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افشای جنایت فجيع سربازان 
مزدور آمریکایی در تجاوز به یک 
دختر نوجوان عراقی و سپس 

اش در شهر  قتل وی و خانواده
المحمودیه در عراق، نفرت 

های آزادیخواه  تمامی انسان
دوران جهان برعليه مز

پيشه آمریکایی را  جنایت
برانگيخت و یکبار دیگر ماهيت 
کثيف و ضدخلقی امپریاليسم 

ترین  آمریکا را به برجسته
 .وجهی به نمایش گذارد

 

، پنج ٢٠٠۶ ماه مارچ ١٢در روز 
تن از سربازان مزدور و 

صفت ارتش آمریکا در  حيوان
جریان یک عمل جنایتکارانه از 
قبل سازماندهی شده وارد 
خانه یک خانواده بيگناه عراقی 

این مزدوران که در یک . شدند
پست بازرسی محلی به انجام 
وظایف ضدخلقی خود مشغول 
بودند، از قبل خانه مذکور را که 
یک دختر نوجوان عراقی هم 
جزء آن خانواده بود، شناسایی 
کرده و سپس برای به اجرا 

درآوردن نيات پليد خود، با 
ه وارد لباس شخصی به آن خان

پس از ورود به خانه . شدند
مزبور، یکی از مزدوران به نام 

 تن از اعضای خانواده ٣" گرین"
شامل یک مرد و زن و یک 

 ساله را به ۵دختر خردسال 
اتاق دیگر برده و با قساوت 
تمام با شليک گلوله آنها را به 

مطابق اعتراف . قتل رسانيد
، "گرین"یکی دیگر از همکاران 

خيم آمریکایی سپس این دژ
وارد اتاق دیگر شده و با شور و 

شعف رو به همکاران خود 
همين اآلن "فریاد زد که 

بدنبال !" شان را کشتم همه
به همراه " گرین"این جنایت، 

یک مزدور دیگر آمریکایی 
 ساله ١۵وحشيانه به دختر 

عراقی تجاوز نموده و در پایان 
این عمل ضد انسانی و کثيف 

 گلوله به ٣-٢خود، با شليک 
مغز قربانی بيگناه خویش، او را 

جنایتکاران ! رساندندبه قتل 
آمریکایی پس از ارتکاب به این 

گری و دنائت و  حد از وحشی
در پایان این قساوت غيرقابل 
توصيف با استفاده از یک ماده 
سوزاننده، خانه و جسد 
قربانيان بيگناه و مثله شده 

پوشی  خویش را برای پرده
 . به آتش کشيدندجنایتشان

 
  

 

 
 

 از ورای تهاجم  از ورای تهاجم ""صلح خاورمیانهصلح خاورمیانه""ماهیت پوشالین ماهیت پوشالین 
  های فلسطینیهای فلسطینی  ارتش اسرائیل به سرزمینارتش اسرائیل به سرزمین

 

حمالت وحشيانه هوایی و زمينی اخير ارتش جنایتکار اسرائيل به نوار غزه، که موجب 
های تحت ستم فلسطينی شده است،  خرابی و کشتار و رنج فراوان برای توده خانه
" صلح"ار دیگر چهره ضدخلقی رژیم صهيونيست اسرائيل و ماهيت پوشالين یکب

های فلسطينی  اشغال نظامی سرزمين. خاورميانه را در افکار عمومی به نمایش گذارد
های وسيعی که در روزهای گذشته زندگی محقر و وحشتناک مردم  و جنایات و تخریب

رار داده است، ظاهرا در واکنش محروم فلسطينی را بيش از پيش در فشار و منگنه ق
ها  به ربودن یکی از سربازان ارتش جنایتکار اسرائيلی توسط گروهی از فلسطينی

های  گروه مزبور خواستار آزادی زندانيان زن و کودک از زندان. سازمان یافته است
ها در  دولت ضدخلقی اسرائيل، این چماق رسوای امپریاليست. باشد اسرائيل می
های جاری  ميانه، نه تنها با زیر پا گذاردن تمامی اصول و پرنسيبمنطقه خاور

های فلسطينی سازمان  المللی با قلدری تمام چنين تهاجم مرگباری را به سرزمين بين
های مقامات آمریکایی و سایر دول امپریاليستی، با  داده بلکه با اطمينان از حمایت

