
  

تمامی کارگران سال نو بر 
!تکشان مبارک بادو زحم  

  

   بهمن بهمن1919
  

  13851385  خردادخرداد  1515    ––  4343، شماره ، شماره     خبری چریکهای فدایی خلق ایران  خبری چریکهای فدایی خلق ایران--نشریه سیاسی نشریه سیاسی 
 

با گذشت قریب به یک هفته از       
ــزش ــوده  خيـــ ــای تـــ ای در  هـــ

شـهرهای آذربایجــان کـه منجــر   
ــروح شــدن و    ــه کشــته و مج ب
دســتگيری تعــداد بيشــماری از 
مردم مبارز و تحـت سـتم تـرک         

 توسط دیکتاتوری حاکم گشت،   
ــوری   ــدخلقی جمهــ ــم ضــ رژیــ
ــه اعمــال   ــان ب اســالمی همچن

هــای  جنایتکارانــه و ســرکوبگری
ــق بپاخاســته    ــه خل خــود برعلي

ــد تــــرک ادامــــه مــــی  در . دهــ

ــردمداران   ــه ســ ــرایطی کــ شــ
ددمنش جمهوری اسـالمی بـه      

هـــای اخيـــر  شـــدت از خيـــزش
ای در شهرهای آذربایجـان       توده

انـد، در همـان       به هراس افتـاده   
ریبکـار  حال دستگاه تبليغـاتی ف    

کوشـد بـا اسـتناد        حکومت مـی  
به برخـی شـعارهای انحرافـی       
سرداده شـده در ایـن حرکـات،        

کننـده    های وسـيع شـرکت      توده
ــق    ــه خل ــبش عادالن ــن جن در اي
ترک برای آزادی و دمکراسی و      
دفــاع از حقــوق ملــی خــود را    

به خارج  جا زده و به       " وابسته"
شـرمی تمـام      این ترتيب با بـی    

اخاسـته  قصابی مردم آگـاه و بپ     
 .در آذربایجان را توجيه کند

 
 
  

 

 
 

  اوُاوُ. . الال. . جهانی کار آیجهانی کار آیسازمان سازمان 
  !!""نمایندگان کارگری ایراننمایندگان کارگری ایران""  و هیاتو هیات

 
افشاگریهایی که اخيرا در مورد ماهيت و ترکيب هيات به اصطالح 
نمایندگان کارگران ایران به اجالس سازمان جهانی کار صورت 

رگری و فریبکارانه جمهوری گرفت یکبار دیگر پرده از ماهيت ضد کا
 .اسالمی برداشت

 
در تاریخ دهم خرداد ماه جاری و در چارچوب رشد تضادهای 

، "جبارعلی سليميان"قدرت طلبانه درونی در حکومت، از سوی 
، )"ILO(منتخب کارگران در سازمان جهانی کار "به اصطالح 
هيات نمایندگان کارگری ایران برای شرکت در : "اعالم شد که

 روز زودتر برای شرکت در افتتاحيه ۶جالس ساليانه در حالی ا
 عازم ژنو شده اند که منتخب کارگران نبوده بلکه ILOاجالس 

منتصب وزیر هستند و در ميان آنها کارمند دولت و کارفرما نيز به 
وی بعد از ". عنوان نماینده کارگران ایرانی جا زده شده است

ليل پذیرفتن این افراد به عنوان آنکه عملکرد سازمان مذکور به د
نمایندگان کارگری ایران را به زیر سؤال می برد، سازمان فوق را 
جهت تعيين صالحيت این افراد از زاویه اساسنامه ای مسئول 

 .ميداند
 

گرچه به اصطالح انتقاد و در واقع شکوه و شکایات مزدوری که 
می کشد به رژیم را با خود به یدک " نماینده کارگران یزد"عنوان 

اساسنامه "جمهوری اسالمی و به سازمان جهانی کار از زاویه 
و تشکيالتی است؛ اما واقعيت این است که اقدام " ای

بيشرمانه اخير جمهوری اسالمی در اعزام کارفرمایان و مزدوران 
سرکوبگر دولتی برای شرکت در مجمعی که قرار است ظاهرا از 

 .  کند، هيچ تعجبی نداشته و نداردمنافع کارگران تحت ستم دفاع

 

