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  1386  اسفند             ازدهمدو   دوره جديد سال    ارگان چريكهاي فدايي خلق ايران                          

  
  سرمقالهسرمقاله    

  !، تعرض وحشيانه جديدي به كارگران1387دستمزد هاي سال 
 هزار توماني نشان مي دهد كه كـارگران محـروم ايـران در سـال آينـده بايـد       219  هزار توماني با حد اقل دستمزد 600تنها يك مقايسه كوچك بين خط فقر         ...

امـري كـه تحقـق آن       .  تـامين كننـد    "خط فقـر  "مجموع تمامي هزينه هاي سرسام آور يك زندگي ابتدايي و بخور و نمير را با دستمزدي معادل تقريبا يك سوم                     

 هر چه بيشتر خانواده هاي كارگري در زير چرخ دنده ماشين استثمار و سركوب رژيـم ضـد         "زوال"محال بوده و نتيجه آن به قول كارگران رنجديده چيزي جز            

به قول يكي از كارگران كه اظهاراتش در مطبوعات حكومتي چاپ شده با اين دسـتمزدها  . خلقي جمهوري اسالمي و سرمايه داران زالو صفت وابسته نخواهد بود    

   ".حلبي آباد پناه گرفته و نان و هوا بخورند تا بتوانند با اين دستمزد ناچيز  براي مدتي زنده بمانندكارگران به همراه خانواده بايد در "
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آگاهي هر آينه كه با صداقت انقالبي توام گردد، آگاهي هر آينه كه با صداقت انقالبي توام گردد، ""
  ""منشاء ايماني تزلزل ناپذير مي گرددمنشاء ايماني تزلزل ناپذير مي گردد

  

  ))  م تاكتيكم تاكتيك مبارزه مسلحانه هم استراتژي ه مبارزه مسلحانه هم استراتژي ه  ((

 اسـفند    اسـفند   1111جاودان باد خاطره پـر افتخـار جـان باختگـان            جاودان باد خاطره پـر افتخـار جـان باختگـان            

مسعود احمـد زاده، عبـاس      مسعود احمـد زاده، عبـاس      : : چريكهاي فدايي خلق، رفقا   چريكهاي فدايي خلق، رفقا   

مفتاحي، مجيد احمدزاده،اسداهللا مفتاحي،حميد توكلي و      مفتاحي، مجيد احمدزاده،اسداهللا مفتاحي،حميد توكلي و      

  ..غالمرضا گلويغالمرضا گلوي

ــدگي و   ــان زن ــه در جري ــه اي ك ــستهاي پاكباخت ــدگي و  كموني ــان زن ــه در جري ــه اي ك ــستهاي پاكباخت كموني

يده يده مرگشان مظهر عشق به طبقه كارگر و خلقهاي ستمد        مرگشان مظهر عشق به طبقه كارگر و خلقهاي ستمد        

و سمبل كينه اي پايان ناپذير به دشمنان توده هاي تحـت            و سمبل كينه اي پايان ناپذير به دشمنان توده هاي تحـت            

 اسفند سال    اسفند سال   1111 و درست به همين جرم در تاريخ          و درست به همين جرم در تاريخ         ستم بودند ستم بودند 

 پس از تحمل شكنجه هاي فراوان توسـط مـزدوران            پس از تحمل شكنجه هاي فراوان توسـط مـزدوران           13501350

امپرياليسم و پس از آن كه با دفاعيات قهرمانانه خود در           امپرياليسم و پس از آن كه با دفاعيات قهرمانانه خود در           

بيدادگاه هاي شاهنشاهي، اين بيدادگاه هـا را بـه صـحنه         بيدادگاه هاي شاهنشاهي، اين بيدادگاه هـا را بـه صـحنه         

حاكمه امپرياليسم و مزدورانش تبـديل كردنـد توسـط          حاكمه امپرياليسم و مزدورانش تبـديل كردنـد توسـط          مم

رژيم وابسته به امپرياليـسم شـاه در ميـدان چيـت گـر              رژيم وابسته به امپرياليـسم شـاه در ميـدان چيـت گـر              

  !!تهران به جوخه اعدام سپرده شدندتهران به جوخه اعدام سپرده شدند

  ::در اين شماره مي خوانيددر اين شماره مي خوانيد
  

  44................فتگو با رفيق اشرف دهقاني در باره جنبش زنان فتگو با رفيق اشرف دهقاني در باره جنبش زنان گگ
  

  1212  ............................................................  !!زنان در گذرگاه تاريخزنان در گذرگاه تاريخ
  

    1414    .................... مارس  مارس 88گزارشاتي از مراسم و تظاهرات هاي گزارشاتي از مراسم و تظاهرات هاي 
  

    1515    ........................................................))رحيمه توخيرحيمه توخي! (! (اي زناي زن: : شعرشعر
  

  1616. . ..........................بيان اسرار هويداي تاريخ جمهوري اسالميبيان اسرار هويداي تاريخ جمهوري اسالمي
  

  1199    ........................))ششمششمقسمت قسمت ((مصاحبه با رفيق محمود خليلي مصاحبه با رفيق محمود خليلي 
    

  2222..........................................................  تدارك براي جنگهاي فضاييتدارك براي جنگهاي فضايي
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  !، تعرض وحشيانه جديدي به كارگران1387دستمزد هاي سال 

 

 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه كارگران از سوي رژيم 219اعالم رقم ناچيز 
ده ها هزار خانواده كارگري را در آستانه بار ديگر  1387ال جمهوري اسالمي براي س

بهار در غم و اندوهي سهمگين فرو برد و تصوير مخوف هيوالي فقر و فالكتي كه به 
بركت حاكميت سياه اين رژيم در سال آينده نيز بر فراز حيات فالكت بار آنها سايه 

  . افكنده را بار ديگر بروشني در مقابلشان قرار داد
  

  در آخرين روزهاي اسفند مـاه      به گزارش روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي        بنا  
 حداقل مزد روزانه با نـرخ يكـسان بـراي           87از اول سال    اعالم كرد كه    شوراي عالي كار    

 نسبت بـه    " درصدي 20"با يك افزايش    مشمول قانون كار    دائم و موقت    كليه كارگران   
. خواهد بـود ) هفتاد و سه هزارو دويست ريال      ( ريال   200 هزار و    73مبلغ  سال گذشته،   

 درصدي در شرايطي ست كه مطابق آمار منتـشره از سـوي نهـاد               20البته افزايش ادعايي    
گـر  . درصد پيش بينـي شـده اسـت   30هاي اقتصادي خود رژيم، رقم تورم در سال جاري  

 در صـد    50ك بـه    چه در واقعيت  نرخ تورم  بنا به گزارشات رسانه هاي خود رژيم نزدي              
مي باشد اما حتي اگر بدون هيچ شك و شبهه اي همين آمار هاي حكومتي را معيار قـرار                   
دهيم روشن مي شود كـه در ميـزان دسـتمزدهاي واقعـي هـزاران هـزار تـن از كـارگران          

 صورت نگرفته بلكه بر عكس بـا    "افزايشي"محروم ما در سال آينده نه تنها كوچكترين         
زندگي بخور ونمير آنان در سال آينده هر چه بيشتر سـقوط كـرده و               توجه به رقم تورم،     

در گرداب فقر و گرسنگي و تنگدستي و عواقـب وحـشتناك ناشـي از آن فـرو خواهـد                
 هزار تومان در ماه توسط شوراي عالي كار 219تصويب حد اقل دستمزد به ميزان . رفت

ان اسـت، در شـرايطي      كه يك نهاد ضد كارگري دست ساز سرمايه داران و حكومت آنـ            
اعالم مي گردد كه اين نهاد ضد كارگري حتي كوچكترين وقعي بـه تالشـهاي برخـي از                  
كارشناسان وابسته به خود نظام هم نگذارد كه با بيمناكي از عواقـب اجتمـاعي و سياسـي                  
دستمزدهاي بخور و نمير كارگري براي نظام حاكم، در بحبوحه بحثهاي مربوط به تعيـين               

 هزار تومان در ماه را داده 300مزدها براي سال آينده پيشنهاد تعيين دستمزد حد اقل دست
  . بودند

رسوايي رژيم ضد كارگري جمهوري اسالمي در تعيين حداقل دسـتمزد كـارگران وقتـي              
بهتر جلوه گر مي شود كه در يابيم كه بنا به اعتراف خود ارگانهاي به اصطالح كـارگري              

ــ  صميم گيــري امــسال دســت ســاز رژيــم ، در جلــسات ت
شــوراي عــالي كــار بــراي تعيــين دســتمزدها، باصــطالح  

يعنــي مــزدوران رژيــم در لبــاس (نماينــدگان كــارگران 
 بـه عنـوان مـثال حـافظ منـافع           "شـورا "در اين   ) كارگر

كــارگران حتــي در زمــان تــصميم گيــري نهــايي هــم در 
ــايت       ــراف س ــه اعت ــد و ب ــته ان ــضور نداش ــسات ح جل

 در ايـن    "ماينده كـارگران  ن" از مجموع سه     "دسترنج"
نهاديكي به علـت كانديـداتوري در مجلـس ضـد خلقـي             
درگير مسايل نمايـشات انتخـابي خـويش بـوده و دوتـن             
ديگر هم در عين حال كه از نهايي شدن رقم اعالم شـده             

ــده    ــوان حــداقل دســتمزد ســال آين ــه عن ــي "ب ــار ب اظه
 مي كنند، در همان حـال بـراي سـرمايه داران            "اطالعي

 دل مي سوزانند و رسما اعالم مـي كننـد كـه             زالوصفت
 مالي پرداخت بيـشتر از ايـن مبلـغ را           "توان"گويا آنها   

شـوراي عـالي    "امري كه نه تنها پوشالين بـودن        !!ندارند
 و واقعيـت كـارگزاري آن بـراي سـرمايه داران و             "كار

گان نماينـد "كارفرمايان دولتي را نشان مي دهد بلكه در همان حال ماهيت ضد كارگري              
 شــركت كننــده در ايــن ارگــان را هويــدا ســاخته و گوشــه اي از فريبكــاري "كــارگري

را  ... گردانندگان رژيم و چگونگي  كاركرد ارگانهاي ضد كارگري آن زير نام شـورا و              
  .  برمال مي سازد

  
از سوي ديگر تعيين دستمزد كارگران در اين سـطح بـراي سـال آينـده در شـرايطي كـه                     

 600درآمـد  خط فقـر را   ) يكي از ارگانهاي وابسته به نظام((ان تهران است"كميته مزد"
 بخوبي نـشان مـي دهـد كـه زنـدگي ميليونهـا تـن از         اعالم كرده است در ماه  هزار تومان 

كارگران و زحمتكشان ما و خانواده هايشان در سال آينده به چه وخامت شديدتري دچار    
ي حقيقت وحشتناك شرايط زندگي در نظام       اگر به اين ارقام كه معموال تمام      . خواهد شد 

ضد خلقي حاكم را منعكس نمي كنند را مبنا قرار دهيم ، تنها يك مقايـسه كوچـك بـين            
 هـزار تومـاني نـشان مـي دهـد كـه             219 هزار توماني با حد اقـل دسـتمزد          600خط فقر   

كارگران محروم ايران در سال آينده بايد مجموع تمـامي هزينـه هـاي سرسـام آور يـك               
 تـامين  "خط فقـر "ندگي ابتدايي و بخور و نمير را با دستمزدي معادل تقريبا يك سوم    ز

امري كه تحقق آن محال بوده و نتيجه آن به قول كـارگران رنجديـده چيـزي جـز            . كنند
 هر چـه بيـشتر خـانواده هـاي كـارگري در زيـر چـرخ دنـده ماشـين اسـتثمار و                      "زوال"

رمايه داران زالو صـفت وابـسته نخواهـد         سركوب رژيم ضد خلقي جمهوري اسالمي و س       
به قول يكي از كارگران كه اظهاراتش در مطبوعـات حكـومتي چـاپ شـده بـا ايـن             . بود

كارگران به همراه خانواده بايد در حلبي آباد پناه گرفته و نان و هوا بخورند          "دستمزدها  
   ".تا بتوانند با اين دستمزد ناچيز  براي مدتي زنده بمانند

   
اقعي رنج و فالكت ناشي از مصوبه فوق زماني بهتر روشن مـي شـود كـه دريـابيم                   ابعاد و 

دستمزد فوق به اعتراف صريح شوراي عالي كار تنها كارگراني را در بر مـي گيـرد كـه                   
اگر به اين واقعيت توجه كنـيم كـه   . باصطالح مشمول قانون كار ارتجاعي رژيم مي باشند 

 زمامداري دولت خـاتمي فريبكـار بـا سـازمان           رژيم ضد خلقي جمهوري اسالمي در زمان      
دادن يكي از وحشيانه ترين هجومهاي ضد خلقـي بـه حقـوق ابتـدايي كـارگران مـا و بـا           

نظير خـروج كارگـاه هـا و واحـد هـاي         (تصويب يك سلسله قوانين ضد خلقي و ظالمانه         
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ون كارگر از شمول قـانون كـار،طرح اصـالح صـنايع قـالي بافي،قـان              5توليدي با كمتر از     
حمايت از بازسازي و نوسازي صنايع نساجي كشور و خروج واحد هاي توليدي با كمتـر                

عمـال صـد هـا هـزار تـن از كـارگران را از       )  كارگر از شمول بخشي از قانون كـار    10از  
شمول همان قانو ن كار ارتجاعي خويش نيز خارج كرد، اگر توجه كنيم كه بنابـه برخـي             

 درصـد كـل كـارگران مـا را     70هـم اكنـون بـيش از       آمار هـاي نهـاد هـاي خـود رژيـم              
 يعني كـارگراني كـه بـا قراردادهـاي موقـت اسـتخدام شـده انـد                  "كارگران قراردادي "

تشكيل مي دهند، تنها  آن گاه در خواهيم يافت كه سـرمايه داران وابـسته و كارفرمايـان              
ل دستمزدها به ،  هيچ الزامي به پرداخت همين حد اق"قانون"مزدور در واقعيت و مطابق 

بخش بزرگي از طبقه كارگر در سال آينده را نخواهند داشـت و درحقيقـت آنهـا هـستند           
كه فارغ البال از حمايت جمهوري اسالمي از اعمال تبهكارانه شان در طول سال راجـع بـه           

  .پرداختن دستمزد كارگرانشان تصميم مي گيرند
  

تازه (دستمزدهاي سال آينده كارگران  هزار توماني به عنوان حداقل 219تعيين رقم نازل 
واقعيت فقر و فالكـت هـر       ) به شرطي كه اين دستمزدها به موقع و تماما پرداخت گردند          

.  در انتظار كارگران ما مي باشد را به نمـايش مـي گـذارد                1387چه بيشتري كه در سال      
امعـه  رژيم ضد خلقي جمهوري اسالمي با اين مصوبه در حقيقت بخش بسيار بزرگـي از ج      

تحت سلطه ما يعني طبقه كارگر را در سال جاري نيز بـه غـرق شـدن در گـرداب فقـر و                       
 مـزدوران   "عـدالت اسـالمي   "گرسنگي هر چه بيشتر محكوم كـرده و فـراز ديگـري از              

تحت حاكميت اين نظـام     . امپرياليسم در ايران را در انظار عمومي به نمايش گذارده است          
نه در حالي كه طبقه حاكم يعني بورژوازي وابسته         ضد خلقي ست كه ما شاهديم كه چگو       

يكي از وحشتناكترين شرايط استثمار را براي طبقه كارگر ايران بـه مثابـه توليـد كننـده                  
اساس ارزشها و ثروتهاي جامعه آفريده است ميليونها تن از كارگران و زحمتكشان ما در                

 نظـام ديكتـاتوري     تحـت حاكميـت چنـين     . آتش گرسنگي و فقر و محروميت مي سوزند       
است كه ما مي بينيم در شرايطي كه جيـب مـشتي از سـرمايه داران زالوصـفت وابـسته و                    
اربابان جهاني آنها از بابت غارت و استثمار كارگران ما و منابع و ثروتهاي آنـان هـر روز           
پر تر و پرتر مي گـردد، در همـان حـال تعـداد هـر چـه بيـشتري از كـارگران نـاتوان از                       

بتدايي ترين نياز هـاي يـك زنـدگي عـادي شـرمنده زن و فرزنـدان گرسـنه و          برآوردن ا 
تحت حاكميت اين نظـام ضـد خلقـي سـت كـه سـرمايه داران و                 . عريان خود مي گردند   

كارفرمايان استثمارگر با تحميل وحشيانه ترين شرايط كار و استثمار در محيط هاي كـار،    
خانـه  "وليـدي را بـه قـول كـارگران بـه      كارگران را به برده و كارخانه ها و واحد هاي ت      

 معــروف اش كــرده انــد و بــا عقــد "گــشتابو"ي زمــان فاشيــسم هيتلــري بــا  "نازيــستها
قراردادهايي كه نظاير آن را تنها مي توان در روابط اسارتبار بين بـرده هـا و بـرده داران            

 و هـر    عصر كهن ديد، ماه ها حتي همين حقوق بخور ونمير را به كارگران نمي پردازنـد               
جا هم كه مصالح غارتگرانه شان ايجاب كند و يا با كـوچكترين اعتراضـي بـر عليـه ايـن                

 كـارگران زحمـتكش، بـا گـسيل         "اخراجهاي فلـه اي   "اوضاع طاقت فرسا روبرو شوندبا      
سربازان گمنام امام زمان، با ترور و مجازات و شالق زدن كارگران مبارز اين نظـام ضـد                   

  .خلقي را اداره مي كنند
  

گرچه رژيم ضد كارگري جمهوري اسالمي با تعيين يك رقم نازل به عنوان دسـتمزدهاي               
 كوشيده است تا با تعرضي ديگر به سطح معيـشت و حيـات كـارگران دسـت                  1387سال  

سرمايه داران وابسته زالو صفت را در استثمار هر چه بيشتر كارگران باز بگـذارد، امـا بـا                   
ارگران به جان آمده امسال نيز بي ترديد مـا بـا مـوج         توجه به روحيه مقاومت و مبارزه ك      

گسترده اي از اعتراضات و اعتصابات كارگري بر عليه اين اوضاع جهنمي و براي تحقق               
حداقل خواستهاي كارگران نظير افزايش دسـتمزد هـا بـه نـسبت نـرخ تـورم  ، پرداخـت              

بي شك آتش ايـن  . حقوقهاي معوقه و بهبود شرايط طاقت فرساي كارروبرو خواهيم بود 
مبارزات عادالنه در سال جاري بار ديگر زمـين را در زيـر پـاي ديكتـاتوري حـاكم گـرم                   

  . خواهد كرد
يورش رژيم به دسترنج بخور و نمير كارگران و عواقب خانه خراب كـن آن در زنـدگي                  
صدها هزار تن از كارگران محروم و زحمتكش ما يكبار ديگر ماهيـت نظـام ضـد خلقـي                   

 نمايش مي گذارد و نشان ميدهد كه تازماني كه اين نظام ظالمانـه و رژيمهـاي                 حاكم را به  
بر حيات و هستي آنها حاكم مـي باشـند    ) در هر شكل و شمايلي    (ضد كارگري حافظ آن     

كوچكترين چشم اندازي براي بهبود زنـدگي و معـاش كـارگران گرسـنه و فقيـر وجـود                  
از اعماق جامعه تحـت سـلطه مـا ضـرورت           حقيقتي كه بار ديگر و با قاطعيت تمام         . ندارد

نابودي تمامي اين دستگاه استثمار و سركوب را با انقالبي به رهبري طبقه كارگر  فريـاد                 
  .مي زند

 

 

 !!مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالميمرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي

ميائي يهاي ش ارتش تركيه بر عليه مردم كردستان گازهاي سمي و سالح
 !بكار برد

  
در دیـدار از  : رد سـوهيل  اعـالم کـ    سـفيه يکی از اعضای پارلمان عراق بـه نـام     

 از   آثــار اســتفاده  در قنــدیل عــراق توســط ارتــش ترکيــه منــاطق بمبــاران شــده
 اسـت خـانم       کـرده    شميایی و گازهـای سـمی را مـشاهده          سالحهای ممنوعه 

 اهلـی و      حيوانـات اهلـی و غيـر         الشـه   سوهيل گفت در مناطق بمبـاران شـده       
بــر اســاس . انــد  شــده  بــر اثــر گــازی ســمی خفــه   کــه پرنــدگان زیــادی را دیــده

 سـاعت هنـوز حـساسيت بـسياری از          ٢٤مشاهدات وی اين گـاز حتـی بعـد از           
خـانم سـوهيل در     .  کند   ایجاد می   قبيل سوزش چشمها و تنگی نفس و سرفه       

 اسـت    در بغداد منتـشر کـرد اظهـار کـرده        ٢٠٠٨ مارس   ٩ دفتر او در    ای که   بيانيه
   اسـت کـه       کـار بـرده     ای را بـه     حه اسل   چه   ارتش ترکيه   باید روشن شود که    " که

 و بازمانـدگان آن منـاطق         و از بـين رفتـه        شـده   تعداد زیادی از اهالی محل خفه     
ــد  گــشته دچــار نــوعی بيمــاری ناشــناخته   ســوهيل از همــه  خــانم ســفيه." ان

   از منـاطق بمبـاران شـده        کـه  نهادهای مـدعی دفـاع از حقـوق بـشر خواسـت           
 از    ترکيـه    شـيميایی کـه      معلوم کنند این سـالح      دیدن کنند و    توسط دولت ترکيه  

  .  نوعی بوده است  است از چه  کرده آن استفاده

  

يكي از كودكان كرد قرباني بمباران شيميايي رژيم 
  در حلبچه1985ضد خلقي صدام حسين در سال 
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با توجه به این که     . با تشکر از این که این گفتگو را پذیرفتيد        : سوال

 مارس امسال، صدمين سالگرد روز جهانی زن فرا می رسـد،            ٨در  
د قبل از هر چيـز نظـر شـما را در مـورد پيـشرفتهای جنـبش                  جا دار 

از نظر شما این پيـشرفتها  . زنان در طی صد سال اخير جویا شویم  
  چه بوده و چگونه حاصل شده اند ؟ 

  
 قبل از هرچيز از فرصت پيش آمده استفاده کرده و فـرا رسـيدن روز         :پاسخ

کــارگر و جهــانی زن را بــه همــه زنــان تحــت ســتم و بــه خــصوص بــه زنــان   
خوشـحالم در آغـاز     . زحمتکش در ایران و در سراسر جهان تبریک می گویم         

این گفتگو یادآوری کنم که همانطور که می دانيد تعيين یک روز در سال به               
عنوان روز زن، یک موفقيت مبارزاتی برای کمونيست ها و به خصوص زنـان              

ــود   ــارزاتی آنهــا کــالرا زتکــين ب ود چنــين البتــه خــ. کمونيــست و ســمبل مب
بـر عليـه   ) زنان و مردان کارگر(موفقيتی تنها در بستر رشد مبارزات کارگران  

سرمایه داران و دولت های حامی آنها حاصل شده و خـود ايـن روز نيـز يـاد                   
بـر ایـن   . مـی باشـد  ١٨٥٧مبارزات زنان کارگر نساجی در امریکا در سال      آور

و بـه خـصوص زنـان       مبنا می خواهم اظهار اميدواری کنم که کمونيست ها          
نيـز بتواننـد در قبـال        کمونيست در ایران تحت سلطه سرمایه داران وابسته       

زنان رنجدیده و تحت ستم ميهن خود و در رأس آنها زنان کارگر و زحمتکش               
به وظيفه تاریخی خود عمل نموده و امکان یابند که جنبش زنان در ایـران را     

خـصوصی و رسـيدن بـه       در جهت محو جامعه طبقـاتی مبتنـی بـر مالکيـت             
سوسياليـسم کـه تنهـا راه رهـائی کامـل زنـان از قيـد هـر سـتمی اســت،          

افـزایش  . ایـن اميـدواری، البتـه بـی پایـه و اسـاس نيـست          . رهنمون سازند 
ــران و رشــد روز افــزون     ــر در ای تعــداد و جمعيــت کــارگری در چنــد دهــه اخي

ر، اعتراضات کارگری در سطحی گسترده و به واقـع در وسـعت تمـام کـشو               
اميد فراوان و چشم اندازهای پر نوری را بـرای هـر کمونيـستی ایجـاد مـی                
کند تا با تکيه بر قـدرت تـاریخی پرولتاریـا کـه ویرانگـر اصـلی آخـرين جامعـه                  

 و بر پا دارنده جهانی آزاد و انسانی است، در این راه مبارزه               طبقاتی تاريخ 
ژی تمام بـه وظـایف   به خصوص ما زنان کمونيست باید بکوشيم با انر      . نماید

تاریخی و انقالبی خود به طور کلی در قبال کـارگران و زحمتکـشان جامعـه                
خود و بطور مشخص در قبال زنان کارگر و زحمتکش و جنبش زنان در ایـران                

تأکيـد مـن روی ایـن موضـوع بـویژه از آن روسـت کـه                 . جامه عمل بپوشانيم  
و در شـرایطی  امروز در شرایط تضعيف جنبش کمونيستی در سطح جهـان          

که ایده های بورژوائی امکان رواج گسترده تـری را در زمينـه هـای مختلـف                 
اجتماعی یافته اند، جنبش زنان در ایران نيز از هجوم ایدئولوژیکی گسترده            

درست به همين خاطر اسـت      . انديشه های بورژوائی در امان نمانده است      
، صدای مبارزاتی آنـان  که امروز نه، فریادهای رنج و درد زنان زحمتکش و نه          

در چنين وضعيتی حتـی خيلـی از        . می شود بدرستی در همه جا منعکس      
کسانی که ادعای کمونيست بودن دارند و گـاه سـخنان رهبـران و رهـروان                
کمونيست گذشته را در رابطه با زنان کارگر و زحمتکش تکرار می کنند، در              

راهـی را مـی رونـد    عمل همان اهداف و نظراتی را تبليغ می کنند و همان         
بنـابراین تأکيـد بـر مخـدوش نکـردن          . که جنبش بورژوائی زنان معرف آنست     

مرزهای طبقاتی در جنـبش زنـان و تـالش بـرای تقویـت گـرایش پرولتـری و                   
کمونيستی در این جنبش، امـری اسـت الزم کـه امـروز وظيفـه عـاجلی را                  

  .برای کمونيست های راستين تشکيل می دهد
  

 اول سئوال شما که به نظر من در واقع پيشرفت هـای             اما در مورد قسمت   
 جنبش زنان را در صد سـال اخيـر بـه لحـاظ تـاریخی مـد نظـر دارد، ضـروری                     

است به عقب یعنی به صد سال پيش برگردیم و اگر چه نمـی تـوان همـه                  
مسایل مربوط به زنان درطی این پروسه طوالنی را بـازگوئی نمـود ولـی بـا      

کـه   کنفـرانس بـين المللـی زنـان سوسياليـست         نگاهی به مقطع برگزاری     
طی آن روز جهانی زن تعيين گرديد و توجه بـه وضـعيت و شـرایط زنـدگی و          
کار اکثریت زنان در جوامع غرب در همان مقطع می توان فهميد که جنـبش               

اتفاقــًا . زنــان چــه فــراز و نــشيب هــائی را در ایــن مــدت طــی کــرده اســت  
اتی کـه در ایـن کنفـرانس مطـرح و         همانطور که می دانـيم یکـی از موضـوع         

زنـان کـارگر نـساجی    مورد توجه قرار گرفت، شرایط کار و زندگی و مبـارزات     
ها   در کارخانه زنان کارگر ساعت شيره جان١٢ روزی بيش از .در امریکا بود 

کشيده می شد بدون آنکـه مـزدی دریافـت کننـد کـه بـه آنهـا امکـان دهـد                      

.  خـود و خـانواده خـود فـراهم نماینـد     حداقل شرایط زندگی انسانی را برای 
نمونـه  . این یک نمونه از زندگی ميليونها زن کارگر و زحمتکش در غـرب بـود              

ای که ترسيم گر تصویر بسيار سياهی از شرایط کـار و زنـدگی زنـان تحـت         
  .ستم در کشورهای غربی در قرن نوزده و اوایل قرن بيستم می باشد

  
 شب، خـسته  ٨عازم کار گشته و ساعت   زنانی را تصور کنيد که صبح زود        

زنی را به تصور آورید که بچه شيرخواره اش         . و کوفته به خانه بر می گردند      
را به همراه بچه یا بچه های دیگرش در خانه گذاشته و اگر خـوش شـانس    

