
  

تمامي كارگران سال نو بر 

!تكشان مبارك بادو زحم  

  

   بهمن بهمن1919
  

  13871387  اسفنداسفند  1515    ––  7676  ، شماره، شماره  چريكهاي فدايي خلق ايرانچريكهاي فدايي خلق ايران  خبري   خبري --نشريه سياسي نشريه سياسي 


ر	�� ����ر� � �
ر	�اران رژی� � ��
����� ����� ��� 
�&� و $
#" ��دن  � �را� "اس-�, ��ا� +�ی" �
ر	�ان �*
رز ه'

456 �3
ن �1�2 دی��0 از " اس-�, �
ر�
ر	�� �� 4�7��� �89ان 

�&� را �� ��
ی: 	�ارد3	 �
ر	�ان د#;� ه'� ,�رژی� . ه, �*
رزا


� ا=;� �
 ���, از  �*
رز1 �#

ر	�� ����ر� اس-�, �� در س��
  >5?��&� ��ا�  �و �5
و�� ��اوم از س�� �
ر	�ان �;7�� ه'

ر	�� ��456 از � 4�7� Aد ی
Bص8', و ای ��Dد
9 �
=�اس�6

 ��
��ر� �

� س���ب دی�6��
رو��و ��د1 اس� در اوای4 اس'8� ار	
 4;�7����ی� و ار9
ب و ��F ��دن �
ر	�ان و  
� 
� �; �� 1
�

د ص8', ��456 س� ��ی�� در �� Aی �
B� ,�-را� اس� 

رزات �
ر	�ان ����د 3ورد1 و 3ن را ��
ر و س���ب �8�*� 4�
در . �5


 ��A وزارت ا�-9
ت  ��س6
ن � ��

ر=� �
ط ��ی�ی*�ه�;I ار
  Iای ��	ر
� I;#
J+ ب ��=, از
�ش و  ��س4 �� ���ی� و ار9

 Lری
�
ر=
��، در �N ت
O;2*� 

ر	�ان را ��F ��د1 و �� 1
 اس'8� �
 Iر در ای
�?�;4  �را� اس-�, � F$;4 و در وا�7�+�اوان =�اه
ن 
 
�8� ��
P� �� ان�	ر
8
=I6 3ن از س�� �  �
ر=
�� و �� رس�;�

�, ����ر� اس-�, در ا�. �7�4 ص8', �3
ن  �
�
Q6ا� ��?R� 


د �
ر	�ان �
 س�د� و �, ا869
ی, ?�
ه, و ا	�6 3�� �� ��

ر=� Iای
�3
ن رو��و 	7� و ��B;6 3ن �� یA رس�ای, ��ا� �
ر	�اران رژی� و 


ت �
ر=
�� ��ل  ��

ر	�� و . �5� I;#
J+ ب
�Uا �� ���T ار9


ت ه���
ن �
 3ن �*V;2 و ��7ی< �
ر	�ان �
ر=�
Q6در ا� ���  �� ��

 
�8�
ی7, در ا�6�ا ��+N 5: در� �
�I از �
ر	�ان =�د را ��ا� ای' 
 
� 

��ی�اه� I;ه� �;� �J� ,�� د�� و��ی� ��
� 1�Q�
ی: ��� Iای

ر	�ان �� ��
ی: رژی�، از �
��ی�ا��ر� � �Uر
7
ه�1 ا�69اض ی�&�


 داد��'J6د اس�= . Iدر ورا� ای �� �ا$�ام اوج �8'� ا�
 ای
د� ����
��ر� �
�� و در ��B;6 رس�ای, و ='� =�د را �, 

ر	�ان از دی�6�
 �
'J6اس ��د�� ��ر �*B� را 
دی���، �
 $2�ر� و ���ی� �
��ی�اه

ز� � "  ��;= I5: =�د در ای� �
=�ی: را Zس 	�+�6 و  �� ای'


�. ادا�� ده8�Q6ص\-ح ا�
� Iزور�، در ای �

ت ا�
 در ادا��، �
��ی�اه
در ایI رو��، �R?�� . از ��د1 �
ر	�ان =�اس86� �� �� ��3
 را� ��ه8�

 �� �&� ��,  �را� اس-�, �
ر در �
ر=
�� ه'
�
Q6[ا� �	ر
 ه�ار �

 ��Rر  ��ود �  
�8�
ر=
�� ٣٠دارد � Iان ای�	ر
�I از �
ر�8
ن و � 

�Uر

�� و ی�&J�
 ��	�ار  � و در ��B;6 ایR� I?�� در �;
ن �?�ی� $
� =�رد��  ��;�3 �;5?�
ر	�ان 3	
1، �� ��ز � . ،�J$وا Iل ای
*���

��دوران س�����0 ����ر� اس-�, �� +7
ره
� =�د �� �
ر	�ان و 

ر=
��  را � Iای ��	ر

ل �J+ �8U ا+�ود1 و ��

ر=� Iای ��	ر
� I;#
J+

  . دس06;� ��د��
�,  �را� اس-�, �
�
Q6ا� ��?R� در �
ر در رس�ای, ای
د� ����

 � �
ه;� 
�8� �� �� ���6 ا� س��� ����� �&� ��;7�� ه'

ر	�� و ور ��06, رژی� ����ر� اس-�, در +�ی" �
ر	�ان �
�&� را �� ��
ی: �, 	�ارد �2�� در ه�
ن �
ل از ر �  �
رز ه'*�
 �
�2�7�
د Bای �س\ح 3	
ه, �
ر	�ان �*
رز و �\�ح ��دن =�اس


ر	� ای�ان =*� �, ده�ص8', ��456 در �;
ن ص'�ف �*�5 �.  

