
 

 

  9966                پيام فدايي  پيام فدايي  
  1386  ماه ارديبهشت                                  ازدهمدو   دوره جديد سال    ارگان چريكهاي فدايي خلق ايران                          

  
  سرمقالهسرمقاله    

  

 !انقالب! انقالب: جنبش كارگري
   

 در همان حال موقعيت ،مختلف در حاليكه وحدت جهاني طبقه كارگر را به نمايش مي گذارد در كشورهاي اول ماه مه روز جهاني كارگربرگزاري چگونگي 
متينگ ها و در كشور هائي كه امكان بر پائي آزاد جشن اول ماه مه وجود دارد ،. مي دهد مشخص طبقه كارگر هر كشور را نيز در مقابل ديد همگان قرار

برگزار مي شود با توجه به تعداد شركت كنندگان و خصوصيت و حد سازماندهي آنها يكي از معيار هائي مراسم هائي كه جهت برگزاري روز جهاني كارگر 
هر چه تعداد شركت كنندگان در گردهمائي . است كه سطح آگاهي طبقاتي و عزم و اراده كارگران جهت مبارزه براي رسيدن به خواستهايشان را نشان مي دهد

ين تجمعات از سازماندهي باالتري برخوردار باشند بيانگر اين امر است كه طبقه كارگر از آگاهي باالتري برخوردار بوده ودر هاي اول ماه مه بيشتر باشد و ا
  2صفحه ادامه در                .مبارزه اش بر عليه كارفرمايان از موقعيت بهتري برخوردار است
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  سرمقالهسرمقاله    
  

  :جنبش كارگري

  !انقالب! انقالب     
   )1بقيه از صفحه (             

  
 اول مراسمبا اين معيار وقتيكه چگونگي برگزاري 

ماه مه را در ايران زير سلطه جمهوري اسالمي 
مورد توجه قرار مي دهيم به عينه مي بينيم كه 

 روز  آزادكارگران ما حتي از آزادي برگزاري
و كارگراني هم . جهاني خود نيز محروم مي باشند

ن توجه به اين امر اقدام به برگزاري كه خود بدو
گريها  جشن روز جهاني كارگر مي كنند با وحشي

و اذيت و آزار هاي نيرو هاي سركوب جمهوري 
 در ، امسالبراي نمونه. اسالمي مواجه مي شوند

سنندج تجمع آرام كارگران در مقابل اداره كار 
كه به همت فعاالن كارگري اين شهر برگزار شده 

ش وحشيانه نيروهاي انتظامي رژيم بود با يور
مواجه شده و آنها ضمن ضرب و شتم كارگران 

  .تعداد زيادي از آنها را باز داشت نمودند
  

 روز جهاني آزاد آزادي برگزاري عدمكه از  وقتي
كارگر سخن مي گوئيم به اين مفهوم نيست كه 
نهاد هاي رژيم ساخته در محيط هاي كارگري مثل 

كه در  "ا هاي اسالمي كارشور"و "خانه كارگر"
واقع ابزارهاي پليسي و نيروي سركوب رژيم در 
محيط هاي كارگري هستند جهت فريب كارگران 

. كنندمي اقدام به برگزاري نمايشات شناخته شده ن
 تا هم به كارگران و هم برعكس آنها مي كوشند

به نهاد هاي كارگري درديگر نقاط  جهان چنين 
 رژيم جمهوري اسالمي گويا تحتجلوه دهند كه 

از حقوق كارگران  نهاد هائي وجود دارند كه نيز
 امسال  ديديمهمانطور كه. پشتيباني مي كنند

 معلوم الحال جمهوري اسالمي با "خانه كارگر"
 كارگران زيادي را از ،دهها دستگاه اتوبوس

جاهاي مختلف به تهران و ورزشگاه شيرودي 
روز جهاني آورده بود تا به اصطالح )امجديه(

 "ولي فقيه"كارگر را با سپاسگزاري از مراحم 
 ودر اين روز به اصطالح استبدادحاكم پاس دارد

 سال 28 ديكتاتوري كه در حمايت خود را از
گذشته هيچ حوزه اي از حقوق كارگران را از 

  !، ابراز داردتعرض مصون نگذاشته است
از آنجا كه رژيم اجازه تظاهرات مستقل به اما 
 "خانه كارگر"ران نمي دهد نمايشات كارگ

جمهوري اسالمي موقعيتي ايجاد نموده تا 
كارگران معترض و مبارز بكوشند با حضور در 
اين نمايش رژيم ساخته آنرا در جهت اعتراض به 

رژيم مورد استفاده اين سياستهاي ضد كارگري 
همانطور كه امسال در ورزشگاه  . قرار دهند
ديم كه چگونه چند شاهد بو) امجديه(شيرودي

صد كارگر مبارز با طرح خواستهاي واقعي 
كارگران و افشاي سياستهاي ضد كارگري رژيم و 

حمايت از كارگر دروغ "خانه كارگرش با فرياد 
خانه " دم و دستگاه متينگ "است دروغ است

 را مختل نموده و سپس با بخشي از "كارگر
كارگران جمع شده در اين ورزشگاه عليرغم همه 
سركوبگريهاي پليس و بگير و ببند هاي آنها تا 

 تير راهپيمائي نمودند و در مقابل هجوم 7ميدان 
 شعاري دادند كه در واقعيت امر گوياي پليس

آنها . فرياد ميليون ها كارگر مبارز ايران است
 " انقالب، انقالب!جنبش كارگري" :شعار دادند

ه و نشان دادند كه برخالف تبليغات زهر آگيني ك
 سال اخير از طرف مبلغين فريبكار 28در طي 

بورژوازي صورت گرفته، هنوز اين شعارِ درست 
  . در ميان كارگران و زحمتكشان زنده است

  
اهميت چنين رخدادي موقعي بيشتر فهميده مي 
 شود كه تفاوت شرايط كار و زندگي كارگران در

كشوري كه حداقل حقوق دمكراتيك ايران و 
، در نظر گرفته ناخته مي شودمردم به رسميت ش

در . شده و به طور واقعي مورد توجه قرار بگيرد
 كه ديكتاتوري حاكم هر نظير ايرانكشوري 

 حتي وقتيكه كامال مسالمت آميز -تجمع كارگري 
 "امنيت كشور"اقدام بر عليه  را -باشدمي هم 

 اعتراضات بر حق ميكند، در شرايطي كهقلمداد 

 در "دستهاي خارجي"د وجو با مارك  مردم را
 و  به قدرتهاي خارجي نسبت مي دهدآن ها،
 در يك كه شركت كنندگاندر شرايطي  همچنين

 از قبل مي دانند در صورت تظاهرات اعتراضي
دستگيري  چه سرنوشتي در شكنجه گاه هاي رژيم 
دار و شكنجه در انتظارشان است و چه هزينه 

، ردازندسنگيني جهت اين فرياد دادخواهي بايد بپ
چنين رخ دادهائي از اهميت بزرگي برخوردار 

اهميت چنين رخ دادهائي به در عين حال، . است
خصوص وقتي بهتر درك مي شود كه بدانيم اين 
مبارزات در موقعيت تسهيل شرايط مبارزه و يا 

يعني در .  استندادهعقب نشيني بورژوازي رخ 
شرايطي كه منطقا دسته هاي هر چه بزرگتري از 

ارگران بسوي مبارزه و طرح مطالبات بر حق ك
شان جلب شده و مبارزه كارگري اوج گرفته و 

كه در  بنابراين وقتي .حالت تعرضي پيدا مي كند
يك رژيم ديكتاتور با نيروهاي شرايط سلطه 

امنيتي بسيار وحشي و جنايتكار كه خود را 
 مي نامند، چنان "سربازان گمنام امام زمان"

 گرفته و چنان شعاري داده مي اعتراضاتي صورت
يورش لجام گسيخته در شرايط  قتيوشود، 

 قرار "كه حتي به -بورژوازي زالو صفت حاكم 
 قراردادهاي " نيز قانع نبوده "دادهاي موقت

شاهد ، را مقابل كارگران قرار داده است"سفيد 
، همه اينها معياري است كه چنين اعتراضاتي هستم

اهي و عزم و اراده سطح آگبا آن مي توانيم 
 جهت رسيدن به مطالبات بر حق  ايرانكارگران

وقتي نمونه اعتراضاتي كه در باال . را بسنجيمشان 
به آن اشاره شد را با نمونه هاي ديگري در كنار 
هم قرار مي دهيم واقعيت مبارزه جوئي طبقه 

در همان . كارگر ايران را بيشتر مي توانيم دريابيم
ما اين را هم شاهد ) اه مهاول م( ارديبهشت11

چند هزار كارگر و خانواده هايشان بوديم كه 
عليرغم همه كنترل هاي پليسي و حضور گسترده 

 در ،"لباس شخصي ها"نيرو هاي امنيتي و 
 - در جاده كرج ( در آبشار خور  گلگشتي

. روز جهاني كارگر را جشن مي گيرند)چالويس 



  صفحه               95شماره                                      پيام فدايي 
 

 

3 

 در عزم و اراده كارگران آگاهاينها همه 
به نمايش را مبارزات خود بر عليه وضع موجود 

شرايطي است پاسخ بطور طبيعي ؛ و مي گذارند
كه بورژوازي وابسته حاكم با تكيه بر سركوب 
همه اشكال مبارزه آنها و همه شكل هاي تشكل 

  . شان براي كارگران به ارمغان آورده است
  

 كه فقر و سركوب تنها واقعيت اين است
 ،حاكمه براي كارگران مي باشددستاورد طبقه 

 در اعتراضات اول ماه مه درست به همين خاطر
 بوديمشاهد فرياد كارگراني در ضمن امسال 

مرگ بر ":كه با خشم و نفرت شعار مي دادند 
اين  . "اين زندگي    با اين همه شرمندگي

فرياد منعكس كننده آن شرايط نكبت باري 
فظ منافع است كه بورژوازي وابسته و رژيم حا

 تعرضات روزمرهبا جمهوري اسالمي  يعني اش
 به بار ، به شرايط كار و زيست طبقه كارگراش

 بسيار دشوار شرايط  با توجه به . است آورده
كار و زندگي كارگران و شرايط ديكتاتوري 

 كه با حرف آنها به تجربه در يافته اند موجود،
  برخاست و بهاين رژيمنمي توان به مقابله با 

همين دليل هم آگاه ترين بخش طبقه كارگر ما 
ضمن تاكيد بر ضرورت تالش جهت متشكل 
شدن كارگران و پيوند مبارزات آنها با 

 جنبش كارگري "دانشجويان و معلمان فرياد 
سر دادن اين شعار . سر مي دهد"انقالب،انقالب

 با وضوح تمام نشان مي دهد از طرف كارگران
ه حاكم هيچ راهي ديكتاتوري لجام گسيختكه 

 قرار نداده  ماجز انقالب در مقابل كارگران
 با انقالبي كه وضع نكبت بار كنوني را. است

.  به آتش خواهد كشيدهمه كثافات موجود،
تنها در بستر شعله ورشدن حقيقت آن است كه 

هر چه بيشتر آتش چنين انقالبي است كه 
كارگران امكان مي يابند هر چه بيشتر متشكل 

و با شكل دادن به تشكل هاي مبارزاتي شده 
خود شرايط به سرانجام رساندن اين انقالب را 

  .مهيا نمايند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 !بدون زنان، هيچ جنبش واقعي توده اي نمي تواند وجود داشته باشد

  6ازصفحه        ...اتحاد براي مبارزه "اتحاد زنان آزاديخواه"
بعضی نيز با به اصطالح سکوالر کردن جمهوری اسالمی . ين را اصالح کنداینگونه قوان

  در این موارد چه نظری دارید؟. می خواهند، قوانين اسالمی این رژیم را تغيير دهند

رژيم جمهوری اسالمی با توسل به ارتجاعی ترین قوانين دينی  این یک واقعيت است که :پاسخ

دئولوژی اسالمی رژيم، منافع طبقاتی خوابيده و مردم را بايد اما پشت اي. زنان را سرکوب می کند

نبايد فراموش . نسبت به اين مسئله آگاه کرد و دشمنان خلق را در تمام چهره هايش رسوا کرد

کرد که سرمايه جهانی با مشکالت عديده ای روبرو است و يک راه برون رفت از آنها را در سرکوب و 

به عنوان مثال يکی از اولين اقدامات رژيم بعد از . ن می بيندبيکار کردن و کاهش حقوق زنا

  .  اخراج زنان کارگر بود۵٧شکست قيام 

مثًال  . برخی تصور می کنند که با افشای ضد زن بودن اسالم درواقع ماهيت رژيم را برمال کرده اند

اران رژيم واقعأ برخی ها که خود را کمونيست نيز می نامند طوری تبليغ می کنند که گويا سردمد

درصورتيکه رژيم این . به خاطر اعتقادات مذهبی اشان و در راه خدايشان دارند به ما ظلم می کنند

 جناياتش را فقط برای پنهان کردن منافع واقعی اش که منافع سرمايه توجيهات مذهبی در رابطه با

که مردم را در مورد ماهيت درنتيجه وظيفه زنان انقالیی است . داری وابسته است، به کار می برد

 و صرفأ لغو به عنوان مثال بايد زنان را آگاه کرد که صرفأ جدايی دين ازدولت. طبقاتی رژيم آگاه کنند

البته ضمن آگاه کردن آنان نسبت به این . موجب آزاد شدن زنان نمی شود، بخشی از قوانين رژيم

چون درست در . ین از دولت مبارزه نمودموضوع حتمًا باید برای لغو قوانين زن ستيز و جدائی د

جریان مبارزه برای تحقق چنين خواست هائی است که می توان آگاهی های انقالبی و از جمله 

  .  موضوعی که در فوق توضيح داده شد را به ميان توده ها برد

 

با تشکر از شما به خاطر پذيرش  اين گفتگو و به اميد اينکه در فرصت : پيام فدائی 

ری پاسخ گوی سواالت ديگر ما باشيد چون می دانيد که خيلی از سواالت حتی ديگ

ضمن اينکه برای تشکل نو پای شما در رسيدن به اهدافش . فرصت طرح هم پيدا نکرد

آرزوی موفقيت داريم  لطفا اگر مطلبی هست که می خواهيد با خوانندگان پيام فدائی 

  .در ميان بگذاريد بفرمائيد

 از شما تشکر کنم که اين فرصت را در اختيارم گذاشتيد تا کمی در باره اتحاد زنان  من بايد:پاسخ

می دانم که سواالت بسياری وجود دارد که بايد در فرصت های مختلف . آزاديخواه صحبت کنم

اما از اين فرصت استفاده می کنم تا بار ديگر از همه . بوسيله فعالين اين اتحاد پاسخ داده شود 

رز و آزاديخواهی که اصول نظری اين تشکل را بخشی از باورهای خود می دانند بخواهم که زنان مبا

به اميد . ما را در راهی که جهت پژواک دادن صدای زنان زحمتکش در پيش گرفته ايم تنها نگذارند

  .اتحاد هر چه گسترده تر زنان آزاديخواه
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با سپاس از شما  :پيام فدائی

. که اين گفتگو را پذيرفتيد 

لطفا قبل از پرداختن به 

 سواالت ما، خود را معرفی

  .کنيد

 من سهيال دهماسی از :پاسخ

" اتحاد زنان آزاديخواه "فعالين 

 .هستم

  

لطفا بگوئيد که : پيام فدائی

اين تشکل چرا و چگونه 

   شکل گرفت؟

 همانطور که می دانيد :پاسخ

جمهوری اسالمی رژيمی 

ستمگر و مستبد است که با 

تکيه بر زور و سرنيزه از هيچگونه 

ظلم و ستم و اجحاف در حق 

 و البته در حق همه مردم –نان ز

به همين .  دریغ نکرده است- ایران

دليل هم در تمام سالهای حيات 

ننگين اين رژیم اعتراض و مبارزه 

زنان برای رسيدن به مطالبات بر 

حقشان واز جمله تحقق حقوق 

 مساوی با مردان دموکراتيک

به . لحظه ای متوقف نشده است

واقع نه تنها متوقف نشده بلکه 

رعکس مقاومت زنان در داخل ب

ايران در مقابل رژيم به طور روز 

زنان . افزون رو به گسترش است

در ايران به اشکال مختلف مبارزه 

به همين دليل هم . می کنند

دشمنان مردم ايران از هيچ 

ترفندی بر عليه زنان کوتاهی 

نمی کنند که تشکيل پليس زن و 

سرکوب عريان مبارزات حق 

همچنين تالش طلبانه آنان و

جهت منحرف کردن مسير 

انقالبی ای که این مبارزه باید 

طی کند، از جمله آن ترفند 

  .هاست

شرایط اختناق در ایران که امکان 

فعاليت های واقعًا رادیکال به 

شکل علنی را از زنان تحت ستم 

ما در سطحی وسيع گرفته است 

از یکطرف و از طرف دیگر تا حدی 

طرفدار باز بودن دست زنان 

برای انجام فعاليت " اصالحات"

