
  

تمامی کارگران سال نو بر 
!تکشان مبارک بادو زحم  

  

   بهمن بهمن1919
  

  13851385  آبانآبان  1515    ––  4848  ، شماره، شماره  چریکهای فدایی خلق ایرانچریکهای فدایی خلق ایران  خبری   خبری --نشریه سیاسی نشریه سیاسی 
  

طلب  در ایران اگر احزاب اصالح"
نبودند، جنبش چریکی راه افتاده 

اگر آقای ناطق نوری سرکار . بود
رفتند  ای می آمد، حتما یک عده می

این بخشی از .... "توی فاز چریکی
ان، یکی از سخنان سعید حجاری

مؤسسین وزارت اطالعات جهنمی 
رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی، 

سربازان گمنام امام "یکی از خالقین 
 و باالخره یکی از "زمان

مغز "های حکومت و  استراتژیست
باشد که اخیرا   می"متفکر اصالحات

ای با خبرگزاری فارس،  در مصاحبه
او در . از سوی او عنوان شده است

ز اظهارات خود بخش دیگری ا
گیر  ما ضربه"کند که  اضافه می

طلبی  بودیم، از دو طرف؛ اصالح
نسخه " و در ارتباط با "!یعنی همین

گوید که   پیشنهادی خود می"جدید
! اصالحات مرد"شعار او اکنون 

زنده باد اصالحات؛ کدام اصالحات 
  .باشد  می"!زنده باد

سخنان فوق که پس از پایان دو دور 
وری خاتمی فریبکار جمه ریاست

 از زبان یک مقام "طلب اصالح"
امنیتی سابق جمهوری اسالمی مطرح 

گوئی  شود به هیچوجه اغراق می
این موضوع در همان زمان . نیست

در میان بسیاری از مردم ایران به 
ای مطرح بود و امروز اعتراف  گونه

به آن یکبار دیگر جوهر ضدخلقی 
پروژه "و اهداف فریبکارانه 

 که اساسا برای سرکوب "حاتاصال
شدن  مردم و جلوگیری از رادیکالیزه

های تحت ستم و  جنبش انقالبی توده
 سازماندهی شده بود "گیری ضربه"

  .دهد را نشان می
  

  
  

  
  

  از دست دادن انگشتان دستاز دست دادن انگشتان دست
  بر اثر شکنجهبر اثر شکنجه

  

های وحشتناک یک زندانی سیاسی سابق توسط دژخیمان جمهوری  بدنبال شکنجه
 در اداره آگاهی مسجد سلیمان و انتقال او به بیمارستان تهران، پزشکان اسالمی

های  های هر دو دست این زندانی را بدلیل شدت شکنجه مجبور شدند تا انگشت
 جمهوری اسالمی که این خبر را در تاریخ ادوار نیوزخبرگزاری  .وارده قطع کنند

مامورین ": ذکر کند نوشت آبان ماه اعالم کرده بدون این که اسم قربانی را 7
اداره آگاهی، با آویزان کردن این متهم از سقف به مدت طوالنی و قرار دادن شعله 
آتش بر روی انگشتان این فرد و ایراد ضرب و شتم مکرر به وی، وخامت حال 

شود و اینک  اند که وی به مراکز درمانی در تهران منتقل می متهم را بجایی رسانده
پزشکان بیمارستان سوانح و سوختگی هر دو دست این متهم از بنا بر اظهارات 

به گزارش این  ".ناحیه کف دست بدلیل شدت جراحات وارده بایستی قطع گردد
 در " امنیتی-اتهام سیاسی " سال به یک 8منبع، فرد مذکور پیش از این به مدت 

دعای مقامات فرد مزبور بنا به ا. های استان خوزستان بسر برده است یکی از زندان
  . دستگیر شده است"جعل اسناد و نگهداری مشروبات الکلی"رژیم به جرم 

  

 از دست دادن  از دست دادن ""نگرانینگرانی""آمریکا و آمریکا و 
  بازار تسلیحاتی در ایرانبازار تسلیحاتی در ایران

  

