
  

تمامي كارگران سال نو بر 
!تكشان مبارك بادو زحم  

  

   بهمن بهمن1919
                      

  13861386  تيرتير  1515    ––  5566  ، شماره، شماره  چريكهاي فدايي خلق ايرانچريكهاي فدايي خلق ايران  خبري   خبري --نشريه سياسي نشريه سياسي 

  !!بازتاب عملي تحريمبازتاب عملي تحريمتشديد سركوب توده ها، تشديد سركوب توده ها، 
 

عليرغم ادعای سردمداران جمهوری اسالمی مبنی بر اينکه تحريم های شورای امنيت سازمان 
روزمره توده  منفی اين تحريم ها بر زندگی تاثراملل فاقد ارزش عملی است ؛اما در واقعيت 

 اقالم  قيمت سير صعودیگرانی شدیدو. ی تحت ستم هر روز بيشتر از قبل آشکار می شودها
مصرفی از قبيل نان و لبنيات، گران شدن نرخ تاکسيها و آژانسهای مسافربری، و بدنبال آن طرح 

 شورشهایی از سوی می و بروز اوج گيری اعتراضات مرد موجب  که خودسهميه بندی بنزین
   . خود گواه روشنی بر اين مدعا استتوده های محروم ما در تهران و اقصی نقاط ایران گشت

  
شورشهای توده ای ناشی از سهميه بندی بنزین و آتش زدن ده ها جایگاه توزیع بنزین و درگيری 

مبارزاتی عظيمی در جنبش مردم معترض با مزدوران حکومت به نوبه خود، بار دیگر از پتانسيل 
توده های تحت ستم  پرده بر می دارد که به دليل سياستهای ضد خلقی جمهوری اسالمی هر 

و توده های زحمتکش ما . روز بيش از گذشته در اعماق جامعه تحت سلطه ما متراکم می گردد
و سرکوبهای   اقسام مظالمزیر انواع و  سال گذشته کمرشان در٢٨در طول که بویژه طبقه کارگر 

 ای  و در شرایط جهنمی و غير انسانیخم شده است  اجتماعی و سياسی رژیم –اقتصادی 
اکنون به دليل  زندگی پر مشقت خود را سپری می سازند، که نظام حاکم آنها را در آن قرار داده 

، باید سياستهای غارتگرانه امپریاليستها و سياستهای ضد ملی حکومت جمهوری اسالمی 
کارگران و زحمتکشانی .  حاصل از آن را نيز بعنوان رنجی مضاعف متحمل گردندنتايجو " ریمتح"

تورم، گرانی، عدم دریافت به موقع فقر و فالکت و بيکاری، روز افزون از و که بطور روزمره 
 ناشی از تحريم شورای امنيت سازمان ییمشکالت و کمبودها ، حال باید در عذابند... دستمزد، 

جهت تحت فشار قرار دادن رژيم برای تن دادن به  ظاهرا تحريمی که .  نيز تجربه کننداملل ر
  .تعليق غنی سازی اورانيم وضع شده است

  
 که تنها ساعاتی پس از به اجرا گذاردن طرح سهميه بندی بنزین، در بستر چنين شرایطی ست

ی مصرفی و اود کاالهخشم انباشته شده توده های زحمتکش ما در اعتراض به گرانی و کمب
نظام وابسته به امپریاليسم حاکم، تهران و اقصی نقاط ایران را در و ستم ناشی از سلطه ظلم 

می نوردد و خيابانهای شهرهای مختلف ایران تبدیل به عرصه مبارزه بر عليه رژیم و ایادی مزدور 
بخوبی منعکس کننده به آتش کشيدن جایگاههای بنزین، بانکها و ادارات دولتی . آن می گردد

خشم و نارضایتی توده های محرومی است که جانشان از انواع و اقسام مظالم اجتماعی رژیم 
 درست دولت احمدی نژاداز و اعوان و انصارش " ولی فقيه"حمایت بيدریغ . به لب رسيده است

، یکبار دیگر توسط مردم... بعد از بگير و ببندهای ناشی از به آتش کشاندن جایگاههای بنزین و 
  .رژیم در امر سرکوب توده ها یکدست و متحد عمل می کندچگونه نشان داد که 

