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  13891389  آبانآبان  1515    ––  9595، شماره ، شماره   چريكهاي فدايي خلق ايرانچريكهاي فدايي خلق ايرانخبري خبري     --نشريه سياسي نشريه سياسي 

جامعه تحت سلطه ما متعاقب یک فوران مبارزاتی خودبخودی و 
در شرایط ملتهب و حساسی بسر می  ،عظيم در یکسال گذشته

از زمره سواالتی که این روزها در ميان نيروهای سياسی . برد
اوضاع فعلی منعکس کننده د این است که مطرح می باش

چه روندی ست؟ آیا جمهوری اسالمی با سرکوب اخير 
تداوم سلطه دراز مدت خود را حفظ کرده است؟ و به قول 

نظام حاکم را واکسينه نموده؟ آیا این  ،خامنه ای تبهکار
رژیم با جنایات بسيار وحشيانه خود در حق مردم، قادر 

پا در آورده و آنها را به تسليم در شده است که مردم را از 
مقابل خویش وادارد؟ ایا دالیل و ریشه های مادی خيزش 
حق طلبانه توده ها با سرکوب دژخيمان از بين رفتنی 
است؟ توده های مردم از خيزش اخير عمًال چه تجربه ای 

با نگاهی به  گرفته و در حال حاضر چگونه عمل می کنند؟
ربوط به شدت گيری تهاجم رژیم به مردم بعضی رویدادها و اخبار م

و عکس العمل توده های مبارز در قبال دژخيمان و اعمال 
ددمنشانه و ارتجاعی آنان، پاسخ سئواالت فوق را به راحتی می 

  .توان از دل خود واقعيات دریافت

جمهوری اسالمی ناتوان از پاسخ گوئی به نيازهای جامعه، در 
دی که پس از خيزش عظيم توده ای اوضاع و احوال اجتماعی جدی

یک سال گذشته در جامعه ایران بوجود آمده، نتوانسته است جز 
توسل باز هم هر چه شدیدتر به سرکوب و تشدید اعمال 

به همين . جنایتکارانه اش در حق مردم، به چاره ای دست یابد
دليل است که آنها به سياست زهر چشم گرفتن هر چه بيشتر از 

ارز روی آورده و بساط دار و شکنجه را با شدتی توده های مب
روزی نيست که خبری . بيشتر از گذشته در کشور پهن کرده اند

  از اعدام و یا تایيد حکم اعدام  یک یا چند زندانی به دالئل گوناگون 

ایجاد "و " اقدام بر عليه امنيت ملی"و گاه حتی علنا تحت عنوان 
.  غاتی حکومت پخش نشوددر بلندگوهای تبلي... و " اغتشاش

اعدام بيش از صد نفر زندانی تنها در زندان وکيل آباد مشهد در 
ماه های اخيربدون اعالم رسمی اتهامات آنها و چرائی اعدام 
مخفيانه شان، و صدور و تایيد روزمره  احکام اعدام  زیر اسم 

متهم در ميدان اصلی شهر  ٤با نظام، شالق زدن علنی " محاربه"
مهر به جرم  ٢٦ووس در انظار خشمگين مردم در تاریخ گنبدکا

  . ، تنها نمونه هایی از  چنين وحشی گری ای ست"اغتشاش"

از سوی دیگر، در هفته های اخير رژیم ددمنش بر ابعاد دستگيری 
و زندانی کردن و فشار بر فعالين سياسی  و دانشجویی و 

یطی این خود در شرا. کارگری، بطور چشمگيری افزوده است
است که برغم گذشت ماه ها از دستگيری صدها تن از جوانان و 
مردم مبارزی که در اعتراضات خيابانی بر عليه رژیم شرکت کردند، 
بسياری از این زندانيان از محل دستگيری خود بطور مخفيانه به 
شهر های دیگر منتقل شده و هيچ خبری از وضعيت آنها از سوی 

در این حال فشارهای روحی و . ددمقامات رژیم منتشر نمی گر
روانی بر خانواده های دستگير شدگان ادامه یافته و هنوز 
بسياری از خانواده ها نه از عزیزان خود و نه از سرنوشت و محل 

  . نگهداری آنها خبری ندارند

همانطور که دیده می شود، رژیم ضد خلقی حاکم که بدليل  
رین نيازها و مطالبات ماهيت ضد خلقی خویش از پاسخ به کوچکت

