
  

 

  116262                پيام فداييپيام فدايي
    13911391    آذرآذر                                                                                دوره جديد، سال هفدهم     دوره جديد، سال هفدهم               ارگان چريكهاي فدايي خلق ايرانارگان چريكهاي فدايي خلق ايران              

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
        
        
                

 سرمقالهسرمقاله

  در مصر چه مي گذرد؟
قدرت رسيدن مرسی و اخوان المسلمين با کمک ه با ب ...
ورای نظامی وابسته به آمريکا و با حمايت آشکار اين ش

قدرت جهانی، يک بار ديگر فريبکاری های امپریاليسم آمریکا 
مقامات آمریکایی که .   در مقابل چشم جهانيان قرار گرفت

فریبکارانه خود را باصطالح دشمن بنياد گرایی اسالمی جا 
می زنند در حمایت و تقویت حکومت مرسی، این مهره 
. اخوان المسلمين کوچکترین تردیدی به خود راه نداده اند

سفرهای جمعی از بلندپایه ترین مقامات کنگره آمریکا به 
همراه هياتهای بزرگ تجاری بمنظور اطمينان از تداوم 

در مصر و همچنين روند " امنيت سرمایه گزاران آمریکایی"
آمریکا با روی کار آمدن دولت " بالعوض"کمکهای رسمی 

اعالم کرد که یک " سخاوت"آمریکا با . رسی ادامه یافتم
عالوه ". می بخشد"ميليارد دالر از بدهی های دولت مصر را 

بر این با حمایت رسمی آمریکا، صندوق بين المللی پول در 
ميليارد دالر وام به حکومت  ٨/٤صدد اختصاص قریب به 

 ، مصردر واقعيت. له با بحران کنونی ستمرسی برای مقاب
اکنون کشوری است که چه رژيم قديم و چه رژيم جديد آن، 

  2صفحه                         ....می گيرند" کمکهای رسمی"آمریکا  از

  در باره كنفرانس پراگ و آلترناتيو سازيهاي امپرياليستي
  )مصاحبه با رفيق فریبرز سنجری(

يغات و شعار های ضد آمريکائی سردمداران جمهوری اسالمی و آتش زدن پرچم تبلاین یک واقعيت انکار ناپذیر است که  ...
از طرف مشتی مزدور جمهوری اسالمی از يک سو و از سوی ديگر تبليغات دولت آمريکا آمريکا در تظاهرات های مختلف 

ر عکس دوران شاه می باشد باعث شده که ب" ياغی"و رژيمی " محور شر"مبنی بر اينکه جمهوری اسالمی يکی از اجزای
اما  .نبينندبخشی از مردم دستان آمريکا را در جنايات جمهوری اسالمی که همه یکپارچه عليه امپریاليسم امریکا بودند، 

به هيچ وجه خواهان مداخله اين دولت در امور داخلی کشور عليرغم اين واقعيت حتی همين ها در کنار اکثریت مردم ایران 
نتايج تجاوز آمريکا به عراق و افغانستان را ديده اند و می دانند که چنين دخالت و تجاوزی همگان  چرا که .خود نمی باشند

  ٥صفحه                    ... .حاصلی برای آنها در بر ندارد ،مرگ و فالکتتشديد جز 

  

  در صفحات ديگر
  

سركوب توده ها براي حفظ وضع  ●
4... .............. ظالمانه موجود  

  12 ........... !كارگر بدون مزد ●
نه مرگ ده ها  كارگر كارخا ●

  15..... توليد پوشاك در بنگالدش 
كوتان، شاعر  ي از اورهانشعر●

   جهان رابا غرور، : كرد تركيه
 19.........................رَمنَگمي

  ، امپرياليستي  كمك هاي مالي
  در جنبش ها براي نفوذ ابزاري

آن باصطالح چپی که از گرفتن هيچ  ...
باء نميکند از امپریاليست ها ا نوع کمکی

در واقع به مبارزه طبقاتی ایمان ندارد و 
بر این اصل که مبارزه با ارتجاع جدا از 
مبارزه با امپریاليسم نيست ، وقعی 

نيروهای واقعًا چپ و مدافع .نمی نهد
راستين طبقه کارگر بر این واقعيت کامًال 

که امپریاليست ها از طرق آگاهند 
ی در سعی می کنند با تأثير گذارمختلف 

جنبش های انقالبی و توده ای در 
زیر نفوذ ها را کشورهای تحت سلطه ، آن

خود درآورده تا نهایتا آن جنبشها را عقيم 
در نتيجه وظيفه همه نيروهای .  سازند

بشر "اتقالبی است تا ماسک های 
امپریاليستها " ضد خشونت"، " دوستانه

را کنار زده و با افشای کنه نيات پليد آنها 
يسه هایشان را در نزد توده ها ، دس

  ١٣صفحه                   ...برمال سازند

سارا با رفيق  مصاحبه راديو همراه
  نيكو در باره مسايل زنان كارگر

مایه داری در جامعه ایران ، نظام سر ...
تحت حاکميت جمهوری اسالمی ، به 
عنوان یک رژیم مذهبی ، با استفاده از 
فرهنگ ارتجاعی اش  زنها رو  به اسارت 
کشونده ، و با ترویج فرهنگ ارتجاعی 
اش،  ارزش اجتماعی زنان رو بسيار پایين 
آورده و در تمامی سطوح اجتماعی ، زنها 
وم رو  از پایه ای ترین حقوق انسانی محر

یعنی ببينيد  وقتی اینا ميان  زنان رو  .کرده
نيمه انسان و انسان های درجه دوم به 
حساب ميارند و این تبعيض ها رو حتی در 
قانون برسميت می شناسند ، دقيقا 
زمينه رو برای استثمار شدید تر زنان ، 
برای اینکه سرمایه دارها با دست باز تری 

مردان  زنان رو  با حقوق بسيار کمتری از
فراهم کرده کارگر مورد استثمار قرار بَدن  

برای " نيروی ارزان کار"رو  در واقع به و زنا
 ٩صفحه        ...سرمایه دارا  تبدیل کرده

 

  :منتشر شد
 
 
 

  هشورش نَ
  )ت اولقسم( قدم هاي سنجيده در راه انقالب

   حميد مؤمنيرفيق 

  رفيق اشرف دهقاني  با مقدمه اي از 
 www.siahkal.com          ١٧صفحه  
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دولت محمد  تداوم اعتراضات وسيع توده اي بر عليه 
مرسي در هفته هاي اخير و يورش مردم براي اشغال 

لقبي كه (جديد مصر  "فرعون"كاخ رياست جمهوري 
بخشي از مردم مصر به دنبال اين حوادث به مرسي داده 

، از عزم توده هاي تشنه آزادي در اين كشور براي ) اند
بدنبال اين . رسيدن به مطالبات بر حقشان خبر مي دهد

مت ارتجاعي مرسي سرانجام با قرار گرفتن حركت حكو
شت در حصار حمايت تانكهاي ارتش ضد خلقي مصر و كُ

و كشتاري كه اين ارتش با كمك دار و دسته اخوان 
المسلمينِ طرفدار حاكميت در خيابانهاي قاهره براه 

اما . انداختند، از سوختن در آتش خشم مردم حفظ شد
يش تا تالش حركت توده هاي معترض كه در اوج خو

كشته  9براي اشغال كاخ رياست جمهوري  پيش رفت و 
زخمي بجاي گذارد بيش از پيش چهره كريه  800و 

رئيس جمهور مصر و دولت سركوبگرش و همچنين  دار 
و دسته ارتجاعي و وابسته اخوان المسلمين  را افشا كرد 
كه براي سركوب مبارزات و خواستهاي  انقالبي مردم 

ام سرمايه داري حاكم بر اين كشور از مصر و حفظ نظ
  . اعمال هيچ جنايتي فرو گذاري نمي كنند

  
وقايع اخير در اعتراض به احكامي اتفاق افتاد كه مرسي 
جهت فعال مايشائي خود صادر كرده بود تا هر چه 

 "قانون اساسي" ،راحت تر بتواند با اعمال قدرت
 .ارتجاعي مصوب حكومت جديد را به تصويب برساند

اما مردم رها شده از زير يوغ سه دهه ديكتاتوري حسني 
مبارك، با اعتراض به پيش نويس قانون اساسي جديد 
كه در صدد تحكيم يك ديكتاتوري مطلق العنان اسالمي 
توسط ريس جمهور جديد است، خواهان تضمين حقوق 
دمكراتيك خويش و پي ريزي يك نظام دمكراتيك و 

طبيعي در تعارض با  اما اين خواست. مردمي شدند
اهداف و نقشه هاي طبقه حاكم يعني سرمايه داران 
وابسته مصر قرار دارد كه برا ي حفظ نظام سرمايه داري 
در مصر به يك ديكتاتوري عنان گسيخته نيازمندند؛ و در 
چنين شرايطي بحراني است كه مرسي و دار و دسته اش 

درت جهت كنترل اوضاع  و انحراف مبارزات مردم به ق

رانده شده اند، تا نظام سرمايه داري حاكم بر مصر را 
پس از مبارك از گزند مبارزات توده ها مصون 

درست به همين دليل است كه اين دار و . نگهدارند
دسته ضد انقالبي  فريبكارانه كوشيده اند تا ضمن جا 

و  "انقالب"زدن خويش به عنوان نيروي مدافع 
با كمك ارتش به ارث  توده ها، به سرعت و "منتخب"

رسيده از حكومت مبارك كه تا مغز استخوان به 
امپرياليسم آمريكا وابسته است، ديكتاتوري مورد نياز 
نظام سرمايه داري و طبقه استثمارگر حاكم در مصر  را 
بازسازي نموده  و به مردم نيز اينگونه القاء كنند كه گويا 
ا با سقوط حسني مبارك  و روي كار آمدن آنه

مصر به پيروزي رسيده و مردم هم بايد به  "انقالب"
  .خانه هايشان بازگردند

  
اما انقالب مصر هنوز از نيروي زيادي برخوردار است و 
طبقه كارگر و ديگر توده هاي تحت ستم مصر در مبارزه 

لذا تمهيدات فريبكارانه . با دشمنانشان از پاي ننشسته اند
فع آنها نداشته و براي مرسي و دارو دسته اش سودي به ن

. عقب راندن توده هاي مبارز مثمر ثمر واقع نشده اند
مردم مبارز مصر نه تنها به خانه هايشان باز نگشته اند بلكه 

و  "خائن به انقالب"اكنون از مرسي به عنوان يك 
آگاهي مردم مبارز مصر . جديد اسم مي برند "فرعون"

خونهاي ريخته كه در تداوم اعتراضاتشان متجلي شده و 
شده در خيابانهاي قاهره بدست ارتش ضد خلقي و دار 
و دسته اخوان المسلمين در عمل و بار ديگر، عدم وجود 
كمترين مشروعيت توده اي ضد انقالب جديد را در 

حركت شجاعانه . افكار عمومي به نمايش گذارده است
مردم و جناياتي كه حكومت مرسي جهت سركوب آن 

ي براي وي و حاميانش به بار آورده آفريد ننگ بزرگ
است تا جايي كه برخي از مقامات بلند پايه مصري و از 
جمله دادستان كل اين كشور و جمعي از مشاوران 

  .محمد مرسي، مجبور به استعفا شدند
  

بر خالف تحليلهاي رنگارنگي كه اين روز ها از وقايع  
افتاده جاري در مصر از سوي بلندگوهاي بورژوايي راه 

و با فريبكاري تمام مي كوشند تضاد هاي طبقاتي پشت 
اين رويداد ها را الپوشاني نمايند، اتفاقا رويدادهاي 
اخير در اين كشور پيش از هر چيز از تضادهاي طبقاتي 
اي پرده بر مي دارد كه شدت گيري آنها جامعه تحت 

در يك . سلطه مصر را در سالهاي اخير درنورديده است
تضادها توده هاي وسيع مردم قرار دارند كه  سوي اين

مبارزات آنها با خواست استقرار دمكراسي و آزادي 
سال حاكميت رژيم وابسته حسني مبارك را  30طومار 

در طرف . در مصر در هم پيچيد 2011سال در فوريه 
ديگر اين تضادها طبقه انگل صفت سرمايه داران حاكم 

داران بين المللي و  بر مصر و حاميان آن يعني سرمايه
قدرتهاي امپرياليستي قرار دارند كه گرچه حاكميت 
آنان در اثر اوج يابي جنبش توده اي و سرنگوني رژيم 
حسني مبارك، متحمل ضرباتي شده اما اكنون با اتكاء به 

كه دستانش تا  -قدرت سرنيزه هاي ارتش ضد خلقي
 -مرفق به خون كارگران و زحمتكشان مصر آغشته است 

و دار و دسته مرسي و اخوان المسلمين  در صدد 
سركوب قطعي خيزش مردم و بازسازي هر چه سريعتر 
ضربات وارده بر نظام غارتگرانه حاكم و حفظ آن مي 

وقايع هفته هاي اخير و هجوم مردم براي اشغال . باشند
كاخ رياست جمهوري كه عده اي را به گمانه زني در 

واداشت تنها يك تجلي مورد تاريخ سقوط دولت مرسي 
  .  آشكار از چنين كشاكشي را به نمايش مي گذارد

  
براي درك ماهيت رويدادهايي كه امروز در مصر مي 
گذرد، الزم است تا مهمترين روندهاي جاري در جامعه 
تحت سلطه مصرِ را مورد اشاره قرار داد تا فهميد كه 
كشاكش اجتماعي كنوني حاصل كدام تضادها و عملكرد 

  .  ام نيروها و طبقات ست كد
  

همه مي دانند كه مصر بدليل  جايگاهش در ميان كشور 
 "اعراب و اسراييل"هاي عربي و نقشي كه در بحران 

پيدا نموده سالهاست كه در سياست خارجي امپرياليسم 
در نتيجه . آمريكا اهميت استراتژيك خاصي يافته است

صر كمك و حمايت از طبقه بورژوازي انگل صفت م
براي حفظ و اداره نظام استثمارگرانه حاكم بر اين 
كشور يكي از اولويتهاي ترديد ناپذير براي تمام 
. دولتهاي حاكم بر آمريكا در دهه هاي اخير بوده است

در اثر چنين واقعيتي ست كه مصر با دريافت ساالنه 
ميليارد دالر از آمريكا، يكي از بزرگترين  2حدود 

رسمي  "كمكهاي خارجي"طالح دريافت كنندگان باص
اين كمكهاي آمريكا در كنار تجهيز و تسليح . آمريكاست

دائمي ارتش ضد خلقي مصر عامل تداوم عمر دولتهاي 
حاكم بر مصر بوده كه از دوران حكومت انورسادات تا 
كنون با اعمال يك ديكتاتوري خشن و قهر آميز 

و  مبارزات آزاديخواهانه و استقالل طلبانه كارگران
  . مردم مصر را سركوب كرده اند

  
بدنبال تشديد بحران نظام سرمايه داري در سطح بين 
المللي و گسترش تصاعدي فقر و فالكت و بيكاري در 

در مصر كه بطور اولي حاصل  2011و  2010سالهاي 
پيشبرد برنامه هاي اقتصادي تحميلي صندوق بين المللي 

از خيزش هاي پول و قدرتهاي امپرياليستي بود، موجي 
اوضاع اقتصادي . مبارزاتي مردم اين كشور را فرا گرفت

 در مصر چه مي گذرد؟
 

  
  
  

  
  ریاست جمهوری در محافظت کاخ 

 تانک های  ارتش مصر

 
  
  

  
  

  نيروهای پليس در زیر فشار
 هجوم مردم معترض 

 
  
  
  

  
  هجوم جوانان مخالف مرسی

 به کاخ ریاست جمهوری 

 
  
  

  
  

  ! مصر برای تو بزرگ است! مرسی
 مردم نابودی نظام را می خواهند! برو
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مصر در اين سالها به حدي نزول كرد كه بنا به برخي 
ميليون نفر از مردم زحمتكش اين كشور  20آمار، بيش از 

به زير خط فقر سقوط كرده و اين آمار در مناطق 
براي . درصد كل جمعيت رسيد 51روستايي به بيشتر از 

بهتر ابعاد فقر و محنت فزاينده مردم مصر  الزم است  فهم
به عنوان يك مثال اشاره شود كه به گزارش شبكه 

ميليون نفر از مردم مصر  2هم اكنون حدود  "الجزيره"
ي "قبرستانها"بدليل فقر مطلق و فقدان سرپناه در 

چنين . شهرهاي بزرگ و منجمله قاهره زندگي مي كنند
بر بستر فقدان آزادي و شرايطي بطور طبيعي و 

دمكراسي به موجي از شورشهاي قهر آميز كارگران و 
اقشار تحت ستم انجاميد كه گرچه در روزهاي اول با 
شعار حل مشكالت اقتصادي و افزايش دستمزدها به 
خيابان آمده بودند، اما مطالباتشان خيلي سريع جنبه 
سياسي پيدا نموده و به خواست سرنگوني رژيم مبارك 

اعالم حكومت نظامي از طرف حكومت . رتقاء يافتا
مبارك و كشتار مردم معترض توسط ارتش ضد خلقي 
. مصر نتوانست شعله هاي اين مبارزات را خاموش سازد

بنابراين به دنبال شعله ور گشتن هر چه بيشتر آتش 
مقامات  2011مبارزات توده اي سرانجام در فوريه سال 

مبارك از قدرت شدند  آمريكايي خواهان كناره گيري
حسني مبارك پس .  تا امكان نجات كل نظام مهيا گردد

اوليه، با مشاهده اعالم قطع حمايت ارتش  "مقاومت"از 
 "شورايي"از تداوم حكومتش، استعفا داد و قدرت را به 

  .از فرماندهان ارتش مصر واگذار نمود
 

با سرنگوني نماد رژيم ديكتاتوري پيشين يعني مبارك، 
پيروزي "ش تالش نمود اين عقب نشيني جزئي را ارت

جا زده و از مردم بخواهد كه به خانه هايشان  "انقالب
در حاليكه هيچ يك از عوامل و معضالتي كه . بازگردند

ريشه هاي مشروع خيزش مردم را تشكيل مي دادند 
و مهمتر از همه ارتشي كه تا ديروز و . عوض نشده بودند

از حكومت ديكتاتوري مبارك سال دفاع  30در تداوم 
به ريختن خون جوانان و مردم در زندانها و خيابانها و 

مشغول بود، بدون كمترين  "التحرير"بويژه در ميدان 
با تداوم مقاومت . تغييري در قدرت باقي مانده بود

مردمي، ارتش به يك باصطالح انتخابات رضايت داد و 
ات فرمايشي در خرداد ماه امسال، در جريان يك انتخاب

كه در آن مردم مصر يا مجبور به راي دادن به نخست 
وزير حكومت سرنگون شده مبارك يعني احمد شفيق 
بودند و يا مي بايست به تنها گزينه ديگر، محمد مرسي از 

وابسته به جمعيت اخوان  "حزب عدالت و آزادي"
انتخابات  "پيروز"سرانجام دومي . المسلمين راي دهند

يروزي محمد مرسي به عنوان رئيس جمهور پ. معرفي شد
جديد مصر و حزب او، در واقع تبلور موفقيت در حفظ 
قدرت سياسي توسط  كل طبقه سرمايه داران حاكم 
منتها با يك آرايش جديد سياسي بود كه در آن، جريان 
  . ارتجاعي اخوان المسلمين در جلوي صحنه قرار گرفت

  
تشخيص نقش  براي فهم دقيقتر اوضاع ودر اينجا 

امپرياليسم امريكا در جا به جائي قدرت در مصر بايد به 
سندي اشاره كرد كه با مشاهده شر ايط نا آرام جامعه 
مصر درست چند روز قبل از آغاز شورشهاي توده اي بر 

در كنگره  2011عليه حكومت حسني مبارك در ژانويه 

 در اين سند بطور مشهود نگراني آمريكا. آمريكا طرح شد
بهار "در مورد جهتي كه ممكن است جنبش توده اي و 

در مصر بر عليه حكومت مورد حمايت آمريكا  "عربي
يعني مبارك بخود بگيرد و پيش بيني هاي الزم براي 
مقابله با بحران ناشي از احتمال راديكاليزه شدن جنبش 

سند مزبور كه از . مردمي مورد بررسي قرار گرفته است
درج شده از كوشش  "ولتر نت"ري جمله در پايگاه خب

هاي آمريكا براي احتمال جابجايي قدرت خبر داده و 
نشان مي دهد كه چگونه در ابتدا آمريكائي ها  يكي از 

را انتقال  "راهكارهاي مديريت انتقال قدرت در مصر"
مسالمت آميز قدرت از حسني مبارك به پسرش جمال 

خابات انت "مبارك آنهم در جريان يك به اصطالح 
اين طرح مدت كوتاهي قبل از اوج . مي دانستند "آزاد

گيري جنبش توده اي در مصر مورد بررسي مقامات 
آمريكايي قرار گرفت، اما خيزش مردم فرصت عملي 
شدن چنين طرح ضد مردمي اي را نداد و همانطور كه 
بعدا معلوم گشت امر مديريت انتقال مسالمت آميز 

دي در مصر از طريق بخش قدرت از مبارك به رژيم بع
ديگري از طبقه حاكم يعني دار و دسته اخوان المسلمين 

مضافا آنكه برخي از . صورت واقعيت به خود گرفت
رهبران آنها از زمره بزرگترين سرمايه داران مصري 
هستند كه روابط تجاري بسيار گسترده اي با سرمايه 

  .  داران بزرگ آمريكايي داشته و دارند
  

قدرت به اخوان المسلمين زير نام پيروزي انتقال 
از طرف طبقه سرمايه دار، در شرايطي اتفاق  "انقالب"

افتاد كه همه مي دانند جمعيت اخوان المسلمين در 
دوران سادات و با حمايت وي از صورت يك جريان 
اسالمي زير زميني در اپوزيسيون دولت مصر به يك 

ل شد كه در حزب سياسي با امكان فعاليت علني تبدي
دوره حسني مبارك نيز همين وضع ادامه پيدا نمود و 
حتي  با حمايت هاي مبارك، اين جريان بال و پر 
بيشتري گرفته و نقش مهمي در اداره دستگاه 
بوروكراسي طبقه حاكم بدست آورد و رسما در دولت 

جالبتر آنكه اين حزب حتي پس . مبارك سه وزير داشت
مدتي با ادامه حمايت از  از آغاز جنبش مردمي، تا

حسني مبارك، حاضر به پيوستن به مبارزات توده اي بر 

عليه وي نگشت و تنها با ديدن نيروي توده هاي مردم 
در ضديت با رژيم حاكم، خود را وارد صف مردم كرده 

  . و ظاهراً از مبارزات مردم بر عليه مبارك حمايت نمود
  

حامي او يعني با به قدرت رسيدن مرسي و دار و دسته 
اخوان المسلمين با كمك شوراي نظامي وابسته به 
آمريكا و با حمايت آشكار اين قدرت جهاني، يك بار 
ديگر فريبكاري هاي امپرياليسم آمريكا در مقابل چشم 

مقامات آمريكايي كه فريبكارانه .   جهانيان قرار گرفت
خود را مخالف و باصطالح دشمن بنياد گرايي اسالمي 

زنند در حمايت و تقويت حكومت مرسي، اين  جا مي
مهره اخوان المسلمين كوچكترين ترديدي به خود راه 

سفرهاي جمعي از بلندپايه ترين مقامات . نداده اند
كنگره آمريكا به همراه هياتهاي بزرگ تجاري به منظور 

در  "امنيت سرمايه گزاران آمريكايي"اطمينان از تداوم 
آمريكا  "بالعوض"اي رسمي مصر و همچنين روند كمكه

همچنين . با روي كار آمدن دولت مرسي ادامه يافت
تمام اعالم كرد كه يك ميليارد دالر  "سخاوت"آمريكا با 

عالوه بر اينها . "مي بخشد"از بدهي هاي دولت مصر را 
با حمايت رسمي آمريكا، اكنون صندوق بين المللي پول 

ر وام به ميليارد دال 8/4در صدد اختصاص قريب به 
در . حكومت مرسي براي مقابله با بحران كنوني ست

واقعيت امر، مصر اكنون كشوري است كه چه رژيم 
كمكهاي "قديم و چه رژيم جديد آن، از آمريكا 

  . مي گيرند "رسمي
  

اينها بخشي از واقعياتي ست كه نشان مي دهد امپرياليسم 
آمريكا در شرايط مواجه شدن طبقه حاكم در مصر با 
يك جنبش وسيع توده اي، با تمام نيرو و توان در صدد 
تحكيم موقعيت رژيم جديد براي سركوب مبارزات و 
خيزش مردم و اعاده نظم مورد دلخواه سرمايه داران 
بين المللي و مصري و قدرتهاي جهاني در اين كشور 