  
  در ادامه تالشهای بين المللی آمریکامامپریاليساین رویدادها در شرایطی اتفاق می افتند که 

 با اتکا به قدرت نظامی و - اش جهت گسترش بازارهایش در جهان و بویژه در سطح خاورميانه
. شکل دادن دو باره بازارها و مناطق نفوذ آماده کرده است را برای   خود-  حضور نظامی گسترش

و به همين منظور هم بر طبل جنگ می کوبد و 
  ميکوشد تا به ضرر منافع سایر رقبای جهانی خود
و .سلطه امپرياليستی اش را گسترش بخشد

اين سياست در رابطه با ايران جز به معنای  
چپاول هر چه بيشتر منابع و دست اندازی و 

و جالب است  .معنا نداردمنافع زحمتکشان ایران 
با محمود احمدی نژاد که در چنين شرايطی 

و " ضد امپریاليستی"سردادن شعار های پوچ 
مشغول هموار در عمل  "ضد صهيونيستی"

  . راه پيشبرد چنين سياستی  استسازی 
  

در چنين شرایطی جمهوری اسالمی که 
ر ميداند که دعوا و رقابت خود بهت

حدود و ثغور امپریاليستها در ایران بر سر 
منافعشان به این زودیها پایان نمی گيرد و 
حتی احتمال دارد وارد فاز جدیدی شود و 

می کوشد تا اشکال متفاوتی بخود گيرد، 
 شرایط آماده خود را برای مواجهه با اين 

در این چارچوب است که در ماه های . سازد
خير دامنه سرکوب وحشيانه توده های ا

تحت ستم فزونی گرفته و مزدوران حکومت 
مبارزه "با حمله مجدد به زنان تحت عنوان 

و حمله به " با بی حجابی و بد حجابی
مبارزه با اراذل و "جوانان بيکار تحت عنوان 

و ، "مزاحمين نواميس مردم"و " اوباش
نمایش قساوت آميز سرکوبگری ها و 

تالش خویش در انظار عمومی جنایات 
گرفتن زهر چشم از توده های  تا با ندنمود

ایجاد جو ترس و وحشت در بجان آمده و 
جامعه و با تحت منگنه قرار دادن توده ها به 

 "همه"دیکتاتوری حاکم د که نآنها بفهمان
 رژيم به اين وسيله . دارد"کنترل"چيز را تحت 

ت می کوشد تا با گسترش فضای رعب و وحش
ابعاد دخالت گری مردم در اعتراضات در پيش را 

 را کاهش محدود ساخته و دامنه اين اعتراضات
ی برای مقابله با شورشهاو همچنين خود را دهد 

  2در صفحه                 .احتمالی آماده نمايد
  

    !!، قربانيان استثمار وحشيانه، قربانيان استثمار وحشيانه   در ايران در ايرانكودكان كاركودكان كار
ماعی ای که در طول حاکميت سياه رژیم جمهوری یکی از زشت ترین پدیده های اجت

اسالمی در جامعه ما رشد کرده است، پدید آمدن طيف وسيعی از کودکان بی سرپناه و 
کودکانی که در چارچوب نظام سرمایه داری . می باشد " کودکان کار"محروم زیر نام 

زمره در معرض وابسته در ایران برای سير کردن شکم خود و خانواده هایشان به طور رو
رنج و ستمی که بر اين .اشکال گوناگونی از ستم و استثمار وحشيانه قرار می گيرند

کودکان روا می شود آنقدر وحشيانه و آشکار  است که حتی دست اندرکاران حکومت نيز 
نهاد ملی حمایت از حقوق کودک در ایران وجود ندارد و "مجبور به اعتراف شده اند که  که  

  )خبرگزاری کار ایران ". (کودک کار بدون حمایت دولت به حال خود رها شده اندميليونها 
اعتراف به اين واقعيت آن هم در شرايطی که در قوانين مدنی مورد استناد خود رژيم کار 
کودکانی که به سن قانونی نرسيده اند ممنوع اعالم شده  است يک بار ديگر نشان می 

ناميده می شود همواره خالف آن چيزی که می گویند عمل می " نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران"اران رژيم  دهد که  در آنچه از سوی سردمد
يعنی در عمل حاکمان ددمنش جمهوری اسالمی برای برآوردن نيازهای مشتی سرمایه دار زالو صفت وابسته و استفاده آنها از نيروی کار . شود

