
  

تمامی کارگران نو بر سال 
!تکشان مبارک بادو زحم  

  

   بهمن بهمن1919
  

  13851385  اردیبهشتاردیبهشت  1515    ––  4242، شماره ، شماره     خبری چریکهای فدایی خلق ایران  خبری چریکهای فدایی خلق ایران--نشریه سیاسی نشریه سیاسی 
 

نشست بدون نتيجه مقامات 
کشورهای عضو شورای امنيت 
سازمان ملل به اضافه آلمان بر 

بحران "سر چگونگی برخورد با 
ایران جلوه دیگری از " ای هسته

مابين  تشدید تضادهای فی
مپریاليستی را به های ا قدرت

این نشست . نمایش گذارد
پس از انتشار گزارش آژانس 

ای در  المللی انرژی هسته بين

جمهوری " پرونده اتمی"مورد 
اسالمی و در شرایطی برگزار 
شد که رئيس این آژانس در 
گزارش خود، با تاکيد بر برخی 

عدم "و " ها ناروشنی"
در برخورد جمهوری " شفافيت

این پرونده را اسالمی، پيگيری 
به شورای امنيت سازمان ملل 

 .رجوع داد
 

در نشست مقامات کشورهای 
فوق، در حالی که دولت آمریکا 
و هم پيمانانش به فشار خود 

ای ادامه  برای تصویب قطعنامه
دهند که در آن راه برای  می

و " تحریم اقتصادی"اعمال 
راه حل "نهایتا مبادرت به 

 های باز باشد، قدرت" نظامی
دیگر، از جمله روسيه، شدیدا 

ای مخالفت  با چنين قطعنامه

نموده و برعکس بر ادامه 
و " های دیپلماتيک تالش"
در حل بحران جاری " آميز صلح"

امری که تا . ورزند تاکيد می
ها و  کنون به تداوم تنش

بست در مذاکرات جاری در  بن
های فوق منجر  ميان قدرت

گشته و کار به جایی رسيده 
قامات آمریکایی در اینجا و که م

آنجا با تهدید ضمنی رقبا، از 
دولت بوش و هم " آمادگی"

پيمانانش در دست زدن به 
، در صورت "اقدامات یکجانبه"

بست رسيدن مذاکرات  به بن
 .زنند دم می

 
  

 

  گردهماییگردهمایی
  ضدامپریالیستی در یونانضدامپریالیستی در یونان

 
 ، همزمان ٢٠٠۶ ماه می ٧ تا ۴در تاریخ 

رمين نشست اروپایی با برگزاری چها
در شهر آتن یونان، " سوسيال فروم"

ها حزب و  گردهمایی بزرگی از ده
سازمان و گروه ضدامپریاليستی تحت 

در " آنتی امپریاليست اسپيس"عنوان 
. ی این شهر برگزار شد"پانتئو"دانشگاه 

در جریان این گردهمایی که به ابتکار 
های  برخی از احزاب کمونيست و سازمان

ي از کشورهای یونان، ترکيه، مردم
بر پا شد، صدها ... فيليپين، برزیل و

های  ها و گروه نماینده از سازمان
ضدامپریاليست و ضدجنگ از سراسر دنيا 

 روز با برگزاری ٣شرکت کردند و در مدت 
های مختلف،  سمينارها و سخنرانی

ضمن  بحث و تبادل نظر با همديگر، به 
وی بررسی برخی از مسائل پيشار

جنبش ضدامپریاليستی و ضدجنگ و 
ها در قبال آنها  وظایف کمونيست

به دعوت برگزارکنندگان این . پرداختند
مراسم، رفيقی به نمایندگی از سازمان 
ما نيز در این گردهمایی شرکت نموده و 

 ۵در یکی از جلساتی که در روز شنبه 
ماه می حول مساله امپریاليسم و جنگ 

ای تحت عنوان  برگزار گشت، سخنرانی
بنيادگرایی اسالمی، ابزاری در دست 

 ایراد نمود که مورد استقبال امپریاليسم
در این . کنندگان قرار گرفت گرم شرکت

هایی از تجربه  سخنرانی، گوشه
های ایران در برخورد با  کمونيست

جمهوری اسالمی به مثابه تجلی 
در ایران، در اختيار " بنيادگرایی اسالمی"

