
  

تمامي كارگران سال نو بر 
!تكشان مبارك بادو زحم  

 !دارددر عراق درگيري مسلحانه وجود ن: اداره مهاجرت سوئد

  

   بهمن بهمن1919
                      

  13861386  داددادررمم  1515    ––  5577  ، شماره، شماره  چريكهاي فدايي خلق ايرانچريكهاي فدايي خلق ايران  خبري   خبري --نشريه سياسي نشريه سياسي 

درهفته های اخير، دستگاه سرکوب رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی 

به عنوان اساسی ترین عامل بقای دیکتاتوری حاکم، با شدت تمام ،  

نيان در بند را تحت بهانه بگير و به بند و سرکوب و شکنجه و اعدام زندا

بنا به گزارشات منتشره مجموع اعدامهای . های واهی ادامه داده است

اعدام اراذل و "وحشيانه  و اعالم شده حکومت ، زیر نام فریبکارانه 

 مورد بوده است که در ميان قربانيان، ۴٠، تنها در تير ماه بيش از "اوباش

م جمهوری اسالمی نيز قرار تعدادی از فعالين سياسی  و مخالفين رژی

  یورش افسار گسيخته اخير رژیم، بدوًا، تقریبًا قبل از آغاز فصل گرما . دارند

با وجه المسامحه قرار دادن حجاب خانم ها تحت بهانه های مسخره 

شروع شد و " بی حجابی"و " بد حجابی"هميشگی یعنی مبارزه با 

ع آوری جوانان معترض و اندک زمانی بعد، مزدوران حکومت با بهانه  جم

اراذل و "و " مزاحمين نواميس مردم"مبارز محله ها،  تحت عنوان 

بطور وحشيانه ای دامنه تهاجم سرکوبگرانه خویش را گسترش " اوباش

اندکی بعد دامنه این یورش کانون های مبارزاتی دانشجویی، . دادند

ت ماشين در حقيق. را نيز در بر گرفت... کارگری، خبرنگاری زنان و 

سرکوب رژیم بحران زده جمهوری اسالمی در هراس از 

گسترش نارضایتی و خشم توده ها به موج جدیدی از بگير و 

ببند و کشتار و شکنجه مردم معترض و تحت ستم دست یازیده 

و می کوشد تا با برپا کردن چوبه های دار در هر کوی و برزن، 

 تحت سلطه ما  را برجامعه۶٠فضای مرگباری نظير فضای دهه 

واقعيتی که بار دیگر این اصل گرانبهای . حکمفرما سازد

مبارزاتی را ثابت می کند که رژیم جمهوری اسالمی برغم هر 

شکل و شمایل فریبکارانه ای که به موجودیت خود می دهد، در 

 سياسی ميليونها تن از -مقابل خواستهای برحق اقتصادی

 مبارزات آنها ، پاسخی کارگران و خلقهای تحت ستم ما و رشد

     .جز اعمال دیکتاتوری و سرکوب نداشته و ندارد

  2بقيه در صفحه           

در چارچوب سياستهای ضد پناهندگی خویش، طی تصميمی که در هفته " اداره مهاجرت سوئد"

نظر حقوق ملتها  در حال حاضر از نقطه" اعالم گرديد مدعی شد که در عراق ٢٠٠٧اول ژوئيه 

و به همين دليل  توافقنامه ژنو در مورد متقاضيان پناهندگی از اين " مسلحانه وجود ندارددرگيری 

توان شهروندان عراق را که از سوئد تقاضای پناهندگی کرده اند  به  کشور صدق نکرده و می

توان با درخواست پناهندگی  کند نمی اداره مهاجرت در حکم خود اضافه می! کشور خود بازگرداند

متقاضی بايد بتواند . تقاضی پناهندگی تنها با اتکاء به شرايط موجود در عراق موافقت کردهيچ م

