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شهریور ماه هر سال یادآور یکی از 
سهمناکترین جنایات رژیم وابسته به 
امپریالیسم جمهوری اسالمی در 

های  علیه کارگران و خلقها بر زندان
  سال پیش18. تحت ستم ماست

نین ایامی با پایان در چ) 1367سال (
اق خلقی ایران و عریافتن جنگ ضد

در شرایطی که امواج سهمگین یک 

ای در برابر نظام  جنبش انقالبی توده
تر، سر  حاکم هرچه گسترده

آورد، دژخیمان حکومت به  برمی
دستور مستقیم خمینی جالد طبق 

یافته و  ای از پیش سازمان برنامه
مخوف هزاران تن از بهترین و 
پاکترین نوجوانان و جوانان و زنان 

 که تنها و مردان مبارز خلق

شان برخاستن و مبارزه برای  جرم
آزادی و دمکراسی و رسیدن به 

ای عاری از استثمار و  جامعه
محرومیت بود را در عرض مدت 

جالدان . ندکوتاهی از دم تیغ گذراند
عام وحشیانه  جمهوری اسالمی با قتل

زندانیان سیاسی کوشیدند تا ضمن 
حذف فیزیکی نسلی از انقالبیون و 

ها، نظام جابرانه و  نیستبویژه کمو
کثیف خود را از گزند جنبش 

خیال ه انقالبی مردم حفظ نموده و ب
شان عمر حکومت منحوس  خام

اما .  سازند"جاودانه"خویش را 
چیزی نگذشت که در شرایط تشدید 

کتاتوری، پیام استثمار و دیفقر و 
باختگان قتل عام  خواهانه جان عدالت
ی های مبارزات  در جوشش67سال 

های  نسل جدیدی از جوانان و توده
تحت ستم پژواک شد و بار دیگر 
موجودیت رژیم ضدخلقی و رسوای 
جمهوری اسالمی را در شهرها و 

وستاها و در کارخانجات و ر
 . آماج خود قرار داد... ها و دانشگاه

 
  

 

 
 
 

  مرگ یک زندانی سیاسی دیگرمرگ یک زندانی سیاسی دیگر
  های جمهوری اسالمیهای جمهوری اسالمی  در سیاهچالدر سیاهچال

   
 در ،، یکی از زندانیان سیاسی اهللا مهدوی  شهریور ماه جاری فیض11روز 

رجایی " در سیاهچال برد،بیش از یک هفته در اعتصاب غذا بسر میحالی که 
 از سوی 1380وی در سال .  دچار سکته مغزی شد و درگذشت"شهر

مزدوران رژیم جمهوری اسالمی به اتهام تالش برای ارتباط با سازمان 
 حکم با وجود آن که. دستگیر و به اعدام محکوم شده بود مجاهدین خلق

اهللا  فیض. ولی این تغییر هیچگاه به او ابالغ نشد بعدا تخفیف یافت ویاعدام 
 شهریور 4 از تاریخ یرانسانی اسارت خویش،وی در اعتراض به شرایط غمهد

 دژخیمان جمهوری عتصاب غذا زد و سرانجام در چنگالماه دست به ا

اسالمی و در شرایط بسیار وحشتناکی که در زندان برای او درست کرده 
 . درگذشت،بودند

 
علیه ی برسالماهللا مهدوی سند دیگری از جنایات رژیم جمهوری ا مرگ فیض

ای است که در سخت ترین شرایط در  مردم ما و بویژه زندانیان سیاسی
اهللا مهدوی به فاصله  مرگ فیض. برندخلقی بسر میسیاهچالهای این رژیم ضد

 یکی دیگر از زندانیان ،نیم از مرگ اکبر محمدیو کمتر از یک ماه 
. گذشت صورت میپذیرد که در شرایط مشابهی در سیاهچال اوین در،سیاسی

خلقی علیه حکومت ضد برفرت عمومیزندانی سیاسی خشم و ن مرگ این دو
و افکار عمومی را به وضعیت جمهوری اسالمی را هرچه بیشتر برانگیخته 

دهشتناک زندانیان سیاسی اسیر در چنگال جمهوری اسالمی جلب کرده 
 .است

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  

  آنآنبه یاد به یاد 
  عاشقان شرزهعاشقان شرزه""      