در . گان در جلسه قرار گرفتکنند شرکت
همين تاریخ، تظاهرات ضدجنگ بزرگی از 
سوی سازماندهندگان این گردهمایی 

ها و  طلبی امپریاليست برعليه جنگ
های نظامی آمریکا در یونان  برعليه پایگاه
این تظاهرات با حمله پليس . برگزار شد

یونان به خشونت کشيده شد و در جریان 
تظاهرکنندگان و ها، چند تن از  درگيری

گزارش . مأمورین پليس زخمی شدند
مشروح و قطعنامه پایانی این نشست 

های آینده نشریات سازمان به  در شماره
 .اطالع خوانندگان خواهد رسيد

 

 
  

سازمان سیا و رسوایی سازمان سیا و رسوایی 
  ""شکنجهشکنجه""پروازهای مخفی پروازهای مخفی 

 
در جریان تحقيقاتی که در مورد رسوایی 

" پروازهای مخفی شکنجه"افشای 
ان سيا در اروپا جریان یافته، اخيرا سازم

جزیيات بيشتری از عملکردهای 
ضدخلقی سازمان جاسوسی آمریکا و 

اش، به منظور انتقال  متحدین اروپایی

های  فعاليت"قربانيان مظنون به 
برای شکنجه به نقاط مختلف " تروریستی

 . دنيا، فاش شده است
 
 
 

  

 در  در ""دولت خودمختاردولت خودمختار""
  کردستان عراق و سرکوبکردستان عراق و سرکوب

  ایای  اعتراضات تودهاعتراضات توده
 

افزايش روزافزون فقر و بيکاری و 
اجتماعی، فقدان  های اقتصادی نابرابری

خدمات شهری عمومی، و سرکوب 
های  مخالفين سياسی در استان

ُکردنشين شمال عراق موجب افزايش 
نارضايتی ساکنين منطقه عليه حزب 
دمکرات کردستان و اتحاديه ميهنی 

ر زیر چتر  د١٩٩١کردستان که از سال 
حمایت نظامی و مالی امپرياليسم آمريکا 

 .اند، شده است در قدرت قرار گرفته
، ٢٠٠۶ مارس ١۵در همين چارچوب، در 

هزاران نفر از زحمتکشان شهر حلبچه به 
راهپيمايی و تظاهرات عليه دولت 
کردستان پرداختند و به فساد مالی 
صاحبان قدرت و همچنين اوضاع 

ش خویش اعتراض دهشتناک کار و معا
 .نمودند

  ""ای جمهوری اسالمیای جمهوری اسالمی  پرونده هستهپرونده هسته""
  و تشدید تضادهای امپریالیستیو تشدید تضادهای امپریالیستی

   ) )٢٢ادامه در صفحه ادامه در صفحه ( ( 

هایهای   ال راه حلال راه حلراه نجات مردم ما از کانراه نجات مردم ما از کان
تنها راه نجاتتنها راه نجات . . گذردگذرد  امپریالیستی نمیامپریالیستی نمی

مردم، تشدید مبارزه و تالش برایمردم، تشدید مبارزه و تالش برای 
ست کهست که   سازمان دادن یک انقالب اجتماعیسازمان دادن یک انقالب اجتماعی

های سازمانیافته،های سازمانیافته،   با اتکا به قدرت تودهبا اتکا به قدرت توده
متشکل و مسلح، رژیم جمهوری اسالمیمتشکل و مسلح، رژیم جمهوری اسالمی 
را برافکنده، و سلطه ننگین امپریالیسمرا برافکنده، و سلطه ننگین امپریالیسم 

  ..ددرا از تمام شئونات جامعه محو سازرا از تمام شئونات جامعه محو ساز

   ) )٢٢ادامه در صفحه ادامه در صفحه ( ( 

   ) )٣٣ادامه در صفحه ادامه در صفحه ( ( 



  

ای جمهوری ای جمهوری   پرونده هستهپرونده هسته""
  ......و تشدید تضادهایو تشدید تضادهای  ""اسالمیاسالمی

 
  ١١بقيه از صفحه بقيه از صفحه 

 
های  دامنه تضادهای فوق در بين قدرت

دهنده شورای  امپریاليستی تشکيل
امنيت، بطور طبيعی در داخل هيات حاکمه 
این کشورها نيز منعکس گشته و به 

