
  

تمامي كارگران سال نو بر 
!تكشان مبارك بادو زحم  
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  13813899    فروردينفروردين  1515    ––  8888  ، شماره، شماره  چريكهاي فدايي خلق ايرانچريكهاي فدايي خلق ايرانخبري خبري     --نشريه سياسي نشريه سياسي 

پروژه " خطر"تشديد تبليغات قدرتهای بزرگ جهان در رابطه با 
هسته ای جمهوری اسالمی و تاکيد مکرر رئيس جمهور آمريکا بر 
اين امر که جلوگيری از مسلح شدن جمهوری اسالمی به سالح 

با این  – می يکی از الويت های سياست خارجی وی می باشدات
که اين امر به تشديد مسابقه تسليحاتی در منطقه دامن  منطق
و اشارات مقامات مختلف نظامی و سياسی آمريکا بر  -!می زند

اين نکته که جهت باز داشتن جمهوری اسالمی از مسلح شدن 
همه  ،واهد شدها در نظر گرفته خ" گزينه"به سالح اتمی همه 

موضوع به مسئله احتمال حمله نظامی به ايران را باز هم اینها 
ماهيت روابط بار دیگر  تبدیل نموده و طبيعتا تحليل های خبری 

جمهوری اسالمی با امپرياليستها را به يکی از موضوعات 
  .برجسته روز تبديل نموده است

  
نانه با تکيه بر در حاليکه برخی از تحليل های واقع بيدر این ميان 
و از  گساله جمهوری اسالمی با قدرتهای بزر ٣٠تجربه روابط 
جمهوری اسالمی مجری با تکيه بر این واقعيت که و   جمله آمريکا

می باشد، سعی دارند سياستهای امپرياليسم در ايران و منطقه 
اما  از ورای این تبليغات ظاهری، به واقعيت موضوع پی ببرند،

و هائی که عادت کرده اند کار خود را از آنجا شروع و نير جریانات
با باال گرفتن این کنند که تبليغات امپرياليستی تمام کرده است 

" تغيير رژيم"نغمه حمله نظامی جهت با قاطعيت باز هم تبليغات 
که در زمان رياست جمهوری بوش شديدا تبليغ می شد را سر 

  . داده اند
  

ل گذشته تبليغات سا ٣٠در واقعيت اين است که 
امپرياليستی هماهنگ با ماشين تبليغاتی جمهوری 
  ،اسالمی کوشيده تا ضمن گمراه نمودن افکار عمومی

رژيم جنايتکار حاکم بر ايران را رژيمی ضد امپرياليست و 
ضد امريکائی جلوه دهد و اين واقعيت در تحليلها و 
تبليغاتی که در رابطه با پروژه هسته ای جمهوری 

می و چگونکی واکنش قدرتهای بزرگ به آن در جريان اسال
رسانه های .  است با برجستگی خود را نشان می دهد 

امپرياليستی بدون اينکه به اين امر یپردازند که رژيمی در سطح و 

توان فنی و تکنولوژيک جمهوری اسالمی چگونه قادر است بدون 
پيشرفته خود به  ،همکاری و ياری قدرتهای بزرگ امپرياليستی

ترين فن آوری اتمی دست يابد همواره می کوشند با تکيه بر 
و  از امپریاليست ها ادعای واهی استقالل جمهوری اسالمی

 "بازار سياه"ضديت اش با قدرتهای بزرگ و يا حداکثر استفاده از 
نقش خود در آنچه  برای تهيه مواد و توليدات استراتژیک نظامی،

فقر و فالکت وحشتناک و جنایات سيطره ( ن می گذردادر اير
 ٣٠فريبکارانه در متأسفانه این تبليغات .  را کتمان نمايند )روزمره

 یغاتيبی نتيجه نبوده و ما شاهد تاثيرات چنين تبل سال گذشته
به همين . هم بوده ايم "چپ"جريانات در در افکار عمومی و حتی 

ی دليل هم هست که مساله رابطه امپریاليستها با جمهور
به اسالمی و ادعاهای مربوط به ضد امپرياليست بودن اين رژيم 

