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شکنجه و قتل فجيع جوان 
توسط " شوانه قادری"مهابادی، 

 تير ماه در ١٨مزدوران رژیم در 
، خيزش مهاباد و متعاقب آن

ردم بجان آمده در قهرمانانه م
 برعليه رژیم شهرهای کردستان

سرکوبگر جمهوری اسالمی در 
 هفته های اخير، یک بار دیگر

لقی رژیم حاکم را ماهيت ضد خ
افشاء نمود و در همان حال جلوه 
دیگری از انفجار خشم و نفرت 
توده های ستمدیده خلق کرد بر 
عليه نظام دیکتاتوری حاکم را 

اعتراضات دالورانه . بنمایش گذارد
مردم مهاباد که خواستار مجازات 
عاملين قتل فجيع جوان مبارز 
مهابادی بودند، بسرعت به 

ردستان کشيده شهرهای دیگر ک
شد و دامنه خيزش های توده 
ای در عرض چند هفته خواب را 
از چشم جالدان حاکم ربود، تا 
جائی که مقامات ضد خلقی 
جمهوری اسالمی به ميدان آمده 

" بحران سياسی"و از وقوع یک 
ادهای دامنگير رژیم در جریان روید
  . جاری در کردستان دم زدند

  
 مقامات مزدور جمهوری اسالمی

 سال گذشته ٢۶که در طول 
دوام و بقای ننگين حاکميت خود 
را اساسا با اتکا به سرکوب 

وحشيانه و مبادرت به قتل و 
کشتار و شکنجه توده ها حفظ 
کرده اند، در مواجهه با امواج 
اعتراضات عادالنه مردم کردستان 
نيز از همان نخستين روزها با 
گشودن آتش بروی معترضين بپا 

اباد و سپس سقز، خاسته در مه
... سنندج، بانه، اشنویه، بوکان و

ها تن ده  ندبه خاک و خون کشي
بجان آمده ای که مردم ميان از 

جمهوری اسالمی  شعار مرگ بر
 ،می دادند و زنده باد آزادی سر

 دستگير و روانه  نيزصدها نفر را
های قرون وسطائی  چالسياه

 ،از سوی دیگر. خویش نمودند
 نيروهای لشکرکشی گسترده

سرکوب به کردستان و مقاومت 
قهرمانانه و همبستگی مبارزاتی 

که در طول خيزش  چشمگيری
های توده ای اخير از سوی  

به نمایش مردم در بند کردستان 
 سترگ خاطرهآور یاد آمد،  در

مبارزات دالورانه خلق کرد در 
یاد آور روزهایی .  بود١٣۵٨سال 
 خلق کرد شانه به شانه که

ن و سایر خلق های تحت کارگرا
ستم ایران از همان نخستين ماه 
های پس از روی کار آمدن 
جمهوری اسالمی به مبارزه با 
سلطه ضد خلقی این رژیم 

 بویژه با مبارزه مسلحانه پرداخت

خود، این منطقه را به یکی از 
 مبارزات ضد مستحکمدژهای 

 دمکراتيک توده - امپریاليستی
. دهای تحت ستم ما بدل نمودن

بدین ترتيب وجود دشمن 
ها و اهداف  مشترک، آرمان

مشترک و همبستگی مبارزاتی 
بين توده های خلق کرد با 

های  کارگران و سایر خلق
ستمدیده، باعث شد که مبارزات 
دالورانه خلق کرد برای نيل به 
آزادی و حق تعيين سرنوشت، از 
همان نخستين روزهای روی کار 
آمدن جمهوری اسالمی از 

ایت های مادی و معنوی  حم
گسترده و طبيعی سایر مردم 

و در همان . ایران برخوردار گردد
اين مبارزه با برمال کردن  ،حال

ماهيت ضد مردمی رژيم حاکم 
به مبارزه عمومی جاری در سایر 
نقاط ميهن تحت سلطه مان بر 

در حد عليه جمهوری اسالمی 
 در .دنوسعت و دامنه بخشخود 

 مشترک اتجریان همين مبارز
های تحت ستم  است که خلق

ما به عينه دیده اند که دشمن 
ها،  مشترک، یعنی امپریاليست

سرمایه داران زالوصفت وابسته 
های مدافع آنان یعنی  و رژیم

شاه و جمهوری اسالمی هر جا 
که ضرورت سرکوب مبارزات حق 
طلبانه مردم و حفظ نظام حاکم 
به ميان آمده، در اعمال سرکوب 

خون کشاندن این  خاک وو به 
ملی و  مبارزات هيچ تمایز
ل ئرا قا... مذهبی و یا نژادی و

  . نگشته اند
  
  

  
  

  

