
  

تمامي كارگران سال نو بر 
!تكشان مبارك بادو زحم  

  

  بهمنبهمن  1919
  

  13891389  بهمنبهمن  1515    ––  9977، شماره ، شماره   چريكهاي فدايي خلق ايرانچريكهاي فدايي خلق ايرانخبري خبري     --نشريه سياسي نشريه سياسي 

از اعتراضات توده ای، در هفته های اخير موج گسترده ای 
کشورهای خاورميانه و برخی از ممالک شمال آفریقا را در نوردیده 

حکومت های دیکتاتور و تا مغز استخوان وابسته، در تونس، . است
که در طول نه سالها، بلکه دهه های ... مصر، اردن، یمن و 

متمادی دژهای تسخير ناپذیر امپریاليسم و بهشت های برین 
سرمایه داران غارتگر جلوه داده می شدند، اکنون با انعکاس 
سهمگين صدای مارش ارتش توده های گرسنه و خشمگين به 

ای قدر قدرت مشاهده خفت و حقارت دیکتاتوره. لرزه درآمده اند
و شرکا، در مقابل طوفان قدرت " مبارک"و " بن علی"نمایی نظير 

تاریخی مردم رنجدیده منطقه، قلب هر انسان آزادیخواه و با 
وجدانی را شاد کرده و در مقابل خواب خوش را از چشم مرتجعين 
وحشت زده ای که کابوس سرنگونی رهبران  مادام العمر را نظاره 

تاریخ یکبار دیگر بر این درس بزرگ مبارزاتی که  .گرند، ربوده است
حتی قوی ترین و سرکوبگرترین حکومتهای ضد خلقی در مقابل 

بيش نيستند مهر تایيد زده " ببر های کاغذی ای"قدرت توده ها، 
این ندا را بيش از هر کس امپریاليستهایی شنيده اند که . است

علی و مبارک و  سالهای متمادی با حمایت از مزدورانی نظير بن
عامل اصلی فقر و فالکت و گرسنگی و سرکوب ميليونها تن از ... 

آنها اکنون با دیدن . توده های ستمدیده خاورميانه می باشند
سيل غير قابل سد مبارزات توده ای، از زبان باراک اوباما با 

صدای شما را : "فریبکاری به جوانان مصر پيغام می دهند که 
به خرج " خشونت"مانه از مردم می خواهند که ؛ و بيشر"شنيدیم
از آنها می خواهند که به رفتن مهره هایی نظير بن علی . ندهند
که با شنيدن خبر حرکت مردم برای آتش زدن کاخ ریاست  –مزدور 

فرار را بر قرار ترجيح داد، رضایت داده و _ جمهوری تونس
االخره ب. شده تلقی کنند" تمام"و " پيروز"مبارزاتشان را 

حتی رضایت به سقوط نوکران (امپریاليست ها به هر تاکتيکی 
متوسل می گردند تا از پيشروی و ) خود نظير بن علی و مبارک

تعميق جنبش توده ای جلوگيری کرده و نظام استثمارگرانه حاکم 
و ارتش و نيروهای سرکوب به مثابه عامل اصلی بقای سلطه خود 

  . مبارزات و خشم توده ها حفظ کنندبر حيات توده ها را از گزند 
رویدادهای عظيمی که اکنون در خاورميانه شاهد آن هستيم، 

" غرش رعد در آسمان بی ابر"حوادثی ناگهانی و به قول معروف 
سيل و طوفانی که با انفجار توده ها در تونس، مصر، . نبوده اند

ناپذیر  درگرفته است، قبل از هر چيز نتيجه اجتناب... اردن، یمن و 
محصول مستقيم شدت یابی تضادهای طبقاتی در جامعه و 

سالهای مدید سلطه وحشيانه امپریاليسم و دیکتاتوری سرمایه 
سلطه ای که با تجهيز تا بن  .داران وابسته در این کشورهاست

دندان یک ماشين نظامی ضد خلقی و اتکا به سرکوب عریان هر 
ای آشکار قدرتهای در سایه حمایت هصدای دمکراتيک مخالف 

