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 سرمقالهسرمقاله

  !توده ها مبارزاتجمهوري اسالمي در آتش  
تجمعات اعتراضي جوانان در مراسم چهار شنبه سوري و جنگ و گريز آنها در  ...

محله ها ي شهر هاي مختلف با مزدوران بسيجي و انفجار نارنجكهائي كه صدايشان 
لرزه بر اندام جنايتكاران حاكم مي انداخت و حمايت آشكار مردم از جوانان در 

خامنه اي بار ديگر آشكار تقابلشان با مزدوران حكومتي و آتش زدن عكس هاي 
ساخت كه خيز ش عظيم مردم ما هنوز همچنان پر توان  سلطه قدرت دولتي را به 

خيزش خود جوش مردم مبارز و جان به لب رسيده ايران، . مصاف مي طلبد
عليرغم همه تشبثات دشمنان مردم، عليرغم فقدان رهبري به پيش مي رود و با 

مسلم است كه اين خيزش تنها .  ا مهيا مي نمايدتداومش امكان غلبه بر اين ضعف ر
با غلبه بر ضعفهايش و در حين مقابله با نيرنگهاي رنگارنگ دشمنانش قادر به 
رسيدن به اهداف خود كه از كانال سرنگوني جمهوري اسالمي مي گذرد خواهد 

    .. ..بود

  2صفحه 

  !روز جهاني زنمارس،  8گرامي باد 
  

  

  

  

  
  

هر چه پر خروش تر باد مبارزات دالورانه زنان 
  !بر عليه رژيم زن ستيز جمهوري اسالمي

  )اشرف دهقانی( !مارس ، روز جهاني زن8بادراميگ
اگر قبول داریم که بهترین معيار برای سنجش آزادی در یک جامعه، ميزان آزادی زن در آن جامعه است، بنابراین، در فردای 

بود که به  سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی، یکی از مهمترین نشانه های دولتی که خود را دموکراتيک و مردمی بنامد، این خواهد
مثابه اولين گام نه فقط در تمام زمينه های اقتصادی، اجتماعی و سياسی، برابری کامل حقوق زنان با مردان را در قانون به 
رسميت بشناسد، بلکه اعالم کند و در عمل نشان دهد که حق هيچگونه دخالتی در امور خصوصی مردم، از چگونگی پوشش زنان 

کوتاه شدن هر چه بيشتر دست دولت از امور زندگی خصوصی مردم که . های فکری افراد جامعه را نداردگرفته تا اعتقادات و باور
در عين حال دین باید امر . به معنی گسترش جامعه مدنی است، خود یکی از  نشانه های دموکراتيک بودن آن جامعه است

د اجازه دهد که دین در زندگی اجتماعی و با تأکيد هر چه خصوصی خود مردم تلقی شود و یک دولت دموکراتيک به هيچ عنوان نبای
  .بيشتر در زندگی اجتماعی زنان کمترین نقشی ایفاء نماید

٢٠صفحه

 در صفحات ديگر
  

زارشي از راهپيمايي به مناسـبت  گ ●
  10.. .........روز جهاني زن در هلند 

ــد و   ● ــزرگ جديـ ــران بـ بحـ
  11. .........................هندوستان

روز گزارشي از مراسم بزرگداشت  ●
   14............... جهاني زن در لندن 

ســرائيل و ربــودن اعضــا بــدن ا  ●
  17...... ............جوانان فلسطيني 

  19...... ...! فرياد شو اي زن: شعر ●

بررسي برخي نظرات انحرافي در 
  جنبش زنان

ما در جنبش زنان با مسائل و پرسشهای 
زيادی روبرو هستيم، بخصوص ديدگاههای 
انحرافی با اشاعه نظراتی که مردها را 
عامل  همه مشکالت زنان جلوه می 

بر دهنددر امر اتحاد مبارزاتی زن و مرد 
عليه وضع ستم بار کنونی مانع می 

 درست به اين سوال  پاسخبرای . تراشند
که منشأ ستم بر زنان فهميم بايد در ابتدا ب

واقعی اگر ما ندانيم که منشأ . چيست
قادر به تشخيص راه ، ستم بر زن چيست

نخواهيم بود و نيز درست مبارزه با آن 
رسيدن به   براینمی توانيم بفهميم 

بايد چه چيزی را تغيير رهايی کامل زنان، 
  ٤صفحه      .بين ببريمو يا از اده د

زنان ايران در بطن خيزش بزرگ 
  !اخير

اشی از نسال خشم  ٣٠عاقبت، طوفان 
زندگی در زیر یوغ جهنمی جمهوری اسالمی 
وزیدن گرفت و پایه های حکومت ارتجاعی 

در چند ماه .  رژیم را به لرزه در آورداین 
سال  ٣٠می انباشته از تحمل اخير، خش
، شکنجه و اعدام ، فقر و بيکاری، سرکوب

گسترش فساد در اشکال گوناگون و خشم 
پر پر شدن زیباترین غنچه های ناشکفته از  

نسل جوانی که در چنگال نابسامانی های 
اجتماعی ناشی از سلطه جمهوری 
اسالمی گرفتار آمده اند، باعث چنان شرایط 
مبارزاتی درخشانی در جامعه ایران شد که 
فضای ترس و وحشت  حاکميت رژیم 
دیکتاتوری حاکم را شکست و نوید بخش 

ی جهت نابودی کليت رژیم آغاز مبارزه قطع
    ٧صفحه    .جمهوری اسالمی شد
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در تداوم خيزش بزرگ مردم ستمديده ما بر عليه 
چهار "رژيم دارو شكنجه جمهوري اسالمي،  مراسم 

امسال به روز اعتراض به نظام فاسد  "شنبه سوري
مردم .  حاكم و ديكتاتوري عريان ذاتي آن تبديل شد

به جان آمده كه از هر فرصتي جهت فرياد صداي 
ماه گذشته به  8 اعتراض خود سود مي جويند و در

هر وسيله اي جهت مقابله با رژيم سركوبگر جمهوري 
اسالمي  متوسل شده اند، آئين سنتي چهار شنبه آخر 
سال را نيز به تجمعي سراسري بر عليه قدرت دولتي 

  .  تبديل كردند
  

درست براي مقابله با مردم مبارز ايران در روز 
مي چهارشنبه سوري بود كه سردمداران جمهوري اسال

كه همچون رهبر جنايتكارشان ابلهانه فكر مي كنند با 
 "النصربالرعب"توسل به زور و با پيروي ازسياست  

خامنه اي هر مشكلي را حل خواهند كرد، با گسيل 
همه توان سركوب خود به خيابانها كوشيدند با 
پادگاني كردن فضاي شهر ها از برگزاري اين مراسم 

پاسخ دندان شكن جوانان و  آنها، اما با.جلوگيري كنند
مردمي مواجه شدند كه با همه وجود از استبداد 
مذهبي جمهوري اسالمي متنفر بوده و به هر وسيله اي 
متوسل مي شوند تا اين رژيم منحوس را از جلوي 

  .حركت آزاديخواهانه خود بردارند
  

چهار شنبه سوري امسال در شرايطي از طرف مردم به 
اي ابراز درجه بسيار باالي نفرت مثابه فرصتي ديگر بر

و انزجار خود از ولي فقيه و كليت رژيم جمهوري 
اسالمي تلقي شده و جشن گرفته شد كه ولي فقيه در 

داده وبا حماقت ذاتي  "فتوا"مخالفت با اين مراسم 

عالوه بر «: "چهار شنبه سوري"خود اعالم كرد كه 
د آنكه هيچ مبناى شرعى ندارد، مستلزم ضرر و فسا

بر . ».زيادى است كه مناسب است از آنها اجتناب شود
اين اساس مردم مبارز، بر عكس بر اجتناب ناپذير 
بودن برگزاري آن تاكيد كرده و با همه توان و با 
استفاده از همه امكانات اين مراسم را هر چه گسترده 
ترجشن گرفته و چنان تو دهني محكمي به رهبر 

عمر دارد فراموش جمهوري اسالمي زدند كه تا 
  . نخواهد كرد

عزم مردم در برگزاري هر چه با شكوه تر اين مراسم 
باعث شد كه  عليرغم حضورگسترده نيروهاي امنيتي 
در ميادين اصلي شهر هاي بزرگ و عليرغم جوالن 
بسيجي ها در گوشه و كنار شهر ها، جوانان و مردم 
معترض با بر پا كردن آتشهاي بزرگ  چهار شنبه 

هرهائي چون در تهران و ش. سوري را جشن بگيرند
...  بروجرد،شيراز،اهواز، اصفهان ،فوالدشهر، بابل و 

جوانان مبارز در تجمعات خود عليه مسئوالن حكومتي 
شعارسرداده ومراسم چهارشنبه سوري را با سر دادن 

و  "مرگ بر ديكتاتور"و  "مرگ بر خامنه اي"شعار 
اين .  آتش زدن عكس هاي خامنه اي برگزار كردند

با ماشين تبليغاتي جمهوري اسالمي قرار امر در تقابل 
داشت كه به دنبال خيزش بزرگ مردم و بويژه تهاجم 

دي  6گسترده توده ها به نيرو هاي سركوب رژيم در 
، با تكيه بر راهپيمائي هاي فرمايشي )روز عاشورا( ماه
بهمن  مي كوشيد  22دي ماه و  9شده "مهندسي "و 

اه مردمي بوده و چنين جلوه دهد كه رژيم داراي پايگ
به اين . گويا اكثريت مردم هم خامنه اي را قبول دارند

ترتيبت، تجمعات وسيع توده اي به مناسبت مراسم 
چهار شنبه سوري كه خامنه اي رسما آنرا غير شرعي 

ي "فتوا"قلمداد كرده بود و مردم عمال در تقابل با 
وي آنرا با شكوه تمام و بصورت يك جشن اعتراضي 

و بروشني نشان داد   بار ديگررگزار كردند، بزرگ  ب
كه اين رژيم و رهبر جالد اش نه تنها فاقد هرگونه 
پايگاه و مشروعيت مردمي مي باشد  بلكه بر عكس 
آماج خشم و نفرت گسترده و عميق اكثريت توده ها 

اين جشن اعتراضي بزرگ  همه تالشهاي . است
بر آب مذبوحانه سردمداران جمهوري اسالمي را نقش 

 22نمود كه با توسل به تظاهرات دولتي و فرمايشي 
بهمن و همچنين با تكيه بر مماشات اصالح طلبان و 
كرنش هاي آنها در مقابل ولي فقيه، در تالش بودند 
كه چنين جلوه دهند كه خيزش مردم بدون اينكه به 

  . نتيجه اي برسد شكست خورده است
  
ار شنبه سوري تجمعات اعتراضي جوانان در مراسم چه 

و جنگ و گريز آنها در محله ها ي شهر هاي مختلف 
با مزدوران بسيجي و انفجار نارنجكهائي كه صدايشان 
لرزه بر اندام جنايتكاران حاكم مي انداخت و حمايت 
آشكار مردم از جوانان در تقابلشان با مزدوران 
حكومتي و آتش زدن عكس هاي خامنه اي بار ديگر 

يز ش عظيم مردم ما هنوز همچنان آشكار ساخت كه خ
. پر توان  سلطه قدرت دولتي را به مصاف مي طلبد

خيزش خود جوش مردم مبارز و جان به لب رسيده 
ايران، عليرغم همه تشبثات دشمنان مردم، عليرغم 
فقدان رهبري به پيش مي رود و با تداومش امكان 

مسلم است كه .  غلبه بر اين ضعف را مهيا مي نمايد
خيزش تنها با غلبه بر ضعفهايش و در حين مقابله با  اين

نيرنگهاي رنگارنگ دشمنانش قادر به رسيدن به اهداف 
خود كه از كانال سرنگوني جمهوري اسالمي مي 

  .بودگذرد خواهد 
  

يكي از اين نيرنگهاي رنگارنگ دشمنان مردم، همانا  
نيرنگ قالب كردن رهبري اصالح طلبان حكومتي بر 

اين امر كه . در تبليغات رياكارانه مي باشداين خيرش 
اصالح طلبان هرگز قادر نشدند بر جنبش اخير توده 
هاي تحت ستم ايران، اعمال رهبري نمايند و رهبر اين 

رسانه البته . خيزش نيستند، واقعيتي انكار ناپذير است
دشمنان مردم  همواره تالش دارند هاي امپرياليستي و 

. ان نموده و وارونه جلوه دهندتا اين واقعيت را كتم
تبليغاتي كه متاسفانه در اينجا و آنجا تاثيرات مخرب 

 
  
  
  

  !توده ها مبارزاتجمهوري اسالمي در آتش  
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خيزش بزرگ خود را بر جاي گذاشته است و كساني 
نام  "جنبش سبز"مردم جان به لب رسيده ايران را 

.  دهندمي گذاري كرده و موسوي را رهبر آن جلوه 
ه ترفندي اين امر  نه تنها با واقعيت انطباق ندارد  بلك
كه  ه اياست جهت به كجراه بردن مبارزات تود

. تماميت جمهوري اسالمي را هدف قرار داده است
تبليغات فريبكارانه دشمنان مردم با قرار دادن جناحي 
از طبقه استثمارگر حاكم بر راس اين خيزش مي 
كوشد در حاليكه توان تاثيرگذاري اين جماعت را 

ت توده ها  فزوني جهت به انحراف كشاندن مبارزا
بخشد، در همان حال سدي در مقابل پيوستن بخش هاي 
هر چه گسترده تر مردم به اين خيزش ايجاد كند؛ و از 
اين طريق با تفرقه اندازي در صفوف مبارزاتي مردم، 

  . زمينه شكست آنرا فراهم آورد

واقعيت اين است كه خيزش مردمي اخير، حركتي 
و هيچ حزب و خود جوش و خود بخودي  بوده 

واقعيتي كه .  سازماني آنرا هدايت و رهبري نمي كند
در جريان برگزاري مراسم چهارشنبه سوري بار ديگر 

  .به آشكاري خود را به نمايش گذاشت
اتفاقاً، اصالح طلبان حكومتي كه يد طوالئي در  

مصادره مبارزات و دستاوردهاي اعتراضي مردم در 
اط با عملكردهاي مبارزاتي اين ماهها داشته اند، در ارتب

مردم شجاع ما در چهارشنبه سوري قادر به اعالم هيچ 
آنها نتوانستند اعتراضات مردم ما در .  ادعائي نشدند

اين روز  را كه عمال به جنگ و گريز خياباني با 
مزدوران حكومتي تبديل شده بود و در طي آن دهها 
موتور به آتش كشيده شده و نارنجك هاي دست 

ت بسوي نيروي سركوب پرتاب مي شد و حتي ساخ

در اهواز و  منطقه رودكي تهران مراكز سركوب  
رژيم مورد حمله قرار گرفت و غيره را به حساب 
سازماندهي و رهبري خود گذاشته و همچون موارد 
ديگر از مبارزات مردم در چند ماه اخير  آنرا 

  !  جلوه دهند "سبز"و "مسالمت آميز"
برپائي مراسم چهارشنبه آخر سال و آتش بازي جوانان 
در اين روز، نويدي براي پايان زمستان و فرارسيدن 

امسال هم تداوم اعتراضات توده اي در . بهار مي باشد
اين روز كه  پيام آور تداوم خيزش اعتراضي مردم تا 
سرنگوني قطعي رژيم جهل و جنايت جمهوري اسالمي 

مردم تحت ستم ايران مي دهد است، اين نويد را به 
نزديك كه عمر زمستاني رژيم حاكم به پايان خود 

و زمينه هاي رويش بهار آزادي در جامعه ما هر شده 
  .چه بيشتر فراهم مي شود

  
  ١٥از صفحه ...... جلسه روز جهاني زن در لوس آنجلس  نكاتي در باره   

من باز با هدف آنکه چند ايرانی عضو سربداران که در . اين سوال یک نفر از آنها پاهایش را گذاشت روی بنربه جای پاسخ به 
!" دهم چنين اهانتی بکنه  به هيچ کس اجازه نمی" جلسه حضور داشتند بشنوند و برای حل مساله اقدام کنند با صدای بلند گفتم 

بگذارید با "گفتم   شنيدند که من می  آنها در حاليکه می. اضر به دخالت نشدنداما متاسفانه فعالين سربداران  سکوت کرده و ح
پس از تمام این اتفاقات تصميم گرفتم بنری که . صحبت کنم باز هم حاضر به دخالت نشدند" های مسئول جلسه  از ایرانی  یکی

آار " های فعالين دقيق و پس از خرابکاری ۴۵دود پس از گذشت ح. همراهم بود را به دیوار نصب کنم و کتابها را روی زمين بچينم
ها که مرا در  از سربداران   ها و مصمم بودن من که با نصب بنر و گذاشتن کتاب ها عمال کارم را پيش می بردم  یکی " پی  سی

آمد و گفت شناخت و می ديد که اين کارها باعث آبرو ريزی شده است   مسير نزدیک ساختمان جلسه دیده بود و مرا نيز خوب می
این  ادعا همان طوری که در ادامه خواهيد دید یک دروغ " شناسند  شما را نمی"آنها "و مدعی شد که " ترتيبش را داده ام"که من 

دانند من با چه جریانی فعاليت   شناسندومی  اوال آنها مرا خوب می. صداقت هم بد نيست  کمی! عجبا"گفتم . بيش نبود
در " دامات ضد دمکراتيک  از عدم شناخت آنها از من نيست،بلکه نتيجه تنگ نظری و فرقه گرایی آنهاستکنم،پس دليل اين اق  می

مسائل گوناگون که از قبل با هم آشنا بودیم و بارها با هم در باره   "پی  آار سی" فعالين  همين رابطه این را اضافه کنم  که یکی
آوری جوابش مثبت بود که خود اين امرنيز نادرستی اين ادعا   و پرسيدم مرا به خاطر میاز ا  نيز آنجا بود و وقتی گفتگو کرده بودیم 
  . را ثابت می کند

هم از آنچه برای   الزم است تاکيد کنم که اقدامات غير دمکراتيک آنها به آنچه گفته شد خالصه نمی شود پس بگذاريد شمه ای
تو باید بعد از اینکه همه رفتن داخل "هنگام رفتن به داخل سالن به من گفتند . رفتن به سالن  و در داخل سالن رخ داد را بگویم

بروی داخل و روی صندلی که ما تعيين کردیم هم باید بنشينی من به خاطر آنکه موضوع بيشتر کش داده نشود  با این عمل غير  
پس از . که در جلسه حاضر بودند مواجه نشددمکراتيک آنها توافق کردم در ضمن این عمل هم با مخالفت فعالين سربداراران 

توجه به اينکه   آنها بی  پایان صحبتهای سخنرانان نوبت به بخش پرسش و پاسخ رسيد  من از همان ابتدا دستم را باال بردم ولی
دادند تا تلقی می شدند می " خودی"هایشان بودند و بيشتر " خطی"من نوبت گرفته ام نوبت را به دیگران که مجموعا از هم 

و به اين ترتيب "او مدتيست که دستش باالست"از افراد حاضردر جلسه که دختر جوانی بود با نشان دادن من گفت   اينکه یکی
نفر که از نظرم  ٣از صحبتهای   در صحبتهایم بطور فشرده و کوتاه به نکاتی. آنها مجبور شدند که به من هم وقت حرف زدن بدهند

شعارهای توده های ميليونی در هشت ماه گذشت را معيار قرار "در جواب سخنران اول گفتم اگر . داختم  واجد برخورد بودند پر
های در بند و تحت ستم ایران واقعا خواهان سرنگونی کليت جمهوری اسالمی هستند و  رسيم که توده  دهيم به این نتيجه می

