
  

تمامي كارگران سال نو بر 
!تكشان مبارك بادو زحم  
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  13861386فروردين فروردين   1515    ––  5353ه ه ، شمار، شمار  چريكهاي فدايي خلق ايرانچريكهاي فدايي خلق ايران  خبري   خبري --نشريه سياسي نشريه سياسي 

  
 ملوان انگليسی توسط مامورین ١۵رویدادهای هفته های اخير و در راس آن دستگيری 

جمهوری اسالمی در آبهای مرز ايران و عراق و تشدید تنشهای دیپلماتيک بين 
 را در راس اخبار و گزارشات جمهوری اسالمیيا، بار دیگر حکومت ایران و دولت بریتان

جدید " تبليغات جنگی"منتشره در خبرگزاریهای مهم بين المللی قرار داده و موجی از 
در این رویدادها در حالی اتفاق می افتند که . دامن زده است این رژیمرا بر عليه 

م آمریکا در سالهای اخير،محافل قدرتمندی در هيات حاکمه امپریاليس
که طرح " ( استراتژی نوین دفاعی آمریکا برای سده آینده"چارچوب پيشبرد 

آن از اواخر دوره کلينتون به عنوان نقشه جنگی جدید آمریکا در مقابله با 
برای عملی کردن ) امپریاليست های دیگر درسطح بين المللی مطرح شد

هان نمی کنند که این سياست به اشغال افغانستان وعراق دست زده و پن
برای پيشبرد مقاصد امپریاليستی و طرحهای کالن خود، مصممند تا درصورت 

عملی " کليد"لزوم به ایران نيز حمله کنند؛ چرا که اين محافل مدعی اند که 
در چنين اوضاع و احوالی . از ایران می گذرد" خاورميانه بزرگ"شدن طرح 

،  فزاینده و گام به گام آمریکافشارهای خزنده ولیست که ما می بينيم با 
شورای امنيت سازمان ملل همچون تجربه رژیم صدام حسين، قطعنامه های 
جدیدی بر عليه جمهوری اسالمی تصویب می کند و گام بگام شرایط را به 

 بر تعداد نيروها و ادوات جنگی استراتژیک آمریکا اوضاع جنگی نزدیکتر می سازد؛
د؛هواپيماهای جنگنده آمریکایی حریم هوایی ایران را در خليج فارس افزوده می شو

مرتبا نقض می کنند؛ و کار تا جایی پيش می رود که هراز چند گاه یکبارحتی اخباری 
حمله به ایران برای سنجش افکار " تاریخ قطعی"مبنی برتعيين روزمشخصی به عنوان  

  زم امپریاليسم آمریکا بر این روند نه تنها از یک سو بر تداوم ع .عمومی عنوان می شود
  طلبانه و کشورگشایانه هيات حاکمه این کشور تاکيد می گذارد،  پبشبرد مقاصد جنگ

  
  
  
  
  
  
  

  
بلکه از سوی دیگر نگرانی به حقی  را 
در ميان توده های تحت ستم ما و 
نيروهای آزادی خواه و مردمی دامن 

هزینه "زده است چرا که آنها می دانند 
 جبران چنين سياستی غير قابل" های

را قبل از هر کس مردم ايران 
بویژه این که توده های . بايدبپردازند

تحت ستم ما شاهد ابعاد فاجعه 
بارسياستهای ضد ملی و ضد مردمی 
سران رژیم وابسته به امپریاليسم 

پرونده "جمهوری اسالمی در رابطه با 
هستند و می بينند که " هسته ای

 مایه ضد چگونه الف و گزافهای بی
آمریکایی و سياستهای ضد خلقی 
دولت احمدی نژاد، در عمل دقيقا در 
راستای سياست ضد خلقی و جنگ 
طلبانه دولت بوش سازمان یافته 

تا جایی که همگان شاهدند که . است
هر بار احمدی نژاد مزدور با تشویق 
هم پالگيهایش از بلندگوهای عمومی 

