
  

تمامي كارگران سال نو بر 
!تكشان مبارك بادو زحم  

  

  بهمنبهمن  1919
  

  13891389  خردادخرداد  1515    ––  9090، شماره ، شماره   چريكهاي فدايي خلق ايرانچريكهاي فدايي خلق ايرانخبري خبري     --نشريه سياسي نشريه سياسي 

اعالم بيکاری ده ها هزار کارگر در منطقه 
سال گوشه  ٤عسلویه در ظرف مدت تنها 

ای از عمق بحران خانمان برانداز نظام 
سرمایه داری وابسته حاکم بر ایران را 

جرایی خانه اخيرا دبير ا. نشان می دهد
کارگر بوشهر با اشاره به رشد شدید 
ميزان بيکاری در استان بوشهر تصریح کرد 

هزار نفر در  ٦٠که در حالی که  در گذشته 
منطقه عسلویه کار می کردند، اکنون این 

. هزار نفر کاهش یافته است ٨رقم به  
سال گذشته  ٤طی : "کمالی اضافه کرد

خود را  هزار کارگر در این منطقه شغل ٥٢
درصدی  ٩٠این کاهش ." از دست داده اند

ی کار فعال در یک منطقه کشور در ونير
حالی ست که جمهوری اسالمی با 
تبليغات کرکننده راجع به راه اندازی طرح 

ها و پروژه های جدید در این 
از سوی . منطقه الف می زند

دولت احمدی نژاد دیگر 
مزدور که از زمان به قدرت 

با ود مجدد خرسيدن 
بيشتر از دولتهای  یسرعت

گذشته به تصویب قوانين و 
طرح های ضد کارگری 

در یک اقدام  ،پرداخته است
به گفته دبير ضد خلقی 

اجرایی خانه کارگر بوشهر، 
با اعالم عسلویه به عنوان 

در " منطقه آزاد تجاری"یک 
کارگران  ،کشور جنوب

شاغل در این منطقه را از 
شمول قانون کار خارج 
کرده و دست کارفرمایان و سرمایه 

ل و سود جو را برای تشدید داران رذ
استثمار کارگران هر چه بيشتر باز 

   .است نموده
  

، واقعيت این است که در سالهای اخير
طبقه کارگر ایران در معرض موج گسترده 
جدیدی از  یک هجوم غارتگرانه از سوی 
سرمایه داران وابسته و رژیم حامی آنها 

دولت احمدی نژاد مزدور . قرار گرفته است
ابتدای زمامداری خود با شعار  آوردن که در 

به " پول نفت بر سر سفره کارگران"
عوامفریبی برای مقبول جلوه دادن خود 

خيلی زود نشان داد که  ،دست زده بود
وظيفه اش همانا باز کردن هر چه بيشتر 

دست سرمایه داران در استثمار کارگران، 
اخراج های فله ای، نابودی و تعطيلی 

دی و تبدیل هر چه بيشتر واحد های تولي
مملکت به بازار وارداتی کاالهای 

طبيعتا پيشبرد این . امپریاليستی است
سياست، نتيجه ای جز گسترش فقر و 

خانه خراب تر کردن  ،به این اعتبارو بيکاری 
رسوایی . هر چه بيشتر کارگران ندارد

ریيس جمهور دروغگوی رژیم در افکار 
خيرش عمومی تا حدی ست که در سفر ا

بيکاری، "به خرمشهر فریاد های خشم 
توده های کارگر و زحمتکش حتی " بيکاری

یک لحظه هم در جریان سخنرانی او قطع 
گسترش بيکاری و در در حقيقت . نشد

نتيجه فقر و گرسنگی کارگران نتيجه 
طبيعی بحران ساختاری نظام 
سرمایه داری حاکم بر ایران و 
سياستهایی ست که رژیم پاسدار 

ین نظام ارتجاعی برای تخفيف ا
بحران و سرشکن کردن بار مصایب 
ناشی از آن بر دوش ميليونها تن از 
کارگران و زحمتکشان ما، در پيش 