اشاره کردم و نشان دادم که   و کروبی مات جنایتکارانه امثال  موسویبه اقدا. طلب برايشان مطرح نيست  طلب و غير اصالح اصالح
در رابطه با صحبتهای سخنران دوم به اين . برای کارگران و زحمتکشان همه دارو دسته های درونی رژيم سرو ته يک کرباسند

وست تعيين کننده ماهيت طبقاتی است و گفتم که رنگ پ" شگفت انگيز"نکته برخورد کردم که گفته بود ميشل اوباما یک پديده 
دقيقه باصطالح در باره  ۴۵"در این رابطه گفتم که او .درارتباط با صحبتهای خانم سوزان پرداختم  سپس به نکاتی. افراد نيست 

رف و طبقاتی که بر آنها از ط  حتی یک کالم در باره وضعيت زنان کارگر و زحمتکش ایران و ستم جنسی  مساله زن صحبت کرد ولی
دقيقه فرصتی که برای حرف زدن  ۴۵گفتم کسی که ادعای چپ بودن می کند بايد در . شود نگفت  جمهوری اسالمی وارد می

اقتصادی بورژوازی حاکم با این درجه از ستم بر زنان کارگر و زحمتکش - در باره ارتباط مستقيم ميان منافع سياسی  داشته کالمی
در باره شيرین عبادی و " توهم پراکنی "در ارتباط با . یزات طبقاتی ميان زنان چيزی نگفتیگفتم چرا شما در باره تما. می گفت

این جریان از شرایط اقتصادی اجتماعی ایران ميباشد بطور   زمينه چنان برخوردی به شيرین عبادی که همان تحليل غير علمی
ها را  طبيعی است که شيرین عبادی  بدانی" نيمه مستعمره-نيمه فئودال"ایران را کشوری   فشرده صحبت کردم و گفتم بله وقتی

شيرین عبادی از "خانم سوزان در پاسخ به حرفهای من گفت .  پراکنی کنی" توهم "جلوه دهی و از اینرو در مورد او " خواه  ترقی"
تمایزات "به حرف من که به  این خانم بدون توجه به موضوع سخنرانيش که وضعيت زنان در ایران بود و در پاسخ". اول بد نبود

هر چند که او ! انگار من گفته ام که همه کارگران مرد اند " مگر کارگران  همه مردند"اشاره کردم  چنين گفت " طبقاتی ميان زنان 
حبتهای مرا در پایان برنامه با استقبال افرادی روبرو شدم که ص. نيز نگفت  در باره طبقه کارگر بطور کلی  در تمام حرفهایش کالمی

از انتشارات   او هنگامی که من داخل سالن بودن برخی. برای نمونه با زن مبارزی آشنا شدم. منطبق بر واقعيت می دانستند 
وی برايم از جريان از دست دادن افرادی از خانواداش در صفوف . ها را بر داشته بود وآمده بود تا پولش را به من بدهد چریک
که او به آنها   برایش موضوع برخورد مسئولين آن جلسه با خودم را گفتم  و وقتی. صحبت کرد ۵٠در دهه های فدایی خلق  چریک

و خود این ". شناسم  او را می"بگذارم به او گفت  بله،بله من  " ميز کتاب"توانم   گفت من نمی  اعتراض کرد  همان فردی که می
  .آنها از من را بار ديگر ثابت کرد" شناختعدم "سربداری مبنی بر " دوست"حرف کذب ادعای آن 
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 ٨درود به همه عزيزانی که در اين جلسه حضور دارند، قبل از هرچيز اجازه بدهيد که با 
مارس، روز جهانی زن را به همه شما و همه زنان آزاديخواه ايران و جهان و بخصوص 

  .زنان کارگر و ديگر زحمتکشان مبارز ايران تبريک بگويم
    

هستيم، بخصوص ديدگاه های ما در جنبش زنان با مسائل و پرسشهای زيادی روبرو 
انحرافی با اشاعه نظراتی که مردها را عامل  همه مشکالت زنان جلوه می دهنددر امر 
اتحاد مبارزاتی زن و مرد بر عليه وضع ستم بار کنونی مانع می تراشند  به همين دليل 
هم از طريق ايميل و ارتباطات مختلف از ما می خواهند که نظرمان را در اين رابطه 

اين همه ظلم و ستمی که به زنان  بيشتر توضيح بدهيم که راه درست مبارزه با
  .ميشود، چيست؟ از اين جهت مايل هستم که امروز در اين مورد صحبت کنم

  
که منشأ ستم بر برای اينکه پاسخی درست به اين سوال بدهيم، بايد در ابتدا بفهميم 

قادر به تشخيص راه ، بر زن چيستستم واقعی اگر ما ندانيم که منشأ . زنان چيست
آن و نخواهيم بود و نمی توانيم بفهميم که برای از بين بردن نيز درست مبارزه با آن 

  .بين ببريمو يا از اده بايد چه چيزی را تغيير درسيدن به رهايی کامل زنان، 
     

يکی  سال پيش، مارکس و انگلس مسئله ستم بر زنان و مبدأ آن را به عنوان ١۵٠حدود 
و نه به عنوان مبحثی (از مباحث تکميل کننده بررسی های خود از جامعه طبقاتی 

  .مطرح کردند) حاشيه ای يا جدا از آن
  

را نوشت و در " منشأ خانواده، مالکيت خصوصی و دولت"سال پيش کتاب  ١٢۶انگلس 
و آن با استفاده از شواهد و متد علمی به بررسی ريشه های ستم بر زنان پرداخت 

نشان داد که برخالف تصور غالب آن زمان، فرودستی زنان امری طبيعی و بر اساس 
او . غيرقابل اجتناب و دائمی نيست) و نتيجتأ(تفاوتهای خصلتی و يا بيولوژيکی زن و مرد 

نشان داد که رابطه مستقيمی ميان مراحل مختلف تکامل روابط توليد اقتصادی جامعه و 
دن ستم جنسيتی وجود دارد و نتيجه گرفت که تنها با تغيير آن و پديد آم" خانواده"شکل 

اجتماعی که ستم جنسيتی را موجب شده اند، ميتوان اين ستم را  -شرايط اقتصادی
اين دقيقأ . از ميان برداشت و آزادی و برابری کامل زن و مرد را ايجاد کردبطور ريشه ای 

ما بايد بدانيم که ريشه ستم  .مسئله ای است که امروز در مقابل ما قرار دارد
جنسيتی، سيستم طبقاتی موجود است و تنها با از ميان برداشتن اين سيستم است 

  .   که ميتوان ستم جنسيتی را از ميان برداشت
  

به برخی از نکات مهمی که در کتاب منشأ خانواده، دولت و مالکيت خصوصی بيائيد 
مارکسيستها را در رابطه با مسئله شيوه نگرش آمده، نگاهی بياندازيم تا بهتر بتوانيم 

  .ستم جنسيتی بفهميم
    

ميليون سال پيش  ٢انسانهای اوليه حدود 
. زندگی ميکردند کمونهای اوليهبه شکل 

در کمونهای اوليه امرار معاش و دفاع در 
مقابل خطر حيوانات وحشی و آب و هوا و 
شرايط نامساعد طبيعی برای انسان بسيار 

ر بود و انسانها مجبور بودند که در گروه دشوا
چون حفظ بقا بسيار دشوار بود (های کوچک 

و به شکل ) جمعيت انسانها نيز کم بود
ابزار تهيه غذا و پناهگاه . گروهی زندگی کنند

بسيار ابتدايی بود و بازدهی نيروی کار 
شيوه اصلی تهيه غذا  .انسان بسيار کم بود

ای گياهان جمع آوری دانه ها و ريشه ه
اين . وحشی و شکار حيوانات کوچک بود

غذاها قابل ذخيره کردن نبودند و انسان فقط 
ميتوانست به اندازه نياز روزانه خود مواد 

مازاد بر توليد درنتيجه . غذايی تهيه کند
روزانه ذخيره ای وجود نداشت تا کسی هم 
  . بتواند آن را به تملک خصوصی خود در بياورد

  
منجمله رابطه به (وابط افراد قبيله ربنابراین، 
با هم دیگر بر ) زن و مرد" خانوادگی"اصطالح 

  . نبود قدرت اقتصادیپایه 
  

از آنجا که زن و مرد نقشی مساوی در توليد 
مايحتاج قبيله داشتند، از قدرت و حقوق 

برخی البته   .مساوی نيز برخوردار بودند
تقسيمات کاری به دليل نقش زن در توليد 
مثل بوجود آمده بود، اما اين تقسيم کار 

) برخالف نظرات فمنيستی و مردساالرانه(
موجب برتری مقام مرد نسبت به زن 

نقش زن در توليد به دليل  بر عکس،. نميشد
حق "روابط خويشاوندی بر اساس  ،مثل

بود و هر فردی باقبيله مادری خود " مادری
عامل بسيار " حق مادری. "شناخته ميشد

بود که باعث شده بود زن از ارزش و  مهمی
  . مقام خاصی در قبيله برخوردار باشد

 
  بررسي برخي از نظرات انحرافي

  در جنبش زنان
  
  
  

متن زیر سخنرانی سهيال دهماسی در مراسم گراميداشت روز جهانی 

مراسمی که توسط ميز کتاب . مارس در هلند می باشد ٦زن در روز 

مارس در  ١٣همين سخنرانی با تغييراتی در . آمستردام برگزارشده بود

لندن در مراسمی که توسط اتحاد زنان آزادیخواه برگزار شد نيز ايراد 

  . گرديد
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ابزارآالت سنگی کشاورزی و دامداری آشنا شدو با اختراع و تکامل به تدريج که انسان با 
و توانست بازدهی کار خود را بطور فوق العاده ای افزايش دهد و غيره  و فلزی و گاوآهن

را ذخيره کند، دوران کمونهای اوليه را ) شدندميوتها محسوب اولين ثراز که (غالت و بذر 
بوجود آمدند، طبقات در این مرحله که . وارد مرحله جدیدی شد پشت سر گذاشته و 

  . روابط اجتماعی قبيله و درنتيجه روابط زن و مرد نيز دچار تغييراتی شدند
  

اولين جوامع طبقاتی در نيمکره شرقی که مناسبترين آب و هوا و حاصلخيزترين زمينها را 
حاال دیگر مردهای قبيله که با اهلی . برای کشاورزی و دامداری داشتند، بوجود آمدند

دیگر ابزار توليد جامعه از قدرت اقتصادی برخوردار شده کردن حيوانات و به دست گرفتن 
  .بودند، توانستند تغييراتی را در مناسبات اجتماعی بوجود آورند

  
که مازاد بر احتياج بوده و (اولين طبقه مالک از ميان کسانی که در توزيع مواد غذايی 

همراه با خانواده سا و جنگجويان قبيله ؤدر قبيله نقش داشتند، مانند ر) ذخيره ميشدند
  .هايشان، تشکيل شد

مردهای طبقه مالک برای انتقال اين ثروت ها به نسل بعدی خود، قوانين مربوط به ارث 
تعيين " حق پدری"از بين رفت و خويشاوندی بر اساس " حق مادری. "را تغيير دادند

  . شد
  

ميليون سال  ٢يک نکته مهم اين است که همانطور که گفتيم، انسانهای اوليه حدود 
هوموساپينز "يعنی (اما انسان معاصر . پيش به شکل کمونهای اوليه زندگی ميکردند

و خانواده به عنوان هسته . هزار سال پيش زندگی ميکردند ٢٠٠يا حداکثر  ١٠٠حدود 
ل از يک مرد و چندين زن که دربرگيرنده اولين نشانه های ستمهای کمتش(اجتماعی 

بنابراين اولين ستمهای جنسيتی . هزار سال پيش بوجود آمد ١٠کمتر از ) جنسيتی بود
بيش (در مقايسه با عمر انسان، پديده ای بسيار جديد است و انسان بيشتر عمر خود 

) جنسيتیو بدون ستم (را در جوامع بی طبقه ) از يک ميليون و هشتصد هزار سال
  . زندگی کرده است

  
ميگويند ستم مردان بر زنان هميشه و از ابتدای بنابراين، اين اعتقاد فمنيست ها که 

مردساالران بورژوا نيز ميگويند که هميشه تا بوده و هست ( عمر بشر وجود داشته
همين بوده و مرد به داليل طبيعی از زن قويتر و پرکارتر و برتر بوده و درنتيجه به زن 

 . نظری اشتباه و غيرواقعی است) برتری داشته و دارد
  

همانطور که لوئيز هنری مورگان که مانند (محققين هم عصر انگلس تحقيقات نه تنها 
) سال مورد مطالعه قرار داده بود ۴٠در نيويورک را بيش از " ايروکوآ"قبايل اشاره شد 

پس از او نيز نظرات مارکس و انگلس و ديگر محققين  بلکه تحقيقات انتروپالوژيست ها
سه تغيير شيوه توليد اقتصادی و پس از بوجود مبنی بر اينکه ستم جنسيتی در پرو(

  .را تأئيد می کنند) آمدن مالکيت خصوصی و جامعه طبقاتی ظاهر شد
  

که   به تاريخ قبايل غرب و جنوب کانادا و امريکابياندازيم به عنوان مثال، بيائيد نگاهی 
  . بوده اند ی شمالیساکنين اوليه امريکاجزو 

در ابتدا ساکن آنها . زندگی می کنندجلگه ای غرب امريکا مناطق در قبايل برخی از اين 
در اواخر قرن هيجدهم از شرق امريکا و جنوب و شرق کانادا فقط اين مناطق نبوده اند و 
  .به غرب مهاجرت کردند

  
در . سکونت داشته اند غربیبرخی ديگر از اين قبايل از ابتدا در مناطق 

پيش از هجوم که سفرنامه های قديمی مختلف این موضوع نشان داده شده 
به سبک جلگه ای، زندگی در قبايل غربی سفيدپوستان اروپايی به قاره امريکا، 

  . بوده استبرابر کمونهای اوليه بوده و موقعيت زنان نيز با مردها 
  

و شکار حيوانات بوده و شيوه امرار معاش از طريق جمع آوری دانه ها و گياهان وحشی 
بودند، درسيستم توليد ) به عنوان زن(زنان با اينکه در خانواده دارای نقش طبيعی خود 

و اين موضوع نشان ميدهد . اقتصادی اجتماعی قبيله نيز نقشی برابر با مردها داشتند
که برخالف نظر فمنيست ها، در جوامع ماقبل طبقاتی، تفاوتهای جايگاه اجتماعی زن و 

جايگاه آنها را در آنها در توليد جامعه، مرد به خاطر جنسيتشان نبوده بلکه نقش 
  .  سيستم اجتماعی قبيله تعيين ميکرده است

در سفرنامه های به جا مانده از جهانگردان و 
قبايل از مسيونرهای مذهبی که 

کرده اند، از دیدار سرخپوستان غرب امريکا 
ياد " برداچه"برخی از زنان اين قبايل به نام 

بر اساس -من ترجيح ميدهم . (شده است
به جای  - موقعيت اجتماعی اين زنان در قبيله

  .")زنان جنگجو"بگويم " برداچه"
  

در اين قبايل بچه ها را از دوران کودکی و 
نوجوانی برای ايفای نقش اجتماعی در قبيله 

به عنوان مثال غالبأ به . تربيت ميکردند
اب نيزه آموزش داده پسربچه ها شکار و پرت

تهيه مواد جمع آوری و ميشد و به دختران 
غذايی و شکار حيوانات کوچک و ساختن 

  . سبد از پوست و ريشه درختان و گياهان
  

اما برخی از دختربچه ها به انجام کارهايی 
مثل شکار و پرتاب نيزه و ديگر کارهای 
پسرانه عالقه نشان ميدادند، نه به انجام 

خواسته اين دختربچه ها . کارهای زنانه
توسط بالغين قبيله به رسميت شناخته 
ميشد و آنها را مانند پسرها و برای ايفای 

به . نقش مردانه در قبيله تعليم می دادند
عنوان مثال وقتی که پسرها به سن بلوغ 
می رسيدند، به تنهايی و يا در گروه های 
چند نفره به کوه و جنگل فرستاده می شدند 

ن دهند که ميتوانند بدون حضور و تا نشا
حمايت بزرگترها و با استفاده از تعاليمی که 
. ديده بودند در شرايطی دشوار زندگی کنند

دخترهايی که مانند پسرها تعليم ديده بودند 
نيز مانند پسرها به اين ) دخترهای جنگجو(

  . سفرهای آزمايشی فرستاده ميشدند
  

ديل دختران جنگجو به زنان جنگجويی تب
ميشدند که نام بسياری از آنها که به داشتن 
قدرت بدنی و مهارتهای جنگی و شکار و 
توانايی در تهيه معاش و نگهداری از زنان و 
بچه ها و ديگر افراد خانواده خود مشهوراند، 

  .در تاريخ سرخپوست ها مانده است
در سفرنامه ها نشان داده شده که 
 پس از هجوم سفيدپوستان به اروپا،

منشأ "سال پيش کتاب  ١٢۶انگلس 
را " خانواده، مالکيت خصوصی و دولت

نوشت و در آن با استفاده از متد علمی به 
بررسی ريشه های ستم بر زنان پرداخت 
و نشان داد که برخالف تصور غالب آن 
زمان، فرودستی زنان امری طبيعی و بر 
اساس تفاوتهای خصلتی و يا بيولوژيکی 

. اجتناب و دائمی نيستزن و مرد غيرقابل 
او نشان داد که رابطه مستقيمی ميان 
مراحل مختلف تکامل روابط توليد اقتصادی 

و پديد آمدن " خانواده"جامعه و شکل 
ستم جنسيتی وجود دارد و نتيجه گرفت 
 -که تنها با تغيير آن شرايط اقتصادی

اجتماعی که ستم جنسيتی را موجب 
ر ريشه بطوشده اند، ميتوان اين ستم را 

از ميان برداشت و آزادی و برابری ای 
 .کامل زن و مرد را ايجاد کرد
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ی غربو قبايل  قبايل مناطق جلگه ای فرهنگزيادی در سبک زندگی و تفاوتهای 
به عنوان مثال شيوه امرار معاش آنها از اواخر قرن هيجدهم به بعد از طريق . بوجود آمد

در ميان آنها اين اما شکار بوفالو و جنگاوری پيش از . شکار بوفالو و جنگاوری بوده است
در اين " زنان جنگجو"از اواخر قرن هيجدهم به بعد نيز اثری از . سابقه نداشته است
  . قبايل ديده نشده است

  
دليل اين تفاوتها اين است که وقتی که سفيدپوستان اروپايی در اواخر قرن هيجدهم به 
امريکا مهاجرت کردند، قبايل سرخپوست شرق امريکا مجبور شدند که به جنگ با آنها 

جمع آوری دانه های بپردازند و زمينهای حاصلخيز و سبک زندگی خود را که کشاورزی و 
بود را رها کنند و به سمت ) شبيه به سبک زندگی کمونهای اوليه(گياهان وحشی 

مهاجرت به غرب و اهميت . غرب مهاجرت کرده و از طريق شکار بوفالو امرار معاش کنند
يافتن اسب و اسلحه و شکار بوفالو و تجارت پوست با سفيدپوستان، تغيير بسيار 

مردها . و اقتصاد جامعه و مناسبات اجتماعی اين قبايل ايجاد کرد بزرگی درشيوه زندگی
توانستند از طريق جنگاوری و تجارت پوست با سفيدپوستها به ثروت و اتوريته و قدرت 

تحت تأثير تغيير اقتصاد (شکل خانواده نيز . بيشتری نسبت به زنان دست پيدا کنند
به . تغيير کرد) جارت با سفيدپوستانخودکفای اوليه اين قبايل به اقتصاد متکی به ت

عنوان مثال، وقتی که تجارت چرم منبع اصلی اقتصاد قبيله شد، مردهای شکارچی 
درنتيجه . مجبور شدند زنهای بيشتری را برای تميز کردن پوست در خدمت خود بگيرند