! باشد نشان دهد که جان و سالمت او به عنوان يک فرد مشخص در عراق در خطر مستقيم می

انگيز را اعالم کردند، خبر انفجار  ها اين تصميم بهت جالب اينجاست که درست در روزی که رسانه

، در عراق به تيتر اول اکثر مطبوعات "Emerliامـِرلـی "يون پر از مواد منفجره در شهر يک کام

اين .  نفر زخمی شدند ٢۵٠نفر کشته و ١۵٠بر اثراين انفجاربيش از . سوئد تبديل شده بود

طور متوسط  تصميم در شرايطی گرفته شده که  به گزارش رسانه های جمعی در سوئد  به

  . دهند  شده جان خود را از دست می ر در اين کشور اشغال نف١٠٠حداقل روزی  

  

، ٢٠٠٧برای درک ابعاد عملـی چنين تصميمی بايد دانست که  در شش ماه نخست سال 

 نفر يا ۴۵٠٠اند اما هنوز در مورد بيش از   عراقی در سوئد درخواست پناهندگی کرده٩٣٢١حدود

و چنين تصميم ضد مردمی و .بوده استتصميمی گرفته نشده و يا تصميم اتخاذ شده منفی 

غير دمکراتيکی مستقيما بر زندگی اين عده تاثير 

و از آن مهمتر اينکه  تجربيات . خواهد گذاشت

دهند که اتخاذ چنين تصميم  گذشته نشان می

و (پناهنده ستيزانه ای در مورد پناهندگان 

خيلی زود به بقيه کشورهای عضو ) مهاجرين

و به مثابه .  تسری پيدا می کندنيز" اتحاديه اروپا"

الگوئی  راهنمای حرکت ديگر کشورهای عضو 

اين اتحاديه و اتخاذ تصميمات ابلهانه مشابه قرار 

  . خواهد گرفت 

   

همانطور که در باال آمده اداره مهاجرت سوئد 

اعالم کرده است که هر فرد متقاضی بايد بتواند 

طور مشخص در  جان فرد او به"نشان دهد که 

آنچه که در اين ميان بايد از اهميت ". خطر است

بسيار برخوردار باشد اين است که چگونه 

توان چنين امری را در کشوری که اوضاع  می

  ! نابسامان عراق را دارد نشان داد؟

  ٣بقيه در صفحه 

 !گور خود كني به دست خود! بگير، ببند، بكش

  

  !جاودان باد خاطره تمامي شهداي بخون خفته خلق

سرنگون باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي 

 !ستم ايرانبه دستان پرتوان كارگران و خلقهاي تحت 



  