" پشم بافی آسيا"زنان کارگر 
 عدم دریافت کرمان که به علت

حقوق و مزایای خود اقدام به 

، ه بودنداعتراض و بستن جاده کرد
مورد حمله وحشيانه ی نيروهای 

در این  .انتظامی رژیم قرار گرفتند

 مامورین نيروی انتظامی ،حمله
هر آنچه در سبعيت و وحشی 
گری در توان داشتند به منصه 

آنها حتی به زن . هور رساندندظ
ان این کارگران حامله ای که در مي

معترض بوده رحم نکرده و او را بر 
روی زمين کشيده و مورد ضرب و 

تنها گناه کارگران . شتم قرار دادند
زحمتکش پشم بافی آسيا آن بود 
که حقوق و مزایای خود را که 

روزها و هفته ها جان ، برای آن
 تا با آن کنده بودند می خواستند

شکم گرسنه خود و خانواده 
   .ا سير کنندهایشان ر

  

  
  
  

های توده ای اخیر زشخی
  در کردستان

  

 
  جلوه ای دیگر ازجلوه ای دیگر از

  

  جنایات جمهوری اسالمی بر علیه کارگرانجنایات جمهوری اسالمی بر علیه کارگران
  
  

  

  

  امریکاامریکا
و شکنجه و شکنجه 

  مردممردم
  

های جنگ تشديد سياست
١١طلبانه امريکا به بهانه 

سپتامبر و از جمله حمله به
 بار ديگر،افغانستان و عراق

چهره واقعی امپرياليسم را با
وضوح هر چه بيشتری در

ن قرار دادهجهامقابل مردم 
 دستگاهدر اين ميان،. است

تبليغاتی امپرياليسم امريکا در
دولت امريکا را تالش است تا

مدافع دمکراسی و حقوق بشر
جا بزند و حتی تجاوزات
امپرياليستی را به اين بهانه
توجيه نمايد، اما نقض آشکار
حقوق مدنی و دستاوردهای

هانهمبارزاتی مردم امريکا به ب
با تروريسم ومبارزه 

ها و جناياتوحشيگری 
نيروهای نظامی امريکا و
متحدينش در افغانستان و

 پوچ بودن چنين،عراق
ادعاهائی را به عينه آشکار

ديگر روزی. ساخته است
نيست که نيروی سرکوب
امريکا چه در اين کشور و چه

تان و عراق جنايتیدر افغانس
  .جديد نيافريند
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  هایهای  زشزشخیخی
  توده ای اخیرتوده ای اخیر

  در کردستاندر کردستان
  

  ١از صفحه بقيه 

  
همين واقعيت به لحاظ تاریخی و 
بطور طبيعی جنبش ها و 
مبارزات کارگران و خلق های 

برای رسيدن به  ايران تحت ستم
آزادی، عدالت اجتماعی، 
دمکراسی و حق تعيين 
 سرنوشت را در یک جبهه واحد

قرار داده و این مبارزات را به 
مثابه پایه های جدائی ناپذیر 
جنبش ضد امپریاليستی 

های ایران هم  دمکراتيک خلق
به یکدیگر متصل  سرنوشت و
  .نموده است

  
توجه به این حقيقت انکارناپذیر 

ست که تمامی نيروها و تاریخی 
های آزادیخواه و مبارز و  انسان

مترقی را وا می دارد تا از 
بارزات برحق خلق کرد به مثابه م

بخشی ارگانيک و جدائی ناپذیر 
های  از مبارزات کارگران و خلق

تحت ستم ایران حمایت و دفاع 
در رویدادهای اخير نيز کرده و 

سرکوب ددمنشانه و جنایات 
توصيف ناپذیر رژیم مزدور 
جمهوری اسالمی را به عنوان 

 کارگران و  تمامیجنایتی برعليه
حت ستم ایران، بدون توده های ت

شرطی  هيچ اما و اگر و قيد و
  . محکوم نمایند

  
قبول این واقعيت، اما، ضرورت 
توجه به جنبه دیگری از 
رویدادهای مبارزاتی اخير در 
کردستان را نيز برای نيروهای 
انقالبی و دمکرات برجسته می 

واقعيت این است که در . سازد
جریان رویدادهای جاری در 

هائی  شاهد تالش کردستان، ما
برای رواج ایده های باطل و 
 یارتجاعی از سوی مرتجعين

هستيم که می کوشند مبارزات 
دالورانه خلق کرد را از مسير 
واقعی و رادیکال خویش یعنی 
مسير انقالبی و ضد 
امپریاليستی منحرف نموده و آن 
را در جهت منافع دشمنان قسم 
. خورده خلق کرد کاناليزه نمایند