ید صهيونيسم نابود با" عربده های پوچ 
اتوبوس هسته ای جمهوری "و " گردد

سر می " اسالمی دنده عقب ندارد
دارو " محبوبيت"دهد، در آمریکا بر 

دسته بوش و جنگ طلبان افزوده شده 
آنها با هيمه " مبارزه با تروریسم"و تنور

های امثال احمدی نژاد شعله ورتر می 
  )2ادامه در صفحه (                                .گردد

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ! !  به امپرياليسم به امپرياليسم""!!نهنه""
  !!هوري اسالميهوري اسالمي به جم به جم""!!نهنه""    

  ! ! زنده باد انقالب زنده باد انقالب               
  !!زنده باد كمونيسمزنده باد كمونيسم                      

  ! مقامات رژيمخواري   و رسوايي رشوه "توتال"
وتال، در هفته های با اعترافات يکی از مديران کمپانی فرانسوی ت

اخير گوشه ديگری از ابعاد فساد و رشوه خواری سران رژيم 
در جريان تحقيقاتی . جمهوری اسالمی از پس پرده بيرون افتاد

که دادگستری فرانسه از مديران شرکت توتال به عمل آورده 
 ١٩٩٧معلوم شده که مقامات اين کمپانی امپرياليستی در سال 

ال در مناقصه مربوط به قرارداد عظيم برای تضمين پيروزی توت
مقامات بلند پايه جمهوری "توسعه ميدان گازی پارس، به 

رشوه داده اند و از خانواده رفسنجانی فاسد و جنايتکار " اسالمی
به عنوان يکی از دريافت کنندگان رشوه در اين پرونده نام برده 

يکی از " کريستوفر دمارژی"مطابق اعترافات . شده است
 که -يران توتال، پيش از امضای قرارداد نفتی پارس جنوبی مد

يکی از اسارتبارترين قراردادهای غارتگرانه نفتی منعقد شده 
توسط جمهوری اسالمی با امپرياليستها در زمان حيات اين رژيم 

 ميليون ها يورو از طريق حساب بانکی منشی -وابسته می باشد
فسنجانی ها رسيده بدست ر) مهدی(پسر رفسنجانی جنايتکار

 )3ادامه در صفحه(                             .است

  !ادامه مبارزات حق طلبانه معلمان
 ١۵بدنبال حرکت اعتراضی ده هزار تن از معلمان در تاريخ 

اين اعتراضات بر اسفند ماه در تهران،  در آغاز سال جديد نيز 
عليه شرايط وخيم معيشتی و کاری ادامه يافت و برغم سرکوب 
وحشيانه اعتراضات آنها و دستگيری قريب به هزار تن از 
فعاالن اين حرکت توسط رژيم ضد خلقی جمهوری اسالمی، 
دامنه اعتراضات معلمان به ديگر شهرهای ايران نيز کشيده 

ر پيگيری اعتراضات در کرمانشاه، معلمان اين شهر د. شد
خود برای افزايش حقوقها و هماهنگ شدن دستمزدهايشان با 
حقوق و مزايای ساير کارمندان دولتی، در استانه سال جديد در 
مقابل اداره آموزش و پرورش اين شهر دست به تجمع و 

به دستور مقامات ضد خلقی استانداری که حتی . اعتراض زدند
 را نداشتند، نيروهای انتظامی تحمل تجمع مسالمت آميزمعلمان

در محل حاضر شده و با ضرب و شتم و دستگيری چندين نفر 
از معترضين، کوشيدند تا مقاومت و مبارزه معلمان را در هم 

  )2ادامه در صفحه (                 . بشکنند

   و سرنوشت "تبليغات جنگي"تشديد 
!جمهوري اسالمي



  

 و "تبليغات جنگي"تشديد "
 1از صفحه     ....سرنوشت 

واقعيت این است که تا آنجا که به 
اهداف امپریاليسم آمریکا در پرونده 
هسته ای جمهوری اسالمی بازمی 
گردد، این پرونده اسم رمز و بهانه ای 
برای پيشبرد سياست استراتژیک 
آمریکا در خاورميانه می باشد که 

