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تمامي كارگران سال نو بر 
!تكشان مبارك بادو زحم    

  13851385  اسفنداسفند  1515    ––  5252  ، شماره، شماره  چريكهاي فدايي خلق ايرانچريكهاي فدايي خلق ايران  خبري   خبري --نشريه سياسي نشريه سياسي 

رویدادهای یکی دوهفته اخير نشان از بر آمدن موج جدیدی از 
جنبش اعتراضی توده های ستمدیده بر عليه رژیم سرکوبگر و 

تجمع هزاران تن از معلمان . بحران زده جمهوری اسالمی دارند
کشت و صنعت "ابل مجلس، اعتصاب هزاران کارگر در مق
  تجمع زنان در مقابل دادگاه انقالب و ضرب و شتم و ،"کارون

صدها حرکت  و زناناعتراض اخير  تن از فعالين ٣٣دستگيری 
ریز و درشت اعتراضی دیگر درهفته های اخير، گوشه ای از 

 حکومت و اوضاع جنبشهای اعتراضی جاری بر عليهوسعت 
  .ی دیکتاتوری حاکم در جامعه ما را به نمایش می گذاردبحران

 اسفند ماه جاری هزاران تن از معلمان و فرهنگيان ١۵روز 
زحمتکش پس از مدتها تالش برای کسب حقوق ابتدایی 
خویش از مراجع قانونی، برای چندمين بار ظرف ماه های اخير 
باز هم به صورتی مسالمت آميز در جلوی مجلس رژیم تجمع 
کرده و با برشمردن اوضاع اسفبار حيات و معاش خود خواهان 

برخی . رسيدگی دولت به اوضاع دهشتناک زندگی خود شدند
از گزارشات منتشره حاکی از شرکت حدود ده هزار تن از 
معلمان در این حرکت اعتراضی است که این رقم با توجه به 
شدت خفقان موجود در جامعه و تهدیدهای مکرر مقامات 

کومتی بر عليه تجمع معلمان ، نشان از شدت فشار و بی ح
 در چارچوب دیکتاتوری محرومحقوقی ای می کند که معلمان 

   .حاکم با آن مواجهند

    

  

  

  

  

  

  

 

 به جان آمده در برخی شعارهای خود با اشاره انمعلم 
به شکاف وحشتناک طبقاتی تحت حاکميت سياه 

شاگردان جمهوری اسالمی مطرح می کردند که به 
در دفتر هایشان بنویسند "خود خواهند گفت که از فردا 

که این شعار الهام گرفته از " که یک با یک برابر نيست
شعر زیبای شاعر انقالبی خلق، خسرو گلسرخی در 

 .می باشد" یک بایک برابر نيست" ، با عنوان ۵٠دهه 
رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی در جریان این حرکت وسيع 

ی به اعمال فشار و تهدید کردن معلمان پرداخت و اعتراض
سعی کرد تا تجمع فوق را با دادن برخی وعده های فریبکارانه 
از یک سو و با ارسال دستجات حزب الهی و چماق بدست 

برخی از فعالين این حرکت آرام از سوی . متفرق سازد
 ، یعنی ماموران وزارت اطالعات"سربازان گمنام امام زمان"

 .ر شدنددستگي

  

 اسفند ماه جاری ١٣صبح روز یکشنبه در رویدادی دیگر، 
مزدوران سرکوبگر رژیم به تجمع آرام و مسالمت نيز 

آميز گروهی از زنان در مقابل دادگاه انقالب در تهران 
 تن از ٣۶ و ضمن ضرب و شتم تجمع کنندگان حمله کردند

 مينی بوسهای آنها را دستگير و با تهدید و اعمال زور آنها را در
از قبل آماده شده انداخته و به بازداشتگاه و سپس به 

این وحشيگری آشکار در . سياهچال اوین منتقل نمودند
همانطور که تجمع شرایطی صورت گرفت که تجمع نامبرده 

به شکلی کامال مسالمت آميز و در کنندگان اعالم کرده بودند،
تجمع . حکومت صورت می گرفت" قانونی"چهارچوبهای 

