
  

تمامي كارگران سال نو بر 
!تكشان مبارك بادو زحم  

  تداوم جنايات جمهوري اسالمي،

  !67 سال پس از قتل عام تابستان 19 

  

   بهمن بهمن1919
                      

  13861386  شهريورشهريور  1515    ––  5858    ، شماره، شماره  چريكهاي فدايي خلق ايرانچريكهاي فدايي خلق ايران  خبري   خبري --نشريه سياسي نشريه سياسي 

توده های زحمتکش و کليه نيروهای انقالبی و ترقی خواه ميهنمان و خانواده های داغدار 

 بدست دژخيمان جمهوری اسالمی اعدام گشته اند،در ۶٠زندانيان سياسی ای که در دهه 

 و همه جانباختگان ۶٧يطی خاطره جانباختگان قتل عام زندانيان سياسی در تابستان سال شرا

 را گرامی ميدارند که رژیم جنایت پيشه جمهوری اسالمی  همچنان ناقوس شوم مرگ ۶٠دهه 

هنگامی یاد عزیزان بخون خفته ميهنمان را . را بر سر هر کوی و برزن به صدا در آورده است

ه رژیم دار و شکنجه همچنان بر سریر قدرت تکيه زده و برای حفظ روابط ننگين گرامی ميداریم ک

سرمایه داری وابسته موجود، از انجام هيچ جنايتی در حق توده های ستمديده ميهنمان دریغ 

  و درست در هنگامی خاطره شير زنان و شير مردانی که جانشان را فدای آرمانهای . نمی ورزد

  

را گرامی ميداريم  که رژیم بار خلق خود کرده اند 

دیگر بساط دار خود را در اقصی نقاط کشور برپا 

ساخته و جوانان مبارز و معترضين به نظام را زیر 

به دار می کشد تا جایی که " اراذل و اوباش"نام 

 نفر را رذیالنه ۴٠٠تنها در چند ماه اخير حدود 

براستی چرا رژیم در آنزمان . اعدام کرده است

به چنان جنایات هولناکی زد و چرا در این دست 

هنگام بازهم بساط دارو شکنجه خود را به 

بار دیگر این پرسش در نمايش می گذارد ؟ و 

برابر نيروهای انقالبی و ترقيخواه قرار می 

گيرد که رژیم با ِاعمال چنين حدی از 

به کدام نياز ارتجاعی و نمایش آن قساوت 

٢ صفحه بقيه در   خود پاسخ می دهد؟

  !گلزار خاوران الله باران شد
  

، دشت خاوران با 1386 شهريور ماه 9روز جمعه 
حضور خانواده هاي زندانياني سياسي اي كه در دهه 

، به دست دژخيمان رژيم جنايتكار حاكم وحشيانه 60
مادران، پدران و ياران . اعدام گشته اند الله باران شد

 بخون خفته شان نداآن مبارزان، امسال نيز يادمان فرزن
را برغم تهديدات مزدوران رژيم برگزار كردند و با 
حمل و نصب عكسهاي عزيزانشان استواري خود را در 

در اين مراسم اطالعيه . اين خواست به نمايش گذاردند
اي خوانده شد كه در آن گفته شده بود كه خانواده هاي 

 نكرده و "فراموش" اين جنايت فجيع را داع ديده
 .  عاملين آن هستند"مجازات"هان خوا

  
دژخيمان رژيم كه قبل از اجراي مراسم در صحنه 
حاضر بوده و منطقه را تحت كنترل خود در آورده 
بودند تالش كردند تا از همه تجارب ارتجاعي و 
امكانات خود از قبيل ايجاد جو رعب و وحشت و 
تهديد، گردآوري مزدوران سر سپرده، فيلم برداري و 

سود جويند تا ... برداري از جمعيت حاضر و عكس 
اجراي اين مراسم با محدوديت هر چه بيشتري روبرو 

گردد و مردم نيز جرات نكنند تا در گروه هاي انبوه به 
در طي اين مراسم، از با اينحال . اين مراسم بپيوندند

 شعر قرائت شد و  وسوي شركت كنندگان چند مطلب
مله انترناسيونال از سوي برخي سرودهاي انقالبي و منج
مراسم و بزرگداشت ياد . جمعيت حاضر خوانده شد