  !!""که با شب نزیستندکه با شب نزیستند
  

  

  

   ) )22ادامه در صفحه ادامه در صفحه ( ( 

مرز سرخ بین سازشکاران و مرتجعینمرز سرخ بین سازشکاران و مرتجعین
با مدافعین راستین آزادی و منافعبا مدافعین راستین آزادی و منافع

ها تنها با دفاع از یک انقالبها تنها با دفاع از یک انقالب  تودهتوده
خلقی وخلقی و نابودی نظام ضد نابودی نظام ضداعی کهاعی کهاجتماجتم

استثمارگرانه کنونی با تمام تجلیات واستثمارگرانه کنونی با تمام تجلیات و
رکوب آن را با اتکا بهرکوب آن را با اتکا بههای سهای س  ارگانارگان

های انقالبی آماج گرفتههای انقالبی آماج گرفته  قدرت تودهقدرت توده
  ..شودشود  است، ترسیم میاست، ترسیم می



  

  
  
  
  
  
  

  ......  عاشقان شرزهعاشقان شرزه""  آنآنبه یاد به یاد 
    11از صقحه از صقحه بقیه بقیه 

 
های  رغم تمامی تالشه از آن دوره به بعد، ب

د عافریبکارانه جمهوری اسالمی در پوشاندن اب
، 67عام سال  جنایت و رسوایی خویش در قتل

 در سراسر کشور به ها  و خاوران"خاوران"
های مقاوم   و خانوادههای مبارز میعادگاه توده

با وجود  .جانباختگان و زندانیان سیاسی، تبدیل شد
تمامی تمهیدات سرکوبگرانه سران جنایتکار 

خواه هر  جمهوری اسالمی، جوانان مبارز و عدالت
ها و  ال با فرارسیدن این ایام بر مزار کمونیستس

 گرد 67باخته در قتل عام سال  مبارزین جان
 هر جا هم که بتوانند -آنها به هر طریقی. آیند می

: کنند شان اعالم می  خود به قاتالن عزیزان-با فریاد
تا " و! کنیم  هم نمی"فراموش"، "بخشیم نمی"

از پای  67عام  عاملین و آمرین قتلمجازات 
جمعی بی نام  و هر سال گورهای دسته! "نشینیم نمی

و نشان در گورستان تخریب شده توسط 
سازند و جال  بولدوزرهای حکومت را دوباره می

های  شان را با انبوه گل آنها مزار عزیزان. دهند می
سرخی که نشانگر خروش و انقالب است 

 کرده به عنوان آرایند و جوانان با بازوان گره می
اتحاد و با خواندن سرودهای مبارزاتی و تکرار 

باید از " و "سر اومد زمستون، شکفته بهارون"
ریشه براندازیم کهنه جهان جور و بند، وآنگه نوین 

در ...  و"جهانی سازیم، هیچ بودگان هرچیز گردند
حقیقت خنجر دادخواهی و مجازات ستمگران و 

یش خونظام استثمارگرانه آنها را با کینه مقدس 
سروهای "آن آالیند و بدینگونه یاد و راه  می

 .دارند  را گرامی می"ایستاده

از سوی دیگر، رژیم سرکوبگر جمهوری 
رغم تمامی تمهیدات سرکوبگرانه ه اسالمی که ب

عت از های اخیر قادر به ممان خویش در سال
های قربانیان سال  تجمع مردم و بویژه خانواده

وشد تا ضمن تداوم ک  در خاوران نشده، می67
ی اقدامات سرکوبگرانه و پیشگیرانه خویش برا

ای در این  محدود ساختن دامنه تجمعات توده
محل، شرایطی را ایجاد سازد تا هر جا هم 

کننده وقعی  هایی از جوانان و افراد شرکت گروه
گذارند  های مزدوران حکومت نمی به محدودیت

 مراسم سالگرد در خاوران شرکت و  در
ر االمکان زی حتی کنند، این تجمعات نیز می

ای و  ، توده"لبیرال"پرچم عناصر و جریانات 
 و خالصه نیروهای سازشکاری "ای توده  -پرو"