های موجود در ميان  بندی تشدید صف
افل امپریاليستی منجر شده که بسته مح

به منافع غارتگرانه خویش در یک سوی 
جک "برکناری . اند این تضادها ایستاده

از سمت وزیر خارجه دولت " استراو
 که به نوشته روزنامه گاردین -انگليس

حمله "او با " مخالفت"اساسا بدليل 
به ایران و تحت فشار دولت بوش " نظامی

 یکی از -ورت گرفتبه دولت تونی بلر ص
. های این واقعيت بود ترین نمونه برجسته

همچنين نامه مشترک وزرای خارجه 
 مادلين آلبرایت و -سابق آمریکا و آلمان

 تن از همتایان ۴ یه همراه -یوشکا فيشر
خود از فرانسه، هلند، لهستان و 
لوگزامبورگ به بوش که در طی آن 
له نویسندگان نامه، دولت آمریکا را از حم

به ایران منع کرده و از تاثير این کار بر روابط 
آمریکا با هم پيمانانش و همچنين خطرات 

به دولت بوش " امنيت جهانی"آن بر 
دادند، جلوه دیگری از اختالف " هشدار"

نظرهای جاری در بين محافل قدرت در 
کشورهای امپریاليستی را به منصه ظهور 
ا رسانيد و تضاد منافع بين آنها را ب

 .برجستگی بيشتری به نمایش گذارد
 

واقعيت این است که تشدید فزاینده 
های جهانخوار در  مابين قدرت تضادهای فی

های اخير که بار دیگر و به شکل  سال
پرونده "ای در برخورد به مساله  برجسته
جمهوری اسالمی بروز یافته " ای هسته

است، قبل از هر چيز انعکاس تشدید 
داری  ارتگرانه سرمایهبحران در نظام غ

های  جهانی و در نتيجه تالش امپریاليست
غارتگر در حفظ  منافع و بازارهای خویش 
در سطح جهانی و یا گسترش آنها با 
تحميل جنگ و نابودی هرچه شدیدتر 

های تحت  حيات و زندگی کارگران و خلق
. باشد ستم بویژه در جوامع وابسته می
ولناک این تضادها نمودی از واقعيت ه
ها به  تالش و گرایش روزافزون امپریاليست

تجدید تقسيم جهان از راه جنگ، 
تجاوزگری و لشکرکشی نظامی و 

زدن به هر جنایتی برای تحقق منافع  دست
در یک سوی این . باشد شان می غارتگرانه

تضادها امپریاليسم آمریکا  قرار دارد که با 
توجه به شدت بحران اقتصادی خویش و 

 نياز به حفظ سرکردگی خود همچنين
کوشد با اتکا به ماشين نظامی  می
رقيب خویش، مواضع اقتصادی و  بی

اش برعليه سایر رقبا را  نظامی و سياسی
گسترش داده و بازارهای هرچه بيشتری 

. را در سراسر جهان زیر تسلط خود درآورد
و یا " پایان جنگ بی"استراتژی ضدخلقی 

الح برعليه به اصط" جنگ جهانی"
و مبادرت " طرح خاورميانه بزرگ"تروریسم، 

از کانال نظامی و " ها تغيير رژیم"به 
غيرنظامی حاصل چنين گرایش ضدخلقی 

ای از سوی امپریاليسم  و جهانخوارانه
امپریاليسمی که از زمان روی . آمریکاست

کار آمدن دولت بوش، برای توسعه سلطه 
ضدخلقی خویش برعليه سایر رقبای 

ستش، نه تنها افغانستان و عراق امپریالي
های غيرقابل توصيف در  را با اعمال جنایت

های تحت ستم به اشغال خود  حق خلق
درآورده، بلکه اکنون نيز برای حمله به 

کشد و تقریبا تمامی  ایران نقشه می
جهان را در زیر سایه سياه ناامنی، جنگ و 

 .تهدید نظامی نگاه داشته است
 

ای جاری در کمپ در سوی دیگر تضاده
نيروهای امپریاليستی و جهانخوار، 

هایی نظير امپریاليسم فرانسه،  قدرت
های روسيه و چين قرار دارند که در  دولت

ها و جنگ  شرایط تشدید توسعه طلبی
های آمریکا به دفاع از مواضع و  افروزی

بازارها و منافع ضدخلقی خویش 
اند و در حالی که همچون  پرداخته

م آمریکا برای حفظ و گسترش امپریاليس
زدن به  منافع غارتگرانه خویش از دست
ای ابایی  هيچ جنایت و اقدام ضدخلقی

