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  !يمتهاقكردن يارانه ها يا آزاد سازي  "هدفمند"
  
. امپرياليستي ايران و عراق برمي گردد گبه دوران پايان جنه پروژاين  زمان طرح ...

پس از جنگ و در زمان رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني كه در چهارچوب رهنمود 
در پيش گرفته   "برنامه تعديل اقتصادي"جهاني و صندوق بين الملي پول  كهاي بان

امه هاي پنج ساله سوم شد قرار بود سوبسيد هاي دولتي هم حذف شود و اين امر در برن
مطرح شده بود اما شورش هاي مردمي در مشهد،قزوين و   اقتصادي و چهارم توسعه

نظامشان به صالح در آن مقطع هيئت حاكمه را چنان ترساند كه اين امر را ...اراك و 
با روي كار آوردن خاتمي  كه براي مقابله با . اجراي  آنرا به تعويق انداختند نديده و
كه اين شورشها خود نتيجه آن بود انتخاب شده بود، دولت بار ديگر در فضائي 

قصد اجراي اين امر را  "سامان دهي اقتصادي"چهارچوب برنامه پنج ساله چهارم و طرح 
آن به مخالفت اجراي با باز هم داشت كه نمايندگان مجلس از ترس شورش هاي مردمي 

 "خونريز"بزرگ بر عهده  يكي از  "يزيجراحي و خونر"برخاستند تا اينكه اجراي اين 
  2ه صفح      .....يعني احمدي نژاد قرار گرفت ترين چهره هاي رژيم

  )4( مصاحبه با يك فعال كارگري
او را   خودم و حسين روز جمعه  ور شدهمن گفت هر ط  یک روز اسالميان به. شد هوا داشت کم کم سرد می. بود ١٣۴٩اواخر پایيز 

  ما به  قرارهایمان را با هم گذاشتيم و همه. موافقت کند که  عباس هم بياید  من از اسالميان خواستم . ببينيم  در بيرون از کارخانه
گاو شيری و تعدادی مرغ  گرمی داشت و در مزرعه خود چند تا   دایی اسالميان در آنجا خانه. دایی اسالميان رفتيم  ورامين مزرعه
  هائی از طرف هر دو اداره اکيپ  که  هائی رسيده های اجتماعی نامه اسالميان گفت از وزارت بهداشت و بيمه .کرد نگهداری می

زیبا و یکی   زیادی از زنان کارگردر قرقره  بيمار شدن عده  به  بيمه  ها پيدا است که از محتوای نامه. خواهند آمد  برای بازدید کارخانه
ها اين کارگران  علت عدم بهداشت در کارخانه  گویند به می  پزشکان بيمه. است  درخشان اعتراض کرده  دونفر در انبارهای کارخانه

آن آگاهی   ها به کارگران قبل از آمدن آن اکيپ  خوبی است که  این مسئله. اند گذاشته  روی دست بيمه  اند و هزینه مریض شده
  بسيار غير بهداشتی است مانند مخلوط کن ها و انبارها و غيره  جاهای که  ها را به آن اکيپ  ما باید هر طور شده. ندباش  داشته
 ١٨ صفحه                  .ببریم
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جا که مقاومت های اين رفقا در زير از آن
شکنجه های ددمنشانه ساواک زبانزد عام و

جا تنها به يکی از نمونه خاص است در اين
انبعد از اينکه  جالد. های آن اشاره می کنم 

ساواک همایون را به شدت شکنجه می کنند
و تا جائی که می توانسته اند با کابل و شالق
و شوک الکتریکی وی را آزار می دهند يکی از
سر بازجو های ساواک به نام حسين زاده يک
اجاق برقی به اتاق شکنجه آورده و برای در
هم شکستن همايون می گويد يا بايد همه

هی و با ما همکاری کنی يارا بد خوداطالعات 
در پاسخ به. تو را با اين اجاق می سوزانيم

اين جسارت بيشرمانه همايون خود بر خاسته
و روی صندلی ای می نشيند که اجاق زير آن

،اين عکس العمل جسورانه. قرار داشت
حسين زاده ،باعث می شود که به جای وی

دژخيم ساواک درهم شکسته و اتاق بازجوئی
 ١٠صفحه        .با بد و بيراه بخود ترک کندرا 

   !بازگشايي مدارس و فقر كودكان

رانیدر ا یرسم ريغ یبراساس آمارها
رژيم وابسته به تيامروز تحت حاکم

کیاز  شيب یاسالم یجمهور امپرياليسم
د که هرنوجود دار یابانيکودک خ ونيليم

یها بيآس نیدتریروزه در معرض شد
عالوه بر. می گيرندرار ق یاجتماع
که در اثر ییها یماريها و ب یناراحت

ابانيخ نارکودکان در ک نیحضور مداوم ا
شلوغ و آلوده و پر سرو صدا وجود یها

و یدارد، خطر تجاوز، قتل، تن فروش
آنچه  .کند یم دیآنان را تهد زين ادياعت
یدارد تا برا یرا وا م والدیناز  یاريبس
خود یان، جگر گوشه هان یلقمه ا نيتام

بفرستند و یناامن یها طيمح نيرا به چن
را در کانشانکود ليحسرت درس و تحص
فقر و ،یهمانا گرسنگ دل خود حمل کنند،

آنهاست که یزندگ یطاقت فرسا طیشرا
ظالمانه ستميسلطه س نتيجه مستقيم

 ١٦صفحه           .می باشد یدار هیسرما
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در ماه هاي اخير جمهوري اسالمي در حال برداشتن 
يشبرد گامهاي بلند ديگري در جهت شتاب بخشيدن به پ

برنامه هاي ضد خلقي اقتصادي است كه سرمايه داران 
غارتگر بين المللي براي ميليونها تن از كارگران و 

تصويب و عملي كردن . زحمتكشان ما طراحي كرده اند
يكي از اين  "هدفمند كردن يارانه ها"آزمايشي طرح 

گام هاست كه با هدف قطع كامل سوبسيدهاي دولتي 
كت بار توده هاي تحت ستم و مي رود تا زندگي فال

محروم را در جهت تامين منافع سرمايه داران زالو 
صفت هر چه بيشتر زير منگنه فقر و گرسنگي قرار 

هراس از اجراي اين طرح با توجه به ماهيت ضد . دهد
خلقي رژيم جمهوري اسالمي، نگراني شديد ميليونها تن 
 از كارگران و زحمتكشان و توده هاي تحت ستم را

  . برانگيخته است
 

برنامه  ،"طرح تحوالت اقتصادي"همه مي دانند كه 
اصلي دولت احمدي نژاد براي به اصطالح سرو سامان 
دادن به نظم اقتصادي موجود است كه يكي از مهمترين 

. مي باشد "آزاد سازي قيمت ها"بخش هاي آن همانا 
همچون ساير گردانندگان جمهوري اما احمدي نژاد كه 

ي، يد طواليي در دروغپردازي و فريبكاري دارد اسالم
به جاي اعالم روشن نيت خود مبني بر حذف سوبسيدها 
و آزاد سازي قيمتها  اين امر را تحت عنوان فريبكارانه 

. به مردم معرفي كرده است "هدفمند كردن يارانه ها"
در اين چهارچوب قرار است  سوبسيد هاي دولتي اي 

اساسي تعلق مي گرفت و عمال  كه تاكنون به كاال هاي
مهمترين كاال هاي بخش كوچكي از باعث مي شد تا 

لغو  ،مورد  نياز مردم با قيمت كمتري بدست آنها برسد
يعني قيمتها از كنترل موجود آزاد شود و براي گردند؛ 

جبران افزايش الزامي بهاي كاالهاي مورد نياز مردم  
. داخت شودبه بخشي از مردم پر "يارانه هاي نقدي"

البته سابقه اين طرح در جمهوري اسالمي به بيش از دو 
دهه قبل بازمي گردد، اما هر بار اجراي آن بدليل 
هراس از سرريز شدن خشم توده هاي تحت ستم ما و 
تشديد اختالف در بين سران جمهوري اسالمي حول 

  . چگونگي اجراي آن به تعويق افتاده است
 

به  از طرف دولت 87 اين طرح كه در دي ماه سال
مجلس ارائه شده بود پس از كشمكش ها و اختالفاتي 
كه بر سر سرعت و چگونگي اجراي آن در بين 
مسئولين جمهوري اسالمي بروز نمود سرانجام در مهر 

و باز هم در بستر همان . به تصويب مجلس رسيد 88ماه 
اختالفات كه بيشتر از ترس عوارض اجراي چنين 

ود اجرايش به تعويق افتاد و حال طرحي ناشي مي ش
قرار است به مرحله اجرا در  89يعني  در اواخر مهر ماه 

  .آيد
 

بر اين اساس احمدي نژاد در سفر اخيرش به استان 
مبلغ اعالم كرد كه   89مهرماه  23جمعه  اردبيل روز

تومان تعيين شده  40500ماهيانه يارانه نقدي هر نفر 
به هفته جاري و به قول است و اين مبلغ از سه شن

به حساب  "مصادف با والدت امام رضا"تبليغات دولتي 
 مهر"البته دولت . سرپرست خانواده ها واريز مي گردد

براي كمك به  اقشار آسيب پذير جامعه يارانه  "ورز
. هزار تومان در نظر گرفته است 44نقدي آنها را 

ن اضافه براي ماتو 3500مقايسه اين دو رقم يعني 
آنهم در يك ماه بروشني معناي  "اقشار آسيب پذير"

از نظر اين دولت ضد  "اقشار آسيب پذير"كمك به 
چنين دولتي با آگاهي به ! مردمي را روشن مي سازد

فوران خشم مردم بر اثر عملي شدن چنين طرحي و 
براي  اينكه بهتر بتواند آنها را كنترل كند اعالم كرده 

در چند استان از جمله كه  اين طرح را در ابتدا 

استانهاي خراسان رضوي و شمالي و جنوبي شروع 
كرده  و مهمتر اينكه تا اطالع ثانوي پول واريز شده به 

  . حسابها قابل برداشت نمي باشد
 

اما هنوز پولي به دست مردم نرسيده جامعه شاهد رشد 
افسار گسيخته قيمتها شده تا جائي كه حتي صداي 

ن سر دسته چماق داران جمهوري آخوند احمد جنتي اي
مهرماه در  23اسالمي هم بلند شده   و در نماز جمعه 

همه مي "حاليكه از اين طرح ضد مردمي با بيان اينكه 
دفاع مي نمود گفت  "دانند اين طرح به نفع كشور است

اخيرا شنيده ام و از شهر هاي ديگر به من گفته اند "
برابر باال برده  كه قيمت برق را دو و سه و حتي چهار

من به وزير تلفن كرده ام، نامه نوشته ام اما جواب . اند
ذوب "بنابراين اگر حرفهاي همين .  "روشني نگرفته ام

و به را در نظر گيريم  "واليت مطلقه فقيه"در  "شده 
برابر شدن قيمت برق خبر مي دهند  8گزارشاتي كه از 

سوي  قيمت برق يعني كاالئي كه ازاستناد نكنيم، 
شده  "حتي چهار برابر"دولت توليد و توزيع مي شود 

اين سخنان از هر آمار ديگري كه اين روز معني . است
گويا تر بوده و نشاندهنده ها زياد ارائه مي گردد 

  . چگونگي و حد آزاد سازي قيمتها مي باشد
 

خط فقر  ،در شرايطي كه براساس آمار هاي منتشر شده
ان براي هر خانوار اعالم هزار توم 700چيزي حدود 

كه  حدود شده و خود مركز آمار ايران گزارش داده 
زير خط ) ميليون نفر 47يعني (در صد آحاد جامعه  67

دستگاه تبليغاتي دولت احمدي فقر زندگي مي كنند 
نژاد مدعي است كه با اجراي اين طرح وضعيت معيشت 

شد و حتي خود احمدي  مردم بهتر از گذشته خواهد
اجراي "د با وقاحت ويژه خويش اعالم كرده كه با نژا

اما . "ايران نخواهيم داشت در اين طرح حتي يك فقير

  
  
  

  

واقعيت اين است که نظام اقتصادی 
حاکم بر ايران سرمايه داری وابسته به 

صدور نفت امپرياليسم می باشدکه در آن 
به بازارهای امپریاليستی نقش تعيين 

با توجه به   ..اقتصاد داردکننده ای در اين 
تگی اين اقتصاد و دولت حافظ آن به وابس

امپرياليسم  روشن است که چنين 
دولتی چاره ای جزء اجرای سياستهائی 

نهاد های امپرياليستی  تعيين می که 
کنند نداشته و از آنجا که سياست 

صندوق بين المللی «موسساتی مانند 
سازمان تجارت «و » بانک جهانی«، »پول

حذف سوبسيدهای دولتی » جهانی
عنی آزاد سازی قيمتها و يا به اصطالح ي

خودشان واقعی کردن قيمت ها می 
باشد دولتهای وابسته، بسته به 
شرايطی که در آن قرار گرفته اند بايد 
سياستهای اقتصادی خود را در اين 

 .چهارچوب پيش ببرند

 

 !كردن يارانه ها يا آزاد سازي قيمتها "هدفمند"
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شدن قيمت برق را در كنار افزايش  "چهار برابر"اگر 
غير قابل تصور بهاي بقيه كاال ها از جمله نفت،گاز 

قرار دهيم آنگاه بروشني ... ،بنزين و آب ، نان و 
ردم ستمديده از جيب خود بايد متوجه مي شويم آنچه م

بپردازند آنها آزاد سازي ناشي از قيمتها افزايش بابت 
چند برابر آن مبلغي است كه دولت ادعا كرده بطور 

و اگر . نقدي در اختيار بخشي از جامعه قرار خواهد داد
همين واقعيت را با توجه به حداقل دستمزد كارگران 

گيريم متوجه مي  هزار تومان در ماه در نظر 303يعني 
شويم كه با اين پروژه در واقع دولت احمدي نژاد 

يورش براي پيشبرد و تامين بيشتر منافع سرمايه داران، 
جديدي به دسترنج كارگران و توده هاي ستمديده 

با تشديد چپاول سازمان داده و به اين وسيله قصد دارد 
بخش بزرگتري از جامعه را به زير دسترنج توده ها 

  . قر گسيل داردخط ف
 

اما در شرايطي كه رشد روز افزون لشكر فقرا عمال كل 
مصرف جامعه را پائين آورده و ركود حاكم بر اقتصاد 

در  و از سوي ديگر كردهبيمار كشور را تشديد 
خود دست اندركاران رژيم كتمان نمي  شرايطي كه

بيمار و  بزرگي بر بدن اقتصاد "جراحي"كنند كه چنين 
به شورش هاي توده اي دامن مي زند   نحيف كشور

بايد ديد كه چرا باز هم همه جناح هاي رژيم در اجراي 
  . اين طرح مصر مي باشند

 
واقعيت اين است كه نظام اقتصادي حاكم بر ايران 
سرمايه داري وابسته به امپرياليسم مي باشدكه در آن 
صدور نفت به بازارهاي امپرياليستي نقش تعيين كننده 

شدن واريز از سوي ديگر . دارداقتصاد ر اين اي د
درآمد حاصل از فروش نفت به خزانه دولت، به دولت 
   .در حيات اقتصادي كشور نقش برجسته اي داده است

با توجه به وابستگي اين اقتصاد و دولت حافظ آن به 
امپرياليسم  روشن است كه چنين دولتي چاره اي جزء 

امپرياليستي  تعيين مي نهاد هاي اجراي سياستهائي كه 
موسساتي مانند كنند نداشته و از آنجا كه سياست 

سازمان «و » بانك جهاني«، »صندوق بين المللي پول«
حذف سوبسيدهاي دولتي يعني آزاد » تجارت جهاني

سازي قيمتها و يا به اصطالح خودشان واقعي كردن 
بسته به شرايطي كه  ،قيمت ها مي باشد دولتهاي وابسته

ن قرار گرفته اند بايد سياستهاي اقتصادي خود را در آ
آنچه كه اين نهاد هاي . در اين چهارچوب پيش ببرند

امپرياليستي  از كشور هاي وابسته مي خواهند كم 
هزينه تر كردن  دستگاه دولتي، ارزان كردن نيروي 
كار، كاهش قيد و بندهاي قانوني و اتحاديه اي ودر 

امري كه  لتي مي باشدراس همه حذف سوبسيد هاي دو
به نوبه خود بازار كشورهاي تحت سلطه را هر چه 
بيشتر به صحنه تاخت و تاز سرمايه هاي امپرياليستي 
تبديل نموده و دامنه سودآوري آنها را به قيمت 

براي .گسترش فقر و فالكت مردم گسترش مي بخشد
يكي از شرايط مهم سازمان تجارت جهاني جهت  نمونه

حذف سوبسيدهاي دولتي به عنوان عضو پذيرش ايران 
مي باشد امري كه مورد تاكيد صندوق بين المللي پول 

به همين دليل هم هست كه  اجراي اين . نيز هست
جنتي  رئيس شوراي نگهبان پروژه و يا به قول 

مورد توافق همه جناح هاي   ،"جراحي و خونريزي"
غز تا محيات و منافع آنها دروني رژيم قرار دارد كه 

. وابسته مي باشدبه نظام امپرياليستي،  شاناستخوان
سردمداران رژيم جمهوري اسالمي ت اين است كه ياقعو

در اجراي رهنمود هاي اربابان خود قرار بوده كه اين 
به همين دليل هم زمان . طرح را سالها پيش عملي نمايند

امپرياليستي ايران  گبه دوران پايان جنپروژه اين  طرح
پس از جنگ و در زمان رياست . برمي گرددو عراق 

جمهوري هاشمي رفسنجاني كه در چهارچوب رهنمود 
برنامه "جهاني و صندوق بين الملي پول  كهاي بان

در پيش گرفته شد قرار بود سوبسيد   "تعديل اقتصادي
هاي دولتي هم حذف شود و اين امر در برنامه هاي پنج 

رح شده بود اما مط  اقتصادي ساله سوم و چهارم توسعه
هيئت ...شورش هاي مردمي در مشهد،قزوين و اراك و 

به در آن مقطع حاكمه را چنان ترساند كه اين امر را 
. اجراي  آنرا به تعويق انداختند نديده ونظامشان صالح 

با روي كار آوردن خاتمي  كه براي مقابله با فضائي 
 كه اين شورشها خود نتيجه آن بود انتخاب شده بود،

دولت بار ديگر در چهارچوب برنامه پنج ساله چهارم و 
قصد اجراي اين امر را  "سامان دهي اقتصادي"طرح 

داشت كه نمايندگان مجلس از ترس شورش هاي 
آن به مخالفت برخاستند تا اجراي با باز هم مردمي 

بزرگ بر  "جراحي و خونريزي"اينكه اجراي اين 
اي رژيم يعني ترين چهره ه "خونريز"عهده  يكي از 

با توجه به چنين روندي ست . احمدي نژاد قرار گرفت
 ، اينامروز به قول تبليغات دولتيكه ما شاهديم 

قرار است حذف سوبسيد هاي  "معجزه هزاره سوم"
دولتي و آزاد سازي قيمتها را تحت نام فريبكارانه 

با پرداخت مبلغ اجرا نموده و  "ها هدفمندسازي يارانه"
تومان آنهم به بخشي از مردم و براي  40500ناچيز 

ارائه مدت زماني كه نا روشن است معجزه ديگري  
نموده و با طرحي كه بطور طبيعي هستي مردم را تهديد 
نموده و قرار است آنها را هر چه بيشتر در فقر و 

 در حتي يك فقير"فالكت سوق دهد كاري كند كه 
  ! ديده نشود "ايران

 
 "معجزه هزاره سوم"زه روشن است كه  اين معج

.  سرنوشت بهتري از  معجزات قبلي نخواهد داشت
سر بر تبليغ مي كرد كه پول نفت را  احمدي نژادزماني 

سفره مردم خواهد آورد و بعد ادعا كرد كه با طرح 
نياز هاي مردم را بر طرف خواهد  "سهام عدالت"

در حالي كه و  ساخت و همه را خوشبخت خواهد نمود
را نچشيده بودند مدعي  "خوشبختي"م مزه اين هنوز مرد

اشتغال زائي  "بنگاههاي زودبازده"شد كه با طرح ايجاد 
اما همگان . كرده و بر معضل بيكاري فائق خواهد آمد

در عمل ديدند كه  به جاي اينكه پول نفت بر سر سفره 
كم رونق تر گشت و   مختصرشانسفره  ،آنها بيايد

خود بقول آنجا رسيد كه  سرنوشت سهام عدالت هم به
مطبوعات جمهوري اسالمي حداكثر معادل قيمت يكي 

جهت تبليغات انتخاباتي  "با استخوان گوشت"دو كيلو 
و به جاي اشتغال زائي ادعائي  در ميان تعدادي پخش شد

بنگاههاي زودبازده هم همگان شاهد گسترش هر چه 
امروز بيشتراخراج هاي دستجمعي شدند تا آنجا كه 

ابعاد هر چه  در زير سلطه دولت احمدي نژاد كاريبي
آيا با توجه به اين . ه استفاجعه آميز تري پيدا كرد

واقعيات و در نظر گرفتن نتايج عملي معجزات قبلي 
احمدي نژاد  مي توان در مورد فاجعه اي كه در پيش 

وجود ندارد كه با حذف  است شك نمود؟ ترديدي
گراني كه هم اكنون  ،هاسوبسيدها يعني آزاد سازي قيمت

هم زندگي را بر كارگران و زحمتكشان حرام كرده 
شديدتري به خود گرفته  و دسترنج توده بسيار ابعاد 

هاي ستمديده را هر چه بيشتر بلعيده و به جيب گشاد 

دستگاه تبليغاتی دولت احمدی نژاد مدعی 
است که با اجرای اين طرح وضعيت 
معيشت مردم بهتر از گذشته خواهد شد و 
حتی خود احمدی نژاد با وقاحت ويژه 

اجرای اين طرح "خويش اعالم کرده که با 
". اشتحتی یک فقير در ایران نخواهيم د

شدن قيمت برق را در " چهار برابر"اما اگر 
کنار افزايش غير قابل تصور بهای بقيه کاال 

... ها از جمله نفت،گاز ،بنزين و آب ، نان و 
قرار دهيم آنگاه بروشنی متوجه می شويم 
آنچه مردم ستمديده از جيب خود بايد بابت 
افزایش قيمتها ناشی از آزاد سازی آنها 

برابر آن مبلغی است که دولت بپردازند چند 
ادعا کرده بطور نقدی در اختيار بخشی از 

و اگر همين واقعيت . جامعه قرار خواهد داد
را با توجه به حداقل دستمزد کارگران يعنی 

هزار تومان در ماه در نظر گيريم  ٣٠٣
متوجه می شويم که با اين پروژه در واقع 
دولت احمدی نژاد برای پيشبرد و تامين 

شتر منافع سرمایه داران، يورش جديدی بي
به دسترنج کارگران و توده های ستمديده 
سازمان داده و به اين وسيله قصد دارد با 
تشديد چپاول دسترنج توده ها بخش 
بزرگتری از جامعه را به زير خط فقر گسيل 

.دارد
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به همين دليل هم هست كه اين  .سرمايه داران مي ريزد
 براي "هدفمند"طرحي  ،طرح را بايد قبل از هر چيز

امري . ران و زخمتكشان دانستگتشديد بهره كشي كار
كه آخرين بقاياي ذخيره آنها را به تاراج برده و آنها را 
در ابعاد وسيع تري در فقر و فالكت رها خواهد 

با آگاهي به همين واقعيت است كه درست  .ساخت
به موازات پيشبرد و عملي سردمداران جمهوري اسالمي 
خود را براي د خلقي، كردن اين طرح اقتصادي ض

فتنه "با پيش بيني  شورشهاي توده اي آماده ساخته و 
) يعني اعتراضات مردمي در مقابل اين طرح( "اقتصادي

مي كوشند اقتدار  "رزمĤيش اقتدار "و  برگزاري 
در . ديكتاتوري حاكم را به نمايش بگذارند

