشتری را در زير پای 
سرمايه جهانی قربانی کند، خشم و کينه و عزم انقالبی توده ها 

و بر خالف . دبرای مبارزه با اين رژيم جنايتکار بيشتر و بيشتر ميشو
خيال خام جانيان حاکم، هر قطره خون جوانان آگاه که خاک ايران را 
گلگون تر ميکند منشأ آگاهی و قهر و کينه و خشم پاک انقالبی 

  . ميشود و درخت انقالب را آبياری ميکند
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اين مراسم درحاليکه خشم و کينه انقالبی ايرانيان آزاديخواه مقيم 
مان در ايران، همچنان در چهره ها موج ميزد تورنتو نيز مانند هموطنان

با اعالم اتحاد انقالبی مبارزين سياسی و مردم آزاديخواه و مبارز ايران 
در راه انقالب برای سرنگون کردن رژيم ددمنش جمهوری اسالمی 

  . پايان يافت

  !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی

  تورنتو – رانای فعالين چريکهای فدايی خلق

  ٢٠١٠ماه مه  ١٢

اعدام پنج زندانی سياسی به نام های شيرين علم  :تورنتو

هولی، فرزاد کمانگر، مهدی اسالميان، فرهاد وکيلی و علی حيدريان 
توسط رژيم ددمنش و جنايتکار جمهوری اسالمی در سحرگاه 

ارديبهشت، خشم و نفرت بی پايانی درايرانيان مقيم  ١٩روزيکشنبه 
ايرانيان مبارز و آزاديخواه در هر کجای جهان . از کشور برانگيخت خارج

که بودند در اعتراض به اين جنايت جمهوری اسالمی به اعتراض و 
تظاهرات پرداختند و النه های جاسوسی جمهوری اسالمی را در 

در اين چهارچوب  .تعدادی از کشورها مورد حمله و يورش قرار دادند
ز شاهد اعتراضات و تظاهرات متعددی توسط شهر تورنتو نيز هر رو

ايرانيان آزاديخواه بود که فعالين چريکهای فدايی خلق ايران فعاالنه در 
  . آنها شرکت داشتند

  
فعالين چريکهای فدايی خلق ايران  ٢٠١٠ماه مه  ٩در روز يکشنبه 

همراه با جمعی از فعالين سياسی ديگر و ايرانيان مبارز تورنتو در 
تجمع کردند و بر عليه جمهوری اسالمی " لستمن مل"ميدان 

تعداد زيادی از . شعارهای انقالبی سر داده و سخنرانی کردند
رهگذران ايرانی و کانادايی نيز با توقف در کنار تظاهرکنندگان حمايت 

  .خود از اين حرکت برعليه جمهوری اسالمی را اعالم کردند
  

يکهای فدايی خلق ايران ماه مه نيز فعالين چر ١١در روز سه شنبه 
مرکز مطالعات "همراه با فعالين سازمانهای سياسی ديگر در مقابل 

که يکی از مراکز جاسوسی جمهوری اسالمی است " ايران شناسی
خيابان شپرد غربی در شهر تورنتو واقع  ٢٩۵و در ساختمان شماره 

شده تجمع کردند و با افشاگری برعليه جنايات جمهوری اسالمی و 
دادن شعار های مبارزاتی خشم و نفرت خود از اين رژيم و سر 

عملکرد ستمگرانه اش برعليه مردم تحت ستم در ايران را ابراز 
و " مرگ بر جمهوری اسالمی"آنها با نوشتن شعارهايی مانند . نمودند

بر روی در و ديوارهای ساختمان " زندانی سياسی آزاد بايد گردد"
چنين با نصب عکسهای اعدام مرکز جاسوسی  فوق الذکرو هم

شدگان بر اطراف اين مرکز، در رابطه با عملکرد جنايتکارانه و 
  .  تروريستی جمهوری اسالمی افشاگری کردند

 
ماه مه نيز فعالين چريکهای فدايی خلق ايران همراه  ١٣روز پنجشنبه 

با جمعيت زيادی از ايرانيان آزاديخواه و مبارز در يکی از پر رفت و 
مرگ "ين چهار راه های شهر تورنتو با سر دادن شعارهايی مانند آمدتر

جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود "و " بر جمهوری اسالمی
در . به تظاهرات پرداختند" زندانی سياسی آزاد بايد گردد"و " بايد گردد

اين روز عليرغم سرمای هوا و بارانی که می باريد تعداد زيادی از 
نار تظاهرکنندگان ايستاده و با ديدن عکسهای شهدا در عابرين در ک

خود را از تظاهرکنندگان اعالم کرده و  بنر های نصب شده  حمايت
  . جنايات جمهوری اسالمی را محکوم کردند

 
ماه نيز فعالين چريکهای فدايی خلق همراه با ايرانيان  ١۴در روز جمعه 

ظمی از صبح زود به آزاده مقيم تورنتو با همکاری و سازماندهی من
سمت اتاوا حرکت کرده و در آنجا همراه با فعالين سياسی مقيم 

ظهر در مقابل سفارت جمهوری  ١٢شهرهای مونترال و اتاوا از ساعت 
اسالمی تجمع کرده و به تظاهرات پرداختند و خشم و نفرت عميق 
خود نسبت به رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی را با فرياد زدن 

انقالبی و پرتاب سنگ به سمت ساختمان سفارت نشان شعارهای 
در همه اين اعتراضات و تظاهرات انقالبی محيطی رفيقانه و . دادند

مملو ازهمکاری بين ايرانيان آزاديخواه و مبارز و فعالين چريکهای فدايی 
خلق و ديگر سازمانهای سياسی به چشم می خورد  که خود بازتاب 

کات انقالبی در داخل ايران و تعميق رشد و گسترش مبارزات و حر
خشم و نفرت از وحشيگری های رژيم ستمگر حاکم در ميان ايرانيان 
مقيم خارج از کشور است، واقعيتی که دشمنان توده ها را به هراس 

  .انداخته است
  

  کانادا -فعالين چريکهای فدایِي خلق ايران
  ٢٠١٠ماه مه  ١٧

  

بدنبال موج جدید اعدام فعالين سياسی توسط رژیم سرکوبگر  :لندن

ماه می تظاهرات بزرگی در  ١٢جمهوری اسالمی، روز چهارشنبه 
شرکت وسيع . مقابل سفارت جمهوری اسالمی در لندن برگزار شد

ایرانيان آزادیخواه و مبارز در این تظاهرات نشانگر خشم و نفرت به 
. خير در جامعه ایجاد کرده استحقی بود که اعدام های وحشيانه ا

تن در آن شرکت داشتند، نيروهای  ٢٠٠در این تظاهرات که حدود 
مبارز با حمل پرچمهای سرخ و پالکارد و بنرهائی که روی آنها عکس و 
شعارهای مبارزاتی قرار داشت، اعتراض خود نسبت به جنایات رژیم 

افکار ضد خلقی جمهوری اسالمی را به نمایش گذارده و توجه 
به . عمومی و رهگذران را نسبت به وقایع جاری در ایران جلب کردند

خصوص که در این حرکت مبارزاتی پالکاردهای بزرگی حاوی صحنه 
های اعدام و شکنجه و سرکوب وحشيانه توده های تحت ستم و 
مبارز ایران در محل تظاهرات به نمایش درآمده بود که توجه عابرين را 

تأکيد بر ضرورت . وری اسالمی جلب می کردبه سرکوبهای جمه
نابودی تماميت رژيم جمهوری اسالمی در بنر بزرگی هم که از طرف 
فعالين چریکهای فدایی خلق ايران در محل نصب شده و روی آن 

خامنه ای رفسنجانی، احمدی نژاد، موسوی مرگ به نيرنگتان، "شعار 
. د، دیده می شدنوشته شده بو" خون جوانان ما می چکد از چنگتان

جمهوری اسالمی با هر جناح "همچنين تظاهر کنندگان با  فریاد های 
زندانی سياسی به همت توده ها آزاد باید "، "و دسته نابود باید گردد

کشتار مردم ایران " ، "مرگ بر رژيم شکنجه ، اعدام و ترور " ،"گردد
جوی زندانی آزاد ، دانش"کارگر زندانی آزاد باید گردد"، "باید پایان یابد

نابود باد " ، "از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران دفاع کنيد" ،"باید گردد
سفارت خانه جمهوری اسالمی این النه ترور باید "، "رژيم سنگسار 

، "زنده باد انقالب، زنده باد سوسياليزم" و باالخره شعار" بسته شود
ر و اعتراضی محوطه جلوی سفارتخانه رژیم را به صحنه حرکتی پرشو
اين تجمع . بر عليه حکومت جنایتکار جمهوری اسالمی بدل کردند

اعتراضی با استقبال عابران و سرنشين های اتومبيل های در حال 
عبور مواجه شد که با به صدا در آوردن بوق اتومبيلهای خود، از 