آن را توسعه حضور مستقيم مضمون 
نظامی آمریکا در این منطقه 
استراتژیک با هدف دست اندازی به 
بازار ها و مناطق نفوذ در رقابت با 
سایر شرکا ی امپرياليست و کنترل 
هر چه بيشتربر منابع انرژی تشکيل 

در پيشبرد این استراتژی، . می دهد
امپریاليسم آمریکا هيچگاه سرنوشت 

شت سگان زنجيریش خود را با سرنو
؛ و هر جا که الزم باشد پيوند نخواهد زد

همانطور که در مورد رژیم صدام حسين، 
دارودسته طالبان و یا در گذشته در مورد 
شاه دیده ایم، لحظه ای هم در قر بانی 

) یعنی بخشی از مزدوران خود(کردن جزء 
تامين (برای تحقق اهداف استراتژیک اش

ليستی از طریق گسترده تر منافع امپریا
دریغ ) اشغال و حضور مستقيم نظامی

در نتيجه درک همين واقعيت . نخواهد ورزید
است که سران رژیم جمهوری اسالمی 
نيز که تجربه روی کار آمدن خود بجای رژیم 
شاه را به چشم دیده و در همسایگی 
ایران در شرق و غرب نيز سرنوشت 
رژیمهای مزدور طالبان و صدام حسين را 

ز مشاهده کرده اند، شدیدا به دست و ني
پا افتاده و در حالی که در عمل مطابق 

خواست ارباب نموده و برای تبليغات جنگی 
او آذوقه تهيه می کنند، بار ها نيزاعالم 

و قبول " مذاکره"کرده اند که حاضر به 
  شرایط ارباب بزرگ و به این ترتيب تمامی
قی در نقشه های ضد خل" آینده ای"یافتن 

. جاری دولت بوش برای منطقه هستند
البته یک شرط هم برای انجام همه این 
کارها قائلند و آن این که آمریکا به آنها 

بدهد و به عبارت ساده " تضمين امنيتی "
تر بالی رژیم صدام را بر سر آنها نياورد و 

را در مورد این بخش " تغيير رژیم"سياست 
ما واقعيت ا. از نوکران خویش به کار نبندد

این است که بر آوردن این خواسته تماما به 
منافع و نظر اربابان جهانی جمهوری 
اسالمی و در راس آنها امپریاليسم آمریکا و 

بسيار . توازن قوای موجودگره خورده است
مهم است که ما امروز توجه خود را به این 
حقيقت مبذول داریم که در سالهای 

 بين المللی اخير،امپریاليست ها در سطح
برای تجدید تقسيم بازارها در سطوح 
مختلف در گير جنگ با یکدیگر می 

به عنوان نمونه می توان درگيریهای (باشند
که ) امریکا و فرانسه را درافریقا مثال زد

البته آن را تحت پوشش هائی با عناوین 
در این ميان . مختلف به پيش می برند

ین جنگ خاورميانه تنها یکی از جبهه های ا
با . برای امپریاليسم آمریکا به شمارمی رود

تأکيد روی چنين واقعيتی می توان متوجه 
سرنوشت رژیم وابسته این امر بود که 

به امپریاليسم جمهوری اسالمی 
اساسا به این حقيقت گره خورده که 
در معادالت امپریاليستی چه معامله 
ای در مورد ایران بين آنها صورت 

ه خصوص که باید به ب. خواهد گرفت
یاد بياوریم که روی کار آمدن جمهوری 
اسالمی حاصل توافقات امپریاليستی 

دراین . درکنفرانس گوادولوپ بود
توافقات چگونگی غارت منابع ثروت 
 ایران و چپاول نيروی کار و بازار آن و 
سهمی که هر یک از امپریاليستها از 
آن خواهند برد، نقش اول را بازی 

بنابراین طبيعی است که . کرده بود
هرگونه تغييری در آن توافقات از طرف 
امپریاليسم آمریکا که امروز در رابطه 
با ایران نيز دیگر به سهم خویش از 
غارت و چپاول ثروت های ایران در 
توافقات قبلی قانع نبوده و خواهان 

