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  سرمقالهسرمقاله

 ،13دستمزدهای سال 

 !"زیر خط مرگ"زندگی در تضمین 
افزایش دستمزد کارگران در برای این که معلوم شود که ... 

سطحی که خود و خانواده شان تنها زنده بمانند تا قادر باشند 
لید و در اختیار همین استثمارگران قرار نیروی کار خویش را بازتو

کافی ست  کنونی هست" ظرفیت اقتصاد"دهند، کامال در توان و 
تنها یک نگاه به شرایط بهشت گونه ای که جمهوری اسالمی 

برای سرمایه داران داخلی و سرمایه های امپریالیستی در بازار 
قتصادی ایران ایجاد کرده بیاندازیم تا معلوم شود که در سیستم ا

ای که به برکت منابع طبیعی ارزان و نیروی کار فوق ارزان، هر 

ساله ده ها میلیارد دالر سود به جیب سرمایه داران داخلی و 
میلیارد  066خارجی می ریزد، در اقتصادی که تنها در یک رقم 

دالر از درآمدهایش توسط همین عالیجنابان و اربابانشان از 
و در واقع غارت می شود، ادعای افزایش کانالهای نامعلوم ناپدید 

نقدینگی در اثر پرداخت مزد کارگر به نسبت تورم موجود تا چه 

 2صفحه             ....حد پوچ و ادعای وقیحانه استثمارگران است
 

 مارس 8با رفيق سهيال دهماسي به مناسبت  "راديو همراه"گفتگوی 
رگر، در اتحاد با مردان کارگر، می توانند در مسیر مبارزه برای سوسیالیسم، به طور قاطع و مسأله ما این است که، فقط زنان کا

و تنها طبقه کارگر، متشکل از زنان و مردان کارگر، قادر است که انقالب را به سمت از بین . همه جانبه علیه ستم بر زن مبارزه کنند
. بنابراين، زنان کارگر بايد صف مبارزاتیشان را از زنان بورژوا جدا کنند. کند بردن هر نوع ستم در جامعه، منجمله ستم بر زن، رهبری

صحبت از رفع ستم از همه زنان درنتیجه، وقتی . ولی از طرف ديگر، ما مخالف سرسخت ستم در جامعه هستیم، هر نوع ستمی
است که ما کوچکترين ستمی را به هیچوجه اين است، يا به طور کلی وقتی که ما از رفع ستم برزنان صحبت می کنیم، معنی آن 

برنمی تابیم و از اين جهت است که خواهان سرنگونی انقالبی سیستم سرمايه داری و برقراری جامعه سوسیالیستی هستیم، 
اين را هم بگويم که زنان کارگر و زحمتکش . که در آن، هر نوع ستمی در جامعه، علیه هر کسی که می شود، از بین برده شود

و بنابراين، بديهی است که تالش ما هم برای از بین بردن هر نوع ظلم و ستم بر . کثريت جمعیت زنان جامعه را تشکیل می دهندا

 5صفحه .                ريت جامعه زنان را تشکیل می دهندز همه، به نفع زنان کارگر و زحمتکش تمام می شود که اکثازن، بیشتر 
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 پاسخ به پنج سئوال نشریه

 "دیدگاه سوم" 
دوری از جامعه و قطع طوالنی .. .

ارتباط با زمینه های اجتماعی در ایران 
درد بزرگ اپوزیسیون مستقر در خارج از 

چنین  هم . کشور را تشکیل می دهد
پراکندگی و فقدان اتحاد عمل های 

ها ضعف بزرگ  مبارزاتی در بین آن
اما از طرف دیگر . دیگرشان می باشد

ی ضربات وارده بر رغم تمامه ب
نیروهای مبارز در خارج از کشور و 
تالش دشمن در خفه کردن صدای آنان 
و اضمحالل و از بین بردنشان، پایداری 

ها برای نابودی  شان و پافشاری آن
نظام حاکم و رژیم حافظ آن به دست 
انقالب کارگران و زحمتکشان و گام 
برداشتن در حد توان خود در این جهت 

این نیرو ها را تشکیل می  نقطه مثبت

 11صفحه                           . .. .دهد

 

 اوکراین، گِره گاهِ

 تضادهای امپریالیستی 

ی شوروی که همراه با اقمار با فروپاش ...
مثابه یکی از بزرگترین قدرتهای خود ب

ی تامپریالیستی در مقابل جهان امپریالیس
ا و غرب قرار داشت، امپریالیستهای اروپ

آمریکا با استفاده از تغییر موازنه قدرت در 
سطح جهانی چه برای توسعه بازارهای 
خود و چه به منظور در اختیار گرفتن منابع و 
ثروت ها و استفاده از نیروی کار کشورهای 
جدا شده از شوروی سابق یورش گسترده 

با جدا . ای را به آن سرزمینها سازمان دادند
" استقالل"و اعالم شدن اکراین از روسیه 

مردم این کشور عالوه بر  1991در سال 
روسیه شاهد تالش امپریالیستهای دیگر 

از . برای نفوذ در شئونات جامعه خود شدند

آن زمان به بعد بر بستر رشد تضادهای 
غارتگرانه بین قدرتهای امپریالیستی چندین 
جابجایی بزرگ قدرت در سطح هیات حاکمه 

 11صفحه         .. .ستاین کشور رخ داده ا

    

 چریکهای فدایی خلق ایراناسفند ماه جاودان باد خاطره جانباختگان  
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ل معموال فرارسیدن اسفند ماه هر سا 
نویدگر آغاز ختم زمستان سرد و شگفتن 

شادی و شور و امید  ،جوانه های زندگی

به یک آغاز نو در توالی فصلهای زندگی 
اما امسال نیز چون سالهای . ست

گذشته، در آخرین ماه زمستان که حداقل 
دستمزدهای سال آتی توسط رژیم 

جمهوری اسالمی در آن اعالم می شود، 
کارگران محروم  و زحمتکش  میلیونها تن از

ایران،با آغاز دور جدیدی از مشکالت ناشی 

از تشدید فقر و فالکت و گرسنگی و 
شرمندگی و پژمردن در زیر نگاه های 

گرسنه و محتاج خانواده و هم زنجیرانشان 
در چنین ایامی ست که . مواجه می گردند

زیر سلطه سیاه حاکمیت ضد خلقی 

آحاد جمهوری اسالمی، بخش عظیم 
جامعه تحت سلطه ما یعنی کارگران و 

زحمتکشان و خانواده هایشان، چشم به 
برای " تعیین حداقل دستمزد"راه اعالم 

از سوی سرمایه داران حاکم و  39سال 
رژیم مدافع منافع سرمایه داران داخلی و 

  .بوده اند(  امپریالیستها)خارجی 

 
در چارچوب چنین شرایط نامعلوم و شکنجه 

ست که در روزهای اخیر مقامات آوری 
جمهوری اسالمی این غالمان حلقه بگوش 

سرمایه داران وابسته حاکم بر ایران و 

بورژوازی امپریالیستی، باالخره  با اعالم 
خبرگزاری )تومان  366هزار و  066رقم 

به عنوان حداقل دستمزد برای سال (  مهر
قاطعانه و بی اعتنا به تمام هشدارهای  39

به عواقب تعیین چنین ارقامی به مربوط 
عنوان دستمزد چه از طرف کارگران و چه 

حتی از طرف بعضی از خودی های رژیم، 

عزم خود را برای استثمار وحشیانه تر 
طبقه کارگر ایران و فشردن هر چه بیشتر 

گلوی آنها توسط پنجه های خونین 
تعیین . بورژوازی در سال آتی نشان دادند

تازه اگر )تومانی هزار  063دستمزد 

برای حقوق یک يک ماه يک ( پرداخت شود
کارگر در حالی که بنا به اعتراف و تاکید 

آشکار خود نهاد های وابسته به دولت 
"  کمیته مزد شوراهای کار تهران"نظیر 

نفره کارگری  4هزینه یک خانوار متوسط "

در خوش بینانه ترین حالت و با حذف برخی 

هزار  ۰66یون و موارد، بیش از یک میل
می باشد چه معنایی جز تعرض " تومان 

برای تحمیل گرسنگی و بیماری و رنج و 

فقرو حقارت بیشتر به میلیونها کارگر 
درست به دلیل هر چه بیشتر پر کردن 

جیب سرمایه داران و کارفرمایان زالو صفت 
هزار  464 دارد؟ از سوی دیگر افزایش 

ران در به حقوق کارگ( درصدی 52)تومانی 
درصدی  42شرایط وجود یک تورم حداقل 

نشان می دهد که در سال آتی زیر 

حاکمیت رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی 
روحانی فریبکار نه فقط " تدبیر"و دولت 

کارگران فقیر تر و سفره خالی آنان کوچکتر 
خواهد شد بلکه این امر به از هم 

پاشیدگی باز هم بیشتر خانواده های 

فزایش تعداد کارتن خواب ها کارگری و ا
 . خواهد انجامید

اقدام ضد کارگری دولت روحانی در تحمیل 
گرسنگی و بی حقوقی مطلق بر حیات و 

معاش کارگران حتی دست دولتهای قبلی 
و بطور مشخص دولت احمدی نژاد منفور را 

در سال آتی نه . هم  از پشت بسته است

تنها ذره ای از بار فقر و محرومیت و 
سنگی و رنج های ناشی از آن از دوش گر

کارگران ایران در زیر حاکمیت دولت روحانی 
کم نخواهد شد بلکه دستمزدهای سال 

آتی معنایی جز محکوم شدن کارگران و زن 

و فرزندان آنان به فرو رفتن هر چه بیشتر در 
مرداب فقر و گرانی و تورم  و مرگ، نخواهد 

ها به چرا که با افزایش دستمزد تن. داشت
درصد که بیست درصد از نرخ  52میزان  

تورم ادعائی پایین تر است و با توجه به 
اینکه با افزایش قیمت حامل های انرژی 

پیش بینی می شود که از اواسط فروردین 

هزینه های زندگی به دو برابر رشد  39
نمايد، روشن است که کارگران حتی در 

ساله زمامداری دولت  6مقایسه با دوره 
احمدی نژاد و هجوم گسترده سرمایه 

داران در زمان وی به سطح معیشت خود، 

فقیرتر و با فجایع و مصائبی به مراتب 
 . بیشتراز قبل روبرو خواهند شد

 
با تعیین چنین دستمزدی، دولت فریبکار 

روحانی به یکی دیگر از وعده های 

انتخاباتی ناگفته ولی واقعی خویش در 

داخلی و خارجی  قِبَِل سرمایه داران

یعنی حامیانش عمل کرده ( امپریالیستها)

است؛ به این معنی که وی با حفاظت از 
منافع کارفرمایان و سرمایه داران زالوصفت 

ضمن محکوم کردن کارگران ایران به زندگی 
در شرایط مادون یک سوم خط فقر، یکی 

امام "هایش را از جاکلیدی " کلید"دیگر از 

ز آن برای گشودن دروازه درآورده و ا" زمان
جهنم گرسنگی و فقر به روی  میلیونها تن 

از کارگران در زنجیر و خانواده هایشان در 
چرا که با ! استفاده کرده است 39سال 

چنین دستمزد ناچیزی، کارگران حتی به 

اعتراف برخی از مهره های وفادار به نظام 
در "جمهوری اسالمی، مجبور به زندگی 

می باشند و نه چیزی " زیر خط مرگ
 (عمادالدین باقی در گفتگو با ایلنا! ) بیشتر

در همین جا باید تاکید نمود که مساله 
هزار تومانی  063تعیین حداقل دستمزد 

برای کارگرانی مطرح است که  شامل 

اما می دانیم که  در . قانون کار می باشند
عمل بخش بزرگی از کارگران ما 

 رندن کار قرار داسالهاست که خارج از قانو
و اساسا حتی چنین دستمزدی  شامل 

در هر صورت و مهمتر . حالشان نمی شود

آنکه کارفرما ها حتی از پرداخت همین 
حداقل مزد تا ماه ها به کارگران سر باز 

 .می زنند
 

از سوی دیگر اعالم این دستمزد از سوی 
که جز ارگانی برای " شورای عالی کار"

تحقق اراده بخشیدن و " قانونیت"

کارفرمایان خونخوار بر ضد کارگران نیست، 
در مقابل حیرت همگان با توجیهات وقیحانه 

پیشاروی افزایش " موانع"و گزافی راجع به 
متناسب دستمزد و درجه سخاوت 

کارفرمایان و دولت روحانی در مورد افزایش 

درصدی به حقوق های ناچیز کارگران  52
همراه شده  در بلندگوهای تبلیغاتی رژیم

در مقابل چشمان حیرت زده . است
کارگران گرسنه و خانواده هایشان، در این 

افزایش "تبلیغات عنوان می گردد که گویا 

، "افزایش نقدینگی"کارگران به " دستمزد
منجر " عدم اشتغال"و " گرانی"، "تورم"

خواهد شد و مطرح می کنند که با توجه 
" قانونیمزد "، تعیین "ظرفیت اقتصادی"به 

 

 ،13دستمزدهای سال 

 !"زیر خط مرگ"زندگی در تضمین 

 

با تعیین چنین دستمزدی، دولت 
فریبکار روحانی به یکی دیگر از وعده 
های انتخاباتی ناگفته ولی واقعی 
خویش در قِبَِل سرمایه داران داخلی و 
خارجی  یعنی حامیانش عمل کرده 
است؛به این معنی که وی با حفاظت 

و سرمایه داران از منافع کارفرمایان 
زالوصفت ضمن محکوم کردن کارگران 
ایران به زندگی در شرایط مادون یک 

" کلید"سوم خط فقر، یکی دیگر از 
" امام زمان"هایش را از جاکلیدی 

درآورده و از آن برای گشودن دروازه 
جهنم گرسنگی و فقر بروی  میلیونها 
تن از کارگران در زنجیر و خانواده 

استفاده کرده  91هایشان در سال 
با چنین دستمزد ناچیزی، ! است

کارگران به اعتراف برخی از مهره های 
در "وفادار به نظام ، مجبور به زندگی 

 .می باشند" زیر خط مرگ



3 صفحه        711شماره                                     پيام فدايي 
 

  

امکان ( پرداخت دستمزد مطابق نرخ تورم)