اين واقعيت و كوششهاي معطوف به آن از . مي باشد
ه اي كه با خواست يكسو و تداوم اعتراضات تود

سرنگوني دولت محمد مرسي در جريان است روشن 
كننده ماهيت رويدادها و تحوالتي ست كه هم اكنون 

خيزش مردم مصر با وجود تالش . در مصر جريان دارد
هاي وسيعي كه براي انحراف آن از مسير اصلي صورت 
مي گيرد، با در اهتزاز نگهداشتن پرچم خواستها و 

همچنان زنده است و  از سوي ديگر مطالبات برحقش 
ضد انقالب تازه نفس در اين كشور به نيابت از طبقه 
استثمارگر حاكم و امپرياليستهاي حامي آن به سرعت و 
با چنگ و دندان با اتكا به نيروي سركوب ارتش ضد 

در صدد اعاده  "پايان انقالب"خلقي مصر و تاكيد بر 
رمايه داري وضع نكبت بار سابق و بازسازي نظام س

وابسته مصر در جهت مصالح و منافع امپرياليستها مي 
اعتراض وسيع و خونين به قانون اساسي دست ساز . باشد

مرسي و هجوم براي اشغال كاخ رياست جمهوري با 
نمي خواهيم و  "ما قانون اساسي اسالمي"شعارهاي  

و  "انقالب ادامه دارد"و  "مرگ بر خائنين به انقالب"
نان مصري در شبكه هاي اجتماعي اينترنت به تهديد جوا

برداشتن سالح بر عليه حكومت مرسي در اين 
  . چهارچوب اتفاق مي افتد

  

بدنبال تشدید بحران نظام سرمایه 
فقر و بيکاری در و گسترش داری 

در مصر که  ٢٠١١و  ٢٠١٠سالهای 
بطور اولی حاصل پيشبرد برنامه های 
تحميلی صندوق بين المللی پول و 
قدرتهای امپریاليستی بود، موجی از 
خيزش های مبارزاتی این کشور را 

ر صر داوضاع اقتصادی م. فرا گرفت
بيش این سالها به حدی نزول کرد که 

ميليون نفر از مردم زحمتکش  ٢٠از 
این کشور به زیر خط فقر سقوط کرده 

 ٥١و این آمار در مناطق روستایی به 
برای فهم . درصد کل جمعيت رسيد

مصر  الزم مردم در ر ابعاد فقر بهت
است به عنوان یک مثال اشاره شود 

اکنون هم " الجزیره"که به گزارش 
ميليون نفر از مردم مصر  ٢حدود 

بدليل فقر مطلق و فقدان سرپناه در 
ی شهرهای بزرگ و "قبرستانها"

 .منجمله قاهره زندگی می کنند
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با توجه به واقعياتي كه گفته شد، غير واقعي بودن 
تحليلهائي كه اين روز ها وسيعا توسط بوقهاي تبليغاتي 
بورژوايي براي انحراف اذهان عمومي و پيشبرد خطوط 

خواه امپرياليستها در مورد بحران مصر اشاعه مي مورد دل
تحليلهاي مغرضانه مي . يابند، هرچه بيشتر آشكار مي شود

كوشند روند هاي جاري در اين كشور را در چهارچوب 
مسيحي اين  "اقليت"مسلمان و  "اكثريت"تضاد بين 

كشور كه اتفاقا سالها در صلح و برادري با يكديگر زيسته 
دشمن مشتركشان يعني امپرياليستها و اند و در مثابل 

سرمايه داران مصر دست در دست هم  مبارزات 
. آزاديخواهانه شان را پيش برده اند، توضيح دهند

وقايع مصر بر خالف القائات چنان تحليل هائي جنگ 
صليبي  مسلمانان با غير مسلمانان نبوده و نيست، بلكه با 

نچه در مصر دقت در عمق قضايا مي توان ديد كه كه آ
شاهد آن هستيم نهايتا انعكاس تشديد تضاد كارگران و 

توده هاي تحت ستم و به پاخاسته مصر براي نان و 
آزادي از يكسو با سلطه نفرتبار نظام سرمايه داري حاكم 

بر اين كشور مي باشد كه تا مغز استخوان به امپرياليسم  
ونين وابسته بوده و براي مقابله با خيزش مردم دستان خ

مخفي  "اخوان المسلمين"خود را در دستكش سياه 
در اين مسير همه كساني هم كه مخالف . نموده است

اعمال قوانين اسالمي بر زندگي خود هستند به مقابله  
  .واداشته شده اند

  
به طور خالصه بايد گفت كه در پيكار جاري مردم مصر 
ن و اصوال در هر مبارزه طبقاتي اي شناخت چهره دشمنا

اصلي و تالش براي جهت دادن پيكان مبارزه توده اي 
به سوي گرانيگاه اصلي نقش بسيار مهمي در تعميق و 

در مصر نيز واقعيت . پيشرفت مبارزات توده اي را دارد
اين است كه سرمايه داران زالو صفت متشكل در طبقه 

كه در بر گيرنده دار (حاكم با تمام دسته بندي هايش 
با اتكا به ) اخوان المسلمين نيز هستودسته ارتجاعي 

ارتش ضد خلقي اين كشور و با بهره مندي از حمايتهاي 
آشكار و بي وقفه مالي و نظامي امپرياليسم آمريكا، دشمن 

در نتيجه . اصلي توده هاي به پاخاسته مصري هستند
مبارزه توده ها بايد با تالش  براي تشكل نيروهاي صف 

عامل بقاي آن يعني ارتش  خلق، نابودي دشمن اصلي و
  . ضد خلقي مصر را آماج حمالت اصلي خود قرار دهد

  
ترديدي نيست كه به دليل ماهيت عادالنه، آزاديخواهانه 
و مردمي اين مبارزه، وجدانهاي بيدار و نيروهاي 
آزاديخواه و دمكرات در سراسر جهان از تالشهاي 
 مبارزاتي مردم مصر براي حفظ دستاوردهاي مبارزات
خود و گسترش آن تا زمان رسيدن به آزادي، استقالل و 

  . حاكميت بر سرنوشت خود پشتيباني خواهند كرد

 !ها براي حفظ وضع ظالمانه موجود سركوب توده
که امپریاليستها و سرمایه داران ناميده ميشد و این هيچ معنائی نداشت جز این"  جزیره ثبات"ایران ، در دوران حکومت شاه 

. کارگران و رنجبران را وحشيانه استثمار کرده و منابع طبيعی آنها را غارت کنند" جزیره ثبات"این  کمپرادور با آزادی کامل ميتوانند در
این تصور که  ها و القاء برای تداوم چنين غارتی ميسر نبود مگر با سرکوب شدید توده" جزیره"روشن است که حفظ ثبات این 

  .ها در ضعف مطلق بسر ميبرند دستگاه سرکوب شاه شکست ناپذیر بوده و توده
  

رژیم جمهوری اسالمی که به کمک امپریاليستها قدرت را از شاه بدست گرفت از همان نخستين روز حکومت سراپا ننگينش 
ه واقعی خود را نشان داد، زیرا این رژیم بقدرت رد چهرشروع به حمله به سازمانهای سياسی کرده و با یورش به خلق زحمتکش ُک

ها با یورش به دستگاه حاکمه شاه  ای را که نيز توده ها آزادی بدهد بلکه وظيفه داشت که همان حد آزادی نرسيده بود تا به توده
  .توحش این رژیم به حدی رسيد که حتی کودکان را نيز اعدام کرد. کسب کرده بودند پس بگيرد

  
. ن است که چنين حدی از  توحش در تاریخ بورژوازی که با خون و شکنجه و سرکوب شناخته شده  است کم نظير استواقعيت ای

به همين خاطر . و روشن است که راه اندازی چنين ماشين سرکوب ددمنشانه ای بدون  صاحب منصبانی قسی القلب ممکن نبود
احمدی نژاد همه آدمکشانی بيرحم   و الجوردی و موسوی و خاتمی و هم از خمينی و خامنه ای و خلخالی تا هاشمی رفسنجانی

این همه تبهکاری .  ها آغشته است و کسانی بودند و هستند که در جنایت بر عليه مردم زحمتکش دخيل و دستانشان بخون توده
لوژیک ارتجاعی آن، بلکه برای حفظ آن ها در این سالهایی که رژیم در قدرت است نه بخاطر صرفا لفافه ایدئو و جنایات بر عليه توده

حفظ این  و  .سرزمين ما را غارت کنند که سرمایه داران داخلی و خارجی بتوانند به آزادی مردم ما را چپاول کرده وشرایطی است 
  .شرایط جز با سرکوب مداوم  و القاء شکست ناپذیری ماشين سرکوب جمهوری اسالمی عملی نيست

  
از حکومت شاه متمایز ميکند آن است که در دوران حکومت شاه، دستگاه سرکوب توانست تا مدتی مردم را  ولی آنچه این رژیم را

از هرگونه اعتراض به شرایط حاکمه و وضعيت اجتماعی بدور نگه دارد ولی در دوران این رژیم روزی نيست که در جایی صدای 
سرکوب شده خلقها و اعدامهایی که پایان ندارد نشان داده است که اعتراضات روزمره کارگران و جنبشهای . اعتراضی بلند نشود

  .این رژیم بدون کشتار و بدون نمایش جنایات خود برای ایجاد فضای رعب و وحشت  نميتواند این وضع را حفظ کند
 

ست به تحریم هائی زده درک این واقعيت در این دورانی که با باال گرفتن بحران پروژه هسته ای جمهوری اسالمی امپریاليستها د
چنين جلوه می دهند که دارند جایگزینی  و هر روز با برگزاری کنفرانسهائی آلترناتيو سازی های خود را به نمایش می گذارند و

چرا که مردم ما اگر باز هم نمی خواهند فریب بخورند باید بدانند که . وردار استخبرای این رژیم خلق می کنند از اهميت بزرگی بر
ر کس که جای این رژیم بنشيند اگر بخواهد شرایط چپاول و غارت مردم را حفظ کند بيشک مجبور است که بساط دارو شکنجه ه

  . را هم در هر گوشه این سرزمين بر پا سازد
  

ا را سد ه های مختلف جنبش توده سعی کردند که به گونه... در دوران انقالب و قيام، آلترناتيوهایی همچون بختيار، سنجابی و
ولی هيچکدام همچون خمينی نتوانستند مورد پذیرش امپریاليستها قرار بگيرند، و . کرده و نظام را از زیر ضرب انقالب خارج سازند

اکارانه یحال اکنون نيز فریب خوردگانی با نامهای مختلف سعی در نشان دادن شایستگی خود برای گرفتن حکومت هستند ولی ر
هر آلترناتيوی که از سوی امپریاليستها انتخاب شود باید شرایط غارت آنها را مهيا نماید و این هم جز با  به مردم نمی گویند که

تجربه نشان داده که امپریاليستها به سرمایه خود و به سود خود بيشتر می . سرکوب کارگران و رنجبران امکان پذیر نمی باشد
گرنه  دن روز خود به شب مجبورند به هر سختی تن دهند تا گرسنه نخوابند، واندیشند تا بجان ميليونها زحمتکش که برای رسان

  .اوین و خاوران در انتظار آنهاست
  

ها و کارگران از این سرکوبها خالصی یابند تنها راه که سخت ترین ولی تنها راه آنهاست، این است که خود قدرت را  برای اینکه توده
  .ا خواهند شد که برای حفظ این وضع ظالمانه خود را پرچم دار آزادی مردم جا بزنندگرنه هميشه کسانی پيد بدست گيرند و

  
  عبداهللا باوی

  ٢٠١٢دسامبر  ١٣
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رفيق سنجری با تشکر از : پيام فدایی
  .اينکه دعوت ما را به اين گفتگو پذيرفتيد

خوشحالم که يک بار ديگر  :سنجری -ر
فرصتی پيش آمده تا در رابطه با مسائل روز و 

واقعيت عينی در مقابل چشمان  اموری که در
همه فعالين جنبش انقالبی عليه جمهوری 
اسالمی در جريان است با هم به گفتگو 

  .بنشينيم
  

شروع  گبگذاريد از کنفرانس پرا: سوال
شنبه کنيم  که اخيرا يعنی در روز های 

و در  ١٣٩١آبان  ٢٨و  ٢٧و یک شنبه 
. تداوم کنفرانس های قبلی برگزار شد 

با چنين  تالشها ئی چه فکر  در رابطه
می کنيد؟ می دانيد که اين حرکت 

چه در . انعکاسات گوناگونی داشت
ميان کسانی که در آن شرکت داشتند و 
چه در صفوف آنهائی که توافقی با 

وزارت چنين حرکاتی ندارند و حتی 
اطالعات رژیم جمهوری اسالمی هم 

   .نسبت به آن واکنش نشان داد
که در باره اش سوال می کنفرانسی  :پاسخ
از  در راستای تالشهائی برگزار شد کهکنيد 

، همان تالش هائی مدتها پيش شروع شده
از " آلترناتيو سازی"عنوان در رسانه ها به  که

کنفرانس نزديک به  ايندر . آنها یاد می شود
صد نفر که به نحله های فکری مختلفی 

ی به ادعاگرايش دارند دور هم جمع شدند تا 
در اتحادی برای برقراری دمکراسی خویش 

از به در این کنفرانس . شکل دهندایران 
اصطالح تحليل گر سياسی تا دانشجو و 

از سلطنت طلب تا اکثريتی خائن  نويسنده و
و از حزب دمکرات کردستان تا کومله مهتدی 

دور هم جمع همه اینها . شرکت داشتند
کنفرانس استکهلم و در تداوم  وشدند 

که هر کدام رسوائی شرکت  روکسلب
کنندگان را به عينه در مقابل ديد همگان قرار 
دادند، ديدگاه های خود را برای چگونگی 
مقابله با جمهوری اسالمی و گذار از آن 

  . نمودندروشن 
که اين تالشها را بايد در است  واقعيت اين

رابطه با سياستهای اخير قدرتهای غربی در 
به دنبال . سالمی ديدرابطه با جمهوری ا

تحريم هائی که در چند سال گذشته اين 
قدرتها از طريق شورای امنيت سازمان ملل 
عليه جمهوری اسالمی پيش بردند و تحريم 
های سخت تری که اخيرا خودشان مستقال 
اعمال نمودند و به خصوص با توجه به تهديد 

همه گزينه " های اين قدرتها مبنی بر اينکه 
عده ای از مخالفين   است،"  ها روی ميز

که مثل اينکه زمان  به این نظر رسيدندرژيم 
تغيير جمهوری اسالمی فرا رسيده و آنها هم 

جمع و جور کنند تا از اين فورًا بايد خودشان را 
البته روشن . بشودنمد کالهی نصيب شان 

است که وقتيکه آمريکائی ها و ديگر قدرتهای 
همه گزينه ها "  وجود امپرياليستی اروپا از

سخن می گويند و نئو کان های " روی ميز
از ضرورت تغيير جمهوری  ًاآمريکائی رسم

اسالمی صحبت کرده و در همين رابطه هم 
از ضرورت ارتباط با نيرو های مخالف جمهوری 

آنها وحدت دادن به  ساماناسالمی و سر و 
خيلی ها هم که  ،سخن می گويندبا یکدیگر 

د های جاری را می بينند بوی ظاهر رون ًاصرف
کباب به مشامشان برسد و خود را برای 

نوع عراقی و " چلبی سازی "پروژه های 
به شکل افغانستانی آماده " کرزای آفرينی"

و در کنفرانس هائی شرکت کنند که  ،کنند
از نئوکانهای تيمرمن وامانوئل اتولنگی امثال 

معروف که همواره در موضعگيری های خود 
 آمريکا به ايران بوده اندنظامی ع حمله مداف

اين افراد از سخنرانان نشست بروکسل و (
برای  آنها سخن بگويند و اندر  )پاريس بودند

   .به آنها آموزش دهند" تابو شکنی"مزايای 
 .ست اشاره کرديدشدر مورد انعکاسات اين ن

اوًال پس از  .دو زاويه داردموضوع خوب اين 
خب، . ی منتشر نشدپایان نشست بيانيه ا

خود " بيانيه پايانی"کنفرانسی که قادر نشود 
را در طی نشستهايش به بحث گذاشته و 
آنرا به امضای شرکت کنندگان و يا حداقل 

 ،سپس منتشر کند موافقين آن برساند و
ن يدر هماین حرکت خود نشان می دهد که 

چهارچوبی هم که تعدادی را جمع کرده با 
ه و نتواسته به اهدافش موفقيت همراه نبود

پروژه آلترناتيو "در ثانی  اين  .پيدا بکنددست 
آنقدر رسوا شده که حتی در صفوف " سازی

اکثريتی ها که با فرو پاشی شوروی سابق 
ريل عوض کرده و چشم اميد به آمريکا و 
قدرتهای غربی دوخته اند هم شکاف انداخته 
و تنشهائی را در صفوفشان دامن زده که در 

 ؛داب ساکن آنها خودش طوفانی استمر
که آب زاللی در آن " جوی حقيری"طوفانی در 

وجود ندارد و به همين دليل هم به قول فروغ 
     .فرخزاد مرواريدی هم در آن پيدا نمی شود

از سوی ديگر روشنه که اکثريتی هائی که 
دل در گرو اصالح جمهوری اسالمی از درون 

نشستهائی که با  ستندنمی توان .بسته اند
در راستای سياستهای قدرتهای بزرگ برای 

برخی از حتی اگر  هتغيير رژيم شکل می گير
فرياد زنند که شرکت کنندگان 

کيد بر چنين أو ت" انتخابات آزاد"هدفشان

به . راهبردی است توافقی داشته باشند
به  امثال فرخ نگهدارهمن دليل هم بود که 

ی نامه که چرا به جا خاستنداعتراض بر 
وارد بازيهائی شده ايد " ولی فقيه"نگاری به 

مجموعه  !که بوی سرنگونی ازش می آيد
اينها باعث شده تا هنوز کنفرانس تمام 
نشده ما شاهد موجی از انتقادات و 
اعتراضات درسايتهای گوناگون در شبکه 

 همچنين شاهد بودیم که. اينترنت باشيم
از  حزب دمکرات برای تاکيد بر مواضعی که

به آنها بهای پراگ در نشست  اين حزبنظر 
الزم داده نشده بود خود مبتکر سازمان دادن 

البته . بشودکنفرانس ديگری در بروکسل 
اختالفاتی که در اين کنفرانس برجسته شد 

وزارت اطالعات رژیم جمهوری بهانه به دست 
اتحاد " مدعی شود کهداد تا باز هم اسالمی 

هوری اسالمی غير در ميان اپوزیسيون جم
البته روشنه و نيازی به تاکيد  ".ممکن است

نيست که همچون هميشه کمونيستها و 
نيرو های انقالبی هم به افشای اهداف 

اينها  .پشت پرده چنين نشستهائی پرداختند
در انعکاسات گوناگون  اين کنفرانس بوده که 

  .شداشاره  هاشما به آنسوال 
  

 گنس پرابرگزارکنندگان کنفرا: سوال
قادر نشدند متن "خود اعالم کرده اند 

بيانيه پایانی خود را به گفتگو و 
نظر و نهایتًا به امضای موافقين آن  تبادل
هم به این موضوع شما ". دنبرسان

که خود چنين واضح است  . اشاره کرديد
امری گويای  اختالفات و توهماتی است 

شرکت کنندگان در چنين در بين که 
اما يکی  .است داشته وجودنشستی 

ديگر از نکاتی که در رابطه با اين 
 ننشست جلب نظر می کند مخفی کرد

مين بودجه برگزاری أمراکز و منابع ت
از  گوئی. می باشد گنشست پرا

اين ها نشست قبيل ويژگی های اين 
در تاريکی بايد است که منابع مالی 

در حالی که هر کسی می . مانندبباقی 
ه تدارک و تشکيل هر باالخرداند که 

کنفرانسی نيازمند بودجه خاص خودش 
براستی چرا چنين است و   .می باشد

هزینه کنفرانس پراگ از به نظر شما 
چنين کدام منبع تأمين شده و اساسًا 

می مالی کنفرانس هائی از کجا تامين 
  د؟نشو

منطقا برگزارکنندگان هر کنفرانسی   :پاسخ
بوط به تدارک و بايد توضيح دهند که بودجه مر

به خصوص اگر . است آمدهتشکيل آن از کجا 
 "شفاف سازی "اين برگزار کنندگان مدعی 

اما آنچه برگزارکنندگان اين . هم باشند
نشست تاکنون گفته اند تنها اين بوده که 

هستند که نسبت  "خيرخواهی"ایرانيان گویا 
به سرنوشت ایران عالقمندند و به همين 

کمک کرده ری این نشست به برگزادليل هم 
آنها هم به دالئل بعد ادعا کرده اند که . اند

امنيتی نمی توانند نام اين خير خواهان را 
البته توجيه کودکانه  ،خب این،. آشکار کنند

تازه  ،ايست که هيچ پرسشی را پاسخ نداده
به . سواالت بيشتری را سبب می شود

خصوص وقتيکه بدانيم که اين کنفرانس بر 
همه کنفرانس هائی که بطور روزمره عکس 

در گوشه و کنار جهان بر پا می شود صرفا 
به گفته مخارج سخنرانان را نپرداخته بلکه 

کسانی که مسائل اين  کنفرانس را دنبال 
همچنين مخارج همه شرکت کرده اند، 

  
تالشهای اخير قدرتهای با بدنبال کنفرانس پراگ و در ارتباط  :توضيح

پيام فدائی  ،امپریاليستی برای پيشبرد پروژه های آلترناتيو سازی در ایران
در زير مالحظه متن آن را با رفيق فريبرز سنجری ترتيب داد که  یگفتگویاخيرا 

 .می کنيد
  

  در باره كنفرانس پراگ و
 !ي امپرياليستيآلترناتيو سازيها 
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از پول بليط مسافرت آنها گرفته تا ( کنندگان
ظ تامين را هم از هر لحا )تهيه جا و اقامتشان

با توجه به تعداد شرکت . نموده است
کنندگان که خودشان آنرا باالی صد نفر اعالم 

چنين مخارجی به  ، واضح است کهکرده اند
بودجه سنگينی نيازمند می باشد که با 

خير خواهی چند ايرانی پولدار اما صرف 
شايد اين . گمنام قابل تامين نمی باشد

ده باشد مخفی کاری از اين الزام ناشی ش
که شرکت کنندگان در اين کنفرانس هنوز 

هائی که قولش را  "تابو"قادر به شکستن 
بنابراين شايد بايد کمی ! داده اند نشده اند

صبر کرد تا اين تابو ها شکسته شود تا آنها 
يابند اعالم کنند که چنين  "جسارت"هم 

بودجه قابل توجهی را فالن نهاد امپرياليستی 
  !تتامين نموده اس

البته همين عدم شفافيت در روشن کردن 
مراکز تامين کننده بودجه اين کنفرانس خود 
محکی است برای سبک و سنگين کردن هر 
ادعائی در مورد شفافيت در روند چنين پروژه 
هائی، محکی که نشان می دهد ادعای 
چنين شفافيتی به هيچ وجه با واقعيت 

  .نداشته و دروغی بيش نيستانطباق 
  

از شکستن تابو هائی از طرف : سوال
منظور چه تابو . آنان صحبت می کنيد

چون از لحن صحبت شما هائی است؟ 
این طور بر می آید که آنها تحت لوای 
تابو شکنی، خوابی برای مردم ما دیده 

  .لطفًا این موضوع را توضيح دهيد. اند
همان طور که می دانيد نشست   :پاسخ

هلم و بروکسل به دنبال کنفرانس استک گپرا
اين کنفرانسها از جمله تالشهائی .  بر پا شد

 انقالبی می باشند که در ميان مخالفين
آلترناتيو "جمهوری اسالمی به حق به عنوان 

 قدرتهای امپرياليستی شناخته شده" سازی
با توجه به چنين واقعيتی و با علم به . اند

حساسيت مردم ما نسبت به توسل جستن 
ا و کمک گرفتن از آنها روشن به امپرياليسته

است که يکی از کارهائی که طرفداران چنين 
انجام دهند و اساسا مجبورند نشستهائی 

ی که پشت چنين " اتاق های فکر"
تالشهائی قرار دارند از آنها می خواهند که  

جا انداختن نظراتی است که  ،چنين کنند
چنين حساسيتهائی را در افکار عمومی از 

برای همين هم طرفداران چنين . بين ببرد
کنفرانسها و راه حل هائی شروع می کنند 

که توسل جستن به به اشاعه انديشه هائی 
امپریاليست ها را امری درست و به نفع 
مطالبه دموکراسی و آرادی مردم ایران جا 