   .گرفته است
  

عسلویه تنها جلوه ای از  واقعيات 
وحشتناک حاکم بر حيات و هستی طبقه 
کارگر ایران را به نمایش گذارده و ماهيت 

می را هر چه ضد کارگری جمهوری اسال
  .بيشتر عيان می کند

  

  

  زنداني سياسي 

  !آزاد بايد گردد

 

 بيكاري : تداوم بحران

 ها هزار كارگر  ده

  ه بوشهردر عسلوي
 

  يهاي آمريكايي براي سرمايه گذاري در ايرانتقاضا از كمپان
اعالم " همایش سرمایه گذاران ایرانی مقيم خارج"ریيس اتاق بازرگانی جمهوری اسالمی، محمد نهاوندیان در آستانه برگزاری 

اگر شرکت های آمریکایی مایل به حضور در پروژه های بزرگ اقتصادی ایران باشند منعی برای حضور آن "کرد که 
می شود که  اعالمدر پروژه های بزرگ اقتصادی در شرایطی برای حضور شرکتهای آمریکایی دعوت از این  ."جود نداردها و

سال گذشته با گرفتن پزهای توخالی ضد امپریاليستی و بویژه ضد آمریکایی همواره در افکار  ٣٠جمهوری اسالمی در طول 
با شرکتهای آمریکایی و دولت این کشور  یخود مراوده و ارتباط" مستقل"و " ملی"عمومی مدعی شده که بدليل ماهيت 

چراکه با توجه به وابستگی عميق اقتصاد ایران به امپریاليسم . این ادعا به هيچ وجه واقعيت نداشته و ندارد در حالی که. ندارد
شاهد حضور مستقيم و غير جهانی و نقش برجسته آمریکا به مثابه یک قدرت و سهامدار بزرگ در این نظام، ما همواره 

...) از نفت و گاز گرفته تا صنایع پتروشيمی و اتومبيل سازی و (مستقيم کمپانيها و دولت آمریکا در بازار جامعه تحت سلطه مان 
  . بوده ایم

  
 با جمهوریامپریاليستی شرکت  ٧۴ منتشر شده است که نشان می دهدليستی  ایران" تحریم اقتصادی"مساله اخيرا برغم 

در ميان این شرکتها نام چندین شرکت آمریکایی و یا شرکتهای . اسالمی مراودات گسترده و طوالنی اقتصادی داشته اند
اقتصادی جمهوری اسالمی با اطالع دولت " تحریم"سال گذشته و در جریان  ٣٠وابسته به آمریکا نيز وجود دارند که درطول 

کمپانی  ۴۶روزنامه نيویورک تایمز که این ليست را منتشر کرده اضافه می کند که . ندآمریکا، با این رژیم در حال معامله بوده ا
موجود در این ليست همچنان برای تداوم سرمایه گذاریها و معامالتشان با ایران از دولت آمریکا پول و اعتبارات مالی دریافت می 

ت های آمریکایی برای حضور  در ایران تنها می تواند بنابراین، دعوت ریيس اتاق بازرگانی جمهوری اسالمی از شرک .کنند
  . کوششی برای علنی کردن روابط جمهوری اسالمی با آمریکا باشد



  

صدور تسليحات آمریکایی به رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی 
این واقعيتی ست که همزمان با انتشار . داردادامه همچنان 

پژوهش برای "موسسه بين المللی موسوم به "گزارش اخير 
در استکهلم، از سوی برخی خبرگزاریها دوباره مطرح شده " صلح
که مقرش در استکهلم قرار " پژوهش برای صلح"سه موس. است

دارد با انتشار گزارشی در مورد ميزان تجارت اسلحه در دنيا و در 
برغم رکود اقتصادی حاکم بر مناطق مختلف اعالم کرده که 

مبلغی که صرف  ٢٠٠٩جهان سرمایه داری، در سال 
 ٦هزینه های تسليحاتی در جهان شده از یک رشد 