در جریان تظاهرات نمایندگانی از . تظاهرکنندگان پشتيبانی می کردند
معلمان انگليسی به سخنرانی پرداخته و ضمن محکوم  تشکلهای

کردن اعدامهای اخير حمایت خود از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران را 
  . اعالم کردند

تظاهرات بزرگ روز چهارشنبه با صدور یک فراخوان مشترک از سوی 
جمعی از نيروهای سياسی در لندن سازمان یافته بود و فعالين 
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ايران از زمره سازماندهندگان این حرکت موفق  چریکهای فدایی خلق
در این حرکت، اعالميه های چریکهای فدایی خلق در . مبارزاتی بودند

  . محکوم کردن اعدام های اخير در  محل پخش شد
در پایان تظاهرات روز چهارشنبه با توجه به اعالم اعتصاب عمومی در 

ت توافق کردند شنبه، شرکت کنندگان در تظاهرا ۵کردستان در روز 
که فردا نيز در مقابل سفارت جمهوری اسالمی گرد آمده و از اعتصاب 
عمومی مردم کردستان حمایت کنند و صدای اعتراض آنها را در افکار 

به این ترتيب روز پنج شنبه بعد از ظهر نيز . عمومی منعکس سازند
فور تعدادی از ايرانيان مبارز و آزادیخواه بار دیگر سفارت رژیم من

جمهوری اسالمی را به صحنه اعتراض بر عليه جنایات حکومت در 
در این . ایران و حمایت از اعتصاب عمومی مردم کردستان بدل کردند

حرکت نيز تظاهر کنندگان شعارهایی به زبان انگليسی و فارسی بر 
عليه حکومت و جنایات آن سردادند و به افشاگری بر عليه جمهوری 

در این حرکت گزارشاتی از گستردگی  استقبال . اسالمی پرداختند
مردم مبارز کردستان از مساله اعتصاب عمومی و همچنين درگيری 
مردم با مزدوران رژیم و فشارهای نيروهای سرکوب برای در هم 

سرانجام .  شکستن مقاومت توده ها به سمع تظاهر کنندگان رسيد
سالمی با هر جمهوری ا"شب با شعارهای  ٨این تظاهرات در ساعت 

زنده باد انقالب ، زنده باد "و " جناح و دسته نابود باید گردد
اعالميه های چريکهای فدائی به ويژه . به پایان رسيد" سوسياليزم

اعالم پشتيبانی آنها ازاعتصاب عمومی مردم کردستان  در اين حرکت 
  .توزيع گرديد 

  لندن -فعالين چریکهای فدایی خلق ایران
  ٢٠١٠می  ١۵

  

تظاهراتی از سوی تعدادی از  ٢٠١٠می  ١۵روز شنبه  :لندن

نيروهای سياسی فعال در لندن از جمله فعالين چریکهای فدایی خلق 
این . ایران در لندن در اعتراض به اعدامهای اخير در ایران برگزار شد

تظاهرات نه فقط با استقبال گرم ایرانيان آزادیخواه و مبارز مقيم این 
بلکه در مسير راهپيمائی توجه بسياری را رهگذران  شهر مواجه شد،

تظاهر کنندگان در ابتدا با تجمع در ميدان . را به خود جلب نمود
ضمن برافراشتن پرچمهای سرخ و پالکاردهایی " ترافلگار اسکوئر"

و محکوميت این " مرگ بر رژیم جمهوری اسالمی"حاوی شعار های 
نوشته شده بود، به جلب رژیم که به زبانهای فارسی و انگليسی 

همچنين . توجه مردم  نسبت به آنچه در ایران می گذرد پرداختند
عکسهای افشاگرانه بسيار زیادی در ارتباط با مساله  اعدام در ایران و 
سرکوب وحشيانه جنبش توده های به پاخاسته در محل نصب شده 

ميدان، در طول مدت تجمع در این . بود که با استقبال مردم روبرو شد
نمایندگان برخی از نيروهای سياسی چپ و آزادیخواه انگليسی از 
جمله حزب کمونيست انقالبی انگليس و سازمان های مدافع حقوق 
زنان سخنان کوتاهی در محکوميت رژیم جمهوری اسالمی و اعد ام 
فعالين سياسی و همچنين حمایت از اهداف سازماندهندگان 

س از این تجمع، جمعيت با پرچمهای پ. تظاهرات لندن ایراد کردند
سرخ ميدان را ترک و در مسير خيابانهای بسيار پرازدهام لندن به 

پالکارد بسيار بزرگی . سوی سفارت جمهوری اسالمی به راه افتادند
که حاوی تصاویری از جنایات رژیم دار و شکنجه جمهوری اسالمی و 

ر افشاگرانه ای به مبارزات مردم به پاخاسته ایران بود و جلوه بسيا

در . حرکت تظاهر کنندگان می داد، در جلوی تظاهرات حمل می شد
طول این تظاهرات شعارهای انگليسی در افشای جنایات جمهوری 

جمهوری . "اسالمی و محکوميت اعدامهای اخير سرداده می شد
جمهوری اسالمی باید "، "اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد

نابود باد رژيم شکنجه و " ، "دانی سياسی  آزاد بايد گرددزن"، "برود
و شعارهای دیگری در محکوميت رژیم در طول تظاهرات تمامًا " اعدام 

مسير تظاهرات از خيابانهای بسيار شلوغ مرکز . فریاد زده می شد
شهر می گذشت و پرچمها و شعارهای تظاهر کنندگان توجه بسياری 

این توجه به گونه ای بود که . می کرداز عابران را به خود جلب 
بسياری از کسانی که شاهد این تظاهرات بودند، با اطالع یافتن از 

زندانی سياسی بر پا شده بود،  ۵اهداف آن که در اعتراض به اعدام 
. حمایت خود را به اشکال مختلف با تظاهر کنندگان  اعالم می کردند

واپيمایی جمهوری هنگامی که تظاهر کنندگان به محل دفتر ه
اسالمی در لندن رسيدند، احساسات تظاهر کنندگان به اوج رسيد و 
جمعيت برغم درخواست پليس، مدتی در این محل ایستاده و به 

در طول . سردادن شعارهای مرگ بر جمهوری اسالمی پرداختند
مسير تظاهرات تعداد بسيار زیادی اطالعيه افشاگرانه بر عليه رژیم 

سرانجام تظاهر . ی اسالمی در بين مردم پخش شدضدخلقی جمهور
ساعت راه پيمایی در خيابانهای مرکزی به  ٢کنندگان پس از حدود 

با رسيدن تظاهر . مقابل سفارت جمهوری اسالمی در لندن رسيدند
مرگ بر جمهوری "کنندگان به محل سفارت بار دیگر فریادهای کوبنده 

، "دسته نابود باید گردد جمهوری اسالمی با هر جناح و"، "اسالمی
مرگ بر حکومت " ، "زندانی سياسی به همت توده ها آزاد باید گردد"

، "مرگ بر حکومت سنگسار" ،"مرگ بر حکومت شکنجه"، "اعدام
، زنده باد "زنده باد انقالب"، "جمهوری اسالمی مرگت فرا رسيده"

فضا را از خشم و نفرت تظاهر کنندگان آکنده .... و "سوسياليزم
پليس انگلستان در تداوم سياست خود در هراس از احتمال . ساخت

حمله تظاهر کنندگان به سفارت با بسيج نيرو به حفاظت از 
سفارتخانه رژیم پرداخته و به کسی امکان نزدیک شدن به محيط 

جمعيت تا ساعتی با تجمع در مقابل سفارت به . سفارت را نمی داد
در پایان چند سخنرانی . امه دادسردادن شعارهای افشاگرانه خود اد

تن از اعدام شدگان کرد  ۴با توجه به این امر که . کوتاه صورت گرفت
بودند و در شهرهای مختلف کردستان در اعتراض به این اعدام های 

جنایتکارانه اعتصاب عمومی صورت گرفته بود، در طی سخنرانی ها  
. خن گفته شداز موفقيت آميز بودن اعتصاب عمومی در کردستان س

بعد ازظهر تظاهرات با تأکيد بر شکست  ٧سرانجام در ساعت حدود 
جمهوری اسالمی در حاکم کردن روحيه یاس و نا اميدی در ميان توده 
های تحت ستم کردستان و ایران از طریق دست زدن به اعدامهای 

فعالين سازمان ما ضمن حمل پالکاردها و . وحشيانه پایان یافت
های فدایی خلق ايران در این تظاهرات اعالميه های پرچمهای چریک

می جلوه ای از  ١۵راهپيمائی . سازمان را در ميان مردم پخش کردند
یک حرکت محکم و متحد مبارزاتی در ميان ایرانيان مقيم لندن را به 

  .نمایش گذارد
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  شعر زندان
  

  ،شعری از هوشی مين
  رهبر کبير خلق ویتنام 

  
  فلوت یک زندانی

  ناله ی فلوت که غم غربت دارد
  در بند می پيچد                                 

  غم صدا را بلند و آهنگ شاد را
  غمزده می کند                                 
  فرسنگی دورتر، آن سوی