، تسمه از گرده توده های تحت ستم عرب کشيده و با جهانی
پيشبرد برنامه های اقتصادی دیکته شده توسط قدرتهای 
امپریاليست، که گام آخر آن حذف سوبسيدها بود، چنگال 
غارتگران جهانی را هر چه بيشتر بر گلوی کارگران و توده های 

   .است زحمتکش و گرسنه این کشورها فشرده
٢صفحه   

  

  

  
  

 ٢٢و  ٢١سالگرد قيام قهرمانانه مردم به پاخاسته در گرامی باد 
  !نی رژيم ضد خلقی شاهوو سرنگ ١٣۵٧ن بهم

 

  !براي كه به صدا درآمده اند "زنگها"
  

  )نگاهي به تحوالت خاورميانه(
 

  ! "دهه فجر"تشديد تبليغات ضد فدايي صدا و سيما در 
  

می نامد ماشين تبليغاتی " دهه فجر"آنرا با فرارسيدن سالگرد قيام پرشکوه بهمن که دستگاه تبليغاتی جمهوری اسالمی 
جمهوری اسالمی بخشی از برنامه عوامفریبانه خود را به روال هر سال به وقایع مربوط به سرنگونی رژیم ضد مردمی شاه و 

ليه امسال با توجه به خيزش توده ای مردم دالور ما بر ع. جایگزینی آن با حکومت ضد مردمی جمهوری اسالمی اختصاص داده اند
جمهوری اسالمی، بخش مشخصی از تبليغات رادیو تلویزیونی حکومت در این ایام به تبليغات ضد کمونيستی و بویژه تبليغات بر 

تا جایی که کانال یک صدا و سيمای جمهوری اسالمی با استناد به . عليه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران اختصاص یافت
جالد در زمان سقوط شوروی سابق، بخشی از اراجيف ضد کمونيستی او و رهنمودهایش به خمينی " تاریخی"باصطالح نامه های 

در این نظامها از مزایای حکومت اسالمی برای آنها سخن پراکنی " دیکتاتوری"سران حکومت شوروی را پخش کرده و با اشاره به 
ایی خلق را مورد خطاب قرار داده و به حمله، توهين و نموده و در ورای این نامه به شدت کمونيستهای ایران و بویژه چریکهای فد

این حمالت تبليغاتی مسموم و فاقد کمترین عنصر حقيقت به کمونيسم و چریکهای فدایی خلق در برنامه های . تهدید آنها پرداخت
ا مشاهده دهه فجر در شرایطی صورت می گيرد که بخش فرهنگی وزارت اطالعات جمهوری اسالمی هم در سالهای اخير ب

گرایش فزاینده در ميان جوانان مبارز به ایده ها و تجارب انقالبی کمونيستهای جامعه ما و بویژه چریکهای فدایی خلق در زمان شاه، 
کارزار سيستماتيک و ضد انقالبی ای را بر عليه کمونيستهای فدایی سازمان داده و برای مسموم کردن ذهن جوانان مبارز، صد ها 

را از قلم به مزدها و مرتجعين متفاوت در ابزارهای متنوع تبليغاتی خویش منعکس کرده و کوشيده است که ... له و نوشته و مقا
به بيگانه " وابسته"و " گانگستر"چریکهای فدایی خلق ایران و کمونيستهای صدیق را در ذهن کنکاش گر جوانان، مشتی عناصر 

ه تالش برای ادامه راه آنها و استفاده از تجارب مبارزاتيشان هيچ گونه نتيجه و فایده ای معرفی کند تا این طور به جوانان القا شود ک
با وجود آنکه با افشاگری نيروهای انقالبی و بویژه چریکهای فدایی خلق بعضی از اهداف ضد انقالبی بخش . نخواهد داشت

یم همچنان به ادامه تالشهای تبليغاتيشان بر عليه رژ" سربازان گمنام امام زمان"فرهنگی وزارت اطالعات شکست خورد، اما 
تبليغات ضد فدایی جمهوری اسالمی در دهه فجر امسال از صدا و سيمای این رژیم در واقع بخش دیگری . کمونيستها می پردازند

