
  

تمامي كارگران سال نو بر 
!تكشان مبارك بادو زحم  

  

   بهمن بهمن1919
  

  13871387  مهرمهر  1515    ––  7171  ، شماره، شماره  چريكهاي فدايي خلق ايرانچريكهاي فدايي خلق ايران  خبري   خبري --نشريه سياسي نشريه سياسي 

بدنبال گسترش اعتراضـات برحـق معلمـان زحمـتكش          
سراسر كشور نـسبت بـه وضـع وخـيم كـار ومعيـشت              
خود، مقامات سركوبگر جمهوري اسالمي در وحشت       
از تظاهرات و اعتراضات سراسري معلمان موج نويني        

سركوب و پيگرد فعالين صنفي آنها را آغاز كـرده          از  
 شـهريور مـاه ده      26در همين رابطه روز سه شنبه       . اند

ها تن از فعالين حقـوق صـنفي        
معلمان پيش از آن كـه بتواننـد        
در جلــسه شــوراي همــاهنگي   
تـــشكلهاي صـــنفي فرهنگيـــان 
ايران در تهـران شـركت كننـد        
ــي   ــاي امنيتــ ــط نيروهــ توســ

كوب بازداشت و به مراكز سـر     
. سپاه پاسـداران منتقـل گـشتند      

ــشيانه    ــوم وح ــن هج ــدنبال اي ب
مقامات ضـد خلقـي جمهـوري       
اسالمي با اطالع از قصد معلمان      
ــزاري   ــراي برگـ ــتكش بـ زحمـ
جشني به مناسـبت روز جهـاني       

ر  در مقابـــل  مهـــ12معلـــم در 
 تجمـع آنـان   )خانه معلمان(وزارت آموزش و پرورش     

 گمنام امام زمان را غير قانوني اعالم كردند و سربازان
. با تهديدات متناوب مانع از برگزاري اين جشن شدند        

در همين رابطه تشكل موسوم به كانون صنفي معلمـان          
ــات     ــه مقام ــراض ب ــه اي ضــمن اعت ــشار اعالمي ــا انت ب

مكاران گرامي ، ملـت  ه ":حكومت متذكر شده است

 حتمĤ شنيده ايـد كـه رياسـت محتـرم     ! بزرگ ايران

ن ، در مصاحبه هاي اخير خـود،      جمهوري اسالمي ايرا  
كـرده اسـت و    ايران را آزادترين كشور دنيا معرفـي 

مدعي شده كه در اين كـشور مـردم آزادنـه بـه همـه               
در عـوض كـوچكترين    مـسئوالن انتقـاد مـي كننـد و    

اين ادعاها در  !!!برخوردي با آنان صورت نمي گيرد
مطرح مي شـود كـه معلمـان ايـران حتـي از       شرايطي

  مراسم سـاده بـه مناسـبت روز جهـاني    برگزاري يك

ــم      ــا معل ــون ه ــط ميلي ــاله توس ــر س ــه ه ــم ك  در  معل
انـد و   سراسرجهان برگزار مي گردد محروم گرديـده 

مسئوالن كشور نه تنهـا بـه درخواسـت كتبـي كـانون             
مراسم راهپيمـايي   صنفي معلمان ايران براي برگزاري

در ايــن روز پاســخي نــداده انــد بلكــه تــالش اعــضاي 
مراسمي جشن گونـه در مقابـل    راي برگزاريكانون ب

كه بنا بود با  ) خانه معلمان (وزارت آموزش و پرورش     
گـل و شـيريني همـراه باشـد بـا تهديـد هـاي         اهـداي 

گرفتـه   نيروهاي امنيتي از مĤموران وزرات اطالعـات 
تا پليس امنيـت و معاونـت امنيـت دادگـاه انقـالب بـا               

    ."شكست مواجه مي گردد

  

  

  

  ها  بايد در جريان مبارزات توده

  در هر شكل و سطحي قرار داشت 

 و آنرا ارتقاء داد

  تشديد سركوب معلمان 

  !زحمتكش و مبارز

  حمله ارتش نوين خلق به يك كارخانه دولتي : فيليپين
  

در اواخر شهریور ماه چریکهای وابسته به ارتـش نـوین فيليپـين بـه یـک                 

ایـن کارخانـه    . رخانه دولتی در منـاطق مرکـزی فيليپـين حملـه کردنـد            کا

