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 سرمقالهسرمقاله

قتل عام مردم افغانستان، ننگ ديگري بر 
 !پيشاني امپرياليسم و ارتجاع

امروز، خون ریخته شده کودکان و زنان و مردان به ... 
گلوله بسته شده در  افغانستان رسوایی عظيمی ست 
ی برای تمام مرتجعين و نيروهای وابسته و سازشکاران

مردم تحت ستم و به ارمغان " ناجی"را  امپریاليسمکه 
جا زده و مدل " حقوق بشر"و " دمکراسی"آورنده 

افغانستان و عراق و ليبی را برای کشورهای تحت 
 !!سلطه دیگر و از جمله ایران پيشنهاد می کنند

همانهایی که با تکيه بر جنایات رژیم وابسته به 
ال امپریاليسم سوریه و یا جمهوری اسالمی، از احتم

حمله امپریاليسم به اين کشور ها شاد شده و برای 
عمال برای این نيروی ؛ آنها که چنين يورشی کف می زنند

اهریمنی جاده صاف می کنند،  و در راستای پيشبرد 
سياستهای جنگی امپریاليستها در آلترناتيو سازی های 

                          ....آن ها شرکت می کنند
  2صفحه                                

  رفيق فريبرز سنجري در سالگرد حماسه سياهكلباگفتگو
این واقعيتها را باید دید آیا دیکتاتوری در ایران هيچ فضائی گذاشته برای کار مسالمت آميز نه حاال برای مبارزه مسلحانه من از  ...

سندیکا یک اتحادیه یک تشکل واقعی اجازه دادند که شکل بگيره؟  بر سر سندیکای شرکت واحد چه  شما سوال می کنم  یک
آوردند با سندیکای هفت تپه چه کردند کارگران خاتون آباد رو چه جوری به گلوله بستند  خوب ما وقتيکه این واقعيتها را می بينيم  

ینده انقالب ایران بگيم با این دیکتاتوری با این رژیم که جز زبان زور هيچ زبانی باید با صراحت به جوانهای خودمون واقعا رزمندگان آ
رو نمی شناسه جز با زور نمی شه صحبت کرد و فریب این بحث های که واقعا توی اتاق های فکر نهاد های قدرتهای بزرگ شکل 

شرق هر روز یک مقاله ای در رد و تقبيح مبارزه می گيره و به شکل های مختلف در ایران اشاعه پيدا می کنه و مثال روزنامه 
مسلحانه می نویسه گول اینها رو جوانهای ما نخورند برند همفکر ها و یاران  خودشون رو پيدا کنند با هم متحد بشوند و تئوری 

ره شاه و همه مبارزاتی انقالب رو آموزش ببينند  و مهمتر از اون تجربه خونين چریکهای فدائی خلق و همه مبارزین مسلح رو در دو
  ٥صفحه                                       .....که مردم ما در دوره انقالب و قيام کردند و جنبش خلق کرد رو اینها رو بررسی کنند
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ررسي شرايط و معضالت زنان ب
  كارگر و زحمتكش در ايران

  سخنراني رفيق سهيال دهماسي در كانادا (
  )ه مناسبت روز جهاني زنب

آيا در جمهوری اسالمی، قانونی  ...
وجود دارد که تاجر فرش فروش را وادار 
کند مزدی عادالنه به قالی باف بدهد؟ 
خير، اولين بار در دوره خاتمی بودکه نام 

از آن . رگر را از کارگران قاليباف گرفتندکا
" کارگر"زمان تا حاال، قالی باف ها قانونأ 

محسوب نمی شوند و تحت پوشش 
هر چند که همان . قانون کار قرار ندارند

قانون کار جمهوری اسالمی هم چيز به 
درد بخوری برای کارگران ندارد و آنقدر 
مبهم و ضد و نقيض است که سرمايه 

اند به راحتی آن را دور بزند و دار می تو
حق کارگر را بخورد و در ظاهر هم 

  ....عملی غيرقانونی انجام نداده باشد
  ٩ صفحه                           

  ! 57آموزشهايي از قيام بهمن 
  )بخش دوم(

بيایم و جهت سياستهای  حاال اگه ما ...
این رژیم رو بررسی کنيم می بينيم که 
توی تمام اون زمينه های اقتصادی، 
سياسی، فرهنگی، نظامی، این رژیم هر 

ت تحکيم حاکميت کاری که کرده در جه
بورژوازی وابسته یعنی طبقه حاکم و 
نظاميه که در ایران داره و اون نظام هم 
نظام بورژوازی وابسته به امپریاليسمه و 
منافع جناح های مختلف امپریاليستی 
توی ایران رو برآورده می کنه و ما می 
بينيم که این طبقه بورژوازی وابسته در 

، به زمان حاکميت  جمهوری اسالمی
برکت وحشی گری های این رژیم و 

و امپریاليستها و  -امکاناتی که بهش داده 
بورژوازی وابسته هم درست به همين 
خاطر سر کار نگهش داشتند و حمایتش 

واقعا هزاران بار بدتر از زمان  -می کنن 
    ....شاهه؛

 ١٣ صفحه                                               

 

گرامي باد خاطره سترگ چريكهاي فدايي خلق، رفقاي كبير مسعود 
درخشان جنبش كمونيستي  ستاره هاياحمد زاده و عباس مفتاحي، 

پس از تحمل  1350اسفند  11كه در  و از بنيانگذاران سازمان، ايران
شكنجه هاي وحشيانه توسط دژخيمان ساواك، به دست رژيم سركوبگر 

    !سپرده شدند شاه به جوخه اعدام
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فاجعه قتل عام ده ها کودک و زن و مرد 
 استان قندهار" پنجوایی"افغان در منطقه 

توسط نيروهای اشغالگر آمریکایی، یک بار 
ر چهره واقعی و سياه امپریاليسم و دیگ

ارتش جنایتکار آمریکا در افغانستان را در 
مقابل جهانيان به نمایش گذارد و خشم و 

بامداد روز . نفرت عمومی را برانگيخت
اسفند ماه نيروهای آمریکایی  ٢١یکشنبه 

از پایگاه ارتش اشغالگر این کشور در 
خارج شده و در یک " پنجوایی"منطقه 
 ١٦خانه به خانه با قساوت تمام  جستجوی

 ٩تن از روستایيان بيگناه افغان شامل 
کودک و سه زن را قتل عام کرده و اجساد 
برخی از آنان را با ددمنشی تمام 

در جریان این جنایت تعدادی از . سوزاندند
این خبر خشم و .  اهالی زخمی شدند

نفرت اهالی محل و تمامی انسانهای با 
. هان را برانگيختزاده جآوجدان و 

فرماندهان ضد خلقی ناتو و ارتش اشغالگر 
آمریکا با دستپاچگی کوشيدند تا با کمک 
گرفتن ازکوشش بی دریغ وسایل ارتباط 
جمعی دروغپرداز غرب، این عمل 

جنون آسای "و " اقدام فردی"جنایتکارانه را 
آمریکایی جلوه دهند که  یک گروهبان" 

اطالع  بوده، بدون" مست"درحالی که 
فرماندهانش از پایگاه بيرون رفته و با 
خونسردی تمام وارد خانه های اهالی 
شده و پس از کشتن و سوزاندن جسد 
زنان و کودکان، دوباره به النه خویش 

" تسليم"بازگشته و خود را به فرماندهانش 
اما این دروغ آشکار با خشم و . کرده است

 نفرت هر چه گسترده تر اهالی محل روبرو
شد که در حالی که با چشمانی اشکبار و 
اندوهی جانگداز مشغول جمع کردن و 
انتقال بقایای اجساد برخا سوزانده شده 
عزیزانشان بودند، به خبرنگاران توضيح دادند 
که در این جنایت سازماندهی شده، 

از سربازان مزدور آمریکایی " گروهی"
  .شرکت داشتند

  
تجربه دردناک کشتار زنان و کودکان افغان، 

که بر دیگر جنایات ارتش آمریکا دیگری ست 
در افغانستان اضافه شد، و مسلمًا آخرین 

چنين جنایاتی نه به . آنها هم نخواهد بود
بودن " مست"یک گروهبان و " جنون"خاطر 

وی بلکه روندی است که درست به دليل 
مقاومت مردم رنج دیده و مورد تهاجم 

افغانستان د امپریاليستی قرار گرفته 
رمقابل نيروهای اشغالگر تا زمانی که 
نيروهای امریکائی و دیگر نيروهای سرکوبگر 
امپریالست ها آن کشور را به اشغال خود 
در آورده اند، مدام بوجود آمده و در آینده 

همين جنایت و . هم بوجود خواهد آمد
جنایت های نظير آن که مدام رخ می دهد، 

ارتشهای که  نشان دهنده آن است
امپریاليستها برغم ادعاهای فریبکارانه شان 

در این هر کجا که پا  می نهند، همانطور که 
،چيزی جز ثابت کرده انددر عراق کشور و 

مرگ و نيستی و تشدید چپاول و سرکوب 
خلقهای تحت ستم  به ارمغان نخواهند 

  .آورد
در رابطه با جنایت اخير، بر اساس گزارش  

 د تهاجم قرار گرفته شده،روستائيان مور
بدون هيچ اخطاری وارد سربازان امریکائی، 

" تجاوز"سرپناه روستایيان شده به دو زن 
 ،کرده و سپس با تيراندازی دیوانه وار

قربانيان خود را به قتل رسانده و سرآخر نيز 
با اعمال ددمنشی ای مختص دوره بربریت، 
اجساد برخی از قربانيان را در همان محل 

این جنایت غير قابل . آتش کشيده اند به
توصيف، مقامات ضد خلقی دولتهای 
امپریاليستی را واداشت تا برای جلوگيری 
از رسوایی هر چه بيشتر،  به صحنه آمده و 
با فریبکاری تمام سعی در الپوشانی 

اوباما این . جنایت تازه سربازان خود کنند
 لیخواند و" شوک آور"و " تراژیک"عمل را 

فاصله تاکيد کرد که به سربازان آمریکایی بال
رهبر  .می کند" افتخار"آنان " زحمات"و 

جمهوریخواهان در کنگره نيز با خونسردی و 
یک  شقاوت خاص جنایتکاران این کشتار را

" فشارهای روحی"خواند که در اثر" حادثه"
آمریکایی اتفاق افتاده " سربازان"روی 
هات واضح است که معنی این توجي! است

ارتش امریکا از طرف " زحمات"و قدر دانی از 
سران نيروهای جنایتکار در افغانستان جز 
به معنی اصرار بر تداوم اشغال آن کشور در 
جهت حفظ منافع امریکا در افغانستان 

بالفاصله پس از اظهار کما این که . نيست
، مقامات دولتهای ی فوقنظرها

 امپریاليستی اشغال کننده افغانستان،

یکی پس از دیگری تاکيد کرده اند که حادثه 
به هيچ جنایتکارانه اخير سربازان امریکائ، 

وجه تغييری در موضع دولتهای  آنان در مورد 
. ترک افغانستان نخواهد داد" جدول زمانی"

چنين موضع گيری ای در شرایطی اتفاق 
می افتد که نتایج سالها اشغال و جنگ ضد 

ه ضد جنگ در خلقی در افغانستان روحي
افکار عمومی کشورهایی که ارتش آنها در 
افغانستان مستقر است را بشدت دامن 

جنایت اخير است و مسلم است که زده 
روحيه ضد جنگ و اشغال را فزونی نيز 

  . بخشيده است
  

از سوی دیگر بدنبال پخش اخبار هولناک 
این فاجعه، موج نوینی از خشم و نفرت و 

های تحت ستم اعتراض در ميان توده 
افغانستان بر عليه اشغالگران امپریاليست 
در این سرزمين باال گرفت و حکومت 
وابسته کرزای و همچنين پارلمان عروسکی 
این کشور  نيز در هراس از انفجار خشم 

مقامات  در هماهنگی بامردم افغانستان 
و نسبت دادن همه آن جنایت به  آمریکایی

 او" حاکمهم"خواستار ، "سرباز جانی" یک
اما جالب توجه . در افغانستان شده اند

 یدرخواست چنينمرکب  حتی است که
مقامات  د کههنوز خشک نشده بو

یعنی فردی  "رابرت بيلز" آمریکایی گروهبان
را  اخير بودکشتار " عامل"تنها ادعا شد که 

سریعا از افغانستان خارج و به همراه 
 خانواده اش به یک پایگاه ارتش، در خاک

با ند؛ و به این وسيله آمریکا منتقل کرد
، وی را از آتش خشم مردم "محاکمه"وعده 

همگان می  البته. افغانستان دور ساختند
به طور علنی و حتی اگر این فرد که دانند 

تا زمانی که ، شودمحاکمه واقعی هم 
نيروهای امپریاليستی درآن کشور حضور 
دارند، این محاکمه به معنی عدم تکرار 
جنایت هائی نظير آن در افغانستان نخواهد 

این امر به هيچ وجه از در عين حال، . بود
درجه ننگ و رذالت این جنایت و همه 

اين  قساوتهای ارتش اشغالگری که
سال از عمرش را در عراق و  ١١ گروهبان

افغانستان صرف خدمت به آن و سرکوب و 
  . کشتار مردم بيگناه کرده، کم نخواهد کرد

   

عام مردم  قتل  
افغانستان، ننگ 

ديگري بر پيشاني 
امپرياليسم و 

 !ارتجاع

  ،نيروهاي آمريكايي بدستبازماندگان قربانيان قتل عام 
عزيزانشاندر حال حمل اجساد

جنایت های امپرياليسم در افغانستان 
و اخيرا در قندهار، لکه ننگ دیگری بر 

وهایی ست که با توسل پيشانی نير
به عملکرد های ضد خلقی دار و 
دسته های ارتجاعی و امپریاليست 
ساخته ای نظير طالبان و القاعده و 

بنياد گرایی "تحت لوای مخالفت با 
، از سياستهای ضد خلقی و "اسالمی

تجاوزکارانه امپریاليستها زیر نام تقابل 
اسالمی، " ارتجاع"با " مدرنيسم"

شعار  همان ها که ،دفاع می کنند
دست امپریاليستها از افغانستان "

را به سخره می گيرند و آشکار " کوتاه
و پنهان سياستهای جنگی 
امپریاليستها را تایيد و با لهجه های 

  .مختلف، آنها را ترویج می کنند
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وه بر کشتار مردم افغانستان در صحنه عال
سال اخير، بنا به  ١٠های جنگ در طول 

گزارشات منتشره در طول این مدت؛ 
مورد،  ٢٠٠نيروهای اشغالگر حداقل در 

نيروهای غير نظامی و بی دفاع را مورد 
مسلم است که . حمله و قتل قرار داده اند

چنين جنایاتی با مخالفت مردم افغانستان 
س العمل های مبارزاتی آنان مواجه و با عک

است و این تضاد جز با خروج نيروهای 
امپریاليستی از افغانستان و بدست آوردن 
حق تعيين سرنوشت آزادانه و در یک محيط 
دموکراتيک از طرف خود مردم این دیار حل 

به همين خاطر است که . شدنی نيست
می بينيم هر روز حادثه جنایت بار جدیدی 

ستان بوجود می آید؛ و می بينيم در افغان
ابعاد حمالت و و بروز چنين جناياتی که 

رفتار وحشيانه نيروهای آمریکایی و 
در ماه های اخير  ،انگليسی بر عليه مردم

. است پيدا کردهافزایش قابل مالحظه ای 
بطور مثال در اوایل ژانویه، دو سرباز ارتش 
بریتانيا در یک اقدام رذیالنه و وحشتناک، 
پس از سوء استفاده جنسی و تجاوز به دو 

ساله دختر و پسر، از کارهای  ١٠کودک 
خود فيلم برداری کرده و و ننگ آلود پست 

مدتی . آن را به همقطارانشان نشان دادند
، چند سرباز آمریکایی فيلمی را آنپس از 

در یوتيوب به نمایش گذاردند که آنها را در 
ادعا  هنگام ادرار بر روی چند جسد که

نشان  ،از نيروهای طالبان بوده اند شده بود
در نمونه ای دیگر، سربازان . دامی د

ده ها جلد اقدام به جمع آوری با آمریکایی 
 که از زندانيان بازداشتگاه کتاب قرآن 

 ضبط کرده بودند و سوزاندن آنان،" بلگرام "
این . را برانگيختندخشم و نفرت مردم محل 

بر عليه ظاهرات به تمنجر اعتراضات 
. شد" مرگ بر آمریکا"با شعار  اشغالگران،

به در این تظاهرات هم نيروهای جنایتکار 
 تحت عنوان مقابله باسوی جمعيتی که 

توهين به اعتقادات مذهبی شان در مقابل 
پایگاه نظاميان آمریکایی تظاهرات می 

آتش گشوده و بجای مجازات  ،کردند
الستيکی و خاطيان، با شليک گلوله های پ

تن از تظاهر کنندگان را  ١٥٠و اقعی حدود 
  . زخمی کردند

تنها چند نمونه از اقدامات جنایتکارانه  ،اینها
ارتش آمریکا در افغانستان است که توسط 
. مطبوعات و افکار عمومی گزارش شده اند

بنا به گزارشات برخی از فعالين ضد اشغال 
ير و حقوق بشر در افغانستان، جنایاتی نظ

هدف قرار دادن عمدی نيروهای غير نظامی 
در مناطق تحت کنترل ارتش آمریکا، کشتن 

بر سر چگونگی آن، " شرط بندی"کودکان و 
اسرا در بر اعمال شکنجه های وحشيانه 

قطع "زندانهای نيروهای اشغالگر، تجاوز، 
قربانيان " انگشتان"و منجمله " اعضای بدن

ان مزدور  و رد و بدل شدن آن در بين سرباز
جنایاتی هستند که توسط ارتش .... و 

اشغالگر آمریکا و متحدینش بطور روزمره بر 
عليه مردم محروم افغانستان اتفاق می 

 ١٦تجاوز به زنان روستایی و کشتار  که افتد

تنها " پنجوایی"تن از کودکان و زنان و مردان 
  . یکی از آخرین این جنایات می باشد

   
ن ارتش آمریکا در جنایت اخير سربازا

ماهيت جنگ جاری در بار ديگر افغانستان، 
افغانستان و ادعاهای دروغين توجيه کننده 
این اشغالگری وحشيانه را هر چه واضحتر 

هر . در مقابل مردم به نمایش می گذارد
انسان آزادیخواه و با وجدانی که نخواهد 
چشمان خود را بر روی واقعيت ببندد، با 

روزمره بر عليه مردم مشاهده جنایات 
افغانستان و کمی تعمق در مورد دالیل 
تداوم این ددمنشی های آشکار، خواهد 
فهميد که جنگ در افغانستان و اشغال این 
کشور و نابود کردن حيات و معاش توده 
های رنجدیده افغان بخاطر ادعاهای پوچ 

" دفاع از حقوق بشر"، "مبارزه با تروریسم"
در افغانستان ... و" یبر قراری دمکراس"و 

این جنگ و حضور نظامی مستقيم . نيست
در افغانستان جدا از پيشبرد خطوط 
استراتژيک آمريکا و قدرتهای غربی، 
چرخهای اقتصاد جنگی در کشورهای غربی 
را می چرخاند و در شرایط بحران اقتصادی 
کنونی نه تنها متضمن ميلياردها دالر سود 

زی و برای کمپانی های اسلحه سا
انحصارات نظامی ست بلکه منافع گسترده 
سياسی ای را برای دولتهای امپریاليستی 
به قيمت قتل و غارت و سرکوب و کشتار 

  . خلقهای تحت ستم بر آورده می کند
  

حقوق بشر و دفاع از مدعی  ،اشغالگران
و آماده کردن شرايط تحقق آنها دمکراسی 

ماهيت ارتش  در  افغانستان هستند ولی 
ای اشغالگر در افغانستان و سياستها و ه

عملکردهای دولتهای اشغالگر، به روشنی 
ر جنایتکانيروهای  آنها نشان می دهد که

مظهر برجسته نقض حقوق بدیهی  بوده و
مردم افغانستان می باشند، نيرو هائی که 
خود گرداننده دار و دسته های تروریست، و 
 بزرگترین ناقضين دمکراسی در افغانستان

جنگ و نقشه های جنگی ای  که . هستند
در این کشور و سایر نقاط منطقه در جریان 
است، نه برای آزادی و دمکراسی بلکه 
برای گسترش و تحکيم سلطه 
امپریاليستی بر جان و مال و حيات کارگران 
و خلقهای تحت ستم منطقه و به عقب 
راندن مواضع سایر رقبای غارتگر 

بر پا شده و  سازماندهندگان این جنگ،
چرخهای ماشين چنين جنگ . جریان دارد

ضد خلقی ای بدون خونریزی و  اعمال دائم 
آنچه با . جنایت و وحشی گری نمی چرخد

قندهار " پنجوایی"قتل عام مردم ستمدیده 
توسط سربازان آمریکایی اتفاق افتاد، تنها 

  .              یک نمونه در اثبات چنين واقعيتی ست
ن ریخته شده کودکان و زنان و امروز، خو

مردان به گلوله بسته شده در  افغانستان 
رسوایی عظيمی ست برای تمام مرتجعين 

ی که و نيروهای وابسته و سازشکاران
مردم تحت ستم و " ناجی"امپریاليسم را 

حقوق "و " دمکراسی"به ارمغان آورنده 

جا زده و مدل افغانستان و عراق و " بشر
ورهای تحت سلطه دیگر و ليبی را برای کش

 !!از جمله ایران پيشنهاد می کنند
همانهایی که با تکيه بر جنایات رژیم 
وابسته به امپریاليسم سوریه و یا جمهوری 
اسالمی، از احتمال حمله امپریاليسم به 
اين کشور ها شاد شده و برای چنين 

عمال برای ؛ آنها که يورشی کف می زنند
صاف می کنند،  این نيروی اهریمنی جاده 

و در راستای پيشبرد سياستهای جنگی 
امپریاليستها در آلترناتيو سازی های آن ها 

همچنين، جنایت های . شرکت می کنند
امپرياليسم در افغانستان و اخيرا در قندهار، 
لکه ننگ دیگری بر پيشانی نيروهایی ست 
که با توسل به عملکرد های ضد خلقی دار 

امپریاليست  و دسته های ارتجاعی و
ساخته ای نظير طالبان و القاعده و تحت 

، از "بنياد گرایی اسالمی"لوای مخالفت با 
سياستهای ضد خلقی و تجاوزکارانه 

با " مدرنيسم"امپریاليستها زیر نام تقابل 
همان  ،اسالمی، دفاع می کنند" ارتجاع"

دست امپریاليستها از "شعار  ها که
می گيرند و را به سخره " افغانستان کوتاه

آشکار و پنهان سياستهای جنگی 
امپریاليستها را تایيد و با لهجه های 

  .مختلف، آنها را ترویج می کنند
فحايعی که امپرياليستها هر روزه در  

افغانستان بار می آورند نه تنها تبليغات 
را افشاء ساخته و  آنهاکارانه و دروغين اري

را هر چه بيشتر رسوا می امپریاليستها 
سازد در همان حال عزم کارگران و خلقهای 
محروم منطقه را برای نابودی دشمنانشان 
تشدید کرده و جنبش آنان برای کسب 
آزادی و دمکراسی و محو سلطه 

واقعيت . امپریاليسم را تقویت خواهد کرد
آزادی با سرنيزه سربازان این است که 

قدرتهای امپرياليستی دست نيافتنی است 
ردم ستمديده تنها زمانی به و کارگران و م

مطالبات خود دست خواهند يافت که خود 
برخاسته و به قدرت خود دشمنانشان را 

  . نابود سازند

  
 

 
   

در رابطه با جنایت اخير، بر اساس 
گزارش روستائيان مورد تهاجم قرار 

بدون ریکائی، سربازان ام گرفته شده،
هيچ اخطاری وارد سرپناه روستایيان 

کرده و سپس " تجاوز"شده به دو زن 
قربانيان خود را  ،با تيراندازی دیوانه وار

به قتل رسانده و سرآخر نيز با اعمال 
ددمنشی ای مختص دوره بربریت، 
اجساد برخی از قربانيان را در همان 

این جنایت . محل به آتش کشيده اند
توصيف، مقامات ضد خلقی  غير قابل

دولتهای امپریاليستی را واداشت تا 
برای جلوگيری از رسوایی بيشتر،  به 
صحنه آمده و با فریبکاری تمام سعی 
در الپوشانی جنایت تازه سربازان خود 

و " تراژیک"اوباما این عمل را . کنند
بالفاصله تاکيد  لیخواند و" شوک آور"

 کرد که به سربازان آمریکایی و
 .می کند" افتخار"آنان " زحمات"

 !زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي ست
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بهمن  ١٩این برنامه را اختصاص داده ایم به سياهکل : گوینده
چریک فدائی به پاسگاه ژاندارمری سياهکل  ١٣روزی که  ١٣۴٩

فارغ از اینکه با . ته، آگاه و مبارزانسانهائی فرهيخ. حمله کردند
اون جنبش موافق باشيم یا نه، فارغ از اینکه نقدی داشته باشيم 

جنبش کمونيستی ... یا نه، اما بيگمان اون حرکت یکی از صفحات
اون دالوری ها و حس . قهرمانان ما. ایرانه و متعلق به همه ما 

ر این انسان دوستی و انسانی شون را گرامی می داریم و د
ارتباط رفته ایم سراغ یکی از چریکهای قدیمی رفيق فریبرز 

رو با کوله  ۵٧و دوره بعد از بهمن  ۵٧دوره قبل از بهمن . سنجری
من سخن را کوتاه می . باری از تجربه با خودشون حمل می کنند

کنم و به یک بيتی که در سردر سایت چریکهای فدائی خلق ایران 
این ذره . "و می رویم پای این گفتگودیده ميشه بسنده می کنم 

ذره گرمی خاموش وار ما ،  یک روز بيگمان سر می زند ز جائی و 
به اميد آفتاب درخشان جنبش مبارزاتی  ".خورشيد می شود

رفيق سنجری را روی خط . ایران و به یاد همه آفتاب کاران جنگل
  .داریم

  
ینکه دعوت رفيق سنجری عزیز درود بر شما و سپاس از ا: گوینده

  .ما را پذیرفتيد
با سالم به شما و به همه عزیزانی که این برنامه را مشاهده : سنجری
  .می کنن

  
بهمن  ١٩رفيق سنجری در ارتباط با . سپاس دو باره: گوینده
یعنی شروع و یا جرقه جنبش مبارزاتی نوین در ایران می  ١٣۴٩

تجربه  خواستيم  نظر شما را داشته باشيم به عنوان فردی که
درخشانی را حمل می کنيد هویت سياسی ، خواستها و دالئل 
انجام همچنين عملی را در اون دوره در چه می بينيد این رفقائی 
که رفتند آگاهانه به اون شکل مبارزه دست زدند به دنبال چی 

  بودند و چه می خواستند؟
هکل رو قبل از هر چيز اجازه بدهيد که یاد و خاطره رزمندگان سيا :پاسخ