سردمداران جمهوري اسالمي با اعالم آمادگي حقيقت،
نافرماني و "و   "فتنه اقتصادي"قابله با خود براي م

در تالش اند تا فضاي  رعب و   "اعتشاشات مدني
وحشت را در سطح جامعه ايجاد نموده  و به اين وسيله 

 . ابعاد خيزش مردم گرسنه را محدود سازند

 
بدون شك تعرض لجام گسيخته  دولت به سفره خالي 

با  "هاهدفمند كردن يارانه "اكثريت جامعه زير نام 
مقاومت و مبارزه متقابل توده هاي گرسنه روبرو 
خواهد شد اما آنچه كه تجربه غير قابل كتمان تاكنوني 
ثابت نموده اين واقعيت است كه تا مبارزات كارگران 
و توده هاي ستمديده تحت رهبري يك سازمان انقالبي 
نابودي تماميت نظم ظالمانه موجود را آماج حمالت 

و تا زماني كه قادر نشود متحدانه نظام خود قرار ندهد 
جابرانه كنوني را در هم شكند ، ديكتاتوري حاكم لحظه 

اي از تعرض به حقوق و دسترنج توده ها دست بر 
   .نخواهد داشت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خروش مردم فرانسه در مقابل 
    !تعرض دولت

  اعتصابات و اعتراضات گسترده خيابانیازهفته گذشته، 
  در سراسر، " اصالح بازنشستگی"در اعتراض به طرح   
  در اعتراض به این طرح که از . فرانسه جریان یافته است 

  طرف دولت فرانسه ارائه شده و بر اساس آن  سن 
  سال افزایش می يابد، ۶٢به  ۶٠بازنشستگی از 

  هزاران تن از کارگران و کارمندان و محصلين اين کشور 
  در  شهرهای مختلف  دست به اعتصاب و اعتراض زده و 

  ی فرانسه را به صحنه مبارزه طبقاتی بر عليه خيابان ها
   تظاهر. سرمایه داران و دولت آنها تبدیل نموده اند

اعتراض و خشم خود را از " این اصالحات بازنشستگی را نمی خواهيم"کنندگان با فرياد 
برای سرشکن کردن بار بحرانهای نظام حاکم بر دوش مردم را  سارکوزیتالشهای دولت 

  .ندابراز می کن
اصالح قانون بازنشستگی تنها يکی از برنامه های رياضت کشانه ای است که بورژوازی 

رفت از بحرانی که کل اقتصاد فرانسه در آن غوطه ور است، در پيش  فرانسه  جهت برون 
در واقع، همه موضوع برسر آن است که دولت سرمایه داری حاکم در تالش . گرفته است

اتفاقًا، .  ن بحران خدشه ای به منافع سرمايه داران وارد سازداست تا اجازه ندهد که اي
چنين واقعيتی و ماهيت سياست های ضد مردمی طبقه سرمایه دار امروز دیگر برای 

یکی ازدانشجویان بيهوده نيست که در جريان همين اعتراضات . مردم روشن شده است
  ".تی را بپردازیمخسارت شرکت های چند ملي" چرا ما بايد به خبرنگاران گفت

اتحاديه های کارگری فرانسه ضمن مخالفت با سياست رياضت کشانه دولت و اعالم  
" را به  " اولويت"بايد " رياضت "اعتصاب بر عليه آن اعالم کرده اند که دولت به جای  

در تقابل با اين نظر روشن اتحاديه های کارگری موجود، دولت . بدهد" اشتغال و رشد
ميليارد یورو کسری بودجه  ٣٢ی است که  صندوق بازنشستگی ساالنه با فرانسه مدع

سال، تنها راه   ۶٧و در سالهای بعد تا  ۶٢روبروست و باال بردن سن بازنشستگی تا 
دولت حهت نشان دادن قاطعيت خود در اجرای . مقابله با  این کسری بودجه می باشد

اگرنظام بازنشستگی :  " عالم نمود کهرئيس جمهور فرانسه ااين طرح از زبان سارکوزی 
او همچنين با مشاهده ابعاد خشم و نفرت مردم به "! رامتوازن نکنم رئيس جمهورنيستم

پاخاسته فرانسه بر عليه دولت و برنامه های ریاضت کشی به تهدید پرداخته و عنوان 
) شانبخوان سرمایه داران زالو صفت و حاميان" (بخشی از جامعه فرانسه"کرده که 

  ! اعتصاب کنندگان هستند" به زانو درآوردن "خواهان 
که در مجلس تصويب شده  قرار است چهارشنبه آینده در " اصالح بازنشستگی"طرح 

اما تصویب مجدد این طرح تنها با . مجلس سنا بررسی و در باره اش  تصميم گرفته شود
که باتوجه به ابعاد نقض آشکار دموکراسی در این کشور ميتواند انجام شود، چرا 

اعتصابات و اعتراضات انجام شده، خود خبرگزاريهای فرانسه اعالم کرده اند که بيش از 
  .  در صد مردم اين کشور مخالف اين طرح می باشند ٧١

شدت و جدیت مخالفت توده ای با طرح مذکور را می توان در گزارشات مربوط به مبارزات 
در نتيجه اعتصابات گسترده،  شبکه های . شد مردم مبارز فرانسه به خوبی متوجه

کمبود سوخت، . خدمات عمومی ، حمل و نقل زمينی و هوایی کامال مختل شده است
دریافت  ها به علت عدم  بنزین شمار زیادی از پمپ. حمل و نقل در کشور را فلج کرده است

فرانسه در اعتصاب  پاالیشگاه ١٣به گفته منابع خبری تقريبا تمام . اند بنزین تعطيل شده
کارگران برداشت از انبارهای بنزین را سد کرده و به خاطر اعتصاب کارگران . کامل هستند

  .بنادر، واردات سوخت از خارج نيز متوقف شده است
پليس  فرانسه در دفاع از برنامه های دولت سه انبار ذخيره بنزین را مجبور کرد که به 

شود که در مهمترین  گفته می. سوخت برسانند" المللی شارل دوگل فرودگاه بين"
به . کند فرودگاه فرانسه، ذخيره سوخت برای بيش از دو یا سه روز کفایت نمی

هواپيماهای عازم فرانسه توصيه شده است سوخت کافی داشته باشند تا در 
با این حال دولت فرانسه برای بی . گيری نباشند های این کشور مجبور به سوخت فرودگاه

ميت نشان دادن اعتصابات و اعتراضات کارگری سعی دارد چنين وانمود کند که برای اه
  .چند هفته آینده ذخيره کافی وجود دارد و نباید به خاطر کمبود سوخت دچار وحشت شد

بر طبق گزارش خبرگزاری های بين المللی هزاران تن از دانشجویان و دانش آموزان جوان 
هرات کارگران پيوسته  و در اعتراضات خيابانی شرکت در روزهای اخير به صفوف تظا

اعتراضات کارگران و دانشجويان و دانش آموزان عمال فضای سياسی کشور را .نمودند
تغيير داده و به بورژوازی حاکم  نشان داده که سياستهای رياضت کشانه اش را نمی 

متوسل می شود تا بورژوازی انگل صفتی که به هر طريقی . ش ببردتواند به سادگی پي
بار هر چه بيشتری از بحرانهای ذاتی نظام ظالمانه  حاکم را بدوش کارگران و توده های 

اعتراضات روز های اخير بار ديگر نشان داد که در شرايط تعرض  . ستمديده سرشکن نمايد
بورژوازی جهانی به معاش کارگران و زحمتکشان، روحيه پر شور کارگران  فرانسه  و 

خستگی ناپذيرشان برای مقابله با دست انداری های بورژواری بايد الگوی همه  مبارزه
کارگران و توده های ستمديده در سرا سر جهان قرار گيرد چرا که تجربه نشان داده اگر در 
مقابل يورش   سرمايه داران مقاومت نشود و اگر اين مقاومت نابودی اين نظم ستمگرانه 

يچ حوزه ای از زندگی و دسترنج کارگران را از تعرض مصون را هدف قرار ندهد  آنها ه
  . نخواهند گداشت

  
  !پيروز باد مبارزات كارگران و توده هاي ستمديده فرانسه

  !مرگ بر امپرياليسم
  !زنده باد انقالب

 2010اكتبر  19  چريكهاي فدائي خلق ايران 
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ديد و ممنون از اينکه رفيق اشرف به اين برنامه ما خوش آم: تلويزيون کومله 
  .دعوت ما را قبول کرديد

  
خوشحالم که از این . با سالم به شما و بينندگان عزیز تلویزیون کومه له :رفيق اشرف 

طریق می تونم با مردم مبارز ایران ؛ به خصوص با مردم مبارز کرد که جایگاه تحسين 
  . اند، صحبت بکنم برانگيزی در مبارزه با رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی داشته

  
برای اطالع بينندگان عزيز برنامه . ممنون رفيق اشرف. بله : تلويزيون کومله

اين هفته ما در چهارچوب نقش زنان در مبارزات اخير در ايران و نقش ما در 
تقويت گرايش سوسياليستی در اين جنبش می باشد و اگر رفيق اشرف 

  .اجازه بدهند وارد اين مبحث می شويم
  
  .خواهش می کنم :فيق اشرفر 

  
اولين . سوال اولم را اين جوری شروع می کنم رفيق اشرف: تلويزيون کومله

سوالم را در رابطه با نقش زنان در جنبش های اخير مطرح می کنم که 
فکر می . همانطور که می دانيد زنان در مبارزات اخير نقش مهمی داشتند

گسترده و ايفای چنين  نقشی کنيد چه مسائل به خصوصی باعث اين حضور 
  شده؟ 

  
که گفتيد زنان مبارز ایران در خيزش های اخير، نقش خيلی همانطور . بله :پاسخ

که عمدتًا در تهران و چند شهر  اول اینو بگم که این خيزش یک ساله. مهمی ایفا کردن
 بزرگ جریان داشت، خيلی از واقعيت های درون جامعه رو که در تبليغات رسانه های

مثًال  .   غربی خالفشو به خورد مردم می دادند رو برمال کردماهواره های  داخلی و 
همانطور که می دونيد قبل از این خيزش شدیدًا تبليغ می شدش که نسل جوان کنونی 
اصًال کاری به سياست نداره و گویا آنقدر خودخواهه که فقط به فکر لباس و آرایش سرو 

یم که جوانان مبارز ما در این جنبش چه از خود گذشتگی ولی ما دید.   صورت خودشه
هائی از خودشون نشان دادن و با چه خشم انقالبی به حقی با نيروهای مسلح رژیم 

  .  و دیدیم که در همه صحنه های مبارزه ، زنان در کنار مردان قرار داشتن. مقابله کردن
. زنان جوان و حتی پيرزنان بودن واقعيت اینه که در این جنبش از دختران جوان گرفته تا

هم تعداد زیاد اونا و هم  برخوردهای بسيار شجاعانه ای که با پاسداران و نيروهای 
.   انتظامی و لباس شخصی های  رژیم انجام دادن، توجه همه را به خودش جلب کرد

این کارها هر چقدر که دشمنان مردمو هراسون کرد، همونقدر هم تحسين و قدر دانی 
  .ردم ستمدیده ایرونو، بر انگيختم
  

اما در مورد این که چه مسایل به خصوصی باعث حضور گسترده زنان و ایفای نقش موثر 
دونست  اونها در این جنبش شد،  به طور عمده ، اونو باید ناشی از شرایط جهنمی ای

 . در جامعه بوجود آورده زنانکه جمهوری اسالمی به خصوص برای 
  

مثال . ستم هائی که در این جامعه بر عليه زنان می شه، بی حد و حصرهواقعًا ظلم و 
در خيابان و محل کار و غيره به بهانه به اصطالح بدحجابی  می شه از سرکوب مدام زنان

می دونيد که، هر وقت هم این رژیم  می خواد سرکوبهاشو بيشتر بکنه و در . حرف زد 

و ميان مردم ایجاد رعب و وحشت بکنه، همين
تا از این و ميريزه سر زنان بهانه قرار ميده 

طریق، حضور سرکوبگر خودشو به مردم 
  . یادآوری بکنه و به رخ مردم بکشه

می شه به قوانين ارتجاعی این رژیم اشاره 
کرد که با اونها سعی  کرده زنجير های 
.  ِاسارتو بر دست و پای زنان محکم بکنه

انه روزی و همينطور باید به  تبليغ و رواج شب
واقعا شبانه روزی  فرهنگ مرد ساالری از 
طرف این رژیم در جامعه تأکيد کرد که زنو 

موجودی کم عقل ، احساساتی،  فتنه انگيز  
. .... و از اين جور چيزها به حساب می آره

واقعًا که هيچ صفت بد و زشتی نمونده که 
                             !!اینها به زن نچسبونن

            
ولی از اینها گذشته برای این که به عمق 
ستمگری جمهوری اسالمی در حق زنان 
واقعا بيشتر پی ببریم، به طور برجسته کافيه 
که نگاهی به وضع زنان کارگرمثال در قاليبافی 
ها بياندازیم، به وضع اونها در کارگاه های 
توليدی، به وضع و زندگی زنانی که لوازم کارو 

ایه دار می گيرن و کارو در خانه محقر از سرم
خودشون آن هم با مزد بسيار ناچيز انجام 

  می دن، 
  

به طور کلی وقتی به شرایط کار و زندگی 
کارگران زن در حوزه های گوناگون توجه 
بکنيم، در همه جا می تونيم ببينيم که اونها 
با همه تالش و کار شاق و رنج آورشون 

. رد دریافت می کننمزدی خيلی پائين تر از م
به اين واقعا نکته بايد توجه کرد اونها ! و چرا

مزد کم می گيرندچون تحت سلطه جمهوری 
اسالمی، زن از ارزش خيلی پائينی تو جامعه 

و همه می دونن که دادن مزد کم . برخورداره
به کارگران زن  باعث چه شرایط دردناکی 
برای خانواده های کارگری ميشه و در پی 

  . چه مصيبت هائی رو  بوجود می آوره خودش
  

معلومه اینهمه ظلم و ستم هائی که رژیم در 
حق زنان و به خصوص زنان طبقات پائين و 
زحمتکش می کنه، نمی تونست با واکنش 
مبارزاتی حيرت انگيز اونا که ما در این جنبش 

البته اين تازه اول . اخير  دیدیم مواجه نشه
اد کاشته اند و دشمنان مردم  ب. کار بود

  .طوفان درو خواهند کرد
  
با توجه .  دقيقا رفيق اشرف:  سئوال  

به توضيحات زيادی که شما دادید و با 
توجه به نقض آشکار حقوق و مطالبات 
زنان در رژیم زن ستيز جمهوری اسالمی 
دوست داشتم لطف کنيد و در باره 
حقوق زن در اسالم و جمهوری اسالمی 

  .بيشتر توضيح دهيد
  

بله، جمهوری اسالمی یک رژیم  :پاسخ
مذهبيه که مقاصد و اهداف ضد خلقی شو با 
توسل به اسالم و اسالم خواهی پيش می 

  .بره
  

در این رژیم، مرتجعين اسالمی هميشه ادعا 
قرن پيش،  ١۴کرده ان که گویا اسالم در 

ولی .   حقوق خيلی عظيمی به زنان داده
درسته و هم این حرفها، هم از لحاظ علمی نا

  جنبش رهايي زن و

  نقش گرايش سوسياليستي

نچه كه در زير مي آيد متن گفتگوي رفيق اشرف دهقاني با تلويزيون كومه له  در مورد برخي از آ
اكتبر  7اين گفتگو در تاريخ . مهمترين مسايل مربوط به جنبش زنان از ديدگاه ماركسيستي است

صورت گرفته و پيام فدايي با پياده كردن فايلهاي صوتي اين مصاحبه، آن را به صورت  2010
فايلهاي صوتي اين مصاحبه . تار درآورده و به اين وسيله در اختيار خوانندگان قرار مي دهد نوش

 .مندان مي باشددر لينك زير قابل دسترسي عالقه 

www.siahkal.com 
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  .با واقعيت اونچه در خود قرآن هم اومده، انطباق نداره
  

مردم باید آزاد باشن که به هر دینی که می . البته ما کاری به دین و مذهب مردم نداریم
اما مسأله در مورد حکومت . خوان اعتقاد داشته باشن و یا اصًال دینی نداشته باشن

 . نوع حکومت ها هستنحکومت های مذهبی بدترین . فرق می کنه
  

جمهوری اسالمی . مردم ایران سرکار نياوردن اینوهم من اينجا روشن بگم که این رژیمو،
از طرف امپریاليست ها یعنی سرمایه داران جهانی البته با کمک سرمایه داران ایرانی 

برای سر کار اومد؛ تا بتونه انقالب مردمو  سرکوب بکنه و نظام سرمایه داری رو در ایران 
خب در نتيجه کامًال قابل فهمه که چرا جمهوری اسالمی از همان ابتدا . اونها حفظ بکنه

آخه می دونيد که واقعيت اينه که سرکوب . سرکوب زنوُ در دستور کار خودش قرار داد
  .زن، سرکوب جامعه هستش

  
ه در این رژیم ،سرکوب زنان، هم به صورت فيزیکی صورت می گيره، مثل اجرای طرح ب

، يک هم چين اسمی به برخورد های جنايتکارانه شون "ارتقا امنيت اجتماعی" اصطالح 
با زنان دادن، که تو اين طرح،  رژیم اراِذل و اوباش خودشو در کوچه و خيابان ول می کنه 

این اوباشان، به زور اسلحه و ضرب و شتم زنان و  ۶٠در دهه .  که مزاحم زنان بشن
صورت اونها، زنا رو مجبور می کردن که نظم  و مقررات جمهوری حتی با تيغ کشيدن به 
  .اسالمی را رعایت بکنن

  
سال اخير هم هيچوقت زنان در کوچه و خيابان از دست مزدوران رژیم راحت  ٣١در طی  

یا حتی مثل مورد زهرا . زنها را می زنن، سر و صورتشوُن خونين می کنن. نبوده ان 
  . ناز در تبریز بهشون تجاوز می کنن و بعد می کشن شونبنی یعقوب در همدان یا ال

حاال هم که بعد از دیدن نقش انقالبی ای که زنان مبارز ما در جنبش اخير ایفاء کردن، 
این جمهوری فاسد، قصد داره یه کاری بکنه که اصًال نذاره زنها براحتی از خونه بيان 

هم بتونه کل جامعه را کنترل البته منظورش هم اين هست که از اين طريق . بيرون
 .  بکنه

تو اين مورد مثًال، اخيرًا یه فيلمی از صدای امریکا پخش شد که عده ای اوباش حکومتی 
به هر حال اين فيلم ... نمی دونم شما اين فيلم را ديده ايد يا نه؟. رو نشون می داد

ی رو دوره نشون می داد که عده ای لمپن، در منطقه خاوران، به شکل فجيعی دختر
معلوم بود که .  که واقعا خيلی دردناک بود. کردن و بالهای خيلی زیادی سرش در آوردن

چون  عکاس و فيلم بردار هم . اونها با برنامه ای از پيش تعيين شده به آنجا رفته بودن
انگار کسانی .  و همين فيلم هم به واقع اون شکلی گرفته شده. باخودشون برده بودن

واستن این فيلم از ماهواره پخش بشه که بگن حکومت از کار اون اوباشان عمدًا می خ
 . خبر نداره

  
از این قبيل کارها،  یعنی اعزام دسته های سياه با هویت ظاهرًا نامعلومو، مرتجعين 
جمهوری اسالمی، حتما خود شما خوب به ياد داريد که در آن اوایل روی کار آمدن این 

البته حاال دستشون رو شده و هر چه بيشتر به چنين  .رژیم هم انجام می دادن
کارهائی مبادرت می کنن، خشم و نفرت مردمو از این رژیم بيشتر می کنن و گور 

 . خودشون بيشتر می کنن
  

شما به يک مسئله مهمی اشاره . دقيقا اين جوريه رفيق اشرف:  سئوال
مبارزات اخير  کرديد که اينکه تو اين شرايط سخت به نقش بررسی زنان در

شما فکر می کنيد ميزان درک و همراهی  مردم با مطالبات . اشاره نموديد
زنان تا چه حدی بوده و آن را چگونه می بينيد؟ فکر می کنيد آيا مردم با اين 

  مطالبات زنان همراهی می کنند؟
  

البته، خب همانطور که می دونيد اين جنبش عظيم یک ساله ، یک جنبش  :پاسخ
بر عليه رژیم بود و به دالیل مختلف از جمله به خاطر این که مردم تشکيالت عمومی 

نداشتن و نتونستن با قدرت الزم با نيروهای مسلح رژیم مقابله بکنن، به خاطر سرکوب 
بسيار وحشيانه و بی رحمانه اون نيروها، اصًال زمينه و امکان پيدا نکردن که خواست ها 

هر چند وقتی مردم فریاد می زدن .   شده مطرح بکننی خودشون رو به صورت فرموله 
درود بر آزادی و : مرگ بر این جمهوری اسالمی و یا مرگ بر دیکتاتور، در واقع می گفتن

مرگ بر همه قوانين، مقررات و  ظلم و ستم هائی که جمهوری اسالمی برای مردم و 
در اون تظاهرات به کار می البته زنان ابتکار جالبی .  به خصوص برای زنان بوجود آورده

مثًال وضعيت  و خواسته های خودشونو به صورت جمالت کوتاه و ساده ای می . بردن
نوشتند و باالی سرشان می گرفتن که اين نوشته ها هم البته کامًال مورد تأئيد تظاهر 

مثًال يک مورد من می دونم که مثال نوشته بودن . کنندگان بود،بقيه تظاهرکنندگان بود
من معتقد نيستم / نگاه نکن روسری تو سرمه، اين جبره: "البته با يک انشای ساده که

  .قافيه هم درست کرده بودن"که راه حل صبره
  

مثل . البته در مورد همراهی مردم با مطالبات زنان نمونه های دیگه ای هم داشتيم
مردان، روسری  مورد چهارشنبه سوری که بعضی از دختران جوان در ميان انبوه زنان و

های خودشونو برمی داشتن و همين  
موضوع با شادی و ِهلهله وحمایت همه مردم 

  .  در اون جمع ها مواجه می شد
  

واقعا . واقعًا آزادی زن، آزادی جامعه هست
اين يک شعار تو خالی نيستش، و به نظر 

حاال بيشتر ) مرد و زن(من، مردم مبارز ایران 
ین شعارو با از هر وقت دیگه، درستی ا

گوشت و پوست خودشون حس و درک می 
واقعًا جامعه آزاد، جامعه ایه که آزادی . کنن

  . زن در آن تضمين شده باشه
  

. دقيقا اين جوريه رفيق اشرف: سئوال 
اما با توجه به حضور زنان در صحنه 
مبارزه با جمهوری اسالمی، ارزیابی 
شما  از جنبش رهائی زنان چه می 

ر می کنيد در وضعيت باشد کال؟ فک
فعلی این جنبش از چه موقعيتی 

  برخورداره؟
  

در اين مورد اول اجازه بدین درک زنان : پاسخ 
انقالبی و کمونيسُت از جنبش زنان با جمالت 

  . شفاف و روشن بيان بکنيم
  

جنبش زنان دو هدف مشخص جلوی پای 
یکی رسيدن به برابری کامل . خودش داره

و .  برابری در قانونه حقوقی با مردان، یعنی
دیگری دست یابی به چنان شرایطيه که زن 
نه در خانواده و نه در هيچ جای دیگه مورد 
تحقير و ظلم و ستم قرار نگيره، و واقعًا در 

در .  جامعه یک انسان کامل شمرده بشه
حال حاضر هم که جمهوری اسالمی 
بزرگترین مانع رسيدن زنان به چنين اهداف 

   .انقالبی ایه
  

وقتی جمهوری اسالمی برای تأمين منافع 
امپریاليست ها و سرمایه داران داخلی ، زنان 
رو شدیدًا سرکوب می کنه و همه نوع ظلم و 
ستمی رو بر انها اعمال می کنه، واضحه که 
زنان در مبارزه بر عليه رژیم جمهوری 
اسالمی، دالیل خيلی بيشتری از مردها دارن 