توجه  در چنين شرايطي با 60 جانباخته در دهه عزيزان
به محدوديت هاي اعمال شده از سوي دستگاه سركوب 

مراسم تا ساعت اين . يدجمهوري اسالمي برگزار گرد
دوازده ظهر همچنان ادامه داشت و نيروهاي مزدور 

تي رژيم چند تن از حاضرين را با ضرب و شتم امني
در روزهاي بعد از انجام اين مراسم . بازداشت كردند

  ينيز فشارهاي مستقيم و غير مستقيم
 67به خانواده هاي جانباختگان سال 

ادامه يافت و تني چند از آنها توسط 
مزدوران اطالعاتي جمهوري اسالمي 

   .دستگير شدند
  

 اينچنيني در مسلماً بر پائي مراسم
جلوي چشم مأموران رژيم و عدم 
اقدام آنها به پراكنده كردن 
جمعيت و تا حدي فضا دادن به 

رفورميست ها در چنين مجامعي، از سياستي خبر 
مي دهد كه رژيم در مقابل خانواده هاي داغديده 
اي كه سالهاست براي گرامي داشت ياد فرزندان 

، در پيش به خون خفته شان به خاوران مي آيند
در شرايط مبارزاتي و  وجود جوشش . گرفته است

انقالبي اي كه در بطن جامعه ما جريان دارد، اين 
سياست يكي از راه هاي مقابله رژيم با توده هاي 
مبارز به جهت كنترل مبارزات آنها و هدايت آن 

مسيري است كه خطر جدي اي را درمبارزات 
  . يدمتوجه پايه هاي اصلي سلطه رژيم ننما

  

  ،زنداني سياسي

 ! آزاد بايد گردد



  

   ازصفحه اول   ...تداوم جنايات جمهوري اسالمي
 توسط ۶٧همانطور که می دانيم حمام خونی که در تابستان 