 رویدادهای جاری و بررسی
برخی تبليغاتی که در جریان 

های اخير مردمی در  خيزش
کردستان توسط بلندگوهای 

امپریاليستی پخش شد،  
. نمایانگر چنين واقعيتی ست

همه می دانند که رژیم وابسته 
به امپریاليسم جمهوری 
اسالمی کوشيده است تا 

های توده ای اخير در  خيزش
م به کردستان را با بيشرمی تما

و " تجزیه طلب"، "عوامل بيگانه"

حتی به شکل مسخره ای به 
د و به این نسبت ده" القاعده"

وسيله سرکوب ددمنشانه و 
کشتار خلق کرد را مشروع جلوه 

از سوی دیگر در هماهنگی . دهد
با چنين تبليغات عوامفریبانه ای 
ست که ما شاهد بروز و نضج 
ایده های انحرافی هستيم که 

دفاع از جنبش خلق ظاهرا در 
کرد می کوشند اینگونه جلوه 
دهند که گویا جنبش عادالنه 
خلق کرد، نه جنبشی بر عليه 
کليت نظام سرمایه داری 
وابسته ایران و دیکتاتوری 
امپریاليستی حاکم، بلکه 

 بدون -"ملی"جنبشی صرفا 
 و برای - !ماهيت طبقاتی

. بوده است" کرد"و " کردستان"
های مدافعين چنين ایده 

کردن " جدا"انحرافی ای پس از 
جنبش خلق کرد از جنبش 
سراسری خلق های ایران، 
سپس می کوشند تا به خلق 
تحت ستم کرد بقبوالنند که برای 

جنبش "و پيشبرد اهداف " دفاع"
بهتر است تا مردم " کرد

کردستان حق تعيين سرنوشت 
خویش در " برادران"خود را نظير 

از کانال " کردستان عراق"
 ها و در تمسک به امپریاليست

س آنها امپریاليسم آمریکا و رأ
جالب . دولت بوش گدائی کنند

 این ایده ها و  بهاینجاست که
از سوی برخی محافل تبليغات 

به طور سازمان امپریاليستی 
دامن زده شده و به آنها یافته ای 

  - مرتجعين. فضا داده می شود
البته مثل هميشه با کمک 

  در -ان نادان خلقبرخی از دوست
این تبليغات تالش می کنند تا 
سرنوشت جنبش آزادی بخش 

و مدافعان ياران  خلق کرد را از
واقعی آن یعنی جنبش آزادی 

های تحت  خلق بخش کارگران و
" جدا"ایران در ديگر نقاط ستم 

نموده و آن را در واقع تابع 
معادالت و منافع امپریاليستی 

ا بيهوده نيست که ب. سازند
پخش آگاهانه چنين زمزمه 
هایی، گروهی دیگر از مرتجعين 
شناخته شده که از جالدان و 
دشمنان قسم خورده خلق کرد 

های تحت ستم  و سایر خلق
ایران هستند نيز سراسيمه به 
ميدان آمده و با سردادن شکوه و 
زاری در مورد اهميت حفظ 

 به ایرانشان،" تماميت ارضی"
برانگيختن احساسات 

نيستی توده های ناآگاه شووی
 این گونه جلوه می پرداخته و

دهند که گویا توده های خلق به 
پا خاسته کرد از هم اکنون برای 

کشور "شدن و تشکيل " جدا"
   .صف کشيده اند "کردستان

  
به این ترتيب، دقت در تبليغات 
جاری و رویدادهای اخير نشان 
 می دهد که چگونه امپریاليست

به امپریاليسم ها، رژیم وابسته 

جمهوری اسالمی و انواع و 
در مواجهه با  اقسام مرتجعين،

های  آتش بنيان برافکن خيزش
توده ای اخير در کردستان، ظاهرا 
با سازهای متفاوت ولی در یک 
ارکستر واحد به ميدان آمده اند 
تا با فریب افکار عمومی نسبت 
به اهداف واقعی توده های به 

مينه را پاخاسته در کردستان، ز
برای پيشبرد نقشه های شوم 

ل و آینده برعليه اخویش در ح
جنبش خلق کرد و به این اعتبار 
بر عليه تمامی خلق های تحت 

 در حالی .ستم ما آماده سازند
واقعيت خلق ستمدیده در که 

کرد حداقل در طول چندین دهه 
برای رسيدن به آزادی و کسب 
حق تعيين سرنوشت بر عليه 

دور شاه و جمهوری های مز رژیم
اسالمی مبارزه کرده است و در 
این راه هزاران تن از بهترین و 

 و غير آگاه ترین فرزندان مبارز کرد
 جان خود را وثيقه تحقق کرد
این های عدالتخواهانه  آرمان
تاریخ این مبارزه . نموده اندخلق 
 و تجربيات گرانبهای آن سترگ