های سياسی خود باعث شده 

است که اندیشه های 

رفورميستی درجنبش زنان رواج و 

در چنين شرایطی . اشاعه یابد

عدم انعکاس صدای زنان کارگر و 

زحمتکش جامعه که اتفاقًا به 

لحاظ تعداد اکثریت زنان را در 

ایران تشکيل می دهند، ضعف 

اید بر طرف بزرگی است که ب

با " اتحاد زنان آزاديخواه. "شود

هدف پژواک دادن هر چه بيشتر 

صدای زنان کارگر و زحمتکش 

در مورد . شکل گرفته است

چگونگی شکل گيری آن هم باید 

" اتحاد زنان آزاديخواه"بگویم که 

تشکلی دمکراتيک است که 

توسط تعدادی از زنان آزادیخواه 

راه که در رابطه با مسأله زنان و 

رهائی آنان از زیر هر گونه 

ستمی دارای نظرات مشترکی 

بودند و همچنين با نظرات 

رفورميستی در جنبش زنان 

مرزبندی واحدی داشتند، بوجود 

ما در آغاز با اتفاق نظر در . آمد

مورد اين واقعيت که جنبش زنان 

دارای ضعف ها و مشکالت 

عميقی است، يک هسته 

ائل مطالعاتی ايجاد کردیم و مس

مختلف مطرح در اين جنبش را 

مورد مطالعه و بحث و تبادل نظر 

قرار داده و به جمع بندی ها و 

نظرات مشترکی در زمينه های 

در این پروسه . مختلف رسيدیم

بود که همه ما تصميم گرفتيم که 

فعاليت هایمان را در مرحله ای 

باالتر و در قالب يک تشکل با 

اهداف مشخص، منسجم تر 

اين تشکل با اعتقاد به . کنيم

اينکه ضرورت ايجاد تشکلی 

انقالبی برای منعکس کردن 

صدای زنان طبقات تحت ستم که 

برای رهايی از تمام ظلم و ستم 

ها و بندهای اسارت مبارزه می 

کنند، در جنبش زنان وجود دارد، 

در یک کالم همانطور . بوجود آمد

که اشاره کردم این تشکل در 

 دادن صدای اساس برای انعکاس

زنان کارگر و زحمتکش در جنبش 

  . زنان بوجود آمده است

  

از ترفند های : پيام فدائی

دشمنان مردم سخن گفتيد 

می شود قبل از پرداختن به 

سواالت ديگر کمی بيشتر اين 

  ترفند ها را تشريح کنيد؟

 می دانيد که بگير و ببند :پاسخ

و حتی نمايش سرکوب برای 

ها ايجاد رعب و وحشت تن

وسایلی نيستند که رژيم های 

ديکتاتور که جمهوری اسالمی 

يکی از نمونه های برجسته آن 

می باشد آنها را به کار می برد 

اين رژيم ها گاه می کوشند با .

فضا دادن به کسانی که قصد 

درهم شکستن کل سيستم را 

ندارند مبارزات مردم را به مسير 

در . های کم خطر تر کاناليزه کنند

ه با زنان در ایران نيز از مدتی رابط

پيش شاهد هستيم که  به 

زنانی که به طریقی به جناح 

های درونی خود رژيم وابسته اند 

ويا درهر حال خواسته هايشان را 

در چهارچوب رژيم مطرح کنند، 

کمی فرصت اظهار عقيده داده 

کار به جائی رسيده است . اند

که حاال جبهه مشارکت اسالمی 

 از نيرو های تشکيل نيز که يکی

دهنده اين رژيم زن ستيزمی 

باشد بخش زنان تشکيل داده و 

ادعای مبارزه برای تغيير قوانين 

در خارج از !  زن ستيز را دارد

کشور هم متاسفانه شاهد 

حتی . همين وضع هستيم 

امپرياليست ها نيز در چهارچوب 

تدارک برای به اصطالح انقالب 

بارزات مخملين در ايران و کنترل م

زحمتکشان جامعه ما، از حمايت 

از گرايشات رفرميست و اصالح 

. طلب زنان ايرانی دريغ نمی کنند

همه اين تالش ها به اين خاطر 

  

اتحاد براي مبارزه بر عليه هر گونه تبعيض بر زن و مبارزه براي سرنگوني  "اتحاد زنان آزاديخواه"

  )"اتحاد زنان آزاديخواه"گفتگو با يكي از فعالين (          !جمهوري اسالمي است

 شروع "اتحاد زنان آزاديخواه"زيوني بوديم كه طي آن تشكل شاهد پخش يك برنامه تلوي) مارس8(امسال به مناسبت  روز جهاني زن: پيام  فدائي
اتحاد زنان "جهت آشنائي هر چه بيشتر خوانندگان پيام فدائي با اين تشكل با يكي از دست اندركاران. فعاليتهاي خود را رسما اعالم نمود

 .  گفتگوئي ترتيب داديم كه در زير مالحظه خواهيد كرد"آزاديخواه
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است که اگر مبارزه زنان برای لغو 

هر گونه تبعيض و ستمی که بر 

آنها اعمال می شود، در مسير 

درستی پيش رود، می تواند 

بی نقش مهمی در مبارزات انقال

توده ها جهت سرنگونی اين رژيم 

یعنی آنها تالش . داشته باشد

می کنند که به مبارزات زنان، 

جهت رفورميستی بدهند و 

نگذارند مبارزه زنان برای لغو هر 

گونه تبيعض و ستم در مسير 

  .انقالبی پيش برود

گفتيد که اتحاد : پيام فدائی

زنان آزاديخواه يک تشکل 

دمکراتيک است آيا 

اتيک ناميدن این تشکل دموکر

با این سخن که می خواهيد 

صدای زنان کارگر وزحمتکش 

را پژواک دهيد در تناقض قرار 

  نمی گيرد؟

یک . به هيچ وجه.  نه:پاسخ

تشکل دموکراتيک باید از همه 

خواست های عادالنه زنان تحت 

ستم ایران دفاع کند که این امری 

. " است که ما به آن پایبندیم

در این را ه " آزادیخواهاتحاد زنان 

مبارزه می کند و  نه این که صرفًا 

همچون رفورميستها خواهان 

تحقق بخشی از خواسته های 

می دانيد که در . زنان باشد

مطالبات آنها اصوًال خواسته های 

اصلی زنان کارگر و زحمتکش 

از نظر ما صدای . جائی ندارند

زنان کارگر و زحمتکش منعکس 

نان تحت کننده صدای همه ز

در این تشکل همه . ستم ماست

زنان آزادیخواه با نظرات متفاوتی 

که در مورد مسایل گوناگون 

جامعه دارند می توانند جای 

تنها الزم است که آنها در . بگيرند

رابطه با جنبش زنان در ایران 

دارای نظرات رادیکال و انقالبی 

بنابراين معيار عضویت در . باشند

اول قبول این تشکل در درجه 

پالتفورم آن است و هر عضو نيز 

از حقوقی مساوی با اعضای 

  . ديگر برخوردار خواهد بود

آيا دمکراتيک : پيام فدائی

بودن اين تشکل تناقضی با 

وابستگی های فکری و يا 

تشکيالتی برخی از تشکيل 

  دهندگانش ندارد؟

اتفاقا تشکل ما از .  خير:پاسخ

همکاری زنانی که رسما وابسته 

ه تشکل مشخصی هستند ب

ببيند معيار . سود برده است

وحدت ما در اتحاد زنان آزاديخواه 

وابستگی های تشکيالتی و يا 

. پيشينه های فکری افراد نيست

اتحاد ما حول پالتفرم اين اتحاد 

اتحاد ما حول .شکل گرفته است

اصولی است که تک تک ما به آن 

اتفاقا چون ما يک . باور داريم

تيک هستيم هيچ تشکل دمکرا

مشکلی برای همکاری با 

کسانی که منشور ما را قبول 

داشته باشند اما در همان حال 

وابستگی سازمانی خودشان را 

. هم داشته باشند نداريم

محدوده همکاری و فعاليت 

مشترک ما مبارزه برای رهائی 

زن و تالش برای رفع تبعيض از 

ما دست هر زن . آنان است

در جهت مبارزی که بخواهد 

تحقق اهداف اين اتحاد بکوشد را 

صميمانه می فشاريم و آماده  

همکاری با همه زنان آزاديخواه و 

مبارز هستيم که همچون ما 

معتقدند که بايد صدای زنان کارگر 

و زحمتکش را هر چه وسيع تر 

  .پژواک داد

   

اما تجربه نشان : پيام فدائی

داده که وابستگی های 

ود تشکيالتی در ادامه خ

اعمال نظر تشکيالتی را پيش 

خواهد آورد آيا به اين ترتيب  

همان داستان مطرح تکرار 

  نخواهد شد؟

 همانطور که گفتم معيار :پاسخ

وحدت ما اصول مشترکمان است 

نه وابستگی تشکيالتی برخی از 

ما در ثانی در يک تشکل 

دمکراتيک که علی القاعده  

ازاصول و  معيار های دمکراتيک 

ی کند اصال دمکراتيک دفاع م

نيست که حق افراد را در داشتن 

روابط سياسی شان محدود 

چگونه می توان از . نمود

دمکراسی دفاع کرد اما بخشی 

از زنان را صرفا به اين علت که 

وابستگی های تشکيالتی دارند 

در . را خارج از اتحاد قرار داد

همين جا اجازه بدهيد که نکته 

انيد که  می د. ای را تذکر دهم 

ما در دورانی زندگی می کنيم 

که بدبينی و نااميدی به عنوان 

تبعات طبيعی شکست های 

قبلی وسيعا گسترش يافته 

اما ما بر اين باوريم که .  است

بايد از . نبايد تسليم اين جو شد

گذشته  برای حرکت بعدی و 

برای هموار کردن راه  آينده درس 

که  بنابراين نبايد اجازه داد . گرفت

تجربيات منفی جلوی حرکت را 

من می پذيرم که تجربه . بگيرد

. منفی در اين زمينه کم نيست

اما اگر معيار را تجربه همکاری 

های تاکنونی فعالين زن تشکيل 

دهنده اين اتحاد بگذاريم  که 

ازپيشينه های  فکری مختلفی 

آمده اند و از روز اول هم بر اين 

تند واقعيت آگاه بودند و می دانس

که هدف دفاع از خواستها و 

مطالبات زنان زحمتکش است نه 

منافع اين يا آن گروه و 

سازمان،آنگاه با اطمينان می 

توانم به شما بگويم که ما در 

همين فاصله نشان داده ايم که  

نمی خواهيم اجازه دهيم که در 

زير آوار شکست های قبلی 

امکان رشد و حرکت را از خود 

 تشکل اتحاد ما در. سلب کنيم

زنان آزادیخواه هر نظری که خود 

انقالبی و درست تشخيص می 

دهيم را پيش خواهيم برد و 

تعصبی نخواهيم داشت که چنان 

نظری را به خاطر این که با نظر 

فالن نيروی سياسی همسان 

  .است، نادیده بگيریم

  

لطفا کمی بيشتر : يام فدائیپ

در باره اهداف اين اتحاد نو پا 

  يد؟ صحبت کن

 اين اتحاد به معنی اتحاد :پاسخ

برای مبارزه جهت  رفع ستم بر 

زن و تحقق همه خواستهای زنان 

و از جمله خواست برابری کامل 

زن و مرد در رابطه با حقوق 

و از . دموکراتيکشان می باشد

آنجا که در شرايط کنونی 

جمهوری اسالمی مانع اصلی 

تحقق اين اهداف است به باور ما 

 زنان برای رفع هر گونه مبارزه

ستم جنسی بايد  در راستای 

مبارزه برای سرنگونی رژيم 

. جمهوری اسالمی  پيش برود 

بر اين اساس ما با هر نوع توهم 

پراکنی  نسبت به امکان اصالح 

رژيم از درون و يا امکان  رفرم و 

اصالح پذيری در چهارچوب 

جمهوری اسالمی  مخالف بوده و 

رزبندی کامل با چنين نظراتی م

اين اتحاد در جهت حمايت . داريم

از مبارزات حق طلبانه زنان، بويژه 

زنان کارگر و زحمتکش جامعه 

ما به هيچوجه معتقد . است

نيستيم که همه زنان از هر طبقه 

و با هر تفکری می توانند باهم  

ما با زنانی که . متحد شوند

خواهان حفظ سيستم سرمايه 

 تصور می داری در ايران هستند و

کنند که می توانند در چهارچوب 

جمهوری اسالمی به مثابه رژيم 

حافظ اين نظام  آزاديهايی را 

. بدست آورند متحد نيستيم

منظور ما از اتحاد به هيچ وجه 
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جمع جبری همه نظرات موجود 

اتحاد مورد . در جنبش زنان نيست

نظر ما اتحاد برای مبارزه بر عليه 

 مبارزه هر گونه تبعيض بر زن و

برای سرنگونی جمهوری 

اسالمی است  تا به این ترتيب 

امکان رسيدن به جامعه ای کامأل 

آزاد و و عاری از انواع اسارتهای 

طبقاتی و فرهنگی و اجتماعی و 

  .سياسی و حقوقی مهيا گردد

  

آيا اين بدان معنا : يام فدائیپ

است که شما از تغيير قوانين 

زن ستيز جمهوری اسالمی 

  انی نمی کنيد؟پشتيب

  

مسلم .    به هيچ وجه:پاسخ

است که ما مخالف هر قانونی 

هستيم که در آن به نوعی ستم 

و به همين . بر زن روا شده باشد

دليل هم خواهان لغوهمه اين 

اتفاقا . قوانين زن ستيز هستيم

ما برای لغو همه قوانين ارتجاعی 

. و ضد زن رژيم مبارزه می کنيم

ه ما در اينجا تأکيد ما این است ک

متوقف نمی شويم و معتقديم که 

مبارزه برای لغو قوانين زن ستيز 

هم بايد در چهارچوب مبارزه برای 

تا . سرنگونی رژيم پيش برود

زمانی که اين رژيم سرنگون 

نشود و نظامی واقعأ دمکراتيک 

به دست زنان و مردان زحمتکش 

انقالبی جايگزين آن نشود از هيچ 

نمی توان تغييراساسی سخن 

البته هستند گرايشاتی  . گفت  

که لغو برخی از قوانين زن ستيز 

جمهوری اسالمی را تبليغ می 

کنند و چنين تفکری را اشاعه 

می دهند که در چارچوب اين 

رژيم هم می شود با تغيير برخی 

قوانين به آزادی هائی دست 

یافت، کسانی که ضمن 

پشتيبانی از اين خواست ها آن 

گونی جمهوری را به سرن

زنانی . اسالمی گره نمی زنند

که  معتقدند صرفأ با لغو برخی 

قوانين زن ستيز ناگهان لرزه بر 

اندام رژيم می افتد واحتماال به 

اين ترتيب  رژيم خود  سرنگون 

می شود، توهم پراکنی می 

حرف آنها کامأل غيرواقعی و . کنند

  . غير علمی و عوامفريبانه است

که جمهوری واقعيت اين است 

اسالمی در کليت خودش نمی 

برابری همه (تواند برابری حقوقی 

را ايجاد ) انسانها در مقابل قانون

کند چه رسد به پذيرش برابری 

زن و مرد در مقابل قوانين 

چون اين رژيم ! . دموکراتيک

اساسا برای حفظ همين نابرابری 

  .  ها بر سر کار آمده است

  

شما پيوند : پيام فدائی

رزاتی بين جنبش زنان و مبا

ساير جنبش های جاری در 

  جامعه را چگونه می بينيد؟

  

