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انتشار تصاویر وحشتناک و موهن 
شکنجه مردم عراق توسط سربازان 
آمریکائی و انگلیسی که مبین گوشه 
ای از رفتار جنایتکارانه اشغالگران در 
این کشور می باشد، خشم و نفرت 

کار عمومی در سراسر جهان بیکران اف
در برخی از این . را برانگیخته است

تصاویر تکان دهنده که مربوط به 
 و "ابوغُریب"زندان مخوف 

بازداشتگاه های نیروهای انگلیسی در 
بصره است، دژخیمان آمریکائی و 
انگلیسی با پوشاندن سر قربانیان 
خود، آنها را تا سر حد مرگ مورد 

ی قرار شکنجه های روحی و جسم

ادرار بر پیکر مضروب و . داده اند
نیمه جان اسراء، سوء استفاده های 
جنسی از قربانیان نگون بخت، تحقیر، 
لخت کردن و وادار ساختن زندانیان 
مرد به ایفای نقش های مبتذل جنسی 

نمونه ... مورد دلخواه شکنجه گران و
های کوچکی از تصاویری را تشکیل 

قلب هر می دهند که مشاهده آنها 
انسان آزاده ای را به درد آورده و 
تنفر غیرقابل وصفی را متوجه عامالن 
این جنایات یعنی امپریالیست های 
جنایت پیشه ای می کند که ادعاهای 

 آنها "آزادی" و "دمکراسی"تمرین 
در عراق، گوش فلک را کر کرده 

شدت خشم و نفرت عمومی . است
از این تصاویر و رفتار نیروهای 

لگر در عراق با مردم این کشور اشغا
به حدی ست که حتی جالدان و 
آمران این جنایات را واداشته تا تحت 
فشار افکار عمومی ، یکی یکی به 
صحنه بیایند و با انتساب این جنایات 

بعضی " و "افراد"غیرقابل دفاع به 
 به فریبکاری پرداخته و با "سربازان

 آنهم در - عاملین "وعده مجازات"
 نقش تصمیم -)؟(! اثباتصورت

گیرندگان اصلی و کلیت سیستم 
ارتش های امپریالیستی و سلسله 

مراتب باالی آن را در این جنایات 
  .مبرا سازند

  
به رغم تالش های فوق، واقعیت این 
است که شکنجه، توهین و تحقیر و 
ارعاب جزء الیتجزای سلطه سیستم 
امپریالیستی و ماشین سرکوبی ست 

یکا و انگلستان و سایر که ارتش آمر
شرکایشان، سایه مخوف آن را از 
نخستین ساعات اشغال عراق بر سر 
خلق های تحت ستم این کشور 

جنایات و عملکردهای . گسترانده اند
وحشیانه ای که تنها گوشه ای از آنها 
در قالب تصاویر اخیر در معرض دید 
افکار عمومی قرار گرفته اند، جزئی 

بازان اشغالگر، در از رفتار روتین سر
  . سرتاسر عراق بوده است
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 اردیبهشت، روز جهانی کارگر، هزاران تن از کارگران 11در روز 
زحمتکش در تهران به خیابان ها آمده و با حمل پالکارد و 
سردادن شعار، نسبت به شرایط اسفبار اقتصادی حاکم بر زندگی 

انه جمهوری اسالمی در محیط های کار خود و قوانین ظالم
  . اعتراض کردند

راهپیمائی کارگران در شرایطی به وقوع پیوست که مقامات رژیم 
ضدکارگری جمهوری اسالمی با آگاهی از رشد خشم و نفرت و 
گسترش فضای انفجاری در میان کارگران از هفته ها قبل با اِعمال 

کوبگرانه، نظیر تهدید و انواع و اقسام محدودیت ها و تدابیر سر
ارعاب و اشاعه فضای خفقان در میان کارگران، محدود کردن 

راهپیمایی به مسیرهای 
خاص مورد نظر مقامات، 
قائل شدن پیش شرط 
برگزاری هر گونه 
راهپیمایی زیر نظر 

کوشیده بودند تا این تجمع با شرکت تعداد هر چه کمتری از ...  و "خانه کارگر"صرف 
در واقع رژیم ضدخلقی جمهوری اسالمی که دشمن کارگران و . گزار گرددکارگران بر