  .          کنترل زنها بر اقتصاد از بين رفت و زندگی اشان وابسته به مرد شد
  
می بينيم که در جوامع ابتدايی بدون  ، با اتکاء به تمام تحقيقات علمی تا کنونی،ابراينبن

طبقه، دخترها نه تنها به خاطر دختر بودنشان فردی درجه دوم محسوب نمی شدند، 
بلکه عالقه و خواست شخصی اشان در انتخاب نقش اجتماعی اشان به جنسيت آنها 

همين موضوع نشانه اين است که زن از ابتدا . بودبرتری داشته و مورد احترام قبيله 
اين آزادی زنان . فرودست نبوده و برای انتخاب نقش اجتماعی اش کامأل آزاد بوده است

اقتصادی و توليدی سياستهای ) مانند کمونهای اوليه(به اين دليل بود که در اين جوامع 
مالکيت و حق توزيع . قبيله توسط همکاری و همفکری همه افراد قبيله تعيين ميشد

هر فردی، چه زن و چه مرد می توانست از طريق کسب . توليدات به جمع تعلق داشت
مهارتها و توانايی ها و هوش و تدبيرخود به نقشهای اجتماعی مورد عالقه اش 

تازمانيکه توليدات اقتصادی قبيله متعلق به قبيله بود و نه به فرد، . دسترسی پيدا کند
نه زن و نه مرد به خاطر نقش اجتماعی که برخالف . ردی جود نداشتهيچ اتوريته ف

احترام اجتماعی بطور مساوی . جنسيتشان ايفا می کردند، مورد تحقير واقع نميشدند
که عليرغم (به زنها و مردهايی تعلق داشت که به بهترين وجه نقش اجتماعی خود را 

  .ايفا کنند) ه عهده داشتندجنسيتشان و بنا بر توانايی ها و خواسته هايشان ب
  

. جود داشت، نه ثابت بود و نه يکسانوبنابراين، تقسيم کاری که در جوامع ابتدايی 
مانند جمع آوری دانه ها و ريشه های گياهان (بدين معنا که با اينکه برخی کارها 

وحشی، ماهيگيری و شکار حيوانات کوچک، پخت و پز و تهيه غذا، نگهداری از بچه های 
ه غالبأ و کارهای مردان(را غالبأ زنان انجام ميدادند ) کوچک، سبدبافی و تهيه پوشاک

شامل شکار حيوانات بزرگ، قايق سازی، ساختن سالح، ساختن خانه و شرکت در 
. اما در قبايل مختلف و بنا بر شرايط گوناگون، نوع تقسيم کارها عوض ميشد) جنگ بود

زنان قايق می ساختند و پيرمردها سبد می " Klamathکالمات "به عنوان مثال در قبيله 
و اساسأ همه اين کارها و وظايف نقش و ارزشی مساوی . دبافتند و پخت و پز ميکردن

در بقای افراد و قبيله داشتند و هيچکدام بر ديگری مزيت نداشته و منجر به اتوريته و 
  .قدرت و تسلط افراد به يکديگر نميشد

  
  :خالصه و نتيجه گيری

  
آنها نقش  که در(جوامع انسانی در پروسه تکامل خود از جوامع کوچک و خودکفای اوليه 

پس از ) و آزادی و برابری کامل ميان همه افراد جامعه وجود داشت اجتماعی زن و مرد
افزايش بازدهی کار انسان و رشد اقتصادی و همزمان با دگرگون شدن روابط توليدی 

. بوجود آمدن مالکيت خصوصی، به جوامع طبقاتی تبديل شدبه طور مشخص جامعه و 
رگونی های اساسی در روابط اجتماعی انسانها نيز ايجاد با ظهور جوامع طبقاتی، دگ

جامعه به طبقه فرودست تبديل شده و تحت ستم اکثریت افراد همانطور که . شد

قرار گرفتند، -طبقه مالک -اقليتی کوچک 
زنان نيز به دليل تغيير نقش و موقعيت آنها در 
روابط توليد اقتصادی، به شهروندان درجه 

  . دوم تبديل شدند
  

معتقدند که در مجموع فمنيست ها 
مکانيسم اعمال قدرت در نقشهای 

که ژنتيک و ذاتی و (جنسيتی انسانها 
نهفته است ) درنتيجه قابل پيش بينی است

منشأ ستم جنسيتی سرشت گویا و 
خشونت طلب و برتری جويانه مردها است و 

ستم جنسيتی ربطی به گویا درنتيجه 
ابتدای تاريخ  طبقاتی بودن جامعه ندارد و از

بشريت و پيش از بوجود آمدن جوامع طبقاتی 
با چنين پيش فرض های . وجود داشته است

نادرست که نه تنها از هيچ پایگاه علمی بر 
خوردار نيست بلکه در مغایرت با تحقيقات 
علمی هم قرار دارند، آنها مبارزات زنان را فرا 
طبقاتی می خوانند و این طور جلوه می 

مبارزات زنان ربطی به مبارزات ویا دهند که گ
در بهترین حالت آنها مطرح  .طبقاتی ندارد
بايد با ستم طبقاتی به عنوان می کنند که 

  .پديده ای مجزا مبارزه کرد
  

اما با توجه به آنچه که در مورد تاريخ تکامل 
جوامع گفته شد و با توجه به مثالهايی که 
زديم، می بينيم که بااينکه ستم بر زن اولين 
و قديمی ترين نوع ستم است، اما اين بدان 
معنی نيست که زنان هميشه و از ابتدای 
. بشريت تحت ستم مردها قرار داشته اند

نه و ظلم به همنوع زيرا که مکانيسم قدرت 
بلکه از در نقشهای جنسيتی انسانها، 

تملک خصوصی ابزار های توليد اجتماعی و 
  . در وجود جوامع طبقاتی نهفته است

  
بنابراين منشأ ستم جنسيتی طبقاتی بودن 

برای از بين  جامعه است و تنها با مبارزه
ميتوان به است که طبقاتی  بردن جوامع

ا و استثمارها ستم جنسيتی و ديگر ستمه
   .پايان داد

  

يک نکته مهم اين است که انسانهای اوليه 
ميليون سال پيش به شکل  ٢حدود 

اما انسان . کمونهای اوليه زندگی ميکردند
يا  ١٠٠هوموساپينز حدود "يعنی (معاصر 

هزار سال پيش زندگی  ٢٠٠حداکثر 
و خانواده به عنوان هسته . ميکردند

ل از يک مرد و چندين زن کمتش(اجتماعی 
که دربرگيرنده اولين نشانه های ستمهای 

هزار سال پيش  ١٠کمتر از ) جنسيتی بود
بنابراين اولين ستمهای . بوجود آمد

جنسيتی در مقايسه با عمر انسان، پديده 
ای بسيار جديد است و انسان بيشتر عمر 

بيش از يک ميليون و هشتصد هزار (خود 
و بدون ستم (طبقه  را در جوامع بی) سال

  . زندگی کرده است) جنسيتی
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درود بيکران نثار هزاران شير زن ایرانی باد که در چند ماه گذشته با مبارزه آگاهانه و 
رژیم زن ستيز و ارتجاعی جمهوری اسالمی را به چالش کشيدند و  شجاعانه خویش،

مارس امسال بواقع  ٨. دوشادوش مردان همرزمشان برای رسيدن به آزادی  جنگيدند
 متعلق به زنان ایرانی است که با رزم دالورانه خود لرزه بر اندام دژخيمان حاکم انداخته و

  .جامعه را تکان دادند
  

خشم ، خشمی ناشی از زندگی در زیر یوغ نظام جهنمی  سال ٣٠عاقبت، طوفان 
جمهوری اسالمی وزیدن گرفت و پایه های حکومت ارتجاعی رژیم جمهوری اسالمی را 

سال سرکوب و خفقان  ٣٠در چند ماه اخير، خشمی انباشته از تحمل .  به لرزه در آورد
و خشم از  پر پر  ، شکنجه و اعدام ، فقر و بيکاری، گسترش فساد در اشکال گوناگون

شدن زیباترین غنچه های ناشکفته نسل جوانی که در چنگال نابسامانی های 
اجتماعی ناشی از سلطه جمهوری اسالمی گرفتار آمده اند، باعث چنان شرایط 
مبارزاتی درخشانی در جامعه ایران شد که فضای ترس و وحشت مستولی از حاکميت 

بخش آغاز مبارزه قطعی جهت نابودی کليت  رژیم دیکتاتوری حاکم را شکست و نوید
در این ميان فریاد های رهایی طلبانه هزاران زن و دختر . رژیم جمهوری اسالمی شد

جوان که سال ها با تحقير، تبعيض و پایمال شدن ابتدائی ترین حقوق انسانی شان در 
م انداز زیر سلطه رژیم جمهوری اسالمی زندگی کرده اند، رساتر از هر وقت دیگر چش

  . رهایی زنان از یوغ ستم های قرون را در مقابل ما تصویر می کند
  

شرکت گسترده زنان در مبارزات اخير و قهرمانی هائی که در مقابله با مزدوران مسلح 
جمهوری اسالمی از خود نشان می دهند، یکی از ویژه گی های بارز حرکت انقالبی 

را فقط بخاطر حضور در راهپيمایی در روز " اند" در جامعه ای که مزدوران. کنونی است
در روز " ترانه" روشن و در انظار عمومی  به کام مرگ می فرستند، در شرایطی که

روشن توسط اراذل و اوباش حکومتی ربوده شده و به شکلی فجيع مورد تجاوز قرار می 
نان در جنبش گيرد و رژیم برای زهر چشم گرفتن از زنان و جلوگيری از حضور مبارزاتی آ

انقالبی، شرم نمی کند که چنين عمل شنيع و هولناک مزدورانش را در جامعه پخش 
کند ، در شرایطی که در هر تظاهرات، مزدوران باتوم به دست با بی رحمی هر چه 
تمامتر به جان دختران جوان و زنان مبارز ما می افتند، در شرایطی که دسته دسته از 

جوان گرفته تا ماداران را دستگير و روانه سياه چال های خود می زنان مبارز، از دختران 
کنند، واقعًا چه درجه از  خشم و تنفر از رژیم جمهوری اسالمی وجود زنان را آکنده 
ساخته است که آنها عليرغم همه سرکوب ها و وحشی گری های عوامل رژیم باز در 

؟ !رنگونی رژیم آنها می جنگندصحنه مبارزه باقی مانده و بر عليه حاکمين و برای س
واقعيت این است که زمينه مادی موج سهمگين مبارزاتی اخير زنان قهرمان ایران، درجه 
ظلم و ستمی است که درطی سی سال توسط رژیم جمهوری اسالمی بر زنان ایران 

این رژیم نه فقط با قوانين مرتجعانه و  زن ستيزانه اسالمی خود بلکه با . روا  شده است
ایجاد زمينه استثمار هر چه شدیدتر زنان و تحميل فقر و بدبختی و ستم در اشکال 
گوناگون به آنان و باالخره با اعمال شدید ترین سرکوب ها و اهانت به زنان، ایران را به 

انگيزه های مبارزاتی قوی در زنان ایران جهت . جهنمی برای زنان تبدیل کرده است
لم سلطه حاکم و رسيدن به آزادی از چنين واقعيت هائی رهایی از همه ستم ها و مظا

  .ریشه می گيرد
در عين حال به جرات ميتوان گفت که  آنچه دختران جوان از شجاعت و قهرمانی در 
جنبش اخير از خود نشان می دهند، نتيجه و دست آورد متراکم مقاومت ها و مبارزات 

زنانی است که در سی و یک سال گذشته 
ای دست از مبارزه و مقابله با رژیم زن لحظه 

این امر . ستيز جمهوری اسالمی نکشيدند
انکار ناپذیری است که تحت شرایط 
وحشتناکی که سلطه جمهوری اسالمی 
برای زنان در ایران بوجود آورده است، در 
تمام مدت زنان به طور پی گير در اشکال 
گوناگون برعليه رژیم مبارزه نموده و نه تنها 

گز در مقابل مزدورانی که با توسل به هر
خشونت های فجيع سعی در تحميل مقررات 
ارتجاعی خود بر زنان داشته اند، کرنش 
نکردند بلکه به هر شکل ممکن به مقابله با 

جمهوری اسالمی . دژخيمان پرداخته اند
شدن را در ایران در " طالبان"حقيقتا خواب 

سر  سر می پروراند و اگر نتوانست برقع بر
زن ایرانی بيفکند و او را از کار و تحصيل 
محروم سازد، این در حد زیادی به خاطر آن 
بود که با نيروی عظيم مبارزاتی زنان روبرو 
بود، زنانی که با وجود تمام اجحافات و 
سرکوب های موجود، در هيچ عرصه ای 

قابله با عمال دست از مبارزه نکشيده و به م
  .رژیم می پرداختند

واقعيت فوق، ما امروز با زنان به  غمعلير
اصطالح اصالح طلبی روبرو هستيم که چون 
مصالح و منافعشان در گرو حفظ رژیم 
جمهوری اسالمی است، به هر طریق ممکن 
سعی می کنند از رشد مبارزات کنونی 
جلوگيری نموده و آهنگ مبارزات اکثریت زنان 
تحت ستم ایران بر عليه رژیم حاکم را کند 

یکی از ترفند های این زنان در این . ند ساز
مسير، استفاده از ناآگاهی نسل جوان از 
وحشی گری ها و اعمال شدیدًا ارتجاعی 
جمهوری اسالمی در دوره خمينی و 

در . سالهای اول قدرت گيری این رژیم است
از یک طرف کسی همچون این ميان 

زهرا رهنورد در کنار همسرش مير 
کردن مصيبت  حسين موسوی با پنهان

ها و و حشت هائی که زنان در سال 
های اول اقتدار جمهوری اسالمی 

دستاوردهای اوليه "تجربه کردند، از 
دم می زنند و از طرف " انقالب اسالمی

دیگر زنانی چون شيرین عبادی عليرغم 

متن زیر سخنرانی سارا نيکو در مراسم گراميداشت روز جهانی زن در روز  
. مارس در هلند می باشد که توسط ميز کتاب آمستردام برگزارشد  ٦

مارس در لندن در مراسمی که  ١٣همين سخنرانی با تغييرات اندکی در 
  . توسط اتحاد زنان آزادیخواه برگزار شد نيز ايراد گرديد

  

  
  !بطن خيزش بزرگ اخير زنان ايران در

  
  
  
  
  
  

با ياد همه زنان آزاديخواهي كه در جريان خيزش هاي اخير جان خود را 
 .آنها نه مردگان بلكه از عاشق ترين زندگان بودند. نثار راه آزادي كردند
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آگاهی به نقش منتظری در تحميل همه 
اجحافات و ستم های وحشتناک به زنان 

ل قدرت گيری جمهوری در همان سال او
می " پدر حقوق بشر" اسالمی، او را 

آنها به این ترتيب می کوشند . نامند
اکثریت زنان تحت ستم را از پيمودن راه 

به  .سرنگونی جمهوری اسالمی باز دارند
همين خاطر، جا دارد که در اینجا اندکی به 

این، واقعيت . گذشته و به آن سال ها برگردیم 
ست که جمهوری اسالمی انکارناپذیری ا

سلطه شوم خود را از همان آغاز با سرکوب و 
. پایمال کردن حقوق زنان ایران اعمال کرد

سالهایی که با تحميل حجاب اجباری و تصفيه 
های اداری جهت خانه نشين کردن زنان آغاز 
شد و هر روز سرکوب زنان ابعاد وحشيانه تری 

 اراذل و اوباش حکومت بزور. به خود گرفت
اسلحه و با تحقير و توهين و ضرب و شتم  

یا رو سری یا "زنان، حجاب اجباری را با شعار 
در آن . به زنان ایران تحميل کردند" تو سری

سال ها، مزدوران در ماشين های گشت سپاه 
به بهانه امر به معروف و نهی از منکر و کنترل 
زنان، شرایط پليسی وحشتناکی را بر جامعه 

گشت های مزدور رژيم برای نشان دادن قدرت پليد خود، به پيشانی . ودندتحميل کرده ب
زنانی که حجاب دلخواه آنها را مراعات نمی کردند روسری را با پونز به سر آنان  می 

هنوز اسلحه . آنها حتی دختران خرد سال را مورد تعرض قرار ميدادند. چسباندند
ایام ماه رمضان بستنی در دست کشيدن مزدوران بر روی دختر خرد سالی که در 

هنوز چهره  وحشت زده دختران خرد سالی که شاهد تيغ . داشت در یادمان هست
هنوز صدای .  کشيدن خواهران زینب بر لبان مادرشان بودند در اذهان مان زنده است

فریاد های زن جوانی که از سوار شدن در ماشين گشت خود داری ميکرد در گوش 
عاجزانه مرد همراه او با صورتی خونين که در حمایت از آن زن  مورد  هنوز نگاه.  هاست

هر چه بود سال های  .  ضرب و شتم مزدوران قرار گرفته بود از خاطره ها نرفته است
  . آغاز وحشت و اختناق بر کل جامعه ایران بود

  
ی این تصویری بسيار کوچک از همان سالهای اوليه ی حکومت جمهوری اسالم !آری

است که امروز زهرا رهنوردها آن را برای نسل جوان بهشت برین تصویر می کنند و 
واقعيت این . دم ميزنند"  راه امام خمينی"و " اسالم واقعی " وقيحانه از بازگشت به 

است که هيچ منافع مشترکی بين زنان اصالح طلبی که امروز خود را سبز 
آنچه آنها جنبش سبز . جود نداردمی نامند با زنان ستمکش و دربند ایران و

می نامند، متعلق به طبقه سرمایه دار و همه نيروهای عقب مانده و مرتجع 
می باشد که دره عميقی آن را از جنبش انقالبی توده های مردم ایران جدا 

که " آغازین انقالب اسالمی"نتيجه عملی باز گشت به ساليان . می سازد
ان یعنی ادامه نيمه انسان بودنمان در نظام موسوی  وعده ميدهد برای ما زن

جمهوری اسالمی، قبول این که شهادت یک زن نصف شهادت مرد است، 
محروم بودن ازحق حضانت فرزندانمان ، نداشتن حق طالق، به رسميت 
شناختن چند همسری مردان جامعه ، به رسميت شناختن صيغه ، محروم 

 ١٢ی بودن سن ازدواج دختران از بودن از حق سفر بدون اجازه مرد،  قانون
همان " نعمات"البته از دید زهرا رهنورد و موسوی، این ها همه ! سالگی 

این همان دورانی است که تازه  !شان ميباشد" اسالم واقعی امام خمينی"
مسلمان شده های دو آتشه در مقابل زنان معترض به حجاب اجباری در نقش 

خواهر من حجاب تو مصونيت است نه "تئوريسين رژیم به زنان از فوائد حجاب می گفتند
برای ما زنان چيزی جز بازگشت به دوران " امام خمينی"بازگشت به راه ". محدودیت

چيزی جز تجربه سرکوب عریان و سنگسار . بر صورت زنان معترض نيستپاشيدن اسيد 
بله این همان جمهوی اسالمی نه یک کلمه . نيست که تا به امروز ادامه یافته است

بيشتر و نه یک کلمه کمتری است که اصالح طلبان حکومتی دل در گروش دارند و زنان 
مين حقوق زنان می زنند با ترفند اصالح طلب، حتی آنهائی که از سال ها پيش دم از تأ

  !های مختلف سعی در حفظ و نگهداری آن دارند
  

اما با همه تالشی که جهت پاک کردن حافظه تاریخی جامعه از جنایات اعمال شده در 
سالهای اول روی کار آمدن جمهوری اسالمی انجام می گيرد و با همه کوششی هائی 

ن از نقشی که موسوی ها، خاتمی ها، در که در جهت نا آگاه نگاه داشتن نسل جوا
سرکوب مردم در همان سالهای اوليه حکومت جمهوری اسالمی داشتند می کنند، 
خوشبختانه نسل جوان امروز در پرتو مبارزات درخشان کنونی سطح آگاهی خود را 