کودکان معصومی باز گذارده که برای زنده ماندن و یا کمک به خانواده فقير خود، چاره ای جز فروش نيروی کاِر اندک ارزان، راه را برای چپاول نيروی کار 
در زندگی واقعی این است که این ميليونها کودک کار " بدون حمایت دولت به حال خود رها شده اند"که " وجود ميليونها کودک کارمعنی .  خود ندارند

 دادن به وحشيانه ترین اشکال بهره برداری و استثمار در بنگاه ها و مؤسسات توليدی سرمايه داران مختلف به کار بپردازند تا شايد مجبورند تا با تن
  . به دست آورند)و در بسياری موارد، خانواده هایشان(امکانی برای گذران زندگی خویش 



  

 
  

  !! پاسخ رژيم پاسخ رژيم و ومبارزات زنانمبارزات زنانگسترش گسترش 
 
  
  

روز افزون گسترش  عمومي جمهوري اسالمي خبر از  نگاهي به رسانه هاي
به گزارش خبرنگار ايرنا ، در همين رابطه . نيروي سركوب زنان  مي دهد

  بيش از اعالم كرد كه  سپاه منطقه گيالن "بسيج خواهران"اخيرا مسوول 
 فرمانده  همچنين به گفته. باشند هزار زن عضو بسيج گيالن مي ٢٠٠

هزار نفر از زنان اين استان در  ۶٠  ": راسان شماليمنطقه مقاومت بسيج خ
اضافه پاسدار فرمانده بسيج منطقه مزبور . "عرصه بسيج فعاليت دارند 

حوزه مقاومت، سه گردان  ٩  در "مي كند كه  زنان بسيجي اين استان 
آمار فوق كه .  فعاليت دارند"هزار گروه مقاومت ١٠  پايگاه و  176  الزهرا، 

 اي از گسترش نيروي سركوب زنان در دو استان را نشان مي تنها گوشه
دهد ، تصويري از تالشهاي گسترده جمهوري اسالمي در تقويت قدرت 
ماشين سركوب خويش و بويژه رشد تواناييهاي ضد انقالبي اين ماشين 
در برخورد با زنان و جنبش اعتراضي آنان در سراسر كشور را به نمايش 

  .مي گذارد
  

با گسترش مبارزات و اعتراضات زنان در سطح ين است كه واقعيت ا
جامعه در سالهاي اخير، رژيم زن ستيز و سركوبگر جمهوري اسالمي براي 

 و ،برابر با مردانمقابله با مبارزات بر حق زنان، جهت دستيابي به حقوق 
 به گسترش شمار زنان مزدور بسيجي، آموزش كادرهاي رسيدن به آزادي
پرداخته ... زنان و رنگارنگ سركوبگر ايجاد گشت هاي سركوبگر زن،  

  .است
گرچه گسترش نيرو و قابليتهاي ضد خلقي زنان بسيجي زير نام هاي 

 و "ارتقاء امنيت اجتماعي"، "برخورد با فحشاء"مردم فريبي همچون 
صورت مي گيرد، اما كيست كه نداند ...  و"تحركات ضد اخالقي"مقابله با 

ي اسالمي است كه عامل اصلي سقوط ارزشهاي اخالقي كه اين خود جمهور

واقعيت اين است كه حاكميت سياه نظام . در سطح جامعه مي باشد.. و 
بورژوازي وابسته و رژيم ضد خلقي جمهوري اسالمي به مثابه حافظ اين 
نظام با گسترش فقر و بيكاري و گرسنگي ، با دخالتهاي خونين در 

ي توده ها و بويژه زنان و با رواج يك كوچكترين زواياي زندگي خصوص
فرهنگ  ارتجاعي و مردساالرانه زاييده اين مناسبات ، با استثمار و 
سركوب وحشيانه زنان ،  گره خورده و به اين اعتبار مولد وسيع ترين 

  .محروميتها براي زنان بوده است
  

افزايش تعداد زنان سركوبگر و گسترش ماشين سركوب خود انعكاسي از 
راه "ن واقعيت است كه  از نظر  جمهوري اسالمي سركوب اصلي ترين  اي