های پاک  که به بهای همان خون
 که  اند نشان دادهده،بدست آم

کسب آزادی و حق تعيين 
سرنوشت خلق کرد در درجه اول 

یجاد یک شرایط واقعا به امنوط 
شرایطی . می باشددمکراتيک 

که در آن سلطه امپریاليسم و 
مرتجعين محو شده و توده ها 
آزادانه و بدون هيچ شرط و 
محدودیتی قادر به بيان اراده 
خویش و در نتيجه حق تعيين 

وجود . نوشت خود می باشندسر
چنين شرایط و محيط دمکراتيکی 
نيز در درجه اول به سرنگونی 
رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی 
و نظام دیکتاتوری امپریاليستی 
ای گره خورده است که به گواه 
تاریخ مانع و رادع اصلی پا گرفتن 
و تثبيت هر گونه شرایط 
 .دمکراتيک در ایران گشته است

 تنها با مبارزه و نابودی آن
های ايران  مشترک همه خلق

   .امکان پذير است
  

 تمامی ،با توجه به واقعيت فوق
نيروهای مردمی و انقالبی 
وظيفه دارند تا تمامی 
جویبارهای مبارزاتی جاری شده 

های تحت  توسط کارگران و خلق
 ای ستم ایران را به کانال مبارزه

 برای سرنگونی واحد و پيوسته
می و ایجاد یک جمهوری اسال

شرایط واقعا دمکراتيک سرازیر 
سازند، تا بدین وسيله امکان 
 ابراز آزادانه اراده تمامی خلق

های تحت ستم ایران در مورد 
چگونگی تعيين سرنوشت 

 به این ترتيب. خویش مهيا گردد
بخش به عنوان  ضروری است

خود دیگری از وظایف انکارناپذیر 
راه حل های مبلغين بر عليه 

مساله " حل"مپریاليستی برای ا
آگاه مبارزه . مبارزه نمائيمملی 

گرانه بر عليه گرایش خطرناکی 
 در چارچوب که می کوشد

 با تبليغات دسایس امپریاليستی
توده صفوف مسموم خویش در 

، انرژی مبارزاتی آنها را به هرز ها
جنبش آنها را در معادالت ، برده

امپریاليستی مستحيل ساخته و 
که گویا با ونه جلوه دهد این گ

، خلق آستانبوسی امپریاليسم
کرد قادر خواهد بود تا همچون 
نمونه های افغانستان و یا عراق 
!! به دمکراسی و آزادی برسد

 مبارزه برای چنين است که 
تحقق حق تعيين سرنوشت 
خلق های تحت ستم ایران به 
نحو جدائی ناپذیری با مبارزه با 

النه کرده در فریبکاران و مرتجعين 
.  گره خورده است،ها این جنبش

  .این مبارزه را فراموش نکنيم
  

  
  

  امریکاامریکا
  و شکنجه مردمو شکنجه مردم

  
  ١از صفحه بقيه 

  
 انعکاس گوشه کوچکی از
جنايات امريکا در مطبوعات غرب 
و معروفيت جهانی پيدا کردن 

های امريکا در  شکنجه گاه
و " ابو غريب" ،"گوانتانامو"
کار را به آنجا رساند که " بلگرام"

امريکا مجبور شد برای اولين بار 
در مقابل کميته ضد شکنجه 
سازمان ملل به وجود شکنجه در 

 های فوق اعتراف شکنجه گاه
 ر چند مجبور شده. نمايد

افراد "رياکارانه اين اعمال را به 
". سطح پائين ارتش نسبت دهد

جالب است که عليرغم اين 
رياکاری آشکار باز هم سخنگويان 

برای توجيه جنايات  ارتش امريکا
های فوق تاکيد  خويش در زندان

می کنند که نبايد فراموش کرد 
 مجرمين معمولی نبوده آنها" :که

ان دشمن هستند جويبلکه پيکار
نيروهای امريکا می "عليه " که

سرهنگ جيم يانت (."جنگند
سخنگوی ارتش امريکا در 

  )مصاحبه با بی بی سی
  

اما چه کميته ضد شکنجه 
سازمان ملل، امريکا را به دليل 
اعمال شکنجه محکوم بکند و 
 چه نکند و چه امريکا اين امر را
پذيرفته يا  تکذيب نمايد، واقعيت 

که نگاهی حتی گذرا اين است 
به برخی از مواردی که تا کنون 
آشکار شده است خود عمق 
فاجعه ای که امريکا و متحدينش 
با نقض ابتدائی ترين حقوق 
دمکراتيک توده ها آنهم تحت 
عنوان پر طمطراق دفاع از 
دمکراسی به بار آورده اند  را 