زحمتکشان است امسال تالش کرد تا ضمن آنکه از برگزاری مستقالنه اول ماه مه توسط 
کارگران جلوگیری می کند، با برگزاری کنترل شده آن زیر نظر نهادهای دولتی سرکوبگر، 

  فریبکارانه در 

 کوبشکنجه و سر
  ! امپریالیست ها در عراق"دمکراسی"جلوه ای از 

  

  

  راهپیمایی کارگران در روز اول ماه مهراهپیمایی کارگران در روز اول ماه مه



  

  

  تظاهرات 
  وده ای کارگری و ت

  در آلمان و ایتالیا
   

 مارس سال جاری کارگران 30روز سه شنبه 
 800 در اعتراض به اخراج "بمباردیر"کارخانه ی 

 ،نفر از کارگران این کارخانه، در شهر برلین
این شرکت . پایتخت آلمان، دست به تظاهرات زدند

کانادائی که بزرگ ترین تولید کننده ی واگن قطار 

 کننده ی هواپیماهای شخصی در و سومین تولید
 کارگر را 6600دنیا می باشد تصمیم گرفته است که 

 کشور اروپائی 35از واحدهای تولیدی خود در 
 چند روز بعد از این تظاهرات نیز در. اخراج کند
 آوریل، صدها هزار نفر از مردم دوباره 3تاریخ شنبه 

در شهر برلین به خیابان ها آمده و دست به 
این تظاهرات بر علیه سیاست های .  زدندتظاهرات

دولت آلمان در مورد قطع مزایای تأمین اجتماعی 
 آوریل سال جاری 26روز دوشنبه . صورت گرفت

 در ایتالیا، در "فیات"نیز، کارگران کارخانه ی 

هفتمین روز اعتصاب خود با پلیس ایتالیا درگیر 
 خواستار دستمزد و مزایای "فیات"کارگران . شدند

  . یشتر هستنندب

  
  

ارتش نوین "وعده های اتحادیه اروپا به 
  "خلق فیلیپین

  
 آوریل سال جاری سفیر اتحادیه ی اروپا در مانیل 6روز سه شنبه 

 "ارتش نوین خلق فیلیپین"پایتخت فیلیپین اعالم کرد که چنانچه 

با دولت مرکزی در فیلیپین قرارداد 
مصالحه امضاء کرده و سالح های 

ا تحویل دهد، اتحادیه ی اروپا خود ر
سازمان های "این سازمان را از لیست 

  .  خارج خواهد ساخت"تروریست

  
  

  ......راهپیمایی کارگران در روز اول راهپیمایی کارگران در روز اول 
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 بگیرد و اینگونه جلوه بدهد که "کارگر دوستی"افکار عمومی، پُز 
ه مراسم اول گویا دیکتاتوری حاکم، مخالفتی با برگزاری مستقالن

  .     ماه مه توسط کارگران ایران ندارد
  

جدا از اِعمال تمهیدات اولیه، در روز برگزاری راهپیمایی نیز 
 تماما به اشغال "بهارستان" تا "مخبرالدوله"مسیر حرکت از 

نیروهای سرکوبگر رژیم درآمده بود و حضور دسته جات چماق 
شی برای ارعاب و دار و باندهای مزدور حکومتی که هیچ تال

ایجاد مزاحمت در این راهپیمایی خودداری نمی کردند، به 
روشنی ترس و وحشت مقامات حکومت را از راهپیمایان و 

در جریان این حرکت کارگران . تجمع کارگران به نمایش گذارد
به جان آمده برعلیه محدودیت های کمرشکن قانون کار 

غای قراردادهای ضدخلقی رژیم اعتراض کردند و خواهان ال
در جریان تظاهرات، . موقت کار و تأمین امنیت شغلی خود شدند

. شعارهایی برعلیه مجلس و سایر نهادهای حکومتی سرداده شد
برخی از تظاهرکنندگان بدن خود را با پالکاردهایی که بر روی 

از زنان و تعداد قابل توجهی .  نوشته شده بود، پوشانده بودند"!قرارداد موقت ممنوع"آنها 
کودکان کارگر نیز در این تظاهرات 

برخی از کودکان کارگر . شرکت کردند
ضمن اعتراض به شرایط وخیم زیستی 
خود پالکاردهایی را حمل می کردند 