.  دیگری در ازاء کمـی پـول سـپرده اسـت           شخصاست به مادر پيری ویا به       
ادر در کارخانــه جــان مــی کنــد، از ایــن بچــه در تمــام مــدت طــوالنی کــه مــ 

گرسنگی بيقرار است و جيغ می زند و این در حالی است کـه مـادر نيـز از                   
درد شدید پستان های پر شيرش که از زیر لباس نيز چکه می کند، در رنج                

این ها هـر چنـد ممکـن اسـت کـه توصـيف هـای شـاعرانه بـه نظـر                      . است
اتفاقـًا مـورد اخيـر    . باشـند برسند اما واقعی هستند و تصورات خيالی نمی      

یکی از تصاویری است که در گزارش بازرسـان کارخانـه هـا در انگلـستان از                 
شــرایط کــار و زنــدگی زنــان کــارگر در ســالهای قبــل از خيــزش زنــان کــارگر  

" وضع طبقه کارگر در انگلـستان     "نساجی در امریکا، در کتاب انگلس به نام         
ن دوره انگلستان رجـوع نمـود       می توان به نشریات رسمی آ     . نقل شده اند  

و متوجه بسياری از واقعيات دردناک زندگی و کار زنان کارگر در آن دوره هـا                
شد، همانطور که مارکس در کتاب کاپيتال نيز بر مبنای همان گزارشات بـه              
گوشه هائی از کار و زندگی زنان و دختران جـوانی مـی پـردازد کـه گـاه در                    

بيش از حد کار آنهم در شرایط بی غذائی         محيط تنگ کارگاه به دليل فشار       
اینها تصاویری اسـت    . معمولشان، حتی جان خود را نيز از دست می دادند         

که حتی در اوایل قرن بيستم عينًا و یا با تفاوت هائی در کشورهای غربی                
تنها با رجوع به این واقعيت ها و مقایسه آن با شـرایط کـار و                . وجود داشت 

حال حاضر در کشورهای غربی، می توان آن گذشته         زندگی کارگران زن در     
بـا مـد نظـر داشـتن آن         . سياه را باز شناخت و راه طی شده را درک نمـود             

گذشته، امروز اگر تنها به قوانين مربوط به زایمان و مرخصی های مربوط به  
آن، اگر به مسایلی چون برخورداری مادران از مهد کودک که هنوز عليـرغم              

 کــه بــورژوازی در ســالهای اخيــر بــه دســت آوردهــای   يــورش گــسترده ای
مبارزاتی زنان در گذشته انجام داده در بعضی از کشورها، امکـان اسـتفاده              

 یا با هزینه کم برای خانواده های کارگری وجود دارد توجه            رایگاناز آن بطور    
کنيم، اگر ببينيم که کـسب هـر یـک از چنـين امـوری در چـه پروسـه هـای                      

ن پذیر شده است؛ و از بين بردن و رفع بسياری از تبعيـضاتی        مبارزاتی امکا 
که زنان این جوامع همواره از آنها در رنج بودند را در نظر بگيریم و همچنـين                 
به عنوان مثال در شرایط وجود پارلمان هائی با شرایط دموکراتيک ، به یـک               

م، اگـر  نمونه از مبارزات آنان در ارتباط بـا بدسـت آوردن حـق رأی توجـه کنـي               
ببينيم که حقوق اجتماعی زنان در غرب به طور وسيع در قانون به رسميت   

 از حقـوقی برابـر بـا مـردان          در خيلی از عرصه ها    شناخته شده و آنها امروز      
برخوردارند و در شرایط وجود نسبی آزادی های دموکراتيـک در ایـن جوامـع               

 گفتگو با رفيق اشرف دهقاني
  مسايل جنبش زناندر باره برخي از 

  
 با در جريان يك گفتگوبرخي از سواالت در رابطه با مسائل جنبش زنان را )  مارس8(اني زن به مناسبت صدمين سالگرد  روز جه: پيام فدائي

  .رفيق اشرف دهقاني در ميان گذاشتيم كه آنچه در زير مي آيد حاصل اين گفتگو است

  

امروز در شرایط تضعيف جنبش کمونيستی در سطح جهان و در           
شرایطی که ایده های بورژوائی امکان رواج گـسترده تـری را در             

 یافته اند، جنبش زنان در ایـران نيـز          زمينه های مختلف اجتماعی   
از هجوم ایدئولوژیکی گسترده انديـشه هـای بـورژوائی در امـان             

ــده اســت ــه،    . نمان ــه همــين خــاطر اســت کــه امــروز ن درســت ب
فریادهای رنج و درد زنان زحمتکش و نـه، صـدای مبـارزاتی آنـان               

در چنين وضعيتی حتـی     . می شود بدرستی در همه جا منعکس      
 که ادعای کمونيست بودن دارند و گـاه سـخنان         خيلی از کسانی  

رهبران و رهروان کمونيست گذشته را در رابطه با زنـان کـارگر و              
زحمتکش تکـرار مـی کننـد، در عمـل همـان اهـداف و نظراتـی را           
تبليغ می کنند و همان راهی را مـی رونـد کـه جنـبش بـورژوائی               

ی بنـابراین تأکيـد بـر مخـدوش نکـردن مرزهـا           . زنان معرف آنـست   
طبقاتی در جنبش زنان و تالش بـرای تقویـت گـرایش پرولتـری و               
کمونيستی در ایـن جنـبش، امـری اسـت الزم کـه امـروز وظيفـه                 

 .عاجلی را برای کمونيست های راستين تشکيل می دهد
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اسـت، وقتـی   اين تساوی حقوقی تا حد زيادی در ميان همگـان جـا افتـاده               
همه اینها را در نظر بگيریم، آنگاه می توانيم در یابيم که جنبش زنان در کل  
و به لحاظ تاریخی در راه تحقـق خواسـتهای برحـق خـویش چـه گـام هـای              

  . بزرگی را در طی صد سال اخير به جلو برداشته است
  

شکی نيست که جنبش زنـان در صـد سـال گذشـته راه مـستقيمی را بـه              
. رده بلکه فـراز و نـشيب هـای زیـادی را از سـر گذرانـده اسـت                  جلو طی نک  

اتفاقًا بدون توجه به این فراز و نشيب ها هرگز نمی توان شناخت درستی              
در رابطه با فراز های این جنبش       . از پيشروی های جنبش زنان بدست آورد      

در غرب باید خاطر نشان شد که عـالوه بـر تـأثيرات بـسيار مثبتـی کـه ایـن                 
فعاليــت احــزاب کمونيــست و زنــان کمونيــست در اروپــا و امریکــا  جنــبش از 

گرفته است، اساسًا یکی از وقایعی که بـا اهميـت تـرین و برجـسته تـرین                  
تأثير را در مسير پيشروی جنبش زنان در تاریخ داشته است، همانا انقـالب           

این نکتـه بـسيار مهمـی اسـت کـه           .  در روسيه می باشد    ١٩١٧کبير اکتبر   
در پرتــو ایــن انقــالب کــارگری و حکومــت  . آن را فرامــوش نمــودهرگــز نبایــد 

، تـساوی زن و مـرد در همـه          برای اولـين بـار در تـاریخ       کارگری منتج از آن ،        
از ایـن   .  زمينه ها رسما اعالم شد و قوانينی به نفع زنان به تصویب رسـيد             

عنـوان  رو برای اولين بار در تاریخ، زنان حقيقتًا احساس کردند که به آنها به       
عـالوه بـر ایـن      . یک انسان کامل ارزش گذاشته شـده و برخـورد مـی شـود             

تحت تأثير این انقالب بـود کـه جنـبش هـای انقالبـی و مترقـی در سراسـر                  
ایـن  .  جهان که زنان بخـشی از شـرکت کننـدگان در آنهـا بودنـد پـا گرفتنـد                  

 جنبش ها در اروپا و امریکا به گونـه ای و در کـشورهای مـستعمره و نيمـه                  
مستعمره و وابسته به گونه ای دیگر جریان یافتند ؛ و درست در بطـن ایـن                 
ــه ســلطه       ــرب و برعلي ــستم ســرمایه داری در غ ــه سي ــه برعلي ــارزات ک مب
امپریاليستی در کشورهای دیگـر و بـه منظـور رسـيدن بـه آزادی و ایجـاد و                   

بوجـود آمـده بودنـد، جنـبش زنـان نيـز بـا طـرح بعـضی از                    بسط دموکراسی 
 خاص خود و مبارزه بـرای دسـت یـابی بـه آن خواسـت هـا، قـدم                    مطالبات  

در رابطـه بـا ایـن نکتـه بـسيار بـا             . های هر چه بيشتری را به جلو برداشت       
بر مبنای تجارب مبارزاتی صد   که  اهميت، باید یادآوری نمود و تأکيد کرد        

سال اخير، جنبش زنان هيچوقت به تنهائی و مجزا از جنبش هـای        
 ننموده و به جلو نرفته است، بلکه این جنبش          اجتماعی دیگر رشد  

درست در بطن جنبش های انقالبی و مترقی عمومی امکان رشد           
 اتفاقًا درست به خـاطر درک       .و طرح مسایل خاص خود را یافته  است        

زنان کمونيـست بـه عنـوان پيـشروان اصـيل جنـبش             چنين واقعيتی،   
 زنـان را   زنان همواره کوشيده اند فعاليت برای حـل مـسایل خـاص           

در راستای مبارزه برای تغيير وضع ظالمانه عمـومی موجـود پـيش         
ببرند و این را به مثابـه اسـاس فعاليـت هـای مبـارزاتی خـود قـرار                

  .دهند
  

ــوال ــر   :سـ ــشی از    ٨اگـ ــانی زن بخـ ــه روز جهـ ــه مثابـ ــارس بـ  مـ
دستاوردهای جنـبش کـارگری و کمونيـستی اسـت ، تـأثير افـت و                

يـستی بـر مبـارزات زنـان را چگونـه           خيزها و بحرانهای جنبش کمون    
  می بينيد؟

  
 بلـی، بوجـود آمـدن روز جهـانی زن، یکـی از دسـتاوردهای جنـبش                :پاسخ

کارگری و کمونيستی است که مسلمًا بدون تالش مستقيم زنـان کـارگر و              
افـت و خيـز ایـن        در رابطـه بـا  تـاثير       . کمونيست نمی توانست حاصل شود    

ن از تـأثيرات انقـالب اکتبـر صـحبت        جنبش ها روی جنبش زنـان، پـيش از ایـ          
ایــن انقــالب بــه عنــوان اولــين حکومــت کــارگری پيروزمنــد آنهــم در    . کــردم

کشوری با وسعتی بسيار بزرگ ، حقيقتًا در رشـد آگـاهی وارتقـای روحيـه                
انقالبی در ميان کارگران و زحمتکشان و همه محرومين جهان و در بيـداری              

 دست امپریاليستها و تحت سلطه      آنها حتی در کشورهائی که کامال اسير      
 افتادن قـدرت سياسـی بـه    به واقع. آنها قرار داشتند، تأثير بسزائی داشت    

، موضوعی نبـود کـه کـارگران و زحمتکـشان و            دست طبقه کارگر در روسيه    
به همـين خـاطر درسـت       . همه ستمدیدگان جهان را به وجد و غليان نياورد        

ترقی و انقالبی در اقـصی نقـاط        متعاقب انقالب اکتبر بود که جنبش های م       
 و کمونيسم بـيش از پـيش در ميـان کـارگران و روشـنفکران                ندجهان پا گرفت  

بـرای سـالها، وضـع غالـب     . روبرو گشت انقالبی با اقبال هر چه وسيع تری   
در پرتو این فضا بهيچوجه عجيـب نيـست   . به ویژه در دنيای غرب، چنين بود     

 شـاهد آنـيم کـه      ١٩٣٥نيا در سال    که ما در جریان حمله فاشيسم به اسپا       
جوانان کمونيست و انقالبی از سراسر کشورهای اروپائی، از سوئد گرفته           
تا فرانسه و انگليس و حتی از یونان، دسته دسته برای جنگ با فاشيـسم             
و کمک به انقالب اسپانيا راهی آن دیـار مـی گردنـد و سـپس در ارتبـاط بـا                     

اوج گيری مبـارزات ضـد اسـتعماری    جنگ جهانی دوم و پس از آن ما شاهد   
در نقاط مختلف با گرایـشات چـپ هـستيم و بعـد شـاهد انقـالب چـين بـه                      

در ایــن . رهبــری مائوتــسه دون و انقــالب ویتنــام بــه رهبــری هوشــی مــين 
شرایط مبارزاتی همراه با برافراشته بودن پرچم سرخ کمونيسم اسـت کـه             

خویش و بـرای رسـيدن بـه    مبارزه زنان نيز در راه تحقق خواستهای عادالنه       
آزادی، در اقصی نقاط جهان راه ظفر نمون خود را طی مـی کنـد و بـه طـور                    
مشخص و برجـسته در اروپـا و امریکـا دسـت آوردهـائی را از آن خـود مـی                     

اگر این دست آوردهـا و تـاریخ هـای بـه تـصویب رسـيدن قـوانينی در             . نماید
گذرانيم، خـواهيم دیـد کـه       پارلمان های این کشورها به نفع زنان را از نظر ب          

همـــه آنهـــا درســـت در شـــرایط رشـــد جنـــبش هـــای کـــارگری و  
 در حقيقت امـر سـرمایه       .کمونيستی در این کشورها تحقق یافته اند      

داری در غرب، تنها برای ایجاد سد در مقابل کمونيسم در این منطقه، خود              
ه را ناچار به عقب نشينی و تن دادن به خواسته های جنبش زنـان بـا توجـ                

ایـن سـرمایه داری     . به رشد و اهميـت قابـل مالحظـه آن جنـبش مـی دیـد               
حاضر بود کـه از تـرس و وحـشت مـرگ بـه تـب رضـایت دهـد، از ایـن رو در                         

ــا رفــورم بــه جنــگ انقــالب رفــت    ایــن . مقابــل رشــد کمونيــسم در غــرب، ب
برخوردی بود که سـرمایه داری در کـشورهای غربـی نـه فقـط در رابطـه بـا                

در ارتبـاط بـا جنـبش هـای کـارگری و دیگـر جنـبش هـای         جنبش زنان بلکـه     
  .اجتماعی نيز انجام داد

  
  

 جنبش زنان در دیگر کشورهای دنيا نيـز در ایـن دوران از رشـد و گـسترش                  
از جمله در این دوره با انقـالب کوبـا نيـز مـواجهيم کـه                . زیادی برخوردار شد  

 ور، حتـی تـا    دست آوردهای چشمگير زنان کوبا به خاطر انقالب در این کش          
امروز و عليرغم همه تحوالتی که در آن کشور رخ داده  نيز تا حدی به قوت                 

چگـونگی مبـارزات زنـان در کـشورهای مختلـف و دسـت              . خود باقی اسـت   
آوردهای مبارزاتی شان هریک باید بطور جداگانه مورد بررسـی قـرار گيـرد،              

پيشرفت هـای   اما به طور کلی در دوره مورد بحث می توانيم در مجموع از              
  . مبارزات زنان در اقصی نقاط دنيا صحبت کنيم

  

جنبش کمونيستی امروز بـسيار تـضعيف گـشته اسـت و در شـرایط  سـير                  
قهقرائی جوامعی که زمـانی بـا رهبـری طبقـه کـارگر، انقالبـاتی در آن هـا                   
بوجود آمده بود و بویژه با برمال شدن کامل انحطاط جامعه شوروی سـابق،              

 هـر زمـان دیگـری در زیـر خـرواری از اتهامـات و برچـسب        کمونيسم بيش از  
های غير واقعی قرار گرفته و ایده ها و گرایـشات ضـد کمونيـستی یـا غيـر                   

در چنين . کمونيستی فضای بيشتری برای عرض اندام کردن پيدا نموده اند        
شرایطی مسلم است که جنبش زنان نيز نمی توانـست از آلـودگی هـای               

البته این بـه معنـی تـسلط ایـدئولوژی          . در امان بماند  ایدئولوژیکی بورژوائی   
به خصوص که پـس از سـپری شـدن          . های بورژوائی بر جنبش زنان نيست     

یک دوره از زمانی که فمينيسم در صدد غلبه بر جنبش زنان در غرب بر آمد     
 ميالدی، آن ایـده هـا دیگـر از مقبـوليتی برخـوردار              ٦٠وشکست آن در دهه     

ه دليل ضعف جنبش کمونيستی در حال حاضر، جنـبش     با اینحال ب  . نيستند
زنان در مجموع بر مبنای ایده های درخشان کمونيستی هم حرکـت نمـی              

به طور کلی تأثير افت جنبش کمونيـستی بـر جنـبش زنـان را بایـد در                   . کند
همــان چهــارچوبی مــورد توجــه قــرار داد کــه  کــل جنــبش هــای انقالبــی و  

در شـرایط کنـونی بـا توجـه         .  ارزیابی نمود  مترقی را می توان با توجه به آن       
به گرفتار آمدن سيستم سرمایه داری جهانی در بحرانی شدید، ما شاهد            
هجوم گسترده بورژوازی به دست آوردهـای مبـارزاتی پيـشين از جملـه در               

ایـن امـر در شـرایط ضـعف جنـبش           . حوزه مسایل مربـوط بـه زنـان هـستيم         
بـا دسـتی هـر چـه بـازتر زمينـه       کمونيستی به ارتجاع امکان می دهـد کـه         

های ستم و استثمار هر چه شدید تر نيروی کار زنـان را بوجـود آورده و بـه                   
بيهوده نيست که ما امروز به عنوان مثـال در          .  سرکوب مبارزات آنان بپردازد   

کشورهای غربـی شـاهد کوشـش هـائی بـرای تقویـت مراکـز مـذهبی بـا                   
جاد زمينه هائی برای جلوگيری از     تبليغات ارتجاعی بر عليه زن و از جمله ای        

سقط جنين هستيم در حالی که خشونت بر عليه زنان نيز از جمله همراه              
بــا ایجــاد تــسهيالت هــر چــه بيــشتر بــرای کمپــانی هــای تجــارت ســکس،  

روی کـار آمـدن و تقویـت        . دراشکال گوناگون رواج هر چه بيشتری می یابـد        
ز در ابعـادی بـسيار      حکومت های مذهبی اسالمی و رشد ارتجـاع زن سـتي          

وحــشتناک در کــشورهای بــه اصــطالح اســالمی کــه مــا در کــشور خــود از  
نزدیــک در جریــان آن قــرار داریــم نيــز یکــی از جلــوه هــای برجــسته هجــوم  
سرمایه داران به دستاوردهای مبارزاتی زنان و ایجـاد زمينـه هـای مـساعد               
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د سـتم و  در ایـن کـشورها ابعـا    . برای استثمار نيـروی کـار زنـان مـی باشـد           
استثمار و یا جنایات آشکاری که بر عليه زنـان صـورت مـی گيـرد غيـر قابـل              

یک نمونه از آن جنایات که مایلم در اینجا بازگو کنم مربوط به         . توصيف است 
خدمتکار از مـصر بـه عربـستان سـعودی مـی باشـد کـه در                 " قانونی"صدور  

ا از قــرارداد در آنجــ.  هفتــه نامــه االهــرام در تابــستان ســال قبــل درج شــده
 خبر داده شـده و      به عربستان سعودی  " کلفت جوان  "١٢٠٠٠صدور سالی   

حمدی السعيد نماينده مجلس و  مسئول کميته بهداشت پارلمـان،           از قول   
ربـودن و فـروش ارگـان      " او بـه    . حوادث هولنـاکی توضـيح داده شـده اسـت         

ال عـضو  کبد برای انتقـ های زنده خدمتکاران از جمله کليه و بخش هايی از         
 آينـده ی آنهـا      که قربانيان از آن مطلع نيـستند و بـرای سـالمت جـسمی و              

معمـوال بـه    : "اشاره نموده و اضافه کـرده اسـت       ." عواقب سختی در بردارد   
طـی چـک    . ارائه ميدهنـد  " چک آپ "خدمتکاران، يک برنامه کنترل سالمتی      

 گـاه بـا و      -ندآپ آنها را بيهوش ميکنند و ارگان مورد نظر را از بدن خارج ميکن             
  ."گاه بدون اطالع آنها

ولی آنچه  .  به این خبر هولناک می توان از جنبه های مختلف برخورد نمود           
اساسی اسـت توجـه بـه شـرایط زنـدگی بـسيار غيـر انـسانی اسـت کـه                     
سيستم سـرمایه داری بـرای ميليـون هـا زن کـارگر و زحمـتکش در اقـصی                

 بــا رشــد جنــبش هــای بــه نظــر مــن تنهــا. نقــاط جهــان بوجــود آورده اســت
 که چشم انداز از بـين رفـتن چنـين           کمونيستی و مبارزات طبقه کارگراست    

  .ستم ها و جنایاتی در حق زنان و امکان واقعی رهائی زنان بوجود می آید
   

 بگذارید روی مـسایل زنـان ایـران متمرکـز شـویم و سـوال                 :سوال
ن ، سير   کنيم که با توجه به آنچه که گفتيد بطور مشخص و در ايرا            
  مبارزات زنان در صد سال اخير را چگونه بررسی می کنيد؟

  
 اگر مبداء رشـد مبـارزات زنـان در ایـران را از دوره مـشروطه در نظـر                    :پاسخ

بگيریم می بينيم که زنان مبارز ایران در راه رسـيدن بـه حقـوق دموکراتيـک                 
خویش و برای کسب حقوق برابر بـا مـردان از چـه کـوره راه هـای سـختی                    

زمـانی بـود    . بور کرده و چه شرایط دشوار و سياهی را از سر گذرانده اند            ع
که بر مبنای شریعت اسالم و سنت هـای عقـب مانـده و ارتجـاعی، چنـان            
غل و زنجيرهائی بر دست و پای زنان بسته شده بود کـه آنهـا نـه فقـط در                    
بی حقوقی کامـل بـسر مـی بردنـد بلکـه ایـن امـر، هـم از طـرف حاکميـت               

جانب مردم و خود زنان نيز بـه طـور عمـوم امـری       جود و هم  از    سياسی مو 
در چنين شرایطی آنچه به عنوان وظيفه اصلی و واقعی          . پذیرفته شده بود  

در مقابل زنـان پيـشرو و مبـارز بـرای رهـائی خـود قرارداشـت، کوشـش در                    
 آن شرایطی بود که حکم بر بردگی و زمينه های عينی و مادیجهت تغيير 

ــراین اســاس مــا در دوره انقــالب مــشروطه شــاهد   .  دادبنــدگی زن مــی ب
فعاليــت بــی دریــغ زنــان در همــه حــوزه هــای مبــارزاتی و بــه عبــارتی دیگــر 

  .شرکت در این انقالب هستيم

  
 دموکراتيــک ایــران بــا خــصلت ضــد     -انقــالب مــشروطيت، انقــالب بــورژوا   

 امپریاليستی بود که کـسب حقـوق و آزادیهـای دموکراتيـک، مـضمون آن را               
مسلم است که پيروزی چنين انقالبی، اصلی ترین زمينه        . تشکيل می داد  

را برای بالندگی مبارزات زنان تا رسيدن بـه حقـوق عادالنـه خـویش بوجـود                 
در مقابــل ایــن انقــالب، از یــک طــرف همــه مــرتجعين داخلــی از   . مــی آورد

محمدعلی شاه قاجار گرفته تـا آخونـدهائی چـون شـيخ فـضل اهللا نـوری و                  
ای فئودال بی رحم ضد مشروطه در نقاط مختلف ایران  قرار داشتند       خان ه 

و از طرف دیگر امپریاليست ها و عمدتًا امپریاليـست هـای انگلـيس و روس      
ــوگيری از تحقــق اهــداف      ــن انقــالب و جل ــد کــه در جهــت شکــست ای بودن
دموکراتيک و ضد امپریاليستی آن، دست به هـر اقـدام خـونين و ارتجـاعی                

يت مبارزات زنان در دوره مشروطيت با در نظـر گـرفتن چنـين              اهم. می زدند 
در ایـن دوره، زنـان مبـارز توانـستند بـا پـاره              . شرایطی قابل درک می باشد    

کردن بسياری از محدودیت ها و حـصارهای دور خـود، در کنـار مـردان مبـارز       

آنهـا از دسـت زدن بـه انـواع          . دست بـه مبـارزه قـاطع برعليـه ارتجـاع بزننـد            
ت در شکل هـای مختلـف گرفتـه تـا شـرکت در انـواع کارهـای آگـاه                   اعتراضا

به طور کلـی مـی تـوان گفـت کـه زنـان در               . گرانه مبارزاتی شرکت داشتند   
دوره مشروطيت در همـه حـوزه هـا و در انـواع  و اشـکال مختلـف مبـارزه ،                      

مـثًال در شـرایطی کـه هرگونـه تجـدد خـواهی و نـشر               . حاضر و فعال بودنـد    
انه در جامعه از طرف انواع و اقـسام مـرتجعين حـاکم، جـرم               افکار آزادیخواه 

محسوب می شد و به خصوص اگر این تجدد خواهی در رابطه با زنان بـود،                
ــاهی         ــوان گن ــه عن ــه شــده و ب ــدا مواج ــا خ ــر و ضــدیت ب ــگ کف ــا ان ــورا ب ف
نابخشودنی سرکوب می شد، در آن شرايط، این زنان با چه عزم راسـخی              

سـنت هـای ارتجـاعی مردسـاالرانه قـدم          جهت شکـستن دیوارهـای تنـگ        
گوناگون از جمله سواد آموزی و کوشـش در تأسـيس        برداشته و به اشکال   

مدارس دخترانه و یا انتشار نشریات خاص زنان به طرح مسایل و مشکالت             
اما حتی بيشتر از این، زنان در آذربایجان و تبریـز کـه مهـد             . خود دست زدند  

همه کارهای برشمرده فوق، بـه اقـدامات        انقالب مشروطيت بود، عالوه بر      
زنان در آذربایجان، درحوزه های کار خطرنـاک        . مبارزاتی دیگر نيز دست زدند    

آذوقه رسانی به جبهه های جنگ که گاه به قيمت ازدسـت دادن جانـشان          
جنـگ نيـز فعاليـت       تمام می شد، تا شرکت مسلحانه در خود جبهـه هـای           

ن شجاع و رزمنده برای این کـه بتواننـد          باید دانست که این زنا    . می نمودند 
در کنار مردان، اسلحه بدست بجنگنـد، بـه دليـل حاکميـت مطلـق فرهنـگ                 
مردساالری در جامعه آن زمان که زنـان را حقيـر پنـد اشـته و تنهـا بـودن در                     
خانه و آشپزخانه را شایسته آنها می دانست، مجبور بودنـد لبـاس مردانـه               

ن کـردن هویـت زنانـه خـود، وظـایف انقالبـی            بتن کنند و با پوشـاندن و پنهـا        
این وظایف انقالبـی همانـا وظـایفی در جهـت ایجـاد             . خویش را انجام دهند   

شرایط دموکراتيک در جامعه بودند که امکان پـاره کـردن بنـدهای اسـارت از             
  . دست و پای زنان را به آنها می داد

  
  

ت گرفـت   همه اقـدامات و فعاليـت هـای زنـان کـه در دوره مـشروطيت صـور                 
عليرغم شکست آن انقالب، ارزشمند بوده و تأثيرات خود را در جامعـه بجـا               

بـــا ایـــن حـــال شکـــست انقـــالب مـــشروطيت و عـــدم تحقـــق . گذاشـــتند
خواستهای دموکراتيک مردم در کل، به معنی عدم دستيابی زنان به آزادی      

ه بنابراین درهنگام تنظيم قانون اساسی، با توجه بـ        . های مورد نظر نيز بود    
نقــش غالــب مــرتجعين در آن کــه عمــدتا از ایــادی امپریاليــستها و از جملــه 
آخوندها با فرهنگ شدید مـرد سـاالری بودنـد، کمتـرین تـوجهی بـه تـأمين                  
خواســتهای دموکراتيــک زنــان نــشد و بــر بــی حقــوقی زنــان کماکــان صــحه 

 همانطور که خيلی از خواستهای دموکراتيک کل توده ها نيـز            -گذاشته شد 
اما عليرغم همه تـالش مـرتجعين، تـأثيرات         . قانون زیر پا گذاشته شد    در آن   