رژیم به راه افتاد، زمانی بوقوع پيوست که اندکی قبل از آن، رژیم 

شرایط . پایان هشت سال جنگ با عراق را با خفت پذیرفت

د قبول خمينی  سازمان ملل هنگامی مور۵٩٨پذیرش قطعنامه 

جالد قرار گرفت که توده های زحمتکش ميهنمان از جنگ و نتايج 

آن خسته شده و نه تنها از ادامه آن استقبال نمی کردند، بلکه با 

انجام تظاهراتهای اعتراضی خواهان پایان یافتن آن و عملی شدن 

خواسته های اقتصادی، سياسی و اجتماعی خود می شدند که 

.  و به بهانه جنگ همچنان معوق مانده بود۵٧بعد از انقالب 

نارضایتی توده ها از وضع موجود بقدری زیاد بود که هرآن احتمال 

در چنين . خيزش های توده ای در ابعاد گسترده تر، ميرفت

شرایطی بدون شک خواست آزادی زندانيان سياسی از عمده 

ترین خواست هائی بود که در سطح وسيع در اين اعتراضات 

از طرف دیگر زندانيان سياسی که سالها تجربه .  می شدمطرح

سياهچالهای رژیم را پشت سر گذارده بودند، عليرغم برقراری 

شرایط جهنمی در زندانهای رژیم از تجربه مبارزاتی و روحيه 

گردانندگان رژیم پليد . مقاومت باالیی برخوردار گشته بودند

و بخوبی از  آگاه بوده حقایقجمهوری اسالمی که بر اين 

این واقعيت نيز با خبر بودند که با پایان یافتن جنگ و عدم 

تأمين نيازها و خواسته های بحق توده ها باید منتظر 

شورشهای توده ای بی امان و وسيعی باشند و حتی 

احتمال گره خوردن این اعتراضات با تجربه مبارزاتی اين 

ورد، زندانيان چه شرايط سختی برايشان بوجود خواهد آ

نه تنها به هيچ وجه حاضر به تن دادن به آزادی زندانان 

سياسی نبودند بلکه برعکس برای از بين بردن زندانيان 

در شرایط پایان جنگ، حمله . سياسی نقشه می کشيدند

نظامی سازمان مجاهدین به نواحی غرب کشور بهترین 

بهانه ای بود که رژیم خونخوار جمهوری اسالمی با 

 آن فضای هيستریک الزم را  برای عملی کردن استفاده از

نقشه جنایتکارانه خود مبنی بر اعدام زندانيان سياسی و 

با پایان . ار بين بردن آنها در سراسر ایران را عملی ساخت

جنگ، امپریاليست ها خود را آماده ميکردند که برای باز 

سازی خرابی های جنگ سرمایه های خود را در وسعت 

بدینسان بود که . ی به ایران صادر کنندهر چه بيشتر

جمهوری اسالمی با در خون علطاندن نسلی از انقالبيون 

و مبارزین ميهنمان و با ایجاد جو رعب و وحشت فراوان در 

الزم را برای صدور " ثبات"و " امنيت"ميان توده ها،  

سرمایه های امپریاليستی و برای گردش نظام جانی 

  . ران بر قرار نمودسرمایه داری وابسته ای

  

تجربه سرکوب در رژیم پليد جمهوری اسالمی و رژیم ضد خلقی 

شاه بخوبی نشان داده است که این رژیمها هنگامی که که پایه 

های استقرار نظام سرمایه داری وابسته حاکم را جدًا متزلزل  

می بينند، با شدت و وسعت هر چه بيشتری دست به 

از سوی دیگر سرکوب .  زنندسرکوبهای عنان گسيخته می

خلقهای قهرمان ما، کارگران و زحمتکشان، زنان و دانشجویان و 

، خود ۶٧قتل عام وحشيانه زندانيان سياسی در تابستان سال 

گویای این واقعيت است که سرنيزه و خشونت، شکنجه و اعدام، 

جزء الینفک روبنای ... برپایی چوبه های دار و جوخه های اعدام و 

ی رژیمهای وابسته به امپریاليسم و از آنجمله رژيم ضد سياس

درست به همين خاطر است . مردمی جمهوری اسالمی است

که امروز شاهد سرکوب جوانان معترض محالت و مبارزین تحت 

می باشيم که از یک سو به " اراذل و اوباش"بهانه های واهی 

ويژه جهت مقابله با خواسته ها و مطالبات برحق مردم ما و ب

کارگران صورت می گيرد و ازسوی دیگر و فراتر از آن، نمایانگر 

ترس رژیم از بحران عميق اقتصادی و سياسی چه در عرصه 

  . داخلی و چه در عرصه بين المللی است

رژيم با واقعيت اين است که تنش های ايجاد شده در روابط 

 و وحشت رژيم از حمله" پروژه هسته ای "قدرتهای غربی بر سر 

احتمالی نظامی، جناح های درونی جمهوری اسالمی را نگران 

ساخته و شرايطی بوجود آورده که روحيه تعرضی در بخشهائی 

رژیم بخوبی واقف است که اگر . از جامعه تشديد شده است

نتواند اين موقعيت را کنترل کند جوانان معترض آگاه ممکن است 

خطرات بزرگی شوند که بر زمينه نارضایتی توده ای موجود باعث 

       . که می تواند  موجودیت رژیم را با تهديد جدی مواجه سازد

3قيه در صفحه ب          

  

  ..                        !!زنده باد كمونيسمزنده باد كمونيسم    ..                 ..      ..                     !!پيروز باد انقالبپيروز باد انقالب    ..                 ..

 60صحنه اي از اعدامهاي وحشيانه دهه 



  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 "!حقوق بشر" اروپا در قلب "گوانتاناموهاي"

  از جانب مقامی که" Dick Marty"ديک مارتی  ٢٠٠٧در ماه جون   
ماموريت يافته بود تا در مورد گزارشاتی که از وجود " شورای اروپا"

در اروپا پرده بر می داشتند تحقيقاتی " CIAای  آی سی"زندانهای 
مامويت . انجام دهد، سرانجام گزارش خود را تقديم اين شورا نمود

 از طرف اين شورا به او داده شده بود چرا که ٢٠٠۵فوق الذکردر سال 
در آن زمان در چارچوب تشدید تضادهای امپریاليستی در بسياری از 

در خالل سالهای ) CIA(ای  آی ها آمده بود که ماموران سی رسانه
 بارها به طور غير قانونی افرادی را در اروپا دستگير و ٢٠٠۵ تا ٢٠٠١