تریليون دالر  ٥/١ر بوده و به عدد نجومی درصدی برخوردا
ریيس این موسسه " سام پرلو فریمن. "رسيده است

اخيرا در مصاحبه ای به توضيح برخی از جوانب گزارش 
فوق الذکر پرداخته و به وضع جمهوری اسالمی نيز به 

    .مثابه یکی از خریداران عمده سالح اشاره کرده است
  

در بازار سالح توسط ریيس تشریح موقعيت جمهوری اسالمی 
حاوی یکی دو نکته قابل تعمق در " پژوهشهای صلح"موسسه 

مورد حجم هزینه های تسليحاتی این رژیم و همچنين خرید 
سالحهای آمریکایی توسط جمهوری اسالمی است که در زیر 

می گوید که " فریمن. "مختصرا به آنها پرداخته می شود
رید اسلحه در سال جمهوری اسالمی ارقام مربوط به خ

را در اختيار این نهاد نگذاشته، اما این رژیم در سال  ٢٠٠٩
را صرف خرید سالح کرده " ميليارد دالر ٢/٩"مبلغ  ٢٠٠٨
البته فریمن بالفاصله تاکيد می کند که این رقم به . است

هيچ وجه ارقام هزینه های تسليحاتی سپاه پاسداران 
اما تا آن جا که می :" ید او می گو. رژیم را در بر نمی گيرد

دانيم اين رقم شامل مخارجی که سپاه پاسداران صرف 
خريد يا توليد اسلحه می کند نيست و مخارج سپاه 
پاسداران بخش عمده هزينه تسليحاتی ايران است، بنابر 
اين کل مخارج تسليحاتی ايران به مراتب بيش از اين رقم 

  ." است
  

ما مخارج تسليحاتی سپاه پاسداران با توجه به این اطالعات، اگر 
" بخش عمده هزینه های تسليحاتی"گفته می شود که 

جمهوری اسالمی را شامل می شود را در خوش بينانه ترین 
حالت،مساوی عدد فوق بگيریم، آنگاه تصویری از هزینه های 

این تصویر نشان می . ماشين سرکوب رژیم نقش خواهد بست
 ٢٠ل ساالنه قریب به دهد که جمهوری اسالمی حداق

ميليارد دالر از درآمدهای کشور را صرف تجهيز ماشين 
جنگی خود می کند و این رقم به طور متوسط یک سوم 
درآمدهای کل کشور در سالهایی ست که بهای نفت در 

تجهيز جنون آسای نيروهای . داشته استسطح باالیی قرار 
صورت  نيز در شرایطیاز طرف رژیم جمهوری اسالمی مسلح 

می گيرد که قریب به نيمی از مردم تحت ستم ما در زیر خط فقر 
. به سر برده و حتی قادر به سير کردن شکم خود نمی باشند

البته از رژیمی که دارای ماهيت ضد خلقی ست جز این هم 
   .انتظار نمی رود

  
نکته دوم آن که به موازات انتشار گزارش هزینه های تسليحاتی 

در گزارشی، بار دیگر از تداوم " بلومبرگ" خبرگزاریجهان، 
ورود سالح ها و تجهيزات نظامی آمریکا به ایران خبر داده 

این خبرگزاری به نقل از مقامات بلند پایه و . است
حکومت " کارشناسان آمریکایی عنوان کرده است که 

تجهيزات و تکنولوژی نظامی ساخت  ،ایران از طریق مالزی
   "آورد آمریکا را به دست می

  
" نقض"های مالزیایی با  در ادامه این گزارش آمده که واسطه

حجم "ساله اخير  مقررات منع تجارت تسليحاتی ایران، در یک
از این تجهيزات را در اختيار جمهوری اسالمی قرار داده " بيشتری

البته دسترسی به سالحها و تجهيزات جنگی آمریکایی . اند
سال گذشته یک واقعيت  ٣٠توسط جمهوری اسالمی در طول 

عينی بوده و برغم انکار های طرفين، بارها شواهد آشکاری در 
. اثبات رابطه تسليحاتی پنهانی بين دو دولت افشا شده است