مثبت مبارزات دموکراتيک و آزادیخواهانه زنان و مردان مبارز در طـی انقـالب              
مشروطيت چنان بود که پس از آن انقالب، راه برای حـضور هـر چـه بيـشتر                  

  . زنان در مسایل اجتماعی گشوده شد
  

در صد سال اخير نمـی تـوان شـرایط شـدیدًا            در بررسی مبارزات زنان ایران      
دیکتاتوری و اختناقی که با کودتای انگليـسی رضـا شـاه و بـا بوجـود آمـدن                   

 در ایران بوجود آمد و تا به امروز ادامـه  اولين بار برای حاکميت امپریاليستی 
چــه در زمــان رضــا شــاه و چــه در دوره  . یافتــه اســت را از نظــر دور داشــت 

ر حالی که شدیدًا با برقراری کمترین آزادی های         پسرش محمد رضا شاه د    
دموکراتيک و از جمله آزادی هائی به نفع زنان در جامعه مقابله می شـد و                
هرگونه حرکتی در این جهت سرکوب می گشت، در همان حال بـا تقویـت               
روحانيون مرتجع و حمایت های مادی و معنوی از مراکز مـذهبی، از سـنت               

ه دفاع شده و فرهنگ های عقب مانده موجود در          های فئودالی مردساالران  
سـلطه ایـن رژیـم هـای        . مورد زن وسيعًا در جامعه تبليغ و ترویج مـی شـد           

دیکتـــاتور از یکطـــرف مـــانع از بـــسط مبـــارزات زنـــان در راه کـــسب حقـــوق 
دموکراتيک خود بود و از طرف دیگر این رژیم ها به خاطر نياز برای بسط هـر         

 ويـژه خـويش   ریاليستی در ایران؛ با روش هـای    چه بيشتر سرمایه های امپ    
به همين دليل . سعی در کشاندن زنان به صحنه های اجتماعی را داشتند  

هم مثًال ممنوعيت آزادی پوشـش در دوره رضـا شـاه کـه در مـورد زنـان بـه                     
معروف است، نـه تنهـا باعـث برافتـادن حجـاب در جامعـه و              " کشف حجاب "

اعی نـشد بلکـه بـه دليـل فقـدان زمينـه           روی آوری زنان به حوزه های اجتم      
های اقتصادی و اجتمـاعی الزم بـرای ایـن منظـور، نتيجـه عکـس داده و در                

در دوره  . سطح توده ای باعث خانه نشين شدن هر چـه بيـشتر زنـان شـد               
محمد رضا شـاه، رشـد سيـستم سـرمایه داری و الزامـات ناشـی از آن در                   

بــه صــحنه هــای اجتمــاعی، ارتبــاط بــا کــشيده شــدن زنــان بــه بــازار کــار و 
در این زمان، زنـان در شـرایطی وارد کـار    . برجستگی هر چه بيشتری یافت   

در حوزه های اقتصادی و اجتماعی شـدند کـه درسـت بـه دليـل نيـاز رژیـم                    
شــاه بــرای تقویــت مــرتجعين مــذهبی بــه عنــوان پــشتيبانان حکومــت ضــد  

ع، در واقـ  . مردمی خـویش، فرهنـگ مردسـاالری همچنـان سـيطره داشـت            
بلحاظ تاریخی از این زاویه نيز باید متوجه بود کـه زنـان ایـران هرگـز فرصـت                   
نيافتند که همچون زنـان در کـشورهای اروپـائی، رهـائی از قيـد و بنـدهای                  

با ) آنچنان که در غرب انجام شد     ( مذهبی را در یک مسير طبيعی      -فئودالی
دخالـت  مبارزه خود بر عليه مرتجعين مدافع موسـسات مـذهبی و هـر نـوع            
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بـه همـين خـاطر نيـز در تمـام دوران حکومـت              .  پيش ببرند  مذهب در دولت،  
پهلوی ها همواره بين نياز به ورود زنان به بازار کار و صحنه های اجتمـاعی                
از یک طرف و نياز ارتجاع به محکم کردن قيد و بندها بر دست و پای زنان و                  

تناقـضات غيـر قابـل    محدود کردن هر چه بيشتر آنان در جامعه از طرف دیگر        
در . حلی بوجود می آمد که البته زنان بيشترین صـدمه را از آن مـی دیدنـد                

چنين وضعی تا آنجا که به مبارزات زنان ایران مربـوط اسـت، بطـور کلـی در                  
، در موارد متعددی بـه هنگـام        )پدر و پسر  (دوره حکومت های ننگين پهلوی      

ــارز امکــان     ــان مب ــوده ای، زن ــر آمــد جنــبش هــای ت فعاليــت در راه تحقــق ب
خواستهای عادالنه زنـان را یافتـه و حتـی موفـق بـه تـشکيل انجمـن هـا و                     
سازمان های زنان نيز گشته و مسایل خاص زنان را مورد برخورد قـرار داده               

حتی در جریان جنبش جنگل در شمال ایران، برگزاری جشن روز زن در             . اند
ر تـاریخ ایـران بـه ثبـت          مارس توسط زنـان آگـاه و پيـشرو در آن جنـبش، د              ٨

  . رسيده است
  

با نگاهی به گذشته می توان دید که اگر چه مبارزات زنان در پيوند با رشـد      
کل جامعه در تمام مدت مورد بحث، روندی رو بـه جلـو داشـته اسـت ولـی                   

 استعدادها وتوانـائی هـای زنـان بـه طـور عمـوم در جامعـه        ٥٠هنوز تا دهه    
ذهنيـت جامعـه، زن موجـودی ضـعيف بـشمار           هنـوز در    . شناخته شده نبود  

می رفت؛ و این امر در ميان آحاد مختلف جامعه فرهنگ پذیرفتـه شـده ای                
ــا         ــه زنه ــسبت ب ــشتری ن ــی بي ــای ذات ــائی ه ــردان از توان ــا م ــه گوی ــود ک ب

این را حتی خود زنان نيز باور داشتند، چـرا کـه هنـوز بـه قـدرت            . برخوردارند
 ، ٥٠در ضـمن تـا دهـه    . ف نبودنـد خود بـه عنـوان یـک انـسان مـستقل واقـ            

جامعه ایران از لحاظ زیربنائی مسيری را طی کرده بود که خـواه نـاخواه بـر                 
درست است که جامعه مـا بـدليل نفـوذ و           . مسير حرکت زنان تأثير گذار بود     

تسلط امپریاليسم بر همه شـئونات آن ، از رشـد و شـکوفائی یـک جامعـه                  
بـه هـر حـال برقـراری سيــستم     سـرمایه داری کالسـيک محـروم شـد، امـا      

  بوجود آورده بـود کـه   ٥٠سرمایه داری وابسته در ایران وضعيتی را در دهه       
زنان به بازار کـار کـشيده شـده و تـا حـدی از اسـتقالل اقتـصادی برخـوردار                     

 بــه خــودی خــود مــی توانــست منجــر بــه  ،امــا ایــن امــر نــه. گــشته بودنــد
 بــا توجــه بــه تبليغــات  ،شناســائی مقــام واقعــی زن در جامعــه گــردد و نــه 

بورژوائی ای که به زن صرفًا به عنـوان یـک کـاال مـی نگریـست و در همـان                     
زمان در جامعه ایران رواج می یافت، امکان می داد که توانائی ها و قابليت            

اکنون در مـوقعيتی کـه زنـان        . های زنان حتی برای خود آنان شناخته شود       
که در بستر آن، زن بتوانـد واقعيـت         در آن قرار داشتند، نياز به شرایطی بود         

وجودی خود را به عنوان انسانی برابر بـا مـرد و بـه عنـوان انـسانی کـه بـا                      
فعاليت هـای خـود حتـی مـی توانـد مـورد تحـسين جامعـه قـرار گيـرد، بـه                       

 جنـبش  ایـن شـرایط را مشخـصًا        . خویشتن و بـه مـردم خـویش بـشناساند         
ــسلحانه  ــه م ــر علي ــه  ب ــم  شــاه ک ــارزات   درنقطــه عطفــی  رژی ــاریخ مب  ت

دموکراتيک و ضد امپریاليـستی مـردم ایـران بوجـود آورد، بـرای زنـان ایـران،                  
واقعيت این است که مبـارزه  مـسلحانه روشـنفکران انقالبـی             . فراهم نمود 

در آن برهه، رکود و خمود را در جامعه در هم شکسته و بخش های آگاه و                 
در مـسير ایـن   . کـشاند پيشرو و سپس توده ها را وسيعًا به صـحنه مبـارزه        

مبارزه سترگ و خونين بود که زنان بـا شـرکت و ایفـای نقـش هـای بـسيار            
برجسته در آن امکان یافتند که شرایط نوینی را در رابطه با زنـان و مبـارزات                 

آنهـا چهـره ای از زن را بـه کـل مـردم ایـران ارائـه         . آنان در جامعه ایجاد کنند    
شناخته نشده  و در تصورشان  نيـز نمـی   دادند که تا آن زمان زن به آنگونه       

زن اکنون انسانی توانا و قدرتمند و قابل احترام بود و دیگـر نـه تنهـا                 . گنجيد
نمی توانست موجودی ضعيف پنداشـته شـود بلکـه کـسی بـود کـه درس                 

با در نظر گرفتن این     . آزادگی به اقشار و طبقات مختلف جامعه می آموخت        
ــد پرســيد کــه   ــت، بای ــا شــر واقعي ــارزه  آی ــان مب ــان آزاده در جری کت زن
 در ایران آغاز شد، با توجه به همـه          ١٣٤٩مسلحانه ای که از سال      

دست آوردهائی که این مبارزه برای کل زنان و رشد مبارزات آنـان             
در پی داشت، خود، یک نقطه عطف در تاریخ مبـارزات زنـان ایـران               

پاسـخ  به نظر من به ایـن سـئوال بایـد صـد در صـد                محسوب نمی شود؟  
 ، مهر خيزش زنـان بـرای گسـست زنجيرهـای عـرف و               ٥٠دهه  .  مثبت داد 

آن عـرف و سـنت      . سنت چند صد ساله بـر دسـت و پـای خـود را داراسـت               
های ارتجاعی سنگين و نفوذ کرده در اعماق جامعه را زنان ایـران بـه هـيچ              
وسيله دیگری جز بـا مبـارزه قـاطع و جـسورانه خـود نمـی توانـستند مـورد                    

 زنان با پاره کردن زنجيرهای اسارت بـر دسـت           ٥٠در دهه   . ار دهند حمله قر 
و پای خود و له کردن همه عرف و سنت های مردساالرانه حاکم بر جامعه               
در زیر پای خود، با قاطعيت بپا خاسته و به عنوان انـسان هـای مـستقل و                   

ن ایـ . برابر با مردان و پا بپای آنان وارد صحنه مبارزه خـونين طبقـاتی شـدند               
تا آن زمان عليرغم همه مبارزاتی کـه از طـرف           . حقيقتًا یک نقطه عطف بود    

زنان صورت گرفته بود، به هر حال در ذهـن جامعـه، زن فـردی درجـه دوم و                   
اما حال وقتی از زیر چادر زنانه که صـرفًا   . وابسته به مرد محسوب می شد     

به عنوان فریب رژیـم شـاه پوشـيده مـی شـد، مسلـسل بيـرون مـی زد و                     
صفير گلوله های چریکهای فدائی ای چون مهرنوش ابراهيمی ها، مرضـيه            
احمدی ها  و نزهت روحی آهنگران ها، به گوش می رسيد که قلب سياه               
دشـمنان خلـق تحــت سـتم ایـران را نــشانه مـی رفـت و بــرای قلـب هــای        
زخمگين و پر اندوه توده ها شادی می آفرید، دیگر زن در ذهن جامعه نمی               

 شرکت وسـيع    ٥٠در دهه   . ی باشد که قبًال شکل گرفته بود      توانست همان 
زنان در مبارزه مسلحانه و در حوزه های مختلف مبارزه طبقاتی، تحـولی در   
. نگرش جامعه چه در ميان مردان و چه زنان نسبت به عنصر زن بوجود آورد              

اگر زن توانسته است اسـلحه بدسـت گرفتـه و بـر عليـه قـدرت حـاکم کـه                     
ن توده ها بـسيار قـوی و قـدرت مطلـق نيـز بنظـر مـی رسـيد،                    اتفاقًا در ذه  

ــام       ــا رشــادت تم ــران ب ــل شــکنجه گ ــسته اســت در مقاب ــر توان ــد، اگ بجنگ
ایستادگی نموده و مقاومت کند، اگر قادر به انجام همه کارهای مربـوط بـه      
سازماندهی و فرماندهی و غيـره مـی باشـد، پـس دیگـر زن را نمـی تـوان             

بـه ایـن ترتيـب بـود کـه در      .   مـرد بحـساب آورد    عنصری ضعيف و وابسته به    
 نــام زن بــه مثابــه انــسانی توانــا و شایــسته، انــسانی رزمنــده و  ٥٠دهــه 

 در  ٥٠در حقيقت دهـه     . شجاع در ذهن جامعه و بر صفحات تاریخ حک شد         
مسير مبارزات زنان ایران، دهه انفجار بود، نه فقـط انفجـار آگـاهی در ميـان                

 .نگی عملکرد زنان در ميدان خونين مبارزه طبقـاتی        آنان بلکه انفجار در چگو    
چيزی شگفت انگيز، ظاهرًا دور از انتظـار و عجيـب و در عـين                حال، بنابراین

حال تحسين آورکه تا آن  زمان سابقه نداشت در تـاریخ زنـدگی زنـان، آغـاز           
  . به تکوین می نمود

  
بـه ثبـوت     وقتی در عمل و در عينيت، زن توانائی ها و شایـستگی خـود را                

رسانده بود، دیگر جامعه نمی توانست با ذهنيـت سـابق خـود در مـورد زن                 
اما چنين موفقيتی تنها و صرفًا با مبارزه بی دریغ زنان پيشرو         . قضاوت نماید 

ــای      ــسلحانه شــرکت داشــته و در ســازمان ه ــارزه م ــستقيمًا در مب ــه م ک
داشـت کـه    باید بيـاد    . انقالبی مسلح آن دوره متشکل بودند، بدست نيامد       

پشتيبانی و حمایت های مادی و معنـوی انبـوه زنـان آزاده ایـران از جنـبش                  
 و ایفای نقش هـای مبـارزاتی مختلـف          ٤٩انقالبی مسلحانه از همان سال      

آنهـا  . از طرف آنان در این مسير، از اهميـت بـسيار بزرگـی برخـوردار اسـت                
ر رابطـه بـا   زنانی بودند که هر یک با به عهده گرفتن یـک وظيفـه انقالبـی د          

ون، نقـش انقالبـی     گجنبش مسلحانه و انجام فعاليت هـای مبـارزاتی گونـا          
 چـرا کـه مبـارزه و        .خود را در ساخته شدن تاریخ به نفع زنـان ایفـاء نمودنـد             

فعاليت های آنان چه در دانشگاه ها، چه در مدارس و چه در دیگر امـاکن و                 
ر مـوثری در    نقـش بـسيا    حوزه های اجتماعی و همچنـين در خـارج کـشور،          

درسـت  . داشـت پيشبرد این جنبش و شناساندن چهره زن مبارز به جامعه    
 بـود   ٥٠با توجه به حضوروسيع زنان انقالبی در جریان مبارزه جاری در دهه             

در غالب این   . که لحن و موضوع ادبيات   پيشين نيز نسبت به زن تغيير کرد             
امری کـه امـروز کمتـر       ادبيات، یاد زن با شراب و گيسوان افشان همراه بود،         

کسی با عنوان روشنفکر با فرهنـگ، چنـان برخـوردی را پـذیرا مـی شـود و        
اصوًال، امروز جز در متون آشکارا ارتجاعی  که اغلب مهر حکومت جمهـوری              
اسالمی را دارند، در اغلب نوشته ها نسبت به زن با لحـن کـامًال انـسانی                

 مرهـون مبـارزات خـود در        ایـن را زنـان ایـران حقيقتـاً        . تری برخورد می شود   
 می باشند که در عـين حـال بـدنبال خـود             ٥٠گذشته و به خصوص در دهه       

 را  ٥٧-٥٦شرکت وسيع زنان در انقالب ضد سـلطنتی و ضـد امپریاليـستی              
فراهم نمود که بر روند تـاریخ مبـارزاتی زنـان ایـران تـأثير بـسزائی گذاشـته               

  .است
  

ن و حاکميــت شــدید در صــد ســال پــيش در شــرایط بــی حقــوقی کامــل ز  
فرهنگ مردساالرانه که مانع از حضور زن به خصوص در شهرها در کنار مرد              
بود، همانطور که اشاره شد، زنان مبارز مشروطيت در کنار مردهـا اسـلحه              

ولی آنها به طور کلی امکان علنی کردن شـرکت خـود در             . بدست جنگيدند 
بـه پوشـيدن لبـاس     مبارزه مسلحانه بر عليـه دشـمن را نداشـتند و مجبـور              

بـه همـين خـاطر    . مردانه و پنهان نگهداشتن حضور خود در جبهه هـا بودنـد        
تنها در موارد اتفاقی، از جمله به هنگام به خاک سـپردن جـسد رزمنـدگان                
. دلير مشروطيت، به وجود زنان دالور در ميان آن اجساد پی برده مـی شـد         

ن، زنان شـجاع و     این موضوع که پس از به توپ بسته شدن مجلس در تهرا           
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مبارز آذربایجان در کنار مردان دليـر ایـن دیـار اسـلحه بـه دسـت گرفتـه و بـا                 
ارتجاع جنگيدند در آثـار مختلـف مربـوط بـه انقـالب مـشروطيت، قيـد شـده                   

ترجمـه رضـا رضـایی،      (ژانت آفاری در کتـاب انقـالب مـشروطه ایـران            . است
 مـثًال   .کـرده اسـت   ، منابعی را در این مورد نقل        )١٣٧٩نشر بيستون سال      

طـاهرزاده بهـزاد از اعـضای نهـضت مقاومـت           : "  آمده اسـت کـه      کتاب در آن 
تبریز، به سرباز مجروحی اشاره کرد که برای مداوا حاضر نبود جامـه اش را              

وقتی ستارخان، رهبر مقاومت، مداخله کرد این سرباز بـه          . از تن به در کند    
 نمی خواهـد لبـاس از تـن    ستارخان اعتراف کرد که زن است و به این دليل    

نوشـته محمـد    " (تبریـز مـه آلـود     "عـين همـين واقعـه، در کتـاب          ". خارج کند 
که ) ١٣٧٩موسسه انتشارات نگاه    -سعيد اردوبادی، ترجمه رحيم رئيس نيا     

نویسنده، طی آن  بسياری از واقعيت ها و مسایل انقالب مشروطيت را در 
مقایـسه ایـن    . ه اسـت  شکل رمان ارائـه  کـرده ، بـصورتی زنـده  نقـل شـد                

 خـویش در    هویـت زنانـه    زنـان آشـکارا بـا        ٥٠واقعيت با این امر کـه در دهـه          
مبارزه مسلحانه وسيعًا شرکت نمودند، بيانگر سير پيشرونده تاریخ از دوره           

 ٥٠ایـن امـر نـشاندهنده آن اسـت کـه در دهـه               . مشروطيت تا آن زمان بود    
 آن زنـان بـر خـالف زنـان          پيشرفت جامعه و پيشرفت زنان در آن حد بـود کـه           

 نظـامی،  -رزمنده مشروطيت امکان یافتنـد در جریـان یـک مبـارزه سياسـی             
قدرت و توانائی های خود را در همه حوزه های مبارزاتی به ثبـوت رسـانده                
و به این طریق مهر ونشان خود را بـه عنـوان زن بـدون وابـستگی بـه مـرد،              

ر چنگـال فرهنــگ و  یعنـی بـه عنـوان انــسانی مـستقل، بـر جامعــه اسـير د      
گـوئی ایـن رسـالتی بـود کـه از      .  سنت های فئودالی مرد ساالرانه بکوبنـد     

انقــالب مــشروطيت بجــا مانــده و مــی بایــست توســط زنــان کمونيــست و   
  .، به عاليترین نحو به انجام برسد٥٠انقالبی در دهه 

     
  

ه می دانيم که عليرغم همه مبارزاتی که زنان در صد سال اخيـر انجـام داد               
اند، آنها هنوز به اکثر خواست های عادالنه و دموکراتيک خود دست نيافته             

زنان، امروز در زیرسلطه  یـک حکومـت مـذهبی و وحـشی خونخـواری                . اند
بسر می برند که حتـی در خـصوصی تـرین امـور زندگيـشان دسـت بـرده و                 
 بواقع دیکتاتوری خود را به چهار چوب خانه ها و امور زندگی خـانوادگی نيـز               

در همين رابطه شاهد توهين به زنان بطور مدام در همـه   . بسط داده است  
مـی  . مراکز اقتصادی و اجتماعی و ضرب و شتم آنان در خيابان ها هستيم            

بينيم که بـدليل رشـد وسـيع سيـستم ظالمانـه سـرمایه داری، فحـشا در                  
ابعاد بسيار گسترده ای در جامعه رواج یافته است و می بينيم که حکومت 

به آن لباس شرعی پوشـانده و تـن فروشـی را    " صيغه" با ارائه راه حل    هم
این اصطالح را دختران جوانی که بـه خـاطر گرفتـار آمـدن              " (بيزینس"به یک   

در فقر و بدبختی به تن فروشی روی آورده اند، در مورد عمل خود بکار می     
ص می بينـيم کـه  نـه تنهـا در زمينـه مـسایل خـا                . ، تبدیل کرده است   )برند

زنان، قـوانينی وجـود ندارنـد کـه نفـع زنـان کـارگر و زحمـتکش و بواقـع نفـع                     
اکثریت زنان درآنها منظور شده باشد بلکه بـرعکس در بـسياری از مـسایل               
. مربوط به زندگی زنان بطور عموم، قوانين بر عليه آنها تنظيم گشته اسـت             

هـا  می بينيم که هر جا بـه تـأمين حقـوق اجتمـاعی زنـان مربـوط اسـت، آن                   
توسط رژیم حاکم زیر پا گذاشته شده، امـا هـر جـا موضـوع مجـازات مطـرح             

با در نظر گرفتن همـه ایـن        . است آن را با شدت در مورد زنان بکار می برند          
ها، اگر با دید تاریخی به این مظالم بنگریم و با مقياس تاریخی به مسيری               

 امـروز   که طی شده است توجه کنيم، می بينيم که خيلی از مسایلی که            
توسط یک رژیم ضد انقالبی زن ستيز بـا توسـل بـه چمـاق و اسـلحه و بـه                     
عبارتی دیگر با زور دولتی بر زنان اعمال می شود، در صد سال پـيش روال                

 بـدون آن کـه   -عمومی را در جامعه در رابطه با زنان تشکيل می داده است         
د سـال   در صـ  . همچون امروز مقاومت و مبارزه گسترده زنان را موجب شود         

پيش سيطره سنت های ارتجاعی که با شریعت اسالم توجيه می شد بر             
زندگی زنـان بگونـه ای بـود کـه مـثًال جـدا سـازی زن و مـرد در حـوزه هـای                     
مختلف اجتماعی بدون دخالت دولت، توسط خود جامعه صورت می گرفت،  

اجـرا مـی    " طبيعـی "این امری پذیرفته شده برای عموم بود که ظاهرًا بطور         
 حتــی در بــسياری از منــاطق، در کوچــه هــا ســعی مــی شــد زنــان و .شـد 

. مردان در مسيرهای جداگانه ای حرکت کنند تا مبادا با هـم تالقـی نماینـد     
آیا این واقعيـت کـه امـروز بـسياری از معيارهـای مردسـاالرانه کـه دیـروز در                   
عرف و سنت هـای جـاری در زنـدگی عمـومی مـردم پذیرفتـه شـده بـود و                     

ک رژیم مذهبی با توسل به قدرت دولتی به آنها تحميل مـی             امروز توسط ی  
شود وبا این حال توسـط زنـان مبـارز ایـران بـه چـالش کـشيده مـی شـود،                      
بيانگر چه واقعيتی است؟ آیا اگر زنان ایـران در طـی مبـارزات گذشـته خـود              
بسياری از آن قيد و بندها و زنجيرهای اسارت بار پيچيده شده بـر دسـت و       

گســسته بودنــد؛ امــروز ضــرورتی داشــت کــه رژیــم جمهــوری پــای خــود را ن
اسالمی آن سنت های عقب مانده فئودالی را با توسل به زور و با وقاحت               
آشکاری که بر همگان روشن است، بر زنان ایران تحميل نمایـد؟ و از طـرف        
دیگر آیا زنان مبارز ایـران در شـرایط کنـونی بـدون از سـر گذرانـدن تـاریخ پـر                      

زنان مبـارز و انقالبـی گذشـته طـی کـرده انـد، قـادر بـه چنـين                    افتخاری که   
مبارزه ای گسترده با ارتجاع جمهـوری اسـالمی مـی بودنـد؟ اتفاقـًا تـالش                 
شدید و مداوم ایـن رژیـم بـرای تحميـل و محکـم کـردن زنجيرهـای اسـارت                    
مردساالرانه بر زنان ، دقيقـًا از رشـد آگـاهی و ارتقـاء سـطح مبـارزات زنـان                    

 می کند و بيانگر آن است که رژیم جمهوری اسالمی به مثابه ایران حکایت 
رژیم نماینـده سـرمایه داری وابـسته در ایـران در جهـت حفـظ و تـداوم ایـن                     
سيستم خود را مجبور دیده است که به هر طریـق ممکـن مـانع از رشـد و                   
پيشروی هر چه بيشتر زنان بـرای دسـتيابی بـه خواسـتهای دموکراتيـک و                

  . دعادالنه خود گرد
  

اولين حرکت مبارزاتی زنان آزاده ایران در مقابل رژیم حاکم، در همـان روزی              
صورت گرفت که آزادی پوشش بـرای زنـان از طـرف خمينـی ممنـوع اعـالم                   

این یک اعتراض جسورانه بود که البتـه نـه از طـرف همـه زنـان از هـر                    . شد
 در .قشر و طبقه ای بلکه از جانب زنانی با مشخصاتی خاص صورت گرفـت            

آن مقطع زنان بورژوا یا در دم و دستگاه خود رژیم جمهوری اسـالمی بـرای                
تحکيم این رژیم تالش می نمودند و یا به عنوان طرفدار سـلطنت بـه خـارج                 

بخـشی از زنـان خـرده بـورژوا نيـز کـه در صـحنه                . از کشور فرار کـرده بودنـد      
 بـا  مبارزه حضور داشتند، خود پيشاپيش روسری بـه سـر کـرده و مـشکلی      

در این ميان زنـانی هـم بودنـد      . حجاب تحميلی جمهوری اسالمی نداشتند    
که با این که خود را سکوالر و چپ می ناميدند، نسبت به خمينـی و رژیـم                  
حاکم دچار چنان توهمی شده بودنـد کـه برخـوردی سازشـکارانه بـا همـه                  

در چنـين شـرایطی     . اقدامات ارتجاعی و حتی خونين آن رژیم مـی نمودنـد          
و بخشی از توده هـای مترقـی       ) عمدتًا جوان ( مشخصًا زنان کمونيست     این
بــر زنــان ایــران " حجــاب"بــا گرایــشات چــپ بودنــد کــه در مقابــل تحميــل زن 

ایـن افتخـاری   . ایستاده و با برپائی تظاهرات، از آزادی پوشش دفاع نمودنـد   
است که کمونيست های راستين و به خصوص زنان کمونيـست بـه خـاطر                

نـه الزامـًا زنـان      (از آن زمـان بـه بعـد زنـان آزاده ایـران              . ر خود ببالنـد   آن باید ب  
در مقابل همه اجحافـات و زورگـوئی هـای رژیـم ایـستاده و بـر                 ) کمونيست

اینها واقعيت های درخشانی هـستند کـه بـدون          . عليه آنها مبارزه کرده اند    
ه گذشتن از مسير مبارزاتی ای که زنان ایران در صد سال گذشته طی کرد         

بـه خـصوص بایـد توجـه داشـت کـه بـدون              . اند، امکان نداشـت بوجـود آینـد       
 و شرکت وسيع زنان در آن و نقـش هـای مبـارزاتی            ٥٦-٥٧انقالب سالهای   