 ما معتقديم که همه :پاسخ

مبارزات دمکراتيک در جامعه بايد 

با هم متحد شوند تا بتوانند 

انقالبی قهرآميز را عليه سيستم 

ما برخالف . به پيروزی برسانند

فمنيست ها معتقد نيستيم که 

ان مبارزه زنان بايد برای خودش

کنند، کارگرها برای خودشان، 

دانشجوها و معلم ها و 

نويسندگان هم برای خودشان 

ما برخالف فمنيست . مبارزه کنند

ها مردها را دشمن زنان نمی 

ما معتقديم که دشمن . دانيم

اصلی همه ما، زن و مرد و 

دانشجو و کارگر و معلم و 

نويسنده و غيره، سيستم 

 که  در سرمايه داری حاکم است

ايران با سرمايه داری جهانی 

کامال تنيده و وابسته به آن 

ما بر اين باوريم که اين . است

سيستم دشمن مشترک همه 

اين جنبش ها است و اين جنبش 

ها اگر می خواهند موفق شوند و 

پشت دشمن را به خاک بمالند 

بايد  متحدانه عليه اين دشمن 

  .مشترک مبارزه کنند

  

 نکته جالبی به: پيام فدائی

اشاره کرديد شما در حاليکه 

مخالف سنتها و فرهنگ 

مردساالرانه حاکم هستيد اما 

مرد ها را دشمن خود نمی 

دانيد و از قرار اتحادتان را بر 

  عليه مرد ها سازمان نداديد؟

  

 قطعا ما مخالف هر گونه :پاسخ

فرهنگ مردساالرانه هستـيم و از 

همين امروز هم بر عليه همه 

های اين فرهنگ منحط می جلوه 

اما مخالف آن گرايشاتی . جنگيم

هستيم که به اشکال مختلف با 

توجه به واقعيت سلطه اين 

فرهنگ جهت اصلی مبارزه زنان 

را بسوی مردان کاناليزه می 

ما در تشکل های تاکنون . کنند

موجود زنان گاه شاهد تبليغ 

دشمنی و جدايی بين زن و مرد 

ميان زنان و اين تبليغات . هستيم 

مردان طبقات محروم و زحمتکش 

جامعه تفرقه ايجاد می کنند و 

درنتيجه زنان را از متحدينشان 

جدا می کنند و جنبش انقالبی 

با این . زنان را تضعيف می کنند

حال همين ها مرتبأ فرياد می 

زنند که جنبش زنان می تواند 

رژيم را به عقب نشينی وادارد، و 

آنها گفت که اما بايد به . غيره

بله، درست است که نقش زنان 

در شکست دادن رژيم تعيين 

کننده است و اساسا هيچ 

جنبش توده ای بدون حضور زنان 

مفهوم ندارد، اما شما با ايجاد 

اينگونه تفرقه ها بين زنان و 

مردان انقالبی و بين جنبش های 

دمکراتيک مختلف در جامعه، زنان 

ی را در رسيدن به اهدافشان يار

نمی کنيد بلکه بر عکس جنبش 

  . آنها را تضعيف می کنيد

به همين دليل است که ضروری 

است برای تقويت موضع زنان در 

مقابل رژيم، زنان انقالبی که 

خواهان سرنگونی رژيم هستند 

متحد شوند و اجازه ندهند که 

رفرميست جنبش ) و مردان(زنان 

زنان را منحرف کرده و به 

ميست ها رفر. شکست بکشانند

حتی مبارزات زنان در خارج از 

کشور را هدف قرار داده اند و می 

دانيم که همواره  هدف رفرميسم 

تقويت رژيم  و سيستم حاکم 

  . است

فعاليت های رفرميستی همچون 

و نمونه های " يک ميليون امضاء"

خارج از کشوری آن  کمکی به 

رشد جنبش انقالبی زنان طبقات 

بلکه . ندزحمتکش ايران نمی کن

به ايجاد اغتشاش فکری در اين 

برخی از . جنبش  کمک می کنند

اين گروه ها فکر می کنند که اگر 

حتی اگر این صدای ( صدايشان

در ايران شنيده ) رفورميسم باشد

شود و گروهشان و حزبشان در 

ايران شناخته شود کار بزرگی 

امامردم  ايران و زنان . کرده اند

ب  احتياج ايران به  صدای انقال

بايد . دارند نه صدای رفرميسم

خط انقالبی تبليغ شود نه اينکه 

اين خط فدای مصلحت گرائی 

  .های حقير گردد

همانطور که می : پيام فدائی

دانيد درجنبش زنان در ایران 

بعضی تنها انگشت به لغو 

قوانينی می گذارند که به 

قول خودشان بر اساس 

تنظيم شده اند " حدیث نبوی"

رح می کنند که و مط

  جمهوری اسالمی می تواند

  3 ادامه در صفحه             



  صفحه               95شماره                                      پيام فدايي 
 

 

7 

گرامي باد اول ماه مه،  روز همبستگي جهاني 
  !كارگران

  
،گردان هاي مختلف ارتش جهاني اين طبقه در  روز جهاني كارگر با فرا رسيدن اول ماه مه ،

راني كه در نبرد بر عليه سرمايه سراسر گيتي به ميدان مي آيند تا ضمن گراميداشت خاطره كارگ
داران زالو صفت جان باختند قدرت تشكل و رزمندگي صفوف خود را به نمايش گذاشته و بر 
ضرورت تداوم مبارزه تا نابودي قطعي نظام گنديده سرمايه داري جهت بر پائي اجتماعي كه در 

  .بفشارندپاي  مي باشد ،"تكامل آزادانه هر فرد شرط تكامل آزادانه همگان"آن
  

طبقه كارگر امسال در شرايطي به پيشواز روز جهاني كارگر مي رود كه در سراسر جهان شاهد 
در . تعرض بي وقفه بورژوازي امپرياليستي به حقوق و دستاوردهاي مبارزاتي خود مي باشد

 "عدالت اجتماعي"شرايطي كه اگر چه موعظه هاي فريبكارانه سرمايه داران زالو صفت در مورد 
 در نظام سرمايه داري، گوش فلك را كر كرده است ولي در همان حال دولت هاي "برابري"و 

سرمايه داري جنگهاي غارتگرانه براي تجديد تقسيم بازارهاي جهاني به راه مي اندازند و جهت 
حفظ سود هاي نجومي خود، كارگران را دسته دسته اخراج مي كنند و براي حفظ منافع خود مي 

  . يط هر چه وحشيانه تري را بر طبقه كارگر تحميل نمايندكوشند شرا
  

كارگران ايران نيز امسال در شرايطي روز جهاني كارگر را گرامي مي دارند كه لحظه اي از يورش 
اخراج هاي .هاي بورژوازي حاكم و رژيم حافظ منافع آن،جمهوري اسالمي، در امان نبوده اند

انون كار ،عدم افزايش دستمزد به نسبت تورم و عدم وسيع ،خارج كردن كارگران از شمول ق
پذيرش حق اعتصاب و تشكل مستقل كارگري، پيگرد و تعقيب متناوب كارگران معترض و بد تر 

 ابعاد "قراردادهاي سفيد" و حتي بيشرمانه تر از آن "قراردادهاي موقت"از همه اعمال 
قراردادهاي "اعمال . ايش مي گذارددهشتناك يورش بورژوازي ايران به طبقه كارگر را به نم

به كارگران كه در واقع تحميل سند بي حقوقي مطلق كارگران مي باشد امروز در شرايطي "سفيد
صورت مي گيرد كه  كارگران حتي در صورت پاي بندي كارفرمايان به تعهدات خود، باز هم 

 ايم كه ماهها مي جنگند تا و ما با هزاران هزاركارگري مواجه. مجبورند زير خط فقر زندگي كنند
به واقع بورژوازي  حريص و انگل صفت ايران . دستمزد هاي عقب افتاده خود را دريافت كنند

به .  حتي حاضر نيست نيروي كار را به قيمتي بخرد كه براي باز توليد نيروي كار ضروري است
اك و يا انجام چند شغل همين دليل هم كارگران ما مجبور به تن دادن به اضافه كاري هاي دهشتن

  .  در آن واحد هستند
  

حاكميت رژيم جمهوري اسالمي با اعمال ديكتاتوري لجام گسيخته اش در جامعه چنان شرايط 
مناسبي را براي بورژوازي ايران بوجود آورده است كه اين طبقه انگل صفت امروز ديگرهيچ 

اين وضعيت وخيم .  نگذاشته استسنگري از دستاوردهاي مبارزاتي كارگران را از تعرض مصون
  در يك كالم باعث شده كه شرايط زيست و معيشت كارگران ايران تحت نظام سرمايه داري 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

وابسته و تعرضات پي در پي رژيم جمهوري 
اسالمي روز بروز بيشتر سقوط كرده و خانواده 
هاي محروم كارگري محكوم به زندگي در زير 

ه طوري كه در چارچوب خط فقر و بقا گردند؛ ب
استثمارگرانه خانواده هاي كارگري  اين نظام 

در چنين شرايطي . مدام از هم مي پاشند
ضرورت سرنگوني اين نظام ضد خلقي با 
برجستگي هر چه بيشتري در مقابل كارگران 
قرارگرفته و آنها را به تنها راه نجات خود يعني 

  . انقالب بر عليه وضع موجود فرا مي خواند
  

در اول ماه مه روز جهاني كارگر بكوشيم ضمن 
تشديد مبارزه بر عليه رژيم ضد كارگري 
جمهوري اسالمي وكل نظام سرمايه داري حاكم 
كه زندگي كارگران را به تباهي كشانده اند، در 

  .جهت بر پائي نظمي نوين گام برداريم
  

  !زنده باد اول ماه مه، روز جهاني كارگر
  !مرگ بر امپرياليسم

ابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم ن
  !جمهوري اسالمي
  !زنده باد كمونيسم!            پيروز باد انقالب

  با ايمان به پيروزي راهمان
  

    چريكهاي فدائي خلق ايران
  1386 ارديبهشت

  
  

  
  
 

  13از صفحه      .....گفتگو با نصير تبريزي از زندانيان دهه 
مثًال يک . کرد توانست به ارتجاع در زندان خدمت می ه هر طريق که میبند داشته باشد اما ب

حاتم طاقتش سر . روز او به يک زندانی به نام حاتم گير داده و شروع به اذيت و آزار وی کرد

با داد و بيداد کريم برقی، پاسداران و توابين بند سر . آمد و محکم زد توی گوش کريم برقی

وی را به زير هشت بردند و چون در آنجا تعدادی بطری شکسته . اتمرسيدند و ريختند به سر ح

  افتاد وهای شکسته بطری زدن حاتم وی روی شيشه روی زمين ريخته بود، موقع کتک

وضع طوری شد که حاتم را به  . شاهرگش بريده شد

فکر ميکنم  اين مواردی که ... . بهداری بردند و

دادم،  ابعاد و شمردم و عملکرد آنها را کمی توضيح 

چگونگی همکاری توابين با ماشين سرکوب را به 

  .خوبی آشکار می سازند

)ادامه دارد(  
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 مصاف با دو رژيم ر صفوف چريكهاي فدايي خلق ايران، دگرامي باد خاطره جاويد كارگران كمونيست و آگاهي كه در
! در راه تحقق آرمانهاي واالي طبقه كارگر جان باختند،  و جمهوري اسالميشاهضد خلقي 

  

                                                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  سرود انترناسيونال

  
  نياي فقر و بندگي       د        اي داغ لعنت خوردهبر خيز 

    به جنگ مرگ و زندگي                        جوشيده خاطر ما را برده
  

      كهنه جهان جور و بند                 بايد از ريشه براندازيم
     هيچ بودگان هر چيز گردند                 وانگه نوين جهاني سازيم

  
  انترناسيونال است نجات انسانها          رزم ماروز قطعي جدال است آخرين 

  انترناسيونال است نجات انسانها          روز قطعي جدال است آخرين رزم ما
  

  نه شه ، نه بت ، نه آسمان          برمانبخشد فتح و شادي
   در پيكارهاي  بي امان                 بادست خود گيريم آزادي

  
   آريم به دستنعمت خود        تا ظلم از عالم بروبيم
  تا وقتي آهن گرم است        دميم آتش را و بكوبيم

  
  انترناسيونال است نجات انسانها       روز قطعي جدال است آخرين رزم ما
  انترناسيونال است نجات انسانها       روز قطعي جدال است آخرين رزم ما

  
  اردوي بيشمار كار        تنها ما توده جهانيم

   كه خونخواران غدارنه        داريم حقوق جهانباني
  

   بر دژخيمان و رهزنان                  غرَدوقتي رعد مرگ آور
   تابد خورشيد نور افشان                 در اين عالم بر ما سراسر

  
  انترناسيونال است نجات انسانها     روز قطعي جدال است آخرين رزم ما
 انسانهاانترناسيونال است نجات      روز قطعي جدال است آخرين رزم ما

  
اسامي شماري از كارگران جان باخته، در اسامي شماري از كارگران جان باخته، در 
  ::صفوف چريكهاي فدائي خلق ايران، رفقاصفوف چريكهاي فدائي خلق ايران، رفقا

  
   تيرباران تهران تيرباران تهران––  4949//1212//2626  ––جليل انفرادي جليل انفرادي 

   انفجار كوكتل  انفجار كوكتل ––  5050//22//1818  ––خليل سلماني نژاد خليل سلماني نژاد 
   تهران تهران––مولوتف در خانه تيمي مولوتف در خانه تيمي 

   تهران تهران–– درگيري  درگيري ––  5050//33//33  ––اسكندر صادقي نژاد اسكندر صادقي نژاد 
   تهران تهران–– اعدام  اعدام ––  5050//1212//2323  ––اصغر عرب هريسي اصغر عرب هريسي 

   تهران تهران–– اعدام  اعدام ––  5050//1212//2222    ––مناف فلكي مناف فلكي 
   تهران تهران–– اعدام  اعدام ––  5050//1212//2222  ––جعفر اردبيل چي جعفر اردبيل چي 

   تهران تهران–– اعدام  اعدام ––  5050//1212//2222  ––محمد تقي زاده محمد تقي زاده 
   تهران تهران–– درگيري  درگيري ––  5151//55//2828  ––احمد زيبرم احمد زيبرم 

   تهران تهران–– درگيري  درگيري ––  5252//66//22  –– سپهري  سپهري ايرجايرج
   لرستان لرستان–– درگيري  درگيري ––  5252//1010//2020  ––حسن نوروزي حسن نوروزي 
   اصفهان اصفهان–– درگيري  درگيري ––  5252//1111//1717  ––يوسف زركار يوسف زركار 

   تهران تهران–– درگيري  درگيري ––  5454//22 / /-- / /––حبيب اهللا مومني حبيب اهللا مومني 
   تهران تهران–– درگيري  درگيري ––  5454//44//66  ––يداهللا زارع كاريزي يداهللا زارع كاريزي 

   تهران تهران–– درگيري  درگيري ––  5454//1111//33  ––فتحعلي پناهيان فتحعلي پناهيان 
   تهران تهران–– درگيري  درگيري ––  5555//22//2525  ––ار ار قربانعلي زركقربانعلي زرك

   تهران تهران–– درگيري  درگيري ––  5555//1111//-- / /––محمد كاسه چي محمد كاسه چي 
   تبريز تبريز–– تيرباران  تيرباران ––  6060//44//88    ––نوروز قاسمي نوروز قاسمي 
   آمل آمل–– تيرباران  تيرباران ––  6060//55//2828  ––بهروز كتابي بهروز كتابي 

   تهران تهران–– تيرباران  تيرباران ––  6060//--  /  /––فيروز جعفري فيروز جعفري 
   بندرعباس بندرعباس–– تيرباران  تيرباران ––  6161//77//2020  ––حسن بشيري حسن بشيري 

   تنكابن تنكابن–– تيرباران  تيرباران ––  6161//1818//--) ) نام سازمانينام سازماني((بهمن بهمن 
  پيشمرگه چريك پيشمرگه چريك ((حميد ميرشكاري حميد ميرشكاري 

   كردستان كردستان–– درگيري  درگيري ––  6262//33//2020  ––) ) فدايي خلقفدايي خلق
   بندرعباس بندرعباس–– تيرباران  تيرباران ––  6262//55//33  ––فوالدخاني فوالدخاني 

   بندرعباس بندرعباس–– تيرباران  تيرباران ––  6262//77//-- / /––احمد سرخوني احمد سرخوني 
   بندرعباس بندرعباس–– تيرباران  تيرباران ––  6262//77//-- / /––..... ..... سيف الرحمن سيف الرحمن 