 شروع کرده اند به اشاعه این ادعا مثال. بزنند
از  کشورها بعد:" تجربه نشان داده گویا که 

جنگ سرد به دموکراسی نرسيدند مگر اين 
و يا مدعی می ." که از غرب کمک گرفتند

مردم در شعارهای خود عمال از :" شوند که 
خواهند، اما اپوزيسيون هنوز  غرب کمک مي

و با طرح چنين  ."کند مخفيانه رابطه برقرار می
خزعبالتی با بيشرمی ويژه اين جماعت 

رد دریافت کمک از در مو:" اعالم می کنند که 
بنابراين بحث ." غرب باید تابو شکنی  کنيم 

بر سر هموار کردن راه مزدوری برای 
البته باید بدانيم که .  امپرياليستهاست

مساله صرفا ارتباط بر قرار کردن با قدرتهای 
امپرياليستی و يا کمک مالی گرفتن از آنها 

نيست بلکه مهمتر از آن قرار است به هم 
چشم اميد به چنين حقنه کنند که تا مردم ما 

از غرب کمک نگيرند به غرب نبندند و 

اما . دمکراسی هم دست نخواهند يافت
وقتيکه قرار باشد واقعيت این است که 

به ضريح کاخ سفيد دخيل ببندند و کسانی 
را در رابطه با ایران بازی نقش چلبی و کرزای 

چنين افکار و انديشه هائی و چنين  کنند،
يهاتی هم جهت باز کردن راه اين توج

هم فکر . الزم و ضروری می افتد ،مزدوری
نکنيد که چنين اراجيفی صرفا در اتاق های 
 .دربسته چنين نشستهائی طرح می شود

در رسانه ابتدا چنين افکار سازی هائی نه، 
های امپرياليستی مثل بی بی سی و صدای 
آمريکا ارائه می شود و سپس کودنهای 

نده در چنين نمايشاتی آنرا تکرار شرکت کن
 و يا به خيال خود می کوشند آن ،می کنند
  .تئوريزه کنند نظرات را

  
اجازه دهيد که روی همين : سوال

مل أمواردی که برشمرديد کمی ت
گفتيد که در اين کنفرانسها مطرح .کنيم

شده که بعد از جنگ سرد هيچ کشوری 
به دموکراسی نرسيده مگر اين که از 

ولی در . کمک گرفته باشدغرب 
واقعيت، ما هيچ کشوری را نمی 
شناسيم که با کمک غرب به 

حاال . دموکراسی رسيده باشه
منظورشان کدام کشور است که قرار 

  است ایران دومی اش باشد؟
چنان  ،در زندگی واقعیکسی  :پاسخ
ولی اگر اینها چنين . سراغ نداردرا  کشوری

ت که دارند ه خاطر اين اسب ادعائی دارند،
به نام دمکراسی جا  و معيوبی راجنس بنجل 

ر واقع نام در نزد اینها دموکراسی د. می زنند
مستعاری است برای تجاوز و دخالتگری 

در واقع همه رياکاری و تزوير . امپرياليستی
از نظر اين .  مساله هم در همين جاست

جماعت و اتاق های فکری که آنها را تغذيه 
عراق و افغانستان  و تکه می کنند منطقا 

تکه کردن يوگسالوی سابق و تشکيل چند 
کشور جديد از اين تکه ها که همه با 
دخالتگری و تجاوز امپرياليستها صورت گرفته 
به معنای دست يابی مردم اين مناطق به 

در اینها وجود انتخابات . دمکراسی می باشد
را دليل بر حاکم شدن عراق و افغانستان 

. در این کشورها جا می زننددموکراسی 
آنهم از نوع " انتخابات"وجود ولی اگر صرف 

به معنی برقراری  مهندسی شده اش
باشد که در همين جمهوری دموکراسی 

سال گذشته ما شاهد بيش  ٣٤اسالمی در 
انتخابات بوده ايم که هيچ کدام هم  ٣٠از 

فرق  اساسی با انتخابات در عراق و 
به در حالی که اینها  .افغانستان نداشته اند

هيچ وجه هم معنای وجود دمکراسی در 
همانطور که دادند و نمی دهند، ايران را نمی 

انتخابات قالبی در افعانستان و عراق چنين 
بنابراين  قدرتهای غربی  . دنمعنائی نمی ده

هر کجا که بخواهند نفوذ و سلطه خود را 
گسترش بخشند پرچم دمکراسی را علم 

نشان هم در زير همين امزدورمی کنند و 
وگرنه حداقل . پرچم برايشان سينه می زنند

در ايران چه کسی نمی داند که امروز نه در 
عراق و نه در افغانستان اثری از دمکراسی 

له قدرتهای أاساسا مسو  ديده نمی شود
مدعی می افراد ریاکاری بزرگ هم که امروز 

شوند بدون کمک آنها امکان رسيدن به 
نه آزادی و دمکراسی  ،اسی وجود ندارددمکر

آوردن وجود به برای مردم  بلکه بر عکس 
در آن حق واقعی مردم در شرايطی است که 

تعيين سرنوشت خویش زیر پا گذاشته شده 
تسهيل هر چه بيشتر غارت و استثمار آنها و 

 آنها اتفاقا برعکس ادعای سخيف. گردد
ويژگی اوضاع جهان پس از جنگ سرد نه 

در کان پذيری رسيدن به دمکراسی ام
به کمک آمريکا و کشورهای تحت سلطه 

ديگر قدرتهای غربی بلکه بر عکس هار شدن 
و تالش   امپرياليستهاهر چه بيشتر 

برای دست  در این کشورها مضاعفشان
می اندازی به بازار های جهان و منطقه 

که تحت نام دفاع  باشد، این آن چيزی است
پيش برده تا کنون کراسی از حقوق بشر و دم

  .شده است
  

پس منظور اینها از تابو شکنی : سوال
هم این است که بتوانند قبح مزدوری 

  !برای امپریاليست ها را بشکنند
و برای به  همين طور است. بله :پاسخ

کرسی نشاندن این منظور مدعی شده اند 
مردم درايران در شعارهای خود عمال که گویا 

اهند، اما اپوزيسيون هنوز خو از غرب کمک مي
در همين . جسارت اين امر را پيدا نکرده است

اينها با تردستی و شايد بهتر باشد  رابطه
از  ،شارالتانيزم مخصوص به خودبا بگويم 

اينکه تعدادی در جريان تظاهرات های سال 
اوباما يا با "در جائی شعار داده اند که  ٨٨

نکه چرا بدون توجه به اي"  مائی يا با آنها
چنين شعاری داده شده و منظور از آن چه 

اين نتيجه را گرفته اند که همه مردم ما بوده 
و يا اکثريت مردم ما دوستدار آمريکا بوده و 
هستند و مهمتر از آن اينکه اين اکثريت مردم 
 خواهان کمک آمريکا و دخالت آنها برای تغيير

در حاليکه می . جمهوری اسالمی می باشند
مردمی هر شعاری  گدر يک خيزش بزر دانيم

و گاه حتی شعار های نادرستی هم سر 
بنابراين به صرف شنيدن هر  .داده می شود

شعاری در يک خيزش مردمی نمی توان آنرا 
در چنين . نظر و تمايل اکثريت مردم جلوه داد

 ببينيم فالنمهم اين است که  شرايطی 
از شعار تا چه حدی ابعاد توده ای می گيرد و 

مردم معترض تکرار  چه بخشهائی ازسوی 
می شود و به اين ترتيب منعکس کننده نظر 

چه اقشار و طبقاتی در اين خيزش و تمايل 
در حاليکه بررسی .  همگانی می باشد

  ٨٨گزارشات موجود در رابطه با خيزش سال 
بروشنی نشان می دهد که گرچه اين شعار 
از سوی برخی و در مقطع مشخصی داده 

مردم ما بطور تاريخی از دخالتهای 
امپرياليستها در امور کشورشان رنج 
کشيده و از آنجا که شاهد اعمال نفوذ 

ی بر دولتها و حت گقدرتهای بزر
 سياسی بوده سازمانها و شخصيتهای

اند به اين جمع بندی رسيده اند که تنها 
به سازمانها وکسانی اعتماد کنند که 
مستقل بوده و به نيروی خارجی 

در باور اين مردم  . نمی باشندوابسته 
کمک گرفتن از قدرتهای بزرگ  در 
صورتيکه بيانگر وابستگی هر شخصيت 

منفی ز بار و نيروئی به خارجی باشد ا
به خاطر . بزرگی بر خوردار می باشد 

وجود همين باور عمومی است که در 
چنين کنفرانسهائی از ضرورت تابو 

اين . شکنی  سخن گفته می شود
سخنها همين باور مردمی را هدف قرار 

نرا در اذهان مردم آداده و می کوشد تا 
در هم شکند تا راه چلبی سازی ها ی 

 .علنی هموار گردد
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ده اما شعاری نبوده که بار توده ای يافته ش
این یک واقعيت انکار ناپذیر است که . باشد

تبليغات و شعار های ضد آمريکائی 
سردمداران جمهوری اسالمی و آتش زدن 

از طرف پرچم آمريکا در تظاهرات های مختلف 
مشتی مزدور جمهوری اسالمی از يک سو و 

ی بر از سوی ديگر تبليغات دولت آمريکا مبن
محور "اينکه جمهوری اسالمی يکی از اجزای

می باشد باعث شده " ياغی"و رژيمی " شر
که بر عکس دوران شاه که همه یکپارچه 

بخشی از عليه امپریاليسم امریکا بودند، 
مردم دستان آمريکا را در جنايات جمهوری 

عليرغم اين واقعيت حتی اما  .نبيننداسالمی 
به هيچ دم ایران همين ها در کنار اکثریت مر

وجه خواهان مداخله اين دولت در امور 
چرا که  .داخلی کشور خود نمی باشند

نتايج تجاوز آمريکا به عراق و همگان 
افغانستان را ديده اند و می دانند که چنين 

 ،مرگ و فالکتتشديد دخالت و تجاوزی جز 
  .حاصلی برای آنها در بر ندارد

و اظهار  بنابراين تکيه بر چنين شعار ها 
نظراتی به هيچ وجه تصوير واقعی و درستی 
از افکار و باورها و مواضع مردم ما را منعکس 

و نمی توان با چنين ترفند هائی راه  می کندن
نوکری و مزدوری برای امپرياليستها را در 
اپوزيسيون هموار نمود و به اين ترتيب به 

  .داد" جسارت" چنين اپوزيسيونی مدال
  

ًا دست اندرکاران چنين مسلم  :سوال
کنفرانس هائی عليرغم هر تبليغاتی که 
می کنند خودشان هم به مخالفت مردم 
ما با نيروهای امپریاليستی و هرگونه 
تجاوز آنها به ایران واقف هستند و به 
همين خاطر هم از تابو شکنی در مورد 
دریافت کمک مالی از امپریاليست ها و 

ينه چه فکر در اين زم. غيره دم می زنند
  می کنيد؟

مردم ما بطور تاريخی از دخالتهای  :پاسخ
امپرياليستها در امور کشورشان رنج کشيده 
 گو از آنجا که شاهد اعمال نفوذ قدرتهای بزر

 بر دولتها و حتی سازمانها و شخصيتهای
اند به اين جمع بندی رسيده  سياسی بوده

اند که تنها به سازمانها وکسانی اعتماد کنند 
ه مستقل بوده و به نيروی خارجی وابسته ک

به همين دليل هم در باور اين . نمی باشند
مردم   کمک گرفتن از قدرتهای بزرگ  در 
صورتيکه بيانگر وابستگی هر شخصيت و 
نيروئی به خارجی باشد از بار منفی بزرگی 

واتفاقا به خاطر وجود . بر خوردار می باشد 
و در چنين همين باور عمومی است که امروز 

کنفرانسهائی از ضرورت تابو شکنی  سخن 
اين سخنها اتفاقا همين باور . گفته می شود

و تجربه مردمی را هدف قرار داده و می 
نرا در اذهان مردم در هم شکند تا آکوشد تا 

. راه چلبی سازی ها ی علنی هموار گردد
جالب است که در همين راستا شاهد بوديم 

ريتی هائی که درچنين که چگونه برخی از اکث
کنفرانسها ئی شرکت کرده اند اندر ضرورت 

گرفتن از غرب " تابوی کمک مالی"از " عبور"
افرادی همچون . سخن گفته و قلم زدند 

کمک  گرفتن جمشيد طاهری پور که تا ديروز
اردوگاه به  برادر گبزر حزباز  های مالی

را تئوريزه می کرد و اصطالح سوسياليستی 
و از  داميد بسته بودنمانش به آن خود و ساز

برای  "جسورانه"امروز ند، آن سود می جست
با غرب سينه می زنند و می خواهند " تعامل"
البته با گرفتن از غرب را " تابوی کمک مالی"

برای اينها که تا . هم بشکننددر "جسارت"
 و شوروی  ديروز تعامل با جمهوری اسالمی
می کند که را تئوريزه می کردند چه فرقی 

امروز تعامل با غرب و سينه زدن در زير پرچم 
اينها ديروز نوکر قدرت . آمريکا را تئوريزه کنند

و امروز هم برای نوکری  دبودن حاکم بر کشور
در واقع . در درگاه قدرت دريوزگی می کنند

 اینها نيازی به عبور از هيچ تابوئی را ندارند،
اصولی به هيچ اصل و به واقع هيچگاه  چون 

  .پای بند نبوده و نيستند 
  

کنفرانس به خود باز هم بگذاريد : سوال
.  گرديم باز چنين کنفرانس هائیپراگ و 

اين نشستها بر اساس آنچه گفتيد شما 
و  تالشها را در رابطه با سياستهای 
اخير قدرتهای غربی در رابطه با 

ممکن . جمهوری اسالمی  می بينيد
تشریح است این موضوع را بيشتر 

  ؟کنيد
و  شدت گيریاينه که با  واقعيت :پاسخ

در نظام جهانی  تعميق بحران اقتصادی
امپرياليستی و تالش بی وقفه امپرياليسم 

هایش دست اندازی گسترش آمريکا جهت 
سيمای سياسی جهان  ،به بازارهای جهان

آمريکائی ها با . موقعيتی ملتهب پيدا کرده
جا خواهان  تکيه بر قدرت نظامی خود در همه

تقسيم آنها برای . سهم شير می باشند
ومناطق نفوذ و پيشبرد  مجدد منابع طبيعی

خطوط استراتژيک شان از توسل به هر آتش 
در ده سال . افروزی ای هم دريغ نورزيده اند

گذشته ما در مجاورت کشور خودمان شاهد 
لشکرکشی به افغانستان و اشغال عراق 

ار پيشبرد اين بوده ايم که نمونه های آشک
چه  ،در پيشبرد اين سياست. خط می باشند

به دليل وجود منابع بيکران انرژی و چه به 
دليل ضرورت حضور مستقيم نظامی برای 

منطقه  ،آينده الزاماتپاسخ گوئی به 
خاورميانه از موقعييتی استراتژيک  برخوردار 

در در چنين چهارچوبی است که   .می باشد
ها  با کوبيدن بر طبل آمريکائی حال حاضر 

خطر پروژه هسته ای جمهوری اسالمی برای 
اين منطقه را به بازار فروش  ،صلح جهانی

تجهيزات و سالحهای مرگبار خود تبديل نموده 
با اعمال تحريم ها و سخن در عين حال  .اند

در حالی که منطقه را  ،گفتن از گزينه نظامی
و برای در وضعيت بحرانی نگاه می دارند 

 در ،االهای مرگبار خود بازار يابی می کنندک
نيز جهت پيشبرد خطوط استراتژيک شان 

  . زمينه سازی می کنند
خوب در چنين اوضاعی که آمريکا و غرب هر 

و " هوشمند"روز با تحريم های به اصطالح 
بر طبل بحران می عليه ایران، خود " گزنده"

طبيعی است که با آلترناتيو سازی  کوبند 
رژيم فشار آورند و هم خود را هم به 

برای شرايطی که مساله ضرورت تغيير 
رژيم بطور واقعی در مقابلشان قرار 

سازمان خارج کردن  .گرفت آماده کنند
هم مجاهدين از ليست گروه های تروريستی 

 درست در همين راستا مطرح و عملی شد
این سازمان خود مدت های مديدی از آمریکا (

از ليست تروریستی  می خواست که آن را
خارج کرده و به مثابه آلترناتيوی در مقابل 

با قدرتهای غربی ). جمهوری اسالمی بپذیرد
می خواهند توسل به چنين شيوه هائی 

رژيم را تحت فشار قرار دهند و جدا از تحريم 
علم کردن آلترناتيو زمينه سازی برای  ها،

آنها اقدامات های دلبخواهشان هم يکی از 
  . طه با همين هدف می باشددر راب

  
بر اساس تصويری که شما از : سوال

اقدامات اخير امپریاليسم آمریکا در 
ارتباط با شرایط کنونی ایران ارائه 
دادید، آنها ميدان را خالی دیده و عالوه 
بر رسانه های شناخته شده شان، از 
طریق بعضی از نيروهای سياسی نيز 

قاصد که خود را در اختيار  پيشبرد م
نيروهای امپریاليستی قرار می دهند، 
دارند برای مقاصد شوم خود زمينه 

در چنين شرایطی چه . سازی می کنند
گوش  در ميان مردم آنها تبليغاتبسا که 

این طور . بکندپيدا هم های شنوائی 
  نيست؟ 
بر اين باور من اول اینو بگم که   :پاسخ

 اتفاقا به باور. که ميدان خالی استنيستم 
در . ميدان خالی نيستدر شرایط کنونی من 

همه جا کارگران و کمونيستها و 
آزاديخواهان واقعی و کال توده های 
ستمديده در مقابل اين وضع سنگر 
گرفته اند و در حد توان و امکانات خود 
می کوشند تا مانع تحقق اهداف 

چه خارجی  سرمايه داران زالو صفت
عليرغم  اما.  شوندباشند و چه ایرانی ب

اين واقعيت غير قابل انکار، مساله اين 
به نفع در حال حاضر است که توازن قوا 

نيست و آنها از  این نيروهای رزمنده
تشکل و سازمان و در نتيجه رهبری 

   .الزمه برخوردار نيستند
این ضعف که سالهای طوالنی است که 
مردم ما از آن در رنجند، باعث شده که عده 

بدی تلقی کردن چنين ضعفی، ای با ازلی و ا
یأس و نااميدی را در جامعه اشاعه داده و 

در . پاسيفيزم و بی عملی را تبليغ کنند
حالی که این طور نيست، اگر جوانان انقالبی 

در دل یک شرایط سياه  ٥٠ایران در دهه 
موفق به ایجاد تشکيالت انقالبی شدند، اگر 

شاهد به طور کلی ما در تاریخ مبارزاتی ایران 
بوجود آمدن تشکل های انقالبی بودیم که 
هر یک با مبارزه و جنگ با دشمنان در خدمت 
ترقی و پيشروی جامعه عمل کردند، باز هم 
شاهد برپائی چنان تشکل هائی خواهيم 

در شرایط کنونی حتی اگر به این امر . بود
قدرتهای گوناگون توجه کنيم که امروز چگونه 
ان نشان می دهند امپرياليستی به  هم دند

" بازی بزرگ"و هر يک در تالش اند تا در اين 
 مناطق نفوذ و بازارهای خود را حفظ کرده و

، آن ا به ضرر ديگری آنرا گسترش بخشندی
اين تضاد ها گاه وقت می توان دید که 

فرصتهائی هم در دل خود به بار می آورد که 
انقالبيون می توانند از آن به نفع خود سود 

  .جویند
تبليغات رسانه های  اما در مورد این که

امپریاليستی و این نيروهائی که خود را در 
خدمت آنها قرار داده اند ممکن است باعث 
 گمراهی و فریب بخشی از توده ها بشود،

این خطری است واقعی که آینده ایران را 
به نظر من به همين خاطر  .تهدید می کند

گونه که هست  به همانواقعيات را  حتمًا باید
با مردم و کارگران و زحمتکشان با صراحت 

نبايد اجازه داد که  .  تمام در ميان گذاشت
هيچ مالحظه ای جلوی بيان  واقعيتها را 

که در همانطور که نبايد ما را وادارد  ،بگيرد
بيان واقعيت نا خوشايند توازن قوای موجود 

ما در شرايطی زندگی می . دچار ترديد شويم
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که خيلی ها عليرغم هر ادعائی که در  کنيم 
گذشته داشته و يا امروز دارند عمال منافع و 
مصالح مردم را فراموش کرده  و چشم به 
. لطف و گوشه چشم کاخ سفيد بسته اند

وقتيکه امپرياليستها کنفرانس بر پا می کنند 
نبايد انتظار  ،ها را درهم بشکنند" تابو"تا 

ی در چنين داشت که کسانی که با بيشرم
کنفرانس هائی شرکت کرده و اندر ضرورت 

تابو هائی  -قلم می زنند "  تابو ها"عبور ار 
در راستای خط   -که قبال آنها را توضيح دادم 
و روز را شب نکنند ارباب شروع به جو سازی 

نتايج "آنهائی که  با وقاحت از ندهند، یا جلوه 
تحريم هائی سخن می گويند که " مثبت

مردم رنجديده ما را آماج قرار داده و زندگی 
بيکار ، معيشت سخت آنها را سخت تر نموده

و در راستای خواست ارباب به هر  بنشينند
در مقابل  .اقدامی عليه مردم دست نزنند

اين ايده سخيف را در اینها که به هر طریق 
که بدون کمک  می دهند اشاعه ميان مردم 

، د نداردغرب امکان رسيدن به دمکراسی وجو
هر نيروی انقالبی و خيلی مهم است که 

کمونيستی ای که بر اصول و ارزشهای 
بکوشد  استانقالبی و کمونيستی پای بند 

وسيعی را ایدئولوژیکی مبارزه نظری و تا بار 
. بپردازد روشنگریبر دوش گرفته و وسيعًا به 

بايد به مردم گفت و با فاکتهای زنده نشان 
ی و رسيدن به آزادی داد که تحقق دمکراس

تجربه . هرگز با کمک غرب امکان پذیر نيست
نشان داده که بدون نابودی نظام 
استثمارگرانه حاکم که تا مغز استخوان به 
سيستم جهانی امپرياليستی وابسته است 

مردم ما به عينه . امکان رهائی وجود ندارد
ديدند که انقالب آنها شاه را از قدرت ساقط 

لطه امپرياليسم و نظام کرد اما چون س
سرمايه داری وابسته را نتوانست نابود سازد 
به جای شاه خمينی و جمهوری اسالمی به 
قدرت رسيدند و خمينی در جنايت آن کرد که 

حتی قائم مقام و يا وليعهد اش منتظری هم  
برايش نامه نوشته و گفت دستگاه امنيتی 
. شما روی ساواک شاه را سفيد کرده است

ز اين مگر همين امروز و در مقابل چشم جدا ا
همه ما در کشور های عربی شاهد تکرار 
همين داستان نيستيم و نمی بينيم که اگر 
مبارزات مردم طبقه حاکمه را در مصر مجبور 

نيروهائی که  به تن دادن به رفتن مبارک کرد
کسی را به امپریاليست ها وابسته اند 

ه قصد دارد که هنوز نيامد ندجايگزين وی نمود
چرا . مبارک را عقب گذاشته و فرعون شود

مردم مصر بعد از سرنگونی مبارک به آزادی و 
دمکراسی نرسيدند  و امروز کسی که با 
انتخابات مهندسی شده شورای نظامی 

روی کار آمده  کار را  ،دست در دست آمريکا
به آنجا رسانده که مردم کاخ رياست 

د و از ضرورت جمهوری اش را محاصره کرده ان
دليلش آن است . تغيير اش سخن می گويند

نظام اقتصادی و سلطه امپرياليستی  که
عالوه بر پا برجاست؛ چون هنوز در مصر 

نيروهای ضد انقالبی شناخته شده، 
همين نيروهای ایرانی شيادانی مثل 

که هر روز در کنفرانسی از ضرورت سازشکار 
ارتباط با غرب جهت تسهيل تابو شکنی 

به کمک در مصر هم  ،سخن می گويند
امپریاليست ها و سرمایه داران داخلی مصر 
آمده و به تضعيف نيروی انقالبی مردم 

بنابراين برای رسيدن به آزادی . پرداختند
ضروری است که با قاطعيت تمام عليه چنين 

افکار و تابو شکنی هائی به مقابله برخاست 
  .و چنين گفتمان هائی را افشا نمود

آیا در رابطه با گفتمانی که می : وال س
گوئيد قطب بندی مشخصی در ميان 

رهنمود اپوزیسيون شکل گرفته و کًال 
ی مردم ایران در این زمينه شما برا
  چيست؟
که در  هواقعيت اينبه نظر من اوًال  :پاسخ