  .آشکار می کند
  



  

خبار زير تماما نويد اين ا
  .می باشدواقعيت اسفناک 

بان حقوق  سازمان ديده -  ١
های مدنی بشر و اتحاديه آزادی 

امريکا، وزارت کشور امريکا را 
متهم کرده اند که بدنبال حوادث 

 سپتامبر، شهروندان اين ١١
ظن " بر اساس کشور را صرفا

" تفهيم اتهام"و  بدون " بی پايه
محدود در دستگير و بصورت نا

بر . بازداشت نگهداشته است
 تن ٧٠اساس اين گزارش حداقل 

بدون تفهيم "از مسلمانان امريکا 
از . بازداشت شده اند"  اتهام

 ها مبتنی بر آنجا که بازداشت
، دولت موازين قانونی نبوده
از برخی امريکا مجبور گرديده که 

از آن بازداشت شدگان 
خواهی کند تا آنجا که عذر

 نفر از آنها از دولت ١٣"حداقل 

می دريافت کرده عذرخواهی رس
 بر اساس اين گزارش که از ."اند

های مدافع  سوی سازمان
حقوق بشر در خود امريکا 

شر شده است اين افراد در منت
در انفرادی " زداشتزمان با

و رفتارها با " نگهداری شده اند
  .بوده است" تحقيرآميز" آنها
 سمير صميدعی نماينده -٢

عراق در سازمان ملل طی نامه 
ای به نمايندگان ديگر سرگشاده 

ها در اين سازمان خبر  دولت
 تفنگدار دريائی ١٠داده که حدود 

امريکائی همراه يک مترجم 
 ٢۵ بامداد ١٠مصری در ساعت 

به محل ) به وقت محلی(ژوئن 
سکونت پسر عموی وی در 
روستای شيخ جديد در استان 
انبار در غرب عراق رفته و پسر 
 عموی وی را بدون هيچ دليلی و

صرفا با مشاهده يک تفنگ 
خالی در خانه او به قتل 

نماينده عراق در اين . رساندند
نامه متذکر می شود که 
تفنگداران امريکا در حاليکه لبخند 
می زدند خانه را ترک کردند و 
اهالی خانه پس از رفتن انها با 

خون پسر عموی جسد غرق به 
 که گلوله ای گلويش را وی

  .ه شدندسوراخ کرده بود، مواج
افغانی بنام   يک کشاورز-٣

حاجی ميرزا محمد که به اتهام 
 ٢٠٠۴همکاری با طالبان در سال 

دستگير شده و به پايگاه 
واقع در " گردز"نيروهای امريکا در 

جنوب شرقی افغانستان برده 
 :شده پس از آزادی اعالم کرد

چهار روز مرا از پشت بسته "
بودند و به من غذا نمی دادند و 

  ."ی گذاشتند بخوابمنم

 به گزارش بی بی سی يکی -۴
از مترجمان سابق نيروهای 
نظامی امريکا در افغانستان گفت 
در بازداشتگاه پايگاه اسدآباد 
يکی از زندانيان پس از آنکه مدت 
چهار روز در هوای بسيار گرم، 
تشنه نگاه داشته شد، جان 

او پسر جوانی بود که در " .سپرد
 پنجره به يک اطاق گلی بدون

مدت سه روز دست بسته 
وقتی صبح روز . زندانی بود

چهارم به ديدن او رفتم ديدم 
روی زمين در حاليکه هنوز 
دستانش از پشت بسته بود 
افتاده بود و دور دهانش کف 

وقتيکه " سفيدی ديده می شد
 به همه ،معلوم شد او مرده

  ".سکته کرده است" گفتند که او

  

  

  جلوه ای دیگر ازجلوه ای دیگر از
  جنایات جمهوری اسالمیجنایات جمهوری اسالمی
  بر علیه کارگرانبر علیه کارگران

  
  ١از صفحه بقيه 

  
 ،اين زنان کارگرهای فراوان  رغم تالشه اما ب

هنگام  مراجعه به کارفرما و مسئولين دولتی، 
 شانهيچ ترتيب اثری به خواسته های برحق 

داده نشد و سرانجام کارگران زحمتکش برای 

 به گوش رساندن صدای حق طلبانه خویش
  . گرفتندمردم تصميم به بستن جاده

  
نان زحمتکش کارگر در آن چه که بر سر ز

کرمان رفته است نمونه کوچک دیگری از 
تبعات حاکميت نظام ضد خلقی سرمایه داری 

نظامی که در آن رژیم . وابسته در ایران است
مالکيت خصوصی مشتی  حاکم با دفاع از

 و نظم صفت وابستهسرمایه دار زالو
ها کارگر  ستمگرانه آنان، شيره جان ميليون

ده آنها را می مکد و سرانجام زن و مرد و خانوا
هر زمان هم که خواست حتی مزد بخور و 

و از آن باالتر . نمير آنها را نيز پرداخت نمی کند
هر گونه اعتراض عادالنه به این شرایط 