  ١از صفحه   ...ببند، بكشبگير، 

ه های موج جدید هنگامی که به زمين

یورش مرگبار جمهوری اسالمی نگاه می 

کنيم، بروشنی می توان دریافت که 

اقدامات جنایتکارانه رژیم بر عليه توده ها در 

شرایطی ست که جامعه بحران زده ایران 

که در آن روز به روز بر ابعاد مشکالت 

معيشتی مردم افزوده می گردد، هر روز 

 و توده شاهد افزایش پيکار زحمتکشان

هایی است که به انحای گوناگون برای 

دست یافتن به خواسته های بر حق خود 

رژیم را به چالش کشيده و عرصه را بر آن 

رشد مقاومت های . تنگ نموده اند

کارگری، دانشجوئی و زنان و خلقهای 

تحت ستم از یکسو و افزایش روز 

افزون جنبشهای خودبخودی و پراکنده 

مانند به آتش (ن در اقصی نقاط ایرا

کشاندن جایگاه های بنزین بعد از به 

اجرا گذاردن قانون سهميه بندی 

از سوی دیگر، نه تنها چشم ) بنزین

انداز نگران کننده ای برای حکومت 

بوجود آورده  بود بلکه موجب ارتقای 

. روحيه مبارزاتی توده ها شده است

بدون شک، چنين واقعيتی ميتوانست 

ازه ای برای نظام عمًال دردسرهای ت

دیکتاتوری حاکم و گردانندگان آن ایجاد 

بویژه آن که در شرایط بين . کند

برای " بحران اتمی"المللی حاصل از 

جمهوری اسالمی، خود مقامات رژیم 

پنهان نمی کنند که نباید در سرکوب 

وحشيانه کوچکترین فضایی که از نظر 

" بحران"آنها ممکن است در اثر این 

 اعتراضی توده های تحت برای جنبش

ستم ایجاد گردد، تردیدی بخود راه 

از سوی دیگر اگر نگاهی به .نخواهند داد

آخرین حرکتها و جنبشهای  وسيعی که از 

سوی توده ها به خاطر سهميه بندی 

شدن بنزین صورت گرفت، بياندازیم، قبل از 

هرچيز متوجه خشم و نفرت عظيم و 

می متراکم شده توده ها عليه رژیم 

امری که از چشمان دریدۀ رژیم و . شویم

عوامل اطالعاتی آن به هيچ رو پنهان 

نبشهای خودبخودی جوقوع . نمانده است

ولی رشد یابنده توده ها، قبل از هرچيز 

برای رژیمی که از تجربه های خونينی در سرکوب مبارزات خلقها در عرصه اجتماع برخوردار است، زنگ 

و ارتکاب  به وحشيانه " شمشير از رو"دست بکار شود و بار دیگر با بستن هشدار دهنده ای بود که 

ترین جنایات، یورش سازمانيافته خویش را به منظور سرکوب و مرعوب ساختن مردم و مختنق ساختن 

اراذل و "بيهوده نيست  که در کنار بدار کشيدن جوانانمان تحت عنوان . فضای جامعه سازمان دهد

انانی که شماری از آنها در واقع از مخالفين دیکتاتوری حاکم و منجمله از فعال بخوان جو" (اوباش

از طریق وسایل ارتباط جمعی جهت ترساندن "رقص مرگ"و نمایش ددمنشانه ) دانشجوئی بوده اند

داد سخن می دهند و اقدام به برگزاری " ارتقاء امنيت اجتماعی"توده ها، جالدان حکومت همزمان از 

" رزمایش نظامی"فرمانده مزدور این " محمد علی عرب. "نظامی در شمال تهران می نمایند" رزمایش"

 مرداد ادامه خواهد ١٨تا " رزمایش"که هفت هزار تن در آن شرکت داشتند، ضمن اینکه اعالم کرد این 

و هاي شبانه، جنگ  تاآتيك بسيجيان دراين مانور با: "داشت، در پی تشریح اهداف این عمليات گفت

شوند تا در مواقع  امداد و نجات آشنا مي ها و گريز، عمليات دفاع از آوي و برزن، مقابله با ناآرامي

در شرایطی که برخی از گزارشات  ".دداشته باشن حساس توانايي مقابله با تهديدات دشمنان را

 حرکت اعتراضی مردمی برضد ١٤٠٠موجود، تنها  در طول تير ماه از وقوع نزدیک به 

نظامی ضد خلقی " رزمایش"ومت ، خبر می دهند کامال آشکار است که سازماندهی حک

  . جمهوری اسالمی و لشکرکشی به خيابانها چه هدفی را نشان گرفته است

، با "رزمایشهای نظامی"حقيقت این است که رژیم با برپائی چوبه دار در هر کوی و برزن  و با اجرای 

قصد دارد تا توده های به پاخاسته و ...سرکوب وحشيانه زنان و دانشجویان و کارگران و روشنفکران و 

چيز را در " همه"وده و ب" چالش ناپذیر"مبارز را مرعوب و بدینطریق وانمود سازد که دیکتاتوری حاکم، 

این رفتار مشترک ولی مذبوحانه تمام رژیمهای ضد خلقی در طول تاریخ و بویژه در . کنترل خود دارد