کمونيستهائی که  در یکی . من هم همانطور که شما گفتيد گرامی بدارم
از سياه ترین دورانهای تاریخ کشورمون  در شرایطی که یاس و نااميدی بر 
همه جا حاکم شده بود بلند شدند و مبارزه ای رو سازمان دادن که خوب 

ا برای در سير خودش با قيام بهمن تنيده شد و رژیم جنایتکار شاه ر
   .هميشه به زباله دان تاریخ انداخت

در رابطه با سوال شما  احساس می کنم چند سوال درهم تنيده است 
من قبل از هر چيز فکر می کنم برای اینکه همانطور که سياهکل رو یک 
رویداد تاریخی بزرگ توصيف کردید اصوال برای درک رویداد های بزرگ 

اجتماعی ای که اون –شرایط سياسی  تاریخی ما باید برگردیم به اون
رویداد در اون رخ داده تا بفهميم که چه موئلفه هائی در شکل گرفتن اون 
دخيل بودند و اصوال اون واقعه، اون حرکت،  اون جنبش چه تاثيری در 
محيط پيرامونی خودش به جا گذاشته، اگر چنين کنيم و برگردیم به اون 

مرداد که  ٢٨مرداد، کودتای آمریکائی  ٢٨سالها می بينيم که از  کودتای 
اکثر مبارزاتی که مردم ما  ۴٩به سقوط دکتر مصدق منجر شد تا سال 

برای رسيدن به خواستها و مطالباتشون به اون دست زده بودن  سرکوب 
شده بود و بطور خيلی وحشيانه ای هم سرکوب شده بود رژیم شاه تا 

کرد ، اعدام کرد و به هر حال جائی که می تونست دستگير کرد، زندانی 
یک محيط مختنقی رو یک  اختناق گسترده ای رو در سطح جامعه پياده 

این شکست ها که به خصوص توام بود با عجز و ناتوانی سازمانهای . کرد
سياسی در آن دوره در ایفای نقش خودشون در هدایت و رهبری مردم و 

ی که رسوائی های بزرگی حتی خيانتهای حزب توده و خيانتها و خيانتهائ
را سبب شد اینها باعث شد یک روحيه ی خاصی در اون شرایط تاریخی 

یک روحيه یأس یک روحيه نااميدی و بدبينی به . در مردم ما شکل بگيره
سازمانهای سياسی  به روشنفکران انقالبی و اصوال به نفس مبارزه 

مانده بود و توی یک چنين شرایطی خوب رژیم شاه هم بيکار ن.  سياسی
یک دستگاه تبليغاتی بزرگی رو سازمان داده بود که در راس برخی از این 
نهاد هاش هم واماندگان و توابين حزب توده قرار داشتن و به کمک اینها 
این ایده و این تفکر اشاعه پيدا می کرد که اصوال با این رژیم  کاری نمی 

حاال دیگه شاه با یه تکبر و شاه کار را  به آنجا رسيده بود که . شه کرد
  . خاصی ایران را جزیره ثبات و آرامش نام گذاشته بود 

خوب این اوضاع از یک بن بستی در مبارزات مردم ما حکایت می کرد و 
نشون می داد که به هرحال یک طوری باید این بن بست شکسته شه و 

شه در این افسانه ای که به اسم جزیره ثبات و آرامش داره تبليغ مي
شکاف ایجاد شه و امکان پيدا بشه که مردم به حرکت در بيایند مردم به 
روشنفکران خودشون اعتماد کنن و سياهکل درست در پاسخ به یک 
چنين شرایطی بود که شکل گرفت و با حرکت خودش اون بن بست را 
شکست و فضای جامعه را تغيير داد و امکان پذیری مبارزه رو با دیکتاتوری 

در قدرت دیکتاتوری شاه و اون  قدر قدرتی ایکه از خودش  نشون ای که ق
و خوب به همين دليل هم همانطور که . می داد به همگان نشان داد

تئوریسين ها ی این حرکت پيش بينی می کردند تونست یک نقبی بزنه 
به قدرت مردم  و آنها را به تدریج به صحنه مبارزه بر عليه ظلم و بيدادی 

ن رو فرا گرفته بود فرا بخونه و  بکشونه  و ما دیدیم که از اون که زندگيشو
حرکاتهای اوليه چه دانشجوهائی که در دانشگاه تهران بلند شدند و فریاد 

تا کارگرهائی که در جهان چيت به اعتراض "  فرسيو مرگت مبارک"زدند 
برخاستند و به خون غلطيدند این حرکت کم کم یک  فضای مبارزاتی ای 

شاهد حضور وسيع  ۵٧و  ۵۶جامعه ایجاد کرد که عاقبت در  سالهای در 
مردم توی خيابانها بودیم و این جالبه اگر واقعا به اون شرایط برگردیم من 
دقيقا یادمه که تو خانواده ها وقتی بحث ميشد و به سياست اشاره 

دیوار موش داره و موش هم گوش "ميشد قاعدتا والدین با این صحبت که 
همه رو از بحث در رابطه با سياست و مخالفت با دستگاه که اون "  داره

موقع مردم رژیمو، رژیم شاه رو دستگاه خطاب می کردند باز می داشتند  
واونها رو منع می کردند و خوب این یک نشون دهنده یک  قدرتی بود که  
ساواک تونسته بود تو ذهن مردم  ببره و کاری کنه که اونها قدرت دشمن 

رو بيش از اونچه که هست ببينند و ضعف خودشون بيش از اونچه که بود  
در ذهن خودشون  جلوه بدهند و روش فکر کنند و اینها کار به جائی 
رسيده بود که وقتيکه سياهکل شروع شد شاه در یکی از مصاحبه هاش 
مطرح کرد که اینها چيزی نيستند آشپز های ارتش شاهنشاهی مقابله 

با چریکهای فدائی خلق و اونها رو سرکوب می کنن  این تکبر خواهند کرد 
که در برخورد با جنبش سياهکل و چریکهای فدائی خلق از طرف شخص 
اول مملکت در اون سال اعالم ميشد در جریان خودش بعد دیدیم که 
چریکهای فدائی خلق  ماندند باقی ماندند در حاليکه مردم در خيابانها  

در حاليکه شاه با چشمان " ائی فدائی تو افتخار مائیفد"فریاد می زدند 
گریان مجبور شد که کشور را ترک بکنه  و بعد هم که خوب در قيام بهمن 

می " ایران را سرا سر سياهکل می کنيم "دیدیم که چطوری مردم شعار 
دادند و با  الهام از همه  انقالبيون مسلحی که در دوره شاه  بر عليه این 

 .گيدند مراکز سرکوب رژیم رو آماج حمله قرار دادندرژیم می جن
  بله: گوینده
اگر برگردم به بخش دیگه سوالتون که ميگيد هویت سياسی  : پاسخ

اونها چه بود؟ اونچه که روشنه و از اسنادی که، نوشته ها اطالعيه ها و 
جزواتی که چریکهای فدائی خلق در این فاصله منتشر کرده اند و در 

خش کرده اند خوب چریکهای فدائی و اصوال رزمندگان سطح جنبش پ
سياهکل کمونيستهای آگاهی بودند که معتقد بودند به این که بر اساس 
تحليل جامعه شون بر اساس تحليل شرایط عينی ای که در اون زندگی 
می کردند به این نتيجه رسيده بودند که آزادی، استقالل، حق تعيين 

لطه امپریاليستها و دیکتاتوری ای که اونها سرنوشت مردم ما لگد مال س
از طریق شاه اعمال می کنند قرار گرفته و در نتيجه برای رسيدن به این 
خواستها و برای تحقق این خواستها سالح برگرفته بودند و معتقد بودند 
که تنها با مبارزه مسلحانه است که ميشه این نظام رو نابود کرد و واقعا 

 "چشم انداز"گفتگوي تلويزيون 

  رفيق فريبرز سنجري با   
  در سالگرد حماسه سياهكل  
   درآنچه در زیر می آید متن گفتگوی رفيق فریبرز سنجری : پيام فدایی

  می باشد که در تاریخ "اندیشه"کانال تلویزیونی " چشم انداز"برنامه 
  هل و یکمين سالگرد رستاخيز ، در گرامی داشت چ٢٠١٢فوریه  ١١ 

  پيام فدایی این گفتگو را از حالت گفتار به نوشتار . پخش شدسياهکل، 
  تبدیل و با برخی تغييرات جزئی به این وسيله در اختيار عالقه مندان

 .قرار می دهد 
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کسانی که واقعا جان خودشون رو . رو متحقق کرد این مطالبات مردم
وثيقه پيشرفت و پيشبرد همين اعتقاد قرار دادند، رزمندگانی که واقعا در 
جریان زندگی و رزمشون نشون دادند که قلبشون جز برای ایجاد یک 

جانباختگان اونها به قول شاملو . جامعه عاری از ظلم و ستم نمی تپه 
و عاشقانی که واقعا رنجها و دردهای . دعاشق ترین زندگان بودن

مردمشون رنجهای ستمدیگان این مملکت، عزمشون به  مبارزه رو صيقل 
داده بود و مسير زندگيشون رو تعيين کرده بود و به هر حال اونها هم در 

راجع به اهداف . همين مسير حرکت کردند و نتيجه اش رو هم ما دیدیم 
م که اگر سوال دیگری بود به اون سياسی چریکها می توانم قطع کن

  .سوال پاسخ بدهم و اگر نه راجع به اهد اف سياسی هم بگم
  

اگر اجازه بدهيد من یک پرسش دیگه در این رابطه می : گوینده
خواستم از حضورتون بپرسم و بتوانيم تلفنها را باز کنيم که اگر 
 بينندگان می خواهند تماس بگيرند و پرسشهائی از شما دارند

ممنون از این توضيح مختصر در ارتباط با .شما بتوانيد پاسخ بدهيد
بينندگان عزیز عکسهائی که در پائين صفحه . حرکت سياهکل 

تلویزیون مشاهده می کردید عکس تعدادی از رفقای چریکهای 
فدائی بود و اون عکس هائی که در دسترس داشتيم به  نمایش 

ه حضورتون رفيق سنجری عرضم ب.گذاشتيم که بينندگان ببينند 
عزیزبا این توضيحاتی که در ارتباط با واقعه سياهکل دادید طبيعتا 
اون دوره مبارزه مسلحانه ازاقبال و استقبال زیادی برخوردار بود 
االن اگر بخواهيم اون اهداف و روند مبارزاتی چریکهای فدائی رو 

کایت ربط بدهيم به دوره فعلی واقعيت اینه که باید بگيم که ح
همچنان باقی است دیکتاتوری همچنان باقی است دیکتاتوری 
عنان گسيخته رژیم فاشيستی مذهبی جمهوری اسالمی و به 

اگر شما بخواهيد ربط بدهيد اون .  دیگر سخن دیکتاتوری سرمایه
واقعه رو به موقعيت فعلی چگونه نگاه می کنيد آیا باز هم فکر 

که می تونه توده ها را در  می کنيد که این مبارزه مسلحانه است
البته توجه شما رو . جهت از بين بردن این دیکتاتوری بسيج بکنه

به این نکته می خواهم جلب بکنم که  بحث بر سر مبارزه 
مسلحانه قيام مسلحانه توده ای نيست بلکه بحث بر سر اون 
. روند شروع به اصطالح مبارزاتی برای از بين بردن دیکتاتوریه

تون اگر بخواهيم ربط اش بدهيم آیا باز هم مثل سال  یعنی نگاه
  مثل دوره شاه فکر می کنيد باز هم اون روند مناسبه، مفيده؟ ۴٩

اوال اون مبارزه ای که در دوره شاه شروع شد هم جنبه . ببينيد : پاسخ
از جنبه تاکتيکی می خواست جو . تاکتيکی داشت و هم جنبه استراتژیک

اميد دوباره ای به مردم بده و به هر حال امکان جامعه رو تغيير بده و 
پذیری مبارزه رو به اونها نشون بده و از نظر استرتژیک هم می خواست 
که راه مبارزه رو در حاليکه به مردم نشون ميده مردم رو به این راه 

تا اونها بپذیرند و با پذیرش . بکشونه و این راه را در مقابل مردم قرار بده 
حمایت معنوی و مادی مردم و شرکت مردم در این مبارزه یک این راه و 

مبارزه توده ای شکل بگيره که خوب از این زاویه حاال وقتيکه سوال شما 
برمی گرده به شرایط جمهوری اسالمی و شرایط کنونی یعنی در 
اوضاعی که خوب خيلی چيز ها عوض شده و به نظر من اصوال هر نوع 

و رویدادهای تاریخی اگر ما به اون کنه مسئله  الگو برداری از واقعيتها
نپردازیم نتيجه ای جز شکست نخواهد داشت اگر ما امروز هم با صراحت 
فریاد می زنيم و ميگيم که سياهکل یک رویداد بزرگ تاریخی بود و 
دستاوردهای انکار ناپذیربرای مردم ما برای جنبش انقالبی ما برای جنبش 

ته ولی ما نمی گوئيم که امروز باید همان کمونيستی ما بر جا گذاش
کاری رو تکرار کرد که در اون سال رفيق علی اکبر صفائی و یارانش انجام 
دادند اونچه که مهمه اینه  که از سياهکل درس بگيریم سياهکل چه 
نشون داد سياهکل نشون داد و برای جوانهای امروز ما به خصوص این 

گروه کوچکی که بدونه آگاه باشه و  امر خيلی مهمه سياهکل نشون داد
بر علم شرایط رهائی زحمتکشان و کارگران  مسلح باشه بره و جامعه 
اش رو بشناسه و مردمش رو بشناسه و راهگشائی می تونه بکنه و 
ميتونه با اون راهگشائی رو مردم تاثير بگذاره و در قلب اونها جا باز کنه و 

شونه کاری که سياهکل کرد و در اون به تدریج اونها رو هم به مبارزه بک
فضای خفقان جریانی رو بنيان گذاشت که ما در دوره  قيام بهمن  
استقبال وسيع توده ای رو ازش دیدیم و بزرگترین سازمان چپ حتی در 

در نتيجه اگر ما بخواهيم از اونچه که اتفاق افتاده . خاورميانه تبدیل شد
ولی اجازه .اال شاید حاشيه بروم درس بگيریم ببينيد یک نکته ای را ح

بدهيد که یک نکته ای رو بگم ما وقتيکه کار رو شروع کردیم وقتيکه 
رزمندگان سياهکل کار رو شروع کردند به دليل خيانتهای حزب توده ما 
هيچ گونه پشتوانه نظری و تجربه عملی از اون دوره نداشتيم یعنی می 

رفقای رفيق احمدزاده رفيق   بایست همه چيز از صفر شروع بشه و واقعا
پویان رفيق مفتاحی یعنی بنيانگذاران چریکهای فدائی خلق گروهی رو 
تشکيل دادند که از صفر شروع کرد رفتن جامعه خودش رو تحليل کردن 
روستا های خودش رو تحليل کردن با کارگر ها تماس گرفتن در حاليکه 

ات جنبشها وانقالبات مارکسيسم رو هم مطالعه می کرد در حاليکه تجربي
کشور ها ی دیگر رو هم مطالعه می کرد  بعد از این بود که اونها تونستند 
به این راهگشائی برسند و به این نتيجه برسند که بابا در این شرایط 

وظيفه هرگروه کمونيستی هر گروه انقالبی اینه که مبارزه مسلحانه رو 
بکنه حاال اگر می  در وسع خودش چه در شهر و چه در روستا شروع

خواهيم ما بر گردیم و از تجربه سياهکل و از تجربه چریکهای فدائی خلق 
سال آخر عمر رژیم شاه درس بگيریم به نظر من اونچه که مهمه اینه  ٨در 

که ما ببينيم و به جوانهام بگيم  که هيچ گونه یاس و نااميدی رو به 
ه رو دارند و اصوال این خودشون را ندهند و این حق رو دارند این وظيف

پتانسيل رو دارند که جامعه شون رو بشناسند علم واقعا تئوری انقالبی 
رو فر ا بگيرند جامعه شون رو بشناسند مردمشون رو بشناسند  و سعی 
کنند که متشکل بشوند و با این تشکل در جهت راهگشائی گام بردارند 

گيریم جنبش ما مردم ما به هر حال حاال اگر هم این رو ما باز در نظر ب
تجربه بزرگ جنبش خلق کرد رو در پيش داره تجربه ترکمن صحرا را داره 
تجربه قيام رو داره و در نتيجه با یادگيری با فرا گيری از این تجربه ها اینها 

حاال برگردیم به واقعيت یک نکته . رو ميشه دست مایه حرکت روز کرد
جنبش بزرگ خيزش بزرگ مردمی در مهمتری رو روش تاکيد بکنيم آیا در 

چی  رو نشون داد مگر صبح تا شب همه تبليغ نمی کردند که  ٨٨سال 
بدون مبارزه مسالمت آميز هيچ چيز پيش نمی ره هيچی به نتيجه نمی 
رسه  و مگرهمه تشویق نمی کردند برید گل بگذارید روی اسلحه نمی 

  .دونم پاسدار ها و جنایت کار ها
  

  درسته: گوینده
اونها با مردم ما چی کردند اونها در اوین و کهریزک چه بر سر   :پاسخ

جوانهای ما آوردند اونها چطوری با ماشين از روی جوانهای ما رد شدند 
اونها چطوری نداها را از باال با تير زدند و اون صحنه های فجيع روآفریدند ما 

نيم که دیگه که نمی توانيم مثل کبک  سرمون رو بکنيم تو برف و فکر ک
ساله جمهوری اسالمی به  ٣٣هيچ اتفاقی نمی افته واقعيت همين 

عينه به هر انسانی که واقعا دلش برای آزادی می تپه نشون داده که با 
جمهوری اسالمی با رژیم والیت فقيه با این استبداد مذهبی که در ایران 

به هيچ جا حاکمه جز از راه قهر جز از راه مبارزه خيلی خيلی قهر آميز 
این رژیم حتی به کارگری که بلند ميشه و ميگه آقا من . نميشه رسيد

می خواهم متشکل بشوم، حقوق عقب افتاده ام را می خواهم ميره 
زبونش رو می خواهد ببره این رژیم خودی های خودش را تحمل نمی کنه  
که بخشی از خودشه اکثر این اصالح طلب ها ی حکومتی که امروزه در 

ان اند همان کسانی هستند که در چهارچوب مجاهدین انقالب زند
تا  ۵٨اسالمی دستگاه های امنيتی رژیم رو و سپاه پاسداران در سالهای 

  شکل دادند ۶٠
  

  درسته: گوینده
خوب با اینها داره اینجوری می کنه با کسی که نماینده یعنی  : پاسخ

اید دید آیا دیکتاتوری در وليعهد خمينی بود چه کردند خوب این واقعيتها را ب
ایران هيچ فضائی گذاشته برای کار مسالمت آميز نه حاال برای مبارزه 
مسلحانه من از شما سوال می کنم  یک سندیکا یک اتحادیه یک تشکل 
واقعی اجازه دادند که شکل بگيره؟  بر سر سندیکای شرکت واحد چه 

ن آباد رو چه جوری به آوردند با سندیکای هفت تپه چه کردند کارگران خاتو
گلوله بستند  خوب ما وقتيکه این واقعيتها را می بينيم  باید با صراحت به 
جوانهای خودمون واقعا رزمندگان آینده انقالب ایران بگيم با این دیکتاتوری 
با این رژیم که جز زبان زور هيچ زبانی رو نمی شناسه جز با زور نمی شه 

که واقعا توی اتاق های فکر نهاد های  صحبت کرد و فریب این بحث های
قدرتهای بزرگ شکل می گيره و به شکل های مختلف در ایران اشاعه 
پيدا می کنه و مثال روزنامه شرق هر روز یک مقاله ای در رد و تقبيح 
مبارزه مسلحانه می نویسه گول اینها رو جوانهای ما نخورند برند همفکر 

با هم متحد بشوند و تئوری انقالب رو  ها و یاران  خودشون رو پيدا کنند
آموزش ببينند  و مهمتر از اون تجربه خونين چریکهای فدائی خلق و همه 
مبارزین مسلح رو در دوره شاه و همه مبارزاتی که مردم ما در دوره 
انقالب و قيام کردند و جنبش خلق کرد رو اینها رو بررسی کنند و اگر این 

به این نتيجه خواهند رسيد که همانطور که چنين کنند من شک ندارم که 
چریکهای فدائی خلق همواره گفته اند با جمهوری اسالمی با این 

خوب این اوضاع از یک بن بستی در مبارزات مردم ما حکایت 
می کرد و نشون می داد که یک طوری باید این بن بست 

نه ای که به اسم جزیره ثبات و شکسته شه و در این افسا
آرامش داره تبليغ ميشه شکاف ایجاد شه و امکان پيدا بشه 
که مردم به حرکت در بيایند و سياهکل درست در پاسخ به 
یک چنين شرایطی بود که شکل گرفت و با حرکت خودش 
اون بن بست را شکست و فضای جامعه را تغيير داد و 

توری شاه و اون  قدر قدرتی امکان پذیری مبارزه رو با دیکتا
و خوب . ایکه از خودش  نشون می داد به همگان نشان داد

به همين دليل هم همانطور که تئوریسين ها ی این حرکت 
پيش بينی می کردند تونست یک نقبی بزنه به قدرت مردم  
و آنها را به تدریج به صحنه مبارزه بر عليه ظلم و بيدادی که 

 .ه بود فرا بخونهزندگيشون رو فرا گرفت
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استبدادی که هيچ حرفی رو تحمل نمی کنه هيچ صدائی رو تحمل نمی 
  .کنه راهی نيست جز راه قهر

  
ممنون از شما رفيق سنجری عزیزو در تائيد فرمایشات : گوینده

ئيد جمهوری اسالمی حتی تشکل های شما آنجا که می گو
صنفی هم تحمل نمی کنه کامال درسته و رژیم جمهوری اسالمی 
به شکل دیکتاتوری عنان گسيخته هيچ گونه تشکل صنفی و 
سياسی که حاال بماند تحمل نمی کنه بينندگان عزیز طبق 
صحبتی که با رفيق فریبرز سنجری داشتيم تالشمون بر اینه که 

تاه بتوانيم حتی چند تا از پرسشهای شما در این فرصت کو
رفيق ... بينندگان عزیز رو با رفيق سنجری در ميان بگذاریم

سنجری یک دوستی زنگ زدند و در پشت الین هستند و من  
ازشون تقاضا می کنم که پرسش شون را با شما در ميان 

دوست عزیز سالم بر شما و تقاضا می کنم که ظرف دو . بگذارند
ميکروفون .سش تون را با رفيق سنجری در ميون بگذاریددقيقه پر

  .بفرمائيد. با شماست
  

با سالم و سپاس سيامک قبادی و سالم به  فریبرز : سوال کننده 
سنجری من یک سوال داشتم از سنجری در رابطه با وضعيت جمهوری 
اسالمی ، بخشی از  نيرو های به اصطالح اپوزیسيون اعتقاد بر این 

مهوری اسالمی از نظر اقتصادی وابسته هست ولی از نظر هستند که ج
سياسی وابسته نيست؟  یک ، این یکی ، یکی در رابطه با وضعيت 
اتمی جمهوری اسالمی که از آن در اخيرا توی چند ماهه گذشته 
مطبوعات جهانی رو پر کرده ، نظرتون رو بگيد و برای ما روشن کنيد که 

چوبيه که این سياست رو به اصطالح ببينيم که این بحث در چه چهار
اگر امکان داره ، با  مطبوعاتی با یک قدری حّدش بيشتر شده ، باز شده ،

  .سپاس و به اميد پيروزی
  

رفيق سنجری شما پرسش ها را کامال .  ممنون از شما: گوینده
  واضح دریافت کردید؟

م ولی نمی توانم این ادعا رو بکن. من  خيلی واضح که نه . بله : پاسخ
در . و اجازه بدهيد که پاسخ خودم رو مطرح کنم . متوجه سوال شدم

رابطه با اینکه جمهوری اسالمی رو رژیمی از نظر سياسی مستقل می 
دونند این یکی از نادرست ترین نظراتيه که در رابطه با جمهوری اسالمی 

این  ميشه طرح کرد، ارائه داد و اصوال یک توهينيه به استقالل  چون اصوال
یکی از وابسته ترین و شاید دهها بار بيشتر از رژیم شاه وابسته تره به 

اصوال مردم ما گاهی وقتها به شوخی یک واقعيتی روبيان . امپریاليستها
می گفتند ریش این . هم می گفتند ۶٠و  ۵٩می کنند از همون سالهای 

 Made in)" ميد این انگلند"آخوند ها را که بزنی باال روش نوشته 
England) ميد این یو اس ا"و یا ") (Made in U.S.A  این یک واقعيتيه  اگر

کسی می گه که جمهوری اسالمی مستقله بهتر بره و شکل روی کار 
آمدن این رژیم رو ببينه ، بخونه و بياد به مردم توضيح بده که چه کسانی 

که   جمهوری اسالمی رو در کنفرانس گوادالوپ بر مردم ما تحميل کردند
خوب برید به مذاکرات سوليوان با، اين ها . حاال یک دفعه مستقل شده

هم درآمده يعنی اينکه چون  زمان گذشته ، هر کس نشسته خاطره اش 
رو نوشته، مذاکرات سوليوان با مهندس بازرگان با موسوی اردبيلی   با 

همين چند وقت پيش یک مورد دیگش که چطوری . بهشتی رو  بخونيد
خمينی رو می برند به فرانسه کنار اون خونه اش سيا ميره یک  وقتيکه

خونه ميگيره و هر روز مامور آمریکا با این آقا و بقيه به قول معروف 
اطرافيانش مذاکره داشته این طور نيست اصوال این یک اشتباه محضه که 
ما فکر کنيم که یک انقالبی به اون بزرگی شکل گرفته  بعد شاه ناتوانی 

در سرکوب انقالب نشون بده و بعد آمریکائی ها هم دست رو  ش رو
دست گذاشتن و همينطوری می خواهد یک دفعه این شاه بره و یک رژیم 
مستقلی روی کار بياد نه خير مهندس یزدی دکتر یزدی ببخشيد دکتر 
یزدی خاطراتش رو نوشته و می گه که آمریکائی ها از ما سه چيز 

جریان توليد و صدور نفت ادامه پيدا کنه و خواستند ارتش حفظ بشه و 
کمونيستها و آزادیخواهان هم سرکوب بشوند خوب این سه تا خواستی 
که آمریکائی ها از خمينی و دارو دسته اش خواستند این ده برابرش را 

  .اجرا کرده که
  

  بله: گوینده
پس جدا از اینکه اصوال سياست فشرده اقتصاده و هر رژیم  :پاسخ

انعکاسه نظام اقتصادیه که بر اون کشور حاکمه واز نظام سياسی 
اقتصادی که بر ایران حاکمه سرمایه داری وابسته است که با هزاران 
رشته به نظام جهانی امپریاليستی وابسته است و اساسا جز ارگانيک  
اون شده و اساسا این یکی از تز های رفيق احمدزاده است که با سلطه 