اخيرا با کاربرد فراورده های کشاورزی مورد نيـاز مـردم اقـدام بـه توليـد                 

مواد سوختی کرده اسـت و همـين امـر در شـرایط گرانـی وحـشتناک و                  

کمبود مواد غذایی  مشکالت معيشتی توده های زحمتکش فيليپينی را           

چریکهـای ارتـش نـوین بـا توقـف توليـد کارخانـه              . اسـت چند برابـر کـرده      

دستگاه های تبدیل دانه های خوراکی به مواد سوختی را نابود ساخته            

ــشای      ــود و در افـ ــدام خـ ــيح اقـ ــی ای در توضـ ــای تبليغـ ــه هـ و اعالميـ

سياســتهای دولــت وابــسته بــه امپریاليــسم فيليپــين در منطقــه پخــش  

در جریــان ایــن عمليــات  اعتــراف نمودنــد کــهمقامــات فيليپينــی . کردنــد

ی کـه در   به کارگران همه تالش خود را کرده اند که      نيروهای ارتش نوین  

  .   گرددهيچ آسيبی وارد نکارخانه کار می کنند 

 در صفحات ديگر
  افزايش سركوب فعالين كارگري: كلمبيا●
  !آمريكا ديگر ابرقدرت مالي نيست●
ـ "وعده  ●  و گـسترش درگيريهـاي      "تامني

  مسلحانه
اعتصاب غذاي فعـال سياسـي تـرك در         ●

   آلمانزندان
متهمِ نظر سنجيِ عمـومي،      دولت آمريكا،    ●

 ! سپتامبر11در مورد مسببين فاجعه 

 ٢صفحه 



  

  

  

 
  

  

  ارگريفزايش سركوب فعالين كا: كلمبيا

اخيرا حكومت وابسته و سـركوبگر كلمبيـا فـشار بـر مخـالفين و فعـالين سـنديكايي و                    

حقوق بشردر اين كشور را افزايش و موج جديدي از دسـتگيري و شـكنجه و                مدافعين  

 آگوسـت مطـابق     8در همين رابطه به تاريخ      . اذيت و آزاد مخالفين را آغاز كرده است       

ه ضد تروريسم  كلمبيا بـه دنبـال انتـشار علنـي             يك طرح قبلي نيروهاي واحد موسوم ب      

لي " دولت در روزنامه ها  به منازل آنها حمله و تعداد زيادي منجمله               نليستي از مخالفي  

.  را دســتگير و بــا ضــرب و شــتم و فــشار بــه زنــدان منتقــل ســاخته انــد"ليانــا اوبانــدو

 بـوده و تمـام       يك زن فعال اتحاديه هاي كارگري و حقوق بـشر در كلمبيـا             "اوباندو"

.  به صـورت علنـي بـوده اسـت         "آلوارو اوريب "فعاليتهاي او برعليه رژيم ديكتاتوري      

وي در يك نامه سرگشاده ضمن محكوم كردن اقدامات ضـد خلقـي پلـيس و دسـتگاه                  

 دولـت زيـر نـام       "شـكار مخـالفين   "قضايي كلمبيا بر عليه خـودش و سـاير مخـالفين،            

شايان ذكر است كه در مـاه مـي   . ده استوم كر را افشا و محك "شورش بر عليه نظام   "

امسال دادستان كل كلمبيا آغاز يك روند دادرسي قضايي بر عليه يك ليـست طـوالني                

تبليـغ  "جـرم آنهـا     . از فعالين سياسي عمدتا چـپ و آزاديخـواه را اعـالم كـرده اسـت               

 هايي اعالم شده است كـه مقامـات سـركوبگر         "فعاليتهاي غير قانوني از طريق اي ميل      

بدسـت  "فـارك  "ومتي مدعي شده اند كه از كامپيوتر همراه رهبرِ به قتل رسـيده          حك

برغم وجود كمترين مدركي دال بر فعاليتهـاي زيرزمينـي و مخفـي توسـط               . آورده اند 

 و برغم تمامي تالشهاي قضايي و از جمله تقاضـاي اسـتيناف توسـط     "لي ليانا اوباندو  "

قـي كلمبيـا از آزاد كـردن وي و حتـي            وكالي اين زن مبارز، مقامـات دولـت ضـد خل          