  ای ازای از  ، سند تازه، سند تازه""حدیثهحدیثه""کشتار کشتار 
  !!جنایات امپریالیسم در عراقجنایات امپریالیسم در عراق

 
ابعاد کشتار و جنایات ارتش های امپریاليستی در افغانستان و 

از زمان .  عراق در تاریخ معاصر بشری کم سابقه است
لشکرکشی جنایتکارانه آمریکا و متحدین به این کشورها، بيش 

دها هزار کودک، زن و مرد، پير و جوان از مردم عادی و بيگناه از ص
با بمب و گلوله کشته شده و يا در زیر آوارها جان باخته اند تا 

و ) نئوکنسرواتيوها(مقاصد شوم و استثمارگرانه مشتی نئوکان 
ایدئولوگ سرمایه داری در جهت گسترش سلطه امپرياليسم 

 .امريکا عملی شود
 

ات بيشماری که به دستور آنها و بدون هيچ واهمه اطالع از جنای
صورت ميگيرد، مغز آدمی را شوکه " تاوان پس دادن"ای از 
 البته با -هر از چندی، یکی دو نمونه از این کشتارها. ميکند

در افکار " مصائب جنگ"هدف عادی و معمولی نشان دادن 
لکه که نه، ب" دریچه ای"  به بيرون درز پيدا ميکند و -عمومی

روزنه ای به کوچکی سوراخ کليدی باز ميشود که جهانيان از آن، 
نتایج آثار شوم و برجا مانده از وحشيگری و قسی القلبی این 

کشتار دسته جمعی و سوزاندن زنده زنده . ارتش ها را ببينند
مردم شهر فلوجه در عراق با استفاده از بمب های شيميائی و 

آمریکا تنها یک نشان از آتش زای فسفر سفيد توسط ارتش 
، "دموکراسی"بربریت کسانی است که به نام آوردن ارمغان 

برای دیدن فيلم . (مرگ و نيستی بر سر مردم نازل ميکنند
کشتار در فلوجه که به زبان فارسی دوبله شده است به سایت 

 .) مراجعه کنيدwww.siahkal.comچریکهای فدائی خلق ایران 

 

 
  

  جنایات جمهوری اسالمیجنایات جمهوری اسالمی
  !!برعلیه خلق ترک را محکوم کنیمبرعلیه خلق ترک را محکوم کنیم

  

   ) )٢٢ادامه در صفحه ادامه در صفحه ( ( 

ها و پیشـگامان طبقـه کـارگر وها و پیشـگامان طبقـه کـارگر و            کمونیستکمونیست
انقالبیون تـرک همـواره ایـن اصـل را بـهانقالبیون تـرک همـواره ایـن اصـل را بـه            
خاطر خواهنـد داشـت کـه ماشـین دولتـیخاطر خواهنـد داشـت کـه ماشـین دولتـی           
جمهوری اسالمی اساسا در بستر یک انقالبجمهوری اسالمی اساسا در بستر یک انقالب       

ای است که شکستهای است که شکسته      لحانه درازمدت توده  لحانه درازمدت توده  مسمس
 تنهـا در شـرایط دمکراتیـک      تنهـا در شـرایط دمکراتیـک      خواهد شـد و     خواهد شـد و     

ست که امکان بروزست که امکان بروز      برآمده از چنین انقالبی   برآمده از چنین انقالبی   
ها جهت تعیـین سرنوشـتها جهت تعیـین سرنوشـت        آزاد اراده توده  آزاد اراده توده  
  ..گرددگردد  خود مهیا میخود مهیا می

   ) )٢٢ادامه در صفحه ادامه در صفحه ( (   ) )٢٢ادامه در صفحهادامه در صفحه ( ( 



  

جنایات جمهوری اسالمی برعلیه جنایات جمهوری اسالمی برعلیه 
  !!خلق ترک را محکوم کنیمخلق ترک را محکوم کنیم

 
  ١١بقيه از صفحه بقيه از صفحه 

 
 

 
 

ــارچوب ــيندر چــــــ ــت  چنــــــ  سياســــــ
سـت کـه مـزدوران رژیـم در           ای  ضدانقالبی

شــهرهای مختلــف آذربایجــان وســيعا بــه  
ســــرکوب و تعقيــــب و شــــکار مبــــارزین 