در گزارشی که اخیرا به کنگره آمریکا ارائه شده، مقامات آمریکایی 
از توسعه حجم قراردادهای نظامی روسیه با ایران اظهار نگرانی 

 موشک زمین به هوای 29در این گزارش با اشاره به صدور . اند هکرد
روزکردن برخی هواپیماها و  روسی به جمهوری اسالمی و قرارداد به

 معامالت نظامی روسیه با ایران 2005ها آمده است که در سال  تانک
مقامات آمریکایی به نحو روزافزونی .  بوده است"بیشتر از آمریکا"

. کنند ای چینی و روسی در ایران اظهار نگرانی میه از افزایش سالح
الزم به ذکر است که ساختار نیروهای سرکوب جمهوری اسالمی و 

های تسلیحاتی  بویژه ارتش ایران و اساس تجهیزات نظامی و سیستم
این رژیم از زمان سلطنت شاه، آمریکایی بوده و در تمام طول حیات 

 رژیم، این بخش از جمهوری اسالمی به اعتراف خود مقامات
تسلیحات و قطعات مورد نیاز ارتش بصورت مستقیم و غیرمستقیم و 

  .پنهان و آشکار از منابع آمریکایی تأمین شده است

  

  ""طلبیطلبی  جنبش اصالحجنبش اصالح""  اهداف واقعیاهداف واقعی
  !!از زبان حجاریاناز زبان حجاریان

   ) )22ادامه در صفحه ادامه در صفحه ( ( 

 مورد اشاره حجاریان، در حقیقت امر در  مورد اشاره حجاریان، در حقیقت امر در ""جنبش اصالحاتجنبش اصالحات""
ای را برای ای را برای    همان نقش ضدانقالبی همان نقش ضدانقالبی7070های های   شرایط مشخص سالشرایط مشخص سال

؛ ؛ 6767عام سال عام سال    و قتل و قتل6060طبقه حاکم ایفاء کرد که کشتار سال طبقه حاکم ایفاء کرد که کشتار سال 
کردن و زایل ساختن کردن و زایل ساختن   یعنی نقش سرکوب انقالب و منحرفیعنی نقش سرکوب انقالب و منحرف

ها و جلوگیری از ارتقاء ها و جلوگیری از ارتقاء   رادیکالیسم انقالبی جنبش تودهرادیکالیسم انقالبی جنبش توده
سطح این مبارزات به یک مبارزه انقالبی قهرآمیز سراسری سطح این مبارزات به یک مبارزه انقالبی قهرآمیز سراسری 
که سرانجام بساط ضدخلقی رژیم وابسته به امپریالیسم که سرانجام بساط ضدخلقی رژیم وابسته به امپریالیسم 

  ..جمهوری اسالمی و نظام حاکم را از بیخ و بن برکندجمهوری اسالمی و نظام حاکم را از بیخ و بن برکند



  

جنبش جنبش ""  اهداف واقعیاهداف واقعی
  !!از زبان حجاریاناز زبان حجاریان  ""طلبیطلبی  اصالحاصالح

  

  11بقیه از صفحه بقیه از صفحه 
  

سخنان حجاریان در عین حال انعکاس هراس 
اران زالوصفت د وحشتناک طبقه حاکم یعنی سرمایه

اندرکاران و متفکران رژیم حامی  وابسته و دست
ترین  آمده، به عالی جان آنان از گرایش مردم به

شکل مبارزه سیاسی یعنی مبارزه مسلحانه و اعمال 
بیهوده نیست که آقای حجاریان . ست قهر انقالبی

که یکی از مشغولیات چند ساله اخیرش در دستگاه 
 و "مبارزه مسلحانه"یه  برعل"نویسی ردیه"حاکم 
 بوده است اکنون نیز در "مبارزه مصلحانه"تبلیغ 

 جمهوری "طلبی افسانه اصالح"شرایطی که رسوایی 
اسالمی بر هر کودک دبستانی نیز معلوم شده 

 را در هوا "اصالحات"همچنان پرچم شکسته 
جنبش "چرخاند تا به خیال خود از راه افتادن  می

امروز . جلوگیری کند در میان جوانان "چریکی
 1376پس از گذشت قریب به یک دهه از خرداد 