رژی� ����ر� اس-�, از ه�
ن ا�6�ا� �� ����� رس;�ن =�ی: �� 

ر	�� � �
�7�-ت �
ر	�� و ��ی1b  �راه F�$ و F2$ �2 و��
 c�� 

م و �;$ F\5� ه, در
�ا�5-�, ا� �Zدا=� �� در دور1 ��

ت ����د �3�1 و B�

ر� از �
ر=;���ر� رژی�  
1 در �
��دا I6 دی�6


ر	� را �2" ��د1 ��د��� �
��د1 ه �
 در ه�  ���6  �ن . ��
ی�
��سط  

ل در ��3J+ رز

ر	�ان �*� F�$ و F2$ و 
و�7;
�� ایI  �راه
 4�

� س���ب ����ر� اس-�,، ����� �6�ریe در �5��
ار	
 �
�2�7�
د Bان ��ا� ای�	ر
� ��

ت و �*
رزات �< =�اها�69ا

ه
� اس-�, �
ر �Zدا=� �� �� ص8', =�د �� �29 ��دن  �را
� از �8
+F س��
ی� داران و دو#� در f

ر	�� ��ا� �'� � �

ده��


ر  �*�د��� �
وf;'� اص2, ایI �� اص\-ح  �راه
 �� . �?;ط ه

ر	�ان �2�� س���ب � ��Dد
9 �
�?5< =�اس�6 ��� : در ��

�� در �*
رزات �
ر	�� و  8
س
ی, و �
��د� 89
ص� 3	
1 و �*
رز �
ر	
در ��B;6  �راه
� اس-�, �
ر �� �89ان ی�, از . �
ر=
�� ه
 ��د


ر	�ان و  ر � �*
رزات ��3
 در �3�1 و � ,06���ا�F اص2, ه�*
� س�6 $�ار �86+�0�?�0
1 ��رد ا�69
د ��د1 �
ر	�ان g;در . ه


ر وس;F و ;�
� ا=;� �;� �� ����ر� اس-�, �
 ��ج ��#
س
	�� رو��و ��د1، �5: � ا�5-�,  �راه
� DیJ\58, از �*
رزات �
ر

 �� 
��
اس-�, �
ر  ه� �U �;�67 در �;
ن �
ر	�ان رو  �1 و ایI ار	
�g�3 .  �2, ه� �U +�ای8�1 �� ��رد �8'� و �?�ی� �
ر	�ان $�ار 	�+86�


ق '��&� ا �
ت ایI  �را در �
ر=
�� �;7�� ه'�
Q6ص\-ح ا�
در �
�8
 � 1�2��U�, از ای�5;5� را �� ��
ی: 	�اردا+6
د � I.  

  
وا���� ای� ا�� �� ���� ��ر�� ای�ان در زی� ���� ی� 
�� و ای� ا����اد � �� �ا����اد #"� و ���! ا ���ن ز���
 ��1ف �/� از .�م و ,$+ *(�� #)د �� در ح�ل ح�%� در ی$
� در �� 2 ی� �از #"� *�ی� و ار*(�3� *�ی� ,$+ ی�

�8ه�� �4)6 �� ا��، 4 ��<ء ذا*� و ;ی�:� ح����9 ح$)
�/�م ا���9Bر��ا�� ����ی� دارA وا?س�� در �")ر �� ?)د6 و 

�,�? ��ه�ف از ا�93ل ای� دی$��*)رA �3ی�ن، ح:D �/�م . 
ا���9Bر��ا�� �)4)د از ��ی! ا�93ل ���)ب ��س��9*�� و 
9� در ���?+ ر,� ���رزات ����� و Gدا A�� و ای(�د �"#

��L و در راس J��I ���� ��ر�� *"$+ ی�?� *)د6 ه�A *ح� 
در ���(� ���رزات ���� ��ر�� و ��ی� *)د6 ه�A *ح� . ا��

 A�I���L ، ح�� در ,$+ ��:� اA #)د و از ه�9ن ��
�ح9$� رو?�و�� �� ���M �? 6ه9)ار �در �4ی�ن . ا?��ای

 ���� �� ���? �� �N ��I? رزات، ��ر��ان ?�"�� و���ه��9 
�� Aر���� �% Lو رژی Lح�� A��? ن، *ح9+ و4)د وJ P.ا

�س��+ ��ر��A را ��ا,�� و ?�  �:�1 �ه�QR)�� *"$+ ح�
ا�93ل زور  و  ����ل ��س��9*�� ه��)�� ���رز6 ��ر��A در 

��� ��?� در �/� ��.�� ه��9 وا���� . ای� �I4 را ���)ب 
� ���� ��ر�� و ?�ر�� وا����ت �و ?� ر4)ع ?� *(�رب �3

� و �"TU �4رA در 4Uاز *�ری V�? ����� *ح� ���� �
 ����P ا�1 Aا�� �� دی$��*)ر ���W* +?�� ای� ح���� V�N

��?�ای� *� ای� رژیL دی$��*)ر �� . *"$+ ی�?� ��ر��ان ا��?
Aد�X/�م ا���از  V4)دی�(� ا3�9�4� ح��L ?� ای�ان �4ا -

 Aود، *"$+ ه���س� از ?�� ��ا�� 1 Aس��+ ��ر��� �:�
J 4)د(? �ی��، ا�$�ن ?�� و ر,� �U)اه�� هL در ,�ایط 1�#

��� وا����� �� �� ?�ی� %�9 د.�ع از .  دا,�M A�����?
���رزات روز��6 ���� ��ر�� ای�ان و ح! ����� ��ر��ان در 
�س��+ در �ح�ط ه�A ��ر،  �:�1 A�I�$"* از Aردار(#�?
 6�����رزات و ا��3ا%�ت �Nا� Aه�9 4)ی��ره� �* ��,(�

ز6 ?� دی$��*)رA و �/�م ����ی� دارA ��ر��A را ?� ����ل ���ر
  . وا?س�� ح��L ���� �<6 ��د

 12 و 11جاودان باد خاطره جان باختگان پرافتخار 
اسفند؛ چريكهاي فدايي خلق ، رفقا مسعود احمد زاده، 
عباس مفتاحي،مجيد احمدزاده، اسداهللا مفتاحي، حميد 

سوالوني،بهمن  ،مهدي غالمرضاگلوي،توكلي
  .يد آريان وعبدالكريم حاجيان سه پلهآژنگ،سع
  ! خاطره تمامي شهداي بخون خفته خلقدجاودان با

در شوراي اسالمي كار  "انتخابات"

   : هفت تپهكارخانه نيشكر

  شكست مفتضحانه رژيم از كارگران

 



  

�)ران �� �� ١٦?� د#�� �<دور ���وه�A ا��/�
در آ^���ي ?�زدا,� ,�6 �� � .�اري 

?� �)ر د��(�9�  ����4ن ا���ن آ���ن
ای� #�� ه) ��` ر�)ای� . *(�وز ��د��

 Aر(I94 ���# �% Lرژی Aا�? A�Qدی
 �� �� �� ح��� ا�^�U? ن(Q� د#��ان

 Aو ."�ره� L�� و L�a �? �4ا(��� در 
� از ح����9 ��د��;رA، در #��?�ن ه� ,��

*(�وز و *��A و ����دان ����6 ا�� ��< از 
�)ران Jن �X)ن W� �?�#)رده���b A ا�س��

����س� .  
  

 �� �� �و%��� ا��"�ر ای� #�� در ,�ای�
����)��I *� از ز��ن  �ا���XدA و ا3�9�4

�ح ���# �% Lوم در زی� ح����9 رژی�
� ه� روز و#���9 ,�6 و �I94)رA ا�^

ی$� از  �4)6 د#��ان .�ارA ر,� روزا.<ون 
�Nی�6 د#��ان .�ارA� . A ای� وا���� ا��ه

��ت .��� و زن ���ا��)ن ?� ا��3اف #)د 
 �? ��� ���< I94)رA ا�^�c��

�  . در ای�ان *��ی+ ,�6 ا��ا3�9�4
  

د#��ان .�ارA �س��� هس��� �� ?� د;ی+ 
�:��U� Lو از ه ��U?�? از ��94 .�� و 

اد6 ه� ��,� از ای� ا��، �N,��6 ,�ن #��)
 d��U��ح�ودی� ه�A ا3�9�4� و *(���ت 
��د��;را�� در #��)اد6 ه�  �.�ه�e ار*(�3

�I�J �? A/�� *ح�9+ ازدواج ا��4ر�و  ��از #� 
���� #��)اد6 ,�ن .�ار �J��I ?� ��ی< از . �

?� روی���I? A  و ,�ایط ��?س���ن ز���� #)د
 Vی(# �6 �4���?� ,�ن او%�ع ز�����N 

������، �b.+ از J�$� در زی� ح����9 ���6 و 
 ،��� رژیL زن ���< I94)رA ا�^��# �%
در ا��Bی� ای� �)ارد ���),�� ?س 
 ��# �� ��� ز�� Lد ر�(# Aرا ?�ا �����درد

��I ی$� از J��ن �)رد *(�وز ��ار * ��.��
��"�6 در #)د . ا�����ر J �#�? �? ���Qه

� از $M(� ��Mه� �,(� Lرژی A�Iاری>���#
 Aد#��ان .�ار �� ����c^ت #��� #�اب �
� ?� Jن �?�)ر روز��6 در I94)رA ا�^

� �8ارد� V�9ی�را ?�  ��  .  رو?�و هس�
  

2��J ��.ی� �+ د�� �ٔ�:� �?  �ه�A ا3�9�4
 ٢l در د#��ان در�1 �٨٠ود در ای�ان ح

 *(�وز 4�س����3 اول ?�� از .�ار �)رد 
����Q����I#���<ارA(.��ار   (���R9ه �? 

��V�N A �<ارش �ح�����ا��س M �� Aا 
 A(� زش و از(�J وزارت ����و�� �Nور,

��Nورش  �? V3^و6 ?� ا.<ای ،�, �"��
��)�ط  ای� د#��ان��?�� *��اد Vه�� ،

 Lدر ای�ان ه Aن ?� ا�� د#��ان .�ار(��
  )رادی) .�دا. (ح�ا�+ �� ��ل ذ�� ,�6 ا��

 A�I �� ��1�. ع .�ار از ٧٨ *� ٦٥در(�, 
 ���#٢٠ ��� ��Q���� ?�ا?� ,�6 ا�� و 

� ,)د ١٦ J��ن���� ?�  .��ل 3�)ان R9ه
������Q ��+ از  ،���I4 �,ا�I? ن����ز

� �)4)ا��ن� ��ل ١٧ *� ١٤در .�ار از #���  �
 درN �1س� ٢٦ در�1 د#�� و ٧٤ا�� �� 

����P (.هس��  )د#��ان .�ارA،  وی$� �Nی�: 
   

.�ارA ?�"�� او��ت #)د را در �Nر��I  د#��ان
� �8را���....، #��?���I و �در .�ار د#��ان  . 

