
  

تمامي كارگران سال نو بر 
!تكشان مبارك بادو زحم  
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  13891389  شهريورشهريور  1515    ––  9933، شماره ، شماره   چريكهاي فدايي خلق ايرانچريكهاي فدايي خلق ايرانخبري خبري     --نشريه سياسي نشريه سياسي 

شهریور ماه امسال مقارن با بيست و دومين سالگرد یکی از 
وحشيانه ترین جنایات رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری 

بيست و . اسالمی بر عليه کارگران و توده های تحت ستم ماست
در چنين ایامی سردمداران جمهوری اسالمی که  دوسال پيش

در " جنگ جنگ تا پيروزی"حکومتشان پس از سالها عربده های 
فضاحت ناشی از چگونگی پایان جنگ غوطه می خورد، پس از 
سرکشيدن جام زهر توسط خمينی جالد و قبول قطعنامه آتش 
بس، به قتل عام هزاران تن از زندانيان سياسی مبارز و 

رژیم با این اقدام سبوعانه در آن . کمر بست کمونيست
مقطع کوشيد که معضل وجود هزاران زندانی سياسی در 
سياهچالهایش را با پاک کردن صورت مساله، باصطالح 

به این ترتيب مزدوران جمهوری اسالمی با براه . حل کند
انداختن یک حمام خون، نسلی از دوست داشتنی ترین 

و انقالبی ما، یعنی ماهی های  جوانان و نوجوانان مبارز
سياه کوچولویی را که اکثریت شان تحت تاثير پيکار 

به سياست  ۵٠کمونيستهای فدایی و سایر مبارزین دهه 
آنها به فرمان  .و مبارزه روی آورده بودند را از بين بردند

خمينی جالد در همه جا بساط مرگ افکندند و با قصابی زندانيان 
  . خود را به کمال رساندند ۶٠ایات دهه جن ۶٧سياسی در سال 

  

بدون شک این جنایت کم سابقه که در خدمت حفظ نظام بحران 
زده سرمایه داری وابسته ایران و تداوم منافع دولتهای 
امپریاليستی برای سرکوب انقالب صورت گرفت، ضربه ای محکم 

 اما دژخيمان. و دردناک به جنبش آزادیخواهانه مردم ما وارد کرد
حاکم برغم نمایش اوج قساوت خویش به هيچ رو نتوانستند 
جریان دائم مبارزه بر عليه ظلم و استثمار را از حرکت باز ایستانند 
و آوای چندش آور جغد سکون و مرگ را بر جنگل هميشه سرسبز 

بذری که از آرمانهای واالی . مبارزات مردم ميهن ما حاکم گردانند
پاک قربانيان سرفراز این جنایت در حق طلبانه مردم ما با خون 

سراسر خاک فالت ملتهب کاشته و آبياری شد بسيار زود جوانه 
زد و نسل جدیدی از مبارزین  با فریاد آزادیخواهی و دمکراسی در 

بتدریج موج . مقابل استثمارگران و دیکتاتوری آنها صف کشيدند
سهمگين تری از شورش و طغيان، کارخانه ها، شهر ها و 

ستاها را درنوردید و باالخره در سی امين سالگرد به قدرت رو
رسيدن جالدان، آتش خشم و نفرت نسل دیگری از جوانان پایه 
های پوسيده دستگاه ظلم و جنایت جمهوری اسالمی را تکانی 
عظيم داد و تداوم گر فریاد آزادیخواهی نسل به خون خفته دهه 

  .شد ۶٠
  

د تمامی زنان و مردانی را یاد در سالگرد این جنایت هولناک، یا
بداریم که در سخت ترین لحظات زندگی کوتاهشان، راه افتخار و 
جاودانگی را برگزیدند و جالد را در حسرت خرد شدن اراده 

یاد تمامی نوجوانان پرشوری را . مبارزاتی خویش ناکام گذاردند
ار زنده داریم که با قلبهایی پر اميد، گرچه، تنشان به چوبه های د

" سنگ"را با پایداریهایشان به " سر خصم "شد ولی " آونگ"
کوفتند؛ یاد مادران و پدران مقاوم و دليری را پاس داریم که برغم 
تمامی تحقيرها و سرکوبها، هيچگاه جگر گوشگان دلير دربند خود 
را تنها نگذاشتند و با الهام از آنها بيرون زندان را نيز به عرصه ای 