همه بياد دارند که چگونه در جریان افتضاح بطور مثال، 
پرده از گوشه ای از روابط نظامی و سياسی " ایران گيت"

اکنون نيز  .مریکا برداشته شدبين جمهوری اسالمی و آ
" قطعات یدکی"رو شده است که " بلومبرگ"مطابق گزارشات 

تجهيزات نظامی الزم برای موسسات "و  های آمریکایی افکن بمب
توسط واسطه هایی  ،"ای و موشکی ایران فعال در صنایع هسته

در مالزی و دوبی به طور مرتب در اختيار مقامات جمهوری 
این گزارش به نقل از یک مقام . ته استاسالمی قرار گرف

حکومت ایران " دادگستری آمریکا اضافه می کند که 
فهرستی از وسایل و تجهيزات نظامی مورد نياز خود را به 

دهد تا آنها از آمریکا و سایر  های خارجی می واسطه
کشورهایی که ایران با آنان رابطه ندارد این وسایل را 

  ."خریداری کنند
  

" تجهيزات الکترونيکی"ر این، روشن شده که برخی از عالوه ب
آمریکایی که در اختيار ایران قرار گرفته از همان نوعی ست که 
توسط برخی دار و دسته های مسلح عراق مورد استفاده قرار 

وسعت این گزارشات و رسوایی ناشی از آن در حدی ! گرفته اند
ز رسوایی ست که برخی مقامات آمریکایی بدليل جلوگيری ا

بيشتر، چند پرونده در این زمينه را به دادگاه های آمریکا برده و 
تحریم "افراد و نهادهایی شده اند که بزعم آنها " مجازات"مدعی 

جمهوری اسالمی توسط آمریکا را باصطالح نقض " تسليحاتی
  . کرده اند

 
 
 
 
 
 

گوشه اي از روابط تسليحاتي بين 
  ؟!"حكومت شر"و  "شيطان بزرگ"

  !مرگ بر امپرياليسم و سگهاي زنجيريش



  

لشکرکشی نظامی امپریاليستها به عراق و اشغال این کشور 
"  حقوق بشر"و " دمکراسی"که تحت نام برقراری  ٢٠٠٣در سال 

برای توده های محروم عراقی صورت گرفت، برای اکثریت مردم 
سال گذشته جز مرگ و  ٨تشنه آزادی و عدالت واقعی در طول 

. نيستی و فقر و بيکاری و سرکوب ارمغانی در بر نداشته است
می و نابودی اکثر زیر ساخت های اقتصادی و اجتماعی و نظا

جنگ توسط ارتش اشغالگر آمریکا و  در جریانفرهنگی  
متحدینش، و تبدیل این کشور به یک اردوگاه نظامی و جنگی 
برای پيشبرد منافع استراتژیک امپریاليستها، نه تنها دمکراسی 
و حقوق بشر برای مردم عراق به بار نياورد بلکه زندگی مشقت 

گ و کشتار و ترور و فقر و بار مردم را هر چه  بيشتر در مرداب جن
  . گرسنگی و بيکاری فرو برد

  
خبر گزاری آسوشيتد پرس با انتشار یک سلسله آمار در اخيرا 

" آمار کليدی از ابتدای جنگ"مورد وضعيت کنونی عراق تحت نام 
ساله این  ٨کوشيده است تا اوضاع مرگبار ناشی از اشغال 

نظر تامين امکانات اجتماعی و کشور را یک اوضاع بهبود یافته از 
اما با وجود این کوشش . اقتصادی مردم عراق جلوه دهد

مذبوحانه، با نگاهی به درج گزینشی برخی آمار و ارقامها که 
معلوم نيست با چه مکانيزمی دستچين شده اند، بازهم می 
توان و به گوشه ای از اوضاع فاجعه بار جاری در عراق، زیر 