 .   لق استاز سياست تبليغاتی ضد کمونيستی جمهوری اسالمی بر عليه تمام کمونيستهای ایران و مشخصا چریکهای فدایی خ



  

براي كه به صدا  "نگهاز"
  1از صفحه    ...درآمده اند

نگاهی به اوضاع وخيم اقتصادی تونس و 
و سایر کشورهای وابسته در ( مصر 
نشان می دهد که تحت بر نامه ) منطقه

های اقتصادی ضد خلقی حکومتهای 
فاسد و مزدور در این کشورها چگونه 

د تا سرمایه های جهانی قادر شده ان
بویژه در سالهای اخير با تشدید غارت 
و چپاول توده های منطقه جيب های 
خود را هر چه بيشتر پر کرده و در 
عوض ميليونها تن از مردم زحمتکش 
را به تدریج در مرداب فقر و گرسنگی 

روند فوق بدنبال  .و بيکاری غرق کنند
موج جدید بحران اقتصادی مرگباری که 

در سطح بين  نظام سرمایه داری را
المللی و در نوک هرم آن یعنی در 

" قوی ترین"باصطالح پيشرفته ترین و 
کشورهای آمریکایی و اروپایی در برگرفت، 

تالش . هر چه گسترده تر و سریعتر شد
امپریاليستهای آمریکایی و اروپایی به 
منظور انتقال بار بحرانهای اقتصادی خود بر 
ر دوش کارگران و خلقهای تحت ستم د

جوامع وابسته از طریق افزايش مافوق 
سود حاصل از غارت و چپاول ثروتهای ملی 
و منابع انرژی این کشورها و استثمار 
شدیدتر نيروی کار، سرانجام کاسه صبر و 

مردم برای نان . تحمل رنجبران را لبریز کرد
و کار و آزادی به خيابانها ریختند، چندین 

يصال تن از محرومين از شدت خشم و است
در تونس و بعد در کشورهای دیگر خود را 

شورش آتش زدند و به این ترتيب 
، ماشه گرسنگان به خاطر نان و کار

انفجار بزرگ ولی اجتناب ناپذیر خشم توده 
اینها زمينه های . های منطقه را چکاند

مادی تراکم  تدریجی ابرهای سياهی در 
منطقه خاور ميانه بودکه سرانجام طوفان 

ز آن، سد دیکتاتوری امپریاليستها و حاصل ا
حکومتهای دست نشانده شان را شکافته 
و سلطه آهنين حکومتهای فوق را به لرزه 

  . انداخته است
  

با فرار بن علی و تشدید فشار بر سایر 
رژیم های دیکتاتوری توسط توده های به 
جان آمده، اکنون فضای جدیدی در 

تی از خاورميانه ایجاد گشته که در آن ليس
دیکتاتورهای ظاهرا مادام العمر در انتظار 

زمانی لنين کبير، ! نوبت رفتن خود هستند
این آموزگار و یار بزرگ توده های زحمتکش 
با بررسی بحرانهای ذاتی نظام 
امپریاليستی و مشاهده رویدادهای جاری 

" بحران های اقتصادی"بانگ بر آورد که 
ينه اجتناب ناپذیر نظام امپریاليستی زم

. های توده ای هستند" انقالب"ساز 
فضای ملتهب سياسی کنونی در منطقه 
خاورميانه بار دیگر بر آموزشهای 
مارکسيستی آن انديشمند بزرگ مهر 

  بحرانهای تشدید . تایيد کوبيده است

  
مرگبار اقتصادی نظام سرمایه داری و 
انتقال بار آن به کشورهای وابسته 

شبح توسط غارتگران بين المللی 
انقالب را بر فراز دژهای امپریاليسم 
در این منطقه استراتژیک به حرکت 

آنهم درست در شرایطی  .درآورده است
که هنوز زوزه های چند سال پيش 
مدافعين نظام سرمایه داری که با 
مشاهده سقوط رویزیونيستهای حاکم بر 
شوروی سابق و فروپاشی اردوگاه دروغين 