جای ما در "که بر آنها نوشته بود 
در مسیر .  "مدرسه است نه در کارگاه

راهپیمایی اوباش و اراذل سازماندهی 
 توهین به شده توسط حکومت ضمن

راهپیمایان و ارعاب آنها به برخی از 
تظاهرکنندگان حمله کرده و به ضرب 

  .و جرح آنها پرداختند
   

مراسم اول ماه مه در شهر سقز نیز با 
هجوم نیروهای انتظامی و سایر قوای 
سرکوبگر حکومتی به کارگران و 

 ضدکارگری جمهوری در جریان این هجوم ، مزدوران رژیم.  خانواده های آنها مواجه شد
اسالمی دهها تن از تظاهرکنندگان را در یکی از پارک های این شهر دستگیر و به سیاهچال 

  .  های خویش فرستادند



  

  

  تظاهرات در ایرلند و آلمانتظاهرات در ایرلند و آلمان
  

 کشور جدید به قلمرو اتحادیه 10 شنبه اول ماه مه، همزمان با اعالم رسمی پذیرفته شدن در روز
 مردم در مقابل محل مهمانی شام برای رهبران اتحادیه ی اروپا در شهر دوبلین، اروپا، هزاران نفر از

در جریان هجوم پلیس به تظاهر کنندگان، تعدادی از آنها . پایتخت ایرلند دست به تظاهرات زدند
برای محافظت از مراسم مهمانی .  نفر توسط پلیس ایرلند دستگیر گردیدند30زخمی شده و بیش از 

همچنین در .    هزار تن از افراد پلیس را بسیج کرده بود16انگلیس نیروئی مرکب از شام، دولت 
 امین سال متوالی 18جریان تظاهرات روز اول ماه مه سال جاری در شهر برلین، تظاهرکنندگان برای 

  .فر از تظاهرکنندگان توسط پلیس آلمان دستگیر شده اند ن70بیش از .  پلیس مجروح شدند2 نفر از جمله 6با پلیس آلمان به زدوخورد پرداختند که در طی آن 

  
  
  

  شکنجه و سرکوب شکنجه و سرکوب 
  ......""دمکراسیدمکراسی""جلوه ای از جلوه ای از 
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درجریان بحران اخیر که به ویژه بر 
بستر تشدید تضادهای درونی فی 
مابین جناح های امپریالیستی در 
آمریکا و اروپا اوج یافته، از جمله 
فاش شده است که سرکوب و 
شکنجه و قتل قربانیان عراقی تنها به 
این عکس ها ختم نشده و از زمان 
اشغال عراق گزارشاتی وجود دارند 

 مورد قتل 30اقل  که حاکی ازحد
اسراء و زندانیان توسط دژخیمان 

ولی . آمریکائی و انگلیسی می باشند
این گزارشات در تمام موارد توسط 
رؤسای ارتش و مقامات کاخ سفید و 
داونینگ استریت لندن الپوشانی 
گردیده و بایگانی شده اند و به این 
ترتیب چراغ سبز برای تداوم آنها از 

ات صادر گشته سوی باالترین مقام
تازه باید دقیقا توجه کرد که . است

آمار یاد شده صرفا مربوط به موارد 
 گزارش شده و یا به بیرون "رسما"

این آمار به هیچ رو . درز کرده است
منعکس کننده ابعاد گسترده شکنجه و 
کشتاری نیست که سربازان مزدور 
آمریکائی و انگلیسی به طور روزمره 

قه در جریان و در هر ساعت و دقی
حمله به خانه های مردم بیگناه و 

 و مردم "افراد مظنون"دستگیری 
عادی کوچه و خیابان در شهرهای 

الزم به ذکر . عراق مرتکب می شوند
است که در جریان مصاحبه هایی که 
با برخی از سربازان فراری از جبهه 
عراق صورت گرفته، فاش شده است 
که در طول یک سال گذشته، توهین 
و تحقیر، ضرب و شتم و شکنجه 
های روحی و جسمی و اعدام های 

رفتار روتین نیروهای ... مصنوعی و
اشغالگر بر علیه مردم بیگناه عراقی از 
زن و مرد و کودک گرفته تا افراد 
سالخورده و بیمار و مجروح بوده 

  .است
  

انتشار گوشه ای از جنایات ارتش 
آمریکا و انگلیس در زندان های عراق 

ر شرایطی به وقوع می پیوندد که د
هنوز پژواک عربده های بوش و بلر 
در فضا جاریست که فریبکارانه ادعا 
می کردند که با اشغال عراق گویا 