کنندگان با در دست داشتن پالکاردهایی خواهان رفع تضييقات 
و فشارهای جاری دستگاه های امنيتی و قضایی حکومت بر 
عليه فعالين زنی بودند که برخی از آنها در همان روز با جرایم 

این . واهی توسط مقامات رژیم به دادگاه فراخوانده شده بودند
" خطر ناک"و " بر انداز"های تجمع نه ادعا و نه اهداف و شعار

داشت و خواست اصلی تجمع کنندگان، حمایت از رفقای 
  .در مورد آنها بود" قانون"دادگاهی شده خود و رعایت

          

 

وسعت يابي جنبشهاي 
  !اعتراضي بر عليه رژيم

2بقيه در صفحه 

  در صفحات ديگر
  
 2   "كردستان عراق" گوشه اي از واقعيات ●
     
 3   ...!خ سرمايه داران تجاوز و قتل، پاس●
  
 3  "ايرباس" اخراج هزاران كارگر توسط ●
  
 4     نظام امپرياليستي و تشديد بحران●
  
 4        ! ياد ياران ياد باد●

روز جهاني زن بر تمام زنان آزاديخواه و بويژه بر زنان كارگر و روز جهاني زن بر تمام زنان آزاديخواه و بويژه بر زنان كارگر و 
!  !زحمتكش خجسته بادزحمتكش خجسته باد

نقالبي و مرد انقالبي هنگامي كه در سنگر مبارزه قرار مي نقالبي و مرد انقالبي هنگامي كه در سنگر مبارزه قرار مي زن ازن ا"
آنها براي آنها براي .  گيرند انسان هايي هستند كه به رستاخيز خود رسيده اندگيرند انسان هايي هستند كه به رستاخيز خود رسيده اند

ايجاد جامعه اي مبارزه مي كنند كه در آن اين مسئله كه به زن ايجاد جامعه اي مبارزه مي كنند كه در آن اين مسئله كه به زن 
 اصوال مطرح  اصوال مطرح – آزادي زن خوب است يا نه  آزادي زن خوب است يا نه –چقدر بايد آزادي داد چقدر بايد آزادي داد 

ا ، زن و مرد يكسان از مزاياي زندگي ا ، زن و مرد يكسان از مزاياي زندگي بلكه همه انسان هبلكه همه انسان ه.  نيست
  ".استفاده مي كنند و براي پيشبرد آن در كنار هم تالش و كار ميكننداستفاده مي كنند و براي پيشبرد آن در كنار هم تالش و كار ميكنند

))از کتاب حماسه مقاومت نوشته رفيق اشرف دهقانیاز کتاب حماسه مقاومت نوشته رفيق اشرف دهقانی((  

"
  .

– –
.  نيست

."



    ادامه از صفحه اول     ...وسعت يابي جنبشهاي اعتراضي بر عليه رژيم

کشت و "در این حال در روزهای اخير هزاران تن از کارگران زحمتکش 
نيز در اعتراض به ماه ها عدم دریافت حقوق و " نعت کارون شوشترص

شرایط وحشيانه ای که سرمایه داران زالو صفت وابسته و رژیم 
جمهوری اسالمی برای استثمار آنها فراهم کرده اند، دست به 

 ٢ آنها در شرایط فقر و گرسنگی و گرانی موجود مدت حد اقل .اعتصاب زدند
  . معوقه خود را نيز دریافت نکرده اندماه است که حقوقهای 

البته رویدادهای فوق تنها شمایی از برجسته ترین حرکات اعتراضی در هفته 
 تعداد  کهبه جرات می توان گفتگر نه، های اخير را به نمایش می گذارند و 

اعتراضات ضد حکومتی ای که در ماه های اخير به طور متناوب در کارخانه ها و 
کنار کشور به طور و روستاها و شهر ها و خالصه در هر گوشه دانشگاه ها و