رتش اشغالگر و یک حکومت دست نشانده سلطه سرنيزه های ا
  .پی برددر این کشور 

  
آمار آسوشيتد پرس بدون اشاره به کل تلفات غير نظامی از آغاز 

اشاره می کند که این رقم در ماه می امسال  ،جنگ در عراق
بيش تنها در اين ماه یعنی به طور متوسط . نفر بوده است ٢٧٨

جان خود را از دست داده  نفر غير نظامی در عراق هر روز ٩از 
آماری که بخودی خود نشانگر درجه امنيت و آزادی ست که . اند

عاید مردم عراق و بویژه  ،در سایه سلطه ارتش آمریکا
البته اگر کل تلفات رسمی . زحمتکشان این کشور شده است

شده در این زمينه از ابتدای اشغال را در نظر بگيریم،  "ثبت"
هزار تن از مردم عراق در جریان  ١٠۵از  معلوم می شود که بيش

تا کنون جان  ٢٠٠٣لشکر کشی خونين آمریکا به عراق از سال 
خود را از دست داده اند که قریب به نيمی از آنان کودک و زن 

تن از معلمان و  ۴٣٨مضافا این که در همين مدت . بوده اند
نگار  روزنامه ١۴١استادان دانشگاه و سایر کارمندان آکادميک و 

. قربانی شرایط پس از اشغال توسط آمریکا شده اندترور و نيز 

البته ژنرالهای بلند پایه ارتش آمریکا و ازجمله 
ژنرال تامی فرانکس بارها به اشکال مختلف اعالم 

". شمردن جنازه نيست"آنها " کار"کرده اند که 
اظهار نظر وقيحانه ای که بخوبی نشان می دهد 

ط به قربانيان غير نظامی به آمار وحشتناک مربو
آمار هيچ رو کامل نبوده و در شرایط عدم اعالم 

تعداد توسط ارتش آمریکا،  رسمی کشته شده ها
همچنين . می باشدبسيار بيشتر از این قربانيان 

 ۵/٣با در نظر گرفتن آمار چشمگير حاکی از وجود 
ميليون آواره و مهاجر عراقی می توان به گوشه 
دیگری از فجایع و نابسامانيهای وحشتناکی که 
اشغال عراق توسط ارتشهای امپریاليستی برای 
مردم محروم و رنج دیده این کشور به بار آورده پی 

  .  برد
  

ر، از زمان آغاز جنگ تا پایان ماه مطابق همين آما
سرباز و پرسنل قراردادی غير  ۵٨٧١می امسال 

نظامی وابسته به ارتش آمریکا نيز جان خود را از 
سرباز آمریکایی نيز در درگيریهای  ٣١٨٢٧دست داده و بيش از  
  .نظامی زخمی شده اند

  
به مساله مقایسه ميزان فوق الذکر در بخش دیگری از آمار 

. ت نفت عراق در پيش و بعد از اشغال اشاره شده استصادرا
همانگونه که می دانيم درآمدهای نفتی و کال در آمدهای 
اقتصادی عراق، سالهاست که تحت نظارت اشغالگران و با 

آمار آسوشيتد پرس می گوید . تصميم آنها به مصرف می رسد
 هزار بشکه ۵٨٠ميليون و ٢که ميزان صادرات عراق قبل از جنگ 

هزار بشکه بالغ  ۴٠٠ميليون  ٢در روز بوده و اکنون این رقم به 
می گردد که در شرایط جنگی فعلی بيانگر پيشرفت قابل 
مالحظه ای در حفظ و تداوم بهره برداری از منابع نفتی عراق 

یکی از حوزه هایی . توسط کمپانی های امپریاليستی می باشد
عراق اشغالی ست در " پيشرفت"که در آمار منتشره نشانگر 

. مربوط به تعداد تلفنهای موبایل در بازار این کشور می باشد
مطابق آمار آسوشيتد پرس، در حالی که در عراق قبل از اشغال 

دستگاه تلفن همراه وجود داشت، اکنون بازار این کشور  ٨٠٠٠٠
مملو از انواع تلفنهای همراه کمپانيهای بزرگ امپریاليستی ست 