�� و ح�9ی�� در ��bب ���9ی� ا�$���ت ا���
 ��� I94)رA ا�^���د �% Lب رژی(Mر�M

Aه�����N را ������< ?� #)د  ���<ی� وح"�
� *)ان ?�از ����94 دارد �?��9رJ    A��ن 

،�، ?<ه$�رA، .ح"�  ه�A 4س9�، روا�
A#)ا���?�ردار��ر،   �U� ا���3د ?� �)اد 

 �? A6 ���)ب#�� در����Qد�� ، 
   . ا,�ر6 ��د�#)د�"?�;#�6  رو�A�Q�t و

  
.�� ا���XدA و ه�9��)ر �� �:�� ,� 

 Lاه�. Aاد6 ه� ?�ا(��# �?�$�رA و ��*)ا�
��دن ���)�� ا�� �I4 ر,� و �Nورش 

���)ب و *ح��� ز��ن در �4���  ،.�ز��ا�"�ن
��د��;را�� در  Lح�� e�و ���� .�ه

�4��� از ��94 *ح�9+ Aا��4ر Aو ازدواج ه� 
 ���R9و #�ه ��"$^ت ��3:� �� �)اد6 �

.�� و ��.��رA ه�A  #)د ا���� زای��6
�)4)د و ا�uات Jن در  �ا���XدA و ا3�9�4

� ?�,� از دا#��)� و4)د و �س��ش ی+د;6 
�� Aن .�ار��` د#��ان و ز��ی�6 درد�N .  

  
?� �+ و4)د �)ا��� و  �")ره�A ارو�Nی�در 

���رزات *)د6 ه�  �I �� �)��� در �� ����را*
در �)ل *�ریv و �N"�.� ای� 4)ا�P ح�1+ 

د#��ا�� �� ?� ه� د ��� از #��� ,�6 
����،  ه�ی"�ن .�ار �ای� ا�$�ن را دار�� �� �

�)�س�ت *ح� ح�9ی�  �و ح�9ی�� دو �
 ����+ و ?� �$���Iی� ا��  ی��Jدر��b دو ��

 �زی� �/� روا�$�وان و ���XXUن ,�6 و ?�#
��ار ��.�� و ز���� #)د را ح�9ی� از ز��ن 

���� Aدر ای�ان . دو?�ر6 ?�ز��ز ���4ی� ��  ا
����)��I *� از ز��ن در زی� ���� ا����اد و 

�+ ز��� ���I در ?� ح�)�* �� ���� �� ���
�)4)د در  �از ���9ی� ا�$���ت ����
���وN+ ?�اA ز��ن و  Aی� دار���� Aره�("�
د#��ان �ح�وم #��A ��س�، ?�$� ���� 
ح��L  ?� ا�93ل ی� دی$��*)رA �3ی�ن �� زن 
� ?�  :�.� ه�A ار*(�3� و ���� A>���
 ،�,�? ��� ه�A ?�رز Jن �wاز وی ��، ی$�دی

I����� و ?� ا�93ل ��زن ���<ا A�
 �,(� ����د��;را�� در *�9م �1�3 ه� 
 �M را ه� ���ا���9Bر و ���)ب ��9� از �4

� . ?��I و ?�"�� *س�I+ ��زد��/� ���M در
ا�� �� ز��ن ?�)ر ��� و ز��ن ��ر�� و 
زحV$�9 ?�)ر ا#T در ,�ایط ?س��ر 
�س��3 ا���XدA و ا3�9�4� ?� �� ?�د6 و ��

ر روز��6 در ��داب ح��ت و ���ش J��ن ?�)
� و *���x ا���XدA و ����?�ا?�A و ��ا

� ,)د�در . 4�س� و ا3�9�4� �bق 
 �� �� ���/� ���M ب(Mر�MLرژی 

����U��� �� در *^ش I94)رA ا�^
��ن ا��R9ل و ���)ب  *� ه���?� ا�93ل �

 �? �در *�9م �1�3 ه�، ��� و ?��ه�A ار*(�3
 A�N ن را د�� و��زD:ح ��"�? �M د6  ه��� 

و  و%P و ا�93ل �)ا��� ار*(�3� و از ��ی!
 ��"�? �M را ه� x���* ، ای���د��;را��

� و ��Iدی�� ��زد�(��� . �?(Mر�M ���M در
?� ه� د ��� و (ح�� �:س .�ار از #��)اد6 

Aد#�� و ی� زن .�ار ����) ح�� ?�اA ح:D ا
و #^ف " �4م"از �6�Q ��رت ح��L ی� 

�حس)ب و ���رات ار*(�3" ,})ن" ��� دی
� ,)د� . �� �� ���� وا����*M ��u�* ح�*

در ���)س ای� رژیL وا?س�� و زن ���< 
 �? Aد#��ان .�ار ��/� �*^c�� �? ��?���
���)ب و #")�� و *ح��� ه�9ا6 ا�� و در 
��� .�cی� *(�وز �<دورا�� �� �aه�ا ��ار M
� ح�)ق �ا�� از �)A ��رت ح��L ح�

� �? ��,�? Aدور از د#��ان .�ار A��� ا��?�
در` ه��9 ?� #��� ا*:���  .ا��/�ر ��س�

وا���� از �)A د#��ان و ز��ن .�ارA ا�� 
�� � �� J�N �Iس از .�ار از #��)اد6 در ح� 

��6 ?�دن ��ار��، N Aا�? �ه�R)�� ?� �4ی
��ا��4 �$�د6 ?�$�  �ا��Bا ?� ��ا�< دو �

�� +�(�����W:��� ,)�� ��  ا.�اد �bی�� 
ا��B ای� �)ارد �)رد *(�وزات  ��< در J�(�در 

 Aه���ی�� 84ب ?��I� و ����Q��� ��ار N در �N
�� �*ح�  .,)�� .س�د دا#�� و ی� #�ر4

���� ,�ای�M در 1)رت د#��ان ای� 
�)ارد ?� ز��ان ا.��د6 و  �c�? در A��Qد��
 �? ���ت ��cی���در �)اردA هL *)�ط 
Aاز,�ن .�ار � #��)اد6 ه�ی� �� ?� د;ی�

�� �� در Jن ,)�� ,�6 ا��، ?�ز��دا��6 
��د و ی�  A(� و�� ه� از ��)ارد ��< #��
��دان #��)اد6 #�� �4�� ز���� ?س��رA از 

��� ��   .J��ن را *�Iی� 
  

��c+ د#��ان .�ارA هR9)ن ه� در ح+ 
 ���c+ ا3�9�4 �� �R�J  رد *)�4 ?�ی�(�

ری"� ه�A ای� ?�#)رد ?� ��ار ���د 
� ه�����%�وریس� *� هA �9 . ���?س�

�LI و ا���� در *$��+ و ر,�  Aه� +��3
� در �4��� در �/� *^c�� ���M L�$و *ح

��(, ��.�� . �*)��4 ��ان �/�م %� #��
��� ح��L ?� ای�انM 2 در *)%�ح�bا 

�� ��� *� ای� �.(�ی��، ��Jه��� *^ش 
�4ا از وا���� و  �"$^ت را ?� 1)رت �(�د

����)4)د در �4 Aه� ���ن ���ح �M و �
�� �� �)ی� .�د �� ��.س�د "?� �+ وا�9)د 

� �4ا...و " ا�^م"و  �3م ا���3د ?� " ا#^�
�4��� و �ح�ط ز���� #)یVاز ,�ایط ، 

��ن �"$^ت #)د J 4)د(? ����X ا�1
��ی� داران ��ا.��� . ا���� P.��� +� �?

�),��6 ا��  ?� �93 ����*� #)یV ه9)ار6
 �* �I�ه� ای� روا?ط را �a*ح��+ #)د از *

�� و ��ه�����$س �� ار*(�3� �/�م %� 
 A�Iای� ?��9ری �� ,�ن �� �3�+ ا�1��#

��Iن ��ز��N /�ر�را از ا �� �در . ا3�9�4
J�J �? �Rن ای�(� ?�ی� ?� ������ �:� �� 

��6 در ����4ن ا*:�ق ا.��د در N �د#�� ?
���(� ح����9 ���6 ای� �/�م %� ح���� 

 D.ح� Lو رژی ��"���Q ا#^ق Jن ?)د6 و #��
  . د��6�Q ���� ح��L ا��

  
 Aر(I94 در ��د#��ان از #� Pار و���.

� ی� ���)ل ا���در ی� ��س�L . ا�^
 L �� ����ی� ?� ���)ل ?�#)رد �A�I ا3�9�4

��د ، ?�$� ?�ی� �I��3 را 4س� و ?���ف 
�#��. Lرژی ���  ا�?� #��� I94)رA ا�^

��c^ت 6 ��ه�� ا���9Bر��ا�� اش ه9)ار �?
���)?�Qا��  و ?��9ریA�I ا3�9�4� ?�#)رد

 ا�� و ?� ه��9 د �+ ا�� �� ?�Lb دا,��
�� ای� ��� ,�ه� �س��ش دا �I?(��� ای�
 Aاد د#��ان .�ار��* Vت و ا.<ای^c��

Lهس��.  
  

  جمهوري اسالمي و

  "دختران فراري" 

  
  
 )"روز جهاني زن" مارس 8به بهانه (

 

 



  

  

  صنايع ماشين سازي سوئدبحران اقتصادي و گسترش اخراج كارگران در

�6, را +�ا ;#

م ا�&�یi� د�Z ر و
�
سL �� �?�ان ا$6ص
د� 5;�9, �� Z در

د ���2 	�+�6 ��ج ا=�اج �
رJو ا� �	ر
�P6ی� داران اس
	�ان ��سط س��

 ,� �6J;4 ه� روز �;�67 و وسT
�3
ن �� ��ا$4 ��5ق ص8', �
ر	�ان  

 �, �;8;� �� در �
1 ه
� ا=;� �
ر	�ان .  �د� �� �
ر�Uب اسU Iدر ای


ر	� �P6ن اس
*�

ت �
 ;I س
ز� در س�k� ��  �ت از س�� صB�

ر=�

ت و دو#� س�B�

ر=� I+�6 ا��ای�	ر $�ار 
7+ �?� �k . �� ,2�  ��


ر 	�67 ا���;�  ��

ر=� Iان ای�	ر

��8ن ه�اران �I از ��.  
  

ایI وا$J;6, س� �� �?�ان ه
� ا$6ص
د س��
ی� دار� ه��ار1 �
 ��ج 
�
رس
ز� ه
 ه��ا1 اس�;� . �3�1 :;Z �ا�
 س��
ی� داران  ا��8ن از +�ص

�8
 دی�0 �� ا=��اج �7Q, از �
ر	�ان =�د را, اس6'
د1 ��د1 و �� 

I;k 3وردن ��5ق Z ن

د �
ا�2O  ,8, =�اهBب و ای

 ار9� ��86� �2�;�

��ن �
ر �� �'F =�د $ �67;� �U ه� �;;O� ��
��1 و از 3ن زی
د�;$ 

ر	�ان ��

�86�  . ه
  


ر	��  ا=;�ا �
ر+��
ی
ن � � �
��ا� �ص�ی" و 2�9, ��دن ایI =�اس�6
��3
 را وادار �� در س�k� وارد ��ا 
�
ر	��  �1 ا�� � �

دی� ه?�
 ا� ,���ا


دی� �
ر	�� . $*�ل  �ایط =�د �88�?�
ن ا;� Iدر ایIF Metall  
� 
 4�

ر	�� �
ر+��
ی
ن ��ا+5� ��د1 اس� و در �5� � �
=�اس�6


ت"ا�69اض �
ر	�ان  د#;4 ایI ا�� را B� " ز�

 ;I س� ��

ر=�Volvo  

ت از ور ��06, . ا9-م ��د1 ا��B�

ر=� Iت ای
B� ص\-ح

ل ��ا� ��

8
+F س��
ی� داران(� w'� ,8J) ی ��د �,  �د 
�87;Z ان�	ر
� ��
��� را �&�ی��� I;k
Z ه: ��ودا . ��5ق
� Iای V2*�]ون $*4 از ٠٠٠�� 

��� � 

ت از ��5ق �
ر	�ان �, �;#
9-و1 �� ایI $�ارداده
� ��ی� . �
8
� .  س06Q;�ا�� ��ی� ص�رت =�اه� 	�+�اسQ6�ام �;� �
  �ایطJ�

 �� ��;U ,ا��	د� و 

�, ایI ا$�ا�
ت در  �ایط ا+�ای: ��رم ا$6ص��
 �

ش �
ر	�ان و =
��اد1 ه
ی7
ن در ��808 +7
رهJ� ت و
$�ار دادن �;

  . ه� �Q� �67;� �Uاه� ��د
  


ر	�ا�� �� ز��	, و دسe��6 ه�اران �I از �
ر	��P6م اس�Bه Iان ا#*�6 ای
 ��

ع در �
ر=� او�
 �� در�� Volvoس�k�� در  �ای\, س� �� و=

� 

ز�8� ا=�اج �
ر	�ان �;� �� ��س��
ی� داران و ، در ��B;6 ا� �;
kس� �� �� درص�� از س�ده
� �-ن =�د �دو#$�� , �Z �7U 
� 
�8� 


د �O;;�ات س
د1  �
ر	�ان را از Bای 
� �86���ا� ,� 

ذ س
ی� را�2� 1Q�و ا
�Z �� ا�U �7� I;8U 4�9 در 

ت ده8�، ا�B� ر�
�;� �\=  �واح اس
�86�
I;k �3�ن س�د 
ن هZ �0ان� 
�8��8
 و �
ر+��
ی
ن � ��.  

  
���� اس� �� در I;8U  �ای\, ی8J, در  �ایط �;�
رس
ز� و  4�
$ 

 ,�
O;2*� �

I;k 3وردن ��5ق �
ر	�ان، دس06
1 هZ ،�ز�
ن ��  ه�دو#

ت ����ر در ��ل س
ل س�ده
� �-�, ا B�

ر1 �, �88� �� �
ر=
  . 	� �6 دا �6 ا��

  
�, را در �;
ن 

ش �
ر	�ان س�k�، ا�69اJ� ت و
ه�Bم ا=;� �� �;

�
ت دDورا�� . �
ر	�ان �� ه��ا1  دا �6 اس��6ش و ��J;< ا�69ا	 
ا�

 ��ا�J, رو��وس� �� ی�, از ��3
 وا���6 ��دن � �kان در س��	ر
�

?�
 �ره*�� ا� ,� ���

ر	�� ایI ��7ر �� ه;
ت �� �
ا��� . 
دی� ه
�� �� ���� =�د �� �ورت �*
رز1 �
 ایI ره*�� ه
� س
ز �
را�� و �-ش 

 �kدر س� ��	ر
� �

دی� ه?�
k,(��ا� اس56-ل اZارو �
) وس
ی� ��7ره

�;� �, ورزد�.  

  
  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  !جنايات جمهوري اسالميجلوه ديگري از 
  

��د ����س� � �� ح�ود �1٥ح روز  6�� �� روز ��+ از ای� *�ریv در ا��3اض ?� ,�ایط #:� ?�ر ز���� #)د و #��)اد6 اش از .�ط ١٠ ا�:
�<دور ح$)��ا����Xل در ���ن M"�9ن وح"�<د6 �3?�ی� و 3$س ا ���)ری� ا��/����(�س %� ، �9+ #)�س�دا��  +?��� #)د را در 

� رژیV*J �? L �"��6 ?)د، ��ا�(�م در ا�u ,�ت �4اح�ت وارد6 .)ت ��د��# .  
  

�، .�دA ?�$�ر و �����N ی� #��)اد6 ?)د �� ?� و4)د *�9م زح�9ت و *^,�IیV ��در ?� ی�.�� ح�ا���?�� ،6�"����� ?� �<ار,�ت ? +
���ش #)د و #��)اد6 ����� اش ��)د ����* Aا�? Aر ?� . ��ر�? ��M A6 زن و �)د��ن #)د ?)د، در ��ل �4ر���او �� ه9)ار6 ,�

��ا��4 ��د و ?�ون ���(� ?�ز�"� Lرژی ��?� �:�� .�ز��ان دا�bار . در#)ا�� ی�.�� ��ر �س����9 ?� �س});ن �(�س ,)راA ا�^
��* 6�I3 د او �� از����، ��ا�(�م در ���?+ ه�9 ."�ره�A ���� .��� و *ح��� *�ب ای� J ��� ح�ا�+ ��یح��ج �)رد ���ز #��)اد �? 6�9

 L�� و L�a 6�Qو در ا��3اض ?� د�� �����و�� را از د�� داد6 و ?�اA ر����ن �1اA ح! #)اه��� #)د ?� �)ش ا.$�ر 93)
��"� V*J �? د را(# ،Vد�� #)ی �? ، L�9ر��ان ح��Bا�� ��و �4ن #)ی"��  را ?� د�� #)د ���.   