در حال رشد و گسترش است بطور قابل مالحظه ای روزمره اتفاق افتاده است 
که جمهوری است  جدیت اوضاع بحرانی ای نشانگرو این واقعيت بطور طبيعی 

از سوی دیگر در واکنش به این اوضاع، رژیم .  می باشداسالمی با آن روبرو
جمهوری اسالمی دقيقا به خاطر ماهيت وابسته به امپریاليسم خود و 

 نظامی که اساس ،ساختارهای نظام ضد خلقی حاکم یعنی بورژوازی وابسته
آن بر پایه غارت و استثمار کارگران و خلقهای تحت ستم به نفع مشتی 

آشکار  چاره ای جز برخورد قهر آميز و اعمال زور ،سرمایه دار زالو صفت بنا شده
و پراکندن هر چه بيشتر سایه سياه خفقان و سرکوب در سطح جامعه نداشته 

درست به همين دليل است که ماشاهدیم این رژیم در حالی که با . و ندارد
بحران اقتصادی رشد یابنده در سطح جامعه و تبعات آن نظير گسترش بی 

 ناتوان از حل روبروست،... سابقه فقر و گرانی و بيکاری و فحشاء و دزدی و
کوچکترین معضالت اقتصادی اجتماعی توده ها، بطور فزاینده ای شمشير را از 
رو می بندد و به سرکوب وحشيانه اعتراضات عادالنه توده ای برعليه وضع 

عالوه بر این سردمداران مزدور این حکومت در . نکبت بار موجود دست می یازد
پرونده هسته " ت داخلی و خارجی حاليکه این روزها بشدت در هراس از تبعا

شان در بارگاه قدرتهای جهانی به سر می برند، می کوشند تا هراس " ای
خود را با تشدید هيستریک سرکوب و فشار  برتوده های عاصی و بجان آمده 

  . جبران کنند

تحت چنين اوضاعی ست که 
ماشاهدیم در ماه های اخير چگونه 
سردمداران حکومت با تشدید 

 فشار بر عليه کارگران، زنان، اعمال
دانشجویان و تمامی توده های 
ستمدیده و ناراضی ، بر ابعاد 
دستگيری فعالين این جنبشها 
افزوده و با تصویب روزمره قوانين 
سرکوبگرانه و تهدید و  اعمال زور 
دیکتاتوری کوشيده اند تا فضای 
رعب و وحشت را هر چه بيشتر در 

  . فرما سازد جامعه حکم

امل در رویدادهای جاری و بویژه ت
تشدید سرکوب و وحشيگری های 
جمهوری اسالمی بر عليه کارگران 
و توده های بجان آمده ای که 
چيزی جز حداقل حقوق انسانی و 

می خواهند بار نعادالنه خود را 
دیگر بر این تجربه مبارزاتی تاکيد 
می ورزد که در شرایط جامعه تحت 

ای ذاتی سلطه ما دیکتاتوری روبن
نظام ضد خلقی حاکم یعنی 
بورژوازی وابسته به امپریاليسم 
است وبه همين دليل مبارزات 
دالورانه جاری برای نيل به 
خواستهای عادالنه مردم ما، باید 

کاناليزه گشته و در یک مسير واحد 
ساختارهای این نظام را آماج 

  .  خود قرار دهدمرگبار ضربات 

 گوشه اي از واقعيات
كردستان "  درجاري
"عراق

 
چاپ استراليا در " گرین لفت"هفته نامه 

 راجع ٢٠٠٧ فوریه ٢٢مطلبی که در تاریخ 
به مشاهدات یک کرد عراقی چاپ کرده 
است شمه ای از اوضاع طاقت فرسای 
زندگی توده ها تحت حاکميت حکومت به 
اصطالح خود مختار کردستان را از نظر او 

امه با اشاره این هفته ن. تشریح کرده است
   :می نویسد" شاهد عينی"به آزاد آرمان 

   
  

آزاد آرمان یک سوسياليست از منطقۀ 
کردستان شمال عراق است که در سال 

 از وطن خود گریخته و حاال در ١٩٩١
او می گوید که . استراليا زندگی می کند

امروز زندگی در کردستان رقت انگيز است 
مان که بتا آر: نشریه مزبور ادامه می دهد. 