توده های ناراضی و تحت ستم ما ناتوان است، این بار نيز 
سال گذشته در اوضاع بحرانی خویش به نمایش  ٣٠همچون 

. قدرت سرکوب و تالش برای مقهور کردن توده ها برخاسته است
آبان سال جاری در تهران طرح  ٨به همين جهت است که از تاریخ 

محله به راه افتاده و حضور  ٨٠٠در " تامنيت محال"سرکوبگرانه 
کم سابقه نيروهای انتظامی جمهوری اسالمی در سر هر کوی 
وبرزن بمنظور نمایش قدرت دیکتاتوری حاکم به توده های 
. خشمگين و ناراضی به یک واقعيت برجسته تبدیل شده است

اما خود دست اندرکاران جمهوری اسالمی هم می دانند که با 
ت ضد خلقی قادر نخواهند بود که مردم مبارز ایران را چنين اقداما

به تکمين در مقابل خود وادارند و این اقدامات نتيجه عکس داده و 
عزم توده های ستمدیده را برای سرنگونی جمهوری اسالمی هر 

  ٢صفحه       . چه قوی تر خواهد ساخت

  

  
  

  !يكي از شعارهاي مردم روي ديوار بر عليه خامنه اي جنايتكار

 نگاهي به اوضاع جاري،
 !يكسال پس از خيزش توده ها

  رشد سرسام آور گراني
رشد سرسام آور گرانی در جمهوری اسالمی بویژه در سالهای 
اخير، در شرایطی که بيش از نيمی از آحاد جامعه تحت سلطه ما 
زیر خط فقر زندگی می کنند، زندگی ميليونها تن از زحمتکشان را 

آمار . ستهر چه بيشتر به گرداب محروميت و گرسنگی فرو برده ا
جهان "وحشتناکی که اخيرا به نقل از بانک مرکزی در روزنامه 

به چاپ رسيده نشان می دهد که قيمت رسمی " صنعت
بسياری از مایحتاج اساسی توده ها به دليل بحران عميق نظام و 
. سياستهای ضد خلقی دولت احمدی نژاد، چند برابر شده است

سال  ٥با استخوان در مطابق آمار این روزنامه، گوشت گوسفند 
 ٥٠٠٠، از کيلویی ١٣٨٩تا  ١٣٨٤گذشته یعنی در فاصله سال 

تومان رسيده که مبين یک افزایش  ٣٠٠هزار و  ١٧تومان به 
  . دویست و چهل و شش درصدی ست

درصد افزایش قيمت  ١٦٤همچنين پنير در طول همين مدت 
در قسمت ميوه جات نيز در طول مدت . داشته است

درصد و  ٢٦٨درصد و هلو  ٣١٠قيمت سيب گالب  نامبرده،
 ١٤٣کيلویی ٥روغن . درصد گرانتر شده است ٢٣٧گالبی 

. درصد، افزایش قيمت یافته اند ١٥١درصد و سيب زمينی  
این افزایش سرسام آور قيمت مایحتاج اساسی زندگی توده 
ها در شرایطی ست که افزایش دستمزدهای کارگران و 

سال گذشته بسيار ناچيز بوده و به  ٥حقوق کارمندان در 
در نتيجه . هيچ رو متناسب با افزایش قيمتها نبوده است

همين واقعيت است که ما شاهدیم برغم تبليغات بيشرمانه 
دولت احمدی نژاد مبنی بر بهبود وضع توده های محروم و 

بر سر سفره آنها، بسياری از " پول نفت"وعده آوردن 
سطح زندگی شان محکوم به  زحمتکشان ما در اثر سقوط

  .  ادامه حيات در فقر و گرسنگی و در زیر خط فقر شده اند



  

  1از صفحه  ...نگاهي به اوضاع جاري 
که که کروبی و  درست به این دليل است

موسوی که برغم تمامی مخالفتهای شان 
با دار ودسته احمدی نژاد، نشان داده اند 
که خدمتگزار صدیق نظام حاکمند از ترس 
به همپالگيهای خود در مورد تشدید 

ایجاد "" سرکوب هشدار داده و می گویند
رعب و وحشت باعث از بين رفتن 
مشروعيت نظام می گردد و بدون 