مبارزه  بر عليه این برای همينه که در هر . 
مثًال ما در مبارزه . رژیم، زنها خيلی فعال اند

زحمتکشان اسالم شهر در دوره رفسنجانی، 

به طور کلی وقتی به شرایط کار و 
زندگی کارگران زن در حوزه های 
گوناگون توجه بکنيم، در همه جا می 

الش و کار تونيم ببينيم که اونها با همه ت
شاق و رنج آورشون مزدی خيلی پائين 

به اين ! و چرا. تر از مرد دریافت می کنن
واقعا نکته بايد توجه کرد اونها مزد کم 
می گيرندچون تحت سلطه جمهوری 
اسالمی، زن از ارزش خيلی پائينی تو 

و همه می دونن که . جامعه برخورداره
دادن مزد کم به کارگران زن  باعث چه 

دردناکی برای خانواده های  شرایط
کارگری ميشه و در پی خودش چه 
. مصيبت هائی رو  بوجود می آوره

معلومه اینهمه ظلم و ستم هائی که 
رژیم در حق زنان و به خصوص زنان 
طبقات پائين و زحمتکش می کنه، نمی 
تونست با واکنش مبارزاتی حيرت انگيز 
اونا که ما در این جنبش اخير  دیدیم 

. البته اين تازه اول کار بود. نشهمواجه 
دشمنان مردم  باد کاشته اند و طوفان 

  .درو خواهند کرد
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  .شاهد حضور بسيار فعال زنان زحمتکش آن محل در اون مبارزه بودیم
  
به ارتش شاهنشاهی که توسط امپریاليست ها  ١٣۵٨یا وقتی خمينی در نوروز سال  

ته بود، هنور هم به اصطالح کامال اسالمی هم نشده بود  دستور در اختيارش قرار گرف
کشتار مردم کردستانو صادر کرد، ما دیدیم که زنان کرد با چه فداکاری و با چه اقدامات 

 . دالورانه در کنار مردان، برعليه رژيم و  ارتش اش مبارزه کردن
  

زنان بکنه که خودش  هم وقتی این رژیم خواست، بزور روسری بر سر ۵٨در همان سال 
مقدمه ای بود برای تحميل پوشش اجباری بعدیش، زنان پيشرو که از زنان کمونيست و 
سکوالر ،یعنی غير مذهبی، چپ تشکيل شده بودن، با برپائی تظاهرات بزرگی، در 

از اون زمان به بعد . مقابل رژیم ایستادن، و رژیمو مجبور کردن که موقتًا عقب بشينه
و تا . تحقق مطالبات خاص زنان شکل هر چه آشکار و مشخصی پيدا کردمبارزه برای 

کنون هم زنان عليرغم همه سرکوب ها، تا جائی که تونسته ان مقرارات رژیمو زیر پا 
خب تو اين رابطه . گذاشته ان، تا جائی که تونسته ان مطالبات خودشونو مطرح کرده ان

ليه پوشش اجباری مبارزه شده و اونها بر ها ما می دونيم که مثال در دانشگاه ها بر ع
البته  زمانی بود ش . ضرورت آزادی زنان پای فشردن و خيلی مبارزات ديگه از اين قبيل

ولی هر چه زمان جلوتر اومد، . که رژیم اصًال وجود جنبش زنان رو نادیده می گرفت
تا این . شدهمبارزه زنان هم، برای تحقق خواست های عادالنه و انقالبی شون بيشتر 

این مبارزات به جائی رسيد که  رژیم صالحشو در اون دید که از طریق عناصر به  که رشد
در این نقطه بود که یک دفعه اعالم شد . اصطالح اصالح طلبش، در این جنبش نفوذ بکنه

مارس را داده و بعد، بعضی مهره های همين رژیم زن  ٨که رژيم اجازه برپائی مراسم 
جالب بود که .حتما شما يادتونه . تهران در آن مراسم ها سخنرانی کردنستيز هم در 

رژیم ضد کمونيست و ضد زن، اجازه برپائی مراسمی رو داد ش که اساسًا توسط زنان 
  .کمونيست پایه گذاری شده

  
رژیم، از طریق زنان مرفه رفرميست می خواد که در جنبش رهائی زنان، خلل ایجاد بکنه 

البته دیکتاتوری این رژیم به حدیه که حتی نمی تونه همين هارو . اف ببرهو اونو به انحر
برای همين هم گاه گاهی می شنویم که فعالين زن اصالح طلب هم . هم تحمل بکنه

  .  دستگير و زندانی شده ان
خواست های زنان در جامعه مطرحه و . به نظر من البته جنبش زنان در کل رو به رشده

ولی در این جنبش تنها نظرات انحرافی اصالح طلبان به طور . قرار داره مورد حمایت مردم
در حالی که به خاطر شدت دیکتاتوری و فقدان هر گونه آزادی . علنی پخش می شه

بيان و مطبوعات در جامعه، صدای زنان کارگر و زحمتکش، شرایط کار و زندگی اونها و 
دن پيدا نمی کنه و بدرستی خواست های برحق و انقالبی شون امکان پژواک ش

. اما، این صداست که باید به صدای غالب در جنبش زنان تبدیل بشه. منعکس نمی شه
تنها با سرنگونی جمهوری اسالمی با هر جناح و : صدائی که به طور کلی می گه

دسته اش  و همراه با آن، با نابودی سيستم سرمایه داری در ایرانه که زنان می تونن، 
رابری با مردان در قانون دست پيدا بکنن و هم به مثابه یک انسان آزاد به هم، به ب

  . برابری واقعی برسن
  

شما به گرايشات . دقيقا به  اين شکله که شما صحبت اش را کرديد: سئوال
طبعا در جنبش رهائی زن در ايران گرايشات متفاوتی حضور . اشاره نموديد

خدمت . این گرایشات متمرکز بشویم داشتند و نقش ايفا کرده اند کمی روی
آشکاری که گرايشات فمينيستی راست و ليبرال در درون جنبش زنان به 

شمانقش و موقعيت . نظام سرمايه داری می کنند بر کسی پوشيده نيست
این گرایشات را چطوری می بينيد؟ فکر می کنيد چه نقشی داشته اند تو اين 

  جنبش؟
  

ات موجود در جنبش زنانو به دو دسته اصلی می شه به نظر من گرایش. بله :پاسخ
اینو هم بگم که تا حاال چون . يکی گرایش فمينيستی و گرایش کمونيستی. تقسيم کرد

از طریق - فقط گرایش فمينيستی تا حد زیادی امکان پخش نظراتشو در جامعه داشته 
. ينيستی زنانهطوری وانمود شده که جنش زنان، همان جنبش فم -کتاب و مقاله و اينها

. ولی خب این طور نيست. یعنی انگار، فمينيسم یک اسم خارجی برای جنبش زنانه
گرایش فمينيستی در جنبش زنان، گرایشی ایه که کاری به نابودی سيستم سرمایه 
داری نداره و این طور جلوه می ده که گویا زنان می تونن در همين سيستم به حقوق 

شخصه دیگه گرایش فمينيستی اینه که زن ها رو در یک وجه م. حقه خودشون برسن
  .یا به  قول معروف ميگن ضد مرده. مقابل مردها قرار می ده

  
ولی بر عکس فمنيسم، گرایش کمونيستی، سيستم سرمایه داری و طبقه سرمایه داُر 

برای . عامل اصلی در شرایط کنونی در جامعه می بينه که باعث شده به زن ظلم بشه
ين گرايش  نه فقط ضد مرد نيستش، بلکه شدیدًا هم بر اتحاد زنان و مردان همين هم ا

یعنی اونجا که  از برخورد فمنيست ها . طبقات تحت ستم جامعه پا فشاری می کنه
بوجود بياد که گویا اگر زنان  نسبت به مسأله  زن، ممکنه این تصور برای بعضی از مردها

ز دست خواهند داد، کمونيست ها به به حقوقشان برسن، مردها قدرتشون رو ا

مردهای تحت ستم جامعه اطمينان می دن 
که اگر بيان و دست در دست زنان برای 
تحقق خواسته های زنها مبارزه بکنن، 

خودشون به آزادی و قدرت هرچه بيشتری 
  .هم دست پيدا خواهند کرد

  
گرایش فمنيستی در حال حاضر در ایران، 

یک بخش، . خودش به دو بخش تقسيم شده
آشکارا، اصالح طلبی در جمهوری اسالمی رو 
تبليغ می کنه ومی دونيدکه  فعًال دست به 
دامان آیت اهللا های مرتجع شده که اسالم رو 
طوری تفسير بکنن که خواسته های زنان هم 

یک بخش دیگه، از اصالح . در اون بگنجه
طلبان، یعنی نمی آین از اصالح طلبان 

لی به هر حال مبلغ حکومتی دفاع بکنن و
در خارج . بخش بورژوائی جنبش زنان هستن

از کشور هم این بخش حتی با این که ادعای 
مارکسيست بودن هم می کنه ولی کاری به 
خواست و نظرات واقعی زنان کارگر و 
زحمتکش نداره و سعی می کنه با مثال ترم 

بودن جنبش زنان، " فرا طبقاتی" هائی مثل 
  .ببره فمنيسم خودشو پيش

  
امروز، البته زنان مبارز و آگاه ایران دارن هر چه 
بيشتر متوجه می شن که بين جنبش 
کمونيستی زنان با جنبش بورژوائی چه تفاوت 
هائی وجود داره و گرایش بيشتری هم به 
جنبش کمونيستی زنان، یا جنبش متعلق به 
زنان کارگر و زحمتکش  از خودشون نشون 

دواری بزرگی ایجاد خب  این يک امي. می دن
من کال فکر می کنم که جنبش زنان . می کنه

  .در ایران امروز این مسيرو طی می کنه
  

بله رفيق اشرف شما روی :  سئوال
هم . گرايشات به خوبی صحبت کرديد

گرايش چپ و کمونيست  و هم 
فکر می . گرايشات ليبرالی و فمينيستی

کنيد چه نقشی برای گرایش چپ و 
نبش رهائی زن قایل کمونيست در ج

هستيد و موقعيت کنونی اين گرايش را 
به چه شکل می بينيد توی جامعه 

  ايران؟ 
  

جنبش عظيم یک ساله ، یک جنبش 
عمومی بر عليه رژیم بود و به دالیل مختلف 
از جمله به خاطر این که مردم تشکيالت 
نداشتن و نتونستن با قدرت الزم با 
نيروهای مسلح رژیم مقابله بکنن، به خاطر 

انه و بی رحمانه اون سرکوب بسيار وحشي
نيروها، اصًال زمينه و امکان پيدا نکردن که 
خواست ها ی خودشون رو به صورت 

هر چند وقتی .   فرموله شده مطرح بکنن
مردم فریاد می زدن مرگ بر این جمهوری 
اسالمی و یا مرگ بر دیکتاتور، در واقع می 

درود بر آزادی و مرگ بر همه قوانين، : گفتن
م و ستم هائی که جمهوری مقررات و  ظل

اسالمی برای مردم و به خصوص برای زنان 
البته زنان ابتکار جالبی در .  بوجود آورده

مثًال وضعيت  . اون تظاهرات به کار می بردن
جمالت  و خواسته های خودشونو به صورت

کوتاه و ساده ای می نوشتند و باالی 
سرشان می گرفتن مثًال يک مورد من می 

ال نوشته بودن البته با يک دونم که مث
نگاه نکن روسری تو : "انشای ساده که
من معتقد نيستم که راه / سرمه، اين جبره

  .قافيه هم درست کرده بودن"حل صبره
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به نظر من نيروهای چپ و کمونيست مسئوليت خيلی  بزرگی در قبال . بله :پاسخ
خب در این شکی نيست که موضوع در جنبش زنان تحقق .  جنبش زنان به عهده دارن

ولی هم زنان بخشی از جامعه رو تشکيل .  وق زنانهحقوق زنان هستش،موضوع، حق
در نتيجه کمونيست . می دن، و هم جنبش زنان بخشی از جنبش های اجتماعی ایه

ها، که البته منظورمان هم مردها و هم زنان کمونيسته، باید  به این جنبش واقعا بايد 
عه ایران که به خصوص در شرایط جام. به اين جنبش زنان با جدیت الزم توجه بکنن

و در اعماق جامعه در ميان زنان . مسأله زنان با گستردگی خيلی زيادی مطرحه
زحمتکش اين مسئله مطرحه، در نتيجه کمونيستها، مسئوليت کمونيست ها در این 

  . مورد خيلی بيشتره
  

این مهمه که بدونيم، از یک طرف، جنبش زنان بدون قرار گرفتن تحت یک رهبری 
ی نمی تونه به خواست های عادالنه خودش برسه؛اين يک طرف راستين کمونيست

و طرف دیگه هم اينه که، هيچ جنبش انقالبی هم بدون شرکت وسيع زنان ، . مسئله
  . يعنی این دو تا به هم وابسته هستن. نمی تونه به پيروزی برسه

  
یک حکومت ما در تاریخ، . البته ما  در این مورد یک تجربه تاریخی گرانقدری هم داريم

این حکومت از همان .کمونيستی رو سراغ داریم که به رهبری لنين در روسيه برپا شد
روز اول که قدرتو بدست گرفت، همه قوانين ظالمانه برعليه زنو ملغی اعالم کرد و چنان 

اصال تو . قوانين مترقی به نفع زنان بوجود آورد که اصال تا آن زمان در دنيا نظيرنداشت
لنين و بلشویک ها سال ها برای تحقق .  ها خيلی دور بودن از اين مسائلاروپا، اين

خواستهای زنان مبارزه کرده بودن و درست به  این خاطر بود اش که امکان بسيج و 
  . سازماندهی نيروهای انقالبی زنانو هم پيدا کردن

  
ی ولی جا. ایران، در حال حاضر البته جای یک تشکل قدرتمند کمونيستی، خاليه

خوشحالی ایه که نظرات کمونيستی امروز داره جای بيشتری در جنبش زنان برای 
و تنها در پرتو . و ما بايد به هر شکل ممکن این گرایشو تقویت کنيم. خودش باز می کنه

اندیشه های راستين کمونيستی يا سوسياليستی  هستش که  زنان می تونن به 
و خود جنبش کمونيستی هم فقط با  .حقوق پایمال شده خودشون دست پيدا بکنن

پاسخ گوئی به نيازهای مبارزاتی زنانه که امکان بسيج و سازماندهی اونا رو پيدا می 
  .کنه

خوب رفيق اشرف شما در مورد موقعيت گرايش کمونيستی و چپ : سئوال
صحبت کرديد ولی برای تقويت در راستای تقویت اين گرایش سوسياليستی 

يعنی عمال چه رهنمود هائی بايد داد که . چه باید کرددر جنبش رهائی زنان 
  اين گرايش بيشتر تقويت بشه؟

  
اجاره بدين که من اول اینو بگم که گرایش سوسياليستی در جامعه ما واقعا  :پاسخ

يعنی خود وجود وسيع طبقه کارگر و وجود . زمينه عينی داره اونهم زمينه عينی گسترده
در ایران، خودش به اصطالح نشان می ده که چقدر زمينه کارگران زن زحمتکش و کارگر 
  .  برای اين گرايش وجود داره

  
البته موضوع تقویت گرایش سوسياليستی در جنبش زنان، اينو بايد توجه کنيم که نمی 

چون مسأله اساسی، تقویت این گرایش در کل . تونه فقط به این جنبش محدود بشه
. نهم البته در درجه اول راه های عملی می طلبهجنبش مردم تحت ستم ایرانه که او

با راه عملی  ای که چریکهای فدائی خلق پی گرفتن، گرایش  ۵٠ببينيد در دهه 
سوسياليستی آنقدر در ایران تقویت شد که کمونيسم به مثابه یک مکتب انسانی و 

امروز راه های عملی . رهائی بخش واقعا درميان توده های وسيعی از مردم، جا افتاد
باید، البته نمی خواهيم ما عين درست، مو به مو همان کار هائی که در گذشته شده 
االن انجام بدهيم ولی راه های عملی امروز بايد  با بررسی فاکتور های واقعی شرایط 
کنونی در پيش گرفته بشه، و جوانان مبارز ما ولی حتمًا باید سعی بکنن که ضمن اينکه 

از تجربيات گذشته هم بياموزن و اون ها رو  برخورد جدی می کنن به اين موضوع خيلی 
. به مثابه ،واقعا می گن، چراغی در نظر بگيرن که می خواد راهشون رو روشن بکنه
. خب در این زمينه البته از جنبه رهنمود تئوریک، یک موضوع  را هم بايد رويش تأکيد کرد

نفوذ امپریاليسم، من وقتيکه می گم  و اون اينه که ماباید بدونيم که با توجه به
با توجه به نفوذ همين سرمايه  . امپرياليسم منظورم سرمایه داری انحصاری جهانی ايه

داری انحصاری جهانی در شئون اساسی جامعه ما و سيطره سيستم سرمایه داری 
. وابسته در ایران، دیکتاتوری، ذاتی رژیم هائی هست اش که بر ایران حاکم  ميشن

نی مبارزه با دیکتاتوری از  مبارزه برای نابودی سيستم سرمایه داری جدا نيست و با یع
در نتيجه برای تقویت گرایش سوسياليستی در .  اون معنای درستی پيدا می کنه

جنبش زنان باید به این واقعيت توجه کرد و جنبش زنان رو در پيوند با مسایل کل جامعه 
له هم برای آگاه کردن، بسيج و سازماندهی توده های البته  اصل مسأ. به حساب آورد

ستمدیده و از جمله زنان کارگر و زحمتکش و تقویت گرایش سوسياليستی، اینه که با 
مبارزه عملی انقالبی، دیکتاتوری حاکمو تضعيف کرد و قدرتشو آورد پائين  و با شکاف 

بوجود آورده، امکان بروز انداختن در سدی که این دیکتاتوری در مقابل رشد جنبش مردم 
 . جنبش های توده ای رو بوجود آورد

در زمينه مبارزه نظری هم، البته کارهای 
خيلی زیادی در اين رابطه ميشه انجام داد و 

همين هم، همين کار ها هم می تونه در 
. جهت آن کار های عملی انقالبی قرار بگيره

امروز، چون دست جریانات رفرمينست و 
که اندیشه های ّسم آلود  فمنيست بازه

خودشونو در ميان زنان تحت ستم ایران 
رسوخ بدن، اتفاقا مبارزه نظری با گرایشات 
بورژوائی در درون جنبش زنان اهميت خيلی 
زیادی داره و می تونه در خدمت تقویت آن 

  .گرایش سوسياليستی قرار بگيره
  

به نظر من واقعا تو اين زمينه بايد خيلی 
کسانی که واقعًا طرفدار و . حساس باشيم

دلسوز زنان کارگر و زحمتکش هستن باید با 
هشياری به مسایل نظری در جنبش زنان 

چون امروز می بينيم که خيلی . برخورد بکنن
از کتاب ها و نوشته های انحرافی بورژوائی 
که حتی ممکنه در این یا آن دانشگاه اروپائی 

کتابها  و امریکائی هم مورد توجه ِا ،اين جور 
ترجمه می شن در ايران و به عنوان یک اثر 
سکوالر یا مدرن یا حتی مثال می گن اين اثر 

خب، . علميه، اينا رو به خورد جوانان می دن
زنان و همه جوانان کتابخون ما باید یاد بگيرن 
که مطالب هيچ کتابی رو همينطوری قبول 

و سعی بکنن که ببينن، واقعيت های . نکنن
در نظر بگيرن،  بعد از ورای، از مختلف رو 

پشت همين واقعيت ها ببينن که حقيقت 
  !کدومه و چيه

  
البته يک مسئله هم من اينحا رويش تاکيد 
کنم که کوشش ما، اگر اين کوشش را انجام 
بديم که  انديشه های مارکسيستی رو هر 
چه بيشتر در مورد مسائل زنان در جنبش 

گرايش رواج بديم، این، در جهت تقويت 
سوسياليستی قرار داره  و باید به زنان تحت 
ستم توضيح داد که رهائی اونها از قيد 
استثمار و همه ستم هائی که می بينن در 
گرو مبارزه  برای ایجاد یک جامعه 

و اونها نباید اجازه بدن که .  سوسياليستيه
اندیشه های فمنيستی ضد مرد در صفوف 

نيست و البته متحد زنان و مردان کارگر و کمو
همه زنان ومردان تحت ستم ایران،که بر عليه 

و کمونيست  به نظر من نيروهای چپ
مسئوليت خيلی  بزرگی در قبال جنبش زنان 

خب در این شکی نيست که .  به عهده دارن
موضوع در جنبش زنان تحقق حقوق زنان 

ولی هم زنان .  هستش،موضوع، حقوق زنانه
بخشی از جامعه رو تشکيل می دن، و هم 
جنبش زنان بخشی از جنبش های اجتماعی 

البته در نتيجه کمونيست ها، که . ایه
منظورمان هم مردها و هم زنان کمونيسته، 
باید  به این جنبش واقعا بايد به اين جنبش 

به خصوص در . زنان با جدیت الزم توجه بکنن
شرایط جامعه ایران که مسأله زنان با 

و در اعماق . گستردگی خيلی زيادی مطرحه
جامعه در ميان زنان زحمتکش اين مسئله 

ها، مسئوليت مطرحه، در نتيجه کمونيست
این . کمونيست ها در این مورد خيلی بيشتره

مهمه که بدونيم، از یک طرف، جنبش زنان 
بدون قرار گرفتن تحت یک رهبری راستين 
کمونيستی نمی تونه به خواست های 
و . عادالنه خودش برسه؛اين يک طرف مسئله

طرف دیگه هم اينه که، هيچ جنبش انقالبی 
نمی تونه به  هم بدون شرکت وسيع زنان ،

يعنی این دو تا به هم وابسته . پيروزی برسه
  . هستن
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   .جمهوری اسالمی دارن مبارزه می کنن، خللی ایجاد بکنه
  

دو نکته مطرح شد توی بحثهايتان اينکه راه های عملی و همچنين : سئوال
انديشه های مارکسيستی برای حل مسئله زنان اين مسائل برای حل واقعی 

عنی متحقق شدن برابری و آزادی کامل و همه جانبه، و ريشه ای مسئله زن ي
اين . زنان چه بايد بکنند خود زنان تو اين مسئله چه نقشی بايد داشته باشند

چه بايد کرد فکر می کنم توی برنامه ها بايد مرتب مطرح بشه که باالخره در 
اين رابطه برای آزادی و برابری چه گام های عملی چه راه های عملی که 

هم توضيح داديد ولی دوست دارم بيشتر توضيح بدهيد که چی ميشه  شما
  کرد ؟

  
حاال شما در مورد راههای، راه حل های واقعی و ريشه ای مسئله زنان . بله :پاسخ

. داريد صحبت می کنيد من فکر می کنم که به درستی روی اين کلمات تاکيد می کنيد
نان ، خب، این نشون ميده که پس حل واقعی و ریشه ای مسأله ز وقتی می گيم راه

من حتما در اين . حتما راه های غير واقعی و غير ریشه ای مسأله زنان هم وجود داره
  .مورد می گم

  
این . ببينيد يک وقتی صحبت از اينه که مسأله تبعيض بين  زن و مرد در قانون حل بشه 

قانونی دارای حقوق  هم البته خودش بخشی از مسایل زنانه و باید زن و مرد به لحاظ
که البته می دونيد که االن در جوامع غربی حاال به خاطر آن مبارزات . مساوی باشن

گذشته و به خاطر اون شرايط بين المللی که وجود داشت يعنی پيروزی  انقالب 
سوسياليسی اکتبر در روسيه، به خاطر همان وضعيت به هر حال در جوامع غربی االن، 

ولی متأسفانه ما در ایران تا وقتی که  .البته برابری قانونی بوجود آمده اين تا حد زيادی 
رژیم جمهوری اسالمی بر سر کاره و سيستم سرمایه داری برجامعه مون حکم می 
کنه ، نمی تونيم شاهد باشيم که قوانين تبعيض آميز ی که وجود داره بين زن و مرد، 