 ماه از شمال عراق برگشته، ۶زگی بعد از 
 فوریه در یک جلسۀ عمومی در ١۴در تاریخ 

رابطه با مشاهدات خود از کردستان 
او گفت که سطح زندگی برای . صحبت کرد

بسياری از مردم به طور محسوسی نزول 
کرده است ، در حالی که فاصله مابين 

 . ثروتمند و فقير همچنان رشد ميکند 
  

در ":  می نويسداین نشریه به نقل از آرمان
واقع برای بهداشت و آموزش هيچگونه 
بودجه ای صرف نميشود ، بحران مسکن 

مردم بيکارند، ایاالت % ۵٠وجود داشته و 
متحده در تدارک استفاده از کردستان 

در " بعنوان پایگاه برای حمله به ایران است 
ادامه این مطلب آمده است که منطقۀ 

ردستان عراق توسط دو گروه نظامی ک
حمایت شده از طرف ایاالت متحده ، کنترل 
ميشود ، اعتراضات متعددی بر عليه فساد 
دولت منطقه ای کردستان انجام گرفته که 
. برخی از آنها بشدت سرکوب شده است 

آرمان گفت که نظر مردم کردستان در مورد 
اشغال عراق توسط ایاالت متحده تغيير 

ست ، قبأل اکثر کردها از آمریکا کرده ا
حمایت می کردند ، ولی حاال کمتر از نصف 
مردم همچنان از حضور نيروهای اشغالگر 

  .حمایت می کنند
  

این نشریه در ادامه مطلب خود می نویسد 
آرمان در بحث خود گفت که حضور "

نيروهای اشغالگر، اصلی ترین دليل آشوب 
وهای در عراق است و ترک عراق توسط نير

." آمریکا تنها راه حل بحران عراق می باشد
از جلسه سخنرانی " گرین لفت"به گزارش 

آرمان آزاد، زمانی که بعضی از شرکت 
کنندگان در مورد تهدید جنگ داخلی در 
صورت ترک نيروهای ایاالت متحده صحبت 
کردند ، آرمان گفت که آمریکا خود با 

تفرقه افکن و حکومت " پيگيری سياست  
چنين خطری را آفریده و این هرج و " ن ک

مرج با ترک عراق توسط اشغالگران رو به 
  .کاهش خواهد گذارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 !تجاوز و قتل پاسخ سرمايه داران هند به كشاورزان
  

مدتی است که  شورشهای دهقانی برعليه مناسبات ظالمانه حاکم بر روستا های هند و در 
مرکزی اين کشور از مناسبات غير انسانی حاکم و به خصوص اعتراض به تداوم حمايت دولت 

حمايت دولت از سرمايه دارانی که به اشغال زمينهای کشاورزی پرداخته اند، رو به رشد گذارده 
تظاهرات توده ای بزرگی بر عليه " نانديگرام"به عنوان مثال در ماه گذشته در منطقه . است

 ۶له پليس روبرو شده و منجر به کشته شدن دولت ضد خلقی هند صورت گرفت که با حم
اما کشاورزان فقير مناطق مختلف هند که ديگر چيزی برای از دست دادن ندارند، . کشاورز شد

يکی از روستا هائی که اهالی آن در تقابل با دست اندازی . همچنان به مبارزه ادامه می دهند
 ۴٠روستای سينگور می باشد که در سرمايه داران به زمينهايشان  به شورش بر خاسته اند 

بعد ازاينکه دولت عليرغم مخالفتهای روستائيان بيش . کيلومتری شمال کلکته قرار گرفته است 
درآورد ، اعتراضات  و تظاهرات و " گروه صنعتی تاتا" هکتار زمين اين روستا را به تملک ۴٠٠از 

گروه "بخشی از " تاتا" سازی اتومبيل. اوج تازه ای گرفت" سينگور"شورشهای دهقانی در 
اين کمپانی . از سهامداران عمده آن هستند" بهاتاچارجی"است که وزرايی مثل " صنعتی تاتا