 و روش برخورد با اين معضالت و مقابله با اعتراضات دالورانه زنان "حل
مبارزي است كه بر  عليه اين همه ظلم و ستم و  نظم ظالمانه حافظ آن  

نيز رژيم جمهوري اسالمي خود واقعيتي كه نشان مي دهد . بپاخاسته اند
 به همين دليل هم و  نمي شناسد سركوبراهي جز بخوبي مي داند كه 

و من تقويت و سازماندهي هر چه بيشتر نيروهاي آموزش ديده نظامي 
  .جمله زنان بسيجي پاسخي براي برطرف كردن اين نياز مي باشد

  
سركوب اعتراضات اخير زنان بجان آمده از شرايط وحشتناك 

، يادآور آن است يجي و پليس زنمزدور بساجتماعي  توسط زنان 
كه هرگز فراموش نكنيم كه دشمنان خلق ايران در هر لباسي كه 

، ، هر جنسيتي كه داشته باشند، هر مذهبي كه داشته باشندباشند
 سرمايه داريخلقي نظام  تغييري در ماهيت سيستم ضد اين امر

 درك اين واقعيت و كاربست تجارب . نخواهند دادوابسته ايران
لي ناشي از آن در صفوف زنان مبارزي كه بر عليه رژيم عم

جمهوري اسالمي و نظام زن ستيز حاكم پيكار مي كنند گام مهمي در 
واقعيت اين است كه  .تقويت جنبش زنان ستمديده ايران مي باشد

در يك مبارزه طبقاتي در واقع اين منافع طبقاتيست كه انسانها را 
  .رار مي دهددر دو صف متضاد در مقابل هم ق

  
  11از صفحه از صفحه ...   ...   تشديد سركوب توده ها تشديد سركوب توده ها 

  
  شورای امنيت تحریمهای وضع شده از سوی

در سازمان ملل ، مسلمًا آثار عميقتری از خود 

به این بجای خواهد گذارد و سطح جامعه 

 کارگران و اعتبار نيز کامال طبيعی ست که

زحمتکشان و همه توده های رنجبر ایران نيز 

ر عرصه جدیدی از کارزارهای اجتماعی خود را د

به خصوص که کارگزاران رژیم بنا . خواهند یافت

دستاويز قرار با به ماهيت ضد مردمی خود 

حيات و ، "جهانخواران"از سوی " تحریم"دادن 

معاش توده ها را در سطح وسيع تری مورد 

این واقعيتی ست که . يورش قرار خواهند داد

در ایران،  و " طرح سهميه بندی بنزین"اجرای 

عواقب ناشی از آن تنها ساعاتی بعد از به 

گران شدن نان و  -مرحله عمل درآمدن این طرح

لبنيات که بخش اعظم غذای روزانه توده های 

 نشان می دهد  -محروم ما را تشکيل ميدهد

با توجه به نقش سوخت و بویژه بنزین در که 

توده های ما ره مردم، زندگی و کار روزم

را در پيش روی داشته و  سخت تری روزهای

 عليه رژیم وابسته و آنها بر مبارزات احتماال 

  ابعادارتجاعی حاکم و اربابان امپریاليستش

  .خواهد گرفتوسيعتری 

  