 "جنبش اصالحات"که خاتمی فریبکار با پرچم 
روی کار آمد، برای درک بهتر آنچه که امروز 

احزاب "سعید حجاریان در رابطه با پروژه 
جنبش " و کارکرد آن برای مقابله با "طلب اصالح
دوره کند الزم است شرایط   مطرح می"چریکی

مورد نظر را هرچند بطور مختصر مورد کنکاش و 
  .بازبینی قرار دهیم

  
رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی در دوره 

جمهوری  رفسنجانی و بویژه در اواخر دوره ریاست
او با موجی از یک بحران انقالبی در سطح جامعه 

کن  خراب های خانه پیشبرد سیاست. روبرو شده بود
 و فقر و فالکت "بازسازی"امپریالیستی زیر نام 

ها بر زندگی  وحشتناک ناشی از اعمال این سیاست
ها تن از کارگران و زحمتکشان و سرکوب  میلیون

های تحت ستم، بار  سیستماتیک و گسترده توده
دیگر موجب سر برآوردن موج سهمگینی از 

آمده  های بجان مطالبات متراکم و جنبش توده
اعتصابات . بودبرعلیه نظم ضدخلقی حاکم گشته 

. ای رشد کرده بود سابقه کارگری به شکل کم
حرکات اعتراضی رادیکال در سطح جنبش 

های  دانشجویی در تهران و سایر شهرها، شورش
ای در اراک و قزوین و تبریز و  قهرآمیز توده

زنگ خطر را برای سران ... همدان و مشهد و
جمهوری اسالمی به صدا درآورده بود و در کنار 

 اینها رشد برخوردهای مسلحانه، پدیده همه
حکومت را بشدت هراسان ...  و"بسیجی کشی"

جامعه "ساخته بود تا جایی که رفسنجانی 
 تشبیه "بمب ساعتی" را به یک "کارگری

کرد و گردانندگان وزارت اطالعات با  می
زده درصدد یافتن  سرکشی به شهرهای شورش

  خیزش برعلیه حکومت و بررسی"های ریشه"
ها و  این امر بودند که آیا در ورای این شورش

 "های سیاسی تشکیالت"حرکات مسلحانه 
قراردارند، یا نه و آیا با توجه به سابقه درخشان 
جنبش دانشجویی در پرورش و تحویل 

بویژه (روشنفکران و کادرهای انقالبی به جامعه 
به جنبش مسلحانه و سازمان چریکهای فدایی و 

در سطح دانشجویان ) 50دهه مجاهدین خلق در 
های مخفی متمایل به مبارزه مسلحانه و  تشکیالت

در چنین ! اند  شکل گرفته"های چریکی جنبش"
اوضاع و احوالی بود که گردانندگان جمهوری 

یافتند که نظام دیکتاتوری حاکم به  اسالمی درمی
 و 60های دهه  رغم تمامی جنایات و سرکوب

های  ی از برآمد توده با موج جدید70اوایل دهه 
بپاخاسته روبرو شده است که خاموش ساختن آن 

العنان به  بجز کاربرد زور و سرکوب مطلق
پروژه ". ابزارهای دیگری نیز نیاز دارد

کردن خاتمی فریبکار در   و علم"طلبی اصالح
 که خود را 76جریان نمایش انتخاباتی خرداد 

زد،  میهای تحت ستم ما جا  نماینده مطالبات توده
. ای بود پاسخ طبقه حاکم به چنین اوضاع بحرانی

با گماردن خاتمی در پست ریاست جمهوری و 
پرشده با  های انتخاباتی ازپیش نمایش صندوق

، رژیم جمهوری اسالمی کوشید " میلیون رای20"
های بجان آمده و آماده انفجار  انرژی انقالبی توده

کرده و را در پشت سر خاتمی فریبکار کانالیزه 
داری   نظام سرمایه"پذیری اصالح"با ایجاد توهم 

وابسته، خاتمی را صد البته با کمک تبلیغات 
های بخش  طلبی کرکننده امپریالیستی و مماشات