 ای را برای "آزادی" و "دمکراسی"
مردم محروم عراق به ارمغان برده اند 
که در زمان رژیم سرکوبگر صدام 
. حسین از این مردم گرفته شده بود

ی به این تصاویر اما، بهتر از هر نگاه
سند و ادعای دیگری در عمل شمه 

 "آزادی" و "دمکراسی"ای از 
امپریالیست ها برای خلق های تحت 
ستم را به نمایش گذارده و ماهیت 
فریبکار و جنایت پیشه آنها و نظام 
شان را با وضوح تمام به اثبات می 

  .رساند
  

تاریخ حیات ننگین امپریالیسم با 
ال جنگ و جنایت و قتل و کشتار اعم

و شکنجه و سرکوب خلق های تحت 
  . ستم در سراسر دنیا عجین است

  
بدون شک تصاویر شکنجه حیوانی 
قربانیان عراقی توسط دژخیمان 
آمریکایی و انگلیسی به جزئی 
محونشدنی از این تاریخ سراسر 

تصاویر . جنایت بدل خواهد شد
شکنجه جنون آسای زندانیان عراقی 
توسط سربازان و افسران مزدور 
ارتش آمریکا و انگلیس در ردیف 
تصاویر هولناک جنایات همپالگی 
های آنان یعنی نازیست ها ثبت 

این عکس ها در کنار . خواهند گشت
تصاویر بیشمار کودکان، زنان و مردان 
وحشتزده ویتنامی قرار خواهد گرفت 
که در جریان اشغال ویتنام، افسران 

مریکائی در جلوی حیوان صفت آ
دوربین، مغز آنها را بی مهابا با شلیک 

این . گلوله در فضا می پراکندند

تصاویر در کنار تصاویر یادگار 
حضور به اصطالح نیروهای حافظ 
صلح سازمان ملل در سومالی ثبت 
خواهند شد که سربازان مزدور این 
نیرو صرفا برای تفریح، به شکنجه 

 را زنده مردم می پرداختند و کودکان
این . زنده روی آتش کباب می کردند

عکس های تکان دهنده سند دیگری 
دال بر ماهیت ضدخلقی امپریالیست 
های جهان خوار و گندیدگی و بی 
آیندگی نظام آنان است که  برای 
تضمین بقای زالوصفتانه خویش در 
سطح بین المللی راهی جز اعمال قهر 
 عریان به منظور استثمار و بهره کشی
. از خلق های تحت ستم دنیا ندارد

این عکس ها سند دیگری از ماهیت 
 امپریالیستی ست و "دمکراسی"

انتشار آنها کوس رسوائی مرتجعین و 
سازشکارانی را به صدا در آورده که 

 امپریالیست ها "قدرقدرتی"از 
مرعوب گشته و در هنگام اشغال 
نظامی افغانستان و عراق، برای ارتش 

یشه امپریالیستی هورا های جنایت پ
  .می کشیدند



  

  

   "کودکان کار پنهان"شرایط دهشتناک 
  در جمهوری اسالمی

  
تحت حاکمیت رژیم ضدخلقی جمهوری اسالمی، 
صدها هزار تن از کودکان و نوجوانان ایران برای 
سیر کردن شکم خویش و خانواده هایشان مجبور 
به فروش نیروی کار خویش به سرمایه داران 

فت وابسته و کارفرماهای دولتی، آنهم تحت زالوص
شرایط وخیم کاری و .  سخت ترین شرایط هستند

زیستی کودکان کارگر در سیستم سرمایه داری 
وابسته حاکم که رژیم جمهوری اسالمی حافظ آن 
است، تا به آن اندازه برجسته شده است که اخیرا 

مرکز پیشگیری از "غالمرضا رضایی فر معاون 

 ضمن اعتراف به این مساله "اجتماعیآسیب های 
کارگاه ها و "عنوان کرد که کودکان کارگر در 

  . قرار می گیرند"سوء استفاده" مورد "کارخانه ها
مطابق آمار رسمی نهادهای دولتی، در جمهوری 
اسالمی هم اکنون بیش از نیم میلیون کودک 
کارگر وجود دارد که در کارخانه ها، کارگاه ها و 

 با دریافت کمترین دستمزد مشغول به خیابان ها
همین . سخت ترین و پست ترین کارها می باشند