ناعادالنه راهم با سبعيت تمام سرکوب می 
   .نماید

  
در " پشم بافی آسيا"سرکوب زنان زحمتکش 

 سرکوب ی کند کهثابت میک بار دیگر کرمان، 
در سخ بالدرنگ این رژیم ضد کارگری تنها پا

کارگران می به حق های  مقابل خواست
باشد و تا نظام ديکتاتوری امپرياليستی حاکم 

يت هوری اسالمی در ايران موجودمو رژيم ج
 به همين خاطر دارند، جز اين هم نخواهد بود

مبارزه برای سرنگونی این رژیم و نظام حاکم، 
  . می باشدراه نجات کارگرانتنها 

  

  
  

در باره بمب گذاری در باره بمب گذاری 
  های اخیر در لندنهای اخیر در لندن

  
  ۴از صفحه بقيه 

  
متعاقب اين اقدام ضد خلقی، 

قامات دولت انگليس به تصويب م
سريع لوايح اضطراری زير نام 

و " قوانين ضد تروريستی"
سازمان دادن هجوم گسترده به 
حقوق مدنی و دمکراتيک مردم 

در نتيجه، هزاران تن از  .تندپرداخ
و واحدهای پليس نيروهای 

به " مبارزه با تروريسم"مسلح 
خيابان ها سرازيرشده و محل 

 های های مسکونی، محيط
تجمع و رفت و آمد هزاران تن از 
آسيائی تباران و مسلمانان 
انگليس در لندن و شهرهای 
بزرگ انگلستان مورد حمله 

در . نيروهای مسلح قرار گرفت
جريان اين حمالت، نيروهای 
پليس با نمايش عريان اعمال 
خشونت بار، بسياری از مردم 
عادی را مورد آزار و اذيت قرار 

 را دستگير داده و دهها تن
در جريان اين هجوم و . کردند

پيگرد، واحدهای مسلح پليس 

يک جوان شهروند برزيلی مقيم 
" مشکوک"لندن را تنها به خاطر 

بودن رفتارش از نظر پليس، 
تعقيب کرده و سرانجام نيز در 
واگن يک قطار زيرزمينی در 
جنوب لندن در حالی که جوان 
بی حرکت به دستور آنان روی 

از کشيده بود با شليک زمين در
 گلوله به مغز و بدنش از فاصله ٧

. نزديک او را به قتل رساندند
وقايع اخير نه تنها سايه شوم 
ترس و ارعاب و بی اعتمادی را 
در زندگی روزمره مردم حاکم 
کرده بلکه نگرانی تمامی 
شهروندان انگليسی را بر 

  .انگيخته است
  

ما اقدامات تروريستی اخير در 
 کشتار مردم بيگناه را لندن و

محکوم می کنيم و معتقديم که 
طراحی و اجرای چنين اقدامات 
ضد مردمی و نفرت انگيزی جز از 
عهده نيروهای ضد خلقی و 

اقدامات . مرتجع ساخته نيست
تروريستی اخير تنها در خدمت 
پيشبرد سياستهای ضد مردمی 
محافل قدرت و دولت هائی 
 است که از طريق برقراری فضای
جنگی و کشتار و ارعاب توده 
های بيگناه، منافع اقتصادی خود 
را برآورده می کنند و در تداوم 
اين شرايط سياه و جهنمی 

ما همچنين تشديد . نقش دارند
هجوم به حقوق مدنی و 
سرکوب و اذيت و آزار 

مبارزه با "زحمتکشان زير نام 
و قتل جوان برزيلی را " تروريسم

خود را محکوم نموده و همدردی 
با خانواده تمامی قربانيان 
حمالت تروريستی اخير در لندن 

  .را اعالم می کنيم
  

  
  

اقدام ضد مردمی اقدام ضد مردمی 
    دولت آلماندولت آلمان

در بازگرداندن در بازگرداندن 
  پناهندگان افغانیپناهندگان افغانی

  
  ۴از صفحه بقيه 

  
پناهندگان ديپورت شده به 
افغانستان معموأل کسی را در 
آنجا ندارند و سالهاست که دور 
. از کشورشان به سر می برند