همچون بسياری از کمپانی های دیگر، در مناطق کشاورزی به ايجاد کارخانه و نابودی زمينهای 
گروه که يکی از بزرگترين اما اکنون بدليل مبارزات توده ها، اين . کشاورزی کوچک پرداخته اند

که شاهد رشد و گسترش يکی از " سينگور"کمپانی های صنعتی هند است، در روستای 
  . قويترين شورشهای دهقانی است، با مشکالت بزرگی روبرو شده است

   
در باره وضعيت "  کانادا–گلوب اند ميل "يکی از روستائيان روستای سينگور به خبرنگار روزنامه 

اما اگر ما . بچه هايمان را می کشند که ما را بترسانند"کم بر روستايشان گفت دهشتناک حا
بنابراين چاره ای جز مبارزه . دهقانان فقير مبارزه هم نکنيم بچه هايمان از گرسنگی خواهند مرد

 درصد بيش از ارزش ۴۵به قيمت (زمينداران بزرگتر که توانسته اند با فروش زمينهايشان . نداريم
صاحب پولهای کالنی شوند ، در کنار سرمايه داران صنعتی و در مقابل ما کشاورزان ) آنهاواقعی 

اگر برخی از ما، که کشاورزان فقير محسوب می شويم، تکه زمينی هم . فقير قرار گرفته اند
داشته باشيم آنقدر کوچک و کم قيمت است که با فروش آن پولی در دستمان نمی ماند که در 

ولی اکثر ما صاحب زمين نيستيم و روی زمينهای کوچک اجاره . مايه گذاری کنيمجای ديگری سر
اين کشاورز در رابطه با تصاحب ...." کار می کنيم) که زمينداران بزرگ صاحبانشان هستند(ای 

ما " :بخشی از زمينهای روستا بوسيله  کارخانه اتومبيل سازی هند به خبرنگار مزبور می گويد 
به اين دليل است که عليه ايجاد . کشاورز هستيم و نمی خواهيم به گدايی کشيده شويم

را کشتند که " تاپوسی"سرمايه دارها . کارخانه و نابود کردن کشاورزی محل اعتراض می کنيم
دختر يکی از سازماندهندگان اين اعتراض " تاپوسی" ما را بترسانند و جلوی اعتراض ما را بگيرند

که کشاورز است و زندگی خانواده اش را از راه کشت و " تاپوسی"پدر " منورانجان. "اشدمی ب
کار روی يک قطعه زمين کوچک اجاره ای می گذراند، يکی از روستائيانی است که مدتها است 
که با سرمايه دارانی که در حال ساخت يک کارخانه اتومبيل سازی در آن منطقه هستند 

و چندين تن از وزرای کابينه حامی سرمايه داران و صاحبان کارخانه اتومبيل دولت . درافتاده است
به دستور سرمايه داران و دولت، برای " تاپوسی"مردم محل می گويند که قتل . سازی هستند

  .ترساندن کشاورزان معترض انجام شده است
  

، مثل هر روز پيش " منورانجان" ساله ١٨دختر " تاپوسی ملک" وقتيکه ٢٠٠۵در اواسط دسامبر 
. از طلوع آفتاب برای جمع آوری هيزم به بيشه های اطراف روستا رفت ديگر به خانه باز نگشت
  . دو ساعت بعد يکی از افراد فاميل متوجه شعله های آتش و دود در بيشه نزديک به روستا شد

  
  

گروه کوچکی از روستائيان که برای تحقيق 
 در مورد آتش رفتند، با جسد سوخته
. تاپوسی در ميان شعله ها روبرو شدند

" تاپوسی"افراد ناشناسی پس از تجاوز به 
او را دار زده و جسدش را به آتش کشيده 

از آن روز تاکنون، " تاپوسی"مادر . بودند
هنوز در حال شوک به سر برده و روی 
تشک حصيری ای در حياط خانه نشسته و 