صوال ایران به جز ارگانيک نظام امپریاليستی تبدیل شده بورژوازی وابسته ا
و هر گونه تغيير و تحولی باید این واقعيت رو در نظر گرفت و اون رو به این 
صورت دید و امپریاليسم رو یک عامل داخلی دید در داخل جامعه نه یک 
عامل خارجی که یک نقشی داره با توجه به این به نظر من و به باور 

.  فدائی خلق جمهوری اسالمی رژیمی وابسته به امپریاليسمهچریکهای 

ما این رو از روز اول اعالم کردیم یعنی همون دوره ای که همه ایرانی ها 
یادشونه همون دوره ای که خيلی ها با خرده بورژوازی سنتی و بورژوازی 
ليبرال داشتند برای خمينی ماهيت طبقاتی تعيين می کردند رفيق اشرف 

در مصاحبه اش با صراحت تمام اعالم کرد که رژیم خمينی هم  دهقانی
سال گذشته این  ٣٣وابسته به امپریاليسمه و تمام پراتيک و عملکرد 

  .جز تائيد این نظر نبوده ٣٢٫۵٣رژیم 
  

  بله: گوینده
بروید ببينيد که با مجاهدین افغان در جدالش در جدال شوروی و  :پاسخ

بروید . مجاهدین افغان را مسلح می کردآمریکا در افغانستان چه کسی 
ببينيد که در حمله آمریکا به افغانستان و عراق در همون ده سال گذشته 
چه کسی بيشترین کمک ها را کرده و حتی خاتمی روزی انتقاد کرد به 
آمریکائی ها که این همه ما در افغانستان کمک کردیم ولی قدر ما را 

  ندونستن 
جری من شرمنده حضورتون که فرمایش رفيق سن.  بله: گوینده

  شما را قطع کردم
  خواهش می کنم :پاسخ

  
چون یکی دو تا دوستان دیگه هم پشت خط هستند و :  گوینده

  پرسش هائی از شما دارند
  .من در اختيارتونم: پاسخ

  
البته در ارتباط با صحبت دوست اولی که مثل . قربان شما: گوینده

سوال کرده بودند که اگر وقت بود  اینکه راجع به انرژی اتمی هم
من دو تا الین رو می گيرم و بعدش . به اون هم خواهيم رسيد

دوست گرامی بفرمائيد شما روی .  شما لطف کنيد توضيح بدهيد
  .بفرمائيد. خط هستيد پرسشتون دو دقيقه

من در پاسخ به سوال اون رفيقمون که قبال زنگ زدند، در : سوال کننده 
قالل سياسی و وابستگی اقتصادی رفيق فریبرز سنجری رابطه با است

گفتند خيلی قشنگ جواب دادند من می خواهم تاکيد بکنم که سياست 
بيان فشرده اقتصاد است این یک جمله یکی از بزرگان انقالبات جهانی 
هستش نميشه که سياست از اقتصاد جدا باشه من فقط خواستم 

  .ممنون.مرسی. همين را تاکيد بکنم
ممنون از شما ممنون از شما دوستان گرامی اگر تقاضا می کنم : یندهگو

که اگر زنگ می زنيد پرسشی هست مطرح بکنيد به این دليل که رفيق 
دوست دیگه ای . سنجری بتوانند پاسخگوی پرسش های شما باشند

بفرمائيد در عرض دو دقيقه پرسش تون رو مطرح . پشت الین هستند
  ضعيف می آید صداتون خيلی. بفرمائيد
  ..رفيق سيامک اگرکه :پاسخ

  
اجازه بدهيد که من یک پرسش دیگه ای رو یکی فرستاده  :گوینده

رفيق سنجری فردی از واشنگتن این طور گفتند که از رفيق 
سنجری سوال دارند که چرا هنوز حزب توده رو خائن می دانيد، 
ه االن باید از وحدت سياسی نيرو ها صحبت کرد این یک پرسش

یک پرسش دیگه هم که االن اون دوستی که زنگ زده پشت خط 
بفرمائيد دوست عزیز . هستند بعد اش شما پاسخ بدهيد

  .بفرمائيد
بله آقای قبادی خسته نباشيد سپاسگزارم از اینکه این  :سوال کننده

  صدای من مياد؟. فرصت رو به ما دادید
  

  .بفرمائيد. بله صداتون مياد: گوینده 
بله ، خدمت آقای سنجری هم سالم عرض می کنم و  :سوال کننده

سالگی کارگری کردم  ١۶خدمت ملت ایران ، من یک کارگر هستم ، از 
کمونيست نمی دونم . سالش هم آواره بودم ٢٢. سالمه ۴٧االن هم 

چيه و اون سوسياليسمی که شما می دونيد ، من نمی دونم چيه  من 
بشره، شما دوستان ، هم به یک چيز رو می شناسم اون هم حقوق 

ميهنان من ، شما با عرض ارادت و احترام همه خدمت دوستان ، همه 

چی  رو  ٨٨آیا در جنبش بزرگ خيزش بزرگ مردمی در سال 
نشون داد مگر صبح تا شب همه تبليغ نمی کردند که بدون 
مبارزه مسالمت آميز هيچ چيز پيش نمی ره هيچی به 
نتيجه نمی رسه  و مگرهمه تشویق نمی کردند برید گل 

 .ها و جنایت کار ها بگذارید روی اسلحه نمی دونم پاسدار
اونها با مردم ما چی کردند اونها در اوین و کهریزک چه بر 
سر  جوانهای ما آوردند اونها چطوری با ماشين از روی 
جوانهای ما رد شدند اونها چطوری نداها را از باال با تير زدند 

ساله  ٣٣و اون صحنه های فجيع روآفریدند واقعيت همين 
به هر انسانی که واقعا دلش  جمهوری اسالمی به عينه

برای آزادی می تپه نشون داده که با جمهوری اسالمی با 
 .این استبداد مذهبی جز از راه قهر به هيچ جا نميشه رسيد
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شما کمونيستهای کارگری و غير کارگری، توده ای هر چيز که هستيد ، 
احترام قائل هستم به نظرات شما ، ایدئولوژی های شما ، ولی یک چيز 

) نامفهوم...(رومی خواهم به شما بگم و مطمئن هستم که ملت ایران و
کمونيسم برای ملت ایران چيه ميخواهيم برای منه کارگر ، کمونيسم ، 

دوستان عزیز من ، قربون شکل . کمونيسم ميخواد ، ما که ایرانی هستيم
شما ها بروم ، بچسبيد به ایران، کمونيست و غير کمونيست این حرفها 

 ۵٠ساله  ۴٠چيه ما حقوق بشر ميخوایم کشورمان رو حفظ بکنم آقا شما 
ساله دارید مبارزه می کنيد  به اسم کمونيسم ، آقای سنجری خواهش 
می کنم حرفهای مرا گوش کنيد ، چکار دارید به کمونيسم و پرچم، زیر 
پرچم ، بيائيد زیر پرچم ایران ، ایرانه که باید  درد ما را دوا کنه،  درد 

مهمان بی مشترک ما، آقای قبادی ، از اینکه شما یک ستاره ای یک 
نظير رو دارید، من افتخار می کنم که یک همچنين هم ميهن خوش تيپی 
دارم  و آقای سنجری هم که خوب از عکس شون، ولی خب یک چيزی، 
درد مشترک ما ایرانه که، خوب کمونيست و غير کمونيست و امپریاليست 
و اینها ، منافع خودشون رو می خواهند شما تو این غربت چکار می 

د بکنيد ، تو این ور غرب چکار ميخواهيد بکنيد، کمونيست چيه، خواهي
کمونيست چيه، چرا جاهای دیگه ، دوستان عزیز بيائيد این بچه بازی رو 
بگذارید کنار کشور ما داره نابود ميشه آخه این حرفها چيه  کمونيست و 

ما باید یک ایده .بيا حاال دیگه بدتر، این کشور ما هست.  غير کمونيست
یرانی برای نجات کشور پيدا کنيم ، بيشتر از این هم مزاحمتون نمی ا

شوم همه آقای نگهدار و آقای سنجری  عرض ارادت واحترام دارم  و هم 
  .به شما

  
  ممنون از شما. ممنون از شما : گوینده

به نظر من ، من دانشگاه نرفتم ، فقط مطالعه کردم کم و  :سوال کننده
  )نامفهوم... (تاریخ پيش از تاریخ خودمون و

  
ممنون از . قربان شما. ممنون از شما دوست عزیز که زنگ زدید :گوینده

دوست گرامی برای شناختن فقر  و از بين بردن . شما که تماس گرفتيد
فقر احتياجی به دانشگاه رفتن نيست برای دفاع از سوسياليسم و 

ان یک کارگر سال در به در نباشيد و به عنو ٢٢زندگی انسانی که شما 
یک زندگی انسانی داشته باشيد اون اراده انسانهائی که می خواهند 
برای زندگی انسانی مبارزه بکنند اونها قوی یه  و بحث ما هم با رفيق 
سنجری  دقيقا در این ارتباطه  رفيق سنجری اگر شما ممکنه  دو سه 

ما چرا دقيقه ای مختصر در ارتباط با پرسش که از واشنگتن اومده که ش
هنوز حزب توده  رو خائن می دونيد االن باید از وحدت سياسی نيرو ها 
صحبت کرد روی اون اگر توضيح بدهيد چون این دوستمون که بيشتر به 
اصطالح ما رو زیر سندان گذاشت که چرا از کمونيسم دفاع می کنيم اون 

یک رو که خارج بشيم راجع به این  اگر دو سه دقيقه توضيح بدهيد من 
  .الین  دیگه می گيرم

  
ه رو وقتی ميگيم خائن با گفتن ما خائن دما حزب تو. ببينيد :پاسخ

نميشه  اون به خاطر اینه که خائن هست و اگر روزی واقعا  این امکان  
وجود داشت که مردم ایران با آزادی حرف بزنند من باور دارم که اکثریت 

ما چرا راه دور برویم ما . ادمردم ایران هم همين صفت رو به او خواهند د
مرداد ببينيم نمی  ٢٨نمی خواهيم برویم و خيانتهای حزب توده رو در 

خواهيم ندامتهای رهبراش رو در حاليکه عناصر صادق اش رو زیر تيغ 
همين بيائيم برخوردش رو با جمهوری اسالمی ببينيم .انداخته بود ببينيم 

ميده که اون رو به یاد داشته  که هنوز خيلی هامون سن مون واقعا اجازه
باشيم مگر در روی کار آمدن جمهوری اسالی از روز روی کار آمدن 
جمهوری اسالمی حزب توده گام به گام در جهت تائيد و تحکيم پایه های 
این استبداد حرکت نکرده و مگر روزی بوده که این حزب خودش رو با 

کرده باشه که جمهوری اسالمی تعریف نکرده باشه و حتی ادعا ن
سوسياليسم اش با اسالم خمينی یکسانه و از وحدت استراتژیک اش با 
خمينی دم نزده باشه همين حاال راه دور هم نرویم همين چند هفته 

یک برنامه ای گذاشته بود و چند تا از این توده "بی بی سی " پيش این 
ای ها رو آورده بود باشون صحبت می کرد یکی بشون گفت شما از 

با با . جمهوری اسالمی دفاع کردید گفت نخير ما از انقالب دفاع کردیم 
اون جمهوری اسالمی که روی کار اومد یعنی اون انقالب رو سرکوب کرد 

شما وقتی  رفتيد پشت سر جمهوری اسالمی  . اون انقالب رو نابود کرد
 و از خمينی دفاع می کنيد حاال انتظار دارید بت بگن چی  دسته گل خوب
معلومه که بت ميگن خائن  و اصوال وقتی  برنامه این حزب رو کسی 
بررسی بکنه آیا در برنامه این حزب چيزی جز حفظ نظام سرمایه داری 
حاکم بر ایران وجود داره  هر جز به جز برنامه اش  رو بکذارید جلوتون نگاه 
نه کنيد و بعد می بينيد که  اینها همه حرفشون اینه که نظام باقی بما

دست به ترکيب نظام حاکم نخوره خوب این که دیگه شاخ و دم نداره این 
نظام هم یعنی سرمایه داری وابسته است جدا از این حاال یک نکته دیگه 

رو تجربه کردند  هر وقت "  همه با هم"رو بابا این مردم ما یکبار این جریان 
فوری راه که یک شلوغی ميشه و یک بحرانی بوجود می آید یک عده ای 

همه با هم جمع بشوند که چی بشه  که مثال "  همه با هم"می افتند 
جمهوری اسالمی بره و مثال حاال سازگارا بياید رو کار ؟همه با هم جمع 

بشوند که چی جمهوری اسالمی بره مثال مير حسين موسوی بياد بعد 
" همه با هم"جمهوری اسالمی ميراث خمينی رو برای ما درست کنه ؟

اریم در جامعه ای که به طبقات تقسيم شده در جامعه ای که مردم ند
خواستها و مطالبات مشخصی دارند باید بر اساس این حرکت کرد که آیا 
این خواستها و مطالبات در کجا با هم توافق ميتونه داشته باشند خوب 
االن این جمهوری اسالمی  سلطنت طلب ها هم می خواهند برش دارند 

چی می خواهند بياورند جاش ؟خوب ما که نمی تونيم بریم باشه  ولی 
جونمون رو بگذاریم و جمهوری اسالمی رو بندازیم که مثال چيه بچه شاه 
بياد بشه دو باره شاه خوب این مردم یک بار انقالب کردند که اون رو از 
قدرت انداختند این که اگر بياد انتقام تازه این رو از همه خواهد گرفت که 

همين پریروز همين رادیو صدای آمریکا با اون ثابتی . پدر مرا انداختيد چرا
یعنی مسئول اداره سوم ساواک  داشت مصاحبه می کرد با وقاحت تمام 

  می گفت تو ساواک شکنجه نبوده 
  

  بله: گوینده
خوب اگر تو ساواک شکنجه نبوده یکی نيست بگه که بهروز  :پاسخ

م وارد شد و بعد شهيد شد، جون دهقانی یک جوان رشيد چطوری سال
  یکی نيست بگه که فاطمه امينی چطوری کشته شد. باخت

  بله: گوینده 
چرا نمی آیند بگن بهمن روحی آهنگران چطوری کشته شد،   :پاسخ

اینقدر ليست کسانی که زیر . شيرین فضيلت کالم چطوری کشته شد
سلطنت  شکنجه  در دوره شاه و در دوره ریاست همين ثابتی و همين

طلب ها جان باختند زیاده که دهها نفرش رو ميشه اسم برد با مشخصات 
  کی دستگير شدند و کجا  و در نتيجه نيائيد 

  رفيق سنجری عزیز: گوینده 
این همه با هم حرف من اینه که  یک داستانی که نباید زیاد  :پاسخ

ه  اگر گولش رو خورد باید جمهوری اسالمی بره و به قدرت مردم ما هم بر
مردم ما جمهوری اسالمی رو انداختند اون موقع رژیم مردمی هم روی کار 

  می آید  وگرنه اگر کسی بخواهد با حزب توده و
  

رفيق سنجری عزیز شرمنده رفيق سنجری عزیز به نظر : گوینده
می آید که ما تلفن ها رو که باز کردیم استقبال زیادی شده و 

ی کنيم من از همين جا این پشت سر هم داریم تلفن دریافت م
قول رو می خواهم از شما بگيرم که در برنامه های آینده هم 

االن فقط سه تا چهار . بتوانيم از حضور شما بهره مند بشویم 
پرشس هست من خيلی سریع  اینها رو می گم که چون  به آخر 

. برنامه ميرسيم دیگه شما وقت داشته باشيد برای طرح اش 
  . پشت خط هستيد سوال تون رو بفرمائيد دوست عزیز شما

. این الین مثل اینکه قطع شده.   بفرمائيد. سوال تون رو بفرمائيد :گوینده
دوست عزیز شما بفرمائيد . آها. یک سوال آمده رفيق سنجری از آمریکا 

  صحبتتون رو
  

  نوبت منه؟ :  سوال کننده 
  بله بله بفرمائيد در دو دقيقه لطفا سریع: گوينده

بله ، من می خواهم بگم  که ميکروفون صدای بچه هائی  :وال کنندهس
شما ببينيد . صدا مفهوم نيست، یک. که تلفن می زنند بسته است 

بحثی که رفيق سنجری ، تحليل چریکی ، اگر در جنگی که اتفاق بيفته 
سياست عملی چریکهای )  نامفهوم...(بين جمهوری اسالمی و آمریکا 

  این ارتباط فدائی خلق چيه در
ممنون از صحبت تون من مجبور شدم که  تلفن رو قطع کنم  . بله : گوینده 

رفيق سنجری ما یک ناممکن رو از شما .  دو تا سوال دیگه هم هست
سه تا چهار تا پرسش هست  نمی .  می خواهيم که ممکن اش  بکنيد

ریکا یک رفيقی از آم. دونم خودتون تصميم بگيرید هر جور که می خواهيد
سوال کردند  شما از قيام مسلحانه صحبت کردید ولی در مورد قيام 

رفيق دیگه ای دوست دیگه ای گفته اند که . سربداران صحبتی نکردید
موئلفه های اتحاد نيرو های چپ در چيست؟ آیا شما به نوبه خود در این 

ما حزب توه رو وقتی ميگيم خائن با گفتن ما خائن نميشه  
به خاطر اینه که خائن هست و اگر روزی واقعا  مردم ایران 

باور دارم که اکثریت مردم ایران هم  با آزادی حرف بزنند من
ما نمی خواهيم برویم و . همين صفت رو به او خواهند داد

مرداد ببينيم نمی خواهيم  ٢٨خيانتهای حزب توده رو در 
ندامتهای رهبراش رو در حاليکه عناصر صادق اش رو زیر تيغ 

بيائيم برخوردش رو با جمهوری اسالمی  .انداخته بود ببينيم
ر از روز روی کار آمدن جمهوری اسالمی حزب توده ببينيم مگ

گام به گام در جهت تائيد و تحکيم پایه های این استبداد 
حرکت نکرده و مگر روزی بوده که این حزب خودش رو با 
جمهوری اسالمی تعریف نکرده باشه و حتی ادعا نکرده 
باشه که سوسياليسم اش با اسالم خمينی یکسانه و از 

 ک اش با خمينی دم نزده باشهوحدت استراتژی
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جهت شما یعنی چریکهای فدائی در این جهت گامی برداشتيد و اگر 
ردید چگونه؟ یک فردی رفيق  دیگه ای هم دوست دیگه ای  هم  تالشی ک

  سوالی دارند دوست عزیز بفرمائيد
  

  قربان. با من هستيد: سوال کننده
  دیگه الین نگيرید لطفا. بله بله با شما هستم بفرمائيد: گوینده
که جناب ...ميشه این کامنت رو ببينيد ، سوال ها رو ریشه ای تر .:سوال

به نظر شما آیا چپ ایران مخصوصا خوب من به هر . دنسنجری جواب ب
حال  چپ صادق و بزرگواری ها رو همان سالها از چریکهای اصلی و پایه 
گزارانش ميدونم، این چپ آیا در زمينه  ناسيوناليسم ملی دفاع از خانه 
خود  ، مادر خود ، جان و مال و شرافت انسانی و دفاع از استقالل خود 

بطه مستقيم ، یک پيوند ریشه ای با فرهنگ انسانی جامعه که باید یک را
ایران به اسم فرهنگ جمشيد رو اگه بشه مالحظه بکنيد همون 
سوسياليسمه ، همون چيزی که به اون حد سرزمينمون، پاکی و راستی 
و درستی و عدالت ، دگرینی به اوج دهش حاال عدالت بعدا عربی شد ما 

مطالعات اش ضعيف نيست در فرهنگ این رو داشتيم آیا چپ ایران 
باستان انسانی انسان دوست سوسياليسم ایرانی؟ ما از این جریان 
چقدر لطمه خوردیم به نظر من  خيلی لطمه خوردیم  من بعدا تماس می 

  ...گيرم 
  

بله شما لطف کنيد بعدا تماس بگيرید ما  به نوبه خود پاسحگو  :گوینده
آخر این بود که همانطور که دیدید رفيق سنجری  سوال . خواهيم بود 

جمشيد صحبتی که می کردند جمشيد سوسياليسم بود احتماال با اون 
تعریف  کورش هم مارکس بوده و مشکلی نداریم دیگه  مشکل جامعه 
ایران اون  وطن پرستی اینها حل شده اگر ما به این نکات دقت بکنيم 

فون با شماست مساله حل شده  به هر رو رفيق سنجری عزیز ميکرو
  می دونم که نا ممکن رو از شما می خواهم

  چقدر من وقت دارم در رابطه با این سواالت: سنجری
دقيقه وقت دارید می دونم که  ٨در رابطه با این سواالت شما   :گوینده

  ناممکن رو از شما می خواهيم شرمنده حضورتون
  

مسائل حياتی و ببينيد من در رابطه با چون یکی از .  خيلی خوب :پاسخ
دل نگرانی های مردم ما همين تبليغاتيه که در رابطه با احتمال حمله  
آمریکا ، اسرائيل وقدرتهای غربی به خاطر پروژه اتمی جمهوری اسالمی 

مطرح شده و سوال ميشه که موضع شما چيه موضع ما از این واقعيت  
يت موجود رو نشات می گيره  و اصوال ما مردم رو دعوت می کنيم که واقع

از این زاویه ببينند جمهوری اسالمی رژیميه وابسته به امپریاليسم و به 
سال گذشته هم با هزاران  ٣٣وسيله اونها بر اریکه قدرت نشسته و در 

فاکت ميشه نشون دادکه هر کاری که کرده درست منافع اونها رو تامين 
آلن کالرک "مد به نفع کی در آ. ساله با عراق رو ببينيد ٨جنگ .  کرده

تویک کميسيون تحقيقی   روشن گفت که جنگ به نفع  غرب بود به نفع "
این حرف را . انگلستان بود در نتيجه شرایط تداومش رو مهيا کردیم 

پس این . جمهوری اسالمی" جنگ جنک تا پيروزی"بگذارید کنار شعار 
جمهوری  شعار ها از آسمان نيامده  این شعار ها و این کار هائی که این

اسالمی می کنه همش در جهت منافع انحصارات غربی و کارتل های 
شما نگاه بکنيد به اسم پروژه اتمی قرار دادهائی رو که االن از . غربی ِا

نظر سالح در خاورميانه  و از نظر بر قرار کردن قرار گاه های اتمی در 
و بحران زده  خاورميانه اینها بستند بزرگترین  کمک رو به اقتصاد  ناتوان

اعالم کرد که به خاطر احتمال "  الکهيد"غرب کرده  همين چند روز پيش 
حمله آمریکا به ایران ما تونستيم قراردادهای خيلی بزرگی ببندیم این یک 
شرکت اسلحه سازیه یک کارتل  اسلحه سازیه و سود امسالمون هم 

را ببيننيد نسبت به گذشته حسابی فزونی پيدا کرده خوب این واقعيتها 
اون موقع می بينيم که این جمهوری اسالمی همه کار هائی که کرده در 
جهت منافع غرب  و آمریکاست که دست شو در دستکش اسالمی 

دستکش سياه  اسالمی پنهان کرده و برای ما پز دمکراسی و آزادی  
. می گيره و ما دمکراسی و آزادی اش رو در عراق و افغانستان دیدیم 

ه نوکر سر سپرده  آمریکاست حاال دیگه صداش در آمده که بابا کرزای ک
این افغانی هائی که می برند زندان بلگرام اینقدر شکنجه شون می 
  دهند که غير قابل چيزه بيائيد کنترل زندان رو بدهيد به دست افغانی ها

  
  بله: گوینده
و برای ما یعنی ببينيد این توهم که آمریکا احتمال داره حمله بکنه  :پاسخ

  آزادی و دمکراسی بياره این حرفييه که با واقعيت انطباق نداره
  

  درود بر شما: گوینده
وقتيکه جمهوری اسالمی رو با ماهيت اش فهميدیم  ماهيت  :پاسخ

آمریکا در تمام این سالها در هيچ .  آمریکا هم که اظهر من الشمسه
با بمب و ناپالم و کجای دنيا جز به منافع اش نيندیشيده  هر جا رفته 

مردم محروم ومظلومو قتل عام کرده تا منافع  ۵٢فانتوم و نمی دونم ب 
  انحصارات رو تامين بکنه 

رفيق سنجری من شرمنده که صحبتتون رو قطع می کنم  به  :گوینده
خاطر اینکه به آخر برنامه داریم می رسيم فقط  دو تا پرسشی که شده 

باشيم دوستی گفته شما از قيام دوست داشتيم نظر شما رو داشته 
مسلحانه صحبت کردید ولی در مورد قيام سربداران صحبت نکردید در یک 

  دقيقه دو دقيقه اگر ممکنه و یک پرسش دیگه
  

من فکر می کنم با توجه به اهميتی که همين سوال داره اجازه  :پاسخ
 بدهيد که در فرصت های دیگه می توانيم در کنار هم باشيم و به همه
این مسائل بپردازیم به همه قيام هائی که در تاریخ ایران رخ داده ميشه 
پرداخت ولی االن در شرایطی که بحث اینه که از ما سوال می کنند که 
اگر چنين جنگی اتفاق بيفته  شما کجا قرار خواهيد گرفت  ما با صراحت 
اعالم می کنيم ما یک چنين جنگی رو جنگی ارتجاعی هنوز هيچ جنگی 
نشده این رو بگم ولی اگر روزی روزگاری این دو رژیم این دو قدرت که هر 
دو ماهيتا مرتجع اند با هم گالویز بشوند این جنگی ارتجاعی خواهد بود 
هيچ نيروی انقالبی نباید از یکی از این دو طرف پشتيبانی کنه همه اون 

سالمی کسانی که به بهانه با توجيه اینکه می خواهند از شر جمهوری ا
خالص بشوند دست به دامن آمریکا شده اند و در آلترناتيو سازی های 
آمریکا شرکت می کنند مزدورهائی پيش نيستند که تا حاال هم به انواع و 
اقسام و به اشکال مختلف سرسپردگی شون و خياتشون به منافع مردم 

 همه اون کسانی هم که فکر می کنند می خواهند. ایران رو نشون دادند
به اسم دفاع از ميهن  به اسم اینکه امپریاليسم داره حمله می کنه به 
ایران بروند و به دفاع از جمهوری اسالمی بپردازند اون موقع باید فکر کنند 
که در جنگ ایران و عراق همين تز دفاع از ميهن چه ضرباتی به مردم ما 

مين پاسدارهای زد همان بروند نشریات اون دوره رو بخوانند و ببينند که ه
جمهوری اسالمی در جبهه های جنگ از پشت همين ها را می زدند به 

  جای اینکه سربازان عراقی رو بزنند
  

  کامال درسته. بله : گوینده
در نتيجه با صراحت ما یک چنين . فاکتهاش هم خيلی بسياره :پاسخ