ارتقاء می دهد و این امر، کار اصالح طلبان را 
  .ددر فریب جوانان با دشواری مواجه می ساز

  
تا آنجا که به زنان ستمدیده ایران مربوط 
است، در ماه های اخير آنها عليرغم شدت 
سرکوب های موجود هر چه بيشتر بر دامنه 
مبارزات اعتراضی خود افزوده اند و مبارزات 
. آنان در حوزه های مختلف ادامه یافته است

از تجمع  اعتراضی مادارن عزادار گرفته ، تا 
زندانيان سياسی در  تجمع خانواده های

پشت درهای بسته اوین، از مدارس گرفته 
تا دانشگاه ها ، زنان همراه مردان از هر 
فرصتی جهت حضور در مبارزات خيابانی 
استفاده کرده و به هر شکل ممکن خواست 

خواستی . نابودی این رژیم را مطرح می کنند
که حاصل آگاهی آنان از ماهيت رژیم ضد 

می به مثابه رژیم خلقی جمهوری اسال
. حافظ سيستم سرمایه داری در ایران است

حماسه های مبارزاتی که زنان ایران  
پا به پای مردان در چند ماه گذشته در 
هر گوشه از ایران آفریدند، مبارزه ای 
که این زنان و مردان دلير دوشادوش 
هم به پيش بردند خط بطالن بر نظر 
فمينيست هائی کشيد که همواره 

دارند زنان را در مقابل مردها  سعی
از طرف دیگر در جنبش اخير . قرار دهند

یک بار دیگر آشکار شد که بر خالف نظر 
آنها همه زنان بدون در نظر گرفتن 
موقعيت طبقاتيشان نمی توانند به 
. صرف زن بودنشان متحد هم باشند

همانطور که می بينيم امروز اکثریت 
ن اصالح زنان تحت ستم ایران نه با زنا

طلب بلکه با مردان همه طبقه ای خود 
  متحد شده و در اتحاد با هم مبارزه
انقالبی ای را بر عليه دشمن مشترک 

مسلم است که . خود به پيش می برند
هر چه این مبارزه که در حال حاضر 
خصلت عمومی دارد، بيشتر به جلو 
برود و رشد و گسترش بيشتری پيدا 

چه گسترده  کند، شرایط برای طرح هر
آماده تر  خواست های مستقل زنانتر 
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در حقيقت در جریان پيشرفت هر چه بيشتر مبارزات متحدانه زنان و . می شود
مردان انقالبی جامعه، زنان خواهند توانست خواسته های برابری خواهانه 
خویش را در این جنبش با شفافيت و قاطعيت هر چه تمامتر با گستردگی هر 

  . ح سازندچه بيشتر مطر
  

امروز زنان ایران به عنوان نيمی از جامعه بر پا خاسته اند تا ستم هائی که رژیم جنایتکار 
و زن ستيزجمهوری اسالمی در طی سی و یک سال اخير بر آنها روا داشته است را از 

در واقع خواسته های ما زنان تغيير یا لغو این و آن بند از . ریشه بر کنده و نابود سازند
بلکه این قوانين را  باید همراه .  انين قرون وسطایی جمهوری اسالمی نبوده و نيستقو

  .با خود این رژیم در کليتش به زباله دان تاریخ فرستاد 
  

در آخر الزم می بينم تأکيد کنم که نباید اجازه دهيم تا دشمنان رنگارنگ مردم، در لباس 
سبز اسالمی،  برای گرفتن سهم بيشتر در قدرت، ریاکارانه خود را در صفوف مبارزاتی 
مردم جا زده  و پتانسيل و نيروی مبارزاتی مردم را وسيله ای جهت چانه زنی خود  با 

ز این رو در ارتباط با مبارزات زنان باید هشيارانه با ترفندهائی که زنان ا. جناح دیگر نمایند
اصالح طلب بکار می گيرند مقابله کنيم و اجازه ندهيم که آنها بتوانند در اتحاد زنان 

  .     ستمدیده با یکدیگر و با مردان هم طبقه ای خود خلل ایجاد کنند
  

جمهوری اسالمی حکومتی است زن ستيز 
ه دهه  گذشته شنيع ترین اهانت که در س

ها و تحقيرها و شدیدترین سرکوبگری ها و 
بيحقوقی ها را بر زنان ایران تحميل کرده 

اتحاد زنان آزادیخواه همواره بر این امر .  است
تاکيد کرده است که  متحقق شدن خواسته 
های حق طلبانه زنان ایران به سرنگونی 

رده انقالبی رژیم جمهوری اسالمی گره خو
سرنگونی رژیم زن ستيز جمهوری . است

اسالمی اولين گامی است که جاده را برای 
. رسيدن به آزادی کامل زنان هموار می کند

به یاد داشته باشيم که هيچ انقالبی بدون 
شرکت فعال زنان نمی تواند به پيروزی 

بکوشيم در اتحاد با هم و با همه . دست یابد
اسالمی با توان در راه سرنگونی جمهوری 
  . هر جناح و دسته اش مبارزه کنيم

  سارا نيکو
  ٢٠١٠روز جهانی زن 

    
  

  اسفند ماه چريكهاي فدايي خلق ايران 11 شهداي پر افتخارگرامي باد خاطره 
  

اسفند ماه سالگرد جان باختن جمعي از صديق ترين و پاكباخته ترين چريكهاي فدائي خلق ايران، رفقا مسعود احمدزاده،عباس  11
اي بودند كه عشق  اين رفقا كمونيستهاي پاكباخته. مفتاحي، مجيد احمدزاده، اسداهللا مفتاحي، حميد توكلي و غالمرضا گلوي ست

عميقشان به كارگران و زحمتكشان و كينه شان به دشمن طبقاتي و ايمانشان به پيروزي راه پر افتخارشان چنان شور عزم  انقالبي 
در آنان بوجود آورده بود كه جز به نابودي دشمن نمي انديشيدندو بي دريغ و بي محابا تمام وجود خويش را وقف انقالب نموده 

چريك فدايي خلق  6رفيق كمونيست و قهرمان،  6مزدوران جيره خوار رژيم شاه خون سرخ اين  1350اسفند  11تاريخ  در. بودند
را در ميدان تير چيت گر بر زمين ريخت و به اين ترتيب قلبهايي كه جز براي انقالب رهايي بخش خلقهاي ايران و جز براي آزادي 

  !مي طپيدند، از تپش باز ايستادندبشريت از زير يوغ هر گونه ستم و بردگي ن
 

 آرامگاه رفيق شهيد، عباس مفتاحي آرامگاه رفيق شهيد، مسعود احمد زاده آرامگاه رفيق شهيد، مجيد احمد زاده
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، چند گروه  ٢٠١٠مارس  ٧روز يکشنبه  
مختلف ايرانی و غير ايرانی يک راه 
پيمايی را به مناسبت روز جهانی زن 

اتحاد زنان "تدارک ديده بودند که 
نيز يکی ازتشکل هائی بود " آزادیخواه

که برای شرکت در اين تظاهرات 
به همين دليل من . فراخوان داده بود

شرکت در اين نيز با تعدادی از رفقا برای 
متاسفانه بنا به .  رفتيمرتردام حرکت به 

داليلی ما به موقع به محل تظاهرات 
با . نرسيديم و از تظاهرات عقب افتاديم

این حال امکان یافتيم که با تعداد ديگری 
از کسانی که مانند ما دير رسيده بودند 
خود به راه پيمائی پرداخته و در بخش 

، با حمل کوتاهی از مسير تعيين شده
بنرهايمان به سمت نقطه پايانی راه 

  . پيمايی حرکت کرديم
 

چندين نفر از دوستان و رفقای خوبی 
مراسمی که در (که در مراسم روز قبل 

" ميز کتاب"مارس در محل  ۶روز شنبه 
برای اولين بار با ) آمستردام برگزار شد

آن ها آشنا شده بوديم ، هم زمان با ما 
ما در آغاز حرکت ، . به آن جا رسيدند

حدود نيم ساعت در پياده روی يکی از 
خيابان های مسير راه پيمايی ايستاديم 
و بنرهايمان را جلوی نرده های پياده رو 

بر روی اين بنرها .  به نمايش گذاشتيم
عکس هايی از مبارزات توده ای اخير و 
شعارهايی بر عليه رژيم جمهوری 

) یبه زبان فارسی و انگليس(اسالمی 
در اين فاصله اطالعيه .  چاپ شده بود

" اتحاد زنان آزاديخواه"انگليسی تشکل 
  . را نيز در ميان رهگذران پخش کرديم

 
نفر بوديم ، اما توجه  ٢٠با اين که حدود 

عابرين به ما جلب ميشد و آن ها با 
کنجکاوی به عکس های روی بنرها نگاه 

ديدن حس حمايت در نگاه و .  ميکردند
عابرين در شرایطی که اخبار لبخند 

مربوط به جنبش توده ای اخيرمردم 
ايران در سراسر دنيا منتشر شده ، دور 

  .از انتظار نبود
 

در طول مسير راه پيمايی با دوستان و 
رفقای جديدمان که از گروه ها و 
سازمان های مختلف سياسی بودند، در 

اجتماعی  -رابطه با وضعيت سياسی
ن هلند و کارگران زن زنان و به ويژه زنا

در هلند صحبت کردیم و آن ها اطالعات 
.  بسيار جالبی را در اختيار ما گذاشتند

يکی از رفقا خاطرات جالبی را از برخی 
از فعاليت های نيروهای چپ که در 

سال گذشته عليه رژيم  ٢٠طول 
جنايتکار جمهوری اسالمی در هلند 

از جمله از .  انجام شده ، بازگو ميکرد
مله چند سال پيش نيرو های انقالبی ح

به سفارت جمهوری اسالمی و تاثيرات 
اين حرکت در صفوف اپوزيسيون صحبت 

  .کرد

مرد جوانی که از فعالين سياسی غير 
و زاده يکی از ) مقيم هلند(ايرانی 

کشورهای آفريقايی بود ، با مهربانی 
سوال کرد که آيا بنر سنگين است؟  آيا 

ل بنر احتياجی به کمک او برای حم
هست؟  از مهربانی او تشکر کردم و 
شروع به صحبت با وی به زبان 
.  انگليسی در مورد شرايط ايران کردیم

اتحاد زنان "او در مورد ديدگاه های 
و تفاوت آن ها با ديگر " آزاديخواه

برای او . تشکالت زنان ايرانی سوال کرد
توضيح دادم که از آن جا که صدای زنان 

زحمتکش ایران جز به شکلی  کارگر و
ضعيف در خارج از کشور منعکس نمی 

، تعدادی از زنان  ٢٠٠٧شد، در سال 
فعال در جنبش زنان به درستی به اين 
نتيجه رسيدند که پژواک گر هر چه 
بيشتر این صدای انقالبی در جنبش زنان 
باشند و از این رو مبادرت به  تشکيل 

آن ها بر . نمودند" اتحاد زنان آزاديخواه"
اين باورند که سرنگونی رژيم جمهوری 
اسالمی اولين قدم برای رسيدن به 
برابری کامل زن و مرد بوده و اين امر را 

آن مرد .   در پالتفرم خود قيد کرده اند
جوان ضمن تأئيد حرفهای من در رابطه 
با رفرميسم حاکم بر بسياری از تشکات 
زنان و حتی آن ها که خود را 

فمنيست هم می نامند ،  -مارکسيست
سوال کرد که آيا فقط در چهارچوب 
جنبش زنان فعاليت ميکنم؟ جالب است 
که وقتی به او توضيح دادم که من 

اتحاد زنان "عالوه بر عضويت در 
از فعالين چريکهای فدايی " آزاديخواه

خلق هستم و به تئوری راهنمای 
چريکهای فدايی خلق ، يعنی تئوری 

معتقدم و بر اين باورم مبارزه مسلحانه 
که بدون اعمال قهر انقالبی نمی توان با 
قهر ضد انقالبی جمهوری اسالمی 
مقابله کرده و آنرا نابود ساخت ، او با 

من هم همين طور فکر "شوق گفت 
و توضيحاتی در اين زمينه در " می کنم

  .رابطه با کشورهای آفريقايی داد
     

 شرکت کنندگان در راه پيمايی ، در
انتهای مسير در سالنی گرد هم آمده 
. بودند که ما نيز به آن ها ملحق شديم

که اکثرأ از گروه های (نفر  ۶٠حدود 
اجتماعی ترک و کرد بودند و  - سياسی

چند نفر از فعالين ايرانی نيز در ميان آن 
، در آن جا جمع ) ها دیده می شدند

انتظار داشتم که در آن جا . شده بودند
با تعداد " ميز کتاب"راسم نيز مانند م

بيشتری از ايرانيان فعال در جنبش زنان 
  . اما متأسفانه چنين نبود. آشنا شوم

سپس ، به مراسم ديگری در رتردام 
کانون دانشجويان "رفتيم که توسط 

. سازماندهی شده بود" ايرانی در هلند
جالب بود که در آن جا صدای فردی را از 
پشت سر شنيدم که سراغ سخنرانان 

را " ميز کتاب"مراسم روز قبل در محل 

وقتی با او آشنا شدم وی . می گرفت
ديشب دوستی از آمستردام "گفت که 

به من تلفن زد و گفت که ديروز مراسم 
کتاب داشته خيلی خوبی در محل ميز 

من رفيق سارا را نيز به عنوان ." ايد
یکی از سخنرانان به او معرفی کردم و 

خوشحالم که "او مطرح کرد که 
می . سخنرانی خوبی داشته اید

و اميدوارم .  خواستم بهتان تبريک بگويم
که در آینده نيز برنامه هائی در شهر 

خيلی از او ."  رتردام هم  داشته باشيد
او با دادن آدرس ايميل   .تشکر کردیم

خود به من ، از من خواست که 
را برای " اتحاد زنان آزاديخواه"انتشارات 
  .او بفرستم

    
در رتردام چند نفر از کسانی را مجددأ 

" ميز کتاب"مالقات کردم که در مراسم 
صحبت . آمستردام هم حضور داشتند

های آن ها نيز برای من نشانه ای از 
آن ها . قبل بود موفقيت مراسم روز
خيلی " ميز کتاب"گفتند که مراسم 

خوب بوده و دوست داشتند که از آن جا 
که فرصت نشده بود سواالتشان را در 
آن جا مطرح کنند ، در رابطه با مسائل 

از .  جنبش زنان بيشتر با هم گفتگو کنيم
اين پيشنهاد آن ها خيلی خوشحال 
شدم و در رابطه با مسائل مختلف 

ان گفتگوی طوالنی ای با هم جنبش زن
و قرار گذاشتيم که ارتباط خود .  داشتيم

  .را حفظ کنيم
  

در اين سفر هر چه بيشتر برای من ثابت 
شد که انسان های متعهد و انقالبی ، 
در هر تعداد و در هر کجای دنيا که 
هستند ، می توانند با استفاده از انواع 
،  شيوه ها و امکاناتی که در اختيار دارند

) هر چند کوچک اما مسلمأ مؤثر(نقشی 
در مبارزه با رژيم ددمنش جمهوری 
. اسالمی و افشای جنايات آن ايفا کنند

در اين راه ، اتحاد عمل ميان نيرو های 
سياسی مختلف می تواند بسيار مفيد 

آشنا شدن با دوستان و . واقع شود
رفقای خوب و رد و بدل کردن تجربيات 

مبارزاتی در  حرکت های اعتراضی و
خارج از کشور ، يکی از دستاوردهای با 

  .  ارزش در این سفر بود
 

روی هم رفته، سفر ما به هلند جهت 
شرکت در مراسم روز زن در آمستردام 
،  و شرکت در راه پيمائی در رتردام

بسيار پربار و مفيد بود و خوشحالم که 
در اين سفر همراه با رفقايم بودم و رفقا 

  .ديدی نيز پيدا کردمو دوستان ج
  

  سهيال دهماسی
  
   ٢٠١٠مارس  ١٠

  )هلند(در شهر رتردام  "اتحاد زنان آزاديخواه"پيمايي گزارشي از راه

  به مناسبت روز جهاني زن
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، ایاالت متحده شاهد  ١٩٩٠از اواسط دهه 
اولی بعنوان . دو رونق عمده بوده است

اینترنت و و رشد صنایع مرتبط با  شکوفایی"
 "اینترنت -دات کام  یا اصطالحا شکوفایی

شناخته می شود، بر این گمان دامن زده 
بطور گسترده " (اقتصاد جدید"شد که 

کامپيوتری کردن فونکسيون رشته های 
مختلف داد و ستد ، و انقالب رسانه ها 

منجر به بارآوری بيشتر و ) شامل اینترنت
. تاریخی و توسعه قابل دوام خواهد شد

برای مثال دارایی (سرمایه گذاری حقيقی 
رونق یافت ، اما حتی ) مادی –ملموس 

. هين هم در بخش مالی متمرکز شده بود
حباب . قيمت سهام سر به آسمان کشيد

رکود  ٢٠٠١ترکيد و تا سال  ٢٠٠٠در سال 
اما امپریاليسم ایاالت : اقتصادی شروع شد

متحده در ظرف چند ماه با کاهش نرخ بهره 
داخلی به پایين ترین سطح ، تالش 

وام خانه بانک ها و  آگاهانه در ترویج
گسترش هزینه نظامی دولت ، خود را از 

شکوفایی . رکود اقتصادی بيرون کشيد
که تا آن زمان بزرگترین " اینترنت -دات کام "

حباب مالی در تاریخ بود ، جای خود را به 
حباب خانه سازی که به مراتب از آن هم 

کل بدهی را که . پيشی گرفته بود ، داد
متحده در دوره رونق موسسات ایاالت 

اقتصادی قرار داد بستند تقریبا به دو برابر 
برابر توليد  ٢.۶٨رسيدند؛ ميزان آن از 

برابر  ٣.۴۶به  ٢٠٠٠ناخالص ملی در سال 
 ٢٠٠٧توليد ناخالص ملی در سال 

، اقتصاد دان ارشد  استيون روچ)   ۵.(رسيد
: گفت که ٢٠٠٣در سال " استنلی مورگان"
ت متحده ، در واقع به باد بانک مرکزی ایاال"

کننده زنجيره حباب ها تبدیل شده 
  )۶".(است

  
جزر و مد عظيمی که از فوران 
نقدینگی از اقتصاد ایاالت متحده در 

به وجود آمد تاثير بال  ٢٠٠١دوره بعد از 
درنگی در باال رفتن خوِد نرخ رشد 

با افزایش . اقتصاد جهانی داشت
های  تقاضا در ایاالت متحده ، خرید

وارداتی ایاالت متحده از بقيه جهان را 
بعالوه ، سرمایه گذاران .  افزایش داد

ثروتمند در کشور های امپریاليستی 
با توجه به دسترسی آسان به پول ، 

سود های کالن در کشورهای  به
سرازیر شدن   .جهان سوم نظر جستند

چنين پول هایی به بازار بورس و مستغالت 
جهان سوم منجر ) منقولدارایی های غير (

به رشد با نرخ نسبتا باال در بسياری از 
کشورهای جهان سوم و از آن جمله ، 

،  اکنون تبخير این پول ها. هندوستان شد
همين اقتصاد ها را بسوی سقوط ناگهانی 
سوق ميدهد، باد افنخارات حاکمان الف زن 
خودستای هندوستان ودیگر کشورهای 

ست که ادعا می نظير آن را خالی کرده ا
کنند گویا اقتصاد شان به قدرت جهانی 

  . تبدیل شده است

 بحران
  

-دات( توسعه اینترنت سریعروند بعد از 
، صنایع در کشورهای امپریاليستی  )کام

به اندازه قابل مالحظه ای ظرفيت بکار 
گرفته نشده ای داشتند، و در هر صورت 
.  محتاط از قبول سرمایه گذاری بودند