در ورای چنین تبلیغاتی تالش ! پذیر نیست
می شود که اوال با سفسطه های آشکار، 

مطالبات طبیعی و عادالنه کارگران و افکار 
عمومی که از اين مطالبه حمايت می کند 

عامل منکوب شود  و ثانیا و مهمتر از آن 
بی سابقه به  چنین هجوم غارتگرانه اصلی

سطح معیشت ناچیز و غیر انسانی 

کارگران در سالهای اخیر که جز سرمایه 
داران و بورژوازی امپریالیستی  و رژیم 

جمهوری اسالمی به مثابه حافظ 
وابستگی و نظام استثمارگرانه حاکم نمی 

 .باشند از انظار پنهان گردد

 
تا آنجا که به محتوای تبلیغات عوامفریبانه 

می گردد واقعیت این است که  فوق باز
سال  93جمهوری اسالمی در طول 

گذشته سکاندار یک اقتصاد بیمار و وابسته 
در چارچوب پیشبرد منافع سیستم 

در . امپریالیستی را بر عهده داشته است

تجربه زندگی برای هر ذهن معمولی  نتیجه
و غیر کارشناسانه هم روشن کرده است 

یشگی حجم که تورم و گرانی و وجود هم
عظیمی از نقدینگی فزاینده در دست 

سرمایه داران غارتگر، نه مختص امروز، 

بلکه  یک ویژگی دائم در چارچوب نظام 
سرمایه داری انگلی حاکم بر ایران بوده که 

تا مغز استخوان به امپریالیسم وابسته می 
از آنجا که امپریالیستها همواره و . باشد

ای اقتصادی بطور فزاینده ای بار بحرانه

مرگبار خود را نیز به اشکال مختلف بر سر 
نظام سرمایه داری وابسته ایران منتقل 

می کنند، در نتیجه در طول سه دهه 
گذشته لرزه های ناشی از هر موج بحران 

امپریالیستی با عواقب نابود کننده ای نظیر 
گرانی و تورم با شدتی دو چندان از کانال 

دوش کارگران و رژیم جمهوری اسالمی بر 

خلقهای تحت ستم ما سرشکن شده 
همچنین سیاستهای خانه خراب . است

کن اقتصادی جمهوری اسالمی، یعنی 
عدم سرمایه گذاری در بخش تولید و در 

مقابل واردات بی رویه، آزادی سازی 

قیمتها،  لغو سوبسیدها بویژه در بخش 
ناشی از پیشبرد  که تماما)انرژی 

و صندوق بین  یسیاستهای بانک جهان
رواج رانت خواری ( در ایران بودهالمللی پول 

با اتکا به امتیازات دولتی، منجر به تمرکز 
یک نقدینگی وحشتناک در دست دولت و 

مشتی سرمایه دار وابسته و مفتخور و 

آقازاده ها شده که نقش مخرب این پدیده 
نیز در رشد تورم و گرانی فزاینده در جامعه 

در . ر قابل انکار استتحت سلطه ما غی
نتیجه افزایش حقوق کارگران که بنا به 

-0برخی آمارها به طور متوسط بیش تر از 

درصد کل قیمت تمام شده کاالها را  ۰
تشکیل نمی دهد برخالف عوامفریبی 

حاکمان، به هیچ رو عامل مهمی در رشد 
گرانی و تورم و یا افزایش نقدینگی و عدم 

نبوده و " تغالاش"گرايش به تولید و رشد

 . نیست
 

همچنین در زمینه پوچ بودن ادعاهای فوق 
الذکر بلندگوهای دولتی باید توجه کرد که 

بنا به اعتراف خود مقامات جمهوری 

تاکنون روند افزایش  36از سال "اسالمی 

های  دستمزد نسبت به روند افزایش هزینه
درصد  966های کارگری  زندگی خانواده

دبیر کانون شوراهای ) ".است  تر بوده عقب

چگونه می توان ( اسالمی کار استان تهران
بدون نشان دادن اوج وقاحتی که شایسته 

استثمارگران است ادعا کرد که افزایش 
ناجیز حقوق کارگران عامل اصلی تورم و 

در سیستم ... رشد نقدینگی و گرانی و 
و باالخره . اقتصادی انگل صفت کنونی ست

" خطر"ا استناد به آنکه تبلیغاتی که ب

افزایش نقدینگی از عدم اضافه کردن 
دستمزدهای کارگران در حد ادامه بقاء 

دفاع و کارگران را محکوم به گرسنگی می 
کند، چه توضیحی در مورد وجود نقدینگی 

از )هزار میلیارد تومانی موجود  066

اظهارات وزیر اقتصاد و دارایی دولت 
. هددر جمهوری اسالمی می د( روحانی

چنین واقعیت هائی آشکار می کنند که 
بدون شک دستمزدهای ناچیز کارگران در 

سال گذشته عامل ظهور  92طول 
نقدینگی در این ابعاد سرسام آور و تورم و 

 . گرانی طبیعی ناشی از آن نبوده اند

 
در این میان ادعای دبیر کل کانون عالی 

که با ( دمحم عطاردیان)کارفرمایان ایران 
حداقل دستمزد الزم "ری مطرح کرد که مکا

است به میزانی باشد که معیشت یک 

خانواده با تعداد عائله متوسط را در حداقل 
ظرفیت "و این که گویا " تناسب تامین کند

کشور مانع چنین افزایشی ست، " اقتصاد
برای این که معلوم شود . قابل توجه است

افزایش دستمزد کارگران در سطحی که 

و خانواده شان تنها زنده بمانند تا که خود 
قادر باشند نیروی کار خویش را بازتولید و 

در اختیار همین استثمارگران قرار دهند، 
کنونی " ظرفیت اقتصاد"کامال در توان و 

کافی ست تنها یک نگاه به شرایط  هست
بهشت گونه ای که جمهوری اسالمی 

برای سرمایه داران داخلی و سرمایه های 

لیستی در بازار ایران ایجاد کرده امپریا
بیاندازیم تا معلوم شود که در سیستم 

اقتصادی ای که به برکت منابع طبیعی 
ارزان و نیروی کار فوق ارزان، هر ساله ده 

ها میلیارد دالر سود به جیب سرمایه داران 

داخلی و خارجی می ریزد، در اقتصادی که 

میلیارد دالر از  066تنها در یک رقم 

مدهایش توسط همین عالیجنابان و درآ
اربابانشان از کانالهای نامعلوم ناپدید و در 

واقع غارت می شود، ادعای افزایش 
نقدینگی در اثر پرداخت مزد کارگر به 

نسبت تورم موجود تا چه حد پوچ و ادعای 
در واقع، آنچه . وقیحانه استثمارگران است

که مانع افزایش دستمزد کارگران به نسبت 

تورم می شود همانا ظرفیت پایان  نرخ
ناپذیر حرص و طمع طبقه حاکم و سود 

جویی آنان است که چنین اجازه ای را 
و باالخره آنکه برای نشان دادن . نمی دهد

پوچی تبلیغات ضد کارگری اخیر می توان 

سازمان "متذکر شد که مطابق آمارهای 
مزد ساالنه کارگران در " بین المللی کار

نظیر لیبی و عمان و ترکیه  برخی کشورها
که فاقد بنیانها و ثروتهای ... و ونزوئال و 

طبیعی و ظرفیت رشد اقتصادی ای نظیر 
ایران و يا در حد ايران  می باشند به مراتب 

واقعیتی که . از کارگران ایران بیشتر است

نشان می دهد رژیم وابسته جمهوری 
اسالمی در مقایسه با بسیاری دیگر از 

همکار و ضد خلقی اش ضمن  رژیمهای
حفظ و گسترش یک نیروی کار فوق ارزان 

در ایران و در کنارش حفاظت از یک ارتش 

ذخیره کار انبوه و چند میلیونی، چه بهشت 
برینی برای امپریالیستها و سرمایه داران 

وابسته در ایران درست کرده است و چرا 
در .  به همین دلیل مورد حمایت آنهاست

که در زمینه برخورد وحشیانه واقع آنچه 

دولت روحانی نسبت به دستمزدهای 
کارگران و در واقع تشدید غارت نیروی کار 

کارگران برای پر تر کردن جیب های گشاد 
سرمایه داران شاهد آن هستیم تداوم 

منطقی یک سیاست کالن بورژوازی 
امپریالیستی در ایران است که از کانال 

ی و دولت رژیم وابسته جمهوری اسالم

جنایتکار روحانی برای تشدید نفوذ خود در 
جامعه ما و در همان حال برداشتن 

کوچکترین موانع بر سر گسترش مرگبار 
 .   خود تالش می کند

 

در چهارچوب حاکمیت نظام سرمایه داری 
وابسته ایران و دیکتاتوری وحشیانه ناشی 

از آن، مساله مبارزه برای تعیین و وصول 
یکی از ادالنه و انسانی یک دستمزد ع

زمینه های دائمی مبارزات طبقه کارگر 
را تشکیل می  ایران بر علیه طبقه حاکم

سال حاکمیت  92در طول  این مبارزه. دهد

جمهوری اسالمی هر چه وسیعتر و در 
همان حال با تشدید سرکوب کارگران 

توسط دولتهای مختلف جمهوری اسالمی 
 . خونین تر شده است

 

ساله زمامداری  6ثال در دوره به طور م
رفسنجانی جنایتکار، یعنی دوره بازسازی 

پس از جنگ که اسم رمز باز کردن هر چه 
بیشتر دروازه های اقتصاد وابسته در مقابل 

هجوم سرمایه های امپریالیستی بود، 

اجرای سیاستهای دیکته شده نهادهای 
امپریالیستی نظیر بانک جهانی و صندوق 

ل یک هجوم وحشیانه و بین المللی پو
سیستماتیک به طبقه کارگر ایران را ایجاب 

می کرد تا امر غارت و استثمار مضاعف 

دولت روحانی برای پاسخ به الزامات 
نظام بحران زده سرمایه داری وابسته 

یران و پیشبردبرنامه های ا

امپریالیستی ای که اسالف وی به 
پیش بردند، هجوم غارتگرانه و مرگبار 
دیگری به دستمزدها و از این کانال به 
زندگی و معاش کارگران ایران سازمان 

در چارچوب پیشبرد چنین . داده است
سیاستهای ضد خلقی ای ست که می 
توان فهمید که تصویب حداقل دستمزد 

اگر تازه پرداخت )هزار تومانی  806
آیینه تمام نمای انحطاطی ست ( شود

که حیات و هستی طبقه کارگر و به تبع 
از آن کل جامعه تحت سلطه ما را تهدید 

با چنین دستمزد ناچیزی که . می کند
حتی برای بقای یک خانواده بسنده 

سال زندگی در  91نخواهد کرد، سال 
از هیچ  زیر خط مرگ برای میلیونها تن

 .بودگان یعنی کارگران ایران خواهد بود
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تعدیل نیروی "نیروی کار کارگران  زیر اسم 

توسط بورژوازی وابسته به امپریالیسم " کار
دولت رفسنجانی در پیشبرد . میسر گردد

این ماموریت با ثابت نگاه داشتن 
ن و در همان حال آزاد دستمزدهای کارگرا

سازی قیمتها و لغو سوبسیدها هجوم 
مرگباری را به سطح معاش حیات کارگران 

موج بزرگ و خونین شورشها . سازمان داد

بطور مثال اعتصاب )و اعتصابات کارگری 
و سرکوب ( دلیرانه کارگران شرکت نفت

خونین و ترور برخی فعالین کارگری توسط 
انعکاس این سربازان گمنام امام زمان 

ترمهایی . هجوم به دستمزد کارگران بود

در آن دوره به تدریج در " خط فقر"نظیر 
توصیف وضع معاش طبقه کارگر بر سر 

 . زبانها افتاد
 

سال حکومت خاتمی و دولت او که با  6
" حقوق بشر"و " اصالح طلبی"ماسک 

برای سرکوب جنبش انقالبی مردم و تداوم 

امپریالیستی  پیشبرد همان برنامه های
روی کار آمده بود یکی دیگر از سیاهترین 

دوره های حاکمیت رژیم وابسته جمهوری 
تصویب . اسالمی بر علیه کارگران بود

وحشیانه ترین قوانین ضد کارگری و خارج 

نفر   46و بعداً زير  2کردن کارگاه های زیر 
از شمول قانون کار توسط خاتمی که منجر 

دستمزد های به سقوط هر چه بیشتر 
شد، تنها یک نمونه از سیاستهای "قانونی"

ضد کارگری بود که طبقه کارگر ایران را هر 

چه بیشتر به سوی فقر و گرسنگی سوق 
داد و آن را مجبور به مبارزه برای نجات از 

. نمود" فنا"و " خط بقا"زندگی در زیر 
انعکاس این موقعیت خود را در بروز موج 

اعتصابات کارگری  بزرگتری از مبارزات و
محروم نشان داد که شورش کارگران 

و سرکوب خونین آن از هوا و " خاتون آباد"

زمین یک نمونه فراموش ناشدنی از 
برای تغییر وضعیت زیست و مبارزه کارگران 

 . دآن را به نمایش گذار
 

وباالخره نوبت به دولت احمدی نژاد مزدور  

رسید که با سرعت بخشیدن به پیشبرد 
نامه های امپریالیستها در اقتصاد وابسته بر

ایران یعنی تداوم پروژه های خصوصی 
سازی، تالش برای قطع کامل سوبسیدها 

بویژه سوبسیدهای انرژی، واردات بی رویه 

کاالهای امپریالیستی، نابودی واحد های 
تولیدی و گسترش بی سابقه بیکاری و 

تعرض هر چه ... ارتش ذخیره کار و 
به کار و معاش کارگران  وسیعتری را

تا جایی که در دوره وی با . سازمان داد
توجه به وضعیت دستمزدها، وضعیت حیات 

طبقه کارگر ایران از سوی برخی باالییها به 

تشبیه شد ولی " زندگی در زیر خط مرگ"
وی درست به خاطر همین جنایات از 

" تشویق نامه"نهادهای امپریالیستی 
 . رسمی دریافت کرد

 

نون نیز دولت روحانی در چنین شرایط اک
مرگباری برای کارگران، برای پاسخ به 

الزامات نظام بحران زده سرمایه داری 
وابسته ایران و پیشبرد همان برنامه های 

امپریالیستی ای که اسالف وی به پیش 
بردند، هجوم غارتگرانه و مرگبار دیگری به 

دستمزدها و از این کانال به زندگی و 

 . کارگران ایران سازمان داده استمعاش 
در چارچوب پیشبرد چنین سیاستهای ضد 

خلقی ای ست که می توان فهمید که 
هزار تومانی  066تصویب حداقل دستمزد 

آیینه تمام نمای ( اگر تازه پرداخت شود)

سقوط و انحطاطی ست که حیات و 
هستی طبقه کارگر و به تبع از آن کل 

سال آتی جامعه تحت سلطه ما را در 
با چنین دستمزد ناچیزی . تهدید می کند

که حتی برای بقای یک خانواده بسنده 

سال زندگی در زیر  39نخواهد کرد، سال 
خط مرگ برای میلیونها تن از هیچ بودگان 

 39سال . یعنی کارگران ایران خواهد بود
سال گسترش باز هم هر چه بیشتر فقر و 

ابی، بیکاری و گرسنگی، افزایش کارتن خو
سالی که . فحشاء و دزدی و اعتیاد است

که به زندان بیشتر )ها " گرم خانه"صف 

شبیه است تا محلی برای اسکان افراد 
طوالنی ( گرسنه و بی خانمان در زمستانها

تر و اجساد بیشتری در شهرهای بزرگ و 
در زیر پای کاخهای سر به فلک کشیده 

. آقازاده های رذل جمع آوری خواهد شد

که در سایه سیاه فقر و بی  سالی
خانمانی پلهای زیر خیابانها و فاضالب ها 

پذیرای ( نمونه اخیر در خیابان تجریش)
تعداد بیشتری از قربانیان طبقه استثمارگر 

و رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی 

سالی که  تجارت فروش و . خواهد شد
نظیر )کرایه کودکان کارگران و زحمتکشان 

( محله دروازه غار تهراننمونه بازاری در 
تمامی فجایع . برکت بیشتری خواهد یافت

تنها انعکاس بخش کوچکی از جنایت 
وحشیانه ای ست که دولت روحانی با 

حمله به دستمزدهای بخور و نمیر کارگران 

 . در سال آتی سازمان داده است
 

به وجود آمدن چنین شرایط جهنمی برای 
ظام طبقه کارگر ایران ناشی ازسلطه  ن

استثمارگرانه حاکم و دیکتاتوری وحشیانه 

ای ست که سرمایه داران پست داخلی و 
از زیر عبای ( امپریالیستها)خارجی

آخوندهای مزدور حاکم بر آنان تحمیل کرده 
تحت این شرایط اسفبار در حالی که . اند

طبقه کارگر ایران محکوم به زندگی در 
ای شرایطی مشابه با کارگران اروپا در قرنه

شده است اما از سرکوب  43و  46

ددمنشانه ناشی از وجود دستگاه پلیسی 
هار و وحشی جمهوری اسالمی در قرن 

شدت برخورد . نیز برخوردار گشته است 54
دیکتاتوری حاکم با کارگران ما به آن حد 

رسیده که در ماه های اخیر کارگران تنها و 

تنها به دلیل مطالبه دستمزد عادالنه و از 
کمتر دریافت دستمزدهای معوقه خود  آن

در زمان زمامداری دولت روحانی مورد 
 ! سرکوب قرار گرفته و زندانی شده اند

 

شرایط جهنمی موجود هیچ راهی جز 
مبارزه برای تغییر آن را در مقابل کارگران 

. بجان آمده ما باقی نگذاشته است
جمهوری اسالمی با محکوم کردن کارگران 

و سرکوب " خط مرگ"ر به زندگی در زی
وحشیانه هر گونه اعتراض طبیعی آنان به 

این شرایط جهنمی، تنها و تنها زمینه های 

رشد مبارزه و آگاهی در میان ارتش 
کارگران و زحمتکشان ایران بر علیه کل 

نظام فاسد و ارتجاعی خویش را بارور می 
مبارزه ای که در مسیر یک انقالب . کند

گونه ظلم و  اجتماعی ریشه مادی هر

استثمار و سرکوب در جامعه تحت سلطه 
ما را نابود و سرانجام یک زندگی شایسته 

و انسانی در یک نظام دمکراتیک را برای 
 .کارگران ما تضمین خواهد نمود

 لغو مراسم روز جهانی زن در تهران توسط دولت روحانی
 ندگوهای تبلیغاتی حکومت مبنیبدنبال تبلیغات عوامفریبانه و پوچ اخیر برخی بل

 اسفند 4۰توسط دولت روحانی، ظهر روز " برسمیت شناختن روزجهانی زن"بر  
 نیروهای امنیتی رژیم مجوز مراسمی که برای زنان طرفداران اصالح( مارس 6) 

 قرار. طلبان حکومتی صادر شده بود را لغو و از اجرای برنامه آنان جلوگیری کردند 
 ان مراسم تعدادی از زنان و منجمله الهه کوالیی در این برنامهبود که در جری 

 سازمان "اعتماد"با همکاری روزنامه " گروه زنان مستقل عصر خرد"که توسط  
 با وجود صدور مجوز. سخنرانی کنند" ضرورت تشکل یابی زنان"یافته بود در مورد 

 جاد تجمع به بهانهبرای برگزاری این مراسم، مامورین امنیتی حکومت از ترس ای 

 خانه " روز جهانی زن اجازه صادر شده را لغو  و از برگزاری مراسم در  
 .در تهران کردند" اندیشمندان علوم انسانی

 
 "فعاالن زنان"مطابق اخبار منتشره در هین روز گروهی از زنان که از آنها با نام  

گرد آمده ولی در آن مراسم هیچ گونه سخنرانی یا برنامه ویژه ای " اعیموزه باغ نگارستان دانشکده علوم اجتم"نام برده شده در  