 

  يرشکاریيرشکاری م م حميد حميد پيشمرگ قهرمان، پيشمرگ قهرمان،  رفيق شهيد یوسف زرکاررفيق شهيد یوسف زرکار  رفيق شهيد حسن نوروزیرفيق شهيد حسن نوروزی  رفيق شهيد احمد زیبرمرفيق شهيد احمد زیبرم  رفيق شهيد اسکندر صادقي نژادرفيق شهيد اسکندر صادقي نژاد  رفيق شهيد جليل انفرادیرفيق شهيد جليل انفرادی

 !كارگران جهان متحد شويد
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  ؟! يا سركوب آشكارزنان"ارتقاء امنيت اجتماعي"
يابانهای شهرهای سراسرکشور از روز های اول ارديبهشت ماه امسال يک بار ديگر خ

صحنه بگير و به بند گسترده ای شده است که رژيم سرکوبگر جمهوری اسالمی تحت 
بر عليه زنان و در واقع بر عليه " بد حجابی"و مبارزه با " ارتقا امنيت اجتماعی"عنوان 

. خواستهای دمکراتيک و آزاديخواهانه کل توده های ستمديده  سازمان داده  است
با استناد به گفته های فرمانده نيروهای انتظامی رژيم گزارش داد که " مهر"اری خبرگز

هزار نفر دستگير شده اند که بسياری از آنها پس ١۵٠در همان روز های اول اين برنامه 
  .از دادن تعهد آزاد شده و پرونده تعدادی نيز به مراجع قضائی ارسال شده است

  
 تشديد فضای رعب و وحشت در سطح جامعه و سردمداران جمهوری اسالمی در جهت

ترساندن و زهر چشم گرفتن از زنانی که معيار های اجباری پوشش اسالمی اين رژيم 
را از مصاديق " بد حجابی"را ناديده می گيرند ضمن توجيه اين اقدام ضد مردمی خود، 

" ازی نرمبراند"البته " براندازی"قدرتهای خارجی و شکلی از " تهاجم فرهنگی"بارز 
تهديد می کنند که آنانی که "کيهان"قلمداد نموده و از طريق روزی نامه معلوم الحال

از برخی مراکز پول می گيرند تا با ظاهری زننده در خيابانها جوالن بدهند "معلوم شود
و دادستان بيشرم تهران زنان معترض را تهديد می کند که اگر " حساب جداگانه ای دارند

خواهند " تبعيد" سال ۵را رعايت نکنند از تهران به مدت "  پوشش اسالمیقانون"بازهم 
   .شد

 نشان می دهند، جمهوری اسالمی ۶٠تا آنجا که تجارب تاکنونی به خصوص در دهه 
هر گاه قصد داشته است خفقان حاکم بر جامعه را تشديد نموده وسياست های ضد 

رد تهاجم قرار داده و با پيش کشيدن مردمی خود را پيش ببرد  در گام اول زنان را مو
کوشيده است زنجير های اسارت بر دست و پای زنان را محکم تر " بد حجابی"مسئله 
زنان نيمی از جمعيت را .  تا از این طریق امکان سرکوب کل جامعه را بدست آورد-سازد

واقعيت این است که جمهوری اسالمی با سرکوب زنان نه فقط  تشکيل می دهند و
می از مردم بلکه از طریق سرکوب خواستهای عادالنه و دموکراتيک آنان که خواست ني

آزادی پوشش یکی از آنهاست در واقع کل توده های ستمدیده ایران و تالش آنها در 
قانون "يعنی نقض " بدججابی. "جهت رسيدن به آزادی در جامعه را سرکوب می نماید

خود عتراض زنان به پايمال شدن آزادی در واقع ساده ترين شکل ا" پوشش اسالمی
 سال گذشته بيشرمانه لگد مال سلطه ديکتاتوری حاکم ٢٨آزادی ای که در . می باشد

  .گرديده است
  

 و در واقع برعليه کل –موج جدید تشدید سرکوب توسط جمهوری اسالمی بر عليه زنان 
اکم در سطح بين  که دیکتاتوری ح است در شرایطی سازمان یافته-توده های ستمدیده

خود دست و پا می زند و گردانندگان " پرونده هسته ای" بحران ناشی از درالمللی نيز 
نظام در هراس از عواقب این بحران برای نظام استثمارگرانه خود، همچون هميشه به 
حربه تشدید فشار و اختناق بر توده های گرسنه و خشمگين دست یازیده  و می 

  .  ه از توده های به پاخاسته زهر چشم بگيرندکوشند تا با این حرب
  

از آنجا که سرکوب زنان سرکوب کل جامعه است بنابراين جدا از اينکه جمهوری اسالمی 
و تشديد سرکوب زنان را پيش " بدحجابی"به چه دليل مشخصی برنامه مبارزه با  هر بار

 ها،تيغ کشی هاو می کشد اما همين واقعيت که عليرغم همه تهديدات،بگير و به بند

اسيد پاشی ها بازهم رژيم مجبور به علم 
کردن اين برنامه می باشد بيانگر آن است 
که زنان معترض ما لحظه ای برای 
دستيابی به مطالبات بر حق و 
دمکراتيکشان از جمله آزادی پوشش از 
پای ننشسته اند و هر روز در ابعاد وسيع 
 تری مقررات سرکوبگرانه ديکتاتوری حاکم

 با آگاهی به  رژیم.را به مصاف طلبيده اند
خشم و نفرت انباشته شده در صفوف 

 عليرغم مردم بخوبی می داند که
 اولين ش،ديکتاتوری لجام گسيخته ا

 به معنای ویشکاف در سلطه ضد مردمی 
 می این رژیم جنایتکارآغاز مرگ محتوم 

  .باشد
  

 یما یورش سرکوبگرانه جدید رژیم ضد خلق
المی بر عليه زنان به بهانه جمهوری اس

را محکوم کرده و از مبارزات " بد حجابی"
حق طلبانه زنان ستمدیده برای آزادی 

 .پوشش دفاع می کنيم
  

هر چه پرتوان تر باد رزم زنان مبارز 
 !ایران برای رسيدن به آزادی

نابود باد رژیم وابسته به امپریاليسم 
  !جمهوری اسالمی
  !اد کمونيسمزنده ب! پيروز باد انقالب

  
  

  با ایمان به پيروزی راهمان
 -چریکهای فدائی خلق ایران

١٣٨۶اردیبهشت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   در لندن"موميا ابوجمال "تظاهرات در دفاع از 
 مبارز سياه پوست "موميا ابوجمال" ماه مي، در شهر لندن تظاهراتي در دفاع از 17شنبه  5ز رو 

اين تظاهرات در مقابل سفارت . آمريكايي و از فعالين جنبش ضد نژادپرستي در اين كشور برگزار شد
ايي يك و به مناسبت برپآمريكا در لندن و همزمان با چند تظاهرا ت بزرگ ديگر در شهر هاي آمريكا 

موميا ابوجمال بيگناه است ": تظاهر كنندگان شعار ميدادند.  برگزار شددادگاه فرجام خواهي براي موميا 
آنها همچنين خواهان  "! محكوم بايد گردد دولت آمريكاسياستهاي نژادپرستانه" و "!و بايد آزاد گردد

ي تني چند از نمايندگان نيروهاي سياسي در ادامه اين تجمع اعتراض.  بودند نژادپرستانهحكم اعداماين لغو 
 و "دادگاه عادالنه"برپايي يك و فعالين كمپين براي آزادي موميا به سخنراني پرداخته و خواهان 

 سال است بجرم واهي قتل يك پليس 25 كه مدت  شدندموميا ابوجمال "آزادي بي قيد و شرط"
توطئه مقامات پليس و سخنرانان همچنين  . داردآمريكايي در زندان به سر برده  و زير خطر اعدام قرار

تاكيد كردند كه موميا يك زنداني محكوم كرده و در زنداني ساختن موميا دستگاه قضايي آمريكا را 
 تن از 150در اين تظاهرات حدود . سياسي است كه بخاطر عقايد انقالبي خويش به زندان افتاده است

  .ي و غير انگليسي شركت كردندآزادي خواهان و نيروهاي مترقي انگليس
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گزارشاتي از مراسم روزجهاني كارگر در
  كشورهاي مختلف 

  
م اول ماه آن چه در زير مي آيد ، چند گزارش در مورد چگونگي برگزاري مراس

مه در كشورهاي مختلف است كه از طرف فعالين سازمان در اين كشورها براي 
  . پيام فدائي ارسال شده و به اين وسيله در اختيار خوانندگان نشريه قرار مي گيرد

  اول ماه مه در سيدني استراليا

روز يکشنبه ششم ماه مه ، ساعت يازده صبح  بمناسبت اول ماه مه روز 

 حدودأ بين جهانی کارگر تجمعی در هايد پارک سيدنی برگزار شد که

ساعت دوازده ظهر . هزاروپانصد تا دوهزار نفر در آن شرکت کردند

راهپيمايی شروع و تظاهرکنندگان پس از عبور از چند خيابان مرکزی شهر 

سپس . به محل اوليه باز گشتند 

برخی از  رهبران اتحاديه های 

کارگری مبادرت به سخنرانی 

کردند که بيشتر آنها  بر عليه 

. جديد صحبت کردندقانون کار 

"  نشنال –ليبرال " دولت فدرال 

با تکيه بر اين قانون در يکسال 

گذشته قدرت بسيار زيادی به 

در . سرمايه داران داده است 

ادامه، موزيک و آواز در فضای 

الزم به ياد . باز پارک اجراء گشت 

آوری است که در استراليا اول ماه 

مه تعطيل رسمی نمی باشد و هر 

از ايالتها روزی را به عنوان کدام 

روز کارگر به رسميت می شناسند 

طبق سنت جا افتاده ،در سيدنی  . 

اولين يکشنبه ماه مه به تظاهرات 

روز جهانی کارگراختصاص 

در تظاهرات امسال شرکت .دارد

کنندگان  اکثرأ از نيروهای چپ و اتحاديه های کارگری بودند و فعالين 

 در استراليا نيز  يکی از نيروهای شرکت کننده چريکهای فدائی خلق ايران

  .را تشکيل می دادند

  اول ماه مه در رتردام  هلند

در هلند، روز جهانی کارگر مثل هر سال در شهر رتردام و با شرکت  صدها 

راهپيمايان با عبور از خيابانهای  رتردام  در مرکز شهر .  نفر برگزار شد

Schouwburgpleinجشن و پايکوبی پرداخته، و با    گرد آمده وبه 

سخنرانی ها وخواندن  پيامها ، روز جهانی کارگر را با شکوه خاصی بر پا 

  . کردند

  

تظاهر کننده گان با برافراشتن پرچمهای سرخ و يا پوشيدن لباسهای سرخ، 

روز اّول " ، " کارگران جهان متحد شويد :  " با دادن شعارهائی از قبيل 

آنها  همچنين با سر . اين روز را گرامی داشتند" ايد گردد ماه مه تعطيل ب

دادن شعارهائی بر عليه جنگ ، امپرياليسم، راسيسم ، فاشيسم ، و در دفاع 

از سوسياليسم  اعتقاد خود را به ضرورت  نابودی نظم ظالمانه موجود 

جالب است که بدانيم  هلند يکی از . وبرپائی جهانی  نوين فرياد زدند

ئيست که روز جهانی کارگر در آنجا  تعطيل نيست، و به همين کشورها

خاطر ، با در نظر گرفتن روز کاری ، تظاهرات در عصر آن روز برگزار 

هم ناشی ازاين  "  اّول ماه مه تعطيل بايد گردد " شدو سر دادن  شعار

در اين تظاهرات نيروهای سياسی از کشورهای مختلف . واقعيت می باشد

مانها و گروه های سياسی ايرانی از جمله فعالين چريکهای وهمچنين ساز

  . فدائی خلق ايران در هلند شرکت داشتند

   

  اول ماه مه  در گوتنبرگ   سوئد

  

اول ماه مه روز جهانی کارگر طبق معمول هر سال از  صبح زود، در ميدان 

نيرو های مختلف سياسی  همانند .  برگزار شد)گوتنبرگ (آهن يوته بوری 

الهای گذشته هر يک در قسمتی از اين ميدان با برپائی ميزکتاب وبر س

  .  افراشتن  پرچمهای سازمانهای خودجلوه خاصی به اين ميدان داده بودند

  

جهت بر پائی جشن اول ماه مه جمعيت بسياری در ميدان حضوريافته 

صفوف تظاهر کننده گان فشرده و شعارهای ضد سرمايه داری و ضد . بودند

حضور تواما  . بيانگر آگاهی و همبستگی نيروی عظيم مردم بودجنگ

  . نيروهای سوئدی و غير سوئدی  از همبستگی جهانی کارگران خبرمی داد

  

 در اين ميدان و تالش مصرانه  سوئدامسال از صبح زود شاهد حضور پليس

آنان در اخراج و ممنوع کردن حضور گروههايی بوديم که از قبل برای 
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دو سه سالی ست که کسب اجازه .ز کتاب  اجازه نگرفته بودند گذاشتن مي

.  پليس برای برپائی ميز کتاب در ميدان آهن يوته بوری الزامی گرديده است

هر سازمانی که قصد گذاشتن ميز کتاب دارد می بايست از قبل با پرداخت 

ری از آنجا که بسيا.مبلغی مکانی را جهت برپائی ميز کتاب خود  اجاره نمايد

از نيروها  بدون اجازه پليس ميز می گذارند معموال پليس  ها با دادن 

اخطاربه گروه مربوطه از آنها می خواهند که سال ديگر حتما با گرفتن 

فعالين چريکهای فدائی خلق ايران نيز با گذاشتن ميز . اجازه ميز بگذارد 

ل خوبی بعمل کتاب در اين مراسم شرکت داشتند که از ميز کتاب آنها استقبا

  . آمد

  اول ماه مه در لندن انگلستان

، به رسم هر سال خيابانهای مرکزی شهر ٢٠٠٧روز سه شنبه اول ماه مه 

لندن شاهد تظاهرات هزاران نفر از مردم و اتحاديه های کارگری و 

. نيروهای سياسی و آزاديخواه برای بزرگداشت روز جهانی کارگر بود

 های سرخ و عکس های بزرگ رهبران و تظاهر کنندگان با حمل پرچم

آموزگاران کبير طبقه کارگر نظير مارکس و انگلس و لنين، شعارهای 

را سر ... و " کارگران جهان متحد شويد"و " زنده باد روز جهانی کارگر"

در اين تظاهرات همچنين شعار ها و پالکاردهای بزرگی در مخالفت با . دادند

 و انگليس به عراق و افغانستان و خواست تجاوزامپرياليستی دول آمريکا

. خروج فوری ارتش های متجاوز از اين کشور ها نيز چشم می خورد

" ترافلر اسکوئر"تظاهر کنندگان سپس در انتهای راهپيمايی خود در ميدان 

جمع شدند و به سخنرانی تنی چند از نمايندگان اتحاديه ها و سنديکاهای 

نکته مشترک در اين سخنرانی ها حمله . ندکارگری اين کشور گوش فرا داد

به سياستهای جنگ طلبانه و ضد کارگری دولت انگليس و تاکيد بر 

ضرورت ايجاد وحدتهای هر چه بيشتر در بين طبقه کارگر برای مقابله با 

فعالين چريکهای فدايی خلق ايران . تعرض نظام سرمايه داری به آنان بود

  .ی در اين تظاهرات شرکت کردنددر لندن نيز با انتشار فراخوان

  

  

  اول ماه مه در لس آنجلس امريكا

  

روز جهانی کارگر در لوس آنجلس به صحنه ای خونين از اعمال وحشيانه 

و خشونت نيروهای پليس در حق تظاهر کنندگانی مبدل شد که به جشن 

 در روز اول ماه مه، ده ها هزار نفر در. گرفتن اول ماه مه مبادرت ورزيدند

مناطق مختلف شهر لس انجلس به تظاهرات پرداختند و بخشی از آنها به 

حرکت کرده و برای ديدن تآتر و سخنرانی در " مک ارتور" سمت پارک

اما هنوز مدت کوتاهی از تجمع آنها نگذشته بود که . اين پارک تجمع کردند

نيروهای پليس ماشين های خود را به ميان تظاهرکنندگان که بيشتر از 

ارگران مهاجر مکزيکی بودند  و خانواده هايی که برای هواخوری و قدم ک

مردم برای فرار از برخورد با ماشين های . زدن به پارک آمده بودند، راندند

پليس به هر سمتی 

  . فرار می کردند

  