ای فلسطينی را ادامه داده، آنها را ه فراغت کامل جنایات روزمره خود برعليه توده
کند، بسياری از مقامات رسمی  هایشان را بر سرشان ویران می کشد، خانه می

اندازد، آب و برق و  به اصطالح مستقل فلسطينی را دستگير و به زندان می" دولت"
کند و در این ميان اربابان  های خدماتی در شهرها را بمباران و نابود می شبکه
خواهند که بدون قيد و شرط  ها می يست این دولت جنایتکار از فلسطينیامپریال

های زورگویانه دولت اسرائيل و منجمله آزادی سرباز اسير شده را برآورده  خواست
راه "و یافتن " مذاکره"های مکرر مقامات فلسطينی برای  سازند و در این راه خواست

  .کنند سير در زندان را رد میبرای حل مساله زنان و کودکان ا" حل دمکراتيک
 

  

ها و تضادهای ها و تضادهای   تشدید رقابتتشدید رقابت
  امپریالیستی در عراقامپریالیستی در عراق

 

اظهارنظر یکی از مقامات روسی در مورد 
 دیپلمات این کشور در بغداد در ماه ۵ترور 

ای از تداوم و رشد  گذشته، جلوه تازه
طلبانه  تضادهای امپریاليستی و قدرت

ژه در مابين دولت روسيه و آمریکا، بوی فی
رابطه با منافع غارتگرانه آنان در عراق را به 

کارشناس " ميخائيل دلياگين. "نمایش گذارد
انستيتو مسایل جهانی "روسی و رئيس 

های اين  قتل ديپلمات"اعالم کرد که " روسيه
توطئه "در خرداد ماه " آشور در عراق

. بوده است" های اطالعاتي آمريكا سازمان
اورميانه در وی که کارشناس مسایل خ

ذخاير "دولت روسيه است اضافه کرد که 
اآثر " انگيزه اصلي"عراق و ايران " نفت

رويدادهای اتفاق افتاده در این دو کشور 
باشد و در رابطه با قتل دیپلمات های  می

های  روسی در بغداد و نقش دستگاه
: اطالعاتی دولت آمریکا در آن تاکيد کرد که

ای از  ه عنوان نمونهتوانيم ب اين حادثه را مي
خواهند  هايي آه برای رقابت با ما مي شيوه

 .بكار گيرند در نظربگيريم

 
  

پیرامون جنایت ننگین اخیر ارتش آمریکا در پیرامون جنایت ننگین اخیر ارتش آمریکا در 
  محمودیه عراقمحمودیه عراق

   ) )٢٢ادامه در صفحه ادامه در صفحه ( ( 

جنایت محمودیه رسوایی و آبروریزی جدیدیجنایت محمودیه رسوایی و آبروریزی جدیدی 
ست که با فریبکاری،ست که با فریبکاری،   برای همه آنهاییبرای همه آنهایی

حاکمیت ننگین و جنایات رژیم ضدخلقیحاکمیت ننگین و جنایات رژیم ضدخلقی 
 جمهوری اسالمی را به دستاویزی جهت بازجمهوری اسالمی را به دستاویزی جهت باز

داشتن مردم از مبارزه برای نابودی آن تبدیلداشتن مردم از مبارزه برای نابودی آن تبدیل 
کنند که برایکنند که برای   کرده و این طور تبلیغ میکرده و این طور تبلیغ می

نه به انقالب و قدرتنه به انقالب و قدرت یدن به آزادی، یدن به آزادی، رسرس
، بلکه باید به قدرت ماشین، بلکه باید به قدرت ماشین های مبارزهای مبارز  تودهتوده

  ..جنگ و کشتار دولت آمریکا اتکاء کردجنگ و کشتار دولت آمریکا اتکاء کرد

   ) )٢٢ادامه در صفحه ادامه در صفحه ( (   ) )٢٢ادامه در صفحهادامه در صفحه ( ( 



  

  
  

عکسي از ابير قاسم حمزه الجنابي، 
ای که بدست   ساله١۴دختربچه 

سربازان وحشي ارتش جنايتکار 
امريکا مورد تجاوز و سپس به گلوله 

 .بسته شد
  

پیرامون جنایت ننگین اخیر ارتش پیرامون جنایت ننگین اخیر ارتش 
 ا در محمودیه عراقا در محمودیه عراقآمریکآمریک

 