به پیش رود که یا سوابق آنان در نزدیکی و 
کسی  حتی خدمتگزاری به جمهوری اسالمی بر

ای تواب سابق،  نظیر توده( پوشیده نیست
 آنان خطر "فتمخال"؛ و یا )محمدعلی عموئی

کند؛ تا به این  ای را متوجه نظام نمی جدی
ترتیب از رادیکالیسم این حرکات و شعارهای 

چه بیشتر انقالبی آن برعلیه جمهوری اسالمی هر
 .کاسته شود

 
ست که ما شاهد بودیم در  در چنین چارچوبی

 شهریور ماه امسال نیز گورستان خاوران 10
 جوانانی بود که شاهد تجمع گروهی از مردم و

رغم  موج تدابیر ه های اخیر و ب رسم ساله ب
سرکوبگرانه و امنیتی حکومت در خاوران تجمع 

 67عام سال  باختگان قتل کرده و یاد و راه جان
آوری است که الزم به یاد. را گرامی داشتند

 هزار تن از 3-2سال گذشته جمعیتی بالغ بر 
آمدند و مردم و بویژه جوانان در خاوران گرد 

داشت یاد   گرامیهای یکی از پرشورترین مراسم
را  های اخیر  در سال67باختگان سال  جان

بزرگداشت یاد امسال مراسم . برگزار کردند
پا شد شده، در شرایطی بر عام زندانیان سیاسی قتل
تهران برای خواندن مردم در که، رسماً  برای فرا

که هایی "نامه دعوت"حضور در خاوران 
  و"نهادها" از سوی برخی "علنی"ت بصور

ی شناخته شده تهیه شده بود در "ها گروه"
این موضوع مهمی . میان مردم پخش گردید

است که نیروهای انقالبی باید توجه الزم را به 
 .آن مبذول دارند

 
واقعیت این است که اقدامات مبارزاتی 

ها در درجه  ای  که در طول سال وافشاگرانه
 بستگان آن ها و دهاول توسط خانوا

خفتگان و همچنین  توسط  نیروهای  خون به
انقالبی چه در داخل و چه در  خواه و آزادی

خارج کشور برعلیه جمهوری اسالمی سازمان 
یافته، توانسته تا حدودی افکار عمومی را به 

 و ماهیت 67عمق جنایت رژیم در سال 
دهندگان این جنایت جلب  ضدخلقی سازمان

ن شرایطی است که امروز در چنی. کند
اندرکار جمهوری اسالمی   سیاستمداران دست

بر مبنای سیاست سوار شدن بر موج مبارزات 
ها و مردم  سعی دارند از طریق بعضی نهاد

ا و افرادی که هر مخالفت و یا تضادی  گروه
هم که با رژیم داشته باشند بالخره حرف طبقه 

 را حاکم را زده و به نحوی خواست این رژیم
ند، این حرکت مبارزاتی را از کن اجابت می

محتوای انقالبی خود خالی ساخته و به هر 
ت اپوزیسیون ترتیب رهبری آن را به دس

 .قانونی خود بسپارد
 

 سال گذشته درباره 18بدون شک در طول 
دالیل و ابعاد جنایت فاشیستی سران  ها و ریشه

 هعام زندانیان سیاسی ب جمهوری اسالمی در قتل
های  ات نوشته و گفته شده است؛ بیدادگاهکرّ

، دفن جمعی های دست ای، اعدام چند دقیقه
جمعی پیکر استوار شیر زنان و  شتابزده و دست
جان در گورهای  باخته و نیمه شیر مردان جان

جمعی نظیر خاوران، شکنجه و پیگرد 
های داغدار زندانیان سیاسی و باالخره  خانواده

دامات تبهکارانه و انواع و اقسام  اق
ای که تنها از عهده جانیان  انسانیغیر
 چاک امپریالیسم  و مزدوران سینهالقلب قسی
هایی از این جنایت  آید همه و همه گوشه برمی



  

سط جمهوری اسالمی را به نمایش فجیع تو
مسلم است که افشاگری در این زمینه . گذارند می

ر کوران ای که د اما نکته. کماکان باید ادامه یابد
ها باید مورد توجه قرار گیرد عبارت  این افشاگری

از آن است که بزرگداشت یاد تک تک انقالبیون 
 بر خاک 67عام سال  مبارزینی که در قتل و