هيچ نظامی دوام نمی مشروعيت 
آبان  ١٠رجوع کنيد به گزارش دیدار ( ."آورد

  )بين موسوی و کروبی

تمامی این نمایش قدرت و تالش برای  
سلطه مطلق اختناق تنها یک روی تصویر 

در سوی دیگر این صحنه . موجود است
رژیم جمهوری " کنترل"ظاهرا تحت 

اسالمی، توده هایی قرار گرفته اند که 
زخم های سرکوب ددمنشانه گرچه هنوز 

شورش حق طلبانه شان را بر روح و تن 
خود با خود حمل می کنند، اما از پا نيفتاده 
و سر تسليم در مقابل دژخيمان حاکم فرو 

اعتراضات کارگری برغم خفقان . نياورده اند
وحشتناک ادامه دارد و کارگران نساجی 
قایمشهر با تجمع در مقابل فرمانداری این 

خویش " بدبختی"رژیم مسبب  شهر به
دانشجویان بی اعتنا به . اعتراض می کنند

خفقان موجود، همچنان در مقابل زور حاکم 
دانشجویان دانشگاه علوم می ایستند و 

تومنی نمی  ۵٠رهبر "پزشکی با شعار 
ولی فقيه ) آبان ١٢( "خوایم نمی خوایم

جمهوری اسالمی  و سمبل دژخيمان 
هم اکنون . رندحاکم را به سخره می گي

دیوارهای شهر تهران مملو از 
جوانان . شعارهای ضد رژیمی ست

پيکار جو بر دیوارها خطاب به خامنه 
ای و هم پالگيهایش که مردم به 

می نامند، می " ميکروب"پاخاسته را 
 !"ميکروب فقط خودتی"نویسند که 

ریيس جمهوری برگزیده متقلبين حاکم 
کليت رژیم  یعنی احمدی نژاد مظهر تنفر از

و دستمایه جوکهایی ست که مردم هر 
روزه در تمام گوشه و کنار تهران و 
شهرهای بزرگ بر عليه جمهوری اسالمی 

  . می سازند

برغم حضور گله وار مزدوران  
جمهوری اسالمی در نقاط مختلف و 
مثال در محلهای تجمع جوانان در 
شهرکهای اطراف تهران برای ایجاد 

، هنوز هم در این جو یاس و نا اميدی
شهرکها شب نامه ها و شعارهای ضد 

   .رژیم پخش می گردد

اینها واقعياتی ست که نشان می دهند 
جلوه های مقاومت در اشکال توده ای 
خاموش نشده هر چند جنبش موقتا 
. سرکوب شده و عقب نشسته است

برعکس مشاهده سرکوب مطلق العنان 
د با رژیم و رفتار وحشيانه حکومت در برخور

خواستهای حق طلبانه توده ها، گرايش به 

روشهای قهر آميز مبارزه را در بين جوانان 
  . وسيعا تشديد نموده است

  

یکی از بزرگترین آموزشهایی که  
جنبش یکسال گذشته برای توده های 
به پا خاسته و بویژه جوانان انقالبی 
در بر داشت، تاکيد دوباره بر اين 

ری و اعمال واقعيت بود که دیکتاتو
قهر عریان، ذاتی رژیم جمهوری 
اسالمی برای مقابله با اعتراضات 

و هر جنبش اعتراضی . مردمی ست
ای برای پيشروی و امکان حصول به 
خواستهای خود باید خود را به همان 
اندازه، توانمند ساخته و  آماده 

اتفاقًا  .استفاده از قهر انقالبی کند
یم و رفتار مشاهده سرکوب مطلق العنان رژ

وحشيانه حکومت در برخورد با خواستهای 
حق طلبانه توده ها، گرايش به روشهای 
قهر آميز مبارزه را در بين جوانان وسيعا 

بيهوده نيست که این .  تشديد نموده است
روزها در تهران و شهرهای بزرگ، ضرورت 
مسلح شدن و چگونگی دست یابی به 
سالح به یکی از بحث های بخشی از 

وانان مبارز و آگاه تبديل شده است تا ج
آنجا که گسترش بازار  خرید و فروش 
اسلحه در بين جوانان در برخی از مدارس 

رجوع (مطابق گزارشات برخی از رسانه ها 
کنيد به سایت پرچم که در چارچوب 

به ) مقررات خود رژیم فعاليت می کند
عامل نگرانی مقامات این رژیم تبدیل شده 

ت اين است که گرایش مطلق واقعي. است
باالیيها به سرکوب هر صدای مخالفی خود 
به عاملی برای جستجوی راه های مقابله 
و خنثی کردن اين گرايش  بدل گشته  و 
چشم اندازهای جديدی در مقابل جوانان 