مراحلی بوده است که آنها در اثر رشد مبارزات حق خواهانه توده ها چشم انداز و خطر نابودی 

جمهوری اسالمی نيز از این قاعده رژیم ضد خلقی . حاکميت استثمارگرانه خود را در مقابل دیده اند

   .مستثنی نيست

  

  !آمريكا، خطري بزرگ براي بشريت:هانجي از مردم جنظرسن

در . مردم نسبت به امريکا حکايت می کندپرسی بسيار گسترده در سطح جهانی از افول نظر  نتيجه يک همه

 کشور جهان جويای نظر شان نسبت به اياالت متحده آمريکا ۴٧ نفر در ۴۵٠٠٠چهارچوب اين نظر سنجی از 

رفت مردم خاورميانه نظری مثبت نسبت به  دهد که همانگونه که انتظار می نتيجه اين آمارگيری نشان می. اند شده

دارند که نظرشان   درصد مردم ابزار می٩توان گفت که در ترکيه تنها  عنوان نمونه می به. داياالت متحده آمريکا ندارن

با اياالت متحده " متحد"جالب اينجاست که مردم کشورهای ! نسبت به اين کشور و سيستم سياسی آن مثبت است

تر نسبت به اين  ی منفینيز در خالل سالهای اخير نظر) عنوان نمونه مردن کشورهای اروپای غربی به(آمريکا 

 ميزان افرادی که در ٢٠٠٧ و ٢٠٠٢بر اساس اين نظر سنجی بين سالهای . اند کشور و سيستم سياسی آن پيدا کرده

ارقام .  درصد کاهش پيدا کرده است٣٩ درصد به ۶٢اند از  فرانسه نسبت به اياالت متحده آمريکا نظری مثبت داشته

نتيجه اين .  درصد بوده است۵١ درصد به ٧۵ درصد و برای انگلستان از ٣٠  درصد به۶٠مشابه برای آلـمان از 

دهد که مردم اين کشورها نه تنها در موارد سياسی بلکه در مورد صدمه زدن به محيط زيست هم  نظرسنجی نشان می

 Financialفايننشال تايمز "جالب است که روزنامه   .اند هر چه بيشتر از اياالت متحده آمريکا فاصله گرفته

Times "پرسياين  پرسی را به چاپ رسانيدکه يکی از مهمترين پرسشهای اين همه نيز چندی پيش نتيجه يک همه

 ، اکثريت مردم در  انگلستان،"از ديد شما بزرگترين خطر موجود بر عليه امنيت جهانی کدام نيروست؟: "سوال بود

 رابطه فايننشال تايمزدر"! اياالت متحده آمريکا"سوال گفته اند که  فرانسه، آلـمان، ايتاليا و اسپانيادر باسخ به اين 

با اين نظرسنجی  نوشته است که اين تنها اروپائيها نيستند که چنين نظری دارند، مردم جوان خود اياالت متحده 

  !اند آمريکا نيز همين نظر را ابراز داشته



  

 ! در ايران"قتل هاي ناموسي"افزايش 

، پديدة ناهنجاري است "قتلهاي ناموسي"
باز آنرا كه جامعه تحت سلطه ايران از دير

. چون زائده اي با خود يدك مي كشد
داشتن روابط "كشتن زنان به جرم 

غير " با "ارتباط جنسي" و يا "نامشروع
، امر تازه اي در ايران نيست، ... و"محرم

و شروع آن نيز ربطي به رژِيم حاكم فعلي 
 سابقه سياستهاي زن ستيزانه  اما، واقعيت اين است كه اين پديده در جمهوري اسالمي بدليل تشديد بي .ندارد

و قوانين ارتجاعي حكومت و رواج و تبليغ سازمانيافته فرهنگ مرد ساالرانه توسط دستگاه هاي تبليغاتي 
از حدت و شدت بسيار بيشتري برخوردار شده ) كه همگي در خدمت تشديد استثمار زنان مي باشد(حاكم 
 در نظام زن ستيز جمهوري اسالمي رو به رشد "وسيقتلهاي نام"در چنين اوضاع و احوالي ست كه .  است