است، با مخالفت شدید " سهم شير"
. امپریاليستهای دیگر مواجه است

راین سرنوشت جمهوری اسالمی بناب
با چگونگی حل تضادهای فيمابين 
نيروهای امپریاليستی در سطح جهان 
در ارتباط بوده و در اساس در چنان 

  . معادالتی رقم خواهد خورد
  

آتش افروزی های امپریاليسم آمریکا و 
تداوم فشارهای جاری بر جمهوری 
اسالمی از یکسو و سياستهای ضد ملی و 

مزمان جمهوری اسالمی در ضد خلقی ه
هيزم ریختن به تنور این آتش ها نشان می 
دهد که اوضاع در مسيرخوشایندی برای 

این . جمهوری اسالمی به پيش نمی رود
واقعيات یکبار دیگر بر ضرورت تشدید 
تالشهای مبارزاتی  نيروهای واقعا مردمی 
تاکيد می کنند که مخالف هر گونه 

می دخالتگری نظامی و غير نظا
امپریاليستها در ایران بوده و در همانحال 

اهان سرنگونی انقالبی این رژیم خو
دستان توانای کارگران و زحمتکشان و ب

  . دیگر توده های رنجدیده ایران هستند
  

  

  1 از صفحه     ...ادامه مبارزات معلمان
نيروهاي سركوبگر جمهوري اسالمي در روزهاي بعد نيز به كنترل 

ر اطراف استانداري كرمانشاه پرداختند ولي  تجمع رفت و آمد د
اعتراضي معلمان در روزهاي بعد در پاركي در نزديكي اداره 

الزم به ياآوري است كه در اسفند ماه . آموزش و پرورش ادامه يافت
سال گذشته اعتراضات معلمين اوج گرفت و براي نمونه در شهر 

اسفند ماه، گروهي از  17 و 16مياندوآب در آذربايجان در روزهاي 
دبيران و معلمان مدارس در اعتراض به عدم بر آورده شدن مطالبات 
صنفي و حقوقي خود به مدت دو روز از حاضر شدن در سر 

  .كالسهاي درس خودداري كردند
  
 اسفند ماه نيز معلمان كردستان براي پيگيري 28در تاريخ  

 اعتراضات خواستهاي برحق صنفي و حقوقي خود و در حمايت از
برحق همقطارانشان در ساير شهر ها ، در مقابل ساختمان آموزش 

آنها با حمل پالكاردهايي ضمن دعوت . و پرورش تجمع كردند
معلمان به اتحاد و تداوم مبارزه، خواهان آزادي معلمان دستگير شده 

در همين تاريخ در شهر سبزوار در . و تحقق مطالبات خويش شدند
 تن از فرهنگيان مبارز اين منطقه با تجمع در خراسان نيز صد ها

مقابل اداره آموزش و پرورش، نسبت به اوضاع معيشتي و كاري 
  نيروهاي . خويش دست به اعتراض زده و طوماري را تهيه كردند

  
 تن از فعالين اين حركت را دستگير و پس 5 اسالمي  امنيتي جمهوري

 و تداوم مبارزات حق با گسترش .از گرفتن تعهد نامه آزاد ساختند
طلبانه معلمان در شهر هاي ايران و انعكاس اخبار مبارزات آنها 

كنگره كار "توسط نيروهاي انقالبي در خارج از كشور، از سوي 
نامه اي در حمايت از مبارزات معلمان ايران  ،CLC)( "كانادا

خطاب به رهبر جمهوري اسالمي انتشار يافت كه در آن نسبت به 
يدات جاني و تعقيب فعاالن اعتراضات معلمان در شهر ادامه تهد

اين كنگره يكي از بزرگترين . هاي ايران اظهار نگراني شده است
  . ميليون عضو دارد3اتحاديه هاي شاغلين كاناداست كه 



  