طبق گزارشات 

راديويی ونلويزيونی 

خبرنگارانی که در 

آنجا حضور داشتند، 

پس از خودروهای 

يس های پليس، پل

موتورسوار و بعد هم 

افراد پليس ضد 

شورش مجهز به 

تفنگ و باتوم برقی و گاز اشک آور به ميان جمعيت وحشت زده هجوم 

اين شيوه برخورد نشان می دادکه پليس آگاهانه يورش وحشيانه ای .بردند

آن هم در کشوری که در . به مردم معترض را سازمان داده بوده است 

  ! خود را مظهر دمکراسی در جهان قلمداد می کندتبليغات دروغين اش

  

طبق گزارشات خبرنگاران و شهادت کارگران مهاجر تظاهرکننده و 

همينطور وکالی مهاجرين که برای حمايت از موکلينشان به تظاهرات رفته 

بودند، پليس با قنداق تفنگ و باتوم و زنجير به جان خبرنگاران و 
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د و هر کسی که اندکی در خروج از پارک تعلل فيلمبرداران و مردم افتاده بو

. ميکرد با ضربات باتوم و قتداق تفنگ به پشت پاها و کمرش روبرو می شد

پدرها و مادرها خود را سپر فرزندانشان می کردند که زير دست و پای 

تعدادی از دستفروشانی که کار روزانه اشان فروش گل . پليس افتاده بودند

. ک است نيز در اثر حمالت پليس مجروح شدندو اجناس ديگر در پار

 ساعت در پارک ادامه داشت و سپس به ٢سرکوبگريهای  پليس حدود 

پليس حتی به تعقيب کسانی که بنا به . خيابانهای اطراف هم کشيده شد

خواست وی از پارک خارج شده و يا در حقيقت فرار کرده بودند پرداخت و 

  . زير ضربات باتوم می گرفتهر جا که آنها را گير می انداخت

  

بر اساس گزارشات شاهدان عينی تعدادی از افراد پليس قبل از حمله به 

مردم، نشان پليس و آرمهای روی يونيفورم هايشان را درآورده بودند تا 

از آنجا که احتماأل برخی از کارگران . کسی متوجه پليس بودن آنها نشود

رت به بيمارستان مراجعه نکرده مهاجر مجروح از ترس دستگيری و ديپو

 ٣اما تاکنون يک خبرنگارو . اند، تعداد دقيق مجروحان مشخص نشده است

 نفر از ١١ و ١١ و همينطور يک خبرنگار کانال ۵٢فيلم بردار کانال 

خيلی از آنهابر اثر . تظاهرکنندگان زخمی شده در بيمارستان بستری شده اند

ی پليس بسوی مردم شليک می شد اصابت گلوله های پالستکی که از سو

  .مجروح شدند

  

  ناگفته نماند که يورش وحشيانه  پليس، بسيار ناگهانی و سريع و بدون 

  

وکالی خبرنگاران شهادت داده اند که . هيچ اخطار و هشداری صورت گرفت

پليس قبل از حمله به جمعيت اخطار و هشداری برای خروج از پارک نداده 

ليس و بعد حمله موتورسوارها و سپس حمله حمله خودروهای پ. است

نفرات ضد شورش کامأل ناگهانی بود و تنها پس از حمالت و کتک زدنها 

بود که يک هليکوپتر بر روی سر مردمی که زير دست و پای پليس افتاده 

بودند و يا در حال فرار از پارک بودند، به پرواز درآمد و به آنها هشدار داد 

  .ندکه از پارک خارج شو

  

آنچه که در فيلم ها و عکس های منتشر شده از اين حمالت پليس کامأل 

مشخص است، اين واقعيت است که پليس آمريکا که برای سرکوب و ارعاب 

کارگران و حاميانشان به اين حمله دست زد، نوک تيز حمالتش را متوجه 

ی خبرنگاران و وکالو امريکائی هائی بود که از حقوق مهاجرين  دفاع م

کنند تا به  مردم امريکا هشدار بدهد که هر گونه حمايت و اتحاد ميان 

طبقات محروم جامعه و حاميانشان با وحشيانه ترين شيوه ها از جانب پليس 

  .مجازات خواهد شد

  

  

  
    ....پدرم يك شكنجه گر بود

  )17 ادامه از صفحه(

، ١٩٨۶شکنجه گران و آدم ربایانی نظير پدر ریتا در پایان حکومت دیکتاتور، 
دون مورد حمایت ماده قانونی قرار گرفته و مشمول عفو عمومی که ب

در دوران ریاست . محاکمه ای، ميتوانند راحت به زندگی خود ادامه دهند
برای مدت کوتاهی قانون حمایت از شکنجه گران " گرميش مز"جمهوری 

لغو شد، اما محکوميت شکنجه گری تا به امروز کمتر مشاهده شده 
خيلی از آنها شرکتهای . نظاميان سابق ارتباطات خوبی دارند. است

در زندانهای آرژانتين خيلی از آنها که از زمان . حفاظتی دارندامنيتی و 
  . دیکتاتور جزء مسئولين زندانها بوده اند، همچنان به کار خود اشتغال دارند

  
بيست سال پس از پایان حکومت دیکتاتور از " ١٢پگيما "روزنامه آرژانتينی 

بر روی سر زندانی را : "ِاعمال شکنجه در یکی از زندانها خبر ميدهد
صفحه ای قرار داده تا زندانی در تمام وجود خود جریان برق را احساس 

در سال گذشته کميته حقوق ". کرده تا به او حالت جنون دست بدهد
برای فرماندار این ایاالت " بوئينس آیرس"بشر گزارشی از زندانهای 

. در گزارش مزبور خبر از ِاعمال هفتصد مورد شکنجه آمده است. فرستاد
  . اما کمتر کسی به خود زحمت تحقيق بيشتر در این مورد را داده است

  
ریتا اکنون در یک حزب چپ فعاليت دارد، اما دليل دیگری برای آنکه ریتا 

  . سکوت نکند، این است که شکنجه گران همچنان در ميان ما هستند
 كه خواهان  در آرژانتينتظاهرات هفتگي مادران ناپديد شدگان

 شدن سرنوشت فرزندان خود هستندروشن 
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آيا زندانی را برای : پيام فدائی
تغيير ايدئولوژی تحت فشار می 

  گذاشتند؟
  

 من مشخصأ زندان های :پاسخ
رژیم جنایتکار اسالمی را 
متفاوت با زندان های رژیم ضد 

تا آنجائی که شنيده ( خلقی پهلوی 
می بينم چرا که در ) و خوانده ام 

زمان رژیم سابق بعد از دوران 
بازجوئی و رفتن به دادگاه، 
زندانی  حکم محکوميت گرفته و 
دیگر مدام زیر فشار ایدئولوژیک 

اما  شرایط  . قرار نمی گرفت
ردوران مرتجعين جمهوری د

اسالمی  فرق ميکرد ، زندانی در 
( همه حال  بعد از گرفتن حکم

زیر بازجوئی ، زیر اعدام ، ملی 
.....) کشی و غيره قرار داشت

زیر فشار ایدئولوژیکی قرار 
در زندان بود !! داشت یک زندان

قصابان حاکم  برای اعمال . 
فشار مضاعف به زندانيانی که 

 را با قوانين ناهمگونی خود
اجباری و جاری در زندانها با 
توسل به شکل و شيوه های 
متفاوت نشان ميدادند و 
پایداریشان بر آرمانهای انسانی 
معلوم بود، در مورد چنين 
زندانيانی از خود زندانيان یعنی 
توابين جهت آزارآنها سود می 

مسئولين از زندانی می . بردند 
ل خواستند که توبه خود را در عم

و بر عليه بقيه زندانيان نشان 
به این ترتيب زندانی سابق . دهد

به زندانبان و بازجوی جدید تبدیل 
در رابطه با پدیده !!!  می شد

تواب ميتوان با استناد به یادداشت 
ها و نوشته های دیگر زندانيان 
. رها شده از بندمراجعه کرد

تحقيقی رفيق -بویژه نوشته تحليلی
اب ، پدیده نو تو( اشرف دهقانی 
که مسئله را !) ظهوردر زندان

بشکل کامال مادی وعينی بررسی 
کرده است ميتواند پایه اوليه 
پرداخت به این موضوع 

بخشش ( وگرایشات رفورميستی 
جریانات و افرادی که ) و گذشت 

نسبت به گذشت زمان و مکان 

خود را به فراموشی ميزنند ، 
  .  باشد

  
وين چه وقت از ا: پيام فدائی

  منتقل شديد و به کدام زندان ؟
  

 حدودأ اواخراسفند سال :پاسخ 
و به زندان قزلحصار   شصت

  .انتقالم دادند
  

لطفًا کمی در مورد : پيام فدائی
اوضاع کلی زندا ن قزل حصار 

  . توضيح دهيد
  

 با یک اتوبوس با پرده :پاسخ 
های کشيده ، پس از طی مسافتی 

که به ( به زندان قزلحصار
اشتگاه گلدیس نازی ها بازد

رسيدیم،در بدو ) معروف بود 
ورود ما را چشم بسته در 
راهروبزرگ و طوالنی ،نزدیک 
دیوار نگه داشتند و پس از آن به 

بند . بردند ) قرنطينه(مجردی 
مجردی راهرو مستطيل شکلی 
بود با دوازده سلول تقریبأ یک 
ونيم در دومتربا یک تخت دو 

دی که در طبقه ارتشی ،تعداد افرا
سلولها جا داده شده بودند خيلی 
بيشتر از ظرفيت سلول بود به 
همين دليل هم زندانيان بنوبت در 

نشسته و درازکش -حال ایستاده
در . بویژه شبها ،بسر می بردند

ضمن بعضی شبها تعدادی از 
بچه ها ، بخصوص دوستان 
مذهبی به بهانه خواندن دعای 

تنها (کميل به راهرو می رفتند 
قتی که ميتوانستی بيرون از و

سلول باشی زمان قدم زنی 
و تالش ) روزانه در راهروبود 

ميکردند این زمان طوالنی تر 
بشود تا داخل سلول فضای 

پس از . بيشتری برای خواب باشد
چندی ما ها را تقسيم کردند ومن 
. به بند مارکسيستها منتقل شدم

این بند راهرو طویلی بود با 
ول ، با شرایط بيست و چهار سل

و مقررات خاص خود ، هرچند 
که شرایط زیستی با اوین و بند 
مجردی فرق ميکرد و قدم زنی ، 

هواخوری ومواردی از این دست 
را داشت اما از نظر بر خورد 
پليسی زندانبانان که حال از خود 
زندانيان تشکيل شده بودند،شرایط 
خفقانی  بسيار شدید و دردناکی 

مين شرایط بود در ه.  حاکم بود
که زندانی از هر سمت وسوئی 
. مورد تهاجم قرار داشت 

مواردی بود که زندانی ای که  
حکم گرفته بود  تحت شرایط 
بغایت خشن وفشارمستمر،توسط 
توابين بدون جيره و مواجب 
رژیم سرکوبگراسالمی دو باره  
به بی دادگاه ها عودت داده شده 

  .وحتی تعدادی اعدام گشتند 
  

لطفا بر اساس :  فدائیپيام
اطالعات تان کمی مشخص تر از 
توابين و نقش آنها در زندانها 
بگوئيد که چگونه آنها به 

سرکوب کمک می  دستگاه
  کردند؟

  
 برای  پاسخ دادن  به این :پاسخ

سوال نام  تعدادی از توابين و 
برخی از کارهایشان در زندان را 
بر می شمارم تا ابعاد خدمت 

دانبانان روشن تر توابين به زن
  . گردد
مسئول :  مجتبی ميرحيدری- ١

یک سال .  واحد سه بود١بند 
حکم داشت و در ضمن گذراندن 
حکم خود همانند یک بازجوی 

. کرد ای در بند عمل می حرفه
ها برای گرفتن  نصف شب

اطالعات، زندانيان را بيدار و به 
اتاق زیر هشت برده و شروع به 

 گرفتن او با. کرد بازجوئی می
 و لونرفتهنشده  اطالعات داده
ها، آنها را دوباره  تعدادی از بچه
مجتبی بعد از . به اوین فرستاد

اتمام حکم زندانش و پس از 
آزادی، با دادستانی همکاری کرد 
و به مهره دست راست الجوردی 

  .تبدیل گردید
  
بعد از :  محمود ناطقيان-٢

او نيز در . مجتبی، مسئول بند شد
با سازمان اقليت دستگير ارتباط 

شده بود و داستان دستگيریش که 
ای از حماقتش را بيان  جلوه
از . کرد، زبانزد تمامی بند بود می

نظر شخصيتی آدمی ضعيف و 
شعور و بدون هيچگونه آگاهی  بی

او خود جرأت دست . سياسی بود
بلند کردن به روی زندانی را به 
تنهائی نداشت و حتمًا باید دیگر 

بودند تا  ها دور و برش می تواب
وی افرادی . چنين کاری را بکند

را که در بيرون از زندان 
شناخت و یا در مسير کوه دیده  می

کرد و  بود، در بند بازجوئی می
های متعدد،  پس از انجام بازجوئی

باالخره اطالعاتی از زندانی 
کسب نموده و او را تحویل 

  .داد بازجویان رسمی در اوین می
  
ترین  یکی از چاپلوس: اعتی قن-٣

وی . ترین افراد بود و خودفروخته
بعد از ناطقيان مسئول بند یک 

زندانيان به او لقب . واحد سه شد
  .داده بودند" جنایتی"
  
یکی از :  محمدرضا قربانی-٤

همکاران نزدیک مجتبی 
 ٣ميرحيدری در بند یک واحد 

وی را به عنوان نفوذی به . بود
تاده بودند واحد یک بند یک فرس

که در آنجا یکسری از زندانيان 
مبارز را شناسائی کرده و باعث 
. انتقال آنها به گوهردشت شده بود

پس از اینکه از واحد یک 
برگشت، معاون ناطقيان گشت و 
در کار بازجوئی و ضرب و شتم 
زندانيان سياسی با او همکاری 

وی در ازاء . نمود می
خدمتی به حاج داود و  خوش
های  های حقيرش پله کشی عربده
را طی کرد و پس از (!!) ترقی

مدتی مسئول بند یک واحد یک 
انجام "شد و در این سمت، 

  .نمود" وظيفه
  
اصفهانی، ( احمد اصفهانی -٥

فاميل وی نبود ولی او به این اسم 
قبًال ارتشی بود و ) شد شناخته می

بند  به مسئوليت حال در زندان
از پس ( رسيده بود یک واحد یک

یکی از وی ). رفتن مسئول قبلی
توابينی بود که در فرستادن 

و " قيامت"زندانيان مبارز به 
  .ها شهرت یافت"تابوت"
  
های  یکی از تواب:  کریم برقی-٦

فعال بند بود ولی آنچنان 
  ای نداشت تا مسئوليتی در  عرضه

  7بقيه در صفحه           

گفتگو با رفيق نصير تبريزي، از زندانيان
 )سومقسمت (       !60دهه 
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پيرامون سنگسار فجيع يك دختر نوجوان در 
  !كردستان عراق

  
بوسيله اعضای خانواده و فاميل و طايفه خود "دوعا" ساله ای بنام ١٧ آوريل دختر ٧روز 

کردستان " شيخان"در منطقه " هقيعشب"يس و نيرو های حکومتی در شهر در حضور پل

چرا که وی بر اثر اصابت تکه های بلوک . عراق سنگسار و يا در واقع بلوک باران شد

  .ه بسوی او پرتاب می شد به وضع فجيعی به قتل رسيدسيمانی ای ک

دليل اقدام به چنين جنايتی آن بود که اين دختر جوان بر مبنای سنت رايج در ميان کرد 

ازدواج کند  بجای اينکه عشق خود را نثار پسر عموی خود نموده و با او" يزيدیئ"های 

ناک چنين عشقی با خبر بود او که از فرجام درد .شده بود" يزيدیئ"عاشق پسری غير 

تا از بديهی محلی مخفی شده بود به همراه پسری که دوست اش می داشت در 

اما . ترين حق و آزادی يک انسان يعنی حق و آزادی دوست داشتن برخوردار شود

در آن محل تحويل داده می شود " حزب دمکرات کردستان"بوسيله پدرش  پيدا و به دفتر 

می باشند، دولتی که " هريم"دولت نيزکه يکی از قدرتهای مسئولين اين حزب . 