  گذرگاه ها و جویبارها
  همسر تنهایی غرق در مات                     

  از برجی باال می رود تا                          
  .به خارج خيره شود                               

   

  از ميان تمام بدبختی ها و مصایب
  هيچکدام بدتر از محروميت                    

  از آزادی نيست                                      
  حتا به خاطر یک کلمه

  و یک حرکت زندانی می شوی    
  .و چون اسب و گاو با تو رفتار می کنند         

  مالفه ی کاغذی یک زندانی
  طومارهای کهنه و کتاب های جدید

  مکمل یکدیگراند                              
  در حقيقت یک مالفه ی

  کاغذی بهتر از                  
  هيچ است                           
  آیا شما مردمی که

  در بسترهای زربفت و          
  پشم سبز آرميده اید                

  تا به حال به آن زندانی که
  حتا نمی تواند یک

  خوابدب چشم برهم زدن هم 
  

  فکر کرده اید؟
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مدتی است که با سر باز کردن زوايای گوناگون داستان همکاری های  
اکثريت با جمهوری اسالمی و مسئله همکاری " فدائيان خلق"سازمان 

اين جريان با دستگاه سرکوب اين رژيم جنايتکار، بهزاد کریمی از رهبران 
اين تشکيالت  در تالش است تا با توسل به توجيهات گوناگون و 

دن جناياتی که در جريان اين همکاری ها رخ داده آبروئی ماستمالی کر
اما از . برای اين جريان و همکارانش در اين تشکيالت  دست و پا کند

آنجا که داستان همکاری های اين جريان ضد مردمی با نيرو های 
امنيتی جمهوری اسالمی  يکی دو نمونه نبوده و نيست هر چه بيشتر 

برای نمونه بهزاد کريمی . موفق می شود نامبرده تالش می کند کمتر
که در مصاحبه با بی بی سی مدعی بود که اکثريتی ها نه تنها کسی 
را لو نداده اند بلکه خانه هايشان مامن  مخالفين جمهوری اسالمی 
بوده که از دست اين رژيم گريخته بودند حال در مصاحبه ای که بتازگی 

  :د بپذيرد کهصفایی داشته مجبور می شو. با آقای ی
برخورد سازمان با واقعه آمل  یکی از سياهترین تجليات سياست "  

  ."سازمان بوده است
و البته روشن است که در جريان آمل به استناد آنچه در نشريه کار  

ارگان اين تشکيالت قيد شده نيروهای اکثريت دست در دست سپاه 
گيدندو اين اقدام پاسداران با کسانی که به آمل جمله کرده بودند جن

اما بهزاد کريمی به . جنايتکارانه را هم در نشريات خود تبليغ نمودند
جای ايستادن در همين نقطه و نشان دادن ابعاد جنايت اين سازمان 

  :برای انحراف ذهن خوانند فورامدعی می شود که
و تمرکز دعوا بر سر اینکه ) تاکيد از ماست( ماندن در این نقطه اما " 

ان اکثریت در کار لو دادن بوده اند، یک انحراف روش شناسانه و فدائي
مشی  آمل، نتيجه منطقی .یک مفاصا حساب سياسی است
  . "سياسی ای بود که سازمان اتخاذ کرد

، نتيجه بايد پرسيد مگر کسی تاکنون  ادعاکرده بود که چنين جناياتی 
خودسرانه تشکيالت نبوده و مثال امری  اينمشی سياسی  منطقی

منطقی  بوده که حال ايشان يادشان افتاده که چنين جناياتی  نتيجه
با چه روشی بايد به براستی   مشی سياسی آن سازمان بوده است؟

روش " پرداخت که آقای بهزاد کريمی آنرا مطالعه گذشته ننگين اکثريت
موضوع که  و چرا تمرکز بر سر اين. ؟ علمی اعالم کنند"شناسانه
ها آزاديخواهان را لو می دادند و به زير دستان امثال الجوردی اکثريتی 

می فرستادند، يک انحراف است؟  از نظرروش شناسی علمی دست 
در دست پاسداران جمهوری اسالمی با مخالفين جنگيدن مگر معنای 

  ديگری جزخيانت به مردم و جنايت بر عليه آنها دارد؟
نداده اند " لو"ند کسی را اکثريتی ها که مذبوحانه می کوشند بگوي

که کسانی که چنين ادعائی  وهمين  آقای کريمی قبال مدعی بود
. دارندهيچ فاکتی برای اثبات آن ندارند حال در مقابل اين سوال آقای ی

یکی از رهبران در همان کنگره ميگوید .....در همان کنگره:"  صفایی که
دادن دیگر نيروها رهبری ما تا مرزهمکاری با جمهوری اسالمی و لو 

  "آیا این مسئله وجود داشته؟...... پيش رفت،
آنهم وقتيکه يکی از رهبران خودشان در .براستی چی دارند بگويند

اما بهزاد کریمی . گنگره خودشان بر چنين واقعيتی انگشت می گذارد
کاری به اين واقعيتها ندارد وی که تا ديروزحتی منکر هر گونه لودادن 

البی بود و می گفت خانه های اکثريتی ها مخفی گاه نيرو های انق
  : مبارزين ضد رژيم بوده يکباره رنگ عوض کرده و می گويد

ارتباط هایی با قوه قضائيه و انتظامی در ... بعدها شنيدم که.......من " 
مورد تحویل سالح ها و پی گيری موارد بازداشتی مربوط به افراد 

ارتباط ها مقامات جمهوری اسالمی سازمان وجود داشته و در همين 
بهر حال .......بوده اند" ضد انقالب"خواهان اطالعات از سازمان پيرامون 

، یک تناقض دو سال مالحظه می کنيد که عملکرد فدائيان در این 
سياست : پيچيده ای رابه نمایش ميگذاشت که من نام آنرا ميگذارم 

حکومت به اصطالح تبليغی حداکثری پيرامون ضرورت همراهی با 
انقالبی و ضد امپریاليستی، در عين همکاری حداقلی امنيتی با 

  )تاکيد از ماست.."(!آن
   

به اين ترتيب بهزاد کريمی فکر می کند با بازی با کلمات و گفتن اينکه 
اکثريت تنها تبليغ همکاری با جمهوری اسالمی را داشته و در عمل 

وی فکر ميکند با تغيير نام، . دهدکاری نکرده می تواند مردم را فريب 
با آن،  ... همکاری حداقلی.....محتوا نيز عوض ميشود،سياست تبليغی

  !فقط یک نام من در آوردی است بجای خيانت
اما از آنجا که بهزاد کريمی فرد با تجربه ای است و می دادند با چنين 

می خزعبالتی نمی شود سر هر کسی را شيره ماليد  فورا مسئله را 
  :ودر ادامه می گويد".  کاسه داغ تر آش"اندازد سر اعضا و هواداران 

در یک ) ضرورت همراهی با حکومت(بر بستر چنين مشی ای "... 
بخواهد کاسه داغ تر از ..سازمان دارای بيش از هزار عضو،  این یا آن 

  ".آش شده و تا حد همکاری امنيتی با جمهوری اسالمی کار کند 
می بينيم که همکاری امنيتی با جمهوری اسالمی تائيد  به اين ترتيب

ميشود ولی عملی سرخود توسط هواداران و اعضاء نام برده ميشود و 
بهزاد کریمی سعی ميکند خود را به فراموشی . نه یک رابطه سازمانی

از » ۵٩ـ مهرماه ٧٨کار شماره «بزند و به روی خود نياورد که  در 
من پيوستن به پاسداران و دفاع از ميهن هوادارانشان می خواستند ض

بسيج و سپاه " را در اختيار " عوامل ضد انقالب"از " هر نوع اطالعات" 
همچنين به نيروهای وابسته به خود وظيفه . قرار دهند" و کميته ها

کشف شبکه ها و اقدامات ضد انقالب و معرفی آنها به نهادهای "
تا "سازمان خود رهنمود ميداد که  را می دادند، و به هواداران" انقالبی

هر  زمان که پاسداران با نيروهای ضد انقالبی در جنگند، دوشادوش 
بخوان (آنان با قاطيت و فداکاری نمونه وار با نيروهای ضد انقالب 

.. ضرورت همراهی "و بهزاد کریمی اکثریتی آنرا " مبارزه کنند) مردمی
  .ميخواند" در عين همکاری حداقلی امنيتی

در جريان اين مصاحبه بهزاد کريمی که می ببيند به هيچ وجه نمی 
شود ار انبوه فاکتهائی که در رابطه با همکاری های اکثريت با نيرو 
های سرکوب جمهوری اسالمی وجود دارد فرار نمود می کوشد 

تا . فعاليت نيرو هائی که تن به چنين رذالتی ندادند را بی ارزش نمايد
به همين . مه با هم از بار جنايات اکثريت بکاهدبا همسان کردن ه