انـد و نيروهـای سـرکوبگر و          مشغول شده 
ــی  ــاس شخص ــ لب ــور   ه ــا حض ــزدور ب ای م
کوشـند تـا ضـمن ایجـاد          گسترده خود می  

ــان   رعــب و وحشــت هرچــه بيشــتر در مي
مردم آذربایجان و بویژه جوانـان مبـارز ایـن          

هـای مبـارزاتی نظيـر        خطه از تکرار خيزش   
از سـوی   . آنچه پيش آمـد جلـوگيری کننـد       

دیگر به رغم دستگيری صدها تن از مردم        
ــزدو  ــرک، مـ ــارز تـ ــان مبـ ــویژه جوانـ ران و بـ

حکومـــــــت در مقابـــــــل اعتراضـــــــات و 
های بسـتگان دستگيرشـدگان       درخواست

برای با خبـر شـدن از وضـع عزیـزان خـود،             
کنندگان به مراکـز سـرکوب را سـر         مراجعه

دوانيده و به این ترتيب آنها را در یک وضع          
 . اند بالتکليف و پر رنج و عذاب نگه داشته

 

 
 

دژخيمــان جمهــوری اســالمی در مــوارد    
حتـــــی از تحویـــــل اجســـــاد متعـــــددی 

هـای    شدگان وقایع اخير به خـانواده       کشته
انـد کـه      انـد و اعـالم کـرده        آنها سر بـاز زده    

هـا بـه عـدم        تنها در صـورت تعهـد خـانواده       
برگزاری هرگونه مراسـم عمـومی کفـن و         
ــل   ــاد را تحویــ ــزاداری، اجســ ــن و عــ دفــ

امری که قبل از    . بستگانشان خواهند داد  

ــانگر ابعــاد هــراس  ــز بي  و وحشــت هــر چي
دیکتاتوری حاکم از مردم مبـارز و بـه جـان           

 .آمده ترک است
 

ــا مــردم    ــار ضــدخلقی مقامــات رژیــم ب رفت
ــا ماهيــت ســرکوبگرانه    ــه تنه آذربايجــان ن

تـر بــه   حکومـت را بـا عریــانی هرچـه تمــام   
نمایش گذارده، بلکه خشم و نفرت مـردم        
تحت ستم در آذربایجـان را هرچـه بيشـتر          

ــه اســـت ــي. برانگيختـ ــرایطی در چنـ ن شـ
طلبانه خلـق تـرک بـه         رساندن صدای حق  

ــاع از خواســت   ــومی و دف ــار عم هــای  افک
ــت    ــا از یکســو و افشــای ماهي برحــق آنه
ــوری   ــته جمهــ ــم وابســ ــدخلقی رژیــ ضــ
اســـــالمی و اقـــــدامات ســـــرکوبگرانه و 
ضدانسانی این رژیم برعليه خلق تـرک از        
ســوی دیگــر، یــک وظيفــه انقالبــی بــرای  

 و دمکـرات    تمامی نيروهـا و افـراد مترقـی       
تمــــــامی دستگيرشــــــدگان  . اســــــت
ای اخير در آذربایجان باید       های توده   خيزش

فـــورا و بـــدون هـــيچ قيـــد و شـــرطی آزاد 
 .گردند

 

 
 

  
  
  
  

  اوُاوُ. . الال. . سازمان جهانی کار آیسازمان جهانی کار آی
نمایندگان کارگری نمایندگان کارگری ""  و هیاتو هیات

 !!""ایرانایران
 

  ١١بقيه از صفحه بقيه از صفحه 
 
 

تنها نگاهی کوچک به عملکرد رژیم 
ال  س٢٧جمهوری اسالمی در طی 

گذشته بخوبی عمق ماهيت ضد کارگری  
و سرکوبگر این رژیم را برمال ساخته و 
پوشالی بودن تمامی تبليغات آنان در 

براستی . دفاع از کارگران را نشان ميدهد
آیا می توان از رژیمی که بطور روزمره با 
قوانين ضد خلقی خویش و با استفاده از 
قهر عریان هر گونه خواستهای برحق 