و " امنيت جهانی"ندارند، با ُپز دفاع از 
کوشند تا با هر آنچه که در  می... و" صلح"

قدرت دارند، در مواجهه با آمریکا و در 
های انحصارجویانه و  مخالفت با سياست

مریکا سهم هرچه بيشتری را از جانبه آ یک
های  بابت غارت و استثمار کارگران و خلق

مساله . تحت ستم جهان کسب نمایند
و " ای جمهوری اسالمی پرونده هسته"

های  تضادهای جاری در بين قدرت
امپریاليستی در مورد چگونگی برخورد به 
این مساله، و به این اعتبار، حمله و یا 

ن و امکان تغيير عدم حمله نظامی به ایرا
 یعنی -این رژیم در چارچوب چنين منافعی

منافع اقتصادی، سياسی و نظامی 
 قابل فهم و -های امپریاليستی قدرت

انعکاس این واقعيت را در . توضيح است
گزارش  روزنامه لوموند دیپلماتيک در ماه 

به . توان به عينه دید مه جاری نيز می
" بادرتم"با " واشنگتن"گزارش این مجله، 

موفق " ٢٠٠٣جنگ عراق در مار س "به 
را از " فرانسه و روسيه و ایتاليا"شد تا 
روشن است که این ". بيرون راند"عراق 
های امپریاليستی و تمامی آنانی که  قدرت

منافع غارتگرانه خویش در ایران را در خطر 
بينند،  اندازی از سوی آمریکا می دست

یک امی حل نظ مخالف هرگونه فشار و راه
" حل و فصل" از سوی آمریکا برای جانبه

ای جمهوری اسالمی  پرونده هسته
باشند و به اعتبار همين واقعيت است  می

های ضدخلقی  توان ماهيت تالش که می
آمریکا برای فشار و تهدید رقبایش را در 

های مورد نظر  جهت تمکين به سياست
 .آمریکا در مورد ایران را دریافت

 رژیم ضدخلقی جمهوری در این ميان،
اسالمی نيز که تمامی عمر خود را صرف 

های تحت ستم  سرکوب کارگران و خلق
ایران و خدمتگزاری به منافع 

داران جهانی  ها و سرمایه امپریاليست
نموده است در شرایط بسيار حساسی 

در جریان بحران جاری، . قرار گرفته است
سردمداران این رژیم با مشاهده 

م وابسته صدام حسين و با سرنوشت رژی
ها  آگاهی از این حقيقت که امپریاليست

هيچگاه سرنوشت خود را با سرنوشت 
زنند بشدت  سگان زنجيریشان پيوند نمی

اند و برای کسب  به دست و پا افتاده
اطمينان از تداوم بقای رژیم وابسته خود، 
با فراموش کردن تمامی ادعاهای به 

، به اصطالح ضدامپریاليستی خویش
از " مذاکرات مستقيم"گدایی برای 

دهند  پرداخته و نشان می" شيطان بزرگ"
ها و  که از برآوردن هيچ یک از خواست

مطالبات اربابان امپریاليست خویش دریغ 
 تداوم ودانند  چرا که می. نخواهند ورزید

بقای حکومت ضد مردمی آنها اساسا 
مابين  به برآیند تضادها و توافقات فی

ای جهانخوار در لحظه فعلی ه قدرت
 .گره خورده است

 
در بحران جاری، تا آنجا که به کارگران و 

گردد، آنها  های محروم ما باز می توده
گونه منافعی در کمپ هيچ یک از  هيچ
. های امپریاليستی نداشته و ندارند قدرت

های امپریاليستی  هيچ یک از قدرت
صلح و "خواهند تا برای مردم ما  نمی
به ارمغان " آزادی و حقوق بشر"و " يتامن

های  دعوای آنها، دعوای بين گرگ. بياورند
ست که برای دریدن هرچه  ای گرسنه

بيشتر طعمه خویش دندان تيز کرده و به 
های خود به همدیگر  نشان دادن چنگال

راه نجات مردم ما از کانال راه . اند پرداخته
تنها راه . گذرد های امپریاليستی نمی حل

نجات مردم، تشدید مبارزه و تالش برای 
ست  سازمان دادن یک انقالب اجتماعی

های سازمانيافته،  که با اتکا به قدرت توده
متشکل و مسلح، رژیم جمهوری اسالمی 
را برافکنده، و سلطه ننگين امپریاليسم را 