طيف رنگارنگ معترضين و مخالفين جمهوری 
اسالمی  از اصالح طلبانی  که هنوز هم 

جلوه می دهند که جمهوری اسالمی  چنين
و واليت مطلقه فقيه اصالح پذير است و می 

کرکس  را به  ،خواهند با توسل به معجزه
کبوتر تبديل کنند و يا درست تر است که 

کرکس همان طور که تجربه نشان داد بگويم 
قالب به نام کبوتر به مردم را رنگ کرده و 

هم بايد بگذريم که منطقا که  ، از اینهاکنند
گذشت ؛ دو دسته در مقابلمان باقی می 

 دسته ای که برای خالصی از شّر. ماند
جمهوری اسالمی به هر وسيله ای متوسل 

برای اينها  قبل از اينکه  مختصات . می شوند
جمهوری اسالمی مطرح باشد امر  یجايگزين

بهتر است و يا (تغيير اين رژيم مطرح است 
اصال هم  و )چنين جلوه می دهندبگويم 

حاضر نيستند به تجربه خونبار رفتن شاه و 
اين دسته چون خود . آمدن خمينی توجه کنند

را در موقعيتی نمی ببينند که قادر به 
سرنگونی رژيم باشند و به قدرت مردم هم 

برای تغيير جمهوری اسالمی ، باور ندارند
دست به دامن غرب و قدرتهای امپرياليستی 

را در  فراد و نيروهائیچنين ا . هم می شوند
با همين کنفرانسها و يا متيتگ هائی که 

دست اندرکاران قدرتهای غربی برگزار کمک 
اينها برای جبران بی . ميتوان ديد شود،می 

اعتقادی خود به قدرت مردم به کمک 
امپرياليستها که گاه برای مخفی کاری آنرا 

. هم می نامند دل بسته اند" جامعه جهانی"
با اينها ما طيفی از افراد و نيرو ها را  در تقابل

می بينيم  که مخالف هرگونه دخالت 
امپرياليستها در امور داخلی ايران و در تعيين 

برای اين . باشند سرنوشت مردم ما می
سرنگونی دسته اتفاقا مهم است که 

به گونه ای صورت گيرد که جمهوری اسالمی 
اين  در. به آزادی و رهائی رنجبران منجر شود

طيف ما شاهد نيرو هائی هستيم که 
قسم خورده دشمنان  ءامپرياليستها را جز

مردم ما ارزيابی کرده و معتقدند که بدون 

نابودی سلطه همين قدرتها و بدون نابودی 
مردم ما به آزادی و حاکم،نظام سرمايه داری 

دمکراسی و سازماندهی يک زندگی 
شايسته انسانی که دور از ظلم و ستم 

بيشک چنين . شد دست نخواهند يافتبا
نيروئی و باورمندان به چنين تحليلی نه تنها 

ف هر گونه آلترناتيو سازی امپرياليستی المخ
قطعی سلطه  عمی باشند بلکه خواهان قط

امپرياليستی و نابودی نظام سرمايه داری 
حاکم  می باشند و برای سازماندهی 
 انقالبی می رزمند که چنين هدف بزرگی را

انقالبی که  ،در مقابل خود قرار داده باشد
بدون رهبری طبقه کارگر به تجربه نشان داده 

بايد به نظر من  .پيروزی دست نخواهد يافت
تحليلی که می خواهد با هر نظر و 

و به خصوص امپرياليسم آمريکا  امپرياليستها
را از صف دشمان مردم ما خارج کرده و با 

نها را به آ ،پاشيدن خاک به چشم مردم
کرامات دشمنانشان دلخوش کند به مقابله 

کسانی که برای رسيدن به قدرت  .برخاست
با عامل اصلی ادبار مردم ما يعنی  نه تنها

سلطه امپرياليسم و نظام سرمايه داری 
دست به به مبارزه بر نمی خيزند بلکه حاکم 

خود را در کنار  ،دامن امپرياليسم می شوند
کسانی که می . اده انددشمنان مردم قرار د

هارچوب آلترناتيو سازی های چدر خواهند 
امپرياليستی و با شرکت در کنفرانس هائی 
که آنها سازمان می دهند و با پيشبرد 

با کمک  ،خطوطی که آنها ديکته می کنند
مالی و تسليحاتی امپرياليسم به جنگ 

رای مردم ما هرگز بجمهوری اسالمی بروند 
. آورد ه ارمغان نخواهندآزادی و دمکراسی ب

برعکس اینها در چهره دوست در خدمت 
آمریکا و نيروهای امپریاليستی دیگر به مثابه 

و به دشمنان اصلی مردم  ایران عمل کرده 
اوضاع " سوری کردن"خيال خودشان خواب 

برای شناخت کامل اينها . ايران را ديده اند
برنامه نيازی نيست که مردم ما صبر کنند تا 

جنايات آنها را به چشم ی آنها پيش برود و ها
همه آنها که در مسير امپریاليست ها . ببينند

هنوز به قدرت  رکاب می زنند، در واقع
نرسيده با تائيد چنين راه حل هائی حکم 

به   .مرگ هزاران ايرانی را امضا کرده اند
کارگران  و همه ستمديدگان  همين دليل هم

در امر مبارزه بدون شرکت مستقيم شان که 
عليه وضع ظالمانه موجود  تغيير اين وضع 

،باید با هشياری هر چه امکان پذير نيست
فزونتری با نيروهای سياسی عليرغم هر 
پرونده ای که در گذشته داشته اند، برخورد 
کرده و با تجربه آموزی از مبارزات انقالبی ای 
که همين امروز در منطقه خاورميانه می 

نيروئی امکان ندهند که تحت گذرد به هيچ 
لوای مبارزه با جمهوری اسالمی نيروی 
مبارزاتی آنها را در خدمت امپریاليست ها به 

مساله اين است که قدرت  .هرز ببرند
جهنمی حاکم بر جامعه ایران  بايد با قدرت 
کارگران و ستمديگان به زير کشيده شود و 
برای چنين هدف بزرگی هم دنيائی کار در 

با کمونيستها وانقالبيون قرار دارد که  مقابل
تشکل و باسازماندهی همه انرژی های 
موجود در راستای يک خط کمونيستی و بابر 
قراری اتحاد بين همه نيرو های انقالبی می 

  .توان به آن دست يافت
با تشکر از شما و به اميد : پيام فدایی

   .در آيندهگفتگو های بيشتر 
ما که اين فرصت از ش متقابال :سنجری_ر 

  .را فراهم کرديد سپاسگزارم

ن شرکت بدوکه کارگران  و ستمديدگان 
مستقيم شان در امر مبارزه عليه وضع 

امکان پذير آن ظالمانه موجود  تغيير 
،باید با هشياری با نيروهای نيست

سياسی عليرغم هر پرونده ای که در 
گذشته داشته اند، برخورد کرده و با 
تجربه آموزی از مبارزاتی که همين 
امروز در خاورميانه می گذرد به هيچ 

د که تحت لوای نيروئی امکان ندهن
مبارزه با جمهوری اسالمی نيروی آنها 
را در خدمت امپریاليست ها به هرز 

مساله اين است که قدرت  .ببرند
جهنمی حاکم بر جامعه ایران  بايد با 

برای  بزير کشيده شود ان قدرت کارگر
دنيائی کار در مقابل  چنين هدف بزرگی

با کمونيستها وانقالبيون قرار دارد که 
و باسازماندهی همه انرژی تشکل 

های موجود در راستای يک خط 
کمونيستی و بابر قراری اتحاد بين همه 
نيرو های انقالبی می توان به آن دست 

.يافت
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رفيق سارا نيکو درود بر : رادیو همراه 
  .شما
درود به شما و همه شنوندگان  :سارا  -ر

عزیز رادیو همراه ، خوشحال هستم امروز از 
این طریق فرصتی دست داد تا با هم در ارتباط 

  .باشيم
  

ما هم خوشحاليم  و : رادیو همراه 
ز اينکه که شما وقتتون رو سپاس ميگيم ا

در اختيار ما گذاشتيد و با ما همراه 
  . شدید
  .خواهش ميکنم :پاسخ 

  
اگر شما صحبت اوليه ای :  رادیو همراه

ندارید ، می خواهيد گفتگوی خودمون رو 
  .آغاز کنيم
 . بفرمایيد:پاسخ

  
رفيق سارا بگذارید صحبت امروز : سوال

له رو  با مساله روزی که بدبختانه مسا
امروز هم نيست و در واقع هر روزه 
شاهد هستيم  شروع کنيم یعنی وجود 
تبعيض آشکار در حقوق و دستمزد 

ما شاهد . کارگران زن نسبت به مردها
هستيم که زن و مرد  در کارخانجات، 
کارگاه ها و مزارع مشغول به کار 
هستند، اما به دالیل مختلف از جمله 

مزد  ساختارهای اقتصادی و اجتماعی،
کمتری نسبت به مردان دریافت می کنند 
و باید یادآور شویم که این موضوع در 
جوامع به اصالح پيشرفته هم صدق می 

چرا در ایران و نه تنها در ایران بلکه . کنه
در همه جا شاهد این هستيم که 
کارگران زن حقوق کمتری از مردان می 
گيرند؟ این چراباید تبعيض باشه و چرا 

  داره به پيش ميره؟ اینگونه 
بله ،واقعا به نکته خيلی مهمی اشاره : پاسخ

کردید ، واقعا حقيقت بسيار دردناکيه ، واقعا 
اون دستمزد ناچيزی که در مقابل کار طاقت 
فرسا  به زنان کارگر ما پرداخت ميشه ، نشون 
دهنده اون  اوج استثماریه  که سرمایه دارا ، 

نن و یکی از بر زنان کارگر ایران تحميل ميک
واقعيت های دردناک شرایط زندگی و کار زنان 

تبعيض در حقوق و دستمزد بين زن .  هستش
و مرد ، واقعا یکی از واضح ترین نشونه های 
ستم بر زن هستش که از عوارض سلطه نظام 

و همون طور هم که شما .  سرمایه داریه
گفتين ، این مسئله در همه جا دیده می شه 

ای پيشرفته و متروپل و چه در ، چه در کشوره
اما .  کشورهای در حال توسعه و تحت سلطه

اینجا  الزمه که تأکيد بکنم که کًال تو 
کشورهای پيشرفته سرمایه داری ، این وضع 

یعنی  به . خوب حالت پوشيده ای رو داره
عنوان مثال ، هنوز در آمریکا ، در حالی که  

ر برابر وجود کا  ازای  ظاهرًا قانون مزد برابر در
داره ، ولی دست سرمایه داران و صاحبان 
ثروت تا اون حد بازه که می تونن قانون رو  دور 

. رعایت نکنن "به طور کامل"بزنن و اون رو  

مثًال در آماری که به دست اومده ، معلوم 
هنوز بطور گسترده ای ، در مقابل هر  شده که

یک دالری که به مرد ها پرداخت ميشه ، فقط 
هفتاد سنت برای همون کار به زنان پرداخت 

یعنی می خوام بگم که در کشورهای ! ميشه 
پيشرفته سرمایه داری ،به علت وجود نظام 
سرمایه داری، ستم بر زن به هيچ وجه از بين 
نرفته ، ولی خوب به هيچ وجه به شدت 
ستمی نيست که در ایران به زنان  تحميل 

س نمياد مثًال  توی آمریکا هيچک. می شه
مشخصا مستقيم به زن بگه که  تو چون یک 
زن هستی برای  انجام کارِ  یکسان ، باید مزد 
کمتری از مرد دریافت بکنی و همونطور که 
گفتم این کار رو علنی انجام نمی دند،  ولی 
در ایران ، به دليل اینکه تبعيض عليه زن خيلی 
خيلی شدید تره ،  و یک رژیم زن ستيز حاکم 

، تقریبًا  توهمه محيط های کار ،  هستش 
می بيينم که مزد زنان به طور بسيار 

برای کارفرما .  چشمگيری کمتر از مرد هاست
ها هم که این مسئله مثل  یک امر طبيعيه ، و 
خودشون مستقيم ميان به زن ميگن خوب تو 
چون زن هستی باید  نسبت به اون مرد کارگر 

  . مزد کمتری بگيری
ر جامعه ایران ، نظام سرمایه داری در واقع ، د

تحت حاکميت جمهوری اسالمی ، به عنوان 
یک رژیم مذهبی ، با استفاده از اون عقب 
افتاده ترين  فرهنگ ارتجاعی اش  زن ها رو  
به اسارت کشونده ، و با ترویج فرهنگ 
ارتجاعی اش،  ارزش اجتماعی زنان رو بسيار 

عی ، زن پایين آورده و در تمامی سطوح اجتما
ها رو  از پایه ای ترین حقوق انسانی 

یعنی ببينيد  .خودشون در واقع  محروم کرده 
وقتی اینا ميان  زنان رو  نيمه انسان و به 
عنوان انسان های درجه دوم به حساب ميارند 
و این تبعيض ها رو مشخصا حتی در قانون به 
رسميت می شناسند ، خوب مشخصه که 

، یعنی با بی ارزش دقيقا به همين وسيله 
کردن وجود اجتماعی زنان ، زمينه رو برای 
استثمار شدید تر زنان ، برای اینکه سرمایه 
دارها با دست باز تری زنان رو  با حقوق بسيار 

کمتری از مردان کارگر مورد استثمار قرار بَدن  
نيروی "رو فراهم کرده و زنان رو  در واقع به 

اما . ا  تبدیل کردهبرای سرمایه دار" ارزان کار
اينکه پرسيديد در باره چرائی دستمزد نا 
برابردر مقابل کار برابر وجود نداره باید به این 
مسئله به این شکل نگاه کنيم که این مسئله 
از واقعيت سلطه نظام های طبقاتی 
استثمارگر که  کامال بر اصل مالکيت خصوصی  
 بنا شده اند در واقع ناشی می شه که با زیر

سلطه نگهداشتن زنان ، نيروی کار اونا رو  به  
در این  دوران که نظام . سرقت می برن 

سرمایه داری در همه جا حاکمه ، ما به 
روشنی  می بينيم که چطور با پرداخت مزد 
کمتر برای کار یکسان کارفرما ها سود دو 

شاید یک نمونه . چندان هم  به جيب می زنن
رو  بتونيم بيان کنيم  زنده ای رو از این مسئله 

که مسئله به شکل عينی تری در واقع توضيح 
داه بشه ، چند وقت پيش گزارشی در رابطه 

با وضعيت کارگران فصلی چيدن ميوه در دماوند 
منتشر شده بود، داشتم این را نگاه ميکردم ، 
در رابطه با کارگران فصلی بود که در باغات 

گزارش منطقه کارشان برداشت  ميوه است ، 
مستندی بود که تو این گزارش مستند توضيح 
داده شده بود ، در حاليکه کارگر مرد برای یک 
روز ميوه چينی ، روزی بيست هزار تومن 
دریافت می کنه ، به کارگر زن شانزده هزار 
تومن و یا حداکثر ، هيجده هزار تومن پرداخت 

حاال بگذریم که همون مزد ناچيزی . می کنن
مرد برای اینکارداده ميشه چقدر  که به کارگر

ناچيزه،  خوب اما این  دو یا چهار هزار تومن 
کمتر برای همان کاری که کارگر مرد انجام می 
ده ، سود مضاعفی است که به جيب کارفرما 

يا شرایط زنانی که در کوره پز خونه .  ها ميره
ها در شرایط واقعا  نامناسب ایمنی مشغول 

ن هم  خود یک کار سخت آجر پزی هست
خيلی از .  نمونه دیگه از این تبعيض هاست

 این زنان بطور خانوادگی همراه با فرزنداشون
به این کار واقعا طاقت فرسا مشغول هستن و 
کارفرما حقوق اونا  رو  بطور جمعی  مياد  

یعنی شما حساب کنيد  زنی .پرداخت ميکنه 
که همراه همسر و فرزندش در این کوره پز 

ا کار ميکنه ، در آخرهفته و يا آخر روز خونه ه
یا هر وقت حقوقش رو می دهند ، کار فرما 
حقوقشو به همسرش پرداخت می کنه و زن 
در اینجا ، نه به عنوان یک کارگر مستقل ، 
بلکه به عنوان فردی وابسته به همسرش ، 

در زمينه .  وابسته به مرد بهش برخورد ميشه
و زنان  خدمات هم وضع به همين شکله ،

کارگری که به نظافت اداره ها و موسسات 
دولتی  اشتغال دارند ، به مراتب مزد کمتری از 

و این در . مردان همکار خود دریافت ميکنن
حاليه که ما بخوبی ميدونيم که در شرایط فقر 
وحشتناکی که امروز زندگی اکثریت مردم 
جامعه ما رو  فرا گرفته ، زنان نقش بسيار 

ک و تامين معاش خانواده مهمی در کم
با این حال باز می بينيم که این .  هاشون دارن

زنان هستند که به وحشيانه ترین شکل 
ممکن مورد استثمار سرمایه داران  قرار 

به همين خاطر هم هست که .  ميگيرن
مخالفت با استثمار مضاعف زنان کارگر و 
خواست  عادالنه دستمزد برابر برای کار برابر،  

از خواست هائی ست که ما فعالين یکی 
چریکهای فدائی همواره براش مبارزه کرده و 
می کنيم و باور داریم که تنها با نابودی  این 
نظام استثمارگر سرمایه داری و با برقراری یک 
جامعه سوسياليستيه که این وجه تبعيض 

  . ميتونه  بطور واقعی از بين بره
  

ما به رفيق سارای عزیز ، ش. بله :سوال 
درستی در رابطه با زمينه های مادی 
تفاوت دستمزد زنان کارگر با مرد ها 
توضيح دادید اما می دانيم که تبعيض به 
زنان کارگر صرفا به امور کمی دستمزد 

مثال در همه جا چه در . خالصه نمی شه
نهادهای توليدی دولتی و چه غير دولتی 
هر زمان مساله تعدیل نيرو مطرح می 

  !گفتگوي راديو همراه با رفيق سارا نيكو در رابطه با مسائل زنان كارگر
با رفيق سارا نيکو در رابطه ٢٠١٢دسامبر  ١٠در تاریخ " راههم"آنچه که در زیر می آید، متن گفتگویی ست که رادیو : توضيح

پيام فدایی این گفتگو را از حالت گفتار به نوشتار تبدیل و با برخی . با معضالت و مسایل زنان کارگر ایران انجام داده است
  .ویرایشهای جزئی به این وسيله به اطالع عالقمندان می رساند
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ن کارگر اولين قربانيان تعدیل شود زنا
لطفا در این فرصت زوایای . نيرو هستند

دیگری از این تبعيض جنسيتی رو برای 
  ما و شنوندگان ما  بيشتر توضيح دهيد؟

تاکيد من بر نقض حقوق زنان در ،  بله :پاسخ
رابطه با برابری دستمزد ، به هيچ وجه به 
معنی این نبود که ستم بر زن و به خصوص به 

. ن کارگر فقط به همين مورد خالصه می شهز
اگر نگاهی  ما . به هيچ وجه اینطوری نيست

به شرایط کار و زندگی کارگران زن بندازیم؛  
به روشنی متوجه می شيم که مناسبات 
سرمایه داری  حاکم ، با سيستم مردساالری 
تنيده شده و تو هيچ حوزه ای نيستش که به 

نکرده  باشه و  شکلی ، حقوق زنان رو پایمال
. زنان رو مورد ستم و تحقير قرار نداده باشه

در رابطه با زنان کارگر جدا از این مسئله  عدم 
تساوی در دستمزد باید به تحقير جنسيتی ، 
سوءاستفاده جنسی ، الویت دادن به اخراج 
کارگران  زن در زمانی که همانطور که اشاره 

ری که کردید، در زمان تعدیل نيرو ،حجاب اجبا
خودش مثل زنجيری به دست و پای  زنان رو   

به .  پيچيده ، به این موارد ميشه اشاره کرد
هر صورت ،  زنان کارگر در ایران با موانع و 
مشکالت بسياری روبرو هستند که عدم 
پرداخت دستمزد برابر در مقابل کار برابر فقط 

مسئله عدم امنيت . یکی از اون هاست
رایط بد اقتصادی که شغلی ، بخصوص در ش

االن در جامعه  وجود داره برای زنان کارگرواقعا 
مشکل بسيار بسيار بزرگی است ، و زنان 
کارگر همونطور که ميدونيد هميشه اولين 

و می .  قربانيان اخراج های کارگری هستند
بينيم که اين رژیم زن ستيز جمهوری اسالمی 
 هم برای مقابله با بيکاری که سراسر جامعه

رو فرا گرفته ، هر روز با اختراع یک قانون من 
در آوردی ، زنان کارگر رو  به اردوی بی شمار 

کاهش ساعات کار "طرح .  کار اضافه  ميکنه
یکی از این طرح های  ضد زن کارگر این " زنان

رژیم هست که سرمایه دارا بتونن با استفاده 
از چنين قوانينی  زمينه اخراج زنان رو  آسون 

البته این جانيان ، حتی این کار ها .  بکنن تر 
رو  هم با توجيهات پليد اسالمی خودشون باز 
به خورد مردم ميخواهند  بدن ، که گویا نگرانند 
که زنان به اندازه کافی وقت ندارند که به 

در واقع این توجيه رو !!!  خانوادهاشون برسند 
داشتند، " طرح کاهش ساعات کار زنان"برای 
که زن کارگری که تمامی مشغله فکریش   انگار

تهيه یک لقمه نان است که شب قرار است بر 
سر سفره خانواده اش ببره  ، یا زن کارگری 
که شب تا صبح از نگرانی اینکه اجاره آخر ماه 
اطاق حقيری که در اون زندگی ميکنه رو 
چگونه  قراره تامين کنه که مجبور نشه تبدیل 

خيابون بشه آخر ماه ،  توی" کارتن خواب "به 
شب تا صبح رو در بی خوابی می گذرونن ، 
زن تنها سرپرست خانواری که پول نداره 
شهریه مدرسه فرزندش رو بده  ، و باید 

فرزندش رو از مدرسه بکشه بيرون، یا اون زنی  
که بدنش از شدت کار سخت نظافت در خانه 
ه های ثروتمندان پر از درده، انگار  اين زن ميتون

به این فکر کنه که چطور اوقات به 
رو با خانواده اش تنظيم " تفریحش"اصطالح
البته فکر ميکنم که کمتر کسی !  بکنه 

هست که فریب این دغلکاری ها رو بخوره و 
همه بخوبی ميدونن که رژیم در همه زمينه ها 
هميشه سرکوب ها رو  با سرکوب زنان شروع 

ه با کرده و هنوز هم سرکوب رو در جامع
این حيله ها هم بر . سرکوب زنان ادامه ميده و

  .       همه روشنه 

سوال بعدی رو در رابطه با .  بله: سوال
عامل اصلی این مسائل، موقعيت فرو 
دست نشان دادن زنان؛ که سرمایه داری 
اعالم کردید، ولی ما شاهد این هستيم 
که تعدادی از فعاالن جنبش زنان اعتقاد 

ا و مردساالری يکی ديگر دارند که مرده
از عامل ها هست و آماج حمالت 

خودشون قرار می دهندو مردها رو  
عامل اصلی وضع کنونی زنان قلمداد 
می کنند؟ به نظر شما این واقعيت داره 
و یا باز تاکيد دارید در رابطه با نظام 

   سرمایه داری؟
بله ، عليرغم اینکه خيلی ها مسئله   :پاسخ

در واقع یک چيز ابدی در تاریخ ستم بر زن رو 
بشریت می خوان قلمداد کنند ، ولی واقعا 
ميدونيم که اینطوری نيست ، و ستم بر زن با 
تاریخ بشر همزاد نبوده و در جریان رشد جوامع 
بشری با شکل گيری مالکيت خصوصی و تو 
همين پروسه با تقسيم جامعه به طبقات،  

االری زنان هم تحت ستم قرار گرفته و مردس
.  که تنيده شده با جوامع طبقاتی شکل گرفت

از اون زمان تا حاال که در سرتاسر جهان 
سرمایه داری حاکم شده ، این طبقات 

استثمارگر حاکم بودند که ستم بر زن رو  
بنابراین .   توجيه و تداومش رو تضمين کردند  

هر تفکر و جریانی که بکوشه عامل اصلی 
نظم طبقاتی حاکم و در تبعيض بر زنان رو  نه 

شرایط ما نظم سرمایه داری بطور مشخص، 
بلکه امر دیگری جلوه بده ، چه آگاه باشه و 
چه نباشه ، عمال خاک به چشم زنان پاشيده 
و دشمن اصلی رو  از جلوی چشم اونا  دور 
می کنه و این هم خود کمک بزرگيه به حفظ 
وضع ظالمانه کنونی که کامال بر عليه زنان 