نهاده و طي سالهاي اخير افزايش چشم گيري نيز يافته است، تا جائيكه بنا به گفته رئيس پليس مزدور رژيم، 
 درصد اين قتلها 50 بوده و از اين ميان "قتلهاي ناموسي" درصد قتلهايي كه در ايران صورت مي گيرد، 40

  .انجام مي پذيرد...) ، برادر، پدر و شوهر ("محارم"توسط 

واقعيت اينست كه تحت نظام سرمايه داري وابسته ايران، زنان هيچگاه مقامي برابر با مقام مردان در درون 
با روي كار آمدن جمهوري اسالمي . اجتماع نداشته و همواره به مثابه موجودي درجه دو محسوب شده اند

ه براي حفظ و بقاي مناسبات استثمارگرانه حاكم و تشديد سركوب طبقه سرمايه داران زالوصفت وابست
جنبش انقالبي توده ها، كوشيدند تا ديكتاتوري بورژوازي وابسته را با لفافه هاي مذهبي و اسالمي  تزئين 

در نتيجه، رژيم جمهوري اسالمي با اتكا به قوانين اسالمي و تالش براي به خدمت گرفتن اين قوانين . نمايند
تجاعي در روبناي حقوقي و مدني جامعه، يورش شديدتري را به حقوق زنان مبارز و تحت ستم ما سازمان ار

تحت چنين . داد و سركوب آنها را متناسب با نيازهاي نظام پوسيده خود هر چه بيشتر گسترش بخشيد
عه ايران در مناسبات ارتجاعي اي است كه ما شاهديم موقعيت زنان از نظر اجتماعي و حقوقي در جام

پرتوسياستهاي زن ستيز سردمداران جمهوري اسالمي در 
 سال گذشته حتي در مقايسه با رژيم ضد خلقي 28طول 

وقتي اين . شاه  نزول هر چه فاحش تري يافته است
واقعيت را با واقعيات اجتماعي ديگري چون رشد روز 

گره بزنيم، آنگاه ... افزون فقر، فحشا، بيكاري مزمن، و 
فضايي كه از بركت  نظام منحوس جمهوري درك 

اسالمي در ايران خلق شده و در آن كشتن زنان 
خصوصاً از سوي اقوام درجه يكشان، امري متداول مي 

  . گردد، آسانتر مي گردد

تجربه مبارزات و تالشهاي زنان آگاه و مقاوم ما چه در 
دوره رژيم ضد خلقي پهلوي و چه در دوره سياه 

 جمهوري اسالمي نشان مي دهد حاكميت ضد مردمي
كه تحت حاكميت نظام سرمايه داري وابسته در هر 

چه با لفافه هاي مذهبي و جه غير (شكل و شمايلي 
سرنوشت زنان در درون جامعه از اين بهتر ) مذهبي

در نتيجه تا  هنگامي كه اين نظام . نخواهد شد
استثمارگرانه و ارتجاعي و رژيم ضد خلقي و زن ستيز 

ري اسالمي بر قرار هستند، از آزادي و برابري جمهو
تنها يك رژيم . واقعي زنان خبري نخواهد بود

دمكراتيك به رهبري كارگران و زحمتكشان است كه 
ميتواند مسير تحقق عدالت اجتماعي و برابري كامل 

نيروي مبارزاتي . اجتماعي ميان زن و مرد را هموار كند
ش يكي از منابع زنان و بويژه زنان كارگر و زحمتك

بزرگ تقويت مبارزه انقالبي براي رسيدن به چنين 
  .هدفي است

  