  . افشای چهره منفور جالد بدل کردندبرای مبارزه و 
  

با خون هزاران  ۶٧جنبش انقالبی مردم محروم ما در سال 
تن از رفقا، برادران، خواهران، و پدران و مادران و فرزندان 
ما بهای عظيمی را برای رسيدن به آرمانهای خود 
پرداخت، اما نفس گرم و جانبخش پيکر مجروح آن هيچگاه 

يکر رویين تن آن دوباره با فریادهای به شماره نيفتاد و پ
مرگ بر "و " ، مرگ بر دیکتاتور" مرگ برجمهوری اسالمی"

  .در مقابل دژخيم قد علم کرد"اصل والیت فقيه
  
اکنون که بيست و دوسال از آن جنایت تاریخی می گذرد، نگاهی  

تاریخی به آن چه که در این مدت اتفاق افتاد نشان می دهد که 
چرخ حرکت . يل به اهداف خود شکست خورده اندمرتجعين در ن

تاریخ را سر باز ایستادن نيست و هيچ طبقه استثمارگری در طول 
تاریخ برغم هر جنایتی که برای حفظ دستگاه ظلم و استثمار خود 
در مقابل ستمکشان مرتکب شده، نتوانسته عمر جاودانی پيدا 

در سال و خيزش عظيم توده ها  ۶٧کند؛ برعکس، کشتار سال 
دونقطه دور از هم ولی ممتد از یک خط سرخ را به نمایش  ٨٨

هر آن که باد : "ساله خود نوشته است ٢٢گذاردند که در مسير 
دیر  ۶٧و جنایاتی نظير قتل عام سال " بکارد طوفان درو خواهد کرد

یازود با انقالبی توده ای که ریشه این نظام ارتجاعی و استثمار 
  . پاسخ شایسته خود را خواهد گرفتگر را نشانه گرفته 

  ....اينجا خاوران است

 !به ياد آن تابستان خونين
 

تحريكات دولت دست راستي كانادا برعليه 
  2صفحه               !پناهندگان تاميلي

ايرانيان  "جذب"در باره تبليغات حكومت براي   
  3صفحه                 !خارج كشور

  4صفحه             !گداهايي با مدرك ليسانس 



  

 ۴٩٢با ورود يک کشتی تايلندی به آبهای کانادا که حامل 
پناهجوی تاميلی بود ، دولت دست راستی اين کشور برای اينکه 
مجبور به پذيرش اين افراد به مثابه پناهنده نشود تبليغات 
وسيعی را بر عليه اين پناهجويان و اساسا همه پناهجويان و 

در ابتدا تبليغات دولتی کوشيد ورود اين . هندگان شروع نمودپنا
افراد به خاک کانادا را خطر شديدی برعليه امنيت اين کشور جلوه 
دهد به اين منظور تبليغات دولتی مدعی شد سفر اين پناهندگان 

و به قصد تقويت مالی اين تشکيالت و " ببرهای تاميل"توسط 
انادا سازماندهی شده جهت فرستادن تروريست به داخل ک

" پناهنده تقلبی"اين تبلغات تالش نمود آنها را  ،در گام بعد. است
معرفی کرده و به جای ناميدن آنها با نام اصلی شان يعنی 

نام " آدم های کشتی"پناهجو بالفاصله آنها توسط دولت کانادا 
تبليغات ضد پناهندگی دولت کانادا به اينها بسنده . نهاده شدند

" آدم های کشتی"و سپس به اين ترفند توسل جست که  نکرده
حامل بيماری سل می باشند که ممکن است سالمت جامعه را 

  . به خطر اندازد
  

در تقابل با اين تبليغات دروغين گروه های مدافع پناهندگان 
بالفاصله دست به اقدام زده و فعاليت هايی را برای خنثی کردن 

. های دست راستی سازمان دادند تحريکات دولت کانادا و رسانه
در رابطه با نقش (به عنوان مثال در پاسخ به ادعاهای دولت 

مدافعين پناهندگی اعالم ) ببرهای تاميل به عنوان قاچاقچی
کردند که حتی اگر کسی می خواهد قاچاقچيان را  تحت تعقيب 
قانونی قرار دهد، اين مسئله نبايد تأثيری بر حقوق دمکراتيک و 

پس از چند روز، اين . انسانهای متقاضی پناهندگی  بگذاردبرحق 
که مدتی پيش (استدالل سر زبان اکثر جامعه افتاد و مردم کانادا 

 ٢٠ -خشونت وحشيانه پليس کانادا را در جريان نشست جی
نشان دادند که دولت اين کشور به اين آسانی ) تجربه کرده اند