  ١١بقيه از صفحه بقيه از صفحه 
 

فرماندهان دژخيم ارتش آمریکا یعنی 
ها "گوانتانامو"ها و "ابوغریب"گردانندگان 

چندی پس از رو شدن این جنایت کثيف در 
صفوف واحدهای خود، برای جلوگيری از 

" گرین"علنی شدن آن در افکار عمومی، 
 ساله عراقی را به طور ٢١سرباز 

 از ادامه خدمت در ارتش "(!!)افتخاری"
اما . نموده و به آمریکا بازگرداندند" مرخص"

 تن از ٢در ماه مه بدنبال ربوده شدن 
سربازان آمریکایی متعلق به همين واحد 
ارتشی در بغداد و مثله شدن و کشته 
شدن آنها بدست مخالفين، یکی از 

 نفری، از ۵سربازان مزدور گروه متجاوز 
 و با افشای وحشت لب به سخن گشوده

جنایت ماه مارس در محمودیه، یعنی تجاوز 
و کشتن یک خانواده، کوس رسوایی دولت 
و ارتش متجاوز آمریکا در افکار عمومی را 
به صدا درآورد و مقامات آمریکایی را وادار 

یابی هرچه بيشتر  کرد تا در وحشت از اوج
" تحقيقات"نفرت و خشم عمومی، دستور 

برای چند " ل دادگاهتشکي"در این مورد و 
تن از سربازان ارتش جانی خود را در 

 .آمریکا به اصطالح صادر کنند
تجاوز و قصابی یک خانواده محروم و بيگناه 

" محمودیه"عراقی توسط ارتش آمریکا در 
تنها گوشه کوچکی از جنایات کثيف و 

ست که در جریان  غيرقابل توصيفی
لشکرکشی تجاوزکارانه دولت آمریکا با 

در " آزادی"و " برقراری دمکراسی"عده و
عراق و افغانستان، بطور روزمره برعليه 

های تحت ستم این دو کشور اتفاق  خلق
جنایت محمودیه در حقيقت آیينه . افتد می

نمای چهره واقعی و کثيف  تمام
امپریاليسم جهانی و در رأس آنها 
امپریاليسم تبهکار آمریکا در سطح 

فجيع یک خانواده، کشتار . ست المللی بين
 ساله عراقی ١۵تجاوز وحشيانه به دختر 

های سبز شکفتن و رشد و  که در سال
نوجوانی خود بود، خالی کردن گلوله به 
مغزش توسط جنایتکاران خونسرد و 

ای شاغل در ارتش آمریکا، و بدنبال  حرفه
آن سوراخ سوراخ کردن تن نحيف و صورت 

دفاعی که   ساله بی۵وحشتزده کودک 
هيچ گناهی به غير از گرفتار شدن در دام 
این حيوانات وحشی آمریکایی نداشت، 

ای از اقدامات معمولی ماشين  تنها جلوه
ها و  جنایت و سرکوب امپریاليست

ست که  المللی داران خونخوار بين سرمایه
در سودای کسب منافع بيشتر، چنگال 

ها  آلود خود را در حيات و جان ميليون خون
های تحت ستم عراق فرو برده  قتن از خل

و به مکيدن شيره جان آنان و غارت و 
جنایت . کشتار و قصابی آنها مشغولند

ق تنها یکی از کوچکترین محمودیه در عرا
" دمکراسی" های جلوه

ننگ و نفرت بر آنها . هاست امپریاليست
 !باد

از سوی دیگر، جنایت فجيع ارتش آمریکا در 
تمامی محمودیه عراق کوس رسوایی 

گران  ها و مشاطه مرتجعين، اپورتونيست
جيره و مواجب  مزدور و یا بی

ها را نيز به صدا درآورده که  امپریاليست
شب و روز در حال تبليغ و توهم پراکنی در 
افکار عمومی و در حقيقت جاده صاف 
کنی برای دخالت نظامی و یا غيرنظامی 
آمریکا در ایران با هدف برقراری 

ز سوی این قدرت جنایتکار ا" دمکراسی"
جنایت محمودیه رسوایی و . هستند

ست  آبروریزی جدیدی برای همه آنهایی
که با فریبکاری، حاکميت ننگين و جنایات 
رژیم ضدخلقی جمهوری اسالمی را به 
دستاویزی جهت باز داشتن مردم از مبارزه 
برای نابودی آن تبدیل کرده و این طور 