مارس به عنوان روز  6رژیم زن ستیز جمهوری اسالمی از ابتدای سر کار آمدنش  با عدم به رسمیت شناسی . برگزار نشده است
 .   ان را سرکوب کرده استجهانی زن، هر گونه تالش برای برگزاری مستقل این روز جهانی از سوی زنان را ممنوع و آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجمع شرکت کنندگان در مراسم روزجهانی زن

 تهران  پس از لغو مراسم "خانه اندیشمندان علوم انسانی"در  
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دوستان راديو صدای : همراه راديو

همراه، با شما همراه هستیم و 

همانگونه که در ابتدای برنامه اعالم 
مروز رفیق سهیال از فعالین کرديم، ا

چريکهای فدايی خلق را، از کشور 
کانادا همراه خودمان داريم که 

مارچ، روز جهانی زن، با  6پیرامون روز 

الزم . ايشان گفتگويی خواهیم داشت
به توضیح است که اين گفتگو قرار بود 

قبل از هشت مارس باشد، ولی به 
رفیق . داليلی به امروز موکول شد

 .به صدای همراه خوش آمدیدسهیال، 

به شما  با سالم :سهیال دهماسی
 سپاس و درود به شنوندگان گرامیو

در ابتدا اجازه بدهید به : راديو همراه
شما و رفقای چریک های فدایی خلق 

ایران، بابت برگزاری جلسه پلتاکی که 
مارس، به مناسبت  9در روز 

گرامیداشت روز جهانی زن داشتید، 

بگویم و در ابتدا اگر خسته نباشید 
مایل باشید ابتدا کمی در مورد این 

جلسه و برگزاری آن برای ما توضیح 
 .دهید

 

مارس، برنامه ای در  3بله، روز  :پاسخ
پالتاک داشتیم که مستقیمأ هم از 

پخش شد، که حدود " وی. سیاهکل تی"
وی برنامه را می ديدند و .نفر از تی 4466

ابتدای برنامه، در . نفر هم در پالتاک 466
پیام رفیق اشرف دهقانی به مناسبت 

روزجهانی زن، توسط رفیق مجری برنامه 

بخش های ديگر مراسم هم . خوانده شد
خیلی خوب بودند، شعرخوانی داشتیم، و 

و کلیپ هايی . خاطرات زنان کارگر هم بود
. در اتاق آپلود شده بود و نمايش داده شد

تأثیر بخصوص چیزی که من را خیلی تحت 

قرار داد، صحبت های رفیق کارگری بود که 
از تجربه های تلخ خودش در کارخانه ها و 

چیزهايی که اين . تولیدی های ترکیه گفت
رفیق گفت، تجارب اين رفیق در مورد همه 

و در واقع در همه )زنان کارگر در ايران 

زنان کارگر شريفی . صدق می کند( جهان
و که برای تأمین زندگی خودشان 

فرزندانشان، توی کارخانه ها و کارگاه ها 
شديدأ کار می کنند، کارهای بدنی دشوار 

می کنند، و آسیب های جسمی می 
و بدتر از آن، ... بینند، کمر درد و غیره

آسیب های روحی که به زنان کارگر وارد 

میشه، به خاطر اين که کارفرما تالش می 
کند سؤاستفاده جنسی کند از کارگران 

خیلی از خودکشی های زنان تحت . زن

در اين . ستم به خاطر همین است

. مراسم؛ رفقايی هم شعرهايی خواندند

يکی از شعرها هم درباره خودکشی زنان 
تحت ستم در ايران بود که شنیدن آن هم 

هر . خیلی روی انسان تأثیر می گذاشت
کدام از خاطراتی که در مراسم گفته شد و 

، گوشه هايی شعرهايی که خوانده شدند

از واقعیات بسیار تلخ زندگی پر از رنج و 
ستم زنان کارگر و زحمتکش در کشورمان 

 .مراسم خیلی خوبی بود. بود
 

با توجه به پیشینه روز : راديو همراه

زن که اساساً در رابطه با زنان کارگر 
و همانطور که خود  -به وجود آمده

شما هم می دونید که کالرا زتکین به 
رزات زنان کارگر نیویورک، یاد مبا

با  -ت مارس را روز زن اعالم کردشه
توجه به چنین پیشینه ای که داريم و 

در تاريخ هم ثبت شده، چرا شما از 

رفع ستم از همه زنان صحبت می 
کنید، یعنی به طور کلی خواهان از 

و . بین بردن ستم علیه زنها هستید
فقط روی زنان کارگر متمرکز می 

  شوید يا نه؟

 
اگر بحث بر سر تمرکز باشد، : پاسخ

اساساً مسأله ما این است که، فقط زنان 
کارگر، در اتحاد با مردان کارگر، می توانند 

در مسیر مبارزه برای سوسیالیسم، به 
طور قاطع و همه جانبه علیه ستم بر زن 

و تنها طبقه کارگر، متشکل از . مبارزه کنند

ه انقالب را زنان و مردان کارگر، قادر است ک
به سمت از بین بردن هر نوع ستم در 

. جامعه، منجمله ستم بر زن، رهبری کند
بنابراين، زنان کارگر بايد صف مبارزاتی 

ولی از . اشان را از زنان بورژوا جدا کنند

طرف ديگر، ما مخالف سرسخت ستم در 
درنتیجه، . جامعه هستیم، هر نوع ستمی

ان صحبت از رفع ستم از همه زنوقتی 
است، يا به طور کلی وقتی که ما از رفع 

ستم برزنان صحبت می کنیم، معنی آن 

است که ما کوچکترين ستمی را به اين 
هیچوجه برنمی تابیم و از اين جهت است 

که خواهان سرنگونی انقالبی سیستم 
سرمايه داری و برقراری جامعه 

سوسیالیستی هستیم، که در آن، هر نوع 
ه هر کسی که می ستمی در جامعه، علی

اين موضع ما . شود، از بین برده شود

اين را هم بگويم که زنان کارگر و . است
زحمتکش اکثريت جمعیت زنان جامعه را 

و بنابراين، بديهی است . تشکیل می دهند
که تالش ما هم برای از بین بردن هر نوع 

ز همه، به نفع اظلم و ستم بر زن، بیشتر 

م می شود که زنان کارگر و زحمتکش تما

 .اکثريت جامعه زنان را تشکیل می دهند
رفیق سهیال، شما از : سؤال

سرنگونی انقالبی سیستم سرمايه 
نگونی، چه نوع راين س. داری گفتید

سرنگونی است؟ آيا سرنگونی ای 

است که ما در سالهای گذشته به 
ويژه در کشورهای عربی ديديم، و يا 

سرنگونی تمام و کمال سیستم 
 است؟

 

بله، مسلم است که وقتی که ما  :پاسخ
سرنگونی سیستم سرمايه داری  در مورد

در ايران صحبت می کنیم، اوأل منظور 
سرنگونی جمهوری اسالمی از طريق يک 

حرکت انقالبی و پیروزمند توده های 
انقالبی کشورمان به رهبری طبقه کارگر 

و در ثانی، از آنجا که در کشور ما . است

اری وابسته حاکم سیستم سرمايه د
است، سلطه امپريالیست ها بر کشور ما 

از طريق يک )نیز بايد به همین ترتیب 
قطع شود تا ( انقالب به رهبری طبقه کارگر

. ما بتوانیم انقالب پیروزمندی داشته باشیم

اين وجه وابستگی سرمايه داری در ايران 
يعنی يک . را بايد در نظر داشته باشیم

ا، علیه امپريالیسم هم جنبه از مبارزات م
در آن صورت است که ما می . هست

توانیم يک جامعه آزاد و واقعأ دمکراتیک در 
کشورمان ايجاد کنیم که زمینه به وجود 

بیاد برای اين که  هر نوع ستمی در 

کشورمان را، در نتیجه اين انقالب رفع کنیم 
يک . و به آزادی و برابری واقعی برسیم

تواند ما را به آنجا  انقالب پیروزمند می
 .برساند

 

ما می دانیم که سرمايه داری : سوال
و امپريالیست ها با نیروی قهر و 

سرکوب خودشان، با کارگران و 
و بايد با . زحمتکشان برخورد می کنند

يعنی . همان سالح با آنها برخورد کرد

سرنگونی انقالبی قهرآمیز، مسئله 
ای است که ما می دانیم يک روز به 

رفیق سهیال، . ر خواهد نشستبا
مالحظاتی "موضوع سخنرانی شما، 

بی . بود" در باره مسائل جنبش زنان
تردید نمی توانیم هیچ حرکتی را به 

پیش ببريم، بی آنکه از ریشه ها ی 

. تاریخی و گذشته اش آگاه نباشیم
پس باید پاسخی برای این پرسش 

بیابیم که هشت مارس از کجا و 
 چگونه آغاز شد؟

 

 مارس 8با رفیق سهیال دهماسی به مناسبت  "هرادیو همرا"گفتگوی 

در سوئد گفتگویی را " رادیو همراه"مارس، روز جهانی زن،  6به مناسبت  3011مارس  11در تاریخ دوشنبه : توضیح
متن این گفتگو را از گفتار " پیام فدایی. "با رفیق سهیال دهماسی از فعالین چریکهای فدایی خلق ایران ترتیب داد

فایل صوتی این . تبدیل و با برخی ویرایشهای جزئی به این ترتیب به اطالع عالقه مندان می رساند به نوشتار

 .گفتگو در سایت سیاهکل از طریق آدرس زیر قابل دسترسی ست
http://www.siahkal.com/audio-speeches.htm 
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نامگذاری هشت مارس به عنوان  :اسخپ

روز جهانی زن در رابطه با مبارزات انقالبی 
زنان کارگر بود و توسط زنان کارگر و 

سوسیالیست اين روز را نامگذاری کردند و 
آن را به يکی از روزهای مهم تقويم سرخ 

جنبشی که در واقع )جنبش انقالبی زنان 
د زمانی انقالبی و مترقی و پیروزمند خواه

بود که رهبری زنان آگاه طبقه کارگر در آن 

در زمانی که اين روز . است( برجسته باشد
به پیشنهاد کالرا زتکین نامگذاری شد، 

زنان سوسیالیست طبقه کارگر، مبارزات 
سرسختانه ای را برای آزادی زنان از ظلم و 

ستم سیستم سرمايه داری، به پیش می 

ان بورژوا بردند و در مبارزات خودشان، با زن
به عنوان . مرزبندی دقیق و روشن داشتند

مثال يکی از خواسته های جنبش زنان در 
زنان . برای زنان بود" حق رأی"آن موقع 

کارگر سوسیالیست با توجه به شرايط 
دمکراتیکی که در آن زمان وجود داشت، 

مبارزه می کردند که قانون انتخابات دولت 

دهند به را در کشورهای اروپايی تغییر ب
. طوری که زنان هم حق رأی داشته باشند

هدف زنان کارگر سوسیالیست اين بود که 
با استفاده از حق رأی، ابزار ديگری را به 

دست بیاورند برای پیشبرد مبارزات انقالبی 

اشان برای رسیدن به هدف نهايی، که 
سرنگون کردن سیستم سرمايه داری و 

عنی، ي. برقراری جامعه سوسیالیستی بود
مبارزات زنان آگاه طبقه کارگر، به گرفتن 

ختم نمی شد، حق رأی اولین " حق رأی"

قدمشان بود به سمت پیشروی انقالبی به 
اما . سوی برقراری جامعه سوسیالیستی

زنان بورژوا هم در آن زمان وارد جنبش 
شده بودند و می خواستند با " حق رأی"

گرفتن حق رأی، از نظر سیاسی با 
بورژوای هم طبقه خودشان برابر مردهای 

در واقع، هدف نهايی زنان کارگر و . بشوند

زنان . زنان بورژوا با هم خیلی تفاوت داشت
بورژوا هم به عنوان بخشی از طبقه ظالم 

حاکم، دشمن طبقاتی زن کارگر محسوب 
درنتیجه، تاريخ هشت مارس به . می شود

کارگر، روز سرخی زن مثابه روز جهانی 

قويم مبارزاتی طبقه کارگر، روز است در ت
سرخی که سمبل اتحاد طبقاتی زن و مرد 

کارگر، و مبارزه طبقاتی زن کارگر با طبقه 
. بورژوا و از جمله، با زنان بورژواست

بنابراين، خیلی مهم است که در چنین 
روزی، با توجه به اين تاريخچه، ما بر 

مسئله مرزبندی های زنان طبقه کارگر 

م، زيرا که اين بخش مهمی از پافشاری کنی
در مراسمی هم که ما . تاريخ اين روز است

به مناسبت روز جهانی زن برگزار کرديم، 
و از نظر ما، . روی اين مسئله تأکید کرديم

تأکید بر اين مرزبندی، يکی از نکات 

پراهمیت و برجسته در نگاهی به اين 
 .تاريخچه است

 
م اجازه بدهید که اعال: راديو همراه

تا  1611کنیم که کالرا زتکین بین 

زندگی کرده و مبارز کمونیست  1911
و سوسیالیست آلمان بوده که از 

حقوق زنان دفاع می کرده و يکی از 
. رهبران جنبش بین الملل زنان بود

زتکین از اعضای هیئت رئیسه حزب 

و او از . سوسیال دمکرات آلمان بود

رفقای قديمی رزا لوکزامبورگ و در 

اسپارتاکیست "کیل فراکسیون تش
و حزب کمونیست آلمان، کمک " ها

های بسیاری را از زتکین، در تاريخ 
برگرديم به آفیش  .می شود پیدا کرد

شما مجددأ، در آفیش برنامه ای که 

داشتید، صحبتی از لنین، آموزگار کبیر 
بدون "کارگران و زحمتکشان آمده؛ 

زنان هیچ جنبش واقعی توده ای 
، حال، "وجود داشته باشد نمیتواند

پرسش اینجاست، با توجه به گذشت 

صد و چهار سال که از این روز یعنی 
روز جهانی "نامگذاری هشت مارس 

گذشته است، وضعیت زنان ایران " زن
را در حال حاضر، زير سلطه حکومت 

سرمايه داری جمهوری اسالمی، 
 چگونه می بینید؟

 

وضعیت امروز زنها در ايران،  :پاسخ
انعکاس روشنی از سلطه امپريالیسم و 

سیستم های سرمايه داری وابسته به آن 
شدت ديکتاتوری و ظلم و ستمی . است

که در ايران است، چیزی از جناياتی که در 

سوريه و لیبی و غیره شده و دارد میشود، 
نمی دانم صحنه ای را ديده ايد . کم ندارد

که يکی از هزاران مزدوری که آمريکا 
کرده و به جان مردم اين کشورها مسلح 

انداخته، يک نفر را به قتل رساند و قلبش 
آنچه که دارند به سر . را درآورد و خورد

مردم ما، بخصوص زنان کارگر و زحمتکش، 

. می آورند، دست کمی از آن ندارد
جمهوری اسالمی با قوانین و فرهنگ زن 

که پوشش مذهبی هم )ستیز و ارتجاعی 
ظر زندگی زنان را به جهنم از هر ن( دارند

از حجاب اجباری گرفته تا . تبديل کرده

دستمزدهايی که حتی از حقوقهای ناچیز 
مردهای کارگر و زحمتکش کمتر است و در 

بسیاری موارد هم ماه ها پرداخت نمی 
شوند، و محیط های کار که از کمترين 

به )امکانات ايمنی در آنها خبری نیست 

پیش شنیديم که دو عنوان نمونه چند وقت 
زن در آتش سوزی کارگاهی در خیابان 

، فقر و گرسنگی و (جمهوری کشته شدند
بی خانمانی و بعد هم اخراج و زندان و 

شکنجه معترضین، و غیره به کنار، هر روز 

تعداد زنانی که به خاطر شکستن زير بار 

اين همه ظلم، خودکشی می کنند هم 
ر و زنان در محیط کا. بیشتر شده است

خانه و خیابان با آزار جنسی و انواع ديگر 
خشونت هم روبرو هستند که بر اساس 

قانون و فرهنگ ارتجاعی اسالم، علیه زِن 
زن از نظر جمهوری . سرکش واجب است

اسالمی، موجود حقیری است، موجود 

آوردنش، " سر راه"نادانی است که برای 
اين . هر ضربه ای علیه او روا است

که جمهوری اسالمی، شرايطی است 
تحت حمايت امپريالیست ها، برای زنان 

اما زنان که از يک طرف، . ايران ايجاد کرده

به خاطر گسترش سیستم تولید سرمايه 
داری، هر روز بیش از پیش به بازار کار 

کشیده شده اند، از طرف ديگر هم، به 
خاطر تجارب روزمره زندگی تلخی که دارند، 

حافات و ظلم و در مقابل همه اين اج
ستمها مقاومت کرده و در هر فرصتی که 

به دست آورده اند، با اين رژيم که آشکارا 

حامی طبقه سرمايه دار وابسته است، 
اين وضعیت زنان در ايران . مبارزه کرده اند

اگر به حرف لنین مراجعه کنیم و . است
نگاهی بیاندازيم به صد سال گذشته ايران، 

ما هم، زنان نقش  می بینیم که در کشور

انقالبی -مهمی در جنبش های توده ای
به عنوان مثال، اگر به مبارزه . داشته اند

مسلحانه انقالبی جوانان مبارز و آگاه دهه 
نگاه کنیم، می بینیم که حضور زنان  36

چريک فدايی خلق در آن بسیار برجسته و 

زنان چريک فدايی درواقع با . تأثیر گذار بود
زه مسلحانه، ضربه بزرگی شرکت در مبار

و وقتی مردم . بر فرهنگ مردساالرانه زدند
ديدند که زن های انقالبی چطور تا آخرين 

نفس کنار مردهای انقالبی می جنگند، 
ديگر آن افسانه ای که زن موجود ضعیفی 

است و يا جای او در آشپزخانه است، در 

اين گونه بود . فرهنگ جامعه ما رنگ باخت
فدايی خلق در واقع کاری  که زنان چريک

ترين ضربه ها را به فرهنگ مردساالرانه 
طبقه حاکم فرود آوردند و به شکلی 

انقالبی، بسیاری از تابوها را که علیه زنان 

بود، شکستند، و جهشی بزرگ در جنبش 
و بعد هم، . انقالبی زنان ايجاد کردند

را داشتیم که زنان جوان  3۰انقالب 
کت داشتند که از انقالبی ای در آن شر

مبارزات خواهران انقالبی خود در سالهای 
پیش از آن، درس آگاهی و مبارزه گرفته 

انقالبی -و بعد هم خیزش توده ای. بودند

را داشتیم که همه دنیا شاهد مبارزات  66
بنابراين، . قهرمانانه زنان تحت ستم بودند

وضعیت کنونی زنان ايران، اين خصلت 
و مبارزه را هم در ايستادگی و مقاومت 

خود دارد، که برجسته ترين خصلت وضعیت 

 .کنونی زنان در ايران است
 

رفیق سهیال، شما به موردی : سوال
اشاره کرديد در رابطه با کلیپ هايی 

يکی از . که میشه در اينترنت پیدا کرد

آنها هم در رابطه با جهاد نکاح است 
که از طرف دمحم العريفی ، يکی از 

علمای عربستان که عضو  مشهورترين
اتحاديه علمای جهان اسالم هم 

و . هست، اين به اصطالح جهاد را داده

بر اساس فرهنگ و قوانین 
با  مردساالرانه جمهوری اسالمی،

پوشش اسالمی، دست سرمايه دار 
باز است که به زنان حقوق کمتری 
نسبت به کارگر مرد بدهد، و خیلی از 
قوانینی که دست ساز خودشان 