 .از تمام شئونات جامعه محو سازد
 

 
 

 ......سازمان سیا و رسواییسازمان سیا و رسوایی
 

  ١١از صفحه از صفحه بقيه بقيه 
 

سال گذشته روزنامه واشنگتن پست 
آمریکا بر بستر رشد تضادهای درونی 
هيات حاکمه این کشور، فاش کرد که 
سازمان سيا در موارد متعددی با ربودن 

" تروریست"افرادی که از نظر دولت آمریکا 
شوند از خاک اروپا، آنها را با  خوانده می

پروازهای مخفی به کشورهایی انتقال 
ده که دولت آمریکا در آنها دارای مراکزی دا

 بخشی در جریان. باشد برای شکنجه می
ها معلوم گشت که  از این افشاگری



  

شدگان را با اطالع  سازمان سيا ربوده
مقامات کشورهایی از جمله انگلستان، با 
هواپيماهایی که در خاک آنان 

گيری کرده و از فضای هوایی این  سوخت
د نظر خویش منتقل کشورها به نقاط مور

های  نموده و آنها را تحت شکنجه
رسوایی . وحشتناک قرار داده است

ناشی از افشای این اخبار هولناک منجر 
از سوی " کميته تحقيقات"به تشکيل 

اتحادیه اروپا برای بررسی این جریان 
اکنون در گزارشات این کميته که . گشت

ای از حقایق مربوط به  تنها بيانگر گوشه
یات آمریکا در شکنجه قربانيان و جنا

های اروپایی با آن دولت  همکاری دولت
است، فاش گشته که سازمان سيا 

به " مظنونين"حداقل در هزار مورد، 
را با هواپيماهایی که از فضای " تروریسم"

اند، به کشورها  اتحادیه اروپا استفاده کرده
در . و مراکز شکنجه انتقال داده است

شدن یک   مواردی از ربودهگزارش مزبور به
ها ميالن توسط  شهروند مصری از خيابان

، یک ٢٠٠٣مزدوران سيا در ایتاليا در سال 
شدن به  شهروند آلمانی که پس از ربوده

ماسادونيا و افغانستان منتقل گشته و یک 
شهروند کانادائی که از نيویورک به سوریه 

های وحشيانه  منتقل شده و مورد شکنجه
افشای این . ه، اشاره شده استقرار گرفت

اقدامات جنایتکارانه، در شرایطی که 
" دمکراسی"و " حقوق بشر"فریادهای 

های آمریکا و اروپا گوش فلک را کر  دولت
کرده است، یکبار دیگر پرده از ماهيت 

های  ضدخلقی و سرکوبگرانه رژیم
داری مورد بحث برداشته و نشان  سرمایه

ها هر جا که  دهد که چگونه این دولت می
مصالح نظام ایجاب کند، در نقض وحشيانه 
حقوق بشر و دمکراسی هيچ ابایی به 

 .دهند خود راه نمی

 
 

 در کردستان  در کردستان ""دولت خودمختاردولت خودمختار""
  ......عراق و سرکوبعراق و سرکوب

 

  ١١بقيه از صفحه بقيه از صفحه 
 

، ٢٠٠۶ مارس ١۵در همين چارچوب، در 
هزاران نفر از زحمتکشان شهر حلبچه به 

 دولت راهپيمايی و تظاهرات عليه
کردستان پرداختند و به فساد مالی 
صاحبان قدرت و همچنين اوضاع 
دهشتناک کار و معاش خویش اعتراض 

 .نمودند
 

 ١٩٨٨ست که در سال  حلبچه شهری
رژيم بعثی عراق در جریان یک جنایت 
وحشيانه با هدف سرکوب زحمتکشان 
کردستان و زهر چشم گرفتن از مبارزين 