، حفاظت از سنتها و اعتقادات ارتجاعی مرسوم در اشعليرغم همه تبليغات فريبکارانه 

بزرگ مذهب ئيزدی او را تحويل ، "دوعا"منطقه را بر عهده گرفته است،بجای حراست از 

ست افراد طايفه خود با به د" دوعا"پس از آن بود که . می دهد)سليمان سيو(ها 

   .قساوت تمام به قتل می رسد

نه اولين و نه آخرين جنايت از اين دست بر عليه زنان در کردستان می " دوعا"قتل فجيع 

ايت در حق زنان همواره  اشکال ديگری از اين جن"هریم"تحت حکومت دولت . باشد

 زن در ۵مثال بنا به گزارش سازمان حقوق بشر تنها در سال گذشته . صورت می گيرد

کردستان عراق به قتل رسيده اند که دليل همه این جنایات، تبعيت از سنت های 

از این سنت های ارتجاعی و جنایات ناشی از آن بوده " هریم "ارتجاعی و حمایت دولت

 بدليل رسوایی ناشی از جنایت فوق به محکوم کردن "هریم"مات دولت گرچه مقا. است

زندگی اما شرایط اسفبار . این اقدام پرداخته و ظاهراحتی تنی چند را دستگير کرده اند

از یک سو  و پاسداری آن از سنتها و مناسبات ارتجاعی "هریم " دولت سلطهزنان زیر 

ت  در جنایتی که به قربانی شدن دولاين موجود در کردستان جای شکی در نقش 

از سوی دیگر تعداد زنانی نيز که از بهار امسال در .  انجاميد باقی نمی گذارد"دوعا"

اعتراض به شرايط ذلت بار زندگی شان و ستم هائی که به دليل تسلط فرهنگ مرد 

 نفر ۴۶ساالری بر آنها روا می شود در کردستان عراق دست به خود سوزی زدند به 

ده است و گزارشات خبری نشان می دهند که خود کشی زنان زير سلطه دولت رسي

  . در صد افزايش يافته است۵" هريم"ملی کردستان 

اما بار ديگر ضرورت مبارزه قاطع با همه سنتها و فرهنگ عقب " دوعا"مرگ دلخراش 

جاعی در حافظ اين سنت های ارت. افتاده و ارتجاعی رايج در کردستان را به صدا در آورد

حال حاضر دولتی است که امروزه با پشتيبانی و به خواست امپرياليسم امريکا بر سر 

  حضور نيرو های درهمان دولتی که جنايت سنگسار دختر جوان کرد نيز . کار قرار دارد

اين واقعيت به خصوص نشان می دهد که رسيدن به آزادی .  آن صورت گرفتانتظامی

  مناسبات و روابط عقب مانده حاکم که سلطه امپرياليستی جز از طريق نابودی قطعی 

به دفاع از آن برخاسته و اساسا جز با انهدام 

همه مناسبات پوسيده موجود ميسر نيست 

.  

مهر تایيدی بر این همچنين  اين تجربه 

واقعيت است که  در شرايط کنونی آزادی و 

حق تعيين سرنوشت جز از طريق نابودی 

موجود و همه قدرتهای و مناسبات ظالمانه 

سنتها و فرهنگی که بوسيله اين مناسبات 

. د دست نيافتنی استنباز توليد می شو

شرايط آزاد و دمکراتيک که الزمه تحقق حق 

تعيين سرنوشت می باشد نه  با حفظ 

مناسبات پوسيده بلکه از طريق انقالبی 

حاصل می شود که همه اين مناسبات را از 

از طريق  انقالبی که تنها .بنيان واژگون سازد

طبقه ای که دشمن همه نظامات 

کهنه،رسومات ارتجاعی و فرهنگ مردساالر 

حاکم بوده و رسالت بر پائی دنيائی نوين را 

 يعنی طبقه کارگر امکان بر دوش می کشد

 ی بيگناه ، "دوعا" مرگ فجيع .پذير است

اهميت زدودن فرهنگ های ارتجاعی در 

 به رهبری طبقه کارگر جريان مبارزه انقالبی

  .را هر چه بيشتر عيان می سازد

  

  !آزادی زن آزادی جامعه است

  

  !سنگسار زن سنگسار آزادی است

  ! زنده باد آزادی 

  با ايمان به پيروزی راهمان

  چريکهای فدائی خلق ايران

١٣٨۶ارديبهشت

 

 !!زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي استزنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي است
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  !شعري براي تو
  

كه در  ي دختر جوان"دوعا"شعري براي 
كردستان جريان يك اقدام جنايت كارانه در 

  ...عراق سنگسار شد
 

  

 

  

  )شێعرێک بۆ تۆ(

  

  نێ، که  پێ ده  که رماویه  شه و داغه ئه

  نجام، من بووم ی بی ئه  تير و تانه به

  وازی بوونی خۆم بم،  بانگه ویستم که

  !بووم" نژ"،  رد که ڵام ئاخ و ده به

  

  خندید  می  که آن داغ ننگ خورده

  ، من بودم های بيهده بر طعنه

   بانگ هستی خود باشم گفتم که

  بودم" زن " اما دریغ و درد که

*****  
   !وه ته موو کوژاونه کان هه ستيره  ئه لێره

  !ن که ن ده موو شيوه کان هه ریه  په لێره

  م ی گوڵی مریه  شکۆفه لێره

  ! ت تره بێ قيمه دڕکی بياوان  له

  

   خاموشند ها همه اینجا ستاره

   گریانند ها همه اینجا فرشته

  های گل مریم اینجا شکوفه

  بی قدرتر ز خار بيابانند

*****  
  ، چيانه ، ساخته م درۆزنه ڵ ئه  گه له

  !  نگ نا ئاسانه  جه زانم که ئه

  ی شيرینم، شاری من و تۆ ڕۆڵه

  ! یتانه ی شه  هێالنه  که مێکه ده

  

   زاهد ظاهر ساز با این گروه

   آسان است  این جدال نه دانم که

  شهر من و تو، طفلک شيرینم

  . شيطان است دیریست کآشيانه

*****  
 دیوانی فروغ  له ( رگێڕ خالد امين، وه

  ")شعری برای تو"ڕۆخزاد،  فه

شعری برای " از فروغ در   قطعه این سه

   بسيار مناسبت داشت انتخاب و به که" تو

  . شد کوردی برگردانده

 

  ليست كمك هاي مالي
  آلمان 

  
    يورو١٠     چريک فدائی محمد حرمتی پور                                 

   يورو١٠     چريک فدائی  محمود محمودی                                    
   يورو١٠                                         سيامک اسديانچريک فدائی  

   يورو١٠      چريک فدائی  عبدالرحيم  صبوری                               
  يورو١٠     چريک فدائی  جمشيد هدايتی                                      

  
  آمريكا

   دالر١٠٠           چريک فدائی خلق رفيق کاظم سالحی                
  دالر١٠٠واد سالحی                           چريک فدائی خلق رفيق ج

  
  انگلستان

   پوند۵٠       رفيق شهيد بهروز کتابی                                         
   پوند۵٠                                         رفيق شهيد محمود پوالد وند

   پوند۵٠           رفيق شهيد اسماعيل حبشی                              
   پوند۵٠     رفيق شهيد علی شاکر                                             
   پوند۵٠    رفيق شهيد اسماعيل هاديان                                    

   پوند٢٠    رفيق شهيد رضا بهفر                                          
   پوند۵٠                                            رفيق شهيد سيما دريائی

   پوند١٠                 رفيق شهيد، حميد ميرشکاری
  

  كانادا
   دالر۴٠٠   رفيق مکانيک از کلمبيا                                          
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  !"پدرم يك شكنجه گر بود"

  رضا، برگردان از"چپ نو"لماني آ از نشريه      

 به ربودن و شكنجه و كشتار در زماني "پره تي"پدر ريتا 
هنگامي كه   از.كه نظاميان در قدرت بودند، مشغول بود

 او مي خواهد نام هيتا به اين موضوع آگاهي پيدا كردر
  .ديگري جدا از نام پدر براي خود داشته باشد

  
هنگامی که عکس های شکنجه از زندانيان 

در عراق، صفحه اول روزنامه " ابوغریب"زندان 
ها را بخود اختصاص داد، آخرین باری بود که ریتا 

، که از پرفروش "کالرین"وی . با پدرش دعوا کرد
ترین روزنامه های آرژانتين است و حاوی تصاویر 

بود را با خود به خانه آورده و " ابوغریب"زندان 
با اینکار ریتا . آنرا روی ميز آشپزخانه گذاشت

ست بداند، پدرش در مورد این عکسها می خوا
چه می گوید؟ تصاویر مندرج در روزنامه از 

سرباز " ليندی انگلند"آنجمله نشان ميداد که 
زن آمریکائی، با چهره ای خندان در زندان 
ابوغریب یک اسير عراقی را برهنه درقالده سگ 

  .نگاه داشته است
او ضمن اینکه عکسهای شکنجه را به پدرش 

نمی توانم معنی این کار : "داد، گفتنشان می 
ریتا ميخواست بداند پدرش در مورد ". را بفهمم

این عکسها چه می گوید؟ وی بدینوسيله قصد 
داشت آنچه را که طی مدت زمانی طوالنی به 
گوشه هائی از آن پی برده بود، امشب تمام و 

  .کمال بداند و به چند و چون ماجرا دست یابد
من خوب : "پدر ریتا گفت"تیوالنتين ميلتون پِر"

. وی، شصت و هشت ساله بود".  می فهمم
موهای او در طول زمان سفيد شده بود مثل 

بدليل آنکه نمی توانست غذا را هضم . برف
اینرا از . کند، پرتقال ها را با پوست می خورد

همچنين ریتا را نيز از . بچگی در ده یاد گرفته بود
وقتی . شتبچه های دیگرش بيشتر دوست دا

ریتا برای نخستين بار از غصه عشق مشروب 
خورد و به خانه آمد، پدرش یک ليمو برای رفع 

و اجازه داد تا . اثر مشروب برای ریتا آب گرفت
  . ریتا شب را در تخت او بخوابد

اگر پدر ریتا دو سال پيش، شبی، به اين موضوع 
اشاره نمی کرد و درباره آن حرف نمی زد، امروز 

يز چون سایر اعضای خانواده، با برادرانش ریتا ن
در خانه پدریشان زندگی می کرد و به مهمانی 

ضمنًا سگش را . های خانوادگی دعوت می شد
نيز از دست نمی داد و در خاکسپاری پدرش در 

گذشته . سال گذشته هم حتما  گریه می کرد
از همه اینها، هنوز هم می توانست نام 

  . داشته باشدرا" پِرتی"خانوادگی خود 
اما پدر ریتا، والنتين ميلتون پِرتی، به صحبتش 

 صحبت ١٩٨٣ تا ١٩٧۶ادامه داده و از سالهای 
سالهائی که نظاميان در آرژانتين در رأس . کرد

قدرت بوده و در خالل همان سالها بود که 
می . "مخالفين خطرناک خوانده می شدند

، سالهائی که بيش "بایست دهان آنان را بست
و تعداد . ز سی هزار نفر ناپدید شدندا

وسيعتری نيز در زندانها بسر برده، شکنجه 
در این دوران . شده و به قتل می رسيدند

روز و حال خوبی داشت؛ پول و چندین " پِرتی"
در خانه نيز از اعتبار خاصی برخوردار . معشوقه

بود و در صورت غيبت چشم انتظارش می 
 ریتا چهار . کشدند، بيش از همه ریتای کوچ

ساله بود که دیکتاتوری نظامی در مسير جنبش 
  .علم کرد قد آزادیبخش ملی

و درست در . در آن زمان پدر ریتا یک پاسبان بود
همان زمان، وقتی رئيس او پيشنهاد همکاری 

داد، " پِرتی"را به " کميته فعاليتهای مشترک"با 
او سریع این پيشنهاد را قاپيد تا به این وسيله 

اصًال تصورش را هم . حقوق خود را دو برابر کند
نمی کرد، که بتواند در مدتی کوتاه این همه 

معنی " فعاليتهای خطرناک. "درآمد داشته باشد
اش این بود که  شبها به خانه ها بریزند و 
مشکوکين را دستگير نموده، آنها را در سياه 
چالهای مخفی وادار به اقرار ساخته و هر گاه 

در " پِرتی"اگر . داشت آنها را بکشند"  ضرورت"
یک شب در ماه می، دو سال پيش بيشتر 
صحبت نمی کرد، هرگز ریتا آنچه را که اندکی 
. به آن پی برده بود را به یقين نمی فهميد

شاید هم در این مورد در خفا با خودش در 
  . کشمکش بود

تعریف کرد . به حرفهایش ادامه داد" پِرتی"اما 
وریت یافت یک زن چریک را دستگير یکبار مأم

به این منظور، به همراه دیگر مأموران به . کند
خانه زن مزبور حمله کرده و دِر خانه را 

زن چریک با آگاهی یافتن از حضور . شکستند
مأمورین در خانه، از آنجا که نمی خواست پسر 
کوچکش به دست مأموران بی افتد، پسرش را 

قدام به خوردن با گلوله زد و سپس خودش ا
گلوله ی زن پسر بچه را زخمی . سيانور نمود

با اظهار " پِرتی. "کرد اما او را از پای در نياورد
اینکه ضرورتی برای رساندن بچه به بيمارستان 

و برای اینکه . نيست، با گلوله ای بچه را کشت
آدمکشی را در غالب انساندوستی جا بزند، این 

 بعد از آن به خانه .ناميد" از سر لطف"عملش را 
آمد و ريتا را روی پایش نشاند و شروع به 

داستان واقعه . نوازش کردن موهایش نمود
مزبور چون صحنه های فيلمی از جلوی چشمان 

  . ریتا عبور کرد
ریتا دیگر نمی توانست چنين پدری را تحمل 
کند، و به این منظور، خانه پدری را برای 

رفت نام هميشه ترک کرده و حتی تصميم گ
به " پِرتی"خانوادگی خود را تغيير داده و از 

، نام خانوادگی مادرش، تغيير نام "واکلياتی"
برای عملی نمودن تصميمش، به ناچار . دهد

وکيلی اختيار نمود تا مراحل قانونی این کار را 
  . طی کند

  
در آن شب کذائی، " والنتين ميلتون پِرتی"اگر 

 من نيز در این به صحبتش ادامه نمی داد، حاال
  قهوه 

ریتا این قهوه . خانه در مقابل ریتا ننشسته بودم
مشتری می تواند . خانه را دوست دارد

ساعتهای طوالنی در اینجا بنشيند بدون آنکه 
قهوه چی انتظار گرفتن سفارش نوشيدنی 

ریتا بيشتر اوقاتش را در . دیگری را داشته باشد
نماینده وی که برای یک . اینجا سپری می کند

چپ کار می کند، در واقع، بيشتر کارهای 
مطبوعاتی نماینده مزبور را در همين قهوه خانه 

او ضمن سفارش یک عدد . انجام می دهد
شيرینی به همراه یک قهوه، سيگاری روشن 

ریتا نزدیک به سی سال دارد، موهای . می کند
. تيره او در زیر نور چراغ شرابی به نظر می آیند

ندد یک چشمش به باال کشيده وقتی می خ
من . می شود، انگار که با احتياط می خندد

در اثر یک . قدری به صورت او دقيق می شوم
سکته ناقص نيمی از صورت ریتا فلج شده 

  . است
چرا با من به صحبت : "از ریتا سؤال می کنم

اگر حرف نزنم : "؟ ریتا می گوید"می نشينيد
 زنده بمانم، دیوانه می شوم، نمی توانم بيشتر

اعتقاد دارم پدرم . می خواهم در دنيا فریاد بزنم
می خواست از من شریک جرمی برای خودش 

  ."بسازد
چطور پی بردی، پدرت یک شکنجه گر بود؟ آیا "

اولين باری که پی بردی پدرت شکنجه گر بود، 
همان شبی بود که در آشپزخانه، پدرت درباره 

حبت عکسهای مربوط به زندان ابوغریب ص
  "کرد؟

از بچگی شاهد اذیت و آزار مادر : "ریتا می گوید
از سوی پدرم بودم و او را مسئول ناراحتی 

  ."مادرم می دانستم
" اقدام دیوانه"، مادرم را "یزماتا"از آنجا که پدرم "