  .   گشوده است

در چنين اوضاع و احوالی ست که 
سردمداران رژیم  یورش سرکوبگرانه جدید 

تری را به توده های تحت ستم  و پردامنه
اما صرف این تهاجم . سازمان داده اند

بخودی خود نه بيانگر قدرت، بلکه بيانگر 
هراس و ضعف دیکتاتوری حاکم و شدت 
نياز آنها در مهار انرژی مبارزاتی توده 

واقعيت این است که رژیم ضد . هاست
مردمی جمهوری اسالمی، زخم خورده از 

خاسته، برای اطمينان قدرت توده های به پا
از کنترل مردم است که موج وسيع و 
هيستریکی از بگير و ببند و زندان و 
شکنجه و اعدام مردم به جان آمده و 

  . مخالفين اش را به راه انداخته است

  

واقعيت های فوق در عين حال بيانگر شدت 
تضادها و بحرانی بودن اوضاع در جامعه 

 این وضع، تضادهای درونی. ماست
جمهوری اسالمی را باز هم تشدید نموده 
است، به گونه ای که دامنه سرکوب 
دولتی، گریبان مخالفان درونی رژیم و 
بخشهایی از طبقه حاکم را نيز گرفته 

دستگيری برخی از اصالح طلبان  و . است

صدور احکام سنگين برای برخی از فعالين 
مشارکت در "شناخته شده آنها به جرم 

انونی و توهين به رهبر و تجمعات غير ق
و باالخره شاخ و شانه " تبليغ بر عليه نظام

کشيدن های روزمره نشریات و عوامل دارو 
دسته احمدی نژاد بر عليه رقبا و تهدید به 

از جلوه " سران فتنه"دستگيری و محاکمه 
  . های این واقعيت است

برخورد عينی با اوضاع جاری نشان می 
راضات و جنگ و دهد که پس از یکسال اعت

گریز خيابانی بين مردم با رژیم تا بن دندان 
مسلح و جنایتکار جمهوری اسالمی، 
جنبش توده ای مردم فداکاری که با تمام 
وجود خواهان برافکندن سلطه منحوس 
جمهوری اسالمی بودند، در نتيجه سرکوب 
وحشيانه اين رژيم جنايتکار و خالء یک 

شينی رهبری انقالبی مجبور به عقب ن
اما در همان حال واقعيات عينی . شد

جامعه ما موید آن می باشند که این 
وضعيت به هيچ رو نشانه تمکين توده ها 

رژیم ضد . به ديکتاتوری حاکم نبوده است
خلقی جمهوری اسالمی به هيچ رو 

" سابق"نتوانسته است اوضاع را به حالت 
 ١٣٨٨یعنی به پيش از مقطع انتخابات 

ین واقعيت بقدری عيان است ا. بازگرداند
که حتی موسوی فریبکار نيز که تاکيد کرده 
در صدد حفظ نظام ارتجاعی موجود و 
بازگشت به دوران خمينی جالد است در 

آبان خود با کروبی با افسوس می  ١٠دیدار 
شيوه مدیریتی این آقایان بالیی " گوید که 

بر سر کشور چه در اقتصاد و حوزه های 
ه امکان برگشت به وضعيت آورده ک دیگر
سال گذشته هم خيلی سخت شده ۶

 " .است

در شرایطی در یک کالم باید گفت که  
که جمهوری اسالمی ضد خلقی، از 
پاسخ به کوچکترین مطالبات اقتصادی 
و سياسی توده ها که منجر به خيزش 
ميليونی آنها شد، ناتوان است، دالیل 
مادی محرک این خيزش، یعنی فقر و 

و بيکاری و سرکوب عریان در  فالکت
جامعه به قوت خود باقی مانده و 

در همين . حتی تشدید شده است
حال سرکوب وحشيانه توده ها گرچه 
بروز اعتراضات توده ای آنها را محدود 
کرده ، اما منجر به تسليم مردم و در 
هم شکسته شدن روحيه مبارزاتی 
. آنها و سکوت جامعه نشده است

دوران موقت و  بدون شک این یک
گذراست و تداوم وضع جاری، تنها 
زمينه های موجود و دالیل مادی برای 
بروز یک شورش خونين تر و وسيع تر 
توده ای بر عليه کل نظام را در خود 