  .ب دهدنميتواند با چنين تشبثاتی آنها را فري
  

متری تايلندی در  ۵٩سرانجام تحت فشار افکار عمومی  کشتی 
يدک  ٢آگوست در حاليکه توسط  ١٣ساعت شش و نيم صبح روز 

کانادا " ونکوور"کش نيروی دريايی کانادا اسکورت ميشد، وارد بندر 
و چون دولت کانادا قبال از احتمال آلوده بودن برخی از . شد

سل خبر داده بود ، مأمورين سرنشينان کشتی به بيماری 
کانادايی پيش از وارد شدن به کشتی خود را مجهز به ماسک ها 

  .و دستکش های بهداشتی کرده و وارد کشتی شدند
  

با اينکه طبق قوانين کانادا، دولت بايد فرصتی برای متقاضيان 
فراهم آورد که آنها بتوانند در شرايط امن و آسوده ای حقانيت 

ی خود را ثابت کننداما ماموران دولتی پناهجويان تقاضای پناهندگ

را زندانی ومورد بازجوئی قرار داده و برخی از آنها را هم به عنوان 
  . احتمال مبتال بودن به بيماری سل به بيمارستان فرستادند

  
ببر "مقامات کانادايی جهت منتسب نمودن اين پناهجويان به   

هزار دالر به  ۵٠نها نفری ادعا کردند که برخی از آ" های تاميل
و مقامات سفارت سريالنکا در . قاچاقچی ها پرداخت کرده اند

کانادا که از هر موقعيتی برای تبليغ برعليه پناهندگان استفاده 
می کنند نيز فورا ادعا کردند که اين پول ها مستقيمأ به جيب 

" چيترانگانی واگيسوارا. "سرازير خواهند شد" ببرهای تاميل"
دار سفارت سريالنکا در کانادا نيز فرصت را مغتنم شمرد و  به کار

عوامفريبی پرداخته و دولت کانادا را به دليل دادن اجازه ورود به 
قاچان انسان "کشتی مزبور مورد سرزنش قرار داد و گفت که 

   ."کاری غيرقانونی است
  

 اين نماينده رژيم فاسد و جنايتکار سريالنکا با قاطی کردن مسئله
تالش نمود تا دولت کانادا از " حقوق پناهجويان" و" قاچاق انسان"

پذيرش پناهندگان مزبور خود داری کرده و وظيفه قانونی اش 
گويا کشته و زخمی شدن . درقبال پناهندگان را زير پا بگذارد

هزاران غيرنظامی تاميل در حمالت نظامی وحشيانه و جنايت 
يل کافی نبوده و اين جانيان آميز ارتش سريالنکا به منطقه تام

عطش خود به خون مردم دردمند تاميل را با آواره کردن و به 
می فرو  نيز کشتن دادن بازماندگان قربانيان آن حمله نظامی

   .نشانند
  

وضعيت غيرقابل تحملی که در کشتی مزبور وجود داشت و 
دشواری های فيزيکی و روانی که سرنشينان آن در سفر دريايی 

طوالنی و فوق العاده دشوار خود تحمل کردند، نشان می  بسيار
دهد که اين زنان و مردان دردمند و کودکان بی گناهشان در چه 
شرايط درد ناکی بسر می بردند که برای فرار از آن و برای زنده 
ماندن مجبور به تن دادن به چنين سفرخطرناک و چنين شرايطی 

  .اند دادهبس دشواری 
  

جنگ داخلی در سريالنکا، مردم اين کشور  سال ٢۶در طول 
بسياری از آنها اجبارا به . متحمل رنج و دردهای بسياری شدند
و ساکنين کشور هنوز در . کشورهای مختلف پناهنده شده اند

دست رژيمی بسيار سرکوبگر و ديکتاتور و وابسته به امپرياليسم 
امپرياليست  اما از آنجا که اين رژيم با کمک اربابان. اسير هستند

را بطور " ببرهای تاميل"خود در سال گذشته نيروهای مسلح 
وحشيانه سرکوب نموده است ، سازمان ملل در گزارش اخير خود 

جنگ " ببرهای تاميل"اعالم کرده که از آنجا که پس از شکست 
داخلی به پايان رسيده، شهروندان تاميل نمی توانند به دليل 

   .ناهندگی بهره مند شونداز مزايای پ" فرار از جنگ"
    

از طرف ديگر، دولت کانادا برخی از تاميل های شهروند کانادا را 
که افراد خانواده اشان با کشتی مزبور وارد کانادا شده اند را به 