اين البته اولين . چشم به در دوخته است
ايت سرمايه داران هند بر عليه توده جن

های زحمتکش این منطقه نيست، اما خود 
به اندازه کافی گويای ماهيت ضد مردمی 

  . آنها می باشد
  
  

دولت هند در سالهای اخير مرتبأ 
سوبسيدها و وام های کشاورزی دهقانان 
را کاهش داده و عمأل جانب سرمايه داران 

دولتی نيز که اکثر آنان دارای مقامات (را 
هر ساله هزاران . گرفته است) هستند

کشاورز مجبور به ترک روستاها و گدايی در 
سرمايه . خيابانهای شهرها می شوند

داران زالو صفت و دولت مدافع آنها دست 
در دست هم داده و هر ساله با غارت 
دهقانان هزاران کشاورز فقير را از روستاها 
ی رانده و محکوم به گرسنگی و مرگ م

کنند تا امر افزايش روزافزون سود سرمايه 
اين تنها يک . های خويش را تضمين سازند

نمونه از بی شمار جناياتی است که 
سرمايه داران برای حفظ منافع مالی خود 

اگرچه . در سرتاسر دنيا مرتکب می شوند
سيستم سرمايه داری در لفافه های  
عقيدتی مختلفی در کشورهای مختلف 

می شود ،برای نمونه  جهان ظاهر 
دمکراسی در غرب ومذهب دربرخی از 

، اما در پس ...کشور های  خاورميانه و 
تمام اين پوشش های ايدئولوژيک،  
سيستمی جنايتکار نهفته است که به 
قيمت نابودی رنجبران و به قيمت سلب 
حق زيست انسانی از اکثر مردم جهان، 

ه تجرب. حافظ منافع اقليت سرمايه دار است
نشان داده که تنها با شورش و انقالب 
زحمتکشان عليه اين سيستم استثمار 
گرانه و برپایی یک نظام مردمی و 
دمکراتيک مبتنی بر منافع اکثريت جامعه 

  .است که بشريت می تواند نجات يابد

  
شرکت هواپيمایی ایرباس در یک اقدام ضد کارگری در صدد 

در کشورهای  تن از کارگران خود ١٠٠٠٠اخراج 
 سال آینده ۴فرانسه،آلمان، انگليس و اسپانيا ظرف مدت 

این تصميم در حالی اتخاذ شده است که شرکت . است
 در  سرمايه داری مزبور یکی از دو غول بزرگ انحصاراتی

صنعت هواپيمایی در سطح جهانی ست و از بابت استثمار 
کارگران خویش ساالنه ميلياردها دالر سود به جيب می 

ایرباس توليد کننده انواع هواپيماهای غول پيکر . زند
 اکثرا در  دارد که هزار کارگر۵۵ست و بيش از ا بریمسافر

  . کشورهای اروپایی برای آن کار می کنند
  

سهامداران اصلی ایرباس دولتهای آلمان و فرانسه می 
باشند که در مجموع، تقریبا نيمی از سهام ایرباس را کنترل 

، نتيجه برنامه گسترده اخراج سازی ایرباسدر . می کند
 کارگر این کمپانی در فرانسه، سه هزار و هفتصد ٤٣٠٠

کارگر و کارمند در آلمان، هزار و ششصد نفر در انگليس و 
نکته قابل توجه . چهارصد نفر در اسپانيا بيکار خواهند شد

 عبارت از این است که صاحبان شرکت ،در این اقدام
صرفه " کارگر در حقيقت مشغول ١٠٠٠٠ج با اخراایرباس، 
برای جبران هزینه های ناشی از تاخير در تحویل " جویی

گردانندگان این .  خود به بازارمی باشندA-380هواپيماهای 
کمپانی امپریاليستی اعالم کرده اند که هدف از این اخراج 

بویژه (با رقبا " فرصت رقابت بهتر"سازی گسترده، ایجاد 
آمریکا، بویژه با در نظر گرفتن کاهش ارزش ) نگکارخانه بوی