اتحاد زنان "ما در تشکل خودمان .   شهست
، همواره روی این مساله تاکيد " آزادیخواه

کردیم که  در حاليکه با تمام وجود بر عليه 
تمام جلوه های متفاوت مردساالری باید مبارزه 
کنيم، اما  لحظه ای هم نباید فراموش کنيم 
که مبارزه ما برای رهائی زنان بدون ، مبارزه 

ل نظام سرمایه داری امکان برای نابودی  ک
و اتفاقا در این مبارزه ، کارگران .   پذیر نيست

زن و مرد ، دوش به دوش هم در مقابلشون 
کسانی که . یک  دشمن مشترک قرار داره

مردها و نه مالکيت خصوصی و نظام سرمایه 
داری رو  عامل اصلی وضع دردناک زنان جا 
 می زنن ، هم عامل اصلی رو  از چشم زنان
مبارز   پنهان می کنن و هم اينکه در جبهه 

مشترک زنان و مردان ستمدیده که  در راه  
مبارزه برای رهائی دارند قدم ميزنند ، شکاف 

مردساالری یک فرهنگ . ایجاد می کنن
ارتجاعيه که وجود داره ، به همين خاطر هم 
باید با اون مبارزه کرد ولی بعضی ها مبارزه با 

ارزه با مرد ساالری قرار مرد رو به جای مب
  .ميدن

اینکه مرد ساالری یک واقعيت عينيه ، یک چيز 
بسيار  روشنيه ، و مسئله ای هم هست که 
ما زنان  بطور مشخص در هر لحظه از زندگی 

حال در همين مان با اون روبرو هستيم ، اما 
نباید فراموش کنيم که مرد ساالری خودش 

مشخص  معلول هست و نظام طبقاتی و بطور
نظام سرمایه داری علت اصلی بازسازی و 
تداوم فرهنگ مرد ساالریه که ما وظيفه داریم 
ضمن مبارزه با فرهنگ مرد ساالرانه ، برای  از 
بين بردن علت اصلی اون یعنی نظام سرمایه 

باید ریشه اون رو .  داری مبارزه کنيم 
خشکوند و جامعه ای رو ساخت که در اون 

ا انگيزه ای برای تبعيض اساسا زمينه ای ی
وجود نداشته باشه ، که در اون هيچ انسانی 
به خاطر زن بودنش مورد تبعيض انسان دیگری 

برای چنين مبارزه ای ، ما نياز . قرار نگيره 
داریم که صفوف متحد زنان و مردان مبارز رو  

اميدوارم تو این زمينه به اندازه . تشکيل بدیم
  .کافی توضيح داده باشم 

  
راجع به . مرسی رفيق سارا: سوال

دیدگاه های رایج در جنبش زنان صحبت 
کردیم ، بحث خيلی خوبی بود ولی 
تعدادی ميگند که  رفع تبعيض بين 
کارگران زن و مرد از طریق تشکل یابی 
مستقل زنان هست و این را  پيشنهاد 
می کنند، به نظر شما  این موضوع 

  امکان پذیر هست؟
این سئوال ، فکر می کنم ببينيد تو  :پاسخ

تبعيض بين کارگران زن و مرد چون شما از رفع 
منظوراز تشکل صحبت کردید ، پس منطقا 

مستقل ، تشکل مستقل کارگران زن باید 
  باشه 

  
  بله : راديو همراه 

باید تاکيد کنم که تجربه مبارزات  :پاسخ
کارگران چه زن و چه مرد ، نشون داده که 

.  وحدت و تشکيالت است واقعا  چاره رنجبران
به همين دليل هم ما مخالف سر سخت  هر 
نوع تفرقه و جدائی در صفوف کارگران 

ببينيد، وقتی که بورژوازی دشمن .  هستيم
کارگرانه ، و اونا  هستند که حقوق کارگران رو  
پایمال سود جویی های و طمع خودشون می 
کنن ، چرا باید زن و مرد کارگر رو  از هم جدا 

رد؟  یک هم چنين پيشنهادهائی در راستای ک
اتفاقا اگر .  تشدید همين جدائی ها هستند

نگاه کنيم می بينيم که کارفرما منافعش دقيقا 
هر چه .  در جدا کردن کارگران از همدیگره

صفوف کارگران پراکنده تر باشه ، تحميل 
قراردادهای اسارت بار تر و سخت تر بر اونا  

حتی  اگر به تالش ما . آسون تر می شه
جمهوری اسالمی برای جدائی انداختن بين 
زن و مرد توجه کنيم و دقت کنيم می بينيم که 
چه کسانی از این جدائی و پراکندگی سود 

متوجه می شيم که اتفاقا کارگر زن .  می برن
و مرد به تشکيالت واحد نياز دارن تا قدرت یک 
ون پارچه ای رو  برای مذاکره بر سر مطالباتش

در مقابل کارفرما قرار بدن و نيروی بيشتری 
چرا باید . داشته باشند و قوی تر عمل کنند

سازمان یابی صنفی کارگران مثال یک واحد 

اینکه مرد ساالری یک واقعيت عينيه ، 
یک چيز بسيار  روشنيه ، و مسئله ای 
هم هست که ما زنان  بطور مشخص 
در هر لحظه از زندگی مان با اون روبرو 

حال نباید در همين هستيم ، اما 
فراموش کنيم که مرد ساالری خودش 
معلول هست و نظام طبقاتی علت 

مرد ساالریه ما اصلی تداوم فرهنگ 
وظيفه داریم ضمن مبارزه با فرهنگ مرد 

، برای  از بين بردن علت اصلی  یساالر
اون یعنی نظام سرمایه داری مبارزه 

باید ریشه رو خشکوند و جامعه .  کنيم 
ای رو ساخت که در اون اساسا زمينه 
ای یا انگيزه ای برای تبعيض وجود 
نداشته باشه ، که در اون هيچ انسانی 
به خاطر زن بودنش مورد تبعيض دیگری 

برای چنين مبارزه ای ، ما . قرار نگيره 
نياز داریم که صفوف متحد زنان و مردان 

 .مبارز رو  تشکيل بدیم
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توليدی ، بر اساس جنسيت از هم جدا 
باشه؟  جدا از این باید بدونيم که در شرایط 
سلطه جمهوری اسالمی ، اين دیکتاتوری 

کارگری رو زیر حاکم اساسا هر گونه تشکل 
ضرب قرار داده و کارگران ما روکامال بدون 

در چنين . تشکل در پراکندگی کامل قرار داده 
شرایطی برای پيدا کردن  راه های سازمان 
یابی طبقه کارگر باید تالش کردو با هر تفکری 
که بخواد با هر توجيهی ، در تشکل کارگران 
که وحشيانه هم سرکوب ميشن ، اخالل 

.  بکنه بايد با اين گرايش مبارزه کردايجاد 
ازطرف دیگر هم باید آگاه باشيم که این تفکر 
که زنان فقط باید برای مسایل خودشون 

هر .   مبارزه بکنن ، هم تفکر بسيار  نادرستيه
چند که زنان آگاه و مبارز طبيعتًا بيشتر از هر 
کس دیگری نسبت به مسایل و مشکالت 

ن و باید هم در زنان در جامعه حساس هست
رابطه با مسایل جنبش زنان فعال باشن ، 
ولی باید درک کرد که شرایط بسيار ظالمانه 
اقتصادی که االن در جامعه ما حاکمه ، وقتی 
که ثروت جامعه در درست یک مشت  جانيان  
موجود هستش ،  ميليون ها زن و مرد کارگر 
در چنگال فقر و بدبختی اسيرن  ، وقتی زن 

کارگر در پشت در بيمارستان دردمند 
همسرش رو  به  خاطرنداشتن هزینه پرداخت 
بيمارستان از دست ميده ، این مصائب واقعا 
به ما  نشون ميدند که کل طبقه کارگر  ایران ، 
کل مردم تحت ستم ایران ، تضادشون با کليت 
این نظام خون آشامه ، که باید بدست توانای 

و .   بشه  خود این توده رنجدیده سرنگون
خوب واضحه که در این مبارزه ، زنان کارگر به 

خاطر ستم بيشتری که متحمل ميشند ،  
مشخصا دالئل  و انگيزه های بيشتری هم 

  .برای مبارزه دارند
    

شما در صحبت هاتون گفتيد و   :سوال
کارگر زن و مرد رو  به اتحاد فرا خوانديد 
اما در جامعه ای مردساالر با حاکميت 

ینه فرهنگ مردساالری و تبليغات دیر
روزمره جمهوری اسالمی در این زمينه 
که شاهد رسوخ این تبليغات و فرهنگ در 
زوایای گوناگون افکار مرد ها و بالطبع 
کارگران مرد هستيم  آیا تاکيد بر اتحادزن، 
زنان کارگر مرد و زن باعث نمی شود که 
مبارزه با مردساالری به حاشيه رانده 

یا حتی فراموش بشه ؟ این بشه  و 
اتحادی که مابين زن و مرد بخواهد بوجود 

  بيايد آن هم زنان و مردان کارگر ؟
اتفاقا ما !  به نظر ما نه، به هيچ وجه :پاسخ 

در حالی که باید کارگر زن و مرد رو  به اتحاد 
در مقابل کارفرما ها در واقع تشویق کنيم  ، 

ار و رفتار مرد در همان حال باید با هر گونه افک
هر .  ساالری در ميان کارگران مبارزه بکنيم

کسی که نگاهی به اطرف خود ش و روابط 
خودش بکنه به راحتی می تونه متوجه  جلوه 
های  متفاوت افکار پوسيده مرد ساالرانه 

زن ها واقعيتی است که از فرهنگ .  بشه
اونا  به خاطر .  مردساالری در رنج اندهستند

رهنگ تحقير ميشن و ستم های وجود این ف
اما به این موضوع هم .  زیادی رو می بينن

باید توجه کرد که دقيقا به خاطر سلطه 
طوالنی این افکار افکار پوسيده مرد ساالری و 
باز توليد روزمره اونا ، در بستر مناسبات 
استثمارگرانه حاکم و تبليغ  مداوم  این افکار 

الری صرفًا مرد ساالری،  این فرهنگ مردسا
مربوط به مردها نميشه بلکه متاسفانه دامن 

بنابراین مبارزه با افکار .  زنان رو هم گرفته

پوسيده مردساالری  مسئله ای نيست که 
بشود اون رو به فردا موکول کرد و یا صرفا به 
.   مبارزه در صفوف فقط مردها محدود نمود

بلکه همواره باید با همه جلوه های اون به 
زه برخاست و اتفاقا  تو همين مبارزه  مبار

دقيقا در روند این مبارزه به شکل گيری اتحاد 
در . زن ومرد کارگر هم کمک خواهد کرد

جامعه ایران هم  فقط مبارزه متحدانه زنان و 
مردان کارگر هست که به عقيده ما ميتونه 
شرایط رو برای از بين بردن تبعيض و استثمار 

نگ مرد ساالرانه  فراهم و نابودی در واقع فره
  . بکنه 

  
مرسی رفيق سارا ، در جامعه :  سوال

ای که شما خودتون زندگی ميکنيد، آیا 
این اتحاد بين زنان کارگرو مردان کارگر 

  هست؟
بهر صورت ما هم در یک جامعه  :پاسخ

سرمایه داری داریم زندگی ميکنيم، و این 
نظام سرمایه داری همانطوری که مطرح کردم 

رسته که در کشورهای متروپل ، بر اساس ، د
مبارزاتی که وجود داشته زنان از حقوق 
بيشتری نسبت به کشورهای تحت سلطه 
برخوردارند، ولی در همين جامعه هم همانطور 
که گفتم هر چند که این حقوق در قانون 
رسميت داره ولی هنوز هم سرمایه داری  با 

گران جدا کردن و تفرقه انداختن در صفوف کار
اون ها رو از تشکل یابی خودشون با زميداره ، 
و این مسئله فقط هم به مسئله جنسيتی در 
جامعه آمریکا خاتمه پيدا نمی کنه، و در اینجا ، 
حتی هيات حاکمه سعی ميکنه با تفرقه 
انداختن بين نژاد های مختلف، بين کارگران 
سياه پوست و سفيد پوست تضاد ایجاد کنه و 

. اتحاد واقعی خودشون منع بکنه اونها رو از
تمام این ها در واقع نمونه ها ، شيوه ها و 
شگرد هایی هستند که سرمایه داری و 
امپریاليسم بکار ميبره تا بتونه از اتحاد واقعی 

  .کارگران اونها رو باز داره
 

بله به عنوان سوال آخر، بايد بگم :  سوال
که نزدیک به یک قرنه که از مبارزه ی 

برای برقراری آزادی و برابری بين  زنان
زن ومرد داره  می گذرد، به نظر شما 
علت اصلی نرسيدن به رهایی زنان رو 
چی می بينيد و کال این رهایی چه 

  شاخص هایی رو بايد داشته باشه؟

قبل از هر چيز بگذارین بگم که اين  :پاسخ 
مبارزاتی که در سالهای طوالنی جهت رهائی 

،  واقعا بدون شک دستاورد  زنان صورت گرفته
در .   های بی نظير و غير قابل انکاری داشته

نتيجه نباید احساس کرد که چون هنوز به 
پيروزی نهائی نرسيده ایم ، همين 
دستاوردهای تا کنون به دست آمده رو نادیده 

اگر حقوقی رو که زنان همين االن در .  بگيریم
با   کشورهای پيشرفته از اون برخورهستند رو

اون چيزی که مثال صد سال پيش داشتند ، 
.  مقایسه کنيم ، واقعا تفاوت از زمين تا آسمانه

اما روشنه که هنوز تا رسيدن به رهائی کامل 
و برابری کامل زن و مرد راه دراز و طوالنی ای 

اگر ما بيائيم و به شرایط .    رو در پيش داریم
ه زندگی زنان در دوران انقالب مشروطيت نگا

کنيم و اون رو  با شرایط زندگی و کار زنان در 
همين جمهوری اسالمی مقایسه کنيم ، 
عليرغم همه سرکوبگری های این رژیم 
جنایتکار، غليرغم همه سرکوب هائی که بر 
زنان ما اعمال کرده، باز هم ما شاهد پيشرفت 

مقایسه مطالبات امروز . های بزرگی هستيم
ن مشروطيت ، خود زنان مبارز ما با زنان دورا

ش این رو نشون ميده که چه راه دشواری رو 
.  این مبارزات طی کردند تا به اینجا رسيدند

منظورم اینه که نباید فراموش کرد که برای 
رسيدن به آزادی باید مبارزه کرد و این مبارزه 

حتی به . هم یک مسئله  طوالنی هستش
همين تاریخ معاصر خودمون وقتی ما نگاه کنيم 
، ما نمونه مبارزات زنان چریک های فدایی 
خلق رو  در دهه پنجاه ، جلوی چشممون 

و تالشی که این رفقا برای رهایی زنان .  داریم
کارگر  و برای پيشرفت مبارزات آزادیخواهانه ما 
و . داشتند رو هيچ کسی نمی تونه انکار بکنه

ما هر چه داریم رو مدیون مبارزات این رفقا 
مبارزات رفقای چریک زن ، در این  .هستيم

دهه پنجاه بود که راه مبارزه رو  برای ما هموار 
کرد و نشون داد که زنان هم ميتونن در صف 

رفقای زن .   مقدم مبارزات قرار داشته باشند
در رهبری و صفوف چریکهای فدایی خلق ، 
سهم بزرگی در کشاندن توده وسيعی از زنان 

در . اه داشتندبه ميدان مبارزه عليه رژیم ش
واقع ما خود از نزدیک شاهد تاثيرات اون 
مبارزات بر روی مبارزات زنان بوديم و به 
کشوندن در واقع بخش بزرگی از زنان به 

 .  بود يم ٥٧صحنه مبارزه در مقطع سال 
  

در رابطه با این سئوال ، هم  الزم می دونم 
تاکيد کنم که ما در قرن گذشته انقالبات 

داشتيم که هر جا اين انقالبات  کارگری بزرگی
به موفقيت رسيدند ،در زمان خودشون شرایط 
رو  برای تحقق مطالبات زنان کامال هموار 
کردند و اساسا بخش بزرگی از اونچه که امروز 
ما از اون برخورداریم ، نتيجه همين انقالبات و 
مبارزات روزمره کارگران و زنان بوده که خوب تا 

نرسه ، مسلما  امر رهائی به پيروزی نهائی 
پس قبل .   کامل هم نمی تونه به دست بياد

از هر چيز باید کوشيد که نظام سرمایه داری 
که عامل اصلی شرایط نابسامان  امروز 
هست رو از ميون برداريم تا بتوانيم ئدر واقع 
شاهد رهائی زنان باشيم و این مساله هم 
 بستگی و در واقع وابسته است به انقالبی
که همه کارگران ، چه زن و چه مرد ، و همه 

  .ستمدیده گان رو  به حرکت در بياره 
  

  رفيق بله ، خيلی ممنون : رادیو همراه 
  

١٨صفحه   

بورژوازی دشمن کارگرانه ، و حقوق 
کارگران رو  پایمال سود جویی های و 

، چرا باید زن و  هطمع خودشون می کن
مرد کارگر رو  از هم جدا کرد؟ هم چنين 
پيشنهادهائی در راستای تشدید 

اگر نگاه کنيم می .  ائی ها هستندجد
بينيم که کارفرما منافعش در جدا کردن 

هر چه صفوف .  کارگران از همدیگره
کارگران پراکنده تر باشه ، تحميل 

قراردادهای اسارت بار تر بر اونا  
ما اگر به تالش . آسونتر می شه

جمهوری اسالمی برای جدائی انداختن 
يم که بين زن و مرد توجه کنيم می بين

چه کسانی از این جدائی و پراکندگی 
متوجه می شيم که .  سود می برن

کارگر زن و مرد به تشکيالت واحد نياز 
ای رو  برای  دارن تا قدرت یکپارچه

مذاکره بر سر مطالباتشون در مقابل 
. کارفرما قرار بدن و قوی تر عمل کنند

، بر يابی صنفی کارگرانچرا باید سازمان
 هم جدا باشه؟ اساس جنسيت از
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در سالهای طوالنی سلطه رژيم ضد کارگری  
 اسارتباری جمهوری اسالمی و تحت شرايط

و شکنجه  داراتکا به قدرت که اين رژيم با 
 ،کشور شکل داده است برای سرمايه داران

هيچ روزی نبوده و نيست که بورژوازی دندان 
روش جديدی برای سرکيسه کردن ، حاکم گرِد

يک روز در گذشته . کارگران ابداع نکرده و نکند
شی از حقوق کارگران را تحت عنوان کمک خب

ايران و عراق باال ارتجاعی به جبهه های جنگ 
خته می کشيدند و روز ديگر حقوق رسما شنا

تبديل کرده و گاه گاه " مساعده "شده را به 
 .تحت اين عنوان به کارگر پرداخت می کردند

ه کار را به آنجا رسانداکنون سالهاست که  اما
تبديل به تدریجًا دستمزد کارگر نام ند که ا
و کارفرما با بيشرمی  از شده  "حقوق معوقه"

در  .پرداخت دسترنج کارگر سر باز زده است
اعتراض و مبارزه کارگران برای ضاعی، چنين او

برای سير کردن کاری که  دريافت دستمزِد
اند، به انحام داده شکم خود و خانواده 

بخشی از زندگی محنت بار روزمره آنها بدل 
اگر به صحنه مبارزات طبقه  .گشته است

خواست  ،کارگر در سالهای اخير نگاه کنيم
پرداخت حقوق های معوقه به يکی از 
مهمترين و همه گير ترين مطالبه کارگری 

 حقيقت مبين این امر استتبديل شده و اين 
که چگونه بورژوازی ايران با حمايت جمهوری 
اسالمی حتی از پرداخت حداقل دستمزد 

هم هزاران هزار کارگر زحمتکش پذيرفته شده 
دردناک خود اين واقعيت .   دريغ می ورزد

مصيبت باری زندگی  عمق فاجعه ونشانگر 
که اين طبقه انگلی برای کارگران شکل ست 

  .  داده اند
ی هر روز خبر جدیدی از چهارچوب چنيندر 

چگونگی جنایات فجيعانه ای بگوش می رسد 
که توسط کارفرمایان و سرمایه داران زالو 
صفت وابسته تحت حمایت جمهوری اسالمی 

کنار مملکت بر عليه کارگران در گوشه و 
در یکی از تازه ترین ترین . انجام می شود

در که  این خبرها اعالم شده است
"  اشکان چينی"قزوين و در کارخانه 

به ابتکار جدیدی دست کارفرمای رذل 
در مقابل کار طاقت نه تنها او . زده است

حقوقی نمی فرسای کارگران به آنها 
ان رک بار کارگپردازد بلکه هر چند وقت ي

را بدون پرداخت حقوق اخراج و طلبکار 
ران جديدی استخدام می کند  و به گکار

، در هر دور جدید از اخراج و اين ترتيب
مجموعه حقوق کارگران خود  استخدام،

نفر می باشد  ١٥٠که تعدادشان حدود 
با وقاحت تمام و بدون هراس از را 

به هيچگونه عواقب قانونی و مجازاتی 
ضد  بر اساس اين روش. می زند جيب

کار گر مورد  ١٥٠ خلقی و استثمارگرانه،
کارگر موقعيت نياز اين واحد توليدی از 

ثابت  و يا حتی کارگر قراردادی به کارگر 
سيال تبديل شده و هر از چند ماهی 
کامال با کارگر جديد تعويض شده و بدون 

هيج حقوق و دستمزدی دریافت 
 .می شوند هادرجامعه به حال خود ر

البته در اعمال چنين جنایتی یعنی گرسنه 
رها ساختن کارگران و خانواده هایشان، 
کارفرمایان این واحد زنان کارگر را شدیدتر 
مورد هدف قرار داده و همانطور که خود 
مقامات تشکلهای کارگری رژیم ساخته در 

واحد توليدی "اند منطقه اعتراف کرده 
ا بيشتر از بين هايش ر اشکان چينی نيرو

کند و بدون پرداخت  ها انتخاب مي خانم
ها را پس از چهار يا پنج ماه  حقوق آن
  ."کند اخراج مي

  
اين رذالت از سوی اما  .باور کردنی نيست

سرمايه داران و تحت حمايت چماق جمهوری 
اسالمی واقعيت يافته و هيچ دروغ و اغراقی 

همه از تر مهمتر و درد ناک . هم در کار نيست
تنها یک بار از  ،شگرد ضد کارگری چنين ،اينکه
صورت نگرفته کارفرمای اين واحد توليدی  طرف

خود مسئولين شورای اسالمی است بلکه 
استان قزوين که نهادی ضد کارگری و وابسته 

خبر شوک بر انگيز را  این و به رژيم می باشد
که  نداطالع داده اهم رسما  اند،اعالم نموده 

اشکان چينی در طول نزديک به  کارخانه:"
شش سال فعاليتش هر چند ماه اقدام به 

نفر نيروی کار در  ١۵٠استخدام نزديک به 
ها را  کند و پس از چند ماه کار آن کارخانه مي

" کند بدون پرداخت بيمه و حقوق اخراج مي
حقه بازی و رسوایی ناشی از جالب است که 

آنجا  دزدی های آشکار کارفرمای اين واحد به
رسيده که حتی رئيس کانون شورای 
اسالمی استان قزوين به خاطر عدم پيگيری 

در خصوص تخلفات اين واحد " مسئولين 

ضمن اظهار تأسف اعالم نموده که  " توليدی
تعطيلی اين واحد توليدی به نفع کارگران :" 

  ". استان است
بدون شک خواندن این خبر  در شرایط فقر و 

ایران، قلب هر انسان با محروميت کارگران 
وجدانی را بدرد می آورد و نفرت او را از 
سرمایه داران و کارفرمایان زالوصفت و اصوال 
سيستم استثمارگرانه ای که حامی آنهاست 

در شرايطی که خود رژيم ولی . بر می انگيزد
از طريق طرح ضد کارگری جمهوری اسالمی 

 در تدارک"  طرح آموزش استاد شاگردی نوین"
کارگر بی نيروی کار مجانی و " قانونی"تهيه 

برای کارفرماهای کشور می جيره و مواجب 
ابتکار کارفرمای بی همه چيز کارخانه   ،باشد

اشکان چينی قزوين تنها نشان می دهد که 
اين کارفرمای در چارچوب نظام غارتگر حاکم، 

جلو تر از زمان گام و رذل، بسيار بی همه چيز 
روشی ابداع نموده که به برداشته است و 

مغز هيچ  استثمارگر بی وجدانی هم خطور 
  . نمی کند

مطالعه و تعمق روی اين خبر نشان می دهد 
که چرا ولی فقيه جنايتکار اين رژيم امسال را 