کی از مهمترین مسایل در تحليل ماهيت جمهوری عنوان ی
در ميان نيروهای اپوزیسيون این رژیم،  ،سال اخير ٣٠اسالمی در 

نقش کليدی بازی کرده و به منشا انحرافات نظری و عملی 
 .استتبدیل شده متعددی در صفوف اکثریت نيروهای نامبرده 

ماشاهد تحليلهای غير واقعی ای مثال در همين زمينه 
هستيم که با قبول تبليغات جاری مطرح می کنند که 

" رژیم مطلوب" جمهوری اسالمی بر خالف رژیم شاه 
سرمایه های جهانی و امپریاليستها نيست و آنها خواهان 

سرمایه داری " متعارف"تعویض آن با یک رژیم مطلوب و 
" مطلوب"و " دلخواه"اما به راستی، رژیم  .تندهس

امپریاليستها از چه خصوصياتی برخوردار است که گویا 
؟اگر !و چگونه رژیمی است ؟!جمهوری اسالمی فاقد آن است

قادر به تامين منافع پاسخ این باشد که آن رژیمی است که 
دلخواه امپریاليستها و سرمایه جهانی باشد، آنگاه می بينيم که 

نين تحليل هائی بدون در نظر گرفتن عملکرد روزمره و عينی اين چ
رژيم اسير تبليغاتی شده اند که اتفاقا هدفشان الپوشانی 
ماهيت جمهوری اسالمی و فعاليت روزانه اش در جهت پيشبرد 

   ، اهداف قدرتهای بزرگ سرمايه داری جهان می باشد
  

جمهوری در نظر نمی گيرند که اگر بجای ئی چنين تحليلها
در ميان نيروهای چپ ظاهرا حداقل که (اسالمی مثال رژیم شاه

) کمتر شکی در مورد وابسته بودن آن به امپریاليستها وجود دارد
بر سر کار بود،چه کار ... و " متعارف"و " مطلوب"به مثابه رژیمی

دیگری را برای خدمت به اربابانش انجام می داد که جمهوری 
در سطحی وسيعتر انجام نداده و یا ه سال گذشت ٣٠در اسالمی 

   ناتوان از انجامش بوده است؟
  

حتی نگاهی گذرا به عملکردهای جمهوری اسالمی نشان 
می دهد که این رژیم در جهت تأمين منافع امپریاليست ها 
از هيچ تالشی فرو گذاری نکرده و در این راه دست به هر 

  ارگران و از سرکوب وحشيانه ک. رذالت و جنایتی زده است
٢صفحه   

پيروز باد مبارزات حق طلبانه 

 !مردم ايران

  

جمهوري  امپرياليستها و

 !اسالمي



  

کردن هر چه  خلقهای ستمدیده ایران گرفته تا هموار
بيشتر مسير هجوم لجام گسيخته تر سرمایه های غارتگر 
امپریاليستی به اقتصاد کشور، از بازسازی و توسعه نظام 
سرمایه داری وابسته گرفته تا تسهيل شرایط تامين 
 مافوق سودهای عظيم برای انحصارات مالی و  تجاری

امپریاليستها، از مشارکت در یک جنگ ارتجاعی و ویرانگر  
ساله به نفع امپریاليستها و صنایع نظامی و نفتی و  ٨

اسلحه سازیهای آنان در منطقه گرفته تا تقویت و تغذیه و 
تسليح دار و دسته های سيا ساخته و ضد انقالبی زیر نام 

در خاور ميانه، از پيشبرد " بنياد گرایی اسالمی"
  ياستهای ضد خلقی بزرگترین قدرتهای امپریاليستی در س

  بازارهای نفت و گاز دنيا گرفته تا اجرای سياستهای خانه
آیا ... خراب کن بانک جهانی و صندوق بين المللی پول و  

سال گذشته هيچ عرصه ای وجود داشته که ما در  ٣٠در 
آن جمهوری اسالمی را  در حال خدمتگزاری به سرمایه  

بنابراین،  ؟انحصاری جهانی یعنی امپریاليسم نبينيم داری
سال از حاکميت جمهوری اسالمی در تمام  ٣٠با گذشت آیا 

همچون رژیم شاه  همعرصه ها نشان داده نشده که این رژیم 
یک رژیم تا مغز استخوان وابسته به انحصارات و دول امپریاليستی 