اما . عا چنين چيزی هيچ وقت عملی نميشهدر چهار چوب این رژیم واق. اين از  بين بره
برای این که زنان ایران هم به برابری با مردان در قانون دست پيدا بکنن و هم به آزادی 
واقعی برسند، باید جمهوری اسالمی سرنگون بشه و به جای سيستم سرمایه داری 

ر گونه وابسته حاکم، چنان سيستم اقتصادی ای پی ریزی بشه که بتونه راه رو بر ه
آن وقت  در این صورت نه فقط براحتی می شه قوانين مترقی ای که . استثمار ببنده

تساوی زن و مرُد تأمين می کنه بوجود آورد، بلکه شرایطی هم در جامعه بوجود می آد 
آن وقت در چنان شرایطی ميشه . که امکان رشد و تعالی هر چه بيشتری به زن می ده

رش پيدا می کنن که به ستم هائی  که در حال حاضر به تصور کرد که نسل هائی پرو
زنان روا می شه به عنوان یکی از موضوعات درس کالس تاریخ خودشون ، نگاه خواهند 

  . کرد
  

رفيق اشرف با عرض معذرت، وقت زياد نمانده  وقتمان، من هم : سوال
  ... سواالت زيادی هنوز مانده اگر ميشه يک کمی لطف کنيد کوتاه تر

  
من فقط اين رو بگم که جواب سئوال شما به طور مشخص اینه که برای .  حتما :اسخپ

متحقق شدن برابری و آزادی کامل زن و مرد و رسيدن به آزادی زن، واقعا باید انقالب 
  .هيچ راهی جز یک انقالب نمی تونه آزادی رو برای زنان به ارمغان بياره . کرد

  
ولی يک سوالی . ف هاتان را قطع کردمدقيقا من با عرض معذرت حر: سئوال

که فکر می کنم که خيلی الزم است که اين سوال مطرح بشه به خاطر اين 
است که عجله داشتم که حتما اين سوالم مطرح بشود تا وقت مان تمام 

جنبش رهائی زن برای اولين قدم حول  نشده سوالم هم اين است که
وده ایی باید متشکل شود،به خاطر خواستهای رادیکال خود در ابعاد وسيع و ت

بوجود آمدن اين خواستهايشان اما از يک طرف در واقعيت با چنين سازمان 
چه مانعی سرراه وجود دارد؟ برای . یافتگی ای در مبارزات زنان روبرو نيستيم

متشکل شدن چه باید کرد و فکر می کنيدچه نوع تشکلی الزم است برای 
مستقل زنان صحبت می کنند من بحثم در  شرايط حال؟ خيلی ها از تشکل

  اين رابطه است فکر می کنيد چه نوع تشکلی در شرايط فعلی الزمه ؟  
  

از یک . بله شما نکته جالبی رو داريد مطرح می کنيد، واقعًا این یک تناقضه :پاسخ 
طرف اگر قراره  زنان ستمدیده ایران به حقوق پایمال شده خودشون دست پيدا بکنن 

متشکل بشن و از طرف دیگه هم می بينيم که هيچ تشکل زنانی در ابعاد توده ای باید 
ولی البته مسأله تشکل در ایران صرفًا به مسأله زنان محدود نمی . و  وسيع وجود نداره

. شه، بلکه هيچ قشر و طبقه ای حتی برای مبارزات صنفی خودشون هم تشکل ندارن
کنه به خاطر  عدم آگاهی مردم،  و  مسایل در گذشته، خب، تصور مي شد که اين مم

ُ  علت اصلی اين وضع وجود يک . فرهنگی و   این جور چيز ها باشه  ولی واقعا
اگر ما  به تاریخ . ديکتاتوری در ايرانه، که اين ديکتاتوری هم ماهيت امپریاليستی داره
ينيم که جامعه ما گذشته ایران نگاه بکنيم ، يعنی واقعا الزمه که اين برخورد بشه، می ب

. از زمان رضا شاه یعنی همين پدر شاه منفور، به یک جامعه نو مستعمره تبدیل شد

جامعه نومستعمره هم جامعه ایه که ظاهرًا 
مستقله و ظاهرًا یک حکومت خودی بر اون 
حکم می رونه ولی در واقعيت قدرت اصلی در 
دست امپریاليست ها قرار داره  و به همين 

شریان های اقتصادی در  خاطر هم همه
به هر . جهت منافع اونها سازمان پيدا کرده

حال به خاطر يک هم چين زمينه عينی 
هستش که در ايران  از همان زمان رضا شاه 

حاکم  یک دیکتاتوری خيلی وحشيانه در ايران
شده که اين ديکتاتوری جمهوری اسالمی 
هم همون ماهيت رو داره منتها به اصطالح 

  . داره شکل مذهبی
  

ولی اگر به تاریخ گذشته ایران هم نگاه بکنيم 
اون . یک تجربه مثبتی هم آنجا ما می بينيم

حاال  یا به  - اینه که هر وقت  به يک دليلی
خاطر شرایط بين المللی، یا رشد مبارزات 

هر  - مردم و تشدید تضادهای درون حکومت
وقت که اين عوامل باعث شده که  در سد 

شکاف بيفته، و حکومت هر  اين دیکتاتوری
وقت تضعيف شده، مردم امکان پيدا کرده ان 

ما تجربه های .  که خودشونو متشکل بکنن
زيادی تو اين زمينه داريم مثال در تجربه سال 

شاهد بودیم که  با از  بين رفتن  ۵٧
دیکتاتوری که به طور موقت از بين رفت، 
چطور در سنندج، بنکه ها ، یا شوراهای 

وجود آمد و یا در کارخانه های مختلف محلی ب
در سراسر ايران تشکل های صنفی ایجاد 

حتی ما تجربه خيلی به اصطالح روشن . شد
تری هم در اين زمينه داريم مثال اگر برگرديم 

 ١٢یعنی١٣٣تا  مرداد  ١٣٢٠به سالهای بين 
سال، تا زمان کودتای شاه دیکتاتوری در طی 

ود که حتی سال چنان شکافی برداشته ب ١٢
احزاب و سازمان های سياسی هم امکان 

ما از اینجا . اصطالح پيدا کرده بودنفعاليت به 
می تونيم اين تجربه تاريخی رو جلوی 
خودمان به اصطالح بگذاريم و روش تامل 
بکنيم و متوجه بشيم که، برای این که زنا هم 
بتونن در تشکل های وسيع توده ای متشکل 

همه مردم آنقدر گسترش بشن، باید مبارزات 
و عمقی پيدا بکنه که دیکتاتوری را تضعيف 
بکنه و نذاره عملکرد هميشه گی شو داشته 

از اين جاست که خب زنان موظف . باشه
هستند که همانطور که برای تحقق همه 
خواسته های عادالنه خودشون مبارزه می 
کنن، در عين حال هم دست در دست مردان 

ارزه عمومی هم که تحت ستم تو اين  مب
برعليه کليت رژیم جمهوری اسالمی وجود 

به نظر من  این . داره  فعاالنه شرکت بکنن
راهيه که نوید ميده که ديکتاتوری تضعيف 
بشه و در پی خودش می تونه شرایط ایجاد 
تشکل های توده ای برای زنان هم بوجود 

  . بياد
  

مرسی رفيق اشرف  :تلويزيون کومله
ی بيشتر دوست داشتيم که دهقانی ما خيل

ادامه داشته باشد مصاحبه مان ولی 
متاسفانه دوستان اشاره می کنند که 

با تشکر از شما رفيق . وقتمان تمام شده 
اشرف دهقانی که در اين برنامه همراه ما 
بوديد  و با تشکر از شما ببيندگان عزيز که تا 

  .اين لحظه با ما بوديد
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. ته را به رنگ لباس عروس سفيد کرده بودبرفی سنگين تمام شهر خف
نکبت ترس و خفقان بر گستره خانه . ولی از شادی و نشاط خبری نبود

ی بی اعتمادی روحيه. هيچ صدای اعتراضی نبود   .بزرگ ما خيمه زده بود
. چاپلوسی و ریا به بقا و دوام استبداد یاری ميرساند. در فضا موج ميزد

ردم، بی حرکت و خاموش زير سلطه فقر و م یزندگی یکنواخت و تکرار
. بود 40اين سيمای جامعه ما در سالهای دهه .  سرکوب جریان داشت

شرايطی که سرکوبگری های ديکتاتوری شاه و شکست مبارزات پيشين 
  . رکود و خمود را بر جامعه حاکم کرده بود

 
د، تالش خود را آغاز کردن" آرمان خلق"در چنين شرایطی بود که رفقای 

در بند بود " خلق"آموختند، خروشيدند و جان بر سر آرمانشان که رهایی 
  .نهادند

 
آشنائی برادرم ناصر کريمی با همايون اين دوستی به رفاقتی  پس از

گل بود که در يکی ديگر از رفقای اين گروه هوشنگ تر. جاودانه منجر شد
گر بود و  او آرایش. همسايگی ما در یک مغازه ی سلمانی کار می کرد

هوشنگ از . بعدها  سر بچه ها را  هم هميشه وی اصالح می کرد
نوجوانی به کار مشغول شده بود و در غياب پدر تالش می کرد بخشی از 

  .هزینه خانواده را  برای کمک به مادرش تامين کند
  

ناصر کریمی به علت وضع بد مالی اجبارا ترک تحصيل کرده و مغازه بلور 
خانه ما و مغازه که در کنار هم بودند، عمال . اداره ميکرد فروشی پدرم را 

پاتوق بچه هایی شد که به قول آن دوره ای ها کله شان بوی قورمه 
در چند صد متری خانه ی ما باشگاه جوشن، ميعادگاه  !سبزی می داد

دیگری برای این جوانان ُپر شور و شر بود که در آن جا کشتی می گرفتند، 
می کردند و گاهی سر کوچه باشگاه با جنگ و دعوا از حریم واليبال بازی 

که . کردندمحيط سالم شان دفاع و روی الت و لوت های شهر را کم می
در این عرصه برادر ديگرم حسين هميشه پيش قدم بود و سر نترس اش 
. زبانزد عام و خاص، و در دفاع از بچه های دیگر لحظه ای تردید نمی کرد

  .یت دیگری داردکه این خود حکا
 

تا جائی که من می دانم بهرام طاهرزاده و بعدا ناصر مدنی از طریق 
در ضمن نمی توان از بچه های آرمان خلق . همایون، به این جمع پيوستند

. رضا ُاشترانی یادی نکرد گفت و نوشت و از معلم آن ها زنده یاد غالم
گونه  همان. ندانسانی که بسياری از او درس شهامت و فداکاری آموخت

های چپ را از وی فرا  گرايش به آرمان که ضرورت مبارزه با ديکتاتوری و
  .گرفتند 

 
غالم رضا ُاشترانی که خيلی از ما وی را عمو خطاب می کرديم، شهامت 

اش زبانزد همگان بود و به همين خاطر بارها به زندان افتاد و  و شجاعت
ر جريان انقالب همراه دیگر زندانيان در اسارت ماند و د 57آخرین بار تا سال 
عمو ُاشترانی از مقاوم ترین زندانيان سياسی ایران بود . سياسی آزاد شد

. که مقاومت اش در زير وحشيانه ترين شکنجه ها زبانزد عام و خاص بود
  .یادش جاودان باد

 
در فصل پائيز و زمستان که روزها کوتاه بود و شب ها بلند، این بچه ها در 

می ) تخمه( هجه ما جمع می شدند، شطرنج بازی می کردند و چنخان
شکستند و يادم است که همایون با پوست تخمه کدو چيزی شبيه نخل 

که برای من با توجه به سن کمی که داشتم خيلی  خرما درست می کرد

یکبار بازی شطرنج بين ناصر و همایون بيش از سه روز طول . جالب بود
  .ازی بحث و گفتگو هم جریان داشتالبته همراه ب. کشيد

 
چهره جامعه داشت عوض می  41ها که با رفرم های سال  در آن سال

شد و کارخانجات مونتاژ از گوشه و کنار سر بر می کشيدند تازه ماشين 
. پيکان وارد بازار شده بود و به گمانم قيمت اش سيزده هزار تومان بود

که  هابچهعی به اسم يکی از حسين پيشنهاد کرد که بيائيد به طور جم
حسين به . معلم است و احتماال می تواند وام بگيرد یک ماشين بخریم

و به همين خاطر همه را به کبابی . تازگی گواهينامه رانندگی گرفته بود
  . دعوت کرد - که در بروجرد خيلی معروف بود - غالمعلی 
 

به همين دليل هم  . حسين تيپ ورزيده و ورزشکاری بود و در واليبال خبره
. ر ُقرق حسين و دوستانش بودجوشن دزمين واليبال باشگاه  ،در تابستان

بندی  شت، گهگاه شرطاها تماشاچی بسياری د بازی واليبال آن و
. ناچيزی هم صورت می گرفت که جدی بودن بازی را دو چندان می کرد

ر گاهی در سينمای شه. ها رفتن به سينما بود يکی ديگر از تفريحات آن
از . اوقات فيلم خوبی هم می آوردند که بچه ها به دیدنش می رفتند

زنگ ها " ها ديده ام فيلم جمله فيلم هائی که در خاطرم هست که با آن
بيشه ی کبيری و بيشه قوام و . می باشد " دنبرای که به صدا در می آی

صدای  و از. ین بچه ها بودَمُلونی ا تک درخت، محل آب تنی و به قول ما
دلکش، ویگن، مرضيه، ناهيد و بنان لذت می بردند، و بعدها تئودوراکيس 

  .به این ليست اضافه شدند... ونانیی
 

ها تحت تاثير بيعدالتی ها و زورگوئی هائی که در سطح به مرور زمان بچه
جامعه می ديدند به مخالفت با وضع ناعادالنه موجود برخاسته و گرايشات 

دا کردند به همين دليل هم کتاب های خانه ی ما سياسی ضد رژيمی پي
هم زیاد و زیادتر شد تا جایی که گاهی فریاد پدرم در می آمد و منزل مادر 

در کنار خواندن این . بزرگم به مخفيگاه کتاب های این جمع تبديل شده بود
کتاب ها، گوش دادن به رادیوهای خارجی و ضبط بخش هایی از آن ها و 

به صورت جزوه های کوچک قابل حمل از کارهای آن ها سپس بازنویسی 
  .ثابت این جمع شد

 
چون هدف از اين نوشته گرامی داشت خاطره رفقائی است که با خون 

کردند پس  خود راه سرنگونی رژيم وابسته به امپرياليسم شاه را هموار
ضروری می دانم از رفيق ناصر مدنی به خصوص ياد کنم که اولين بار کتاب 

جالب بود که  ی صمد بهرنگی را برای من و دیگر بچه ها قرائت کرد وها
را درست تلفظ " کوراوغلو"هيچ کدام از ما در آن زمان نمی توانستيم نام 

به خاطر می آورم که ناصر مدنی زمانی که لوزه چرکی اش را عمل . کنيم
من گفت کرده بود همراه با برادربزرگم ناصر به خانه ما آمدند و برادرم به 

که يکی از بستنی  - بار برای ناصر از مش قاسم  ساعت یک که هر دو
بستنی بخرم و خودش تا جائی که  -  فروشی های معروف بروجرد بود

 روز برای من و بچه های دیگر روز آن. يادم است حتی برای ناهار هم نماند
خاطره انگيری بود چون ضمن خريد بستنی برای ناصر که واقعا دوست 

داشتيم حسابی هم بستنی خوردیم، به خصوص که ناصر تمايلی به اش 
  ! خوردن بستنی نداشت و ما بايد وظيفه او را هم انجام می داديم

 
جا که خانه ما عمال پاتوق اين بچه ها شده بود بنابراين رفت و آمد  از آن

اخالقی شان باعث شکل  منش و رفتارمداوم اين بچه ها به خانه ما و 
مهربانی و صفا . ها شده بود بط عاطفی بين افراد خانواده ما با آنگيری روا

  جاودان باد 

  ياد و خاطره 

 !گروه آرمان خلق

 



11 صفحه          136شماره                                      پيام فدايي 
 

  

و صميميت این بچه ها آن قدر زیاد بود که مادرم هميشه می گفت شما 
خيلی  مادرم آخه  .خيلی خوش شانس هستيد که اين همه داداش داريد

 همان . ها، برادر بزرگم ناصر را داداش صدا کنيمدوست داشت که ما بچه
ها را می شناختيم و دوست داشتيم مادرم هم  ما تک تک آن طور که
ها را می شناخت به همين دليل هم گاه سر به سر هوشنگ  همه آن

می گذاشت و می گفت که دیگر وقتت رسيده، باید دستی برات باال 
هوشنگ با خنده به مادرم پاسخ می داد که مادر،  و. بزنيم و ازدواج  کنی

اد خواهيم شد و با گفتن اين جمله غش غش  می ما پنج تایی با هم دام
  . خندید

 
کوهنوردی، ورزش و مطالعه به صورت جدی که به معنی گرايشات 

رژيمی تلقی می شد، عده ای را به این جمع اضافه و  سياسی و ضد
يکی از اولين حرکات اعتراضی که این . عده ای را  از آن ها دور می کرد
ض شاگردان کالس ششم متوسطه جمع در آن شرکت کرد، اعترا

دبيرستان های بروجرد به آموزش و پرورش بود که گویا این اعتراض 
در این اعتراض . سراسری بود و منجر به درگيری با ماموران شهربانی شد

کاپشن يکی از بچه ها همراه با کارت شناسایی اش به دست ماموران 
  .ر نگرفتشهربانی افتاد و بر سر این غفلت چه بحث ها که د

 
تعدادی از اين جمع چه به دليل افکار  ،تابستان که ایام تعطيالت بود

شان به صورت موقت در یمال جديدی که پيدا کرده بودند و چه به دليل نياز
شروع به  ،والن از توابع بروجرد به اسم کارگر سادهچکارخانه قند چاالن 

ود را خصاب کارگری ها اولين اعت در همين دوران بود که آن. کار کردند
  .سازمان دادند که منجر به بيکاری تعدادی از خودشان شد

 
ستقر شده بود به این مجموعه که بيش تر م ساواک که تازه در بروجرد

مواقع با هم بودند مشکوک می شود و یکی از جوان ترین اعضاء این 
يعنی ناصر مدنی را شبانه در منزلش بازداشت و به مدت چند روز  ،جمع

چيزی در رابطه با روابط  ،که با هوشياری ناصر ،مورد بازجویی قرار ميدهد
ولی از آن موقع به بعد . با همديگر به دست ساواک نمی افتد هابچه

مدتی بعد بهرام . مسایل امنيتی بيش تر و بيش تر رعایت می شود
طاهرزاده که رفاقتی دیرینه با زنده یاد دکترهوشنگ اعظمی لرستانی 

گویا به خاطر عالقه وافری که هوشنگ به بهرام داشت بعدها " داشت و
دستگير و چند ماهی در زندان قزل قلعه " اسم پسرش را بهرام گذاشت
او در آن جا پيوند نزدیکی با دیگر زندانيان . در تهران زندانی می شود

این پيوند به سبب . سياسی خصوصا زنده یاد بيژن جزنی برقرار کرده بود
تر صورت ميگيرد و به رفاقتی  رینه هوشنگ اعظمی و بيژن سریعرابطه دی

بهرام با کوله باری از تجربه و نظرات جدید از زندان آزاد . منجر می شود
  . شد

 
در اين فاصله اين جمع با مطالعاتی که کرده بود و آگاهی هائی که به 
 دست آورده بود و همچنين تجربياتی که از زندان و کار مبارزاتی کسب

نموده بود قادر گشت کم کم روابط محفلی فی مابين خود را منسجم تر 
در آن زمان گروه کار . نموده و در جهت شکل دادن به يک گروه گام بردارد 

سياسی ميان دهقانان را در دستور کار گذاشته و حول عملی کردن آن 
ین نشان از گرایش ا ،فعاليت در روستا و کار بين دهقانان. اقدام می کند

کشاکش و اختالف دو بلوک . بچه ها به نظرات مائو و انقالب چين داشت
سوسياليستی آن زمان يعنی چين و شوروی منجر به انشعابات بسياری 

این . در بين گروه ها، سازمان ها و احزاب چپ در عرصه جهانی شده بود
ع مواض. بی تاثير نبود ، در رابطه با جریان های مبارز ایرانی نيزانشعاب

چينی ها در عرصه سياست جهانی و حمایت بدون قيد و  "رادیکال تر"
نقش مخرب حزب  شرط آن ها از مبارزه عليه امپریاليسم و از سوی ديگر

توده در ایران که مورد تایيد شوروی ها بود در مجموع گرايش به انديشه 
اعضای گروه . ده بودکر تقویتهای مائو را در جنبش کمونيستی آن زمان 

لنينيست بودند و رهایی و نفی سلطه  -  رمان خلق مارکسيستآ
تا حدود زیادی مستقل از دو بلوک  - حاکمه را هامپرياليسم و طبق

یعنی کارگران " خلق"عمدتا کار  -  سوسياليستی جهانی آن زمان
  .،دهقانان و اقشار مختلف خرده بورژواری می دانستند

 
د که به هر چيز که اعتقاد دارند بايد جا که اين رفقا بر اين باور بودن از آن

گل زیر در روستا هوشنگ ترسياسی عمل کنند پس با پذيرش ضرورت کار 
پوشش کار آرایش گری به روستاهای اطراف بروجرد می رود و ناصر 

طان از توابع اليگودرز لرستان لدر روستای چمن س هم چند ماهی کریمی
هوشنگ توسط ماموران  در جريان اين تجربه است که. کار می کند

عمال  ،ژاندارمری بازداشت می شود و رفقا با جمع بندی از اين حرکت خود
و کارخانه می  کار سياسی در روستاها را کنار گذاشته و راهی محيط کار

  . شوند
 

يکی ديگر از تجربيات گروه در برخورد با دستگاه سرکوب دشمن در همين 
ی هوشنگ که داشته از منزل شبی سرد پائيز در. زمان پيش می آيد

خارج می شده به وسيله ماموران  - که کارگر نانوایی بود - دایی اش 

آگاهی اشتباها به جای کسی دیگر که گویا قاچاقچی بوده است دستگير 
، به دست ماموران آگاهی همراه او ی دست نوشتهو جزوه ،می شود
  .می افتد
 

ه گروه زير ضرب قرار مقاومت هوشنگ در زير شکنجه باعث می شود ک
تا جائی که به خاطر دارم هوشنگ نزدیک به یک سال را در زندان  نگيرد و

دوران اسارتی که تجربه . های بروجرد و خرم آباد و اهواز سپری می کند
مبارزاتی وی را فزونی بخشيده و عزم اش را برای مبارزه عليه سلطه ی 

های های  ا که در زندانوی اجحافاتی ر. امپریاليسم دو چندان می کند
ها رنج برده بود را در آخرین  خرم آباد و اهواز به چشم ديده و از آن

او نوشته است ما . دفاعش، که بعد ها منتشر شد، مطرح کرده است
برای نفی استثمار انسان از انسان احتياج به یک سازمان انقالبی منضبط 

مبنای کار خود قرار  سم رايلنين–و پوالدین داریم که تئوری مارکسيسم 
. دهد و خود را سربازی از لشکر زحمتکشان ستم دیده ی ایران می نامد

با دستگيری هوشنگ و تشديد حساسيت های ساواک بچه ها حاال 
ناصر مدنی زیر . ندبينفضای شهر را برای فعاليت خویش نامساعد می

یمی در و ناصر کر. خانه ای در تهران اجاره می کند ،گرفتن دیپلم پوشش
  .استخدام می شود ،کارخانه شير پاستوریزه تهران به عنوان کارگر ساده

  
بهرام طاهرزاده معلم یکی از دور افتاده ترین روستاهای آذربایجان و 

رابطه بچه ها بتدريج . دنشومی دانشگاه تبریز یهمایون کتيرائی دانشجو
از  و عليرغم فواصل جغرافيائی محکم و فعاليت سياسی شان دیگر

و ارتباطات فردی و گسترده با اعضای . چهارچوب محفلی خارج شده است
  .دیگر گروه ها برقرار می کنند