اتفاقی رو یک حرکت امپریاليستی برای گسترش سلطه امپریاليسم  در 
ان ارزیابی می کنيم به هيچ وجه ازش حمایت نخواهيم کرد و از هيچ ایر

طرف این دعوا حمایت نمی کنيم ما تالش خواهيم کرد که مردم خودمون 
رو نسبت به این واقعيت آگاه کنيم و تا جائی که امکان داریم در جهت 
سازماندهی مستقيم مردم ما برای نابودی هر دو نيروی ارتجاعی  گام 

  برداریم
ممنون از شما و درود بر شما رفيق سنجری عزیر و تالشتون : گوینده

مستحکم تر در جهت ایجاد جبهه مستقل جبهه  سوم یعنی جبهه توده 
  .ای بر عليه جمهوری اسالمی  و امپریاليسم

  
فرصت زیادی نداریم مجبور شدیم دو تا از تلفن هائی که از ایران  :گوینده 

دوستان گرامی فردابه . اینکه واقعا وقت نبودبود بی پاسخ بگذاریم برای 
دقيقه الین های تلفن رو باز خواهيم کرد و از این به بعد  ۵٠.  ۴٠مدت 

تالش می کنيم با توجه به این استقبالی که ميشه پاسخگوی حداقل 
رفيق سنجری با تشکر دو باره از . بخشی از پرسشهای شما باشيم
چریکهای فدائی خلق یک دقيقه آخر شما و با درود به همه شما عزیزان 

تقدیم به شما می دونم که ناگفته ها زیادبود و شما هم وقت کافی 
  .ولی به هر رو. نداشتيد

  
به هر حال اجازه بدهيد که من در این فرصت یک بار دیگه از  :پاسخ

شکيبائی که بينندگان شما نشون دادند و این صحبتها رو گوش کردند 
ه از طرف خودم و از طرف چریکهای فدائی خلق تشکر کنم یک بار دیک

ایران رستاخيز سياهکل رو گرامی بدارم و به اون دوستی هم که مطرح 
می کرد ما خواهان حقوق بشریم بگم اگر واقعا حقوق بشر معنائی 
داشته باشه اون رو تنها در یک مبارزه انقالبی و مبارزه ای که به هر حال 

اون رو پيش ببرن مفهوم خواهد داشت و باید کارگر ها و زحمتکش ها 
کمونيستها هم نشون دادند در طول تاریخ طوالنی ای که داشتند در تاریخ 
خونينی که داشتند کمونيستها همواره نشون دادند که پيگيرترین و 
دمکرات ترین نيرو ها بودند از نظر نظری و از نظر عملی در نتيجه فریب این 

کنيد با گفتن حقوق بشر می توانيد  چيزها را نخورید که فکر می
اگر  راه نجاتی . کمونيسم رو  از صحنه کنار بگذارید  و یا کم رنگ بکنيد

وجود داره اون راه نجات در اینه که مردم ما بلند شوند ، کارگرمان ما بلند 
  . بشوند و دست به یک انقالب بزرگ اجتماعی  بزنند

  
سنجری عزیز از اینکه با سپاس دو باره از شما رفيق : گوینده

وقتتون رو گذاشتيد و اميدواریم که در برنامه های آینده از نظرات 
شما بهره مند بشویم و دوستان بتوانند پرسش هاشون رو با 

  روز خوبی رو برای شما آرزو می کنيم. شما در ميان بگذارند
  . سپاسگزارم و ممنون: سنجری 
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طرف با سالم به همه شما دوستان عزيز، از 
روز  "اتحاد زنان آزاديخواه"خودم و تشکل 

جهانی زن را به شما، به همه زنان مبارز و 
انقالبی ايران، و بخصوص به زنان مبارز طبقه 
کارگر و ديگر زحمتکشان تحت ستم، تبريک می 

  .گويم
  

، عده کثيری از زنان کارگر در ١٨٥٧مارس  ٨در 
شهر نيويورک در اعتراض به شرايط نامناسب 

 ١٢يط کار، ناکافی بودن دستمزدها، و مح
ساعت کار روزانه، دست به اعتصاب زده و 
تظاهرات بزرگی را از محالت کارگری شروع 

وقتی که صف راهپيمايی به محله . کردند
ثروتمندان نيويورک رسيد، مورد هجوم خشونت 

در پنجاهمين سالگرد آن  .بار پليس قرار گرفت
نيويورک با شعار  زنان ١٩٠٨مارس  ٨مبارزات، در 

اعتراضات متحد و گسترده ای " نان و گل سرخ"
را سازمان دادند و با انتخاب شعارهای مناسب، 
. ميزان بلوغ سياسی خود را به نمايش گذاشتند

نان سمبل رفاه و عدالت اقتصادی، و گل سرخ (
دو سال بعد، در دومين .) سمبل زندگی بهتر بود

 ٨يست، کنفرانس بين الملل زنان سوسيال
مارس به پيشنهاد کالرا زتکين، به عنوان روز 

زنان . تالش برای احقاق حقوق زنان اعالم شد
در آلمان، اتريش، سويس و دانمارک و 
کشورهای ديگر، در حمايت و پشتيبانی از اين 

  .            مارس دست زدند ٨تصميم به راهپيمای در 
امروز در چنين روزی، روزی که سمبل مبارزات 
انقالبی زنان آگاه طبقه کارگر است، ياد زنان 

ايران را گرامی  ١٣٥٠چریک فدائی خلق در دهه 
این زنان که با اعتقاد به یک تئوری . می داريم

انقالبی، تنها راه رهايی از همه ظلم و ستم 
های موجود را مبارزه قهرآميز انقالبی توده ای 
برای سرنگون کردن رژيم شاه، از بين بردن 

تم سرمايه داری وابسته، و ايجاد جامعه سيس
ای آزاد و برابر جنگيده و جان خود را نيز در اين 

همچنين، ياد زنان آگاه و مبارزی را  .راه گذاشتند
گرامی می داريم که پس از اينکه رژيم 
ضدخلقی جمهوری اسالمی با کمک 

 ١٣٥٧امپرياليست ها به قدرت رسيد و انقالب 
اند، با الگو قرار دادن توده ها را به شکست کش

زنان انقالبی نسل پيش از خود، به مبارزه برای 
سرنگون کردن سيستم سرمايه داری وابسته 

یا در درگيری با  ١٣٦٠ادامه دادند و در دهه 
پاسداران جمهوری اسالمی و یا در 
سياهچالهای رژيم در زير شکنجه های 
دهشتناک مقاومت کرده و جان خود را فدای 

ياد زنان مبارز . رای کسب آزادی کردندمبارزه ب
نسل جوان کنونی را گرامی می داريم که در 

در صف  ١٣٨٨خيزش  انقالبی توده ها در سال 
مقدم تظاهرات و درگيری های خيابانی قرار 
داشتند و در مبارزه با مزدوران جمهوری اسالمی 
در خيابانهای شهرهای ايران قهرمانی هايی 

آگاه جهان را به تحسين  آفريدند که توده های
  .واداشت

همانطور که در کليپ هايی که پخش شد 
ديديم، ريشه روز جهانی زن، مبارزات زنان کارگر 

سرمايه در ايران نيز . عليه سرمايه داران است

داران داخلی دست در دست سرمايه داران 
خارجی، کارگران و زحمتکشان ايران را در ازای 

تثمار قرار داده و آنها مزدی بسيار ناچيز مورد اس
را به کار برده وار در فقر و فالکت و گرسنگی 
کشانده و با باالکشيدن سودهای نجومی 
حاصل از کار طاقت فرسا و ارزان آنها، زندگی 

بخشی از . اشرافی برای خود مهيا کرده اند
ثروت بی انتهای سرمايه داران داخلی و خارجی 

ايران به از طريق استثمار شديد زنان کارگر 
  .    دست آمده است

اصطالحی است که " ستم مضاعف"
مارکسيست ها از آن برای توصيف ستم 
هايی که به زنان طبقه کارگر می شود، 
استفاده کرده اند و به اين معناست که به 

. ی شودزنان طبقه کارگر دو نوع ستم م
که به خاطر " ستم طبقاتی"ک نوع ي
نوع  بودنشان می بينند و يک" کارگر"
" زن"که به خاطر " ستم جنسيتی"

بنابراين . بودنشان با آنها مواجه هستند
ستم هايی که به زنان طبقه کارگر می 
شود، از ستم هايی که به کارگران مرد 

درعين . می شود به مراتب شديدتر است
حال در جامعه ما که تحت سلطه 
امپریاليسم قرار دارد، زنان به طور وسيع 

ات مختلف خلق، عالوه بر از اقشار و طبق
همه ستم هائی که در کنار مردان هم 
طبقه ای خود متحمل می شوند، به خاطر 
زن بودنشان نيز شدیدًا تحت ستم قرار 

در هر حال در همه جوامع سرمايه . دارند
کارگر را به ، زنان "ستم مضاعف"داری، 

تحت ستم ترين بخش طبقه کارگر و تحت 
 .ل کرده استستم ترين بخش جامعه تبدي

بيائيد نگاهی بياندازيم به زندگی برخی از زنان 
کارگر ايران، و ببينيم که ظلم و ستم هايی که 
زنان کارگر را به بردگان عصر تمدن تبديل کرده و 
سود و ثروت های نجومی برای طبقه سرمايه 

   .دار به بار آورده، چگونه عمل می کنند

مخارج يک راه اصلی برای افزايش سود، کاهش 
مخارج توليد شامل مخارجی است . توليد است

) مواد خام(که سرمايه دار بابت خريد مواد اوليه 
پرداخت می ) مزد کارگران(و خريد نيروی کار 

موقعيت بی ارزش و تحقيرآميزی که زنان . کند
ايران در قوانين و فرهنگ رژيم حاکم دارند، 
موجب شده که سرمايه دار خيلی راحت بتواند 

ای پائين آوردن مخارج توليد، نيروی کار زنان بر
حتی ارزان تر از نيروی کار (کارگر را خيلی ارزان 

بخرد و سود خودش را خيلی بيشتر ) کارگر مرد
  . کند

وقتی زن در قوانين جمهوری اسالمی، 
موجود بی ارزشی است، وقتی همه 
قوانين، مذهب و فرهنگ غالب برضد 

که (دار  اوست، بنابراين برای سرمايه
درواقع سران جمهوری اسالمی قانون و 
فرهنگ زن ستيز را قصدأدر دفاع از 

سرمایه داران برای افزایش سود آنها 
تنظيم و با زور و سرکوب به جامعه تحميل 

خيلی راحت است که مزدی ) کرده اند
بسيار ناچيز به زن کارگر بدهد و سود 

در همه . خودش را روز به روز افزايش دهد
ع سرمايه داری، زنان مزد خيلی جوام

کمتری نسبت به مردها، در ازای کار برابر، 
اما اين ستم بر زنان . دريافت می کنند

ايران خيلی شديدتر و به شکلی عريان تر، 
در مقايسه با کشوری مثل کانادا، صورت 

زيرا که در کشورهای پيشرفته ای  .می گيرد
بارزات مثل کانادا قوانين و مقرراتی در نتيجه م

زنان بوجود آمده اند که تا حدی آزادی و برابری 
اما در جامعه ايران تحت . زنان را تأمين می کنند

حاکميت جمهوری اسالمی که با تبديل مقررات 
و فرهنگ ارتجاعی مذهبی زن ستيز به قوانين 
رسمی کشور، هر حق و حقوقی، از حق 
انتخاب پوشش گرفته تا حق درخواست طالق، 

دکان، ارث، حق انتخاب شغل و حرفه حضانت کو
و غيره، از زنان سلب شده، رژيم مدافع سرمايه 
داری وابسته با ديکتاتوری شديد و عريان تالش 
می کند که جامعه را در مقابل اين همه ظلم و 

طبق قوانين و فرهنگ . ستم به تسليم وادارد
ارتجاعی جمهوری اسالمی، زن شهروند درجه 

حضورش در جامعه دو است، موجودی که 
فسادبرانگيز است، جنس پستی که جايش کنج 
پستوخانه است و نبايد حق و حقوقی برابر با 

با چنين جايگاه پست و . مرد داشته باشد
موقعيت بی ارزشی که جمهوری اسالمی برای 
زن تعيين کرده، طبيعتأ زن بايد مزدی کمتر از مرد 
و داشته باشد، حتی اگر بيشتر و شديد تر از ا

اينجاست که هدف اصلی روبنای . کار کند
مذهبی زن ستيز جمهوری اسالمی مشخص 
می شود، که استثمار هر چه شديدتر زنان با 
هدف کسب سود و ثروت بيشتر برای سرمايه 

به همين دليل است که ايران تحت . داران است
سلطه رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری 

داران  اسالمی، بهشتی است برای سرمايه
درواقع فرهنگ مذهبی . داخلی و خارجی

ارتجاعی و ضد زن جمهوری اسالمی دهان 
بندی است که سرمايه دار هر جا که با 
کوچکترين اعتراضی عليه مزد کم و يا اخراج و 
عدم پرداخت مزد عقب افتاده و غيره مواجه 

به اين مثال ها . شود، از آن استفاده می کند
ن و مرد در ايران را که تفاوت مزد کارگران ز

  )١. (نشان می دهند، نگاه کنيد

البته از آنجا که سرمايه دار همواره دنبال سود 
است و در همه جا، تا آنجا که می تواند، سعی 
می کند از طريق استثمار کارگران و بخصوص 
استثمار شديد زنان کارگر، سودهای افسانه ای 

شاهد به جيب خود بريزد، ما در همين کانادا هم 
يکی از دوستانی که تازه از  .این امر هستيم

ايران آمده بود و هنوز زبان انگليسی ياد نگرفته و 
برای پيدا کردن کاری به اين در و آن در می زد، 
می گفت که يک روز يک کارگاه خياطی را که 
. کارگر استخدام می کرد، به او معرفی کردند

 

  بررسي شرايط و معضالت زنان كارگر و زحمتكش در ايران
  

آنچه در زیر مشاهده می کنيد متن سخنرانی رفيق سهيال دهماسی در مراسم بزرگداشت : پيام فدایی
 در تورنتوی" اتحاد زنان آزادیخواه"، توسط ٢٠١٢مارس  ١١روز جهانی زن است که در تاریخ یکشنبه 

به نوشتار تبدیل کرده و با برخی ویرایشهای گفتار ام فدایی این سخنرانی را از پي. کانادا  برگزار شد
 .جزئی به اطالع عالقه مندان می رساند
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، ديد وقتی به محل کارگاه در حومه تورنتو رفت
که در سالن بزرگی ده ها دختر چينی پشت 
چرخ های خياطی بی وقفه و مانند روبات 

صاحبکار به او گفته بود که برای . مشغول کارند
هر تکه پيراهنی که بدوزد، يک دالر مزد دريافت 

دوست من که روز اول فقط توانسته . خواهد کرد
خيلی "بود يک تکه لباس بدوزد، می گفت که 

دم، با خودم می گفتم اگر قرار است ناراحت ش
اينطور در کانادا کار کنم، بهتر است خودم را 

با بغض در گلويم، به صاحبکار گفتم که . بکشم
بهم جواب داد که نااميد نشو، . فردا برنمی گردم

همه اينها که می بينی تند تند می دوزند، 
بعضی . حاال راه افتاده اند. اولش مثل تو بودند

هر کسی . گروهی کار می کنند هايشان هم
يک جای پيراهن را می دوزد و می دهد نفر 

اينطوری بيشتر می . بعدی جای ديگرش را بدوزد
راه انداختن چنين سوئت (اين کار  ..."دوزند

شايد در تورنتو دور از چشم قانون ) شاپ هايی
انجام شود، اما در ايران تحت حاکميت جمهوری 

مردساالرانه اش،  اسالمی و فرهنگ زن ستيز و
  . چيزی همه گير و عادی و قانونی هم هست

قالی بافی يکی از صنايعی است که در آن زنان 
نقش اصلی را دارند و پائين ترين مزدها را 

زنان قالی باف جزو تحت ستم . دريافت می کنند
آنها طبق قانون کار . ترين کارگران ايران هستند

اب نمی هم به حس" کارگر"جمهوری اسالمی، 
شايد شما هم ديده باشيد که در خانه اکثر . آيند

. خانواده های کارگری، يک دار قالی هم هست
من دراینجا یک نمونه را می گویم که شرح حال 

مادر يکی   .خيلی از زنان قاليباف کشور ماست
از دوستانم، در زمان بچگی، پدر و مادرش را از 
نه دست داده بود و از سن پنج سالگی در خا

يکی از فاميل هايش به عنوان خدمتکار کار کرده 
بود و قالی بافی هم به او ياد داده بودند که 

مدتی پيش برايم . برای آنها قالی هم ببافد
اون موقع بچه بودم "صحبت می کرد، می گفت 

فکر می کردم چه مردم خوبی هستند که من را 
بعدها . برده اند خانه اشان، نانم را می دهند

دم نانی که به من می دادند يک ذره از مزد فهمي
کلفتی و قالی بافی که برايشان می کردم هم 

هر چه . برده مفت و مجانی گير آورده بودند. نبود
من بزرگتر می شدم و کارهای خانه اشان را 
می کردم، آنها آزادتر می شدند که بيشتر در 

و هر چه بهتر قالی بافی . مغازه اشان کار کنند
گرفتم و برايشان می بافتم، وضع مالی  ياد می

وقتی که اين دختر بزرگ ." آنها بهتر می شد
شد و ازدواج کرد، شوهرش پير بود و بعد از چند 

مادر مجبور شد برای تأمين . سال از کار افتاد
شش تا بچه  - زندگی خودش و شوهر پير و پنج
گاهی اوقات با . قد و نيم قد، قالی بافی کند

قالی می بافتند که سريعتر کار زنان همسايه 
تاجر (کنند و زودتر مزدشان را از سرمايه دار 

) فرشی که دار و پشم ها را به آنها می داد
مادر خوشحال بود که در خانه خودش . بگيرند

چون اگر می خواست در کارگاه . قالی می بافد
های قالی بافی کار کند، که محيط های تاريک و 

ی زودتر ديد چشمش را سردی بودند، شايد خيل
مادر . از دست می داد و زودتر آرتروز می گرفت
دوست . قالی بافی را به دخترهايش هم ياد داد

من، نسترن بعد از کار اصلی اش که کارگری در 
کارخانه بود، و يا در روزهای تعطيل، قالی می 

مجبور بود، چون مزدی که از کارخانه می . بافت
با اينکه مادر و دو تا . گرفت هيچوقت کافی نبود

دخترش کار می کردند، اما خانواده خيلی فقيری 
صبح تا . بچه ها يک اسباب بازی نداشند. بودند

يک . شب توی خاک و خل ها بازی می کردند
جوی آب خيلی کثيفی از پشت خانه اشان می 
گذشت که چند تا بشکه وارونه توی آن گذاشته 

بشود، محل  بودند برای اينکه مردم از رويش رد
يک روز يکی از بچه های کوچک، دو . عبور بود

سه ساله، حين بازی در جوب آب، توی بشکه 
ظاهرأ توی بشکه هم پر آب . وارونه گير کرده بود

بچه . تصادفی مردم فهميدند و درش آوردند. بود
نمونه  .کبود شده بود و شانس آورد زنده ماند

و ای را که توضيح دادم یعنی مادر نسترن 
خودش که تمام عمرشان کار کرده اند، 
جسمشان از اين همه کار يکنواخت داغان 
شده، نه حقوق بازنشستگی دارند، نه بيمه و 

چرا خانواده ای که . هيچ حق و حقوق ديگری
همه افراد سالم باالی هشت سال آن، صبح تا 
شب يا در کارخانه کار می کنند يا فرش های 

اينقدر فقير باشند و گران قيمت می بافند، بايد 
صاحب کارخانه و تاجر فرشی که آنها را به کار 
گرفته ميلياردر باشد؟ آيا غير از اين است که 
تنها با پرداخت مزد بسيار ناچيز به کارگرها، و 
مزد خيلی ناچيزتر به زنان کارگر، چنين نابرابری 

  عظيمی می تواند وجود داشته باشد؟

ی وجود دارد که آيا در جمهوری اسالمی، قانون
تاجر فرش فروش را وادار کند مزدی عادالنه به 
قالی باف بدهد؟ مزدی که حداقل کمتر از 
حداقل حقوق تعيين شده در قانون کار نباشد؟ 
خير، اولين بار در دوره خاتمی بودکه نام کارگر را 

از آن زمان تا حاال، . از کارگران قاليباف گرفتند
محسوب نمی شوند " کارگر"قالی باف ها قانونأ 

هر چند که . و تحت پوشش قانون کار قرار ندارند
همان قانون کار جمهوری اسالمی هم چيز به 
درد بخوری برای کارگران ندارد و آنقدر مبهم و 
ضد و نقيض است که سرمايه دار می تواند به 
راحتی آن را دور بزند و حق کارگر را بخورد و در 

. ام نداده باشدظاهر هم عملی غيرقانونی انج
قانون کار، که در صورتی  ٢١ماده ) ز(بند : مثال(

چگونگی و ) موقت يا دائم(که در قرارداد کار 
نحوه فسخ قرارداد پيش بينی نشده باشد، در 
صورت وجود اين بند در قرارداد، کارفرما برخالف 

که هيچ يک از (قانون کار  ٢۵سابق و مفاد ماده 
) فسخ قرارداد کار نبودطرفين به تنهايی قادر به 

قادر به فسخ يک طرفه قرارداد کار حتی درصورت 
         .)باقی بودن مدتی از آن، خواهد بود

توهين جنسی به زنان و تحقير آنها، یکی 
از جلوه های فرهنگ مردساالری است که 
در محيط کار به کارگر زن فشار و ستم 

همچنين خيلی . مضاعفی وارد می کند
ت کارگر زن با صاحبکار سر مواقع هر وق

حقوق يا هر چيز ديگری اختالف داشته 
باشد، صاحبکار با زدن چنين اتهاماتی 
. تهديدش می کند که آبرويش را خواهد برد

آنوقت کارگر زن مجبور ميشود از حقش 
این امر قبًال . نکندبگذرد و اعتراضی هم 

هم وجود داشته و امروز تحت سلطه رژیم 
اسالمی دامنه بيشتری زن ستيز جمهوری 

پيدا کرده و این فرهنگ ارتجاعی به خاطر 
زن ستيزی این رژیم حتی بيشتر از گذشته 

قبًال از نسترن به عنوان  .رواج پيدا کرده است
در سن  او. یک دختر رنجدیده کارگر صحبت کردم

سالگی، به عنوان بچه بزرگ خانواده  ١٤، ١٣
شد و  عمأل همراه با مادرش، سرپرست خانواده

اما مرتبأ بايد محل کارش را . بايد کار می کرد
عوض می کرد چون هر جايی که می رفت بعد 
از مدتی متوجه می شد که صاحب کار قصد 

بخشی از . سوءاستفاده جنسی از او را دارد
حقوقش را نگرفته، از آنجا فرار می کرد و می 

همه دخترهای . رفت يک جای ديگه کار می کرد
چيزهايی در . ضعيت او را داشتندجوان کارگر و

مورد دخترهای محله اشان می گفت که ما 
دخترهای خانواده های متوسط هيچوقت در 

به عنوان مثال از دختری . ذهنمان جا نمی گرفت
شش سالگی  -می گفت که در سن پنج

فروخته شد به مرد معتادی که او را به فحشاء 
  . واداشت

يادم است نسترن در مورد يکی از 
صاحبکارهايش صحبت می کرد که آدم خيلی 

مرتبأ راه می رفته و به کارگرها . لمپنی بود
به عنوان مثال به آنها می گفت . فحش می داده

اگر يک بز بيارم ببندم اينجا بهتر از شماها کار "
. همه از دست او ناراحت بودند" ميکنه

حقوقشان را هم به موقع نمی داد، وقتی هم 
داد کمتر از آنچه بود که از  که مزدشان را می

قرارداد کتبی . اول با آنها قرار گذاشته بود
باالخره يک روز نسترن سپر بال شد و . نداشتند

رفتم تو "نسترن می گفت . رفت با او صحبت کند
دفتر کارش، بهش گفتم آقا لطفأ حقوق هامونو 
به موقع بده، احتياج داريم، خرج داريم، اگر پول 

از کجا بياريم غذا بخوريم، از کجا  ما را ندهی، ما
کرايه اتوبوس بدهيم بيائيم سر کار؟ بهمون 

ما که داريم برای تو اينقدر کار می . فحش نده
نسترن می گفت ." کنيم، حداقل فحشمون نده

. من اين چيزها را گفتم، او هم نگاهم می کرد:"
ببين، اگر داری اين حرف ها را می : بعد گفت

شوه بيايی، بهت بگم، من زنی که برای من ع
نسترن می گفت ." بيخودی عشوه نيا. زن دارم

من ماتم برد که چرا مرتيکه حرف نامربوط می :"
اين چيزهايی که اين ميگه که جواب حرف . زنه

حقوق . باالخره نسترن اخراج شد!" من نيست
او می . عقب مانده اش را هم نتوانست بگيرد

او آن تهمت می ترسم برم سراغ پولم، و "گفت 
اگر مادرم اين . ها را به من بزنه و آبرومو ببره
سرمو انداختم . چيزها را می شنيد دق می کرد

مادرم هر . يک مدتی بيکار بودم. پائين رفتم خونه
  ." پول نداريم. روز می گفت دختر برو سر کار

بسياری از زنان کارگر، مانند نسترن و مادرش، 
يا پيری و از زنانی هستند که در اثر طالق 

گاهی (کارافتادگی و يا فوت همسرانشان، 
و ) اوقات به دليل اعتياد يا زندانی شدن همسر

يا به هر دليل ديگری که تفاوتی در اصل موضوع 
. ندارد، به سرپرست خانواده تبديل شده اند

يک ميليون و  ١٣٨٥طبق آمار رسمی، در سال 
. دههزار نفر زن سرپرست خانوار در ايران بو ٦٤١

اما اين زنان در جمهوری اسالمی، با توجه به 
قوانين و فرهنگ ارتجاعی و زن ستيزش، از نظر 
حق و حقوق در رده مردهای سرپرست خانوار 
قرار ندارند، دليلش هم اين است که دست 
سرمايه داران باز باشد که هر چه بيشتر آنها را 

به عنوان مثال زنی که سرپرست . استثمار کنند
آور اصلی خانواده اش است، حتی اگر در و نان 

جايی کار کند که تحت پوشش قانون کار باشد، 
حق اوالد به او تعلق نمی گيرد و بعد از مرگ او 

  .هم مستمری به فرزندانشان تعلق نمی گيرد

ياد زنان آگاه و مبارزی را گرامی می 
رژيم ضدخلقی  داريم که پس از اينکه

جمهوری اسالمی با کمک 
امپرياليست ها به قدرت رسيد و 

توده ها را به شکست  ١٣٥٧انقالب 
کشاند، با الگو قرار دادن زنان انقالبی 
نسل پيش از خود، به مبارزه ادامه 

یا در درگيری و  ١٣٦٠دادند و در دهه 
یا در سياهچالهای رژيم در زير 
 شکنجه های دهشتناک جان خود را
فدای مبارزه برای کسب آزادی 