انقالبات و عصر " پایان"سوسياليزم، 
نظام محتضر سرمایه داری را " جاودانگی"

به خيال خود جشن می گرفتند فراموش 
اکنون بر بستر تحوالت . نشده است

خاورميانه بسياری از نظریه پردازان خادم 
بورژوازی نيز بجای استفاده از ترجيع بند 

مجبور شده " انقالب"و " پایان تاریخ"پوچ 
اعتراف " يبراليسمپایان دوره نئو ل"اند تا به 

دوره ای که قرار بود در آن سرمایه . کنند
داری با ایجاد ظرفيتهای جدید در خود، 
اقتصادی پویا و شکوفا و دمکراسی و 
برابری برای تمام  جهان تحت سلطه 

چه خيال ! (خویش به ارمغان بياورد
  !)باطلی

  
از سوی دیگر با وقایع اخير، امپریاليستها، 

یگری درک کرده اند که پيش از هر نيروی د
با لرزان شدن پایه دیکتاتوریهای وابسته به 
خود در اثر خيزشهای انقالبی توده ای، 
منافع استراتژیک آنها در خاورميانه در خطر 

در نتيجه آنها به تکاپو افتاده . افتاده است
ی خطر، "زنگها"با بصدا درآمدن . اند

اکنون صدای بسيار بلند و قوی ای در 
ریه پردازان و استراتژیستهای ميان نظ

بورژوازی بگوش می رسد که 
رفتن دیکتاتوریهای فاسد " ضرورت"از

موجود در منطقه و پاسخ به 
توده های خاورميانه برای " خواست"

! دم می زنند" دمکراسی"ایجاد 
همانهایی که تا زمانی نه چندان دور 
بيشرمانه رژیمهای ضد خلقی و 

مصادیق  سرکوبگر  تونس و مصر را از

در خاورميانه می " دمکراسی"
ناميدند و ارتشها و نيروی سرکوب 
آنان را تا بن دندان به سالح و جنگ 
افزار های مهلک تسليح می کردند و 
باالخره تمام سرکوبگری و اعمال ضد 
خلقی آنان که در خدمتگزاری به 
امپریاليستها انجام می گرفت را عين 

مين امروز ه .می خواندند" دمکراسی"
ها هستند که از قول  تونی بلر نخست 
وزیر سابق و منفور انگلستان از چگونگی 

قدرت از حسنی " انتقال مسالمت آميز"
که مرتبا عربده می کشد که تا (مبارک 

انتخابات بعدی قصد ترک مسند ریاست 
به زمامداران بعدی داد ) جمهوری را ندارد
  . سخن می دهند

  
اورميانه بر در نتيجه، وقایع جاری در خ

درس مبارزاتی دیگری برای توده های آگاه 
امپریاليستها تاکيد می کند و آن این که 

هيچگاه سرنوشت خود را با 
سرنوشت سگان زنجيریشان پيوند 

و هر گاه که مصالح آنها در  نمی دهند
مقابل جنبش مردمی ایجاب کند، براحتی 
چتر حمایتی خود را از روی سر نوکرانی 

ی و مبارک و شرکا برداشته و نظير بن عل
برای حفظ منافع دراز مدت خویش به 

امپریاليست . سقوط آنها رضایت می دهند
ها با اتخاذ چنين تاکتيکی امروز می 
کوشند بر موج نارضایتی و جنبش توده ها 
سوار شده و آن را از مسير سرنگونی 

اجتماعی که  - کليت نظام اقتصادی
ور هائی است آفریننده و حافظ چنين ديکتات

  .، منحرف کنند
  

امروز، منطقه خاورميانه با توجه به بحران 
اقتصادی عميقی که نظام سرمایه داری را 
فرا گرفته و به برکت خيزش توده ای 
عظيمی که در آن جریان یافته، آبستن 