آنچه که در اين ميان بايد از اهميت بسيار برخوردار باشد اين است که 

توان چنين امری را در کشوری که اوضاع نابسامان عراق را  چگونه می

 ١۵۶٠٠٠در کشور اشغال شده ای که هنوز هم  حدود ! دارد نشان داد؟

نظامی آمريکايی در خاک آن بسر می برند  و در دو انفجاری که همين 

آيا قربانيان .  نفر کشته شدند١٠٠چند روز پيش در کرکوک رخ داد بيش از 

چنين عمل ضد خلقی ای می توانستند ثابت کنند که جان شان در خطر 

ای است  که کسی بتواند چنين خطری  مستقيم بود؟ شرايط آيا به گونه

 عراقی در اثر انفجارات، ١٠٠ا ثابت کند؟ هر روز به طور متوسط ر

های نيروهای بيگانه و يا بر  اثر موج روزافزون جنايتات ناشی از  حمله

درگيری "آيا چنين امری نشان از . دهند اشغال جان خود را از دست می

   روزانه در عراق ندارد؟" مسلحانه

  

 جانب پزشکان آمريکايی و در پاييز گذشته در انگلستان گزارشی از 

در اين . به چاپ رسيد" The Lancetلنست "عراقی در نشريه پزشکی 

گزارش آمده بود که از زمان حمله نيروهای اياالت متحده آمريکا و 

 عراقی در اثر ۶۵۵٠٠٠پيمانان آن تا زمان انجام تحقيقات اين پزشکان  هم

. ا از دست داده بودنداين حمله، جنگ، اشغال، ترور و مقاومت جان خود ر

در اين کشور و شرايط " درگيری مسلحانه"آيا به راستی اين آمار وجود 

 جنگی را ثابت نمی کند؟

بايد در بر عليه  تصميمات ضد پناهنده و ضد دمکراتيکی مانند تصميم  

اخير اداره مهاجرت سوئد بر خاست و  نبايد اجازه داد که چنين 

تصميماتی مشروعيت يافته و حقوق پناهندگی را به سخره کشيده و 

جان انسانهايی راکه به علت سياستها و تجاوزات امپرياليستی خانه و 

اند، در  ترک کرده و به اين سو و يا آن سوی جهان پناه بردهکاشانه خود را 

  .اين کشور ها به خطر اندازند

 1 از صفحه   ....رت سوئدجاداره مها



  

  دهشرايط دشوار زنان سرپرست خانوا
  در ايران

تحت حاکميت نظام سرمایه داری وابسته و رژیم جمهوری اسالمی، 
انبوهی از معضالت و مشکالت اقتصادی و اجتماعی نظير فقر، بيکاری و 

ای ادامه محروميت در کنار قوانين سرکوبگرانه و ناعادالنه،  شرایط را بر
زندگی اقشار فقير و تحت ستم جامعه، هر روز بيش از پيش سخت تر 

نگاهی کوتاه به شرایط دشوار زنانی که به تنهایی . ساخته است
طبق . سرپرستی فرزندانشان را بعهده دارند، موید چنين واقعيتی ست

گزارش خبرگزاری فارس، عضو شورای اسالمی شهر تهران، معصومه 
 ۵/١ اشاره می کند که در آن خبر از وجود  ١٣٨۵ی از سال آباد، به  آمار

زنانی که به هر . ميليون زن سرپرست خانوار در ایران داده شده است
سرپرست خانواده شده اند با ) و عمدتا خارج از اراده خود( دليلی 

ناکامی های فرهنگی و اجتماعی مواجه اند و مشکالت ناشی از فقر 
آمار . ی است که این زنان با آن روبرو هستندیکی از مهمترین معضالت

زنان سرپرست خانوار که از طریق ارگان ها و نهادهای وابسته به دولت 
جمع آوری شده به این نکته ... همچون اداره بهزیستی، کميته امداد و 