ميليون دستگاه تلفن همراه  ۵/١٩، قریب به ٢٠١٠و تا ژانویه 
 ٢عراقی  ٣یعنی در این سالها تقریبا از هر  شته استوجود دا

  !بوده اندنفر دارای تلفن همراه 
  

البته در آمار دستچين شده توسط آسوشيتد پرس حتی سخنی 
هم در باره ميزان بيکاری، خط فقر، گرسنگی، فحشا، اعتياد و 

در . با شرایط قبل از اشغال در بين نيستدزدی و مقایسه آنها 
این آمار همچنين از ثروتهای بادآورده مشتی از سرمایه داران 
زالو صفت و خدمتگزاران حکومت دست نشانده آمریکا در عراق 
در مدت نامبرده، که به قيمت نابودی زندگی توده های 

  . زحمتکش این کشور حاصل شده نيز نشانی در دست نيست
  

نمی فوق تنها جلوه هایی از نتایج واقعی اشغال شرایط جه
. عراق توسط ارتش آمریکا و متحدینش را به نمایش می گذارد

به جای " دمکراسی"و " آزادی"اشغالی که نه برای برقراری 
دیکتاتوری رژیم ضدخلقی صدام حسين در عراق، بلکه به منظور 
و  تثبيت حضور مستقيم ارتشهای امپریاليستی در این منطقه

پيشبرد برنامه های طوالنی مدت و استراتژیک امپریاليستها 
  .  سازمان یافته است

 عراق از زبان آمارجنگفجايع 
 



  

اخيرا انتشار نامه سرگشاده خانواده های زندانيان سياسی و دستگير شدگان خيزش 
های توده ای، بار دیگر توجه افکار عمومی را به وضعيت اسرای در بند و خانواده های 

این نامه در شرایطی منتشر می شود که دیکتاتوری . رنجدیده آنها جلب کرده است
حاکم با تالش برای قلع و قمع خونين مبارزات توده ها در یکسال اخير به چنان 

ساله  ٣٠جنایاتی در حق مردم به پاخاسته دست زده که نظير آن در طول حاکميت 
ضرب و  دستگيریهای فله ای مردم و بویژه جوانان،. این رژیم کمتر دیده شده است

شتم تا سرحد مرگ در هنگام دستگيری، شکنجه های قرون وسطایی در زمان 
بازداشت در سياهچالهایی نظير کهریزک، گرسنگی دادن تا سرحد مرگ، مجبور کردن 
زندانيان به ضرب و شتم هم بندیان و خوردن مدفوع و ادرار، تجاوز های وحشتناک به 

نمونه هایی از رفتار جنون بار مزدوران جمهوری تنها ... دختران و پسران دالور دربند و
در خارج از زندانها نيز دژخيمان جمهوری اسالمی . اسالمی با اسرای دربند بوده است

با رفتار وحشيانه با خانواده های نگران و رنجدیده دستگير شدگان، آنها را نسبت به 
گونه توهين و سرنوشت جگر گوشگانشان در  بی خبری کامل نگه داشته و از هيچ 

  .تحقير و اذیت و آزار این خانواده ها نيز دریغ نکرده اند
  

کردن اعدامهای " محکوم"در بخشی از این نامه، خانواده های زندانيان سياسی با 
ايد؟  چرا فرزندانمان را بازداشت کرده :اخير، خطاب به مقامات حکومت نوشته اند

ترين اعتنايی به  رديد و کمهای نمايشی حاضر ک ها را در دادگاه چرا آن
ها هنوز قادر  ها پس از ماه ؟ چرا آن ها و موکالنشان نشده است دفاعيات آن

ها از روند بررسی پرونده و نوع  چرا وکالی آن.  به مالقات با وکاليشان نيستند
اند و با  ها را در انفرادی نگه داشته ها آن خبرند؟ چرا برای ماه شان بي اتهام

در " اند؟ کننده قرار گرفته های خشن و خسته مورد بازجوييچشمان بسته 
را به ) از دستگير شدگان(برخی :" بخش دیگری از این نامه آمده است