. هست را هم در مورد زنان رعايت نکند
زيرا که فرهنگ ارتجاعی مذهبی آنها 
اين اجازه را به آنها می دهد، زن را 
شهروند درجه دوم معرفی می کند، و 
واضح است که سنتهاو مذهب 
ارتجاعی پوشش خوبی است برای 

درنتیجه برای اين . قوانین زن ستیزانه
که سرمايه دار راحت تر و بدون دردسر 

و  قانونی و فرهنگی، بتواند چنین ظلم
ستمهايی را به زنان کارگر و زحمتکش 
بکند، مذهب ارتجاعی و قوانین و 

 .فرهنگش خیلی مناسب هستند
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يکی از مشکالتی که ايجاد می کند 

اين است که زن به عنوان يک وسیله 
برای جنگ و برای اهداف سیستم 

. سرمايه داری و امپريالیست هاست
اين امپريالیست ها و سرمايه داران 

آفرينند ولی هستند که جنگ می 
مردم و به ويژه کودکان و زنان بايد 

ازدواج چند . بهای آن را بپردازند

ساعته ای که جنگجويان برای 
فرونشاندن غرايز جنسی خودشان 

می توانند انجام بدهند تا با روحیه 
در اين مدت . بیشتری به جنگ بروند

هم ديديم که زنان تونسی بیشترين 

چرا اين  .آمار را در اين مورد داشتند
همه ظلم؟ چرا اين رژيم ها و به ويژه 

رژيم ددمنشی که در ايران هست، و 
ريشه . با آن کارهای قرون وسطايی

اين همه ستم، ستم، شما چگونه 
 می بینید؟

 

با آن نمونه ای که شما مثال زديد،  :پاسخ
و يا با آن وضعیتی که در ايران هست که 

همه اين ظلم و ستم هايی که می شود، 
ير پوششی از اسالم، فرهنگ و کأل ز

مذهب ارتجاعی پنهان می شود، ممکن 

است کأل اين توهم را ايجاد کند که هدف از 
ی اينهاست؛ "خدا"همه اين حرکتها، مثأل 

يعنی تصور شود که ريشه همه اين حرکت 
ی آنها يا "خدا"هايشان به اصطالح 

اما اينطور . اعتقادات موهوم آنهاست

واهیم واقعأ ريشه و دلیل اگر ما بخ. نیست
اين همه ظلم و ستم را پیدا کنیم، بايد 

بدانیم که به طور کلی ريشه اصلی اين 
همه ظلم و ستم بر زنان و کأل بر همه 

زحمتکشان و طبقه کارگر، به طور کلی 
جامعه طبقاتی است که در عصر ما 

يعنی . سیستم سرمايه داری است

سودجويی اقتصادی طبقه سرمايه دار 
اکم، عامل اصلی همه اين ظلم و ستم ح

به عنوان مثال، خیلی روشن . ها است
است که استخدام زنان کارگر خیلی 

سودآور است برای سرمايه دار، چون که بر 

اساس فرهنگ و قوانین مردساالرانه 
جمهوری اسالمی، با پوشش اسالمی، 

دست سرمايه دار باز است که به زنان 
مرد بدهد، و  حقوق کمتری نسبت به کارگر

خیلی از قوانینی که دست ساز خودشان 
. نیز هست را هم در مورد زنان رعايت نکند

زيرا که فرهنگ ارتجاعی مذهبی آنها اين 

اجازه را به آنها می دهد، زن را شهروند 
درجه دوم معرفی می کند، و خیلی واضح 

است که سنت ها و مذهب ارتجاعی هم 
 پوشش خوبی است برای قوانین زن

درنتیجه برای اين که سرمايه دار . ستیزانه

راحت تر و بدون دردسر قانونی و فرهنگی، 
بتواند چنین ظلم و ستمهايی را به زنان 

کارگر و زحمتکش بکند، مذهبی ارتجاعی و 
. قوانین و فرهنگش خیلی مناسب هستند

در جوامعی مثل ايران و کشورهای مشابه، 

ه و هر زمان که مذهب میاد که تضعیف بش
هر وقت که مردم به تدريج دارند از اين 

مذهب فرار می کنند، طبقه سرمايه دار 
حاکم داخلی و امپريالیست ها به کمک 

مذهب می آيند و دوباره يک جان تازه ای 

می دهند به مذهبی که در حال جان دادن 

در ايران  3۰اين کار در زمان انقالب . است
مذهب داشت در جامعه از بین می . شد

رفت، امپريالیست ها جمهوری اسالمی و 
مذهبش را حاکم کردند که دوباره، هم 

قدرت بیشتری دادند به مذهب و هم به 
با اين . مقاصد اقتصادی خودشان رسیدند

حال، خود مذهب ريشه ستم بر زنان 

چون به عنوان مثال، جمهوری . نیست
ی آسمانی اش "خدا"اسالمی به خاطر 

زن را حاکم کرده، نیست که قوانین کار ضد 
خدای آنها روی زمین است، منافع 

اقتصادی سرمايه دارها، خدای واقعی 

پس برای از بین بردن هرگونه . آنهاست
سیاسی -ظلم و ستم، بايد قدرت اقتصادی

را از ظالمان و استثمارکنندگان واقعی 
يعنی بايد طبقه سرمايه دار را . گرفت

ند، سرنگون کرد و در طی يک انقالب پیروزم
سیستم سرمايه داری را ريشه کن کرد و 

جامعه بی طبقه ای ايجاد کرد که در آن 

هیچ زمینه ای برای ظلم و ستم وجود 
از اين جهت است که . نداشته باشد

بررسی ريشه واقعی ظلم و ستم بر زنان 
 .اهمیت دارد

 

موج اول فمنیسم، اشاره ای : سوال
به دورانی از فعالیت های فمنیستی 

ه در طول قرن نوزده و اوايل دارد ک
قرن بیست در انگلستان، کانادا، هلند، 

تمرکز . اياالت متحده آمريکا اتفاق افتاد

اين جنبش روی نابرابری ها در حقوق 
قانونی و عمدتأ به دست آوردن حق 

رفیق سهیال، به . رأی برای زنان بود
نظر شما که فعال جنبش زنان 

روز هستید، آیا رهبری و هدایت چنین 
تاریخی، در دست فمینیست ها 

 است؟ 

 
ما االن در رابطه با اين صحبت  :پاسخ

کرديم که اگر بخواهیم مبارزه واقعی ای 
برای از بین بردن همه ظلم و ستم های 

موجود، داشته باشیم، بايد ريشه ستم بر 

حاال ببینیم که آيا . زن را بشناسیم
فرهنگ "فمنیست ها که مذهب و يا 

را ريشه ستم بر زن می " مردساالرانه
دانند، می توانند مبارزه درستی را به پیش 

اگر بخواهی يک مبارزه . ببرند؟ مسلمأ نه
واقعی را به پیش ببری، بايد ريشه اصلی 

يک گروه از . ظلم و ستم را بشناسی

فمنیست ها می گويند که ريشه ستم بر 
زن مذهب است، يعنی اگر مذهب را از بین 

ستم ها ريشه کن می  ببری، همه ظلم و
و يا عده ای می گويند فرهنگ . شود

مردساالرانه، يا خود مردها ريشه ستم بر 

کأل همه فمیست ها، . زنان هستند
زنها به " دشمن"ها را به طور کلی "مرد"

شمار می آورند، از آنجا که فمنیست ها 
ريشه ستم بر زن را سیستم سرمايه 

ن داری نمی دانند، بلکه به قول خودشا

خشونت طلب و زن ستیزانه مرد را " ذات"
وقت ن ريشه اين ستم ها می دانند، آ

مسلم است که نمی توانند مبارزه ای 
واقعی برای ريشه کن کردن ستم بر زنان 

فمنیست ها مردها را هدف . داشته باشند

مبارزات خودشان قرار داده اند، نه سیستم 

سرمايه داری را که عامل اصلی هر نوع 
. جامعه طبقاتی امروزی است ستم در

برخی از فمنیست ها هم ادعا می کنند 
سوسیالیست يا مارکسیست هستند، اما 

درواقع سوسیالیسم و مارکسیسم را 
تحريف می کنند تا با نظرات انحرافی اشان 

جورش کنند، آنها هم حتی ريشه ستم بر 

( اصطالحأ ريشه ستم جنسیتی را)زنان را 
دانند، بلکه به  سیستم سرمايه داری نمی

سیستم فرهنگی پاتری "قول خودشان 
می دانند، درحالی که چنین " آرکی

. اختراع تخیلی آنهاست" سیستمی"

فرهنگ مردساالرانه سیستمی زيربنايی 
نیست، فرهنگ و قانون و مذهب و غیره، 

همه اينها روبناهای سیستم اقتصادی 
اقتصاد زيربنا و ريشه ستم . هستند

هرچه . خدمت زيربناست روبنا در. هاست
رنگ و رو و ظاهر خانه ات را درست کنی، 

زيربنای کلنگی اش روی سرت خراب می 

بايد خرابش کنی و خانه ای با . شود
زيربنای جديدی بسازی که روبنای خاص 

بايد جامعه . خودش را داشته باشد
طبقاتی را خراب کنی و جامعه 

سوسیالیستی بسازی که جايی برای اين 

فمنیست ها قادر . ستم نماند در آنظلم و 
به درک اين واقعیت علمی نیستند و نمی 

توانند برای از بین بردن ستم جنسیتی 
عالوه بر آن، نظرات . مبارزه ای واقعی بکنند

انحرافی آنها، خودش معضلی است که 

جنبش انقالبی زنان بايد با اين نظرات 
انحرافی مقابله کند که بتواند پیش برود در 

 . ارزهمب
در ايران هم بخصوص؛ جمهوری اسالمی 

حافظ نظام سرمايه داری وابسته است و 
ديکتاتوری عريان و عنان گسیخته هم ذاتی 

اين سرمايه است و بر اين اساس است 

که جمهوری اسالمی زنان را به اين شکل 
که در اين رابطه به اندازه . سرکوب می کند

 . کافی صحبت کرديم
 

، میشود گفت که شوربختانه: سوال

فرهنگ حاکم بر کشور ما نه تنها به 
برابری زن و مرد باوری ندارد، بلکه اين 

فرهنگ به شدت از زن ستیزی پر 
است و ما می بینیم که در هر جايی 

رد پای اين برخورد با زن، در فرهنگ 
ايرانی و زورگويی که انجام می شود، 

و مردها آنجا دست باالتری را دارند، 

ولی يکی از اين . شود ديده می
موارد، قوانین وحشیانه ضدکارگری 

است که علیه کارگران زن در نظام 
سرمايه داری حاکم بر ايران در ادوار 

مختلف، در سالهای حاکمیت ننگین 

يعنی از روز . اين رژيم همیشه بوده
اولی که جمهوری اسالمی به 

رسمیت شناخته شد با تمامی 
ش تا رهبران و رياست جمهوری هاي

يعنی نمیشه دوره ای را به . به امروز

اصطالح کمتر و يا دوره ای را بهتر و يا 
در اين سی و . بدتر نامگذاری کنیم

چند سال، همه ادوار در زن ستیزی و 
دانقالب و برابری، ضضدکارگر بودن و 

در رابطه با . يک عمل را انجام داده اند
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قوانین وحشیانه ای که بر علیه زنان 

نجام میشه و هزینه سنگینی کارگر ا
را پرداخت می کنند، از شما می 

خواهیم که اگر صحبتی داريد، 
 .بفرمائید

 
قبل از اين که به قوانین نگاه کنیم،  :پاسخ

اشاره کنم که فرهنگ زن ستیزی که در 

جامعه ما غالب شده، درواقع توسط رژيم 
ما در هر دوره . مرتبأ باز سازی می شود

های انقالبی جامعه ای ديديم که نسل 
و يا در زمان  3۰به عنوان مثال نسل سال )

مبارزات مسلحانه انقالبی چريک های 

در هر دوره ای آمدند که ضربه ( فدايی خلق
و در هر . ای به اين فرهنگ زن ستیز بزنند

نسل انقالبی، فرهنگ انقالبی و روابط 
خوب انسانی رشد می کرد، و تالش می 

الی انقالبی خود را کردند که آن فرهنگ وا
اما هر بار که . در جامعه نیز نشر بدهند

در اثر )فرهنگ و آگاهی های انقالبی 

در حال رشد در جامعه ( مبارزات انقالبی
بود، با شکست انقالب مجددأ جلوی رشد 

فرهنگ انقالبی گرفته می شد، نسل 
انقالبی و فرهنگ انقالبی اش سرکوب 

مجددأ میشد، و طبقه سرمايه دار حاکم 

. فرهنگ ارتجاعی خود را تقويت می کرد
بنابراين، فرهنگ ارتجاعی ای که می بینیم 

در جامعه رشد کرده، فرهنگ طبقه 
فرهنگ طبقه . سرمايه دار حاکم است

 .کارگر آگاه نیست

اگر برگرديم به سوال شما در رابطه با 
قوانین زن ستیز و ضدکارگر، اگر فقط به 

یم که در دستمزدهای ناچیزی نگاه کن
و برابر با کار کارگر )مقابل کار طاقت فرسا 

به زنان کارگر ما پرداخت میشود، اوج ( مرد
تبعیض . استثمار سرمایه دارها را می بینیم