ياد زنان مبارز نسل جوان . کردند
کنونی را گرامی می داريم که در 
خيزش  انقالبی توده ها در سال 

در صف مقدم تظاهرات و  ١٣٨٨
درگيریهای خيابانی قرار داشتند و در 
مبارزه با مزدوران جمهوری اسالمی 
قهرمانی هايی آفريدند که توده های 

  .به تحسين واداشت آگاه جهان را
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اجازه بدهيد یک ماجرايی را هم در رابطه با يک 
زن کارگر در يکی از بيمارستانها در ايران تعريف 

ه به عنوان یک نمونه نشان دهنده ابعاد کنم ک
ظلمی است که به زنان کارگر سرپرست 

زن کارگری بعد از سالها کار  .خانواده می شود
رسمی در بيمارستان، در اثر بيماری فوت کرد و 
همکارهايش خيلی تحت تأثير وضعيت کودکان 

بچه های خيلی . بازمانده او قرار گرفته بودند
ند و پولی هم پس از کوچکش سرپرستی نداشت

از آنجا که اين . مرگ مادرشان به آنها نمی رسيد
آينده اسفبار در انتظار دیگر زنان کارگر سرپرست 
خانواده هم بود، يکی از آن زنان کارگر وقتی 
رفته بودند مسجد برای تشيع جنازه همکارش، 
رفت پشت بلندگوی مسجد و شروع کرد فرياد 

ک زن کارگر، چرا بچه های يتيم ي"زدن که 
آخوند مسجد تا آمده بود " مستمری ندارند؟

زن نبايد در مسجد "ميکرفن را از او بگيرد که 
، با داد و بيداد زنهای عصبانی روبرو "صحبت کند

کسی که این . شده و وادار به سکوت شده بود
: واقعه را از نزدیک دیده بود تعریف ميکرد که
کت کارگران زن تشييع جنازه را به يک حر

اعتراضی عليه قوانين زن ستيز جمهوری 
زنها يکی يکی می رفتند . اسالمی تبديل کردند

پشت بلندگو و وضعيت خودشان به عنوان زنان 
. کارگر بی حق و حقوق را توضيح می دادند

مردهای کارگر اول سعی داشتند زنها را آرام 
کنند و از حمله پاسدارها به مسجد بترسانند، 

هم تحت تأثير قرار گرفتند و آنها اما بعد خودشان 
  . هم شروع کردند به حرف زدن

در جمهوری اسالمی، عالوه بر قوانينی 
اينچنينی که درجهت استثمار هرچه بيشتر 
زنان کارگر است، ترفندهای ديگری نيز 
برای سودجويی از  زنان کارگر و به نفع 

يکی از آن ترفندها . سرمايه دار وجود دارد
 ١٠گاه هايی که کمتر از خارج کردن کار

همانطور . کارگر دارند، از قانون کار است
قانون "که می دانيد، هدف از به اصطالح 

اين است که در آن حداقل مزد، " کار
حداکثر ساعات کار روزانه و ماهانه، حق 
بيمه بازنشستگی، بيمه عمر، بيمه حوادث 
و درمان و حقوق دوران بارداری و پس از 

ا مخارج مهدکودک و ديگر تولد بچه، و ي
موارد يک قرارداد کار تعيين شود، و 
مقررات مربوط به نظارت و بازرسی برای 
اطمينان از اجرای اين قوانين را نيز 

خاتمی کارگاه اما در زمان . مشخص کند
کارگر دارند از حوزه  ١٠هايی که کمتر از 

اکثر زنان کارگر ايران در  .قانون کار خارج شدند
. کارگاه های کوچک کار می کننداينگونه 

درنتيجه سرمايه داری که زنان را در اين کارها به 
کار می گيرد، از يکطرف حقوقی کمتر از حداقل 
تعيين شده در قانون به آنها می دهد، و از طرف 
ديگر هيچکدام از حق و حقوقی را که در باال نام 
برده شد، به زنان نمی دهد و از اين طريق سود 

  .بيشتری نصيبش می شودهر چه 

نفر نيست که  ١٠تنها در کارگاه های زير 
. کارگران زن حقوق کمتری از مردها می گيرند

سرمايه دار از روش های ديگری هم برای 
. استثمار هر چه بيشتر زنان استفاده می کنند

به عنوان مثال در گزارشی از ایلنا تحت عنوان 
) ناايل - "پشت صحنه صنعت خودروسازی کشور"

در مورد کارخانه ای در پنج کيلومتری اراک که 
کارش توليد قطعات ماشين است نوشته شده 
است که در آن کارخانه، به جای مردها، دخترها 
. و زنان را با مزدی خيلی کمتر استخدام کرده اند

وقتی گزارشگر از افرادی به نام صادقی و 
احمدی که مديران و سرمايه گذاران کارخانه 

هستند، دليل استخدام زنها را می پرسد،  مزبور
صاحبان کارخانه از دليل اصلی که مزد کم زنها 

نسبت به مردهاست، حرفی نمی زنند و جواب 
مردها هميشه با هم دعوا می "می دهند که 

کنند يا مواد مخدر می کشند، هميشه خمارند و 
وقتی در . حوادث ناشی از کارشان زياد است

ان اعتراض می کنيم، مقابل کارکرد ضعيفش
این صاحبان کار که ." دست به يقه می شوند

چنين اتهاماتی را به کارگران مرد می زنند در 
ادامه صحبتشان معلوم می کنند که علت 
استخدام زن به جای مرد از طرف آنها دقيقًا به 

آنها در . خاطر استثمار کردن شدیدتر زنان است
ونه لو می ادامه صحبت قصد واقعی خود را این گ

اما زنها چون می ترسند کارشان را از : "دهند
دقت . دست بدهند، اهل درگير شدن نيستند

کارشان باالتر است، ظريف کار می کنند و قانع 
وقتی گزارشگر در مورد ليست  ."هستند

حقوقی کارگران می پرسد، جواب می شنود که 
بگويند خودمان ) کارگران(قبل از اين که آنها "

ها  قراردادها سفيد امضاست، حقوق .ممي گوئي
شود و ليست  زير قانون آار و دستی دريافت مي

گزارشگر ميگويد  ."و دريافتي نداريم پرداخت
هزار تومان است، که  ١٥٠تا  ٤٠حقوق ها 

در جواب گزارشگر در . مطابق قانون کار نيست
اگر شما "اين رابطه مدير کارخانه می گويد 

و کمال  کنيد شرکت را تمامتوانيد بهتر اداره  می
خود ما قربانيان مافيای توليد . تحويل بگيريد

مديران کالن  صنعتگران و. خودرو در کشوريم
از  ١٣٨٠توليد خودرو قطعات را با همان نرخ سال 

حالی که همراه با تورم  کنند در ما خريداری مي
و افزايش نرخ مواد اوليه، نرخ کارگر نيز افزايش 

  ."..يابد و  می 

گزارشگر در توصيف فضا و محيط کار می گويد 
 ها در مترمربع دستگاه ١٠٠در سالني آمتر از"

کنند و دختران  کنار هم با سرعت تمام کار می 
کار  نوجوان و زنان جوان بدون هيچگونه لباس

ايمنی، عينک و دستکش و گوشی در فضايی پر 
دستگاه  از صدای زبر و خشن قطعات را به زير

دهند با ضربه محکم پا اهرم باالبرنده را   قرار می
کوبش سخت  به سوی باال هدايت و پس از

صفحات بر قطعه سپر خودرو را از زير گيره بيرون 
کنند و  صاف می  زنند، سمباده می . کشند می 

های پنجاه تايی و  پس از شمارش در دسته
که  چيده شدن روی سطح مقابل دختر جوانی

تر است دسته پنجاه  اندامش از بقيه درشت
تايی را در آغوش به سختی فشرده و به سوی 

حمل می برد که پسرکی نوجوان، آن را  ماشين
در سالن . دارد خميده و لنگان قدم برمی. راند می

مجاور نيز قطعات ديگر که کوچکترند در  کوچک
های يكهزار و پانصد تا چهار هزارتايی  بسته

چيده با نظم بسيار در کارتن  شمارش و
ها را دخترک هفده ساله که از  شوند و کارتن می

شود در  ماشين حمل استفاده می او به جای
فرغون چيده و در گوشه اتاق روی هم قرار 

ماشين ديگر که پسر نوجوان  دهد تا توسط می
ديگری رانندگيش را بر عهده دارد به سوی 

دراینجا ." منتقل شود خودروهای حمل بار
کی از مديران حرف می زند گزارشگر از پسر ي

که کمد پر از لوازم و ابزار و لباس ايمنی را 
دهد و علت عدم استفاده کارگران  مي نشانشان

توجهي آنان به امکانات  از اين وسايل را بی
و مطرح می کند که اما، . کند عنوان مي موجود

یک کارگر زن به نام طاهره که هفت سال است 
يک لحظه کوتاه غيبت در " در آنجا کار می کند، 

: گويد کارفرما، با هراسی نمايان در نگاهش می
کنند  ها دقت می حادثه کار کم داريم چون بچه”

سخت و سنگين  اتفاقی برايشان نيفتد اما کار
های  های سنگين، براده حمل بسته. است

استراحت،  فلزات معلق در هوا، خستگی بدون
ه بوي تند نامطبوع حاصل از تراش و سمباد

درد  هزار تومان، ١٥٠تا  ٤٠قطعات با حقوق 
ناچاريم، از بدبختی روزگار اين . همه بچه هاست

: " گزارشگر ادامه می دهد که." جا کار کنيم
اند همسران مردان  آور خانه اکثر اينها تنها نان

زندانی، بيکار، معتاد و دختران پدران پير درمانده 
گزارشگر دیگر البته ". افتاده و يا الابالي از کار

نمی گوید که همه آنچه او در مورد شوهر یا پدر 
این زنان مطرح می کند، خود محصول جامعه 
ظالمانه سرمایه داری و سلطه رژیم دیکتاتور 

واقعيت اين است که . جمهوری اسالمی است
خيلی از کارگرهای مرد، مواد مخدر را برای 
تفريح نمی کشند بلکه شرایط مشقت بار 

محروميت های مختلف آنها را به چنين زندگی و 
در شرایطی که حقوق . کاری می کشاند

کارگران مرد کفاف گرانی و مخارج کنونی زندگی 
اشان را نمی دهد و مجبورند دو شيفت کار 
کنند، بعضی از آنها برای اينکه خستگی آنها را 
از پا در نياورد و بتوانند دو شيفت کار کنند، از 

صاحب کارخانه . می کنند مواد مخدر استفاده
هم استفاده از مواد مخدر را در داخل کارخانه 

بعضی از صاحب کارخانه ها . آزاد کرده است
خودشان مواد را هم به کارگرها می فروشند و 

  .  از آنجا هم يک سودی می برند

کار برای (دور کاری به معنی کار در خانه 
است و روش ) سرمايه دار، از راه دور

رای پرداخت مزد کمتر به کارگر و ديگری ب
کاهش مخارج ديگر، و از طرف ديگر روشی 
برای دور کردن کارگران از هم و مانعی بر 

کارگر . سر راه اتحاد مبارزاتی آنهاست
دورکار، مزدی به مراتب کمتر از کارگری که 

نفر کار می  ١٠حتی در کارگاه های زير 
ر سرمايه دار مواد اوليه کا. کند، می گيرد

را به کارگر می دهد که کار را در خانه 
يعنی درواقع کار کنتراتی . انجام دهد

کارهای مختلفی از درست کردن . است
مواد غذايی گرفته تا تميز و بسته بندی 
سبزيجات و حبوبات، صنايع پوشاک، صنايع 
دستی و تزئينات، و حتی مونتاژ وسائل 
. الکترونيک نيز با اين روش انجام می شوند

راین روش کار آنقدر سود نصيب سرمایه د
اخيرأ دولت در مورد داران می شود که 

کارمندان هم اعالم کرد که به زودی 
هشتاد درصد کارمندهای دولت دورکار می 

يک دليلش اين است که جمهوری  .شوند
اسالمی به عنوان يک رژيم سرمايه دار وابسته، 

 تعديل"مجبور به پياده کردن سياست های مثأل 
و دیگر برنامه های بانک جهانی " اقتصادی
يکی از تأثيرات دورکاری اين است که  .است

وقتی که کارگران در يک محل جمع نيستند و 
همديگر را نمی شناسند، مبارزه و اعتصاب و 
اعتراض عليه مزد کم، عليه اخراج ها و غيره، 

کارگرهايی که دور از هم . امکان پذير نمی شود
أل از اخراج ديگری خبردار نمی کار می کنند اص

اين . شوند که بخواهند اعتراضات جمعی بکنند
به نفع سرمايه داران و دولتشان است که 
بخصوص در شرايط بحران کنونی به کاهش 
. حقوق و اخراج کارگر و کارمند دست زده اند

درضمن، در دورکاری، ارتقای شغلی هم وجود 
  .ندارد

امناسب کار که فقدان وسایل ایمنی و شرایط ن
باعث مبتال شدن کارگران به انواع بيماری های 
می گردد، در کارخانه های ایران امری طبيعی 

اکنون یک نمونه زنده از این وضعيت را از . است
زبان یکی از کارگران کارخانه توليد قرص های 

او وقتی وارد . حشره کش در اینجا نقل می کنم
و سالی این کارخانه شد، یک دختر کم سن 

تعریف می کرد که او و دختر و پسرهای . بود
همسن و سال او حدود دوازده ساعت در روز 

خمير "روی کف سيمانی کارخانه می نشستند 
مواد شيميايی حشره کش را از توی سطل 

بدون (های بزرگ با دست درمی آوردیم 
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برای صاحب کار مهم نبود اين بچه  -دستکش
ا به خاطر اين کار سرطان های کارگر بعده

او تنها به اين فکر می کرد که . پوست بگيرند
.) مخارج توليد را هر چقدر می تواند کمتر کند

خمير حشره کش را می ماليدیم روی صفحات 
کاغذی بزرگ و يک ورقه کاغذ ديگر روی آن می 

بعد از خشک شدن خمير، آن را در . کشيدیم
وقتی . یمقطعات مربع شکل دو سانتی می بريد

کف کارخانه پر می شد، صاحب کار می گفت 
بچه ها حاال بيائيد توی اين اتاق شکالت ها را 

صابون هم توی دستشويی . بسته بندی کنيد
با آب خالی دستمونو می شستيم و می . نبود

رفتيم شکالت ها را توی پالستيک می 
من همه اش در فکر بچه هايی بودم . پيچونديم

بعد که . ت ها را می خورندکه بعدأ اين شکال
شکالت ها تمام می شد، می رفتيم قرص های 
حشره کش را که خشک شده بود تکه تکه می 

آنوقت سطل . کرديم و بسته بندی می کرديم
های پر از مواد شيميايی جديد را می آورد که 

تا شب کارمان . يک سری ديگه درست کنيم
بعد از دوازده ساعت يکسر نشستن . همين بود

که خيس و به مواد (روی زمين سيمانی 
وقتی شب می ) شيميايی هم آلوده بود

خواستيم برگرديم خونه همه عضالت و دست و 
پا و شانه و کتفمان درد می کرد و توی اتوبوس 

همانطور که ." برداز خستگی خوابمان می 
اشاره کردم این فقط یک نمونه از شرایط 

. استنامناسب کار در کارخانه های ایران 
سرمایه داران در همه جا شرایط ظالمانه 
مشابهی را برای کارگران در هر بخشی بوجود 

مثًال در معادن حتی یک ليوان شير را . آورده اند
هم از آنها دریغ می کنند که کلی ميتواند از 
آسيب هائی که کار در زیر زمين به ریه آنها وارد 

 قرارداد های موقت هم .می کند، جلوگيری کند
يک شيوه ديگر برای استثمار بيشتر کارگران 
است که بيست سال پيش به قانون کار 

برخی از کارگرهايی که قبأل قرارداد . چسباندند
ثابت و طوالنی مدت داشته اند، اخراج شده و 
. مجددأ با قرار جديد موقت استخدام شده اند

این موضوع شامل حال اکثر کارگران زن ایران 
وميت آنها از اندک حقوق است که باعث محر

  .درج شده در قانون کار شده است

يکی ديگر از مشاغلی که زنان بيشتر به آن می 
در . پردازند، کارگری در مزارع کشاورزی است

گيالن که بيشترين توليدات برنج ايران را دارد، 
نشاکاری . اکثر کارگران فصلی زنان هستند

يالن سخت ترين مرحله توليد برنج است و در گ
زن هائی که در این . توسط زنان انجام می شود

. بخش کار می کنند کارگران فصلی هستند
چگونگی به کار گرفته شدن آنها توسط صاحبان 
زمين خود شکل کار برده وار آنها را نشان می 

این زن های کارگر، صبح زود در محل های . دهد

بخصوصی می ايستند، درست مثل بازار برده 
رده ها را برای فروش عرضه می فروشی که ب

این زن های کارگر در آنجا منتظر می . کردند
مانند تا مباشر ها که در واقع واسطه هستند، 
با وانت بيايند و از ميان آن ها دخترهای جوانتر و 

این کارگران نشاکار از . قويتر را ببرند سر کار
. ساعت هفت صبح تا هفت شب کار می کنند

وقت ناهار و چای خوردن و  يکی دو ساعت جمعأ
تعويض لباس به آنها داده می شود و مزد آنها 

آنها تمام اين . هزار تومان در روز است ٣٠تا  ٢٠
. ساعت کار را در حالت خميده هستند ١٠

دست و پايشان مدام در آب . کفش هم ندارند
است و اغلب آنها همه ناخن هايشان افتاده 

هم با ترياک درد روماتيسم و واريس را . است
ساکت می کنند که بتوانند به کارشان ادامه 

اين مسئله باعث ميشه که بچه های . بدهند
کارگرانی که مادر شيرده هستند هم از زمان 

  . نوزادی به مواد مخدر معتاد شوند
تحت حاکميت جمهوری اسالمی که رژيم 
سرمايه دارهاست، کارگران کشاورز از ابتدايی 

ار محرومند و درنتيجه ترين وسائل ايمنی ک
بيشترين حوادث ناشی از شرايط کار و مرگ و 
مير ناشی از آن در ميان کارگران کشاورزی ديده 

به عنوان مثال بيماری ای در ميان . می شود
تب "زنان شاليزارهای گيالن وجود دارد به اسم 

اين بيماری يکی از گسترده ترين ". شاليزار
. ان استبيماری های مشترک انسان و حيو

مثل (ميکرب آن از حيوانات اهلی و وحشی 
وارد آب های راکد می شود و از آنجا از ) موش

طريق کوچکترين زخم وخراشی در پوست، يا در 
ذرات ميکرسکپی آب معلق در هوا وارد چشم 

زالو و مار . می شود و سريعأ وارد خون می شود
که در اين آبها زياد است، موجب شده که دست 

عاليم اين بيماری . نان دائمأ زخم باشدو پای ز
مثل سرماخوردگی شديد، آنفوالنزا، است و 
. برای همين کارگران فقير آن را ناديده می گيرند

اما اين بيماری اگر درمان نشود شخص را می 
کشد و در زنان حامله موجب مرگ جنين می 

کارگران می توانند با پوشيدن چکمه ها و . شود
و عينک های ايمنی جلوی دستکش های بلند 

اما اينها خرج دارد و سرمايه دار . آن را بگيرند
حاضر نيست پرداخت کند و سود و ثروت حودش 

هر سال تابستان و بهار عده ای . را کاهش دهد
. از زنان کارگر در اثر ابتال به اين بيماری ميميرند

آمار دقيق مرگ و مير در اثر اين بيماری در دست 
جرئت ندارند آمار دقيق آن را  دکترها. نيست
عمال جمهوری اسالمی که مدافع . بدهند

سرمایه داران هستند، شرایطی ایجاد کرده اند 
که دکترها اطالعاتی در رابطه با آمار اين بيماری 

  . به کشاورزان نمی دهند
. سرمايه دار در ايران موجودی نامرئی نيست
 گاهی اوقات به کسانی برخورد می کنيم که با

ميدانی فالن آخوند در چندين "تعجب می گويند 

" بانک اروپا و آمريکا چند ميليارد دالر و يورو دارد؟
سران رژيم، از آخوندها و بچه ! تعجبی ندارد

هايشان گرفته تا کت شلواری های اصالح 
طلبشان و اين جناح و آن جناح و افراد خانواده و 
وابستگانشان و همه دوستان و دور و بری 

يشان، و همه آن سرمايه دارانی که اگر هم ها
صاحب مقامی دولتی نيستند اما وجودشان به 
اين رژيم وابسته اند و تالش می کنند آن را حفظ 
کنند، طبقه سرمايه دار ايران را تشکيل می 

سود های نجومی حاصل از غارت نفت و . دهند
ديگر منابع طبيعی ايران که باید خرج مردم ايران 

ت نجومی که از استثمار کارگران به شود، ثرو
دست می آيد، همه اينها منابع ثروت های 

برای . افسانه ای اين طبقه زالوصفت است
نسترن ها که دشمن اصلی جلوی چشمشان 
است، آن که تمام اين سالها شيره جان او را 
مکيده، از دسترنج او و فرزندان او ميلياردر شده، 

هوری سران جمهوری اسالمی، عمال جم
اسالمی، سرمایه داران وابسته و سرمايه داران 
خارجی هستند که تا اين رژيم زنده است، وقت 
را غنيمت دانسته و به جان کارگران ايران افتاده 

درنتيجه، نسترن ها به روشنی می دانند . اند
که تنها با مبارزه انقالبی برای سرنگونی اين 

که رژيم، برای از بين بردن اين سيستم است 
. می توانند از شر ستمگرانشان خالص شوند

زنان آگاه کارگر می دانند که جز با اتحاد 
مبارزاتی با مردان آگاه هم طبقه خود، نمی 

  .   توانند در اين مبارزه پيروز شوند
  :زيرنويس

در هنگام سخنرانی، اساليد هايی که  - ١
آمارهای مختلف را نشان می دادند و يا 

ارگر در حين کار عکس هايی از زنان ک
  .   بودند، نمايش داده می شد

سرمايه دار در ايران موجودی نامرئی 
گاهی اوقات به کسانی . نيست

برخورد می کنيم که با تعجب می 
ميدانی فالن آخوند در چندين "گويند 

بانک اروپا و آمريکا چند ميليارد دالر و 
سران رژيم، ! تعجبی ندارد" يورو دارد؟

از آخوندها و بچه هايشان گرفته تا 
واری های اصالح طلبشان و کت شل

اين جناح و آن جناح و افراد خانواده و 
وابستگانشان و همه دوستان و دور و 
بری هايشان، و همه آن سرمايه 
دارانی که اگر هم صاحب مقامی 
دولتی نيستند اما وجودشان به اين 
رژيم وابسته اند و تالش می کنند آن 
را حفظ کنند، طبقه سرمايه دار ايران 

تنها با زنان کارگر  .کيل می دهندرا تش
مبارزه انقالبی برای سرنگونی اين 

است که می توانند و این طبقه رژيم، 
 .از شر ستمگرانشان خالص شوند

 ١۶از صفحه ....روز زن
تکيه  اول آن که با. دراین رابطه حکومت های حافظ نظام سرمایه داری در کشورهائی نظير ایران، دو سياست برجسته ارتجاعی را در پيش گرفته اند

یران بر همه سنت های عقب مانده و فرهنگ ارتجاعی مردساالری، می کوشند زنان به عنوان نيمی از جمعيت را از کار بيکار و در کشورهائی نظير ا
رند این برخورد در ضمن این حکومت های مدافع منافع سرمایه داران، حاض. با ارتکاب به هر جنایتی، اساسًا مانع از فعاليت های اجتماعی آنان گردند

عقب مانده و جنایت بار خود را با هر دست آویزی توجيه کنند تا دليل اصلی که همانا گندیدگی نظام سرمایه داری است پرده پوشی شده و 
از  شتراگر این واقعيتی است که زنان در چنين جوامعی امروز بي. ها سرکوب هر چه شدیدتر مبارزات زنان است سياست دیگر آن. دانسته نشود

ردان پرداخت مردان مورد ظلم و ستم قرار دارند، اگر این واقعيتی است که سرمایه داران به زنان کارگر در برابر کار مساوی مزدی به مراتب کمتر از م
ر و طبقات مختلف خلق، انواع ستم ها و محروميت ها هستند، اگر زنان از اقشا می کنند، اگر کارگران زن صرفًا به خاطر زن بودنشان متحمل تحقير و

تحت حکومت های ارتجاعی حاکم با محدودیت ها، محروميت ها و ستم های فراوان در حق خود مواجهند، واضح است که همه اين زنان در مبارزه 
چنين . می ایستند برای بهبود شرایط زندگی خود دالیلی بيشتر از مردها داشته و با خشمی هر چه فزونتر در مقابل رژیم های مدافع وضع موجود

است که امروز ما از یک طرف با حضور گسترده و خشماگين زنان در صحنه های پرشور مبارزه مواجهيم و از طرف دیگر شاهد قساوت، رذالت و 
  .وحشيگری های رژیم های مدافع نظام سرمایه داری در برخورد به زنان مبارز و سلحشور هستيم

یک جامعه آزاد، آزاد بودن زنان در آن جامعه است، امروز حضور انقالبی و وسيع زنان در صحنه با تکيه بر این اصل که نشان بزرگ 
رزم زنان انقالبی . های مختلف مبارزه نوید بخش پيروزی حتمی بر دشمنان، محو نظام های سرمایه داری و رسيدن به آزادی است

  !نمون تر باد ه پر توان تر و ظفرو آزادیخواه در روز جهانی زن، در این روز بزرگ و گرامی، هرچ
 ٢٠١٢مارس ٨  - ١٣٩٠اسفند١٨
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خب حاال اینجا رفقا می رسيم به قسمت بعدی 
سومين قسمت این بحثه و بيایيد بحث  که 

ببينيم که  شکست   قيام بهمن چه 
عواقبی بطور کلی در پی داشت و مهمتر 
اونکه تجارب خونباری که توده های 
ث انقالبی توی این قيام کسب کردند باع

شد چه وظایفی رو روی دوش انقالبيون 
   بگذاره؟

  
وقتی قيام شکست خورد و مسجل شد که 
خيزش بزرگ انقالبی مردم ما بدليل سياستهای 
امپریاليستها و از یکطرف هم بدليل فقدان یک 
رهبری انقالبی قادر به برآورده کردن خواستهای 
اساسی اش که مردم براشون بلند شده بودن، 

لند شده بودن، زحمتکشها بلند شده کارگرا ب
بودن، اقشار محروم بلند شده بودن یعنی آزادی 
و استقالل و ایجاد یک حکومت دمکراتيک نشد، 
بطور طبيعی رژیمی که جانشين رژیم شاه شد، 
نمی تونست یک رژیم بر آمده از خواستهای 
مردم و مدافع منافع اونها باشه چون  اساسا 