 
های گروه بهرام طاهرزاده به  برای تامين امکانات جهت گسترش فعاليت

صورت مخفی و با پای پياده از آذربایجان به یکی از شهرهای ترکيه می 
تقاضای  ،ابق توده ای مالقات کردهجا با يکی از افسران س رود و در آن

کمک برای پيشبرد امر مبارزه را مطرح می کند که با پاسخ منفی نامبرده 
از قرار حزب توده فقط به کسانی کمک می کند که در  . مواجه می گردد

ناصر . چارچوب نظرات حزب عمل کنند و بهرام دست خالی برمی گردد
جا با  به کار شده بود در آن کریمی که در کارخانه نورد اهواز مشغول

عباسی که در آن کارخانه کار می کرد و اتفاقا همشهری اش از  مهندس
اين رابطه کم کم بار سياسی هر چه . آشنا می شود ،آب در آمده بود

بيشتری پيدا کرده و به سطحی می رسد که ناصر بعد از مدتی وی را به 
های جديد به نامبرده بعد ها آموزش سياسی بچه . گروه معرفی می کند

در  ابعد ،در آلمان تحصيل کرده بود که مهندس عباسی. واگذار می شود
جریان اقدامات عملی گروه، عالیمی از تزلزل و تردید به مبارزه را به 
نمایش می گذارد، به گونه ای که بچه ها ديگر او را در جریان خيلی از 

کم نبودند که از مبارزه و البته شبيه به این فرد . مسایل قرار نمی دهند
  .انقالب سخن می گفتند ولی در زمان عمل جا خالی می کردند

 
یادم می آید شبی همایون داستان مکالمه خودش با یکی از این افراد را 

قدر توصيف های همايون از آن فرد و برخورد  اين. برای جمع تعریف می کرد
.  ام مدت می خنديدندهايش عينی و جالب بود که بچه ها تم ها و واکنش

اون فرد   .آخر همایون به قول بچه ها خيلی محجوب بود و آرام و خونسرد
همه می " . خر ما از ُکره گی ُدم نداشت"به همایون گفته بود که 

خندیدند و هوشنگ و بهرام مدام می گفتند که کاش ما آن جا بودیم، چون 
فزونی می گرفت  جا البته خشم بچه ها آن. همگی او را می شناختند

که بعضی از این افراد عجز و ترس خود را با رنگ و لعاب اختالف نظری 
گرنه انسان های شریفی بودند که رک و راست می  همراه می کردند و

و هيچ مشکلی هم با بچه . گفتند که این وظایف از عهده ما بر نمی آید
ا به شمار ها پيدا نمی کردند چون صداقت مهم ترین معيار رفاقت آن ه

   .می رفت

ها و بن بست  فضای سياسی حاکم بر جامعه در آن سال
مبارزاتی که گريبان جنبش را فرا گرفته بود، همه نيرو های 
انقالبی را به تکاپوی پيدا کردن راهی انداخته بود که بشود با 

د غلبه کرده و راه پيوند با توده ها و پيشبرد آن بر بن بست موجو
آزاد کردن انرژی انقالبی و تشکيل سازمان انقالبی طبقه کارگر 

غالب در تکاپو برای اين راهگشائی بود که . را هموار نمود
جنبش کمونيستی به ضرورت اعمال قهر  رزمندگان انقالبی
رو اين نياز از دل واقعيات جامعه خود را به ني. انقالبی رسيدند

های انقالبی تحميل می کرد به همين دليل هم بود که در آن 
ها محفل و گروه کوچک بدون ارتباطی ارگانيک با هم  زمان ده

جهت پاسخ گوئی به ضرورت زمان بسوی مبارزه مسلحانه روی 
و خيلی از انقالبيون آن زمان همه وجود خود را وقف . آوردند

های آرمان ود است بچهاما آن چه مشه .اعتالی اين راه نمودند
خلق مبارزه عليه رژیم وابسته شاه و تغيير شرایط جامعه را 
مقدم بر توافق روی چارچوب های شسته و رفته نظری حول 

  . یک برنامه تدوین شده ميدانستند
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طرح شده بوده نقشه فراری  هابچهيکی از ايده هایی که شنيدم در ميان 

قرار بود که . دادن پرويز نيکخواه بود که به زندان بروجرد تبعيد شده بود
ناصر و هوشنگ و بهرام و چند نفر دیگر در یک نزاع دسته جمعی یک دیگر 

عدم رضایت اجبارا راهی زندان  را مضروب سازند و با سر و صورت زخمی و
این که این طرح چرا اجرا نشد و یا از امکانات الزم . شهربانی شوند

برخوردار نبودند من از آن بی اطالع هستم ولی هستند کسانی که از این 
که . قضيه مطلع اند و احتماال اطالعات بيش تری در این زمينه دارند

ناصر کریمی . تيار جنبش قرار دهنددر اخ اميدوارم داده های خود را زودتر
بانک ملی  موجودی در راستای تامين مالی گروه،همراه با هوشنگ 

موجودی آن حدود سيزده ميکنند که  مصادرهخوش را  -شعبه سرسبيل 
  .هزار تومان بوده است

 
همایون از طریق يکی از همشهری هايش که او نيز دانشجو بود با زنده 

تبریز مالقات می کند و از این طریق، نظرات یاد اسداهللا مفتاحی در 
جریانی که بعدها به چریکهای فدایی خلق معروف شدند به درون گروه 

با تعميق روابط رفقا با گروهی که از طريق رفيق اسداهللا .  آورده می شود
مفتاحی با آن آشنا شده بودند جزوه ای از چه گوارا یکی از رهبران انقالب 

که بچه های آرمان خلق . در اختيار رفقا قرار می گيرد ها کوبا از طرف آن
در نوشته ای شخص چه گوارا  و انقالب کوبا را به شکل تند و تيز مورد نقد 

بر  دیدگاه مائوآن ها با مقایسه انقالب چين و کوبا نقدی از . قرار می دهند
ين گویا بعد از این نوشته با بحث های نظری ب. جزوه مزبور ارائه می کنند

کم رنگ  گواراانقالب کوبا و اندیشه چهو چنين نگرشی به  نگاهطرفين این 
ی عملی چریکها در گروه غالب  و برنامه و بيشتر تئوري. می شود
اميدوارم افرادی که از این موضوع اطالعات بيشتری دارند برای . ميشود

  .به جنبش ارائه کنند مکتوب و را آنشناخت چارچوب نظری گروه 
 
ها و بن  است که فضای سياسی حاکم بر جامعه در آن سال روشن

بست مبارزاتی که گريبان جنبش را فرا گرفته بود، همه نيرو های انقالبی 
را به تکاپوی پيدا کردن راهی انداخته بود که بشود با پيشبرد آن بر بن 
بست موجود غلبه کرده و راه پيوند با توده ها و آزاد کردن انرژی انقالبی و 

در تکاپو برای اين . تشکيل سازمان انقالبی طبقه کارگر را هموار نمود
جنبش کمونيستی به ضرورت  غالب رزمندگان انقالبیراهگشائی بود که 

اين نياز از دل واقعيات جامعه خود را به نيرو . اعمال قهر انقالبی رسيدند
ها  ههای انقالبی تحميل می کرد به همين دليل هم بود که در آن زمان د

محفل و گروه کوچک بدون ارتباطی ارگانيک با هم جهت پاسخ گوئی به 
و خيلی از انقالبيون آن . ضرورت زمان بسوی مبارزه مسلحانه روی آوردند

اما آن چه مشهود  .زمان همه وجود خود را وقف اعتالی اين راه نمودند
ایط های آرمان خلق مبارزه عليه رژیم وابسته شاه و تغيير شراست بچه

جامعه را مقدم بر توافق روی چارچوب های شسته و رفته نظری حول یک 
  . برنامه تدوین شده ميدانستند

 
صبحی مه آلود که هوا آبستن باران بود، ناصر و هوشنگ و بهرام به قصد 

جا چه  که آن این. مصادره بانک ملی شعبه آرامگاه حرکت می کنند
فهميدیم گویا بعد از مصادره ی های رژیم  گذشت را ما از طریق روزنامه

پول موقعی که سوار موتور می شوند به علت لغزندگی زمين و شتاب در 
و صدای کارمندان بانک که فریاد می زدند  فرار، زمين می خورند و با سر

که . آی دزد و غيره، به وسيله عده ایی از مردم محاصره می شوند
ن ها را متفرق کند تا هوشنگ با شليک چند تير هوایی سعی می کند آ

در این رابطه ناصر دستگير و هوشنگ و بهرام . شاید راه گریزی بيابند
اما بهرام اشتباها سوار اتوبوس تهران بروجرد . موفق به فرار می شوند

فردای آن روز با   .می شود که در بين راه شناسایی و دستگير می شود
اصر و بهرام با خبر می آمدن روزنامه کيهان به شهر همگی از دستگيری ن

شایان ذکر است که ناصر با کاله گيس و تغيير چهره خود را به . شوند
  . اسم رضا رضایی معرفی کرده بود

عکس ناصر و بهرام را بر دکه اش  ،رضا مامی روزنامه فروش محل ما
نمی دانم . چسبانده بود و فریاد می زد سارقان بانک دستگير شدند

و وحشتناکی قرار سخت  در موقعيت حسين. ودقصدش از این کار چه ب
  . بود قرار گرفته در جریان ضربهتر زودو فکر می کنم  داشت

 
ناصر و بهرام ابتدا ماموران آگاهی را گمراه می کنند و می گویند که به 
خاطر یک هنرپيشه زیبا دست به این اقدام زده اند و خانواده ناصر و بهرام 

. ها بدست آيد انند تا اطالعات بيشتری از آنبه اصرار حسين منتظر می م
مدتی بعد حسين و هوشنگ در بيشه ی کبيری حوالی بروجرد هم دیگر 

این قرار به اصرار حسين صورت می گيرد و حسين و . را می بينند
هوشنگ برای آزادی بچه ها به توافق می رسند که سفير اسرائيل را 

با توجه . قشه ای در سر داشتندشاید هم از قبل چنين ن گروگان بگيرند ،
هائی که مصادره شده  به شروع مبارزه مسلحانه در سطح جامعه و بانک

 پرونده سياسیو ساواک به حرکت ناصر و بهرام مشکوک شده  ،بود
ها را از اداره اطالعات  آنسر نخی به دست ساواک ميدهد؛   سابق بهرام

ناصر و بهرام در از این رو  .شهربانی تحويل گرفته و به اوين منتقل می کند
  . اوين تحت شدیدترین شکنجه ها قرار می گيرند

 
در خيابان پنجم نيروی هوایی، حسين  50در شب دوم فروردین سال 

گویا با . همراه با هوشنگ و همایون سوار ماشين یک شخصی می شوند
بحث می  ،راننده بر سر این که ماشين را به مدت یک روز احتياج دارند

اما صاحب ماشين تن به  ،د و با او از هدف های خود سخن می گویندکنن
همکاری نمی دهد و در حين جر و بحث ماشين به جوی آب می افتد و در 

هوشنگ و همایون می . دار گشت ژاندارمری سر می رسد همين گيرو
 جگریزند و حسين کريمی که تالش می کرده، ماشين را از جوی آب خار

بچه ها چون موقعيت خطرناکی که  ،ندارم ها می افتدکند به محاصره ژا
بر می گردند و درگيری مسلحانه  ،حسين در آن گير کرده بود را می بينند

و  ه، که حسين تير خوردشودشروع میبين بچه ها و افراد ژاندارمری 
در رابطه با اين درگيری کيهان نوشت جوانی ناشناس . دستگير می شود

در جيب های او فقط یک بليط اتوبوس . کشته شد به وسيله افراد مسلح
بعد از . و یک چاقو همراه با ساعت مچی اش به دست ماموران می افتد

. عمو اشترانی تعریف کرد که حسين را زیر شکنجه کشته اند 57قيام 
شاید روزی اسناد ساواک، در دسترس همگان قرار گيرد و اندکی از این 

  .مسایل روشن شود
 

ا دو هفته بعد پدرم در بروجرد توسط ساواک بازداشت و به حدودا یک ی
گل و عده همزمان با آن برادر کوچک تر هوشنگ تر. تهران منتقل می شود

ساواک با گرفتن تعهد . ای دیگر از بچه ها در بروجرد بازداشت می شوند
که جسد حسين را به بروجرد منتقل نکنيم و مراسمی رسمی برای او 

  33به خانواده ما تحویل می دهد که اجبارا او را در قطعه نگيریم جسد را 
  .تهران دفن کردیمبهشت زهرا 

 
اما احتمال دارد که اسم . حکایت شناسایی افراد بقيه گروه در ابهام است
بدون در نظر گرفتن بار  واقعی بچه ها را پدر من و یا دیگر خویشان گروه

ان گفت که خانه های امن این می توا اطمينان اما ب. ه باشندامنيتی گفت
بچه ها در تهران و تبریز را خيلی از سمپات های خودشان هم نمی 

روز پس از بازداشت ناصر و  50هوشنگ و ناصر مدنی حدودا . دانستند
که هوشنگ با شکستن شيشه پنجره . در تبریز دستگير می شوند ،بهرام

می و خونين و بریدن شاهرگ گردنش اقدام به خودکشی می کند که زخ
گفته می شود که يکی از . همراه با ناصر مدنی به اوین منتقل ميشوند

دوستان نزديک حسين را در اوين به شدت زده بودند و خانه همایون را از 
به رو می کنند و ناصر که  عاقبت او را با ناصر کریمی رو. او می خواستند

ات او به وی می گوید فکر می کرده اين فرد از چيزی اطالع ندارد  برای نج
تو که کاری نکرده ایی هرچه ميدانی بگو، غافل از اینکه يک بار موقع جدا 

که حسين سوار تاکسی می شده و به  شدن حسين از فرد مزبور و قتي
راننده آدرس می داده نامبرده اسم خيابان نظام آباد را شنيده است و آنرا 

همایون محل را می مطرح می کند و ساواک با در دست داشتن عکس 
. ح  گردد و گویا از طریق یک یخ فروش منزل همایون شناسایی و همراه او

  . دانشجو نيز دستگير می شود. د
  

این بچه ها بعدها در زندان قزل قلعه با خشایار سنجری که در تظاهرات 
د، آشنا می شوند و بقول بوزندان  ی را دردانشجویی دستگير و یک سال

ت می شوند و احتماال بعد از آزادی خشایار و پيوستن معروف خيلی ُاخ
مان خلق به سردار فدایی حميد اش به چریک های فدایی، گروه جاوید آر

 خاطرسرود آرمان خلق با صدای حميد اشرف به . ف معرفی ميشوداشر
بعد از . دمان می "ماندگار خاطره ها"تجليل از این مبارزان ایران زمين در 

ا و چریک های فدایی، شهر خفته بروجرد به کلی تغيير اعدام این بچه ه
کرد و بيش ترین زندانيان سياسی و اعدامی را نسبت به جمعيت خود در 

  .تاریخ مبارزاتی ایران به ثبت رساند

 

 )رفيق مادر(چريک فدايی خلق، رفيق شهيد عزت غروی 
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یاد نکرد که هر  یاز مادران اما سخن گفتاز زندانيان سياسی نمی شود 
" جزیره ثبات"خل آسایش و رفته رفته م گرد آمدهروز مقابل در زندان ها 

البته بودند مادرانی که در شرایط سختی قرار . ساواک ساخته می شدند
  .می گرفتند و در ناآگاهی خویش به دنبال مقصر می گشتند

. روزی در زندان قزل قلعه همراه با پدر و مادرم در انتظار مالقات ناصر بودیم
کجا رفته بود من هم  یادم نيست پدرم. بيش تر مواقع مالقات نمی دادند

رفته بودم که برای مادران زندانيان سياسی که تشنه بودند از چند خانه 
که آن اطراف بودند آب خوردن بگيرم و بياورم وقتی برگشتم  نوساز

چشمان مادرم اشکبار و غمگين بودند با اصرار پرسيدم که چه شده است 
بچه ی تو بچه ما را از او با آه گفت که بعضی از این مادرها می گویند که 

بعد  او - نبود) رفيق مادر(اگر سخنان عزت غروی  ...راه بدر کرده است و
 ها به چريکهای فدائی پيوست و در جريان يک درگيری دالورانه در

که هم زمان به اميد مالقات پسرش   - جان باخت 55ارديبهشت سال 
فضا همچنان  ؛احمد خرم آبادی از رفقای سياهکل در آن جا حضور داشت

-صحبت. مسموم گفته های مادران دردمند ولی بی اطالع باقی می ماند
مادر فضا را دگرگون کرد و بذر همدلی، دوستی، پایداری و  رفيق های

های آن را جلوهمقاومت را بين مادران افشاند که هنوز هم سبز و سربلند 
نظير رفيق مادر  گل نيز؛ و مادر هوشنگ تردر گلزار خاوران مشاهده ميکنيم

بعد از دستگير شدن رفقا برخورد های  .ی این مادران مبارز اندادهانم
ها در هيچ شرايطی  ها در بازداشتگاه و زندان نشان داد که آن انقالبی آن

زير ستم را  یامر مبارزه برای آزادی کارگران و زحمتکشان و رهائی خلقها
را به عنوان عرصه جديدی و به همين دليل هم زندان . فراموش نمی کنند

از مبارزه برای آزادی و سوسياليسم در نظر گرفته و با مقاومت های 
قهرمانانه شان در زير شديد ترين شکنجه ها چهره دژخيمان حاکم را هر 

ها شهادت می دهند  زندانيان سياسی آن سال. چه بيشتر افشاء نمودند
می و همایون که بعد از کشته شدن حسين کریمی، ساواک ناصر کري

د و شکنجه گر ساواک خطاب به ناصر می نکمیکتيرائی را با هم روبه رو 
ت است و کابل را به دستش می دهد و می گوید اگوید که این قاتل برادر

فریاد  ،که ناصر ضمن حمله و پرخاش به شکنجه گران... بيا و وی را بزن
در آغوش گرفته می زند که این هم برادر من است و همایون را صميمانه 

 . و می بوسد
جا که مقاومت های اين رفقا در زير شکنجه های ددمنشانه ساواک  از آن

جا تنها به يکی از نمونه های آن  زبانزد عام و خاص است پس در اين
بعد از اينکه  جالدان ساواک همایون را به شدت شکنجه . اشاره می کنم 

کابل و شالق و شوک می کنند و تا جائی که می توانسته اند با 
الکتریکی وی را آزار می دهند يکی از سر بازجو های ساواک به نام 
حسين زاده يک اجاق برقی به اتاق شکنجه آورده و برای در هم شکستن 

را بدهی و با ما همکاری کنی  خودهمايون می گويد يا بايد همه اطالعات 
سارت بيشرمانه در پاسخ به اين ج. يا تو را با اين اجاق می سوزانيم

همايون خود بر خاسته و روی صندلی ای می نشيند که اجاق زير آن قرار 
اين عکس العمل جسورانه همايون باعث می شود که به جای . داشت
حسين زاده دژخيم ساواک درهم شکسته و اتاق بازجوئی را با بد و  ،وی

مامی پایداری و ایستادگی همایون در برابر ت. بيراه به خود ترک کند
يکی از سمبل های مقاومت  او را به ،شکنجه های وحشيانه ساواک

زندانيان سياسی آن  از همين رو دتبدیل کرها  در سراسر زندان مبارزان
 ابتکاریيکی از حرکات ، های جمعی خود هر روز در ورزش ،ها سال

 . و به يادش انجام می دادند او ثبت کردهبه نام  را همايون
زندانيان قديمی نزد همایون می ی زندان شنيده ام که از مبارزان قدیم

روند و می گویند اگر این بچه ها از خود دفاع سياسی نکنند فقط تو اعدام 
جا کاری به  در اين. خواهی شد و بهتر است که بقيه گروه حفظ شود

های  اما جدا از فعاليت ؛درست بودن و يا نادرست بودن اين نظر ندارم
که  -  مصادره بانک و ا و شرکت شان در جنبش مسلحانهانقالبی اين رفق

 ها بر آرمان پايداری آن و -با واکنش وحشيانه رژيم شاه مواجه ميشد 
ها را وامی داشت که جدا  کمونيستی و عزم ستودنی شان در مبارزه آن

دادگاه را نيز به محلی برای  به اصطالح از هر گونه مصلحت طلبی صحنه
بنابراين رفقای فراموش  .اد حاکم تبديل نمايندافشای جنايات استبد

نشدنی آرمان خلق در آخرين عمل انقالبی خود بيدادگاه نظامی شاه را 
های دادگاه نظامی را بر  به سخره گرفتند و سرود خوانان نمایش دلقک

 رفيق از هم جدا پنجبه اين ترتيب . کردند "چول"و به قول لرها . هم زدند
با هم داماد  به جای این کهگل به قول هوشنگ تر "آرمان خلق"نشدنی 

  .اعدام شدند 50مهر سال  17در سحرگاه  ،ندوش
زندگی بهتر و انسانی را برای  50واقعيت اين است که جان باختگان سال 

همگان آرزو می کردند و سوسياليسم را خوشبختی تبار آدمی می 
گان این سال ردهم"شان شاملوی بزرگ و به قول شاعر محبوب. دانستند

  ".گان بودندعاشق ترین زنده
  

  .یاد و خاطره ی آنان جاودان باد
  ١٣٨٩مهر ماه 

  
  .اميدوارم که این نوشته به وسيله دوستان دیگر تکميل و تصحيح شود* 

   رمانسعيد آ

   ١۵از صفحه  ....مصاحبه با يك فعال كارگري

با زری آشنا بود من   تنها کسی کهاین اتفاق افتاد   در آن روزها که
. دوستانم بدهم  اسمش را به  بود که  نداده  من اجازه  او به. بودم

او خوشحال . گفتم  را به  تمام مسئله  من روز بعد از این جلسه
شد و قرار شد هر روز یا او با سرویس من بياید یا من با سرویس 

. پيشرفت کارها بگذاریماو بروم و به اين ترتيب همدیگر را در جریان 
سایرین بگویم   داد من به  او اجازه  درست در همين شرایط بود که

  بود که  سرعت توانسته  او به. زیبا از فعالين است  او در قرقره  که
در ميان کارگران   ای را جهت تبليغ و گسترش این مسئله عده
م بهداشت عد  مسئله  اين عده  او به همراه. زیبا جمع کند  قرقره

زیبا پيش   نحو احسنی در ميان کارگران قرقره  را به   کارخانه
  . ميبردند

  های کارخانه قسمت مخلوط کن  به  ما عباس را مسئول کردیم که
و هر چند وقت یکبار در مورد مضرات پودر و بخار و   درخشان رفته

هواکش کافی وجود ندارد و شير و ماسک   دود پالستيک و اینکه
نميشود تبليغ کند بدون   کارگران داده  کافی به  اندازه  تی بهحفاظ
  .خطر بيندازد  خود را به  اینکه

  اداره  امکانات را برای نوشتن شکایت به  ما همه  در اوایل دی ماه
های اجتماعی و بلند کردن صدای اعتراض کارگران  بهداشت و بيمه

بود و ایوب و علی   شده  متن شکایت هم آماده. بودیم  کرده  تهيه
عنوان   و مش حيدر و حيدر سر سفيد و اصغر آن را به  کوچکه
  . بودند  کارگران امضا کرده  نماینده

. بيایند  اکيپ بازرسين وزارت بهداشت و بيمه  تنها منتظر بودیم که
باید در تدارک   معتقد بود که  در اين ميان زری تنها کسی بود که

او . باشيم  بازرسين نداشته  بهیک اعتصاب باشيم و کاری 
سادگی ميتوانيم انجام   خودمان به  گفت ما نباید کاری را که می

  ما معتقد بودیم که  اما همه. ادارات دولتی بگذاريم  عهده  بدهيم به
است اما باید صبر کرد   وجود آمده  هر چند آمادگی یک اعتصاب به

  است که  نفع بيمه  دیم بهچون ما معتقد بو. بيایند  تا بازرسين بيمه
  .اقدام کند  کارخانه  عليه

  بازرسان بيمه  اسالميان اطالع داد که  یکی از روزهای سرد بود که
  تمام کسانی که. خواهند بود  در کارخانه ١٢تا قبل از ساعت 