. می ناميد، همه او را به این نام صدا می کردند
اگر مادرم ذره ای از دانسته هایش را بعدًا برای 

ی تعریف می کرد، هيچکس حرفهای او را کس
و . با این همه پدرم بدبين بود. جدی نمی گرفت

این بدبينی کار را به آنجا کشاند که نه تنها 
یکبار اجازه داد برای اینکه بفهمند مادرم تا چه 
حد به مسائل پی برده و  تا چه ميزان اطالعات 
دارد، او را در کالنتری با کمک داروهای 

م کننده بازجوئی کنند، بلکه بعدها هم هيپنوتيز
مادرم را بدفعات برای ماههای طوالنی در یک 

  ." دیوانه خانه بستری کرد
ریتا به خاطر می آورد که مادرش چگونه گاهی 
! اوقات برای خانه تکانی شتاب به خرج می داد

گاهی . او کتابها و مبل ها را بيرون می ریخت
. می کرداوقات هم به فقرا کمکهای نقدی 

وقتی ریتا از مادرش دليل این کارها را می 
پرسيد که چرا اینطور می کنی؟ مادر جواب می 

نمی دانم، این وسائل از کجا به اینجا : "داد
  ؟"مال چه کسانی هستند. آمده اند

تمامی این وسائل . امروز برای من روشن است
ریتا ضمن . را پدرم از خانه قربانيان برداشته بود

ه من عکس خانوادگی اش را نشان می اینکه ب
در این عکس، من آن دختر : "دهد، می گوید
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ي وابسته  ديكتاتورتصاويري از ناپديد شدگان زمان حكومت
  به امپرياليسم نظاميان در آرژانتين

 كه والنتين "پوتسو د بانفيلد"عكس يك كالنتري در 
امروز . ميلتون پرتي در آنجا به شكنجه دادن مشغول بود

عكس يك فورد فالكن كه . همچنان يك كالنتري است
يك . براي دستگيري مخالفين از آن استفاده مي شد

وي سلولها و يك صندلي به اصطالح راهروي روبر
  . آرايشگاه كه براي شكنجه از آن استفاده مي شده است

بچه ای هستم که دستش را مقابل صورتش 
کسی . گرفته، مادر نيز عينک آفتابی زده است

چه ميداند شاید هم بدليل آنکه پيش از گرفتن 
  ".این عکس گریه کرده بود

ا را به خاطر می آورد که زمانی ب" گابریل"ریتا، 
پدر ریتا، او را که . ها زندگی می کرد"پِرتی"

پسر یکی از آشنایان بود، در یکی از زندانها پيدا 
کرده بود و با خود به خانه آورد، که مدت زیادی 

وقتی مادر ریتا عاشق گابریل . هم نزد آنها نماند
بيست و دو ساله شد، پدر ریتا او را از خانه 

موضوع با خبر هنگامی که بچه ها از . بيرون کرد
شدند، جانب مادر را گرفته و پدر را شيطان 

برای بچه ها او نقش عيسی مسيح را . ناميدند
بعد هم پدر ریتا مادر را به یک . داشت

  .بيمارستان روانی فرستاد
ریتا سيزده ساله بود که فهميد در طول دوران 
بچگی اش، مصادف با دوران حکومت نظاميان 

اما برادران ریتا مثل . تچه وقایع ای رخ داده اس
. او نبوده و نمی خواستند که همه چيز را بدانند

در همان دوران بود که اولين انسانهای جسور و 
شجاع به مالء عام رفته و به افشای جنایات 

در این زمان ریتا نام کسانی . نظاميان پرداختند
را می شنيد که به خانه آنها رفت و آمد 

. مپس، کوزآنی، برگسنامهائی چون کا. داشتند
افرادی که در زمان کودکی روی زانوهای آنها 

در مدرسه شنيد که بيش از سی . نشسته بود
هزار نفر در طول حکومت نظاميان جانشان را از 

  . دست داده اند
" شایعات"پدر که معلم ریتا را مسئول این 

ميدانست، دو سال تمام او را تهدید می کرد که 
ان کنار رفته این حرفهای نباید درباره نظامي

را به شاگردانش بزند، وحتی می گفت " دروغ"
که اگر در آن زمان با مسائل جدی دست به 
گریبان نبود ، خودش مسئوليت آموزش دخترش 

  . را به عهده می گرفت
را در سينما " مدادهای شب"روزی ریتا فيلم 

دید، داستانی واقعی که تلخ تر از آن را نمی 
محصلينی که تنها جرم شان . کندتوانست تصور 

بدست آوردن بليط اتوبوس در الپاتا بوده و به 
خاطر آن تظاهرات کرده بودند را، بازداشت و 
ماههای طوالنی آنها را با چشم بسته در 
سلولهای بتونی زندانی کرده، آنها را کتک زده، 
با شوک الکتریکی آنها را شکنجه داده اند، و 

 شکنجه مورد تجاوز قرار حتی دختران را بعد از
  . داده بودند

ریتا پس از دیدن فيلم غمگين و شکسته به 
ماجرای فيلم را برای پدرش تعریف . خانه آمد

این بچه ها امروز کجا هستند و : "کرد و پرسيد
پدر ریتا جدی و بدون لحظه ای " چه می کنند؟
پاسخها و یا ." آنها مرده اند: "تأخير پاسخ داد
ز این قبيل از سوی پدرش، واکنش هایی ا

برای مثال وقتی . موجب تعجب ریتا نمی شد
یکبار دوستی برای دیدن ریتا به خانه آنها آمده 

ریتا در . بود، پدر ریتا در اتاق کناری خوابيده بود
ضمن گفتگو با دوستش روی تکه کاغذی 

من ميدانم پدرم یک شکنجه گر بوده : نوشت
روز بعد پدر . تبعد هم کاغذ را دور انداخ. است

ریتا تکه کاغذ را در کف دست ریتا فشار داد و 
اطالعات جالب را آدم . ریتا فکر کن: "گفت

  ".هميشه در سطل آشغال پيدا می کند
  

پس از رفتن دیکتاتور، کميسيون تحقيق گفته 
" پِرتی"پرونده . های شاهدان را جمع آوری کرد

ين از پرونده ژنرالهائی که رؤسای او بودند، سنگ
در آدم ربائی " پِرتی"معلوم شد که . تر شده بود

مهارت داشته، به بهانه جنگ بازداشت شدگان 
در . را شکنجه کرده و حتی بقتل می رساند

هنگام شکنجه قربانيان، از نام مستعار 
استفاده می کرد تا مورد شناسائی " ساراکوه"

نام یکی از " ساراکوه"اتفاقًا . زندانيان قرار نگيرد

اران همجنس بازش در مدرسه پليس بود همک
  .نيز، پنهانی سر و سری داشت" پِرتی"که با 

حال با رفتن دیکتاتور، آنهائيکه توانسته بودند از 
زندان نظاميان جان سالم بدر ببرند در برابر 
دادگاه حاضر شده و عليه جانيان و شکنجه 

رمان . "شهادت می دادند" پِرتی"گران از جمله 
ی از بازماندگان، که در آغاز حکومت یک" ميرالز

" بوئينس آیرس"دیکتاتوری وزیر اقتصادی استان 
بود، گزارشی از وضع زندانها برای ثبت در پرونده 

. او مردی آگاه با روابطی خوب بود. تهيه کرد
را به همراه بچه هایش در بازداشتگاه " ميرالز"

در بند یک زندانی " مارتيز تا بيتا گاالس"مرکزی 
  . رده بودندک
  

، درباره "هکتور باالنت"یکی از زندانيان سابق 
مسئولش بود، می " پِرتی"زندان مارتينز که 

دخترانی را دیدم . آنجا یک قصابخانه بود: "گوید
که عضوی از اعضای بدن آنها را قطع کرده 

بدتر از همه شبهائی بود که شکنجه . بودند
رای ب. گران به شکنجه زندانی می پرداختند

آنکه فریاد زندانی به گوش نرسد، شکنجه گران 
برای جلوگيری از . صدای رادیو را بلند می کردند

" دکتر"خفه شدن زندانی در هنگام شکنجه یک 
. تالش می کرد که دهان زندانی را باز نگه دارد

برای جلوگيری از حرکت زندانی در زیر شکنجه 
و . دست و پای زندانی را محکم می بستند

ی جلوگيری از بيهوشی زندانی در زیر برا
. شکنجه، مرتب به صورت اوآب می پاشيدند

تخت آهنی شکنجه را پيش از شکنجه با آب 
خيس می کردند تا جریان برق راحت تر در بدن 

اغلب هم تمام بدن . زندانی جریان پيدا کند
" ميرالز. "زندانی را محکم به تخت می بستند

از اینکه سر مرا با بعد : "در برابر دادگاه گفت
. پارچه ای پوشاندند، مرا به اتاق شکنجه بردند

ابتدا مجبورم کردند که لخت شوم، بعد مرا به 
سپس نوبت . تخت آهنی شکنجه بستند

شکنجه الکتریکی سر، مژه ها، بازوها، زانوها، 
." شکم، پشت و نوک انگشتان شروع می شد

من شکنجه گران را : "ادامه می دهد" ميرالز"
آنها کسانی جز ساراکوه و تِرتی . می شناسم

  ."ساراکوه نيستند
ریتا که شدیدًا از ناراحتی های روحی روانی 
دست رنج می برد، هربار نزد روانپزشک تازه ای 

سالم، من ریتا دختر یک : "رفته و می گفت
تا اینکه سرانجام به ". شکنجه گر هستم

. ودمراجعه نم" اميليو مونتيال"روانپزشکی بنام 
او را یکی از آشنایان ریتا که از فعالين یک حزب 

  .چپ است، به ریتا توصيه کرده بود

این زن از او چه می . اميليو مونتيال گيج شد
خواهد؟ آیا او نمی داند که عموی دوست 
داشتنی او در زمان دیکتاتور دستگير و شکنجه 

 شاید هم همکاران پدر ریتا او را  شده است؟
از هواپيما به بيرون پرت کرده " ه الپاریود"بر فراز 
  اند؟

او هرگز تصور نمی کرد که روزی با دختر یکی از 
اميليو . جانيان دیکتاتور رو در روی بنشيند

ما هميشه در مورد بچه : "مونتيال می گوید
اما هرگز به این . های قربانيان صحبت می کنيم

فکر نمی کنيم که جنایتکاران هم فرزندانی 
 بعد هم این زن که سرو وضع هيپی ها را .دارند

با صورتی که نيمی از آن . دارد، به اینجا می آید
انگار که سکته، صورت او را به . فلج شده است

مونتيال تصميم ." دو قسمت تقسيم کرده است
آنچه را که . "گرفت به حرفهای ریتا گوش کند

اما یکی دروجود . ریتا گفت برای من جالب بود
. است به حرفهای ریتا گوش کنممن نمی خو

ریتا تمام زندگی . فکر کردم که نتوانم تحمل کنم
او پدرش را دوست دارد، اما . اش را تعریف کرد

ریتا نمی . شکنجه گری بنام ساراکوه را نه
توانست تحمل کند تا پدرش از او همکاری برای 

. ریتا به کار خبرنگاری عالقه دارد. خودش بسازد
با ". ه نام خانوادگی خود ندارداما اطمينانی ب

رضایت روانپزشک و ریتا، تصميم گرفته شد تا 
تغيير نام . ریتا نام خانودادگی خود را تغيير دهد

خانوادگی، ریتا را در معرض توجه عموم قرار 
او اولين دختری از یکی از جانيان . خواهد داد

دیکتاتور خواهد شد که درست به همين خاطر، 
شرح و . ود را تغيير می دهدنام خانوادگی خ

. حال او در تمام روزنامه ها چاپ خواهد شد
چند هفته پيش از . ترسی هم از این بابت ندارد

آن که ریتا تقاضای تغيير نام خانوادگی خود را 
  من بچه های : " ریتا می گوید. بکند، پدرش مرد

آنها . زیادی از شکنجه گران را می شناسم
  ادگاه حاضر شده و صحبتنمی توانند در برابر د

  ".این کار برای آنان خطرناک خواهدبود. کنند
  12بقيه در صفحه
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  !تواب، پديده اي نوظهور در زندان
  )قسمت پنجم(

  اشرف دهقاني

  
با استناد به شركت و همكاري      (!!) به واقع بعضي از هواداران زنداني سازمان اكثريت، به حق         

سازمان خود با رژيم جمهـوري اسـالمي و اينكـه نـشريات سـازمان اكثريـت روي سـركوب                    

اي سياسي آزاديخواه توسط اين رژيم صحه گذاشـته و همـواره برعليـه              ه  ها و نيروي    توده

نمـود، زبـان بـه شـكوه گـشوده بودنـد و               مبارزين و مخالفين جمهوري اسـالمي تبليـغ مـي         

الجوردي كه ليست اعضاء و هواداران اكثريت در اختيار او گذاشته شده بود، به اين نحو بـه                  

عباسي، اطالعـاتي را    -سياسي آن دوره نيز به نام ر      يكي ديگر از زندانيان     . داد  آنها پاسخ مي  

 س كه وابسته به سازمان اكثريت بود، در دسـترس           -در زمينه فوق از قول فردي به نام علي        

با فرياد بازپرس، چند پاسدار وارد اتـاق شـدند و بـازپرس             ": وي مي نويسد  . قرار داده است  

تـو ايـن داسـتان را از        ... گفتـه باشـي   رو به من كرد و گفت فقط خدا به دادت برسد اگر دروغ              

در حضور اين برادران بگو كه چرا آن روز جلوي مجلس           . اي براي نجات خودت     خودت ساخته 

گفتم،آخر من در اينجا دستم بسته اسـت،        ! تواني ثابت كني    رفته بودي و ادعايت را چطور مي      

آورم اينجا، واي بـه       ميبازپرس گفت من سران شما را       ... توانم حرفهايم را ثابت كنم      چطور مي 

روزي كه اگر آنها ترا تأئيد نكنند؛ در اين صورت بدان كه اين برادران پاسدار چنـان خـدمتت                   

اي بـه دو   در اين هنگام بازپرس با سـر اشـاره  ... ات پشيمان شوي و خواهند رسيد كه از گفته  

فت آنچـه را كـه بـا    علي گ. اي كه پشت سر بازپرس بود را كنار زدند      ها پرده   پاسدار كرد و آن   

. بلي آنجا فرخ نگهدار و دو نفر از مسئولين ايـستاده بودنـد            . كردم  ديدم باور نمي    چشمانم مي 

دو نفر مسئول كساني بودند كه در هفته حداقل يكي دو ساعتي در محل كـارم بـه ديـدن مـن                      

 فـرخ   بعـد . هـا تأئيـد كردنـد       فرخ نگهدار از آن دو مسئول پرسيد، همين اسـت و آن           . آمدند  مي

بـازپرس گفـت    ) بـاال و پـائين بـرد      (نگهدار رو به بازپرس سرش را به عالمت مثبت تكان داد            

زنـدانيان سياسـي مبـارز و       "نقل از   ( ".واقعاً خدا به تو رحم كرد كه آقاي نگهدار تأئيدت كرد          

چنـد سـايت اينترنتـي و از جملـه سـايت      :  منبـع -1385 عباسـي، تيـر   -، ر "خائنين به خلـق   

  )ي خلق ايرانچريكهاي فدائ

  

هاي  كوچكي از همكاري فـرخ نگهـدار و ديگـر خـائنين اكثريتـي بـا رژيـم          ها نمونه   البته، اين 

دهند كه در شرايطي       ها نيز به نوبه خود نشان مي        جمهوري اسالمي است، هرچند همين نمونه     

   هاي مبارز و نيروهاي آزاديخواه جامعه شديداً تحت تعقيب نيروهاي كه توده

  

 رژيم حاكم قرار داشـته و بـسياري     سركوبگر

از آنها در چنگال خونين آنـان اسـير بودنـد،           

اينان در راستاي كمك به سـركوب و كـشتار          

گـران در تمـاس       مردم با بازجويان و شـكنجه     

اساســاً در آن .نمودنــد بــوده و همكــاري مــي

مقطع، رفت و آمـد اعـضاي اكثريـت بـه مقـر             

 سپاه پاسداران و تماس مـداوم رهبـران ايـن         

 زندان كار روزمـره آنـان   "مقامات"جريان با   

مثالً، مردم و مبارزين فعـال      (داد    را تشكيل مي  

در بروجرد، محمـد جـودكي يكـي از اعـضاي           

سازمان اكثريت را خـوب بـه يـاد دارنـد كـه             

 خرداد به قول آنها يك پايش       30چطور بعد از    

  ).در مقر سپاه پاسداران اين شهر بود

  