  
�(�س %� #��� �4ی�ن V*J زدن ای� ��?��� را ?�  Aه� �"�, �"N از ���(�س �"���ن 4��ی�$�ر I94)رA ا�^ �Qدی A(� از

 �? ���� ���� ?)دن ا�س�ن ,�ی:� ��د�� " ?��9ر روا��"و " ����د"L"M #)د دی�6 و �tس ?� #)�س�دA *�9م ,�وع  ?� ,�ی�� �Nا�
 A�".د ?� ا(# ���I در ا��3اض ?� ��س��a L �9�� و ا���9Bر��ا�� J��I #)د را ?� .(�P *�ی� و%�� ?� V*J �"��6 و ?� ��.�� ز���*

��ه�� %�#��� دی$��*)رA ح���N Lدا#�� ?)د .  
  

����� ح)ادث درد���� �� #"L ه� ا�س�ن ?� و�4ان و Jزاد6 اA را ?�M �� س���ا ��� ای� او �� ?�ر  Aر(I94 � ا��Q<د در �/�م %� #��
� ا.���� ا*:�ق �3� د.�ع از . ا�^��� ز�� " �N?�ه��Qن"و " �س��c:�ن"ای� ح)ادث درد��` ذا*� رژی9� �� �� ?�روغ #)د را � �4

� رژی9� �� �� ا�� در �b �? +93رت و ا���9Bر *)د6 ه�  ����)��N �I ?�ه�� و �ح�وم ?)4)د Jورد6 ا��؛ و�)ع ای� ح)ادث �4�:��� ����
 ��� و در 3)ض ��د6،*ح� ح��J ��9ن ح� ا�+ ?�V از ��9� از ��ر��ان و زح�9$"�ن �� در زی� #ط .�� ز����در �),�  ����� و �ح�و

 ���� ?� هL اA دی�Q از ای� �4�()� A�I*و�u ����"�A از ����ی� داران زا ) 1:� و ��Jزاد6 ه�J A��ن ?� �"��ن ,��6 �4ن ا��Bی� �4
� ,)�� �� و زد6 � �3�� ����� ری<�� و در ���?+ ا��3اض ?��� ?�"������! ?� در 2�4 #)د  �I*و�u ن"ای���! ا��" ح�cت ا��م ز
��?! Aر(I94 ��� و وا?س�� ی���# �% A(� ح����9 ی� دی$��*)ر���رد �". �� ای� ح)ادث درد��` �� ��2 ه� ا�س�ن ?� و�4ا�� را 

� �� �� در زی� ��ی� ,)م ��، ا�^Qح�وم ?� ور,$س�� Aاز *)د6 ه� A��"�? A)اد6 ه��اش ه� روز #� ���9ر��اBا�� ��ح$)
��(, �� 6��"� ��، ?�$�رA و .ح"� و ��س�Q���� . Lو رژی Lح�� �ا?��د ای� 4��ی�ت �� �س�2 ا�1� Jن �س� 4< �/�م %� #��

��6 و ��ر��A اP4 ?� #)د�"� ی� ��ر�� ?�$�ر، �<دور ح�.J Dن ��س� Jن ��ر و��P ,�6 �� *��ی�� روزA ��س� �� �� #��A ر��,
 و �tس  Jن?�$�رو �  زحV$�9 ��ن Jورا#��ر ��?)ط ?� �"�� اA�c3 #��)اد6 *)�ط  ی� �"�)یL ورا ��*)ان از ?�Jوردن ���"� #��)اد6 

� ح$)�� ا��$�س ���?�*�����* A6 ه��Qاز د�� Aوی< ��دن #)د ��*+ در �),� اJ !ح�    .  
  

� اA را ?� ��9یV �8ارد �� ����)��I *� از ��ر��ان و زح�9$"�ن و و�)ع ای��U?�? و ��� از ا?��د .�� و �ح$M(� س��ر? �,(� Aاژد�* 
 �)�N ن د�� وJ �? ��� I94)رA ا�^��� در زی� ح����9 �/�م ����ی� دارA وا?س�� ای�ان و رژیL ح�.D اش ی� L�� ح�* Aد6 ه�(*

���� ��� �� ؛ و ��م ���� *� ز�� و *�9�� I94)رA ا�^���ا.J Pن ی� ��� ا���9Bر��ا�� و ح$)��# �% Lای� ��س� ���� �,
��� ح)ادث درد���� ��b ��?+ ا�4��ب ا��M د، و�)ع("� L� ��4��ی�$�ر درو�� اش ?� ی� ا��^ب ا3�9�4� از �� ��دم  A�Iح��4 .

� ��*+ ا��Bل ا.�اد �ح�وم و �س���1� �� �� از ���� ��ن و ��ر �ح�وم ,�6 و در I94)رA ا�^�� *�ی� ح�)ق ا�س��� #)د ی���
��"� �� V*J �? ل #)د را�Xا���. A(�4 ق در(. ���?�� ��(N از �)#�� �),� و �,�� V*J Aدر ,��� ه� �� �� ����N ای� 

�(�س %� #��� .�ی�د زد6 ,�.  
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  تشديد فشار بر فعالين كارگري 
  در كردستان

  
�� .��ل M دن و ,^ق #)ردن�� �?����ل د��A��Q و ز��ا�

�Q?(��� Lرژی ���? Aدر ��د���ن ��ر�� �� I94)رA ا�^
 ����ا��)ن #��)اد6 ه�J A��ن ا3^م ��د6 ا�� �� �س�� ?� �4ن و ا

��� ��Qا��#��)اد6 . 3<ی<ان #)د در ���هI94 A�I �R)رA ا�^
� و ��3ا � #���، �� .�ز��ا�"�ن ?� ه�9ا6 �ه��b A 2 حس�

#��J?�دA *)�ط �<دوران I94)رA  �)�� رازا�� و ,�)ا
�Qد�� ��� ا�^��I4 روز Lا���� و �1.� ?� �4م ,��� در 