و سياسی کارگران ما را سرکوب صنفی 
کرده و اعتراضات آنها برای نان و مسکن 

را به خاک و خون می ... و بهداشت و 
کشد انتظار احترام به حقوق ابتدایی 

 کارگران را داشت؟
 

ارسال گروهی مزدور و عناصر دولتی به 
تحت " نهادهای بين المللی کارگری"

، در "نمایندگان کارگران ایران"پوشش 
ی صورت می گيرد که کارگران واقعی حال

ایران از کوچکترین حقی حتی برای 
داشتن تشکالت مستقل صنفی نيز 

شرکت در نهادهای بين . محرومند
المللی کارگری تنها از آنروست که رژیم 
باید قواعد بازی ای که امپریاليستها در 
راستای سياستهای جهانخوارانه خود از 

و بانک طریق صندوق بين المللی پول 
جهانی در مقابلش نهاده اند را رعایت 

و با کمک سازمانهای جهانی . نماید
" جهانی کار"معلوم الحالی نظير سازمان 

و امثالهم که جز ابزاری در خدمت نظام 
سرمایه داری جهانی نيستند، در افکار 
عمومی اینگونه جلوه دهد که گویا در 
نظام دیکتاتوری سرمایه داری وابسته در 

ان کارگران تحت ستم اجازه انتخاب ایر
نمایندگان واقعی خویش و اعزام آنها به 
نشستهای کارگری بين المللی را دارند و 

کارگران در " دمکراتيک"در نتيجه حقوق 
 .این رژیم برآورده می گردد

 

 
 

 
 
  

ای از ای از   ، سند تازه، سند تازه""حدیثهحدیثه""کشتار کشتار 
  !!جنایات امپریالیسم در عراقجنایات امپریالیسم در عراق

 
  ١١بقيه از صفحه بقيه از صفحه 

 
 
ی دیگر از کشتارهای دسته جمعی یک

که خبرش به بيرون از عراق درز کرده 
 نفر از ساکنين بيگناه ٢۴است، کشتار 

عراق در روز نوزدهم نوامبر " حدیثه"شهر 
طبق گزارش های .  است٢٠٠۵سال 

 صبح آن روز، ٧:١۵خبرگزاری ها، ساعت 
وقتی که یکی از خودروهای ارتشی 

منفجر " بمب کنار جاده ای"توسط یک 
 تفنگ دار نيروی دریائی ١٢ميشود، 

آمریکائی دیوانه وار به طرف خانه ای که 
درست روبروی آن واقعه قرار داشته 

در آنجا . شليک کرده و به آن وارد ميشوند
 ساله خانواده که از ٧۶پدر کور و افليج 

صندلی چرخدار استفاده ميکرده را با 
. شليک چندین گلوله به قتل می رسانند

 نفر از پسران، ٩ ساله خانواده و ۶۶در ما
عروس ها و نوه های آنها هم با تيراندازی 
سربازان ارتش آمریکائی کشته شده، 



  

در این .  خانه آنها به آتش کشيده ميشود
 نفر از کودکان این خانواده که ۴ميان تنها 

وانمود کرده بودند که مرده اند، از این 
 ١٢ این.  حادثه جان سالم بدر ميبرند

سرباز، بعد از کشتار این خانواده به خانه 
 نفر از ٨جنبی رفته و با ددمنشی تمام 

 تن از آنها ۵ نفره آن خانه که ٩اعضای 
کودک بوده اند را نيز با گلوله های 

 . مسلسل خود به قتل ميرسانند

 

 
 

در همين زمان، وقتی که یک تاکسی با 
چهار نفر سرنشين بطور اتفاقی به 

حل حادثه ميرسد، بدستور این نزدیکی م
سربازان، راننده و چهار سرنشين آن که 
همگی دانشجوی دانشگاه بودند از 
اتومبيل خارج شده و به آنها دستور داده 

ر آن تاکسی بر روی می شود که در کنا
 .زمين بنشينند

 

 
 

یک شاهد عينی که در پشت بام منزلش 
مخفی شده بود اذعان کرده که با چشم 

یده است که راننده تاکسی و آن خود د
چهار سرنشين جوان، همگی از فاصله 
نزدیک با شليک چندین گلوله کشته 