بنابراین علی رغم رشد نسبتًا باالی اقتصاد 
در دوره حباب خانه سازی ، صنایع در 
اقتصادهای امپریاليستی ترجيح دادند که 

د های کالنشان را بيشتر به قيف سو
بخش مالی به بندند تا اینکه دارایی های 

بدین ترتيب حتی (ملموس بوجود آورند 
بعد از  ٢٠٠١پس از دو سال یعنی در سال 

اینکه ایاالت متحده از رکود اقتصادی بيرون 
آمده حساب می شد ، اشتغال 

آن طوری که در دوره رونق ) استخدام(
در . شد نکرد اقتصادی رشد می کند، ر

آسيای شرقی هم ، صنایع بخاطر 
 –١٩٩٨فروپاشی ای  که در سال های 

متحمل شده بود ، از سرمایه گذاری  ١٩٩٧
بنابراین اقتصاد جهانی از یک . سرباز زد

طرف از پائين بودن سطح سرمایه گذاری و 
از طرف دیگر از مصرف بی حد و حصر 

  .اقتصاد ایاالت متحده رنج برد
  

ين توسعه بخش مالی و تناقض ماب
رکود بخش اساسی توليدی سرانجام 

دليل   .در فروپاشی اخير تجلی یافت
 ویژه ای که موجب فروپاشی اخير شد

بخش مالی در ایاالت " نوآوری"، 
تبدیل وام ها به اوراق بها "متحده بنام 

، هر بانکی  بر طبق این.  بود" دار 
تعدادی از وام هایی را که واگذار کرده 

د را درليستی جمع کرده و آنها را به بو
این بدان . سرمایه گذاران می فروخت

معنی است که به سرمایه گذار 
را می دادند که ) تکه کاغذی(سندی 

او را به سهمی از درآمدی که از طرف 
آن تعداد وام گيرنده ها به بانک واریز 

   .می شد ، برخوردار می کرد
  

با این روش بانک ها مبلغی را که به عنوان 
واگذار کرده ) به مشتریان خود(وام خانه 

بودند از این سرمایه گذاران دریافت می 
کردند و نيز دست مزدهای کالن می 
گرفتند و در این پروسه می توانستند وام 

این اوراق . دهی را گسترش بيشتری دهند
 بهادار سود بيشتر از آن چه این سرمایه
گذاران می توانستند در برابر سرمایه 
گذاری پول شان در جاهای دیگر بدست 

اما آن ها تنها نقطه .  آورند را وعده می داد
شروعی برای سيستم پيچيده عظيمی از 

انواع دیگر اوراق . وام و سفته بازی بودند
بهادار ، به وسيله موسسات مالی مختلف 
دار براساس گروه بندی درآمدهای اوراق بها

و شرط های . اصلی ایجاد و صادر شد
سفته بازی بيشتری بر اساس ریسک 
عدم پرداخت از طرف گروه های مختلف وام 

آن هایی که این اوراق . دار ، متمرکز شدند
بهادار را خریدند ، مبلغ هنگفتی قرض 

بخش مالی و . کردند تا این اوراق را بخرند
ر همين چنين اقتصادی که بر این پایه استوا

  . بود شکوفا شد
  

بر طبق بعضی برآوردها ، در ایاالت متحده ، 
بطور تقریبی هشتاد در صد از افزایش در 
اشتغال و نيز دو سوم از افزایش در توليد 
ناخالص ملی در سال های قبل از اینکه 
بحران بروز کرد ، مستقيم و یا غير 
. مستقيم از بخش مستغالت ناشی شد

)٧ (  
، حقوق ها در  ١٩٨٠دهه از طرف دیگر ، از 

و هم چنين در سرتاسر (ایاالت متحده 
از طریق سياست های نئوليبرالی ) جهان

تحت فشار قرار گرفته اند ، در زمانی که 
تعداد بسيار کوچکی از نخبگان ثروت بی 

این تحت فشار . سابقه ای را انباشته اند
بودن دستمزد ها تقاضای مصرف را تضعيف 

ف توده ای از طریق می کرد و  اگر مصر
گسترش وام خانه تامين نشده بود ، راه را 
برای رکود از زمان خيلی پيش تر باز می 

هم چنان که این گسترش ادامه یافت . کرد
، بانک ها وام دهی را به بخش های کم در 

نهایتا اما ، .  آمد و فقير تر گسترش دادند
تمام وام ها بایستی از درآمد پرداخته 

رکود در درآمد حقوق می شدند و 
بگيران معنی اش این بود که قادر به 

این . پرداخت وام و بهره اش نيستند
باعث شد بر ميزان تعداد کسانی که 
قادر به باز پرداخت وام خانه نبودند 

شرکت های عظيم مالی . افزایش یابد
و سوداگر که بر پایه این وام قرار 
داشتند ، یکی بعد از دیگری فرو 

و این آن تناقض اساسی  .پاشيدند

  )٢( بحران بزرگ جدید و هندوستان
  

بررسی برخی از جوانب بحران اقتصادی گسترده ای که نظام امپریاليستی را در سالهای اخير فرا به نوشته این 
بعضی از ایده های نظریه پردازان نظام سرمایه داری در مورد ریشه ها و عوامل بحران را نقد  می پردازد و گرفته،
که به زبان انگليسی در " بحران بزرگ جدید و هندوستان"این مقاله ترجمه نوشته ای است تحت عنوان .می کند
ضمن تشکر از مترجم  پيام فدایی . درج شده بود ٢٠٠٩مارچ  - ۴٧شماره " جنبه هائی از اقتصاد هندوستان"نشریه 

  . به درج این نوشته اقدام می کند ،برای اطالع خوانندگان خود از دیدگاه های موجود در این زمينه این مطلب
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سرمایه داری است که خود را دوباره 
  .     بروز داد

صادرات پس اندازها از 
  جهان سوم به

  ایاالت متحده 
  

هم چنين ، در مرکز بحران جاری 
رابطه بين امپریاليسم ، به ویژه 
امپریاليسم ایاالت متحده و جهان 

یک جنبه مهم این . سوم قرار دارد
رابطه در سال های اخير جریان 
گردش سرمایه کالنی است که از 

چين و دیگر   - کشور های جهان سوم 
اقتصاد های آسيای شرقی و 

توسعه  صادرکنندگان نفت خليج ،
این . ایاالت متحده را تامين کرده است

کشور ها مازاد تجاری بزرگی را می 
اندوزند و بانک های مرکزی آن ها این 
مازاد را در ایاالت متحده ، بطور عمده 
در اسناد بدهی دولت ایاالت متحده 

این جریان . سرمایه گذاری می کنند
انتقال سرمایه ها ، کسری حساب 

برای (ه را ُپرمی کند جاری ایاالت متحد
مثال ، کسری که ایاالت متحده در تجارت 

این انتقال سرمایه به ). کاال و خدمات دارد
ایاالت متحده نه تنها کسری حساب جاری 
ایاالت متحده را تامين می کند ، بلکه چنان 
بزرگ هستند که حتی سرمایه گذاری 
عظيم ایاالت متحده در خارج را نيز تامين 

  )  ٨. (می کنند
  

هم زمان با این که سرمایه گذاری خارجی 
در ایاالت متحده با سود کم در وام ایاالت 
متحده است ، سرمایه گذاری ایاالت 
متحده در خارج سودهایی با نرخ باال 

در نتيجه ایاالت متحده ، . بدست می آورد
علی رغم اینکه بدهکار بزرگی است ، از 
سرمایه گذاری خارجی خود بيشتر سود 
می برد تا از آن چه به سرمایه گذاری 

به  قول . دیگران در ایاالت متحده می پردازد
ِکِنت راگاف اقتصاد دان ارشد سابق 

این یارانه ی "صندوق بين المللی پول 
کالن به ماليات دهندگان ) سوبسيد(

آمریکایی ، از بسياری جهات ، بزرگترین 
)   ٩." (برنامه کمک خارجی جهان است

سرمایه گذاری ایاالت متحده در  بخشی از(
خارج ، البته که در جای معمول خود در 

بانک های . کشورهای جهان سوم است
مرکزی کشورهای جهان سوم نظير بانک 

مجبور شده  )آر بی آی(مرکزی هندوستان 
 اند که یکی بعد از دیگری ، بخشی از این

سيل روان در آمد را در وام دولت ایاالت 
گذاری کنند که این خود متحده سرمایه 

  .ضرر چند گانه به حساب می آید
  

اما، چرا کشورهایی نظير چين و یا 
دیگر کشور های آسيای شرقی و 
صادر کنندگان نفت خليج ، قرض دولت 
ایاالت متحده را می خرند؟  این در 
وحله اول بایستی در ارتباط با تسلط 
جهانی ایاالت متحده دیده شود 

عنصر مهمی از برتری مطلق نظامی (

بر این اساس ، ایاالت ). آن است
م فرمایی مداوم دالر را متحده حک

بعنوان ارز رایج بين المللی تضمين 
کرده است،  و به همين جهت قسمت 
عمده ذخيره مبادالت خارجی بانک 
. های مرکزی را تشکيل می دهد

ایاالت متحده هم چنين نفوذ سياسی 
اجتماعی خود را به عنوان بزرگترین 
وارد کننده ، برای تحميل شرایط خود 

در کنندگان دنيا مورد به بزرگترین صا
  . استفاده قرار داده است

  
در ضمن ، الگوی فعلی تجارت، و جریان 
انتقال سرمایه همچنين نخبه گان 
کشورهای معينی از جهان سوم را بهرمند 

بر پایه استثمار (رونق صادرات . می کند
سود های گران بهائی را ) بيرحمانه کارگران

بر این ،  عالوه. برای ایشان به بار می آورد
سيل پول ها بطور بين المللی از چندین 
جهت به آنها کمک می کند ، سرازیر شدن 
سرمایه خارجی به کشورهای جهان سوم 

می ) پولداران(بر تقاضای مصرف طبقه باال 
افزاید و سود شرکت های را باال می برد؛ و 
در جو دسترسی آسان و ارزان پول ، 
 سرمایه گذاران بين المللی مشتاق
پشتيبانی مالی رویاهای جهانی سرمایه 
داران بزرگ جهان سوم نظير تاتاس و 

هم آن طوری که حقيقت . آمبانيس هستند
استثمار امپریاليستی به شدت هميشگی 
اش وجود دارد ، تنها اشکال و الگو هایش 

  .در حال تغيير هستند
  

پس اندازهایی که کشورهای معينی از 
ادر می کنند جهان سوم به ایاالت متحده ص

از طریق سرکوب کردن مصرف کارگران و 
حقوق بگيران ممکن و ميسر گشته است 

برای مثال ، پرداخت دستمزد کم ، ماليات (
برجسته ). گيری و کم مزد دادن به دهقانان

ترین این الگوها چين است که نصف درآمد 
سرسام آور ملی را به همين روش پس 

ن باالست پس انداز چين چنا. انداز می کند
که علی رغم داشتن باال ترین نرخ سرمایه 
گذاری جهان ، آن قدر مازاد پس انداز دارد 

در مورد دیگر کشور . که آن را صادر کند
های در حال توسعه ، مازاد پس اندازی که 
آن ها صادر می کنند ، در نتيجه افزایش در 
پس انداز نيست بلکه بدليل کاهش در 

ت تسلط سرمایه گذاری داخلی تح
سياست های اقتصادی نئوليبرالی می 

با گرایش رو به پائين "در حقيقت .  باشد
ما قبل رشد سرمایه گذاری ، حتی در دوره 

، کمبود سرمایه گذاری  در سطح باال
بنابراین روابط   .  )١٠." (جهانی وجود دارد

  . اقتصاد جهانی از نوع انگلی است در مرکز
  

امپریاليسم ایاالت متحده 
  در دوران زوال

به هرحال، امپریاليسم ایاالت متحده 
روزهای پرشکوهش را پشت سر 

آخرین قمار بزرگ خود . گذاشته است
را نيز برای مستحکم کردن قدرت 
اقتصادی در حال افول اش ، استفاده 

. از قدرت نظامی قدرتمند خود بود
هدف اش نه تنها چپاول محض ثروت 
نفت ، بلکه کنترل این منابع 

ستراتژیک بود ، و دوباره مستحکم ا
کردن هژمونی دالر که موفقيت اش 

این عمل ، قرار . بدان وابسته است
بود که سریع و دقيق باشد ، اما بطور 
غير مترقبه در ِگل فرو رفت و مقاومت 
ملی سرسخت و قوی در کشورهای 
اشغال شده ، ایاالت متحده را با 
صورت حساب و هزینه نظامی هرچه 

  . ی مواجه کردبزرگتر
  

حاال ایاالت متحده مجبور شده است که 
انرژی سياسی خود را کامًال بر روی اقتصاد 

برای . در حال غرق شدن خود متمرکز کند
این کار نيز احتياج دارد که حرکت سرمایه 

هم چنان که . به ایاالت متحده ادامه یابد
رهبری جهانی را در جبهه اصلی ادامه می 

همکاری دهد ، اما مجبور گردیده است که 
قدرت های دیگر را در مناطق و قلمرو های 

وزیر امور خارجه جدید . (مختلف طلب کند
دولت ایاالت متحده اولين مسافرت خارجی 
خود را ، برای درخواست ادامه سرمایه 
گذاری در وام های دولت ایاالت متحده ، به 
کشور چين انجام داد؛ او مجبور شد که 

القه طرح مورد ع" حقوق بشر"موضوع 
. ایاالت متحده عليه چين را تعليق کند

موسسات اقتصادی گوناگونی که ایاالت 
صندوق  –متحده در آنها نقش مسلط دارد 

بين المللی پول ، بانک جهانی و سازمان 
زیر فشار بحران جهانی   -تجارت جهانی 

سرگيجه گرفته اند ، و در وضيعتی نيستند 
. رندکه بتوانند زمام امور را در دست بگي

بودجه  صندوق بين المللی پول و بانک 
جهانی در مقایسه با حجم وام مورد نياز 

هم چنان . بسيار ناچيز و کم ارزش است
که کشور های مختلف برای تحکيم اقتصاد 
داخلی خودشان در برابر طوفان بين 
المللی مسابقه می دهند ، موضوع 

سازمان تجارت جهانی نيز " جهانی شدن"
به طور خيلی . نده شده استبه کناری را

مهم تر ، حاکميت دالر بعنوان ارز مهم بين 
المللی که متکی است هم بر هژمونی 
جهانی ایاالت متحده و هم بر کمک هایی 
که این هژمونی را تامين می کند، بخاطر 
کوشش های خود ایاالت متحده که برای 
خروج از بحران صرف می کند، بطور فزاینده 

هم آن  )  ١١. (خواهد رفتای زیر سئوال 
اشاره می کند " راگاف"طوری که 

بطور ... گسترش عظيم در حجم وام"
مسلم کار تامين و حفاظت از برتری 
نظامی ایاالت متحده ، که یکی از ارکان 
اصلی دالر بوده است را برایش دشوارتر 

  )١٢. (خواهد کرد

  
هم چنان که بحران عميق تر می 

ای ما بين شود ، تنش ها و برخورده
قدرت مختلف امپریاليستی ، و نيز 
دیگر کشورهای سرمایه داری نظير 
چين شدید تر خواهد شد ، و ممکن 
است که بلوک های جدیدی شکل 

تالش و کوشش های ایاالت . بگيرند
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متحده جهت کاهش کسر تجارت 
عظيم خود بمعنی کوچک تر شدن 
بازار دیگر کشورها خواهد بود ، که 

يز بدون مبارزه تسليم این کشور ها ن
یک دوره ستيز و رقابت . نخواهند شد

  . برای بازار ها در حال تکوین است
  

" بحران بزرگ"وخامت بحران فعلی تنها با 
طوری که .  قابل مقایسه است ١٩٣٠دهه 

ناقوس مرگ عصر نئوليبراليسم را به صدا 
اگر چه ایدئولوژی . در آورده است

ه ای ادامه نئوليبرالی به شکل تغير یافت
خواهد داشت ، و به مخالفت با تالش های 

اقتصادی طبقه حاکمه  دیگر مکاتب اصلی
اشاره به تئوری " (کينزینسم"مثل 

 ١٨٨٣اقتصادی جان مينارد کينز انگليسی 
است که معتقد بود دولت ها  ١٩۴۶ –

وظيفه دارند که با دخالت و مدیریت در 
اقتصاد ، باعث اشتغال به کار همگانی و 

برای ) مترجم –ثبوت در قيمت ها بشوند 
احيای رشد ، ادامه خواهد داد ، اما در 
آینده ای نزدیک ، نئوليبراليسم از برتری بی 
چون و چرایی که زمانی داشت ، دیگر 

به هر حال هنوز . برخوردار نخواهد بود
معلوم نيست چه چيزی جانشين 
نئوليبراليسم رقيق نشده خواهد شد ، در 

گيجی و نااميدی در بين حال حاضر 
ایدئولوگ های محافل طبقه حاکمه 
کشورهای سرمایه داری پيشرفته حاکم 

  . است
  

دولت های سرمایه داری یک بار دیگر بطور 
را " کينزینی"ابزار مشخصی از ) ١٣(واضح 

بدون پذیرفتن دیدگاه تاریکتر کينز در مورد 
گرایش ذاتی سرمایه داری در جهت 

از قبيل این که  –فروپاشی ، پذیرفته اند 

دولت از مجموعه تقاضا پشتيبانی و از 
طریق کسری خرج ، سرمایه خصوصی را 

بنابراین زمانی کينز در پيگيری .  ترغيب کند
تا "مجبور گشت که به نياز برای  تئوری خود

اندازه ای وسيعی سوسياليستی کردن 
اعتراف کند ، اما به طور " سرمایه گذاری

روشن چنين سطحی از سوسياليستی 
. کردن با سرمایه داری ناسازگار است

زمانی که سرمایه داری در بحران فعلی به 
استفاده از ابزار منفرد کينزینی پناه می برد 

بودن چشم اندازها برای  ، ناخوشایند
  .سرمایه داری سریعا آشکار می شود

  

  بحران محيط زیستی
  

بعالوه ، در چهار چوب کينزی کل آنچه مهم 
است هزینه افزایش می یابد ، کارگران 
استخدام می شوند و رشد احيا شده و 

کينز نه تنها بطور آشکار از . ادامه می یابد
ی نظام اجتماعی موجود حمایت و هوادار

که  آنچهمی کند ، بلکه تاکيد می کند که 
توليد و مصرف شده مطرح نيست و بی 

تحت حاکميت اما   .اهميت است
سرمایه داری و به ویژه امپریاليسم ، 
ماهيت رشد ، به مشکل هرچه بيشتر 
مبرمی برای بقاء بشریت تبدیل شده 

در همان حالی که بحرانِِ . است
پروسه انباشت سرمایه داری جهان 
به اوج خودش رسيده است ، بحران 
های جهان که بوسيله پروسه 
انباشت سرمایه داری به وجود آمده 

  . ند به طور سریعی توسعه می یابندا
  

از یک طرف ، توليد اساسی ترین نياز 
زندگی یعنی غذا ، به خاطر عدم 

سرمایه گذاری ، و هم چنين تغيير 
جهت استفاده های غير کشاورزی از 
زمين و توليد کشاورزی غير غذایی 

و به خاطر  )مانند سوخت ذرتی(
فرسایش جدی محيط زیست ، در 

از طرف دیگر ، طبيعت . خطر است
رشد اقتصادی فعلی خود از لحاظ 
 .محيط زیستی قابل دوام نيست