ای کـه در طــی آن انقــالب ایفـا نمودنــد، ایــن حـد از رشــد مبــارزات زنــان در    
شرایط کنونی و آگاهی باال و بلوغ سياسی ای که زنان در ایـن مبـارزات از                 
خود نشان می دهند، هرگـز امکـان بـروز نمـی یافـت؛ تـازه مـی دانـيم کـه           

 شکــست خـورد و ایــن پيـشرفت هــا عليـرغم  شکــست آن    ٥٦-٥٧انقـالب  
در هــر حـال، همــه اینهــا را بایــد جزئــی از دســت  . انقـالب بوجــود آمــده انــد 

آوردهای مبارزاتی زنان ایران دانست که در طی مبارزات صد سـاله حاصـل              
   .   گشته اند

  
 در سال های اخير شاهد تجمعـات و نمایـشات اعتراضـی              :سوال

دالیل شکل گيـری ایـن مبـارزات        . گوناگونی از سوی زنان بوده ایم     
  در چيست؟

  
 در جواب به ایـن سـئوال مـی خـواهم ضـمن گرامـی داشـت یـاد و                     :پاسخ

خاطره رفيق عليرضا نابدل، جمله ای که او در یکی از نوشته هـای درونـی                
مطـرح سـاخته بـود را در اینجـا بيـان            ) وین کتـاب رفيـق احمـدزاده      قبل از تد  (

واقعـًا  ". هر جا ظلم هست مقاومت هم هست، مبـارزه هـم هـست       : "کنم
زمينه و مبنای تجمعات و نمایـشات اعتراضـی زنـان کـه در              . این  طور است   

سال های اخير بيش از پيش شکل گرفته است همانا شدت ظلم و سـتم               
 جامعه ایـران بـه زنـان و بـه خـصوص زنـان کـارگر و            و اجحافاتی است که در    

 تجمعـات اعتراضـی زنـان       زمينه مـادی و عينـی     این  . زحمتکش وارد می آید   
اما باید دانست که چنان تجمعاتی نمی توانستند شکل بگيرند اگـر            . است

زنان تحت ستم ایران در مقيـاس تـوده ای در جریـان کـار و زنـدگی خـویش                    
گيرانه در حوزه های مختلف برای احقاق حقـوق      بطور روزمره، دائمی و پی      

  . پایمال شده خود دست به اعتراض و مبارزه نمی زدند
  

 
 تـا در نظـر   از خواست مزد برابر در مقابل کار برابر گرفتـه تـا حـق سـقط جنـين               

گرفتن حقوقی برای زنان شاغل در رابطه بـا زایمـان، ایجـاد مهـد کـودک هـای                   
رایگان و غيره همه مطالباتی هستند که زنان تحت ستم ایران باید برای تحقق   

شاید گفته شود که الزم است ابتدا فقط بعضی از خواسـت            . آنها مبارزه نمایند  
قتـًا معيـاری وجـود نـدارد کـه بـر            حقي. اما این درست نيـست    . ها را مطرح نمود   

مبنای آن بتوان بخشی از این خواسـتها را بـه عنـوان محـور مبـارزه در شـرایط                    
چــرا کـه هيچکــدام از ایـن خواســتها را نمـی تــوان بـه عنــوان     . کنـونی قـرار داد  

حداقل هـائی قلمـداد نمـود کـه گویـا پـس از تحقـق آنهـا نوبـت بـه طـرح بقيـه                          
 کسی می تواند بگوید کـه مبـارزه بـرای آزادی        مثًال چه . خواستها خواهد رسيد  

سقط جنين در ایران از اهميت کمتری نسبت به مبارزه برای حـق طـالق بـرای        
زنان برخوردار است؟ وقتی می دانيم کـه در شـرایط جامعـه ایـران ممنوعيـت                 
سقط جنين باعث انواع مصایب بـرای اکثریـت زنـان بـه خـصوص زنـان طبقـات                   

 غير قـانونی بـه آن و بـا روش هـای خـانگی حتـی بـه              پائين است که گاه اقدام    
مرگ زنان باردار منجر می شود و همينطور فقدان حـق طـالق بـرای زنـان نيـز                   
باعث مصيبت های دیگری برای آنان است، حقيقتًا نمـی تـوان تعيـين کـرد کـه                  

واقعيـت را   ! این یا آن خواست را باید بـه عنـوان خواسـت حـداقل مطـرح نمـود                 
است های دموکراتيک زنان می تواننـد و بایـد بـا هـم و بطـور          بخواهيم همه خو  

 .یکجا مطرح شوند و باید همزمان برای تحقق همه آنها مبارزه نمود
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ایـن جنبـشی اسـت    . جنبش زنان در ایران، امروز یک واقعيت عينـی اسـت       
که در اعماق جامعه یعنـی در ميـان زنـان کـارگر و زحمـتکش و بطـور کلـی                     

 تمـام ایـران    وسـعت آن بـه  طبقات تحت ستم جامعه جریـان دارد و وسـعت           
ستمی که بر زنان طبقات تحت ستم اعمال مـی شـود هـم، سـتم                . است

طبقاتی اسـت و هـم، سـتمی اسـت کـه بـه خـاطر زن بودنـشان بـه آنهـا                       
یعنی این زنان از ستمی دوگانه یا مضاعف رنج می برند           . تحميل می شود  

و به همين خاطر است کـه بـه اشـکال مختلـف بـر عليـه رژیـم و سيـستم                      
البته در این ميان زنان طبقـات مرفـه یـا متعلـق  بـه                . مبارزه می کنند  حاکم  

طبقه سرمایه دار هم هستند کـه گرچـه سـتمی مـضاعف بـر آنهـا اعمـال                    
نمی شود و این زنان در کنار مردان طبقه سرمایه دار، خود عامل اسـتثمار               
و ستم طبقاتی بر دیگر زنان می باشند، به هـر حـال از سـتم جنـسيتی و              

ص از نابرابری هائی که در قوانين جمهوری اسالمی به طـور کلـی              به خصو 
در سال های اخير ایـن زنـان نيـز          . بر عليه زن وجود دارد، در رنج می باشند        

ات عـ  دست بـه تجم    ،برای رفع نابرابری های موجود بين زن و مرد در قوانين          
  .اعتراضی زده اند

  
به دليل  از صحبت های شما این طور فهميده می شود که            :سوال

این که نظام حـاکم حقـوق و مطالبـات زنـان را بـه وحـشيانه تـرین                
شکل سرکوب کرده است این امر به شکل گيری اعتراضـات زنـان             

اما آنچه در سطح علنی دیده می شـود حرکـات          . منجر شده است  
  .  اعتراضی زنان مرفه است 

  
سـال   کـه در چنـد   و اعتراضـاتی اگر به تجمعات .  نه این طور نيست   :پاسخ

اخير در اینجا و آنجا بوجود آمده است توجه کنيم، می بينيم که بخـشی از                
آنهــا توســط  دانــشجویان مبــارز صــورت مــی گيــرد، توســط دختــران شــجاع 
دانشجو که هر جـا امکـان یافتـه انـد فریـاد اعتـراض خـود را بـه خـاطر حـق                        

ن در بعـضی از ایـ     . کشی ها و اجحافات فراوان برعليه زنـان بلنـد کـرده انـد             
، ما پالکاردهائی را در دست این مبـارزین مـی بينـيم کـه در روی                 اعتراضات

ایـن امـر بـر خـالف حرکـت          . آنها خواست آزادی پوشش نوشته شده است      
زنان طبقات مرفه است که در حال حاضـر از طـرح خواسـت آزادی پوشـش                 

همچنين باید به تجمعات اعتراضی زنان در سـالهای اخيـر        . امتناع می کنند  
درسـت اسـت کـه اغلـب        . ران و بعـضی شـهرهای بـزرگ اشـاره کـرد           در ته 

تالش می شد تا این تجمعـات در چهـار چـوب قـانون شـناخته شـوند وگـاه                     
زنان طبقـات مرفـه اجـازه بـر پـائی آنهـا را از مقامـات ذیـربط حکـومتی مـی                

در آن تجمعات زنان از اقشار و طبقات مختلـف شـرکت            گرفتند، ولی   
 .طر هـم رژیـم تـاب تحمـل آنهـا را نيـاورد             می نمودند و به همين خا     

البته این حقيقتی است که استراتژیست های جمهوری اسالمی فـضائی           
را برای طرح خواست های زنان متعلق به طبقه سرمایه دار بوجـود آورده و               
به آنها امکان داده انـد کـه بکوشـند تـا مبـارزه کـل زنـان در جامعـه را تحـت                        

ین کار این است که بتوانند لبـه تيـز مبـارزات     هدف از ا  . رهبری خود در آورند   
زنان طبقات پـائين جامعـه را در جهـت سـرنگونی نظـام حـاکم کنـد کـرده و                
مبارزات آنها را به کانال مبارزه زنانی بياندازند که با بينش بـورژوائی در ایـن                

خواست اصلی این زنان تغييـر قـوانين نـابرابر بـين زن             . جنبش شرکت دارند  
 درایـن جهـت اقـدام نمـوده و خواسـت       رژیم و اميدوارند که   ومرد می باشد  

در هر حـال پـس از حمـالت وحـشيانه ای کـه از طـرف       . آنها را عملی سازد  
 ٧رژیم به تجمع وسيع زنان از اقشار و طبقات مختلف به خصوص در ميـدان   

و بــه طــور کلــی پــس از همــه ) ١٣٨٥ خــرداد ســال ٢٢(تيــر در تهــران شــد 
ف پليس های زن و چه از طرف چماق داران و عربده            سرکوب ها، چه از طر    

کشان رژیم، آنچه امروز در سـطح علنـی از حرکـت زنـان متعلـق بـه طبقـه                    
سرمایه دار و یا زنانی با دیدگاه های بورژوائی دیده مـی شـود، اقـدام آنهـا       
برای تغيير قوانين نابرابر از طریق جمع کردن امضاء می باشـد کـه از آن بـه                  

  .نام برده می شود"  یک ميليون امضاءکمپين"عنوان 
  

 بــر مبنــای صــحبت هــای شــما مــی تــوان گفــت کــه رژیــم  :ســوال
ــا     جمهــوری اســالمی در حــالی کــه کماکــان بــه طــور وحــشيانه ب
مبارزات زنان از طبقات مختلف مقابله می کند ولی فضائی را هـم             
برای زنان طبقات مرفه باز گذاشته است وبه هر حال صـدای آنهـا               

آیا این بدان معنی اسـت کـه رژیـم آنهـا را             . بگوش می رسد  بيشتر  
  تحمل می کند؟

  
 جواب کوتاه به این سئوال آن است که رژیم حتی مبارزه این بخش           :پاسخ

اساسًا می توان گفت که جمهوری      . از زنان را هم بسختی تحمل می کند       
اسالمی اگر از طرف زنان طبقـات پـائين و متوسـط فـشار زیـادی روی خـود            

اگر بخـواهيم بـا     . ساس نمی کرد به این زنان نيز امکان فعاليت نمی داد          اح
عبارات علمی از این زنان یاد کنيم آنهـا مـدافع دیـدگاه بـورژوائی در جنـبش       

مــدافع دیــدگاه همــان طبقــه اســتثمارگر و زالــو صــفتی کــه  . زنــان هــستند
ت جمهوری اسالمی اساسًا در دفاع از منافع آن طبقه و امپریاليـستها اسـ             

که  جامعه ما را بـه جهنمـی سـوزان بـرای کـارگران و زحمتکـشان و همـه                     
بایـد متوجـه باشـيم کـه منـافع          . توده های تحت ستم ما تبدیل کرده است       

زنان متعلق به طبقه سرمایه دار با حفظ و تداوم رژیم حاکم تنيـده              طبقاتی  

شده است، ولی این در حالی اسـت کـه اجحافـاتی کـه از طـرف رژیـم بـه                
ایـن  .  زن در جامعه اعمال مـی شـود، پـای آنهـا را هـم گرفتـه اسـت                   عنصر

آنهـا حقيقتـًا بـه محـروم     . بخش از زنان کـامًال مخـالف آن اجحافـات هـستند        
به تعـدد   . کردن زنان از حق طالق، حق حضانت کودک و غيره اعتراض دارند           

خالصـه بـا    . زوجات برای مردان و رسميت دادن آن در قـانون اعتـراض دارنـد             
 از قوانينی که بر عليه زن تنظيم شده و بر عليه زنان طبقه سـرمایه                خيلی

دار نيز می باشد، مشکل داشته و آنها را مغایر با منافع خود بـه عنـوان زن                  
به همين خاطر است که تغيير قوانين نابرابر، شعار محوری این           .  می بينند 

قاتيـشان  در حقيقـت آنهـا بـا توجـه بـه پایگـاه طب             . زنان را تشکيل می دهـد     
خواســتار حفــظ رژیــم جمهــوری اســالمی بــدون قــوانين زن ســتيزش مــی   

در اینجــا البتــه بایــد بــه نکتــه ظریفــی توجــه داشــت و آن ایــن کــه  . باشــند
خواست تغيير قوانين زن ستيز، به خـودی خـود نـه تنهـا خواسـت نابجـائی          
نيست بلکه اساسًا بخشی از مطالبات کـل زنـان تحـت سـتم ایـران را نيـز                   

خواسـت  امـا ایـن خواسـت نمـی توانـد بـه عنـوان یـک                 . مـی دهـد   تشکيل  
 پاسخگوی مـسایل اکثریـت زنـان جامعـه ایـران کـه در زمينـه هـای                   محوری

مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شدیدًا مورد استثمار و ظلم و ستم 
قرار دارند، باشد؛ و لذا نمی تواند برای همه زنان ستمدیده ایران به عنـوان     

چـرا کـه خواسـت تغييـر قـوانين نـابرابر عليـرغم              . مطرح شود  شعار محوری 

 زنـان تحـت     دموکراتيـک همه اهميتی که داراست، در مقابل خواست های         
  . ستم ایران، خواست محدودی می باشد

  
در رابطه با سئوالی که شد به این نکته باید توجه داشت که هر چنـد ایـن                  

تـشان برخـوردار هـستند ولـی        زنان تا حد زیادی از امکان تبليغ و ترویج نظرا         
در . امکان فعاليت عملی آنها بسته به جو عمومی در جامعه تغيير می کند            

حال حاضر، رژیم حتـی بـرای جمـع آوری امـضاء نيـز مـشکالتی بـرای آنـان                    
  .  بوجود می آورد

  
بطور کلی به نظر می رسـد کـه امـروز جـای صـدای زنـان                 :  سوال

   اینطور نيست؟. زحمتکش خالی است
  
در نگـاه اول جنـبش زنـان        .  بلی، این موضـوع بـسيار مهمـی اسـت          :سخپا

یکپارچه به نظر می رسد ولی واقعيت این است که زنان از طبقات مختلف              
. و حتی همانطور که اشاره شد متـضاد بـا هـم در ایـن جنـبش جـای دارنـد        

درست به همين خاطر است که نظرات و گرایش های مختلفی کـه دقيقـًا                
 نظـرات متفـاوت طبقـات مختلـف شـرکت کننـده در ایـن                انعکاس خواست و  

بخش بـورژوائی ایـن جنـبش    . جنبش است، در رابطه با زنان مطرح هستند       
همــواره ســعی کــرده اســت تعلــق زنــان بــه طبقــات مختلــف و تــضاد بــين   
خواست و منافع آنان را الپوشانی نموده و همه زنان را به دليل ستمی که              

آنهـا از همـه   . هم سرنوشـت قلمـداد نمایـد    به عنوان زن به آنها می شود،        
زنان می خواهند که تعلق طبقاتيشان را فراموش نموده و برای رفـع سـتم               
از زنان، با هم و یا در واقع با آنها متحـد شـده و مبـارزه در راه رفـع سـتم از                        

 بدون مبـارزه بـرای محـو سيـستم سـرمایه            یعنیزنان را تحت رهبری آنها      
چنين ایده ای مـسلمًا در مقابـل   . قات پيش ببرندداری و بطور کلی محو طب  

آموزش های مارکسيستی و ایده هـای بخـش پرولتـری جنـبش زنـان قـرار                 
دارد که در حالی که مبارزه برای تحقق خواست های عادالنه و دموکراتيک             
زنان را یکی از وظایف اصلی ومهم زنان کـارگر و زحمـتکش مـی دانـد ولـی              

ه طبقات تحت ستم باید با مردان هـم طبقـه           معتقد است که زنان متعلق ب     
چرا کـه   . ای خود متحد شده و در جهت نابودی جامعه طبقاتی مبارزه کنند           

 زنـان و  متحدانهرفع کامل ستم از زنان و رهائی واقعی آنان در گرو مبـارزه       
مردان با سيستم طبقاتی موجود و سـرنگونی رژیـم سياسـی مـدافع ایـن                

ن معيـار مهمـی اسـت کـه بـا آن مـی تـوان        اتفاقـًا ایـ   . سيستم مـی باشـد    
تشخيص داد که نظرات و شـعارهائی کـه در رابطـه بـا جنـبش زنـان مطـرح              
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می شوند آیا به بخش بورژوائی و یا به بخـش پرولتـری ایـن جنـبش تعلـق                   
  .  دارند

به نظر من با توجه به تعداد و وسعت زنان کارگر و زحمتکش در جامعه و به       
پایه قوی بخش پرولتری جنبش زنان در ایـران، جـای     عبارت دیگر با توجه به      

امـا در واقعيـت     . صدای زنان زحمتکش به طور کلی نمی تواند خالی باشـد          
امر وقتی شرایط امروز را با دورانی مقایسه کنيم کـه صـدای زنـان کـارگر و                  
زحمتکش در کنفرانس های بين المللی زنان سوسياليست منعکس شده          

د آوریم که زمانی این صدا آنقدر قـوی بـود کـه             و شنيده می شد، وقتی بيا     
گرایشات بـورژوائی در جنـبش زنـان         زنان کمونيست ضمن مرزبندی با همه     

به سازماندهی وسيع زنان کارگر و زحمتکش پرداخته و با نماینـدگی کـالرا              
زتکين، روز زن را در جهان پایه گذاشتند، آنوقت می توانيم از یک طرف بهتر               

خش کارگری و کمونيستی جنبش زنان در ایران در حال      به وضعيت واقعی ب   
حاضر پـی ببـریم و از طـرف دیگـر متوجـه وظيفـه بـسيار بـزرگ و جـدی ای                       

در جهـت تقویـت     ) و همينطور مردان کمونيست   (باشيم که زنان کمونيست     
درسـت اسـت کـه      . هر چه بيشتر این بخش از جنبش زنان بر عهـده دارنـد            

 همه امکانات و تسهيالتی که در اختيار       بخش بورژوائی این جنبش عليرغم    
ــری و       ــا بخــش پرولت ــدارد، ام ــه ن ــان غلب ــبش زن ــر جن دارد در حــال حاضــر ب

کمونيستی نيز هنوز نتوانسته است مرزبندی های خـود را بـا آن بخـش در          
  . سطح وسيعی به طور هر چه قابل فهم تری نشان دهد

  
د توضـيح   کمـی در ایـن مـور      لطفـا   این مرزبندی ها کدامند؟     : سوال
  .دهيد
   
 با رجوع به پایه های عينی این دو بخش اصلی در جنبش زنان کـه                :پاسخ

ــان ضــمن حفــظ      ــضات و ســتم هــا از زن ــع بعــضی از تبعي یکــی خواهــان رف
سيستم سرمایه داری حاکم بر جامعه ما و رژیـم جمهـوری اسـالمی مـی                

یـم  باشد و دیگری دارای چنان تضاد منافع با سيـستم ظالمانـه موجـود و رژ             
حامی آن است که رفع هـر گونـه سـتم از خویـشتن را جـز بـا نـابودی آنهـا              

امـا واقعيـت ایـن      . ميسر نمی داند، این مرزبندی هـا قابـل توضـيح هـستند            
است که در حوزه سياسـت تـشخيص نظراتـی کـه بـه ایـن یـا آن بخـش از                     

مـثًال در حـوزه سياسـت       . جنبش زنان تعلق دارد برای همگان آسان نيست       
ست که کسی که بـه تبليـغ و تـرویج ایـن یـا آن نظـر مـی پـردازد                      الزامی ني 

مــثًال امــروز ممکــن اســت نظــرات و  . حتمــًا شخــصًا پرولتــر یــا بــورژوا باشــد 
شعارهای زنان بورژوا در ایران را زنان یـا مردانـی تکـرار و اشـاعه دهنـد کـه                
زندگی آنها فرسنگها با زندگی زنان متعلق بـه طبقـات سـرمایه دار فاصـله                

یا حتی ممکـن اسـت کـه آن نظـرات بـه نـام کمونيـسم هـم             . ه باشد داشت
. البته بطور موذیانه و به شکل اپورتونيستی مورد تبليغ و تـرویج قـرار گيرنـد              

بنابراین صرفًا از روی افرادی که به تبليغ و ترویج این یا آن نظر مـی پردازنـد                  
 ارتقـای   باید همواره در جهت   . نمی توانيم ماهيت آن نظر را تشخيص دهيم       

آگاهی انقالبی و تجربه های مبارزاتی خود بکوشيم تا در مـوارد مـشخص،              
واقعيــت ایــن اســت کــه عــدم  . بتــوانيم صــره را از ناصــره تــشخيص دهــيم 

تشخيص این امر و در نتيجه عدم تقویت نظرات درست و انقالبی، رسـيدن              
  .   اختبه آزادی را نيز با مشکالت زیادی روبرو کرده و به تعویق خواهد اند

  
امروز ستم بر زنان در ایران چنان شدید و ابعـاد آن چنـان وسـيع اسـت کـه                    
مبارزه برای رفع این ستم به هر صورتی که باشد، توجه ها را آنقدر به خود 

 چنين مسایلی، از دیده ها پنهان می        رویجلب می کند که ضرورت تعمق       
کـوچکی از ظلـم و   در واقعيت نيز هر مبارزه ای که بتواند حتی بخـش   . ماند

ولـی ایـن   . ستم وارد بر زنان در ایران را از بين ببـرد قابـل ارج گـذاری اسـت          
موضوع نباید به نادیده گرفتن ماهيـت و مـضمون مبـارزاتی کـه صـورت مـی                  

چه در این صورت حتی بـا نيـت پـاک           . گيرد و تجزیه و تحليل آنها منجر شود       
ایه داری حـاکم و     تقویت جنبش زنان، ممکن است به تقویت سيستم سرم        

  .رژیم سياسی آن و تضعيف بخش پرولتری جنبش زنان خدمت کنيم
  

با نگاهی به اعتراضات و مبارزات زنان در سـال هـای اخيـر              : سوال
تفاوت های آشکاری در طرح خواست ها و مطالبات زنان دیده می        

مثًال همانطور که اشـاره کردیـد برخـی روی خواسـت آزادی             . شود
ند در حالی که این خواست دربرخـی اعتراضـات          پوشش تأکيد ندار  

علت این امر در چيست؟     . دانشجوئی با برجستگی طرح می گردد     
آنهم در شرایطی که یکی از آماج های اصـلی جمهـوری اسـالمی              
در طرح امنيـت اجتمـاعی اش رعایـت پوشـش اسـالمی از سـوی                

  زنان می باشد؟
  

حجاب تکيه می شد  جالب است، زمانی بود که آنقدر روی موضوع        :پاسخ
در آن زمـان    .  که گوئی این اصلی ترین و بزرگترین مسأله زنان ایران اسـت           

خواستها و نيازهای زنان زحمتکش مطرح می شـد و نـه حتـی مـسایل                 نه
عمومی مربوط بـه همـه زنـان در جامعـه مـا، گـوئی کـه همـه مـشکالت و                      

حـال کـه   ولـی  . مسایل زنان ایران در تحميل حجاب به آنها خالصه می شد       
بخش بورژوائی جنبش زنان، شعار تغيير یا لغو قوانين نـابرابر و زن سـتيز را                
پــيش کــشيده و از طــرح خواســت آزادی پوشــش صــرفنظر نمــوده اســت،   
مقلدین و مروجين نظرات آنها نيز حتی در خارج از کشور چنـين مـی کننـد،                

ر جنـبش   امـا د  . مواجه نيستند " حجاب"انگار که زنان ایران با مشکلی بنام        
دانشجوئی همانطور که مطرح کردیـد، زنـان جـوانی را مـی بينـيم کـه آنهـا             
عليرغم همه سخت گيری ها و اجرای طرح های امنيتی ای که هر بار بـه                
شکلی و با روش های وحشيانه به راه مـی افتـد، از خواسـت دموکراتيـک                 

 در رابطه با موضوع حجاب، نظر دیگری هـم        . آزادی پوشش دفاع می نمایند    
وجود دارد که معتقد اسـت کـه حجـاب مـسأله زنـان طبقـات پـائين جامعـه                    
نيست و چون خود را مدافع ایـن زنـان مـی خوانـد لـذا مبـارزه عليـه حجـاب            

در ایـن رابطـه     . اجباری را نفی می کند و یا اهميـت آن را درک نمـی نمایـد               
باید گفت که اوًال ، تحميل حجاب به زنـان بـه همـراه خـود قيـد و بنـد هـای                     
ــان بوجــود آورده و مــانع از رشــد و     ــرای آن ــدگی اجتمــاعی ب ــادی را در زن زی

بنـابراین  . بالندگی آنها به عنوان انسانی مستقل و برابر بـا مـرد مـی گـردد           
حتــی اگــر زنــان طبقــات پــائين بــدالیل اجتمــاعی مختلــف، بــه فــرض، خــود  

ه شکایتی هم از این امر نداشته باشند، عناصر آگاه و پيـشرو بایـد بـر عليـ                 
ثانيـًا، واقعيـت ایـن اسـت کـه مبـارزه بـرای آزادی               . این تحميل مبـارزه کننـد     

پوشش در واقع به معنی مبارزه برای قطـع هرگونـه دخالـت دولـت در امـور                  
این خود مبارزه ای برحـق و جزئـی از مبـارزه در             . خصوصی مردم می باشد   

ًا راه کسب آزادی های مدنی در جامعه می باشد که مبارزه ای است اکيد             
  .  الزم و دارای اهميت بسيار وافر

  
از صحبت های شما این طور فهميده می شود کـه برخـی             : سوال

از زنان به خاطر حرکت در چارچوبهای قانونی خواسـتهای جنـبش            
  زنان را تقليل داده اند؟ 

  
همـين یـک مـورد امتنـاع از طـرح خواسـت آزادی              .  همينطـور اسـت    :پاسخ

در . خواسـتهای جنـبش زنـان مـی باشـد         پوشش نشانه ای از تقليـل دادن        
  هـم ایـن موضـوع         محـوری  مورد شعار تغيير قوانين نابرابر بـه عنـوان شـعار          

چرا که با صرف مبارزه برای تغيير و یا لغو قـوانين زن سـتيز               . صدق می کند  
خواســتها و . نمـی تــوان مطالبــات اکثریــت زنـان جامعــه را متحقــق ســاخت  

در ایران در حالی که هم خواسـت تغييـر          مطالبات دموکراتيک وعادالنه زنان     
و یا لغو قوانين زن ستيز و هـم خواسـت آزادی پوشـش را در بـر مـی گيـرد                 

از خواست مزد برابر در مقابـل     . ولی در همين خواستها خالصه نمی شوند      
کار برابر گرفته تا حـق سـقط جنـين تـا در نظـر گـرفتن حقـوقی بـرای زنـان                       

مهـد کـودک هـای رایگـان و غيـره همـه             شاغل در رابطـه بـا زایمـان، ایجـاد           
مطالباتی هستند که زنان تحت سـتم ایـران بایـد بـرای تحقـق آنهـا مبـارزه                   

شاید گفته شود که الزم است ابتدا فقـط بعـضی از خواسـت هـا را      . نمایند
حقيقتًا معياری وجود ندارد که بر مبنای . اما این درست نيست   . مطرح نمود 

را به عنوان محور مبارزه در شرایط کنونی        آن بتوان بخشی از این خواستها       
چرا که هيچکدام از این خواستها را نمـی تـوان بـه عنـوان حـداقل                 . قرار داد 

هائی قلمداد نمود که گویا پس از تحقق آنها نوبت به طرح بقيـه خواسـتها                 
مثًال چه کسی می تواند بگوید که مبارزه برای آزادی سـقط            . خواهد رسيد 