های  کشتار  ُکرد، با استفاده از سالح
ای که دولت آمریکا در اختيارش  جمعی

 زن و مرد و ۵٠٠٠گذارده بود، بيش از 
بعد از اينکه . عام کرد گناه را قتل کودک بی

حزب دمکرات و اتحاديه ميهنی با کمک 

امپرياليسم آمريکا در کردستان به قدرت 
رسيدند، هيچ اقدامی برای ترميم 

ن های حلبچه و کمک به قربانيا خرابی
اما آنها هر . بمباران شيميايی نکردند

ساله تبليغاتی را حول سالگرد بمباران 
اندارند و از  شيميايی حلبچه به راه می

های  قربانيان اين فاجعه برای استفاده
. جويند تبليغاتی به نفع خود سود می

 سالی که از ١٨دولت کردستان در اين 
گذرد، نه تنها به بازسازی  اين جنايت می

شده و بهبود وضعيت   شهر ويراناين
های قربانيان نپرداخته،  اقتصادی خانواده

های کالنی  بلکه مقدار هنگفتی از بودجه
را که به اين بهانه دريافت کرده است 
صرف ساختن يک موزه مدرن و تجملی به 
عنوان يادبودی برای قربانيان این جنایت 

 ٢٠٠٣اين موزه در سال . کرده است
ول وزير خارجه آن زمان توسط کالين پا

در حالی که اکثر . دولت آمريکا افتتاح شد
ساکنين شهر هنوز از آب آشاميدنی و 
برق و مدرسه و دکتر و بهداشت عمومی 
و ديگر خدمات شهری و اجتماعی 

ساخت موزه و يادبودهای . محرومند
های سياسی،  برداری تجملی برای بهره

ت آنهم در حاليکه مردم از کمبود امکانا
ابتدايی زندگی در رنج هستند و منازل و 
اماکن عمومی رو به ويرانی هستند، 
خشم مردم را برانگيخته و زحمتکشان 
کردستان بارها به اين امر به اشکال 

 .اند گوناگون اعتراض کرده
 

 نفر از ٢٠٠در تاریخ یاد شده، بيش از 
تظاهرکنندگان در مقابل ساختمان موزه 

ی خشمگين خود به گرد آمده و با فريادها
اعتنايی  فسادهای مالی در دولت و بی

دولت کردستان به شرايط اسفبار زندگی 
آنها به اين امر . زحمتکشان اعتراض کردند

اعتراض داشتند که دولت کردستان 
قربانيان بمباران شيميايی حلبچه را 

های سياسی  برداری ای برای بهره وسيله
های مالی از نيروهای  و جذب کمک

غالگر کرده و بارها به اسم بازسازی اش
های  حلبچه موفق به گرفتن بودجه

ای از آن را  المللی شده و ذره مخصوص بين
هم خرج بهتر کردن وضعيت عمومی شهر 

تعدادی از تظاهرکنندگان به . نکرده است
ای  داخل موزه هجوم برده و سنگ نبشته

را که اسامی قربانيان بر رويش حک شده 
کردند و موزه را به آتش بود تکه تکه 

نيروهای انتظامی دولت . کشيدند
کردستان با شليک به تظاهرکنندگان اقدام 

 نفر را ٢به متفرق کردن آنها کرده و حداقل 
 نفر را زخمی کردند و بسياری ٨٠کشته و 
کنندگان و سازماندهندگان اين  از شرکت

 .اختفاء شدند تظاهرات نيز مجبور به فرار و
 

ستان تالش فراوانی کرد که از دولت کرد
درز اخبار اين واقعه به خارج از شهر 
جلوگيری کند و مدت چند روز شهر را در 
محاصره پليس و نيروهای نظامی قرار داد 
. و از ورود و خروج خبرنگاران جلوگيری کرد
ها  خبرنگاران و عکاسان بسياری در خيابان

های خروجی شهر دستگير شده و  و راه
 عکاسی و ويدئويی آنها توسط های فيلم

طبق گزارشات مختلف، . پليس ضبط شدند
 خبرنگار مورد ضرب و شتم ٧حداقل 

نيروهای دولتی قرار گرفته و به شدت 
وقایع شهر حلبچه و برخورد . مجروح شدند

با اعتراض " دولت کردستان"وحشيانه 
ای از  های زحمتکش جلوه برحق توده

یش ماهيت دولت کردستان را به نما
های خلق کرد  گذارده و خشم و نفرت توده

 .را برانگيخته است
 
 

 
 

 
 

پارس پارس ""  خودکشی کارگر نساجیخودکشی کارگر نساجی
 ......ای ازای از  ، جلوه، جلوه""ایرانایران

 

  ۴۴بقيه از صفحه بقيه از صفحه 
 

به علت "آارگران در اين نامه عنوان نمودند 
مشكالت مالي، هر آدام به نوعي بيماری 
مبتال شده و حتي يكي از بازنشستگان 