با اين ادعا که ببرهای تاميل " (تروريست ها"جرم کمک مالی به 
  .است به دادگاه کشانده) مسئول سازماندهی اين ماجرا هستند

مقامات دولتی و رسانه های وابسته به آن تالش کردند که ورود 
پناهنده های تاميلی را يک خطر بزرگ امنيتی جلوه دهند و بر اين 
اساس تغييراتی اساسی در قوانين پناهندگی کانادا بدهند 
بطوريکه به راحتی بتوانند از ورود افراد ناخواسته جلوگيری به 

وزير امنيت ملی کانادا بارها " ويک تاوز"ال به عنوان مث. عمل آورند
بايد قوانين کشور "در رسانه های جمعی اين کشور اعالم کرد که 
  ."را برای جلوگيری از ورود اين افراد تقويت کنيم

  

تحريكات دولت دست راستي كانادا 
  !برعليه پناهندگان تاميلي

 



  

درحاليکه در سالهای اخير کشور کانادا به بهشتی برای 
جنايتکارانی مانند مسئولين رژيم جمهوری اسالمی تبديل شده 

سرمايه های افسانه ای را وارد اين کشور کرده اند و دست در  که
دست سرمايه داران کانادايی به غارت دسترنج زحمتکشان 

اگر واقعأ دولت کانادا قصد داشت که جلوی ورود . مشغولند
ها به کانادا را بگيرد، بايد راه را بر سران جمهوری " تروريست"

درشتش که فوج فوج به اين کشور  اسالمی و مزدوران ريز و
  .سرازير می شوند، می بست

  
مردم دردمندی است که  ،"تروريست"اما منظور دولت کانادا از 

برای نجات جانشان فرار کرده اند و آهی در بساط ندارند و قادر به 

رسانی برای طبقه سرمايه دار کانادا  سرمايه گذاری و سود
د دارد که برای سد راه ورود درنتيجه دولت کانادا قص. نيستند

پناهندگان فقير و تهی دست، قانونی را به تصويب برساند که هر 
کسی که از طرق غيرقانونی وارد کانادا شود حق تقاضای 

   .پناهندگی را از دست خواهد داد
  

درحاليکه هر عقل سليمی می داند که بسياری از کسانی که از 
محسوب ميشوند کسانی  نظر تعاريف پناهندگی، پناهنده واقعی

هستند که توسط رژيم های ديکتاتور تحت تعقيب هستند و قادر 
  .به تهيه پاسپورت و مسافرت از طرق قانونی نيستند

  
رسانه های دست راستی نيز در تالش برای ايجاد جو ارتجاعی 
ضدپناهنده و ضدتاميل با دولت همکاری کردند و حتی از دولت 

تراليا، ناوگان های خود را برای شکار خواستند که مانند دولت اس
کشتی های حامل پناهندگان به دريا بفرستد و از هيچ کوششی 

   .جهت جلوگيری از ورود آنها  خودداری نکند
  

هدف دولت امپرياليستی و مدافع طبقه سرمايه دار حاکم بر کانادا 
از ايجاد جو تعصبات وطن پرستی های نژادپرستانه، از يکطرف 

ای گسترش قدرت دولتی سرکوبگر در اين کشور، و از توجيهی بر
اجتماعی -طرف ديگر منحرف کردن خشم و نااميدی اقتصادی

طبقات محروم کانادا و کاناليزه کردن اين خشم به مسير های 
همه نيروهای انقالبی بايد وسيعا  بر این اساس. ارتجاعی است

   .با اين تشبثات به مقابله برخيزند
  

  

 

 !ايرانيان خارج كشور "جذب"در باره تبليغات حكومت براي 

سالمی یکبار دیگربا تبليغات دروغين خود ایرانيان خارج از کشور را خطاب قرار داده و دام اخيرا مقامات رژیم ضد خلقی جمهوری ا
اتمی خود غوطه می خورد و در این رابطه  پروژهدیکتاتوری حاکم که در بحران ناشی از . آنان پهن کرده اند" جذب"تازه ای را برای 

شهای وسيعی برای بزک کردن چهره جنایتکار خود مشغول شده است با موجی از تحریمهای بين المللی روبرو شده، اخيرا به تال
  . ميليارد دالر می رسد ١٠٠٠حجم آن به گزارشات و سعی در جذب سرمایه های ایرانيان خارج ازکشور ميکند که بنا به برخی از 