صدور حكم بازداشت خانگي كه به او امكان مواظبت از اطفالش را مي دهد نيز سر باز                 

  .زده اند

  1از صفحه ... تشديد سركوب معلمان زحمتكش

سركوب بيرحمانه اعتراضات معلمان و دستگيري و اذيت و آزار فعـالين صـنفي اي               

هبود وضعيت معيـشتي معلمـان در چـارچوب نظـام       كه تنها هدفشان تالش در جهت ب      

موجود است يكبار ديگر از شدت بيدادگري و عدم تحمل مسئولين نظـام حـاكم بـر       

كشور پرده بر مي دارد و نشانگر هراس بي حد و حصر رژيم جمهـوري اسـالمي از                  

گـسترش  . هر گونه حركـت اعتراضـي عمـومي و متـشكل و سـازمانيافته مـي باشـد               

 جلـوگيري از برگـزاري سـاده تـرين و مـسالمت جويانـه تـرين                 سركوب معلمـان و   

در نظام تجمعات صنفي اين قشر زحمتكش سند ديگري دال بر اين واقعيت است كه   

سرمايه داري وابسته ، جايي كه ديكتاتوري مطلق العنان روبناي ذاتي حكومت طبقه             

يابي بـه همـه   حاكم را تشكيل مي دهد هر گونه انتظار و توهم پراكني در مورد دسـت     

خواستهاي طبيعي معلمان نظير افزايش حقوق با توجه به تورم افسار گسيخته موجود  

و بهبود شرايط كاري در چارچوب نظام حاكم بيهوده بوده و رژيمي نظير جمهوري              

اسالمي كه مظهر يورش استثمارگرانه و وحشيانه سرمايه داران زالو صفت وابسته به             

ي به دليل ماهيت طبقاتي ضد خلقـي خـويش نـه مـي              مردم ماست، تحت هيچ شرايط    

خواهد و نه مي تواند كه حقوق عادالنـه معلمـان و نـه تنهـا آنهـا بلكـه كـارگران و                       

تجربه نشان داده كه تنهـا بـا سـرنگوني ايـن            . خلقهاي تحت ستم ما را برآورده سازد      

رژيم و برقراري يك حكومت دمكراتيك است كه امكـان تحقـق و تثبيـت واقعـي                 

 سركوب  .ه خواستهاي صنفي و سياسي توده هاي زحمتكش برآورده خواهد شد          هم

و تعقيب و پيگرد و آزار معلمان زحمـتكش در هفتـه هـاي اخيـر گـواه ديگـري در                     

  .تاييد اين حقيقت مبارزاتي ست

  ! نيستآمريكا ديگر ابرقدرت مالي: آلمان
بحران اقتصادی عميقی که تارو پود نظام سرمایه داری جهـانی و در راس آن قدرتمنـدترین دولتهـای امپریاليـستی و بـویژه                        
آمریکا را در نوردیده است، در عين حـال بـه جـدالهای قـدرت طلبانـه بـين امپریاليـستهای بحـران زده بـرای توسـعه مواضـع                              

 حالی که مقامـات آمریکـایی بـا فروپاشـی بـی سـابقه بازارهـای مـالی در                    در. اقتصادی و سياسی خویش دامن زده است      
 ميليارد دالر به اقتصاد آمریکا هستند تـا بـه ایـن طریـق چرخهـای زنـگ       ٧٠٠صدد انجام اقدامات بی سابقه و از جمله تزریق    

ری و حکومـت خـود حفـظ    زده نظام بيمار و انگلی خود را روغن کاری کنند و اعتماد عمـومی را نـسبت بـه نظـام سـرمایه دا             
.  کنند، سایر قدرتهای امپریاليستی در صدد تثبيت و تقویت موقعيت خویش در نظام امپریاليستی به ضرر آمریکا مـی باشـند     

جهان به هـيچ وجـه ماننـد گذشـته     "  که اعالم کرددر چنين چارچوبی ست که اخيرا وزیر دارائی آلمان در مجلس این کشور           
چنـد   ده موقعيت ابر قدرت در سيـستم مـالی دنيـا را از دسـت خواهـد داد و سيـستم مـالی جهـانی        متح ایاالت. نخواهد بود

 اظهارات وزیر دارایی آلمان که آشکارا نقش سرکردگی آمریکـا در سيـستم مـالی نظـام سـرمایه داری       "قطبی خواهد شد
 نيـز در بحبوحـه بحـران جـاری        مریکـا،   ریيس بانک مرکـزی آ    جهانی را به زیر سوال می برد، در شرایطی عنوان می گردد که              