که گفتم بر بستر سازش خود این رژیم همونجور 
بين قدرتهای امپریاليستی ای که حمایت 
خودشون رو بادیدن وضع جنبش مردمی از 
پشت سر نوکر وفادارشون یعنی رژیم شاه 
برداشتن، و به اميد حفظ مناسبات، گذاشتن 
پشت سر این دار و دسته، در یه همچين 

خب این رژیمی نبود . شرایطی به قدرت رسيد
بخواد و یا بتونه جواب  که بلحاظ طبقاتی

امپریاليستها در اون . خواستهای مردم ما رو بده
موقع شرایط بحرانی رو می دیدن، خطر حضور 
سازمانهای مسلح رو می دیدن، خطر رشد 
کمونيستهای فدایی رو می دیدن، در یک 
همچين شرایطی چی کار کردن؟ آمدن 
حمایتشون رو گذاشتن پشت دار و دسته 

ین امپریاليستها که اون موقع این البته ا. خمينی
کار رو کردن زیاد از تحوالت درونی سازمان 
چریکهای فدایی خلق خبر نداشتن و مثال نمی 
دونستن که چه مارای خوش خط و خالی تو 
رهبری این سازمان لونه کردن و خودشون نزده 

اگر نه ! می رقصن" امام خمينی"دارن زیر پرچم 
! خوان انرژی بذارنممکن بود که این قدر هم ن

حاال اگه از این نکته بگذریم، سی و سه سال 
بعد وقتی که ما نگاه می کنيم به این جریانات و 
می فهميم، معلوم می شه که واقعا چه جوری 
امپریاليستها با این تحرکاتشون تونستن نقشه 
هاشون رو پيش ببرن، همه اآلن می فهمن 

ون اسنادی رو می شه که نش) نامفهوم....(
می ده چطوری دمکراتها و دار و دسته کارتر در 
امریکا صد ها ميليون دالر به کمپ خمينی کمک 
کردن، از طریق سيا و مامورین رسمی و غير 
رسمی شون تو فرانسه مرتبا با خمينی و دار و 
دسته ش مذاکره کردن توی اون دوره، تو همين 
مصاحبه هایی که ثابتی ساواکی کرده برید و 

که ساواک تازه تحرکات اونها رو زیر نظر  ببينيد
می . داشته   و اآلن راجع بهش صحبت می کنن

بينيم که امپریاليستها از طریق امکانات و کمک 
های بوروژاهای وابسته و محافل قدرتشون توی 

ایران  عکس این خمينی رو تو اوج خفقان توی 
زدن، توسط ) شاه(روزنامه های رژیم 
ه هر هوادار فدایی و ساواکشون در حالی ک

مجاهد رو رفقا بدليل حمل یک اعالميه و یا 
نوشتن شعار می گرفتن و تحت شدید ترین 
شکنجه ها قرار می دادن توی مساجد یکجور 

. برای آخوندها درست شده بود"منطقه آزاد"
اونجا آخوندها منبر می رفتن و هر چه دلشون 
می خواست عليه اون رژیم حرف می زدن در 

که مثال بيرون اگه یه جوون سمپات هوادار حالی 
مجاهد و فدایی رو می گرفتن که یه اعالميه 
. داشت پخش می کرد، اون پدرش درآمده بود

ولی زیاد کاری به اون آخوندها نداشت و بهشون 
از اون گذشته اگه این کار ها .  فضا می دادن

واقعا کم بود، تمام اون بلندگوهای تبليغاتی از 
و بقيه گرفته، می آمدن، تبليغ می بی بی سی 

کردن، راجع به این رژیم، بهشون فضا می دادن 
راجع به این رژیم خمينی اینا، عکسش رو  می 
بردن می ذاشتن توی ماه، که حاال اگه به 
! جوونهای امروز بگی حتما یه مقداری می خندن
! ولی خوب شما می دونيد که این واقعی بود

ين شرایطی بعد هم تازه توی یه همچ
گذاشتنش توی یه هواپيما آوردنش با حمایت 
همون ارتش شاهنشاهی؛ و بعدش هم بتدریج 
دولت تعيين کرد و توی دهن دولت زد  و به این 
ترتيب در واقعيت توده های قيام کننده ما رو در 

و اون انقالب، اون . یک پروسه به عقب روندن
در واقع . قيام به شکست کشيده شد

ها  با روی کار آوردن جمهوری امپریاليست
اسالمی نه تنها وظيفه سرکوب انقالب ضد 

دمکراتيک مردم ما توی اون دوره  - امپریاليستی
که بر عليه نظام سرمایه داری حاکم بر ایران 
بلند شده بودن رو بر دوش دار ودسته خمينی 
گذاشتن و اونو پيش بردن  بلکه با روی کار آوردن 

دیگه هم در واقع برآورده  این رژیم  چند تا هدف
کردن که یکی از مهترینش تو ارتباط با 
تنشهاشون در سطح بين المللی در اوج جنگ 
سرد و نيازهاشون در اون رقابتی که با رقبای 
امپریاليست دیگه شون در منطقه یعنی دولت 
شوروی داشتند، پاسخ می دادن با همين رژیم؛ 
ر و باصطالح اون کمربند سبز معروف رو د

مرزهای وسيع ایران با شوروی سابق دورش 
کشيدن و واقعا با این کار یه ابزار مناسبی رو 
برای پيشبرد سياستهای توسعه طلبانه آمریکا و 
متحدینش در مقابله با به قول اونها البته 

فقط مساله . هم بوجود آوردن" شيطان سرخ"
سرکوب انقالب ایران می خوام بگم با آوردن این 

ح نبود و وقتی که نگاه می کنيم به رژیم مطر
ضرورت روی کار آمدن جمهوری اسالمی نگاه 
می کنيم، این قسمتش رو هم ما باید بهش 

بازم اگه یه مثال دیگه ما بزنيم . توجه کنيم
در رابطه با این که این رژیم تحت چه 
شرایطی به قدرت رسيد، و آیا حاصل قيام 
مردمی بود یا حاصل سازش با 

ستها و تغيير تاکتيک اونها؛ همه امپریالي
می دونن که در مذاکرات نمایندگان آمریکا 
با رهبران جمهوری اسالمی پيش از به 

قدرت رسيدنشون و از جمله بهشتی و 
یزدی و بازرگان و همين کمپ خمينی، 
صراحتا سه شرط اساسی داشت که این 
سه تا پذیرفته شد توسط این رژیم و اجرا 

کا قول داده بودن که با اونها به آمری. شد
روی کار آمدنشون تداوم انتقال نفت 
تضمين بشه، ارتش امپریاليستی دست 
نخوره، حفظ بشه و کمونيستها رو هم 

هر سه تای اینها رو رفقا و . سرکوب کنن
بخصوص سومين شرط رو به بيشترین و 
بهترین و وحشيانه ترین وجهی این رژیم به 

ما  ما چطوری می شه! خب. پيش برد
همه اینها رو ببينيم و باز هم از رژیمی که 

" باال"از  "آخوند خرهستند"گویا یه مشت 
همونطور که سالهای اول خيلی از (آمدن 

که قوانين اسالمی را ) روشنفکران ما می گفتند
حاکم کنند و مثال می خوان از آسمون اون 
قوانين رو بيارن روی زمين درست کنن و بهشت 

قول بدن در عوضش، ولی در  رو به بيچاره ها
واقع اونها داشتن یه جهنمی رو روی همين 

خب این . زمين برای مردم ما درست می کردند
رژیم از همون روز اولش همه این کار ها رو انجام 
.  داد، هزاران بار هم وحشيانه تر از رژیم شاه

ولی یه چيزی بود چون مردم ما در سطح 
ا اون شور و شوق ميليونی انقالب کرده بودن و ب

انقالبی شون هنوز در صحنه بودن توی اون 
روزها ، کار  رژیم ضد خلقی  جمهوری اسالمی 
باید گفت ساده هم نبود و باید گفت درود به 
مردم ما، درود به کارگران ما ، درود به 
زحمتکشان مبارز ما ، درود به خلقهای تحت 
ستم ما که همون موقع مبارزه کردند و قيام 

م هم حسابهای ضد انقالب رو کامال بهم زده مرد
بود و هيِچ هيچ  کلی سالح بدست مردم افتاده 
بود و دار و دسته خمينی برغم هر تالشی که 
کرده بودن نتونسته بودن مردم ما رو  یک شبه 
به خونه هاشون برگردونن و درست به همين 
دليله که ما می بينيم بعد از روی کار آمدن رژیم 

ز همون اولين روز یک مقاومت دليرانه اسالمی ا
کارگرای ما توی کارخونه هاشون، توی 
شوراهایی که درست کرده بودن، زحمتکشان ما 
توی تشکلهایی که در جریان قيام درست کرده 
بودن بطور خودبخودی،  مردم تحت ستم ما، 
جوونهای ما که نمی پذیرفتند حاکميت این رژیم 

ها رو، خلق رو  و دار و دسته حزب الهی 
ستمدیده کرد که اسلحه برداشته بود و مقابل 
این رژیم برای خواستهاش ایستاده بود، خلق 
عرب، خلق ترکمن، و زنهای ما که چنون 
تظاهراتی رو مثل یک تو دهنی محکم به رژیم 
زدن توی اون روزهای اول، بنابراین این رژیم نمی 
تونست هر کاری دلش می خواد بکنه درست به 

دليلی که توده ها توی صحنه بودند؛ این  همون
کارش می بایست طول بکشه تا بتونه چنين 
مقاومتی رو سرکوب کنه و این جاست که ما 
یکبار دیگه تاکيد می کنيم روی نقش اون 
سازمانی که به غارت رفت، اون سازمانی که 
رهبریش خائن شد، توده ای شد؛ و در یه 

بتونه این همچين شرایط مناسبی بجای این که 

  )2( !57آموزشهايي از قيام بهمن   
  
  متن سخنرانی رفيق چنگيز دومين بخش از نچه در زیر می آید آ

   ١٨می باشد که در تاریخ " گفتمان سياسی"قبادی فر در اتاق پلتاکی 
  پيام فدایی  متن این سخنرانی را از صورت. صورت گرفت  امسال  فوریه

  و با برخی تغييرات جزیی به این ترتيب در درآورده   به نوشتار  گفتار 
 .عالقه مندان قرار می دهداختيار 

 

 

 عکس آموزگار انقالبی، يار زحمتکشان، صمد بهرنگی  
سال در کننده قيام های توده ۵٧دردستان
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مبارزات رو کمک کنه و مردم رو در مقابل دشمن 
سازماندهی کنه بتدریج شد یه زائده ای از این 

در نتيجه ما با یه همچين وضعی . رژیم جدید
روبرو شدیم  در سالهای اول انقالب و واقعيت 
این بود که رژیم جمهوری اسالمی نشون داد که 

از رژیم  وارث اون نظام بورژوازی وابسته است که
  شاه بهش به ارث رسيده  

  
و در واقع هم این رژیم در شرایط یک 
انقالب عظيم ضد امپریاليستی با حمایت و 
توسط قدرتهای امپریاليستی روی کار آمده 
بود و وظيفه اش این بود که حاال این نظام 
و مناسبات ارتجاعی اون رو که ضربه 
خورده بود توسط همين کارگران و 

مردم دلير ما، اون رو  زحمتکشان و
بازسازی کنه و وقتی هم ما یک نگاه گذرا 

ساله حيات این رژیم می کنيم  ٣٣به تاریخ 
" اظهر من الشمس"می بينيم  که دیگه 

جمهوری اسالمی توی  تمام . هستش
سياستهایی که در زمينه اقتصادی، 
سياسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی، 

ه نگاه هر جور دیگه ش به پيش برده رو ی
کنيد، شيوه روی کار آمدنش رو نگاه کنيد و 
بعد ما می بينيم که همون سياستهای 
زمان شاه رو در خدمت به تحکيم طبقه 
حاکم توی ایران یعنی بورژوازی وابسته 
ایران و خدمتگزاری به هارترین جناح های 
سرمایه داری جهانی و امپریاليستها رو 

و توی این سی و سه سال به پيش برده 
نه تنها به پيش برده گسترششون هم 

  . داده
 ٢٠در دوره شاه توی ایران مثال ایران یه بازار 

حاال من این رقم رو دقيق نمی (ميلياردی بود 
ميليارد  ١٠٠اآلن بيایيد ببينيد که ما فقط ) گم

دالر واردات داریم و حداقل توی این جنبه اش یه 
بازار صد ميلياردی درست کردن برای 

اليستها و بانک جهانی و صندوق بين امپری
  . المللی پول و قدرتهای امپریاليستی

  
***  

من بحث رو تا . رفقا با سپاس از حوصله تون
اینجا پيش بردم که اگه ما بيایيم و سياستهای 
این رژیم رو بيایم و با رژیم سابق یه حدی 
مقایسه کنيم و یا اساسا بيایم و خود جهت 

بررسی کنيم می بينيم سياستهای این رژیم رو 
که توی تمام اون زمينه های اقتصادی، 
سياسی، فرهنگی، نظامی، این رژیم هر کاری 
که کرده در جهت تحکيم حاکميت بورژوازی 
وابسته یعنی طبقه حاکم و نظاميه که در ایران 
داره و اون نظام هم نظام بورژوازی وابسته به 
امپریاليسمه و منافع جناح های مختلف 

یاليستی توی ایران رو برآورده می کنه و امپر
حاال اگه مثال یک مواردی رو بخوایم بگيم ما می 
بينيم که این طبقه بورژوازی وابسته در زمان 
حاکميت  جمهوری اسالمی، به برکت وحشی 

و  - گری های این رژیم و امکاناتی که بهش داده 
امپریاليستها و بورژوازی وابسته هم درست به 

سر کار نگهش داشتند و حمایتش  همين خاطر
واقعا رنج و استثمار و غارت طبقه  - می کنن 

کارگر ما رو ببينيد واقعا هزاران بار بدتر از زمان 
شاهه؛ قوانين کارگری اآلن،شرایط کار و زندگی 

کارگران رو ببينيد که از اون یک نيروی کار ارزون  
برای غارتگران بين المللی و سرمایه داران 

خطوطی رو .   ما در ایران درست کردن وابسته
که این رژیم داره در زمينه های اقتصادی پيش 
می بره از طریق صندوق بين المللی پول و بانک 

که دیگه زیاد نيازی نيست آدم بخواد ( جهانی 
. عملی کرده) اونها رو باز کنه و رفقا اطالع دارند

و ببينيد که با پيشبرد این سياستها منافع چه 
برید در مثال . ای توی ایران تامين می شه طبه

بازارهای جهانی گاز و نفت نگاه کنيد و ببينيد که 

اونجا جمهوری اسالمی چطوری نقش آفرینی 
بریم ببينيم واقعا توی اون تقسيم . می کنه

کاری که همين سيستم سرمایه داری جهانی و  
قدرتهای امپریاليستی به عنوان یک جزء 

دن داره چه کارهایی رو پيش ارگانيکش  بهش دا
بریم جنگ ایران عراق رو نگاه کنيم که .  می بره

به بهای خون ميليونها تن از مردم بيگناه ایران و 
عراق چه سودهای عظيمی رو به جيب 

بریم حمایت مادی . امپریاليستها ریخته این رژیم
و معنوی این رژیم  از بنياد گرایی اسالمی رو 

ی از بهترین ابزار ها رو نگاه کنيم که نقش یک
برای  امپریاليستها و بویژه آمریکا به منظور  
توسعه سلطه اش، توجيه سلطه اش، توجيه 
سياستهای توسعه طلبانه اش، توجيه حضور 

و باالخره هم این . نظاميش تو منطقه ایفا کرده
دیکتاتوری خفقان بار سی و سه ساله اخير این 

هميشه  رژیم رو  ببينيد که همونطور که
چریکهای فدایی خلق گفتند، این دیکتاتوری تا 
زمانی که نظام سرمایه داری وابسته به 
امپریاليسم  با هر شکلی که پيدا کنه، چه 
مذهبی باشه ، غير مذهبی باشه، مسيحی 
باشه، ملی باشه اسمش ظاهرا، تا موقعی که 
اون نظام باشه روبنای ذاتی این نظامه، و فقط 

يدا می کنه تا زمانی که اون یک لفافه جدید پ
نظام وجود داشته باشه، و تازه ببينيد که این 
رژیم آمده و اون روبنای نظام رو به حربه مذهب 
و توجيهات ارتجاعی و قرون وسطایی مذهبی 
هم تازه آغشته اش کرده، و این کار چه جوری 
باعث شده تا این بورژوازی وابسته حاکم تا 

مردم ما رو تالش  خصوصی ترین زوایای زندگی
چه جنایتهایی . شده تا نفوذش رسوخ داده بشه

رو آفریده با اتکا به اون؛ که تنها در یک نمونه ش 
رو رفقا می دونن نسلی از کمونيستها و مبارزین 
ضد امپریاليست و ضد سرمایه رو در جریان قتل 

از زمين پاک کرده، به اینها وقتی ما  ۶٠عام دهه 
به خدمات دیگه این رژیم نگاه نگاه کنيم و بازهم 

کنيم،  ببينيم که چه جوری جنبش دمکراتيک 
خلقهای تحت ستم کرد و ترکمن و عرب و بلوچ و 
عرب وترک رو سرکوب کرده؛ چه جوری  تعقيب و 
پيگرد اقليتهای مذهبی و قومی که سالهای 
ساله تحت سيطره استبداد این بورژوازی 

ر براشون به وابسته حاکم ایران، واقعا این کشو
زندانی تبدیل شده رو چه جوری این رژیم بطور 
وحشيانه پيش برده و ده ها و صد ها مورد دیگه 

اینها رو که ما )  حاال من سرتون رو درد نميارم(
ببينيم و منافعی که از این اعمال و از این 
سياستها ایجاد شده برای اون طبقات و 

ما  نيروهایی که این منافع رو بردن وقتی که
بررسی کنيم، اون موقع ما می فهميم که چرا 
این رژیم و در خدمت به منافع چه طبقه ای 
انجام وظيفه می کنه که همون بورژوازی 

و چرا به این . وابسته و امپریاليستها در ایرانه
اعتبار در هر جایی که در یه بحرانی گير کرده 

نگهش داشتند و ازش حمایت ) این نيروها (
برخالف همه اون فحش و فحش . الکردن تا حا

حاال تازه ما نباید .  کاریها و دعواهایی که بوده
توی این حد متوقف شيم و وقتی که ما بعنوان 
یک مارکسيست و روشنفکر انقالبی نگاه می 
کنيم به اوضاع باید اینو ببينيم و از خودمون 
بپرسيم کدوم نياز ها و کدوم منافع طبقاتی 

اطع چنين سياستهایی رو پيشبرد وحشيانه و ق
  - که من فقط یه نمونه هایيش رو اشاره کردم –

ایجاب می کنه، آیا همه این جنایات مثال به این 
خاطره که مثال خمينی و خامنه ای و 
رفسنجانی و بقيه این جنایتکارا دارن در قرن 
بيست و یک حکومت اسالم و قوانين الهی رو 

نه، اگه  روی زمين پياده می کنن؟ یا این که
مزخرفات فریب دهنده اونا رو کنار بزنيم می 
بينيم که این دار ودسته تبهکار و رژیمشون چه 
جوری با تمام قدرت البته نه در آسمان بلکه روی 
زمين با انجام این جنایات و سياستها مشغول 

محکم کردن پایه های نظام سرمایه داری حاکم  
امپریاليسم ایران یعنی نظام بورژوازی وابسته به 

چه جوری مشغول حفاظت و پاسداری . هستند
از منافع سرمایه داران وابسته حاکم و انحصارات 
امپریاليستی، اربابهای اونها و قدرتهای 

  . امپریاليستی در ایران هستن
اینه واقعيتی که در پشت  کارهای جمهوری 
اسالميه، حاال به اسم مذهب، حاال با اون لفافه 

اینها  .  جنایات رو توجيه می کنهها هم چيه این 
چریکهای فدایی خلق ما برخی از اون دالیليه که 

با استناد به اونها اینقدر بر وابستگی این رژیم 
قيام اون و با استناد به تجربه . يمتاکيد می کن

سایر مبارزات مردمی که توی  بزرگ و خونين و
سال اخير انجام شده، این رو درست می  ٣٣

رو به مردممون می گيم که اوال  دونيم، این
تاکيدی که چریکهای فدایی خلق روی 
وابستگی جمهوری اسالمی به 
امپریاليسم می ذارن  در درجه اول نه 
بخاطر این که مثال کشته مرده لغت 
امپریاليسم هستند، بخاطر اینه که ما 

این یه . واقعا یک واقعيت رو بيان می کنيم
قاتی رژیم این واقعيت طب. واقعيت عينيه

. جمهوری اسالمی رو ما داریم می گيم
اتفاقا بيان این واقعيت خيلی هم برجسته 
می شه وقتی که ما می بينيم که بابا 
قدرتهای امپریاليستی خودشون در تمام 
سی و سه سال گذشته برغم اونکه بارها 
و بارها گوشه ای از روابط مخفيانه شون، 

مهوری گوشه ای از منافع بيکرانی که از ج
اسالمی می برن بيرون افتاده،  گوشه ای 
از اون روابط تنيده و گسترده شون با این 
رژیم از پرده بيرون افتاده، همواره تالش 
کردن  تا به این رژیم یه وجهه ملی و 
مستقل و غير وابسته بدن تا اوال به این 
وسيله یه پرده ای بکشن بر روی تمام 
ون جنایاتی که وقتی بری توش خودش
! بله توش دخليند؛ خود امپریالستها

امپریاليستها توش دخيلن، خودشونو کنار می 
چرا چون توی یه شرایط مشابه مثل قيام . کشن

بهمن امکان ایفای اون نقش بزرگتر و کنترل 
کننده رو از دست ندن یکبار دیگه؛ همونطور که 
ما در قيام بهمن دیدیم یکی از ضعفهای بزرگ 

این بود که دشمنان خوشون رو  مردم ما در قيام
در همه چهره هاشون همونجور که من اشاره 

حاال هم امپریاليستها با . کردم نمی شناختن
پنهان کردن چهره  کثيفشون زیر عبای آخوند ها  

یک . همون وضع رو  می خوان بوجود بيارن
همچين تاکتيکی باید افشا شه چرا که همه 

مردم ما فریاد یادشونه در قيام بهمن اون موقع 
می زدن که بعد از شاه نوبت امریکاست، ولی 
حاال ببينيد چه وضعی ایجاد شده، کاری کردن 
اینها که برخی از جوونای ما همون آمریکای 
جنایتکار که جهنمی مثل  افغانستان و عراق 

فکر . درست کرده شده کعبه آمالشون متاسفانه
اره، می کنن اگه این بياد مثال براشون آزادی مي

دمکراسی مياره، وضع زندگيشون می شه مثل 
در حالی که ! مثال اون فيلمای تبليغاتی هاليوود

بيایيد نگاه کنيد ، حاال من با . اینجوری نيست
این لغتها ميگم، بيایيد نگاه کنيد به اوضاع عراق 
و افغانستان، فکر می کنن اوین رو براشون می 

انشگاه بنده، رجایی شهر رو می بنده و مثال د
جاش درست می کنه و یا دیسکو جاش باز می 

اونو . نه بابا هيچ کدوم از اینها در کار نيست! کنه
می بنده، مستقيم می فرستتون توی اون 

یه اوین . جزیره توی کوبا اونجا شکنجه می ده
خيلی بزرگتر از اوینی درست می کنه که بعدا 

اوین ) در مقایسه با این(بيان برن فکر کنن که 
در نتيجه این ! جای خيلی خوب و بهشتی بود

تاکتيکی که امپریاليستها می زنن و می 
خوان رژیم جمهوری اسالمی و خودشون 
رو دو رژیم متضاد جلوه بدن، یکی از 
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منافعی که داره اینه که اونها می خوان در 
هرتحولی در آینده مثل اونچه که در قيام 

اونها  بهمن و انقالب اون سالها اتفاق افتاد،
می خوان اون قدرت مانور رو داشته باشن 
که در یک شکل جدید بيان و دوباره 
زنجيرهای اسارت رو در شکل یک رژیم 
جدیدی که به خودشون وابسته ست و 
حاال نقش خودشون رو از اون کنار بکشن 
. رو برگرده مردم محروم ما تحميلش کنن

در نتيجه اونها تالششون اینه که در انقالب 
اونها " دوست"ی مردم ما هم به عنوان بعد

وارد صحنه بشن ، اونها می خوان در نقش 
مصلح وارد بشن ، و برای همينه که ما 
تاکيد می کنيم روی وابستگی این رژیم و 
اینو می گيم به مردممون شناختن چهره 
های مختلف دشمن یک امر مهميه تو 
مبارزه و نباید سریع گول حرفای اونها رو 

که باید دید که در عمل چه کار می خورد بل
  . کنن

یکی دیگه از دالیل دیگه ای که باز ما تاکيد می 
کنيم بر وابستگی جمهوری اسالمی، با توجه به 
آموزشهای قيام بهمن،اینه که جمهوری 
اسالمی واقعا نگاه کنيد با سردادن شعارهای 
پوچ ضد امپریاليستی و ضد سرمایه داریش واقعا 

ه هر مبارزه حقيقتا ضد کوشش کرده ک
امپریاليستی و سرمایه داری رو چه در داخل 
مملکت ما و چه در خارج به انحراف ببره، این 
سياست محيالنه  خوب واقعا مردم رو هم دچار 
گيجی می کنه؛ همينی که اآلن هم یه سری از 
توده های زحمتکش، که ضد انقالب هم نيستن، 

،  حاال در این کشورهایی مثل سومالی
کشورهای خاور ميانه مثل فلسطين، لبنان، که 
شناخت عينی هم از این رژیم ندارن حاال این 
حرفها رو می شنون حاال فکر می کنن که این 
. رژیم با این شعار ها جلوی امپریاليسم ایستاده

و هر گونه مبارزه ضد . و فریب اون رو می خورن
امپریاليستی ای هم که خودشون بخوان پيش 

سعی شده که با این تاکتيک بره زیر پرچم ببرن 
رژیمی که تا مغز استخونش به امپریاليستها 

و در نتيجه هيچ گزندی از اون . وابسته ست
مبارزه به سيستم موجود به مناسبات 
امپریاليستی  موجود و بورژوازی وابسته به 

اینهم یکی از . امپریاليسم در اونجا نخواهد رسيد
واره روی این قضيه اون دالیليه که ما هم

جمهوری اسالمی و افشای وابستگی اون 
همه هم اینو می دونن که و . تاکيد می کنيم

بدون اینکه روشنفکران انقالبی ماهيت 
قدرت دولتی رو تشخيص بدن اصال هر 
گونه شرکت آگاهانه در امر انقالب غير 
ممکنه و به یک چيز بی نتيجه و مهمل 

ر جریان تبدیل می شه همونجور که ما د
این یه حرفيه . سرنگونی رژیم شاه دیدم

که تجربه تاریخی اون رو ثابت کرده به ما 
گفته و بزرگان مارکسيست هم روش تاکيد 
داشتن که بدون شناخت ماهيت  قدرت 
دولتی هر گونه شرکت در انقالب و هر 
گونه تاکتيکی که می رید اونجا می زنيد، 
حاال کلماتش رو دقيق نمی گم ولی 