معتقدند که رهبری در .بخشی" :دليل وقتيکه از وی سوال می شود
اختيار جمشيد طاهر پور و فرخ نگهدار بود و به این دليل سازمان به 

  :فرصت را غنيمت شمرده و می گويد". فساد سياسی کشيده شد
م توانمندی بسيار این دو نفر مگر چه خصوصيت مخصوص و کدا" 

عجيب و غریب داشتندکه بتوانند رقم زننده سرنوشت یک جریان 
 شد،" اکثریت"بود که نصيب " فساد"تاریخی باشند؟ بعالوه اگراین 

چه کرد که بتوان برای عملکرد آن ارزش تاریخی " ضد فساد"راستی آن 
  )تاکيد از ماست( قایل شد؟

حرای کربال زده وعملکرد به اين ترتيب به جای پاسخ به سوال به ص
اماتاريخ . نيرو های سياسی ديگر را فاقد ارزش تاريخی قلمداد می کند

مقاومتها و ارزش های انقالبی ای که سازمانهای انقالبی آفريدند آنقدر 
بزرگ و فراموش نشدنی است که با چنين لجن پراکنی هائی خراب 

در زندانها ، تاریخ جنایات بيش از سی سال این رژیم  .شدنی نيست
بيدادگاهها و ميدانهای اعدام، از کارکرد و جانفشانی های این 
کمونيستها و آزادیخواهان که اوعملکرد آنها را فاقد ارزش می نامد 

همين مبارزات که بهزاد کريمی آنها را بدون ارزش . حکایت ميکند
تاريخی جلوه می دهد  چهره جمهوری اسالمی را به جهانيان نشان 

مان مقاومتهائی که با اوین یک مفهوم شده است ارزش ها را ه. داد
بود که در کردستان جنگيد ولی " ضدفساد"این . ارزش گذاری نمود

بود که " ضدفساد"بدست نيروهای شما از پشت خنجر خورد، این 
"  ضدفساد"حقيقت را بر جانش ترجيح داد و در اوین اعدام شد، این 

راهپيمائی کرد و توسط شما  بود که بر عليه جمهوری اسالمی
بود که سالح بدست گرفت ولی توسط " ضدفساد"سرکوب شد، این 

بود که با تمام نيرو از ارتجاع " ضدفساد"شما خيانتکار ناميده شد، این 
خمينی و جمهوری اسالمی نوشت ولی توسط شما لو داده شده  وبه 

؛ طوماری .........بوده و است که"ضد فساد"این . زندان انداخته شد
است جانفشانی این انقالبيون که اکثریت خائن آنها را فاقد ارزش 
تاريخی ميخواند، ولی اکثریت چه کرد؟ همزمان در کنار پاسداران بر 
عليه سازمانهای انقالبی می جنگيد، در انتخابات مجلس با شعار دفاع 

، تشویق هواداران به )سال سوم ١٢٠کار (از خط امام شرکت ميکرد 
بسيج مستضعفين و دیگر کانون (انقالبی " نهادهای"کت فعال در شر
، سرکوب مردم در آمل و دیگر نيروهای سياسی در مناطق مختلف، )ها

 
  
  

  

  
  وتالشي عبث براي  "اكثريت"

 !هايش"خطا"ماستمالي 
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کار (رهنمود به هواداران در جاسوسی  و گزارش به نهادهای انقالبی 
  ".فساد"براستی که طوماری است خيانت این ..... ، )۵٩سال  ٧٨
  

ی را که اینچنين در روزهای انقالب با استقبال توده اکثریت، سازمان     
ها مواجه شده بود وبصورت ميليونی از آن پشتيبانی ميشد دودستی 
تقدیم ارتجاع کرد و در هر عمل ارتجاعی و قتل و جنایتی که این رژیم 

حال . مرتکب شد سازمان اکثریت یا همکار بود یا از آن پشتيبانی کرد
يانی که خود می داند که اکثریت، ضد انقالب، يکی از رهبران چنين جر

ضد تاریخ وفاقد ارزش تاریخی است با وقاحت تمام نيرو های انقالبی را 
براستی که بهزاد کریمی یک مرتجع است .  فاقد ارزش قلمداد می کند

زیرا حرفی را می زند که تنها مرتجعين می زنند و حدی ازبی شرمی 
  .ت یک مرتجع استرا نشان می دهد که  از خصوصيا

  
يکی ديگر از شگرد های  بهزاد کریمی در مصاحبه اش اين است که     

همکاری های سياسی و امنيتی سازمان خود با جمهوری اسالمی را 
برای همين هم همواره از دو سال . به صرفا دو سال محدود کند

اکنون باید ببينيم معنی . با جمهوری اسالمی نام می برد" همکاری"
ی چنان سياستی چه بود و حاال که خود اعتراف دارند که مدت عمل

در کنار جمهوری اسالمی بوده اند، چگونه این رژیم سرکوبگر " معينی"
در اعمال بی رحمانه ترین و قساوت آميزترین " معين"را در آن دوره 

سرکوبها بر عليه توده های مبارز و رنجدیده ایران یاری می داده اند؟ و 
" همکاری"که اذعان می کنند که در همان دوره با رژیم  آیا اکنون

ميکردند، آیا به نقش خود نيز در ریخته شدن خون عزیزان مردم در 
خيابانها و زندانها و مصيبت هائی که توده های رنجدیده ما در همان 

مورد بحث کشيدند نيز اعتراف دارند؟ و حداقل مسئوليت " معين"دوره 
می پذیرند؟ واقعيت این است که در همان دوره خود را در این زمينه 

، که اتفاقا  سرنوشت رژیم نکبت و جنایت جمهوری اسالمی "معين"
رقم خورد آنها دست در دست خمينی و رفسنجانی و خامنه ای  در 
سرکوب جنبش دموکراتيک و ضدامپریاليستی که حيات رژيم به آن  

کثریت می پذیرد که در آیا ا. وابسته بود در اين سرکوب شرکت داشتند
تحکيم پایه های رژیم جمهوری اسالمی که امروز عمرش به بيش از 
سی سال نيز رسيده است، نقش بسزائی ایفاء نمودند؟ آيا تا کنون 
يکی از رهبران اين جريان ضد مردمی جسارت داشته است که دستان 

اقل از به خون آلوده اين سازمان را در مقابل ديد همگان قرار داده و حد
  مردم عذر خواهی کند؟

در این مصاحبه  بهزاد کریمی  همچون گذشته و برای چندمين بار 
تالش ميکند تا به انکار همه اقدامات ضد انقالبی ای  که این سازمان 

بر عليه توده ها مرتکب شده بپردازد، و سعی کند  تا تاریخ سراپا 
و همکاریهایش را با خيانت به آرمانهای کارگران و زحمتکشان از یکسو، 

ئی "خطا. "بنامد" خطا"رژیم جمهوری اسالمی را از سوی دیگر فقط 
 .که به قيمت جان هزاران فعال سياسی تمام شد

را تعریف نميکند، و او نميگوید " خطا"البته بهزاد کریمی این      
همکاری با رژیم  تحت شعار اتحاد و انتقاد ، که زمانی آنرا اتحاد و 

) ـ سال سوم ١٠٨کار(انده و در ميان طبقه کارگر تبليغ ميکرد مبارزه خو
بوده است، زیرا اگر چنين بودو اگر اکثريت باور داشت که اين " خطا"

سياست خطا است  در سياست خود که هميشه دفاع از جناحی از 
جمهوری اسالمی در مقابل جناح دیگر بوده است دست برميداشت، 

است اين جريان هنوز سياست فریب ولی چيزی که همه ميدانند سي
.  توده ها و در دفاع از جناحی از جمهوری اسالمی می باشد

سياستی که امروز تحت پوشش دفاع از موسوی و کروبی و دفاع از 
  .پيش می رود" جنبش سبز"
  

     
اکنون که ايران روزهای سختی را ميگذراند و ظلم و ستم بيش        

خته وموجب گشته است تا اعتراض به ازحد، خشم همگان را برانگي
تقلب در انتخابات بهانه ای گردد تا خشم توده ها فوران کرده و در ابعاد 
وسيع به خيابانها بریزند و عليرغم درخواست و تقاضاهای سرسپردگان 
رژیم چون موسوی و کروبی  در برگزاری مسالمت آميز اعتراضات و 

دیکال خواهان نابودی راهپيمائی، مردم با سردادن شعارهای را
دیکتاتوری حاکم شده اند و کليت نظام وابسته به امپریاليسم را آماج 
اعتراضات تند خود قرار داده اند، چنين خيزشی بطور طبيعی همه 

و به همين دليل است که . نيروهای سياسی را به تکاپو واداشته است
م ما در این برهه حساس تاریخی شاهد فعال شدن انواع و اقسا

نيروهای ضد مردمی شده ایم که درتقابل با نيروهای انقالبی 
ميکوشند تا مبارزات توده ها را در چهارچوب اختالفات درونی کاناليزه 