  4از صفحه  .....رشد بزهكاري 
از سوی دیگر مامورین جمهوری 

 ميليون و ٣اسالمی در طول این مدت 
مشروبات " بطری ۴١٩ هزار و ١۴۶

کشف کرده اند که در " الکلی خارجی
این زمينه نيز آمار دولتی از یک رشد 

 .  درصدی خبر می دهد٣٨/۵
  

صرف نظر از این واقعيت که آمار فوق 
به هيچ وجه منعکس کننده همه 
واقعيت تباهی و انحطاط اجتماعی 
زایيده مناسبات ارتجاعی حاکم 
 نيستند در بررسی این آمار یک
پرسش مهم جلب نظر می کند و آن 
این که چرا در شرایطی که دیکتاتوری 
حاکم با اجرای قوانين ضد خلقی و 

و " مجازاتهای اسالمی"تشدید روزمره 
سرکوب وحشتناک توده ها می کوشد 
با فساد و فحشا باصطالح مبارزه کند، 
به هيچ رو قادر به تخفيف این مصایب 

 که اجتماعی نشده است؟ مگر نه این
جالدان جمهوری اسالمی برای برخورد 

در ... و " لواط"و " فحشا"و " زنا"با 
طول سالهابا قساوت تمام به اعدام 
قربانيان و حتی سنگسار آنان در مال 
عام دست زده و جنایات خود را برای 

دیگران در )  بخوان ارعاب" (عبرت"
سطح جامعه نمایش هم داده اند؟ چرا 

راه "نين حتی با وجود اعمال چ
هنوز از ابعاد این بزهکاریها " حلهایی

کاسته نشده و برعکس بر ميزان آنها 
  اضافه نيز گشته است؟ 

  

واقعيت این است که پدیده های 
تاسف بار اجتماعی نظير دزدی، 

به عنوان دردهای ... فحشاء، اعتياد و
اجتماعی، قبل از هر چيز ریشه در 
نظام و مناسبات اقتصادی حاکم بر هر 

هر جا که فقر و گرسنگی . جامعه دارند
وجود دارد، ... و بيکاری و محروميت و

وجود فحشا و دزدی و تبهکاری و 
در نتيجه . نيز ناگزیر است... اعتياد و 

اگر فقر و گرسنگی و محروميت 
اقتصادی ذاتی نظام سرمایه داری 
ست، بيماریهای اجتماعی زایيده این 

یر و عوامل نيز پدیده ای جدایی ناپذ
رشد یابنده در موجودیت این نظام ها 

  . را تشکيل می دهد
 

در شرایطی که در زیر حاکميت نظام 
، بيش از نيمی وابسته سرمایه داری 

و " خط فقر"از آحاد جامعه ما در زیر 
به سر می برند؛ در " خط بقا"بخشا 

شرایطی که  ميليونها تن از کارگران و 
ب اقشار تحتانی جامعه محتاج نان ش

خود هستند؛ در شرایطی که بيکاری 
بيداد می کند و سرمایه داران 
زالوصفت وابسته و کارفرمایان دولتی 
بی هيچ دغدغه ای، حتی از پرداخت 
حقوق بخور و نمير صد ها هزار تن از 
کارگران محروم خودداری می کنند؛ در 
شرایط اعمال محدودیتها و دیکتاتوری 
 لجام گسيخته ای که طبيعی ترین
مسایل زندگی توده ها و روابط فی 
مابين آنها را زیر کنترل و دخالت خود 
می گيرد، آن گاه معلوم خواهد شد که 
چرا هر روز بر تعداد گرسنگان و بی 

خانمانان افزوده شده و با فرو پاشيدن 
اساس خانواده هایی که فاقد کمترین 
توان اقتصادی برای سير کردن شکم 

بر ابعاد خود می باشند، هر روز 
فحشا، فساد، دزدی و سایر 
ناهنجاریهای مرگبار اجتماعی افزوده 

تا جایی که در همين رژیم . می گردد
ضد خلقی جمهوری اسالمی رسما از 

زن "وجود بيش از  شش صد هزار
صحبت می شود که برای " خيابانی

کسب حد اقل مایحتاج خود و خانواده 
یا و. شان راهی جز تن فروشی ندارند

روز بروز بر تعداد متکدیان درمانده و بی 
سرپناه، کارتن خوابها، دختران فراری، 

... معتادها، سارقين و تبهکاران و 
افزوده می شود و اعمال وحشيانه 
ترین مجازاتهای غير انسانی از سوی 
مزدوران حکومت نيز تاثيری در کاهش 