اصطالح اپوزیسیون در رأس جنبش  بزرگی از به
 سال 8بقیه ماجرا در طول . ها بنشاند اعتراضی توده

ش جنب"حکومت ننگین خاتمی فریبکار و 
هر چند .  برای همگان معلوم است"طلبی اصالح

 تیر در همان 18 مردمی -که جنبش دانشجوئی
آغاز نقاب از چهره فریبکار خاتمی دریده و در 
عین حال انرژی انقالبی نهفته در میان مردم مبارز 
ایران را به عینه به نمایش گذاشت، ولی در هر 

  بود که خاتمی"پروژه کالن اصالحات"حال، با 
کن رژیم وابسته به  خراب های خانه سیاست

تر  امپریالیسم جمهوری اسالمی را هرچه وسیع
پیش برده و با استفاده از حربه سرکوب و فریب 

 سال بیشتر برای این رژیم ددمنش 8توانست 
وقت بخرد و سلطه ننگین آن را بر حیات 

. های تحت ستم ما حفظ نماید کارگران و خلق
ری خاتمی یکبار دیگر نشان  سال زمامدا8تجربه 

داری وابسته،  داد که در شرایط سلطه نظام سرمایه
گسیخته روبنای ذاتی  نظامی که دیکتاتوری عنان

گفتن ازانجام اصالح  دهد، سخن آن را تشکیل می
و رفرم و هرگونه خواست دمکراتیک توسط طبقه 

  .ای بیش نیست حاکم افسانه
  

 عروج و امروز با گذشت نزدیک به یک دهه از
 آقای حجاریان و "پروژه کالن اصالحات"افول 

مغز "یارانش در جمهوری اسالمی، حال حتی 
کند    نیز اعتراف می"متفکر و معمار اصالحات

کارآوردن  که اهداف اصلی این پروژه و روی
 و "افتادن جنبش چریکی راه"خاتمی جلوگیری از 

 برای نظام بود و درست به خاطر "گیری ضربه"
بودن اهداف ضدخلقی این پروژه  س موفقاحسا

کوشد زیر شعار  است که او با وقاحت تمام می
 بار دیگر مرحله "!کدام اصالحات زنده باد"

جدیدی از فریبکاری را آغاز و هنوز به توهم 
امکان اصالحات در نظام دیکتاتوری جمهوری 

  .اسالمی دامن بزند
و العنان   سال حکومت دیکتاتوری مطلق28تاریخ 

تبهکارانه رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری 



  

وقفه جنایت و سرکوب و ظلم  اسالمی با اعمال بی
های تحت ستم ما آغشته  برعلیه کارگران و خلق

اما از سوی دیگر، این تاریخ سیاه با . شده است
های تحت ستمی گره خورده  مبارزات دلیرانه توده

عب و است، که به رغم تمامی این جنایات و ر
وحشت و اختناق اعمال شده از سوی حکومت، 
هیچگاه از مبارزه برعلیه آن از پا ننشسته و هر روز 
و هر ماه و هر سال با هرآنچه که در توان داشتند 

در این چارچوب،  . اند به مقابله با آن برخاسته
بردن به سالح و  ها برای دست گرایش طبیعی توده

من تا بن دندان مبارزه مسلحانه در مقابل یک دش
مسلح و وحشی که کوچکترین مبارزه و مخالفت 

تابد، بخش الیتجزای این  سیاسی را نیز برنمی
به جرأت . کشاکش طبقاتی را تشکیل داده است

توان گفت که در طول تاریخ معاصر کشور ما  می
توان یافت که با چنین سطحی  کمتر رژیمی را می

و مبارزه ای  از مقاومت و امواج مبارزات توده
درست به دلیل همین . قهرآمیز روبرو بوده باشد

ای دائما در  واقعیت یعنی وجود یک جنبش توده
حال تراکم و انفجار برعلیه نظام حاکم است که ما 

بینیم، جمهوری اسالمی هر بار که با خطر  می
لبریزشدن و انفجار این جنبش روبرو شده کوشیده 

تر و  جنایات عظیمیازیدن به  است تا با دست
ها و جنبش  تر، مبارزات توده های سخیف فریبکاری