ميت کمتری نسبت بـه مبـارزه بـرای حـق طـالق بـرای               جنين در ایران از اه    
زنان برخوردار است؟ وقتی می دانيم که در شرایط جامعه ایران ممنوعيـت             
سقط جنين باعث انواع مصایب برای اکثریت زنان به خـصوص زنـان طبقـات               
پائين است که گاه اقدام غير قانونی به آن و با روش های خانگی حتی به                

 می شود و همينطور فقدان حق طالق برای زنان نيز           مرگ زنان باردار منجر   
باعث مصيبت های دیگری برای آنان است، حقيقتًا نمـی تـوان تعيـين کـرد                

واقعيـت  ! که این یا آن خواست را باید به عنوان خواست حداقل مطرح نمود           
را بخواهيم همه خواست های دموکراتيک زنان می تواننـد و بایـد بـا هـم و                  

. وند و باید همزمان برای تحقق همـه آنهـا مبـارزه نمـود     بطور یکجا مطرح ش   
زیر پا گذاشتن این امر و محور مبارزه قرار دادن تنها بعضی از خواست های               

زنان، خواسته یا ناخواسته به معنی اقدام به تقليل گرائی در جنـبش زنـان       
در عين حال باید توجه داشت که ضمن طرح کليـه خواسـتهای             . خواهد بود 
ــرد کــه تحقــق      دموکرات ــان ب ــان آن ــه مي ــز ب ــن آگــاهی را ني ــد ای ــان بای يــک زن

 
به نظر مـن بـا توجـه بـه تعـداد و وسـعت زنـان کـارگر و زحمـتکش در                    

بش جامعه و به عبارت دیگر با توجه به پایه قـوی بخـش پرولتـری جنـ                
زنان در ایران، جای صدای زنان زحمـتکش بـه طـور کلـی نمـی توانـد                  

امـا در واقعيـت امـر وقتـی شـرایط امـروز را بـا دورانـی                  . خالی باشـد  
مقایسه کنيم که صـدای زنـان کـارگر و زحمـتکش در کنفـرانس هـای                 
بين المللی زنـان سوسياليـست مـنعکس شـده و شـنيده مـی شـد،                 

ــن صــد    ــم کــه زمــانی ای ــاد آوری ــان   وقتــی بي ــود کــه زن ا آنقــدر قــوی ب
گرایشات بورژوائی در جنبش زنـان       کمونيست ضمن مرزبندی با همه    

به سازماندهی وسيع زنان کارگر و زحمتکش پرداخته و با نماینـدگی            
کالرا زتکين، روز زن را در جهان پایـه گذاشـتند، آنوقـت مـی تـوانيم از                  

بش یک طرف بهتر به وضعيت واقعی بخش کارگری و کمونيستی جنـ     
زنان در ایران در حال حاضر پی ببریم و از طـرف دیگـر متوجـه وظيفـه                  

ــان کمونيــست    و همينطــور (بــسيار بــزرگ و جــدی ای باشــيم کــه زن
در جهت تقویت هر چه بيشتر این بخش از جنـبش           ) مردان کمونيست 
 .زنان بر عهده دارند
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خواستهای برحق و دموکراتيک زنان در جامعه مـا         
ــم جمهــوری    ــرای ســرنگونی رژی ــارزه ب در گــرو مب
اســـالمی و نـــابودی سيـــستم ســـرمایه داری    

بر همين اساس هـم     . وابسته در ایران می باشد    
، جنبش زنان تنها در پيوند بـا دیگـر جنـبش هـای              

ــک     ا ــت ی ــه  تح ــام ک ــا در آن هنگ ــاعی و تنه جتم
رهبـــری انقالبـــی قـــرار گيـــرد، قـــادر اســـت بـــه  

  .خواستهای عادالنه خود نایل آید
  

را " کمپـــين یـــک ميليـــون امـــضاء: " ســـوال
  ارزیابی ميکنيد؟ چگونه 

  
 مــی تــوان گفــت کــه آنهــا بخــش راســت :پاســخ

آنهـا  . جنبش بورژوائی زنان را نمایندگی می کنند      
 کامًال انحرافی به مـسایل زنـان برخـورد          از دو نظر  
اتفاقًا این موضـوع آنقـدر آشـکار اسـت          . می کنند 

که مواضع آنها حتی برای بخش دیگـر آن جنـبش           
یکی به این خاطر که آنهـا       . نيز قابل برخورد است   

بــرای تغييــر قــوانين زن ســتيز و تحقــق خواســت  
برابری حقوق زنان در قانون، حتی از آیـت اهللا هـا          

مداد طلبيـده و از آنهـا مـی خواهنـد کـه             هم اسـت  
خواست آنان را منطبق با شریعت اسالم خوانـده         
و یا به عبارتی با اسالم مورد قبـول رژیـم انطبـاق       

مسلم است که پذیرش این     . داده و توجيه نمایند   
ثانيـًا  . امر برای زنان سکوالر چندان آسان نيـست       

روش مبارزه این زنان یعنی جمع کردن امـضاء کـه          
یا از آن طریق دل حاکمين مرتجـع وقـت را نـرم              گو

خواهند کرد، بـرای اکثریـت زنـان ایـران بـه منزلـه              
مواضـع و روش    . امری سترون و غير عملی است     

کار این بخش، به دیگر نمایندگان نظرات بورژوائی        
در جنبش زنان امکان داده است کـه بـا نقـد آنـان              
خود را به اصطالح چـپ جلـوه بدهنـد و ایـن طـور                

 بـا آنهـا تمـایز       اساسنمود کنند که گویا خود در       وا
  . با آنها متفاوتند اصلداشته و در

  
با سپاس از فرصتی که در اختيار ما        : سوال

بــه عنــوان آخــرین ســوال اگــر در . گذاشــتيد
صـــدمين ســـالگرد روز جهـــانی زن، پيـــامی 
بــــرای خواننــــدگان پيــــام فــــدائی داریــــد، 
ــان    ــا مــا در مي خوشــحال مــی شــویم کــه ب

  .یدبگذار
  

به عنوان آخـرین  .  من هم از شما ممنونم   :پاسخ
حرف بهتر است روی موضوعی که در متن همين 
مصاحبه هم آمد تأکيد کنم، و آن این که وقتی به       
صحنه سياسی ایـران و بـه مبـارزات زنـان در ایـن         
کـشور نگــاه مـی کنــيم، مـی بينــيم کـه عليــرغم     
قدرت و وسعت جنبش زنان، صدای زنـان کـارگر و         

کش آنچنان که باید در این جنـبش مـنعکس          زحمت
نشده و خواسـتهای اساسـی آنـان کـه بـه واقـع              
خواست همه زنـان ایـران اسـت جـای خـود را در              
.  صدر خواست های جنبش زنان باز نکـرده اسـت         

ــارز و     ــان مب ــزرگ همــه زن ــن واقعيــت، وظيفــه ب ای
ــد     ــد کــه بای ــادآوری مــی کن ــه آنهــا ی انقالبــی را ب

 صـدای زنـان زحمـتکش       در مبـارزات خـود    بکوشند  
یعنی صدای اکثریت زنان ایـران را بـا رسـائی هـر             

  . چه بيشتری پژواک دهند

  

   مارس،8صدمين سالگرد 
  روز جهاني زن

  !امي بادگر
   

  
  تالش  مارس روز جهانی زن، سمبل مبارزه و ٨

  . وقفه ناپذير زنان بر عليه ستم و نابرابری است
  ستمی که ذاتی جهان طبقاتی کنونی است، 

اکثريت  جهانی که بنيادش بر استثمار و بهره کشی از نيروی کار و ستم مضاعف بر
ابتکار زنـان کمونيـست و بـه        به همت و    ١٩١٠در سال   . زنان جامعه قرار گرفته است    

خاطره مبارزات رزمنده زنان کارگر کارخانه های نساجی نيويورک در آمريکا کـه صـد               
 کار خود قاطعانه     روزانه و بهبود شرايط     ساعت کار  ٨پيش جهت دستيابی به      سال

 از آن    . جنگيدنـد،  ايـن روز بـه عنـوان روز جهـانی زن انتخـاب شـد                   با سـرمايه داران   
 اين روز به اعتبار مبـارزات زنـان آگـاه، نقـش متحـد                ، ن هر روز که گذشته    زمان تاکنو 

 پيدا کرده و از حمايت وسيع تری برخـوردار گـشته و بـه                کننده تری در مبارزات زنان    
تبـديل   سيله ای جهت ارتقا آگاهی زنان و کشاندن آنها به مبارزه برای جهـانی بهتـر               

  .ست اشده 
  

ه زنان برای رسيدن بـه حقـوق دمکراتيـک برابـر بـا            در یک قرن گذشته روزی نبوده ک      
مبـارزه ای کـه   .  مردان نجنگيده و گام هائی در اين راستا به پيش بر نداشته باشـند   

جهان به   اين يا آن نقطه از     دستاوردهای آن مطالباتی است که زنان توانسته اند در        
 مايه ای برای    ها برای زنان کارگر و ستمديده خود دست        اين دستاورد .  دست آورند 

پيشروی های آينده و بنـای دنيـائی عـاری از هرگونـه سـتم و از جملـه سـتم بـر زن              
  .گشته است 

  
امسال زنان ايران در شرايطی صدمين سالگرد روز جهانی خود را پـاس مـی دارنـد                 
که زير حاکميت رژيم جنايتکار جمهوری اسالمی به مثابه حافظ نظام سـرمايه داری        

  . شاهد  تعرض جديدی به حقوق و خواستهای زنـان نباشـيم            حاکم روزی نيست که   
می باشد که در    " امنيت اجتماعی " آخرين شاهکار اين جنايتکاران طرح ضد مردمی      

چهار چوب آن به بهانه رعايت پوشش اسـالمی ، زنـان را در کوچـه و خيابـان تحقيـر               
 د کــه درهمــين چنــد روز پــيش بــو. کــرده و آزار مــی دهنــد و بــه زنــدان مــی اندازنــد

آرياشهر تهران دختر جوانی را به دليل عدم رعايـت حجـاب اجبـاری بيرحمانـه مـورد                  
و  ضرب و شتم قرار دادند که بـر اثـر مقاومـت و عکـس العمـل شـجاعانه ايـن دختـر                      

حمايت و پشتيبانی مردم ، شورشی در گرفت که در طی آن مردم فرياد مـی زدنـد                  
  ".می نمی خواهيمحکومت اسال"، ما "مرگ بر نيروی انتظامی"

واقعيت اين است کـه از آنجـا کـه سـرکوب بـه عنـوان جـزء ذاتـی حيـات دیکتـاتوری                        
حاکم، اصلی ترين پاسخ حکومت به مطالبات زنان می باشد، تحقق مطالبـات زنـان               
نيز بدون سرنگونی جمهوری اسالمی امکان پذير نمـی باشـد و ايـن درسـت همـان                 

 سال گذشـته در     ٢٩ير در آرياشهر بلکه در      حقيقتی است که نه تنها در تظاهرات اخ       
  . سراسر ايران زنان و مردان ستمديده فرياد زده اند

  
 ساله رژيم دارو شکنجه و مبارزات بی امان و وقفه ناپذیر زنـان در               ٢٩سلطه خونين   

این رژیم ثابت نموده که زنان مبارز ايران  نبايد اجازه دهند که انـرژی مبـارزاتی آنهـا                    
تنها با چنين    . برای نابودی رژیم جمهوری اسالمی  کاناليزه گردد         جز در مسير هائی  

جهت گيری اصولی مبارزاتی ست که می توان با طرح همه مطالبات زنان و مبـارزه                
و تنهـا در     برای تحقق آنها در راستای رهـائی زنـان بـه طـور واقعـی گـام برداشـت؛                  

ودی مالکيت خـصوصی و     چنين شرايطی است که زنان امکان می يابند در جهت ناب          
امحاء جامعه طبقاتی که مردساالری را هر روز به شکل های مختلف باز توليـد مـی            
کند، گام برداشته و موفق گردند تا سرانجام به هدف غایی یعنی ایجـاد جامعـه ای                 

  .عاری از ستم طبقاتی و محو هر گونه ستم به زنان برسند
  

ــران در صــدمين ســالگرد   ــارگر و  چريکهــای فــدائی خلــق اي ــان ک  روز جهــانی زن، زن
ستمديده و همه فعاالن انقالبی حقوق زنان را به گـام برداشـتن در ايـن راسـتا فـرا                    

  .می خوانند
  

  !گرامي باد روز جهاني زن
  !پيروز باد مبارزات حق طلبانه زنان ستمديده 

  !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي
  !نده باد كمونيسمز!      پيروز باد انقالب

 
  با ايمان به پيروزي راهمان
 1386 اسفند11 -2008اول مارس  - چريكهاي فدائي خلق ايران
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اين جنبش از همان ابتـداي سـر        . امروز جنبش زنان در ايران يك واقعيت عيني است        

كار آمـدن جمهـوري اسـالمي، از همـان زمـان كـه گـروه هـائي از اراذل و اوبـاش                       
 بـه ميـدان آمدنـد ، بـا     "يـا روسـري يـا توسـري    "ر حكومتي به نام حزب اهللا  با شعا   

از آن زمان به بعد . اعتراض ومبارزه زنان آزاده ايران برعليه رژيم حاكم، پاي گرفت   
مبارزه زنان ايران در راه تحقـق حقـوق انـساني خـويش لحظـه اي خـاموش نـشده و                     
برعكس، با شدت يابي سياست هاي سركوبگرانه جمهوري اسالمي در جهـت محكـم              

دن هر چه بيشتر زنجير بـر دسـت و پـاي زنـان ، مـدام و همـراه بـا مقابلـه بـا آن                           كر
سركوب ها، قوي تر و گسترده تر گشته و با نيرو و تجربـه نـويني بـه ميـدان آمـده             

تا آنجا كه در چند سال اخير حكومت مجبور به اعتراف به وجود جنبش زنـان         . است
مبارزه، بـه بخـشي از سـخنگويان        در ايران شده و در جهت منحرف كردن مسير اين           

خود . زنان طبقات مرفه و نيمه مرفه امكان داده است كه به طور علني به صحنه آيند           
اين واقعيت هر چه بيشتر جاري بودن مبارزات زنان در سطح جامعه را عيان سـاخته ،                 
به گونه اي كه امروزهيچكس نمي تواند حضور يك جنبش مستقل و خاص زنان در               

 عمومي دموكراتيك و ضد امپرياليستي مردم ايران بـا مطالبـات و شـعار           ميان جنبش 
امـا  . وجود چنين جنبشي بيانگر يك پيـشرفت اسـت        . هاي خاص خود را انكار نمايد     

به راستي اين رشد و پيشرفت، حاصل چه روند هاي آغاز گـشته در گذشـته اسـت و                   
ه قيـد هـاي جامعـه       زنان ايران براي اين كـه در مبـارزات خـود بـراي رهـائي از همـ                 

  مردساالر به وضعيت كنوني برسند، از چه پروسه هاي تاريخي گذشته اند؟ 
  

همانطور كه مي دانيم اولين طليعه هاي افكار آزاديخواهانه در تاريخ معاصر ايران كه   
با رشد بازرگاني و صنعت جديد همراه بـود بـه طـور برجـسته از دوره قاجـار شـكل                     

 بود كه برخورد و اعتراض به موقعيت فرو دست زنـان            افكاريبا رشد چنين    . گرفت
به تدريج درجامعه ما مطرح گرديد و زنان خود با شركت درمبـارزات آزاديخواهانـه    
و ضد امپرياليستي دوره مشروطيت، عمالً به رشد و تعـالي و گـسترش آن افكـار در                  

وره چـه بـه     متأسفانه بسياري از اسناد ومدارك مربوط به اين د        . جامعه كمك نمودند  
دليل وجود افكار كامالً مترقي و روشنگرانه در آن ها و چه به خاطر آن كه اغلب به           
زبان تركي بودند بعدها با روي كار آمدن رضا شاه قلدر و بنا به سياست هاي شـديداً              

اما به هر حال مدارك موجود گويـاي آن         . ضد ملي او از دسترس مردم خارج شدند       
 خصوص در آذربايجـان كـه مهـد انقـالب مـشروطه بـود بـا                 هستند كه زنان ايران به    

 كوشـش در ايجـاد      شركت در اين انقالب حتي در شكل مسلحانه و با اقداماتي نظيـر            
مدارس دخترانه و انتشار روزنامه و غيره  نقش بـه سـزائي در طـرح مـسايل زنـان در        

  . سطح جامعه داشته اند

هانه در ايـران، در عـين حـال بـه     عملكرد رضا شاه در سركوب جنبش هاي آزاديخوا     
معني ايجاد  مانع در مقابل زنان براي حضور در عرصه هـاي اجتمـاعي و سياسـي در                   

بـا ايـن حـال هنگـامي كـه وي بـه نماينـدگي از امپرياليـسم                  . بـود روند طبيعي     يك  
انگليس، در جهت رشد مناسبات سرمايه داري امپرياليستي در ايران بـه وجـود زنـان                

 كوشيد با اعمـال ديكتـاتوري و برداشـتن حجـاب از     طور مصنوعيد، به  نياز پيدا كر  
اما رضا شاه   . سر زنان، آنها را وادار به حضور در صحنه هاي مختلف اجتماعي بنمايد            

ديگـر دسـت ارتجـاع      در حالي كه زور گويانه خواستار چنين امـري بـود، از طـرف               
  . از گذاشته بودمذهبي را در جهت تقويت سنت هاي مردساالرانه فئودالي ب

  
 وجود چنين سنت هاي عقب مانده و آداب و رسوم ارتجاعي اي كه زن را نـه يـك                   
انسان همچون مرد بلكه موجودي درجه دوم و تابع مرد به حساب مي آورد، همواره               
يكي از بزرگترين موانع بر سـر راه آزادي زنـان و بـه تبـع از آن آزادي كـل مـردم                       

ه اين سنت ها در جامعه از يـك طـرف، خـود زنـان را از درك             غلب. ايران بوده است  
نيرو و استعدادهاي انساني خود باز داشته و نيمه انسان بودن را به آنها تلقين مي كند                  

. و از طرف ديگر با تقويت جامعه مردساالر، نيروي مبارزاتي زنان را به هرز مي برد               
عـرف  دوره محمـد رضـا شـاه،        واقعيت اين است كه چه در زمان رضا شاه و چـه در              

 شديداً و وسيعاً دست و پاي زنان را در زنجير           وسنت هاي عقب مانده رايج در جامعه      
قرار داده بود و آن رژيم هاي سلطنتي در حالي كه حافظين و مجريـان قـوانين ضـد                    

 بدون آن كـه     -زن بودند، از آنها در كار سركوب و كنترل زنان استفاده مي نمودند            
جمهوري اسالمي خود را ناگزير از اعمال مستقيم زورحكـومتي جهـت    همچون رژيم   

  .  تحميل چنان سنت هاي ارتجاعي به زنان بنمايند
  

اما عليرغم پيچيده شدن دست و پاي زنان در چنبره عرف وسنت هاي عقـب افتـاده،                 
هر جا مبارزه مردم ايران برعليه ظلم و ستم و ديكتاتوري امكان رشـد يافتـه و نمـود                   

 از طريق ياري رساني به مبارزه       به طورغير مستقيم  زي پيدا مي نمود، زنان نه فقط        بار
وسيعاً در آن شركت داشـتند  ) شوهر، پدر، برادر و يا فرزند ان     ( افراد ذكور خانواده  

 نقش خود را در پيشبرد مبارزات - هر چند در تعداد اندك-  نيزبه طور مستقيمبلكه  
  . جاري ايفاء مي نمودند

  
 با انجام رفرم هائي چند كه را ه را بـراي رشـد و گـسترش سيـستم                   40وايل دهه   در ا 

سرمايه داري وابسته در ايران بازتر نمود، با توجه به نياز اين سيستم به نيـروي زنـان،       
ايـن امـر اگـر      . شركت آنها درامور اجتماعي و در مراكز آموزشي هر چه بيشتر شد           

ا عرف و سنت هاي عقب افتـاده  بـر عليـه زن      چه زمينه مبارزه هر چه قاطع تري را ب        

!زنان در گذرگاه تاريخ  
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زنـان مـي بايـست      . بوجود آورد ولي به خودي خود قادر به درهم شكستن آنها نبـود            
خود دست به كار شوند و با گذشتن از مرزهاي عرف و سنت هاي زن سـتيز حـاكم،                

يعنـي  (مي بايست خود به عنوان انسان هاي مستقل       . آنها را در زير پاي خود له نمايند       
بـا نيـروي سـهمگين مبـارزاتي خـويش بپـا خيزنـد و در راه                 ) بدون وابستگي به مـرد    

اين امري بود كه بـا      . آزادي خود و جامعه خود بر عليه قدرت سياسي حاكم بجنگند          
برپائي جنبش مسلحانه در ايران توسط صديق ترين فرزنـدان ايـن مـرز و بـوم يعنـي        

  . رديد، امكان پذير گ) هم زن وهم مرد( كمونيست ها 
  

 زنان آزاده چريك دوش به د وش مردان مبارز، دست اندر كـار پيـشبرد           50در دهه   
يكي ازسـترگ تـرين مبـارزات سياسـي بـر عليـه رژيـم وابـسته بـه امپرياليـسم شـاه                       

قـوي تـر از خيلـي از مردهـاي     در جريان اين مبارزه بود كه زنان انقالبي،    . گرديدند
و نظـامي شـدند و از ايـن طريـق قـدرت و               عهده دار انجـام وظـايف سياسـي          جامعه،

ايـن،  .  را در يك جامعه مرد ساالر در مقابل چـشم همـه قـرار دادنـد             زنتوانائي هاي   
اعالن جنگي قاطع به همه ذهنيت هاي عقب مانده اي بود كه زن را موجودي درجـه                 

  . دوم و حقير مي پنداشت
  

 قبل از آغاز جنبش      با نگاهي به خصوصيت و چگونگي مبارزات زنان در گذشته دور          
چريكي در ايران، مي بينيم كه نه خود زنان به قدرت واقعي خود واقفند و نه مردها                 

مـا حتـي در انقـالب مـشروطه         . به زنان به مثابه انسان هاي برابر بـا خـود مـي نگرنـد              
شاهديم كه زناني كه خود در جريان تحريم تنبـاكو در صـحنه جلـوي مبـارزه قـرار                   

 "لچـك بـه سـر     " و   "زن"ارك تبريز نماينـده شـاه  را  بـا لفـظ              داشتند، در ميدان    
و يا مـي بينـيم كـه در حـالي كـه             . ناميدن وي، مورد تحقيرو سرزنش قرار مي دهند       

خود شجاعانه اسلحه به دست گرفته و به نبرد با ضد انقالبيون مي پردازند، بـه دليـل                  

زنانـه خـود را     حاكميت عرف و شرعيت زن ستيز بر زندگي مردم، مجبورند هويـت             
  در جريـان     50اما در دهـه     . پنهان ساخته و در لباس مردانه در سنگر ها حضور يابند          

مبارزه مسلحانه بر عليه رژيم شاه، زن با پاره كردن بندهاي دست و پا گير خانوادگي        
اكنون زن در حالي كـه بـه عنـوان          . و اجتماعي، با هويت زنانه خود به قيام برخاست        

وظايف انقالبي خود  را در قبال مـردم خـويش         ) نطر از جنسيتش  صرف  ( يك انسان   
انجام مي داد، در راهي قدم گذاشته بود كه آزادي زن و گسستن زنجيرهاي اسـارت                

  .   از دست و پاي كل آحاد جامعه در چشم انداز آن قرار داشت
در اينجا به دليل محدوديت زماني امكان شرح گسترده اين موضـوع و تـأثيراتي كـه     
شركت زنان در جنبش مسلحانه روي ديگر زنان جامعه و همچنـين روي مردهـا و بـه                  

آنچـه قابـل تأكيـد    . طور كلي در پيشبرد جريان تاريخ به جاي گذاشت، وجود ندارد          
است اين است كه به لحاظ تـاريخي موفقيـت امروززنـان در شـكل دادن بـه جنـبش                    

ه بر عليـه سياسـت هـاي زن         خاص خود نه فقط ثمره مبارزات نسلي است كه پيگيران         
ستيز رژيم جمهوري اسالمي مبارزه كرده است بلكـه حاصـل مبـارزات زنـان  مبـارز                  

  .ايران در گذشته هاي دور و نزديك نيز مي باشد
  

در پايان روي اين موضوع نيز تأكيد كنـيم كـه جنـبش زنـان يـك جنـبش در خـود                      
بش هاي اجتماعي از امكان     به اين معنا كه اين جنبش بدون ارتباط با ديگر جن          . نيست

تنها پيوند  جنبش زنان با حركت هاي مبارزاتي  . رشد و موفقيت بر خوردارنمي باشد     
ديگر بخش هاي جامعه و قرار گرفتن آنهـا در مـسير مبـارزه بـراي سـرنگوني رژيـم                    
جمهوري اسالمي و از بين بردن سيستم سرمايه داري حاكم بر ايران، امكان موفقيـت              

دست يابي به برابري حقوقي زنان با مـردان و بـاالتر   . ضمين مي نمايداين جنبش را ت  
  .   از آن دست يابي به آزادي كامل زن تنها در چنين مسيري امكان پذير است

  21 صفحه از  .... مصاحبه با رفيق محمود خليلي 

به زندان رشت وانتقال تعـدادی از زنـدانيان بـه اویـن و سـر آخـر انتقـال                  

 زنـدان  ٢ بخش وسيعی از زندانيان که منهم در بين آنها بودم به سـالن          

همچنـان در بنـد     )  منتقل شدند  ٣واحد  ١گوهردشت والباقی که به بند      

. بودنــد و کــم وبــيش نقــش خدمــه رژیــم را بــه خــوبی اجــرا مــی کردنــد

توابين، اینبار سرداران لشکر شکست خورده سپاه سرکوبگر بودند کـه           

در ایـن زمـان  آنهـا در      . باید به پشت خاکریزهـای خـود بـر مـی گـشتند            

ی خود مـدتی حيـران بودنـد و هنـوز نمـی دانـستند کـه                 نقش گماشتگ 

را از دسـت    ) حاج داود (به ظاهر پدر معنوی خود      . جایگاهشان کجاست 

. داده بودند وپوچ بودن تالش هاو خوش رقصی هایشان ثابت شده بـود            

حال نه اجرو قرب گذشته را در صنف توابيت داشـتند ونـه جایگـاهی در       

ایــن شــرایط ماحــصل مقاومــت  . صــف نيــرو هــای مقــاوم ومبــارز زنــدان 

  .وایستادگی خيلی از زندانيان بود

  )ادامه دارد(

 

  كمك هاي مالي
  مريكاآ
   

   دالر50         صفا                                        
   دالر100      رفيق شهيد فريدون محمدي              

   دالر100        رفيق شهيد حميد فوالد پور             
   دالر300        در جدال با خاموشي                     

  
  نروژ

  
   كرون1000     ير هادي كابلي                رفيق شهيد م

   كرون600    رفيق شهيد سيروس سپهري                  
   كرون500    رفيق شهيد فرخ سپهري                         

   كرون500    رفيق شهيد اسد رفيعيان                            
  

  سوئد
  

   پوند                     70      رفيق شهيد  مهرنوش ابراهيمي            
    پوند40      در جدال با خاموشي                          
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 در 2008 به مناسبت صدمين سالگرد روز جهـاني زن، در روز هـشت مـارس     :كانادا
خواه برگزار شد كه عليـرغم      مراسمي از طرف اتحاد زنان آزادي     ) كانادا(شهر تورنتو   

. هواي سرد و طوفاني مورد  اسـتقبال گـرم زنـان ومـردان آزاديخـواه قـرار گرفـت                   
 نفر از ايرانيان ساكن تورنتو با پخش كليپ بسيار زيبـايي            80مراسم با شركت حدود     

شروع شد  كه تصاويري از انقالبهاي جهان و مبارزات زنـان زحمـتكش بـا رژيمهـاي      
ــشا  ــتثمارگر را ن ن اس

ــداد ــتن  . مي ــرود م س
ــرود    ــپ س ــن كلي اي
ــود و   ــيونال ب انترناس
ــرين در   ــه حاضـ همـ
ــرام   ــه احت ــم، ب مراس
مبــــارزين انقالبــــي 
ــا   ــان از جــــ جهــــ
ــي   ــتند و برخ برخاس
نيز همراه با هـم ايـن       
ــا صــداي   ســرود را ب