اخيـرا جـورج   ."  استبه رو نشده از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون با چنين بحرانی رو" بازارهای مالی آمریکاهشدار داد که 
 اعتراف کرده است که موج اخير بحران اقتصادی و ورشکستگی پی درپی بزرگترین بانکها و موسسات مـالی                   صراحتابوش  

   . است"کل اقتصاد آمریکا را در خطر قرار داده"در آمریکا 



    

   

  

  

  

  

  

  

  

  

اخبار منتشره حـاکی از تـشدید درگيریهـای مـسلحانه و عمليـات              

ــم ســرکوبگر جمهــوری اســالمی در     ــه رژی ــر علي هــای نظــامی ب

بطوری که آمار منتشره در رابطه با       . مناطق مختلف کشور است   

 در مرزهـای    تعداد درگيریهای مـسلحانه در یکـسال گذشـته تنهـا          

 مـورد برخـورد نظـامی       ٤٢٤شرقی کشور حاکی از وقوع حداقل       

در . جمهــوری اســالمی بــا جریانــات و افــراد مختلــف بــوده اســت 

 شـهریور مـاه و درجریـان درگيریهـای          ٢٨همين چارچوب در تاریخ     

بين نيروهای سرکوب جمهـوری اسـالمی در اسـتان سيـستان و             

ی رژیـم از آۀنهـا بـه    بلوچستان با افـراد مـسلحی کـه خبرگزاریهـا     

 تن از مزدوران حکومـت و از        ٣نام برده اند حداقل     " اشرار"عنوان  

ایـن درگيریهـا   . . جمله یک سردار نيروی انتظامی به قتل رسيدند       

زاهــدان " نــصرت آبــاد"منطقــه " پاکــسازی"در جریــان باصــطالح 

 ٤در این حال اخبار منتشره حاکی از کشتن         . صورت گرفته است  

ان رژیـم مـی باشـد کـه مدتهاسـت در اسـارت گـروه          تن از مرزبانـ   

همچنين در اواخـر    . موسوم به جنداهللا بلوچستان بسر می بردند      

شهریور ماه مقامات جمهوری اسالمی اعـالم کردنـد کـه یکـی از              

روحانييون بسيجی و مزدور این حکومت در روستای ميرابـاد تـره            

ــار از ســوی      ــورد اخط ــدین م ــس از چن ــه پ ــراف ارومي ــور در اط  گ

عالوه بر این اخبار بـه      . ترور شده و به قتل رسيد     "پژاک"نيروهای  

 مهر مـاه نيـز دادسـتان        ٦گزارش خبرگزاریهای حکومتی در تاریخ      

یکی از شهر های جنوبی کشور نيـز طـی یـک عمليـات از سـوی                 

سرنشينان یـک خـودرو مـورد حملـه قـرار گرفتـه و از ناحيـه سـر                   

 ٢ا حملـه مـسلحانه       مهـر مـاه نيـز بـ        ١٤روز  . مجروح گشته اسـت   

موتورسوار به نيروهـای جمهـوری اسـالمی در مـسجد طالقـانی       

 تــن کــشته شــده و مهــاجمين پــس از درگيــری  ٢بنــدر ماهــشهر 

بامامورین نيروی انتظامی و مجروح ساختن یکـی از آنـان صـحنه             

برغم تمـام ادعاهـای بوقهـای تبليغـاتی مبنـی بـر       . را بجا گذاردند  

ناطق کشور و از جمله  کردسـتان        در م " امنيت"ایجاد و گسترش    

و بلوچستان آمار منتشره از سوی خود منابع وابسته به حکومت           

نشان می دهد که در طول یکـسال گذشـته حـداقل هـر روز یـک                 

درگيــری نظــامی بــين نيروهــای ســرکوب جمهــوری اســالمی بــا  

 .مخالفان و گروه های  مسلح  صورت گرفته است

اعتصاب غذاي فعال سياسي ترك در 

   آلمانزندان

 در يك اقدام ضد خلقي، از چند ماه پيش مقامات دولت آلمان

رسما  فعال سياسي ترك مقيم انگلستان كه "اوندر دولوتاش"