تضادهای جاری در جامعه  .می پرورد
تحت سلطه ما با تمام وجود فریاد می 

هر که باد بکارد، طوفان درو :" زنند
   !"خواهد کرد

 !!سراسر ايرانسراسر ايران  همه نيروهاي انقالبي و خلقهايهمه نيروهاي انقالبي و خلقهايبرقرار باد اتحادبرقرار باد اتحاد 



  

سياست ضد خلقی حذف سوبسيدهای 
حياتی و آزاد سازی قيمت ها یکی دیگر از 
عرصه هایی ست که در آن می توان 
بروشنی چهره وابسته به امپریاليسم و 
ضد خلقی تمامی جناح های رژیم 
جمهوری اسالمی و من جمله باصطالح 
اصالح طلبان و اشتراک منافع اساسی این 

در هفته های  .جناح ها را به عينه دید
اخير و همزمان با آغاز اجرای آزمایشی 

هدفمند "طرح ضد خلقی دولت زیر نام 
، این مساله به یکی از "کردن یارانه ها

دغدغه های جدی زندگی مردم ستمدیده 
و بویژه اقشار کارگر و زحمتکش تبدیل 

همه می دانند که رشد . شده است
تصاعدی قيمت سوخت و سایر نيازهای 

دگی توده ها که حتی پيش از اساسی زن
زمان اجرای این طرح ضد مردمی آغاز شده 
بود، در هفته های اخير قدرت خرید مردم را 
هر چه بيشتر تضعيف کرده و زندگی توده 
های تحت ستم را با شتابی فزاینده زیر 

در . استمنگنه فقر و نداری قرار داده 
چنين شرایطی ست که موسوی فریبکار 

دفاع از حقوق مردم و  که می کوشد پز
مخالفت با سياستهای ضد مردمی جناح 
حاکم را بگيرد صراحتا اعالم کرده که  با 

نيست، " مخالف"هدفمند کردن یارانه ها 
این است که نيروی " حرف اصلی اش"اما 

 .این طرح در جامعه وجود ندارد" مدیریت"
ی قسمت اعظم نيروها"چرا که از نظر او 

بخوان " (انمندکارشناس مشهور و تو
تکنوکراتها و بوروکراتهای  غارتگر وابسته به  

توسط دولت کنونی  )دار و دسته ایشان
  ". کنار گذاشته شده اند"

اظهارات موسوی فریبکار در مورد توافق او 
با سياست ضد خلقی هدفمند کردن یارانه 

ها و مخالفت با شيوه و یا چگونگی 
بار مدیریت این طرح غارتگرانه، زمانی 

واقعی خود را آشکار می سازد که ماهيت 
ضد مردمی این طرح و نتایج مخرب آن در 
زندگی توده ها ، به طور واقعی مورد 

واقعيت این است که . بررسی قرار گيرند
گام دیگری در " هدفمند کردن یارانه ها"

اجرای رهنمود های نهاد های مالی 
امپرياليستی جهت تشديد استثمار و غارت 

این . ان و زحمتکشان می باشدکارگر
طرحی ست که رژیم وابسته به 
امپریاليسم جمهوری اسالمی در اجرای 
سياستها و اوامر اربابان جهانيش در 

المللی پول و بانک جهانی صندوق بين 
بالفاصله پس از پایان جنگ ارتجاعی با 
عراق به اجرای گام بگام آن تعهد نموده 

با پيشبرد این طرح، سرمایه های . بود
امپریاليستی امکان می یابند تا در پرتو 
حذف تدریجی یارانه ها و سایر حمایتهای 
دولتی و آزاد سازی قيمتها در اقتصادی که 

ی است با تشدید استثمار و عمدتا دولت
چپاول منابع طبيعی و نيروی کار، بر 
سودهای نجومی خود از بابت گسترش 
. فقر و بيکاری و محروميت توده ها بيفزایند

این طرح که در بطن خود، افزايش شديد 
قيمتها را به همراه دارد عمال باعث کاهش 
شدید ارزش پول ملی در مقابل ارزهای 

شده ) به امپریاليستهامتعلق (بين الملی 
و به آنها امکان می دهد با دست باز تری 
به صدور هر چه بيشتر و سودآورتر کاالهای 
مصرفی خود پرداخته و سلطه خود را بر 
بازار  تشديد کرده و سياستهای غارتگرانه 
. شان را در ایران سهل تر به پيش ببرند