این شاهد عينی به خبرنگاران . ميشوند
اظهار داشته که راننده تاکسی در 

المت حاليکه دست های خود را به ع
تسليم باالی سرش نگاه داشته بود، قبل 

از کشته شدن چندین بار به زبان 
 ،  "pleaseانگليسی به ارتشی ها

please "بعد از گذشت حدود . گفته بود
سه ساعت و ربع دیگر، یعنی ساعت 

" حدیثه" صبح که دیگر تمام شهر ١٠:٣٠
با هلی کوپترهای ارتشی و سربازان تازه 

 گرفته بود، در یک نفس تحت کنترل قرار
 نفر از اعضای مرد ۴محله دیگر، سربازان 

یک خانواده را از بقيه افراد آن خانواده 
جدا کرده و به کوچه آورده و در همان جا 

ارتش آمریکا، کشتار این . تيرباران ميکنند
چهار نفر آخری را جزو آن کشتار دسته 
جمعی قبلی بحساب نياورده و فقط 

در مورد کشتار آن اعالم کرده است که 
 نفر اول به بررسی و تحقيقات خواهد ٢۴

 !پرداخت

 

 
 

جنایات این مجريان سياست های 
عراق " حماندیه"امپرياليستی در شهر 

نيز یک نمونه دیگر از اوج وحشيگری های 
بی حساب و کتاب جالدان آمریکایی را به 

 نفر از تفنگ داران نيروی ٧.  نمایش گذارد
 تنی چند از ملوانان دریائی به همراه

نيروی دریائی امريکا در روز بيست و 
 ، جوان ٢٠٠۶ششم آوریل سال 

بيگناهی را از خانه اش بيرون کشيده و با 
بعد .  شليک چند گلوله به قتل ميرسانند

 و یک AK-47با گذاشتن یک مسلسل 
بيلچه در کنار جسد آن جوان، وانمود 
 ميکنند که او را هنگام حفر گودال برای

غافل " بمب کنار جاده ای"کار گذاشتن 
این در حالی است ! گير کرده و کشته اند

که بعضی از سربازانی که شاهد این 
عمل بودند، بعدها اعتراف به صحنه 
سازی در مورد این جنایت کرده و بدین 
گونه رؤسای آنها که پای ورقه گزارش را 

 .امضاء کرده بودند رسوا شده اند
 

ه قلب هر انسان آزاده ای این دو واقعه ک
را به درد آورده و کينه آنها برعليه 
امپریاليسم آمریکا را برمی انگيزد فقط 
نمونه های کوچکی هستند از هزاران 
مورد جنایتی که بطور روزمره توسط 
ارتش آمریکا در عراق انجام شده و خبر 
. آنها هر از چندی به بيرون درز ميکند

انند با مبارزات باشد که روزی توده ها بتو
خود بر دشمنانشان غالب شده و آنگاه 
همه مسئولين واقعی این جنایات، یعنی 
امپریاليست هائی که مقاصد پليد خود را 
از طریق ارتشهای جنایتکار خود به جلو 
ميبرند، را در دادگاه های خلق به عنوان 

محاکمه و " جنایت عليه بشریت"عاملين 
 .رسندبه سزای اعمال ننگين خود ب

 

 
 

در باره تظاهرات اخیر مردم در باره تظاهرات اخیر مردم 
  در آذربایجاندر آذربایجان

 
  ۴۴بقيه از صفحه بقيه از صفحه 

 
 

ده ها سال است که ستم ملی نـه تنهـا           
بر خلق تـرک، بلکـه بـر همـه خلـق هـای              
دیگر از جمله کرد ، ترکمن ، بلـوچ و عـرب            
از طرف دو رژیم منفور پهلـوی و همچنـين          
ــه امپریاليســم جمهــوری   رژیــم وابســته ب

هر وقت هم   .  است اسالمی اعمال شده  
توده های تحقيرشده به خيابان ها آمدنـد        
ــاطر معضــالت     ــه خ ــود را ب ــا نارضــائی خ ت

ــائل سياســــی   ــا مســ ــادی و یــ  –اقتصــ
ــد      ــای ض ــم ه ــد، رژی ــراز کنن ــاعی اب اجتم
خلقی  پهلوی و جمهوری اسـالمی تـوده         
های بيگنـاه را بـدون لحظـه ای درنـگ بـه             