رانه و ضد که وظيفه ای جز تامين منافع استثمارگمی باشد 
مگر خلقی امپریاليستها در ایران و منطقه نداشته و ندارد؟ 

نظامی که جمهوری اسالمی از رژیم وابسته شاه به اٍرث 
برد، همان نظام سرمایه داری وابسته به امپریاليسم 
نبود؟ و مگر مطالعه ساختار اقتصادی حاکم بر جامعه ما 

هوری بدون کمترین تردیدی نشان نمی دهد که رژیم جم
اسالمی از همان آغاز جز در جهت ترميم و توسعه آن 
حرکت نکرد؟ آیا این نظام به ارث رسيده از زمان شاه، 
کماکان در جهت تامين منافع اقتصادی و سياسی 
بزرگترین قدرتهای امپریاليستی سازنده آن حرکت نمی 

 بدون شک یک پاسخ واقع بينانه و متکی به حقایق کند؟
 واقعيت این است که. را تأئيد می کندواقعيت های فوق 

سال گذشته و از زمانی که  ٣٠جمهوری اسالمی در طول 
در چارچوب توافقات دولتهای امپریاليستی در کنفرانس 

یک رژیم  تنهادر ایران به قدرت رسيد، " گوادالوپ"
آنها بلکه مطلوبترین برای امپریاليست ها نيست " مطلوب"

 بحرانی ای شرایط در نظر گرفتناین رژیم اتفاقًا با . است

بر نظام سرمایه داری در سطح جهانی سالهاست که 
 بحران دامن گير تأکيد باز هم بيشتر برحکمفرماست و با 

حافظ سرمایه های جهانی و صاحبان بهترین  این نظام،
   .خونخوار  آن بوده است

  
معموًال نيروهائی که چه بدليل سطحی نگری و کوته بينی و چه 

خاطر فرصت طلبی، با تبليغات امپریاليستی همراه می شوند، به 
پایگاه طبقاتی رژیم جمهوری اسالمی و خدمت گزاری آن به 
امپریاليست ها را کتمان نموده و همه اعمال استثمارگرانه و 
جنایتکارانه این رژیم را با عقب ماندگی و مذهبی بودن آن توجيه 

ش مذهب و اسالم در نظام آنها، مثال با تاکيد بر نق. می کنند
حاکم و استفاده از آن برای آراستن روبنای سياسی این نظام، در 
سطح باقی مانده و دیگر خود را ملزم نمی بينند تا توضيح دهند 
که این روبنای عقب مانده و مذهبی در خدمت تحکيم پایه های 
کدام اقتصاد قرار دارد و به منافع کدام دسته از استثمارگران 

واقعيت این است که مذهبی بودن رژیم . ت می کندخدم
ران احاکم در ایران یکی از اشکال حکومتی سرمایه د

اتفاقًا، یک نگاه سریع . وابسته به امپریاليسم  می باشد
به ماهيت رژیمهای سياسی در کشورهای وابسته به 
امپریاليسم از وجود یک تنوع گسترده در شکل این 

ه حکایت می کند که عليرغم رژیمهای ضد خلقی و وابست
تفاوت در شکل، از نظر ماهيت و عملکرد، همگيشان در 
وابستگی به امپریاليسم و پيشبرد منافع دول 

از دولتهای غير مذهبی و سکوال . امپریاليستی مشترکند
مزدور و گوش به فرمان آمریکا در آمریکای التين گرفته تا 

امپریاليسم مذهبی ترین و مرتجعترین حکومتهای مزدور 
نمونه ... در بغل گوشمان در عربستان سعودی و کویت و 

هایی هستند که برغم تفاوت در شکل و روبنا مدافع بی 
چون و چرای سياستهای امپریاليسم و در راس آنها آمریکا 

در نتيجه . بر عليه کارگران و خلقهای تحت ستم می باشند
يسم، نباید هنگام بررسی ماهيت وابسته رژیمها به امپریال

شکلی که این رژیم ها به لحاظ سياسی به خود گرفته اند 
بلکه در اساس باید محتوا و ماهيت آنها مورد توجه قرار 
گيردتا طبيعت وابسته و یا مستقل آنها را از امپریاليسم را 