يدن به آزادی، کنند که برای رس تبليغ می
، بلکه های مبارز نه به انقالب و قدرت توده

باید به قدرت ماشين جنگ و کشتار دولت 
همانهایی که شعار . آمریکا اتکاء کرد

های متجاوز امپریاليستی از  ارتش" خروج"
افغانستان و عراق را مستقيم و یا 

کنند و دولت و  می" مسخره"غيرمستقيم 
 مظهر پيشه آمریکا را ارتش جنایت

در مقابل " پيشرفتگی"و " مدرنيسم"
و به این . زنند جا می... و " تحجر مذهبی"

کوشند تا همسویی و  ترتيب در واقع می
منافع مشترک طبقاتی خود با دشمنان 

های تحت  خورده کارگران و خلق قسم
جنایت محمودیه . ستم را الپوشانی کنند

در عراق، زنگ خطر برای تمامی مرتجعين 
ست که با صف کشيدن در  ندیشانیو کورا

ها هر یک به وسع خود  بارگاه امپریاليست
به " خوش خدمتی"کوشند تا با اثبات  می

کرامات "های جهان، سهمی از  جالد خلق
گردانندگان پنتاگون، " غيرنقدی"و " نقدی

. را بدست بياورند... سنا، وزارت خارجه و

اما تجربه تاریخ نشان داده که بدون شک 
 نيروها و افرادی، هر پيشينه چنين

هم که داشته باشند، با " ای مبارزاتی"
قدم زدن در این مسير شوم جز خيانت، 

های تحت  بدنامی و رسوایی در ميان توده
سوال . ستم نصيبی نخواهند برد

اینجاست آیا این گونه نيروها شریک 
 جنایت محمودیه نيستند؟

 
  

  صلحصلح""ماهیت پوشالین ماهیت پوشالین 
  ......""خاورمیانهخاورمیانه

  ١١يه از صفحه يه از صفحه بقبق
 

در شرایطی که تنها به عنوان یک مورد، 
 هزار تن از مردم محروم فلسطينی ٨۶٠

که با انرژی (بدليل بمباران مرکز برق غزه 
توسط ) کرد خورشيدی کار می

هواپيماهای اسرائيلی، بدون برق و آب 
جمهور آمریکا با  برند، رئيس بسر می

خونسردی تمام در پاسخ به تمامی درد و 
اند،  جی که ساکنان غزه با آن مواجهرن

کند که کليد حل و پایان این  عنوان می
خود مردم فلسطين " دست"جنایات در 

است که سرباز جنایتکار اسرائيلی را آزاد 
ای معنایی  آیا چنين رفتار ضدخلقی! سازند

بجز خواست تسليم بی قيد و شرط در 
های ضدخلقی  مقابل جنایات و خواست

اش  المللی  و حاميان بيندولت اسرائيل
دارد؟ آیا این رفتار ضدخلقی، یکبار دیگر 

" صلح"ماهيت امپریاليستی و ضدخلقی 
خاورميانه را که تنها و تنها برای حفاظت از 

ها و  ها و امپریاليست منافع صهيونيست
سرکوب و منحرف کردن چندین دهه 

طلبانه مردم  مبارزات آزادیبخش و حق
مثال بوش محروم فلسطين توسط ا

دهد؟ در  طراحی شده است را نشان نمی
شرایطی که بلندگوهای تبليغاتی 
امپریاليستی بطور روزمره مشغول 

صلح "داستانسرایی در مورد مزایای پروژه 
بخوان تسليم کامل مردم " (خاورميانه

و رفاه و ) فلسطين در مقابل اسرائيل
باشند که این  ای می دمکراسی و آزادی

 اکنون در منطقه برقرار گویا هم" صلح"
کرده، ما شاهدیم که چگونه در جریان این 
پروسه، بر ابعاد فقر و گرسنگی، 
محروميت و آوارگی و بيکاری مردم محروم 

 .دیده فلسطينی افزوده شده است و رنج
 

لشکرکشی ضدخلقی ارتش اسرائيل به 
های فلسطينی و جنایات بيکرانی  سرزمين

ير توسط دولت که تنها در عرض چند روز اخ
اسرائيل برعليه خلق فلسطين انجام 
شده پيش از هر چيز حاوی این واقعيت 
است که آزادی واقعی خلق در زنجير 

" صلح"های  فلسطين نه از کانال پروژه
ها و  پخت امپریاليست دست

 و سازشکاران و مرتجعين -ها صهيونيست
 بلکه از -کرده در صفوف مردم فلسطين النه

های  بارزه انقالبی تودهطریق گسترش م
ست که امکان تحقق خواهد  فلسطينی

 .یافت



  