گری جنایات رژیم افتادند، نباید صرفا در سطح افشا
چه، با توجه به . عام محدود بماند در جریان آن قتل

ای  ء سطح جنبش تودهرشد آگاهی مبارزاتی و ارتقا
 دهه اخیر، نیروهای 2جاری در جامعه در طول 

انقالبی با در جا زدن در این حوزه، صرفا خود را با 
ریبکاران و حتی انواع و اقسام سازشکاران و ف

ر درون خود طبقه ای د خلقیعناصر و محافل ضد
 که حاضرند برای سازند حاکمه هم سطح می

شان روزانه  کارانهمردمی و فریبپیشبرد اهداف ضد
 "استبداد"صدها بار با بانگی رساتر برعلیه 

 این رژیم در "جنایات"جمهوری اسالمی و 
 این "های جناح" و بخصوص برخی "گذشته"

مرز سرخ بین .  کنند"افشاگری"حکومت 
سازشکاران و مرتجعین با مدافعین راستین آزادی و 

اعی ها تنها با دفاع از یک انقالب اجتم منافع توده
خلقی و استثمارگرانه کنونی با  نابودی نظام ضدکه

رکوب آن را با اتکا های س تمام تجلیات و ارگان
های انقالبی آماج گرفته است،  به قدرت توده

 .شود ترسیم می
در نتیجه، مساله اصلی و هدف نیروهای واقعا 

ها در بستر این  انقالبی و مدافع منافع توده
 تبلیغ و تالش برای ایجادهای الزم باید،  افشاگری

آن نظام و شرایطی باشد که در آن اصوال جامعه 
نیازی به کاربرد شکنجه، اعدام، کشتار و حذف 
فیزیکی مخالفین و سازماندهی جنایات فجیعی نظیر 

ایجاد چنین شرایطی .  نداشته باشد67عام سال  قتل
ه کارگران و تنها از کانال مبارزه مشترک هم

علیه های تحت ستم ایران بر تودهزحمتکشان و همه 
های امپریالیستی  جمهوری اسالمی و قدرت

ست که  این، آن آرمان گرانبهایی. پذیر است امکان
هزاران تن از عزیزان ما، این پاکترین فرزندان 

 جان خود را در راه تحقق آن نثار 67خلق در سال 
عام زندانیان  در هجدهمین سالگرد قتل. نمودند

با پژواک این پیام بکوشیم  ، 67سیاسی در سال 
یاد آن ستارگان تابناک آسمان خلق را  تا

 !ه شایسته آنان است پاس داریمآنطور ک

 
  

ه سرکوب وحشیانه ه سرکوب وحشیانه در حاشیدر حاشی
  ""پرریسپرریس""ارگران ارگران کک

 4از صفحه بقیه 
 

 و رزمنده  کارگران محرومتاریخ،در این 
 سنندج که برای دستیابی به "پرریس"کارخانه 

 روز 8خواستهای صنفی برحق خویش به مدت 
 محیط دربهمراه خانواده های دردمندشان 

دست به تحصن زده بودند، تا صدای کارخانه 
خویش را بگوش مردم برسانند با هجوم 
سازمانیافته نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری 

شده و حرکت اعتراضی آنها با اسالمی مواجه 
ه داران گری تمام توسط رژیم مدافع سرمایوحشی

به دستور  .زالوصفت در هم شکسته شد
 سه "شورای تامین استان"ی و خلقفرمانداری ضد

اتوبوس حامل نیروهای سرکوبگر با باتوم و گاز 
اشک آور به کارگران متحصن حمله ور شده و 
با ضرب و شتم آنها تعدادی را زخمی و عده ای 

کارگران بیگناه و بستگانشان را هم با  از
 دستگیر و "اقدام علیه امنیت ملی"اتهاماتی نظیر 

 .قل نمودندتبه سیاهچالهای خویش من
سرکوب و ضرب و شتم وحشیانه بدون شک 
جنایت جمهوری  اولین "پرریس"کارگران 
اما . بوده و آخرین آن نیز نخواهد بوداسالمی ن

