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  	��رزا�� )��ن را در ![ح
  

مرگ بر امپرياليسم و نظام سرمايه داري "سياهكل فرياد 

 و تمامي رژيمهاي حافظ اين نظام در هر شكل و هياتي "وابسته

.  است"زنده باد انقالب ، زنده باد كمونيسم"سياهكل فرياد .  ست 

افسانه اصالح " و "رفرميسم"سياهكل اثبات بطالن و ستروني 

سياهكل . ورژوازي وابسته است در شرايط ديكتاتوري ب"طلبي

مبلغ ضرورت تشكل طبقه كارگر به عنوان پيگيرترين نيروي ضد 

 امپرياليست و ضد سرمايه داري؛ و اعمال رهبري آن بعنوان شرط

  !پيروزي انقالب مردم ما و نيل به آزادي و دمكراسي واقعي ست
 

  آن كه مي گفت

  رد در اين وادي خاموش و سياهمت حرك

  !...دبرود شرم كن

جاودان باد ياد عزيز 

كارگران و توده هاي 

مسلح به پاخاسته در 

جريان قيام پرشكوه 

 كه 57اه سال بهمن م

دوشادوش رزمندگان 

چريك فدايي و مجاهد 

خلق با حمله به مراكز 

سركوب ستمشاهي، 

 ساله 2500بساط 

حكومت آمريكايي شاه 

مزدور را براي نيل به 

آزادي برانداختند و جان 

خود را در اين راه فدا 

  !نمودند

  

  :گرامي باد ياد جاويد رزمندگان سياهكل، چريكهاي فدائي خلق، رفقا

علي اكبر صفائي فراهاني، هوشنگ نيري، محمد هادي فاضلي، 

ل،ناصر سيف دليل اسماعيل معيني عراقي، غفور حسن پور اصي

صفائي، عباس دانش بهزادي، اسكندر رحيمي،محمد علي محدث قند 

چي، شعاع الدين مشيدي، مهدي اسحاقي،احمد فرهودي، جليل 

  انفرادي،محمد رحيم سمائي و هادي بنده خدا لنگرودي
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د6 ه� ��5 دار�1(!�ز	�ن � G�C در ���,[7ح ���T( 1ر )� ��
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ردار ��د�1��� .� 
�� 	� دا�1 �� !��ه>8 �2ی�د �Yا �� د4-P
� و �-�	�  $�	�گ �� ا	&�ی�%�$� و �#�م !�	�ی� دار� وا

!��ه>8 .  رژی-��� ح��2 ای
 �#�م در ه� 4>8 و ه���� !� 
!��ه>8 ا��Tت . �2ی�د ز�61 ��د ا��7ب ، ز�61 ��د �-��$� ا!�

در �4ایط " ا�$2�� ا,7ح ���N"و " ر�2	�$�"�[7ن و ! �و�� 
� ا!�دی> �� $�رژواز� وا�!��ه> 8	���Z }ورت �H>8 . ر� 

 1Z $� و�&�ی�%	1 اZ و���� 
ان 9�:����یI� ��� ��ر�� ��N
ان �4ط 9��وز� ا��7ب IK�!�	�ی� دار�؛ و ا�-�ل ره��� )ن 
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�1ون  �
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 ���� ��� ��ر�� و ������ ��� ! � 	� ��N ر�P 2و �9 ا �,�K	
 ،� $�د�H��I-4ن ی�IK ا	&�ی�%�$� و �#�م !�	�ی� دار� وا

در !�%:�د ای
 . ه�O:�6 در�SH و�2وغ ا	�وزی
 را �1ا�4
61I4 را6 ره�ی� �SP و � �� ��4<� �Pرگ ��ری=� �KCدووا

	��رز و C��م �61II !�خ رز	��1Iن !��ه>8 و ��ر��ان و �د6 ه�� 
� در � ��4��
 ١٩ا� -��
 ٢٢ و ٢١ و در ١٣٤٩ -�� �5ن ١٣٥٧ 

د را ��cر ���ل )زاد� و ��ا��� و 9��2�H ��ری� ��د�1�  .  
  