بعـد از    .بلند خواندند 
اين كليپ،  فيلمي از     
دختـــران نوجـــوان  

وده چريك فدايي خلق، رفيـق شـهيد        سر) من يك زنم   ("افتخار"افغانستان كه شعر    
غزال آيتي را مي خواندند بخش شد و سپس نوبت به هنرنمايي گروه موسيقي زنـان                

 "اتحـاد زنـان آزاديخـواه   "در ادامه برنامه يكـي از اعـضاي        . از اروپاي شرقي رسيد   
 8سخنراني كرده و در صحبتهايش با اشاره به تاريخ مبارزات زنان كارگر امريكا كه               

ه عنوان روز جهاني زن نيز يادآور آن مبارزات مي باشد، به توضـيح شـرايط                مارس ب 
دهشتناكي پرداخت كه حكومت جمهوري اسالمي در همه سالهاي سـياه سـلطه خـود      

سـخنران در جمعبنـدي سـخنان خـود تاكيـد           .در ايران براي زنان بوجود آورده است      
يـم هـستند و بنـابراين       كرد كه اكثريت افراد جامعه در ايران، خواهان سـرنگوني رژ          

گروه هايي كه به رفرم هاي قانوني دلخوش كرده اند و شـعار سـرنگوني جمهـوري                 
اسالمي را شعار اصلي جنبش زنان نمي دانند، برخالف خواسته اكثريت افراد جامعـه              
ما حركت مي كنند و خواهان تـشديد مبـارزه جهـت سـرنگوني ديكتـاتوري حـاكم                  

 به روي "رحيمه توخي"  شاعران مبارز افغانستان، ،بعد از  سخنراني، يكي از. گشت
صحنه آمده و شعر زيبايي كه اخيراً به مناسبت روز جهاني زن سروده است را بـراي                 

 "صدمين سالگرد روز جهاني زن    "جشن  .حضار خواند كه با تشويق آنان مواجه شد         
ميمانه كه در يكي از سردترين و طوفاني ترين شبهاي تورنتو، در فضائي گـرم و صـ               

بر پا شده بود در خاتمه  با هنرنمايي بابك، گيتاريست و خواننده جـوان تورنتـو بـه                   
  .پايان رسيد

  
 مارس تظاهراتي به مناسـبت صـدمين سـالگرد روز جهـاني زن از               8روز شنبه    :نروژ

 نفر از زنان و مـردان       1000بيش از   . سوي نيروهاي مبارز شهر اسلودر نروژ بر پا شد        
هر يك از نيروهاي حاضر در تظاهرات       . ين تظاهرات شركت داشتند   آزاديخواه در ا  

، "زنان ركن اساسي جامعه هستند    "با باال بردن پرچم هاي سرخ و شعارهايي همچون          

،تجاوز جنسي امـري    "ما خواستار خروج ارتش آمريكا از عراق و افغانستان هستيم         "
  .ياد و خاطره اين روز را گرامي داشتند، "غيرانسانيست

 نيز با پرچم خود در اين تظاهرات شـركت كـرده و             "اتحاد زنان آزاديخواه  "الين  فع
آنهـا در   . بدين وسيله همبستگي خود را با زنان زحمتكش سراسر جهان اعالم كردنـد            

 8در گراميداشـت  صـدمين سـالگرد         "طي اين  تظاهرات پيام امـسال خـود بـه نـام                
مــارس ، روز جهــاني 

يك قرن مبارزه   ،  زن
ــايي در راه ر  را "!هـ

در ميــــان جمعيــــت 
ــرده و  پخـــــش كـــ
همچنــين تعــداد قابــل 
مالحظــــــــــه اي از 
ــه   ــود بـ ــرم خـ پالتفـ
ــي و   ــاي فارسـ زبانهـ
ــين  انگليـــسي رادر بـ
جمعيـــــت توزيـــــع 

  .نمودند
اتحــاد زنــان  "پيــام 

 به ديگر   "آزاديخواه
  : زنان مبارز و زحمتكش با اين مضمون پايان مي يافت

پيشرو كمونيست و با درس گيـري از تجربيـات   بكوشيم تا با الهام از مبارزات زنان        "
مبارزاتي هزاران زن رزمنده كه تمام زندگي خود را وقف مبارزه جهت رهايي زنـان       

 كـه  نـابرابري   نابودي مالكيت خصوصي و مناسبات سرمايه داري  راهكردند قدم در    
و تبعــيض را در بطــن خــود مــي پرورانــد ، بگــذاريم و بــا دســتهاي خــود جامعــه اي 

جامعه اي كه در    .  اليستي بسازيم كه در آن انسان مفهوم واقعي خود را باز يابد           سوسي
  ".آن هيچ اثري از ستم و استثمار و تبعيض وجود نداشته باشد

  نابود باد نظام سرمايه داري و رژيمهاي حامي آن !زنده باد انقالب
سـاعت   مـارس از     8به دعوت كميته برگزاري روز جهـاني زن روز شـنبه             :استراليا

 نفـر در سـيدني اسـتراليا    110 شب مراسم با شكوهي بـا شـركت حـدود          11 تا   6,30
 مارس و از نيرو هاي  8اين كميته به مناسبت بزرگداشت صدمين سالگرد        .برگزار شد 

  .ايراني و عراقي تشكيل شده بود 
برنامه با يك دقيقه سكوت به خاطره همه زنان مبارزي كه جهت دستيابي به تساوي                

مرد مبارزه كرده و جان باخته بودنـد آغـاز و بعـد سـرود انترناسـيونال پخـش                   زن و   
كميته برگزاركننده داده شده بود قرائت  در ادامه برنامه پيامي كه  از طرف     . گرديد

 دستيابي بـه جامعـه اي عادالنـه و برابـر بـدون              ":در اين پيام تاكيد شده بود كه        .شد
پذير نيست، ودرست از همـين زاويـه تمـامي          آزادي زن و برابري كامل انساني  امكان       

در . مبارزات ضد استثماري و برابـري طلبانـه از مبـارزات زنـان نميتوانـد جـدا باشـد              
تمامي جوامع طبقاتي ستم دو گانه بر زنان به اشكال متفاوت ادامه داشته و بازتوليـد                 

قـراري  چنين شكل غيرانساني بيعدالتي، جز نابودي سـرمايه داري و بر     . گرديده است 
 به علت حضور مليتهاي مختلـف در مراسـم، پيـام كميتـه           ".سوسياليسم ميسر نميباشد  

قرائت شد كه خود جلـوه   كردي،فارسي و عربي برگزاركننده  به زبانهاي انگليسي،

 بزرگداشت صدمين سالگرد روز جهاني زن تظاهرات و مراسم هاياز اتي گزارش

  كانادا، نروژ و استراليادر 
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بعد از شام برنامه با موسـيقي كـردي، فارسـي و    .  بارزي از جهاني بودن اين روز بود     
 هواداران سازمان كه از تـشكيل دهنـدگان ايـن     . شادي ادامه يافت و عربي و رقص

 و   پرداخته اطالعيه هاي سازمان   كتاب به توزيع  كتابها و      كميته بودند با گذاشتن ميز    

همچنين  اطالعيه هاي اتحاد زنان آزاديخـواه را وسـيعا در اختيـار شـركت كننـدگان            
  .قرار دادند 

              
              
              
              
              
              
              
       

 

  
    .زنان در بند افغانستان و ايران  : به

  ) روز زن 2008 مارچ 8به مناسبت صدمين سالگرد ( 
  

  )2008 مارچ 7( رحيمه توخي 
  

  !اي زن 
  

  ود پيـچـيده در كفـنــولـاي م!  اي زن 
  يـر بـردگــي بـركــنــت از زنـجـــپــاي

  تـنـت رهـا ساز ازگود جمـره و سـنگ
  يــك و تـنــگبـرخيــز از تابـوت تـار

  ر تو آن زن پاريـنه نيسـتيــ                                       اكنون دگ
                                         كه با امر بنشستي و با نهي برخاستي

  
  ه بر فضــا پـا گـذاشتـندـبنگـر به زنان ك

  چون اختران، شب هنگام سـتاره كاشـتند
  ـان زيسـتـندـد د رخشورشـيــهمچــون خ

  ند ــردان نيســتـوانمـندي كـمـتر ز مـدر ت
  و آن زن پارينه نيسـتيــنون دگـر تـ  اك
  تيـ كه با امر بنشستي و با نهي برخاس                                       

  
  ـاـــرد پشــتاره جـفــت حمـل مـي كـدر پـشـ

  ـاـــمـــان هــرــدر بـتــن مـي پــروانـيـد قـه
  احمد زاده و فيض احمد و مجيـد و بهمن ها

  (*)نا هــا  ـيــقـاني هـا و مـاللـي هـا   و مـيـا ده
  -يـض نـام تـو ـمـگي نامـور شـدنـد ز فـ ه-

  نون دگر تـو آن زن پاريـنه نيسـتيــ  اك
  اسـتي كه با امر بنشستي و با نهي برخ                                     

  
  

  
  

 
  ز درماندگي دست زني به خود سـوزي

  ن نابـودي بر تنـت دوزيــه كـفـبهـر چ
  باش در تجسـس راه  نجـات و پيروزي

  ازيـين بـويش اينچندگي خـمكــن با زن
  و آن زن پاريـنه نيسـتي ــنون دگر تـ  اك

   كه با امر بنشستي  و با نهي برخاستي                                     
  خود كشي نيست راه  نجـات و پيروزي

  ردي كـه بـا آن نـازيـباشـد شـگـايـن ن
  آهـنگ مرگ با انگشـتان خويش نوازي 

  ازيــ نا هنجـاري هـا ستا كي با اينهمـه
  نون دگر تو آن زن پاريـنه نيسـتيــاك

  كه با امر بنشستي و با نهي برخاستي  
  

  خيـزش و نـبرد ، خويـش را آزاد كنيـم  
  مـاد كـنـيــارزاتـي  بنـيــ جـنـبـش مـبـ

  يمــمـني ايجــاد كـنــسـعي و تـالش انج
  كـنيــمرر اين سـخـن فـرياد ــم و مكــه

  –راه نجات زن بود جنگ و ستيز و نبرد 
  تيــر تـو آن زن پاريـنه نيســـبعـد آن ، دگ      

  !ختـيارت بنشيني و بـا اراده ات بر خـيـزيبا ا    
  

* * * * * * *  

 

   زنده ياد احمد زاده يك تن از بنيان گذاران چريكهاي فدايي خلق ايران-(*)

  .غانستان  زنده ياد فيض احمد بنيان گذار سازمان رهائي اف-(*)

 زنده ياد مجيد يك تـن ازبنيـان گـذاران سـازمان آزاديـبخش مـردم        -(*)

  )ساما ( افغانستان 

 زنده ياد سيد بشير بهمن يك تن از بنيان گـذاران سـازمان انقالبـي                -(*)

  )ساوو(وطن پرستان واقعي 

  . اشرف دهقاني نماد مبارزه و مقاومت ايران -(*)

ن نــامور جنــگ آزاديــبخش مــردم  زنــده يــاد ماللــي يــك تــن اززنــا -(*)

  .افغانستان عليه استعمار انگليس

(  زنده ياد مينا زن مبارز، بنيان گذار جمعيت انقالبي زنان افغانستان -(*)

  )راوا
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  بهمن و در واقع در بيـست       ٢٢ماه گذشته در روز     

 ، ابــراهيم ١٣۵٧ و نهمــين ســالگرد قيــام بهمــن

ماجرای اعـدام  "یزدی در مصاحبه ای تحت عنوان   

ــدا ــا ســایت  " ســاختگی هوی ــوز"کــه ب ــزان ني " مي

ترتيب داده بود در مقابل دوربين فـيلم بـرداری در           

مورد چگونگی کشته شدن اميـر عبـاس هویـدا ،           

آخرین وزیر دربار و نخست وزیر اسبق رژیم منفور         

در ایـن مـصاحبه یـزدی       (*).   صـحبت کـرد      پهلوی

 کـه تـا آن زمـان    –اظهار ميکند که آخوند خلخالی    

هـم منـصوب    " انقـالب "هنوز به مقام حاکم شرع      

نـــشده بـــود ، خواهـــان اعـــدام فـــوری هویـــدا ،  

خسروداد ، ناجی ، جهانبانی ، رحيمی و نصيری         

 تن دیگر از سران رژیم شاه بـود ولـی           ٢٠و حدود   

ــا وســاطت خ مينــی و عليــرغم مخالفــت یــزدی ب

خلخالی ، توانسته بود که دادگاه به ظاهر علنی         

: وی ميگوید. ای برای محاکمه هویدا ترتيب بدهد  

مـوقعی کــه محاکمــه اش شــروع شــد ،  "...

یعنی (این جوری که خبر به ما دادن این بود          

کــه ایــشان در جریــان آن دادگــاه حــضور نداشــته  

ه ، هنگـامی هویــدا شـروع کــرد کــ  !!) اسـت  

 سـاله زمـام داری او بـه         ١۴بگوید در دوران    

عنوان نخست وزیر شاه چه اتفاقاتی افتـاد        

، خاطراتشو بيان بکند ، جلـسه دادگـاه کـه           

تنفس داده ميشه، وقتی ميـاد تـوی راهـرو         

در راهروی دادگاهی کـه در زنـدان        ..." در تنفس 

قصر ترتيب داده بودند ، هویدا بوسيله هفـت تيـر           

البته وی ميگویـد    .  ميشودکمری آخوندی کشته    

کـــه او از افـــشای نـــام آن آخونـــد مـــسلح فعـــال 

خودداری ميکند ولـی در برخـی از گزارشـات نـام            

عنوان شده که از اراذل     " هادی غفاری "آن آخوند   

و اوبـــاش هـــائی بـــوده کـــه در آن زمـــان بـــه دور  

  وی ادامـه ميدهـد بعـد         .گرد آمده بودنـد    خمينی

 بر روی صندلی    هم با نشاندن جسد مرده هویدا     

و قرائت محکوميتش به اعدام ، و گرفتن عکس و          

برای هویدا اعدام ساختگی دست     ... باقی قضایا 

و پا کردنـد و در واقـع وی بـا مـرگ زود هنگـام بـه                 

  ! رسيده بود " قتل"جای اعدام به 

  

هویدا ، که از قرار معلوم در روزهای قبـل از قيـام             

 ميبـرده   در پادگان جمشيدیه در بازداشت به سـر       

، بعد از قيام برای بازپرسی به همراه تعـدادی از           

تيمــساران و ســپهبد هــای ارتــش کــه دســتگير    

.  منتقـل ميـشود   " رفـاه "شده بودنـد بـه مدرسـه        

"... یزدی اظهار ميدارد که هویدا به او گفته بوده          

من ، فالنی ، حرف دارم ، حرف های زیادی          

رای   در نتيجه او هم ب      !" بزنم   مدارم که ميخوا  

 سـال نخـست     ١۴حفظ جان هویدا ، کسی کـه          

وزیر بوده و اطالعات زیـادی در مـورد فـساد دربـار             

شاه و قراردادهای ضـد مردمـی اش بـا بيگانگـان            

داشــته ، محــل خــواب وی را از بقيــه اســراء جــدا 

ميکند که مبادا شبانه به دست سران رژیم شاه         

آن چه که ایشان در این مـصاحبه ،    .  کشته شود 

انه سعی در تلـویح آن دارد ایـن اسـت کـه        مذبوح

ــه       ــر چ ــان ه ــه خواه ــتند ک ــود داش ــسانی وج ک

سریعتر مختومه اعالم شدن پرونده هویـدا بودنـد         

ــسيار     ــه ب ــاز گذاشــتن دســت شخــصی ک ــا ب و ب

احــساسی و عــصبی بــوده و تعــادل روحــی هــم  

  -در واقع اشاره به همان آخوند مسلح (نداشته 

  !رسند ، به خواسته خود مي) هادی غفاری

  

 اما ایشان با اشاره نکـردن و مـسکوت گذاشـتن           

نقش واقعی خـود در جریـان حـوادث آن روز هـا ،              

اميدوارست که نسل جوانی کـه بعـد از قيـام بـه             

دنيا آمده و از حوادث آن زمان اطالع دقيقی ندارد          

از این موضوع مطلع نشود کـه شـخص ایـشان و            

نـی  شرکاء یعنی صادق قطب زاده و ابوالحسن ب        

 یعنـی وزرای    سـلف خـود   صدر ، درست همچـون      

ــار پهلــوی ، منــوچهر اقبــال ، اســداله علــم و    درب

حسين اعالء عمل ميکردند و به عنوان پادو های         

اگـر چيـزی از آن هـا        " حـضرت امـام   "دربار نو ساز    

  بيان نقـش  .بيشتر نداشتند ، کمتر هم نداشتند    

ــزدی هــا در – بنــی صــدر –واقعــی قطــب زاده   ی

ا سفيران و مقامات باال رتبه کـشور هـای          ارتباط ب 

امپریاليستی برای جابجائی قـدرت از رژیـم شـاه          

بــه دار و دســته خمينــی ، بيــان اســرار هویــدای  

در این جا بـه جاسـت       .  جمهوری اسالمی است  

کــه اشــاره ای هــم بــه مقالــه دیگــری از ابــراهيم 

انقـــالب اســـالمی و نشـــست "یـــزدی بـــه نـــام 

و نماینـده خمينـی     " واسـطه "و نقـش    " گوادولوپ

بــودن ایــشان در تمــاس و مالقــات هــائی کــه در  

ــه     ــل از واقعـ ــه قبـ ــه هفتـ ــنگتن در دو ، سـ واشـ

ــوپ " ــه   " نشــست گوادول ــالی رتب ــدان ع ــا کارمن ب

داشـته ، بـشود کـه       " کـارتر "وزارت خارجه کابينه    

  . خود مبحث نوشته دیگری خواهد بود

  

ولی این که چرا ایـشان در مقـام دبيـر کـل حـزب               

این به اصطالح افـشاگری از قتـل        " ادینهضت آز "

را االن بعــد از گذشــت نزدیــک بــه ســی " هویــدا"

سال بعد از آن حادثه انجـام ميدهـد اساسـا بـی             

اگر رژیم جمهـوری اسـالمی بعـد        .  اهميت است 

از بــه قــدرت رســيدن و تثبيــت خــود ، قطــب زاده  

یکــی از پــادو هــای درگــاهش را تيــر بــاران ، بنــی 

 به تبعيـد و ابـراهيم یـزدی         را مجبور " ملعون"صدر  

را با بی لطفی ، دیگر به بازی نگرفـت بـرای ایـن              

بــود کــه ایــن واســطه هــا و دالل هــای مــذاکرات  

اســتکبار "خمينــی بــا امپریاليــست هــا یــا همــان 

کــه کــراوات ميزدنــد و آن زمانهــا صــورت " جهــانی

خود را با تيغ می تراشيدند ، آن قدر در نـزد تـوده              

بودنـد کـه نمـی شـد        های مردم شـناخته شـده       

..." من توی دهن این آقای آمریکـا ميـزنم        "ادعای  

را داشــت و بــرای هميــشه قطــب زاده را در یــک  

طرف و یزدی را در طـرف دیگـر خـود نـشاند و بـه                

آن !   خود ادامـه داد     " ضد آمریکائی "ژست های   

هــا خــوش خــدمتی را بــرای ســروران خــارجی و  

ــوری      ــد و جمهـ ــام داده بودنـ ــود انجـ ــی خـ داخلـ

از .  ســالمی را بــر مــسند قــدرت نــشانده بودنــدا

" مایه انقــالبســر"حــاال بــه بعــد ایــن جــور افــراد  

بـرای   محسوب نميشدند بلکه حتـی ممکـن بـود   

    .آیند بحسانظام جدید ضرر و بدهی به 

  

 اگر هویدا "...آقای یزدی در این فيلم  می گوید       

سخن مـی گفـت بـه نفـع چـه کـسی و بـه                

عـا اگـر هویـدا      قط  ؟ !ضرر چه کـسانی بـود     

مجــال پيــدا مــی کــرد کــه ســخن بگویــد       

سخنانش به نفع شاه و اطرافيـان حـاکم او          

مـن ایـن احتمـال را مـردود      بنـابراین   .نبـود 

 ار هويدايرسابيان

 !تاريخ جمهوري اسالمي

هويدا پس از سقوط رژيم مزدور 
شاه
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روش تکيـه   مـن ایـن احتمـال را        ،  نمی دانم   

کسانی که نفوذ کرده بودند در      می کنم که    

و نزنـد   ین کـه هویـدا حرفـ   ایـ برای ،  آن جا

د او را ن فـــراوســـخنی نگویـــد بـــه دســـت 

ــه     ــده مختوم ــا پرون ــين ج ــا در هم ــشتند ت ک

هویدا به ایـن ترتيـب کـشته         بنابراین   . هبش

او صحبتی از این موضوع نمی کند کـه         "   ...شد

شـورای  "وی در آن زمان به عنوان عـضو برگزیـده           

، رئيس دادگاه نه تنها هویدا ، بلکه دیگـر    " انقالب

ایـشان روز هـای     .   سران رژیم قبلی بوده اسـت     

ــ ــه   قب ــدا را تخلي ــه ، ســاعت هــا هوی ل از آن حادث

اطالعــاتی کــرده بودنــد و بــه فــاش شــدن اســرار 

در !   هم رسـيده بودنـد      " کائنات و االرض  "مگوی  

واقــع مطــالبی کــه هویــدا و دیگــران در رابطــه بــا  

بيان کرده بودند بود که ایـشان     " شریف"روحانيت  

و شــرکاء را خواهــان پخــش علنــی آن در ســطح  

ــ   ــت ت ــام ، جه ــای سياســی "ضعيف ع و " رقب

آقای یزدی به خـوبی     .  تقویت جناح خود نمود   

ميداند که آن چه باعـث مـرگ زود رس هویـدا            

شد نه اطالعات او در مورد فساد دربار شاه ،          

بلکه افشای رابطه روحانيـت بـا دربـار و بـرمال           

کردن قرارداد های امپریاليست ها با روحانيت       

کــه نــام بــود کــه باعــث بهــم خــوردن آن تئــاتر 

رو شــدن  و  دادگــاه علنــی بــه آن داده بودنــد 

خود ایشان به عنـوان رئـيس دادگـاه بـا           نقش  

در جریـان آن تئـاتر      . شدنقاب کوکالس کالنی    

بعد از آن که هویدا صدای ایـشان را شـناخته           

آقـای    "بوده ، بـه عنـوان اعتـراض گفتـه بـود           

دکتر یزدی ، من که قـبال همـه ایـن چيـز             

   !" ه امها را برای شما گفت

  

در سرتاسر این فيلم ایشان اصرار دارد که به         

مـن واقعـا اعتقـاد      "...بيننده به قبوالند کـه      

داشــتم کــه هویــدا رو ميبایــستی اجــازه 

ــالبش رو    ــاطراتش رو ، مط ــی دادن خ م

ــاریخ   ــه ، بخــــشی از تــ بنویــــسه و بگــ

کشورمون بود و متاسفانه کـسانی کـه         

اون تصميمات رو گرفتن و اون جور عمل        

ردن ، تاریخ ملت ما را از یکی سـری از           ک

ــردن   ــروم ک ــایق مح ــن حق زهــی ." !!!  ای

ایشان خود مدت مدیـدی اسـت       !   بيشرمی  

محروم کردن تاریخ ملت مـا از یـک سـری           "در  

دســت در دســت آن افــراد گذاشــته  " حقــایق

اما بدون شک با سکوت ایشان ، دسـت         .  اند

ایشان در کشتار زندانيان سياسـی ، در قتـل          

 ، در شکنجه و     ۶٧ تا   ۶٠های سال های    عام  

اعدام بهترین زنان و مردان مبـارز کـشورمان ،          

همچون جانيان اصلی ، تا به مفـرق بـه خـون            

  .آلوده است

  

ــا        ــا زود ب ــر ی ــه دی ــد ک ــد بدان ــزدی بای ــای ی آق

 جمهـوری اسـالمی ،       مرتجـع  سرنگونی رژیـم  

آفتاب حقيقت بر اسرار این پدیده ننگين تاریخ        

بيـد و نقـش ایـشان و دیگـر          بشریت خواهـد تا   

همپالگی های شان در به وجود آمدن و حفظ         

  . این رژیم هر چه بيشتر بر مال خواهد شد

  

  محسن نوربخش

   ١٣٨۶ اسفند ١٧ – ٢٠٠٨ مارچ ٨

  
  :ویدئو مصاحبه با ابراهيم یزدی (*) 

EoeJSzUo7Qn=v?chwat/com.youtube.www 

 به تازيانه بستن كارگران،

  وحشي گري  جلوه اي ديگر از

 ! ديكتاتوري حاكم

 
  در روزهای اخير رژيم ضد کارگری  جمهوری اسالمی
   در يک اقدام به غايت ضد انسانی و سرکوبگرانه يکی

   از کارگران مبارز سنندج يه نام صديق امجدی  را 
  " ز جهانی کارگرشرکت در راهپيمايی رو"که به جرم 

    دستگير شده بود، به مجازات وحشيانه ٨٦در ارديبهشت 
   هزار تومان جريمه نقدی٢٠٠ضربه شالق و پرداخت ١٠ 

 تن ديگر از ١٠بدنبال اين اقدام سبعانه اعالم شد که .  محکوم و در اين شهر به شالق بست
اعالم اين خبر . شالق هستندمشابه در انتظار اجرای ضربات " جرم"کارگران مبارز سنندجی به 

موج وسيعی از خشم و نفرت توده های رنج ديده سنندج را برعليه رژيم جمهوری اسالمی و اقدام 
  .سرکوبگرانه اخير حکومت برانگيخته است

  
ارگر،  اوج    انی ک ايی روز جه رم شرکت در راهپيم ه ج م ب تکش آنه ارگران زحم ستن ک ه شالق ب ب

اتوری ح    شيگری ديکت ت و وح د  دنائ ی ده شان م افع      . اکم را ن اع از من ا در دف ه تنه م ن ن رژي اي
ن              ا ت ه ميليونه ار و زيست را ب استثمارگرانه سرمايه داران زالوصفت وابسته سخت ترين شرايط ک
از کارگران گرسنه و محروم و زحمتکش ميهنمان تحميل کرده، بلکه هرگونه واکنش طبيعی به اين                

ا    اوضاع و از جمله  شرکت کارگران مح       روم در راهپيمايی روز جهانی کارگران را تحمل نکرده و ب
ا  " ضد انقالب" ارز را ب ارگران مب ا، ک رفتن از  آنه ر چشم گ رای زه اوم  و ب ارگران مق دن ک خوان

  . بيشرمی تمام به تازيانه می بندد
  

اس داش                ارگر را پ انی ک ته به تازيانه بستن کارگرانی که به مسالمت آميز ترين شکل ممکن روز جه
اکم جهت حفظ سلطه ضد                           اتوری ح د ديکت شان می ده ه ن اند يکی ديگر از شواهد آشکاری است ک
ود   ارزه جهت سرنگونی قطعی آن وج ده و راهی جز مب غ نورزي ايتی دري يچ جن ود از ه مردمی خ

  .اين واقعيتی است که خود زندگی هر روز آن را فرياد می زند. ندارد 
  
  
  

  ! اسالميمرگ بر رژيم ضد كارگري جمهوري
  !هر چه پرتوان تر باد مبارزات برحق كارگران بر عليه نظام استثمارگرانه حاكم

  !باد انقالبپيروز 
                   !زنده باد كمونيسم

                                                                                                                                 
  با ايمان به پيروزي راهمان

  چريكهاي فدايي خلق ايران
   

  ١٣٨٦  اول اسفند - ٢٠٠٨ فوريه ٢٠
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  نابودي جمهوري اسالمي

  !انتخاب واقعي توده ها
 دستگاه تبليغاتی جمهوری اسالمی بار ،با نزديک شدن موعد انتخابات مجلس شورای اسالمی

ديگر به کار افتاده تا با اشاعه يک سری دروغ وشعارهای فاقد ارزش مردم را فريب داده و به پای 

ربه نزدیک به سه دهه حاکميت ضد مردمی جمهوری اسالمی تج. صندوق های رای بکشاند

فریب از اين قبيل نشان داده که هدف اصلی رژیم از برپایی هر از چندگاه مضحکه های انتخاباتی 