حقوقی، واضح ترين نشانه ستم بر زنان 

تبعیض های ديگری هم درقانون . است
جمهوری اسالمی علیه زنان وجود دارد که 

ن تبعیض در درواقع برای تحکیم هما
. دستمزد و جايگاه اقتصادی زن کارگر است

اگر سرمايه دار داخلی و خارجی بايد 

دستش باز باشد که از اين ارتش عظیم 
کارگر فوق ارزان استفاده اقتصادی کند، يک 

روبنای فرهنگی و قانونی هم بايد برای 
بايد سرمايه . توجیه آن مرتبأ بازسازی شود

ای به فرهنگ دارها مواظب باشند ضربه 
ارتجاعی نخورد، هر روز محکم ترش کنند و 

بر اساس آن قوانین ضدکارگری و ضد زن 

بگذارند و بر روی همه اينهاست که می 
توانند راحت تر، به زن کارگر ستم کنند و 

فوق سود از کار و دسترنج زنان کارگر به 
بنابراين، اين فرهنگ در . دست بیاورند

، قوانین بسیار خدمت به قوانین ضدکارگری

زن ستیز، خدمت می کند به طبقه 
سرمايه دار برای به دست آوردن فوق سود 

 .     از قبل کار زنان کارگر
 

در مورد اجحافاتی که میشه، : سوال

در مورد ستمی که می شود، بسیار 
حال بپردازيم به امر . صحبت کرديم

چه بايد کرد رفیق . رهايی زنان
یی فدایی سهیال؟ و اصوأل، چریک ها

خلق، چه طرح و برنامه ای برای 
 تحقق رهايی زن، داشته و دارند؟

 
چريک های فدايی خلق ايران،  :پاسخ

آزادی واقعی زنان را از هر نوع ستم 
جنسیتی، در پیوند با مبارزه طبقاتی 

پرولتاريا برای سرنگون کردن جامعه 

طبقاتی و برقراری جامعه سوسیالیستی 
نامه چريکهای فدايی درنتیجه بر. می دانند

خلق ايران برای نابودی کامل همه ستم 
ها علیه زنان، سازمان دادن مبارزه زنان 

ستمديده در پیوند با مبارزات انقالبی طبقه 

کارگر برای نابودی کامل جمهوری اسالمی 
و سیستم سرمايه داری وابسته به طور 

. کلی، و ايجاد جامعه سوسیالیستی است
ريکهای فدايی خلق اين درنتیجه، برنامه چ

است که شرايطی ايجاد شود که بتوانیم 
نیروهايمان را در جهت سرنگونی کامل 

سیستم سرمايه داری در ايران و ايجاد 

جامعه سوسیالیستی متحد کنیم، تا 
نیروهايمان هدر نرود و بتوانیم به طور 

واقعی به آزادی و برابری واقعی زن و مرد 
 . برسیم

ر که شما به در اين مسی: سوال

درستی اشاره کرديد، سرنگونی 
تمامیت اين رژيم، مطمئنأ پیوندهايی 

هم با جنبش هايی نظیر جنبش 
کارگری، معلمان، پرستارها، 

دانشجويان و جنبش های ديگر 
اين همسويی و نزديکی را . هست

شما چگونه می بینید؟ آيا تداوم آن 

می تواند کمکی باشد؟ و يا هست 
 ه؟اين همسويی يا ن

 
بله، اين سوال، خیلی سوال  :پاسخ

چون برخی افراد و گروه ها بر . خوبی است

اساس نظرات انحرافی خود، شعار جدايی 
مبارزاتی زنان و مردان تحت ستم را می 

ها را ريشه ستم " مرد"کسانی که . دهند
می دانند و مردها را دشمن زنها " زنان"بر 

می دانند، نه سیستم طبقاتی را، روی 

. دايی مبارزاتی زن و مرد تأکید دارندج
جدايی زن و مرد تحت ستم، يعنی جدا 

کردن مبارزاتی زنان تحت ستم از همه 
جنبش های انقالبی که توی جامعه 

البته اين نظرات انحرافی هم . هست

خوب، . نهايتأ به جايی نخواهند رسید

ضرباتی می زنند، نیروهای انقالبی زنان را 
ما باالخره زنان تحت به هدر می دهند، ا

ستم، بخصوص زنان آگاه طبقه کارگر، 
نهايتأ به خاطر واقعیت هايی که باهاش در 

زندگی روبرو هستند، در جريان مبارزات 
روزمره دريافته اند که جز در پیوند با همه 

جنبش های انقالبی در جامعه، نمی توان 

زنان تحت ستم در . به پیروزی نهايی رسید
با طرح خواسته های  66ش ايران، در خیز

خاص خودشان، اما در پیوند با جنبش 
توده ای حرکت کردند و اين زنان -انقالبی

آگاه به آن خیزش انقالبی توده ها انرژی 

. دادند و برعکس از آن هم الهام گرفتند
توده ای و جنبش زنان -جنبش انقالبی

و اين اتحاد، . انقالبی، مکمل هم بودند
خوبی بود برای توده  تجربه آگاهی دهنده

های تحت ستم جمهوری اسالمی به طور 
 .    عام، و زنان تحت ستم به طور خاص

 

خیلی ممنون رفیق : همراه راديو
شنیديم که سرمايه داری . سهیال

جهانی و مدافعان ايرانی آن سعی 
می کنند که تبعیض جنسیتی علیه 

زنان در ايران را تنها ناشی از وجود 

هبی حاکم در سنن و عقايد مذ
که اين . جمهوری اسالمی القا کنند

ما می دانیم که همه . درست نیست
اين شرايط برمی گردد به سیستم 

جهانی که امپريالیستها، برای 

سرکوب، برای بیشتر استثمار کردن، 
و در اين بین زنان . استفاده می کنند

زودتر بیکار می شوند، زنان زودتر به 
د و زير خط فقر کشیده می شون

بیشترين مسائل و بیشترين مشکالت 
را زنان، و به ويژه زنان نان آور تحمل 

اگر شما صحبت پایانی . می کنند

داريد، در خدمت شما هستیم و باز 
مجددأ از اين که وقتتان را در اختیار ما 

گذاشتید بسیار تشکر می کنیم و 
امیدواريم که در آينده نزديک بتوانیم 

مختلف به ويژه به مسائل  عبیشتر راج

مسائل زنان با شما گفتگو داشته 
 .باشیم

 
مرسی، من هم از  :سهیال دهماسی

من فقط يک نکته را، . شما سپاسگذارم
چند جمله ای خطاب به نیروهای مترقی 

جنبش زنان دارم، که تأکید کنم که ما 

خواهان اتحاد مبارزاتی همه نیروهای 
انقالبی در جنبش زنان هستیم، خواهان 

اد مبارزاتی زنان آزاديخواهی هستیم اتح
که پرچم مبارزه برای سرنگونی جمهوری 

اسالمی را برافراشته اند، و معتقديم که ما 

با اتحاد میان نیروهای انقالبی، در 
چهارچوب مبارزه برای سرنگونی رژيم 

جمهوری اسالمی و قطع سلطه قدرتهای 
امپريالیستی بر سرنوشت توده های تحت 

ن، برای جلوگیری از هدر رفتن ستم در ايرا

انرژی های انقالبی، برای مبارزه برای 
دست يابی به آزادی و برابری واقعی، بايد 

از شما . دست در دست هم مبارزه کنیم
سپاسگذارم، با ايمان به پیروزی طبقه 

 .کارگر

برخی افراد و گروه ها بر اساس 
نظرات انحرافی خود، شعار جدايی 
مبارزاتی زنان و مردان تحت ستم را 

ها را " مرد"کسانی که . می دهند
می دانند و " زنان"ريشه ستم بر 

مردها را دشمن زنها می دانند، نه 
سیستم طبقاتی را، روی جدايی 

جدايی . مبارزاتی زن و مرد تأکید دارند
زن و مرد تحت ستم، يعنی جدا کردن 

اتی زنان تحت ستم از همه مبارز
جنبش های انقالبی که توی جامعه 

اما باالخره زنان تحت ستم، . هست
بخصوص زنان آگاه طبقه کارگر، نهايتأ 
به خاطر واقعیت هايی که باهاش در 
زندگی روبرو هستند، در جريان 
مبارزات روزمره دريافته اند که جز در 
پیوند با همه جنبش های انقالبی در 

نمی توان به پیروزی نهايی جامعه، 
 .رسید
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تعدادی زن از کشورهای مختلف خاورمیانه 
شمال افریقا در يکی از میدانهای پاريس  و

آنها . بدن لخت خود را به نمايش گذاشتند

اين حرکت خود را اعتراض به سنتها و 
احکام مذهبی حاکم در اين کشور ها و در 

 .جهت حمایت از حقوق زنان قلمداد کردند
اعتراض "از آن به عنوان در اين حرکت که 

را جريانی که خود ياد شده، هم " برهنگی

می نامد هم " حزب کمونیست کارگری"
که مدعی است که حرکت  حضور داشت

آنها علیه بنیاد گرائی اسالمی و 
سیاستهای زن ستیزانه و ارتجاعی 

 .می باشد جمهوری
 

. ادعای اخیر را مورد بررسی قرار می دهیم

آيا نمايش برهنگی واقعا می تواند در 
خدمت تضعیف بنیاد گرائی اسالمی و 

اسالمی قرار گیرد؟ اين  جمهوری
سئوال و کوشش در پاسخ گوئی به 

آن، طرح درست موضوع در برخورد به 

نمايش برهنگی اخیر را تشکیل می 
که " حزب کمونیست کارگری"جريان  .دهد

در واقع نه حزب است، نه کمونیست و نه 
در  کارگری سعی می کند در جنجالی که

راه فضای مجازی در ارتباط با این موضوع به 
انداخته مخالفین حرکت اخیر خود را با زدن 

چپ "،" سنتی"تهمت و انگ هائی چون 

و غیره  مرعوب کند تا بدين " های مذهبی
وسیله بحث به مسیر هائی غیر از مسیر 

اصلی کشیده شود و کسی فرصت فکر 
کردن به اين امر را نیابد که چه بسا حرکت 

اينها درست بر خالف ادعايشان در خدمت 

ويت بنیادگرائی اسالمی و به طور اخص تق
تقويت و تحکیم پايه های جمهوری 

 .اسالمی قرار دارد
 

تا جائی که موضوع بر سر تهمت ها و انگ 

زنی های جماعت مذکور باشد، واقعیت 
اين است که اين قبیل اتهامات و انگ ها 

موجب فريب هیچ انسان غیر نادانی نمی 
قلی قابل چرا که برای هیچ انسان عا .گردد

پذيرش نیست که نمايش بدن لخت به 
معنی متمدن بودن و مخالفت با اين عمل، 

سنت گرائی و ناشی از وجود اعتقادات 

همانطور . مذهبی در مخالفین می باشد
که کسی نمی تواند بپذيرد که گويا همه 

کسانی که به اصطالح اعتراض برهنگی را 
حجاب "محکوم می کنند الزاما موافق 

رژيم زن ستیز جمهوری اسالمی " اسالمی

 !هستند
 

همگان می دانند که در شرايطی که 
جمهوری اسالمی کیسه های بی 

قواره ای را به عنوان پوشش 

اسالمی بر زنان ايران تحمیل کرده، 
خواست آزادی پوشش در سطح 

جامعه به صورت يکی از خواست 

های مترقی و آزاديخواهانه مردم 
ی اين شعار معن. ايران در آمده است

نیز برای همه مردم ايران روشن است 
و آن اين است که مردم و به طور 

مشخص و برجسته زنان بايد حق 

به هر شکل و داشته باشند که 
و  طريقی که مايل اند لباس بپوشند

دولت نبايد اجازه کمترين دخالتی در 
در . آنها داشته باشد چگونگی پوشش

اينجاست که می توان ديد که 
که ظاهراً مدعی " يش برهنگینما"

اعتراض به حجاب اسالمی است در 

قرار " آزادی پوشش"نقطه مقابل 
دارد، و تاکتیکی است که تنها باعث 

لوث شدن خواست و شعار 
آزاديخواهانه آزادی پوشش در جامعه 

 . می گردد

 
هر حرکت از طرف ديگر اساسا 

اعتراضی در پی آنست که توجه 
ادرستی و يا مخاطبین خود را به ن

ارتجاعی بودن آنچه مورد اعتراض 
اين نیز مسلم است . است جلب کند

که هر اعتراض سیاسی در حالی که 

سیاست نادرست و ارتجاعی ای را 
افشاء می کند، در همان حال حاوی 

پیام و الگوئی اثباتی هم برای 
حال اگر . مخاطبین خود می باشد

ادعای اينان مبنی بر اعتراض بر زن 

" حجاب"زی جمهوری اسالمی و ستی
را بپذيريم، آنگاه با اين واقعیت روبرو 

هستیم که الگوی اثباتی اينها قابل 
نه فقط در . پذيرش جامعه نیست

ايران بلکه در اقصی نقاط جهان نیز 

مردم دلیلی بر ظاهر شدن در انظار 
عمومی در شکل عریان مادر زادی 

ه البته اين واقعیت امر پوشید .نمی بینند
ای برای جماعت مورد بحث نیست و اينان 

خود به خوبی می دانند که در کشور های 
اروپا و آمريکا هم که اينها سنگ " مدرن"

آزادی و دمکراسی شان را به سینه می 

زنند برهنه گشتن در معابر عمومی نه تنها 
آزاد نیست بلکه جرم محسوب شده و قابل 

ر بنابراين وقتی جماعت مذکو. تعقیب است
نمايش برهنگی را آلترناتیوی برای حجاب 

اسالمی قرار می دهند خودشان هم می 

دانند که قرار نیست مردم از الگوی آنان 
در حقیقت هم اين هدف اقدام . پیروی کنند

اخیرشان را تشکیل نمی دهد بلکه آنها با 
توسل به چنین تاکتیکی سعی دارند تا 

ا مفهوم آزادی پوشش را تغییر داده و آنر

يعنی آگاهانه با نمايش برهنگی . لوث کنند
می کوشند به جای خواست مترقی و 

آزاديخواهانه آزادی پوشش، آزادی عدم 

روشن است که .  پوشش را قرار دهند
نتیجه اين عمل نیز تنها می تواند در 

از جمله  خدمت اسالم گرايان قرار گیرد،  و
برای توجیه سیاست های زن ستیزانه 

می خوراک تبلیغاتی تهیه جمهوری اسال

در واقع تاکتیک نمايش برهنگی  مثل . کند
ای که تاکنون به " امداد های غیبی"همه 

ياری رژيم آمده به آخوند های مرتجع امکان 
می دهد تا با تکیه بر فرهنگ حاکم بر 

جامعه که لخت شدن در معابر عمومی را 
عملی زشت و شرم آور می داند با دستی 

ب خواست های بر حق زنان بازتر به سرکو

پرداخته و سیاست های زن ستیزانه 
خويش در جامعه را امری الزم برای مقابله 

به اين . با چنان حرکت هائی جلوه دهند
ترتیب حرکت برهنگی برای رژيم جمهوری 

اسالمی و همپالگی هايش در کشور های 

مختلف فرصت جديدی برای محکم کردن 
راهم می زنجیر های دست و پای زنان ف

 .آورد
 

حزب کمونیست "آيا جريان به اصطالح 
متوجه اين واقعیت نیست؟ آيا " کارگری

آنها در " تابو شکنی"واقعا نمی داند که 

عمل به تحکیم تابو های ارتجاعی انجامیده 
و با توجه به قدرت تبلیغاتی جمهوری 

اسالمی و همپالگی هایش در جهت دور 
ه و شدن مردم از نیرو های آزاديخوا

مدافعین راستین حقوق زنان قرار دارد؟ به 

خصوص با توجه به اين که اينها تحت نام 
چپ فعالیت می کنند و ادعای چپ بودن 

هم می کنند حرکت آنها باعث گسترش 
تبلیغات زهر آگین رژيم علیه چپ ها و 

اگر ادعا ها و . کمونیستها هم می گردد

يم اسم غلط انداز جريان مذکور را کنار بگذار
و تنها روی اعمال تاکنونی آنها تکیه کنیم 

به )خواهیم ديد که اين جريان سیاسی 
يکی از ( اصطالح حزب کمونیست کارگری

نیرو های اپوزيسیون بورژوائی رژيم بوده و 
اعمالش در خدمت ارتجاع و امپريالیسم 

بر اين اساس . غرب قرار داشته و دارد

پاسخ به سئواالت فوق بی هیچ شک و 
 .يدی منفی استترد

 
در رابطه با عمل اخیر آنها هم می 

توان ديد که در شرايطی که 

امپريالیستهای غربی در نیاز به يک 
دشمن موهوم جهت پیشبرد سیاست 

های ارتجاعی خود در منطقه 
خاورمیانه به صورت های مختلف 

 

 !، برهنگی یک رسوائی"اعتراض برهنگی"
 

  

 

 

 

لوه بارزات از ای ج ان م  زن

یام در همن ق  1357 ب
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جمهوری اسالمی و بنیاد گرائی 

اسالمی را تقويت می کنند، اين 
توسل به تاکتیک نمايش جريان نیز با 

برهنگی به نوبه خود به پیشبرد اين 
نیاز امپريالیستی خدمت می کند، و به 

اين ترتیب با کوشش در تحکیم 
بنیادگرائی اسالمی بار ديگر خود را به 

عنوان يک نیروی پرو امپريالیست در 

این . مقابل ديد همگان قرار می دهد
نیرو برای مطرح شدن و به حساب 

انجام هیچ حرکت جنجالی آمدن از 

روی گردان نیست که خود حد افالس 

 .آنها را بار ديگر به نمايش می گذارد
 

با توجه به آنچه گفته شد روشن است که 
نمايش بدن برهنه در انظار )اقدام اخیر 

در جهت افشاء جمهوری ( عمومی
اسالمی و خرافات مذهبی ای که رژيم 

قرار جهل و جنايت هر روزه ترويج می کند 

ندارد بلکه بر عکس این تاکتیکی است که 
آتشبار ارتجاع مذهبی علیه حقوق زنان و 

. نیروهای آزاديخواه را تقویت می کند
حرکت مورد بحث در تالش است تا با به 

ابتذال کشاندن شعار آزادی پوشش، 

مبارزات زنان آزاده ایران را از مسیر اصلی 
نها خود منحرف نموده و جنبش زنان را که ت