 کارگر و کارمند ایرباس نمونه ١٠٠٠٠اخراج . دالر می باشد
دیگری از  هجوم جدید شرکتها و دولتهای امپریاليستی به 

می باشد که طی آن کار و معاش کارگران و زحمتکشان 
 ،می کوشند تا با تشدید استثمار و با قربانی کردن کارگران

ای هر چه بيشتری را نصيب سرمایه داران زالو صفت سوده
اتحادیه های کارگری ضمن . و دولتهای حامی آنان سازند

 "ايرباس"اخراج هزاران كارگر توسط

      . .                        !!پيروز باد انقالبپيروز باد انقالب    ..                 ..      ..              !      !زنده باد كمونيسمزنده باد كمونيسم    ..                 ..  



نظام امپرياليستي  
  و تشديد بحران

روند سقوط شدید و رکود در بازارهای 
 در هفته عمده سهام در سطح جهانی

های اخير ، جلوه جدیدی از تداوم و 
رشد بحران اقتصادی مرگبار گریبانگير 
نظام سرمایه داری در سطح جهان را 

کاهش رشد . به نمایش گذارد
اقتصادی و عدم بر آورده شدن پيش 
بينی های کارشناسان اقتصادی در 

در آمریکا و سایر " رشد اقتصادی"مورد 
رمایه کشورهای باصطالح پيشرفته س

داری، وضع مالياتهای جدید در چين، 
تداوم اخراج سازیهای گسترده، رشد 
تورم و بيکاری در کشورهای صنعتی و 

باعث شد که در اواخر فوریه امسال ... 
بازار های سهام در سطح جهانی 
بشدت سقوط کرده و در عرض چند روز 

 ميليارد دالر از ارزش آنها ١٠٨حد اقل 
 خبر گزاری به گزارش. کاسته شود

سه "آلمان که از این سقوط به عنوان 
نامی که تداعی کننده " (شنبه سياه

بحران اقتصادی مرگبار سالهای دهه 
نام برد و )  در آمریکا و اروپا ست٢٠

سقوط غير منتظره و : اضافه کرد
ناگهاني بورس اوراق بهادار چين بر 
تمام بورس هاي مهم جهان اثر 

نتشره مطابق گزارشات م." ذاشت

بحران اخير باعث شدکه بازار سهام 
 ميليارد پوند ارزش خود ٨٠انگليس نيز 

دهد و برا ظرف مدت چند روز از دست 
 ٤شاخص بازار سهام در نيویورک نيز 

در همين حال . درصد سقوط کند
انتشار آمار مربوط به وضعيت اقتصادی 

 نيز ٢٠٠٦ ماهه آخر سال ٣آمریکا در 
مریکا برغم نشان داد که اقتصاد آ

تمامی تالشهای دولت بوش، از رشد 
  .پيش بينی شده برخوردار نبوده است

  گ

  

واقعيت این است که نظام 
استثمارگرانه سرمایه داری برغم 
تمامی موعظه های استراتژیست ها و 
مدافعين این نظام ضد خلقی مبنی بر 

رفاه و پيشرفت و "و " رشد اقتصادی"
این در زیر سابه " آزادی و دمکراسی

نظام، در سطح جهان  با یک بحران 
عميق اقتصادی و ساختاری روبروست 
که تجليات مرگبار آن نظير 
ورشکستگی روز مره بزرگترین 
موسسات و کارخانه ها،فقر و گرانی و 
بيکاری روزافزون ، شکاف فزاینده 

هر روز بيش از قبل بر ... طبقاتی و 
دوش ميلياردها تن از کارگران و 

 خلقهای تحت ستم در زحمتکشان و
. سطح بين المللی سنگينی می کند

از سوی دیگر، چنين واقعيتی، 
گردانندگان این نظام بيمار و فرتوت را وا 
می دارد که برای مهار و غلبه بر این 