شده دولت بريتانيا تقاضاي پذيرفته پناهندگي اش بوسيله 

. در جريان مسافرت به آلمان دستگير و زنداني كرده اندرا است 

مقامات آلماني ادعا مي كنند كه دولوتاش از سوي دولت تركيه 

 تحت تعقيب بوده و به همين "اي تروريستيفعاليته"بدليل 

برغم .  وي را دستگير ساخته اند"اينترپول"دليل به درخواست 

اين ادعا كامال روشن است كه دولت آلمان برخالف تمامي 

ادعاهاي دفاع از حقوق بشر و دمكراسي خويش در توافقي با 

دولت فاشيست تركيه، ضمن زير پا گذاردن مفاد كنوانسيون 

 و چشم بستن بر اين واقعيت كه جان اين فعال 1951گي پناهند

سياسي توسط دولت ضد خلقي تركيه در خطر است، اوندر 

  . دولوتاش را دستگير و در صدد استرداد او بر آمده است

  

اين فعال سياسي چپ اخيرا با ارسال نامه اي از درون زندان 

 آلمان نسبت به اقدام ضد مردمي دولت آلمان "روهرباچ"

اعتراض كرده و براي حل  وضعيت بالتكليف خود دست به 

 در نامه "اوندر دولوتاش". اعتصاب غذاي نامحدود زده است

 پس از آن كه جان او بدليل 2001خود متذكر شده كه در سال 

فعاليتهاي سياسي بر عليه دولت فاشيستي تركيه در معرض 

دگي در خطر قرار گرفت، مجبور به ترك تركيه و تقاضاي پناهن

رونده پ مقامات بريتانيايي با بررسي. انگلستان شده است

 پس از مدتي به او پناهندگي سياسي داده و "اوندر دولوتاش"

در  .مدتي بعد نيز وي توانست پاسپورت انگليسي دريافت كند

 اوندر دولوتاش در حالي كه با پاسپورت انگليسي 2008ماه مي 

 سفر كرده بود توسط مقامات براي ديدار بستگان خود به آلمان

اين دولت بازداشت شده  و دادگاهي در آلمان حكم استرداد او به 

اعتراض به در"اوندر دولوتاش "هم اكنون . تركيه را صادر كرد

 اعتصاب غذا بسر اين اقدام ضد قوانين پناهنگي دولت المان در

 اعتراضات برده و نيروهاي آزاديخواه و مترقي تركيه با

  . ر انگلستان و آلمان خواهان آزادي وي شده اندخويش د

 

درگيري هاي و گسترش"امنيت"وعده
  مسلحانه
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 در مـورد مـسببين      ، عمـومي   نظر سنجيِ   متهمِ ،دولت آمريكا 
  ! سپتامبر11فاجعه 

  
در جریان یک نظر سنجی بين المللی که اخيرا توسـط موسـسه موسـوم             

 در سـطح بـين   (PIPA)" پروژه گرایش نسبت به سياست بين المللـی    "به  
المللی صورت گرفته نشان می دهد که در خارج از آمریکـا تقریبـا کمتـر از                 

در پـشت فاجعـه   " القاعـده "جريان تروريستی که  ادعانصف مردم دنيا این     
در ایـن نظـر سـنجی کـه     .  سپتامبر در آمریکا بوده اسـت را بـاور ندارنـد    ١١

يده، آمـده اسـت کـه        به چاپ رس   ALTERNET)(نتایج آن درسایت اینترنتی     
ــونده در ١٦ ــيایی،  ١٧ هـــزار پرســـش شـ ــایی، آسـ  کـــشور مختلـــف اروپـ

فکـر مـی    "آفریقایی، امریکای التين و خاورميانه در مقابل ایـن سـوال کـه              
هـایی   پاسـخ "  سپتامبر قـرار داشـت؟  ١١کنيد چه کسی در پشت حمالت   

بطور متوسط کمتر از نصف پرسـش شـوندگان        . به شرح زیر ارائه داده اند     
در .  سـپتامبر مـی دانـسته انـد        ١١ را مـسبب حمـالت       "القاعـده "به نوعی   

 درصــد از پرســش شــوندگان از خــود دولــت آمریکــا بــه عنــوان  ١٥مقابــل، 
 ٢٥ درصـد اسـرایيل و تقریبـا         ٧.  سپتامبر را نام برده انـد      ١١مسبب حمالت   

 ١١درصد دیگر اظهار داشته اند کـه نميداننـد چـه کـسی مـسئول فاجعـه                  
  .  باشدسپتامبر می

  
افـرادی سـت کـه در کـشورهای       اظهار نظر نکته جالب در این نظر سنجی       

نـام مـی برنـد      " متحدین در جنگ با تروریـسم      "که از آنها به عنوان    اروپایی  
مطرح کرده اند که یا نميدانند مـسبب حمـالت        اين دسته   . زندگی می کنند  