آنها را به کشور های عربی از جمله مصر می فرستاده تا در آنجا 
ار گرفته و اطالعاتشان را در اختيار شکنجه گران قرار مورد شکنجه قر

در این گزارشها با مدرک و سند تاکيد شده بود که سی آی . دهند
زندان هائی در خود اروپا برای شکنجه دستگير شدگان برپا )CIA(ای 

در جنين اوضاع و احوالی بود که نماینده شوئرای .  کرده است
ا در پاييز سال گذشته ارائه نمود و اروپا،مارتی،  گزارش نخست خود ر

در گزارش او  از جمله از دو شهروند مصری . این موضوع را تایيد کرد
که در سوئد زندگی ميکردندياد شده و گزارشگر سویيسی گفته 
است که اين دو نفر که  حکم اخراج آنها از سوئدصادر شده بود 

اختصاصی از به وسيله يک هواپيمای )CIA(ای  آی توسط ماموران سی
فرودگاه کوچکی در استکهلم به مصر فرستاده شده و در آنجا مورد 

دهد  گزارش دوم مارتی نيز به روشنی نشان می. شکنجه قرار گرفتند
با اياالت متحده آمريکا در مورد جنگ " همکاری"که زمانيکه صحبت از 

است، دولتهای اروپايی که فریاد های حقوق " تروريسم"آن بر عليه 
شان گوش فلک را کر کرده به این مسایل و حتی به  قوانين بشر

رسمی خودشان در مورد حقوق مدنی و شهروندی توجهی نشان 
گويد مدارک مستند نشان ميدهند که در خالل  مارتی می. دهند نمی

دستکم در لهستان و رومانی " ای آی سی "٢٠٠۵ تا ٢٠٠٣سالهای 
ده ها تن را در سلولهای اين گرداننده چند زندان مخفی بوده و حداقل 

او توضيح . زندانها به اسارت کشيده و مورد شکنجه قرار داده است
می دهد که شرايطی که بر اين زندانها حاکم بوده، يادآور شرايطی 

در عراق و يا در زندان گوانتانامو " ابو غريب"است که در زندانهای 
رج بوش طی جالب اينجاست که با وجود آنکه جو. حاکم بوده است

 به وجود اين زندانها اعتراف نمود و با ٢٠٠۶سخنانی در ماه سپتامبر 
وجود آنکه مارتی صراحتا در چارچوب منافع تنظيم کنندگان گزارش، از 
کشورهای يادشده و زندانهای مخفی موجود در آنها نام برده است 

که هر دو عضو (اما دولتهای اين دو کشوريعنی لهستان و رومانی 
وجود اين زندانها را کتمان کرده و اتحاديه اروپا ) اديه اروپا هستنداتح