 که تجربه ثابت کرده ذاتی –بحران 
 نه تنها بر -نظام سرمایه داری ست

شدت استثمار و غارت کارگران و 
 بطور روزافزون طبقات فرودست

بيفزایند، بلکه به جنگ افروزی های 
هولناک و لشکر کشی های نظامی  
به منظور حفظ منافع خویش دست 
بيازند  و برای طوالنی تر کردن عمر این 
نظام اهریمنی به هر جنایتی مبادرت 

حقيقتی که جدیدترین تجليات . نمایند
ضد خلقی آن را می توان بروشنی در 

ان مشاهده کرد و دید عراق و افغانست
که چگونه امپریاليستها می کوشند با 
مکيدن شيره جان توده ها و سالخی 

منافع تا آنجا که می توانند آنها 
به ضرر اقتصادی و بازارهای خود را 

حفظ و دامنه رقبای امپریاليست دیگر
گسترش . آن را توسعه بخشند

واقعيات دهشتناک کنونی و فجایعی 
سط نظام که بطور روزمره تو

استثمارگرانه امپریاليستی در سطح 
جهانی آفریده می شود، چهره واقعی 

 بر خالف -این نظام ضد خلقی را 
 -ادعاهای دروغين مدافعان فریبکار آن

هر چه بيشتر به نمایش گذارده و بی 
آیندگی و بن بست آن را به روشنی در 
مقابل دید همگان قرار می دهد و 

 شکستن ضرورت انقالب برای درهم
اس و اساس مناسبات استثمارگرانه 
کنونی را با فاکتهای عينی تر و 
 .برجسته ترمنعکس می سازد

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

  از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران 
  ::ت ديدن كنيد ت ديدن كنيد در اينترندر اينترن

/org.fadaee.www://http /org.fadaee.www://http

  از صفحه اشرف دهقانياز صفحه اشرف دهقاني
  ::در اينترنت ديدن كنيد در اينترنت ديدن كنيد 

/com.ashrafdehghani.www://http /com.ashrafdehghani.www://http
  
  
  
  
  
  

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايرانبراي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران
  ::يديدبا نشاني زير مكاتبه كنبا نشاني زير مكاتبه كن
BBMM  BBooxx  55005511  

LLoonnddoonn  
WWCC11NN  33XXXX  

EEnnggllaanndd  
  
  
  
  
  

  شماره تلفنشماره تلفن
  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايرانبراي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

00004444  ––  77994466449944003344  
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!ياد ياران ياد باد
  

 که در مبارزهکاظم و حسين سالحیجواد،: رفقابه خاطره فراموش نشدنی  
بر عليه رژیم وابسته به امپریاليسم شاه، در صفوف سازمان چریکهای فدائی خلق

ق آزادی و سوسياليسم فدا کردند، و به منظور تجليل ازایران جان خود را برای تحق
 پایمادر سالحیمبارز این رزمندگان ،   و فداکاری های مادر ایستادگی ها

 در شهر استکهلم٢٠٠٧ آپریل ٢١روز  این مراسم در! خاطرات او می نشينيم
.سوئد برگزار خواهد شد

  
باختگان راه آزادی را وظيفه ایاز تمامی افراد و نيروهایی که گرامی داشت یاد جان

برای خود می دانند برای شرکت در این مراسم دعوت کرده و خواستاریم که اگر
عکس و یا خاطره ای از این رفقا در اختيار دارند، یا  پيشنهادی برای هر چه با
شکوه تر برگزار شدن این مراسم داشته و یا به گونه دیگری می توانند با ما در این

  .مکاری کنند، با ما به آدرس زیر تماس بگيرندراه ه
  

se.pouyan_ahmadzadeh@yahoo
 

  .جزئيات بيشتر را در اطالعيه های بعدی به اطالع عموم خواهيم رساند
 

!جاودان باد خاطره تمامی شهدای به خون خفته خلق
  !باد کمونيسمزنده ! پيروز باد انقالب

  !نابود باد رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی
  

  با ایمان به پيروزی راه چریکهای فدائی خلق ایران
  سازمان هواداران چریکهای فدائی خلق ایران در سوئد

  
  ٢٠٠٧ فوریه ٢٨
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