هدفمند کردن یارانه "درحقيقت با طرح 
دی نژاد تالش می کند تا ،دولت احم"ها

ضمن حذف سوبسيدهای دولتی بر روی 

تمامی کاالهای اساسی مورد نياز مردم و 
در عوض پرداخت یک مبلغ ناچيز نقدی، 
شروط غارتگرانه امپریاليستها و نهاد های 
آنها را در ایران یک گام بيشتر متحقق 
نموده و منافع آنها را به قيمت سقوط 

ميليونها تن از  سطح زندگی بخور و نمير
  .مردم زحمتکش، هر چه بهتر تامين سازد

موسوی فریبکار و اصالح طلبان " موافقت"
همپالگی او با این طرح آشکارا ضد خلقی 
و نق زدن در مورد چگونگی مدیریت آن، 
نمایانگر موافقت آنها با پيشبرد یکی دیگر از 
مخرب ترین سياستهای غارتگرانه 

ست که در نتيجه امپریاليسنها در ایران ا
آن، حيات ميليونها تن از زحمتکشان ما به 
گرداب فقر و محنت بيشتر در خواهد 

واقعيتی که یکبار دیگر پرده از . غلطيد
ماهيت ضد مردمی دار ودسته موسوی 
برداشته و بيانگر تعهد ضد خلقی آنها به 
پاسداری از منافع امپریاليسم و نظام 

  . ستسرمایه داری وابسته در ایران ا

این سخن موسوی نيز که با سالوسی 
این هنر نيست که " تمام اظهار داشته که 

برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها در 
منطقه تهران نيرو بچينيم یا فرمانده  ٢٠٠٠

پليس به یاری سپاه و بسيج جهت 
تنها بيانگر " .ترساندن مردم افتخار کند

هراس رژیم وابسته به امپریاليسم 
اسالمی از توده های مبارز مردم  جمهوری
با توجه به این که موسوی هم . می باشد

همچون همه همپالگی هایش در جمهوری 
اسالمی در صورت بودن بر سر کار می 
بایست طرح ارگان های امپریاليستی برای 
قطع یارانه ها را به مورد اجرا بگذارد، در 
نتيجه او نيز با پيش بينی عکس العمل 

ردم در این رابطه، جز با سرکوب مبارزاتی م
و ارتکاب به جنایت با مردم مقابله نمی 
کرد؛ و موسوی و کروبی نشان داده اند که 
!در این راه ید طوالئی دارند

   

  "كردن يارانه هاهدفمند"موسوي و طرح ضد خلقي

  ۴از صفحه    ....سالگي 12كاهش سن فحشا به 
باید شاهد ضجه های جگرگوشه های خود از شدت گرسنگی و بيماری باشد، دختر جوانی  

که به دليل بيکاری و یا از کارافتادگی پدر و اشکهای مادر بدنبال یافتن ممر درآمدی برای تامين 
رین حالت در صدد تامين مخارج سرسام آور قوت الیموت برای خانواده اش بوده و یا در بهت

دانشگاه خود است، و یا دردناکتر از همه برادر و پدری که با ذلت و خواری، دختر و یا خواهر 
خود را برای یافتن لقمه ای نان به خریداران پيشنهاد می دهند و یا از سن کودکی او را در ازای 

همه و همه نمونه های وحشتناک و دردناکی  مبلغی ناچيز در آن واحد به چند مرد می فروشند
اما سران دزد و فاسد .  از این پدیده تاسف بار در نظام جمهوری اسالمی را بدست می دهند

جمهوری اسالمی نه تنها به دليل ماهيت ضد خلقی شان کمترین گامی برای برخورد و کاهش 
ود و بدن قربانيان را به منبع پر این پدیده اسفبار اجتماعی برنمی دارند بلکه برعکس جان و وج

سودی برای تجارت و پر کردن هر چه بيشتر جيبهایشان نيز تبدیل کرده اند تا جایی که امروز 
هر انسان شرافتمندی ميداند که سرنخ اصلی باندهای قاچاق دختران فراری ایرانی به خارج از 

ای سازمان یافته عرضه زنان کشور که از جمله در دوبی به تن فروشی مشغول اند و یا بانده
تن فروش در خيابانهای تهران و شهر های بزرگ در دست کسی جز دار ودسته های ضد 