  .نيز در مقابل الپوشانی آنها سکوت کامل اختيار کرده است
  

  كارگران چيني قربانيان فقدان امنيت

 ! در محيط كار

سریع در " رشد اقتصادی"در حالی که در سالهای اخير بحث 

به یکی از " قدرت اقتصادی"چين و تبدیل این کشور به یک 

نگرانی های دولتهای غارتگر جهانی و بویژه امپریاليسم 

نی مولدین اصلی یع–آمریکا تبدیل شده، کارگران چينی 

   در یکی از وحشتناکترین اوضاع معيشتی و کاری - ثروت

به گزارش خبرگزاريها، چين يکی بطوری که .  قرار  گرفته اند

از کشور هائی است که نا امن ترين محيط کار را برای 

تنها برای درک گوشه ای از . کارگران بوجود آورده است

د نيست بدانيم که اوضاع وخيم کار و حيات کارگران چينی ب

هر سال " Shenzhanژان  شن"تنها در استان صنعتی 

 انگشت کارگران به علت سوانح گوناگون در خالل ۴٠٠٠٠

دردناکتر این که بر اساس . شود ساعات کار قطع می

گزارشات موثق بيشتر اين سوانح در دوازدهمين ساعت کار 

ه ب) زمانيکه کارگران دچار خستگی مفرط هستند(روزانه 

روشن است که  دوازده ساعت کا رمدام در . پيوندد وقوع می

شرايط فقدان امنيت محيط کار نتيجه ای بهتراز اين به بار 

با اينکه بر اساس برخی از گزارشات منتشر . نمی آورد

ی آنها در چين  تا۴٨٠ کارخانه بزرگ جهان ۵٠٠ از ،شده

فعاليت در ها دولت   فعاليت دارند اما در  تمامی اين کارخانه

از .  سنديکاهای واقعی کارگری را ممنوع اعالم کرده است

آنجا که دولت چين اجازه فعاليت آزاد به سنديکا های 

کارگری مستقل از قدرت دولتی را نمی هد، کارگران امکان 

متشکل شدن و مبارزه متشکل جهت کم کردن ساعات کار 

چين می آيد به واقع آنچه بر سر کارگران . را پيدا نمی کنند 

جهانی کارگر  نشان می دهد که آنها جزء آن بخش از طبقه

هستند  که در بدترين شرايط کار و بدون امکان متشکل 

  .شدن و در نتيجه چانه زدن بر سر شرايط کار بسر می برند

  2    ازصفحه ...تداوم جنايات جمهوري اسالمي
 سال، همچنان در ١٩آستانه سالگرد کشتار عزیزانمان در زندانهای جمهوری اسالمی، بعد از به همين خاطر است که ما در 

این درست است که رژیم . اقصی نقاط کشورمان بساط دار و شکنجه را از سوی شب پرستان و دژخيمان حاکم برپا می بينيم

بيون و نيروهای ترقی خواه نيز نه تنها باید علل برای بقای خود و حفظ روابط جهنمی موجود دست به کشتار می زند، اما انقال

واقعی اين جنايات را  برای توده های محروم ما توضيح دهند، بلکه باید حتی لحظه ای از تالش برای سرنگونی این رژیم سرکوبگر 

و حمام خون نيز همچنان و وابسته به امپریاليسم غفلت ننمایند؛ رژیمی که اگر پابرجا بماند، در جامعه ما جالدی، جنایت، ننگ 

قطع هر وظيفه تک تک ماست که به هر وسيله که می توانيم بر عليه این رژیم و جهت سرنگونی آن و برای . برقرار خواهد ماند

  . مبارزه کنيمگونه نفوذ امپریاليسم در ایران

 که برای رسيدن به آزادی قلب ، خاطره تمامی آن عزیزان۶٧در نوزدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی تابستان سال 

ماالمال از عشق آنها مورد هدف رگبار مسلسل دژخيمان قرار گرفت و یا به چوبه دار سپرده شدندرا گرامی داشته و بکوشيم تا با 

 درس گيری از تجاربی که با خون آن عزيزان بدست آمده است با فعاليت مستمر ادامه دهنده صدیق راه آنها برای تحقق آزادی و

  . کمونيسم باشيم



  

  ! توسط دولت هلند"سيسون"رسوايي دستگيري 
 "ليگ بين المللي جنبش خلقها" رييس كميته هماهنگ كننده "خوزه ماريا سيسون" آگوست 28در تاريخ 

)(ILPSپليس هلند در .   توسط پليس هلند در شهر اوتريخت اين كشور دستگير و به زندان انتقال يافت

چبهه دمكراتيك "جريان يك يورش سراسري وحشيانه و سازمان يافته به منازل فعالين سياسي فيليپيني و دفاتر 

مقامات هلند فريبكارانه  . د تمامي كامپيوتر ها و مدارك موجود در اين محل ها را مصادره كر"خلق فيليپين

 چند تن از "قتل" در 80 مي كنند، سيسون در دهه "اثبات"ادعا مي كنند كه بدليل دست يافتن به مداركي كه 

اما ساختگي بودن اين اتهامات مسخره از قبل نيز .  دست داشته او را دستگيرساخته اند"شهروندان فيليپيني"

 سيسون اساسا خود در سياهچالهاي دولت فيليپين به سر مي برده روشن بوده چرا كه در زمان مورد بحث،

سيسون در طول مدت بازداشت اش بدست پليس هلند، تحت فشار و شكنجه قرار گرفت و سرانجام . است

  . بدليل فقدان مدارك كافي آزاد شد

رده است اما مقامات سيسون در طول سالها به عنوان يكي از فعالين سياسي تبعيدي فيليپيني در هلند زندگي ك