 . معلوم گردد
  ٣صفحه                     

  
  گوشه ديگري از روابط جمهوري اسالمي با امپرياليستها

هم " شياطين بزرگ و کوچک"افشای گزارشات مربوط به روابط پنهانی جمهوری اسالمی با شرکتهای امپریاليستی متعلق به 
سال گذشته برغم  ٣٠ین نکات این گزارشات عبارت از این است که جمهوری اسالمی در طول یکی از مهمتر. چنان ادامه دارد

این دولتها قرار نداشته بلکه همچون " تحریم"تمامی تبليغات فریبکارانه اش بر عليه امپریاليستها نه تنها در معرض به اصطالح 
  .یکایی  بوده استزمان رژیم شاه یکی از بهترین مشتری های کمپانيهای اروپای و آمر

در ارتباط با نام برخی از شرکتهایی که باصطالح تحریم عليه جمهوری به گزارش نشريه امريکائی وال استريت جورنال اخيرا 
مدعی است که کاالئی به  "تايکو"امريکائی  –عليرغم  اينکه شرکت فرانسوی اسالمی را نقض کرده اند معلوم شده که 

اما تحقيقات آژانس بين المللی انرژی اتمی  نشان  ،تحريم های دولت آمريکا را نقض نکرده استجمهوری اسالمی نفروخته و 
می دهد که  يک شرکت ايرانی  توانسته است سوپاپ های خطر و ابزار های اندازه گيری خالء که ساخت اين کمپانی می باشد 

جمهوری اسالمی در شرايطی به اپن تجهيزات دست  ،بوربه گزارش مز. و در غنی سازی اورانيوم کاربرد دارند را بدست آورد
  . در تملک مجتمع صنعتی تايکو انترناسيونال امريکا بوده است  ٢٠٠٩يافته که شرکت فرانسوی سازنده آن تا ماه دسامبر 

مریکایی آ - جمهوری اسالمی با نام بردن از چند شرکت اروپاییغالم حسين نجابت سخنگوی پتروشيمی  ٢٠٠٨در سال  همچنين
در نهايت تکنولوژی . تمامی تکنولوژی ای که می خواستيم دريافت نموديم. ما هيچگاه مشکلی نداشته ايم" اعالم کرد که

  ,Technip, Basell, Lindeتوسط شرکتهایی نظير ما اين تکنولوژی را ...... آمريکائی از طرف کشورهای ديگر هم ارائه می شوند
  .دریافت می کنيم Uhdeو 
  
بار ديگر تنيدگی روابط قدرتهای بزرگ با جمهوری با افشای گوشه ای از منابع تامين نيازهای جمهوری اسالمی،  اتن گزارشاي

اسالمی را آشکار ساخته و ماهيت فريبکارانه تحريم های ادعائی آنها بر عليه ديکتاتوری حاکم بر ايران را در مقابل چشم همگان 
  .قرار ميدهد



  

و باال گرفتن  در چهارچوب رشد بحران اقتصادی نظام امپریاليستی
تضادهای غارتگرانه ميان انحصارات امپریاليستی به منظور کسب 

يکی از دادگاه های آمريکا شرکت خودرو بازارهای بيشتر، اخيرا 
سازی دايملر آلمان را متهم نموده که در طی ده سال گذشته با 

کشور جهان موفق به امضاء  ٢٢پرداخت رشوه به مقامات حداقل 
  . شده استبا آنها ور قراردادهای سودآ

  
مصر،عراق،نيجريه،ترکيه،روسيه و چين از جمله کشورهائی  

جای . هستند که در اين ادعا نامه نامشان مطرح گشته است
ذاتی ء دهی و رشوه گيری جز هفساد و رشو تردید نيست که

نظام  استثمارگرانه سرمايه داری است و از آنجا که دادگاه های 
از اين نظام از اين قاعده مستثنی نبوده و  آمريکا به مثابه بخشی

افشای این واقعيت در نيستند پس بايد ديد که چه عواملی باعث 
  . شده است شرایط جاری و تبليغ حول آن