بدون شک . تحوالت بسيار بزرگی ست
این که جنبشهای توده ای خلقهای 

و هدف تحت ستم عرب که با شعار 
نابودی ظلم و ستم به خيابانهای 

ریخته ... تونس و مصر و یمن و اردن و 
اند چه سمت و سویی پيدا کنند و تا 
چه حد از مرز صرف سرنگونی 
حکومتهای فاسد و وابسته کنونی 
عبور کنند امری ست که با جریان 
روند این جنبشها و پتانسيل تداوم و 
تعميق آن در زیر یک رهبری ضد 

اليستی و کمونيستی گره امپری
اما در پيکاری که با . خورده است

جریان مبارزه توده ای، هم اکنون در 
کشورهای منطقه بر پا شده وظيفه 
قاطع نيروهای انقالبی و آگاه تالش 
برای ایجاد این رهبری انقالبی و 
 .گسترش و تقویت صفوف آن است

بکوشيم از هر طریق ممکن و از جمله با 
و تحليل های درست اشاعه نظرات 

کمونيستی در ميان توده های دست اندر 
کار مبارزه انقالبی به این امر یاری 

      .   برسانيم

 

 !!خلقهاي تحت ستمخلقهاي تحت ستمبرقرار باد اتحاد تمامي نيروهاي انقالبي و همه برقرار باد اتحاد تمامي نيروهاي انقالبي و همه 



  

  در ميان زنان "كارتن خوابي"رشد 
درصد از  ٢بر اساس آمار اعالم شده و رسمي، زنان آارتن خواب "

ها  دهند و متوسط سنی آن آل افراد آارتن خواب را تشكيل مي
اما اينطور آه معلوم است و از .  .سال است ٤٥تا  ٢٥

آيد، تعداد  اظهارنظرهای همراه با نگرانی مسئوالن شهری بر مي
این خبر تکان دهنده که " اين زنان روز به روز در حال افزايش است

منعکس کننده گوشه ای از شرایط بيکاری و معضل دردناک کارتن 
ت، توسط خوابی در ایران تحت حاکميت جمهوری اسالمی س

  .  بهمن ماه انتشار یافته است ٦به تاریخ " خبر آن الین"خبرگزاری 
یکی از دردناکترین و زشت ترین پدیده هایی که تحت نظام 
ظالمانه حاکم در جامعه ما با سرعتی اعجاب آور رشد کرده بی 

که اکنون زنان محروم و بی . ست" کارتن خوابی"خانمانی و 
رشد فزاینده فقر و . شدید در بر می گيردسرپناه را نيز با سرعتی 

بيکاری و گرسنگی و گرانی بویژه در ميان طبقه کارگر و تحتانی 
ترین اقشار جامعه تحت سلطه ما در سی سال گذشته باعث 
وجود هزاران تن از جوانان، زنان و کودکانی شده که بدليل فقر 

نهای مطلق و فقدان سرپناه در تمام طول سال و بویژه در زمستا
سرد و طوالنی مجبور به خوابيدن در خيابانها با استفاده از کارتن 

این پدیده دردناک بویژه در شهر های بزرگ و مخصوصا . می شوند
تهران از ابعاد وسيعی برخوردار است و ساالنه تعداد زیادی از 
کارتن خوابهای بيگناه به علت فقر و فالکت زایيده نظام حاکم و 

جمهوری اسالمی، در اثر سرما، بيماری،  عدم رسيدگی رژیم
این پدیده بگونه ای در . گرسنگی در کنار خيابانها جان می دهند

حال افزایش است که یکی از کارهای رفتگران شهرداریها در صبح 
های زود در فصل زمستان در شهر های بزرگ، جمع کردن اجساد 

ی زندگی کارتن خوابهایی ست که در فقدان کمترین امکانات طبيع

در گوشه و کنار 
خيابان بویژه در 
محالت فقير 
نشين و جنوبی 
شهر تهران 

نظير، 
شوش،مولوی 

و دروازه غار 
.  جان می دهند

ابعاد پدیده 
کارتن خوابی 
به حدی ست 
که اخيرا صدای 
اعتراض برخی 
از مقامات خود 
رژیم ضد خلقی 

جمهوری 
اسالمی هم 

رهنگی و اجتماعی در آمده و مرتضی طالیی ریيس کميسيون ف
در برخی از مقاطع سال "شورای شهر تهران فغان بر آورده که 