نيز اشاره می کند که این زنان به لحاظ حمایتی تحت پوشش هيچ 
  .ارگانی قرار ندارند

  
، زنان سرپرست خانوار که به دالئل متفاوتی از جمله اعتياد در حقيقت

شوهرانشان به مواد مخدر، طالق، مرگ زودرس در اثر فشارهای 
... اقتصادی و اجتماعی، عوارض ناشی از جنگ ارتجاعی ایران و عراق و 

به تنهائی مجبور به اداره امور اقتصادی و پيشبرد سایر مسئوليتهای 
ان خویش شده اند، یکی از فقيرترین و محرومترین سنگين خانه و فرزند

این قشر محروم ، قربانيان اوضاع . اقشار جامعه بشمار می روند
. دهشتناکی هستند که رژیم و نظام حاکم برای آنها بوجود آورده است

با این وجود، مسببين این اوضاع نابسامان یعنی سران ضد خلقی 
نکرده و به همين خاطر، آنها در جمهوری اسالمی، به وضعيت وخيم آنها 

درون جامعه ی ایران با معضالتی دست و پنجه نرم می کنند که  بدليل 
ه هر روز اشکال حاکميت نظام استثمارگرانه سرمایه داری وابست

اضافه بر این، در شرایط اجتماعی ایران، . می گيردهولناکتری به خود 
عرصه های زندگی مردم جایی که  یک دیکتاتوری عنان گسيخته در تمام 

حکم می راند، زنان در زیر تازیانه قوانين ارتجاعی و زن ستيز، بخصوص 
قوانين غير انسانی در محيط های کار، از موقعيت بسيار نامطلوبی 

  .  برخوردارند
  

زنان سرپرست خانوار جهت  تامين نيازهای اقتصادی خود و فرزندانشان 
 دارند و به دليل زن بودن با موانع به کارهای موقت و طاقت فرسا اشتغال

اغلب این . و شرایط دشوارتری در جامعه جهت یافتن کار مواجه هستند
زنان در محيط های کار مورد استثمار شدید و اذیت و آزار و سوء استفاده 

زنان بطور کلی نيز در مقایسه با مردان . کارفرمایان خود قرار می گيرند
و از هيچگونه تامين اجتماعی برخوردار حقوق کمتری دریافت می کنند 

زنان سرپرست در ایران با فشارها و آسيب های اجتماعی رو .  نيستند
به رشدی مواجهه هستند که در واقع عامالن اصلی  آن در راس حاکميت 

حاکميتی که تا به امروز در پاسخ به نيازها و خواسته . قرار گرفته اند
اختناق، بيکارسازی، زندان و اعدام های به حق مردم، تشدید سرکوب و 

معتادین و بزهکاران را پيشه خود کرده و هرگز حاضر نيست بدليل ماهيت 
ارتجاعی خود کوچکترین قدمی در راه رفع این معضالت و حتی برخورد 

  .  صحيح با روی آوری افراد به انواع نابهنجاریهای اجتماعی بردارد
  

صيبت بار این قشر از زنان باید به واقعيت این است که در شرح موقعيت م
بررسی عميقتر ریشه های این پدیده پرداخت و به آن بعنوان یک عارضه 
اجتماعی که در واقع با سایر عوارض اجتماعی گره خورده و اساسا در 

سياسی  استثمارگرانه حاکم بوجود -نتيجه تسلط مناسبات اقتصادی
ل رفع ستم از زنان زحمتکشی به همين دلي. آمده و تداوم یافته نگاه کرد

که به تنهایی بایستی بار مسئوليت تامين نيازهای خود و فرزندانشان را 
در شرایط وحشتناک اقتصادی و اجتماعی ایران بدوش بکشند، همچون 
سایر اقشار تحت ستم خلق فقط و فقط در پرتو نابودی سيستم اقتصاد 

  . سالمی قرار دارد داری و حافظان آن یعنی حاکميت جمهوری امایهرس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  
  
  