هلند برغم آن كه جان سيسون آشكارا از سوي دولت ضد خلقي و وابسته به امپرياليسم فيليپين در خطر قرار 

و  دارد، تا مدتهاي مديد از پذيرفتن درخواست پناهندگي او خودداري كرده و در مقاطعي نيز در جريان زد

بندهاي خود با حكومت سرسپرده فيليپين در صدد 

ل او به ديكتاتوري حاكم بر اين كشور بودند كه تحوي

اين تالشها با توجه به اعتراضات وسيع افكار عمومي و 

نيروهاي دمكرات و آزاديخواه هر بار شكست خورد و 

هم اكنون دادستان هلند بر عليه حكم . به تعويق افتاد

دادگاه اين كشور براي آزادي سيسون تقاضاي فرجام 

دور فيليپيني نيز صراحتا اقرار كرده است و مقامات مز

كرده اند كه در چارچوب معامالت اخيرشان با دولت 

اقدام اخير . هلند، خواهان استرداد او به فيليپين شده اند

دولت هلند در زد و بندهاي جديد با ديكتاتوري حاكم 

بر فيليپين و پيگرد مخالفين سياسي دولت فيليپين در 

دعاهاي دفاع از آزادي هلند كوس رسوايي اين دولت و ا

.و حقوق بشر آن را بار ديگر به صدا در آورده است

  

  

  
  

  

    ""پيام فداييپيام فدايي""
  بر روي شبكه اينترنتبر روي شبكه اينترنت

  ايي خلق ايران ايي خلق ايران از صفحه چريكهاي فداز صفحه چريكهاي فد
  ::در اينترنت ديدن كنيد در اينترنت ديدن كنيد 

//oorrgg..ffaaddaaeeee..wwwwww::////hhttttpp  

  از صفحه اشرف دهقانياز صفحه اشرف دهقاني
  ::در اينترنت ديدن كنيد در اينترنت ديدن كنيد 
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  ننبراي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايرابراي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايرا
  ::با نشاني زير مكاتبه كنيدبا نشاني زير مكاتبه كنيد

BBMM  BBooxx  55005511  
LLoonnddoonn  

WWCC11NN  33XXXX  
EEnnggllaanndd  

  
  
  
  
  

  شماره تلفنشماره تلفن
  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايرانبراي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران
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  آدرس پست الكترونيكآدرس پست الكترونيك
::  iippffgg@@hhoottmmaaiill..ccoomm        ee--mmaaiill  

  !ر ايرانشدن بنزين دبندي خودكشي در اعتراض به  سهميه 

 ساله در اعتراض به سهميه بندي شدن بنزين در ايران در مقابل جايگاه بنزين فرديس 25محمد جاللي 

 از جوانان بيكار كه با مسافر كشي امرار  عظيميوي نيز همچون خيل. تهران اقدام به خودسوزي نمود

خود تنگ ديد كه راهي انواده خمعاش مي كرد، با سهميه بندي شدن بنزين عرصه را چنان بر خود و 

 بعنوان اعتراض به زورگويي هاي رژيم اقدام به  محمد.جز خودكشي براي خود متصور نبود

 مستقر در جايگاه مزبور بجاي انتقال عاتي مأمورين اطال،بنا بر گزارشات منتشره. خودسوزي نمود

رذالت مزدوران .  كنندنامبرده به بيمارستان تن نيمه جان او را به  زندان گوهردشت كرج منتقل مي

جمهوري اسالمي زماني بهتر هويدا مي شود كه بدانيم، محمد جاللي بعد از چند روز در زندان جان 

نداشت،  "گناهي"فقر دچار شدن به سپرد بدون اينكه مزدوران حكومتي جهت حفظ جان او كه جز 

 و برخورد ضد خلقي مزدوران حادثه غم انگيز مرگ اين جوان به جان آمده. كننداقدام به مداواي او 

 چهره ضد مردمي رژيم - در حقيقت كمك به مرگ او–حكومت در عدم انتقال او به بيمارستان 

به نمايش براي مردمي كه شاهد آن ماجرا بودند ، سركوبگر جمهوري اسالمي را هر چه عريان تر  

  .گذارد