تازه تمامی این موارد، به هيچ . خلقی سپاه پاسداران و مزدوران بسيجی و شرکایشان نيست
تر عمامه دار، در دفا" دالالن محبت"که آخوندهای رذل، این " فحشای قانونی"وجه شامل 

، به مدیریت روزمره آن مشغولند نمی "صيغه"رسمی فحشا در جمهوری اسالمی زیر نام  
در چارچوب چنين روند وحشتناکی ست که بحث ابعاد وحشتناک تن فروشی زنان در . شود

جامعه تحت سلطه ما و نقش نظام و رژیم ضد خلقی حاکم در آن هر روز بيشتر علنی و 
را هر چه بيشتر بر عليه جمهوری اسالمی و جنایات این  عمومی شده و خشم و نفرت مردم

خشم و نفرتی که در صورت سازمان یافتن، سرانجام  ریشه جمهوری . رژیم دامن زده است
که عامل اصلی گسترش این بيماری اجتماعی و نابودی  - اسالمی و نظام سرمایه داری حاکم 

  .   را برای هميشه برمی کند - حيات و زندگی روزمره هزاران تن از قربانيان آن است

  تصحيح و پوزش
مهر  15(بهمن  19نشريه  94در شماره 

كولي ها قرباني قرنها "در مطلب ) 1389
، پايتخت روماني،  4صفحه   "ستم طبقاتي

ذكر شده بود كه  "بوداپست"به اشتباه 
ضمن . مي باشد "بخارست"صحيح آن 

پوزش از خوانندگان نشريه به اين ترتيب 
 . رزيمبه تصحيح آن اقدام مي و

  
  
  
  
  

  روزمره  يكي از تجلياتپناهي،سر بي 
  در جمهوري اسالمي نفرت انگيز فقر و
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دولت آمريكا و آزمايشات پزشكي 
  !بر روي مردم گواتماال

با اعالم عذر خواهی دولت آمريکا از دولت و مردم 
گواتماال نسبت به آزمايشهای پزشکی بر روی مردم 
اين کشور،  گوشه ای دیگر از واقعيت جنايات 
امپرياليسم در کشور های تحت سلطه از پرده بيرون 

جنایات ننگين دولت آمریکا در گواتماال، افشای . افتاد
پس از آن صورت گرفت که یک استاد مطالعات زنان 

با انتشار " سوزان ریور بی"به نام " ولسلی"دانشگاه 
شهروند گواتماالیی نشان  ٧٠٠روی " تحقيقات"نتيجه 

داد که مقامات آمریکایی با اجازه دولت وقت گواتماال 
بيماران روانی را به بخشی از زندانيان اين کشور و 

ويروس سيفليس آلوده کرده و سپس با دادن 
پنسيلين به آنها در تالش بودند تا درجه تاثير گذاری 

  . پنسيلين بر اين ويروس را کشف کنند
  

در اين پروژه ضد انسانی، ابتدا زندانيان بی خبر از 
همه چيز را  عامدانه به ویروس کشنده سيفليس 

پنی "بررسی تاثيرات داروی  آلوده کرده و سپس برای
روی ویروس سيفليس، به قربانيانی که به " سيلين

شيوه ای چنين غير انسانی به این ویروس آلوده 
مطابق تحقيقات . شده بودند، پنی سيلين می دادند

فوق معلوم نيست که بدنبال انتقال ویروس سيفليس 
و استفاده از پنی سيلين روی قربانيان چند نفر به 

ودگی به اين ویروس جان باخته و یا در اثر علت آل
از قرار معلوم دولت . استعمال دارو بهبود یافته اند

آمريکا حال که موضوع افشاء شده است قصد دارد با 
يک عذر خواهی لفظی از افشای تمام و کمال اين 

  .رسوائی جلوگيری نمايد
  

انتشار اخبار مربوط به این جنایت دهشتناک خشم و 
ی را در ميان مردم گواتماال و منطقه نفرت عموم

برانگيخت و مقامات دولتهای امریکا و گواتماال را 
واداشت که با باصطالح معذرت خواهی و محکوم 

دولت آمریکا بر روی مردم گواتماال " آزمایشات"کردن 
، افکار عمومی را "تاسف"سعی کنند تا با گرفتن پز 

ه آخرین اما این نه اولين جنایت و ن. فریب دهند
تبهکاری امپریاليسم آمریکا بر عليه خلقهای تحت 