ناميده و در چنين  "جهاد اقتصادی"سال 
جهادی قرار است چه بر سر کارگران آورده 

اکميت آیا در چنين شرایطی و تحت ح. شود
چنين رژیم وابسته و ضد کارگری ، امکان 
کوچکترین گشایشی در وضع نکبت بار حيات 
و معاش بخش بزرگی از جامعه تحت سلطه 
ما یعنی کارگران و زحمتکشان گرسنه و 

  محروم وجود دارد؟ 
بر اساس همين واقعيات است که خود 
زندگی بار ديگر فرياد بر می آورد که بدون 

هوری اسالمی و بدون نابودی تماميت جم
نابودی نظام سرمايه داری حاکم که تا پا بر 
جاست رژيم هائی مثل جمهوری اسالمی را 
باز توليد می کند کارگر به رهائی و 
. خواستهای بر حق خود دست نخواهد يافت

تجربه دهه ها مبارزات کارگری نشان داده که 
رهائی کارگر تنها به دست خودش امکان پذير 

سوی ديگر همين تجربيات نشان است و از 
متشکل  تنها و تنها باداده اند که کارگران 

حرکت برای نابودی قدرت  با مبارزه وشدن و 
سياسی سرمايه داری که بدون قهر انقالبی 
امکان پذير نمی باشد قادر به بر پائی جامعه 
ای که از ظلم و ستم و استثمار بری باشد 

سلطه اين پس برای خالصی از . خواهند بود 
نظم ظالمانه بايد کارگران بپاخاسته و اين 
وضع را درهم بشکنند وگرنه تا نظام سرمايه 
داری حاکم است و تا جمهوری اسالمی بر 
قدرت است باز هم شاهد ترفند ها و 
شگردهای ديگری برای تداوم استثمار و 

  .چپاول کارگران خواهيم بود

  
  

  !كارگر بدون مزد
 

از صفحه انتشارات چريكهاي  
فدايي خلق ايران در آدرس 

 :اينترنتي زير بازديد كنيد
 

www.siahkal.com/ 
publication.htm 
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پریاليست ها در یکی از ترفند های گوناگون ام
تاثير گذاری بر جنبش های رهائی بخش و 
همچنين برای جلوگيری از رشد و به قدرت 
رسيدن کمونيست ها در این جنبش ها ، نفوذ 
در خط مشی و اهداف ایدئولوژیکی آن جنبش 
هاست تا از آن طریق با به مهار درآوردن و 
کنترل ابعاد و کند کردن شتاب آن مبارزات ، آن 

ر وفق خواست ها و تمایالت ایده لوگ ها را ب
های خود در مسير کجراه هائی بيندازند که 
در نهایت ، متضمن حفظ و بقای نظام سرمایه 

این نفوذ ایدئولوژیکی که .  داری باقی بمانند
معموال در لفافه عبارات به ظاهر دلچسب و 
دلنشينی از قبيل ذات انسانی ، سرشت 

دی بيان ، بشریت ، عدالت اجتماعی ، آزا
حقوق جهانی بشر ، حکومت مردم ساالری ، 

پيچيده ... آزادی و دموکراسی برای همه و
شده ، همواره با اهدای جوایز نقدی و 
پرداخت کمک های مالی به عناصر و یا 

البته .  سازمان های در گير توام بوده است
این نوع جوایز نقدی و کمک های مالی، 

که با بخش علنی این کوشش ها هستند 
بوق و کرنا و تبليغات سرسام آور در رسانه 
های خبری، از بودجه های اختصاصی پرداخت 

واضح است که بخش پرداخت .  می شوند
مخفيانه و غير علنی چنين کمک های مالی 

و پشتيبانی " دموکراسی"در راستای اشاعه 
غير " پروژه های آزادیخواهی"از شروع و ادامه 

طرفين مخفی باقی می دولتی ، بنا بر توافق 
  .مانند

  
در آمریکا و در سایر کشورهای اروپای غربی ، 
وقتی اعضای کابينه های ریاست جمهوری و 
هيئت مدیران صنایع بزرگ ، ژنرال ها و 
افسران ارشد ارتش ، نماینده گان مجلس و 

ميشوند ، به طور " بازنشسته... "ها و سناتور
یند متداول به استخدام موئسساتی در می آ

" اندیشکده"یا " اطاق فکری"که به آن ها 
در این ادارات ، نخبه ترین مغز .  گفته ميشود

های طرفدار سرمایه داری در کنار باهوش 
ترین فارغ التحصيل های دانشگاه های معتبر 
که بر چندین زبان دنيا تسلط دارند ، هر روزه 
بطور سيستماتيک در حال بررسی و تحليل از 

ی دیگر هستند و با به چاپ اوضاع کشورها
تحليلی خود ،  -رساندن مقاالت تحقيقی 

فراکسيون های مختلف نماینده گان مجلس و 
سنا، ارتش ، سازمان های اطالعات و امنيت 
کشور و کاخ سفيد را تغذیه اطالعاتی می 

سرمایه داری ، بدین گونه عناصر و . کنند
بعد از . هواداران خود را باز سازی ميکند

اولين تجربه تاریخی در ساختن  شکست

جامعه سوسياليستی در شوروی که با 
آغاز و با در  ١٩١٧انقالب اکتبر در سال 

غلتيدن در رویزیونيسم ، سر انجام در سال 
به فروپاشی شوروی و کشورهای  ١٩٩١

اروپای شرقی منجر شد ، به طور مشخص 
، بسياری از نخبگان " جنگ سرد"بعد از پایان 
هم به غرب آمده و به استخدام  آن کشور ها

این جور ادارات در آمده اند و برآیند کار مغزی 
خود را در اختيار چنين موئسساتی قرار داده 
اند تا در ازای بر خورداری از یک زندگی مرفه ، 
نقاط ضعف سوسياليسِم را برای امپریاليست 

در این موئسسات بيشمار با .  ها فرموله کنند
معموال یکی دو نفر  نام های مختلف ،

متخصص برای هر کشوری وجود دارند که با 
آشنائی با زبان آن کشور و بنا بر شرایط 
موجود در آن کشور ، مقاالتی تحليلی برای 

بودجه .  ارگان های مصرف کننده تهيه ميکنند
بيشتر این موئسسات از کوچک و گمنام و 
ناشناس گرفته تا بزرگ و شناخته شده و 

ه و همه یا به طور مستقيم از مشهور ، هم
سود سرمایه های کالن خيریه ای و یا به طور 

از " حق کميسيون"غير مستقيم با عنوان 
طرف ارگان هائی از قبيل وزارت دفاع ، 
سازمان مرکزی اطالعات ، سازمان امنيت 
کشور ، دفتر معاونت ریاست جمهوری و غيره 

  .فراهم ميشود
  

 Middle East ماناز جمله این ارگان ها ، ساز
Partnership Initiative  پيشقدمی "یعنی

هست که در " برای مشارکت در خاورميانه
سایت اینترنتی آن ، مؤسسه مزبور این گونه 

به ابتکار  (MEPI)  ": تعریف شده است
ریاست جمهوری سرمایه گذاری شده است 
تا از کوشش های رفرم اقتصادی ، سياسی و 

حمایت به عمل آورده آموزشی در خاورميانه 
  ."شود

  
در آمریکا ، یکی دیگر از فعال ترین تشکيالتی 

 National Endowment forاز این نوع
Democracy   صندوق ملی برای "یعنی
می " ِند"  NED با حروف اختصار" دموکراسی

باشد که با ادعای کوشش در جهت اشاعه 
دموکراسی در سراسر جهان اما در اصل برای 

توسط  ١٩٨٣کمونيسم ، در سال  مبارزه با
رونالد ریگان ، رئيس جمهور وقت آمریکا به 
کنگره آمریکا پيشنهاد و به مرحله عمل در 

  .آمد
صندوق ملی "در دوران قبل از به وجود آمدن 

، وظيفه پخش پول در ميان " برای دموکراسی
عناصر ، گروه ها و سازمان های دلخواه 

بود ) سيا(  CIAامپریاليسم ، بر عهده سازمان
ولی از آن جائی که تشکيالت جاسوسی 
سيا با آدم کشی ها و جنایاتی که در 
تاریخچه سياه خود عليه آزادی خواهان و در 

کشور " مّلی"راستای سقوط دولت های 
های مختلف انجام داده بود ، بسيار بدنام و 
منفور بود و اذعان به تماس با این سازمان 

روه ها و احزابی با جاسوسی برای افراد، گ
ادعای ملی و مردمی بودن مشکل آفرین می 

صندوق ملی برای "شد ، تشکيالت نوپای 
به وجود آمد تا همان پول ها ، " دموکراسی

این بار از بودجه کنگره آمریکا و نه از بودجه 
وزارت امور خارجه ، از صندوق این بنياد 

  .پرداخته شوند" نوچهره"
  

" ند"رد های مالی ، برای رد گم کردن عملک
همچون موئسسات مالی با حسابداری های 
پيچيده و با چندین بار دست به دست کردن 
پول ، منابع فرستنده و گيرنده ميانی را از 
روی صفحه محو می سازد تا به کمک این 

، کمک های مالی از " پول شوئی"شيوه از 
طریق چهار بخش دریافت کننده اوليه به 

آمریکا و در سراسر جهان  موئسسات دیگر در
اسامی این چهار موئسسه .  مسترد شوند

مرکز آمریکایی برای : "اوليه عبارتند از
که خود به " همبستگی بين المللی کارگران

یعنی  AFL-CIO اتحادیه زرد کارگری
کنگره سازمان  –فدراسيون آمریکائی کار (

موئسسه "وابسته هست ، ) های صنعتی
، " امور بين المللی ملی آزادیخواهی برای

و " موئسسه بين المللی جمهوریخواهی"
مرکز برای شرکت های خصوصی بين "

آمریکا وابسته " اتاق بازرگانی"که به " المللی
این موئسسات به نوبه خود .   می باشد

وجوه دریافتی را به دیگر سازمان ها و 
موئسسات گوناگون کوچک و بزرگ دیگر 

، گروه ها و  فرستاده تا در ميان عناصر
سازمان های دلخواه امپریاليست ها ، چه در 
داخل آمریکا و چه در سطح جهان پخش و 

  .تقسيم شوند
  

در " ِند"در بخش فارسی زبان سایت اینترنتی 
نهادی " ِند: "قسمت معرفی آن آمده است

ماهيت غيردولتی این . منحصر به فرد است
صندوق ، قابليت انعطافی به آن می بخشد تا 

تواند در دشوارترین شرایط که در برخی از ب
نقاط جهان شاهد هستيم ، فعاليت کرده و 
هر گاه زمينه ای برای تغييرات سياسی وجود 

" ِند.  "داشته باشد سریعًا واکنش نشان دهد
متعهد به رشد و توسعه نهادهای مردم 

  كمك هاي مالي
  ، امپرياليستي 
  ابزاري  

  براي نفوذ 
  در جنبش ها

: می خوانيم که” ِند“ بنياد در معرفی
این صندوق از زمان تاسيس خود در "

تاکنون در کليه چالش  ١٩٨٣سال 
ور های مردم ساالری در تمام دنيا حض

فعال داشته و به نهادی چند وجهی  
بدل شده که فعاليت ها و منابع آن 
زمينه ساز تبادل دانش و افکار ميان 
فعاالن ، کارورزان و دانش ورزان مردم 

" ِند.  "ساالری در سرتاسر جهان است
یک بنياد خصوصی غير انتفاعی است 
که خود را متعهد به پرورش و تقویت 

ر سرتاسر نهادهای مردم ساالری د
هر سال بيش از " ِند. "جهان می داند

کمک مالی برای پشتيبانی از  ١٠٠٠
ای غيردولتی فعال در هگروه پروژه

 ٩٠زمينه مردم ساالری در بيش از 
  ".کشور جهان اعطا می کند
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  !!مبارزه با امپرياليسم از مبارزه بر عليه اپورتونيسم جدا نيستمبارزه با امپرياليسم از مبارزه بر عليه اپورتونيسم جدا نيست

ساالری مانند احزاب سياسی ، اتحادیه های 
مان های تجاری صنفی ، بازارهای آزاد و ساز

و نيز بسياری از ارکان جوامع پویای مدنی در 
خارج است تا از این طریق ، حقوق بشر ، 
رسانه های مستقل و حاکميت قانون تثبيت 

  ".گردد
  

به زبان فارسی ” ِند“در ادامه قسمت معرفی 
این صندوق از زمان تاسيس : "می خوانيم که
تاکنون در کليه چالش  ١٩٨٣خود در سال 

مردم ساالری در تمام دنيا حضور فعال  های
بدل ) پر دامنه(داشته و به نهادی چند وجهی 

شده که فعاليت ها و منابع آن زمينه ساز 
تبادل دانش و افکار ميان فعاالن ، کارورزان و 
دانش ورزان مردم ساالری در سرتاسر جهان 

یک بنياد خصوصی غير انتفاعی " ِند.  "است
به پرورش دادن و است که خود را متعهد 

تقویت نهادهای مردم ساالری در سرتاسر 
 ١٠٠٠هر سال بيش از " ِند. "جهان می داند

کمک مالی برای پشتيبانی از پروژه های گروه 
های غيردولتی فعال در زمينه مردم ساالری 

  ".کشور جهان اعطا می کند ٩٠در بيش از 
  

در واقع بنيادی که توسط یکی از فاشيستی 
کمونيست ترین روئسای جمهوری ترین و ضد

آمریکا در نيم قرن اخير، ساخته و پرداخته 
نامگذاری " دموکراسی"شده با کليد رمز 

شده و ادعای اشاعه آن را در سراسر جهان 
البته این همان دموکراسی ای ست !  دارد 

که امپریاليست ها با ریختن خروار ها بمب بر 
ها سر مردم عراق و افغانستان و کشتن صد 

هزار نفر مردم بيگناه در این دو کشور ، برای 
   .آن ها به ارمغان آوردند

  
و فعاليت های آشکار آن " ِند"تشکيل صندوق 

" آزادی طلب"در پول پاشی در ميان نيرو های 
و خرید و وابسته کردن آن ها با اعتقاد به 

البته (جاودانی بودن نظام سرمایه داری 
ح پاک آن و این سرمایه داری از نوع به اصطال

فریب که رشد سرمایه و رقابت آزاد در بازار ، 
باعث نيکبختی همه اعضای جامعه انسانی 

، همه و همه نشان از ترس بی ) می شود
کران امپریاليست ها از انقالباتی  دارد که به 
دست کارگران و زحمتکشان ، به رهبری 
کمونيست ها برپا می شود تا نظام 

گزین نظام سر و پا سوسياليستی را جای
امپریاليست ها . بحران زده سرمایه داری کنند

جنبش ها و انقالبات مردمی را کامال جدی 
گرفته و حاضرند که ميليون ها ميليون دالر و 
یورو خرج بکنند اما تا آن جا که ممکن هست 

   .زمام امور از دستشان در نرود
  

سال هاست که برخی از نيروهای ضد 
وزیسيون رژیم منفور جمهوری انقالبی در اپ

از نيروهای درون  ٦٠اسالمی که در دهه 
جنبش مردم به حساب می آمدند ، با 

های " صندوق"برقراری رابطه با چنين 
امپریاليستی از پول های اعطا شده از طرف 

با این که همواره .  آن ها برخوردار شده اند
این نوع کمک های مالی به قول معروف از 

انجام گرفته ولی نام آمریکا ، " زیر ميز"
عربستان سعودی و اسرائيل به عنوان منابع 
کمک دهنده به چنين نيروهائی برای خيلی از 

اما .  نيروهای جنبش شناخته شده است
چند سال پيش با به راه اندازی یک رسانه 
اینترنتی با پول وزارت خارجه هلند به نام 

ه آن هم از طرف سازمانی ک" شهرزاد نيوز"
مدعی دفاع از منافع طبقه کارگر بوده و خود 
را کمونيست می داند یعنی سازمان فدائيان 
اقليت ، مسئله پول گرفتن از امپریاليست ها 
یک بار دیگر از پشت صحنه ، به جلوی صحنه 

این کار در شرایطی صورت گرفت که . آمد
از تخصيص " بوش"رئيس جمهور وقت آمریکا 

پوزیسيون ایران خبر داده ميليون دالر برای ا ٧٥
از این رو پيدایش رسانه اینترنتی .  بود

در چنين شرایطی، در خدمت " شهرزاد نيوز"
شکستن قبح دریافت پول از امپریاليست ها 
برای نيروهای سازشکار اپوزیسيون رژیم 
فاشيستی جمهوری اسالمی در آمد تا آن ها 
نيز دست های خود را برای این منظور به 

می .  وهای امپریاليستی دراز کنندسوی نير
شهرزاد "دانيم که پس از افشاء شدن موضوع 

ميز کتاب "به خصوص با تالش " نيوز
که از درجه " اقليت"، سازمان " آمستردام

زشتی و قباحت چنين کاری مطلع بود با 
ریاکاری آشکاری کوشيد انجام چنان عملی را 
 کار شخصی یکی از اعضای خود که البته او را

عضو هيأت تحریریه اش خوانده بود، قلمداد 
کند و مسئوليت خود را در این زمينه انکار 

عضو نامبرده نيز در یک جلسه پلتاکی .  بنماید
با گفتن این که دیگران گوئی تصور می کنند 
که پول گویا در یک گونی ریخته شده و به او 
. پرداخت شده به مغلطه گوئی متوسل شد

ر کلی این که آیا این پول در هر حال ، به طو
ها در گونی ریخته شده و از پيش پرداخت 
می شوند یا این که به طریق امروزی و مثال 
در ازای نشان دادن قبض هتل اقامت برای 
مصاحبه با رضا پهلوی و بليط هواپيمای رفت و 
برگشت مصاحبه کننده و مصاحبه شونده ، به 

يکی ها الکترون" شهرزاد نيوزی"حساب بانکی 
اشاره (واریز می شود ، حائز اهميت نيست 

به مصاحبه مسئول شهرزاد نيوز با پسر شاه 
، پسر کسی که قاتل و مسئول مرگ هزاران 
نفر از نيروهای آزادیخواه و کمونيست ایران 

آن چه اهميت دارد این است که کنگره ).  بود
آمریکا و وزارت خارجه هلند و سایر ارگان های 

کمک های مالی خود را به  امپریاليستی ،
ها از طریق ارگان های " شهرزاد نيوزی"امثال 

صندوق ملی برای "ایادی خود همچون 
می پردازند تا " خانه آزادی"و یا " دموکراسی

با نام آزادی عليه آزادی عمل کنند و تبه کاری 
را به آنجا بکشانند که شاملو از آن به عنوان 

یاد می " کباب قناری بر آتش سوسن و یاس"
  . کند

  
از طرف دیگر امروز ، سخنگویان رسمی و غير 

قرار دارند که قسم " ایران تریبونال"رسمی 
می خورند که مخارج اجاره ساختمان و ایاب و 
ذهاب و سکنی هيئت قضات در نشست پنج 
روزه کميسيون حقيقت یاب در انگلستان و 
نشست سه روز تریبونال در هلند را یکی دو 

وام از "با گرفتن " ایران تریبونال"ضای نفر از اع
و با جمع آوری کمک مالی های ناچيز " بانک

از افراد مختلف فراهم کرده اند و سفيهانه 
ایران "سئوال می کنند که اگر منتقدین 

راست می گویند ، سند کمک های " تریبونال
را " ایران تریبونال"مالی امپریاليست ها به 

ا با چنين سخنی ولی این ه!  نشان بدهند 
به واقع پنهان می کنند که دست اندرکاران 
این تریبونال نظير پيام اخوان ها ، جان کوپر ها 

ها  ، سر جفری نایس ها و موریس کاپيتورن 
که وظيفه اشاعه نظرات ضد انقالبی خود 

را  ٦٠تحت نام دفاع از زندانيان سياسی دهه 
 داشته اند به طور معمول مزد کار خود را از

همان صندوق هائی که در باال توضيح داده 
اشاعه نظرات غير .  شد دریافت می کنند

انقالبی در جنبش های اجتماعی در ایران 
سال هاست که از طرف نيروهای ایرانی 
.  همکار با چنين افرادی صورت می گيرد

مشخصه ایران تریبونال و دردناکی قضيه در آن 
که به است که این بار از ميان نيروهائی 

عنوان چپ شناخته می شوند خود را در 
  .  خدمت مقاصد این تریبونال قرار دادند

  
آن به اصطالح چپی که از گرفتن هيچ نوع 
کمکی از امپریاليست ها اباء نميکند ، در واقع 
به مبارزه طبقاتی و رسالت تاریخی طبقه 
کارگر در نابودی نظام سرمایه داری ایمان 

ه مبارزه با ارتجاع جدا از ندارد و بر این اصل ک
مبارزه با امپریاليسم نيست ، وقعی نمی 

 .نهد
   

اما نيروهای واقعًا چپ و مدافع راستين طبقه 
کارگر بر این واقعيت کامًال آگاهند که 
امپریاليست ها از طرق مختلف به خصوص از 
طریق نيروهای بومی سعی می کنند با تأثير 

ائی بخش گذاری در جنبش های انقالبی و ره
توده ای در کشورهای تحت سلطه ، آن ها را 
در کنترل و زیر نفوذ خود در آورده تا نهایتا آن 

در نتيجه وظيفه .  جنبش ها را عقيم سازند
همه نيروهای اتقالبی است تا ماسک های 

حقوق "و " ضد خشونت"، " بشر دوستانه"
امپریاليست ها را کنار زده و با " بشری

اقعا پليد آن ها ، دسيسه افشای کنه نيات و
  .های شان را در نزد توده ها برمال سازند

  
  محسن نوربخش

  ١٣٩١آذر  ٢٩برابر با  ٢٠١٢دسامبر  ١٩ 

صندوق "در دوران قبل از به وجود آمدن 
، وظيفه پخش " ملی برای دموکراسی

و سازمان  پول در ميان عناصر ، گروه ها
های دلخواه امپریاليسم ، بر عهده 

بود ولی از آن ) سيا(  CIAسازمان
جائی که تشکيالت جاسوسی سيا با 
آدم کشی ها و جنایاتی که در تاریخچه 
سياه خود عليه آزادی خواهان و در 

" مّلی"راستای سقوط دولت های 
کشور های مختلف انجام داده بود ، 

اذعان به بسيار بدنام و منفور بود و 
تماس با این سازمان جاسوسی برای 
افراد، گروه ها و احزابی با ادعای ملی 
و مردمی بودن مشکل آفرین می شد ، 

صندوق ملی برای "تشکيالت نوپای 
به وجود آمد تا همان پول " دموکراسی

ها ، این بار از بودجه کنگره آمریکا و نه 
از بودجه وزارت امور خارجه ، از صندوق 

 .پرداخته شوند" نوچهره"ياد این بن
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  !!پيروز باد رزم دالورانه كارگران سراسر جهانپيروز باد رزم دالورانه كارگران سراسر جهان

  

  كارگر   112بيش از 
  پوشاك توليد كارخانه

  در بنگالدش  
   !در آتش سوختند 

  
بر اثر  ٢٠١٢نوامبر  ٢۴در روز شنبه 

آتش سوزی در یکی از کارخانه های 
در " مد تازرین"ليد پوشاک بنام تو

پایتخت بنگالدش، بيش از صد و دوازده کارگر " داکا"نزدیکی های شهر 
نفر در  ١٠٠عالوه بر جسد سوخته بيش از . جان خود را از دست دادند

داخل ساختمان ، شدت آتش سوزی در آن کارخانه هشت طبقه به 
شکستن شيشه  حدی بود که بعضی از کارگران برای گریز از حریق با

ها خود را از ساختمان به بيرون پرتاب ميکردند و به همين دليل هم 
یکی از   .نفر ار آن ها کشته و بقيه بشدت زخمی شده اند ١٢

هنگام بروز  ماموران آتش نشانی در محل به خبرنگاران گفت که در
آتش سوزی در این کارخانه ، هيچ راه خروج اضطراری ای به خارج از 

  . وجود نداشته است ساختمان
  

تا به حال یعنی تنها در ظرف شش سال گذشته ،  ٢٠٠۶از سال 
تعداد کشته شده گان کارگر در آتش سوزی ها کارخانه های توليد 

در آتش .  نفر رسيده است ٣١۵پوشاک در بنگالدش به بيش از 
نفر کارگر جان خود را از  ۶٣در یک کارخانه دیگر  ٢٠٠۶سوزی سال 
تا به حال " مد تازرین"کارخانه اما حادثه آتش سوزی در .  دست دادند

     .   بيشترین رقم قربانی در تاریخ کشور بنگالدش را به جا گذاشته است
  

کارگرانی که جان سالم بدر برده بودند اظهار داشتند که آتش از طبقه 
اول که به عنوان انبار پارچه و لباس استفاده ميشد شروع شده و به 