 بر این ه این حرکت تاکیدی دوبارهتجرب
واقعیت مبارزاتی می گذارد که در شرایط 

 و حاکمیت نظام سرمایه داری وابسته
عریان  آمیز ویعا قهردیکتاتوری شدیدا و وس

، حکومت سرمایه داران  در کشور ماناشی از آن
تحمل کمترین مبارزات و مقاومتهای کارگران 

نه االعاده ظالمانه و وحشی شرایط فوقدر مقابل 
تحت سلطه چنین نظام . استثمار را نداشته و ندارد

 مبارز ما همانگونه که کارگرانای،  خلقیضد
گونه یگیری جدی هرپبارها تجربه کرده اند، 

 قبیل مزد عادالنه، مطالبات صنفی کارگران، از
 تامین اجتماعی، حق بهبود شرایط کار،

هرچقدر ... برخورداری از تشکلهای صنفی و
هم که این خواستها کوچک و بدیهی باشند، 

طبقه حاکم و جز با سرکوب و قهر از سوی 
 در چنین .د گرفتحکومت آنها  پاسخ نخواه

کارگران   مبارزات دالورانه کهشرایطی است
ه  که ب-شان  برای کسب حقوق عادالنهمبارز ما

رغم تشبثات سرکوبگرانه دیکتاتوری حاکم، 
 و سطوح متفاوت جریان می هر روز در اشکال

 برای سرنگونی رژیم انقالب به کانال -یابد
خلقی جمهوری اسالمی و نابودی نظامی ضد

ادبار و  که عامل اصلی فقر و شود کشیده می
توده های تحت استثمار و سرکوب تمامی 

 .ستم و زحمتکش ماست
 

 

ها از کاهش ها از کاهش   هراس امپریالیستهراس امپریالیست
  در ایراندر ایران  بازارهای خودبازارهای خود

 4از صفحه بقیه 
 

اعالم نگرانی مقامات آلمانی در مورد تاثیرات 
اقدامات احتمالی برعلیه جمهوری اسالمی بویژه 

ست که جمهوری  از سوی آمریکا در حالی
گرفتن از  با پیشی 2005اسالمی در سال 

کشورهایی نطیر امارات متحده عربی و 
ازار صادراتی بزرگترین بعربستان سعودی، 

برای کاالهای آلمانی در ایران را فراهم کرده  
 میلیارد یورو کاال از این کشور 4/4و بیش از 

تاق بازرگانی آلمان  به گفته ا.وارد نموده است
 شرکت آلمانی در 50حداقل در حال حاضر 

 هزار 12ایران دارای دفتر هستند و بیش از 
 . دارند"نمایندگی"شرکت دیگر در ایران 

 میلیارد دالر 196شایان ذکر است که ایران با 
 رژیم ولید ناخاص داخلی و به برکت سلطهت

وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی، یکی از 
بزگترین بازارهای پرسود برای 

ر در خاورمیانه را های جهانخوا امپریالیست
 .دهد تشکیل می

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



  

ها از ها از   هراس امپریالیستهراس امپریالیست
  کاهش بازارهای خودکاهش بازارهای خود

  در ایراندر ایران
 

العجل شورای  در روزهای اخیر با پایان ضرب
سازی  جهت تعلیق غنیامنیت به جمهوری اسالمی 

 و احتمال انجام اورانیوم و بازگشت به مذاکره
ها علیه  برخی تحریم نظیر اعمال "تنبیهی"اقدامات 
 مقامات آلمانی در  بویژه از سوی آمریکا، ایران،

هراس از دست دادن منافع اقتصادی خویش به نفع 
 .اند در ایران، شدیدا به تکاپو افتادهرقبای دیگر 

 آلمان "اتاق بازرگانی" مقامات ،در این چارچوب
 با تحریم"اند که  ای اخطار داده با انتشار بیانیه

مل ضربات  ایران، اقتصاد آلمان متحاقتصادی
سختی خواهد شد و بیش از ده هزار فرصت شغلی 

 ."در آلمان از بین خواهد رفت
 

گردد که از زمان  این سخنان در حالی عنوان می
روی کار آمدن رژیم جمهوری اسالمی که حاصل 
توافقات امپریالیستی بین دول جهانخوار آمریکایی 

 بود، "ادولوپکنفرانس گو"و اروپایی در 
 آلمان و فرانسه س آنهاهای اروپایی و در رأ دولت