در واقع تاریخ حيات امپریاليسم بطور . ستم می باشد
کلی و امپریاليسم آمریکا به طور اخص، تاریخی 
آغشته از زور و ارتجاع و اعمال جنایت و تبهکاری بوده 

تاریخ مبارزات رهایيبخش و ضد امپریاليستی . است
ای التين و مردم گواتماال بر عليه غنی خلقهای آمریک

  .  امپریاليسم و ارتجاع، خود گویای این حقيقت است

  سالگي، 12كاهش سن فحشا به 
  !در جمهوري اسالمي

 Dezful News(به گزارش خبرگزاری شهرستان دزفول، موسوم به 
Network ( سن فحشا در جمهوری اسالمی در سالهای اخير بشدت

این خبر هول انگيز و دردناک که . سال رسيده است ١٢پایين آمده و به 
نسان شرافتمندی را برمی انگيزد در مصاحبه این خبرگزاری با خشم هر ا

آبان  ١۵به نام دکتر امان قرایی در تاریخ " استادان دانشگاه"یکی از 
سن " :در این مصاحبه، دکتر قرایی عنوان کرده که. عنوان شده است
سال پایين  ١٠سالگی به بعد است و سن فحشا  ١٢فحشا در کشور از 
سال  ٣٠_١٨ی که پيش از این، سن زنان خيابانی آمده است در صورت

سال رسيده  ١٨به   بود اما در حال حاضر ميانگين و متوسط این سن
  ."است

  

واقعيت این است که تحت حاکميت سياه رژیم جمهوری اسالمی، 
گسترش شتابان فحشا و تقليل سن متوسط تن فروشی، به یک پدیده 

ن تبدیل شده است که از ورای تاسف بار و بی سابقه اجتماعی در ایرا
آن می توان ماهيت به غایت ضد خلقی نظام ارتجاعی حاکم و رژیم 

البته فحشا به مثابه . جمهوری اسالمی را هر چه بارزتر مشاهده نمود
و بطور مشخص ( یک پديده اجتماعی تنيده شده با نظام سرمایه داری 

منوط به رژیم ضد امری نيست که صرفا ) در ايران سرمایه داری وابسته
خلقی جمهوری اسالمی باشد؛ اما رشد بی سابقه ابعاد این بيماری در 
رژیم کنونی و نقش سياستهای حکومت در تشدید این آفت اجتماعی، 
واقعيتی ست که حتی مقامات فاسد و جنایتکار خود حکومت نيز قادر به 

 ۶٠٠تهران  اکنون بنا به گزارشات منتشره تنها در. پنهان کردن آن نيستند
وجود دارد که در گروه های سنی مختلف برای سير " زن فاحشه"هزار 

کردن شکم خود و خانواده شان در سخت ترین شرایط مجبور به تن 
در چنين . فروشی آنهم با پذیرفتن ریسک مالی و جانی هستند

اوضاعی، در مقابل رشد نفرت و اعتراض عمومی به حاکميت است که 
تهران در کمال وقاحت و بيشرمی عنوان می کند که ریيس پليس مزدور 

زنان فاحشه کاری ست که نيروی مزدور او می تواند در " جمع کردن"
آنجاست که بعد از " مشکل"انجام دهد، اما از نظر او " ساعت ٢۴"عرض 

برای این زنها ندارند و نمی دانند که با " جایی"آن، به گفته این مزدور،آنها
عتراف خونسردانه ولی بيشرمانه ای که بهتر از هر سند ا!! آنها چه کنند

دیگری نشاگر ابعاد وسيع و همچنان فزاینده این معضل اجتماعی در 
  .چارچوب رژیم ضد مردمی جمهوری اسالمی ست

  
تا آنجا که به عوامل بوجود آمدن و رشد فحشا مربوط است، در این 

اکم و به موازات شکی نيست که تداوم و تعميق بحران اقتصادی نظام ح
آن گسترش فقر و فالکت و بيکاری و گرانی و بی چيزی در ميان ميليونها 
تن از آحاد تحتانی ترین الیه های اجتماعی و بطور مشخص طبقه کارگر 
 .و زحمتکش، عمده ترین عامل موجد فحشا و گسترش روزمره آن است

    و  مادری که قدرت سيرکردن شکم خود و بچه هایش را ندارد
 ٣صفحه             