ها و تضادهای ها و تضادهای   تشدید رقابتتشدید رقابت
 امپریالیستی در عراقامپریالیستی در عراق

 
  ١١بقيه از صفحه بقيه از صفحه 

 
 ١٢ست که در تاریخ  الزم به یادآوری

خرداد ماه، چند مرد نقابدار خودرو حامل 
های روسی در بغداد را   تن از دیپلمات۵

کی از آنان، متوقف کرده و ضمن کشتن ی
 تن بقيه را به گروگان گرفتند و سپس ۴

هایی که بقول این  با مطرح کردن خواست
مقام روسی، از نظر دولت روسيه 

 دیپلمات روسی را ۴بود، " غيرقابل اجرا"
این . ترین وضعی به قتل رساندند به فجيع

مقام روسی اضافه کرد که یکی از قاتلين 
ه تن جين ب" شلوار"های روسی  دیپلمات

داشته که در موارد مشابه قبلی چنين 
 .امری سابقه نداشته است

 
اظهارات این مقام روسی در شرایطی 

شود که از زمان اشغال نظامی  بيان می
 ٢٠٠٣عراق توسط دولت بوش در سال 

که با مخالفت شدید دولت روسيه روبرو 
شد، دولت روسيه ميلياردها دالر از منافع 

کومت رژیم صدام خود در عراق در زمان ح
این منافع . حسين را از دست داده است

 ميليارد دالر ۴٣که یک رقم آن حدود 
اعتبارات مالی دولت روسيه به صدام 
حسين بود در قالب وام، تجهيزات نظامی 
. و قراردادهای نفتی و غيرنفتی بودند

مدت کوتاهی پس از اشغال عراق و آغاز 
 ها و مقاومت مسلحانه برعليه درگيری

نيروهای آمریکایی، مقامات دولت بوش، 
های تسليحاتی  دولت روسيه را به کمک

در عراق " حمایت از بقایای رژیم صدام"و 
همچنين سال گذشته . متهم نمودند

نفع در زمان  های ذی دولت آمریکا از دولت
حکومت صدام در عراق نظير فرانسه و 
چين و روسيه خواست که بخاطر کمک 

 -در عراق" دمکراتيک"به دولت نوپای 
 -بخوان دولت عروسکی وابسته به آمریکا

های مالی خویش از عراق صرف  از طلب
 .نظر نمایند

 
 

 

افزایشی افزایشی : : حقوق پایه کارگرانحقوق پایه کارگران
  !!در کار نیستدر کار نیست

  ۴۴بقيه از صفحه بقيه از صفحه 
 

از اظهارات عليرضا محجوب معلوم 
گردد که به رغم بوق و کرنای چند  می

ی ماه پيش مقامات رژیم و دولت ضدخلق
بار  نژاد در رسيدگی به وضع رقت احمدی

که منجر به " محروم ستيزی"کارگران و 
 ١٨٠افزایش حداقل حقوق کارگران به 

از آنجا که هزار تومان در روی کاغذ شد، 
مقامات حکومت پرداخت این مبلغ را در 

بين کارفرما با " توافق"عمل منوط به 

داران و  ، سرمایهاند کارگران کرده
 ماهه ۴ن زالوصفت و رذل در کارفرمایا

اخير، هر جا که با خواست عادالنه 
کارگران زحمتکش برای پرداخت حداقل 

اند آنها را  حقوق مصوبه دولت مواجه شده
اند؛ بدون آن که در انجام این  اخراج کرده

عمل ضدخلقی یعنی به خاک سياه 
های آنان  نشاندن هزاران کارگر و خانواده

ود راه دهند و یا کمترین هراسی را به خ
عمل ضدانسانی " عواقب قانونی"نگران 

 .خود باشند
 

واقعيت فوق نه تنها یکبار دیگر، پوچ بودن 
" دولت محرومان"های فریبکارانه  وعده

دهد، بلکه  نژاد را نشان می احمدی
 سال حاکميت ٢٨همانطور که تجربه 

رژیم وابسته و ضدکارگری جمهوری 
این نظام اسالمی نشان داده، قوانين 

اساسا در جهت حفظ منافع غارتگرانه 
داران وابسته زالوصفت برعليه  سرمایه

کارگران و محرومان تنظيم شده و به اجرا 
و هر جا هم که در اثر فشار . آید درمی

مبارزات قهرمانانه کارگران، طبقه حاکم و 
ای از  دولت مجبور به پذیرفتن گوشه

" پذیرش"های کارگران شود، این  خواست
داران  در عمل به سهولت توسط سرمایه

و دولت حامی آنها زیر پا گذارده شده و 
هرگونه مخالفت جدی با آن نيز جز با 

 .گيرد اخراج و سرکوب و قهر پاسخ نمی
 

 
 