ها با نياز جامعه برابر  فضای موجود نگهداری موقت آارتن خواب
او اقرار کرده است که بيماری های خطرناکی نظير ". نيست

هپاتيت و ایدز نيز از بيماریهای مرگبار شایع در ميان کارتن 
شدن حضور  "عادی"شورای شهر تهران،  این مقام. خوابهاست

برای  "زنگ خطری"زنان معتاد و آارتن خواب در آنار خيابان را 
  .ناميده استجامعه 

 چهره كريه ديكتاتوري حاكم از
  4از صفحه   ... وراي يك تصوير

  
درست به دليل دیکتاتوری ذاتی سيستم 
سرمایه داری حاکم در ایران است که در 
جمهوری اسالمی، کارگرانی که خواهان 
تشکيل سندیکاهای صنفی و یا اتحادیه های 

ه منظور تعدیل شرایط استثمار خویش کارگری ب
هستند، با تعقيب و آزار سيستماتيک حکومتی 

در جمهوری . روبرو شده و زبان آنها را می برند
اسالمی، زنانی که برای داشتن حقوق کاری و 
صنفی و شغلی برابر با مردان و کسب حقوق 
انسانی برای زنان  تالش می کنند، دستگير و 

ازاتهای وحشيانه قرار زندانی شده و مورد مج
در این رژیم و تحت دیکتاتوری . می گيرند

سبعانه آن، دانشجویان به دليل کوچکترین 
. مطالبات صنفی خود شدیدا سرکوب می شوند

تحت چنين حکومتی خلقهای تحت ستم که از 
طبيعی ترین حقوق انسانی خود محرومند، 
هنگام تالش برای تحقق خواستهای انسانی 

ر کشی نظامی و گلوله و بمب و خویش با لشک
و باالخره در چنين جنگ مواجه می شوند، 

که دستمزد و هم رژیمی با معلمان زحمتکشی 
حقوق عادالنه درخواست می کنند، همچون 

با وحشی گری تمام  ،نمونه این دبير بازنشسته
در واقع تحت سلطه چنين . برخورد می شود

و حکومتی، هر گونه مخالفت با  نظام 
تاتوری سياه حاکميت، حتی مخالفت دیک

، در نظام" قوانين"ميز و در چارچوب آمسالمت 
عاقبتی جز زندان  صورت جدی شدن و تداوم آن،

. مرگ نخواهد داشت سرانجامو شکنجه و 
واقعيتی که با تمام وجود بر ضرورت مبارزه در 
جهت نابودی این نظام و دیکتاتوری ذاتی آن به 

ری دمکراسی و تداوم آن مثابه شرط اوليه برقرا
 .        تاکيد می کند

 

  !مارس، روز جهاني زنان كارگر و زحمتكش 8در بزرگداشت 

این حقيقت را مردم ما در . به درستی گفته شده که سرکوب زنان، سرکوب جامعه است...
کرده اند؛ به خصوص دیده اند طی سی سال سلطه جمهوری اسالمی بطور عينی تجربه 

که حاکمين، هر زمان قصد ایجاد رعب و وحشت در ميان مردم و تشدید سرکوب در جامعه 
را داشته اند، این قصد را در اولين گام، با سرکوب هر چه بيشتر زنان و شدت بخشيدن بر 

روز از بنابراین، بی دليل نيست که ام. اجحافات و توهين و تحقير آنان عملی کرده اند
دختران جوان دانشجو گرفته تا زنان خانه دار همگی در وسعتی چشمگير، دليرانه برای 
نابودی جمهوری اسالمی می جنگند و با از خود گذشتگی و شایستگی تمام در جهت 
دست یابی به همه حقوق بر حق خویش و رسيدن به آزادی در صف مقدم مبارزه قرار می 

زنان جهت سرنگونی رژیم سراپا ننگ و جنایت جمهوری مبارزه شجاعانه این . گيرند
اسالمی ، امروز در عين حال حنای کسانی را بی رنگ کرده است  که دیروز با دیدگاه های 