هومش اینه که یه امر مهمل و پوچيه و مف
در نتيجه ما باید ماهيت دشمن . بيهوده ست

خودمون رو بشناسيم و اینو بگيم که اون رژیمی 
که در واقع داره از نظام سرمایه داری وابسته در 
ایران حمایت می کنه، تا تار و پود اون مناسبات 
اون نظام وابسته به امپریاليسمه، و اون رژیم 

در نتيجه قایل شدن . از این دفاع می کنهداره 
یک ماهيت مستقل برای این رژیم کار اشتباهيه 

 ٣٣که نتيجه اون در سياست همونطور که در 
سال گذشته دیدیم، دیدیم که به چه فاجعه ای 

  .  تبدیل شده
  

)ادامه دارد(  

  تحريم، پاسخ يكپارچه توده ها
  به نمايش انتخاباتي

  !مجلس شوراي اسالمي
  
  
  

  اسفند ١٢انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسالمی در 
  هر چه به اين روز نزديک تر . ماه برگزار خواهد شد 

تالش سردمداران جمهوری اسالمی جهت داغ کردن تنور اين انتخابات  می شويم
در شرایطی که فرمایشی بودن این انتخابات . فرمايشی شدت هر چه بيشتری می گيرد

آن قدر هویداست که اعتراض بسياری از جناح های درونی حاکميت نظير اصالح طلبان را 
ی فریبکارانه خود بمنظور دمکراتيک هم درآورده، ماشين تبليغاتی رژیم بر شدت تالشها

به رهبری " جبهه متحد اصولگرايان " يک روز . نشان دادن نمایشات انتخاباتی افزوده است
به مثابه اصول گرايان باصطالح  مصباح يزدیبا پيشوائی " جبهه پايداری " مهدوی کنی و 

گله از رد صالحيت  پای بند به ولی فقيه وارد صحنه می شوند و روز بعد احمدی نژاد ضمن
طرفدارانش ليست کانديداهای مورد نظر خود را معرفی می کند و بعد علی مطهری 
نماينده کنونی مجلس وارد صحنه شده وبا انتقاد به دسته های ديگر، ليست جداگانه ای 

است " واليت مطلقه فقيه"همه شان " فصل الخطاب"خالصه کسانی که . ارائه می دهد
حرفی بزنند و حتی کمترین نظری ابراز دارند، در " ولی فقيه"وی حرف و اجازه ندارند ر

مقابل مردم از برنامه های متضادی صحبت می کنند که گویا در صورت انتخاب شدن پيش 
به این ترتيب آنها فقط به مضحکه انتخاباتی ديکتاتوری حاکم به خيال . خواهند برد

نتخابات می کوشند مردم را به شرکت در خودشان جديت می بخشند و با گرم کردن تنور ا
  .اين شعبده  بازی تشويق کنند

سال سلطه سرکوبگرانه جمهوری اسالمی به آشکاری نشان داده که زير  ٣٣تجربه 
سلطه ولی فقيه، هرگز انتخاب و انتخابات واقعی در کار نيست و آنچه در اين سالها 

به . يغات به جای انتخابات جا زده می شودشاهد بوده ايم انتصاباتی بوده اند که به زور تبل
واقع هم در شرايطی که در جامعه تحت سلطه ما هيچ يک از الزامات يک انتخابات آزاد و 
سالم وجود ندارد و به مردم اجازه داده نمی شود که آزادانه خواستها و مطالبات خود را 

صدای مخالفت و  طرح کنند و برای رسيدن به آنها متشکل شوند و مهمتر از آن هر
اعتراضی را در گلو خفه می کنند سخن گفتن از انتخابات، تف کردن به چهره حقيقت می 

  .باشد
در شرايطی که جمهوری اسالمی حتی برای افرادی که از صافی شورای نگهبان گذشته 

خود را در طول زندگی جنايت بار خود بارها و به اشکال گوناگون به نظام " التزام عملی"و 
ان داده اند اجازه فعاليت آزاد نمی دهد، در شرایطی که حتی انتخاب اينها را نيز به نش

رای مردم موکول نمی کند، واضح است که در مقابل نيروهای آگاه و مبارزه جامعه راهی 
تا به هيزم گرم  - باقی نمی ماند جر تحريم قاطع و فعال اين نمايش از قبل مهندسی شده

  . مسخره تبدیل نشوندکردن تنور اين نمایش 
  

  !مردم مبارز ايران
آنچه آنها . جمهوری اسالمی نشان داده که هيچ ارزشی برای آرای شما قائل نمی باشد

می خواهند نه رای و نظر شما بلکه شرکت تان در اين نمايش می باشد تا به آنها امکان 
ت مردمی با دم زده و با چماق مشروعي" مشارکت حداکثری"دهد با دست باز تری از 

  .وسعت و شدت بيشتری مطالبات بر حق تان را سرکوب کند
ساله اخير، چريکهای  ٣٣بر اساس این واقعيت و بر اساس تمامی تجربيات انتخاباتی 

فدائی خلق ايران  همه مردم ايران را به تحريم فعال اين نمايش دعوت کرده و از آنها می 
ازی مشت محکمی بر دهان ولی فقيه و همه خواهند تا با عدم مشارکت در اين شعبده ب

  .ذوب شدگان در واليت که دستانشان تا مرفق به خون جوانان ما آلوده است بزنند
  
  

  !نابود باد رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی
  !زنده باد انقالب

  چریکهای فدایی خلق ایران
  ١٣٩٠اسفند  ٩
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سيطره رِژیم های  تبه زنان کارگر و زحمتکش و به همه زنانی که تح
منافع سرمایه داران در سراسر جهان با انواع محروميت ها و ظلم ها حافظ 

  !و ستم ها دست بگریبانند، روز زن گرامی و مبارک باد
درکنفرانسی که زنان  ١٩١٠همانطور که می دانيم روز جهانی زن در سال 

سوسياليست از کشورهای مختلف جهان در کپنهاک دانمارک برگزار کرده 
یکی از زنان کمونيست آلمانی به نام کالرا زتکين پایه  با پيشنهاد، بودند 

کالرا زتکين که شایسته است از او به عنوان ستاره درخشان . گذاری شد
جنبش کمونيستی یاد کنيم، زنی مبارز و مدافع سرسخت آزادی و حقوق 

  . برابر زنان بود
روز زن، ریشه در مبارزات زنان کارگر عليه سرمایه داران دارد؛ و 

نشاء آن مبارزه شجاعانه زنان کارگر در کارخانجات نساجی م
نيویورک است که در اعتراض به شرایط زندگی و کار برده وار 

تظاهرات بزرگی را عليه سرمایه داران  ١٨۵٧خود، در سال 
این تظاهرات اگر چه با یورش نيروهای مسلح . سازمان دادند

سزائی در حافظ نظام سرمایه داری سرکوب شد ولی تأثير ب
جامعه بجا گذاشت، تا جائی که در سال های بعد نيز در مبارزات 
کارگران زن در جهت بهبود شرایط کار و زندگی خود و برای کسب 
حقوق انسانی شان، یاد کارگران زن نساجی نيویورک گرامی 

باالخره از دل همين مبارزات کارگران زن و با فعاليت . داشته شد
دی همه زنان را به درستی در گرو آزادی زنان کمونيستی که آزا

طبقه کارگر می دانستند، روز جهانی زن به یاد زنان کارگر 
نساجی نيویورک، شکل گرفت و یک روز در سال به عنوان روز زن 

این تاریخچه خالصه  .تعيين و به تدریج در سطح جهان تثبيت شد
و دوره ای که ما شده و کوتاه از روز جهانی زن درارتباط با شرایط کنونی 

  .در آن زندگی می کنيم درس های مهم آموختنی دارد
از یک طرف می توان دید شرایط استثمار و کار برده وار و  وضعيت وخيم 
زندگی کارگران و به طور اخص زنان کارگر در قرون گذشته در اروپا با 
جوامعی نظير ایران در قرن بيست و یکم قابل مقایسه است و از طرف 

مریکا با غارت منابع و ثروت های آمی دانيم که سرمایه داران اروپا و  دیگر
کشورهای تحت سطه و استثمار شدید نيروی کار در آن کشورها از 
موقعيتی برخوردار شدند که در شرایط خاصی درمقابل مبارزات کارگران زن 
و مرد در وحشت از رشد آن مبارزات تا انقالب سوسياليستی، اندکی از 

کارگران را در جهت حفظ نظام سرمایه داری خود به رسميت  حقوق
شناختند که رسميت یافتن بعضی از حقوق زنان در این جوامع از آن جمله  

اما امروز که سيستم سرمایه داری با یکی از بدترین بحران های .  است
  .گریبانگير خود روبرو است، وضع به گونه ای دیگر است

کنونی که در آن سيستم سرمایه داری به یکی از ویژگی های جهان 
سيستم غالب در همه کشورها تبدیل شده است، سازمانيابی یورش 
گسترده به زنان از طرف قدرتمداران، جهت به بند کشيدن آنان و تحميل 
انواع محروميت ها و محدودیت ها و پایمال کردن حقو ق انسانيشان 

، آمدن جمهوری اسالمی  چنين یورشی را مردم ایران با روی کار. است
این رژیم حافظ منافع . های طوالنی است که تجربه می کنند سال

در ایران و مدافع منافع سرمایه ) امپریاليست ها(سرمایه داران خارجی 
داران وابسته داخلی، اولين حمله خود به مردم ایران را با حمله به زنان و 

ها آغاز کرد که  سانی آنکوشش در زیر پا گذاشتن ابتدائی ترین حقوق ان
اعمال ارتجاعی جمهوری اسالمی در حق . همچنان تا به امروز ادامه دارد

زنان ایران با توجيه اسالم خواهی، بعدها با شدت بيشتری از طرف دیگر 
ها نيز با شدت بيشتری به  حکومت ها و نيروهای مرتجع  تکرار شده و آن
جا که امروز همگان در اقصی  جان زنان در کشورهای خود افتادند؛ تا آن

نقاط جهان شاهد وحشيانه ترین و ارتجاعی ترین برخوردها نسبت به زنان 
اما، . هستند که اغلب با مذهب و  تعصبات مذهبی توجيه می شوند

بهانه و توجيه برای اعمال فشار به زنان و سرکوب آنان در وسعت و شدت 

دهد که رژیم هائی که  کنونی هر چه باشد تغييری در این واقعيت نمی
چنين یورشی را به زنان سازمان داده اند، همگی رژیم های مدافع منافع 
سرمایه داران هستند؛ و این خود آشکارا بيانگر آن است که یورش به زنان 

ها نه به خاطر خدا و دنيای موهوم بعد از مرگ، بلکه درست  و سرکوب آن
ها برای خود در  بهشتی که آنبه خاطر حفاظت از منافع سرمایه داران و 

  .  روی همين زمين ساخته اند، انجام می شود
امروز، زنان در اقصی نقاط جهان، آماج ستمگری و سرکوب های 
ددمنشانه مرتجعين قرار گرفته اند که با توپ و تانک و مسلسل و 
توسل به انواع خشونت ها و جنایات، می کوشند فرودستی و 

ها در  ه زنان قبوالنده و مانع از شرکت آنانواع محدودیت ها را ب
درمقابل شاهدیم که زنان ستمدیده . فعاليت های اجتماعی شوند

بيش از هر زمان دیگر و در وسعتی کامًال چشمگير وارد ميدان 
. مبارزه شده و به هر وسيله ممکن برای آزادی خود می جنگند

صحنه حضور چشمگير زنان ایرانی در ١٣٨٨همانطور که در سال 
ها در صف مقدم مبارزه عليه رژیم  مبارزه و قهرمانی های آن

، جهانيان را به حيرت اسالمی وابسته به امپریاليسم جمهوری
در دو سال اخير هم ما شاهد مبارزات گسترده و خشمگينانه  .واداشت

زنان در کشورهای عربی منطقه هستيم که با مقاومت و مبارزات 
ان خود را مجبور می کنند که برای مصون شجاعانه شان گاه حتی دشمن

نگاه داشتن خود از آماج هر چه بيشتر خشم توده های جان به لب 
رسيده ، سالوسانه به فریب و ریا توسل جسته و از اعمال وحشيانه 

را محکوم   مزدوران مسلح خود در حق زنان، به اصطالح عذر خواهی و يا آن
نه مردم مصر عليه حکام نظامی تحت این نمونه به مبارزات قهرمانا. کنند

مریکا در این کشور و عذر خواهی آن حکام مرتجع آحمایت امپریاليسم 
نسبت به یکی از شرارت آميزترین و وحشيانه ترین برخورد نيروهای 

حق زنان در جریان این مبارزات و محکوم ساختن آن از  مسلحشان در
اجازه دهيد روی . می شود مربوط) مریکاآوزیر امور خارجه (طرف کلينتون 

  :این مورد تأمل کنيم
، در جریان تظاهراتی که مردم )٢٠١١دسامبر  ١٧(در دی ماه سال جاری 

مبارز مصر عليه نظاميان حاکم بر آن کشور در ميدان تحریر قاهره بر پا 
کردند و نيروهای مزدور ارتش مصر با قساوت و وحشيگری غيرقابل توصيف 

ختند، فيلمی از یک مورد از آن وحشيگری ها در حق ها پردا به سرکوب آن
در این . در اینترنت پخش شد" دختری با سينه بند آبی"زنان مصر با عنوان 

فيلم شرارت و درندگی ای که آن مزدوران در حق زنان و به خصوص در حق 
دختر جوانی که فيلم بيشتر روی او متمرکز شده، از خود نشان می 

دهنده است که انسان در شگفت می ماند که این دهند، به قدری تکان 
مریکا و آاوباشان به مثابه پاسداران نظام سرمایه و حافظ منافع 

امپریاليست های دیگر در مصر، چگونه و طی چه پروسه ای آن حد از 
از شرح و تفسير ! درنده خوئی و وحشيگری را تعليم دیده و آموخته اند

در " ندا"ن صحنه تکان دهنده جان باختن بيشتر در مورد این فيلم که همچو
ایران، امروز به یک سمبل مبارزه تبدیل شده است، به سمبلی برای 
مبارزه زنان تحت ستم مصر جهت پایان دادن به حکومت نظاميان این 

مریکا انقالب توده های جان به لب رسيده این آکشور که تحت حمایت 
این  .قبضه کردند، می گذرم کشور را در نيمه راه ربوده و در دست خود

فيلم را که تا کنون بيش از هشتصد هزار نفر در دنيا دیده اند می توان در 
 :لينک زیر مشاهده کرد

http://www.youtube.com/watch?v=mnFVYewkWEY&skipcontrinter
=1  

موضوع نوید بخش این است که درست روز بعد از انتشار فيلم مزبور که 
خصوص درميان زنان مبارز مصر شعله ور کرد، به خشم سوزانی را به 

گزارش خبرگزاری ها ده ها هزار زن با در دست گرفتن تصاویر آن دختر 
  . جوان با سينه بند آبی، دست به تظاهرات زدند

  
چرا در جهان امروز، ما با چنين قساوت هائی در حق زنان 

قاط مواجهيم؟ چرا حکومت ها و نيروهای مرتجع در ایران و در ن
مختلف جهان، زن ستيزی را به یکی از ارکان فعاليت های خود 
تبدیل کرده اند؟ چرا حتی در کشورهای غربی نرخ بيکاری و کار 
نيمه وقت در ميان زنان بسيار باالست؟ پاسخ جمعبندی و خالصه 
شده به سئواالت فوق این است که در شرایط دامنگير شدن 

نظامی که دیگر قرنی است شدید نظام سرمایه داری در بحران، 
که گندیده و پوسيده گشته، کارخانه ها و مراکز توليد یکی پس از 
دیگری بسته شده و در نتيجه نياز به نيروی کار و نياز به فعاليت 

این وضع . های اجتماعی به طور چشمگيری کاهش یافته است
در شرایطی است که گسترش نظام سرمایه داری در سراسر 

اجتماعی عقب مانده را هر  -طرف، روابط اقتصادیجهان، از یک 
چه بيشتر از بين برده و زنان را به بازار کار کشيده است و از طرف 
دیگر این نظام گرفتار در چنبره بحران، امروز قادر به برآورده کردن 

در نتيجه، تضاد بزرگی با نتایج . خواست های این زنان نيست
   .وخامت باری بوجود آمده است

  
١٢فحه ص  

 
  
  
 

 روز زن، جلوه اي از مبارزه زنان
 اشرف دهقانی          !براي رهائي                          
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ای روز جهانی زن ، یاد آور تالش مبارزاتی زنانی مبارز و انقالبی  سمار ٨
 است که با رزم دالورانه خویش زنگ بزرگ مبارزات آزادیخواهانه زنان را

. صدا در آوردنده ب، پایان بخشيدن به ظلم و ستم و تبعيض بر زنان  جهت
ی چون کالرا زتکين با تالش زنان کمونيست،  ١٩١٠که در سال است روزی 

در سراسر  از آن روز تاکنون ،. انتخاب شد "روز جهانی زن"به عنوان ، 
با قدرتی فزاینده برای رسيدن به آزادی و برابری رزم دالورانه زنان ،  جهان

 . فته استبه پيش ر
  

امروز به هر گوشه ای از این جهان اسير در چنگ امپریاليست ها که می 
توسط زنان کمونيست پایه  ١٩١٠ز مبارزاتی که در سال نگيریم ، باز تابی ا

می بينيم که زنان، به مثابه . گذاری شد را به عينه مشاهده ميکنيم
در صدی ها ، در تمامی عرصه های  ٩٩نيمی از جامعه بشری ، در اردوی 

مبارزات دالورانه از . نبرد طبقاتی در صفوف مقدم این مبارزه قرار گرفته اند
تا مبارزات زنان قهرمان مصر ، گرفته  ٨٨در خيزش های سال  زنان ایران

یونان ، یمن ، بحرین، سوریه ، ليبی ، عراق ، افغانستان و مبارزات زنان در 
هرجا ظلم هست  که همگی تأئيدی بر این واقعيت هستندفلسطين 

و واقعيت این است که در جهان سرمایه داری، زنان و   .مبارزه هم هست
ابعادی به مراتب شدید تر و گسترده  ن کارگر و زحمتکش دربه خصوص زنا

تحت ظلم و ستم قرار دارند و از این روست که امروز هيچ صحنه ،  تر
گذشتگی تمام  مبارزاتی وجود ندارد که زنان تحت ستم با حرارت و از خود

  .در آن شرکت نکنند
   

ها و مصيبت به انعکاس درد، " اتحاد زنان آزادیخواه"پيام امسال ما در 
هائی که زنان کارگر و زحمتکش در ایران متحمل می شوند اختصاص داده 

فریاد زده ها و خيابان ها دردها و مصيبت هائی که در کوچه . شده است
در یکی از آن . اجرا در آمده اندو در نمایش های خيابانی به  ندمی شو

، زنی تپخش شده اسهم کليپ  - نمایشات خيابانی که به صورت ویدئو
فریادگر دردهای زنان کارگر و زحمتکشی ميشود که هر لحظه از زندگی 

او . اشان جلوه ای از درد ها و رنج های زنان کارگر و زحمتکش ایران است
زندگی زن کارگری را در خيابان ، در ميان تماشاگرانی که به دور او حلقه 

که با فروش نيروی  زنی.  زده اند ، به طور کامًال زنده به نمایش می گذارد
زن .  و شرافتمندانه ميگردد"  بی مّنت"کار خویش بدنبال لقمه ای نان 

کارگری که در کوره آجر پزی، روز ها را به شب ميرساند و  شيره جانش 
او با بدنی خسته باید تالش .  توسط سرمایه داران غارتگر ، مکيده ميشود

م خانواده اش حفظ نماید تا همين کار بردگی را جهت سير کردن شک
با تحمل همه این شرایط، این زن در عين حال خود را در مقابل . نماید

تعّرض و سو استفاده  کارفرما نيز می بيند که باید در مقابل آن نيز 
او یک دختر .  او از زندگی اش ميگوید ، از تولد ناخواسته اش. مقاومت کند

مشخص است و این دختری که پدرش نا .   است، دختر یک زن کارگر
.  برای تمام دوران حيات دردمندش باقی خواهد ماند" نابخشودنی"جرمی 

در کودکی می آموزد .  وی بخوبی ميداند که هميشه در حاشيه قرار دارد
که حاشيه یعنی در کنار ماندن ، یعنی جایی که زباله ها را در آن جا 

را در حاشيه  ميریزند و می پرسد مگر انسان ها زباله اند که آن ها
ميریزند؟  بزودی در می یابد که همه مصائب اجتماعی بيش از  همه بر 
دوش کارگران شکسته ميشود و این زنان کارگرند که به وحشيانه ترین 
شکلی در نظام سرمایه داری ایران استثمار ميشوند و خصوصی ترین 

کند او چه دردمند بيان می . بخش زندگی اشان مورد تعرض قرار ميگيرد
او تنها یک کارگر نيست ، .  که برای زنده ماندن در این خاک باید جان بکند

تحقير می شود، .  بلکه زنی است که باید چند الیه از ستم را تحّمل کند
تن به ازدواج اجباری می دهد، ترس از سو استفاده کارفرما و  وحشت از 

زن "ه بر دست دادن بردگی مزدی اش ، او را به نقطه ای ميرساند ک
  . خویش نفرین می فرستد" بودن

آن چه در آن نمایش خيابانی از زندگی یک کارگر به تصویر کشيده ميشود، 
شمایی است از زندگی ميليون ها زن کارگر که در نظام جمهوری 

این شرایطی . اسالمی از پایه ای ترین حقوق انسانی خویش محرومند
خود برای کارگران و به خصوص  است که سرمایه داران برای افزایش سود

.  کارگران زن به وجود آورده و حتی عّزت انسانی آن ها را به بازی گرفته اند
اما، زنان کارگر ما  چگونه می توانند از چنين شرایط ظالمانه ای رهائی 
یابند؟  آیا بدون سازمان دادن مبارزه ای همه جانبه بر عليه سرمایه داران 

ر ایران، می توان چنان شرایطی را تغيير داد و  و رژیم حامی آن ها د
پایانی بر چنين محروميت هائی متصور شد؟  روز زن، یعنی روز مبارزه زنان 

روز تالش برای رهائی از قيد . مبارز ، عليه سيستم سرمایه داری است
همه ستم ها و تحقيرها و محروميت ها، روز تالش برای رسيدن به رهائی 

ه چنين مبارزه ای را زنان به تنهائی نمی توانند به واضح است ک. است 
پيروزی برسانند ، از این روست که اتحاد زنان آزادیخواه همواره بر اتحاد 
زنان و مردان کارگر، زنان و مردان مبارز و آزادیخواه برای رسيدن به آزادی 

  .زنان تأکيد کرده است
  

باید در . خود مبارزه کنيمما باید شدیدًا با فرهنگ مردساالرانه در جامعه 
زندگی روزانه با هر جلوه ای از این فرهنگ نادرست در بيافتيم و به هيچ 
وجه اجازه ندهيم که مردی بر اساس فرهنگ مرد ساالرانه و زن ستيزانه ، 
حّقی از یک زن را ضایع کند و یا به تحقير شخصيت انسانی یک زن 

بطور کلی باید . از زن تصور کند پرداخته و خود را به صرف مرد بودن باالتر
همواره و همه جانبه با همه مظاهر فرهنگ مرد ساالری که ریشه های 

اما در این ميان ، نيروهای .  ستبری در همه ارکان جامعه دارد ، مبارزه کرد
سياسی ای هستند که مبارزه با مردساالری را با مبارزه با خوِد مرد و 

متمرکز می " مردان"ارزه خود را بر عليه عنصر مرد عوضی می گيرند و  مب
کنند و گاه به جائی می رسند که همه چيزهای خوب و همه ارزش های 
. مثبت را به زنان و همه بدی ها و زشتی ها را به مردان نسبت می دهند

  !آن ها در واقع زن ساالری را در مقابل مردساالری قرار می دهند
  

ا عليه مردان تبليغ و اشاعه می تشکل های زنانی که چنين برخوردی ر
ما معتقدیم که در . دهند، مورد انتقاد ما در اتحاد زنان آزادیخواه قرار دارند

حال حاضر در مقابل زنان کارگر و زنان از هر قشر و طبقه تحت ستم 
جامعه ، راهی به جز از بين بردن سيستم سرمایه داری وابسته حاکم بر 

دم در این راه هم مبارزه برای سرنگونی کليت ایران وجود ندارد که اولين ق
امری که مسلمًا با اتحاد مبارزاتی زنان . رژیم جمهوری اسالمی می باشد

بنابراین بسيار مهم است که . و مردان مبارز و آزادیخواه امکان پذیر است
در دفاع از آزادی زنان ، مردان را به ِصرف مرد بودن شان ، آماج حمله قرار 

اتحاد زنان و مردان تحت ستم جامعه در مبارزه ای مشترک جهت  نداد و در
از بين بردن سيستم سرمایه داری وابسته به امپریالسيم جمهوری 

  .اسالمی ، اخالل ایجاد ننمود
  

، در اردوی کارگران و زحمتکشان و در صدی ها  ٩٩در اردوی آری زنان 
ر آن زن و مرد برای رسيدن به جامعه ای آزاد که دهمه ستم دیدگان ، 

اتحاد مبارزاتی زنان .  مبارزه می کنند، حرمت انسانی خویش را باز یابند 
و مردان کارگر و زحمتکش و تمامی زنان و مردان طبقات تحت ستم ایران ، 
امری است ضروری و وظيفه ای است که امروز بيش از هر زمانی دیگر بر 

در روز جهانی زن .  رار دارددوش تمامی زنان و مردان آزادیخواه و انقالبی ق
  .بکار گيریم، بکوشيم نيروی مبارزاتی خود را در این راه 

  
 راه در ايران آزاديخواه و دلير زنان مبارزات باد تر باد پرتوان چه هر

  !ستيز جمهوری اسالمی زن رژيم سرنگونی
  !فرخنده باد هشتم مارس ، روز جهانی زن 

  ٢٠١٢مارس  ٤

  !روز جهاني زن فرخنده باد سهشتم مار 
   

 
  

  !رزه با دشمن جان باختندتصاوير برخي از زنان رزمنده كه در صفوف چريكهاي فدايي خلق ايران در جريان مبا
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د خلقی جمهوری اسالمی، روزهای پایانی اسفند تحت حاکميت رژیم ض  
ماه هر سال برغم آن که باید نوید دهنده پایان زمستان سرد و سياه و فرا 
رسيدن مقدم بهاران سبز و شکوفا و پر از طراوت زندگی باشد، در عوض 
منادی آغاز فصل سخت و غم انگيز دیگری برای توده های تحت ستم و 