خارج از کشور، از " متخصص"نيان با ایرا" پروژه های مشترک"در همين رابطه مقامات حکومت با ادعای تالش برا ی سازمان دادن 
می دهند که در " اطمينان"به آنها  می باشد، " ملک زاده"دبير کل شورای عالی ایرانيان خارج از کشور که شخصی به نام زبان 

آنها در " وجود"برای " مشکلی" ،"های آموزشی و کارهای علمی و تخصصی برگزاری کارگاه" صورت بازگشت به ایران به منظور
البته دم خروس به سرعت از زیر عبای این مقام رژیم بيرون زده و او بالفاصله در پاسخ سوالی مبنی بر . ان بوجود نخواهد آمدایر

آیا تضمينی است که اگر ایرانيان مقيم خارج از کشور که در هنگام خروج از ایران مشکل سياسی داشتند به ایران بيایند "اینکه  
گویيم  عنوان دبير کل شورای عالی ایرانيان خارج از کشور می من به:" پاسخ داده است" ایدمشکلی برای آنها بوجود ني

خواهند در کشور در زمينه امور علمی و تخصصی فعاليت کنند مشکلی برای آنها وجود ندارد،  که کسانی که می
   ".وظایف خود را انجام دهندهای دیگری در کشور وجود دارند که آنها هم باید  اما در عين حال نهادها و سازمان

ی بزرگ "اما"سران رژیم از ایرانيان خارج از کشور یک " دعوت"بدون شک هر عقل سليمی با توجه به این اظهارات می فهمد که 
در طول سه دهه گذشته ) بخوان مخالفتی حتی هر چند کوچک با نظام استثمارگرانه حاکم(دارد و اگر کسی با مشکل سياسی 

و سایر نهادهای رنگارنگ  وزارت اطالعاتیعنی " نهادها و سازمانهای دیگر"رک کرده در صورت بازگشت باید اول از صافی ایران را ت
واقعيتی که نشان می دهد دیکتاتوری حاکم تحت هيچ شرایطی و در هيچ زمانی امر کنترل و !  امنيتی جمهوری اسالمی بگذرد
  !تلقی نخواهد کرد " خود"از نخواهد کرد و آنها را " فراموش"تعقيب و پيگرد مخالفان نظام را 

جالب این جاست که این  اظهارات در اوضاع و احوالی ادا می شوند که جمهوری اسالمی با برپایی یک گردهمایی بسيار مجلل 
شور و کار و فعاليت در در ماه گذشته در ایران و دعوت از هزاران ایرانی مقيم خارج کشور کوشيد تا آنها را ترغيب به بازگشت به ک

به گزارش (ميليارد تومان  ٨٠اما برغم ریخت و پاشهای فراوان از جيب زحمتکشان و صرف بيش از . چارچوب دیکتاتوری حاکم کند
ایرانيان خارج کشور به علت عدم استقبال و عدم اعتماد به وعده های حکومت با فضاحت و " همایش وسيع) "کيهان رژیم

  .يدشکست به پایان رس
نشان می دهد که سياست محوری رژیم جمهوری اسالمی ... وسيع و " همایش های"اظهارات اخير مقامات حکومت و برگزاری 

ميليونها . در ارتباط با برخورد و جذب ایرانيان خارج کشور، کوچکترین تغيير مهمی نکرده و در بر همان پاشنه سابق می چرخد
که اساسا در برخورد به شهروندان خود و خواستهای آنها حربه ای جز اعمال دیکتاتوری و ایرانی مهاجر و تبعيدی برای رژیمی 

هستند که در صورت تمایل به بازگشت و خدمت به " امنيتی"اختناق نمی شناسد، هميشه و در همه حال منبع یک خطر بالقوه 
  .ی  رژیم گذر کنندنظام حاکم ، نخست باید از زیر کنترل و چنگالهای خونين دستگاه های امنيت
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  !گداهايي با مدرك ليسانس
  یکی از  پدیده های تنفر انگيزی که در زیر سایه حکومت ضد مردمی

  جمهوری اسالمی بر ابعاد آن در جامعه تحت سلطه ما  اضافه  
  نگی در ميان آحاد شده گسترش بی سابقه فقر و فالکت و گرس

  زحمتکش جامعه و رشد چشمگير تعداد متکدیان در شهر ها و 
  به شکلی که امروزه غير ممکن است. روستاهای مملکت است

  که برای انجام یک کار کوچک از خانه خارج شد و در جریان یک  
  سفر بسيار کوتاه برای حل و فصل کارهای روزمره در خيابانها با 