  
و با باالگرفتن بحرانی که کل نظام سرمايه داری را فراگرفته  امروز

موجودیت برخی از بزرگترین موسسات و انحصارات امپریاليستی 
نيز به جان یکدیگر افتاده کمپانی های گوناگون  به خطر انداخته،را 
دست رقبای خود را از بازار تا با هر وسيله ای در تالش اند و 

موجود که به دليل بحران اقتصادی جاری شديدا تحت فشار می 
اعالم اتهام شرکت آلمانی در دادگاه های آمریکا . باشد کوتاه کنند

در حقيقت طرح . این واقعيت است انعکاسی هر چند کوچک از
در شرایط ) که البته نمی توان آن را غير واقعی دانست( این ادعا 

بحران بسيار جدی ای که کمپانيهای بزرگ امپریاليستی در بازار 
نشان دهنده بخشی از تالش  خودرو سازی را در برگرفته است، 

ر کمپانی های امريکائی است تا نقش و قدرت رقبای خود را د
تجربه نشان داده که از سوی دیگر . بازار خودرو تضعيف سازند

همانطور که فساد و رشوه جزء ذانی نظام موجود می باشد 
توطئه و پرونده سازی هم از خصوصيات هميشگی اين سيستم 

اش " رقابت آزاد"و " دمکراسی"که ادعای  ضد مردمی است
طريق  کمپانی های آمريکائی از. گوش فلک را کر کرده است

لمانی خود بر واقعيتی انگشت آآمريکا در مورد رقبای  های دادگاه
اگر يک سيستم  مردمی بر دستگاه قضائی اين  که گذاشته اند

کشور حاکم بود قبل از هر چيز می بايست خود اين کمپانی ها را 
  .بکشاند "دادگاه"به 
  
که در شرايط  آنچه از چنين رویدادی می توان آموخت این است 

بحران و برای کسب سود بيشتر سرمايه داران از هيچ اقدامی 
آنها در   .نمی کنند رای به عقب راندن رقبای خود کوتاهیب

حاليکه به اشکال گوناگون بار اصلی بحران را بر دوش کارگران و 
ی کنند از گرفتن پاچه رقبا نيز دريغ نمی مزحمتکشان سرشکن 

پوسيده بحرانی که کل نظام  ازنند ورزند تا راحت تر بتوا
دادگاهی خبر  .امپریاليستی را فرا گرفته جان سالم به در ببرند

در شرايطی در امریکا، شرکت خودرو سازی دايملر آلمان کردن 
لمان و از جمله شرکت آمنعکس گشته که صنايع  ماشين سازی 

دايملر همچون صنايع امريکائی با يکی از عميق ترين بحرانهای 
و دولتهای اروپایی و آمریکا با  دوران حيات خود روبرو می باشند

اعمال حمایتهای بی سابقه، از کمپانی های کشور های خود با 
چنگ و دندان به تالش برای جلوگيری از سقوط و نابودی آنها 

در سالهای اخير تشدید رقابتهای غارتگرانه بين . پرداخته اند
های مختلفی بروز یافت و به انحصارات امپریاليستی در عرصه 

طور مثال دعواهای بين شرکت بویينگ آمریکا و ایرباس اروپا و 
اختالف بر سر درجه حمایت دولتهای آمریکا و اروپایی از هر کدام 
از این شرکتها به یکی از بزرگترین و پرخرجترین پرونده های 

   . دعاوی مالی در غرب تبدیل شد

  تشديد بحران و رقابتهاي كمپاني هاي 
  !خودرو سازي امپرياليستي

  ٢از صفحه    ...مي مطلوبترين رژيم براي امپرياليستهاستجمهوري اسال

  
از اتفاقا یک نگاه تاریخی در همين زمينه برای نيروهای واقع بين نشان می دهد که در چند دهه اخير، گرایش سرمایه داری جهانی به استفاده 

گر و توده های ستمدیده در کشورهای وابسته هر چه ارتجاعی ترین قوانين و لفافه های مذهبی برای تسهيل استثمار و سرکوب طبقه کار
در واقع به موازات انکشاف هر چه بيشتر سلطه امپریاليستی در سطح جهان، ما شاهد استفاده چشمگير و فزاینده . بيشتر فزونی یافته است