وابسته به رژیم واقعيت این است که 

امپریاليسم جمهوری اسالمی در سالهای 

 ضد ملی خود در در چارچوب سياستهای، اخير

با ريختن ميليارد ها " پرونده هسته ای"مساله 

دالر از درآمد های عمومی به جيب يکسری ار 

انحصارات امپرياليستی در جهت منافع اربابان 

خود گام برداشته تا رفع نياز های واقعی مردم 

ستمديده کشور،سياستی که حال به 

دستاويزی  جهت پشبرد سياستهای جنگ 

ت بوش و تهيه سوخت هر چه طلبانه دول

بيشتر برای ماشين جنگی امپریاليسم آمریکا و 

 ضد یهرو. شرکا در منطقه تبديل گشته است 

خلقی ای که سرنوشت و حيات ميليونها تن از 

توده های رنجدیده را  به راهی گره زده است 

که توسط امپریاليستها در مقابل جمهوری 

چشم اسالمی گذاشته شده و در دو سوی آن 

اندازی جز اسارت و محروميت بيشتر در چنگال 

. منافع امپریاليسم و خدمتگزارانش وجود ندارد

واقعيتی که خود بر ضرورت تشدید مبارزات توده 

های تحت ستم برای نابودی هر چه سريعتر 

رژیم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی 

شورشهای اخير در رابطه با . گواهی می کند

ی بنزين از گرایش طبيعی و برحق سهميه بند

توده های زحمتکش به تحقق چنين هدفی 

حکايت کرده و به همين اعتبار باید این مبارزات 

 .را با تمام قوا و به هر شکلی پشتيبانی نمود



  

        
  

  

  

به این شرایط جهنمی سر و 

کار معترض را به وزارت 

اطالعات اين دستگاه سرکوب 

 بله  سرمایه داران می اندازد؛

در چنين شرایطی خبر افزایش 

تعداد خودکشی کارگران 

محروم و بجان آمده ای که قادر 

به تامين نان شب خانواده خود 

نيستند و  تحمل دیدن اشک 

آنها را ندارندبه یک امر عادی در 

جمهوری اسالمی تبدیل شده 

  .  است

  

تحت حاکميت سياه چنين 

رژیمی ست که هر روز 

 خامنه ای و گردانندگان نظام از

رفسنجانی جنایتکار گرفته تا 

خاتمی و احمدی نژاد فریبکار 

یورش جدیدی را به دسترنج و 

حقوق ناچيز کارگران سازمان 

داده و زندگی آنان را مضمحل و 

به واقع در . نابود می سازند

اين سالها روزی نبوده که 

سردمداران اين رژيم ترفند 

جديدی بر عليه کارگران بکار 

از خارج ساختن کارخانه .نگيرند

 ١٠ها و کارگاه هایی با کمتر از 

کارگر از شمول قانون کار، تا 

ایجاد فضا و بستری که کارگران 

به ناچار مجبور شوندتا نيروی 

کار خود را به حداقل قيمت 

ممکنه، آنهم با شرایط دشوار 

، به "قراردادهای موقت کار"

از تحميل . فروش رسانند

به جای قرارداد موقت کار 

قراردادهای دائم، بطوریکه بنا 

به ادعای خود مقامات وزارت 

 درصد کارگران ۶٠کار  بيش از 

ایران با قراردادهای موقت 

مشغول بکارند تا تأخير در 

پرداخت به موقع دستمزد 

کارگران و حتی از آن هم فراتر، 

عدم پرداخت حقوق کارگران 

برای مدتهای طوالنی که عمال 

عمولی در ایران دارد به امر م

  .تبدیل می شود

  

این وضع دهشتناک به طور 

مستقيم زایيده حاکميت نظام 

استثمارگرانه سرمایه داری 

وابسته است نظامی که 

گردانندگانش برای ایجاد 

بستری مناسب و بهشتی 

زمينی برای سرمایه گذاران 

، از اعمال "وطنی"خارجی و 

هيچ گونه فشاری در حق 

. کرده اندکارگران خود داری ن

جمهوری اسالمی  به عنوان 

حافظ این نظام، در تشدید 

استثمار و چپاول دسترنج 

کارگران و زحمتکشان گوی 

سبقت را نه تنها از اسالف 

خود یعنی رژیم ضد خلقی 

شاه، بلکه از سایر همپالگی 

های خود در کشورهای تحت 

در ! بله. سلطه نيز ربوده است

چنين شرایطی ست که بر 

ر و گرسنگی و مرگ بستر فق

کارگران و خانواده هایشان 

مشتی از سرمایه داران زالو 

صفت وابسته که طبقه حاکم 

را تشکيل می دهند و دولتهای 

غارتگر امپریاليستی هر روز 

  . ثروتمند تر و فربه تر می گردند

  