  

  

شرايط طاقت فرسايي كه رژيم ضد كارگري جمهوري اسالمي و سرمايه داران زالو 

ر در كارخانه ها و محيط صفت وابسته براي ميليونها تن از كارگران محروم و رنجب

هاي كار ايجاد كرده اند، بطور روزمره موجب جوشش اعتراضات حق طلبانه جديد 

عدم پرداخت دستمزد هاي بخور و نمير به . در گوشه و كنار كشور مي گردد

 سال نيز به طول مي انجامد، بيگاري كشيدن از كارگران، 2-3كارگران كه گاه تا 

 اخراج روزمره كارگران و رها ساختن آنان و خصوصي سازيهاي پي در پي و

خانواده هاي محروم و گرسنه كارگري به دست سرنوشت، تصويب پي درپي قوانين 

از ... وحشيانه جديد ضد كارگري در جهت منافع دولت و سرمايه داران وابسته و 

جمله ياستهاي ضد خلقي اي هستند كه هر روز تعداد بيشتري از كارگران گرسنه و 

  .روم و سركوب شده را به اعتراض و طغيان مي كشندمح

  

  رشت"كنف سنگر"كارگران كارخانه  بهمن ده ها تن از 11در همين رابطه روز 

 ماه است حقوقي دريافت نكرده اند براي پيگيري خواستهاي خود در 8كه بيش از 

كارگران با توصيف گوشه اي از اوضاع . مقابل استانداري گيالن تجمع كردند

 مي "محتاج" نيز " نان شب شان"الكتبار زندگي خويش مطرح كردند كه  حتي به ه

اما مسئولين رژيم به جاي شنيدن درد دل كارگران و رسيدگي به خواست آنان . باشند

همچون هميشه نيروهاي سركوبگر را براي متفرق كردن كارگران به صحنه فرستادند 

  . و بزور اجتماع حق طلبانه آنها بر هم زدند

  

 كه از پيمانكاران "كيسون"كارگران شركت در اوايل بهمن ماه نيز  صد ها تن از 

 ماه حقوق دست از كار 6وزارت نيروي رژيم مي باشند در اعتراض به عدم دريافت 

كشيده و در مقابل كارگاه اين شركت تجمع كرده و خواستار رسيدگي مسئولين به 

دند كه با آنكه به علت عدم دريافت كارگران مطرح مي كر. خواستهايشان شدند

 شده اند ، مسئولين رژيم و كارخانه هيچ وقعي "روز بروز مقروضتر"دستمزدهايشان 

به درخواستهاي عادالنه آنها نگذاشته و درخواست پرداخت دستمزدهاي عقب افتاده 

 1500 "كيسون"شركت .  معترض مي دهند"تصفيه حساب و اخراج كارگران"را با 

 ذخيره اي سياه بيشه چالوس –كارمند دارد و مجري ساخت سد تلمبه اي كارگر و 

   .مي باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

..                 ..

  تداوم اعتراضات كارگري

            ..                        !!زنده باد كمونيسمزنده باد كمونيسم    ..                 .. 

 

          . .                        !!پيروز باد انقالبپيروز باد انقالب                    .... 

 



 

  

نمايندگان رژيم زن ستيز جمهوري اسالمي با ارائه دوباره 

 در امر پذيرش داوطلبين ورود "سهميه بندي جنسي"طرح 

 ساختن اعمال قانونيبه دانشگاه هاي كشور مترصد 

عيض جنسي در عرصه آموزش و سازمان دادن شديدتر تب

يورش ضد خلقي ديگري به حقوق زنان در كشور مي 

مطابق اين طرح ضد خلقي ، سردمداران رژيم زن . باشند

ستيز جمهوري اسالمي با توجه به واقعيت رشد روز افزون 

ورود زنان به دانشگاه هاي كشور در صددند تا با اعمال 

در ) ر برخي رشته ها درصد د50تاسقف ( محدوديت 

رابطه با شمارزناني كه با كوشش خودبه دانشگاه ها راه مي 

يابند، در حقيقت از تعداد دانشجويان زن در دانشگاه ها 

امري كه در چارچوب نظام ضد خلقي حاكم به . بكاهند

معناي اعمال فشارهاي جديد بر زندگي زناني ست كه در 

المي حتي شرايط طاقت فرساي كنوني در جمهوري اس

بدون اين قانون ضد خلقي تحت شديدترين محدوديت ها 

.  و فشارهاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي قرار دارند

تالش براي قانوني ساختن اين طرح ضد خلقي در شرايطي 

تشديد شده است كه در سالهاي اخير با سرعت زياد بر 

تعداد دختران و زناني اضافه گشته كه با گذشتن از تمامي 

موانع زن ستيزانه و ضد مردمي دستگاه آموزشي جمهوري 

ازكنكور گرفته تا پروسه هاي تحقيق و تاييد (اسالمي 

صالحيت مذهبي و فردي توسط دستگاه هاي اطالعاتي و 

وارد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي شده و در ..) 