های  انقالبی آنها را سرکوب نموده و یا با تاکتیک
ضدانقالبی آن را از محتوای انقالبی تهی کرده و 

اگر به تاریخ حیات ضدخلقی . به کجراه ببرد
بینیم که این رژیم  جمهوری اسالمی نظر افکنیم می

ج عظیم و تهدیدکننده جنبش سرکوبگر چگونه مو
انداختن   را با براه60های تحت ستم  در سال  توده

بساط دار و اعدام و شکنجه در سطح جامعه و در 
ها به عقب راند و بقای حکومت ضدخلقی  سیاهچال

ترین جنایات تا چند سالی  خود را با اعمال فجیع
سپس هنگامی که در اواخر جنگ . تضمین کرد

انداز  اق، این رژیم با چشمضدخلقی ایران عر
ها و خطر  یابی دوباره جنبش دالورانه توده اوج

زدن به  انقالب روبرو شد، سران حکومت با دست
یک جنایت فجیع، نسلی از بهترین فرزندان انقالبی 

عام زندانیان  ها را در جریان فاجعه قتل و مبارز توده

 از دم تیغ گذراندند تا باز هم 67سیاسی در سال 
د صباحی دیگر بر عمر ننگین نظام خویش چن

اما مدت زمان کوتاهی پس از این . بیفزایند
جنایت، بار دیگر در دوره زمامداری رفسنجانی 

ای و  های توده مزدور، مارش عظیم شورش
اعتصابات کارگری و دانشجویی و حرکات 
قهرآمیز و مسلحانه، حاکمیت جمهوری اسالمی و 

 طلبید؛ این بار نیز کل نظام ضدخلقی را به چالش
اندرکاران جمهوری اسالمی به میدان آمده  دست

و برای حفظ و دوام حکومت ضدمردمی و 
 و "قتل درمانی"شان پروژه مرکب  وابسته

کشیدن   را سازمان دادند و با بیرون"طلبی اصالح"
شان در  های مارگیری خاتمی فریبکار از صندوق

ماینده  و جا زدن او به عنوان ن1376 خرداد 2
 در جمهوری اسالمی، "جامعه مدنی"

 "حقوق زنان"، "اصالحات"، "دمکراسی"مدافع
کوشیدند تا او را مظهر مطالبات و مبارزات ... و

های تحت ستم جا زده و حاصل  طلبانه توده حق
. آمده معرفی کنند جان  مردم به"انتخاب آزادانه"

تاکتیکی که به رغم افشای آن از جمله توسط 
ها یعنی  نیروهای واقعی مدافع منافع تودهیکی از 

چریکهای فدایی خلق، بدلیل موازنه نیروی 
ها و  انقالب و ضدانقالب در آن دوره و حمایت

تبلیغات وحشتناک طبقه حاکم و اربابان 
شائبه  های بی اش و همچنین مساعدت امپریالیست

 که - طیفی از سازشکاران و دوستان نادان خلق
پنداشتند  ت را خورده و میفریب تبلیغات حکوم

 "دمکراسی"دادن به  که دیکتاتوری حاکم با تن
 و یا "آزاد"به مردم تحت ستم امکان انتخاب 

 سرانجام موثر افتاد - داده"انتخاب بین بد و بدتر"
و رژیم جمهوری اسالمی در طول مدت حکومت 

 توانست "طلبی اصالح"خاتمی فریبکار با پروژه 
ی ننگین خویش وقت بخرد  سال دیگر برای بقا8

 و "جنبش چریکی"افتادن  و بقول حجاریان از راه
یابی مبارزات انقالبی   از اوج"گیری ضربه"با 

جنبش " به این ترتیب. جلوگیری کند
 مورد اشاره حجاریان، در حقیقت "اصالحات

 همان نقش 70های  امر در شرایط مشخص سال

د که ای را برای طبقه حاکم ایفاء کر ضدانقالبی
؛ یعنی نقش 67عام سال   و قتل60کشتار سال 

کردن و زایل ساختن  سرکوب انقالب و منحرف
ها و جلوگیری از  رادیکالیسم انقالبی جنبش توده