های مخوف و هولناکی  هايی که هنوز برای ما روشن نيست به زندان بهانه
ميليون  های چند صد ای معدود را با وثيقه اند و عده شهر فرستاده چون رجايي

تر و  هايی که گاه از زندان سخت مرخصي.  اند نی به مرخصی فرستادهتوما
  ." بريم همه ما در بالتکليفی به سر مي.  تر است کاه جان

  
آمده تنها جلوه کوچکی از رفتار وحشيانه ای ست که دژخيمان  فوقآنچه که در نامه 

ور ما مرتکب جمهوری اسالمی در مواجهه با توده های به پاخاسته و بویژه جوانان دال
  .می شوند

  
نامه سرگشاده خانواده های زندانيان بيانگر صدای حق طلبانه و روحيه باالی مبارزاتی  

و این در شرایطی ست که که اکثریت خانواده های زندانيان سياسی به . آنهاست
دليل شرایط اختناق و سرکوب، امکان اعتراض نيافته و فریاد خشم و تظلم خواهی آنها 

جمهوری اسالمی با ارتکاب به جنایات وحشيانه در زندانها .خفه می شود در گلو
و نمایش وحشيگریهای خود در افکار عمومی و با سرکوب عریان می کوشد 
تا قدرت خود را به رخ توده ها کشيده و برای جلوگيری از سيل مبارزه حق 
طلبانه ای که شيشه عمر این رژیم را هدف گرفته، عمر منحوس نظام 

اما از جنبه دیگر، این . ستثمارگرانه حاکم را چند صباحی طوالنی تر کندا
نمایش رذیالنه سرکوب و قهر تنها ضعف و پوسيدگی حکومت ارتجاعی ای را 

به نمایش می گذارد که برای حفظ 
موجودیت منحوسش، راهی جز توسل 
 .به شکنجه و زندان و چوبه دار ندارد

ر حق جنایات وحشيانه جمهوری اسالمی د
توده های به پاخاسته، نه تنها ماهيت کثيف 
و ضد خلقی این رژیم را با عریانی تمام در 
مقابل دید قرار داده، بلکه بار دیگر این 
واقعيت را آشکار ساخته که بدون سرنگونی 
بی چون و چرای این نظام و تمامی دار و 
دسته های جنایتکارش رسيدن به آزادی 

هوده نيست که بي. امکان پذیر نمی باشد
برغم نمایش سرنيزه های خونين جمهوری 

توده های , اسالمی در ماه های اخير
انقالبی و بخصوص جوانان شجاع ما 
همچنان به مقاومت و مبارزه شان برای 
برافکندن این دستگاه ظلم و سرکوب ادامه 

  . داده اند
  

نامه سرگشاده اخير خانواده های زندانين 
و مبارزه آنها جلوه سياسی و تداوم مقاومت 

بکوشيم تا . ارزشمندی از این حقيقت است
با پژواک صدای حق طلبانه آنها، پيکار برای 
آزادی زندانيان سياسی و سرنگونی رژیمی 
که حياتش با سرکوب و دار و شکنجه و 

  .  زندان گره خورده را تشدید کنيم

  

 

 !زنداني سياسي آزاد بايد گردد
  ترور رييس اداره
  اماكن بوكان

در ادامه درگيریهای نظامی در 
کردستان و عملياتهای مسلحانه در 

اعالم شد ،شهر های غرب کشور 
خرداد ماه جاری  ٣شنبه که روز دو

یکی از مزدوران شناخته شده رژیم 
در شهر بوکان مورد تهاجم از سوی 

موتور سوار قرارگرفت و با شليک  ٢
، جمال  بردهنام. گلوله کشته شد

الدین جامهری معروف به حاجی 
ميری ریيس اداره اماکن شهر بوکان 

آبان  ٤وی در اطراف مدرسه . بود
رار گرفت و بوکان شهر مورد حمله ق

 .ترور شد
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