جهت رشد آگاهي و استعدادهاي خود كوشيده اند و در 

تي را براي گسترش فعاليت و شركت محيط دانشگاه فرص

موثرتر در مبارزات اجتماعي براي كسب حقوق پايمال 

تا جايي كه بنا به آمار رسمي در . شده خويش يافته اند

 در صد از 70 حتي در برخي رشته ها بيش از 1382سال 

دانشجويان پذيرفته شده  در دانشگاه ها را دختران تشكيل 

طلبين زن شركت كننده در مي دادند وهم اكنون نيز داو

در .  درصد كل داوطلبين را تشكيل مي دهد61كنكور 

همين رابطه كارگزاران مرتجع حامي طرح تبعيض جنسي 

باال رفتن "در دانشگاه ها با عنوان ساختن مهمالتي همچون

شكسته شدن قداست خانواده "، "سن ازدواج و رشد طالق

 در بين "بيكاري" و باصطالح جلوگيري از ازدياد "!!

مردان كوشيده اند تا اين تهاجم زن ستيزانه جديد را 

همچون تاكتيك هميشگي در جمهوري اسالمي با  لفافه 

در حاليكه كيست .  و فريبكارانه بپوشانند"مذهبي"هاي  

معه و در كه نداند عامل اصلي ناهنجاريهاي اجتماعي در جا

سطح خانواده، همين رژيم سركوبگر و ضد خلقي است كه 

 سال حاكميت منحوس خويش با اعمال 28در تمام طول 

ديكتاتوري عريان در حفاظت از نظام سرمايه داري وابسته 

، با تشديد غارت و چپاول كارگران و توده هاي ستمديده 

كه بخش (، با بيكارسازيهاي وسيع كارگران و كارمندان 

، با رشد ) قابل توجهي از آنان را زنان تشكيل مي دهند

  فقر و بيكاري و گراني و تورم ، مانع از ازدواج و تشكيل 

خانواده در بين جوانان شده بلكه با در هم پاشي و نابودي 

هزاران هزار خانواده و رشد بي سابقه بيماريهاي اجتماعي 

قداست "ز رژيمي دم ا. گشته است.. نظير فحشاء و اعتياد و

باال رفتن سن ازدواج و " مي زند و ظاهرا براي "خانواده 

 اشك تمساح مي ريزد كه اصوال در تمام طول "رشد طالق

حاكميت ننگين خويش يك لحظه از آماج قراردادن و 

دخالت در خصوصي ترين زواياي زندگي توده هاي تحت 

ام ستم و بويژه زنان باز نمانده و هر جا كه منافع طبقه و نظ

ضد خلقي حاكم يعني سرمايه داري وابسته ايجاب نموده 

با تصويب و عملي كردن قوانين سركوبگرانه و ضد 

. مردمي، خانواده هاي محروم را مورد تعدي قرار داده است

 مي زند و مي كوشد تا "قداست خانواده"رژيمي دم از 

گسترش و اعمال آپارتايد جنسي در محيط دانشگاه ها را 

 خانواده جابزند كه تحت حاكميت جهنمي آن  از"دفاع"

 هزار زن محروم تنها در تهران مجبورند تا 600حد اقل 

براي سير كردن شكم خود و خانواده شان به فحشاء روي 

  . بياورند و هر روز نيز بر تعداد آنها افزوده مي گردد

  