  .کرده و بدین وسيله کل نظام موجود را حفظ نمایند
همه اين واقعيات و تالشهای مذبوحانه ای که رهبران اکثريت جهت 

ن با جمهوری اسالمی می کنند ماست مالی همکارهای امنيتی شا
بار ديگر نشان می دهد  اکثریت تنها  دستانش به خون انقالبيون آلوده 

  .نيست، که  اکثريت تنها خائن نيست،  اکثریت اصالح ناپذير است
   

  عبداله باوی
  ٢٠١٠آوریل   ٢٢

  
  

  مناسبت روز جهاني كارگربه 
  

  ای روح پر طالطم
  ای آتش فشان خشم خلق

  ای کار گر، ای کار گر ،ای کار گر
  بر خيز، بر خيز، بر خيز

  بر خيز دیگر بپا
  بر خيز و فرو ریز این کاخ های سيا

  بسوزان این دیوار های نفرت بر انگيز را
  نا بود کن این خدای بی دست و پا

  آتش تيز رابر افروز تو آن آتشين 
  تو ای عز یز من 

  بلند کن نغمۂ بر خيز بر خيز را
  بر خيز ،بر خيز، بر خيز 

  بر خيز دگر بپا
  بر خيز کہ خشم خلق با تو است

  ای موج طوفان زا
  بر خيز کہ دگر صبر خلق تمام شدہ

  
  بر خيز کہ خلق در انتظار قيام تست
  کہ خون از آبلۂ دستان تو جاریست

  ن سيالب طوفانيستبر خيز کہ این خو
  تو ای نيروی خالق زندگی

  
  ای کار گر ، کارگر، کار گر

بر خيز کہ پاهایت دگر بسوی نابودی کاخ 
  ستم 

  باید رود بپيش
  بر خيز کہ طفل تو

  در ميان زبالہ ها 
  در جستجوی لقمہ یی نان است

 چشمان پر حسرت شان اشکباران است 
  بر خيز کہ سرمایۂ زمين را

  کار، چند روبہ مکارچند دیو سيہ 
  غارت می کنند

  در باالی نعش تو،معبود خود را
  آن سيمين تن زرین اندام را

  آن بت مطالیی فریب را
  عبادت می کنند

  
  بر خيز ای موج طغيانی
  ای خروشندہ سپاهی
  ای پر تپش قلب من

  بگشا زدست و پایت زنجير را
  پرتاپ کن بقلب اژدها

  تو آخرین تير را
  های زنجير را بگسل تو حلقہ

  پرتاپ کن تو آخرین تير را
  بشکن ،بشکن ،بشکن ،بشکن

  با چکش انقالبت،زنجير استبداد را
  بسوزان تو این کاخ فتنہ و بيداد را
  فردا ز آن تست ،فردا رهایست
  فردا در انتظار شورش نهایست

  بر خيز ، بر خيز، بر خيز
  ای کار گر ،ای کارگر،ای کارگر

  
  )سوما کاویانی(  

 ٢٠١٠،  اپریل  ٢۶   
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روز چهار شنبه پنجم ماه می دهها هزار کارگر و زحمتکش يونانی در 
که نماینده گان بورژوازی این   و مترقی در حالی  کنار نيروهای انقالبی

در باره سرنوشت این کارگران و   کشور در پارلمان مشغول چانه زنی
زده و   ساعت دست به اعتصاب عمومی ٢۴زحمتکشان بودند به مدت 

که   کارگران و نيروهای رادیکال در حالی. به خيابانهای شهر آتن ریختند
قصد داشتند وارد ساختمان پارلمان این " دزد ، دزد"دادند   شعار می

کارگران و . کشور گردند که با سد پليس سرکوبگر يونان مواجه شدند
عيت در مقابل پليس مزدور این نيروهای رادیکال خشمگين از اين وض

ای را  کشور که با باتوم و پرتاب گاز اشک آور خشونت بسيار وحشيانه
. ای به مقاومت دست زدند بر عليه آنها اعمال ميکرد به طرز قهرمانانه

شيشه فروشگاه های زیادی را " اوستادیو"مردم در مسير خيابان 
ا  به آتش کشيدندکه کردندو دو بانک ر هشکستند ، به دهها بانک حمل

در جريان حرکت تظاهرات . نام دارد" بانک مارفين"بانک  اين دواز   یکی
پليس جهت متفرق کردن مردم آنقدر " بانک مارفين"کنندگان به سمت 

گاز اشک آور بکار برد که به دليل پرتاب گاز اشک آور به داخل بانک بر 
يکی از اين سه نفر  .نفر جان خود را از دست دادند ٣اثر گاز گرفتگی 

مقامات پليس . زنی حامله بود که نوزاد وی نيز به اين طريق جان باخت 
برای الپوشانی نقش خویش در این اقدام جنایتکارانه بيشرمانه ادعا 

بوده که با " آنارشيست"تن از مردم بيگناه کار نيروهای  ٣کردند که قتل 
ا کشته اند تا نفر ر ٣پرتاب بمب آتشزا به درون بانک به عمد 
به گزارش لوس آنجلس ! احساسات عمومی بر عليه پليس را برانگيزند

از تظاهر کنندگان به   تایمز پنج شنبه ششم ماه می در اين مورد یکی
باشد اما به نظر من به دليل   تراژیک می"خبرگزاريها گفت که اين امری 

که  اعمال خشونت بسيار زیاد از طرف پليس عليه تظاهرکنند گان
اين اتفاق رخ داد و به همين دليل هم مسئوليت " شمارشان کثير بود

کارگران و نيروهای رادیکال در برابر . اين جنايت بر دوش دولت می باشد
خشونت اعمال شده از طرف پليس سرکوبگر بورژوازی برای دفاع از 

  . خود از سنگ و کوکتل مولوتف استفاده کردند
کارگران و نيروهای مترقی اين کشور در برابر  در جريان بحران اخير يونان

نخست وزیر که مدعی است برای جلو گيری از سقوط اقتصاد کشور 
فریاد " همٔه ما مسول هستيم "ورشکستگی قرار دارد " لبه"که در 
نداشتيم   بهای چيزی را که در ایجادش نقشی"چرا ما باید :  زدند  می

" نجات"ا ما باید سرمایه داران را گویند چر  آنها همچنين می" بپردازیم
برای آن است که رهبران   گویند اعتصاب عمومی  کارگران می. دهيم

از رهبران    یکی. دهند" گوش"یونان را مجبور کنيم به حرفهای ما 
برای آنکه دولت عقب "اتحادیه کار کنان دولتی به خبرگزاريها گفت 

فرد در توصيف اوضاع  همين"  نشينی کند ما باید کشور را فلج کنيم
افتاد آن نيست که یونانيان   آنچه دارد اتفاق می" کشور می گويد 

نه، موضوع، موضوع . اندازند  سرکش دارند مقداری سر و صدا راه می
جورج پاولو پلوس یک کارمند ." مرگ و زندگيست، و ما مصمم هستيم

. همه خشمگين هستند" گوید   بانک و نماینده اتحادیه آنها می
ما چاره  . همه تاثير خواهد گذاشت  های دولت بر زندگی سياست

  ".دیگری به جز شورش نداریم
اعتصابات ، اعتراضات و تظاهراتهای خيابانی اخير در يونان  نتيجه 

بحرانی که . منطقی گسترش بحران اقتصادی در اين کشور می باشد
لت حافظ نظام سرمايه داری حاکم را فرا گرفته و طبقه حاکمه و دو

منافع اش در تالش اند تا بار هر چه بزرگتری از آن را بدوش کارگران 
در همين چهارچوب است که دولت يونان کارگران و . سرشکن نمايند

. کند  هر چه بيشتر دعوت می  زحمتکشان یونان را به ریاضت کشی
برای اجرای طرح برنامه ریاضت کشی خود در نظر دارد دولت 

ت نگاه داشته و مالياتها را افزايش داده و حتی حقوق دستمزدها را ثاب
طبقه .  بازنشستگان را کاهش داده و سن بازنشستگی را باال ببرد

که از پيش به دليل ماهيت استثمار گرانه نظام سرمایه یونان  کارگر
داری حاکم بر این کشور و مضافا به خاطر بحران 

ماری دست و پنجه نرم ش  اقتصادی،رکود،توّرم،بيکاری با مشکالت بی
کرد و شمار زیادی از اعضا این طبقه در فقر و فالکت روزگار   می
که   گذراند به منظور جلو گيری از اجرای برنامه تاره ریاضت کشی  می

قرار است از طرف دولت سرمایه داران این کشور به آنها تحميل شود 
ات به حق در چند ماهه گذشت چندین بار به اعتصاب عمومی و اعتراض

خيابانی دست زده است و هر بار با برخورد فاشيستی دولت که 
خشونت بسيار زیادی را عليه آنها اعمال کرده است روبرو گردیده 

  .است
  

يونان آنچه را که در تاریخ سرمایه داری بار ها رخ  رویدادهای جاری در
سود دهد  که چگونه در دوران بحران که نرخ   داده يکبار ديگر نشان می
آید يکی از اولين اقدام های دول بورژوازی برای   سرمایه داران پایين می