عالوه بر مشکالت بيکاری و غيره 
، نداشتن دوست و افغانستاندر 

فاميل نيز موجب به خطر افتادن 
جان پناهندگان بازگشت داده 

آنها مجبورند . شده خواهد شد
ها زندگی کنند و يا به  در خيابان

دليل باال بودن کرايه خانه ها به 
حلبی آبادهای اطراف کابل پناه 
ببرند که برای زندگی بسيار 

این چرا که . خطرناک هستند
 در معرض خطر ا دائماه محل

حمله گروه های مسلح قرار 
د، همچنين گفته می شود ندار

 ١٠که در حال حاضر حدود 
ميليون مين در اطراف کابل وجود 

  . دارند
  

توجيه اصلی ای که دولت آلمان 
برای ديپورت کردن پناهندگان 

 کند، روی کار مطرح می افغانی
 افغانستان آمدن رژيم جديد در

که عليرغم تغيير در صورتي. است
 رژيم نه تنها ،رژيم در افغانستان

ضد خلقی کرزای و نيروهای 
 که  حکام محلی بلکهاشغالگر

بسياری از پناهجویان افغانی 
 سال گذشته ٢۵اساسا در 

بخاطر فرار از دست آنها 
 نيز افغانستان را ترک کرده اند،

 سرکوب و ارعاب مردم می به
  ديپورت کردن پناهندگان.پردازند

 جان آنها را توسط دولت آلمان،
 بزرگ یجنايت به خطر انداخته و
  .  محسوب می شود

  



  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  اقداماقدام
  مردمیمردمیضد ضد 

  دولت آلماندولت آلمان
در بازگرداندن در بازگرداندن 

  پناهندگان افغانیپناهندگان افغانی
  
  

بعد از تصويب قوانين ضد پناهندگی جديد در 
 نفر از پناهندگان ۵٨٠٠٠آلمان که طبق آن 

افغانی بايد به کشورشان بازگردانده شوند، 
دولت محلی هامبورگ در بازگرداندن 

شده و از ماه مه شروع پناهندگان پيشقدم 
اگرچه در ماه . به ديپورت کردن افغانی ها کرد

های اخير شرايط امنيتی و اقتصادی و 
اجتماعی افغانستان بدتر از قبل شده، اما 
وزير امور داخلی هامبورگ اعالم کرد که 
افغانستان کشوری کامأل امن است و 
مشکلی برای پناهندگان ديپورت شده پيش 

 ۵۶٠٠ اعالم کرد که قصد دارد او. نخواهد آمد
 نفر افغانی را هر چه زودتر به ١۵٠٠٠تا 

آدو نيجل، وزير امور . کشورشان بازگرداند
 اظهارات را ادا کردداخلی هامبورگ زمانی اين 

در ( روزه اش به افغانستان ۴که خود در سفر 
چندين بادی گارد حضور دائم بدون ) ماه اپريل

  . نداشتدر کنارش جرئت تکان خوردن 
  

او اعالم کرد که در سفرش به افغانستان با 
وزير پناهندگی (محمد اعظم دادفر 

جناب وزیر هم گفتگويی داشته و ) افغانستان
 است که هيچ مشکل به او اطمينان داده 

امنيتی و سياسی متوجه هم وطن های 
اما دادفر اين  .ديپورت شده اش نخواهد بود

 که دولت گفته نيجل را تکذيب کرد و گفت
افغانستان با ديپورت های دسته جمعی 
مخالف است و نمی تواند امنيت پناهندگان را 
تضمين کند و فقط در صورتی شهروندانش را 
می پذيرد که بازگشت آنها تدريجی و در گروه 

 ١۵ تا ١٠به عنوان مثال (های کوچک باشد 
  )به نقل از مجله اشپيگل). (نفر در ماه

  
لمان که از بسياری جهات طبق قوانين جديد آ

با حقوق دمکراتيک ذکر شده در قانون 
 ١٨ تناقض دارد، هر مرد ١٩۵١پناهندگی ژنو 

 ساله ای که دارای همسر و فرزند زير ۶٠تا 
 سال نيست بايد به افغانستان بازگردانده ١٨

  پناهنده افغانی از ترس٢تاکنون . شود
 خودکشی بازگردانيده شدن به افغانستان

  .  ندکرده ا
  

واقعيت اين است که رژيم دست نشانده 
کرزای از نظر سياسی، نظامی و اقتصادی 

. کامأل محتاج کمک ها و حمايت غرب است
افغانستان در ليست اعالم شده توسط 

 کشور را از نظر ميزان ١٧٨سازمان ملل که 
 را ١٧٣توسعه اقتصادی در بر می گيرد، رتبه 

ر آتش  سال است که اين کشور د٢۵. دارد
 يک که جان جنگ هایی. جنگ می سوزد

از هر .  است نفر را گرفته و پانصد هزارميليون
 کودک افغانی، يک نفر قبل از رسيدن به ۵