چرا که مذهب بدليل اينکه وسيله . م بوده ایمامپریاليستها از نقش مذهب و بویژه اسالم در بطور مثال خاورميانه برای توسعه سلطه امپریاليس
تسهيل استثمار توده هاست، ظرفيتهای هر چه بيشتری را در اختيار امپریاليستها و مزدورانشان برای تامين منافع استثمارگرانه آنها در 

  .    تکشورهای وابسته و تسهيل سرکوب و منحرف ساختن مبارزات ضد امپریاليستی توده های محروم گذارده اس
  

هيچ رژیم دیگری به اندازه  ،در شرایط و اوضاع و احوال کنونی حاکم بر نظام امپریاليستیحال می توان تاکيد کرد که ت اواقعيبا در نظر گرفتن این 
آنها در  در راه استثمار و سرکوب کارگران و توده های محروم ما و تامين منافع اقتصادی و سياسی و نظامینمی توانست جمهوری اسالمی 

   .از جمله دولت آمریکا خدمت کندو قدرتهای امپرياليستی به " مطلوب"ایران و در سطح منطقه به نحوی 
  

و در اين زميته با هيچ نيرو و رژيمی  می باشدکه اصلی ترين مسئله قدرتهای بزرگ تامين منافع و مصالح خود  همگان می دانند
همين پروژه هسته ای جمهوری  اگری بر تجربه کامًال به وضوح می توان دید که در نتيجه با دیدی درست مبتن. شوخی ندارند

. اسالمی دهها جور منفعت به آنها نمی رساند آنها هرگز اجازه نمی دادند که جمهوری اسالمی اساسا دراين راستا گام بردارد
یافته و بازارهای جدیدی کسب می کند و است که بزرگترین صنایع نظامی آمریکا و شرکا تحرک بيشتری در پوشش اين پروژه 

به بهانه اتمی شدن ايران همه از آن مهمتر  ميليارد ها دالر از خزانه کشور به جيب انحصاران امپرياليستی ريحته می شود و 
دولتهای منطقه تشويق به ايجاد نيروگاه اتمی و بيشتر مسلح شدن می شوند که خود متضمن ميلياردها دالر سود برای 

        .  استدر شرایط بحران رتهای جهانی قد
با در نظر گرفتن همه این حقایق و با بررسی آنها از یک دیدگاه علمی و تاریخی ست که می توان به نقش واقعی و اهميت وجود جمهوری 

 ٣ژیم به مثابه مطلوبترین رژیم در اسالمی برای منافع امپریاليستها در ایران و منطقه بيشتر پی برد و با افشای هر چه گسترده تر ماهيت این ر
و توده دهه گذشته برای امپریاليستها در ایران و منطقه، تبليغات امپرياليستی را نقش بر آب کرد و به امر پيشرفت مادی و معنوی جنبش کارگران 

 .نمودهای ستمدیده برای سرنگونی این رژیم و مهمتر از آن نظامی که پاسداری از آن را بر عهده دارد کمک 



  

 

قرار دیگر در کنار رژیم ضد خلقی چين در راس رژیمهایی  رژیم جمهوری اسالمی بار
بخش چشمگيری از اعدامهای . دست می زنند خویش که به اعدام شهروندانگرفت 

انجام شده توسط جمهوری اسالمی در یک فاصله کوتاه و در جریان خيزش عظيم توده 
عفو بين  اخيرا سازمان. ها پس از باصطالح انتخاب احمدی نژاد صورت گرفته است

اعالم نمود که  ٢٠٠٩الملل در گزارش ساالنه خود در رابطه با مجازات اعدام در سال 
نفر را در سال گذشته اعدام نموده که تعدادی از آنها  ٣٨٨جمهوری اسالمی حداقل 

حتی اگر رقم واقعی اعدام شدگان همين تعدادی باشد که سازمان . نوجوان بوده اند
در حقيقت جدا از قتل و کشتار توده ها در وده، می توان دید که عفو بين الملل اعالم نم

خيابانها و سياه چالها، جمهوری اسالمی در فاصله کوتاهی هر روز به طور متوسط 
بر اساس اين گزارش جمهوری اسالمی در  .بيش از یک نفر را رسما اعدام نموده است