به علت استرس " طاعتعلي ظل "به نام 
های  و ناراحتي قلبي در يكي از خيابان

رشت درگذشت و آارگر ديگری به نام 
ساسان اطمينان آه چند روز به عروسي 
دخترش مانده بود، به علت نداشتن 
شرايط مالي مناسب و نقدينگي خودش را 

 ".حلق آويز آرد
 

ای  انگيز کارگران زحمتکش، گوشه مرگ غم
دهد که  ای را نشان می از شرایط جهنمی

رژیم ضدخلقی جمهوری اسالمی و 
داران زالوصفت در چارچوب نظام  سرمایه
داری وابسته ایران برای طبقه  سرمایه

گردانندگان این نظام . اند کارگر ما آفریده
کثيف و ضدخلقی نه تنها با استثمار 
وحشيانه کارگران و تحميل شرایط بردگی 

 زحمتکش را به آنان، شيره جان کارگران
ها از پرداخت  مکند، بلکه تا ماه ذره ذره می

همان دستمزدهای ناچيز و غير کافی به 
کارگران خودداری نموده و آنها و 

هایشان را به کام گرسنگی، فقر و  خانواده
خودکشی و مرگ . فرستند مرگ می

کارگران کارخانه ایران پارس لکه ننگ 
دیگری بر کارنامه سراسر جنایت رژیم 

ست  مهوری اسالمی و انعکاس بربریتیج
که دیکتاتوری ضدخلقی حاکم بطور روزمره 

ها تن از کارگران و  بر حيات و معاش ميليون
 .نماید های محروم ما اعمال می توده

           ..                    !!زنده باد کمونیسمزنده باد کمونیسم    ..                 ..
  . .                        !!پیروز باد انقالبپیروز باد انقالب    ..                 ..



  

فقر و مشکالت مالی گریبانگير 
کارگران زحمتکش، بار دیگر از 

 ٩٠. ميان آنان قربانی گرفت
نفر از آارگران شرآت نساجي 

 ١۴آه بيش از " ارس ايرانپ"
ماه حقوق و مزايای قانوني 

ای   اند، طي نامه خود را نگرفته
با توضيح مشکالت خود به 
مقامات حکومت، خواستار 
پيگيری و رفع مشكل خود 

در بخشی از نامه . شدند
ما "کارگران آمده است که 

آارگران بازنشسته شرآت 
نساجي پارس ايران رشت آه 

ته  ماه پيش بازنشس١٠
 ماه حقوق ١۴ايم، هنوز   شده

معوقه، حق سنوات و ساير 
مزايای قانوني آه هر آدام 
باالی پنج ميليون تومان است 

 ".را از آارفرما طلبكار هستيم
 
 
 
 

اخراج کارگران اخراج کارگران 
بخاطر درخواست بخاطر درخواست 
  انتخاب نمایندهانتخاب نماینده

 
رژیم ضدکارگری جمهوری 

ها تن از کارگرانی  اسالمی ده
رایط را که برای رسيدگی به ش

اسفبار کار خویش به اعتراض 
برخاسته و خواهان برگزاری 

برای داشتن " انتخابات"
نمایندگان صنفی در محل کار 

این . خود بودند را اخراج نمود
حادثه پس آن اتفاق افتاد که 

از آارگران شرآت  تن ٣٩
با اجتماع در " التن"صنعتي 

خانه آارگر تبريز در اعتراض به 

واستار آمده، خ مشكالت پيش
رسيدگي به مشكالت آارگران 
اين واحد صنعتي شدند و 
بدنبال عدم حل مشکالت، 
تقاضای برگزاری انتخابات برای 
داشتن نمایندگان خود را 

کارگران مزبور با ارسال . کردند
ای به  سازمان آار و  نامه

ای استان  آموزش فني و حرفه
آذربايجان شرقي، خواهان 

زمينه برگزاری انتخابات در اين 
اما مقامات . شده بودند

گونه تشکل  حکومت که هيچ
صنفی و حقوق اوليه و 
انسانی را برای کارگران قائل 
نيستند، بجای برآوردن 

های عادالنه کارگران  درخواست
و پاسخ به مطالبات صنفی 
آنان، همه آارگران امضاءآننده 

 .اين نامه را از آار بيكار کردند
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