    ""ييپيام فدايپيام فداي""
  بر روي شبكه اينترنتبر روي شبكه اينترنت

  از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران 
  ::در اينترنت ديدن كنيد در اينترنت ديدن كنيد 
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  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايرانبراي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران
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 !افزايش بودجه نظامي جهان
" Sipriسيپری "الـمللـی تحقيقات برای صلح در استکهلم  به موجب آماری که انيستيتوی بين 

 افزايشی برابر با ٢٠٠۶بودجه نظامی جهان در سال  در کتاب سال خود منتشر کرده است
 ميليارد دالر ١٢٠٠ داشته وبه مبلغی بالغ بر ٢٠٠۵درصد نسبت به سال  )٣٫۵(سه و نيم 
ای که بر  ، رئيس پيشين اين انيستيتو در مقدمه"Alyson Bailesآليسون بيلز . "رسيده است

اياالت متحده آمريکا از سويی " جنگ با تروريسم"کتاب مزبورنوشته از جمله گفته است که 
نظامی در جهان شده و از سويی ديگر درست به اين دليل موجب منجر به افزايش تسليحات 

به موجب آماری که در اين کتاب . پذيری هر چه بيشتر جامعه جهانی گشته است آسيب 
 درصد از کل بودجه يادشده ۴۶ارائه شده اياالت متحده آمريکا در سال گذشته به تنهايی 

 ۵اين ميزان . ت نظامی خود کرده استرا صرف تسليحا(!!!)  ميليارد دالر ۵٢٩يعنی حدود 
 می باشد که خود رقمی نجومی ٢٠٠۵درصد بيشتر از ميزان بودجه نظامی آمریکا در سال 

 ميليارد دالر داشته باشيم بايد به ۵٢٩برای اينکه درکی از ميزان این عدد نجومی یعنی  . بود
ـی ساالنه کشور هلند خاطر بياوريم که اين ميزان تقريبًا معادل کل توليد ناخالص مل

  !باشد می
   
حاکی از آن است که بودجه نظامی جهان در خالل ده سالـی که از "  Sipriسيپری "گزارش  

در حالی که  در دوران .  درصد داشته است٣٧ شروع می شود افزايشی برابر با ١٩٩٧سال 
 که در  سال پس از جنگ جهانی دوم تاکنون هيچگاه ميزان کل بودجه نظامی به اندازه ای

  . نشان داده شد،افزايش نشان نداده بود٢٠٠۶
  

نويسد که در حاليکه بودجه سرانه تسليحات  در گزارش ساالنه خود  می"  Sipriسيپری " 
باشد اما در بخش بزرگی از   دالر می١٨۴نظامی برای هر نفراز ساکنان کره زمين  معادل 

در . و پرورش خيلی کمتر از اين است کشورهای جهان بودجه سرانه بهداشت و يا آموزش 
 کشور جهان بودجه سرانه ساالنه بهداشت و درمان حتی ۶۴شود که در  گزارش اضافه می

  !باشد  دالر می۵٠کمتر از 
    
 ۵٧اگر به بودجه ساالنه موسسات بهداشت و درمان جهانی : "در اين گزارش آمده است 

سان از مرگ حتمی نجات پيدا خواهند کرد و اگر  ميليون ان٨ميليارد دالر اضافه شود، هر سال 
توان به هدفی   ميليارد دالر در خدمت مبارزه با فقر قرار داده شود می١٣۵ای معادل با  بودجه

 درصد ۵٠ ميزان فقر را تا ٢٠١۵که سازمان ملل متحد در اين مورد معين کرده رسيد و تا سال 
ر مقابل بودجه نظامی جهانی، که در سال بايد به ياد داشت که اين ارقام د"  کاهش داد

الزم به ياد  .آيند  ميليارد دالر بوده است، رقمهای نا چيزی به حساب می١٢٠۴ مبلغ  ٢٠٠٦
 در صد مجموع معامالت تسليحاتی در جهان را به خود اختصاص ٣٠آوری است که امريکا 

  .داده و در راس فهرست صادرکنندگان سالح قرار دارد