با اتخاذ روش های رادیکال و منطبق بر 
شرایط جامعه قادر به پیشروی و رسیدن 

. به اهداف خود می باشد به قهقرا بکشاند
را تنها " اعتراض برهنگی"از این روست که 

باید رسوائی ديگری در پرونده سراسر 

رسوای اين جماعت به حساب آورد، 
همانطور که آنها در خیلی از مسائل 

یگر نیز شانه به شانه سیاسی د
 . سیاستهای امپريالیستی حرکت می کنند

 !پيروز باد مبارزات زنان برای رهائي
 مارس، روز جهانی زن 6هر سال در سراسر جهان زنان آگاه، به اشکال و در سطوح مختلف به گرامیداشت 

 بر می خیزند و این روز را به فرصتی برای تشدید مبارزات خود بر علیه نظام سرمایه داری و مناسبات ارتجاعی

 هر چه اندیشه ضرورت تساوی زن و مرد در همه.  تداوم اسارت و نابرابری تبدیل می کنندآن به مثابه عامل 
 عرصه های زندگی بیشتر در آن جامعه مطرح و نهادینه شده باشد و هر اندازه که زنان آگاه تر و متشکل تر 

 دی وسیعباشند و هر چه شرایط سیاسی آزاد تر باشد، روشن است که  این بزرگداشت ها هم در ابعا
 روز جهانی زن در واقع روزی است.  دنتر و با جلوه ای شکوهمندانه تر و با مطالباتی رادیکالتر برگزار می گرد

 که زنان مبارز و آگاه با برگزاری تجمعات گوناگون، هم قدرت رزمندگی خود را به نمایش می گذارند و هم از

 .داده پاس می دارندها را شکل  هایش وضع کنونی آن مبارزاتی که دستاورد
در ایران زیر سلطه نظام سرمایه داری وابسته و دیکتاتوری لجام گسیخته حاکم جمهوری اسالمی ، جایی که سرمایه داران زالو 

لی وحشت دارند، متاسفانه زنان جامعه ما به مثابه تشکیل دهنده نیمی از آحاد صفت و رژیم حامی شان، از هر تجمع و تشک  
که محدودیت های اعمال شده از سوی این نظام  دردناک تر آن. ان و اجازه برگزاری آزادانه روز جهانی خود را ندارندجمعیت، حتی امک

. و دیکتاتوری ذاتی اش تنها به عدم امکان برگزاری آزادانه این روز منحصر نبوده و همه عرصه های زندگی زنان را شامل می شود

شدید و سرکوب سیستماتیک از فعالیت های اجتماعی آزادانه زنان در جامعه جلو گیری می رژیم جمهوری اسالمی با اعمال کنترل 
ها و  کند و بر این اساس سیاست جدا سازی جنسی در محیط های کار و تحصیل و حتی وسائل نقلیه ی  عمومی را به زور به آن

حق آزادی پوشش از زنان، ماهیت ضد خلقی و زن  دستگاه های سرکوب دیکتاتوری حاکم با سلب. به کل جامعه تحمیل نموده است
ها زن ایرانی را با وحشیگری تمام مجبور  سال است که میلیون 93تر به نمایش گذارده و  ریانستیز جمهوری اسالمی را هر چه ع  

نه، زنان کارگر و این رژیم با اعمال ارتجاعی ترین قوانین استثمارگرا. به استفاده از پوشش اسالمی مورد نظر خود نموده است
عالوه بر مساله دستمزد، جمهوری . زحمتکش را از برخورداری از یک دستمزد برابر با مردان در مقابل کار برابر، محروم کرده است

صدها هزار تن از زنان شاغل را از فرصت های شغلی یکسان با مردها محروم کرده ، اسالمی به شکلی کامال آگاهانه و قانونمند 

یل همه این ستم ها به زنان از طرف این رژیم وابسته به امپریالیسم که به معنی شهروند دوم حساب کردن زنان در تحم. است
 .جامعه است تماماً در خدمت تسهیل استثمار کارگران و پر کردن جیب های گشاد سرمایه داران قرار دارد

ز فوق الذکر که تنها بیانگر گوشه کوچکی از ستم هائی است قابل تأکید است که علیرغم همه سیاستهای استثمارگرانه و زن ستی
که تحت مناسبات ارتجاعی حاکم، بر زنان ایران روا می شود، روحانی رئیس جمهور فریبکار  این رژیم رسوا، جهت بزک کردن چهره 

اما این . دم می زند" وندیمنشور حقوق شهر"های دمکراتیک، از  خونبار جمهوری اسالمی و تظاهر به احترام به حقوق و آزادی

در شرایطی که گزمگان . سالح زنگ زده تر از آن است که بتواند برای رژیم زن ستیز حاکم و مجریان آن در دولت روحانی کارآمد باشد
جامعه  این رژیم بطور روزمره با زور سرنیزه حقوق طبیعی و بدیهی نیمی از جامعه را لگد مال سود پرستی طبقه حاکمه کرده اند، در

ای که نیمی از جمعیت را به بهانه زن بودن از حداقل حقوق شهروندی محروم کرده اند، نه حقوق شهروندی معنا دارد و نه پز احترام 
بی دلیل نیست که  در فرهنگ آزادیخواهی و دمکراسی واقعی توده های مردم، . کسی را فریب می دهد" آزادی"و " دمکراسی"به 

بنابراین، هر آینه که با چنین معیاری به جامعه . امعه، معیاری برای سنجش آزادی هر جامعه محسوب می گرددمیزان آزادی زن در ج
ها کل جامعه در اسارت طبقه ضد خلقی  بنگریم می بینیم که در ایران نه تنها زنان آزاد نیستند، بلکه با انقیاد و به بند کشیدن آن

 . اردحاکم یعنی بورژوازی امپریالیستی قرار د

اجتماعی بر زنان و بویژه بر زنان  - اسارت زنان و ستمی که در دیکتاتوری حاکم بطور روزافزون در تمام عرصه های حیات اقتصادی
سال حیات ننگین جمهوری  93در طول . طبقات زحمتکش وارد می شود، از زنان ایران یک نیروی عظیم مبارزاتی ساخته است

معه تحت سلطه ما شاهد جلوه ای از مبارزات و اعتراضات زنان بر علیه این رژیم و قوانین اسارت بار اسالمی روزی نبوده است که جا
های طوالنی سلطه نکبت  های جمهوری اسالمی در طول سال علیرغم همه سرکوب ها و نیرنگ. و استثمارگرانه آن نبوده باشد

ها شاهد  آزادی هرگز خاموش نگشته و بر عکس در تمام این سال بارش، اعتراضات و مبارزات زنان برای رسیدن به حقوق برابر و

این مبارزات بخشی جدائی ناپذیر از مبارزه برای . های ضد زن آن بوده ایم رشد مبارزات و اعتراضات زنان علیه رژیم حاکم و سیاست
ید کوشید تا این مبارزات و شعله های از این رو با. نابودی رژیم زن ستیز جمهوری اسالمی و نظام استثمارگرانه حاکم می باشد

یافته تر در راستای نابودی نظام سرمایه داری حاکم به مثابه عامل  نفرت و خشم زنان تحت ستم ایران را هر چه آگاهانه تر و سازمان
 .اصلی اسارت و نابرابری زنان و ستم بر آنان پیش برد و گسترش داد

کنیم که تا نظام سرمایه داری در ایران پا برجاست، مردساالری و نقض حقوق زنان و ستم در روز جهانی زن یک بار دیگر تأکید می  

برای رهائی از ستم بر زن و ایجاد دنیائی عاری از ظلم و ستم قبل از هر . بر زن تداوم یافته و هر روز به شکلی باز تولید می شود
حاکم گام برداشت، این امر تنها با انقالبی بزرگ و قهر آمیز با  چیز باید در جهت نابودی جمهوری اسالمی و نظام استثمارگرانه

 .در روز جهانی زن ما همه زنان مبارز را به گام برداشتن در این مسیر فرا می خوانیم . مشارکت فعال زنان دست یافتنی است
 ! مارس روز جهانی زنان کارگر و زحمتکش 6گرامی باد 

 ! جمهوری اسالمی گر و زن ستیز نابود باد رژیم سرکوب
 ! پیروز باد مبارزات زنان تحت ستم برای رهایی و برابری واقعی

 با ایمان به پیروزی راهمان

 1193اسفند  11 - 3012مارس  6        چریکهای فدائی خلق ایران
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نقاط مثبت و منفی رژیم : 1 سئوال

جمهوری اسالمی را چگونه  ارزیابی 

 می کنید؟
 

جا که رژیم های سیاسی در  از آن: پاسخ
های  واقعیت وابسته و مجری سیاست

طبقه مشخصی در هر جامعه می باشند و 

آن طبقه را پیش  در عمل منافع و مصالح
میبرند بنابراین تعیین نقاط مثبت و منفی 

که از  ها منوط می شود به این عملکرد آن
زاویه دید و مصالح چه طبقه و جریانی به 

بنابراین اگر به مسئله .  آن رژیم نگاه کنیم
از این منظر برخورد کنیم چون جمهوری 

اسالمی از همان آغاز به قدرت رسیدن 

حراست از نظام سرمایه وظیفه حفاظت و 
داری وابسته حاکم بر کشور و تامین منافع 

هائی که راه به قدرت  امپریالیست
رسیدنش را هموار نمودند را بر دوش 

واضح است که بررسی عملکرد ، داشت 

سال گذشته این رژیم حاوی صدها  94
مثبت به نفع این جماعت است و به  مورد

 ها هم صمیمانه برایش همین دلیل آن
اما . هورا کشیده و اکنون هم می کشند

اگر بخواهیم از زاویه دید و مصالح اکثریت 
مردم ایران یعنی کارگران و زحمتکشان و 

های تحت ستم به رژیم سرکوبگری  خلق

 سال گذشته تسمه از گرده آن 94که در 
بدون تردید هیچ ، ها کشیده نگاه کنیم 

نکته مثبتی در عملکرد این رژیم تبهکار 
برای . واهیم یافت که به آن اشاره نمائیمنخ

نمونه جمهوری اسالمی برای امثال بابک 

زنجانی ها حاوی بهترین و مثبت ترین نکات 
قابل تصور است در حالیکه برای کارگری که 

هر روز می بیند که زیر سرنیزه این رژیم، 
صفت چه بر سر او و  سرمایه داران زالو

بدون شک خانواده و همکارانش می آورند 

 . حاوی هیچ چیز مثبتی نمی باشد
 

بنابراین پاسخ به این سئوال وابسته است 
به این که پاسخ دهنده خود کجا ایستاده 

از موضع سرمایه داران و آقازاده ها و . است
، بیشک "برادران قاچاقچی"دزد ها و 

در . جمهوری اسالمی کعبه آمال است

حالی که با نگاه از موضع کارگران و 
رومان که جز ادبار و فالکت و یک شرایط مح

جهنمی حاصل دیگری از عملکردهای این 
رژیم نصیب شان نشده است ، می توان 

دید که به حق هیچ نکته مثبتی در حیات 

 .جمهوری اسالمی وجود نداشته است
 

سال اخیر، جمهوری اسالمی  94در طی 
با سرکوب انقالبی که بنیان های نظم 

ه لرزه انداخته بود، با ظالمانه حاکم را ب
ساله با عراق، جنگی که به  6تداوم جنگ 

، قیمت جان هزاران جوان ایرانی و عراقی 

میلیارد ها دالر سود به کیسه آمریکا و 

 انگلستان و شوروی آن زمان و بقیه قدرت
های امپریالیستی و حتی اسرائیل ریخت، 

های سیاسی و  با سرکوب سازمان
و همچنین رد سرکوب جنبش خلق ک  

و  0۰کشتار زندانیان سیاسی در سال 

ها و خط بانک جهانی و  پیشبرد سیاست
ی پول و در نتیجه تسهیل لصندوق بین المل

ها و  چپاول مردم از سوی امپریالیست
همچنین تاکید بر اجرای پروژه ضد مردمی 

ها و نرمش های  هسته ای که تحریم
قهرمانانه را به دنبال داشت و اجرای همه 

ین پروژه ها با نقض آزادی بیان و عقیده و ا

اجتماع و آزادی های دیگر همراه بوده 
ها  است، بهترین خدمت را به امپریالیست

و سرمایه داران وابسته ایران کرده و از دید 
ها همه آن اعمال جز پرونده مثبت این  این

اما با توجه به این . رژیم شمرده می شود

ه قیمت ها ب که پیشبرد همین سیاست
ها کارگر  خانه خرابی و رنج و عذاب میلیون

ها جوان و محروم  و قربانی شدن میلیون
شدن اکثریت جامعه از تنفس هوای آزادی 

و نابودی و تبعید صد ها هزار کمونیست و 
ها  آزادیخواه صورت گرفته  است، همه آن

بر این عقیده اند که جمهوری اسالمی نه 

ردم ما در چنته تنها هیچ چیز مثبتی برای م
نداشته بلکه اساسا شرط رهائی مردم 

ایران از وضع فالکت بار کنونی نابودی 
تمامیت این رژیم با همه جناح ها و دسته 

 .بندی های درونی اش می باشد

 
نقاط مثبت و منفی : 3 سئوال

اپوزیسیون را چگونه ارزیابی می 
 کنید؟

 

با توجه به این واقعیت که تعاریف : پاسخ
شایع " اپوزیسیون" اگونی از مفهومگون

است بهتر است در ابتدا روشن کنیم که 
صحبت " اپوزیسیون"داریم در مورد کدام 

آیا جناح های درونی رژیم که به   .می کنیم
هر دلیل مورد غضب ولی فقیه فعال 

قرار " والیت مطلقه فقیه"مایشاء رژیم 

مورد " اپوزیسیون"گرفته اند هم به مثابه 
یا صرفا منظور نیرو هائی است  نظر است

که خواهان سرنگونی جمهوری اسالمی 
می باشند؟  اگر منظور این دومی باشد باز 

هم نیروهای مختلفی در این طیف جا می 

گیرند که از سلطنت طلب ها و مجاهدین 
ها و انقالبیون و آزادیخواهان  تا کمونیست

بنابراین ناهمگونی نیرو .  در آن قرار دارند
تشکیل دهنده این طیف هم اجازه های 

ها را در یک کاسه  نمی دهد که همه آن
  .ریخت و به یک شکل مورد بررسی قرار داد

های  مثالً در حالیکه وابستگی به قدرت

امپریالیستی و چشم داشتن به نقش 

جمهوری  رها در خالصی از ش   آفرینی آن
اسالمی امری است که سلطنت طلب ها 

و ها به آن مباهات می و برخی دیگر از نیر
را جزء نکات مثبت  کنند و حتی آن

موجودیت خود جلوه می دهند بر عکس 

های انقالبی مخالف سر سخت  کمونیست
این امر بوده و با دشمن خواندن آن نیروها 

تنها اتکاء به قدرت مردم خودشان را برخورد 
 .مثبت و درست تلقی می کنند

     
درست تر  بنابراین بر اساس دالیل فوق،

که سئوال مطرح شده را در  این می بینم

چهارچوب نیرو های انقالبی که خواهان 
تغییر انقالبی و ریشه ای نظام حاکم می 

. باشند محدود کرده و به آن پاسخ دهم
جا با قائل شدن تفاوت بین  البته در این

نیروهای خارج از کشور و نیروهائی که در 

ه با صورت در داخل در حال مبارز هر
جمهوری اسالمی هستند، روی اولی ها 

در این صورت باید گفت . متمرکز می شوم
که دوری از جامعه و قطع طوالنی ارتباط با 

زمینه های اجتماعی در ایران درد بزرگ 
اپوزیسیون مستقر در خارج از کشور را 

چنین پراکندگی و  هم . تشکیل می دهد

 نفقدان اتحاد عمل های مبارزاتی در بین آ
اما از . ها ضعف بزرگ دیگرشان می باشد

رغم تمامی ضربات وارده بر ه طرف دیگر ب
نیروهای مبارز در خارج از کشور و تالش 

دشمن در خفه کردن صدای آنان و 

اضمحالل و از بین بردنشان، پایداری شان و 
ها برای نابودی نظام حاکم و  پافشاری آن

رژیم حافظ آن به دست انقالب کارگران و 
زحمتکشان و گام برداشتن در حد توان خود 

در این جهت نقطه مثبت این نیرو ها را 

 .تشکیل می دهد
 

چرا اتخاذ روش های  :1 سئوال
سال  13طی  گوناگون مبارزاتی در

گذشته نتوانست رژیم را سرنگون 
 کند؟

 

 94واقعیت این است که مردم ما در : پاسخ
یم سال گذشته لحظه ای از مبارزه با این رژ

جهل و جنایت باز نمانده اند و در این مبارزه 
صحنه هائی از مقاومت و مبارزه آفریده اند 

که در تاریخ ماندگار مبارزات مردم ما برای 

رسیدن به آزادی فراموش نشدنی می 
در یکی دو سال اول روی کار آمدن . باشد

رژیم جمهوری اسالمی سازمان های بزرگ 
ضور داشتند با قدرت توده ای در جامعه ح

ها با این رژیم مماشات طلبی  که روش آن
و سازشکاری بود و اتفاقاً عدم برخورد 

 "دیدگاه سوم"پاسخ به پنج سئوال نشریه 
 

 نوشته زیر پاسخ رفیق فریبرز سنجری به: ح پیام فداییتوضی
 در شماره اولین باراست که " دیدگاه سوم"پنج سئوال نشریه 