با شنيدن آژیر خطر ، وقتی .  به سایر طبقات کشيده شده بودسرعت 
که کارگران خواسته بودند که محل کار خود را ترک کنند با ممانعت 

کارفرمایان از .  بعضی از کارفرماهای بخش خود روبرو شده بودند
کارگران خواسته بودند که هم چنان به کار خود ادامه بدهند و علت 

سرانجام .  خرابی آن دستگاه نسبت داده بودندصدای آژیر خطر را به 
وقتی که کارگران با دود سياه و غليظ روبرو شده بودند ، به تنها در 
خروجی عقب ساختمان هجوم می آورند اما چون آن در از بيرون 
زنجير و قفل شده بود ، بسياری از آن ها از شدت دود زیاد همان جا 

ی که به پشت بام ساختمان تنها کارگران.  پشت در خفه می شوند
بعضی از .  پناه برده بودند از این فاجعه غم انگيز جان سالم بدر بردند

کارگران به وجود سيلندر های آتش خاموش کن اشاره کرده بودند که 
بيشتر حالت تزئينی داشته و برای جلب نظر بازرسان ایمنی خریداران 

  .          لی کار نمی کردندفروشگاه های زنجيره ای بزرگ تهيه شده بودند و
  

کارگران این کارخانه سال ها بود که ضمن اعتراض به  شرایط 
وحشتناک کاری خویش تالش ميکردند تا کارفرمایان را به رعایت 

اما کارفرمایان .  حداقل مسائل ایمنی و بهبود شرایط کار مجبور سازند
تحت فشار : "ههمواره  ادعا می کردند که بودجه ندارند و می گفتند ک

اما این ادعا ها در حالی ". هستيم که با هزینه کمتر توليد را باال ببریم
  ٢٠١٢بود که در آمد خالص بخش پوشاک در بنگالدش در سال مالی 

.  که در ماه جون تمام شد حدود نوزده ميليارد دالر برآورد شده است
هشدار داده بنابراین، عليرغم این که بارها به مسئولين این کارخانه 

شده بود که مسائل ایمنی را رعایت بکنند اما آن ها توجهی به این 
هشدار ها نکرده و کارگران را مجبور می کردند که  در بدترین شرایط 
محيط کاری و در شرایط  بسيار نا امنی ، با نازل ترین دستمزد ها 

الزم است که تاکيد شود که .  برای تامين معاش خود کار کنند
یان توليدات پوشاک بنگالدش و همچنين کارخانه ای که در آتش مشتر

سوخت را عمدتا فروشگاه های زنجيره ای بزرگی چون وال مارت ، 
پنی ، ِتسکو، مارکس  ِاسپنسر و آی کيا و دیگر –سی –جی 

  .فروشگاه های پوشاک آمریکایی و اروپایی تشکيل می دهند
  

ریان آتش سوزی کارخانه در اعتراض به مرگ فجيع کارگرانی که در ج
نوامبر هزاران کارگر در  ٢۶جان باختند، در روز دوشنبه " مد تازرین"
آن ها در اعتراض به . کارخانه ها را بسته و به خيابان ها ریختند" داکا"

سرمایه داران زالو صفتی که باعث چنان فاجعه انسانی و مرگ بيش 
را مسدود کردند و  کارگر شده بودند با خشم تمام جاده ها  ١١٢از 

به شعار اصلی آنان " مجازات مقصرین اصلی این فاجعه"درخواست 
بر طبق آخرین گزارشات مطبوعات ، صاحبان کارخانه قرار .  تبدیل شد

دالر بابت بهای زندگی هر کارگر جانباخته به خانواده های  ١٢۵٠است 
اخته را باز اما مگر پول می تواند جان کارگران جان ب!!! آن ها بپردازند

گرداند؟  آیا این مقدار پول مگر قادر خواهد بود درد ها و رنج هائی که 
این فاجعه در ميان بازماندگان و خانواده های آنان به وجود آورده است 
را جبران کند؟  صرف نظر از این که هيچ چيز جای جان و زندگی 

هر کارگران کشته شده در آتش سوزی اخير که به دليل سود جوئی 
چه بيشتر سرمایه داران اتفاق افتاد را نمی گيرد، اما همين رقم 
کوچکی که صاحبان کارخانه مذکور قول پرداخت آن را به خانواده 
کارگران در آتش سوخته را داده اند، خود به تنهائی افشاگر ماهيت 
استثمارگرانی است که کارگران را در زمان زندگی شان با نازل ترین 

پای جان زجر کش می کنند و در زمان مرگ هم ارزش دستمزدها تا 
مسلم است که این .  زندگی آن ها را چنين حقيرانه رقم می زنند

واقعيت ویژه بنگالدش و یا این کشور و آن کشور نيست، بلکه در همه 
جا سرمایه داران با مکيدن شيره جان کارگران جيب خود را پر می 

هم خود را مبرا از تقصير نشان  "حوادث هنگام کار"کنند و در زمان 
این داستانی است که همزاد عمر سرمایه داری بوده و .  می دهند

از آتش سوزی . بيش از چند صد سال است که تکرار می شود
کارگر زن  ١۴٧که طی آن  ١٩١١کارخانه نساجی در نيویورک در سال 

 و مرد و کودک جان باختند؛ فاجعه ای که سر آغاز جنبشی عظيم در
راستای احقاق حقوق پایمال شده کارگران زن در جهان شد تا امروز 

بنگالدش که عمدتا " مد تازرین"کارگر کارخانه توليد پوشاک  ١١٢که 
هم زن بودند جان خود را از دست دادند، در همه جا این سود جوئی 

واقعيتی .  سرمایه داران بوده که جان کارگران را به خطر انداخته است
می دهد تا نظام ظالمانه سرمایه داری پا بر جاست که نشان 

استثمار و مکيدن شيره جان کارگران و عدم توجه به امنيت شرایط 
این امر خود ضرورت نابودی این نظام . کاری آن ها هم پایانی ندارد

ظالمانه  را با برجستگی هر چه بيشتری در مقابل همه کارگران قرار 
  . می دهد

  
نوامبر شعله های آتشی  ٢۶راضات کارگری دوشنبه به اميد اینکه اعت

را فروزان تر سازد که در تداوم خود نظام سرمایه داری حاکم را در 
زبانه های خود بسوزاند تا کارگران بتوانند سيستمی انسانی مبتنی 
بر منافع و خواست های خود بر خرابه های این نظام ضد انسانی بنا 

  . سازند
  !نه سرمایه دارینابود باد نظام ظالما

  !پيروز باد رزم دالورانه کارگران سراسر جهان
  چریکهای فدائی خلق ایران

  ٢٠١٢نوامبر  ٢۶ - ١٣٩١آذر  ۶
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این رفيق از دانش سياسی زیادی "
شاید کسی در برخورد . برخوردار است

اول او را صرفًا یک روشنفکر تلقی می 
. کرد ولی او روشنفکر اهل عمل است

از حد باالئی از صداقت  برخورداری او
انقالبی شخصيت برجسته ای به او 

این، اظهار نظر رفيق حميد    ".داده
اشرف در مورد چریک فدائی خلق، 
رفيق حميد مؤمنی است؛ و درست با 
چنين نظر و اعتقادی بود که رفيق حميد 

را روی رفيق حميد " صادق"اشرف، نام 
  .مؤمنی گذاشت

دوره ای را در  من، نویسنده این سطور نيز که
با رفيق مؤمنی در یک پایگاه در  ١٣۵٣سال 

مشهد گذراندم، می توانم گواهی دهم که 
در این دوره در حالی که از دانش و آگاهی 

بهره بردم، از " رفيق صادق"های انقالبی 
نزدیک شاهد صفا و صميميت و صداقت بی 
. کران او در برخورد به مسایل جنبش بوده ام

ه آن حد بود که وقتی می صداقت او تا ب
خواست مطلبی را با امضای سازمان بنویسد 
دقت و وسواس در خوری به کار می برد تا 
موضوع به همان صورتی که نظر سازمان بود 

خودش می گفت    .به خواننده ارائه شود
خيلی مهم است که هر کدام از ما نظرات 
شخصی مان را ابتدا با دیگر رفقای سازمان 

ذاریم و مبادا قبل از آن در نوشته در ميان بگ
هائی که با نام سازمان منتشر می شود، 

رفيق مؤمنی . نظر شخصی دخالت داده شود
که واقعًا به دیدگاه علمی مجهز بود و توانائی 
آن را داشت که مسایل جنبش را با دید 

لنينيستی مورد  -علمی مارکسيست
بررسی قرار دهد، هيچوقت قلمش را برای 

به گونه ای که (جود و بزرگ نمائی ابراز و
به کار ) روشنفکران کوته بين انجام می دهند

نمی برد بلکه همچون هر کمونيست صادق 
دیگر با همه وجود می کوشيد که علم و 
دانش انقالبی خود را همواره در خدمت 
کارگران و زحمتکشان و برای پيشبرد امر 

  .مبارزه انقالبی قرار دهد
سالی  ١٣۵٢و اوایل سال  ١٣۵١اواخر سال 

بود که ثمره مبارزات انقالبی چریکهای فدائی 
خلق و دیگر نيروهای مسلح در جامعه خود را 
در روی آوری نيروهای مختلف به سوی 
. سازمان های مسلح انقالبی نشان می داد

همين دوره بود که رفيق مؤمنی نيز به  در
همراه رفقای فراموش نشدنی، نزهت و 

آهنگران به چریکهای فدائی بهمن روحی 
رفقای دیگری نيز از گروه آن ( خلق پيوست

ها، چون رفقای گرانقدر، اعظم روحی 
آهنگران و زهرا آقا نبی قلهکی که هر دو از 
زنان کمونيست فدائی بودند که در سال 

حکم اعدام رژیم شاه در موردشان به  ١٣۵۵
). اجرا در آمد، متعاقبًا به درون سازمان آمدند

ز طرف دیگر در همين دوره بود که فرد ا
مبارزی نيز به نام مصطفی شعاعيان که در 
آن زمان با سازمان مجاهدین خلق ارتباط 
داشت، از طریق آن سازمان با رفيق حميد 
اشرف آشنا و بعد در شرایط خاصی در 

او . ارتباطی نزدیک با سازمان قرار گرفت
نوشته بود و اصرار " شورش"کتابی به نام 

داشت که آن کتاب با نام او از طرف چریکهای 
فدائی خلق انتشار بيرونی یابد و از این نظر 
شدیدًا رفيق حميد اشرف را تحت فشار قرار 

اما رفقای رهبری با توجه به درک . داده بود
های ارائه شده در کتاب شورش در باره 
مبارزه مسلحانه که با تئوری چریکهای فدائی 

بارزه در تباین آشکار قرار خلق در مورد این م
داشت و همچنين به دليل نظرات ضد لنينی 
این کتاب، با این امر مخالفت کرده و به اميد 
آن که بتوانند موفق به تصحيح دیدگاه های 
نادرست نویسنده آن بشوند، رفيق مؤمنی را 

رفيق مؤمنی که . در ارتباط با وی قرار دادند
 لنينيست –به عنوان یک مارکسيست 

راستين فردی مسلط بر نظرات لنين بود و به 
خاطر دانستن زبان روسی، بسياری از آثار 
لنين و همچنين مطالب مختلف در ارتباط با 
انقالب روسيه و تاریخ شوروی را به همان 
زبان اصلی آن آثار یعنی به روسی خوانده 
بود، مدتی را صرف بحث و گفتگو با مصطفی 

ه رفيق مؤمنی ولی به گفت. شعاعيان نمود
هر چه این بحث و گفتگو بيشتر پيش رفت، 

در واقع . آن دو بيشتر از هم فاصله گرفتند
اختالف نظر و مغایرت بينش و طرز برخورد 
شعاعيان نسبت به مسایل جنبش و با 
کمونيسمی که چریکهای فدائی خلق آن را 
نمایندگی می کردند، آن قدر عميق بود که 

واقعی بين او و امکان یگانگی و نزدیکی 
چریکهای فدائی خلق نمی توانست بوجود 

رفيق مؤمنی که جهت آشکار کردن حد  .آید
مغایرت بينش او با چریکهای فدائی خلق 
اقدام به نقد کتبی نظرات شعاعيان مندرج در 

کرده بود، حاصل تالش خود را " شورش"کتاب 
در کتابی نوشت که خود نام با مسمای 

نجيده در راه شورش نه، قدم های س"
این کتاب رفيق . روی آن گذاشت" انقالب

حميد مؤمنی در درون سازمان مورد مطالعه 
. قرار گرفته و با استقبال رفقا مواجه شد

رفقای سازمان بر این باور بودند که 
شورش نه، قدم های سنجيده در راه "

صرفنظر از این که در چه رابطه " انقالب
 ای نوشته شده، اساسًا یک اثر

  .آموزشی ارزشمند می باشد
امروز که اين سطور را می نويسم 
رفيق فراموش نشدنی صبا بيژن زاده را 
به خاطر می آورم که مشتاقانه بر 

شورش نه، قدم های "اهميت کتاب 
در رابطه با " سنجيده در راه انقالب

آموزش های ارزشمند آن تأکيد داشت و 
همواره مطالعه و مطالعه مجدد این 

در همان . ا سفارش می کردکتاب ر
روزهای اول که ما همدیگر را دیدیم در 
حالی که همين کتاب را در دست گرفته 
بود در مورد مطالب آن با من صحبت 

او با اشتياق تمام تأکيد می کرد . کرد
شورش نه، قدم "این امر که کتاب : "که

در رد  "های سنجيده در راه انقالب
ت نظرات چه کسی نوشته شده اهمي

چندانی ندارد، مسأله مهم در مورد این 
کتاب مطالب ارزشمندی است که در آن 

وقتی آن را مطالعه می کنی . درج شده
هم . خيلی چيزها از آن یاد می گيری

دانش مارکسيستی و سواد سياسيت 
باال می رود و هم دید هر چه علمی تری 
نسبت به مسایل جنبش پيدا می 

ه رفيق این ها سخنانی بود ک   ."کنی
صبا با تأکيد و اعتقاد کامل درمورد کتاب 

  .مذکور بيان می کرد
رفيق صبا بيژن زاده به همراه رفيق مرضيه 
احمدی اسکوئی قبل از پيوستن به سازمان، 
با مصطفی شعاعيان، نويسنده کتاب شورش 

از این رو هر دوی این رفقا وی . در ارتباط بودند
فرصت  در مقطعی. را از نزديک می شناختند

هائی پيش آمد که آن ها هر یک به طور 
جداگانه با من از برخوردهای شعاعيان که آن 
ها را بسيار بد و نادرست توصيف می کردند، 

این دو رفيق به خصوص از . صحبت کردند
زاویه ای از او بسيار خشمگين و عصبانی 
بودند، چرا که مطرح می کردند که در گذشته 

ها را به چریکهای از او که می توانست آن 
فدائی خلق وصل کند مصرًا و به طور مدام 
می خواستند که این کار را انجام دهد ولی 
شعاعيان با بی صداقتی به بهانه های 
مختلف از این کار طفره رفته بود و می گفتند 
که او حساب های کاسبکارانه در کارش 

رفيق مرضيه از جدل هائی که در این    .بود
يان داشت صحبت می کرد و رابطه با شعاع

رفيق صبا هم می گفت که مطرح می کردیم 
که ما خود را از آن چریکهای فدائی خلق می 
دانيم و می خواهيم همه نيرو و انرژی مان در 
خدمت پيشبرد مبارزه چریکهای فدائی خلق 

به واقع نيز در آن مقطع سازمان (قرار گيرد 
ین شدیدًا به نيروی انسانی، به وجود مبارز
). صدیق و انقالبی در درون خود نيازمند بود

رفقا صبا بيژن زاده  ١٣۵٢بعدًا، در اوائل سال 
و مرضيه احمدی اسکوئی بعد از ضربه ای که 
توسط ساواک به گروهشان وارد شد، 
مستقًال به سازمان پيوستند؛ و در چنين 
شرایطی بود که مصطفی شعاعيان نيز در 

که  -ار گرفت ارتباطی نزدیک با سازمان قر
البته این ارتباط ادامه پيدا نکرد و پس از 

  .مدتی از طرف سازمان قطع شد
در اینجا الزم به ذکر است که امروز وزارت 
اطالعات جمهوری اسالمی از طریق کسانی 
که در خدمت این وزارت جنایتکار قلم می 

 
 

   به ياد گراميِ        
  رفيق حميد مؤمني  
  

 اشرف دهقاني       
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زنند، ارتباط و سپس قطع ارتباط مصطفی 
فدائی خلق را شعاعيان با سازمان چریکهای 

به دستمایه ای جهت تخطئه نظرات و 
 ۵٠مبارزات چریکهای فدائی خلق در دهه 

اما چه بدبخت این وزارت و   .قرار داده است
نان آلوده خورهایش که مجبورند برای از بين 
بردن تصویر محبوب چریکهای فدائی خلق در 
دل های کارگران و زحمتکشان و توده های 

در پشت کسی قائم کنند آگاه ایران، خود را 
که با هر نظر انحرافی و خطاهائی هم که 
داشت و حتی در مواردی با کينه توزی و 
توهين در مورد برخی از رفقای ما برخورد 
کرده است، اما به هرحال یک فرد مبارز ضد 

آری، مصطفی شعاعيان نه . رژیم شاه بود
تنها همچون قلم به مزدانی که امروز به 

می پردازند هرگز با ارتجاع کنار تمجيد از او 
نيامد بلکه حتی جانش را هم در مبارزه با 

او در مبارزه با ساواکی . ارتجاع از دست داد
شهيد شد که وزارت اطالعات در تداوم آن به 
وجود آمده و امروز هم برای تطهير آن ارگان 

" مقام امنيتی"شکنجه، ترتيب مصاحبه با 
  .چاپ می کنداش را می دهد و کتاب برایش 

به همان صورت که من در سخنرانی به 
مناسبت چهلمين سالگرد رستاخيز سياهکل 
در کانادا یاد آور شدم مرتجعينی که امروز قلم 
خود را در خدمت به وزارت اطالعات به کار 

برای این که بتوانند در اذهان نسل   می برند،
جوان کنونی اغتشاش ایجاد کنند، به 

نظریه پرداز نسل "م مصطفی شعاعيان مقا
اعطاء می کنند، آن هم در حالی " ٥٠دهه 

در ایران اصًال از وجود و  ٥٠که جوانان دهه 
دليل . نظرات شعاعيان اطالعی هم نداشتند

این واقعيت آن بود که در واقع شعاعيان در 
شرایط اختناق دوره شاه از امکان توزیع 
وسيع نوشته هایش در جامعه محروم بود و 

ی توانست آنها را در اختيار نزدیکان تنها م
خود قرار داده و در حد بسيار محدودی پخش 

را هم در " شورش"کما این که کتاب    -کند 
این خود . همان حدود به قول خود پراکنده بود

یکی از علت هائی بود که وی اصرار داشت 
که تشکيالت چریکهای فدائی خلق به انتشار 

دليل مهم دیگر . و پخش کتاب او مبادرت ورزد
در اصرار او به انتشار کتابش از طرف 
سازمان، مسلمًا آگاهی او از اعتبار و 
محبوبيت چریکهای فدائی خلق درميان توده 
ها و روشنفکران مبارز و خواست استفاده از 
. این موقعيت به نفع نوشته خود بود

شعاعيان بعدها کتاب شورش که حال نام 
و تغييراتی هم در روی آن گذاشته " انقالب"

متن آن داده بود را برای دوستانش در خارج از 
  .منتشر شد  آن جا  کشور فرستاد که در

شورش نه، "اما تا آن جائی که به کتاب 
از " قدم های سنجيده در راه انقالب

چریک فدائی خلق، رفيق حميد مؤمنی 
بر می گردد، اهميت این کتاب اساسًا 

 - ستدر آموزش های علمی و مارکسي
این . لنينيستی نهفته در آن می باشد

امری است که رفقای سازمان نيز 
همانطور که ذکر شد در همان زمان 
روی آن تأکيد داشتند، از جمله رفيق 
گرانقدر کبير، فریدون جعفری را به یاد 
می آورم که با تأئيد کتاب نوشته شده 

رفيق حميد (توسط رفيق صادق 
مورد  ، از آموزش های آن در)مؤمنی

شوراهای کارگری، ارتش سرخ و 
مسایل دیگری که در این کتاب آمده 
است، با حرارت صحبت می کرد و در 

همين رابطه از عظمت مبارزات کارگران 
و زحمتکشان روسيه برای ایجاد 
ساختمان سوسياليسم در جامعه خود 

  .با ستایش یاد می کرد
شورش نه، قدم های سنجيده "انتشار کتاب 

، امروز نيز درست از همان "نقالبدر راه ا
زاویه ای صورت می گيرد که رفقائی که 
متاسفانه امروز ديگر در ميان ما نيستند به آن 
باور داشتند و رفيق صبا به طور ویژه روی آن 

به خصوص که در حال حاضر، در . تأکيد داشت
شرایطی که نيروهای متعلق به بورژوازی در 

ممکن و حتی جبهه ای وسيع و به هر طریق 
با نام کمونيسم و طبقه کارگر، عليه 
کمونيسم راستين و نظرات پرولتری، زهرهای 
تبليغاتی خود را می پراکنند تا هم مبارزات 
نيروهای انقالبی در جامعه را به انحراف 
بکشانند و هم مانع از گسترش مبارزات واقعًا 
انقالبی گشته و آهنگ چنين مبارزاتی را کند 

 -عه آموزش های مارکسيستسازند، اشا
. لنينيستی از اهميت وافری برخوردار است

این همان واقعيتی است که امروز انتشار 
کتاب ارزنده کمونيست فدائی، رفيق حميد 

   .مؤمنی را ضروری ساخته است
در مقدمه طوالنی نوشته شده توسط خود 
رفيق مؤمنی، آشکار می شود که رفيق در 

لنينيسم در مقابل این کتاب وظيفه دفاع از 
نظراتی را به عهده گرفته است که بدون 

عناصر تشکيل دهنده لنينيزم و "تشخيص 
، ناتوان از طرح "شرایط و علل پيدایش لنينيزم

مسایل اساسی لنينيرم، و حتی ناتوان از 
شبه "ارائه تعریف یا به قول خوِد رفيق 

از لنينيزم، آن را مکتبی نادرست و " تعریفی
انده و به رد آن می پردازند؛ و آن انحرافی خو

گاه با قيافه حق به جانب، به لنينيست های 
راستين اتهام می زنند که گویا لنين را خدا 

در باره این اتهام، رفيق مؤمنی . کرده اند
این نخستين و اولين : "درحالی که می گوید

 –حمله روشنفکران ليبرال به مارکسيزم 
نينيست ها ل –لنينيزم است که مارکسيست 

مذهبيون "، "پرستندگان خشکيده مغز"را به 
، از زوایای "کنند و غيره متهم می" جدید

گوناگون و به طور موشکافانه به اندیشه های 
مختلف ضد لنينی برخورد کرده و به توضيح و 
تشریح موضوعات مختلف که گاه جنبه 
تاریخی آن موضوعات را هم در بر دارد، می 

  .پردازد

وصيف بعضی از مسایل تشریح و ت
فلسفی چون فرماليسم، ِاکلکتيزیسم، 
مطلق گرائی، منطق صوری و غيره در 
کتاب، به خواننده در فهم مسایل مختلف 

به طور کلی . جنبش یاری خواهد رساند
خواننده در البالی کتاب به بحث های 
جالب و بسيار مفيدی که در این جا 
امکان ذکر همه آن ها نيست برخورد 

مثًال در این کتاب در مورد . د کردخواه
اصطالح  و به" انقالب مداوم"شعار 

، "سوسياليزم در یک کشور"مخالفت با 
در باره انقالب اکتبر، تحریفات 
روشنفکران بورژوازی غرب در مورد این 
انقالب و شوروی دوره لنين و غيره بحث 

همچنين در رابطه با جامعه . شده است
جمله در ارتباط ایران مسایل مختلفی از 

با بورژوازی ملی و تضادش با بورژوازی 
امپریاليستی، در مورد شيوه مبارزه و 
نگرش نسبت به مبارزه مسلحانه 

این : " انقالبی با طرح چنين امری که
توانيم  کامال مسلم است که ما نمی

ای را با هرگونه  هرگونه مبارزه مسلحانه
و غيره " هدفی و هرگونه شعاری بپذیریم

  .ز نظر خواننده خواهد گذشتا
در فصل زبان، قرارداد فردی یا قرارداد 
اجتماعی؟ رفيق مؤمنی با شيوه کامًال 

با توجه به . علمی به این موضوع می پردازد
این امر که در حال حاضر در رژیم جمهوری 
اسالمی به غير علمی ترین شکل با زبان 
فارسی و کلمات موجود در این زبان برخورد 