  ی از زنان و مردان و جوانان و کودکان بسيار تعداد بسيار زیاد
  خردی روبرو نشد که خسته و بی سرپناه و گرسنه برای سير کردن

  اما . شکم خود مجبور به شکلی از گدایی و تکدی گری گشته اند 
  اخيرا ادعاهای یکی از مقامات بيشرم شهرداری تهران در مورد 

  یده دردناک اجتماعی را متکدیان، بار دیگر گوشه ای از ابعاد این پد
  به نمایش گذارده و عمق اوضاع وخيم و فاجعه بار ی را به نمایش

در این رابطه . گذارده که حاکميت نظام سرمایه داری در ایران و سياستهای ضد خلقی جمهوری اسالمی موجب آن شده اند 
ز افرادی که در تهران گدایی می کنند،مدارک صادق اوالی یکی از مسئوالن شهرداری تهران اخيرا اعتراف کرده که بعضی ا

   .هم پيدا می شوند" افرادی با تحصيالت دانشگاهی باالتر از ليسانس"، "در ميان متکدیان" و " تحصيلی باالی کارشناسی دارند
  

وری اسالمی این اظهارات در شرایطی عنوان شده که به گزارش سایر مقامات شهرداری رژیم  در تهران، مامورین سرکوبگر جمه
مقامات حکومت برای پوشاندن نقش کریه نظام البته . را از سطح شهر جمع آوری می کنند" متکدی ٣٠٠"روزانه بيش از 

استثمارگرانه و رژیم سرکوبگرشان در گسترش بی سابقه فقر و گدایی سعی کرده اند تعداد متکدیان و عملکرد آنها 
شبکه ای " و به همين خاطر از زبان اوالی ادعا می کنند که . دهند نسبت" شبکه های مافيایی"و " مافيا"را به 

زمانی که خودروهای ویژه جمع آوری متکدیان در معابر "گدایی در تهران را اداره می کند و به همين خاطر " مافيایی
خيابان خالی از  شهر تردد می کنند متکدیان با استفاده از پيامک یکدیگر را مطلع می کنند و در یک چشم به هم زدن

  ".متکدی می شود
  
اما کيست که نداند وجود هزاران گدا  در شرایطی که بيش از نيمی از آحاد جامعه به اعتراف خود مقامات حکومت در زیر خط فقر  

اری درصد بالغ می شود و روزی نيست که خبر بيک ٤٠زندگی می کنند و ابعاد بيکاری در برخی استانهای کشور نظير لرستان به 
ده ها و صدها تن از کارگران زحمتکش در گوشه و کنار کشور منتشر نشود، در سطح خيابانها به هيچ وجه امر دور از انتظاری 

آنها جوانانی . جوانانی تحصيل کرده ای صحبت می شود که حال در خيابان های تهران به تکدی گری مشغولنداز وجود . نيست
شرایط فقر و محروميت خانواده با هزاران اميد و آرزو برای تامين یک زندگی شرافتمندانه سالها  بوده اند که با کوشش فراوان و در

به . درس خوانده اند، ولی پس از پايان تحصيل خود را با هيوالی بيکاری مواجهه می بينند که فقر و گرسنگی ذاتی آن می باشد
ن جوانان قرار دارد؟ در شرایط گسترش بيکاری و فقر و گرسنگی است راستی برای زندگی و زنده ماندن چه راه هائی در مقابل ای

  . که بعضی از آن جانان متأسفانه به گدائی روی آورده اند
فقر و بيکاری و به موازات آن بی خانمانی و گرسنگی و تکدی گری نتيجه بالواسطه حاکميت نظام سرمایه داری وابسته و 

که هيچ هم و غمی بجز تشدید غارت و استثمار توده ها و پر کردن جيب سرمایه سياستهای ضد خلقی جمهوری اسالمی ست 
اما گسترش بی سابقه فقر و گرسنگی و تکدی گری، به نوبه خود یکی از عالیم پوسيدگی و پایان . داران زالو صفت وابسته ندارد

کتاتوری می باشد، و دور نيست روزی که عمر نظامی ست که تداوم حکومت نفرت بارش تنها نتيجه اعمال روزمره سرکوب و دی
خشم ونفرت متراکم شده گرسنگان و محرومان با انفجار خود، کليت دستگاه ستم و استثمار حاکم را به مثابه عامل اصلی فقر و 

   .محروميت خود برای هميشه نابود سازد

 