 روز  �� *��I ��١١ر�� �(�زات ,�6 ا�� ا3^م ��د6 ا�� �� Nس از 
ه�� #��A از ���),� J��I ��ار�� ?�$� از ای� �س� � �� 
 �9� �I�J ز را در ا#���ر���رد (� ���ر�<اران ح$)�� ا�$���ت داروی

��  . �8ار�� ��<  ?"�ت ��Qا�
  

� �� در اوای+ ا�:���6 ��د��اران 4��ی�$�ر I94)رA ا�^ ��
 �� L�� ح�* Aر��ان و *)د6 ه��� �: �U�*ح9+ ���9ی� ���رز6 و 
��ج �� �/�م ح��L را ��ار��، در ���# �% A�I����� و P.��� �?
�� .��ل ��ر��A و  JزادیU)ا6 ��د و زن را �� �1.� ?� ا*�Iم M

� ��ر�� د��I4 روز Lا�������Q و ز��ا�� ��U:��� ,��� در 
,�6 ?)د��، در ?��اد��6 #)د ?� ح�س و #)ردن ,^ق �ح$)م 
� *�9م ح$L #)د را در �)رد J��ن ?� ا�4ا درJورد���. ��د6 و ?� ?�"�

�، ��3ا � #��� و �)�� �د��A��Q و ,^ق زدن �b 2 حس�
#��J?�دJ A�LI ?� د �+ �1ف ,��� در ی� روز ?��  رازا�� و ,�)ا

� ا�س��J A�IزادیU)ا6 و ا ��9� ی$��ر دی�L"# �Q و �:�ت *�9
� ای� �/�I ?�رز ����رز را ?� ���3 ح$)�� I94)رA ا�^
دی$��*)رA و ��A�Q9 ?� ا��U�Q و ��ه�� %� #��� رژیL ح��L را 

� ?� ��9یV �8ارد� .ه� �M ��3��� در ���?+ ا.$�ر 93)

  !هاي آمريكايي در دستان طالبان سالح

 ��?�9�. ���"�6 در �MرM)ب ر,� *�cده�A درو��ا#��ر 
�:�)د"4��حA�I ا��tی� �س�� ح��� از  " �c�� ن ه<اران�,

��ی$�ی� در ا.���س��ن ا��J س� در . �^ح�ا�. Aار>� ��#
 �� ���ی$�یJ ت����� ��<ار,� راP4 ?� ای� �س� � از �)ل ?�#

(� A�I �� ��? ٢٠٠ی� �� درl �* از �٢٠٠ V�? ح ٨٧٠٠٠^� �c�� 
 Aس��ن �� ی� �)م *�9م �^ح ه��ی$� ?� ا.����J �ار�� 
 ،�,�? ���)رد ا,�ر6  A�I �� ای� �")ر در �)ل �? �ار�� 

� درد�� ��س���"� �I�J د ,�6 ا�� و از(�:� ! �Qدی A(� از
�(�س ای� �? ���ی$� در �<ار,J ح����ت� �")ر *���� دی)ان 

" ,)ر,��ن �� ��ن"��د6 �� �9$� ا�� ای� �^ح ه� ?��� 
ه<ار ���c �3١٣^و6 ?� ای� �^ح ه� از ���),� .  ا.��د6 ?�,�

دی�Q �^ح ه�ی� �� از �) A����N �? (*س ا.���س��ن *ح)ی+ داد6 
  . ,� 6��A��# > در د�� ��س�

��ی$�ی� در ا.���س�J A�Iد ,�ن �^ح(�:��ن در ا."�A ا#��ر 
 A�I �� ��?٢٠٠l �* ا.�� �� در �٢٠٠ �� در ,�ای�� ا*:�ق 

��و?� از ا��"�ر ����ت دو � ا.���س��ن ����)ل �� A�I ا#�� 
��ت ���� ?� *س��ح دارود��� �� ��ن *)�ط ��� ���<ار,�ت �س�
��ی$�ی� و ?�ی�����ی� ا�Iaر ��ر%�ی�� ��د6 و در ای� ار*��ط ��ل J

� از ��*) ?� �8,�� ح�� دو دی�9�tت ?����ی�����ی� ��< �� ?� ��9ی
 �? ��� و �/� �� A�I$9� د�I�"�N ت ��د6 و��^���ان �� ��ن 

,�ی�ن ذ�� ا�� �� .  ��دJ��I داد6 ?)د�� را از ا.���س��ن ا#�اج
��ی$�ی� در ا.���س��ن و " �:�)د"J ح^� �c�� ن ه<اران�,

�I��:�)د" �)رد ��درJوردن J��I از د���ن ��و6 �<دور �� ��ن * "
���� ��س����ی$�ی� در J Aا#��ا رو,�6 �� در . ,�ن �^ح ه�

��ی$�ی� �L ٢٠٠٠٠ ?�V از �3٢٠٠٧اق ��<  *��I در ��ل J ح^� 
  .   ,�6 ا��

  !بهار بر كارگران و خلقهاي تحت ستم خجسته باد 
  

بارديگر، نوروز،اين سنت ديرپاي خلقهاي ايران اين بشارت دهنده پايان 
  سياهي و برودت؛ و آغاز موسم شكفتن و پويايي فرا مي رسد؛

  
رسيدن روزي را سر مي دهد و نسيم بهاري با زمرمه سبز خويش نويد فرا

كه در آن ، با انقالب دورانسازكارگران و رنجبران، سرزمين ما گورستان 
  تمامي استثمارگران و مرتجعين خواهد شد؛

  
  و سرانجام روزگاري نو، نوروزي دل انگيز فرا خواهد رسيد 

  : و آنگاه است كه خلق با تمام توانش فرياد برخواهد آورد
  ! بادبهار زحمتكشان خجسته

 