 سالگی می ميرد و نصف جمعيت ۵سن 
 درصد ٧۵. کشور از سوء تغذيه در رنج هستند

شهر  .از جمعيت نيز آب آشاميدنی ندارند
، کمبود آب  ميليون نفر٣٫۵کابل با جمعيت 

آشاميدنی، برق، بيمارستان، مدرسه، 
 در رنج است مسکن و هر نوع زيربنای شهری

  . درصد جمعيت اين شهر بيکارند٩٠و 
   
  
  
  

  
  

  تل کارگر برزیلیتل کارگر برزیلیقق
  ""چارلز دو منه ززچارلز دو منه زز""

  

    

و رسوایی پلیس و رسوایی پلیس 
  انگلیسانگلیس

  
  پی حمله وحشيانه پليس انگليس بهدر

که "  چالرز دو منه زز" ساله برزیلی ٢٧کارگر 
والی با شليک هفت گلوله به  ج٢٢در تاریخ 
 و یک گلوله به کتف او منجر به مرگ او سر او
 پليس انگليس با پيشنهاد پرداخت ،شد

ده او تصميم دارد  پوند غرامت به خانوا١۵٠٠٠
  !!که پرونده قتل را ببندد

  
 کارگر به قتل رسيده ،خانواده  دو منه زز

 پوندی پليس ١۵٠٠٠ نه تنها پرداخت ،برزیلی
  هزار۶٠٠انگليس را رد کرد بلکه پيشنهاد 

پوندی رسانه های انگليسی را که در طی 
نامه ای به آنها اعالم شده بود را رد کرده و 

يسی که دیوانه وار به درخواست مجارات پل
سوی پسرشان تيراندازی کرده و باعث قتل 

آنها درخواست . وی شده است را کرده اند
کرده اند که فيلم دروبين های قطار زیر زمينی 

 محلی که پليس ستگاه استوکول لندن،يا
 گلوله به قتل ٨انگليس پسرشان را با ضرب 

رساند را در اختيار شان قرار دهند تا واقعيت 
شده از طرف پليس انگليس را به نانسور س

گوش مردم دنيا رسانده و نشان دهند که 
پليس چگونه جان انسان های بی گناه را می 

ن به این نوع د خواهان پایان داآنها. گيرد
خشونت های خون آلود از جانب پليس شده 

روزنامه های رسمی انگليس اخيرا . اند
وشيدن در مورد نوع لباس پپليس غ وچندین در

 به قتل  برزيلی و نحوه حمله به او وکارگر

اين امر که او را آشکار ساخته اند رساندن 
انگيزه های پی گيری این قتل از جانب گروه 

  .های مختلف را افزایش داده است
  
    

  
  

  در بارهدر باره
بمب گذاری های اخیر بمب گذاری های اخیر 

  در لندندر لندن
  
  

وقوع دو رشته بمب گذاری در ايستگاه های 
قطار زيرزمينی و سرويس های اتوبوسرانی 

 جوالی منجر به کشته ٢١ و٧در لندن در تاريخ 
ردم بيگناه و مجروح  تن از م٧٠شدن قريب به 

اين حمالت . گشتن دهها تن ديگر گرديد
تروريستی در حالی که نفرت تمامی نيروها و 
انسان های آزاديخواه و مترقی را برانگيخت، 
در همان حال موجب گسترش بی سابقه جّو 
وحشت و ترس و ترور بر سراسر بريتانيا و 

  .بويژه شهر لندن گشت
  
  
  

  
   

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

 چریکهای فدایی خلق  چریکهای فدایی خلق از صفحهاز صفحه
  ایران ایران 

  ::در اینترنت دیدن کنید در اینترنت دیدن کنید 
//oorrgg..ffaaddaaeeee..wwwwww::////hhttttpp  

  

  از صفحه اشرف دهقانیاز صفحه اشرف دهقانی
  ::در اینترنت دیدن کنید در اینترنت دیدن کنید 

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

  لق ایرانلق ایرانبرای تماس با چریکهای فدایی خبرای تماس با چریکهای فدایی خ
  ::با نشانی زیر مکاتبه کنیدبا نشانی زیر مکاتبه کنید
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  شماره تلفنشماره تلفن
  برای تماس با چریکهای فدایی خلق ایرانبرای تماس با چریکهای فدایی خلق ایران

00004444  ––  77994466449944003344  
  

  آدرس پست الکترونیکآدرس پست الکترونیک
::  iippffgg@@hhoottmmaaiill..ccoomm        ee--mmaaiill  

   ) )٣٣ادامه در صفحه ادامه در صفحه ( ( 

   ) )٣٣ادامه در صفحهادامه در صفحه (( 