 
 

سرکوب خلق ترک همچنان سرکوب خلق ترک همچنان 
 !!ادامه داردادامه دارد

  ۴۴بقيه از صفحه بقيه از صفحه 
 

های اخير  در همين رابطه، در طول هفته
و فعالين صدها تن از روشنفکران 

های مبارز در شهرهای  سياسی و توده
مختلف آذربایجان نظير تبریز، نقده، اردبيل 

های  چال و زنجان دستگير و روانه سياه
دامنه . اند جمهوری اسالمی شده

ها در شهر تبریز بسيار وسيع  دستگيری
ها تن از جوانان و  بوده و مزدوران رژیم ده

فعالين سياسی را دستگير کرده و 
چال اوین  ياری از آنها را روانه سياهبس
ها حکومت  در این دستگيری. اند کرده

نگاران و روشنفکران خودی  حتی روزنامه
شان از  های سياسی که هيچگاه فعاليت

چارچوب نظام و قوانين ضدخلقی موجود 
فراتر نرفته را نيز از تيغ سرکوب خویش 

مستثنی نساخته و تعدادی از آنها نيز 
 و غضب مقامات رژیم گرفتار خشم

مزدوران . اند اند و به زندان افتاده گشته
رژیم همچنين در سالگرد تجمع مردم در 
ای  قلعه بابک، در هراس از تجمعات توده

و امکان برگزاری تظاهرات ضد رژیم، 
بشدت به حضور خویش در این منطقه 

های  پرداخته و از طریق برپایی پست
ی متعدد ها کنترل رفت و آمد و دستگيری

اند تا ضمن برقراری جّو رعب و  کوشيده
وحشت و اختناق از هرگونه تجمع 

 .ای در این منطقه جلوگيری نمایند توده
 

 
 

 
 

نظام نظام   قربانیان خاموشقربانیان خاموش  کودکان،کودکان،
 !!داریداری  ضدخلقی سرمایهضدخلقی سرمایه

  

 ۴۴بقيه از صفحه بقيه از صفحه 
 
 

تا بياد آریم که برای نجات کودکان گرسنه 
کن کردن فقر و  زیر خط فقر و ریشه

ها "باب گليدوف"های  سنگی، کنسرتگر
آوری اعانه چاره کار  ها و جمع"مادونا"و 

 !نيست
 

های خصوصی  تا بياد آریم که برپایی بنگاه
با شعار " بضاعت بی"حمایت از کودکان 

لغو کار کودک، راه رهایی کودکان زیر خط 
 !فقر نيست

 
داری و   که چاره کار نابودی سرمايه

 لوکس ست که زندگی الشخورهایي
اشرافی خود را از خون کودکان طبقه 

کنند همانطور که پدران  کارگر فراهم می
و مادران کارگر این کودکان را زیر کارهای 

فرسا برای سود بيشتر با کمترین  طاقت
 !کشانند دستمزد به بردگی می

 
ترین "نامتمدن"داری  که سرمايه

ا ست که به غير از قهر انقالبی ب ای پدیده
 !شود  دیگری نابود نمیهيچ حربه

 
این عکس را به دیوار ذهن خود آویزان 
کنيم و بينيم وجدان بشری ما تا چند روز 

تواند تحمل دیدن چنين مناظر  می
 !دهشتناکی را داشته باشد؟

 
 

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



  

تر از آنست که بتوان احساس  تکاندهنده
توأم با خشم و درد را فریاد زد و خود را 

 !آسوده یافت
 

شود حاصل  کس دیده میآنچه در این ع
داری و دستآوردی  نهایت رذالت سرمايه

است که این نظام گندیده برای کودکان 
بيگناه در اقصی نقاط جهان بوجود آورده 

کودکانی که در فقدان سرپناه و . است
های مایحتاج  کوچکترین حداقل

شان، هر ساعت از گرسنگی و  روزمره
این عکس ! ميرند بيماری به آرامی می

ای از نهایت رذالت  شتناک تجلیوح
الشخورهایی ست که همچون الشخور 

گان  در تصویر، از الشه استثمارشونده
تر  کنند و روز به روز فربه تغذیه می

 !شوند می
 

شود انسانی مترقی به این تصویر  آیا می
واقعی از زندگی کودکان زیر خط فقر نگاه 
کند و وجودش لبریز از خشم و کينه به 