مقام رژیم اعتراف کرده که تعداد کودکان کار 
زیرا این .  از پانصد هزار نفر است"بسیار باالتر"

آمار دختران و پسرانی که در روستاها روی زمین 
کار می کنند و یا مشغول قالی بافی هستند را 

همچنین در این آمار .  نکرده استاحتساب
کودکانی که صبح ها به مدرسه می روند و شب ها 
به کار مشغول می شوند و تعداد آنها به نوبه خود 

  . قابل توجه است نیز قید نگردیده اند

  

  
  

  بزرگداشت لنین در مسکوبزرگداشت لنین در مسکو
  

 آوریل سال جاری در 22تعداد بسیاری از کمونیست های شهر مسکو، پایتخت روسیه، در روز پنج شنبه 
 امین سالروز تولد معلم کبیر 134 و با گذاشتن دسته های گل بر آرامگاه لنین، میدان سرخ حاضر شده
  .پرولتاریا را گرامی داشتند

  
  "های انقالبی ترکیه جبهه رهایی بخش خلق"هجوم پلیس به 

  
کشورهای ایتالیا، هلند و ترکیه طی یک برنامه مشترک، ، نیروهای پلیس در 2004در تاریخ اول آپریل 

 را مورد هجوم قرار داده و ده ها "های انقالبی ترکیه جبهه رهایی بخش خلق"دفاتر و خانه های هواداران 
در این حال جبهه ی رهائی .  دستگیر کردند"مبارزه با تروریسم"تن از هواداران این گروه را به بهانه 

بی ترکیه به خاطر حمله ی پلیس هلند به دفاتر این سازمان و ضبط وسائل آنان، های انقال بخش خلق
حمله ی پلیس هلند در هماهنگی با دیگر کشورهای . شکایتی را بر علیه وزارت کشور تسلیم کرده است

اسناد ضبط شده از این سازمان، در حال . اروپائی و بنا به درخواست وزارت کشور ایتالیا صورت گرفت
  .ر در ایتالیا مورد بررسی استحاض

  
 هجوم "مبارزه با تروریسم"های اروپایی به تبع از آمریکا با در دست گرفتن حربه  در ماه های اخیر دولت

های دمکراتیک و حقوق مدنی رایج شهروندان در اروپا را تشدید کرده  خویش برای بازپس گرفتن آزادی
حمله به .  ف نظام امپریالیستی را اوج تازه ای داده اندو سرکوب نیروهای آزادیخواه و دمکرات و مخال

 و دستگیری و ضبط امکانات این سازمان که "های انقالبی ترکیه جبهه رهایی بخش خلق"مبارزین 
سالهاست بر علیه دیکتاتوری امپریالیستی در ترکیه مبارزه می کند، در چارچوب فوق صورت گرفته و 

  .محکوم است

  
  

  اعتراض به قوانین ضدپناهندگی در هلند
  

 آوریل سال جاری بیش از ده هزار نفر در شهر آمستردام، پایتخت هلند، دست به تظاهرات 10روز شنبه 
 4 در اعتراض به سیاست پناهندگی جدید دولت هلند صورت گرفت به مدت  کهاین تظاهرات .زدند

 هزار نفر 26، بیش از  دولتجدید های پناهنده ستیزی در نتیجه ی اجرای سیاست .یدجامنساعت به طول ا
   .از متقاضیان پناهندگی از هلند اخراج خواهند شد

  

    ""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 
//oorrgg..ffaaddaaeeee..wwwwww::////hhttttpp  

  
  از صفحه اشرف دهقانیاز صفحه اشرف دهقانی

  ::در اینترنت دیدن کنید در اینترنت دیدن کنید 
//ccoomm..aasshhrraaffddeehhgghhaannii..wwwwww::////hhttttpp 

  
  برای تماس با چریکهای فدایی خلق ایرانبرای تماس با چریکهای فدایی خلق ایران

  ::با نشانی زیر مکاتبه کنیدبا نشانی زیر مکاتبه کنید
  

BBMM  BBooxx  55005511  
LLoonnddoonn  

WWCC11NN  33XXXX  
EEnnggllaanndd  

  
  شماره فکس و تلفنشماره فکس و تلفن

  برای تماس با چریکهای فدایی خلق ایرانبرای تماس با چریکهای فدایی خلق ایران
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  آدرس پست الکترونیکآدرس پست الکترونیک
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