 .رگبار گلوله بسته اند
 

 کــه کــارگران و در چنــين شــرایط بحرانــی
ــه شــدت در فقــر و فالکــت   زحمتکشــان ب
بســر بــرده و از فســاد دولتــی و صــدها     
معضالت و نابسامانی های اجتماعی رنج 
ميبرند و هر نوع صـدای اعتـراض و برحـق           
مردم با سرکوب بيرحمانه روبـرو ميشـود،        
کمونيست هـا و پيشـگامان طبقـه کـارگر          
می بایستی به وظائف عملـی خـود آگـاه     

 با شرکت فعال خود در این گونـه          باشند و 
تظـــاهرات و طـــرح  شـــعارهای معـــين  و 
درست، ضمن کوشش در جهت طرد ایده       
ها و شعارهای انحرافی، در ارتقاع سطح       
ــه آن    ــوده و ب ــارزات کوشــا ب ــه مب ــن گون ای
ــد     ــد ســرمایه داری و ض ــرم ض شــکل و ف

ایـن شـعارها ميتواننـد بـا        .  دولتی بدهنـد  
م مضـــمون اصـــولی و منطقـــی خـــود هـــ

ــا رفرميســم و      ــود را ب ــاطع خ ــدی ق مرزبن
اپورتونيســـم معـــين نماينـــد و هـــم افـــق 
مبارزاتی صحيح را برای تـوده هـا ترسـيم          
ــا    کننــد و بــدخواهانی کــه مــی کوشــند ب
رخنــه در صــفوف تــوده هــای ســتمدیده و 
ایجــــاد تفرقــــه در ميــــان آنهــــا بــــا دادن 
شعارهای انحرافی برای بـه کجـراه بـردن         

را افشــا جنــبش مردمــی حرکــت کننــد    
 .   سازند

 
کمونيست ها و پيشگامان طبقه کـارگر و        
ــه    ــن اصــل را ب ــرک همــواره ای ــون ت انقالبي
خاطر خواهند داشت کـه ماشـين دولتـی         
جمهوری اسالمی اساسـا در بسـتر يـک         
انقالب مسلحانه دراز مدت توده ای است       

تنها در شـرایط  که شکسته خواهد شد و      
ت  برآمده از چنـين انقالبـی سـ        دمکراتيک

کــه امکــان بــروز آزاد اراده تــوده هــا جهــت 
 .تعيين سرنوشت خود مهيا می گردد

  . .                        !!پیروز باد انقالبپیروز باد انقالب    ..                 ..           ..                    !!د کمونیسمد کمونیسمزنده بازنده با    ..                 ..



  

  نگاهی بهنگاهی به
  !!نرخ بیکاری در ایراننرخ بیکاری در ایران

 
 

رژیم اعالم " وزیر کار"، "جهرمی"اخيرًا 
 ۴٩ تا ٢۵"بين افراد " بيكاری"نمود که 

در خبر . است"  درصد۴۶"برابر " سال
" استاندار"، "ابوطالب شفقت"دیگری 
 طی یک سخنرانی اعالم نموده مازنداران
 درصد فارغ التحصيالن ۴٠: "است که

این آمار ". استان مازندران بيکار هستند
وحشتناک در شرایطی اعالم می گردد 
که در آمار رسمی منتشر شده از سوی 
رژیم همواره کوشش ميشد تا رقم اصلی 
بيکاری بسيار کمتر جلوه داده شود و به 

 نظام این ترتيب ماهيت ضد خلقی
سرمایه داری وابسته و سياستهای ضد 
مردمی جمهوری اسالمی  به مثابه 
عامل اصلی بالی بيکاری و گسترش آن 

ابعاد فقر و فالکت و . الپوشانی گردد
بيماریهای وحشتناک اجتماعی نظير 

که از بيکاری ... فحشاء، اعتياد و دزدی و
ناشی می شود هر روز در ابعادی 

تحت سلطه ما وسيعتر در سطح جامعه 
 بخش  البته این آمار به.رشد می کند

وسيعی از نيروی فعال جامعه که بعد از 
فارغ التحصيل شدن به خاطر بيکاری 
موجود در سطح جامعه به سوی مشاغل 
کاذب نظير سيگار فروشی و دست 