بحران اخراج دسته جمعی کارگران ،افزايش ساعات کار و کاهش " حل"
دستمزد بوده و در همه جا  دولت با زدن یا کاهش آن بخش از بودجه 

شود می کوشد از جيب   دولتی که صرف بهداشت ،آموزش ،مسکن می
های ذاتی  زی بار بحرانادر یک کالم بورژو.بحران مقابله نمايد  مردم با

کارگران و زحمتکشان   سيستم استثمارگرش را بيش از پيش به گرده
  .اندازد  می

  
در ميان کشورهای  اتحادیه اروپا قرار دادی وجود دارد که بر اساس آن 

) واحد پول این اتحادیه(اقتصادی و حفظ ارزش یورو" ثبات"برای حفظ 
خالص   در صد توليد نا ٣بيش از " نه باید "کسری بودجه این کشورها 

اما در اثر اوج گيری بحران کنونی کسری  .باشداین کشورها   ملی
این کشور   خالص  ملی  در صد توليد نا ١٣.۶طبق آمار   ونانيبودجه 

از آنجا که يونان عضو اتحادیه اروپاست اين امر نگرانی . گردیده است
از طرف دیگر به علت ورشکستگی .اتحاديه اروپا را بر انگيخته است 

و . های خود نيست اقتصادی، دولت یونان قادر به پرداخت اقساط بدهی
ی از اين بدهی مربوط به آلمان می باشد، اين امر  بخش قابل توجه

های این اتحادیه  مانند کشور آلمان که بزرگترین  بحران را در دیگر کشور
باشد و در اصل موتور محرک اقتصاد این بخش از   اقتصاد در اروپا می

در چنين شرایطی دولت .جهان است را شتاب بخشيده است
ندوق بين المللی پول دولت امپریاليستی آلمان دست در دست ص

از سقوط تمام عيار " جلو گيری"یونان را مجبور نموده اند تا برای 
اقتصادش و به خاطر تامين منافع سرمایه داران این کشور و همچنين 

ميليارد یورو وام جديد  ١١٠های خود  جهت پرداخت اقساط بدهی
شاهد  به اين ترتيب در بستر بحران کنونی بروشنی.  دريافت کند

هستيم که چگونه کشور یونان که در این سالها عمدتًا از طریق گرفتن 
مانند صندوق بين المللی پول   ها و نهادهای مالی وامهای کالن از بانک

اقتصاد عقب مانده اش را سر پا نگاه داشته بوده در شرایط کنونی در 
این البته چنين وضعيتی نه تنها در . پرتگاه سقوط قرار گرفته است 

های ضعيف  حلقه  کشور بلکه  در چند کشور دیگر که آنها نيز در زمره
برای نمونه . این اتحادیه هستند مانند اسپانيا و پرتقال ديده می شود

بخش .باشد  در صد می ٢٠  شمار بيکاران اسپانيا طبق آمار رسمی
  .  دهند  از این بيکاران را جوانان اسپانيا تشکيل می  بزرگی

در دست شمار قليلی   نونی بدون تردید انباشت سرمایهدر عصر ک
انحصار امپریاليستی و سرمایه داران انگل صفت کشورهای تحت 

ميلياردها انسان کارگر     سابقه  سلطه آنها که مترادف است با فقر بی
رحم سرمایه داری که طبق آمار نهادهای خود   و زحمتکش در جهان بی

از آنها  تقريبا دو ميليارد نفر از   عظيمی بورژوازی امپریاليستی شمار
کنند زمينه   می" معاش"دالر در آمد در روز  ٢جمعيت جهان با کمتر از 

های ستمديده جهان  عينی تشدید مباررزه طبقاتی ميان کارگران و خلق
آمدن بر " فائق"که به خاطر می باشد و سرمایه داران و دول مدافع آنها 

ری سرمایه داری امپریاليستی شان تعرض بحران عميق شونده و جا
ای را به محدوده حقوق اقتصادی اجتماعی کارگران و   کم سابقه

 ٢کارگران و زحمتکشان تجارب و آنطور که  .برند  زحمتکشان به پيش می
و در حال حاضر یونان بر همين بستر  -در چند ماه گذشته-کشور  ایران 

چنين تعرضی چاره ای جز  دهند برای مقابله با  نشان داده و می
در بطن بحران کنونی سرمایه داری امپریاليستی . شورش وجود ندارد  

سيستم سرمایه داری " ناهمگون"و بر بستر واقعيت انکار ناپذیر توسعه 
حتی در مناطق پيشرفته سرمایه مانند اروپای غربی و در ميان 

از این   بر برخی های عضو اتحادیه غارتگر اروپا تاثيرات این بحران کشور
به مراتب شدیدتر بوده و بحران  ،کشورها به علت توسعه نيافتگی

ی را به سر حد ورشکستگی تمام  و کمال اقتصادی ئها چنين کشور
        .رسانده است

  ٣ صفحه در 

 !شورش بر حق است
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در دهه را که ) بين المللی(کمپانی  ، هفتاد و چهارروزنامه نيویورک تایمز 
،  دولت آمریکا معامالت هنگفتی داشته اندهم با ایران و هم با گذشته 

کمپانی ها این شناسایی از طریق مرور اسناد این .  شناسایی کرده است
به ثبت رسانده بودند ، ) در آمریکا( " معامالت اوراق بهادار"کميسيون  که با

سایت های اینترنتی این شرکت ها ، اخبار تائيد شده توسط مقامات این 
، اخذ ) آمریکا(های کنگره  گزارشهم چنين به ها و ها در مصاح کمپانی

  . گردیده اند
  

کمپانی که با دولت آمریکا معامله و پول دریافت  هفتاد و چهاراز ميان این 
تا از آن  ١٣کنند ،   تای آن ها کماکان با ایران معامله می ۴۶کرده اند ، 

ای سرمایه کمپانی ها که در ایران سرمایه گذاری دارند ، برنامه ای بر
گذاری جدید ندارند یا فعال سرمایه گذاری های آینده خود را به حالت تعليق 

 ١٥این .  تا از آن شرکت ها هم از ایران خارج شدند ١٥در آورده اند ، 
را نقض " تحریم اقتصادی ایران) "آمریکائی(کمپانی آخری ، احتماال قانون 

  .  کرده اند
ایران سرمایه گذاری کرده و در حال ليست الفبای این شرکت ها که در 

 :باشد  معامله با ایران و دولت آمریکا هستند به قرار زیر می
  

 ENIشرکت ایتاليائی 
  احتمال تخلف از قانون تحریم اقتصادی ایران

  هکتار زمينميليون  ١/١اجاره نفت و گاز  مبلغ قرارداد با دولت آمریکا
  گذاری جدید فعال ولی بدون سرمایه: موقعيت در ایران 

در ثبت  ، داردتعلق که مقداری از آن به دولت ایتاليا   ENIنفتی  شرکت
 ه استآشکارا اعتراف کرد،  "معامالت اوراق بهادار"کميسيون اسناد خود با 

نقض را آمریکا  اقتصادیتحریم قانون  احتماالفعاليت های خود در ایران با که 
این اعالم کرد که  ENI شرکتدر ماه فوریه ، مدیر اجرایی . استکرده 

ایران از ، گاز  منبعفعلی برای توسعه دو های قرارداد خاتمه شرکت پس از 
  .بيرون خواهد آمد

  
 Ericsson شرکت سوئدی 

  دالر ونميلي ١١٩ مبلغ قرارداد با دولت آمریکا
  فعال: موقعيت در ایران 

ایران  ، این شرکت یک دفتر درEricsson  شرکتبر طبق سایت اینترنتی 
  .است فروخته دفاع وزارت بهدر ميان اشياء دیگر ،  وسایل مخابرات .  دارد

  
  )Degussa Iranشرکت سابق ( Evonik شرکت آلمانی

  دالر ونميلي ٣/٠ مبلغ قرارداد با دولت آمریکا
  فعال: موقعيت در ایران 

، توليد کننده مواد شيميایی که در کار توليد نيرو نيز Evonik  شرکت
  .است هداشتدر ایران فعاليت تا به حال  ٢٠٠٧، حداقل از سال هست 

  
 ExxonMobilشرکت آمریکائی 

ميليون  ٣/٢، اجاره نفت و گاز  دالر اردميلي ٩/۴مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 
  هکتار زمين

  بيرون آمده :موقعيت در ایران 
 ، که در آن سرمایه گذاری مشترک U.K. Infineum یسيانگلشرکت 
جود دارد ، درصد و ۵٠غير مستقيم  مالکيتبا  ExxonMobil شرکت
طبق اظهارات سخنگوی شرکت ، های بنزین به ایران فروخته ، اما  افزودنی

ترین بزرگیکی از  Exxonشرکت  .متوقف شد ٢٠٠۶در سال این فروش 
  .است) آمریکا(وزارت دفاع  رایسوخت ب گانکنند تهيه