افزودن بخش های مرفه بعضی از 
مصرف "کشورهای جهان سوم به گروه 

نشان می دهد " کنندگان درجه یک جهانی
. که این تا چه اندازه غير قابل دوام است

) به فرض محال(گر با هر معجزه ای ا
مصرف در جهان سوم می توانست به 

همان سطح کشورهای امپریاليستی در 
برسد ، مصرف منابع طبيعی را به  الگو

چندین برابر می رساند و به توليد مجموعه 
عظيمی از آشغال و فرسایش محيط 

  . زیستی می انجاميد
  

این الگو از مصرف یغماگرانه و نابود کننده  
توسط سرمایه داری انحصاری ، به منظور 
به وجود آوردن بازارها و از طریق آن تسهيل 
انباشت سرمایه خویش ، به وجود آمده 

این هيچ ارتباطی با احتياجات مادی . است
مردم ، احساس خوشی و خوشبختی و 
امنيت و یا پرورش توانایی های آن ها 

تمامی این ها از طریق الگوی مصرف . ندارد
اما . رادیکال دیگری می تواند تامين شود

این کار احتياج به نظام اجتماعی متفاوتی 
خواهد داشت ، نظامی که در آن توليد بر 

بطور . پایه احتياجات مردم استوار باشد
  . مشخص یعنی سوسياليسم

  )ادامه دارد(

  
   

  ١٤از صفحه  ....مراسم روز جهاني زن در لندن
گفتند که چون دوستان شان از داخل سالن به آن ها تلفن زده و اطالع داده بودند که مراسم  اين جوانان مي. سالن می شدند

اين مراسم نه تنها به .  متأسف بودند که دير رسيده بودندبسيار خوبی است ، آن ها هم تالش کرده بودند که به مراسم بيايند و 
دليل برنامه های هنری متنوع و پرکيفيت با محتوای تم مبارزاتی و انقالبی اش ، بلکه از اين جهت نيز که سخنرانان به طرح 

  .ه با موفقيت برگزار گرديدمهمترين مسائل جنبش انقالبی زنان پرداختند ، مراسمی دارای کيفيت باالی سياسی و انقالبی بود ک
  اتحاد زنان آزاديخواه

   ٢٠١٠مارس  ١٧
Etehadezan@gmail.com 

اتحاد زنان "که توسط ایرج جنتی عطائی شاعر و ترانه سرای مبارز در مراسم روز جهانی زن " جالدهای ترسان"متن شعر 
  :  دکلمه گردید" آزاديخواه

   جالدهاي ترسان    
  ترسان 

  برابر صف می ایستی       
  به سينه ی سرود خوان صف                 

  شليک می کنی                                           
  ترسان از مادر 

  که گل های خشک ميدان تير را          
  از چکمه ی تو پاک می کند                    

    با تف   -                                                        
  از همسر 

  که خون تازه را      
  از دست های تو می شوید               

  با اشک    -                                                   

 
  ترسان از پدر 

  که تفنگش را از باغچه بيرون می آورد      
  و از برادر              

  . ه گلوله هایش را می شماردک                
  

  جالدهای جوخه ی اعدام
  از ميدان های تير

  ترسان به خانه بر می گردند
 .ترسان

  
  

 ١٣٦١ تابستان  



  14 صفحه          129شماره                                      پيام فدايي 
 

 

اتحاد "، تشکل  ٢٠١٠مارس  ١٣در روز شنبه 
مراسمی را به مناسبت روز " زنان آزاديخواه

برگزار کرد که ) انگلستان(جهانی زن در لندن 
نفر از هموطنان  ٩٠مورد استقبال حدود 

ايرانی قرار گرفت که بخشی از آن ها خانواده 
های ايرانی بودند که همراه با فرزندان خود 

  . ت کرده بودنددر این مراسم شرک
  

مراسم با اجرای يک رقص زيبای باله توسط 
دختر بچه ای دبستانی آغاز شد ، آغازگری 
.  که لطف و زيبايی خاصی به اين مراسم داد

برنامه های هنری متنوعی در این مراسم 
در این بخش ایرج جنتی . گنجانده شده بودند

عطائی ، شاعر و ترانه سرای مبارز ، شعر 
ا و زیبائی را برای حضار دکلمه های پرمحتو

شعر . کرد که مورد استقبال آنان قرار گرفت
يکی از آن ها بود " جالدهای ترسان"زيبای 

  .گه در آخر اين گزارش درج خواهد شد
  

موسيقی و آواز های دلنشين گيلکی با 
صدای گرم خواننده مردمی ، نصير گيالنی که 
 در دو نوبت اجرا شد ، جو پر نشاطی را در

هم چنين اجرای سرود .  مراسم بوجود آورد
" سيلویا"های انقالبی آمريکای التين توسط 

، گيتاريست آزاديخواه ، یکی دیگر از برنامه 
های هنری اين مراسم بود که با استقبال 

یکی دیگر از برنامه .    گرم حضار روبرو گشت
های این بخش نمایش ویدئو کليپی بود که 

ساخته شده " ادیخواهاتحاد زنان آز"توسط 
بود و بر روی پرده بزرگی برای حاضرین در 

در این کليپ که . مراسم نشان داده شد
اکنون در یوتيوب هم قابل رویت است ، صحنه 
های مختلفی از مبارزات زنان از ابتدای روی 
کار آمدن رژیم جمهوری اسالمی در مقابل 
ظلم و ستم و سرکوب های این رژیم به 

به خصوص مبارزات . ده استنمایش در آم
در اعتراض به حجاب  ١٣۵٨زنان چپ در سال 

اجباری و حمایت مردان مبارز از این اعتراض و 
تظاهرات زنان با برجستگی نشان داده شده 

  . است
  

" سهيال دهماسی"سخنرانان مراسم ، رفقا 
اتحاد زنان "از اعضای تشکل " سارا نيکو"و 

ی های خود بودند که در سخنران" آزاديخواه
به موضوعات و مسائل بسيار مهمی در 

  .رابطه با جنبش انقالبی زنان پرداختند
در رد یکی از " سهيال دهماسی"رفيق 

نظرات پایه ای انحرافی در جنبش زنان که 

منشاء ستم بر زنان را تفاوت جنسيتی بين 
زن و مرد و قوی تر بودن مرد از نظر فيزیکی 
نسبت بر زن جلوه می دهد و بر این اساس 
به نادرست مبارزه عليه مرد را در رأس کار 

می کند که  خود قرار داده و این طور تبليغ
جنبش زنان در ضدیت با مردان قرار دارد ، 
سخنرانی خود را به توضيح ریشه ای چرائی 

در . پيدایش ستم بر زنان اختصاص داده بود
این ارتباط وی توضيح داد که منشاء ستم بر 
زنان در اصل وجود جامعه طبقاتی و برقراری 

در . مالکيت خصوصی در چنين جوامعی است
الف فمنيست ها که مبارزه نتيجه وی بر خ

خود را بر عليه مرد متمرکز می کنند ، بر 
ضرورت از بين بردن مالکيت خصوصی و 

: سيستم طبقاتی تأکيد کرده و گفت که 
تنها با از ميان برداشتن اين سيستم "

است که ميتوان ستم جنسيتی را از 
او همچنين با اشاره به   ."ميان برداشت

در رابطه با منشأ  نظرات نادرست و غيرعلمی
ستم بر زنان و رد نظرات فمنيستی که به 
جای مبارزه مشترک همراه با مردان انقالبی 
برای نابودی سيستم طبقاتی ، به دشمنی 
با مردها می پردازند ، به عنوان مثال به 

 ۶تظاهراتی اشاره کرد که در روز شنبه 
مارس به مناسبت روز جهانی زن توسط گروه 

انگليسی و ايرانی در شهر های فمنيستی 
انگلستان برگزار شد و آن ها اجازه  -لندن 

شرکت در تظاهرات را به مردهايی که برای 
حمايت از زنان و برای نشان دادن مخالفت 
خود با فرهنگ مردساالری رفته بودند ، 

  .ندادند
  
رفيق سهيال در اثبات سخنان خود به این امر  

 ٢پرداخت که انسان های اوليه که حدود 
 کمونهای اوليهميليون سال پيش به شکل 

زندگی ميکردند و هنوز مالکيت خصوصی به 
منجمله (وجود نيامده بود و روابط افراد قبيله 

با ) زن و مرد" خانوادگی"رابطه به اصطالح 
نبود، زن و  قدرت اقتصادیگر بر پایه هم دی

مرد در قبيله از قدرت و حقوق مساوی 
او از این بحث نتيجه گرفت که . برخوردار بودند

با توجه به تکامل جوامع و پيشرفت های 
علمی و صنعتی امروزی ، انسان ها امروز 
هم می توانند با از بين بردن جوامع طبقاتی 
در شکل بسيار عالی تری در کنار هم زندگی 

واقعی بين زن و مرد را به وجود  کنند و برابری
  .آورند

بود که در " سارا نيکو"سخنران بعدی رفيق 
مارس  ٨"سخنان خود به درستی گفت که 

امسال به واقع متعلق به زنان ایرانی است 
که با رزم دالورانه خود لرزه بر اندام دژخيمان 

  ." جامعه را تکان دادند حاکم انداخته و
  

زاتی درخشان چندين او با توضيح شرایط مبار
ماه گذشته در جامعه ایران که فضای ترس و 
وحشت ناشی از حکومت ظالمانه جمهوری 
اسالمی را شکست و نوید بخش آغاز مبارزه 
قطعی جهت نابودی کليت رژیم شد ، گفت 
که اين شرايط مبارزاتی در ايران نتيجه 

سال سرکوب  ٣٠خشمی انباشته از تحمل "
دام ، فقر و بيکاری ، و خفقان ، شکنجه و اع

گسترش فساد در اشکال گوناگون و خشم از 
پر پر شدن زیباترین غنچه های ناشکفته 
نسل جوانی که در چنگال نابسامانی های 
اجتماعی ناشی از سلطه جمهوری اسالمی 

وی سپس . بوده است" گرفتار آمده اند
توضيح داد که ما امروز با زنان به اصطالح 

هستيم که چون مصالح و اصالح طلبی روبرو 
منافعشان در گرو حفظ رژیم جمهوری 
اسالمی است ، به هر طریق ممکن سعی 
می کنند از رشد مبارزات کنونی جلوگيری 
نموده و آهنگ مبارزات اکثریت زنان تحت 
. ستم ایران بر عليه رژیم حاکم را کند سازند

او همچنين به ارائه تصویری از ستم هائی که 
دوره اول حاکميت جمهوری  زنان ایران در

اسالمی به خصوص در زمان زمامداری 
  . موسوی متحمل شدند ، پرداخت

  
در ادامه صحبت های خود " سارا نيکو"رفيق 

حماسه های مبارزاتی که زنان گفت که 
ایران  پا به پای مردان در چند ماه 
گذشته در هر گوشه از ایران آفریدند ، 

کشيد خط بطالن بر نظر فمنيست هائی 
که همواره سعی دارند زنان را در مقابل 

در حالی که امروز می . مردها قرار دهند
بينيم که اکثریت زنان تحت ستم ایران 
نه با زنان اصالح طلب بلکه با مردان 
همه طبقه ای خود متحد شده و در 
اتحاد با هم مبارزه انقالبی ای را بر عليه 
  . دشمن مشترک خود به پيش می برند

  
از اتمام مراسم وقتی که برگزارکنندگان پس 

در حال جمع کردن وسايل و ترک سالن بودند 
    جوان برخورد کردند که تازه داشتند وارد ۵با 
  

  برگزاري مراسم بزرگداشت روز جهاني زن

 انگلستان - لندندر  "اتحاد زنان آزاديخواه"توسط 

 ١٣صفحه 
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مارس به مناسبت روز  یکشنبه هفتم  
در شهر لوس )هشت مارس(جهانی زن 

 ۴٠آنجلس جلسه ای بر گذارشد که حدودا 
اين . نفر در آن شرکت کرده بودند ۵٠تا 

جلسه را فعالين اتحادیه 
آار " با همکاری حزب) سربداران(کمونيستها

اما . آمریکا سازمان داده بودند"  پی  سی
عمال اکثریت مطلق شرکت کنندگان از  

من هم . بودند  پی  فعالين حزب آار سی
جهت گذاشتن ميز کتاب و ارائه  انتشارات 

خلق ايران به این جلسه های فدائی  چریک
نفر سخنرانی  ٣در این جلسه . رفته بودم 

زن آمریکایی  ٢کردند که دو نفر از آنها 
  آار سی" از اعضاءاز آنها   بودند که  یکی

" و دیگری ژورناليست و برای نشريه "   پی
می نوشت  و سومی " لوس آنجلس تایمز

يکی ازاعضاء سازمان زنان هشت مارس 
  . به نام سوزان)ستانافغان- ایران(
  

بود در طی   پی  سخنرانی که عضو آار سی
صحبتهای خود مبارزات هشت ماهٔه  اخير 

های ميليونی مردم ایران که زنان ،از  توده
سنين مختلف خصوصًا دختران جوان  درآن 
نقش برجسته ای داشتند را مبارزاتی 

و نه مبارزاتی با " نژاد عليه احمدی"صرفا
خواست سرنگونی کليت حکومت زن ستيز 

او با چنين . هوری اسالمی اعالم نمودجم
ادعائی نشان داد  که درک درستی از آنچه 
در ايران می گذرد ندارد و نمی داند در اين 

های  های ميليونی در خيابان ماهها توده
ساختار "های  شهرهای ایران با فرياد شعار

و " مرگ بر خامنه ای"از جمله "  شکنانه
رژيم  تماميت" مرگ بر جمهوری اسالمی"

وابسته به امپرياليسم حاکم را نشانه 
گرفته اند و زمينه اين خيزش بزرگ سلطه 

دهه حاکميت نکبت زده و جنایت  ٣بيش از 
بارديکتاتوری است که تسمه از گرده توده 
های ستمديده و به خصوص زنان کشيده و 
به همين دليل هم  آنها نقش بسيار 

و به در این مبارزات ایفا کرده   برجسته ای
چنان فدا کاریهایی مبادرت نموده اند که 
. حيرت جهانيان را بر انگيخته است

سخنران دیگر که برای روزنامه لوس 
آنجلس تایمز می نويسد در سخنرانی خود  
ميشل اوباما همسر رئيس جمهور آمريکا  

و در واقع " شگفت انگيز"را یک پديده 
برای زنان سياه پوست " دست آوردی"

ود که البته برای کسی که برای قلمداد نم
از  رسانه های بورژوازی امپریاليستی   یکی

باالخره . آمریکا می نويسد امر عجيبی نبود
نوبت به خانم سوزان يعنی سخنران ايرانی 

و از   اين مراسم رسيد که به زبان فارسی
روی نوشته صحبت می کرد و سخنانش 

بوسيله مترجمی به انگليسی ترجمه می 
عمال بين سخنران و مترجم  شد اما

هماهنگی وجود نداشت و مترجم گاه 
گاهی از سخنران در خواندن نوشته 

گرفت بطوری که یک بار به   می  پيشی
" عذر "همين علت از افراد حاضر در سالن 

عليرغم اين ضعف او در . کرد  خواهی
صحبت های خود تالش کرد تا ثابت کند 

 حاکميت جمهوری"  حجاب رکن اصلی"
وی جهت اثبات اين امر . اسالمی است

و سطحی زد که   آنقدر حرف هایی کلی
اکثر شنوندگان خود را خسته نمود تا آنجا 
که چند دختر جوان آمریکایی بعد از مدتی 
گوش دادن به حرفهای وی خسته شده و 

خانم سوزان بر . سالن را ترک کردند
اساس بينش رفرميستی خودکه به اعتبار 

مارس و کارزار زنان   ٨زمان عضويت در سا
تا مدتها بر اين باور بود که لغو قوانين زن 
ستيز را نبايد با سرنگونی جمهوری 

بدون هر گونه استدالل و  اسالمی گره زد 
فاکتی  به این توهم دامن زد که شيرین 

" بهبود"برای   عبادی کسی است که 
وضعيت زنان ایران مبارزه کرده و 

رای کسانی مطرح شد این بينش ب.کند  می
که در واقعيت از همه آنچه در ایران 

گذارد و از جمله ماهيت عملکرد شيرین   می
و نمی . عبادی اطالع درستی نداشتند

دانستند که شيرين عبادی در هر نوشته و 
سخن خود بر تعهدش به قوانين ارتجاعی و 
کامال ضد زن جمهوری اسالمی  تاکيد 

نویسد که در   گوید و می  گذارد و می  می
.  کند  چهار چوب همين قوانين فعاليت می

در شرايطی که متاسفانه شيرين عبادی  
حتی از طرف رسانه هائی که در آمریکا 
مردم بيشتر به آنها مراجعه می کنند مانند 

برنامه پر شنونده و بيننده (رادیو پاسيفيکا
که در راه   به عنوان کسی) ایمی گودمن

کند معرفی   ن مبارزه میزنان ایرا" رهائی"
می شود خانم سوزان به جای مبارزه با 
چنين دروغی  خود به ترويج اين دروغ 

بر   امری که اثری منفی. پرداخت 
شنوندگانی که از واقعيت های جاری در 

  ايران بی اطالع اند می گذاشت؟ 
از   وقتيکه به جلسه مزبور رسيدم  یکی

بل ميز که در مقا"  پی  آار سی"های  کادر
کتاب این جریان ایستاده بود و من وی را 
بيش از یک دهه است که می شناسم را 
ديده و پس از سالم واحوال پرسی 

را " توانم ميز کتاب ام   کجا  می"پرسيدم 
اما وی که مرا به عنوان یک فعال . بگذارم

شناسد و   سياسی چپ به خوبی می
داند با چه جریان سياسی ایرانی   می

ها چه از طریق تلفن و  کنم و بار  می فعاليت

و چه "  پی  آار سی" چه در کتاب فروشی
های دیگر با همدیگر حرف زده  به مناسبت

پرنسيپی کامل که   وبحث کرده ایم با بی
: در سکتاریسم این جریان ریشه دارد گفت

از او پرسيدم " ميز بگذاری  توانی  نه، نمی"
شتن چرا در پاسخم کمبود فضا برای گذا

" . جا نيست "ميز را مطرح کرد و گفت 
دیدم  جا هست و اين حرف   من می  ولی

  بهانه ای بيش نيست و چون نمی
خواستم حق دمکراتيکم  برای گذاشتن 
برای ميز کتاب پايمال روحيه سکتاريستی 
اين جريان شود بر گذاشتن ميز کتاب پا 

پس از مشاهده پای . فشاری کردم
مجبور "  پی  سیآار "فشاری من عضو 

که    گردید بدون پرده پوشی علت اصلی
تنگ "و " سکتاریسم"واقعا نشان دهنده 

که با   آنها و آن جریان ایرانی" نظری
همکاری اینها جلسه را گذاشته بودند بود 

: به همين دليل هم   گفت. را طرح کند
در ميان است و    راستش مساله خطی"

پس  " چونکه شما با ما هم خط نيستی
من با این .ميز کتاب بگذاری  توانی  نمی

مگر ما برای ایجاد دنيایی "استدالل که 
ها وجود  کنيم که از اینگونه درد  مبارزه نمی

ما با   دانی  می"گفتم " نداشته باشد؟
همين گونه مشکالت با جریانات سبز هم 

هستيم؟ و بر خواستم مبنی بر " روبرو
نها اصرار آ. گذاشتن ميز کتاب اصرار کردم

ام دانسته و مرا " دگماتيسم"مرا نشانه 
همين حرف از زاویه .کردند  خطاب می"دگم"

دیگری نشانه سطح نازل درک اینها از 
در حاليکه .را نيز نشان ميداد  مقوالت علمی

خصلت کسانيست " دگماتيسم"در واقعيت 
که با الگو برداری از نظرات رفيق مائو 

د تا اندازی کفش پا را اره کنن"خواهند   می
جریاناتی که بر همين مبنا ایران را " شود