ارتقاء سطح این مبارزات به یک مبارزه انقالبی 
قهرآمیز سراسری که سرانجام بساط ضدخلقی 
رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی و 

  .م حاکم را از بیخ و بن برکندنظا

  
  

، تمرین ، تمرین ""رزمایش پیامبر اعظمرزمایش پیامبر اعظم""
های های   سرکوب نظامی تودهسرکوب نظامی توده

  زحمتکش ایرانزحمتکش ایران
  44بقیه از صفحه بقیه از صفحه 

  

توان گفت که  بر این اساس، با تأکید می
 در مقابل "نمائی قدرت" فوق برای "رزمایش"

باشد  اربابان امپریالیست جمهوری اسالمی نمی
 زحمتکش و های بلکه هدف ترساندن توده

داری  محرومی است که در زیر مظالم نظام سرمایه
وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی کمرشان 

 فوق دقیقاً بخاطر "رزمایش". خم گشته است
 است که "مقابله با هرگونه ناآرامی احتمالی"

 با بهانه "بسیج"گیرد و نیروی نظامی  صورت می
یورش قرار دادن تحصیل توان نظامی در مقابل 

ها، مشغول تمرین نظامی  احتمالی امپریالیست
مقابله با "جهت کسب توانمندی الزم برای 

های   از سوی توده"هرگونه ناآرامی احتمالی
جدا از اینکه روابط . باشد محروم ایران می

ها چه اشکالی به  جمهوری اسالمی با امپریالیست
خود بگیرد و یا اینکه آنها به چه توافقاتی دست 

ای که  ا کنند اما واقعیت این است که نکتهپید
های وابسته به  محافل قدرتمند امپریالیستی و رژیم

آنها، از درک آن عاجزند اینست که وقتی که 
بندی قادر  خلق به پا خیزد و بخروشد، هیچ سیل

نخواهد بود جلوی این سیل عظیم به راه افتاده را 
ع دیگر، داران و نیروهای مرتج البته سرمایه. بگیرد

توانند بدرستی از تاریخ درس  اند که نمی نشان داده
  .بگیرند

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



  

، ، ""رزمایش پیامبر اعظمرزمایش پیامبر اعظم""
تمرین سرکوب نظامی تمرین سرکوب نظامی 

  های زحمتکش ایرانهای زحمتکش ایران  تودهتوده
  
، فرمانده سپاه ضدخلقی پاسداران، "سردار صفوی"

، در 85ای در تاریخ دهم آبان  طی مصاحبه
، با آب و تاب "رزمایش پیامبر اعظم"خصوص 
ز امکانات نظامی ایران سخن گفته و مدعی فراوان ا

شد که اگر دشمنان ایران قصد حمله به ایران را 
همچنین او . داشته باشند چنین و چنان خواهیم کرد

: راجع به نیروی بسیج، به خبرنگاران اعالم نمود که
 گردان از 788  نیروی مقاومت بسیج با استعداد"

  لزهرا در گردان ا133   گردان عاشورا و56  جمله
 استان کشور با ماموریت عملیات تاخیری و 12

گیری، دفاع از مراکز حساس، مقابله با  بازپس
 و شرکت در عملیات هرگونه ناآرامی احتمالی

نجات و امداد مصدومان در این رزمایش شرکت 
  ) بهمن19تأکید از  (".خواهند کرد

 "ای پرونده هسته"به این ترتیب، در شرایط بحرانی 
پذیری رژیم جمهوری اسالمی،  کان آسیبو ام

مقامات حکومت در هراس از جنبش اعتراضی 
ها از زبان فرمانده سپاه، قصد واقعی خویش از  توده

پروایی به   را با بی"پیامبر اعظم"انجام رزمایش 
  .گذارند نمایش می

یابد که طبق خبر  رزمایش فوق هنگامی سازمان می
 اکتبر، قرار 29سایت فارسی بی بی سی به تاریخ 

ای با   اکتبر مانور نظامی30بود از تاریخ دوشنبه 
حضور آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، استرالیا، 