  .ابعاد این بالیای اجتماعی ندارد

ری اسالمی نه رژیم ضد خلقی جمهو
می خواهد و نه می تواند با 
ناهنجاریهای اجتماعی زایيده نظام 
. سرمایه داری وابسته مبارزه کند

برعکس این رژیم خود عامل تشدید 
برای . کننده چنين ناهنجاریهایی ست

نابودی بزهکاریهای اجتماعی باید به 
نابودی عوامل پيدایش و رشد آن یعنی 

رمایه سيستم اقتصادی اجتماعی س
نيل به این . داری حاکم همت گماشت

هدف نيز تنها در جریان یک انقالب 
اجتماعی برای نابودی رژیم جمهوری 
اسالمی و قطع هر گونه نفوذ 

  .امپریاليسم در ایران امکان پذیراست
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1 از صفحه          ...            و رسوايي "توتال"
 ادامه داشته ٢٠٠٣ تا ١٩٩۶پرداخت این پولها در بين سالهای 

این رسوائی مالی زمانی علنی شد که مقامات . است
سویيسی متوجه ورود مقادیر زیادی پول به حساب منشی 
رفسنجانی ها در بانک سویيس شده و فهميدند که پولها از 

بازپرس . تسوی شرکت توتال به این حساب واریز گشته اس
 ساعت بازجویی از مدیران سابق ٢۴دادگستری فرانسه پس از 

و فعلی توتال، ضمن دادن وعده برای گشودن یک پرونده 
حق "قضایی، دستور داد که مدیر عامل توتال تا اطالع ثانوی، 

در ارتباط با این . با رفسنجانی ها را ندارد" برقراری ارتباط
 تضادهای فيمابين مسایل که خود بيانگر جلوه ای از

امپریاليستها و رقابت آنها با یکدیگر می باشد، کمپانی توتال در 
مقابل این اتهامات مدعی شده که همه معامالتش در ایران، 

توتال که بزرگترین شرکت . را طی کرده اند" روندهای قانونی"
تجاری فرانسه است هم اکنون به طور همزمان در رابطه با 

ی سازمان ملل در دوره حکومت صدام "رابرغذانفت در ب"برنامه  
حسين و پرونده های فساد مالی خود در کامرون نيز با اتهامات 

  .مشابهی مواجه است
البته این اولين بار نيست که در اثر اختالفات و تضاد منافع بين 
غارتگران بين المللی گوشه ای از عمق فساد و دزدی و رشوه 

در . پرده بيرون می افتد ز پسخواری سران جمهوری اسالمی ا
نروژ " استات اویل"سال گذشته نيز رو شد که شرکت نفتی 

حراج پروژه  برای بردن سهمی از خوان غارتی که سران رژیم در
های نفتی برای اربابان امپریاليست خود گشوده اند، ميليونها 

  .دالر به خانواده رفسنجانی رشوه پرداخت کرده است

تضادهاي امپرياليستي و تالش براي كنترل 
  بازار اسلحه

مقامات دولت آمریکا نسبت به تالشهای روسيه برای بردن 
بازار فروش سالح در سطح جهانی و رقابت سهم بيشتر از 

در همين رابطه معاون . آن با آمریکا اظهار نگرانی کرده اند
به انتقاد از روسيه بدليل " دیوید کرامر"وزارت خارجه آمریکا 

فروش سالح به کشورهای ایران و ونزوئال و سوریه پرداخت 
می " قلدری"و روسيه را متهم کرد که برای همسایگان خود 

این انتقادات پس از آن عنوان شد که ریيس جمهور . ندک
سياستهای "روسيه در ماه گذشته آمریکا را به پيشبرد 

متهم " تحميل منافع خود به جهانيان"و تالش برای " خطرناک
شایان ذکر است که بدنبال سقوط  شوروی . ساخته بود