اما از این طرف، کارگران و 

خانواده های آنان باید مدام با 

جه گرسنگی دائم  دست و پن

نرم کنند، دسترسی به 

بهداشت، آموزش و پرورش، 

دارو و خدمات درمانی، مسکن 

برای کارگر و خانواده وی ...  و 

تقریبًا امری دست نيافتنی 

گرانی، تورم . شده است

روزافزون  و اثرات ناشی از آن 

در زندگی روزمره زحمتکشان 

به حدی است که کودکان آنها 

مجبور ميشوند که درس و 

 را رها ساخته و برای مدرسه

سير کردن شکم خود و کمک 

به خانواده، به بازار کار روی 

آورند، طالق در خانواده های 

کارگری سير صعودی به خود 

گرفته و در کنار گرسنگی دائم، 

باید فشارهای روحی و هراس 

ناشی از ناامنی شغلی و 

فشار های روانی متزایدی که 

کارگران با آن روبرو هستند را 

  . يز به اين ليست افزودن

  

حسن "تصميم نادرست 

ها مصداق بارز رنج و "حسنی

زحمت و حاصل طبيعی چنين 

شرایط غير انسانی ایمی 

شرايطی که کارفرمايان . باشد

گردن کلفت آن را شکل داده 

براستی که رنج کارگران و . اند

زحمتکشان در نظام وابسته به 

امپریاليسم حاکم بر ایران 

 نکردنی يافته ابعادی باور

در چنين شرايطی .  است

خودکشی کارگر رنجديده 

و دهها کارگر " حسن حسنی"

ديگر که در اين فاصله به 

خودکشی روی آورده اند قابل 

درک است، اما چاره درد 

 . نيست

 

راه نجات نه در راه حل های 

فردی و نابودی زندگی و 

حيات فرد خود، بلکه در 

تالش و مبارزه جمعی برای 

تيابی به حقوق بر حق دس

کارگران و جهت نابودی 

نظام استثمارگراه حاکم در 

راستای برقراری نظامی 

است که در آن هر گونه 

استثمار انسان از انسان،و 

  هرگونه ظلم و ستم

منسوخ شده و از بيخ و بن 

چاره درد . برچيده شود

انداختن حلقه طناب نه به 

گردن خود بلکه به گردن 

موجد نظامی است  که 

 - روابط ظالمانه اقتصادی

سياسی موجود بوده و  

استثمار انسانها و بروز 

چنين وقايعی ذاتی سلطه 

  .آن می باشد

رنج نامه بي پايان 

  ...زندگي كارگران
  4از صفحه 
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  !! اهدائي دولت آمريكا به مردم عراق اهدائي دولت آمريكا به مردم عراق""دمكراسيدمكراسي""نمونه اي از نمونه اي از 

آمریکادهها کودک عراقی، برهنه در حالی که به " سی بی اس"بنا به گزارش شبکه تلویزیونی 

و نگی به پوست تخت هایشان بسته شده بودند و در مدفوع خود می غلطيند، و از فرط گرس

 بطور اتفاقی تکان خوردن هم نداشتند  رمق حتیهت نداشتند و برخی نيز ااستخوانی بيش شب

. واقع در شمال بغداد کشف شده اند" الحنان"توسط یک گروه نظامی آمریکائی در یتيم خانه 

وز ی که هر رصحنه کشف این یتيم خانه توسط سربازان آنقدر فجيع بوده که برخی از سربازان

در اين « : اس گفته اند بي سيبا گریه به خبر گزاری دستشان به خون مردم آلوده است 

خانه با پيكرهاي  يتيم

 متعددي از اين آودآان

مواجه شدند آه بر آف 

در . اتاق افتاده بودند

رفت  ابتدا گمان مي

آودآان  همه اين

آنها توپي را به . اند مرده

زمين انداختند تا 

نشي مشاهده آنند واآ

سوي اين آودآان  از

آرده و نگاهي به آنها انداخته و  شود آه ناگهان يكي از آن آودآان نزار سر بلند مشاهده مي

". ندا  آنها زنده:"بفهمند که آه سربازان  شود اين واآنش باعث مي. شود حال مي سپس بي

هزاران «: که  از قول شاهدان عينی می نويسد این صحنه دردناک تشريحدر خبرگزاری مزبور 

ما مجبور بوديم آه سرش را بلند آنيم  .آردند و او قادر نبود تكان بخورد مگس بر بدن او پرواز مي

دهان  مگسها در گوش، چشم،. خورد مردمك چشمانش تكان مي تنها. تا ببينيم زنده است يا خير