نيمه فئودال نيمه "هنوز کشوری 
کنند و بر اساس   ارزیابی می" مستعمره

ها  همين تحليل به دنبال شيرین عبادی
پس ازکلی بحث با توجه به پای . روانند

فشاری من مبنی بر گذاشتن ميز کتاب و 
دم که اين واقعيت که من بلند حرف می ز

سازمان دهندگان ايرانی مراسم هم 
  نمی"بشنوند و فردا بهانه نياورند که 

وقتيکه ديدند اين " نمی دانند"و " شنيدند
شود    بحثها دارد  به ضررشان دارد تمام می

شنيدند از من   و دیگران داشتند می
به بيرون از "خواستند که برای حل موضوع 

من   که با پاسخ منفی" ساختمان برویم
در اینجا  فکر کردم ميتوانم با . روبرو شدند

باز کردن بنری که همراه داشتم به آنها 
کمک کنم که بهتر موضع مرا بفهمند از 
همين رو بنر را باز کردم ،بنری که تصاویری 

از جنایات رژیم ضد مردمی   از برخی
و همچنين  ۶٠جمهوری اسالمی در دهه 

تير خالص  نژاد  این پاسدار در دوران احمدی
سوسياليسم یا "زن  و همچنين شعار 

های فدایی بر  و آرم پر افتخار چریک" بربریت
روی آن نقش بسته اند را باز کردم و از آنها 

با این بنر چيست " مخلفتشان"پرسيدم 
را پيش کشيده "  خطی"چونکه موضوع 

        . بودند
   ٣صفحه 

  ستون آزاد

  نكاتي در باره آنچه در جلسه روز جهاني زن
 !در لوس آنجلس گذشت
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طبق روال " انجمن دفاع از دمکراسی"فوریه  ٢۴چهار شنبه 
هميشگی خود جلسه هفتگی اش را در سالن کوچک یک 

سخنران  . در لوس آنجلس بر گذار نمود" دنيز"رستوران به نام 
مرتضی محيط  مدتی است که از . محيط بود  جلسه مرتضی

ضمن  -به سمت ایران -طريق يک برنامه تلویزیونی هفتگی
بان حکومتی و افرادی مثل موسوی و دفاع از اصالح طل

. اهداف بخشی از بورژوازی ایران را تبليغ می کند کروبی
البته  ويژگی اين برنامه اين است که وی با پنهان شدن  در 

يکی از تم های  . پشت نام مارکس اين امر را پيش می برد
طبقه جهانی   اصلی برنامه های وی تخطئه تجارب انقالبی

انقالب  اکتبر و   يستم  و بویژه تحوالت تاریخیکارگر در قرن ب
پس از آن می باشد که البته به سطحی ترين شکل ممکن 

برای مثال وی برای کوبيدن لنين رهبر . مطرح می شوند
انقالب کبير اکتبر با نادان فرض کردن بينندگان خود چنين 
استدالل سخيفی را مطرح می کرد که چون لنين کتاب 

" اومانيسم"است پس وی  " س را نخواندهگرندوریسه مارک
اين اراجيف در موردانديشمندی . مارکس را درک نکرده بود

مطرح می شود که با سارماندهی و رهبری انقالب اکتبر عمال 
نشان داده تا چه حد انديشه های مارکس را درک و به آن 

محيط با بيان چنين ياوه هائی نشان می . عمل نموده است 
مارکس فقط در همين يک اثر " اومانيسم"اور وی دهد که به ب

طرح شده و از قرار مارکس در ديگر آثار خود به آن نپرداخته 
يکی ديگر از تم های تبليغاتی مرتضی محيط کوبيدن !! است

" چپ سنتی"کمونيستهای ايران تحت بر چسب ساختگی 
وی همواره در برنامه های خود چنين دروغی را . می باشد

چيزی به غير از   " چپ سنتی"دهد که در ميراث اشاعه می 
ضربه زدن به جنبش کارگران و خلقلهای ایران یافت 

مرتضی محيط در شرايطی بر عليه کمونيستها . شود  نمی
دراز گوئی می کند که  کمو نيستها این مدافعان راستين 
کارگران و زحمتکشان ایران از روز اول روی کار آمدن رژيم دار 

سنگسار جمهوری اسالمی در جهت سرنگونی  و شکنجه و
این رژیم نکبت بار مبارزه کرده و در همه سنگر های مبارزه 

روشن است که کسانی هم که در .  حضور فعال داشته اند
چنين سخنرانی را " انجمن دفاع از دمکرسی" چهارچوب 

آنها . دعوت کرده بودند دست کمی از خود سخنران نداشتند
خواهان الئيک و اکثر یتی های معروف عام و اکثرا از جمهوری
رسما از  ٦٠اکثريتی هائی که در اوائل دهه . خاص بودند

جمهوری اسالمی دفاع می کردند وهم اکنون هم از اصالح 
ناب "طلبان حکومتی دفاع می کنند و زير بيرق سبز اسالم 

  .  آنها سينه می زنند" محمدی
  

جلسه و با اينکه در اين با علم به ماهيت برگزارکنندگان اين 
های فدایی خلق ایران  شهر به عنوان  یکی از فعالين چریک

فعاليت می کنم تصميم گرفتم برای آشنائی با بحثها و 
آنچه در زير می . استدال های آنها سری به اين جلسه بزنم

خوانيد شمائی است از آنچه در آن جلسه رخ داد که بهتر 
.  ن را در جريان آن قرار دهمديدم از طريق اين گزارش همگا

های سخنران که تمامًا  فوریه پس از پایان صحبت ٢۴در جلسه 
در دفاع از اصالح طلبان حکومتی بود،اعالم تنفس نمودند تا 

در آغاز تنفس . پس از تنفس نوبت به پرسش و پاسخ برسد 
مجری جلسه به من که هنوز از جایم بر نخاسته بودم نزدیک 

به دليل اينکه شما "یکه دیگران نشنوند گفت شد و آرام بطور
ها را به هم  هایت تظاهرات سبز بهمن با شعار ٢٢در تظاهرات 

هيئت مسئولين انجمن دفاع از دمکراسی تصميمشان " "زدی
این است که شما نمی توانی  و نبايد در بخش سوال و جواب 

این تصميم ضد دمکراتيک با اعتراض من روبرو ."  شرکت کنی
من برای آنکه دیگران از این تصميم ضد دمکراتيک با . ید گرد

گویند   گوش کنيد اینها که می" خبر شوند با صدای بلند گفتم 
گویند چونکه من در   کنند به من می  از دمکراسی دفاع می

توانم در بخش   ام نمی تظاهرات شعار های  مخالف آنها را داده

گ بر جمهوری سوال و جواب شرکت کنم و فریاد زدم مر
همچنين گفتم اینها که امروز دستشان به جائی بند " اسالمی

کنند اگر به قدرت برساند صد   نيست و کاریی نيستند چنين می
پس " بار از جمهوری اسالمی  وحشيانه تر عمل خواهند کرد

از برخورد افشاگرانه من تعدادی از شرکن کنندگان در جلسه 
ر نتيجه مسئولين جلسه البته از اين برخورد ناراحت شده و د
بلکه از روی مصلحت گفتند   نه  از روی دمکراسی خواهی

در بخش   توانی  مجری جلسه اشتباه کرده است و شما می"
این را هم اضافه کنم  که در زمانی که "  بعدی شرکت کنی

از آنها که هميشه   من به اين برخورد اعتراض می کردم یکی
" . کنم  من االن پليس خبر می"ند گفت ک  نقش قلدر را ایفا می

شيوه برخورد این جماعت مدعی دمکراسی که خود را  
های سبز و آنهم " الیيک "می نامند البته " الئيک"و " دمکرات"

اش بار دیگر نشان داد که این جریان نه " ناب محمدی"از نوع 
است و به همين   دمکرات که برعکس ضد دمکرات و ارتجاعی 

دافع بخشی جدایی نا پذیر از جمهوری اسالمی علت هم م
در پایان این را اضافه کنم که  عمل بسيار ضد . می باشد

دمکراتيک  این افراد نه تنها با اعتراض سخنران مواجه نشد 
بلکه مرتضی محيط  با سکوت خود بار ديگر  نشان داد که 

همگان ديدند .  دمکراسی ادعائی وی چگونه دمکراسی است
" دمکراسی خواه"بودن و " دمکرات"رده از سر زیادی که نامب

" ایراد"بودن  افزاطی است که به رهبران انقالب اکتبر 
گيرد و نه به دليل منافع و مصالح اصالح طلبان حکومتی   می

  . جهت کوبيدن کمونيستها
  
از آنجا که مجری برنامه  با استناد به شعارهائی که من به   

فوريه بر  ١١کت کننده در تظاهراتعنوان يکی از چپ های شر
عليه جمهوری اسالمی سر داده بودم  به چنين شيوه غير 
دمکراتيکی متوسل شد،  الزم می دانم که  شمائی از آنچه 

فوریه برابر  ١١در روز . در تظاهرات  مزبورگذشت را بازگو کنم
و یکمين سالگر قيام   بهمن سال جاری به مناسبت سی٢٢با 

های  های زیادی از کشور در شهر ١٣۵٧من به ٢٢با شکوه 
داشت این روز تاریخی و در   جهان تظاهرات هایی در گرامی

دفاع از مبارزات آزادیخواهانه زحمتکشان ایران و بر عليه رژیم 
در لوس .سراپا ننگ و نکبت جمهوری اسالمی برگزار گردید

آنجلس هم جریانات مختلف از جمله سلطنت طلبان، سبز ها 
ها با صف مستقل در مقابل ساختمان فدرال دست به و چپ 

من نيز در صف چپ های انقالبی در اين حرکت . تظاهرات زدند
اعتراضی شرکت داشتم در جریان تظاهرات که به مدت سه 

های رادیکال از  ساعت به طول انجاميد به دليل طرح شعار
که به عقيده من خو است اکثريت مردم  - سوی چپها

داد کثيری از مردم حاضر در محل عمال به  تع -باشد  می
ما را با ما در   های انقالبی تظاهرات چپها پيوستند و شعار

همين امر باعث  منزوی گردیدن . طول تظاهرات تکرار کردند
بطوری که چند بار به منظور . سبزها و عصبانيت آنها شد

های رادیکال با قلدری  ارعاب و دست کشيدن ما از دادن شعار
به ما  گفتند که از دادن شعار های "دوستانه"بعضا و 
يکال خود داری کنيم که خوشبختانه با مقاومت رفقا و |راد

در یک .مردم روبرو گردیده دست از پا کوتاه تر عقب نشستند
کالم آنها  از استقبال مردم از شعار های ما حسابی ناراحت 
ی شدند و اين را به حساب به هم زدن تظاهرات سبز هام

در اين حرکت ما موفق بودیم و توانستيم بر تظاهر . گذارند
 ٢۴کنندگان تاثير بگذاریم و به همين دليل هم  در جلسه 

فوریه سبز های الئيک  به اصطالح دمکرات شده می 
خواستند مقابله کنند امری که به رسوائی بيشترشان 

ارزه برخوردی که که تنها می تواند انقالبيون را  به مب. انجاميد
تر  هر چه پيگيرتر عليه دشمنان رنگا رنگ زحمتکشان مصمم

  .گرداند   
  های فدایی خلق ایران  در لوس آنجلس  يکی از فعالين چریک

    ٢٠١٠فوريه  ٢٦

  

 !اي از حد پايبندي جمهوري خواهان الئيك و اكثر يتي هاي معلوم الحال  به دمكراسيجلوه 
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)  ١(در روزنامه ی سوئدی افتون بالدت  ٢٠٠٩اوت  ١٧در تاریخ 
چاپ شد ) ٢(مقاله ای به قلم خبرنگاری به نام دونالد بوستروم 

که پرده دیگری از جنایات دولت صهيونيستی اسرائيل را در مقابل 
ربودن اعضاء بدن جوانان اين جنايت يعنی . ديد همگان قرار داد 

زنده می باشند  آنچنان چهره دولت فلسطينی در حاليکه هنوز 
باعث خشم شديد   این  صهيونيستی اسرائيل را افشاء نمود که

دولت قاتل گشته  و به دنبال آن مقامات ارشد این دولت خواهان 
  .تنبيه نویسنده مقاله شدند

  
در  ١٩٩٢ه در سال دونالد بوستروم خبرنگاری غيروابسته است ک

ساحل غربی رود اردن سکونت گزیده و بر روی کتابی کار ميکرد تا 
اینکه کارکنان سازمان ملل و هالل احمرساکن ساحل غربی بطور 
محرمانه به او اطالع دادند که سربازان اسرائيلی جوانان 
فلسطينی را به بهانه های گوناگون چون سنگ پراکنی بطرف 

کرده و سپس اعضاء بدن همچون " شکار"تير  سربازان اسرائيلی با
دونالد بوستروم برای . قلب، کبد و کليه آنها را بفروش ميرسانند

اثبات صحت این جنایت با خانواده های قربانيان مصاحبه کرده و به 
عمق فاجعه پی برد که به گفته خودش از وحشت مو بر تنش 

  :او گزارشش را چنين مينویسد .راست شد
     
ایزاک روزنبوم  خاخام اهل نيو جرسی آمریکا در لوی "

گفتگویی محرمانه که ضبط شده بود با شخصی که در 
حقيقت مأمور اف بی آی بوده و وانمود کرده بود که 

چند .  خواهان خریدن کليه است گفته بود که او دالل است
خاخام و  ۵روز بعد که او و همه همدستانش که شامل 

که نمایندگان مجلس، شهرداران و تعداد زیادی سياستمدار
صاحبمنصبان دولتی هستند  دستگير ميشوند که جرم 
همه آنها در رابطه با  خرید و فروش اعضاء بدن در بازار 

 ١٠آنها کليه را از اسرائيل به قيمت . سياه و قاچاق پول بود
هزار دالر خریده و بعد به کسانی که احتياج دارند  به قيمت 

این اولين بار بود که حمل و نقل . يفروختندهزار دالر م ١۶٠
  .غيرقانونی اعضاء بدن در اسناد ذکر ميشد

          
کشورهای عمده ای که  اقدام غيرقانونی تجارت اعضاء بدن در  

آنها جریان دارد پاکستان، فيليپين و چين هستند که تصور ميشود 
. شته ميشوددر آنها اعضاء بدن زندانيان اعدام شده از تن آنها بردا

ولی با یقين ميتوان گفت که این مسئله در فلسطين صحت دارد 
که همانند چين و پاکستان، زندانی را زمانی می کشند  که به 

این جنایت وحشتناکی است و باید . اعضاء بدن وی احتياج دارند
دادگاه بين المللی در مورد جنایات این ارتش صهيونيستی  

  .تحقيقاتی بکند
  
بارها در مورد شيوه های غيراخالقی تهيه و پيوند اعضاء  اسرائيل 

کشورهایی از جمله فرانسه . بدن مورد انتقاد قرار گرفته است

روابط خود را در محدوده نقل و انتقال اعضاء بدن با اسرائيل قطع 
در این مورد انتظار " کرده اند و روزنامه اورشليم پست نوشت 

  ." از فرانسه تبعيت کنند ميرود که دیگر کشورهای اروپایی
  

نيمی از تعداد کليه هایی که اسرائيلی ها با عمل جراحی 
پيوند دریافت کرده اند بطور غيرقانونی از ترکيه، اروپای 

مامورین اداره . شرقی یا آمریکای التين خریداری شده اند
بهداشت اسرائيل اطالع کامل از این فعاليتها را دارند ولی 

در  ٢٠٠٣در سال . آن کاری انجام نميدهندبرای جلوگيری از 
کنفرانسی اعالن شد که اسرائيل تنها کشور غربی است 
که گروههای پزشکی آن تجارت غيرقانونی اعضاء بدن را 
محکوم نکرده اند و یا تدبير قانونی بر عليه پزشکانی که در 
این عمل خالف قانون دخالت دارند بکار نبرده است، بلکه 

که مسئوليت ریاست بيمارستانهای  برعکس پزشکانی
  .بزرگ را دارند در این جرم شرکت داشته اند

  
ایهود اولمرت وزیر بهداشت وقت اسرائيل در   ١٩٩٢در سال 

تالشی برای حل مشکل کمبود اعضاء بدن، در پرسشنامه هایی 
که در روزنامه ها چاپ شد موفق شد مردم اسرائيل را قانع کند 

هفته ای . بدن خود را وقف نيازمندان کنندکه بعد از مرگ اعضاء 
بعد از آن در روزنامه اورشليم پست اعالن شد که این عمل موفق 

هزار نفر این پرسشنامه را امضاء کرده اند، در  ٣۵آميز بوده و حدود 
در . نفر هر ماه این عمل را می پذیرفتند ۵٠٠حاليکه بطور معمول 

نشان کرد که هنوز شکاف همان مقاله جودی زیگل  خبرنگار خاطر 
نفر،  ۵٠٠بزرگی بين عرضه و تقاضا است، صف تقاضاکنندگان کليه 

 ۴۵نفر بيمار امکان دریافت کليه را داشتند و از  ١٢۴در حاليکه 
نفر امکان دریافت با عمل پيوند در اسرائيل  ٣بيمار نيازمند کبد تنها 

را داشتند، در چنين اوضاعی بود که مفقود شدن جوانان 
  .فلسطينی شروع شد

  
در ساحل ) منظور دونالد بوستروم نویسنده مقاله(من 

غربی بر روی کتابی کار می کردم که چندین بار توسط 
آنها به این . کارکنان سازمان ملل با من تماس گرفته شد

جنایت آشکار پی برده بودند که جوانان فلسطينی توسط 
غارت ميشد ارتش اسرائيل دزدیده شده و اعضاء بدن آنها 

ولی این کارکنان بدليل دخالت مقامات اسرائيلی قادر به 
  .تحقيق در این مورد نبودند

  
با ماموریت از طرف یک تلویزیون محلی به اطراف ساحل غربی و 
نوار غزه سفر کرده و با چندین خانواده  که فرزندانشان به خاطر 

از یکی . اعضاء بدنشان به سرقت برده شده بودند صحبت کردم
نام این جوان در . مخوفترین این نمونه ها بالل احمد غنان بود

او هميشه در مقابل حضور ارتش . ليست سياه ارتش اسرائيل بود
اسرائيل با سنگ مقابله ميکرد و برای اینکه دستگير نشود در 

  .کوهستان مخفيگاهی برای خود و دوستانش تهيه دیده بود
ربازان اسرائيلی در در شبی که مانند بسياری از شبها س

انتظارش بودند بالل احمد غنان به ده می آید تا مواد غذایی برای 
سربازان اسرائيلی او را با شليک تير . خود و دوستانش تهيه کند

به زانوها، شکم و سينه مجروح نموده   و سپس عليرغم 
اعتراضات کارکنان سازمان ملل و هالل احمر که تيراندازی نيمه 

ه و به صحنه جنایت آمده بودند، سربازان اسرائيلی شب را شنيد
 ۵بعد از  .زخمی را سوار هليکوپتر کرده و به جای نامعلومی ميبرند

شبانه روز جسد بالل احمد غنان به خانواده اش تحویل داده شد و 
در هنگام دفن بود که خانواده و مردم حاضر در محل می بينند که 

خانواده بالل و . شکاف خورده بود بدن او از زیر شکم تا زیر چانه
بقيه خانواده هایی که پسرانشان سربه نيست شده بودند یقين 

فرزندان ما به عنوان "  .داشتند که چه بر سر آنها آمده است
وقف کنندگان به اجبار اعضاء بدن، مورد استفاده قرار 

  .""ميگيرند
  

چرا اجساد کالبد شکافی ميشدند وقتی که علت مرگ معلوم 
است؟ چرا نيمه شب جسد آنها تحویل خانواده هایشان ميشد؟ 
چنين سواالتی باعث شد که دونالد بوستروم در این مورد پس از 