به گزارش مزبور . موده استسال گذشته پس از چين بيشترين تعداد افراد را اعدام ن
خرداد تا  ٢٢در فاصله انتخابات  ،نفر از کسانی که در اين سال اعدام شده اند ١١٢

به اين ترتيب سردمداران جمهوری . مراسم تحليف احمدی نژاد اعدام گرديده اند
سرکوبگرانه آنها به  سال سلطه ٣٠اسالمی در شرايطی که توده ها در اعتراض به 

نفر را اعدام نمودند تا از مردم به قول  ١١٢انی متوسل شده بودند حداقل تظاهرات خياب
  . خودشان زهر چشم بگيرند

  
اگر تنها گزارش عفو بين الملل را که بدون شک  تنها بخشی از جنايات جمهوری 
اسالمی را منعکس نموده در نظربگيريم در سال گذشته جمهوری اسالمی بطور 

يعنی روزی نبوده که سردمداران . ر را اعدام نموده استمتوسط هر روز بيش از يک نف
براستی از حکومت . جنايتکارجمهوری اسالمی جان انسانی را از وی نگرفته باشند

جالدی که برای ایجاد رعب و وحشت در ميان مردم و سرکوب مبارزات آنها از زبان ولی 
می " صرالبرعبالن"فقيه جنایتکارش فریاد می کشد که سياست راهنمای حکومتش 

  .   باشد، چه انتظار دیگری می توان داشت

همين واقعيت ضرورت مبارزه بر عليه احکام  
ددمنشانه ديکتاتوری حاکم و تالش برای 
متوقف کردن ماشين  قتل و جنايت آنها را دو 

سال سلطه  ٣٠بيش از . چندان نموده است
خونين جمهوری اسالمی به روشنی نشان 

تالشی زمانی قرين داده است که چنين 
موفقيت می گردد که اوال این امر که دار و 
شکنجه و زندان واعدام ذاتی سلطه  
جمهوری اسالمی می باشد، درک گردد و 
ثانيا مبارزه جاری توده ها نابودی تماميت 
رژيم دارو شکنجه  حاکم را هدف خود قرار 

  .  دهد

  

 !رژيم اعدام،جمهوري اسالمي
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  تركمن صحرا و سنندجبه ياد نوروزهاي خونين در 
یعنی کمتر از دو ماه پس از قيام شکوهمند کارگران و خلقهای تحت ستم ایران، رژیم سرکوبگر  ١٣۵٨سال در نوروز 

و  .جمهوری اسالمی با یورش وحشيانه خود به مردم قهرمان سنندج و ترکمن صحرا چهره ضد خلقی خود را عریان ساخت
بهمن را  ٢١-٢٢شکست قيام و قيام توده ها، " پيروزی انقالب"یبکارانه مبنی بر بدینوسيله عليرغم تمامی تبليغات فر

را که این خلق عليه خلق ترکمن وارد عمل نمود، چ ، رژیم نيروهای سرکوبگر خویش را بر١٣۵٨در فروردین . آشکار ساخت
در سنندج . می کوشيد نوین و ایجاد یک نظمتقسيم زمين برای تحقق خواستهای عادالنه خویش به پاخاسته و در جهت 

نيز مردم زحمتکش این شهر با تشکيل شوراهای شهر در جهت اعمال حاکميت خلقی و نابودی نظم کهن به پيش می 
اما جمهوری اسالمی با کشتار خلقهای ترکمن و کرد نشان داد که تنها وظيفه اش حراست از نظام سرمایه داری . رفتند

است و در اجرای این وظيفه از هيچ جنایتی در حق کارگران و خلقهای تحت ستم ایران  به امپریاليسم در ایرانوابسته 
گان این جنایت وحشيانه را در سالگرد نوروزهای خونين ترکمن صحرا و سنندج یاد تمامی جانباخت. خودداری نمی کند

قی جمهوری اسالمی چهره این رژیم که با مقاومت و نبردی دالورانه در برابر هجوم ارتش و سپاه ضد خل می داریمگرامی 
.جنایتکار را با نثار خون خود افشا نمودند