مـداد   سپتامبر کيست و یا مـستقيما آمریکـا را مـسئول ایـن حمـالت قل                ١١
 درصد  ٢٣ درصد از مردم بریتانيا،      ٢٦مطابق آمار این نظر سنجی      . کرده اند 

 درصد از ایتاليائيها با عدم باور تبليغـات دولـت آمریکـا و              ٢١از فرانسوی ها    
 گفتـه انـد کـه بـرای آنـان مـشخص نيـست کـه چـه                    اروپـائی اش   متحدین

بعـالوه  .  قرار داشته اسـت    ٢٠٠١ سپتامبر   ١١نيرویی در پشت انفجارهای     
 درصد از مردم ایتاليا صراحتا دولـت آمریکـا را          ١٥ درصد از مردم آلمان و       ٢٣

  .  سپتامبر قرار داشته معرفی می کنند١١نيرویی که در پشت حمالت 
  

آمار فوق بيش از هرچيز نشانه روند فزاینده حس عدم اعتماد مـردم دنيـا               
ت در  نسبت بـه مقاصـد دولـت آمریکـا و سياسـتهای ضـد خلقـی ایـن دولـ                   

 سـال   ٧واقعيت این است که با گذشـت بـيش از           . سطح بين المللی ست   
ــه  ــستان    ١١از فاجع ــراق و افغان ــدنبال اشــغال وحــشيانه ع  ســپتامبر و ب

توسط دولت آمریکا و متحدینش و آشکار شدن هرچه بيشتر نيات توسعه            
طلبانه و جنـگ افروزانـه امپریاليـستها کـه  بـه بهانـه مبـارزه بـا تروریـسم                     

رفـت، آگـاهی افکـار عمـومی هـر چـه بيـشتر نـسبت بـه مقاصـد           صورت گ 
جهانخوارانه دول امپریاليستی و بویژه آمریکا رشد نموده و مخالفت با این       

  .سياستها فزونی یافته است
  

الزم به یاد آوری ست کـه نتـایج یکـی دیگـر از نظـر سـنجی هـایی کـه در                      
در خـود    Scripps Howard News Serviceموسـسه   و توسط ٢٠٠٦سال 

آمریکا صورت گرفت، نشان داد که قریب به یـک سـوم آمریکایيهـای مـورد                
بـه  "و یـا    " بـسيار محتمـل   "سوال قرار گرفته معتقد بودند که از نظـر آنـان            

مقامات رسمی دولت فدرال و پنتاگون، یا در        "است که   " درجه ای محتمل  
امی حمله به برجهای تجارت جهانی مستقيما شرکت داشته و یا هيچ اقد

برای بازداشتن تروریستها از این حملـه انجـام نـداده انـد؛ آن هـم بـه ایـن                    
در خاورميانـه   ] جدیدی[دليل که آنها می خواستند دولت آمریکا وارد جنگ          

  ".شود

 

:منتشر شد  
اگر به تمامی شواهد و اسناد موجود در مورد ...

بينيم که  مرگ صمد بهرنگی اتکا کنيم، آن گاه می
رسی آن شواهد و اسناِد تاکنونی و منجمله ادعاها بر

هر (و روایات عرضه شده از طرف افسر همراه صمد 
چند در مورد نقش خود آن افسر هنوز رازهای نگفته 

، شکی در دست داشتن عوامل دشمن )وجود دارند
. گذارد در این مرگ و ربودن صمد از مردم ما باقی نمی

ول باید کماکان بدور بنابراین، نيروهای روشنفکر مسئ
از هر گونه تعصبی، با چشمانی باز بر روی حقيقت و 

این . آن چه که واقعا اتفاق افتاده پافشاری کنند
دشمنان مردم ما هستند که اگر اسناد و مدارک قابل 

ها  کند باید آن قبولی دارند که ادعاهایشان را تأیيد می
پس تا زمانی که چنين اسناد و . را نشان دهند

دارکی در اختيار مردم و روشنفکران مسئول و مبارز م
ایران قرار داده نشده ، برای هر وجدان بيدار و آگاه ، 
جان باختن صمد بهرنگی گرامی، نویسنده و یار و یاور 
کارگران و زحمتکشان، بدست عوامل جنایتکار رژیم 
شاه، امری محرز است که باید با صدائی هرچه 

  . ..رساتر آن را فریاد زد
  )ازمتن کتاب حاضر(
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