انتشار این . »بودند هاي بدنش نشسته و زخم

افکار اخبار دهشتناک در حالی که خشم 

عمومی را هر چه بيشتر بر انگيخته است در 

 سياستهای همان حال یکبار دیگر کوس رسوایی

 دولت بوش و نتایج فاجعه بار جنگ جنايتکارانه 

 امپریاليستی در عراق اشغالگريهایافروزی ها و 

خبر کشف کودکان . را به نمایش گذارده است

  يتيم خانه بی گناه و در حال مرگ عراقی در

در شرایطی انتشار می یابد که وضعيت " حنانال"

کار و حيات و امنيت توده های تحت ستم عراق 

در زیر سرنيزه های ارتش آمریکا هر روز بيشتر به 

دولت . سوی وخامت و نابودی سوق می یابد

آمریکا ادعا می کرد که با اشغال عراق ، می 

خواهد مردم را از سالها درد و رنج ناشی از 

ته و سرکوبگر صدام حسين نجات حکومت وابس

دهد و برای آنان دمکراسی و رفاه و حقوق بشر 

اما توده های تحت ستم عراق . به ارمغان بياورد

 سال و نيم پس از اشغال کشورشان ۴در طول 

" دمکراسی "نتایج مستقيم و غير قابل اجتناب 

امپریاليستها یعنی کشتار و سرکوب، بيکاری و 

يت و دربدری و شکنجه و فقر و گرسنگی، محروم

را با پوست و گوشت خود لمس نموده ... زندان و 

بغداد تنها نمونه " الحنان"یتيم خانه . و دیده اند

  . بشمار می رودواقعيتاز این  ای

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

  از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران 
  ::در اينترنت ديدن كنيد در اينترنت ديدن كنيد 

//oorrgg..ffaaddaaeeee..wwwwww::////hhttttpp  

  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
  ::با نشاني زير مكاتبه كنيدبا نشاني زير مكاتبه كنيد
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  شماره تلفنشماره تلفن
  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايرانبراي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران
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  آدرس پست الكترونيكآدرس پست الكترونيك
::  iippffgg@@hhoottmmaaiill..ccoomm      ee--mmaaiill  

 !رنج نامه بي پايان زندگي كارگران در جمهوري اسالمي

دناك خودكشي كارگر ديگري كه از فرط نداري، تنگدستي و شرمندگي در نزد خانواده اقدام به فاجعه در

خودكشي نمود ، اندوه و خشم هر انسان آزاده و نوعدوستي را بر مي انگيزد و توجه افكار عمومي را هر چه 

ن جلب مي كند كه در بيشتر و به وضعيت وخيم زندگي و شرايط كار صد ها هزار تن از كارگران ستمديده ايرا

زير حاكميت سياه نظام بورژوازي وابسته به امپرياليسم و رژيم حافظ آن يعني جمهوري اسالمي در شرايطي نه 

چندان متفاوت با شرايط وحشيانه اي كه برده داران براي برده ها بوجود آورده بودند به حيات خود ادامه مي 

كارخانه (نداري و درماندگي، اخيراً خود را در محل كارش  كارگري كه از فرط "حسن حسني"زندگي . دهند

به دار آويخت و بدينوسيله به زندگي خود خاتمه داد تنها نمايانگر گوشه اي از فقر وحشتناك ) الياف سازي رشت

و زندگي مشقت باري مي باشد كه بردگان نوين ايران تحت نام كارگر در نظام سرمايه داري وابسته به امپرياليسم 

  .  ي اسالمي با آن دست به گريبان هستند"عدالت گستر"حاكم و رژيم مدعي  

براستي در شرايطي كه كارگران محروم و رنجديده ايران برغم كشيده شدن شيره جانشان در محيط هاي كار، تا 

ه سرمايه حقوق و دستمزد بخور ونمير خود را نيز دريافت نمي كنند؛ در شرايطي ك)  ماه48گاه حتي تا (ماه ها 

داران زالو صفت وابسته زير پوشش حمايت كامل رژيم سركوبگر جمهوري اسالمي استثمار و غارت و سركوب 

  3           در صفحه   در شرايطي كه هر گونه اعتراضكارگران را به حد اعالي خود رسانده اند ؛ 