سمت جاهای بسيار غير   بازرسان را به  بودند که  مشخص شده
  . بودند  ان ایستادهبهداشتی هدایت کنند، سر جاهایش

ای از مهندسين و  بود عده  شکرچيان هم بيکار ننشسته
  بود که  آنها گفته  بود و به  را حاضر کرده  سرپرستهای کارخانه

اوضاع غير   متوجه  سر گرم کنند که  بازرسين را طوری در کارخانه
نام قاسم بهمنی   شکرچيان به  همزمان راننده. بهداشتی نشوند

  بود که  ميان کارگران فرستاده  حتی یکنفر بداند به  اینکه را بدون
بازرسين وارد شدند آنها   محض اینکه  ای را با پول بخرد و به عده

  کارگران معرفی کنند و اظهار کنند که  عنوان نماینده  خود را به
بازرسين   می باشد را به  آماده  های کتبيشان را که خواسته

بهداشت کرج مراجعه   اداره  ن جواب آن خود بهميدهند و برای گرفت
  ما کامال از این ترفند غافل بودیم و نميدانستيم که .خواهند کرد
اند شکرچيان  بازرسانی آمده  ای وجود دارد و هر بار که چنين نقشه

نمایندگی کارگران جلو آنها   ای را به بدون خبر کارگران عده
  به  هم خود شکرچيان نوشتههایشان را  و اکثر شکایت  فرستاده
  .بازرسين بدهند  به  که  آنها داده

کارگران معرفی   خود را نماینده  نفری که ١٢آمدند   بازرسين که 
ای  هر وسيله  و به  استقبال آنها رفته  گل به  بودند با دسته  کرده
  آنها چنين جلوه دادند که. گذاشتند  بود سر بازرسين را کاله  شده

کارگرها هستند و مسایل و نا رسائی های بهداشتی را   نماینده
سپس . آنها بدهند  عنوان شکایت به  ای ميخواهند به در نامه

  بود و برای این که  شکرچيان در دفترش از آنها استقبال کرده
بود   خود نوشته  شکایتی که  بدهد حتی به  را طبيعی جلوه  مسئله
  ما خيلی دیر به. بود  عتراض کردهبود ا  نفر داده ١٢دست آن   و به

  به همين دليل هم دیگر کار از کار گذشته. این ترفندها پی بردیم
  همان نامه  با اتکا به  بود و بازرسين بدون سرکشی از کارخانه

ای نبود ما ميبایست هر طور  چاره .بودند  کرج بازگشته  کارگران به
برای اعتبار خودمان چون هم . کردیم را پيگيری می  مسئله  شده

. کرد خوب نبود و هم وضعيت بهداشتی کوچکترین تغييری نمی
با کارگران قدیمی   اینبار در خارج از کارخانه  قرار گذاشتيم که

اینجا الزم است   یک نکته. باشيم  ای داشته مشورت کنيم و جلسه
اسالميان بين کارگران روزبروز   که گفته شود  و آن اینکه

 ١٥صفحه        .اال ميرفتمحبوبيتش ب
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منبع دزدی ،فحشاء، ) ١(ها" کولی"دولت فرانسه اخيرا به بهانه اينکه 
عامل اصلی اشاعه فساد در فرانسه می م قاچاق مواد مخدر و در يک کال

باشند تعرض گسترده ای را به اين اقليت تحت ستم سازمان داده و در 
در اعتراض . هزار کولی را از فرانسه اخراج نمود ٨فاصله کوتاهی بيش از 

به اين هجوم ضد مردمی به حقوق مردم اتحاديه ها و سازمانهای های 
نی را سازمان داده  و سياستهای کارگری و دانشجوئی تظاهرات گوناگو

  .  ضدمردمی و نژاد پرستانه دولت سارکوزی را محکوم نمودند

موضوع تازه ) و ديگر کشورهای اروپايی(ها در فرانسه "کولی " اخراج البته 
کشور عضو اتحاديه اروپا، منجمله آلمان و  ١٠مدتهاست که . ای نيست

ها به رومانی و بلغارستان "ی کول" ايتاليا و دانمارک و سوئد به ديپورت 
هزار نفر به  ١٢آلمان در حال ديپورت و برای نمونه تنها . اند مشغول

يکی از موضوعاتی که به دولتهای اروپايی پشت  .می باشد "سوووک"
گرمی ميدهد که باخيال راحت قوانين شهروندی اروپا را زير پا بگذارند و 

بياندازند،  تحت ستممی پليس خود را اينچنين وحشيانه به جان مرد
نگاهی به وقايع پيش از نشست . حمايت اتحاديه اروپا از اين دولتهاست

سپتامبر اتحاديه اروپا و آنچه که در اين نشست گذشت، اين نکته را به  ١۶
 .  روشنی نشان می دهد

در روزهای پيش از نشست، برخی از سياستمداران اروپايی به انتقاد از 
در روز . پرداختنددر رابطه با اخراج کولی ها ه فرانسه عملکرد نژادپرستان

نماينده کميسيون حقوقی اتحاديه " ويويان ردينگ"سپتامبر  ١۴سه شنبه 
ها توسط دولت  کولیاخراج  ،که شهروند لوکزامبورگ است ،اروپا

 ابمحکوم نموده و به اين خاطر فرانسه دوران سارکوزی را را " سارکوزی"
  .نمودتشبيه ) ٢" (یويچ"فرانسه دوران 

از کشورهای عضو اتحاديه اروپا  تعدادیمقامات در همين رابطه برخی از 
به ) نه به شدت ويويان ردينگ(نيز در روزهای پيش از نشست، انتقاداتی 

رئيس يکی از بخش های " ماريا ليدو"برای نمونه . دولت فرانسه کردند
بز با کولی ها به عنوان " که اعالم نموداداره مهاجرت کميسيون اروپا نيز 

درحاليکه مشکل اصلی فرانسه، نه کولی . بالگردان برخورد شده است
، بلکه عدم توانايی دولت در اجرای قوانين اين کشور و ايجاد امکانات ها

    ."رفاهی اوليه برای مهاجرين است

رئيس جمهور فرانسه در همان روز " سارکوزی"در پاسخ به اين انتقادات 
اما اگر دولت . ما دليلی برای شرمساری نداريم"که  موداعالم ن

روز بعد نيز ." لوکزامبورگ مايل است، ميتواند اخراج شدگان را بپذيرد
ما به تخليه کمپ "در نشست کميسيون اروپا اعالم کرد که " سارکوزی"

های غيرقانونی ادامه خواهيم داد و برايمان مهم نيست که چه کسی در 
همه "گفت که " ردينگ"پس با اشاره به مخالفت اوليه او س." آنجا هست

سران اروپا قبول دارند که چنين مقايسه تاريخی برای وطن پرستان شديدأ 
   ."آزاردهنده است

نگذشته بود که کميسيون " ردينگ"اما هنوز چند ساعت از اظهارات 
) ويويان ردينگ"منجمله خود (حقوقی اروپا و همه اعضای اين اتحاديه 

" ژوزف مانوئل باروسو" و .قادات خود از دولت فرانسه را پس گرفتندانت
سوء "سپتامبر اعالم کرد که  ١۵رئيس کميسيون در روز چهارشنبه 

تفاهمی در رابطه با سخنان خانم ردينگ پيش آمده، او هيچگاه قصد 
مقايسه سياست های کنونی دولت فرانسه با دوران جنگ جهانی دوم را 

  ."نداشته است

سپتامبر نشست اتحاديه اروپا در بروکسل برگزار شد و جز چند  ١۶ در
مورد از بحث های پراکنده، بيشترين وقت نشست صرف حمله سران 

نخست وزير . شد" ويويان ردينگ"کشورهای عضو اتحاديه به انتقادات 
ايتاليا شديدترين دفاع را از سارکوزی کرد و در مصاحبه ای با فيگارو گفت 

دينگ به جای علنی حرف زدن، بايد موضوع را بطور خصوصی با خانم ر"که 
  )٣."(سران فرانسه در ميان ميگذاشت

که فقط چند (به دولت فرانسه " ردينگ"واقعيت اين است که حمله 
عکس العمل بخشی از بورژوازی اروپا به اين واقعيت ) ساعت دوام داشت

و تحريک و رشد  است که سياستهای راست و ارتجاعی دولتهای اروپايی،
توسط آنها در تقابل با قوانين رسمی " بيگانه هراسی"ناسيوناليسم و 

اين   .می باشدخطری جدی برای اين اتحاد به باور آنهااتحاديه اروپا بوده و 
معتقد است که سياست تحريک و گسترش ناسيوناليسم گرايش 

کل برای و همچنين نقض مقرارات اتحاديه اروپا ارتجاعی و نژادپرستی، 
ويويان "به همين دليل هم بود که . بورژوازی اروپا پرمخاطره خواهد بود

ضمن تقبيح شالوده نژادپرستانه خط مشی سارکوزی، بيشتر به  " ردينگ
نگاهی . ناديده گرفتن اتوريته اتحاديه اروپا از جانب دولت او انتقاد داشت

ت خود توضيح داد که او در انتقادا. به سخنان او اين موضوع را روشن ميکند
ايفای نقش اتحاديه اروپا به عنوان مقام ناظر بر "عملکرد دولت فرانسه 

او سپس به اين امر اشاره ." معاهدات اروپا را شديدأ دشوار کرده است
را تحت ها " کولی " کرد که اتحاديه اروپا در گزارش سال گذشته خود، 

برای حل اين مسئله در ستم ترين اقليت در اروپا خواند و تعهداتی را 
اما اين اقدام ناديده گرفته شد و هيچکدام . مقابل کشورهای عضو قرار داد

از قدرتهای اروپايی کوچکترين قدمی برای انجام تعهدات خود برنداشته 
توانيم به قول و تضمين دو می ما ديگر ن"او در اين رابطه ادامه داد که . اند

مقام ارشد ديگر ارائه شده،  ١۵ن و وزيری که در حضور دو مقام کميسيو
اين نه يک لغزش جزئی آنها، بلکه خفت و . اطمينان داشته باشيم

  ." رسوايی برای کميسيون است
درواقع سابقه خود اتحاديه اروپا نيز در رابطه با حقوق بشر و مسائل مربوط 

اين اتحاديه هيچگاه به سياستهای . به مهاجرين بسيار تيره است
دولت به عنوان مثال . لتهای اروپا اعتراضی جدی نکرده استارتجاعی دو

ها "کولی " های پيشين و فعلی ايتاليا بارها به اخراج های دسته جمعی 
. دست زدند اما با هيچ مخالفتی از طرف اتحاديه اروپا مواجه نشدند

دنبال " دژ اروپا"خط مشی ای که خود اتحاديه اروپا تحت عنوان درواقع 
شده که هرساله هزاران نفر از متقاضيان پناهندگی در تالش  کرده، موجب

از طرف ديگر، . برای عبور از مرزهای اروپايی جان خود را از دست بدهند
درواقع سياستها و اقدامات ضدکارگری ديکته شده نبايد فراموش کرد که 

توسط اتحاديه اروپا منجر به گسترش فقر و بيکاری و هرچه دشوارتر شدن 
و افزايش  )اروپای شرقی سابق(شرق اروپا زندگی در کشورهای شرايط 

ادعا های هرگز نبايد با توجه به اين واقعيات . تعداد پناهندگان شده است
در رابطه با ) و يا هر دستگاه بورژوايی ديگر را(اتحاديه اروپا مردم فريب 

  . را جدی گرفتحقوق بشر و پشتيبانی از اقليت های نژادی دفاع از 
و تالش سرمايه داران در سر شکن کردن بحران اقتصادی د روز افزون رش

موجب تعميق تنش های اجتماعی در بار اين بحران بر دوش رنجبران 
فقر و بيکاری و بيخانمانی نه تنها بر اثر اين وضع . است سراسر اروپا شده

اين . طبقه کارگر بلکه بخش بزرگی از اقشار متوسط را نيز دربرگرفته است
احزاب و دولتهای دست امر باعث گسترش خشم و نفرت توده ها از 

گشته و به تضاد های درونی طبقه حاکمه دامن راستی و ضدخلقی اروپا 
بخشی از بورژوازی تالش ميکند که با  در چنين شرايطی. زده است

تحريک و تشديد ملی گرايی ارتجاعی و نژادپرستی، عقب مانده ترين 
و . نمايدبسيج ليه کارگران آگاه و نيرو های مترقی را بر عاقشار جامعه 

بورژوازی بخشی از و شيوه پاسخگويی  ١٩٣٠اين دقيقأ تکرار تاريخ دهه 
درنتيجه، عجيب نيست که . است دورهبه بحران های آن آن زمان 

سياست های نژادپرستانه دولت فرانسه در شرايط کنونی که عميق ترين 
جريان کل اروپا در در  ١٩٣٠پس از دهه بحران اقتصادی سرمايه داری 

است، يادآور شکار و محاکمه و کشتار و ديپورت يهودی ها و کمونيست ها 
اروپا است  ١٩٣٠و  ١٩٢٠و خارجی ها توسط رژيم های فاشيستی دهه 

سران اتحاديه اينکه . که پاسخ آن رژيم ها به شرايط بحرانی آن زمان بود
نماينده کميسيون حقوقی اتحاديه " دينگويويان ر"فورا به سخنان اروپا 
 "ويچی"با دوران سياستهای دولت سارکوزی  های شباهت مبنی بر اروپا

آنها . عکس العمل نشان دادند درست به خاطر واقعی بودن اين سخن بود
از اين هراس دارند که تشبيه آشکار امروز فرانسه با دوره فاشيست ها از 

ت های دست راستی کنونی دولتهای يکطرف مخالفت توده ها با سياس
هر  آشکار شدن ، و از طرف ديگر موجب هر چه بيشتر بر انگيزد اروپايی را 

اروپا شده و در ريشه های پوسيده نظام سرمايه داری  چه وسيع تر
رسوايی های مربوط به همکاری طبقه سرمايه دار اروپای غربی با هيتلر 

 متشکل در کل بورژوازی اروپا يطی که آنهم در شرا. زنده سازدرا نيز مجددأ 
با ايجاد اختالف ميان بخش های به خوبی می داند بايد اتحاديه اروپا 

اقشار تحت ستم و طبقه کارگر   توانائی خود در يورش بهمختلف جامعه، 
کمااينکه اقدامات نژادپرستانه دولت . فزونی بخشدرا هرچه بيشتر 

  ها"كولي"پايمال نمودن حقوق 

  !ا به توده ها جلوه اي از تعرض عمومي  بورژوازي اروپ
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ز، عليرغم انتقادات سطحی برخی از فرانسه در ديگر کشورهای اروپايی ني
بورژوازی اروپا که . مقامات آنان از دولت فرانسه، درحال تکرار شدن است

" حق شهروندان"و " حقوق بشر"ممکن است سر دادن شعارهايی مانند 
وقيحانه را در شرايط متفاوت و بنا بر ديگر منافع خود مفيد بداند، امروز هم 

را ناديده گرفته " حق شهروندی"ه و هم را زير پا گذاشت" حقوق بشر"
در آينده نزديکی به بازپس ها " کولی " بعيد نيست که مسئله . است

در جريان آزاديهايی منجر شود که طبقه کارگر مهمترين گرفتن يکی از 
، يعنی آزادی تغيير مکان و حق مبارزات طوالنی خود کسب نموده است 
حتی پيش از شروع اقدامات . اروپا کار و زندگی در هر کشور عضو اتحاديه

ها برخی از مقامات دولتهای اروپايی در اين رابطه "کولی " اخير برعليه 
به عنوان مثال . را تأئيد می کند ارزيابیسخنانی را اظهار داشتند که اين 

آزادی «اين "سپتامبر اعالم کرد که  ٩رئيس کميسيون اروپا در " باروسو"
  "هد داشت و حقی مطلق نيستاستثناء هايی خوا »حرکت

نگاهی به سياستهای دولتهای اروپائی بر عليه کولی ها و همچنين 
از  پايمال نمودن روزمره حقوق شهروندان خود، بار ديگر نشان می دهد که

، حق شهروندی و حقوق دمکراتيک ابزارهائی حقوق بشرنظر بورژوازی، 
رشد نابرابری   هستند جهت تطهير سياستهای جنايتباری که در خدمت

اجتماعی، انباشت ثروت در دست اقليتی بسيار کوچک و - های اقتصادی
  . قرار داردافزايش فقر و بيکاری بخش عظيمی در جامعه 

  :زيرنويس ها

١- Roma  "نيز گفته ميشود" کولی"ها قومی هستند که به آنها "روما .
ی زندگی نياکان اين قوم ابتدا در آسيای جنوبی و سپس در اروپای شرق

در " ترنسيلوانيا"و " واالچيا"و " ملداوی"کردند و پس از لغو بردگی آنها در 
ميليون نفر از آنان در  ١٢در حال حاضر حدود . سراسر اروپا پراکنده شدند

هزار نفر از آنان در  ۴٠٠حدود . هستند ساکنکشور عضو اتحاديه اروپا  ٢٧
) برخی از قرن پانزدهم تاکنون(با اينکه اکثر آنها . فرانسه به سر می برند

شهروند اين کشور بوده و دارای مشاغل ثابت هستند، اما بسياری نيز به 
دليل محروميت از امکانات تحصيل و ديگر خدمات اجتماعی دولتی، در فقر 
کامل به سر برده و در حلبی آبادهای اطراف شهرهای بزرگ زندگی می 

اخير به امريکا مهاجرت کرده اند و تعداد زيادی از آنها در سالهای . کنند
پس از . تعداد کمتری نيز به آفريقای شمالی و کشورهای خاورميانه

تا  ١٢حدود  ٢٠٠٧عضويت رومانی و بلغارستان در اتحاديه اروپا در سال 
هم . های اين دو کشور به فرانسه مهاجرت کردند"کولی " هزار نفر از  ١۵

ميليون  ٢هزار نفر و در رومانی حدود  ٧۵٠اکنون جمعيت آنها در بلغارستان 
  . نفر است

از آنجا که اين قوم آواره، پراکنده ترين و ضعيف ترين و بی پناه ترين و تحت 
ستم ترين ستمديدگان هستند، هدف های آسانی برای حمالت 

عالوه بر ستم هايی . استثمارگرانه دولتهای ضدخلقی محسوب ميشوند
ها وارد ميشود، آنها حتی در "لی کو" که در کشورهای غربی بر 

که موطن نياکانشان محسوب (کشورهای اروپای شرقی سابق نيز 
تحت ستم و بی عدالتی های نژادپرستانه دولتی در فقر و رنج ) ميشوند

" هزار  ٣٨٠حدود " اسلواکی"به عنوان مثال، در . بسيار زندگی می کنند
در سالهای . ميکنند زندگی) درصد از جمعيت آن کشور ٧حدود " (کولی 

 بسامانيهایبرای سرپوش نهادن بر داليل اصلی نا" اسلواکی"اخير دولت 
اجتماعی، به تبليغات ارتجاعی ناسيوناليستی برعليه اين فرودست ترين 

و شيوع لمپنيزم در " کولی " دولتها، فقر فرهنگی . فرودستان افزوده است
دی و محروميتهای که در واقعيت نتيجه فقر اقتصا(ميان آنان را 

سيستماتيک آنها از خدمات عمومی مانند آموزش و پرورش و تحصيل 
و بر اساس . به عنوان خصلتهای ذاتی اين قوم معرفی ميکند) رايگان است

را در چند دهه گذشته " روما"اين تبليغ ارتجاعی نژادپرستانه، کودکان 
عقب  به مدارس مخصوص) عليرغم توانايی های ذهنی و هوشی اشان(

موجب شده که اين  ها اين بی عدالتی. مانده های ذهنی فرستاده اند
قوم، نسلی پس از نسل ديگر، به دست و پا زدن در فقر و فالکت و 

و اعتياد و هزاران بدبختی ديگر ) درصد بر اساس آمار رسمی ٨٠(بيکاری 
 اين عملکرد ٢٠٠٧در سال " دادگاه حقوق بشر اروپا"بااينکه . محکوم شوند

را غيرقانونی و بی عدالتی خواند، اما تاکنون هيچ اقدامی برای  هادولت
طبق همين سياستهای ارتجاعی، . متوقف کردن آن صورت نگرفته است

هزار دالر خرج  ٢٠حدود  ٢٠٠٩در شمال شرقی اسلواکی در ماه اکتبر 
 ١٧٨۶در اين روستا که . شد " اوسترووانی"ساختن ديواری در روستای 

زندگی " کولی ) " درصد ۶٧يعنی بيش از (نفر  ١٢٠٠ت دارد نفر جمعي
درنتيجه ساختن ديوار مزبور که اکثريت روما را از اقليت . ميکنند

 اين کشور  سفيدپوست جدا کرده را ميتوان نهايت بی عدالتی دولت
  . دانست

يکی از تأثيرات دامن زدن به فرهنگ ارتجاعی نژادپرستانه توسط دولتها، 
به عنوان مثال در مجارستان در . ها بوده است"کولی " امنی افزايش نا

مورد حمله به حلبی آبادها و به قتل  ٣٠سال گذشته بيش از  ٢طول 
در  ٢٠١٠و يا در اپريل . روما گزارش شده است ٧رساندن حداقل 

در اثر آتش سوزی در محل زندگی اش " کولی " چکسلواکی يک کودک 
شديدأ ) وتف توسط نژادپرستان بوجود آمدپرتاب کوکتل مولبر اثر که (

نيز، دو روز بعد از اينکه يکی از مقامات  ٢٠٠٨در ماه مه . مجروح شد
همه حلبی آبادهای رومانيايی بايد خراب شوند و "دولتی اعالم کرد که 

ساکنين آن يا بايد از کشور بيرون انداخته شده و يا محاکمه و حبس 
تل مولوتف به حلبی آبادهای روما حمله نفره با کوک ۶٠يک گروه ." شوند

وسائل ناچيز بر اثر اين يورش " کولی " کردند و بسياری از خانواده های 
  .زندگی اشان را از دست دادند و خود نيز شديدأ در آتش مجروح شدند

٢- Vichy  رژيم ويچی، و يا فرانسه دوران ويچی، نامی است که به رژيم
اين . داده ميشود ١٩۴۴تا آگوست  ١٩۴٠جوالی  ٢٢حاکم بر فرانسه از 

در همين چهارچوب رژيم کامأل با دولت نازيست آلمان همکاری ميکرد و 
تعداد بی شماری از يهودی ها و کمونيست های فرانسه را به قتل 

اين بود که پرونده " ويچی"يکی از عملکردهای نژادپرستانه رژيم . رساند
به شهروندی فرانسه پذيرفته  ١٩٢٧ هزار نفر را که از ۵٠مهاجرت بيش از 

مجددأ به جريان " تصحيح اشتباهات گذشته"شده بودند تحت عنوان 
هزار نفر از آنان را از حق شهروندی محروم کرد و به جرم  ١۵انداخت و 

ها را "کولی " فاشيست ها . اقامت غيرقانونی در فرانسه بازداشت کرد
نها را عقيم کردند، در اردوگاه دانسته و بسياری از آ" پست"جزو نژادهای 

هنوز تعداد دقيق . های کار اجباری حبس کرده و يا به قتل رساندند
هايی که در دوران جنگ جهانی دوم به قتل رسيدند مشخص "روما"

هزار تا نيم ميليون نفر  ٢۵٠نشده، اما آمارهای مختلف آن را عددی بين 
مردم را مورد حمالت  اينکه دولت فرانسه مجددأ اين. اعالم کرده اند

با دوران سياستهايش نژادپرستانه خود قرار داده، نشان ميدهد که 
  .نزديکی پيدا کرده استفاشيست ها 

صرفا به دليل اين فرانسه  از دولت سارکوزی درايتاليا  دولت پشتيبانی  -٣
نيست که آنها نيز با کولی ها همان برخوردی را دارند که دولت فرانسه 

هدف هايی مانند افزايش روابط به اين دليل هم هست  که آنها  دارد بلکه
نشريه در مصاحبه با " برلوسکنی. "دناقتصادی با فرانسه را نيز دنبال ميکن