روی می آورند، هيچ اشاره ... فروشی و
اعالم وجود نزدیک به نيمی از . ای ندارد

ل جامعه به عنوان بيکار در جمعيت فعا
رژیم جمهوری اسالمی جلوه دیگری از 
آن اوضاع جهنمی ای ست که این 
حکومت با حفاظت از نظام استثمارگرانه 
سرمایه داری وابسته برای ميليونها تن از 
توده های تحت ستم ما بوجود آورده 

 .است
 

 

  اعتصاباعتصاب
کارگران کارخانه کارگران کارخانه 

  !!""پومرپومر""
 

از  " پومر" کارخانه بدنبال امتناع کارفرمای
پرداخت دستمزد های ناچيز کارگران، ده 
ها کارگر این کارخانه برای احقاق حقوق 

، دست از ١٣٨۵خود در تاریخ دهم خرداد 

کار کشيده و بدینوسيله مراتب اعتراض و 
 .خشم خود را بيان نمودند

 
از سوی دیگر، کارفرمای شرکت نيز با 
ر اطمينان از حمایت کارگزاران مزدو

حکومت از کارفرمایان، در واکنش به 
اعتراض کارگران، اقدام به تعطيلی 
کارخانه کرده و اعالم نمود که کارگران 
برای دریافت حق خود به مراجع 

 .مراجعه کنند" صالحيتدار"
 

که در ساوه واقع گشته " پومر"کارخانه 
در این . توليدکننده لوازم اداری می باشد

 کارگر به ٢٠٠کارخانه هم اکنون حدود 
الزم به ذکر است که . کار اشتغال دارند
بعد از تعطيالت " پومر"مديريت شرآت 

 آارگر قراردادی ١٢٠نوروزی نزديك به 
خود را بدون تقبل هيچ مسئوليتی اخراج 
نمود و خشم و نگرانی کارگران شاغل را 

 .برانگيخت
 

 
 

 

در باره تظاهرات در باره تظاهرات 
اخیر مردم در اخیر مردم در 

  آذربایجانآذربایجان
 

خيــر تــوده هــا در شــهرهای     تظــاهرات ا
مختلف آذربایجان که به کشـتار و مجـروح         
شدن عده بسياری از مردم بيگنـاه منجـر         
شد، حاکی از وجود شرایط حاد و تا بسـر    

خلـق ســتم  . حـد انفجــاری جامعـه اســت  
دیده آذربايجان به دنبال چـاپ کاریکـاتوری        

" طنــز"اهانــت آميــز بــه زبــان ترکــی  و     
 دولتــی مســتهجن و مبتــذل در روزنامــه  

ــران" ــه   " ای ــه حــق ب ــن خلــق، ب ــه اي برعلي
ــارزه      ــه مب ــه و دســت ب ــا ريخت ــان ه خياب

رژیم . برعليه رژیم جمهوری اسالمی زدند    
جنایتکار جمهوری اسالمی هم که بنا بـه        
ماهيــت بغایــت ارتجــاعی خــود قابليــت     
ــه اعتراضــی را    تحمــل شــنيدن هــيچ گون
ندارد، با سرکوب وحشيانه، با کشـتار، بـا         

 دســـتگيری مـــردم در  ضـــرب و شـــتم و 
شـهرهای تبریــز، اردبيــل ، اروميــه، مرنــد،  
نقده، بناب، ميانـدوآب و مشـکين شـهر و          
چندين شهر ديگر، با ایجاد تـرس و ارعـاب    
و گســـترش خفقـــان ســـعی بـــر تحکـــيم 
 .سلطه خویش در این استان کرده است

 
 
 
 

 
 
 

  تصحیح و پوزشتصحیح و پوزش
 

 بهمن، در مطلب ١٩در شماره گذشته 
مایی ضد امپریاليستی گرده"مربوط به 
نام این گردهمایی به اشتباه "  در یونان

اعالم " آنتی امپریاليست اسپيس"
شده بود در حاليکه نام گردهمایی 

 -المللی ضدامپریاليستی نشست بين"
.  می باشد(IAAM)ضدسرمایه داری 

بدینوسيله ضمن پوزش از خوانندگان، 
 .اشتباه فوق تصحيح می گردد
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