 .درج شده است - 1193بهمن  -اول ماهنامه دیدگاه سوم 
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ها یکی از عواملی بود که به  انقالبی آن

تحکیم پایه های این رژیم در جامعه کمک 
نیز این رژیم با اعمال  06در دهه  . کرد

شدیدترین سرکوب ها و توسل به یک 
بارز را نسل کشی تمام عیار، نیروهای م

  .مجبور به عقب نشینی های بزرگی نمود
بنابراین، عملکردهای سازشکارانه نیروهای 

سیاسی مختلف که با رژیم وابسته به 

امپریالیسم جمهوری اسالمی به مثابه یک 
خرده "ی و یا به قول خودشان رژیم مل  

برخورد نموده و نیروی انقالبی توده " بورژوا
ه بودند را به هائی که به صحنه مبارزه آمد

هرز دادند از یک طرف و شدت سرکوب 

های وحشیانه جمهوری اسالمی و نسل 
کشی آن از طرف دیگر در مجموع برای 

ها شرایط جامعه را به ضرر نیروهای  سال
البته در این فاصله   .انقالبی تغییر داد

ردستان و شاهد مبارزه مسلحانه چه در ک  
لی چه در شهرهای مختلف ایران بودیم و

فقدان یک رهبری پرولتری در رأس این 

ها در جهت  جنبش ها مانع از پیشروی آن
. سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی شد

پس از آن هر چند به یمن مبارزات توده ها 
در اشکال مختلف و به خصوص به دلیل 

وقت صحنه مبارزه در  مبارزات کارگران هیچ

ایران خالی نبوده است ولی هنوز نیروی 
بی که قادر به بسیج و سازماندهی انقال

ها برای  نیروی توده ها و رهبری مبارزات آن
سرنگونی رژیم حاکم باشد به وجود نیامده 

واضح است که نه با مبارزات خود به . است

ها را در  خودی توده ها که پرقدرت ترین آن
شاهد بودیم و نه با روش هائی از  66سال 

که  "نافرمانی مدنی"قبیل به اصطالح 
حاصل یک دوره اشاعه گفتمان اصالح 

طلبی در میان برخی از جوانان در ایران بود، 
.  سرنگونی این رژیم امکان پذیر نیست

انگیخته توده ها  البته در مورد مبارزات خود

این را هم باید اضافه کرد که گر چه این 
مبارزات قادر به ادامه کاری و رسیدن به 

ات مثبتی نتیجه اصلی نیست ولی تجربی
ایجاد می کند و راه توده ها را برای رسیدن 

 .  تر می سازد به اهدافشان هموار

 
 اقتصادی  - روابط سیاسی: 3 سئوال

 

فی مابین رژیم و جهانخواران را 

 چگونه ارزیابی می کنید؟
 

به نظر می رسد که منظور از : پاسخ
ها باشد که  جهانخواران همان امپریالیست

ها را با نام  ر است آناگر چنین است بهت
همه واقعیات گواه بر   .واقعی شان بخوانیم

این امر است که جمهوری اسالمی عمیق 

ترین و تنگاتنگ ترین روابط ممکن را با این 
اساسا علیرغم . ها دارا می باشد قدرت

نظر خیلی از نیرو ها به باور ما واقعیت این 
است که جمهوری اسالمی رژیمی وابسته 

سال پیش  94الیسم می باشد که به امپری

در کنفرانس گوادالوپ جهت سرکوب انقالب 
مردم ما از طرف امپریالیست ها روی کار 

از همان آغاز چون جمهوری . آورده شد
اسالمی به نام انقالب وظیفه سرکوب 

انقالب بزرگ دموکراتیک و ضد امپریالیستی 
مردم ما را به دوش داشت، جهت تحمیق 

های  بهتر سیاستمردم و پیشبرد 

های امپریالیستی و  امپریالیستی، قدرت
این رژیم وابسته، سیاست همکاری 

پنهانی و پرخاشگری ظاهری را در پیش 
این سیاست که پاسخگوی نیاز . گرفتند

ها امپریالیسم  ها و در راس آن امپریالیست

بزرگی به دو طرف  آمریکا بود قدرت مانور
دو چندان  ها را داد و امکان فریبکاری آن

اگر نخواهیم ار تاریخ طوالنی حیات . نمود
این رژیم در زمینه تاثیرات این فریبکاری، 

بررسی تحوالت و منافع ، زیاد فاکت بیاوریم 

مادی ماورای همین پروژه هسته ای 
روشنی نشان می ه جمهوری اسالمی ب

 دهد که چگونه این رژیم در تمام سیاست
 "وارانجهانخ"های خویش در جهت مصالح 

تنها نگاهی به هزینه ای . گام بر می دارد
، که این پروژه بر دوش مردم ما گذاشته 

هزینه ای که عمدتا به جیب کمپانی ها و 

انحصارات امپریالیستی ریخته شده و نتیجه 
گر آن  خود بیان، ای هم از آن حاصل نشده 

مردمی  است که این پروژه یک پروژه ضد
ها  ریالیستبوده و در جهت منافع امپ

 . شکل گرفته است

آیا نقش آفرینی رژیم : 5 سئوال
اسالمی در خاورمیانه به تثبیت و یا 

 فروپاشی این نظام می انجامد؟

متاسفانه سئوال روشن نیست و : پاسخ

معلوم نیست که منظور از نقش آفرینی 
رژیم در خاورمیانه چیست؟  چرا که در مورد 

 94 رژیمی صحبت می کنیم که متاسفانه 
سال است که در قدرت است و در تمام 

ها هم در خاورمیانه نقش آفرینی  این سال
بنابراین روشن نیست که   .داشته است

منظور کدام نقش آفرینی است و چرا این 

نقش آفرینی را اکنون باید عامل فرو پاشی 
در ثانی بحث تثبیت رژیم  ! رژیم تلقی نمود

سال از عمر آن  94هم بعد از گذشت 
اما گذشته از این   .اساسا موضوعیت ندارد

امر، اصوال تثبیت و یا فروپاشی رژیم 

جمهوری اسالمی و اصوال هر رژیم دیگری 
نمی تواند تنها به یک وجه سیاست این 

رژیم و مثال نقش آوری آن در سطح منطقه 
 .منوط شود

 
چه باید به آن توجه داشت  در هر صورت آن

ارجی این واقعیت است که سیاست خ

جمهوری اسالمی ادامه سیاست داخلی 
ولی باید بدانیم که خود این . اش می باشد

سیاست داخلی را مصالح و نیاز های 
مثالً می . ها تعیین می کند امپریالیست

سال گذشته علیرغم همه  94بینیم که در 

تحوالتی که در افغانستان شد سیاست 
مداخله جویانه جمهوری اسالمی در آن 

های بزرگ  جهت مصالح قدرتکشور در 
یا در لبنان . همچنان پی گیرانه ادامه دارد

شاهد بودیم که چگونه این رژیم در شکل 

در هر . گیری حزب هللا نقش آفرینی نمود
صورت واقعیت این است که ماموریت های 

 یکیخارج از مرزی جمهوری اسالمی تنها 
ها  از وظایف این رژیم برای امپریالیست

باشد و به خاورمیانه هم محدود بوده و می 
برای نمونه شاهد بوده ایم که   .نمی شود

جمهوری ، در راستای تحقق خط آمریکا 

فریقا هم از اعمال هیج آاسالمی حتی در 
که  دسیسه ای باز نمانده است، کما این

ها محموله های اسلحه های ارسالی  بار
فریقائی آسپاه پاسدارانش به کشور های 

 که نا با این. ای شده است ضبط و رسانه

روشنی سئوال چه بخواهیم و چه نخواهیم 
تاثیر خود را می گذارد امیدوارم ، در پاسخ 

 .که پاسخ سئوال را تا حدی داده باشم

 12از صفحه ...     توهم پراکنی دستگاه حاکمه و

های ارتجاعی رژیم که هرکدام بحث جداگانه خود را میطلبد در این مطلب نمی گنجد اما الزم  سی همه سیاستدر هر صورت برر

های امپریالیستی امر تازه ای نیست و از بدو تولد این رژیم  است تاکید کنم که روابط تنگاتنگ جمهوری اسالمی با آمریکا و قدرت

و هر  . چرا که این رژیم تا مغز استخوان وابسته به امپریالیسم می باشد، اشت وجود داشته و تا زمان مرگش هم ادامه خواهد د
اوضاع  ،کس فکر کند که با علنی شدن این روابط و مذاکره برای لغو تحریم های اعمال شده به بهانه پروژه ضد مردمی هسته ای

کشور را شناخته و نه  یطکنند هنوز نه شرا مملکت در زیر سلطه جمهوری اسالمی خوب شده و مردم امکان نفس کشیدن پیدا می
و هنوز نمی داند که تمام دستگاه حاکمه و همه جناح های .  را دشمنان مردم ما یعنی جمهوری اسالمی و اربابان امپریالیست اش

وجه مشترک های داخل و خارج آن اساسا اصلی ترین وظیفه شان و  تمام  رسانه گرا گرفته تا اصالح طلب و درونی اش از اصول
که الزامش تداوم فقر،  امری. داری وابسته به امپریالیسم حاکم را با چنگ و دندان حفاظت کنند شان این است که نظام سرمایه

 لکه در مقاب اما تجربه تاریخ گواهی دیگر دارد و آن این .فالکت، بیکاری، فحشاء و سرکوب و شکنجه و اعدام می باشد گرسنگی،

سال اخیر همچنین  93تجربه تاریخ  .ها را تا ابد در اسارت نگه دارد هیچ نیرویی نتوانسته است آن، ن متحد کارگران و زحمتکشا
امکان رهائی و آزادی مردم وجود نداشته ، در چهارچوب سلطه جمهوری اسالمی و نظام سرمایه داری وابسته که گواهی می دهد 

که این کرد و شک نباید  . چنین چشم اندازی در مقابل مردم ما قرار می گیردو تنها در بستر سرنگونی تمامیت این رژیم است که 
ها از ظلم و ستم طبقاتی که  ها نابود خواهد شد و رهایی توده به قدرت قهر انقالبی تودهروزی اش  رژیم جنایتکار با هر جناح و دسته

انسان آزادیخواه که دلش برای زحمتکشان می تپد کمک  وظیفه هر .می گرددبرآورده می باشد سرانجام  کارگر ستمدیدهآرزوی هر 

  .به تحقق شرایطی ست که این روز فرخنده را هر چه نزدیک تر سازد
 !نابود باد رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی

 اکبر نوروزی    ! برقرار باد جمهوری دموکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر
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حقیقت نهفته در ورای تحوالت و رویدادهای 
جاری در اوکراین یک بار دیگر این واقعیت 

که جهان امروز تحت سیطره امپریالیست 
قرار دارد، این واقعیت که آنها با اعمال  ها

سیاست های استثمار گرانه و تقویت رژیم 

های ضد خلقی در اقصی نقاط دنیا تضاد 
فیمابین خود و خلقهای سراسر جهان را به 

طور روز افزون شدت می بخشند و این 
واقعیت که امپریالیست ها جهت کسب و 

گسترش بازار، غارت منابع طبیعی و 

نیروی کار ارزان در کشورهای  استثمار
هر )مختلف دائماً در حال کشمکش و جنگ 

چند تحت عناوین و پوشش های 
و " جنگ با تروریسم"عوامفریبانه نظیر 

با یکدیگر به سر می "( دمکراسی"اشاعه 
برند را با برجستگی در مقابل دید همگان 

   . قرار داده است

  
ابل انکار امروز در اکراین روند فزاینده و غیر ق

تشدید تنشهای امپریالیستی در بین 
قدرتهای متنازع جهانخوار بر بستر رشد 

مبارزات توده ها و خیزش انقالبی آنها برای 

رهائی خود از قید هر نوع سلطه 
امپریالیستی، شرایطی در این کشور به 

وجود آورده که اوکراین به یکی از مهمترین 
گره گاه های تضادهای بین بلوک های 

بین آمریکا و  -مختلف امپریالیستی 
شرکای غربی اش از یک طرف و روسیه و 

بدل گشته  -پشتیبانانش از طرف دیگر 

 .است 
 

با فروپاشی شوروی که همراه با اقمار خود 
به مثابه یکی از بزرگترین قدرتهای 

ی تامپریالیستی در مقابل جهان امپریالیس

 غرب قرار داشت، امپریالیست های اروپا و
آمریکا با استفاده از تغییر موازنه قدرت در 

سطح جهانی چه برای توسعه بازارهای 
خود و چه به منظور در اختیار گرفتن منابع و 

ثروت ها و استفاده از نیروی کار کشورهای 

جدا شده از شوروی سابق یورش گسترده 
با . ای را به آن سرزمین ها سازمان دادند

اعالم جدا شدن اکراین از روسیه و 
مردم این کشور  4334در سال " استقالل"

عالوه بر روسیه شاهد تالش امپریالیست 
های دیگر برای نفوذ در شئونات جامعه 

از آن زمان به بعد بر بستر . خود شدند

رشد تضادهای غارتگرانه بین قدرتهای 
امپریالیستی به منظور تشدید استثمار و 

 غارت نیروی کار و منابع اوکراین و تحت
تاثیر چنین تضادهایی چندین جابجایی 

بزرگ قدرت در سطح هیات حاکمه این 

بطور مثال در جریان . کشور رخ داده است
همین جابجایی ها در قدرت سیاسی بود 

جناح که امپریالیسم آمریکا و شرکایش 
" انقالب نارنجی"طرفدار خود را در جریان 

که نقش سیا و سایر ) 5662سال 

تدارک و تغذیه مالی آن  نهادهای مشابه در
. بر سر کار آوردند( بر کسی پوشیده نماند

بدنبال این به اصطالح انقالب که در جهت 
محکمتر کردن سیطره آمریکا و اتحادیه اروپا 

بر جان و مال مردم اوکراین صورت گرفت، 
سطح زندگی کارگران و زحمتکشان 

اوکراین هر چه بیشتر سقوط کرد و اقتصاد 

دلیل اجرای برنامه های  این کشور به
دیکته شده اقتصادی نهادهای 

در . امپریالیستی غرب در بحران غرق شد
نتیجه بر بستر نارضایتی فزاینده توده های 

اوکراین از وخامت اوضاع اقتصادی، بحران 

که جدیدی در اوضاع سیاسی به وجود آمد 
بر بستر آن طرفداران روسیه در طبقه 

اوکراین موفق شدند سرمایه دار حاکم بر 
زمام اوضاع را بدنبال  5662در سال  

انتخابات پارلمانی دوباره بدست بگیرند و در 
ادامه این تغییر نیروهای طرفدار روسیه در 

  5646انتخابات ریاست جمهوری سال 

را به مقام ریاست " ویکتور یانوکویچ"
 .  جمهوری رساندند

 
بجائی جای تردید نبود که این تغییرات یا جا

قدرت منجر به هیچ تغییر مثبت و اساسی 

در . ای در زندگی مردم اوکراین نگردد
واقعیت امر نیز در طول همه سالهای 

گذشته توده های اوکراین در زیر حاکمیت 
جناح های مختلف هیأت حاکمه که منافع 

امپریالیست های ذینفع در اکراین را تأمین 

می کرد با سقوط هر چه بیشتر سطح 
شت خود روبرو شدند و شدت یابی معی

بحران اقتصادی و رشد اعتراضات توده ای  
.  هر چه بیشتر جامعه اوکراین را درنوردید

با تداوم برنامه های مبتنی بر اخذ وامهای 
اسارتبار از صندوق بین المللی پول و تامین 

آمریکا ، اتحادیه اروپا و )کنندگان اعتبار 

ه های همراه با تحمیل برنام( روسیه

ریاضت اقتصادی به توده ها، که منجر به 
رشد روزافزون بحران، فساد و دزدی های 

طبقه ضد خلقی حاکم گشت کار بجایی 
رسید که در مقطع تحوالت اخیر، اقتصاد 

اوکراین در معرض فروپاشی و 
تا جایی که . ورشکستگی کامل قرار گرفت

هم اکنون بنابه برخی آمار منتشره روشن 

طول سالهای اخیر میزان شده که در 
قرضهای خارجی اوکراین به موسسات و 

میلیارد  426دولتهای امپریالیستی بالغ بر 
میلیارد آن شامل  23دالر می باشد که 

قرضهای کوتاه مدتی ست که اقساط آن 

 . باید فورا پرداخت شوند
 

بر بستر بحران یاد شده که زندگی مردم  
ر منگنه اوکراین را هر چه بیشتر از قبل د

قرار داد یکبار دیگر اعتراضات توده ای با 
درخواست مطالبات عادالنه و شعارهائی 

علیه طبقه حاکم، اوکراین و بویژه کیف 

این موقعیت . را فرا گرفت( پایتخت اوکراين)
بار دیگر به امپریالیستهای آمریکا و اروپا 