 از بازار ایران را بدست آورده و سهم قابل توجهی
به برکت وجود رژیم وابسته به امپریالیسم 

غارت جمهوری اسالمی منافع بسیاری را از بابت 
منابع ملی و دسترنج کارگران و زحمتکشان ما به 

اهی به حجم مراودات تاجایی که نگ. اند جیب زده
دهد که  ها نشان می جمهوری اسالمی با این دولت

واردات رژیم از  درصد 47اقل های اخیر حد در سال
 ،عالوه بر این. مین شده استآلمان و فرانسه تأ

های نفتی فرانسوی  رشد روزافزون حضور کمپانی
و بدنبال آن روسی و چینی در بازار نفت و گاز 

ابع توسط آنها منجر به اعمال ایران و غارت این من
لت آمریکا به رقبای خود برای فشارهای دو

شان در  منافعنظر کردن از بخشی از  صرف
 امری که انعکاس . شده استبازارهای ایران

توان به وضوح در بحران مربوط  مستقیم آن را می
ای جمهوری اسالمی و تهدیدات  به پرونده هسته

 یا تحریم آمریکا مبنی بر احتمال حمله و
 . دیدتصادی این رژیم وابستهاق

 

  
  

تشدید تضادهای درونی تشدید تضادهای درونی 
  در هیات حاکمه آمریکادر هیات حاکمه آمریکا

 
ها   دولتوجود در میاندر چارچوب تضادهای م

های مختلف امپریالیستی حول چگونگی  و جناح
 رژیم جمهوری "پرونده هسته ای"برخورد با 

ها و مقامات  اسالمی ، اخیرا تعدادی از دیپلمات
ای  پایه نظامی پیشین آمریکایی با ارسال نامهبلند

 دولت "مذاکره فوری"به بوش خواستار 
به گزارش . آمریکا با جمهوری اسالمی شدند

خبرگزاری فرانسه در این نامه سرگشاده که 
 تن از مقامات سابق حکومتی امضا 20توسط 

ما در مورد نظریه "شده از جمله آمده است که 
استفاده از نیروی نظامی بر ضد ایران قاطعانه 

های کنونی باید از  ، بحراندهیم هشدار می
 ."های دیپلماتیک و نه از راه اسلحه حل شوند راه

اند که  امضا کنندگان این نامه هشدار داده
های دولت بوش در برخورد با بحران  سیاست

 آمریکا را به خطر "امنیت ملی"خاورمیانه، 
انتشار این نامه در شرایطی صورت . انداخته است

پیمانان اروپایی خود  گیرد که دولت بوش هم می
را تهدید کرده است که اگر در مورد چگونگی 

ای جمهوری اسالمی با  رونده هستهبرخورد با پ
آمریکا در شورای امنیت به توافق نرسند، دولت 

 سازمان ملل، "دور زدن"آمریکا ممکن است با 
خارج از محدوده شورای  دیگری را "ائتالف"

های مورد نظر خود  برای پیشبرد سیاستامنیت، 
 . ایران ایجاد کند مورددر

 پاریس  روزنامه لبیراسیون چاپ،در همین حال
ای  ای در مورد بحران هسته نیز طی سرمقاله

 به "ناتوانی"جمهوری اسالمی، با عنوان 
های غربی در ارتباط  مابین دولت تضادهای فی

ای رژیم  به چگونگی برخورد با پرونده هسته

تردیدی نیست که ": اشاره کرد و نوشت
اقداماتی برعلیه ایران صورت خواهد گرفت 

ارد که این تنبیهات ولی کمتر کسی باور د
 ."کاربرد واقعی داشته باشند

 
  

    ههدر حاشیدر حاشی
  سرکوب وحشیانهسرکوب وحشیانه      

  ""پرریسپرریس""ارگران ارگران کک

 
 

رژیم ضدکارگری  ماه جاری،  شهریور4روز 
جمهوری اسالمی با حمله به تحصن مسالمت 

دج و ضرب و شتم نارگران در سنآمیز ک
، بار دیگر هانآوحشیانه و دستگیری تعدادی از 

  .ماهیت ضدخلقی خویش را به نمایش گذارد
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