و نمایندگانی از سایر کشورها در منطقه  بحرین
هرچند که مقامات ایرانی . خلیج فارس برگزار شود

از جمله سخنگوی وزارت خارجه ایران عنوان  
رین نظامی آنها علیه ایران تم": اند که کرده
، اما تجمع این اندازه از نیروها و صرف "نیست
های گزاف، خاطره حمله نظامی نیروهای  هزینه

 تحت رهبری 1991چندملیتی به عراق در سال 
جدا از اینکه . کند آمریکا را در ذهن تداعی می

های غربی چه باشد که  اهداف مانور نظامی قدرت
و بررسی می باشد، اما بجای خود قابل اهمیت 

 که جمهوری اسالمی در "رزمایشی"اهداف 
مقطع کنونی به ظاهر جهت دفاع در مقابل هجوم 
نظامی احتمالی سازمان داده است روشن است 

ای  ها  کامال رو به داخل دارد، بگونه برعکس ادعا
که فرمانده سپاه پاسداران تصریح نمود، هدف از 

 احتمالی یعنی همان آن مقابله با هرگونه ناآرامی
  .باشد ها می مبارزات توده

باید دانست که یک نکته، هم برای جمهوری 
اسالمی و هم برای اربابان این رژیم مشخص است 

اندازه وسیع  و آن اینکه با در نظر گرفتن ابعاد بی
 واقعیتی که -نارضایتی مردم از این رژیم سفاک
 چنانچه در -خود رژیم نیز بر آن واقف است

ریان بحران کنونی کنترل اوضاع از دستشان ج
. خارج شود سنگ روی سنگ بند نخواهد شد

ای که اینبار با  دانند که ضربه آنها خوب می
ها به نظام بورژوازی ایران وارد  خیزش توده

خواهد شد، بسی فراتر از آن چیزی است که در 
  . بدان وارد آمد57طی دو روز قیام بهمن 

  

  
  

 به  به اعتراض کارگراناعتراض کارگران
جمهوری اسالمی بخاطر جمهوری اسالمی بخاطر 

  ""شخم زدن قانون کارشخم زدن قانون کار""
  

تالش رژیم ضدکارگری جمهوری اسالمی برای 
 با اعتراض گسترده "اصالح قانون کار"

کارگران و تجمع آنها در مقابل مجلس روبرو 
 آبان ماه جمعی از کارگران معترض 12روز . شد

در مقابل مجلس رژیم تجمع کرده و با سردادن 
تغییر قانون کار، خیانت به "شعارهایی نظیر 
قانون کار ایران، خونبهای " و "!کارگران است

اعتراض خود را به تغییر و ...  و"شهیدان
  . قانون کار اعالم کردند"اصالح"
  

پذیرد  این حرکت اعتراضی در حالی صورت می
نژاد که با  که مقامات دولت ضدخلقی احمدی

 و بردن "حمایت از کارگران"ادعای دروغین 
ول نفت سر سفره آنها سر کار آمده، قصد دارد پ

داران زالوصفت  که در دفاع از منافع سرمایه
 "اصالح"وابسته و کارفرمایان ضدخلقی، زیر نام 

قانون کار دست کارفرمایان را در اخراج 
کارگران هرچه بیشتر باز گذارد و همچنین با 

 درصد، 10کاهش سهم بیمه کارفرمایان به میزان 
های کنونی   مزایای ناچیز بیمهدر حقیقت

ابعاد یورش دولت . کارگران را نیز کاهش دهد
شده در قانون  نژاد به بقایای حقوق شناخته احمدی

کار بقدری وحشیانه است که حتی صدای برخی 
اصطالح  از کارگزاران حکومت در نهادهای به

کارگری را نیز بلند کرده و دبیر کانون عالی 
شخم زدن قانون "ت از شوراهای کارگری حکوم

 گشوده "شکوه" توسط مجلس زبان به "کار
  .است

الزم به ذکر است که در زمان تجمع کارگران در 
مقابل مجلس و سردادن شعار توسط آنها، برخی از 
نمایندگان ضدخلقی مجلس خواهان دخالت 

  . با کارگران شدند"برخورد"های انتظامی و  نیرو
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