، از سهم ٩٠سابق و تقسيم آن به کشورهای مختلف در دهه 
وسيه در بازار سالح به طرز چشمگيری کاسته شد و عظيم ر

رقبای شوروی سابق و در راس آنها آمریکا از خالء حضور 
روسيه در این بازار پرسود استفاده نموده و منافع کالنی به 

در سالهای اخير صنایع اسلحه سازی روسيه با . جيب زدند
سرمایه گذاریهای این دولت به رشد بيشتری دست یافته و 

 ميليون دالر اسلحه در بازارهای ۴٠٠ ميليارد و ۶ فروش با
روسيه در . جهانی، دوباره موقعيت پيشين را باز یافته اند

حال حاضرپس از آمریکا در ميان کشورهای صادر کننده 
اسلحه در جهان حاظر مقام دوم را از آن خود ساخته است 
 نخست وزیر روسيه اعالم کرده که این کشور در تالش برای

 ٢٠٠٧در صدد است که  در سال " رکورد جدید"رسيدن به یک 
 ميليارد ٧با گسترش بازارهای خود  فروش اسلحه اش را به 

امری که خشم رقبای امپریاليست روسيه و در . دالر برساند
  . راس آنها آمریکا را برانگيخته است



  

   اشك"آبي"و با ..
   شان"دريايي"درچشمان 

 صيقل مي دهند خنجرهاي سرخ 
   را "انتقام"

  از دشمنان پليد  وحشي  پست
  ...تا انفجار طليعه هاي آن روز محتوم

وصيقل مي دهند : خاوران
 ...خنجرهاي انتقام را

دشت سرخ خاوران، امسال نيز در 
ميعادگاه ١٣٨۵آخرین جمعه سال 

جمعی از خانواده های مقاوم و مبارز 
جانباختگان جنایات رژیم جمهوری 

در تاریخ .   بود۶٠اسالمی در دهه 
 اسفند ماه گروهی از مادران ٢۵جمعه 

و پدران و خانواده های استوارزندانيان 
سياسی و جمعی از فعالين سياسی 

ند تا و بویژه جوانان در خاوران گرد آمد
به رسم سالهای اخير یاد دالوریها و 
مبارزات نسلی از دليرترین فرزندان 
کمونيست و مبارز خلق را پاس دارند 
که تنها و تنها به دليل دفاع از آزادی و 
آرمانهای انسانی شان بدست رژیم 
جنایتکار جمهوری اسالمی در دهه 

و بویژه در جریان قتل عام زندانيان ۶٠
   به خاک افتاده و ۶٧سياسی در سال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

با خون خود درخت آزادی و برابری را 
شرکت کنندگان در . آبياری کردند

مراسم امسال پس از قرار دادن دسته 
گلهایی بر مزار عزیزانشان، به خاطره 
همگی جانباختگان راه آزادی، یک 
دقيقه سکوت کرده و در ادامه مراسم 

دهای دست جمعی با خواندن سرو
نظير رود، زده شعله در چمن، (

یاد عزایزان خود را ...) انترناسيونال و
 در این مراسم تنی چند.  پاس داشتند

از مادران زندانيان سياسی و 
جانباختگان و همچنين برخی از 
کسانی که امکان فعاليت سياسی در 
درون نظام حاکم را دارند نيز سخنرانی 

 بر ضرورت تداوم در این صحبتها. کردند
بزرگداشت یاد جانباختگان و ادامه راه 

شرکت کنندگان در این . آنها تاکيد شد
گردهمایی همچنين شاهد هنرنمایی 

  تعدادی از جوانان بودند که با اجرای 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وسيقی به این مراسم شور هر چه م
تجمع خانواده های  .بيشتری بخشيدند

جانباختگان و زندانيان سياسی استوار 
در خاوران بویژه در سالهای اخير به 
عنوان خاری در چشم رژیم سرکوبگر 

چرا . جمهوری اسالمی فرو رفته است
که برغم تمامی تالشهای این رژیم 
ضد خلقی برای ظاهر نمایی و 
الپوشانی جنایات غير قابل توصيفش 
بر عليه مردم تحت ستم ایران، صرف 