اميدوار است که همکاری "فيگارو به اين موضوع اشاره کرده و گفت که 
های فرانسه و ايتاليا بخصوص در رابطه با انرژی هسته ای که جزو تخصص 

درصد کاهش  ٣٠ی فرانسه است و مخارج توليدات ايتاليا را به ميزان ها
همکاری های ايتاليا و فرانسه پيش از اين نيز . خواهد داد، افزايش يابد

همين همکاری ها منجر به اجرای موفقيت آميز . بوده اندگسترده 
به در ادامه صحبتهايش او ." سياستهای اقتصادی اتحاديه اروپا در يونان شد

همکاری های ايتاليا و فرانسه در حمايت از اسرائيل و همچنين محاصره 
    مريم  .اشاره کردنيز جمهوری اسالمیاقتصادی 

  ١٣از صفحه    ....مصاحبه با يك فعال كارگري
ات اسالمی را او مسلمان بود و گاهی تبليغ  علت اینکه  اعتراض داشتند به  این مسئله  هر چند حسين و عباس به. این برای ما بسيار خوب  بود
او همچنان محبوبيتش   برایمان مهم نبود و ميخواستيم که  او اطمنان داشتيم این مسئله  به  اما من و زری از آنجائيکه. قاطی کارهای دیگر ميکرد

مهمی است و   ئلهمس  چون کارگران ميدانند که. اسالميان گفتم بهتر است اینبار دعوت کارگران قدیمی از طرف او باشد  من به. بيشتر شود
کارگران قدیمی   من هم به. من ابالغ کرد  بود روز بعد توافق خود را به  اش مشورت کرده او اول قبول نکرد اما گویا در بيرون با دائی. خواهند آمد
  خانه  من و اسالميان به  هبرای روز پنجشنب. باشد  یکی از شماها با کارگران قدیمی صحبت هائی داشته  اسالميان ميخواهد در خانه  گفتم که

من قبل از بر  .بودند  نفر از کارگران قدیمی نيز آمده ١٢حسن خان قرار داشت رفتيم و حدود   يکی از کارگران به نام محمود که خانه اش در قله
و . پالستيکی بدست آورده بودم از طريق رفيق بهروز نابت اطالعات زیادی در مورد بهداشت و مضرات پودر و دود و بخارهای  گزاری این جلسه

و ضرورت رطوبت در قسمتهای نخ رسی و اهميت   تهویه  همچنين راجع به. مطالبی را که وی در اختيارم گذاشته بود را خوب مطالعه کرده بودم
را   خوبی توانستيم مسئله  به  در حقيقت من و اسالميان در آن جلسه .بودم  ماسک و نقش شير در سالمت کارگران از مهری اطالعاتی گرفته

در   ما پيشنهاد دادیم که. بر داشتيم چون گام بعدی را دیگر خود کارگران باید پيش ميبردند  این مهمترین گام بود که. جا بيندازیم  برای آن عده
         .اعتصاب بزنيم  دست به. کارگران برسد  امضای همه  قرار شد به  شکایت کارگران که  صورت عدم رسيدگی به

  )ادامه دارد(
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با فرارسيدن سال تحصيلی جديد و باز شدن 
مجدد مدارس ، مسئله فرستادن کودکان به 
مدارس برای خانواده های کارگر و زحمتکش به 

ده ها قادر معضلی تبديل می شود که اکثر خانوا
واقعيت اين است که رشد . به حل آن نيستند

روز افزون بحران اقتصادی ای که سراسر 
سيستم اقتصادی کشور را فرا گرفته است 
بخش بزرگی از مردم جامعه ما را به زير خط فقر 

بيکاری، گرانی و تورم ناشی از .  کشانده است
شرايط بحران اقتصادی ، فشار بی حد و 

خش بزرگی از مردم ایران وارد حسابی را بر ب
نموده و هر روز شمار بيشتری از مردم 
.  زحمتکش  را به فقر و فالکت می کشاند

نگاهی به آمار تعداد دانش آموزان امسال که 
ميليون نفر گزارش شده است و  ١٣رسما 

 ١٣٨۵مقايسه آن با تعداد دانش آموزان درسال 
ميليون نفر ذکر شده بود ، خود به ١۵که 
وشنی خبر از کاهش دو ميليونی تعداد دانش ر

تازه اين رقم . آموزان در اين فاصله می دهد
دردناک همه ابعاد شرم آور اين واقعيت را 
منعکس نمی کند چون رشد جمعيت در اين 

  .فاصله در آن در نظر گرفته نشده است
  

عليرغم اينکه ادعا می شود که در سيستم 
موزش آموزش و پرورش جمهوری اسالمی آ

رايگان است ، این سيستم در عمل به يکی از 
نماد های رشد تضاد های طبقاتی در جامعه 
ایران تبديل شده است، در حاليکه سرمایه 
داران حاکم با چپاول دسترنج زحمتکشان قادر 
هستند با پرداخت شهریه های گزاف ، بچه 
های خود را به بهترین مدارس خصوصی 

های ستمديده که  بفرستند ، کارگران و توده
اکثریت جامعه را تشکيل ميدهند حتی توانایی 
تهيه نياز های اوليه فرزندان خود برای تحصيل 
چون لوازم تحریر و یونيفرم و سرویس نقليه را 
هم  ندارند و آن بخش از مردمی که با هزار 
مشقت برای رفاه آینده فرزندانشان، خودشان 

ط  اوليه را به هر آب و آتشی ميزنند تا شرای
فرستادن فرزندانشان به مدارس را تهيه کنند در 
طول سال بطور مرتب با شيوه های مختلف 
توسط مدیران مدارس مورد چپاول قرار گرفته و 
با فشار های گوناگون مجبور به پرداخت مبالغ 

  .ميشوند " کمک های مالی"زیادی به عنوان 
  

مديران مدارس بر اساس سياستهای جمهوری 
دست بازی در سر کيسه کردن  اسالمی

خانواده های دانش آموزان پيدا کرده اند و با 
دولت "دليل تراشی های مختلف منجمله اینکه 

کمک "با ایجاد صندوق های " بودجه ندارد
به انواع و اقسام شيوه ها خانواده ها " مردمی

می کنند در " کمک مالی"را مجبور به پرداخت 
المی رسما از حاليکه سردمداران جمهوری اس

رايگان بودن تحصيل دم می زنند و مدعی 
هستند که والدين نبايد هيچ مقدار وجهی به 

  .مسئولين مدارس بپردازند
  

فقر بزرگترین علت عدم تحصيل کودکان و 
بسياری از کودکانی .  نوجوانان می باشد

که به علت فقر مجبور به ترک تحصيل 
ه ميشوند ، چاره ای جز کار کردن یا آوار

در حاليکه بر .  خيابان ها شدن ندارند
 ٣اساس گزارشات منابع گوناگون ، 
اما  ميليون کودک کار در ایران وجود دارد ،

مهر ماه امسال خبر از  ١۶خبرگزاری ايلنا در 
 .  داد" هزار کودک کار در ایران ۴٠٠یک ميليون و "

اگر همين رقم ناقص و غير واقعی را هم مبنا 
می شود که چگونه هزاران  قرار دهيم آشکار

برای کودک به جای تحصيل مجبور گشته اند 
تامين و کمک به هزینه خانواده های خود ، به 

و اين در حالی . کار های مشقت بار روی آورند
است که  در سال گذشته تعداد کودکان 
خيابانی در شهر های بزرگ ایران دو برابر شده 

 ليبه دلهستند که  یهمان کودکان نهایا. است
رفتن به مدرسه  یبجا شانیفقر خانواده ها

شلوغ و  یها ابانيمجبورند ساعت ها درخ
 یبزرگ به دست فروش یو آلوده شهرها فيکث
کودکان  نیسهم ا. بپردازندکار های ديگری  ایو 

 نييتع بسيارخانواده  یاقتصاد یازهاين نيدر تام
 نیکه ا یاما عواقب اجتماع. کننده است

 تيناه و زحمت کش را بخاطر موقعگ یکودکان ب
کند،  یم دیجوامع تهد نیا شان در یاقتصاد

  . ستیريشگيقابل پ ريغاکثرا دهشتناک و 
  

 رانیدر ا یرسم ريغ یبراساس آمارها
رژيم وابسته به  تيامروز تحت حاکم

 کیاز  شيب یاسالم یجمهور امپرياليسم
د که هر نوجود دار یابانيکودک خ ونيليم

 یها بيآس نیدتریض شدروزه در معر
عالوه بر . می گيرندقرار  یاجتماع
که در اثر  ییها یماريها و ب یناراحت

 ابانيخ نارکودکان در ک نیحضور مداوم ا
شلوغ و آلوده و پر سرو صدا وجود  یها

و  یدارد، خطر تجاوز، قتل، تن فروش
آنچه . کند یم دیآنان را تهد زين ادياعت
دارد تا  یوا م از پدر و مادر ها را یاريبس
 ینان، جگر گوشه ها یلقمه ا نيتام یبرا

 یناامن یها طيمح نيخود را به چن
 ليبفرستند و حسرت درس و تحص

را در دل خود حمل کنند، همانا  کانشانکود
 یطاقت فرسا طیفقر و شرا ،یگرسنگ

سلطه  نتيجه مستقيمآنهاست که  یزندگ
  .می باشد یدار هیظالمانه سرما ستميس

ديگر وقتيکه از محروميت هائی  از سوی
که نظام ظالمانه موجود بر کودکان تحميل 
کرده است صحبت می کنيم حتما بايد در 
نظر داشته باشيم که هم اکنون حداقل 

زندگی هزار کودک افغانی در ایران  ۴٠٠
حضور یا اقامتشان در می کنند که چون 

قانونی از نظر دولت ضد مردمی ایران 
حق راه یافتن به  تلقی نمی شود از

  . محروم گشته اندمدارس 
  

محروميت کودکان از حق تحصيل به دليل 
بيکاری و فقر والدينشان و سياستهای ضد 
مردمی رژيم خود سند روشنی است بر 
رياکارانه بودن تبليغات دولتی مبنی بر آموزش 
رايگان ، تبليغ فريبکارانه ای که برای الپوشانی 

سردمداران جمهوری اين واقعيت طرح شده که 
اسالمی جهت چپاول دسترنج توده ها ، از 
تعرض به هيچ حوزه ای از زندگی مردم دريغ 

  .نورزيده و از هيچ رذالتی کوتاهی نمی کنند
  

واقعيت اين است که جمهوری اسالمی در 
حاليکه با پيشبرد سياستهای ضد مردمی اش  
ميليونها کودک را از حق طبيعی تحصيل محروم 

در همان حال با اعمال يک سيستم ضد نموده 
مردمی بر آموزش و پرورش کشور محيط مدارس 
را نيز برای آنها که به هرحال قادر به راه يابی به 
مدارس گشته اند عذاب آور نموده و در تالش 
است تا مدارس را به جای مرکز اشاعه علم و 

تربيت "به محلی برای  دانش به خيال خام خود
اين ادعای . تبديل نمايد" م زمانسرباز برای اما

دولت  وزیر آموزش و پرورشسخيفانه را اخيرا 
سند "بر احمدی نژاد پس از اينکه دولت با تکيه 

قصد خود بر  " ملی تحول در آموزش و پرورش
را مورد تاکيد قرار " اسالمی تر کردن مدارس"

  .داد مطرح نمود
  

روشن است که چنين قصد ضد مردمی ای 
اما . بار نيست که مطرح می شود برای اولين

بدون شک همچون گذشته  با مقاومت دانش 
آموزان و خانواده های آن ها و معلمين آگاه و 

هيچ کس فراموش . مبارز خنثی خواهد شد
نکرده است که  سردمداران جمهوری اسالمی 

و  فیشر نيمعلم هيبا تصفدر آغاز استقرار خود 
 نیگزیبا جاو " یخود ريغ"متعهد و به اصطالح 

های سال  نيدر اول" یامور تربيت"کردن مزدوران 
تالش نمودند تا بر مدارس خود  اهيسلطه س

دانش آموزان مبارز را کنترل کرده و برخی از آنها 
را به جاسوسی بر عليه خانواده های خود وا 

اما در عمل ديديم که دانش آموزان مبارز .  دارند
يابانها پاسخ آنها در خ "مرگ بر ديکتاتور"با فرياد
بنابراين پاسخ دانش آموزان انقالبی .   را دادند

ما به چنين برنامه های ضد انقالبی ای فرياد 
" مرگ بر جمهوری اسالمی"هر چه رساتر 

  .  خواهد بود
  

تحربه نشان داده که تنها راه مقابله با این رژیم 
و فرهنگ ارتجاعی و مذهبی آن اشاعه فرهنگ 

ان حال مبارزه برای سرنگونی انقالبی و در هم
. تماميت موجوديت انگلی اش می باشد

واقعيت اين است که تا زمانيکه جمهوری 
اسالمی بر مسند قدرت است دست مذهب و 
نهاد های مذهبی و امنيتی در امور تحصيلی و 

برای . تربيتی  مدارس همچنان باز خواهد ماند
کوتاه کردن اين دست کثيف ، مردم ما چاره ای 
جز نابودی کل رژيم جمهوری اسالمی با تمام 

  .جناح ها و دسته هایش ندارند
  

  سارا نيکو
    ١٣٨٩مهر 

  !باز گشايي مدارس و فقر كودكان
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عنوان رئيس حکومت ه محمود عباس ب
خودگردان فلسطين و نتانياهو نخست وزیر 
دولت اسرائيل در آمریکا برای مذاکرات صلح 

در اين مذاکرات محمود عباس .  دیدار کردند
خلقی معرفی می کند که  "نماينده"خود را 

بشدت تحت ظلم و ستم قرار گرفته، از 
سرزمين خود رانده شده و به زور جنگ و 
سرکوب از حقوق طبيعی خود برای داشتن 
يک زندگی آزاد محروم شده است و دیگری 
نتانياهو، نماینده رژیمی ستمگر و اشغالگر 

ين   .است که کمتر در تاریخ دیده شده است
ه يکی با حمايت حاميانی دو در شرايطی ک

قدرتمند سرزمين ديگری را اشغال نموده می 
خواهند در باره صلحی صحبت کنند که 
الزامش تخليه سرزمين های اشغال شده از 

به همين دليل . سوی اسرائيل می باشد 
هم  مذاکرات صلح بين این دو ، به  نمایش 
خنده آور و همزمان گریه آوری تبديل شده 

  .است
  
است که خلق فلسطين در انتظار  سال ۶٠

تحقق حق تعين سرنوشت خود می باشد، 
سال است که اين خلق ستمديده در این  ۶٠

ی پناهندگان که ها انتظار است که از قرارگاه
چند نسل  سالهاست مامن وی شده و

جا متولد شده اند رها شود  فلسطينی در آن
در انتظار اين می  ها سال است که آن ۶٠و 

ه به این همه ظلم و ستم پایان داده باشند ک
ولی وضعيت فاجعه باری که برای خلق . شود

فلسطين ساخته شده است نتيجه طبيعی 
اشغالگری اسرائيل و خواست اکثریت 
. نمایندگان پارلمان اين کشور می باشد

پارلمانی که ارتجاعی ترین نيروها را در خود 
های  جای داده و تازه مدعی کسب سرزمين

ی می باشد و حتی حاضر نيست برای بيشتر
صرفا نمايش صلح طلبی خود خانه سازی در 

!   متوقف سازد موقتاسرزمين های ديگران را  
امری که نشان می دهد ظالمانه انديشيدن 
و عمل کردن در ذات تفکر و سياست نژاد 
پرستی صهيونيسم قرار دارد که نتانياهو به 

دامن  سهم خود به  آن باور داشته و به آن
  .را رهبری کرده است زده و آن

  
در چنين شرايطی  مذاکرات صلح تنها وسيله 
ای است برای الپوشانی ماهيت جنگ طلب 
دولت اسرائيل که در اين فاصله نشان داده 

های  جز به فکر حفظ و گسترش سرزمين
سياستی که عمال از سوی . اشغالی نيست

چرا که . دولت آمريکا پشتيانی می شود
های امپریاليسم آمریکا در جهان  سياست

بدون جنگ پيش نمی رود و اسرائيل عامل 
های امپریاليسم آمریکا در منطقه  سياست

بسياری سعی ميکنند این . خاورميانه است

روغ  را به مردم دنيا القا کنند که این اسرائيل 
های آمریکا را تعيين  است که سياست

 .اما این ادعا فریبی بيش نيست  .ميکند
پایگاه نظامی در  ٧٠٠٠امپریاليسم آمریکا با 

سراسر دنيا همان قدرتی است که در شرايط 
کنونی حامی و پشتيبان اشغالگری اسرائيل 

و چنين ادعائی نقش نوکری اسرائيل . است
برای آمريکا را ناديده گرفته  و رژيم سر 

هاست امنيت را  سپرده ای را که خود سال
ی ارباب می با ترس تجربه ميکند به جا

های  که اسرائيل هر روز زمين این. نشاند
اشغالی خود را گسترش ميدهد، دیوار بين 

ها را از یک  مردم فلسطين ميکشد، آن
زندگی انسانی محروم ميکند اتفاقا در تطابق 

های جنگ افروزانه امپریاليسم  با سياست
صهيونيسم بدون امپریاليسم و . آمریکاست

آمریکا نمی تواند بقا جا امپرياليسم  در اين
های مالی ميليارد دالری  یابد،  اين کمک

ساالنه آمریکاست که اسرائيل را نگهداشته 
است و تالشهای البی های یهودیان طرفدار 

ها  های گزاف آن اسرائيل در واشنگتن و خرج
برای تاثيرگذاری در انتخابات ریاست 
جمهوری، فقط برای گرفتن امتيازات بيشتر 

های  نه تعيين کننده  سياستگر است و
رژیم اشغالگر  . امپریاليسم آمریکا نمی باشد

های امپریاليسم  اسرائيل مجری سياست
آمریکا و عامل ایجاد بحران در منطقه خاور 

ها در  ميانه است که البته این سياست
های امریکاست که بقایش  راستای سياست

  .به ترور و جنگ افروزی بسته است
  

ل هم  خلق فلسطين فقط با به همين دلي
دولت اشغالگر اسرائيل روبرو نيست بلکه این 
امپریاليسم آمریکاست که با حمايت اش از 
دولت اسرائيل چنين وضعی را تداوم 

پشتيبانی از تمام برنامه های   .ميبخشد
هه سياسی جاسرائيل ، تا حدی که به و
های اصلی  آمریکا لطمه نزند، از سياست

اینکه روسای جمهور . ریکاستامپریاليبسم آم
آمریکا هر ساله نماینده ای از فلسطين و 
ریيس دولت اسرائيل را دعوت کرده و 
جلسات به اصطالح صلح ترتيب می دهند 

  . فقط برای فریب افکار عمومی است
  

چگونه دولتی اشغالگر بدون پذيرش 
ضرورت تخليه سرزمين های اشغال 
شده می تواند خواهان صلح باشد و 

گونه کشوری اشغال شده  ميتواند چ
آزاد گردد در شرايطی که هنوز قادر 
نگشته قدرت دشمنان خود را درهم 

در چنين شرايطی تن دادن به . بشکند
شروط اشغالگر معنائی جز خيانت 

نقشی که محمود عباس و . ندارد

همپالگی هايش در حال اجرايش می 
باشند و البته در این خيانت به خلق 

مود عباس تنها نيست بلکه فلسطين مح
های مرتجع عرب نيز در این  تمام رژیم

خيانت به خلق فلسطين شریک و 
   .همراه امپریاليبسم آمریکا هستند

  
خلق فلسطين باز برای چندمين بار تجربه 

هایش را به  کرد که چنين مذاکراتی سرزمين
این مذاکرات نتيجه ای جز . وی باز نميگرداند

اميدی که در پناه . داردخلق یک اميد واهی ن
آن اسرائيل خاک بيشتری را اشغال می کند 
زیرا اسرائيل دولتی اشغالگر است، یک دولت 
نژاد پرست است که بخاطر تعلقات نژادی و 

ها  مذهبی ، حقوق شهروندی را از ميليون
انسان دريغ نموده است، زیرا اسرائيل یک 
دولت تروریست است که بطور سيستماتيک 

ت و ترور برای در تسلط نگهداشتن از خشون
  .خاک اشغالی استفاده ميکند

  
تصميم محمود عباس برای شرکت در 
مذاکرات صلح با اعتراضات زیادی در سرزمين 
فلسطين مواجه شد زیرا نيرو های سياسی 
زيادی این مذاکرات را نه در جهت برگشت 
حقوق پایمال شده مردم فلسطين بلکه 

درآوردن اسرائيل و  وسيله ای برای از انزوا
تحکيم هر چه بيشتر سلطه امپریاليسم 

تجربه نشان داده  که این نوع . آمریکا ميدانند
از مذاکرات فقط یک بازی است که شروط آن 

که در آن . را آمریکا و اسرائيل تعيين ميکنند
حقوق ملی خلق فلسطين نادیده گرفته 
شده و اعمال جنایتکارانه اسرائيل  با 

  .رح نمی گرددبرجستگی ط
  

هر زمان که همدردی با خلق ستمدیده 
فلسطين و مبارزه اش برای احقاق حقوق 
ملی خود فزونی می گيرد و همزمان 
اسرائيل بيش از پيش ایزوله شده و به انزوا 

شاهد بر طبل صلح ما کشيده ميشود 
اما واقعيت اين   . کوبيدن آمريکا می شويم

 جمهورهای آمريکا و روسای  است که دولت
اين کشور هرگز عالقه ای به صلح بنفع خلق 

" صلحی" فلسطين نداشته اند، بلکه خواهان
هستند که مشکالت فلسطينی ها را پنهان 
کند، که موقعيت آمریکا و اسرائيل را 

بلکه ادامه " صلح"مستحکم نمايد و  این نه 
  . وضع موجود است

  
  عبداهللا باوی

     ٢٠١٠اکتبر  ١٢

  

  ادامه جنگ در 

  ! پوشش صلح طلبي

 

پيروز باد مبارزات حق طلبانه خلق فلسطين بر عليه 
 !امپرياليسم، صهيونيسم و ارتجاع



   

 )4(كارگري فعال يك با مصاحبه
 است قدیمی کارگران از یکی مظفر، رفيق با گفتگویی متن کنيد، می مشاهده زیر در که ای مصاحبه :فدایی پيام
 مبارز فعال یک عنوان به و گذرانده ایران کارگران ميان در و انهکارخ در را خود زندگی از ای طوالنی سالهای که

 منعکس گرفته، صورت ٢٠١٠ جون ماه در که مصاحبه این .است زده سياسی مبارزه به دست آنان همراه کارگری
 يتحاکم زمان در ایران زحمتکش کارگران مبارزات و زیست شرایط با ارتباط در مظفر رفيق تجارب از ای گوشه کننده

 هدف با فدایی پيام و است ١٣۶٠ تا ١٣۴۴ سالهای بين فاصله در اسالمی جمهوری و شاه کارگری ضد رژیمهای
 می اقدام آن درج به کارگری فعالين تجارب انتقال و کارگر طبقه شرایط با خوانندگان بيشتر چه هر نمودن آشنا
 .ورزد

در مورد ساعات استراحت کارگران توضيح  لطفا کمی: سوال
دهيد و بگوئيد که در چه فواصل زمانی آنها حق ترک محل کار 
خود را داشتند؟ آيا برای دستشوئی رفتن و سيگار کشيدن 

  مقرراتی وجود داشت؟
  

همان ایام   شخصی خودم و با تحقيقاتی که  بر اساس تجربه :پاسخ
نام ساعت   جات چيزی به کارخانهکارگریم انجام دادم، در هيچکدام از 

هست یکساعت وقت نهار   تنها موردی که. استراحت وجود نداشت
نوع توليد مدام باید تحت نظارت کارگر   هائی که اما در مورد کارخانه. است

  نباید در یکساعت وقت نهارخاموش شود اگر کارخانه  باشد و دستگاه
نوبت ميروند برای غذا   هکارگران ب  باشد که  سالن غذا خوری داشته

فاقد سالن غذا خوری باشد کارگر پای همان   اما اگر کارخانه. خوردن
برای سيگار . کند یا با همکارش و یا تنها غذایش را صرف می  دستگاه