واقعيت اين است كه در چند دهه اخير رشد روزافزون 

ري وابسته در ايران و نيازهاي اين نظام مناسبات سرمايه دا

ضد خلقي براي استثمار شديدتر و تامين نيروي كار 

بويژه با توجه به كشته شدن صد هاهزار تن از (ارزانتر

) مردان در جبهه هاي جنگ ضد خلقي ايران و عراق

باعث تشديد روند كنده شدن اجباري زنان از چهارچوب 

زنان در امور محيط خانه و شركت هر چه وسيعتر 

اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و آموزشي شده است به 

شكلي كه هم اكنون طبق آمار رسمي، زنان، سرپرست و 

نان آور حداقل بيش از يك ميليون خانواده اكثرا محروم و 

و درصد بااليي از فارغ التحصيالن . فقير در ايران هستند

 را نيز دانشگاهي كه هر ساله وارد بازار كار مي گردند

از سوي ديگر رژيم وابسته به . زنان تشكيل مي دهند

امپرياليسم جمهوري اسالمي در مقابله با بحران اقتصادي 

مزمن و وحشتناك نظام امپرياليستي، براي حفظ سود 

آوري و تامين منافع غارتگرانه سرمايه داران و 

امپرياليستها در تمام طول حاكميت خويش كوشيده است 

 خراب كن بحران اقتصادي نظام را بر دوش تا بار خانه

درست در . كارگران و توده هاي ستمديده سرريز سازد

اين عرصه است كه ماشاهد آن هستيم كه چگونه اين 

رژيم ضد خلقي براي مقابله با بحران اقتصادي و براي 

حفظ منافع سرمايه داران زالو صفت، در جريان هجوم به 

ار و توده هاي محروم زندگي و كار و دستمزد طبقه ك

، در جريان اخراجها و بيكار سازيهاي ) چه مرد و چه زن(

گسترده و روزمره، قوانين ارتجاعي مذهبي را به خدمت 

مي گيرد و با اعمال وحشيانه آن به قوه زور و ديكتاتوري 

عريان، نخست ميليونها تن از زنان يعني نيمي از آحاد 

 نام  اسالم و قوانين جامعه ما را آماج قرار داده و زير

اسالمي مي كوشد تا بطور اولي زنان را قرباني عواقب 

اپذير نظام تصادي اجتماعي ناشي از بحران عالج نمرگبار اق

واقعيتي كه در بستر مناسبات سركوبگرانه و . خويش سازد

ضد مردمي حاكم بخودي خود موجب رشد جنبش 

از نظام اعتراضي زنان برعليه ستم و نابرابريهاي ناشي 

حاكم شده و بطور عيني و گريز ناپذير، دامنه جنبش زنان 

تاجايي . و صداي حق خواهانه آنها را فزوني بخشيده است

كه همه مي دانند كه در دوران اخير مبارزات و جنبش 

زنان و بويژه زناني كه بطور روزمره چه در محيط هاي 

كار و واحد هاي توليدي و چه در دانشگاه ها و محيط 

هاي آموزشي و فرهنگي به كار و فعاليت مشغولند برعليه 

تمامي جوانب حاكميت ضد خلقي رژيم جمهوري اسالمي 

و نظام سرمايه داري وابسته  به نحو چشمگيري توسعه 

زنان تحت ستم و مبارز هر روز بيش از گذشته . يافته است

مي كوشند تا صداي خود برعليه ستم مضاعفي كه بطور 

رژيم ضد خلقي جمهوري اسالمي و نظام روزمره توسط 

حاكم  در محيط خانواده و در محيطهاي كاربر آنان اعمال 

مي شود، برعليه قوانين زن ستيزانه حاكم ، برعليه پوشش 

اجباري، برعليه انواع نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي و 

سياسي؛ و باالخره برعليه فرهنگ پوسيده مرد ساالري 

رزات خود را هر چه بيشتر بر عليه رساترساخته و مبا

بدون شك همانگونه كه . ديكتاتوري حاكم متشكل سازند

تجربه نشان داده است، شركت گسترده تر زنان در 

دانشگاه ها به مثابه سنگرهاي هميشگي مبارزه و مقاومت 

برعليه ظلم وستم، باعث  رشد و تقويت جنبش حق 

  . خواهانه انقالبي زنان هستند

  

ان ضد خلقي جمهوري اسالمي مي كوشند تا با سردمدار

تصويب طرح ضد خلقي اعمال محدوديت جنسي به ضرر 

زنان در امر پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و پوشاندن آن 

در لفافه هاي ارتجاعي و مذهبي ، در شرايط بحران كنوني 

، با اعمال فشارهاي شديدتر اقتصادي و اجتماعي بر 

ران را هرچه بيشتر بر سر زنان زندگي زنان بار اين بح

خراب ساخته و در همان حال عرصه هاي مبارزه  و 

مقاومت جنبش انقالبي زنان را به خيال خود هرچه 

غافل از آن كه همين يورش ضد خلقي . محدودتر سازند

بدون شك عرصه جديدي را در مبارزات زنان آگاه و 

المي مقاوم بر عليه رژيم سركوبگر و زن ستيز جمهوري اس

    .خواهد گشود

  

  !سهميه بندي جنسي در دانشگاه ها، يورش جديد جمهوري اسالمي به زنان
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  بر روي شبكه اينترنتبر روي شبكه اينترنت

   خلق ايران  خلق ايران از صفحه چريكهاي فدايياز صفحه چريكهاي فدايي

  ::در اينترنت ديدن كنيد در اينترنت ديدن كنيد 
//oorrgg..ffaaddaaeeee..wwwwww::////hhttttpp  

  

  از صفحه اشرف دهقانياز صفحه اشرف دهقاني

  ::در اينترنت ديدن كنيد در اينترنت ديدن كنيد 

//ccoomm..aasshhrraaffddeehhgghhaannii..wwwwww::////hhttttpp  
  

  

  

  

  

  

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايرانبراي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

  ::با نشاني زير مكاتبه كنيدبا نشاني زير مكاتبه كنيد

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  
  

  

  

  

  آدرس پست الكترونيكآدرس پست الكترونيك

::  iippffgg@@hhoottmmaaiill..ccoomm        ee--mmaaiill  

  يك پناهجوي محروم ايراني 

خود را در مالزي به آتش 

 !كشيد
 ! در ميان شعله هاي آتشغالمحسين انوري