محدوده لغو یا تغيير قوانين ارتجاعی رژیم بر  اصالح طلبی می کوشيدند مبارزات زنان را در
طلب که مصالح و منافعشان در گرو حفظ در این مسير زنان اصالح . عليه زن، محصور سازند

رژیم جمهوری اسالمی است، حتی یکی از مهمترین خواست های زنان ایران یعنی آزادی 
واقعيت این بوده و هست که قوانين زن ستيز جمهوری . پوشش را نيز نادیده می گرفتند

ن با اصالحات اسالمی با موجودیت و بقای این رژیم در هم تنيده شده است و لذا زنان ایرا
یا آن طور که امروز تبليغ می شود تحت پرچم سبز، یعنی بدون از بين بردن رژیم جمهوری 
 .اسالمی هرگز نمی توانند از شّر آن قوانين ارتجاعی و قرون وسطائی، خالصی یابند

قوانين ضد زن رژیم حاکم و به طور کلی ستم بر زنان و فرو دست خواندن آنان، در خدمت 
اران قرار دارد؛ و جمهوری اسالمی با ایدئولوژی مذهبی و با اسالم خواهی های سرمایه د

خود در واقع، شرایط استثمار هر چه بيشتر نيروی کار زنان و از این طریق تشدید هر چه 
در اینجا، با استناد . بيشتر استثمار کل طبقه کارگر را برای سرمایه دارن تسهيل می کند

د می شود که چرا قوانين زن ستيز جمهوری اسالمی همراه با به حقيقت فوق تنها تأکي
خود این رژیم ضد زن را تنها توده زنان انقالبی همراه با مردان انقالبی با در پيش گرفتن 
راهی انقالبی، قادر هستند به زباله دان تاریخ بيافکنند؛ و چرا کليت جمهوری اسالمی با 

ها یعنی با قدرت زنان و مردان آگاه و سلحشور،  هر جناح و دسته اش، باید با قدرت توده
نابود شده و از بين برود تا امکان تدوین قوانين مترقی به نفع زنان و بطور کلی آزادی زنان 

اگر قبول داریم که بهترین معيار برای سنجش آزادی در یک جامعه، ميزان . ميسر گردد
گونی رژیم جمهوری اسالمی، یکی از آزادی زن در آن جامعه است، بنابراین، در فردای سرن

مهمترین نشانه های دولتی که خود را دموکراتيک و مردمی بنامد، این خواهد بود که به 
مثابه اولين گام نه فقط در تمام زمينه های اقتصادی، اجتماعی و سياسی، برابری کامل 

ر عمل نشان دهد حقوق زنان با مردان را در قانون به رسميت بشناسد، بلکه اعالم کند و د
که حق هيچ گونه دخالتی در امور خصوصی مردم، از چگونگی پوشش زنان گرفته تا 

  .رهای فکری افراد جامعه را ندارداعتقادات و باو

اسفند  -روز جهاني زن مارس 8برگرفته  از پيام رفيق اشرف دهقاني به مناسبت 
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  !چهره كريه ديكتاتوري حاكم از وراي يك تصوير
  

  هاشمبه نام تصاویر به غل و زنجير بسته شدن یک معلم بازنشسته شهر مشهد 
  در تخت بيمارستان توسط مزدوران رژیم جمهوری اسالمی که اخيرا به، خواستار 
  دل هر انسان با وجدانی را به درد آورده و خشم هر چاپ رسيده، در درجه اول  

  با دیدن عکس در غل و .آزادیخواهی را بر عليه این حکومت ضد خلقی بر می انگيزد
  برای این سوال می باشد، مشهد  معلمان عضو کانون صنفیزنجير این معلم که  

  ر رفتارکه مگر او چه کرده است که با شيوه ای که یاد آو هر کسی مطرح می شود
  سبوعانه برده داران با برده هاست، این چنين مورد مجازات قرار گرفته است؟ 
  

  این معلم زحمتکش که مدتی پيش توسط جيره خواران حکومت دستگير شده نه 
  و یا " وابسته به بيگانگان"است، نه از عناصر " گروه های ضد انقالب"عضو 