د، این فصل امروز از اهميت ویژه ای می شو
  .برخوردار است

رفيق حميد مؤمنی در این کتاِب پر محتوای 
خود به درستی روی نکته مهمی انگشت 

ای  هر مسئله: "گذاشته و مطرح می کند که
. ارتباط دیالکتيکی با مطرح کننده خود دارد

البته در مورد تمام مسایل این امر صادق 
مسایل اجتماعی بویژه است، منتها در مورد 
دقيقًا قابل توجه و    سياسی این ارتباط

گاهی یک مسئله اجتماعی و . بررسی است
سياسی را بدون در نظر گرفتن رابطه آن با 

اش و نيز شرایط خاص مطرح  مطرح کننده
". توان مورد بررسی قرار داد اش نمی شدن

این موضوع در مورد همين کتاب که در بطن 
در جامعه نوشته شده و  یک شرایط ملتهب

همچنين در مورد نویسنده انقالبی اش، 
چریک فدائی خلق، رفيق حميد مؤمنی نيز 

  .صادق است
وقتی یک نيروی کمونيستی در جامعه 
شکل گرفت و به دليل نفوذ در دل 
کارگران و زحمتکشان از قدرت و 
اعتباری برخوردار گردید، تفکرات غير 

این یا آن  پرولتری تجسم یافته در کالبد
فرد یا افراد بورژوا و یا خرده بورژوا، 
سعی در نفوذ در آن جریان می کنند تا 
بتوانند در جهت اهداف بورژوائی و یا 
خرده بورژوائی خود از آن نيرو بهره 

در مقطعی که کتاب . برداری کنند
شورش نه، قدم های سنجيده در راه "

نوشته می شد چنان خطری " انقالب
ای فدائی خلق به مثابه نيروی چریکه

یک تشکيالت کمونيستی را کامًال تهدید 
اما این نوشته و دیگر نوشته . می کرد

عليرغم هر کاستی ( های رفيق مؤمنی
و کمبود و اشتباهی هم که داشته 
باشند که در جای خود می توان به آن 

تا حدی و تا مقطعی به   )ها پرداخت

امروز وزارت اطالعات جمهوری اسالمی 
از طریق کسانی که در خدمت این 
وزارت جنایتکار قلم می زنند، ارتباط و 
سپس قطع ارتباط مصطفی شعاعيان 
با سازمان چریکهای فدائی خلق را به 
دستمایه ای جهت تخطئه نظرات و 
مبارزات چریکهای فدائی خلق در دهه 

ه بدبخت این اما چ .قرار داده است ۵٠
وزارت و نان آلوده خورهایش که 
مجبورند برای از بين بردن تصویر محبوب 

کارگران و  چریکهای فدائی خلق در دل
، خود را در پشت کسی قائم زحمتکشان

 ئیکنند که با هر نظر انحرافی و خطا
که داشت و حتی در مواردی با کينه 

رفقای ما برخورد توزی و توهين در مورد 
ا بهرحال یک فرد مبارز ضد رژیم ، امکرده

آری، مصطفی شعاعيان نه . شاه بود
تنها همچون قلم به مزدانی که امروز به 
تمجيد از او می پردازند هرگز با ارتجاع 
کنار نيامد بلکه حتی جانش را هم در 

 .مبارزه با ارتجاع از دست داد
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سدی در مقابل نفوذ برخی تفکرات غير 
رولتری در این تشکيالت پرولتری که پ

بيان گر نظرات و ایده ها و آرمان های 
طبقه کارگر ایران بود، تبدیل شد و از 

بزرگترین خدمت را در آن سال    این لحاظ
های مشخص به انسجام نظری و 
     .تشکيالتی چریکهای فدائی خلق نمود
 - رفيق حميد مؤمنی با دانش مارکسيستی

ت زیادی به جنبش لنينيستی خود خدما
کمونيستی ایران کرده که الزم است در 
زندگی نامه این رفيق قيد شود، در هر حال 
یاد او همواره در این جنبش زنده و جاوید 

او به مثابه یک کمونيست فدائی . خواهد ماند
پس از سال ها مبارزه سخت و پی گيرانه در 

 ١٣۵۴بهمن سال  ٢٣راه سوسياليسم، در 
خيابانی با مأموران ساواک به  در یک درگيری

شهادت رسيد و خون سرخش پرچم رهائی 
کارگران و زحمتکشان ایران را رنگين تر 

می دانيم که اين روزها  .ساخت
لنينيزم مورد يورش شدید  -مارکسيزم

بورژوازی قرار گرفته و ارتش بزرگی از 
قلم به دستان متعلق به جرگه سرمایه 

ی از تاریک داران و یا متعلق به دسته ا
فکران کوته بين خرده بورژوا که گاه خود 
هم نمی دانند به تکرار طوطی وار 
سخنان کدام اتاق فکر بورژوائی 

ایدئولوژی و مکتب   مشغولند، از هر سو

طبقه کارگر را مورد تهاجم قرار داده و 
به این ترتيب از جبهه بورژوازی، قلب 

ر د. زرادخانه پرولتاریا را نشانه گرفته اند
چنين شرایطی اميدوارم مطالعه اثر 

شورش نه، قدم های "ارزشمند 
، در خدمت "سنجيده در راه انقالب

جوانان مبارز ایران و همه کسانی قرار 
گيرد که ضمن کوشش برای درس گيری 

،  ۵٠از مبارزات چريکهای فدائی در دهه 
در جهت رشد و ارتقای آگاهی انقالبی 

به خود با جدیت تالش می کنند و 
خصوص کمکی باشد به شيوه برخورد 

    .لنينيزم -درست با مارکسيزم
شورش نه، قدم های سنجيده در راه "کتاب 
شامل یک مقدمه بلند و دو بخش " انقالب

مسایل : کليات و بخش دوم: است بخش اول
در . مطرح شده در کتاب شورش نام دارد

اینجا ابتدا تنها یک قسمت از این کتاب 
که حجم ) ول از بخش اولمقدمه و فصل ا(

کمتری از کتاب را در بر می گيرد، ارائه می 
پس از آن همه کتاب یک جا منتشر . شود

همچنين الزم به یادآوری است . خواهد شد
که قسمت هائی که به طور برجسته نشان 
داده شده کار خود رفيق مؤمنی نيست و 

   .مربوط به این نسخه از انتشار کتاب اوست
 

  ١٣٩١آذر 

  ... مي نگرم جهان را ،با غرور 
١٧از صفحه   

  
  .تحقيرش خواهم كرد

  تميز و بدون زنگ زدگي
  ناب و پاكيزه است عصاره ما

ي ناموس ها خنجر خونين مان حرف ما براي ب
  است

  اي رفيقان راه ما طوالني است
  .براي پويندگان و رهروان اش هزاران سالم باد

  
  بيا 

  بيا اي آفتاب تابان
  اي آفتاب خلق هاي زحمت كش

  و خلق هاي قهرمان
  اكنون، خاك شهوت انگيز

  گرم و دست نيافتني
  پر شده است از ميوه هاي رسيده

  را در جهان بهار مي گستراند خود
  و زندگي در لبان معشوقه هاي گل چهره

  ما را به عشق و مبارزه دعوت مي كند
به خاطر اين نيست كه كارد به استخوان رسيده و 

  تير از چله رها شده
  به خاطر اين سلطنت سودجو

  براي بركندن اين ظلم
  به خاطر روزهايي كه سفيد مي شوند

  به خاطر دنياي نويني كه خواهيم ساخت
  راي حيثيت چهره هاي جسورب

  به خاطر جهاني كه با قدرت و ايمانش مبارزه 
  مي كند

  جهاني كه با امپرياليزم مبارزه مي كند
  براي جنگجوياني كه بر مرگ سايه افكنده اند

  مگذار فرو افتند
  بگير پرچمشان
  تا برافراشته باد
 برافراشته باد
  برافراشته باد

  براي طلوع دل خسته و پركين مادرم
  براي مجادله اش

  براي چشمانش كه هميشه آماده بارشند
  .و تحملش كه كوه را آب مي كند

  به خاطر يكپارچگي انسانيت
  كه غربال شود

  جالء يابد در ريشه هاي زالل
  .براي رهايي شرافت عرق در پيشاني و نان گرم

  هم پيمان شديم
  وفادار به قيمت سرهامان

  كه نهايت مرگ است
  

  اي دشمنان
  گار زنده گانند،ماند

  انسان هائي كه تضمين مي كنند
  بر قراري آرمانهاي ما را

  ١١از صفحه  ...مصاحبه راديو همراه با رفيق سارا 

رفيق سارا، شنونده ای در تماس تلفنی گفتند که شما اعالم کردید جامعه 
سوسياليستی، این جامعه سوسياليستی که شما ازش نام بردید چه نوع جامعه ای 

سته های خودشون خواهند رسيد؟ و برابری خواهند کرد هست، و در اونجا زنان به خوا
  با حقوق مردان؟

ببينيد ، بهر صورت اين جامعه ای که ، جامعه کنونی رو که در واقع نظام سرمایه داری  :پاسخ
حاکمه را وقتيکه عامل اصلی همه تبعيض ها و تحقير ها و در واقع نا برابری های موجود  اعالم 

، بشریت واقعا راه دیگری جز مبارزه برای نابودی این نظام و جایگزینيش با  ميکنيم ، در مقابل اون
جامعه ديگه ای که از نظر ما جز سوسياليسم نيست نداره، در اون جامعه سوسياليستی انسان در 

بخاطر اینکه در واقع . واقع  زمينه ها و انگيزه  ها برای هر گونه تبعيض در جامعه  از بين خواهد رفت
ای ايحاد نميشه که یک انسان با استثمار یک انسان دیگه ای ، یک انسان با تبعيض عليه یک  زمينه

وقتی که شما زمينه های مادی این ستم ها رو . انسان دیگه ای ، بتونه سود بيشتری به جيب بزنه
در جامعه سوسياليستی از بين ميبرید ، این راهی هست که ریشه اصلی ستم رو خشک ميکنه ، 

نه همانطور که قبال هم توضيح دادم حتی در جوامع متروپل ، در جوامع اروپایی و آمریکا هنوز ما  و گر
می بينيم که ستم بر زن کماکان ادامه داره ، هنوز هم تبعيض وجود داره ، هنوز هم زنان در این جا 

اليسم را تنها راه برای از اینرو چشم انداز سوسي. برای دستمزد برابر در مقابل کار برابر مبارزه ميکنند
  .رهایی بشریت از قيد همه این ظلم ها و استثمارهای کنونی می بينيم

خيلی ممنون رفيق سارا، به پایان برنامه داریم نزدیک ميشيم،و تشکر مجدد   :سوال
  .ميکنم از اين که با ما در این مصاحبه همراه بودید، اگر صحبت پایانی دارید بفرمایيد

از شما و همه شنوندگان رادیوتون که با حوصله به این برنامه گوش دادندتشکر ممنونم  :پاسح 
از کسانی که سوال کردند تشکر ميکنم که توجه کردند به این گفتگو  و در پایان مایلم تاکيد . ميکنم 

سال گذشته نشون داده که يک رژیم زن ستيز و سرکوبگره که با  ٣٣کنم که جمهوری اسالمی در 
مام  تالش کرده که زنان و مردان را از هم جدا بکنه  و در صفوف مبارزه مشترک مردم ما وحشيگری ت

بر عليه اين نظم ظالمانه حاکم ، شکاف بيندازه ، چه از طریق نقض آشکار حق پوشش، از طريق 
در هر گوشه .  تحميل حجاب اجباری و چه از طریق تبعيض و تفکيک جنسيتی در مراکز کار و تحصيل

تجربه نشون داده .   ر جامعه  خالصه به هر طریقی مطالبات و مبارزات زنان رو  سرکوب کردهو کنا
که ما  هيچ راهی برای رسيدن به آزادی جز مبارزه برای سرنگونی این رژیم نداریم و به هيج وجه 

همه .  نباید اسير تبليغاتی شد که بين سردمداران جمهوری اسالمی خوب و بد درست می کنن
مداران جمهوری اسالمی افرادی رذل و جنایتکار هستند و به همين دليل هم رهائی مردم ما ، سرد

رهایی  زنان ما ، رهایی کارگران و زحمتکشان ما، رهائی کودکان کار ما  ، رهایی کل جامعه ما  
واقعا وابسته است به نابودی جمهوری اسالمی با همه جناح ها و دسته هاش ، جناح هائی که هر 
. روز از جائی سر در می آورند نابوديشون به دست پرتوان کارگران و زحمتکشان کشورما امکان پذيره

برای اون روز و در واقع  برای رسيدن به جامعه ای که تبعيض ، تحقير و نابرابری  بطور کامل از جامعه 
به . مان بدیم رخت بر بنده ، همه ما نياز داریم که دست در دست هم مبارزه ای متشکل رو ساز

  اميد رهایی همه مردم جامعه امون
  

با تشکر از شما رفيق سارا نيکو، اميدوارم که بتونيم در گفتمان ها ، در : رادیو همراه 
  مصاحبه های آینده هم شما را همراه خود داشته باشيم

  .اشيدخوشحال ميشم و با تشکر مجدد از شما و شنوندگان عزیز ، روز خوبی داشته ب :سارا نيکو
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  "جهان را مي نگَرَمبا غرور  "              
  شاعر كرد، از   يك سروده مبارزاتيِ حماسي               
  تركيه –) Orhan Kotan )1944-1998  "تاناورهان كو" 

  
 بهمن آداك: برگردان به فارسي

  
  
  
  
  
  

  
 زنده ياد  شيخ عزالدين حسيني اورهان كتان، در كنار"عكسي از 

  بيوگرافي مختصر شاعر
 (orhan kotan)اورهان كوتان 

ی  ان کوتان، شاعر سه کتاب شعر و نویسندهاوره
در یک  ١٩۴۴تعداد زیادی مقاله و تحقيق، در سال 

ی کرد که ُمهر کمونيست و حامی  خانواده
جنبشهای خلق کرد را در پيشانی داشتند متولد 

اورهان دومين فرزند پدر کارمندش بود که . شد
تحصيالت دبيرستان را در یکی از شهرهای 

به پایان رسانده و در شهر آنکارا کردنشين ترکيه 
به  لیو. ی زبان، تاریخ و ادبيات شد وارد دانشکده

 ١٩۶٨در سال * دليل حضور فعال در جنبش جوانان
ساله بود که  ٢۴. گشتمجبور به ترک دانشکده 

فعاليتهای سياسی اش و  ازگشتبه زادگاهش ب
و مدتی دبير ایالتی جنبش را را در آنجا ادامه داده 

نشر اوجاک  ١٩٧۴بعد از سال . گرفتده به عه
چنين  و هم کردرا تاسيس  Ocak Komünü کمون

و مدیریت آن را  شد Komal عضو انتشارات کومال
و دومين کتاب شعرش، با غرور  گرفتبه عهده 

اورهان . رساندرا به چاپ ** نگرم جهان را می
مسئوليتی در هيئت تحریریه  ١٩٧۶سال کوتان 
به  Rizgari  یی ریزگار ار یافتهی تازه انتش مجله

و  شددستگير وی در این دوران . عهده گرفت
  .برد هشت ماه در زندان به سر 

در حالی که در حزب کمونيست  ١٩٨٠در سال 
، متعاقب ی سازماندهی بود کردستان، فعال کميته

و  گشتاروپا  مهاجرت به بهمجبور کودتای نظامی 
ن کوتان اورها  .شد در کشور سوئد پناهنده

رغم شرایط سخت پناهندگی به فعاليت يعل
و  دادادامه  در سوئد اش سياسی و هنری

ارگان مرکزی حزب Yekiti مسئوليت نشریه یکيتی
و همچنين سردبيری  کمونيست کردستان 

Kurdistan press  گرفترا به عهده .   
در پی اختالف  ١٩٩١در سال  اورهان کوتان

عاليت سياسی زب داشت از فحنظرهایی که با 
از بيماری  وی در آن زمان .کردکناره گيری 

بعد از  ١٩٩۵در سال . برد نارسایی کليه رنج می
به ترکيه بازگشت  زندگی در شرایط تبعيدها  سال

بيمارستانی در استانبول در در  ١٩٩٨و در سال 
  .بستسالگی چشم از جهان فرو  ۵۴سن 

دانشجویان و جوانان  ١٩۶٨در ماه می سال *
نقالبی ترکيه با شعار نه به ناتو، نه به آمریکا و ا

با این جنبش . امپریاليزم جنبشی را آغاز کردند
نام  هورود سرکنسول و کشتی جنگی آمریکا ب

این . یافتهای ترکيه، گسترش  به آب "۶فيلو "
با هجوم پليس به  اعتراض وسيع توده ای

خيابانی  کنندگان  اعتصابو به صفوف  ها  دانشگاه
 شفعالينتعداد بسيار زیادی از دستگيری  و

  .شدسرکوب 
با غرور جهان را "نام  شعر ترجمه شده **
یکی از شعرهای این دفتر  کهاست  "نگرم می
  .باشد می

 

 يك به يك هزاران هزار ميميريم
  دوش به دوش يكديگر

  شعله ور شده
  يم گشت  اي عزيزباز خواه

  البته كه فرق دوست و دشمن خود را مي دانيم
آناني كه تيرخورده و برزمين افتاده اند در تنگنا  

  قرار نگيرند
  اي گل من

  چرا كه، اين درد
همچون پرچم عصياني است كه بر دلم فرو مي 

  رود
  چرا كه، نانم را با خشم و بغض

  .با ايمانم در آميخته ام
  ده ي كارگرانغم و چهره هاي پژمر

  رهايم مي كنند در تالطم قله ها
  چرا كه من را آتش نفرت استوار نگه مي دارد

  .اين طلوع شعله ور شده در چشمانم 
  با آفيش هاي ميتينگ 

  پالكارد هاي جسور
  و هزاران چريك
  روشنايي درياها

  روزهاي پر قدرت
  آسمان و الله ها

و همچون مشتي گره كرده وارد زندگي مي 
  شويم

  را كه ، دختري كه من دوستش مي دارمچ
  همچون زندگي

  همچون خلقم كه دوستش مي دارم
  كه شعرش را هنوز نسروده است 

  و همچون خلقم كه نمي تواند آوازش را بسرايد
همچون خلقم كه هزاران بار و هزاران بار به 

  گلوله بسته شده
  به زنجير كشيده شده

  به جنگ ها فرستاده شده
اليات ها بر گرده اش سنگيني همچون خلقم كه م

  مي كنند و
  فلج شده

  در تنهايي رها مي شوند 
  رها شده در دردهاي بزرگ در اشك ها

  و لبهايش كه براقي خنجروار شعرهايم
  و آهنگ هاي انقالبي  

  را سبب مي شوند
  لب هائي كه 

 عصيان را ياد مي دهند

  براي يك بار هم كه شده نبوسيده
  براي يك بار هم كه شده بدون نگراني

  دست هاي لرزانش را 
  همچون يك شب سرد بهاري

  پاها و گردنش را حتي مچ
  تجربه نكرده
  تجربه نكرده
  تجربه نكرده

  دلم را زدم به شادابي مبارزه
  .حاال ديگر قله هاي صلح و آزادي را مي نوردم

  اگر توانش را داري، خاموشم كن
  اي نگه دارنده قانون ها

  فاحشه ها
  و محافظ دزدان

دخترانم را كه آواهاي خلق را به صدا در مي 
  آورند خاموش كن

  .پسران قهرمانم را و
  در حالي كه با غم 

  مزارشان را آماده مي كنم
  با دستان هنرمندم كه بذر مي افشانند با خشم

  در حالي كه استثمار تهي شان مي كنند
دستاني كه مرا بر پرتگاه هاي ظلم و گرسنگي 

  حمل مي كنند
  دست هايم را 

  كه داس را در آغوش گرفته اند
  دسالح را در آغوش گرفته ان

  اگر توانش را داري به زنجير بكش
  اما اگر بخواهي زندگي بخوانمش

  تحقير شده
  گياه وار همچون علفهاي هرز

  كاه وار
  همچون كرم خاكي خزيده بر خاك

  له شده
  مكيده شده

  بي آنكه فرياد شكفتن غنچه
  فرياد كودك تازه متولد شده را شنيده باشم

  سينه هاي لرزان معشوقه ام را نبوسيده
  ن و شعله ورترسا

  هر روز كمي بيشتر
هر روز كمي بيشتر در حالي كه سياهي مرگ را 

  احساس مي كنم
                         گشنه و بي پناه 

  سگ وار
 ١٧صفحه      اش            اگر زندگي بنامي
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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 رفيق از صفحه 
  :ديدن كنيددر اينترنت 

  
http://www.ashrafdehghani.com  

 

 براي تماس با

  ايرانچريكهاي فدايي خلق  
  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

   شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

  !گرامي باد ) مادر توماج(ياد و خاطره قوربانتاج اجه 
 در روزهای)" توماج(شيرمحمد درخشنده "مادر " قوربانتاج اجه"بر درگذشت خ
 قوربانتاج. "اخير اندوه عميق تمامی انسان های مبارز و آزادیخواه را برانگيخت 
 ، یکی از مظاهر مقاومت و پایداری مادران زندانيان سياسی و جانباختگان"اجه 
 آذر ۶اسالمی بود که در تاریخ سياسی در رژیم های دیکتاتوری شاه و جمهوری  
 نام مادر قوربانتاج، یادآور ترور وحشيانه فرزندش. سالگی درگذشت ٨۶ماه در سن  
 و سه تن دیگر از فرزندان مبارز خلق ترکمن یعنی مختوم، واحدی" شير محمد" 
 در همان اوایل روی کار آمدن رژیم وابسته به ۵٨و جرجانی است که در سال  
 مهوری اسالمی، به جرم دفاع از حقوق و سازماندهی مبارزات امپریاليسم ج 

 عادالنه خلق به پاخاسته ترکمن برای زمين و آزادی، توسط پاسداران مزدور این 
و همرزمانش تنها یکی از جنایات فجيعی بود که رژیم " قوربانتاج"ترور وحشيانه توماج، فرزند مادر . ، شبانه ربوده و اعدام شدند رژیم
ری اسالمی بر عليه خلق های تحت ستم ایران مرتکب شد، اما اهميت کشتار رهبران خلق ترکمن برای دیکتاتوری حاکم در این نکته جمهو

نهفته بود که این خلق در آن مقطع، با خيزش انقالبی و تسليح خویش به مصادره زمين هائی که پيشتر متعلق به خانواده شاه و وابستگان 
دند پرداخته و با تشکيل شوراها کوشيد مناسبات توليدی قبلی را با اعمال حاکميت دمکراتيک و شورایی به نفع خلق به دربار سلطنتی بو
این خلق مبارز از همکاری و همياری سازمانی که به دروغ خود را سازمان چریکهای فدائی  اما به دليل عدم برخورداری. ترکمن تغيير دهد

وسط باند سازشکار و منحط فرخ نگهدار غصب شده بود، رژیم وابسته به امپریاليسم جمهوری اسالمی خلق ایران می ناميد و رهبریش ت
توانست با گسيل ارتش و سپاه ضد خلقی، سرانجام  جنبش خلق ترکمن را قاطعانه در هم کوبيده و به خاک و خون کشد، و سپس دست 

  . به ترور رهبران خلق ترکمن یعنی توماج و همرزمانش بزند
وران مادر قوربانتاج پس از ترور فرزندش توماج و یاران او، به رغم بار سنگين ناشی از غم و اندوه از دست دادن فرزند مبارزش و فشارهای مزد

جمهوری اسالمی هيچگاه تسليم اراده ضد خلقی حاکمان نشد و به مثابه سمبل یک مادر پایدار و مقاوم، محبوب کارگران و زحمتکشان 
  .باقی ماند

کفاف نداد تا او سرنگونی قاتلين فرزند خود را که امری حتمی است به چشم ببيند، اما خاطره این زن " قوربانتاج اجه"افسوس که عمر مادر 
  !مقاوم و گرامی و پایداری های او همچون زخم عميقی در قلب سياه دژخيمان حاکم باقی خواهد ماند

 
بانتاج را به مردم ایران خلق ترکمن و بازماندگان او تسليت می گویند و با آنان چریکهای فدائی خلق ایران فقدان مادر قور

  ١٣٩١آذر       .همدردی می کنند

 

 
BEHIND THE MINERS’ MASKS 

 در وراي ماسك كارگران معدن
  جلوه اي از مبارزات دالورانه كارگران رزمنده معدن در اسپانيا

  با زير نويس فارسي
  

  :زير مراجعه كنيد هايدرسبراي مشاهده اين فيلم كوتاه به آ
http://siahkal.com/clips.htm  

  
http://www.youtube.com/watch?v=JT5Dk_BavQk  

 

 