  
 Fiat SpAشرکت ایتاليائی 

   دالر ونميلي ٣/٢٢٧مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 
  فعال :موقعيت در ایران 

 Fiat Group Autos SpA طبق اظهارات سخنگوی این شرکت ،  شرکت
 توافقنامه تحت رانیا دررا  Siena در چهاراتوموبيل  ديتول ٢٠٠۴ سال در

 خودرو ٢٠٠٠ حدود امروز به تا و دکر آغاز پارس یصنعت توسعه دايبن با مجوز
 .کرده است ديتول

  
 Finmeccanicaشرکت ایتاليائی 

   دالر اردميلي ١/٢مبلغ قرارداد با دولت آمریکا 

  بيرون آمده  :موقعيت در ایران 
دفاعی ،  ،صنعتی  ی، مجتمع شرکت ها Finmeccanicaشرکت 

شرکت وابسته به خود ، انرژی و حمل و نقل ، از طریق  نوردیفضا
Ansaldo Energia ایران به عنوان بخشی از  رایتوربين گازی ب ۴۴ ، تعداد

این نيروی  افزایش ظرفيت قدرترای ب ٢٠٠٢پروژه تکميل شده در سال 
س ولشهر حمل و نقل قامات م تابستان گذشته ، در  .تهيه کرد کشور

 برای شرکت به این از اعطای قرارداد  به این رابطهآنجلس با استناد 
اما دولت فدرال هيچ  ی خودداری کردند ،راه آهنسبک  قطار های نساخت
این شرکت برای فروش گوناگون به اعطای قراردادهای  در مشکلیگونه 

به ارتش ایاالت متحده راه آهن مانند اسلحه و وسایل نقليه خود محصوالت 
شرکت سخنگوی . ، نداشت در حالی که این شرکت هنوز در ایران بود

زیرا می خواست خود را با شد شرکت از ایران خارج اظهار داشت که این  
به نگرانی های هم چنين و باشد  تطابق دادهسياست های دولت ایتاليا 

  .بودحساس  ر ایراندها شرکت  يت هایدولت آمریکا در مورد فعال
  

 Flowserveشرکت آمریکائی 
  دالر ونميلي ١/٧١ مبلغ قرارداد با دولت آمریکا

  ميليون دالر ٠٣/٠ از دولت آمریکادریافتی  کمک هزینهمبلغ 
  فعال ولی بدون سرمایه گذاری جدید: موقعيت در ایران 

وسایل کنترل حرکت مواد مایع که در صنعت نفت ، که  Flowserveشرکت 
و گاز مورد استفاده قرار می گيرد ، می سازد به وزارت دفاع پمپ های 

معامالت "کميسيون در ثبت اسناد خود با .  دستی و برقی فروخته است
رشد عدم اطمينان "اعالم داشت که به علت  ٢٠٠٩در سال " اوراق بهادار
خارجی وابسته به خود ، به وجود آمده بود که برای شرکت های " سياسی

شروع به خودداری مرحله ای داوطلبانه در پيشبرد معامله  ٢٠٠۶، در سال 
حامی تروریسم ، از جمله ایران ، های جدیدی در کشور هائی که به عنوان 

سخنگوی این شرکت اظهار .  شناخته شده اند ، کرد سوریه و سودان
وابسته خارجی  شرکت هایتوسط ت ما مجموعه همه معامال" داشت که 

درصد  ١کمتر از ، در ایران ، سوریه و سودان این شرکت مشتریان  باما به 
به عالوه ، اگر چه .  وده استب ٢٠٠٨در سال ما جهانی کل از درآمد 

خودداری مرحله ای در پيشبرد معامله های جدید در آن کشور ها داوطلبانه 
بر طبق  ماوابسته به خارجی  شرکت های بوده است ، اما ممکن است که

و آئين نامه های مورد شمول ، هم چنان به  مقرراتقوانين آمریکا و دیگر 
های خود در رابطه با قرارداد های موجود ، مستقالنه  تعهدات و ضمانت

  ."    ادامه دهند
  
 Foster Wheelerشرکت آمریکائی 

  دالر ونميلي ٢/١٩۴ مبلغ قرارداد با دولت آمریکا
  ميليون دالر ٨/۴ از دولت آمریکادریافتی  کمک هزینهمبلغ 

  بيرون آمده :موقعيت در ایران 
است که مانی و ساخت یشرکت مهندسیک  ، Foster Wheeler شرکت

با ایران   ٢٠٠۶سال  می باشد ، تاارائه دهنده خدمات به صنعت نفت و گاز 
معامالت "کميسيون  این شرکت در ثبت اسناد خود با.  معامله می کرد

در . اعالم داشت که از ایران خارج می شود ٢٠٠۶در سال " اوراق بهادار
به کشور  ٢٠٠١گذشته این شرکت در آمریکا مستقر بود ولی در سال 

برمودا نقل مکان کرد تا از پرداخت ماليات اداری به ایاالت متحده جلوگيری 
  .ه استنقل مکان کرد سيسوئکشور و از آن زمان دوباره به .  کرده باشد

  
 Glencoreشرکت سویسی 

  دالر ونميلي ٢/٢٠ مبلغ قرارداد با دولت آمریکا
  بيرون آمده :موقعيت در ایران 

بود  رانیبه ا نیبنز تهيه کننده بزرگ، معامله گر کاالها ،  Glencore شرکت
توسط  دیجد یاقتصاد یها میتحر دی، اما در سال گذشته در مواجهه با تهد

 شرکت واین  .کردمتوقف ، فعاليت های خود را در ایران متحده  االتیدولت ا
از سه  شيب یبرا رانیبا اشرکا ، و  Marc Rich، شرکت  کمپانی ماقبل آن

کار   انيدر ماین شرکت ،  نيچن هم  .دانه شتدا یتجارمعامله های دهه 
  .کرده استفراهم ، برای ارتش آمریکا خدمات حمل و نقل  گرید یها

  
 Halliburtonشرکت آمریکائی 

  دالر اردميلي ١/٢٧ مبلغ قرارداد با دولت آمریکا
  بيرون آمده :موقعيت در ایران 

  )2(  سود بردن از ايران و اياالت متحده
سال گذشته یکی از  ٣٠تبليغ عدم وجود روابط گسترده بين امپریاليستها و رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی در طول 

تمهای دائمی کارزار تبليغاتی بلندگوهای امپریاليستی و سران این رژیم  برای فریب توده های تحت ستم در ایران و در 
بار ديگر بروشنی نشان می دهد که عليرغم جنگ زرگری زیر اطالعات موجود در مطلب . است را تشکيل دادهمنطقه 

سردمداران جمهوری اسالمی با امپرياليستها  و همه تبليفات فريبکارانه دو طرف در اين زمينه چه رابطه تنگاتنگی بين اين 
 .رژيم و امپرياليستها بر قرار است

 ٨صفحه 
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  !!زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي ستزنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي ست
  

  روز كارگر، روز همبستگي جهاني طبقه كارگر 
  !گرامي باد

  
روزی اسـت کـه کـارگران قـدرت     . اول ماه مه، روز کارگر، روز  همبستگی مبارزاتی کارگران جهان است

مـی   به این مناسبت برگزارتشکيالتی و روحيه رزمندگی خود را  در گردهم آئی های مبارزاتی ای که 
د بين طبقات دارا کنند به نمايش گذاشته و کارگران آگاه فرصت می يابند با ارزيابی از توازن قوای موجو

و ندار و با توجه به قدرت تشکيالتی ای که طبقه کارگر دارا می باشد، راه هائی که برای دستيابی به 
  . مطالباتشان بايد طی شود را بررسی نمايند

  
، روزجشـن جهـانی کـارگران مـی رونـد کـه       امسال کارگران ايران در شرايطی به استقبال اول مـاه مـه  

. يورش بزرگی را به حقوق و مطالبات آنها سازمان داده است ،)جمهوری اسالمی(م  به کمک رژيم حافظ منافع اشبورژوازی وابسته حاک
دسـتمزد   حتـی حـداقل  بورژوازی انگل صفت ايران در شرايطی که سالهاست کارگران را در زير خط فقـر رهـا سـاخته و از پرداخـت مرتـب      

. نمودن يارانه ها، با شدت هرچه بيشتری شـيره جـان آنهـا را بکشـد    " هدفمند"اصطالح هايشان خود داری می کند، حال قصد دارد با به 
  .رسما اعالم نموده است» همت و تالش مضاعف« به مثابه سال ٨٩اين قصد  را خامنه ای ولی فقيه ارتجاع حاکم با نامگذاری سال 

  
در شرايطی بـا وقاحـت تمـام اعـالم شـده       ،»همت و تالش مضاعف«هدف پليد استثمار باز هم وحشيانه تر کارگران با ُکد یا نام مستعار 