ميگفتند و در ) سرپرست قسمت(سر شيفت   کشيد کارگران معموال به
درخشان   ارخانهدر ک. کشيدند ها سيگارشان را می جائی همان نزدیکی

اینجا الزم است . گرفتيم می  بایست اجازه برای دستشوی رفتن هم می
  رضا شکرچيان از آن جمله. عينی دیگر را نيزنقل کنم  دو تجربه  که

های مختلف  شب و روز نداشت و مرتب در ساعت  دارهائی بود که سرمایه
او . بترساندسر ميزد و ميخواست با حضور خودش کارگر را   کارخانه  به

کدام   ميآمد تا ببيند که  کارخانه  و در ساعات شب به  گاهی هم موذیانه
  .کارگر خوابيده است

  
است   یک روز عصر وقتی خودش را پشت دیوار قایم کرده :اول  تجربه
او صحبت   قبال هم راجع به  نام احمد که  یکی از کارگران به  بيند که می

احمد مریض بود و . کند می  ساعتش را نگاه او. دستشوی ميرود  کردیم به
دست   به  بدون اجازه  اما هيچگاه. کشيد دستشوئی او طول می  هميشه

در آنجا رسم اين بود که سایر کارگران مسئوليت کار . شوئی نميرفت 
دست شوئی ميرفتند را تقبل   کشيدند و یا به سيگار می  کسانی را که

دست شوئی احمد طول کشيد با   ند کهبي شکرچيان وقتی می. کردند می
تو "  کشد بيرون و تشر می زند که  کوبد و او را می در توالت می  لگد به

سر ". ائی و از زیر کار در رفته  ها قایم کرده خودت را داخل یکی از توالت
شکرچيان توضيح دادند   کارگران آن قسمت جمع شدند و به  پرست و همه

او   از زیر کار در برود تا از جریمه  ی نيست کهاحمد مریض است و کس  که
. او داد  به) عن دراز(نکرد اما لقب   شکرچيان باور کرد و او را جریمه. بگذرد

  برای او خيلی آزار دهنده  هر چند کسی احمد را با این لقب صدا نميزد اما
  .بود

  
د کر کارگری به نام رضا رشتی در همان قسمت من کار می :دوم  تجربه

. ما موقع تحویل و تحول همدیگر را ميدیدیم. اما او با من هم شيفت نبود
وارد قسمت شدم با کارگران شيفت شب   صبح یکی از روزها زمانی که
کارگران   شدم که  متوجه. لباسم را عوض کنم  صبح بخير گفتم و رفتم که

در قدیمی شيفت قبل قصد رفتن را ندارند و با کارگران قدیمی شيفت ما 
  . اند  ای تجمع کرده گوشه

  
کارگران   آقای نيکو به. جمعشان بروم  نميخواستم فضولی کنم و به

را تنظيم کردم و   حرارت دستگاه. من اعتماد کنند  به  بود که  قدیمی گفته
. مادر بود  من رویش کارميکردم دستگاه  دستگاهی که. مواد را چک کردم
دیگری   دستگاه  به  نقاله  وسط تسمهميشد و ما ت  مواد از آنجا آماده

  . ما در انتهای سالن بودیم  در نتيجه. ميفرستادیم
  

من کار ميکردم   آن قسمتی که  کارگران هر دو شيفت شب و صبح به
چيزی   کارگران داشتند راجع به. چون آن قسمت کمتر در دید بود. آمدند

کردم اما من  من کار می  آنها در جائی بودند که  تصميم ميگرفتند با اینکه
آنها ممکن   مشغول کردم چون احساسم این بود که  خودم را با دستگاه

  . باشند  است کار خصوصی ای داشته
  

. داداشی بگو بياد  من گفت برو قسمت مخلوط کن و به  یکی از کارگران به
جمع آنها پيوست ولی من   داداشی هم به. رفتم و داداشی را صدا زدم

یکی . جمعشان صدا زد  مرا به  داداشی بعد از چند دقيقه. گرفتم باز دوری

در شيفت دیگری بود و مرا   که  نام  علی کوچکه  از کارگران به
حضور من در جمعشان اعتراض   من بر نخورد به  به  شناخت طوری که نمی
او   ولی هم مش حيدر هم اصغر سرپرست قسمت و هم داداشی به. کرد

را دیدم کمی از رفتن   من وقتی اعتراض علی کوچکه. اشدگفتند نگران نب
خود داری کردم اما خود علی گفت ببخشيد من قصدی نداشت و شما را 

ها ترا ميشناسند بيا تو جمع ما و از من  بچه  نميشناختم اما حاال که
ام؟ این اولين کار من و شرکت من در جمع  پرسيد چرا تا حاال ترا ندیده

  .آن افتخار ميکنم  من هنوز به  روزی که. بودکارگران قدیمی 
  

بعد از نصف شب  ٢و  ١شب قبل ساعتهای بين : جریان از این قرار بود
را چک ميکند و وقتی از   دستگاه. رضا رشتی ميرود دست نماز ميگيرد

  می ايستاد و شروع ميکند به  قبله  چيز اطمينان حاصل ميکند رو به  همه
که قبال هم گفتم رضا شکرچيان بعضی شبها خود  همانطور. نماز خواندن

کسانی کم کاری ميکنند و کی   چه  را در جائی قایم می کرد تا ببيند که
بود چرت ميزنند و یا با همکارشان   دیده  او بارها کارگرهائی را که. ميخوابد

سرپرست بخوابند   هر کدام نيم ساعتی را آنهم با اجازه  اند که توافق کرده
از شانس رضا رشتی آن شب هم .بود  کرده  انداخته و جریمهگير 

. شکرچيان در جائی حود را مخفی کرده بود تا مچ کارگران را بگيرد
او از پشت . رکوع ميرود  شکرچيان صبر ميکند تا رضا رشتی در نمازش به

در آن نصف شب انتظار   که  رضا بيچاره. های او را محکم چنگ ميزند بيضه
با کسی هم از این قبيل  است و همچنين  را نداشتهچنين چيزی 

نا مسلمان "او ميگوید   شکرچيان به. ميشود  شوخيها را نداشت، شوکه
من داری نماز ميخوانی؟ آن وقت   تو سر کار من روی زمين من بدون اجازه

در این   اسم خودت را ميگذارید مسلمان؟ تمام نمازهای شما احمقها که
  ".بروید از مرجع تقليدتان بپرسيد  باطل است ميگوئيد نه ميخوانيد  کارخانه

او   طوری که. لرز ميکند و مریض ميشود  بود اما رضا از ترس  شکرچيان رفته
این موضوع کامال .  ببرد خانه  ای ميدهد که راننده  را سرپرست شيفت به
ت آن روز کارگرهای قدیمی شيف  طوریکه  بود به  کارگرها را عصبانی کرده

  شب بعد هم ميبایست بر گردند سر کار وميدانستند که  شب با اینکه
تا تصميم   هایشان نگران تاخير آنها خواهند بود ماندند و نرفتند خانه خانواده
  . شود  جمعی گرفته  دسته

  
جنجال بزرگی بر پا   برای اینکه  آن روز کارگران قدیمی تصميم گرفتند که

  معرفی شوند که  نفر نماینده ٢ی نشوند فقط ا و باعث اخراج عده  نکرده
  . نماز را حل کنند  و مسئله  پيش شکرچيان رفته

  
و ایوب، زمانی   علی کوچکه  بود که  شده  از چند سال قبل تصميم گرفته

باشد و مشکل   سازشی با شکرچيان وجود داشته  راه  باشند که  نماینده
  فيد و نعمت برای زمانی کهاما مش حيدر و حيدر سر س. کش پيدا نکند

بنا بر این . بيایند  سازشی بکنند و کوتاه  کارگرها نميخواستند هيچگونه
  .داشتند  هميشگی  کارگران در واقع دو نوع نماینده

  
بدون   کارگران چگونه  خرج بدهيم خواهيم دید که  اگر کمی دقت به

مثال . کردند ب میچنين تاکتيکهائی را انتخا  تشکيالت و فقط از روی تجربه
حتی ميشود از آن چشم پوشيد   اگر برای اعتراضی که  آنها ميدانستند که

با مشت ميکوبد روی ميز   نرسيده  حيدر سر سفيد را بفرستند از راه
  همه. ميشد  همخوردن برنامه  یا باعث اخراج خود و یا به  شکرچيان که
ایوب لقب   رچيان بهشکرچيان از زبان ایوب خوشش مياد شک  ميگفتند که

آدم   اگر به  این ایوب خره. "بود  یکبار خودش گفته. بود  داده"  ایوب خره"
را هم برای این   علی کوچکه" فحش ميدهد  فحش هم بدهد عاقالنه

معتقد   همه. برای شکرچيان تهدیدی باشد  ایوب ميفرستادند که  همراه
. عين غول بود خواهد ترسيد  که  علی کوچکه  شکرچيان از قيافه  بودند که

گفتند  او می  خاطر درشتی اندام علی بر عکس اندامش به  کارگران به
  " علی کوچکه"

  آنها   بود این بود که  ایوب داده  شکرچيان به  در مورد رضا رشتی جوابی که
کارگران . من باطل است  نماز سرکار و بدون اجازه. نميتوانند نماز بخوانند

  جا آوردن فرایض بود گفتند که  اطالعات دینی یشان در حد به  از آنجائيکه
حق   برویم از کارگران مذهبی بپرسيم، کارگران مذهبی هم تائيد کردند که

شدیدا مذهبی بود و همچنين   جواد علی دوستی که. با شکرچيان است
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  یک آخوند بلد بود گفت که  اندازه  قول کارگرها به  فرد لومپنی هم بود و به
  محمود و مش حيدر از پيش نماز قلعه  قرار شد که. نماز باطل است
  . حسنخان بپرسند

  
. دیدن رضا رشتی رفتند   ای از کارگران قدیمی به همان روز بعد از کار عده

  روز بعد به  بود و قرار شد که  او حالش کمی بهتر شده. او در کرج بود  خانه
آخوند   تجمع کردند و پرسيدند که  وبارهروز بعد کارگران د.  سر کار بر گردد

باطل   نماز در کارخانه  است؟ مش حيدر گفت مال هم ميگوید که  گفته  چه
من قانع نميشوم امام "  فریاد حيدر سر سفيد رفت هوا و گفت. است

هم کار . او را ميگيرم  شود بگوید نماز باطل است من یقه  حسين هم زنده
رای سنار سی شاهی، هم نتوایم نمازم کنم، هم شب نخوابی بکشم ب

  " موقع بخوانم و بدهکار خدا شوم؟  را به
  

نعمت گفتند قلم و   به. تحریک شدند و دور او جمع شدند  کارگرها دوباره
  شکرچيان نوشته  این مضمون به  ای تقریبا به آن روز نامه. کاغذ را بياور

جائی را در هر   هآقای شکرچيان ما کارگران از شما ميخواهيم ک"شد 
  اهللا خود مایل هستيد برای مسجد وقف حضرت آیت  که  از کارخانه  گوشه

  ما کارگران روز جمعه. ایشان بنویسيد  شریعتمداری کنيد و این را کتبا به
همان مرجع عاليقدر   ای به نامه  یا اینکه. ایشان ميدهيم  ميبریم و به
  دارند  از طرف شما اجازه  ی هميشهبرا  کارگران این کارخانه  بنویسيد که
اگر . هر کجا هست بخوانند  وقت نماز است نماز را آزادانه  هر زمان که

  از هفته  ما اعالم ميکنيم که. جنابعالی با این دو شرط باال توافق ندارید
ها سر کار ميایم اما کاری انجام  یکشنبه  همه  تا حل این مسئله  آینده

اسالميان بدهد و برگردد و از رو در   به  ایوب که  دادند به را  نامه." نميدهيم
  .رو شدن با شکرچيان خود داری کند

  
ميدانست، و ميدانست   خود را مسلمان دو آتشه  شکرچيان از آنجائيکه

  رضایت داد که. نماز اعتصاب کنند آبرویش ميرود  اگر کارگران سر مسئله
  جالب است که. د نماز بخوانندخواستن  کارگران هنگام نماز هر جا که

برادر   در تلفن به  شکرچيان سر این مسئله  بود که  اسالميان شنيده
اگر یک وجب زمين وقف هر کدام از "بود   در بازار بود، گفته  بزرگترش که

  را درسته  کارخانه  این مراجع تقليد کنم، چند سال طول نخواهد کشيد که
  ".شوند صاحب می

  
سائل ايمنی جهت جلوگيری از حوادث حين کار وجود آيا و: سوال
  داشت؟

  
وجود   کنيم بله  اگر وسایل ایمنی را به چيزهای محدودی خالصه :پاسخ
اما وسایل ایمنی را اگر با شرایط و محيط کار بسنجيم خيلی از . داشت
. ها و مراکز صنعتی از حداقل وسایل ایمنی نيز برخوردار نيستند کارخانه

ما سالی دو دست لباس کار و دو جفت پوتين   ما به  ارخانهمثال در ک
بيش از اینها را   اما شرایط محيط زیستی کارخانه. ميشد  ایمنی داده
باید . ها کارگران ميبایست ماسک بزنند مثال بعضی از قسمت. ميخواست
در . دو بار شير بخورند  ها روزانه و ریه  خون و تميزی سينه  برای تصفيه
مطبوع یکی از ضروری ترین لوازم ایمنی است، کما   اها تهویهبعضی ج

. زیبا و درخشان ما چند سالی از آن محروم بودیم  قرقره  در کارخانه  اینکه
یک حرکت   با تجربيات بيشتری آشنا شویم من خاطره  حال برای اینکه

  .کنم اعتراضی در این مورد را نقل می
  

بيشتر   سياسی آشنا بودیم در کارخانهبا مسایل   تعداد ما کارگرانی که
  کردیم و هر کدام ما در محفلی جداگانه ما احتياط می  اما همه. بود  شده

کارگری به نام   بود که ۴٧-۴۶سال . ارتباطاتی داشتيم  در خارج از کارخانه
او خيلی زود جوش بود و . بود  استخدام شده  ساله ٢۵-٢٠عباس جوانی 

عباس کارگری . او هم سياسی است  م بفهمم کهراحتی من توانست  به
وی بعد از انقالب با جريان طوفان در ارتباط . مسایل کارگری   به  بود آگاه

  .قرار گرفت
  
در زندگی کارگری من و   کسانيکه  من به  ناخواه  خواه  چون دراين  مصاحبه 

ست اند اشاره خواهم کرد بهتر ا یا در همکاری با من نقش مؤثری داشته
  . اسامی آنها را در همين جا ذکر کنم

زیبا بودم او را   من در قرقره  زیبا از زمانی که  زری کارگر قرقره(
بعدها رفيق بهروز . او سياسی است  دانستم که اما نمی. شناختم می

بعدها زری با حسين دوست . آنها داد  نابت ترتيب آشنایی من را در خانه
حسن و مهری . کردم  ازدواج کرد من که قبال در باره اش صحبت

من و . کردند ما کار نمی  همسرش دو کارگر مبارز بودند اما آنها در کارخانه
در ارتباط بوديم و با هم محفلی شکل   حسين با آنها در بيرون از کارخانه

داده بوديم ، همکاری آنها با ما در واقع در چهارچوب اين محفل بود و 
در خارج   گذاشت اکثر کارهای بود که آنها می  دهمحفل ما بعه  وظایفی که
  .گرفت انجام می  از کارخانه

  

  الزم ميدانم که
همين جا کمونيست 
شریف و مبارز و 
فعالی را نيز معرفی 

او رفيق بهروز . کنم
او شاید با . نابت بود

چند محفل مثل ما 
او . در ارتباط بود

از فقر و   هيچگاه
فالکت و دردهای 

و وضع وخيم کارگران 
زندانيان سياسی 

  هيچگاه. غافل نبود
در   من او را ندیدم که

مورد زندان خبری 
باشد و با   نداشته

  آهی طوالنی که
مختص او بود آن خبر 

بيشتر .  را نقل نکند
اعتراضات و مبارزات 

خواهد شد در ارتباط با رفيق بهروز   آن اشاره  به  در این مصاحبه  کارگری که
گفت  می  گفت بعد هميشه نظرش را می  او هر گاه. است  انجام شده

  ") نظر کارگران اهميتش بيشتر است  یادتان باشد که"
  

یک روز اسالميان . شد هوا داشت کم کم سرد می. بود ١٣۴٩اواخر پایيز 
او را در بيرون از   خودم و حسين روز جمعه  من گفت هر طور شده  به

موافقت کند که  عباس هم   يان خواستم من از اسالم. ببينيم  کارخانه
دایی   ورامين مزرعه  ما به  قرارهایمان را با هم گذاشتيم و همه. بياید

گرمی داشت و در مزرعه    دایی اسالميان در آنجا خانه. اسالميان رفتيم
  .کرد خود چند تا گاو شيری و تعدادی مرغ نگهداری می

  هائی رسيده ای اجتماعی نامهه اسالميان گفت از وزارت بهداشت و بيمه
از . خواهند آمد  برای بازدید کارخانه  هائی از طرف هر دو اداره اکيپ  که

زیادی از زنان   بيمار شدن عده  به  بيمه  ها پيدا است که محتوای نامه
درخشان اعتراض   زیبا و یکی دونفر در انبارهای کارخانه  کارگردر قرقره

ها  علت عدم بهداشت در کارخانه  گویند به می  پزشکان بيمه. است  کرده
این . اند گذاشته  روی دست بيمه  اند و هزینه اين کارگران مریض شده

آن آگاهی   ها به کارگران قبل از آمدن آن اکيپ  خوبی است که  مسئله
بسيار غير   جاهای که  ها را به آن اکيپ  ما باید هر طور شده. باشند  داشته

  . ببریم  نند مخلوط کن ها و انبارها و غيرهبهداشتی است ما

ای از وزارت بهداشت  هر سال عده  اسالميان همچنين یاد آور شد که
. چلوکبابی باغ جهان ميبرد  ميآیند و شکر چيان آنها را برای نهار به

چيت جهان بود و در   فاتح صاحب کارخانه  چلوکبابی باغ جهان متعلق به
این چلوکبابی توسط یکی از . قرار داشت  هکرج و نزدیک همان کارخان

برادران . نامش حسنخانی بود  ميشد که  دوستان شعبان بی مخ اداره
برادران سگ کش، گویا آنها   مشهور بودند به ٣٢حسنخانی قبل از سال 

شکرچيان پس از . بودند  گوشت سگ در چلوکبابيهایشان مصرف کرده
آنها ميدهد و آنها هم کاری نکرده   دادن چلو کباب به آنها ضمنا مبلغی به

اما چون . چنين کاری بکند  برای همين اینبار هم در صدد است که. ميروند
هم بيايند و   مأموران بيمه  که  معترض است قرار شده  اینبار بيمه
  .ها را خود باز دید کنند کارخانه

چيزی و سالمتی و بهداشت کارگران از هر   انسانی قضيه  برای ما مسئله
  کنيم تا بهداشت کارخانه  پس بهتر بود با تمام قوا خود را آماده. باالتر بود
  . بکنند  بهداشتی کردن کارخانه  قرار گيرد و شکرچيان را وادار به  مورد توجه

بين   تقسيم کاری برای همين مسئله  بعد از بحث کافی روی این مسئله
دانشجو بود حاضر   ان کهسيد مهدی دایی اسالمي. خودمان انجام دادیم
پزشکی یک   ما کمک کند و از دانشجویان دانشکده  شد در اين مورد به

سری اطالعات بهداشتی در مورد دود پالستيک و پودر حاصل از کار با 
  .مواد پالسيکی و پرزهای نخ برای ما جمع آوری کند

مسائلی را که در اين جلسه مطرح شده بود را با دوستان  بعدا من
فکرم در ميان گذاشتم و قرار شد در رابطه با اين موضوع بطور فعال کار هم
برای همين منظور تقسيم کاری بين خودمان کرديم و حسن . کنيم

مهری . گرفت  بعدها خواهد آمد بعهده  هائی را که مسئوليت تکثير نوشته
همسر حسن بود و کارگر کارخانه داروگر، او هم قرار شد از دکترهای 

من هم قرار . ما پرسشهائی بکند  داروگر در مورد مسئله  ز کارخانهداروسا
  چيت ری و جهان چيت و پالستيک سازی شاهين مراجعه  کارخانه  شد به
ها  بهداشتی در این کارخانه  کارهای انجام شده  و اطالعاتی در زمينه  کرده

چنين   م کهها بفهمان کارگران این کارخانه  شکلی به  را گرد آوری کنم و به
   ١۵ صفحه    . کنيم ای را داریم دنبال می مسئله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گرامی باد یاد و خاطره رفيق بهروز نابت، 
 ١٣۶٣بارز پر شوری که در اردیبهشت م

بدست دژخيمان جمهوری اسالمی اعدام 
 .گردید
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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  

  

 

  

  

 

  ماره تلفنش

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

 براي تماس با

  چريكهاي فدايي خلق ايران 
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

 بر روي شبكه اينترنت "پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  :در اينترنت ديدن كنيد 
.comsiahkalhttp://www. 

 

اشرف دهقاني در رفيق از صفحه 
  :رنت ديدن كنيداينت

  
http://www.ashrafdehghani.com  

 

نود و سومين سالگرد انقالب كبير اكتبر در روسيه ، اين 
ان و تمامي استثمار مشعل هميشه فروزان آگاهي، بركارگر

  !شوندگان در سراسر دنيا گرامي باد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                      
 

چهلمين سالگرد رستاخيز سياهكل 
و جنبش مسلحانه بر عليه 

امپرياليسم و ارتجاع را هر چه 
  !باشكوهتر جشن بگيريم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  
  

  !خوانندگان مبارز پيام فدايي
  

لمين سالگرد رستاخيز با فرارسيدن چه
فصل نوينی در تاريخ سياهکل، که 

آزاديبخش ستمديدگان کشور  مبارزات
، چريکهای فدايی خلق می باشدما 

ای گرامی داشت اين ايران در تدارک بر
به اين وسيله از . هستند رويداد تاريخی

تمامی خوانندگان مبارز پيام فدايی در 
 در ارتباط باخواست می شود که اگر 

مناسبت، طرح، شعر، عکس و يا  اين
، آنها دارند در اختيارهر مطلب ديگری 

از طريق آدرس های تماس  را
چريکهای فدايی خلق که در پايين همين 
صفحه چاپ شده است در اختيار ما 

   . بگذارند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

انقالب عملی ست که در آن بخشی از اهالی . يته ترين پديده های ممکنه استبی شک انقالب با اتور
اراده خود را به وسيله استعمال تفنگ، سرنيزه و توپ يعنی با وسايل فوق العاده با اتوريته به بخش 
ديگر تحميل می کنندو حزب پيروزمند بالضرور ناچار است سيادت خود را از طريق رعب و هراسی که 

قوانين اساسی دولتهای معاصر را "..... "ر دلهای مرتجعين ايجاد می کند حراست نمايدسالح وی د
را در نظر " برابری افراد در برابر قانون"برداريداداره امور آنها ، آزادی اجتماعات يا مطبوعات و 

از آن  بگيريدو ببينيد که چگونه در هر گام با سالوسی دمکراسی بورژوايی، که هر کارگر شريف و آگاه
حتی يک دولت دمکراتيک، ولو دمکراتيک ترين دولتها هم وجود ندارد که . مطلع است ، روبرو هستيد

در قوانين اساسی آنها روزنه يا قيدی يافت نشود که امکان بکار بردن ارتش عليه کارگران و برقراری 
بقه استثمارشونده و در واقع در صورتی که ط" در صورت بر هم زدن نظم" حکومت نظامی وغيره را 

و بکوشد خود را از حالت بردگی خارج سازد، برای بورژوازی " بر هم زند"ضع برده وار خود را .
      ." تامين نکند

  )انقالب پرولتري و كائوتسكي مرتد( ، از كتابوالديمير ايليچ لنين

  آنان به نابودي ستم برخاستند، چرا كه 
  !نان و آزادي را براي همه مي خواستند