 گان نشود؟ ان و استثمارکنندهگر غارت
 

ها را باید به در و دیوار  این عکس
های  هایمان، به در و دیوارهای کوچه اتاق

شهرهایمان آویزان کنيم تا هر لحظه 
داری را بياد  شقاوت و پستی سرمايه

 !آریم
 

تا هر لحظه بياد آریم که الشخورها را با 
های گل و با مذاکره و زد و بند  شاخه
 از صحنه زندگی سياه کارگران و توان نمی

زحمتکشان گرسنه و کودکان زیر خط فقر 
 !به آسانی بيرون کرد

 
تا بياد آریم که کودکان طبقه کارگر و 
زحمتکش بيشترین بهای سودهای کالن 

دار را هر روزه در  خورهای سرمایه مفت
بار امپریاليستی امروز  جهان نکبت

 !پردازند می
 
 
 
 
 

سرکوب خلق ترک سرکوب خلق ترک 
  !!مچنان ادامه داردمچنان ادامه داردهه

 

با گذشت چند هفته از کشتار و سرکوب 
های به پا خاسته در  وحشيانه توده

آذربایجان توسط رژیم سرکوبگر جمهوری 
اسالمی، ماشين سرکوب حکومت 
همچنان با شدت و حدت تمام به مردم 
تحت ستم ترک در شهرهای آذربایجان 
یورش برده و به دستگيری و بگير و ببند 

 .داخته استآنها پر
 
 
 

 
 

: : حقوق پایه کارگرانحقوق پایه کارگران
  !!افزایشی در کار نیستافزایشی در کار نیست

 

از زمان افزایش اسمی حداقل حقوق 
 هزار تومان در اوایل سال ١٨٠کارگران به 

 هزار تن از ۵٠جاری تاکنون بيش از 
کارگران محروم و زحمتکش توسط 

این . اند کارفرمایان از کار بيکار شده
به مطلب را عليرضا محجوب نماینده 

اصطالح کارگری رژیم در مجلس 
 .ضدکارگری حکومت عنوان کرده است

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نظام ضدخلقی نظام ضدخلقی   قربانیان خاموشقربانیان خاموش  کودکان،کودکان،
  !!داریداری  سرمایهسرمایه
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----------------------------------------------------------------------------  
  ::توضيح در مورد عکستوضيح در مورد عکس

 

 Kveinکنيد آخرین عکس خبرنگار عکاسی به نام عکسی که در باال مشاهده می
Carter او گفته است که دختربچه در .  شده استباشد که در سودان گرفته  می

گان بوده که در وسط راه از عکس در حال راه رفتن به محل غذاخوری در کمپ پناهنده
و الشخور در عکس به دختربچه . افتد شود و بر زمين می فرط گرسنگی بيحال می

شود که الشخور را فراری داده و دختربچه را نجات  عکاس موفق می. کند حمله می
اما کارتر که . کند را نصيب کوین کارتر می" جایزه پوليتزر"این عکس بعدها . دده

انسانی بسيار شريف و خبرنگاری باوجدان بود، از يادآوری خاطراتش از مصایب نظام 
سرانجام . برد داری و فجایعی که در سودان ديده بود بسيار رنج می خونخوار سرمايه

 .عد از گرفتن جايزه پوليتزر، خودکشی کرد ماه ب٢ يعنی ١٩٩۴ جوالی ٢٧او در 

    ""پیام فداییپیام فدایی""
  بر روی شبکه اینترنتبر روی شبکه اینترنت

  از صفحه چریکهای فدایی خلق ایران از صفحه چریکهای فدایی خلق ایران 
  ::در اینترنت دیدن کنید در اینترنت دیدن کنید 
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  از صفحه اشرف دهقانیاز صفحه اشرف دهقانی
  ::در اینترنت دیدن کنید در اینترنت دیدن کنید 
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  برای تماس با چریکهای فدایی خلق ایرانبرای تماس با چریکهای فدایی خلق ایران
  ::با نشانی زیر مکاتبه کنیدبا نشانی زیر مکاتبه کنید
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