، عمال حقوق کارگران را سـه برابـر کمتـر از     ٨٩هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد برای سال  ٣٠٣است که دولت احمدی نژاد با تعيين 
کارگران ایران که به دليل عدم تناسب دستمزد هايشان با هزينه های يک زندگی بر این اساس، . خط فقر اعالم شده تعيين نموده است

ايـن تالشـها بـاز هـم قـادر بـه سـير کـردن خـود و خـانواده شـان            تمام کارگری مجبورند چند شغله شده و يا دو شيفت کارکنند و عليرغم 
تـالش  "از آنها مـی خواهـد جهـت زنـده مانـدن،       تمام  نيستند، حال با این خواست سخنگوی بورژواری حاکم مواجه هستند که با وقاحت

 .ی بنمايند" مضاعف 
  

اخراج وسيع  کارگران در کارخانجات آزمایش تهران، نوشابه سازی ساسان ونساجی خامنه در آستانه سال جديـد بروشـنی نشـان مـی     
تازه در چنين شرایطی جيـب خـالی کـارگران    . دهد که سال جديد  سال گسترش بيکاری و فقر و فالکت فزون تر برای کارگران خواهد بود

بيش از گذشته مورد حملـه قـرار    -با توجه به رشد افسار گسيخته تورم در اثر آن –کردن يارانه ها "هدفمند "در صورت عملی شدن طرح 
کـارگران دسـته    در شـرايطی رخ مـی دهـد کـه     موج جدید تهاجم همه جانبه بورژوازی حـاکم همانطور که آشکار است این . خواهد گرفت

این وضعيت گویای آن اسـت کـه   . دسته از کار بيکارشده و کارفرمايان حتی از پرداخت دستمزد های پذيرفته شده نيز خود داری می کنند
 و بيشـتر سرمایه داران انگل صفت ایران، کارگران را در شرایطی قرار داده اند که آنها اگر به اعتراض برنخيزند سرنوشتی جز فقر و فالکت 

در حقيقت کارگران ایران امروز بيش از هـر وقـت دیگـر در وضـعيتی قـرار دارنـد کـه  تنهـا بـا مبـارزه بـر عليـه             . نابودی در انتظارشان نيست
  .  سرمایه داران و رژیم حامی آنها برای بهبود زندگی خویش است که می توانند از شرافت و انسانيت خود دفاع نمایند

  
يت انکار ناپذیر را همگان شاهدند که به موازات فشارهای اقتصـادی کمـر شـکن و سـرکوب بالوقفـه کـارگران توسـط        اتفاقًا، امروز این واقع

 دیکتاتوری حاکم، مقاومتها و مبارزات طبقه کارگر ایران در اشکال مختلف هر روز ادامـه یافتـه و کـارگران بـا اعتصـابات و اعتراضـات خـود در       
در همـين راسـتا بـود کـه در جریـان خيزشـهای چنـد ماهـه اخيـر          . بورژوازی وابسته ایـران مـی پردازنـد   محيط های کار به مقابله با تهاجم 

ماشاهد حضور برجسته جوانان کارگر و زحمتکش و خيل عظيم ارتش ذخيره کار بویژه در محالت جنوب شهر و زحمتکش نشين در مبـارزه  
ن در این مبارزات قهرمانانـه و  عـزم آنهـا در مشـارکت و پيشـبرد مبـارزه       شرکت کارگرا. بر عليه رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی بودیم

جاری مردم ما برای سرنگونی جمهوری اسالمی، خود بيـانگر شـدت خشـم و نفـرت آنـان از وضـع شـدیدًا ظالمانـه و نکبـت بـار موجـود و            
ان در ارتباطی ارگانيک بـا سـرمایه داران خـارجی    نشانی از عزم کارگران برای تغيير شرایط زندگی فالکت باری است که سرمایه داران ایر

  . برای کسب سودهای هر چه کالن از استثمار کارگران برای آنها بوجود آورده اند
  

ضرورت سرنگونی جمهوری اسالمی و نظام سرمايه داری حاکم که زندگی و حيات کارگران را به تباهی کشانده است، امروز بيش از هر 
تنهـا راه نجـات کـارگران مـا، انقـالب جهـت نـابودی وضـع         . هرچه بيشتری در مقابل طبقه کـارگر قـرار داده  شـده   وقت دیگر  با برجستگی 

از این روست که نـه فقـط مبـارزه بـرای     . ظالمانه موجود می باشد، انقالبی که در عين حال بدون رهبری کارگران به فرجام نخواهد رسيد
برای سرنگونی جمهوری اسالمی و پيشبرد امر انقالب وظيفه بزرگی اسـت کـه در مقابـل     بهبود شرایط زندگی خود بلکه مبارزه هدفمند

  . کارگران ایران قرار گرفته است
  

در روز جهانی کارگر بکوشيم طبقه کارگر ایران را در جهت پيشبرد رسالت بزرگ خویش به هر طریق ممکن یاری داده و در راه رسيدن بـه  
  .ری برداريماین امر گام های هر چه بلند ت

  
  !زنده باد اول ماه مه،روز جهانی کارگر

!مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی  
!زنده باد کمونيسم!                          پيروز باد انقالب  

 با ايمان به پيروزی راهمان
  ١٣٨٩چريکهای فدائی خلق ايران                        ارديبهشت 
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  !!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  

  اعتصاب عمومي مردم كردستان،پشتيباني از
  !يك وظيفه مبارزاتي ست

  !مردم مبارز ایران
  

اع ایران درمانده و مستأصل گشته است، جرژیم ننگ و جنایت جمهوری اسالمی که در مقابل رشد فزاینده مبارزات مردم ستمدیده، اما دلير و ش
چاره ای جز توسل به عمده ترین عامل بقای خود یعنی سرکوب هر چه  ،برای تداوم سلطه خویش و تأمين منافع سرمایه داران داخلی و خارجی

اردیبهشت تنها ضعف و زبونی خود را در مقابل قدرت  ١٩جمهوری اسالمی با اعدام پنج زندانی سياسی در روز یکشنبه . شدیدتر توده ها ندارد
م اکنون برای باز گرداندن وضع سياسی سابق به جامعه و ایجاد رعب و این رژی. اراده توده های دربند ایران و رشد مبارزات آنان به نمایش گذاشت

اما ثمره این تالش های مذبوحانه در شرایط مبارزاتی کنونی، جز دامن . وحشت بيشتر در ميان مردم به هر تالش جنایتکارانه ای دست می زند
  .زدن هر چه بيشتر به خشم و نفرت مردم و تشدید مبارزات آنها نخواهد بود

  
مردم قهرمان ُکرد از همان آغاز روی کار . اکنون در اعتراض به این جنایت وحشيانه، مردم آزاده کردستان در آستانه یک اعتصاب عمومی هستند

اسالمی، ماهيت ارتجاعی و وابسته به امپریاليسم  -آمدن جمهوری اسالمی با مقاومت مسلحانه در مقابل یورش ارتش ضد خلقی شاهنشاهی 
به همين دليل کردستان در مبارزات حق  .ه و پوزه جمهوری اسالمی را به خاک ماليدندین رژیم را با آشکاری هر چه بيشتری عيان نمودبودن ا

شکی نيست که امروز هم که جمهوری اسالمی با اعدام فرزندان  .را گرفت" سنگر آزادگان"طلبانه مردم ما بر عليه جمهوری اسالمی به حق نام 
ُکرد قصد تدارک هجوم جدیدی را به مردم سراسر ایران دارد، این خلق دالور یک بار دیگر با ایستادگی در مقابل این هجوم، نقشه های مردم دلير 

   .ارتجاع جمهوری اسالمی و اربابان امپریاليست اش را نقش بر آب خواهد نمود
  

هر وسيله ممکن از اعتصاب عمومی و اعتراض مردم قهرمان کردستان به  وظيفه تمامی نيروهای آزادیخواه و توده های آگاه و مبارز است که با
را در همه جا با قدرتی هر چه تمامتر پژواک " جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"اعدام فرزندان این خلق حمایت کنند و فریاد 

  .دهند
  ! نابود باد رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی

  !تمامی نيروهای انقالبی و خلقهای تحت ستم در سراسر ایران برقرار باد اتحاد
  !زنده باد مبارزه مسلحانه که تنها راه رسيدن به آزادی ست

  با ايمان به پيروزی راهمان
      چریکهای فدایی خلق ایران

  ١٣٨٩اردیبهشت  ٢١ 

 بر روي شبكه اينترنت "پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  :در اينترنت ديدن كنيد 
.comsiahkalhttp://www. 

 

اشرف دهقاني در رفيق از صفحه 
  :اينترنت ديدن كنيد

  
http://www.ashrafdehghani.com  

 

 براي تماس با

  چريكهاي فدايي خلق ايران 
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

  شماره تلفن

  با چريكهاي فدايي خلق ايران براي تماس

0044 7946494034 

  

 بوكانتعطيلي مراكز كسب و كار در  صحنه اي از اعتصاب عمومي مردم مبارز كردستان