  "نه از عناصر  و نظام نکبت بار حاکم" براندازی"است و نه در صدد " استکبار جهانی"
  ،)تی که جنایتکاران حاکم در توصيف مخالفان خود به کار می برنداعبار(است " فتنه

  هم نيست که جمهوری ....او دزد و قاتل و جنایتکار و قاچاقچی مواد مخدر و  
  نبا ایرا غایت ضد انسانی خود نسبت به او ه اسالمی بتواند بخيال خویش رفتار ب

  برای تمام کسانی که با دیدن این عکس به. بهانه ها در افکار عمومی توجيه کند 
  فکر فرو می روند که این پيرمرد چه کرده است که حتی در زمان دست و پنجه نرم  

  ، مزدوران این چنين او را با غل و زنجير به تخت در یک بيمارستانکردن با بيماری 
  جرمی بجز بلند کردن صدای همکاران زحمتکش  باید گفت که او هيچ ؟!بسته اند

  خود و طرح و پيگيری مطالبات هزاران هزار معلم زحمتکشی نداشته که تحت 
  حاکميت سياه جمهوری اسالمی با وجود کار طاقت فرسا قادر به سيرکردن شکم 

  . خود و خانواده هایشان نيستند
  
  شهر مشهد است که بجرمدبير زحمتکش و بازنشسته ای در  ،هاشم خواستار! بله

  پيگيری حقوق صنفی و طبيعی همکارانش، بجرم درخواست دستمزدی عادالنه، 
  شرایط انسانی در محيط کار و دفاع از حق تشکلهای صنفی مستقل از مزدوران 
  دستگير شده و پس از بيماری شدید ناشی از   ،رژیم در محيط های آموزشی 

  ا غل و زنجير به بيمارستان منتقل شده است شکنجه و اذیت و آزارهای مزدوران، ب
  تا دوباره توان مورد نظر دژخيمان را برای تحمل زندان و شکنجه و آزار را پيدا کرده و به

  .سياهچال بازگردانده شود 
  
  بدون شک تا آنجا که به جنبه های ضد انسانی این تصویر و رفتار ضد خلقی جيره 
  .بسيار بيشتر می توان مکث کرد ،بازمی گرددخواران حکومت با این دبير مقاوم  
  دیکتاتوری و اما این رفتار شاهد بسيار کوچکی از حاکميت جمهوری اسالمی  

  که می باشد ماهيت ضد خلقی نظام سرمایه داری وابسته به امپریاليسم ناشی از 
  ره ميليونها تن از کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان، دانشجویان و باالخ آنتحت 

  . ساعت با تجليات سرکوبگرانه آن در زندگی خویش روبرو بوده اند هر  سال گذشته هر روز و ٣١خلقهای تحت ستم ما در طول 
  

سند روشن دیگری دال بر این واقعيت است که نظام سرمایه داری حاکم بر کشور ما، با چنان دیکتاتوری عریانی در  ،این تصویر
طبقه حاکم ظرفيت تحمل کوچکترین مخالفت دمکراتيک با بنيانهای ضد خلقی خود  ،در چارچوب آن روبنای خود گره خورده است که

توده  -و نه سياسی -را نداشته و برخالف کشورهای سرمایه داری متروپل هر گونه کوشش و حرکت برای حتی مطالبات صنفی 
این دليل است که مبارزه مردم ما با صرف دیکتاتوری به  .های تحت ستم با تعقيب و زندان و شکنجه و حتی مرگ پاسخ می گيرد

درک این . حاکم بدون مبارزه برای نابودی سيستم سرمایه داری در کشور نمی تواند منجر به آزادی و دموکراسی در جامعه ما گردد
آگاه و رزمنده ما خواهد قانونبندی و درس گيری از تجارب حاصل از آن نقش مهمی در ارتقاء آگاهی و پيشرفت مبارزات توده های 

  ٣صفحه                          . داشت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تظاهرات معلمان در مقابل مجلس ضدخلقي

 