 بخشيدن به حکومت مشروعيتتوده ها برای شرکت هر چه بيشتر آنها در این نمایشات برای 

دور اخير تبليغات انتخاباتی نيز ما شاهدیم که جدا در نتيجه در . سراپا جنایت و ظلم خویش است

 ساعته در خدمت تبليغ سياستهای جمهوری اسالمی و شعبده ٢۴از راديو و تلويزيون دولتی  که 

بازی های انتخاباتی آن هستند، دستگاه تبليغاتی حکومت ديوارهای شهرها را نيز از تبليغات 

گردانندگان نظام در تبليغات جاری  از . ده استجهت تحريک مردم به شرکت در انتخابات پر کر

سخن می گويند و چنين جلوه می دهند که با اين انتخابات " مقتدر"و " سرنوشت ساز"مجلس

اين وعده ها  اما  !به جمهوری اسالمی باز خواهد گشت"  عدالت اسالمی"و "  کرامت انسانی"

ردمداران جمهوری اسالمی را شنيده  سال است بطور روزمره فريبکاريهای س٣٠برای مردمی که 

 سال است سرکوبگريهای رژیم جنايتکار حاکم را با پوست و ٣٠ برای مردمی که ،و تجربه کرده اند

 برای مردمی که واقعيت پوشالی بودن قدرت ادعائی مجلس را در ،گوشت خود لمس کرده اند

ه و می دانند که اين مجلس حتی تجربه کرد" ولی فقيه"آن را در مقابل " دارتاق"عمل ديده اند و

 ٣٠برای مردمی که در طول ، سخن گويد "ولی فقيه"قادر نيست کالمی برعکس خواستهای 

سال گذشته شاهد بوده اند که چگونه کرامت انسانی آنها لگد مال عروج برجهای سر به فلک 

ی را در برای مردمی که معنای عدالت اسالم،  سردمداران جمهوری اسالمی شده استرسيده

مکيدن  شيره جان کارگران به نفع سرمایه داران زالو صفت، کار توانفرسای کودکان در خيابانها، در 

تن فروشی دختران جوان و در تجارت زنان محروم به شيخ نشينهای خليج فارس و در رقص 

 مقابل درحرفها بلی آن   کشيده شده در خيابانها و معابر عمومی شاهد بوده اند، اجساد به دار

خفته ستم ديدگان  خشم  فروهر چه بيشتر جز فشرده نمودن چنين واقعيت هائی نمی توانند 

 بساط ظلم و ستم ن يافتهخشمی که هر جا امکان سر برآورد .حاصل ديگری ببار آورند

براستی از رژیمی که با اتکا به زور . سردمداران جمهوری اسالمی را به آتش کشيده است

حتی بدیهی ترین خواستهای ابتدایی صنفی کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان، سرنيزه و زندان 

لگد مال کرده و خون آنها را برزمين می ریزد، چگونه می توان بطور روزمره ملتهای تحت ستم را 

 يکبار سران جمهوری اردن به رای مردم را داشت؟ذانتظار برپایی انتخابات دمکراتيک و احترام گ

 شدند با مانور هائی خاتمی را که انتصاب خودشان برای مقابله با خيزش های اسالمی موفق

مردم به بخشی از آن ها قالب " بد و بد تر"انقالبی توده ها بود با فريب و ريا به نام انتخاب بين 

کنند ولی در آن تجربه نيز معلوم شد که خاتمی جز مهره ای مرتجع از قماش ديگر سردمداران 

   .او به همان اندازه زشت و وقيح بود که ديگر سران رژيم بودند و هستند. رژيم نبود

  

 سال ٢٩ در حاليکه همگان در طول .از انتخابات سخن می گويندنيز در تبليغات جاری حکومتی 

حاکميت جمهوری اسالمی ديده اند که گردانندگان رژیم هر که را بخواهند از صندوق بيرون می 

در اين مملکت برای سردمداران جمهوری اسالمی رای مردم فاقد   کهآورند وهمگان می دانند

اين را مردم خود به عينه ديده و در تجربه شاهد بوده اند که نه تنها اراده . کوچکترین ارزشی است

در اين مملکت انتخاباتی .  استیآنها بلکه حتی جانشان نيز در اين سيستم فاقد هر گونه ارزش

 همه آنچه جريان .خواهند در جريان آن نماينده مورد نظر خود  را انتخاب کنندوجود ندارد که مردم ب

  ست که جهت بزک کردن چهره جانيان حاکم به آن ي مسخره از پيش تعيين شده اانتصاباتدارد 

  

  

  

نام انتخابات می دهند تا با شعبده بازی و آمار 

سازی های قالبی از شرکت وسيع مردم سخن 

ای پايگاه نداشته مردمی جلوه گفته و خود را دار

 اين همه آن چيزی است که در همه اين  .دهند

.  شاهد آن بوده ايم "انتخابات"سالها تحت نام 

بنابراين بايد با قدرت تمام از همه کسانی که به 

هر دليلی ممکن است فريب تبليغات جالدان 

خواست که فريب اين بازی را ، حاکم را بخورند 

ی که بساطی هم نيست نخورده و در بساط

راه رهائی مردم نيز در شرايط ايران . شرکت نکنند

نه از حوزه های انتخاباتی بلکه از مسير نابودی 

تماميت آن نظام ظالمانه و سرکوبگری می گذرد 

که نمایشات انتخاباتی جزئی از الزامات حيات 

سرنگونی . انگلی و ضد مردمی آن است

 توده ای به جمهوری اسالمی در بستر انقالبی

برای . رهبری طبقه کارگر؛ اين است راه رهائی

کارگران و خلقهای ستمدیده ما اين تنها انتخابی 

است که امکان پذير است و تجربه نشان داده که 

مردم ما هر جا که فرصت کرده اند با سردادن 

انتخاب " ما حکومت اسالمی نمی خواهيم"شعار 

ب توده ها خود را نشان داده اند پس به انتخا

احترام بگذاريم و الزامات پيشرفت در اين راه و 

  .تحقق رای واقعی مردم را مهيا نمائيم

  
  

مرگ بر رژيم وابسته به امپرياليسم 

  !جمهوري اسالمي

 !مرگ بر دغلكاران و فريبكاران 

  !زنده باد كمونيسم!      پيروز باد انقالب

  با ايمان به پيروزي راهمان

    ايرانچريكهاي فدائي خلق

  2008 مارس 3  -  1386اسفند  13 
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  پيام فدائي با رفيق محمود خليلي،مصاحبه 
  .67ان سياسي در سال تل عام زندانياز بازماندگان ق

  )ششمقسمت (
  
  

جالب است کـه آنهـا بـدون ایـن کـه بـا هـم دیگـر تماسـی داشـته باشـند                        (  ه و جواد س روزهای خاصی را برای خودشان معين کرده بودند            - علی ...
دراز کردن پـا ،     " مثال( گذاشتن مقررات   و در آن روز آگاهانه با زیر پا         ) وهماهنگی بينشان برقرار شده باشد، همزمان اقدام به چنين کاری کرده بودند           

کاری می کردند که توابين به حاج داوود گزارش بدهند تا آنها را از تخت هـا بيـرون          ....) غذا خوردن با صدا یعنی طوری که قاشق به بشقاب بخورد و             
واز صـدای   .  کوتـاهی از آن مکـان خـارج مـی شـدند            اول از همه مدت   . می گفتند که به این صورت با یک تير چند نشان می زدند            . کشيده و کتک بزنند   

بعد با کتک خوردنـشان بـه نـوعی ورزش کـرده بودنـد و بدنـشان تـا حـدودی از کرخـی                        . گوش خراش و سوهان مانند بلندگوها نجات پيدا می کردند           
  ......" د بيرون می آمد وهم می توانستند با داد زدن زیر ضربات تاحدودی فشارهای روحی وارده را تخليه نماین

 

 که شما ٦٥ تا ٦٢در فاصله : پيام فدائی

در قزل حصار بوديد مبارزات و مقاومت 

های زندانيان در مقابل اجحافات 

زندانبانان چه اشکالی به خود می گرفت؟ 

لطفا با خاطرات مشخصی اين سوال را 

  توضيح دهيد؟ 

طره گونه  من فکر می کنم به شکل خا:پاسخ

در بخش های باال به این پرسش پاسخ داده 

باشم ولی در اینجا تيتر وار دوباره مرور می کنم 

. به مبارزه ومقاومت در زندان قزل حصار 

) ٦٣تا اوخر بهار ٦٢(بطورکلی در یک مقطع 

حالت تدافعی و " مقاومت ومبارزه زندانيان کامال

مقابله منفی داشت ودر زمانهای مشخصی بار 

لی این مبارزه ومقاومت بر دوش زنان مقاوم اص

آنها با تمام شداید و تلفات، . زندان بود

بعد از . برجستگی خاصی از خود نشان دادند،

رفتن حاج داود رحمانی زنان که در راه این 

مبارزه ومقاومت ضربات روحی وجسمی 

دفاعی " شدیدی خورده بودند به موضع کامال

 بعد مردان کشيده شدند واز این مقطع به

نقشه بيشتری در مقاومت ومبارزه در زندان 

البته الزم به ذکر است که در . ایفا نمودند

تمامی زندانهای جهان هميشه مبارزه در 

زندانها نقش تدافعی دارد تا تعرضی چرا که 

زندانی تالش دارد از حقوق انسانی و سياسی 

خود در برابر تعرضات زندانبان دفاع نماید نا این 

نمونه های مشخصی . وق را بدست آورد حق

که زندانيان مرد دربند یک واحد یک قزل حصار 

 تالش نمودند از حقوق ٦٥ تا ٦٣در سالهای 

خود در برابر تعرضات زندانبان دفاع نمایند، به 

  :این شرح است

  .تالش برای انتخاب مسئول ورزش -١

مقا ومت در رابطه با کار اجباری  -٢

 ).بيگاری (

ابطه با بستن درب  اعتراض در ر -٣

 .  شب به بعد١١سلول ها از ساعت 

مبارزه و مقاومت در رابطه با تردد به  -٤

سلولهای یکدیگرکه در مقطعی به 

زدوخورد زندانيان با توابين منجرمی 

 .گردید

تحریم رئيس زندان پس از ضرب  -٥

وشتم زندانيان وبردن آنها به قرنطينه 

 . در رابطه با بيگاری

ا خيابان وجدول ساختن حياط زندان ب -٦

 بندی وزمين فوتبال وواليبال 

  ........  و -٧

جهت خرد کردن زندانيان : پيام فدائی

مدتی در زندان قزل حصارشاهد شکل 

" قيامت"، "تخت"گيری شکنجه ای به نام 

شما چه اطالعی از . بود يم " تابوت"و يا 

اين امر داريد؟ آيا اين شکنجه مخصوص 

مرد هم بکار می زنان بود يا برای زندانيان 

آيا در زمانی که شما قزل حصار  رفت؟

ها را "تخت" بوديد با کسانی که شخصا 

  تجربه کرده بودند ، برخورد داشتيد؟

  

ولی . قيامت را تجربه نکردم   " من شخصا  :پاسخ

باید بگویم این شـکنجه ابتـدا بـا فرسـتادن زنـان           

مقــاوم بــه قيامــت شــروع شــد ودر تــداوم خــود  

اطالعات من بر گرفتـه  .  گرفتمردان را هم در بر 

ــه را     ــن مرحل ــه ای از خــاطرات کــسانی اســت ک

پشت سر گذاشته انـد کـه مـن در اینجـا نمونـه              

هــــــای مشخــــــصی را ذکــــــر مــــــی کــــــنم 

مــدتی پــس از رفــتن حــاج داود    .................."

تعـــدادی از  ) ٦٣اوائـــل تابـــستان ( رحمـــانی در

زنــدانيان قيامــت رفتــه را بــه بنــد یــک واحــد یــک 

ــرزاد گرانمایـــه از :  کردنـــد، از جملـــه منتقـــل فـ

ــدین ، علـــی  ــان  –مجاهـ ــای آرمـ ــه هـ   ه از بچـ

س از اقليــت ، حــاتم از  –مستــضعفين ، جــواد  

آنهـــا دریکـــی دو روز اول ...  ســـهند و کوملـــه و

روحيه منا سبی نداشتند ولی وقتی جو بند که       

در آن یک صمييت مبارزاتی بـين بچـه هـا برقـرار      

شدند وبا اطمينـان کامـل      بود را دیدند، دگر گون      

ــا بچــه هــا وارد تمــاس و گفتگــو شــدند   ــا . ب تنه

ــه هـــا      ــه بـــود کـــه از بچـ بـــویژه (فرزادگرانمایـ

دوری می کرد وبـه تنهـائی در حيـاط         ) مجاهدین

پــس از گذشــت مــدتی مــن .  بنــد قــدم مــی زد

یکی از معدود کسانی بودم که توانستم اعتماد        

مجموعــه . اورا جلــب کــنم و بــا او صــحبت کــنم 

حبت های او و دیگر افراد از قيامت برگشته را          ص

درچهـارچوب  : این طور می توانم خالصه کنم که      

همـان  " کلی، رفتار ها در قيامـت بـا آنهـا تقریبـا           

برخوردی بود که با زنـان ودختـران انجـام گرفتـه             

ــار اعمــال     ــوابين در کن ــن تفــاوت کــه ت ــا ای ــود ب ب

فشارهای معمولشان، بصورت ویژه هـر کـدام از         

ندانيان را کـه نـشانه مـی گرفتنـد، در وقـت             آن ز 

ــشوئی     ــه در دست ــوقعی ک ــا م ــشوئی و ی دست

بـه گفتـه    . نشسته بودند، بـا شـلنگ مـی زدنـد         

 ه و فرزاد گرانمایه از جملـه تـوابينی کـه            –علی  

این اعمال ویژه را در حـق زنـدانيان مبـارز انجـام             

مـشایخی ، ناصـر     : می دادند، عبـارت  بودنـد از       

ایـن تـوابين    .  وعزیـز رامـش    نوذری، محمد آوندی  

ــد کــه در مــواردی مــانع    همچنــين کــسانی بودن

خوابيدن زندانی در همان محدوده زمانی کـه در         

" تنبيهـی " زندانيان  . قيامت مقرر بود می شدند    

بایـد  )  صـبح  ٦شب تا   ٩حد فاصل   (در وقت شب    

همچنــان کــه در روز بــود چهــار زانــو وبيــدار مــی  

اس مـی   نشستند و این توابين هـر زمـان احـس         

کردند زندانی نشسته در حال چـرت زدن اسـت         

با شلنگ توی سر او می کوبيدند ویا با لگـد بـه             

جـــا دارد یـــک مـــورد از . پهلـــوی او مـــی زدنـــد 

خاطرات فرزاد گرانمایه را اینجا نقل کنم ویـادش         

  . را گرامی بدارم
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ــاال    ایــن خــاطره فــرزاد را عزیزانــی هــم کــه در ب

ــد مــی کرد  ــدنامــشان را آوردم تائي ــرزاد(او . ن ) ف

تعریف می کرد که سه شب بود کـه بـه عنـوان             

تنبيه نمی گذاشتند بخوابم کـه حـاج داوود هـم           

در جریان آن و به طور کلی در جریـان ایـن قبيـل              

روز چهـارم بـه حالـت بـی         . تنبيهات قرار داشـت   

در آن حالـت احـساس کـردم        . حسی فـرو رفـتم    

ــاره    ــاریکی شــدم کــه یکب کــه وارد دهانــه غــار ت

ــورا ــراه    ن ــاج داوود بهم ــا روشــن شــد وح فکن ه

پاسداران وتوابين با مسلسل روبروی من ظـاهر        

نـاخود  . شـده و خواسـتند مـرا بـه گلولـه ببندنـد      

. آگاه از جا بلنـد شـدم وچـشم بنـدم را بـاال زدم            

گوئی می خواستم از دست آنها فـرار کـنم کـه            

ــه       ــشت ســرم حمل ــواب پ ــه ت ــام ب ــن هنگ در ای

می کرد که وقتـی بـه   فرزاد تعریف  ........ورشدم

ــر ضــربات چــک ولگــد و شــلنگ     خــودم آمــدم زی

توابين توی راهرو واحد بودم و من نا خود آگـاه و            

. با حالت تشنج به همه آنهـا حملـه مـی کـردم            

گویا با دادوفریاد تواب پشت سـرم بـود کـه چنـد       

من دیگردست خودم   . نفر دیگر به کمکش آمدند    

داود نبود به همه طرف حمله می کردم که حاج    

بـا چنـد پاسـدار همگـی ریخـتن          . هم سر رسيد  

بعـد شـنيدم   . سر من وتا رمق داشتم مـرا زدنـد     

. که حاج داود گفت بسش است بگذارید بخوابد       

فرزاد می گفت آن کابوس چند لحظه ای باعـث          

این شده بود که از جـایم بلنـد شـوم و بـا تـواب                

گویـا در ایـن   . باالی سرم درگيـر و گالویـز بـشوم      

که بقيه توابين او را کشان کشان به      حالت بوده   

مـسلم اسـت کـه شـدت     ." رهرو بنـد مـی برنـد      

ــان      ــدن چن ــود آم ــث بوج ــشار باع ــستگی و ف خ

واقعيـت ایـن    ..... حالتی و آن کابوس گشته بـود      

نيز چهـار   " تنبيهاتی"است که حتی بدون چنان      

زانو نشستن به مدت طـوالنی باعـث خـستگی       

ــًا اد. مفــرط و کرختــی بــدن مــی شــد  امــه اتفاق

مطلب فوق در رابطه بـا ایـن موضـوع نيزصـحبت            

شــده و از برخــورد و یــا ابتکــار دو تــن از مبــارزین 

ــا آن    نشــسته د ر آن تخــت هــا جهــت مقابلــه ب

شـرایط تحميلـی مطالـب تکـان دهنـده ای نقـل       

 ه و جـواد     -علـی : " شده است، بـه ایـن شـرح         

ــين     ــرای خودشــان مع ــای خاصــی را ب س روزه

ه آنها بدون این که بـا       جالب است ک  ( کرده بودند 

هـم دیگـر تماسـی داشـته باشـند وهمـاهنگی       

بينشان برقرار شـده باشـد، همزمـان اقـدام بـه            

و در آن روز آگاهانـه بـا     ) چنين کاری کـرده بودنـد     

دراز کـردن پـا ،    " مـثال ( زیر پـا گذاشـتن مقـررات        

غذا خوردن با صدا یعنـی طـوری کـه قاشـق بـه              

د که توابين   کاری می کردن  ....) بشقاب بخورد و    

به حاج داوود گزارش بدهند تا آنها را از تخت هـا   

مـی گفتنـد کـه بـه        . بيرون کشيده و کتک بزننـد     

اول از . این صورت با یک تير چند نشان می زدند        

همــه مــدت کوتــاهی از آن مکــان خــارج مــی      

واز صدای گوش خراش و سـوهان ماننـد      . شدند

بعـد بـا کتـک      . بلندگوها نجـات پيـدا مـی کردنـد          

ــد و  خ ــرده بودنـ ــه نـــوعی ورزش کـ وردنـــشان بـ

بدنــشان تــا حــدودی از کرخــی بيــرون مــی آمــد 

وهــم مــی توانــستند بــا داد زدن زیــر ضــربات      

ــه    ــی وارده را تخليـ ــشارهای روحـ ــدودی فـ تاحـ

  ." نمایند 

  

در همان اوج اقتدار توابين و قيامت، همواره ما " 

با گوش خود می شنيدیم  که حاج داود 

نام ) هشتاد درصد ی% (٨٠رحمانی از قيا مت 

می برد و وعده  قيامت صد درصد را هم می 

پس از سرنگونی حاج داود و آمدن تعدادی . داد 

از بچه های قيامت من با آنها رابطه نزدیکی 

 ه و –داشتم بویژه با فرزاد گرانمایه وعلی 

: فرزاد تعریف کرد  د ر این رابطه . ش –حسين 

ما کلهر بود یکبار اوج صحبت های هيستيریک ه

که یکی از توابين که پشت سر من  بود تکان 

دادن پاهایم  را بهانه کرد و مرا به راهرو بند 

در آنجا مدتی . وزیرهشت واحد منتقل نمود 

البته پس از مدتها چهار زانو . سر پا ایستادم

. نشستن از ایستادنم روی پا لذت می بردم

البته حاج اسماعيل وچند پاسدار وتواب تا 

پس از پایان . حدودی به خدمتم رسيدند

مصاحبه هما کلهر ونزدیکيهای صبح حاج داود 

شاید هم ذوق ( که انگار خواب زده شده بود 

زده شده بود که توانسته بود با ارجيف هما 

کلهر سوهانی بر اعصاب زندانيان مقاوم بکشد 

به زیر هشت واحد یک آمد و با تو )  نگارنده –

نه :  وتواب مربوطه گفتضيحات حاج اسماعيل

این آدم بشو نيست این را ببرید قيامت 

بعد ازچند لحظه .  صد در صد تا من بيام%١٠٠

حاج داود هم آنجا . مرا به مکانی منتقل کردند

اون چشم بند را بزن : او بمن گفت .  آمده بود

ماه بود که من به طور مدام چشم بند ٤. باال

م بندم را من با تردید چش. روی چشمانم بود

نور کمی داخل اتاق بود با اینحال . باال زدم

حاج داود با همان . چشمم را اذیت می کرد 

تا امروز توی : لحن التی هميشگی اش گفت

بودی حاال اینجاشو نخونده بودی %٨٠قيامت 

که ميفرستمت جهنم ، قيامت واقعی تا ببينم 

من که تازه چشمم به اتاق .چطوری ميشکنی 

ود یه چيزی مثل تابوت یا یک لنگه عادت کرده ب

کمد را روی زمين دیدم که در قسمت باال و 

 ١٥در١٠جلوی آن به اندازه یک مستطيل 

حاج . سانتی متر عين دریچه سلول باز بود 

داود به یکی از پاسدارها گفت درش را باز کن 

منهم . وبه منهم گفت برو بخواب توی تابوتت 

با اینکه الغر . مرفتم داخل آن جعبه ودراز کشيد

حاج . بودم ولی به سختی توی آن جا گرفتم 

منهم این . داود گفت چشم بندت را بيار پائين

کار را کردم و درب جعبه بسته شد مدتی بعد 

احساس کردم جعبه را بلند کردند ومن روی 

دوپا قرار گرفتم من که به سختی نفس می 

کشيدم درآن سرمای زمستان خيس عرق 

س از زمانی که   نمی دانم چه پ. شده بودم

مدتی گذشت ولی برای من خيلی طوالنی بود 

وفکرمی کردم ساعتهاست که در آن حالت و در 

آن جعبه قرار دارم،  درب جعبه باز شد ومرا 

حاج داود گفت این بار گذشت . بيرون کشيدند

می کنم ولی اگر بار دیگر مقررات قيامت را 

ی می کنم که رعایت نکنی با این دستگاه  کار

اینجا قيامت . مغز فاسدت ازگوشات بزنه بيرون

واقعی را دیدی کاری می کنم آرزوی مردن 

  . کنی و مردن برات عروسی باشه

اين شکنجه از کی شروع شد :پيام فدائی

  و کی و چرا به آن خاتمه دادند؟

 تاریخ شروع دقيق این شکنجه را زنان : پاسخ

 من فکر می . بهتر می دانند٨زندانی در بند 

 یا نه ماه قرنطينه باید ٨کنم براساس رکورد 

 وخاتمه آن در آخر بهار ٦٢شروع آن از پائيز 

برای ما در آن زمان .  باشد ٦٣واوائل تابستان 

مهم نبود که بخطر چی وکی این  شکنجه 

خاتمه پيدا کرده ، مهم خود این شکنجه بود که 

ولی بعد از مدتی که از کابوس آن . قطع شد

فاصله گرفتيم، با نگاهی به جوانب آن به نتایج 

  .زیر رسيدیم 

 یکی ازاصلی ترین دالئل خاتمه دادن به این -١

شکنجه نقش حياتی خانواده ها و مراجعه مکرر 

  .آنها به مراجع مختلف بود 

 حاج – برخالف انتظار و تصور باند الجوردی -٢

داود، این شکنجه با مقاومت تعدادی از زندانيان 

  . دراز مدت شد،

کسانی ( بازده این کار بجز توابين ماشينی -٣

که طبق فرمان و بشکل روبات عمل می 

تعداد زیادی از زندانيانی بود که بخاطر ) کردند

تن ندادن به خواسته شکنجه گران دچار 

  . بحرانهای شدید روحی شده بودند
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البته تعداد افرادی (  ایستادگی حتی یکنفر -٤

هم برای آنها ) ردند کم نبودکه ایستادگی ک

  .فاجعه وبرای زندانيان روحيه بود

 کشمکش های درون رژیم و مبارزه بر سر -٥

  . غنائم

 فشارهای بين المللی و ناتوانيهای رژیم -٦

  . برای برقراری یک روابط دیپلماتيک حداقل

  

تجربه نشان داده که همانقدر  :پيام فدائی

که مقاومت زندانيان سياسی حتی 

دان را مجبور به برخورد محترمانه با جال

آنها می کند ضعف و سستی عناصر زبون 

هم به تحقير و مسخره کردن آنها از سوی 

آيا در اين زمينه . زندانبان می انجامد

  خاطره و يا تجربه ای داريد که بگوئيد؟

در قسمتهای قبل، حکایت داریوش  :پاسخ

د را و حاج داو)یکی از توابين بند یک واحد یک (

در اینجا حکایت یکی از زندانيان . بيان کردم

) علی ه از هواداران فرقان(مقاوم و خيلی خوب

 بعد از قيامت ها تعریف می ٦٣را که در سال 

توابين بدون : کرد را برای شما ذکر می کنم

دمپائی در قيامت تردد می کردند وحساسيت 

. آنها در هنگام غذا خوردن خيلی زیادتر می شد

 تالش داشتند از خوردن قاشق به بشقاب بویژه

آنها در پيش حاج داود ادعا . جلو گيری کنند

کرده بودند که زندانيان بدین طریق به 

علی بنابه گزارش . همدیگرمورس می زنند

مشایخی تواب،  چند بار به راهرو بند منتقل 

.  شده وتوسط توابين وپاسداران کتک خورده بود

این موضوع بيرون می بار آخری که اورا بخاطر 

کشند زمانی بوده که خود حاج داود می 

دانسته دیگر رفتنی است از این رو وقتی تواب 

داشته با قاشق مورس ) علی (ادعا می کند او

می زده، حاج داود از تواب می پرسد توکه 

متخصص مورسی بگو چی مورس می زده ؟ 

در (تواب می گوید آخه کردی مورس می زد 

حاج داود هم )  بچه تهران بودحالی که علی 

کشيده ای به تواب می زند ومی گوید خاک بر 

سرت این با چشم بند کردی یاد گرفته ولی تو 

بدون چشم بند با این تواب های کرد که دورو 

  .برت هستند هنوز کردی یاد نگرفتی 

 