رژیم  هر ساله در چنين ایامی،چرا که . استبویژه طبقه کارگر ایران 
غارتگر جمهوری اسالمی با اعالم حداقل دستمزد کارگران، دستمزدی که 
به هيچ رو شایسته یک زندگی حداقل انسانی نيست ، چشم انداز هر 
چه وخيمتری از زندگی در چنگال هيوالی گرسنگی، گرانی و غم و 

خانواده های ه شرمندبرای کارگران سرشکستگی محروميت و 
در یکسال آینده را با برجستگی در مقابل آنها به تصویر می  ،محرومشان

  . کشد
امسال، در اوضاع و احوالی که رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری 
اسالمی با تسریع روند پيشبرد خطوط  اقتصادی خانه خراب کن 

یکی از  تنهاخطوطی که که قطع سوبسيدها  –امپریاليستها در کشور ما 
به هجوم بی سابقه ای به سطح معيشت رقت بار کارگران و   -آنهاست

زحمتکشان دست زده، روشن است که ميليونها تن از کارگران  ما بهمراه 
بيشتر به زیر خط فقر پرتاب خواهند هر چه خانواده هایشان با سرعتی 

 چرا که جمهوری اسالمی با تمام قوا ضمن تشدید غارت و استثمار. شد
ه بار بحران اقتصادی بقتوده های محروم، مشغول سرشکن کردن بی سا

" بر چنين بستری ست که در روزهای اخير . بر سر آنهاستنظام حاکم 
پایه دستمزد  ،پس از برپایی چند جلسه فرمایشی"شورای عالی کار

" تصویب"و " تعيين"تومان  ٧٥٤هزار و  ٣٨٩را  ١٣٩١کارگران برای سال 
بين باصطالح نمایندگان " مذاکرات"این تصميم ظاهرا بدنبال  )ایلنا. (کرد

وظيفه ای جز توجيه  که در واقع عناصر خود رژيم می باشند و کارگران
و  دولت مدافع منافع آنان وسياستهای سرمایه داران زالو صفت حاکم 

نمایندگان کارفرمایان  و با ندارند،  سرکوب و کنترل خشم کارگران را
قابل ذکر است که نمایندگان کارفرمایان . ت حاصل شده استنماینده دول

پيش از " شورای عالی کار"برخی جلسات  ازبا وقاحت تمام با غيبت 
اعالم رسمی حداقل دستمزد برای کارگران در سال آینده، قاطعانه اعالم 

کارفرمایان با افزایش یک درصدی "کردند که با توجه به شرایط موجود 
چنين موضع گيری ای ) همان منبع" (ت نخواهند کرددستمزد هم موافق

قبل از هر چيز نشان می دهد که جدا از هر رقم ناچيزی هم که رسما 
توسط دولت به عنوان پایه دستمزد اعالم شود، این کارفرمایان همانگونه 

اضافه بدون دغدغه از پرداخت این  ٩١که در تجربه نشان داده اند، در سال 
دستمزدهای بخور و کرده و همچون گذشته همان دستمزد خود داری 

  . کردخواهند پرداخت تاخير ماه ها با نيز را نمير 
برغم این واقعيت رسانه های رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی با آب و 

تبليغ می  درصدی دستمزد کارگران برای سال آینده ١٨تاب حول افزایش 
یارانه ها حذف ناشی از " تورم"آنهم در شرایطی که بدليل عواقب . کنند

، قيمت مواد اساسی ادعائی خودشان بر طبق آمار حتی در یکسال اخير، 
درصد  ٤٠ بيشتر از درصد و هزینه مسکن ٥٠مورد نياز خانوارها بيش از 

 . رشد کرده است
ادعا کرده بودند " شورای عالی کار"نمایندگان کارگران در ابتدای جلسات  

تانداردهای مربوط به حداقل نيازهای خوراک و که برای آنکه مطابق اس
ساعت کار روزانه با احتساب  ٨یعنی تامين انرژی و کالری ( بهداشت 

 ١٧نفر و همچنين تورم موجود و سبد حداقل  ۵هزینه امرار معاش حداقل 
کارگران قادر باشند تنها شکم خود و خانواده شان را ) قلم کاالی اساسی

دبير .  (درصد نياز هست ٤٢تمزدی در حد سير کنند، به افزایش دس
از برخی آمار  ترچنين ادعایی بسيار دور البته).   اجرایی خانه کارگر زنجان

که نشان می دهند دیگر می باشد که با توجه به سطح تورم و گرانی 
هزار  ٧٥٠به یک حقوق " خط فقر"برای داشتن یک زندگی در سطح 

خانه خراب که معنای واقعی و عواقب  برای آن.  تومانی در ماه نياز است
هزار تومان به مثابه حداقل دستمزد کارگران در سال  ٣٩٠تعيين حدود کن 
حداقل را بهتر دریابيم، اوال الزم است اشاره شود که در حقيقت،  ٩١

) تومان ٣٠٠هزار و  ٣٣٠( دستمزد کارگران در مقایسه با سال گذشته 

نان  ٣افته و این افزایش معادل قيمت هزار تومان  افزایش ی ٦٠کمتر از 
از سايتهای خود (" شفاف"سنگک در روز است که مطابق گزارش سایت 

!! تا هزار تومان می باشد ٧٠٠هم اکنون قيمت آن در تهران  بين )رژيم
هزار تومانی در ماه مطابق اعتراف بسياری از  ٤٠٠دستمزد حدودا 

د کارگری رژیم نظير شورای مسئولين کارگری دست اندرکار در نهادهای ض
درصد از نيازهای غذایی کارگران نيز  ٧٥اسالمی کار حتی برای برآوردن 

علی دهقان کيا، عضو هيات مديره کانون شوراهای . (کفایت نمی کند
معنای این گونه باصطالح تعيين در نتيجه ) اسالمی کار استان تهران

ی جز گرسنگی دستمزد، حتی اگر پرداخت شود، چيزحداقل قانونی 
بيشتر برای خانوارهای کارگری، آنهم در زیر حاکميت دولت احمدی نژاد 

که عده ای ابلهانه مدعی بودندپول نفت را سر سفره کارگران  می مزدور 
  !آورد  در بر نخواهد داشت

  
نکته مهم دیگری که در ارتباط با حقوق کارگران در چارچوب نظام سرمایه 

و دیکتاتوری ذاتی آن باید توجه نمود این ان بر ايرداری وابسته حاکم 
بر اساس تامين منافع واقعيت است که اصوال در چنين نظامی که 

، مساله انحصارات امپرياليستی و سرمايه داران وابسته شکل گرفته 
تعيين دستمزد به لحاظ رسمی و تصویب باصطالح قانونی  و اعالم آن، 

به هيچ رو مانند نرم در عمل ن،  همانند تمامی حقوق صنفی دیگر کارگرا
غالب در جوامع سرمایه داری متروپل، به معنی الزم االجرا بودن آن و در 

به همين دليل . نظر گرفتن عواقب قانونی برای نقض آن نبوده و نيست
اکثریت عظيم کارگران تحت ستم ما با توجه به شدت هم هم اکنون 

چپاول نيروی استثمار و شدید بحران اقتصادی گریبانگير نظام حاکم که ت
کار آنان را می طلبد، و همچنين حضور یک ارتش ذخيره کار ميليونی، قادر 
به طلب کردن حتی همين دستمزد پایه مورد توافق از کارفرمایان خود 

درصد از واحدهای  ٨٠هم اکنون کارگران در  ،بنا به آمار منتشره. نيستند
. ( کنند دستمزد دريافت مي "ارشورای عالی ک"توليدی زير نرخ مصوب 

چنگيز قاسمی عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار استان آذربايجان 
و اين تازه در شرايطی است که ) شرقی در مصاحبه با خبرگزاری کار ایران

تا ماه ها به آنها پرداخت  هم حقوق بخور و نميرهمين در بسياری موارد 
رفرمایان بدون واهمه از کمترین سرمایه داران وابسته و کا. نمی شود

پيگردی دسترنج کارگران را نزد خود نگاه داشته آن را دوباره سرمایه 
گذاری می کنند و برای حصول به حداکثر سود،از تن و جان و مال کارگران 

هم اکنون تنها در یک مورد، . و حتی خانواده های آنها مایه می گذارند
نخ  قزوین ، حقوق و  می کارخانهمطابق اعترافات  ریيس شورای اسال

ماه است که  ٢٥به مدت  کارگر فرنخ، مه نخ و ناز نخ  ۵۵٧مطالبات معوقه 
این کارگران برای دریافت حقوق و دسترنج . به آنها پرداخت نشده است

بار به تجمع در نهادهای مختلف و ازجمله در مقابل  ٤٠خود تاکنون بيش از 
بار با مقامات ارگانهای دولتی  ١٥٥و  وزارت کار و مجلس دست زده اند
کسب حقوقشان گفتگو کرده اند جهت  ،مختلف رژیم در مورد اعتراض خود

  . اندبه هيچ نتيجه ای نرسيده اما 
  

 ٩١در این شکی نيست که دستمزدهای درنظر گرفته شده برای سال 
چشم اندازی جز فقر و فالکت و گرسنگی و محروميت بيشتر در مقابل 

درصد  ٦٠در شرایطی که بيش از . محروم ما تصویر نمی کند کارگران
کارگران ایران در زیر حاکميت رژیم ضد کارگری جمهوری اسالمی و دولت 
کارگر ستيز احمدی نژاد در زیر خط فقر به سر می برند، معنای این 

به اين ترتيب . چيزی جز خانه خرابی بيشتر نيست ٩١دستمزدها در سال 
اقتصادی نظام سرمایه داری وابسته ایران و تشدید در شرایط بحران 

هجوم غارتگرانه رژیم جمهوری اسالمی به حيات و معاش کارگران ما در 
 زندگیسال آینده خيل عظيم دیگری از کارگران و زحمتکشان ما به گرداب 

بی خانمانی، گرسنگی و فقر، از هم . در زیر خط فقر پرتاب می شوند
های کارگری و محروم، کارتن خوابی، فحشا،  پاشيدن شالوده خانواده

مصيبت بار و دردناک اجتماعی تنها گوشه هایی از معضالت دزدی و سایر 
است که با تمام قدرت  نتایج سياستهای غارتگرانه و ضد خلقی رژیم حاکم

  . آمدخواهند در به نمایش در جامعه تحت سلطه ما در سال آینده 
  

دبير خانه کارگر رژیم در زنجان در گفتگو با مرتضی ریحانيان جالب است که 
کارگران در " برای کارگران می گوید که ريختن ایلنا ضمن اشک تمساح 

سال  روزهايي سختي را گذراندند و اين سختي در روزهاي پاياني ٩٠سال 
کارگران باید :  "وقيحانه  اضافه می کند و سپس " تشديد شده است

ها ادامه  بدون توان آینده نگری، با حداقل براي ادامه زندگی روزمره خود
به اين ترتيب عناصر جمهوری اسالمی در محيط کار با ."حيات دهند

فرامی " حداقل ها"بيشرمی تمام  کارگران  را به تمکين و ادامه حيات با 
خوانند در حاليکه خود زندگی کارگزان و همه ستمديدگان را  به مبارزه و 

بر عليه شرايطی فرا می خواند که چشم گسترش اعتراض و مقاومت 
بورژوازی . اندازی جز زوال تدريجی و نابودی در مقابل آنها قرار نمی دهد

ايران و رژيم حافظ اش جمهوری اسالمی بار ديگر نشان می دهند که 
کارگران برای خالصی از وضع نکبت باری که آنها برايشان آفريده اند چاره 

استه و به قدرت خود همه اين نظم ظالمانه را ای جز اين ندارند که بپا خ
  .فرو ريزند

 !كارگران و مساله دستمزد
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  بدون زنان، هيچ جنبش واقعي توده اي نمي تواند وجود داشته باشدبدون زنان، هيچ جنبش واقعي توده اي نمي تواند وجود داشته باشد

، در گراميداشت هشت مارس روز جهانی  ٢٠١٢مارس  ١١در روز یکشنبه 
. کانادا برگزار شد  –زن ، مراسمی از طرف اتحاد زنان آزادیخواه در تورنتو 

شب ادامه  ١٠عصر آغاز شد تا ساعت   ۶:٣٠این مراسم که از ساعت 
نفر از هموطنان مبارز مقيم تورنتو در این برنامه  ١٣٠ز بيش ا. یافت 

شرکت داشته و با حمایت مادی و معنوی خویش ما را در هر چه بهتر 
  . برگزار نمودن این مراسم یاری نمودند

  
سالن مراسم با پوستر هایی از مبارزات زنان، آراسته به آرم اتحاد زنان 

که مورد توجه حاضرین قرار  آزادیخواه ،به شکل زیبایی تزئين شده بود
برنامه با پخش کليپی آغاز شد که نمایانگر شرکت عظيم زنان . گرفت

این کليپ که مبارز . و دالوری های آنان بود ٨٨مبارز ایران در خيزش سال 
زنان دالور در هر گوشه از ایران در جريان اين خيزش  بزرگ و در مقابله با 

ير کشيده بود، برای شرکت کنندگان دژخيمان جمهوری اسالمی را به تصو
در مراسم ، یادآور مبارزات خشماگين و در عين حال پرشور توده های 
تحت ستم ایران و به خصوص زنان بود و از این رو آن ها را تحت تأثير خود 

به گویی به دنبال نمايش اين کليپ مجری برنامه ضمن خوش آمد . قرار داد
هی که جان خود را در راه رسيدن به آزادی یاد همه زنان آزادیخواحاضرين 

تمامی  شيرزنان به درود  و بارا گرامی داشته و سوسياليسم فدا کردند 
سال گذشته با مبارزه آگاهانه و شجاعانه خویش، رژیم زن  ٣٣ایران که در 

و لحظه ای آرام نگذاشته اند ستيز و ارتجاعی جمهوری اسالمی را 
ند، برنامه جنگ مین به آزادی دی رسيدوشادوش مردان همرزمشان برا

 مجری برنامه سپس خاطر نشان ساخت که . مراسم را اعالم نمود
که در هر گوشه ای  کنيم  امسال روز جهانی زن را در شرایطی برگزار می

و  توده های تحت ستمزنان تحت ستم در کنار دیگر مبارزات ، از این جهان
از در همه جا . است انه گرفتهسيستم غارتگرانه سرمایه را نش مبارز،

 و و سوریه  یبلي ،تونس و یمن  ،افغانستان تحت اشغال تا مصر و ایران 
اکثر  درصدی ها که در  ٩٩تا وال استریت در آمریکا توسط  گرفتهیونان 

هم گسترش یافت، مبارزه زنان برای دست یابی به کشورهای اروپایی 
وید این مبارزات خود ن .داردحقوق خویش در کنار دیگر مبارزین ادامه 

این ارتش بی شمار اردوی کار و پایان گان، برخاستن داغ لعنت خورد بخش
است که بشارت ده رهائی کامل زنان از بخشيدن به دنيای فقر و بندگی 

    .قيد هرگونه ستم و استثمار می باشد
  

،  رزم زنان چریک فدایی"در قسمت بعدی، ویدیو کليپی بسيار زیبا به نام 
که توسط رفقای چریکهای فدایی " جلوه ای از مبارزات زنان برای رهایی
این کليپ که عظمت مبارزات زنان . خلق ساخته شده بود نمایش داده شد

چریکهای فدایی خلق و نقشی که در جنبش انقالبی زنان ایفا نمودند  را 
 به شکلی غير قابل انکار نشان ميداد، شدیدًا مورد توجه حاضرین در

با دیدن چهره های زنان چریک فدائی شهيد در این . جلسه قرار گرفت
ویدیو کليپ و با مطلع شدن از سطح حضور زنان در جنبش مسلحانه، 
بعضی از شرکت کنندگان در مراسم، احساس احترام و افتخاری که از 
وجود آن همه زن در مبارزه عليه ستم و استثمار در خود کرده بودند را با 

الزم به یاد آوری است که . نندگان مراسم در ميان می گذاشتندبرگزارک
اتحاد زنان آزادیخواه این افتخار را داشت که کليپ یاد شده را برای اولين بار 

  . در این مراسم پخش کند
  

رزم زنان چریک فدایی ، جلوه ای از مبارزات "به دنبال پخش ویدیو کليپ 
قانی به مناسبت گراميداشت روز ، پيام رفيق اشرف ده"زنان برای رهایی

تبریک در این پيام  رفيق اشرف ضمن . جهانی زن به سمع حاضرین رسيد
به زنان کارگر و زحمتکش و به همه زنانی که تحت سيطره رِژیم های 
حافظ منافع سرمایه داران در سراسر جهان با انواع محروميت ها و ظلم ها 

ات زنان در کشورهای عربی توصيف مبارز و ستم ها دست بگریبانند به
با تکيه بر این اصل که نشان بزرگ یک "پرداخت و در انتها متذکر شد که 

جامعه آزاد، آزاد بودن زنان در آن جامعه است، امروز حضور انقالبی و 
وسيع زنان در صحنه های مختلف مبارزه نوید بخش پيروزی حتمی بر 

  ".ه آزادی استدشمنان، محو نظام های سرمایه داری و رسيدن ب
  

در قسمت بعدی برنامه، دختر هنرمند جوانی با صدای بسيار زیبای 
را اجرا نمود که شدیدا مورد استقبال " آفتابکاران"خویش  ترانه سرود 
  . حاضرین قرار گرفت

  
با رسيدن نوبت به سخنرانی، با توجه به اين که موضوع سخنرانی مراسم 

بررسی شرایط و معضالت زنان کارگر و  امسال اتحاد زنان آزادیخواه ، روی
زحمتکش در ایران متمرکز شده بود،  سخنران، رفيق سهيال دهماسی، 
سخنرانی خود را با پخش ویدیو کليپی که زندگی زنان کارگر و زحمتکش 

در تمام مدت سخنرانی نيز  فاکت ها و . را به تصویر می کشيد، آغاز کرد
این ابتکار جالبی بود . خش می شداسناد مربوطه، به شکل اسالید شو پ

که توانست واقعيت های موجود زندگی درد آور زنان کارگر و زحمتکش را 
با اتکاء بر اسناد و  شواهد عينی به شکلی بسيار زنده و خالق برای 

رفيق سخنران، صحبت خود را این طور به پايان   .حاضرین ارائه دهد
  : رساند

گاهی اوقات به کسانی . امرئی نيستسرمايه دار در ايران موجودی ن"
ميدانی فالن آخوند در چندين "برخورد می کنيم که با تعجب می گويند 

سران ! تعجبی ندارد" يورو دارد؟يا بانک اروپا و آمريکا چند ميليارد دالر 
رژيم، از آخوندها و بچه هايشان گرفته تا کت شلواری های اصالح 

شان و همه  راد خانواده و وابستگانطلبشان و اين جناح و آن جناح و اف
دوستان و دور و بری هايشان، و همه آن سرمايه دارانی که اگر هم 

وجودشان به اين رژيم وابسته اند و با صاحب مقامی دولتی نيستند اما 
تالش می کنند آن را حفظ کنند، طبقه سرمايه دار ايران را تشکيل می 

و ديگر منابع طبيعی ايران  سود های نجومی حاصل از غارت نفت. دهند
که باید خرج مردم ايران شود، ثروت نجومی که از استثمار کارگران به 

صفت  دست می آيد، همه اينها منابع ثروت های افسانه ای اين طبقه زالو
که دشمن اصلی جلوی ) نمونه يک کارگر زن( برای نسترن ها. است

و را مکيده، از ها شيره جان ا چشمشان است، آن که تمام اين سال
دسترنج او و فرزندان او ميلياردر شده، سران جمهوری اسالمی، عمال 
جمهوری اسالمی، سرمایه داران وابسته و سرمايه داران خارجی هستند 

ست، وقت را غنيمت دانسته و به جان کارگران ايران هکه تا اين رژيم زنده 
ه تنها با مبارزه درنتيجه، نسترن ها به روشنی می دانند ک. افتاده اند

انقالبی برای سرنگونی اين رژيم، برای از بين بردن اين سيستم است که 
زنان آگاه کارگر می دانند . شان خالص شوند می توانند از شر ستمگران

که جز با اتحاد مبارزاتی با مردان آگاه هم طبقه خود، نمی توانند در اين 
  ".  مبارزه پيروز شوند

  
، رفيق رحيمه توخی، یکی ار زنان مبارز افغانستان بعد از تنفس کوتاهی

پيام همبستگی مبارزاتی زنان در بند افغانستان با مبارزات زنان ایران را به 
شعری بسيار زیبا نيز در این مراسم از رفيق رحيمه . سمع حضار رساند

شما زنان خفته در "در قسمتی از این شعر که عنوانش .  خوانده شد
فيق رحيمه بسيار رسا فریاد خفته در گلوی ميليون ها زن بود ، ر" تابوت

  :افغان را  چنين منعکس نمود
   
ترا خواهر به فتوای مجتهد، بيگناه کشتند ، مرا در گوشه تبعيد ، به فقر "

  مبتال کشتند
ترا با ریزش سنگ کشتند، پيش چشم خلق ، مرا چون صيد این دام ، ز 

  آزادی جدا کشتند
آیه ها، در حصار دیوارها ، مرا بی خانمان ، بی همزبان ترا بستند به حکم 

، نا آشنا کشتند ، ترا چون بردگان ، زنجير اسارت به پا کردند ، مرا در 
  ".کشوری که قانونش شده زنجير پا ، کشتند

  
سپس شعر دیگری توسط مادر مبارزی در توصيف دردهای زنان کارگر 

ای ترانه سرود ها و قطعاتی از و به دنبال آن برنامه با اجر. خوانده شد
پایان بخش برنامه سرود انترناسيونال . ترانه های خاطره انگيز ادامه یافت

  . بود که با اجرای بسيار زیبا و به یاد ماندنی اجرا شد
  

اتحاد زنان آزادیخواه از همه رفقا و دوستانی که صميمانه ما را در برگزاری 
باشد تا دست در دست . کر ميکنداین مراسم یاری نمودند بار ديگر تش

هم ، زن و مرد ، مبارزه ای قطعی جهت پایان بخشيدن به هر گونه ظلم و 
  . ستم و تبعيض را سازماندهی کرده و به پيش ببريم 

  
  اتحاد زنان آزادیخواه

 ٢٠١٢مارس  ١۶
  

  

  گزارشي از مراسم هشت مارس اتحاد زنان آزاديخواه
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  !!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

 
  
  
  

 بر روي شبكه اينترنت "پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  :در اينترنت ديدن كنيد 
.comsiahkalhttp://www. 

 

اشرف دهقاني در رفيق از صفحه 
  :اينترنت ديدن كنيد

  
http://www.ashrafdehghani.com  

 

 براي تماس با

  چريكهاي فدايي خلق ايران 
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

  لفنشماره ت

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

 

 ليست كمك مالي
  استراليا

  پوند 122,75               چريك فدائي رفيق بهروز دهقاني   
  پوند  100                چريك فدائي رفيق كاظم سعادتي    
  پوند  100                مادر انقالبي روح انگيز دهقاني        

  
  آمريكا

  دالر 100                                 مسعود احمدزادهرفيق 
 دالر 100                                   پويانرفيق اميرپرويز 

  دالر 100                                   مفتاحيرفيق عباس 
  دالر  100                                      بهروز دهقاني رفيق

  دالر 100                              مهرنوش ابراهيميرفيق 
 دالر 100                               حس نوروزيرفيق 

  دالر 100                                 حميد اشرفرفيق 
 دالر 100                               نسترن آل آقارفيق 

 دالر100                       صبوريرفيق عبدالرحيم 

 دالر 100                             حرمتي پوررفيق محمد

  به ياد پانزده رزمنده شهيد سياهكلبه ياد پانزده رزمنده شهيد سياهكل
  

  آنكه مي گفتآنكه مي گفت
  حركت مرد در اين وادي خاموش و سياهحركت مرد در اين وادي خاموش و سياه

  برود شرم كندبرود شرم كند
  

  مويه كن بحر خزرمويه كن بحر خزر
  پيرهن چاك بدهپيرهن چاك بده
  ننجنگل سرخ گيالجنگل سرخ گيال

  قلب خود را بدرايقلب خود را بدراي
  قله سخت البرزقله سخت البرز
  پانزده مرد دليرپانزده مرد دلير

  پانزده جان به كفپانزده جان به كف
  دست برآورد گه رزم عظيمدست برآورد گه رزم عظيم
  پانزده حيدر رزمنده پاكپانزده حيدر رزمنده پاك

  ..........................خونشان خونشان 
  خونشان خون بهم بيخته خلق دليرخونشان خون بهم بيخته خلق دلير

  خونشان رنگ گياهخونشان رنگ گياه
  ريخت از پنجه ضحاك زمانريخت از پنجه ضحاك زمان

  بر سر خاكبر سر خاك
  مويه كن بحر خزرمويه كن بحر خزر

  ندندبنگر خلق ستمديده ايران به ببنگر خلق ستمديده ايران به ب
  كه چه سان بيشرفان، قاتلهاكه چه سان بيشرفان، قاتلها

  مي ربايند ز آغوش تومي ربايند ز آغوش تو
  فرزند تو رافرزند تو را

  بنگر بر صف آدمكش هابنگر بر صف آدمكش ها
............................  

  روسپي هاي وقيحروسپي هاي وقيح
  همه سر تا پا شكمانهمه سر تا پا شكمان

  جملگي خادم ضحاك زمانجملگي خادم ضحاك زمان
  و همه ضحاكان گوش دارندو همه ضحاكان گوش دارند

  به فرمان جنايتگر قرنبه فرمان جنايتگر قرن

  قرن ما، قرن رهائي بشرقرن ما، قرن رهائي بشر
پرش از ساحل اكتبر به ويتنام و پرش از ساحل اكتبر به ويتنام و 

  عدنعدن
  جنبش از خلق فلسطين به خليججنبش از خلق فلسطين به خليج
  حركت از جنگل كنگو تا به كرهحركت از جنگل كنگو تا به كره

  باد اي باد سحرباد اي باد سحر
  بوي خون شهدا رابوي خون شهدا را

  برسان تا به جنوب
  بكشان تا به شمال

  بشكفد بر لب دهقان بلوچ 
  گل لبخند اميدگل لبخند اميد

  خيزاندخيزاند  مرحبامرحبا
  از دل مرد عرباز دل مرد عرب
  به طپش وا داردبه طپش وا دارد
  قلب آزاده كردقلب آزاده كرد

  قدم اول هر راه سترگقدم اول هر راه سترگ
  با شكست هم نفس استبا شكست هم نفس است

  درس گيريم از اين جانبازيدرس گيريم از اين جانبازي
  واژگون گردانيمواژگون گردانيم

  قصر فرعوني ضحاك زمانقصر فرعوني ضحاك زمان
  پانزده مظهر واالي شرفپانزده مظهر واالي شرف

  پانزده در درخشندهپانزده در درخشنده
  در اين تاريكيدر اين تاريكي

  خنده زن بحر خزرخنده زن بحر خزر
  خلق بر مي خيزدخلق بر مي خيزد
  !!خلق بر مي خيزدخلق بر مي خيزد