 از افـراد وابـسته      جاي ترديد نيست كه خيلي    

به سازمان اكثريت و حزب توده چه در زندان         

و چه در بيرون، راه رهبران خود را رفتند، بـا         

اين حال در اينجا براي ايـن كـه حقـي ضـايع             

نشود به يك نكته ظريف هم بايد اشاره شود         

ــران و    ــساب رهب ــد ح ــاً باي ــه حتم و آن اينك

گرداننــدگان جريانــات سياســي مــذكور را از 

چـرا كـه    . ها جدا نمـود     تجربه آن   ان بي هوادار

ها در آغاز به خـاطر عالقـه بـه     بسياري از آن  

گذشته پرافتخـار سـازمان چريكهـاي فـدائي         

خلق به آن سازمان پيوسته بودند و تنها بـه          

علت عدم شـناخت از ماهيـت سازشـكارانه و          

هـا در     ضدانقالبي رهبران ايـن جريـان، مـدت       

  .صف آنها باقي ماندند

  )اردادامه د(
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  نگاهي به برخي از اخبار

الحاق در اوائل ارديبهشت ماه مسئله  *
 بخش خسرو و شيرين به شهرستان آباده

  اعترضات بزرگی را در اين  استان فارسدر
وقتيکه مردم اقليد . منطقه باعث گشت

متوجه شدند که رئيس جمهور رژيم، 
احمدی نژاد، در آباده وعده الحاق بخش 

ا به اين شهرستان داده ر" خسرو و شرين"
است در مقابل فرمانداری اين شهر دست 

با دخالت . به يک تجمع اعتراضی زدند
ظامی جهت متفرق کردن تنيروهای ان

 باال گرفته ودر جريان آنها اعتراضات ،مردم
 با نيروهای تظاهر کنندگان ،درگيری

آور و   گاز اشكبا که - ضدشورش پليس
دم برخاسته به مقابله با مر شليك هوايي

 شيشه های فرمانداری و اداره -بودند
آموزش و پرورش  کامالشکسته شد و 

تظاهر خودروهای دولتی مورد حمله 
 ،در ادامه درگيری.  قرار گرفتندکنندگان 

مردم خشمگين  در مقابل حمالت نيروهای 
انتظامی با آتش زدن الستيک خيابانهای 

خبرگزاری  .اصلی شهر را مسدود نمودند 
ی رژيم اعتراض مردم اقليد را چنين ها

طلب نيز  اي فرصت  عده"گزارش دادند که 
با استفاده از موتورسيكلت، اقدام به 

ها،  هاي برخي بانك شكستن شيشه
اماآن عمومي و دولتي و تخريب 

به گزارش ". ودپرداز آردند خهاي دستگاه
هاي اقليد، موجب   ناآرامي"اين خبرگزاريها 

س ابتدايي و راهنمايي تعطيلي برخي مدار
در جريان اين درگيری . گرديد "اين شهر

 مجروح گشتند که وضعيت يکی زيادیتعداد
از مجروحان که زنی زحمتکش می باشد 

  . وخيم توصيف شده است 

در رويداد مشابه ديگری ، چندی پيش  *
الحاق شهرستان فردوس به استان نيز 

خراسان جنوبی باعث باال گرفتن اعتراضات 
در اين .دم در اين منطقه شده بودمر

شهرستان نيز مردمی که مخالف الحاق 
فردوس به خراسان جنوبی هستند با 
تجمع در خيابانهای اين شهر به اعتراض 

 نيروهای سرکوب جمهوری وبرخاستند  
 در .پرداختندآنها با اسالمی به مقابله 

جريان اين درگيری تعدای از خيابانهای 
مراآز دولتي و برخي و مسدود شهر  
مردم معترض .  تعطيل شدندخصوصي

 نماينده مجلس اين شهرستانسپس دفتر 
به را  به هم ريخته و همه وسايل آن را

  .پرتاب نمودندداخل خيابان 

وزير اقتصاد دولت احمدی نژاد اعالم کرد *
 های خارجی ککه مقدمات فعاليت آزاد بان

در ايران فراهم شده و بزودی فعاليت آنها 
با استقرار جمهوری . از می شودآغ

 های خارجی  بطور رسمی کاسالمی بان
در تنها مجاز به داشتن دفاتر اطالعاتی 

  .بودندایران 

نيروهای سرکوب جمهوری اقدام به دنبال *
و "قلم معلم"نشريه در توقيف اسالمی 

  دفتر آن تعدادی از معلمان کشور به غارت
شت  ارديبه١۵حمايت از مديران نشريه در 

ماه در در مقابل دادگاه انقالب دست به يک 
  . تجمع اعتراضی زدند

مديرعامل و هيأت مديره پس از آنکه  *
به  "اتهامات اقتصادی"به دليل بيمه ايران 

 ،دستور احمدی نژاد از کار برکنار شدند
خبرگزاريهای جمهوری اسالمی فاش 

مدير علت اصلي برآناري ساختند که 
رش يكي از ، عدم پذيعامل بيمه 

احمدی نژاد شده  هاي تحميل نورچشمي
به اين شرآت براي عضويت در هيأت مديره 

اين :" به گزارش اين خبرگزاريها.بوده است
نورچشمي، پس از ناآامي از ورود به 
شرآت بيمه ايران، بنا بر ارتباطات خود، 
پرونده تخلفات مديرعامل پيشين بيمه 

آورده و ايران را از مراجع نظارتي به دست 
آن را تخلفات مديرعامل فعلي، معرفي 

اين در حالي است آه گزارش  .آند مي
يادشده، مربوط به تخلفات دو سال پيش 
بوده و ارتباطي به مديرعامل و هيأت مديره 

  ".فعلي ندارد

در رابطه با "  سياست خارجی" نشريه * 
در ماه :"هزينه های جنگ عراق نوشت که 

آغاز تهاجم زمان (  ٢٠٠٣مارس سال 
 دولت بوش هزینه جنگ )آمریکا به عراق
 ميليارد دالر تخمين می ۵٠درعراق را تنها 

  سال از آن زمان٤زد، اما امروز که بيش از 
 ۵٠٠سپری می شود، این رقم به حدود 

می رسد که این رقم معادل  ميليارد دالر
برآورد اوليه است و هيچ چشم   برابر١٠

 به ". وجود ندارداندازی هم برای پایان آن
اين ترتيب به گزارش اين نشريه هزينه 

 ٢۵٠جنگ عراق برای امريکا  دقيقه ای 
  .هزار دالر می باشد

وزيري هامانه کاظم به گزارش ایرنا ،  *
در نهمين وزير نفت جمهوری اسالمی 
اعالم نفت  همايش مديران ارشد صنعت

 ايران سال گذشته براي " :کرد که 
 ميليون و ٢درات بيش از نخستين بار به صا

"  نفت در روز دست يافت  هزار بشكه٤٠٠
 درآمدهاي نفتي "وی سپس افزود که 

ميلياردو ۵١   آشور سال گذشته به
ميليون دالر رسيد آه اين ميزان ٣٠٠  

ميليارد و  نسبت به سال قبل از آن هفت
وزير "  .ميليون دالر افزايش نشان داد۴٠٠  

ين کنفرانس نفت جمهوری اسالمی در ا
 با وجود همه تحريمها و "مدعی شد که 
 المللي عليه ايران ، سال فشارهاي بين
گذاري در پارس جنوبي آه  گذشته سرمايه

درصد ٣٨  قلب صنعت نفت آشور است، 
  " . رشد داشت

 
دبير آل ستاد ،اسماعيل احمدی مقدم  *

فقط "  : که  آرداعالم مبارزه با مواد مخدر
 "روئيني در آشور داريم هزار معتاد ه٣٠٠

و اگر بخواهيم آل معتادان دائمي را در نظر 

 بايد زندانهاي ما "گرفته و زندانی کنيم 
 هزار نفر گنجايش ٢٠٠براي يك ميليون و 

داشته باشند در حالي آه آل زندانهاي ما 
 هزار نفر ظرفيت دارند آه ١٥٠اآنون حدود 

  ". هزار نفر آاهش يابد١٠٠بايد به زير 

که يکی از  " امریکن انترپرایز"وسسه م *
موسسات نئو کنسرواتيو امريکاست که 
علنا  بر عليه جمهوری اسالمی تبليغ 

 سال گذشته ٧ميکند  اعالم کرد که  طی 
ارزش مبادالت شرکت ها و موسسات 

 ميليارد ١۵٣خارجی با ايران دستکم به 
به گفته مسوالن این . دالر رسيده است

 به این سو تعداد ٢٠٠٠سال " موسسه از
قراردادهای ایران با سرمایه گذاران 
خارجی کاهش اما ارزش کل آن قراردادها 
به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته 

 ."است

 صدها هزار ،روز سه شنبه، اول ماه مه *
نفر از کارگران مهاجر و حاميان آنها در لس 
انجلس، نيويورک، شيکاگو، ديترويت و ديگر 

گ امريکا در اعتراض به شهرهای بزر
دستگيری ها و ديپورتهای رو به افزايش 
مهاجرينی که دارای اجازه اقامت دائم 
نيستند، به تظاهرات و راهپيمايی 

تعداد کسانی که در راهپيمايی   .پرداختند
ها و تظاهرات امسال در امريکا شرکت 
کردند، نسبت به پارسال بسيار کاهش 

ز افزايش دليل اين امر ني. يافته بود
دستگيری ها و اخراج هايی است که در 

.  صورت گرفته است گذشته يک سالطول 
 نفراز ۶۶۴٢٢١در سال گذشته بيش از 

اين رقم در سال . امريکا  ديپورت شدند
پليس امريکا .  نفر بود٣٧٠٠٠پيش از آن 

اين افراد را از خانه ها و محلهای کار و 
حتی از داخل فروشگاه ها و محل های 

ريد ربوده و زندانی و سپس ديپورت کرده خ
در حال حاضر نيز دولت امريکا در . است

حال مذاکره با کمپانی های خصوصی برای 
ساختن و اداره بازداشتگاه های موقت در 
 .طول مرز ميان امريکا و مکزيک می باشد

 
که (در تظاهرات روز اول ماه مه در ماکائو  *

 با خواست کارگران) در جنوب چين قرار دارد
در اين . دبهبود شرايط کار به خيابان آمدن

تظاهرات بين کارگران  با پليس چين 
درگيری پيش آمد که در جريان آن پليس 

 . مبادرت به تيراندازی هوائی نمود
مردم زحمتکش حاشيه شهر چاه بهار در  *

 پس از آنکه ماموران دولتی ،بلوچستان 
اض کپر هايشان را تخريب کردند به اعتر

برخاسته و يک دستگاه تراکتور و يک 
  .دستگاه تريلر دولتی را به آتش کشيدند

رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی جهت  *
گسترش فضای رعب و وحشت در سطح 

 بعد از ظهر روز ۴ در ساعت ،جامعه
 ارديبهشت ماه در ميدان جعفر ٢٣يکشنبه 

به جناتی دیگر دست یازید و آباد کرمانشاه 
 نام آرش را که به اتهام دست مردی به

دزدی دستگير شده بود در مال عام قطع 
. نمود
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  آدرس پست الكترونيك
Address: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  :وينداسناد سخن مي گ
  "حزب توده " و "اكثريت"نگاهي به مواضع ضد انقالبي 

  جمهوري اسالميرژيم در حمايت از 
 به مثابه جرياناتي  مطرح هستند كه با خيانت به توده ها با  "حزب توده "و "اكثريت"سازمان

اين جرانات در دفاع از رژيم . همه قوا به دفاع از رژيم ضد مردمي جمهوري اسالمي بر خاستند
جنايتكار جمهوري اسالمي تا آنجا پيش رفتند كه در سركوب مردم و سازمانهاي انقالبي با اين 

  .رژيم همنوائي نمودند و عمال هم دست ارتجاع در سركوب توده هاي تحت ستم ايران شد ند
  

كه از ميان نشريات خود اين جريانات انتخاب شده اند، مواضع ضد اسناد جمع آوري شده، 
كيالتها ي فوق در حمايت از جمهوري اسالمي و توجيهات آنها در سركوب مطالبات انقالبي  تش

اين . و مبارزات مردم ما بوسيله جنايتكاران حاكم را بار ديگر در مقابل ديد همگان قرار مي دهند
اسناد مربوط به دوراني است كه جمهوري اسالمي به سركوب انقالب مردم ما برخاسته بود و 

ثريتي و توده اي  نيز عالوه بر شركت عملي در اين سركوب، وظيفه توجيه كاسه ليسان اك
مطالعه اين اسناد به . خونريزي هاي جمهوري اسالمي را در نشرياتشان بر عهده گرفته بودند

خصوص اين روزها كه در فضاي سازشكاريها و مماشات طلبي هاي برخي از نيروها،  دارودسته 
ه سراسر ننگين خود را الپوشاني نمايند، جهت اطالع نسل رسوا ي اكثريت مي كوشد گذشت

  .جوان از آنچه در آن سالها مرتجعين بر سر مردم ما آوردند، حائز اهميت بسيار مي باشد
  

الزم به ياد آوري است كه اسنادي كه از ميان نشريات توده اي ها انتخاب شده است تنها 
اين . ب توده ،اين دارودسته رسوا مي باشدمنعكس كننده جزء كوچكي از مواضع ضد مردمي حز

 خود با جمهوري "وحدت استراتژيك"اسناد به دوراني مربوط است كه توده اي ها براي تحقق 
  !!اسالمي از جان مايه مي گذاشتند

حزب توده با قدرت گيري جمهوري اسالمي پشتيباني از اين رژيم را به سياست  رسمي خود 
 مورد "سوسياليسم" جمهوري اسالمي با "اسالم"ت استراتژيك تبديل نمود و با اعالم وحد

نظرشان،  سياست هاي ضد انقالبي رژيم جمهوري اسالمي را توجيه وهمانطور كه گفته شد در 
  .سركوب مردم بوسيله جنايتكاران حاكم عمال شركت نمود

  
 با سپاس ازياراني كه با تشكر از رفقائي كه اين اسناد را تهيه و در اختيار ما گذاشتند و همچنين

به اميد اينكه با همكاري خوانندگان عزيز بتوانيم . اين اسناد را براي درج در سايت آماده نمودند
  .به تدريج اين مجموعه را تكميل نمائيم

 ارزشمند، از سايت چريكهاي فدائي خلق  براي ديدن اين  اسناد
  !ديدن كنيدايران 

http://www.siahkal.com/ 
 

  

!!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر   

 براي تماس با

   چريكهاي فدايي خلق ايران
  :ر مكاتبه كنيدبا نشاني زي

BM Box 5051 
London WC1N 3XX 

England 

  شماره تلفن
  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 – 7946494034 

 بر روی شبکه اينترنت" پيام فدايي"
 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  . كنيد در اينترنت ديدن
 

:  آدرس ما در اينترنت 
/org.fadaee.www://http 

از صفحه اشرف دهقاني در اينترنت 
  :ديدن کنيد

http://www.ashrafdehghani.com 

  قربانيان حوادث ناشي از كار: كارگران

 ٢/٢ ساليانه داد کهسازمان بين المللي گزارش 

حوادث بر اثر گر در سراسر جهان ميليون آار

سازمان بين المللي  .جان می بازندناشي از آار 

 ٢٧٠بيش از " : اين گزارش می گويد آار در 

ميليون نفر در جهان ساليانه از حوادث ناشي از 

 ميليون نفر نيز به ١٦٠آار مجروح مي شوند و 

بيماريهاي مختلف مربوط به آارهاي سخت و زيان 

الزم به ياد آوری است که " . شوند آور مبتال مي 

رئيس سازمان آار و امور اجتماعي استان 

از ابتداي سال "چندی پيش ادعا کرد کهاصفهان 

 هزار فوت ناشي از ٥٠ تاآنون، ساالنه ١٣٨٠

در " .حوادث آار در ايران به وقوع پيوسته است

حاليکه به دليل عدم ثبت حوادث کار در کارگاه 

ت فاجعه مرگ کارگران در  در واقعي،های کوچک

  . حين کار چندين برابر اين رقم می باشد