 اسرائيل و ربودن
 !اعضاء بدن جوانان فلسطيني
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او سپس مقاله . تحقيق مقاله ای نوشته  و عکسهایی تهيه کند
را برای چاپ به روزنامه داگنز نی هتر، یکی دیگر از روزنامه های 

ليبرال که توسط خانواده بونی  این روزنامه. معروف سوئد فرستاد
خانواده بونی . اداره ميشود از چاپ این مقاله خودداری کرد) ٣(یر

یر از سرمایه داران یهودی است که اکثر روزنامه ها، جراید 
ولی روزنامه .  ،کانالهای تلویزیونی و مطبوعات را صاحب است

افتون بالدت که وابسته به حزب سوسيال دموکرات است به چاپ 
  .آن مبادرت کرد

  
خشم اسرائيل از چاپ این مقاله حدی نداشت و از دولت 

به گفته روزنامه  .سوئد خواست که این مقاله محکوم شود
که باز متعلق به خانواده بونی یر ) ۴(ليبرال دیگر سيدسونسکا

".  الگوی هميشگی تئوری توطئه را دنبال ميکند"است این مقاله 
يزابت بونی یر که از خانواده بونی یر و سفير سوئد در تل آویو ال

وزیرامور خارجه . است این مقاله را یک شوک و نفرت انگيز خواند
چنين موضوعاتی می " در وبالگ خود نوشت ) ۵(سوئد کارل بيلد 

و دولت ". .. را باعث شوند) ضد نژاد یهود( توانند آنتی سمنيسم 
بود تا اینکه  اسرائيل بسختی دولت سوئد را تحت فشار قرار داده

مسئول بخش فرهنگی روزنامه افتون بالدت ، خانم اوسا 
ليندربوری و دو خبرنگار را مامور کرد تا به منطقه رفته و در این 

اما آنها نيز در گزارش خود تمام نوشته های .  مورد تحقيق کنند
دونالد بوستروم را تایيد کردند و این نه تنها دولت اسرائيل را به 

شت بلکه نظر منفی مردم سوئد به اسرائيل را بيشتر سکوت وادا
  .قوت بخشيد

  
در حقيقت از این نوع گزارشها فراوان است،بطور مثال چند 
روزنامه اسرائيلی گزارشی را چاپ کردند که در مورد سه 
جوان فلسطينی بود که در نزدیکی خان یونس در نوار غزه 

ه ای تکه کشته شده و روز بعد جسد آنها که بطور وحشيان
  . پاره  شده بود به خانواده هایشان پس داده شد 

  
هر چه بيشتر در این مورد تحقيق شود به عمق جنایات و 

در سراسر دنيا هر . وحشيگری اسرائيل بيشتر پی برده ميشود
در ) برای استفاده از اعضائ بدن آنها( جایی که قاچاق انسانها 

آنچه در نيو . کار استجریان باشد دست اسرائيل و اسرائيلی در 
جرسی اتفاق افتاد فقط نمونه افشاء شده آن است و نمونه های 

یک پروفسور اسرائيلی بنام زاکی : ترکيه  :دیگر چنين است
شاپيرا به جرم برداشتن اعضاء بدن از ترکها که هنوز زنده بودند 

  .دستگير شد
  

نيو یورک تایمز در مورد قاچاق انسان از  :آفریقای جنوبی 
آفریقای جنوبی به برزیل توسط یک گروه اسرائيلی گزارشی چاپ 

  .کرد
یک افسر اسرائيلی بنام جداليا توبر، بخاط تشویق  :برزیل 

او این . انسانهای فقير به فروش اعضاء بدن خود دستگير شد
  .اعضاء را برای اسرائيل ميخواست

ه اورشليم پست در مورد دستگيری یک گروه روزنام :اوکرائين 
قاچاقچی اسرائيلی گزارشی چاپ کرد که در رابطه با اعضاء بدن 

  .فعاليت می کردند 
در بيشتر موارد اسرائيلی ها دکتر، قاچاقچی انسان، 

طبق . و یا دریافت کننده اعضاء بدن بوده اند! خریدار انسان
ل تنها کشور اسرائي) ۶(نوشته روزنامه اسرائيلی هاارتز

جهان است که اعضاء بدن به دست آمده  از راههای 
  .غيرقانونی، قانونا به بدن نيازمند پيوند زده ميشوند

  
این چنين است که اخالق با شيوه تحصيل شيئ مورد نياز پيوند  

) ٧(نمونه این اخالق در گفته خاخام بزرگ ایزاک گينزبورگ . ميخورد
ق یک یهودی است که در این ح:" مشهود است که ميگوید 

صورت نياز کبد را از یک غير یهودی بگيرد زیرا زندگی برای 
یک یهودی بيشتر ارزش دارد همانگونه که زندگی برای یک 

و نيز ." غير یهودی نسبت به یک حيوان بيشتر ارزش دارد
گفته ) ٨(وکيلی اسرائيلی که در مصاحبه با مجله مارکر 

ست و مانند هر کاالیی یک عضو بدن فقط یک کاال" بود 
  ."دیگر ميتوان آنرا فروخت یا خرید

  
با چنين اخالقی است که فاصله بين کليه خریده شده و کليه 

این دقيقا همان . دزدیده شده از تن یک فلسطينی کوتاه ميشود
اخالقی است که اجازه ميدهد همه چيز فلسطينی ها را نابود 

  .بسازند" دیوار" کنند تا بتوانند 
  

اسرائيل دیوار ميسازد، ولی نه تنها دیواری که فلسطين را به 
چندین و چند تکه تقسيم کرده و مردم را از هم جدا ميکند، بلکه 

سعی ميکند روزنامه ها را صاحب شود، . ميسازد" خبر" دیواری از 
رادیو و تلویزیون را کنترل کند، جراید و مطبوعات را کامال در اختيار 

اران و احزاب را بخود نزدیک کند تا بهتر بتواند بگيرد و سياستمد
افکار عمومی را کنترل کند، تا در نهایت بيگناهی جنایتکار نشان 

  .داده شود و جنایتکاری جایزه صلح بگيرد
  

براستی این آنتی سمينيسم تا به کی جذابيت خودش را دارد؟  
رئيس دادستانی دادگاه بين الملل  بخش ) ٩(کارال دل پونته 

تحت " چنين نوشت " شکار" در کتاب  ٢٠٠٨الکان در سال ب
فرماندهی ارتش آزادیبخش کوسوو که هم پيمان ناتو و 
آمریکا است  صدها جوان صرب به اتهامات واهی دستگير 
وبا کاميون به شمال آلبانی برده شده و در آنجا عضوی از 

 و بعد بعضی از آنها را آنقدر زنده. بدن آنها را برده بودند
نگهداشته بودند تا دوباره نيازی به عضو دیگر پيدا شده 

کارال دل پونته خانه هایی را که این جنایات در آنها اتفاق  ."بود
افتاده بود از نزدیک دیده و حتی آنهایی را که در آن اعمال دخالت 

   .داشتند مالقات کرده بود
رنی یادداشتهای کارال دل پونته هرگز کسی را بر عليه آلبانی ب

البته که می . نناميد" آنتی آلبانی" انگيخت و هرگز کسی او را 
توان بر عليه هر کسی بود بجز صهيونيست، زیرا او خودش را در 

پنهان کرده است ولی این امر  دیگر " آنتی سمی تيسم" پشت 
. در بين مردم دنيا جذابيت خودش را دارد از دست ميدهد

قاله دونالد بوستروم دو دستگيری خاخام ها در نيوجرسی و م
  .نمونه از آن است

  
مهمترین سند و مدرک برای غيراخالقی بودن این شيوه تهيه 

که به جای مقابله با اين  .اعضاء بدن، خشم  دولت اسرائيل است
واقعيات به دروغ متوسل شده و همه چيز را تکذيب می کند اما 
خورشيد را برای هميشه نمی توان زير ابر سياه پنهان نمود به 
خصوص که  این واقعا غيرقابل تحمل است که سربازان اسرائيلی 

ولی این . عضوی از بدن یک فلسطينی را بردارند و بعد او را بکشند
، وقتی که یک مکانيک در  نايت را نباید صرفا در این محدوده ديدج

دیترویت برای از دست ندادن خانه رهنی خود کليه اش را به 
دست جراح می سپارد، وقتی اعضای بدن یک کارگر اوکرائينی 
توسط یک سرمایه دار مودب غارت ميشود و وقتی یک روستایی 

را به ارباب پرداخت کند، هندی باید عمری جان بکند تا قروض خود 
در چنين شرايطی بلی هر انسان فقيری در این کره خاکی یک 

  .فلسطينی است
AFTON BLADET -1 
Donald Bostrom -2  

Bonnier -3  
Syd Svenska-4 

Carl Bildt-5 
Ha´aretz-6 

  

 !!مرگ بر امپرياليسم و سگهاي زنجيريشمرگ بر امپرياليسم و سگهاي زنجيريش

  
 عبداهللا باوی:  ندهگردآور
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 !فرياد شو اي زن
  مارچ، روز جهاني زن 8به مناسبت 

06/03/2010  
  تو بنشان در باورت نہ

  تو بگو نہ
  ،نہ، نمی خواهم،ديگر نمی خواهمنہ 

  تو بگو نہ
  ولی هرگز نگو نمی توانم

  زيرا من نيک می داںم کہ تو ميتوانی
  تو توانايی ای زن

  تو نيمۂ زمين، نيمہ ای آسمانی
  تو پر توانی

  با خون تو، آری با خون تو
  و با خون فرزندانت 

  اين ماشين عظيم سرمايہ می چرخد
  ی ،اين فرو مايہ می چرخددنيا بہ کام اين پست ،اين دن

  ديگر بس است 
  عزيز من ،مادر من ،خواهری من 

  ديگر بس است ،دختری من 
  ديگر بس است

  سالها در کورہ راهی زندگی زجر کشيدی
  خاموش گريستی

  اکنون ديگر فرياد شو
  کہ نمی خواهم ،ديگر نمی خواهم

  قہ های زنجير را بگسل اين حل
  بدور افگن،مذهب پر تذوير را 

  بگشا تو قفل زوالنہ
  بگو نہ نہ نہ

  شهادت بدہ بہ درخشش خورشيد
  نگذار در تۂ سياهچال بپوسی

  مشو خاموش در پردۀ ازشرم وحجاب
  مشو مدهوش کہ است سرمايہ يک سراب

  شو ديگر بارہ فرياد شو تو فرياد
  مشتی بدهن استبداد شو

  بگو نہ نہ نمی خواهم،ديگر نمی خواهم
  تا بہ کی آہ، تا بہ کی؟

  در غرب زير پای دژخيم سرمايہ می پوسی
  گاہ عرضۂ بازاری همچو جنسی

  در شرق در زير حجاب سياہ امپرياليزم
  در پنجہ های خون آشام ارتجاع

  اين نوکران سيا
  شوی،توهين می شویتحقير می 

  آری ،آری، آری
  در شمال و جنوب،شرق وغرب، حقت  می خورند

  ترا همچو جنسی می فروشند
  زير سياہ سنگ مذهب مدفونت می کنند

  گاہ گوشت برد جاهلی و گاہ بنی
  گاہ در گرداب اوهام وخرافات مجنونت می کنند

  گاہ زندہ می سوزانند ترا
  ای زن بر خيز بر پا
  پا ای زن بر خيز بر

  بدور ريز اين چادر ظلمت را
  مشت شو،فرياد شو

  بر هم زن کاخ بيداد شو
  بکوب بدهان دژخيم

  بگو نہ نہ نہ
  نمی خواهم ،ديگر نمی خواهم
  همچو جنسی عرضۂ بازار شوم

  يا بهر سود تو طالب خريدار شوم
  نمی خواهم دگرحيلہ ای تقدير را
  ميگسلم اين، حلقہ های زنجير را
  ديگر نمی خواهم بار بار کوبيدن 

  خاموش شدن در گوشہ ها خزيدن 
  بگو بگو ای زن بگو

  نمی خواهم، ديگر نمی خواهم
  )سوما كاوياني(ديگر نمی خواهم۔                           

  !خجسته بادبهاران
  ....  امسال بهار ديگری ست

در گردش شورانگيز . اما بهار امسال بهار ديگری ست. با پايان زمستان، در آستانه نوروز و فرا رسيدن بهاری ديگر هستيم
چرخه زندگی، ديگر بار سردی و برودت سفيد پوش زمستانی جای خود را به گرمی دل انگيز خورشيد مهربان بهاری داده 

شليک فريادهای خفته در قعر زمين که به قله اميد پر می کشند؛ و بوی عطر . اما بهار امسال رنگ و بوی ديگری دارد. است
  دل انگيز عصيان خلق نا آرام که آوازهای سرخ فام رهايی را بر دشت های سبز بهاری ترنم می کنند؛ 

ر همچون در الله زار سرخ روييده در بوستان بهار، اين خلق مغرور است که ديگر با. آری بهار امسال بهار ديگری ست
ققنوس می رويد و برمی خيزد و با سينه ای به فراخی دريا و ابهت کوه  پايان زمستان را نويد می دهد، و در سرود زالل 

بهار امسال بهار . چشمه های امسال، اين صدای چکاوک شمشيرهای آخته ست که لرزه بر اندام زمستان پرستان افکنده
  ...ديگری ست

هار بر تمامی مردم ستمديده و به پاخاسته ما خجسته باد، باشد که نوروز امسال به همت تالش و فرا رسيدن نوروز و فصل ب 
  .فداکاری مردم مبارز ايران نويد دهنده پيروزی و پيام آور شکست شب پرستان زمستان تبار باشد

  
      با ايمان به پيروزی راهمان 

   1388اسفند 27 چريكهاي فدايي خلق ايران
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  !!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  

 بر روي شبكه اينترنت "پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  :در اينترنت ديدن كنيد 
.comsiahkalhttp://www. 

 

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 

  !مارس، روز جهاني زن 8گرامي باد
  
  "!ما زن و مرد جنگيم، بجنگ تا بجنگيم"

در روز جهانی زن، هزاران درود و تهنيت بر زنان مبارز و آزادیخواه ایران باد که برای سرنگونی رژیم زن ستيز جمهوری اسالمی، 
  . این شعار انقالبی را با قاطعيت متحقق می سازند

 
اکی و برخوردهای بسيار امسال، زنان مبارز ایران در شرایطی به استقبال روز جهانی خود، می روند که مردم دنيا شاهد بی ب

این، واقعيت درخشانی است که به مثابه . شجاعانه آنان با مأموران مسلح رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی هستند
 تبلوری از همه مبارزات و مقاومت های جانانه اکثریت زنان تحت ستم ما در مقابل سرکوب ها و وحشيگری های رژیم حاکم 

  . پيکار بی امان آنان با این رژیم، امروز چنين آشکار، در انظار جهانيان بروز کرده است و در پی سی سال
 

این حقيقت را مردم ما در طی سی سال سلطه جمهوری اسالمی . بدرستی گفته شده که سرکوب زنان، سرکوب جامعه است
د رعب و وحشت در ميان مردم و تشدید سرکوب بطور عينی تجربه کرده اند؛ به خصوص دیده اند که حاکمين، هر زمان قصد ایجا

در جامعه را داشته اند، این قصد را در اولين گام، با سرکوب هر چه بيشتر زنان و شدت بخشيدن بر اجحافات و توهين و تحقيرآنان 
ر وسعتی چشمگير، بنابراین، بی دليل نيست که امروز از دختران جوان دانشجو گرفته تا زنان خانه دار همگی د. عملی کرده اند

دليرانه برای نابودی جمهوری اسالمی می جنگند و با از خود گذشتگی و شایستگی تمام در جهت دست یابی به همه حقوق 
مبارزه شجاعانه این زنان جهت سرنگونی رژیم سراپا ننگ و . برحق خویش و رسيدن به آزادی در صف مقدم مبارزه قرار می گيرند

امروز در عين حال حنای کسانی را بی رنگ کرده است  که دیروز با دیدگاه های اصالح طلبی می جنایت جمهوری اسالمی ، 
در این مسير زنان اصالح طلب . محدوده لغو یا تغيير قوانين ارتجاعی رژیم بر عليه زن، محصور سازند کوشيدند مبارزات زنان را در

ت، حتی یکی از مهمترین خواست های زنان ایران یعنی آزادی که مصالح و منافعشان در گرو حفظ رژیم جمهوری اسالمی اس
واقعيت این بوده و هست که قوانين زن ستيز جمهوری اسالمی با موجودیت و بقای این رژیم در . پوشش را نيز نادیده می گرفتند

ز، یعنی بدون از بين بردن رژیم هم تنيده شده است  و لذا زنان ایران با اصالحات یا آنطور که امروز تبليغ می شود تحت پرچم سب
  .جمهوری اسالمی هرگز نمی توانند از شّر آن قوانين ارتجاعی و قرون وسطائی، خالصی یابند

  
قوانين ضد زن رژیم حاکم و به طور کلی ستم بر زنان و فرو دست خواندن آنان، در خدمت سرمایه داران قرار دارد؛ و جمهوری 

ا اسالم خواهی های خود در واقع، شرایط استثمار هر چه بيشتر نيروی کار زنان و از این طریق اسالمی با ایدئولوژی مذهبی و ب
این موضوع البته با جزئيات بيشتری چند . تشدید هر چه بيشتر استثمار کل طبقه کارگر را برای سرمایه دارن تسهيل می کند

، تشریح "انه، درخدمت استثمار هر چه بيشتر کارگرانرواج فرهنگ زن  ستيز"سال پيش از طرف من در مقاله ای تحت عنوان
در اینجا،  با استناد به حقيقت فوق تنها تأکيد می شود که چرا قوانين زن ستيز جمهوری اسالمی همراه با خود این رژیم . شده

تند به زباله دان تاریخ بيافکنند؛ ضد زن را تنها توده زنان انقالبی همراه با مردان انقالبی با در پيش گرفتن راهی انقالبی،  قادر هس
و چرا کليت جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته اش، باید با قدرت توده ها یعنی با قدرت زنان و مردان آگاه و سلحشور، نابود 

  .شده و از بين برود تا امکان تدوین قوانين مترقی به نفع زنان و بطور کلی آزادی زنان ميسر گردد
 

ه بهترین معيار برای سنجش آزادی در یک جامعه، ميزان آزادی زن در آن جامعه است، بنابراین، در فردای اگر قبول داریم ک
سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی، یکی از مهمترین نشانه های دولتی که خود را دموکراتيک و مردمی بنامد، این خواهد بود که 

ی، اجتماعی و سياسی، برابری کامل حقوق زنان با مردان را در قانون به به مثابه اولين گام نه فقط در تمام زمينه های اقتصاد
رسميت بشناسد، بلکه اعالم کند و در عمل نشان دهد که حق هيچگونه دخالتی در امور خصوصی مردم، از چگونگی پوشش 

ولت از امور زندگی خصوصی کوتاه شدن هر چه بيشتر دست د. زنان گرفته تا اعتقادات و باورهای فکری افراد جامعه را ندارد
در عين حال دین باید . مردم که به معنی گسترش جامعه مدنی است، خود یکی از  نشانه های دموکراتيک بودن آن جامعه است

امر خصوصی خود مردم تلقی شود و یک دولت دموکراتيک به هيچ عنوان نباید اجازه دهد که دین در زندگی اجتماعی و با تأکيد 
  .در زندگی اجتماعی زنان کمترین نقشی ایفاء نماید هر چه بيشتر

 
آزادی جامعه به آزادی زن گره خورده؛ و برای ما سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی با هر جناح و دسته، اولين گام برای رسيدن به  

  .اریمبکوشيم همه توان خود را در این راه بکار گيریم و اینچنين، روز جهانی زن را گرامی بد. آزادی است
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