در قزل حصار برنامه های : پيام فدائی

مربوط به فشارهای ايدئولوژيک چگونه 

   می رفت؟پيش

دی ماه ( در زمان حاج داود تا مدتی :پاسخ

در سلول های درب بسته نظارتی بر گوش ) ٦٢

دادن یا ندادن برنامه هائی که از بلند گو پخش 

در اصل می توان گفت تا آن زمان . می شد نبود

فقط این برنامه ها را برای توابين پخش می 

ولی از دی ماه، زندانيان در سلولهای . کردند

رب بسته حق قدم زدن وخوابيدن را نداشتند د

  .به این برنامه ها گوش می کردند" وباید ظاهر

اين برنامه ها را با تفصيل : پيام فدائی

  بيشتری توضيح دهيد؟

 این برنامه ها شامل سخنرانی های :پاسخ

منتظری تحت عنوان درسهائی از قرآن ، مصباح 

یزدی تحت عنوان اخالق ، جعفرسبحانی تحت 

نوان احکام ، مکارم شيرازی تحت عنوان خدا ع

شناسی ، بهشتی در رابطه با برنامه های 

حزب جمهوری اسالمی ، سروش در رابطه با 

  .پخش می شد....... فلسفه و

آيا در قزل حصار هم مثل : پيام فدائی

  اوين، حسينيه وجود داشت؟

 در بند یک واحد یک حسينيه کوچکی :پاسخ

ن در آنجا بود ، بخشی وجود داشت که تلویزیو

از اجناس فروشگاه قبل از پخش،  در گوشه ای 

مقداری کتاب وقرآن در . از آن جا داده می شد

آنجا بود وتا زمانی که توابين کرد وتوده ای ها را 

در هر حال . بياورند، آنجا نماز خانه توابين بود

هيچگاه بصورت حسينيه از آن استفاده نشد 

  .یل به اتاق تلویزیون شد وبعد از حاج داود تبد

چه نوع مصاحبه هائی را از : پيام فدائی

  تلويزيون پخش می کردند؟ 

 در سلولهای بند هيچ تلویزیونی وجود :پاسخ

گفتم تنها تلویزیون " نداشت وهمانطور که قبال

بند در آنجا قرار داشت و ما مصاحبه ویا هر 

چيزی را از طریق بلند گوی توی راهرو می 

 بجز موارد سخنرانی ها که در باال .شنيدیم 

ذکر کردم مصاحبه کيانوری ، طبری، 

تکرارقسمتی هائی از دادگاه اتحادیه 

البته این . را ما می شنيدیم) سربداران(

چرا که در اوین . قسمت آخر برای من تکرار بود

از طریق بلند گو وتلویزیون مداربسته داخل اتاق 

  . شنيده بودم در آموزشگاه همه آن ها را دیده و

آيا ديدن اين برنامه ها اجباری : پيام فدائی

  بود؟

برای توابين دیدن آن اجباری بود "  ظاهرا:پاسخ

و برای ما موقعی که در سلول های درب بسته 

  .بودیم، شنيدن آن اجباری بود 

آيا در دوره ای که در زندان : پيام فدائی

قزل حصار بودید، خواندن نماز برای 

  ير مذهبی اجباری بود؟زندانيان غ

 تالش داشتند که زندانيان را وادار به :پاسخ

. ولی این تالش بی ثمر بود. نماز خواندن کنند

در واقع، در بند یک واحد یک در این خصوص 

تنها توابين وتعداد خيلی  اندکی از . اجباری نبود

زندانيان نماز می خواندند و بصورت آماری اگر 

تواب (زندانيان %١٠تا%٥بيان کنيم تنها 

   .نماز می خواندند)وغيرتواب

 تغييراتی در ٦٣حدود سال : پيام فدائی

کادر زندان رخ داد و کسانی که به دارو 

دسته منتظری معروف بودند قدرت 

  گرفتند؟ اين جريان چه بود؟

 همانطور که در باال اشاره کردم این :پاسخ

جریان جدا از کل بافت حاکميت نبود وبقولی از 

مان فرستاده نشده بودند، بلکه جابجائی آس

مهره های در داخل یک سيستم صورت گرفته 

اگر قبلی ها سعی داشتند در فضای رعب . بود

ووحشتی که برای جامعه ایجاد شده بود از 

. زندان بعنوان یکی از اهرم ها استفاده کنند 

اینها هم برای نشان دادن یک جامعه آرام وامن 

ن بعنوان بخش رام شده سعی داشتند از زندا

می خواستند در اصل با پنبه . جامعه سود ببرند

سرببرند ولی جائی که منافع جناح خودشان 

وکل حکومت به خطر می افتاد نشان می دادند 

که در قساوت وسرکوب دست کمی از جناح 

  .قبلی ندارند

آيا با تغيير کادر زندان، فشار : پيام فدائی

 را توضيح به زندانيان کمتر شد؟ اين

  دهيد؟

،  اوضاع زندان بهم     ٦٣از اواسط تير ماه      :پاسخ

بند یـک واحـد     (ریخت و توابين را ازسلولها بردند       

خروج تـوابين از سـلولها بـه هـيچ عنـوان            ). یک    

ــه     ــود، بلکــه آنهــا ب ــد نب ــوان خــروج آنهــا از بن بعن

سلول ابتدای بنـد کـه هميـشه مقرشـان بـود            ٥

نـه هایـشان   در اصـل گرگهـا بـه ال       . منتقل شدند 

ایــن انتقــال بــا اینکــه  بــار شــدید      . برگــشتند

فشارروحی وروانی را در اتاقها از بـين بـرد ولـی        

آنها در . دليلی برای محو کامل توابين از بند نبود      

موقعيــت جدیــدی قــرار گرفتنــد تــا بتواننــد ســير  

را ) تا بازشدن درب سلولها     (عقب نشينی رژیم    

ا اگر چـه    آنه. به آهستگی جامه عمل بپوشانند    

ــان       ــا زم ــی ت ــداد شــدند، ول ــم تع ــه ک ــه رفت رفت

ــک      ــد ی ــک واح ــد ی ــال (متالشــی شــدن بن انتق

  زندانيان کرد به زندان سنندج ، زندانيان شمالی 

١٣ادامه در  
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  !تدارك براي جنگهاي فضايي توسط امپرياليسم امريكا
  

توسـط یـک     US193، بـه نـام      امريکـا   يکی از ماهواره هـای جاسوسـی        ماچرای هدف قرار دادن     
 مــایلی کــره زمــين در مــاه گذشــته ، بــه یکــی از ١۵٠موشــک آمریکــایی و انفجــار آن در فاصــله 

  کـرد ادعا دولت امريکا .نجال بر انگيز در روابط ميان قدرتهای امپریاليستی بدل شدموضوعات ج
که دليل انهدام اين ماهواره جلوگيری از خسارتهای جانی و مالی در اثر فرود آن روی زمين می   

مقامات آمریکایی در توجيه اقدام خود رسما اعالم کرده اند که گویا مـاهواره جاسوسـی         . باشد
 بـوده کـه در صـورت اصـابت بـه            هيـدارزين دارای مخزنی پر از سـوخت سـمی بـه نـام             مورد نظر   

برغم این ادعا اقدام . مناطق مسکونی صدمات جانی برای ساکنين زمين ایجاد می کرده است  
 ميليـون دالر صـرف   ٣٠دولت امریکا در نابودی ماهواره چاسوسی خـویش توسـط موشـکی کـه        

مقامات چين قرار گرفت و آنها به این دليل کـه اقـدام   ساخت آن شده بود مورد اعتراض رسمی     
دولت امریکـا   . خواهد شد به  مقامات امریکایی اعتراض کردند       " تهدید امنيت فضا  "امریکا موجب   

نيست؛ آن هم درست در حـالی       " آزمایش تسليحاتی "نيز در پاسخ اعالم کرد که این اقدام یک          
را به دليل انجام یک عمليـات مـشابه بـشدت           که مقامات امریکایی در سال گذشته دولت چين         

آنچـه در ورای ايـن رويـداد قابـل توجـه اسـت تـشدید          . مورد نکوهش و اعتـراض قـرار داده بودنـد         
تــضادهای امپریاليــستی در ميــان دولتهــای قدرتمنــد دنياســت کــه در ادامــه سياســتهای جنــگ 

ه صـحنه سياسـتهای   طلبانه و ضد خلقی خویش می کوشند تا فـصا را نيـز ماننـد کـره زمـين بـ       
توسعه طلبانه، استثمارگرانه و جنگی خویش  بر عليه ميلياردها تـن از انـسانهای زحمـتکش و                  

  .سایر رقبای جهانخوار خود تبدیل سازند
  

 فـضايی   - تعدادی از اعضای دولت و دانشمندانی که مخالف برنامه های نظامی             از سوی دیگر  
در مـورد باصـطالح مقاصـد       ی دولـت امريکـا      هـا  ادعا دولت امريکا می باشند، اعالم کرده انـد کـه         

ايـن  . بـا واقعيـات تطـابق نـدارد       انساندوستانه این دولت در نابود کردن ماهواره جاسوسی خـود           
 سـال اخيـر، سـقوط هـزاران قطعـه ماشـين آالت فـضايی                ۵٠دانشمندان می گويند که در طول       

و بعيـد اسـت کـه       . کرده انـد  ساخته شده توسط انسان بر روی زمين هيچ خسارت جانی وارد ن           
 بيشتر از سـقوط آن      US193اما ضرر انهدام موشکی     .  ايجاد خسارات جانی کند    US193سقوط    

 در اثر انهدام موشکی بـه صـد هـزار قطعـه تقـسيم مـی شـود کـه         US193. بر روی زمين است 
وليـد شـده    اما از آنجا که تعداد قطعات ت      . بيشتر آنها در اتمسفر زمين سوخته و از بين می روند          

صد برابر قطعاتی که معموأل در اثر منهدم کردن يـک مـاهواره هواشناسـی              (خيلی زياد هستند    
برخی از اين قطعات به مدارهای بـاالتر کـشيده خواهنـد شـد و در فـضا بـاقی                    ) ايجاد می شود  

  .می مانند
 بـر    عـالوه  US193واقعيت اين است که دليل واقعی دولـت امريکـا بـرای منهـدم کـردن مـاهواره                   

جلوگيری از فاش شدن تکنولوژی فضايی امريکا توسط رقبای ايـن کـشور، اسـتفاده از فرصـتی                  
است که برای آزمايش و گسترش کاربرد سالح و تکنولوژی موجـود بـرای اسـتفاده در جنگهـای               

  . فضايی آينده ايجاد شده
تقر هـستند  در حال حاضر موشکهايی در شمال و شرق ژاپن در پايگاه های دريايی امريکا مـس               

بـه انـدازه یـک     US193از آنجـا کـه   . که تاکنون عليه هدفهای زنده مورد استفاده قرار نگرفته انـد        
جریــان  اسـت کـه تـاکنون در     ایخيلـی بزرگتـر از هـدفهای آزمايـشی    اتوبـوس و بـه ایـن اعتبـار     

له  اين موشکها به کار رفته اند، و درضمن فاصله شليک به آن هم خيلی بيشتر از فاصـ                  آزمایش
 هدف زنده خوبی برای آزمايش عملی ايـن موشـکها       US193هدفهای آزمايشی است، بنابراين     

 US193گفته می شود که مهندسين ارتش امريکا به منظـور منهـدم کـردن               . به حساب می آيد   
به عنوان مثال ارتفاعی که معموأل اين موشـکها         . تغييرات جديدی در موشکهای موجود داده اند      

  .  مايل افزايش داده شده است١۵٠ مايل به ١٠٠روند از می توانند باال 
  

 و داليل انهدام آن، بايد توجـه داشـت کـه ايـن              US193در رابطه با موارد استفاده دولت امريکا از         
 که بخـش محرمانـه ای در اداره جاسوسـی پنتـاگون            (NRO)ماهواره جاسوسی به درخواست       

 ٢٠٠۶است، در سـال     ) از طريق ماهواره  (ا  است و کارش تحت نظر داشتن تمام کشورهای دني        
 در تهيه تـصويرهای بـسيار دقيـق از     US193گفته می شود که قابليتهای      . به فضا فرستاده شد   

نقاط مختلف کره زمين، نسبت به تکنولوژی موجود در کشورهای امپرياليستی ديگر، بـی نظيـر             
ده کـه برخـی از ابـزار آالت    و بايد توجه داشت کـه تـاکنون در بـسياری از مـوارد ديـده شـ              . است

درنتيجه امريکا برای جلوگيری از . فضايی با وجود ورود به مدار زمين، نسوخته و سالم مانده اند         
 را پـيش از رسـيدن احتمـالی    US193بايـد   با صـرف ميليونهـا دالر       چنين ريسک بزرگی است که      

  .        برخی قطعاتش به زمين، منهدم کند
   

 را می توان در رابطه با اختالفـات ايـن   US193ت امريکا برای منهدم کردن     يکی ديگر از داليل دول    
بـه  .  فـضايی دانـست    -کشور و ديگر امپرياليستها در زمينه کنترل سـالحها و تکنولـوژی نظـامی             

عنوان مثال استقرار باطری های موشـکهای امريکـايی در لهـستان و چکـسلواکی بارهـا مـورد                    
و يـا بـه     . ا بی اعتنايی هميشگی امريکـا مواجـه گـشته اسـت           اعتراض روسيه قرار گرفته، اما ب     

عنوان مثـال دولتهـای چـين و روسـيه اخيـرأ طرحـی را بـرای ممنوعيـت سـالحهای فـضايی بـه                         
اما جورج بوش بی درنگ مخالفت دولت امريکا را بـا ايـن           . کنفرانس خلع سالح در ژنو ارائه دادند      

.  را فـاش سـاخت     US193ن نيز برنامه منهدم کردن      طرح اعالم کرد و دولت امريکا دو روز بعد از آ          
نـشان دادن  در نابودی ماهواره جاسوسـی خـود    که يکی از اهداف امريکا روشن است درنتيجه  

اين واقعيت است که بدون توجه بـه مخالفتهـای رقبـايش، همچنـان بـه گـسترش برنامـه هـای                   
بــه آغــاز دور جديــدی از و ايــن واقعيــت عمــأل  منجــر .  فــضايی خــود ادامــه خواهــد داد-نظــامی

  .مسابقات و رقابتهای نظامی در زمين و فضا ميان امپرياليستها خواهد شد
  

ــويس ــب      :زيرن ــن مطل ــا اي ــشتر در رابطــه ب ــه بي ــرای مطالع ــه ســايت  مــی توانيدب ب

space.com مراجعه کنيد .  

مرگ غم انگيز كارگران 
  بازنشسته در استراليا

  
ــه طبقــه حــاکم در    ــشدید حمــالت غارتگران ت
استراليا به حقوق و دسترنج کارگران و توده        

کـاهش روزافـزون خـدمات      های زحمـتکش و     
 ایـن کـشور   د سـال اخيـر در       اجتماعی در چن  

ــسياری از کـــارگران      ــه بـ ــده کـ ــب شـ موجـ
بازنشسته و بيمـار و نـاتوان کـه خـانواده ای            

بـه  محروم از خدمات ابتـدایی دولتی،     ندارند،  
 در تنهـايی غـم انگيـز        تاحال خود رها شوند     

  . خويش بميرند
  

، جـسد کـارگر بازنشـسته       ٢٠٠٨ ژانويه   ٨در  
 ١٢از  کـه بـيش     " جورج" ساله ای به نام      ۶۴

ــانی     ــود، در آپارتم ــرگش گذشــته ب ــاه از م م
دولتــی در حومــه ســيدنی توســط همــسايه 

شــهرداری ســيدنی  . هــايش کــشف شــد  
اعالم کرد که چون اجـاره آپارتمـان جـورج بـه           
طور اتوماتيک از حساب بانکی اش برداشت       

تـا  . ميشد، هـيچکس متوجـه مـرگ او نـشد         
اينکــه همــسايه هـــا متوجــه لبريــز شـــدن     

جــورج کــه چنــد .   شــدندصــندوق پــستی او
سال پيش، بعد از سالها کار طاقت فرسا در         
کارخانه بازنشسته شده بود، متولد اکـوادور       

  .      بود و هيچکس را در استراليا نداشت
  

چند روز پس از کـشف جـسد جـورج، جـسد            
 ساله کـه سـه هفتـه کـف          ٧٣" کاوين جونز "

حمـــام خانـــه اش افتـــاده بـــود نيـــز توســـط  
 ٧کــاوين کــه از . همــسايه هــا کــشف شــد 

ســال پــيش دچــار ســرطان ريــه شــده بــود،  
ــد    ــت کن ــه از او مراقب ــدی نداشــت ک و . فرزن
  . همسرش نيز سالها پيش فوت کرده بود

  
 نفــر از ســاکنين خانــه ٧ نيــز ٢٠٠۶در ســال 

های دولتی در تنهايی مردند و اجـسادشان        
واکـنش  . مدتها پس از مرگ آنها کشف شـد       

لـت بـه    خشم آلود مردم موجـب شـد کـه دو         
چــاره جــويی بپــردازد و اعــالم کنــد کــه از آن  

 مـاه يکبـار چـک       ۶پس خانه های دولتی هر      
امــا بــا کــشف اجــساد دو تــن . خواهنــد شــد

ــه   معلــوم شــد کــه ايــن  ٢٠٠٨ديگــر در ژانوي
  . سيستم کارآيی الزم را نداشته است

  
افــــــراد مــــــسن، بخــــــصوص کــــــارگران و 
زحمتکـــشانی کـــه ســـالها بـــدون تغذيـــه و  

ــدنی  بهداشــت مناســ ب، کارهــای دشــوار ب
ــب در ســنين بازنشــستگی     ــد، اغل ــرده ان ک
بيمـــار و نـــاتوان گـــشته و اگـــر خـــانواده ای  
ــد،    ــا مراقبــت کنن نداشــته باشــند کــه از آنه

دچــار سرنوشــتی مــشابه جــورج و  احتمــاال 
  . کاوين خواهند شد

  
 وقتی که کارگری پير می شود و ديگر امکان        

 اســتثمار او بــرای کــسب ســود وجــود  ادمــه
بــه يــک شــئ بــی از نظــر  بــورژوازی ارد، نــد

فايــده در جامعــه تبــديل شــده و در فقــر و     
بيماری و تنهايی خـويش رهـا مـی شـود تـا             

  . روزی که مرگ به سراغش بيايد
  

ــشه ای      ــر ري ــردن و تغيي ــر و رو ک ــا زي ــا ب تنه
جامعه، و با استقرار يک سيستم اجتمـاعی    
عادالنه انـسانی اسـت کـه ميتـوان از وقـوع            

ــين سرنو ــز   چن ــا و حــوادث غــم انگي شــت ه
  .    جلوگيری کرد
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  !بهاران خجسته باد
  سر فصل نوئي در زندگي. در آستانه سال جديدي قرار داريم

   . شروع به آغازيدن كرده استتطبيع
  شبهاي سياه و طوالني زمستان، مغلوب انوار               

    با طبيعت زيبا و طرب انگيزش از راه مي رسد
  و سبزي و خرمي بهاره،نسيم فرحبخش آن و طراوت 

  گلهاي نورس بهاري، نويد پايان زمستان سرد
  . و سخت را مي دهند

   براي1387 در اين بهار و در آغاز سال 
  ي كارگران و زحمتكشان خلقهاي دربند ايران و بخصوص برا

   امپرياليسم به كه مبارزات سترگشان بر عليه رژيم وابسته 
  ، و اربابان امپرياليست اش جمهوري اسالمي

   نويد بخش پايان زمستان تاريك و خفقان آوري ست كه
   به دست اين دشمنان بر سرزمين ما حاكم گشته،

  . آرزوي موفقيت و بهروزي مي كنيم
  

  سال پيشرفت و موفقيتهايباشد كه سال نو، 
  مبارزاتي هر چه بيشتر براي كارگران و زحمتكشان،

  و تمامي خلقهاي ستمديده مان در پيكار  زنان، جوانان
  جمهوري اسالميسركوبگر  به منظور سرنگوني رژيم 

 . در ايران باشدسوسياليسمبه آزادي و براي رسيدن  
  

  چريكهاي فدائي خلق ايران

 1386 اسفند 29               

 !ناتو در باتالق اشغال افغانستان
ــستي      ــاي امپريالي ــان دولته ــضادهاي مي ــد ت ــارچوب رش ــه 30در در چ  2008 ژانوي

 نظامي دولت امريكا از اشغال افغانـستان،        -گزارشاتي حاوي ارزيابي هاي اخير سياسي     
) A.C ("شــوراي آتالنتيــك"و  ) A.S.G ("گــروه مطالعــات افغانــستان"توســط 

 "شكـست "نتشر شد كه همچون همه گزارشات و بررسي هاي گذشته، نشان دهنـده        م
  . امپرياليسم امريكا و رشد بحران در منطقه است

اشـتباه نكنيـد، نـاتو در آسـتانه         "به وضـوح گفتـه شـده كـه          ) A.S.G( در گزارش   
تا زمانيكـه ايـن واقعيـت درك نـشده و چـاره اي يافـت                . پيروزي در افغانستان نيست   

 آينده تاريـك افغانـستان نتـايج وخيمـي بـراي منطقـه و جهـان بـه بـار خواهـد                  نشود،
 سـاله   6نيز گفته شده كه امريكا و ناتو در طول اشـغال            )  A.C(در گزارش    ".داشت

 اجتماعي در آن كـشور دسـت        - اقتصادي -افغانستان نتوانسته اند به يك ثبات سياسي      
ن بيش از پيش از فقر و گرسنگي و         در طول اين شش سال مردم محروم افغانستا       . يابند

بيكاري رنج برده و ميليونها نفر از آنان براي زنده مانـدن، بـه قاچـاق تريـاك وابـسته                    
 اين گزارشات در زمـاني منتـشر مـي شـوند كـه عربـده هـاي جنـگ طلبانـه                    .شده اند 

دولتمردان امريكا در تاكيد بر تداوم حـضور نظـامي در منطقـه از يكـسو و ادعاهـاي                   
 "دمكراسـي "رانه بلندگوهاي تبليغاتي امپرياليستي مبني بر گسترش و توسـعه           فريبكا

 براي توده هاي رنجديده افغانستان از سوي ديگـر، گـوش فلـك را كـر                 "آزادي"و  
  .كرده است

    
در گزارشات فوق اقرار شده كه اكثر مقامات دولـت دسـت نـشانده افغانـستان بارهـا                  

 به قتل و غارت و تجاوز عليه غيرنظاميان دسـت  قوانين حقوق بشر را زير پا گذاشته و      
 افغانـستان   مـردم  به دليل افزايش كينه و نارضايتي        2007به طوريكه در سال     . زده اند 

دارو دسـته مـزدور   عليه اشغالگران، تعداد هر چه بيشتري حتي از ميان مردم عادي، به  
نستان در زمـاني كـه در   دارو دسته اي كه جناياتشان بر عليه مردم افغا  . طالبان پيوستند 

دارو دسته اي كه وجـود و تقويـت آن در منطقـه بـه           . قدرت بودند از ياد نرفته است     
يكي از بزرگترين توجيهات حضور نظامي ارتشهاي امپرياليستي در منطقـه بـدل شـده     
است و اخيرا نيز رسوايي مربوط به مالقات برخي از نمايندگان سـازمانهاي جاسوسـي      

البان در اين منطقه و پيشنهاد تامين سالح براي آنان منجر به اخـراج              انگليس با سران ط   
   .  ديپلمات بريتانيايي از افغانستان شد2فضاحت بار 

  
كه اشغالگران تاكنون بيشترين ضـربات و شكـستهاي         است  جنوب افغانستان منطقه اي     
اي مسلح  نيروه. محل اقامت قبايل پشتو مي باشد     اين منطقه   نظامي را متحمل شده اند،      

 هزار سرباز   60تحت كنترل طالبان در اين منطقه عالوه بر درگيري با ارتش پاكستان،             
 را نيز با حمالت نظـامي گـسترده خـود بارهـا             قدرتهاي امپرياليستي اشغالگر افقانستان   

  . وادار به عقب نشيني كرده اند
، افـزايش  يكي از مسائل مهمي كه در دو گزارش ذكر شده وسيعأ به آن پرداخته شده  

روزافزون مخالفتهاي شهروندان كشورهاي عضو ناتو بـا اشـغال افغانـستان و نتـايج آن         
سياسـتهاي  جامعـه اروپـا بـا    افكـار عمـومي در    مخالفـت وسـيع   به شكلي كه . مي باشد 

كاهش همكاري هـاي نظـامي برخـي از    به اشغال افغانستان،  تجاوزكارانه امپرياليستها و    
 نامبرده، به وضـوح     شدر دو گزار  .  است با امريكا منجر شده       در افغانستان  دولتهااين  

ذكر شده كه ادامه عدم همكاري نظـامي اروپائيـان بـا امريكـا، بـه شكـست و خـروج                    
تحت تأثير مخالفتهـاي    . افتضاح آور نيروهاي اين كشور از افغانستان منجر خواهد شد         

ا در افغانـستان كـاهش   شديد مردم، كشورهاي اروپايي عضو ناتو نه تنها نيروهايشان ر       
داده اند، بلكه سربازان خود را در مناطق امن شمال و غرب افغانستان نگـه داشـته و از        

اين عملكرد اروپائي ها مخالفتهاي شديد      . فرستادن آنها به جنوب خودداري كرده اند      
  اخيرا دولت كانادا به دادن اولتيماتوم. دولتهاي انگليس و كانادا را برانگيخته است

 

د، كانادا الجرم    سرباز از جانب ناتو به افغانستان فرستاده نشو        1000متوسل شده و اعالم كرد كه اگر        
اما پيش از آن، مقامات كانـادايي اقـرار كردنـد    .  نيرويش را از قندهار خارج خواهد كرد       2500همه  

كه اميدي به افزايش نيروهاي اروپايي نداشته و فقط چشم اميدشان به استراليا است كه اعـالم كـرده                    
  .     ر خواهد فرستاد نفر از سربازانش را براي كمك به سربازان كانادايي به قندها1000

  
در روزهاي هفتم و هشتم فوريه، نشستي با شركت وزراي دفاع كشورهاي عـضو نـاتو در ليتوانيـا بـه                     
منظور حل اختالفات ميان كشورهاي اروپا و امريكا و كانادا و انگليس بر سر افغانستان، ترتيـب داده                  

ييري در سياسـت اروپـا در افغانـستان         اما هنوز هم دولت امريكا مطمئن نيست كه بتواند تغ         . شده است 
دولت امريكا تاكنون بارها تقاضاي افزايش نيروهاي ناتو در افغانـستان را كـرده، امـا بـا پاسـخ          . بدهد

  .منفي اروپا روبرو شده است
 منتشر مي شـوند، بـا     منابع وابسته به جناح هاي مختلف امپرياليستي        گزارشات رسمي اي كه از جانب       

در همـان  ، دهشتبار ناشي از لشكركشي به افغانستان را نشان مي دهنـد      اي از واقعيات    اينكه تنها گوشه    
 عـدم موفقيـت   به روشني بيـانگر رشـد تـضادهاي ميـان امپرياليـستها درنتيجـه تعميـق بحرانهـا و                    حال  

 رشـد   همانـا اما بديهي است كه بزرگترين عامل شكـست امپرياليـستها،           . استاشغالگران در خاورميانه    
آنان عليه گسترش مبارزات ضد امپرياليستي دمكراتيك    زحمتكشان كشورهاي تحت سلطه و       مقاومت

 .دولتها و طبقات استثمارگر وابسته به امپرياليسم مي باشد
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!!بري طبقه كارگربري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به ره   
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  

 بكه اينترنت بر روي ش"پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  : در اينترنت ديدن كنيد
http://www.siahkal.com 

 

http://www.fadaee.org/ 
اشرف دهقاني در رفيق از صفحه 

  :اينترنت ديدن كنيد
  

http://www.ashrafdehghani.com  
 

 براي تماس با

   چريكهاي فدايي خلق ايران
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM Box 5051 

London WC1N 3XX 
England 

  شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

  

  

  ...!در ستايش بهار
  

  بار ديگر، جاودان ريشه هاي  سبز بهار
   گرم اين دشت سوخته فرياد ميكشداز دل خاك

  و در برودت سياه زمستاني
  مي شكافد سنگ قلب صخره هاي سخت را

  .باصفير حرارت جانسوز خويش
  مي شكفد ستبر و استوار

  قد مي كشد  تا نهايت ارتفاع 
  گل مي دهد به رنگ شراب

  .در جام بلورين آسمان
  

  وآنگاه از امتداد رنگين كمان
  مانداران  سرخ بهارجانباختگان ما، اين ك

  چون جنگلي پديدار مي شوند
  همچون هميشه زنده و زيبا و سرفراز

  .مغرور و استوار
  از وراي ديدگان ما مي گذرند

  با انفجار حضور شان
  آتش مي افكنند بر روح و جان ما

  و دشواري سهمگين و بيرحم وظيفه را
  بر شانه هاي مجروح ما

  آسان ميكنند،
  و زخمهاي مهلك ما را

  با گوهري سترگ ز ايمان به فتح راه
  .التيامي دوباره مي بخشند

  هزار بار مي ستايمت اي بهار
  هزار بار مي ستايمت اي بهار

  ...مان رواستانچونان كه ستايش يار
  1387بهار –شفق .ع

 

  تن 2رفقاي كبير مسعود احمدزاده و عباس مفتاحي، 
 اناران كبير  چريكهاي فدائي خلق ايرذاز بنيانگ

ته به امپرياليسمبريده اي از روزي نامه هاي حكومت وابس
 براي 1350شاه در پايان بيدادگاهي كه در اسفند ماه سال 

جمعي از رشيدترين فرزندان كارگران و زحمتكشان ايران 
 .يعني   چريكهاي فدايي خلق ايران تشكيل شده بود