انواده های شجاع جان گردهمایی خ
باختگان در خاوران و بر مزار 
عزیزانشان، سند روشن و گویایی از 
رسوایی دیکتاتوری حاکم را به نمایش 
گذارده ویاد آور گوشه ای از جنایات 
بيکران حکومت بر عليه مردم ایران 

  . است

  زهكاري و فساد در جمهوري اسالميرشد بي سابقه ب
  

گسترش چشمگير فقر اقتصادی و بيکاری و محروميت تحت حاکميت نظام 
استثمارگرانه سرمایه داری وابسته به امپریاليسم در ایران، در وجه دیگر خود به 
. رشد فزاینده و ناگزیر نابسامانی های وحشتناک  اجتماعی منجر شده است

 هيچ کس نمی تواند منکر این حقيقت شود که ابعاد بجرات می توان گفت امروز
دزدی، فساد، فحشاء، اعتياد، مصرف الکل و سایر مصائب اجتماعی در نتيجه 
حاکميت رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی و سياستهای آن به نحو بی سابقه ای 

عليرغم این که رژیم، فریبکارانه توده های تحت ستم را به پيروی . رشد کرده است
و اخالق اسالمی و معيارهای آسمانی دعوت می کند، اما با " تقوی"و " زهد "از

حفاظت از مناسبات استثمارگرانه طبقاتی  و نظام اقتصادی ظالمانه و ارتجاعی 
موجود در واقع، زمينه های مادی رشد کثيف ترین بيماریهای اجتماعی در ایران در 

د کرده و فراتر از آن به قوه قهر ضد جامعه تحت سلطه ما را مرتب توليد و باز تولي
در همين رابطه آماری که اخيرا از  . انقالبی از چنين مناسباتی پاسداری می کند

سوی خود ارگانهای حکومتی در رابطه با رشد جرائم و بزهکاریهای اجتماعی در 
جامعه ما انتشار یافته سند دیگری ست که نشان می دهد برغم مواعظ فریبکارانه 

های دزد و فاسد حاکم، بيماریهای اجتماعی نظير فساد و فحشاء و اعتياد و آخوند
مطابق . ذاتی نظام ضد خلقی حاکم بوده و با حيات سياه آن گره خورده است...  

 ميزان بزهکاریهای  اجتماعی به طرز چشمگيری ٨۵ ماه اول سال ٩این آمار، در 
 مکانی که از آنها به عنوان ۵٩۴١بطور مثال در طول این مدت، . رشد کرده است 

 درصدی نسبت به ٢٣نام برده شده کشف گشته که از یک رشد " مراکز فحشا"
بيشترین این مراکز در تهران، . مدت مشابه سال گذشته حکایت می کند
در همين رابطه مامورین انتظامی . مازندران،همدان و اصفهان  کشف شده اند

" زنا" نفر را به جرم ٩۵۶و " وز به عنفتجا" نفر را بجرم ۶٧١جمهوری اسالمی 
.  درصدی را نشان می دهند١١ و ١٢دستگير کرده اند که این ارقام به ترتيب رشد 

 ساله ١۵-٢٠دستگير شده اند که اکثرا در گروه سنی " لواط" نفرنيز به جرم ٢١۴٣
  نفر بجرم آن چه که دست۵٩٧ هزار و ۵٣ ماه اول امسال همچنين ٩در . قرار دارند

می نامند دستگير شده اند که نسبت به " روابط نامشروع"اندرکاران فاسد رژیم 
 )3ادامه در صفحه    (       .  درصد رشد کرده است١٩سال قبل 

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

  از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران 
  ::اينترنت ديدن كنيد اينترنت ديدن كنيد در در 
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  از صفحه اشرف دهقانياز صفحه اشرف دهقاني
  ::در اينترنت ديدن كنيد در اينترنت ديدن كنيد 
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  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايرانبراي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران
  ::تبه كنيدتبه كنيدبا نشاني زير مكابا نشاني زير مكا
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