فرصت داد تا با قرار دادن میلیون ها دالر در 
ای مرتجع طرفدار خود در طبقه اختیار نیروه

حاکمه و به راه انداختن تبلیغات وسیع زیر 

، به بسیج "مبارزه برای دمکراسی"نام 
رسوا ترین نیروهای نئو نازیست و 

فاشیست جهت بهره برداری از اعتراضات 
سرانجام با عدم .  توده ای دست زنند

پذیرش امضای قرارداد الحاق اوکراین به 

ویکتور "دیه اروپا توسط پیمان تجاری اتحا
که شرط ) ، رییس جمهور وقت "یانوکوویچ

اصلی آن اخذ وامهای بیشتر از صندوق بین 
المللی پول برای پرداخت بهره وامهای 

اسارتبار قبلی توسط اوکراین و در مقابل 
اجرای یک برنامه ریاضت اقتصادی 

( سهمناک برای توده های این کشور بود

فاشیست با نیروهای نئو نازیست و 
پشتیبانی امپریالیست های غرب ضمن 

استفاده از خشم توده ها نسبت به 
حکومت و موج سواری بر اعتراضات توده 

ای و دست یازیدن به هر شیوه جنایتکارانه 

و از جمله تیراندازی به معترضین و کشتار 
آنها، شرایطی در اکراین به وجود آوردند که 

مجبور به " ویکتور یانوکویچ"در بستر آن 
بدنبال این . استعفا و فرار به روسیه شد

رویداد زمام امور بار دیگر در اختیار آن دسته 
از جناح های بورژوازی حاکم قرار گرفت که 

طرفدار الحاق بی قید و شرط اقتصاد 

اوکراین به برنامه های امپریالیستی 
در رابطه با . اتحادیه اروپا و آمريکا هستند

رییس " یانو کویچ"چگونگی سقوط دولت 
جمهور  سابق قابل تأکید است که پس از 

وی و جایگزینی او با نیروهای نئو " سقوط 

نازی و فاشیست طرفدار اروپا و آمریکا 
در جریان  ،"آرسنی یاتسنیوک"یعنی دولت 

کاترین "افشای یک مکالمه تلفنی بین 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه " اشتون

راجع به  اروپا و نخست وزیر استونی

تحوالت اوکراین روشن شد که کشتار توده 
های معترض به حکومت در میدان اصلی 

کیف نه توسط نیروهای طرفدار دولت 
بلکه در جریان یک ئوطئه از " یانوکوویچ"

سوی تک تیراندازان مزدوری رخ داده  که 

 
 
 
 
 
 

 

 !اوکراین، گره گاه تضادهای امپریالیستی
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درست به همین منظور از سوی 

نئوفاشیست ها یا به عبارتی دیگر از سوی 
فعلی حاکم بر اوکراین مامور  مقامات

 !ارتکاب به این جنایت شده بودند
 

موفقیت امپریالیسم آمریکا و اتحادیه اروپا 
در روی کار آوردن نیروهای طرفدار خود و به 

وجود آمدن شرایط برای الحاق اوکراین به 

اتحادیه اروپا و حتی ناتو ، طبیعتا به معنی 
تی به خطر افتادن منافع قدرت امپریالیس

در . دیگر یعنی دولت روسیه در منطقه بود
نتیجه چند روز پس از جابجایی قدرت در 

اوکراین شبه جزیره کریمه توسط نیروهای 

در واقع ارتش )شبه نظامی طرفدار روسیه 
" رفراندوم"اشغال و با انجام یک ( روسیه

عمومی این منطقه حیاتی که محل 
 ارتش روسیه" ناوگان دریای سیاه"استقرار 

 . است به خاک روسیه ملحق شد
اکنون با انضمام شبه جزیره کريمه به خاک 

روسیه و کنترل پایگاههای دریایی مجاور 

دریای سیاه توسط این قدرت امپریالیستی  
از یک سو و اقدامات متقابل امپریالیسم 

آمریکا و شرکا در مواجهه با این پیشروی 
روسیه در منطقه، صحبت از احتمال خطر 

ه بیشتر اوکراین و  حتی آغاز یک تجزی

روسیه . جدید در جریان است" جنگ سرد"
سرنگونی نیروهای تحت الحمایه خود 

و دولت " ویکتور یانوکوویچ"یعنی باند تبهکار 
وی توسط دار ودسته فاشیست تحت 

غیر "الحمایه اتحادیه اروپا و آمریکا را 

می نامد و از حق خود " کودتا"و " قانونی

ل کریمه زیر عنوان دفاع از منافع برای اشغا
داد سخن می دهد و از " روسی تباران"

طرف دیگر امپریالیسم آمریکا و شرکا در 
همان حال که از ارتجاعی ترین بخش های 

طبقه حاکم بر اوکراین یعنی فاشیست 
های جنایتکار رسما و علنا دفاع می کنند، 

" دمکراسی"با عربده کشی در دفاع از 

اخالت و جنایات خویش بر می کوشند مد
علیه مردم این کشور را در زرورق 

این حمالت تبلیغاتی . دمکراسی بپوشانند
افکار عمومی مردم و عوامفریبانه اما در 

آگاه اوکراین به هیچ یک از طرفهای این 

منازعه امپریالیستی ماهیت مترقی و 
چرا که این توده ها  .مردمی را نمی دهد

ت کنونی به خوبی بویژه در جریان تحوال
و اینکه مردم منطقه منافع دریافته اند که 

ابدا دغدغه اصلی توده ها چه می خواهند 
این بحران امپریالیستی هیچیک از طرفین 

 .نیست

 
بحران اخیر در اوکراین نمونه برجسته 

دیگری ست که نشان می دهد، در عصر 
امپریالیسم و در شرایط بحرانی که این 

بر گرفته است، قدرتهای  نظام فرتوت را در

جیب سرمایه  امپریالیستی برای پر کردن
داران زالو صفت نه تنها از ارتکاب به هیچ 

جنایتی بر علیه توده ها خودداری نمی 
کنند بلکه در یک رقابت دائم مرگ و زندگی 

با یکدیگر  برای تجدید تقسیم بازارهای 

جهانی و فرو کردن چنگالهای خونینشان بر 

ثمار شدگان و غارت وحشیانه تر پیکر است
نیروی کار و منابع طبیعی آنها به نفع 

از سوی دیگر موج . خویش می باشند
فزاینده جنبشهای توده ای دمکراتیک و ضد 

امپریالیستی در این نظام، انعکاس واکنش 
کارگران و خلقهای تحت ستمی ست که 

برای نابودی این مناسبات ارتجاعی و بر 

سانی با هر آنچه در توان قراری یک نظم ان
دارند مشغول نبرد با امپریالیستها و 

این تصویر واقعی . وابستگانشان هستند
آن تضادهایی ست که در ورای تحوالت 

 .اخیر اوکراین شاهد آن می باشیم

 
بدون شک راه نجات و رهایی مردم اوکراین 

همانطور که راه نجات تمامی کارگران و ) 
از این ( یاخلقهای تحت ستم همه دن

شرایط مرگبار و جهنمی آفریده نظام 
سرمایه داری جهانی، نه اتکا به این یا آن 

قدرت غارتگر جهانی بلکه یک تالش 

مستقل و دائمی برای سازمان دادن 
انقالبی ست که گورکن کلیت سیستم 

امپریالیستی موجود و تمام بلوک های 
طبقه کارگر و توده . کوچک و بزرگ آن باشد

ت ستم اوکراينی تنها از این طریق های تح

خواهند توانست حق تعیین سرنوشت خود 
را که امروز پايمال اشکال گوناگون تجاوزات 

 .  امپريالیستی گشته متحقق سازد

  !داری برای فریب توده ها های رنگارنگ سرمایه توهم پراکنی دستگاه حاکمه و رسانه
شدن های رنگارنگ آن در داخل و خارج از کشور در ارتباط با نزدیکی با آمریکا و در واقع علنی  امروز رژیم جمهوری اسالمی و رسانه

می نامیدند به توهم پراکنی و  "شیطان بزرگ"را  سال گذشته آن 92روابط جمهوری اسالمی با آمریکا یعنی همان قدرتی که در 

در این . و این موضوعی است که باید مورد توجه همه نیرو های انقالبی قرار گرفته و در باره اش روشنگری شود. فریبکاری مشغولند
رویش دقت شود این امر است که دستگاه حاکمه با تبلیغات آگاهانه و سازمان یافته از طریق خیلی زیاد میان مسئله ای که باید 

های امپریالیستی و به ویژه  به قدرترژیم های داخلی و خارجی در تالش است تا مردم را متقاعد کند که با نزدیکی  رسانه
جاست که چنین جلوه داده می شود  ودن این ادعا به خصوص در آنمضحک ب. امپریالیسم آمریکا مشکالت شان از بین خواهد رفت

در این میان .  هیچ رابطه ای نداشته است ها و از جمله با آمریکا سال گذشته جمهوری اسالمی با امپریالیست 92که مثل اینکه در 

این میان ندارند فکر میکنند که اگر چه بسیار دردناک و تاسف انگیز است این امر است که حتی افرادی که ظاهرا منافعی در  آن
های امپریالیستی با رژیم ارتجاعی جمهوری اسالمی رابطه علنی داشته باشند مشکالت جامعه برطرف خواهد شد  آمریکا و قدرت

 !ای دموکراتیک ارتقا خواهد یافت وحتی جامعه استبداد زده ما به  جامعه
 

رژیمی که از همان آغاز سرکار آمدنش تمام دستاوردهای دموکراتیک  !  هم زیر سلطه جمهوری اسالمی جامعه دمکراتیک آن
داری وابسته از حمله به کردستان و  ها را یکی پس از دیگری درهم کوبید و در جهت حفظ و تحکیم مناسبات سرمایه مبارزات توده

نگاهی به کارنامه .  نیز دریغ نکرد ...وووها   ترکمن صحرا و زندانی و اعدام کردن بهترین فرزندان خلق واعدام و قتل عام آن

سراسرسرکوب و جنایت و سرسپردگی جمهوری اسالمی  هر فرد آگاهی را متعجب می کند که چطور ممکن است این رویداد ها 
جمهوری اسالمی هم  در مقابل چشم مردم ما رخ داده باشد اما باز هم کسی دچار این توهم شود که در زیر سلطه رژیم سرکوبگر

  ! وجود دارد" حقوق شهروندی"امکان حل مشکالت معیشتی مردم و تحقق 
 

های هم پیمانش افتاده فراموش  رابطه با آمریکا و امپریالیست کسانی که خیال می کنند که جمهوری اسالمی تازه امروز به فکر
ها رابطه  ار و چه غیرآشکار هم با امپریالیستاز بدو بوجود آمدن رژیم جمهوری اسالمی تا امروز این رژیم چه بطور آشک کرده اند که

ها کوشیده تا ضمن تحکیم نظام  و در تمام این سال. منطقه پیش برده است ها را در ایران و های آن داشته و هم مجدانه سیاست

ه به دلیل شرایط البته روشن است ک. ها کوتاهی نکند داری وابسته و کمک به انحصارات امپریالیستی از هیچ کمکی به آن سرمایه
را در مقابلش قرار داده بود این کمک ها در حالی  پیش می رفت  گآمدن جمهوری اسالمی که وظیفه سرکوب انقالبی بزر روی کار

جا پیش رفتند که توسط  تا آن فریب کاریو در این . که رهبران رژیم جهت فریب مردم بر علیه امپریالیسم و آمریکا شعار می دادند
ها بتواند تمام  خط امام به اشغال سفارت آمریکا مبادرت نمودند تا با استفاده از احساسات ضدامپریالیستی توده دانشجویان

 بیشتر مردم و سرکوب مبارزات آنچه داری وابسته و به زنجیر کشیدن هر  های اقتصادی خود جهت حفظ و تحکیم سرمایه سیاست

اتفاقا خیلی از . دسته های گوناگون آمریکا رساند د چه منافعی به دار ومضحکه ای که بعد ها روشن ش. ها را پیش ببرند
قراردادهای اسارتبار اقتصادی و بلندمدت رژیم جمهوری اسالمی با کشورهای امپریالیستی در زمان همین هیاهو های دروغین ضد 

اپنی توانستند با این قراردادها نجات پیدا های ورشکسته آلمان، انگلیسی و ژ که تعدادی از شرکت امپریالیستی امضاء شد، بطوری
که بر علیه آمریکا شعار می  آمریکا سیاست تحریم را پیش گرفت در حالی، ( اشغال سفارت)و زمانی که به بهانه این مضحکه . کنند

  13صفحه  ادامه در           .وارد کشور کردند تر کاالهای آمریکائی را غیرمستقیم از طریق کشورهای همسایه اما گران ،دادند 
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 جنبش رازليق
 (1331بهار )

 اثری از رفیق علیرضا نابدل

 یدرشرایط کنونی جنبش رازلیق و جنبشهای
 نظیر آن مکتب بزرگی برای آموزشهای 

 سهایدر. انقالبی محسوب می شوند

نی این جنبشها رهنمودهای واقعی و اصیلی را برای کشف غ
تاکتیک مناسب و صحیح مبارزۀ مسلحانۀ خلق ایران ارائه می 

بررسی کامل و زنده این جنبشها می تواند ما را به جانب . دهند
نمودهای روشنی از انرژی توده ها، قدرت مبارزه و ابتکار عمل 

ما همواره اذعان . ددآنها، و نقاط ضعف دشمن رهنمون گر

داشته ایم درسی که از عمل انقالبی توده ها می گیریم بیش 
باید در جریان پیوند با . از هر آموزش دیگری دارای ارزش است

زندگی مردم و بررسی قدرت مبارزه آنها، بیش ازپیش بر آموزش 
 .بیفزائیم -چه در تئوری و چه در عمل -و آمادگی انقالبی خود

*** 
نفر جمعیت در اطراف شهر  3666رازلیق با بیش از روستای 

راه آن با پای پیاده پیموده می . سراب از توابع اردبیل قرار دارد

نه راه درستی دارد، نه (. در مدت یک الی یکساعت و نیم)شود 

تنها یک مدرسه ابتدائی دارد، و . بهداشت و نه لوله کشی آب
با . از کار افتاده دستگاه مولد برق آنهم االن چند ماهست که

اینهمه آنچه سیمایی رازلیق را از دهکده های اطراف متمایز 
می کند، صرفنظر از وسعت منطقه مسکونی با  کوچه های 

پررفت و آمد، عبارتست از یک شعبه بانک صادرات، یک دفتر 

ازدواج، تعدادی مغازه خواربارفروشی، قصابی، سلمانی و غیره 
وسیع در طول کوچه اصلی که مرکز  به اضافه چندین قهوه خانه

تجمع رازلیقی هائیست که اگر در سرکار یا در شهر نباشند، در 
وضع رازلیق در عین حال نمونه ای از عقب . آنجا خواهند بود

. می باشد( و اساسا شرق آذربایجان)ماندگی منطقه سراب
جمعیت سراب که خود شهر کوچکی ست محروم ازصنایع 

کمی  4923ادی، طبق سرشماری سال ماشینی و رونق اقتص

حال آنکه تراکم جمعیت در  -برآورد شده بود 4۰666بیش از 
شهرستان سراب در سرتاسر آذربایجان شرقی و غربی 

طبق . بالفاصله بعد از اردبیل و تبریز در درجه سوم قرار دارد
جمعیت نسبی در شهرستانهای  4993سرشماری سال 

مربع به ترتیب از این قراربوده آذربایجان شرقی در هر کیلومتر

 :است 
، ۰/53،  مرند 94، میانه 3/95، سراب 2/34، تبریز 32اردبیل

 .46،  مشکین شهر 56،  قره داغ یا ارسباران 54هشترود 
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 دو سند به جا مانده از چريکهای فدائي خلق ايران
گوشه ای از فعالیت ها و به طور از میان نوشته ها و ترجمه های فراوان رفقای اولیه چریکهای فدائی خلق ایران آثار کمی به جا مانده اند که امروز به عنوان اسنادی که  

در این شماره از پیام فدائی با گرامی داشت یاد دو چریک . کمونیستی راستینی که بنا نهادند را باز گو می کنند، در جنبش وجود دارند کلی واقعیت آن رفقا و سازمان

جنبش "سند اول  .، مبادرت به چاپ دو سند از آنها در این نشریه می کنیم(1351اسفند )فدائی خلق، رفقا مسعود احمدزاده و علیرضا نابدل و در سالگرد شهادت آنها 

رازلیق نام روستائی بود که در آنجا بین دهقانان و نیروهای مسلح رژیم شاه درگیری به وجود آمد و . نام دارد که نویسنده اش رفیق علیرضا نابدل می باشد "رازلیق

جاد آن، جنبش دهقانان این روستا را مورد تجزیه و تحلیل قرار رفیق نابدل که از نزدیک در جریان این درگیری قرار گرفته بود با بررسی شرایط و عوامل مؤثر در ای

بررسی شده و به این وسیله در اختیار مبارزین  "نهضت هوک فیلیپین"سند دوم ترجمه ای از رفیق مسعود احمدزاده می باشد که طی آن تجربه کمونیستها از . داده است

منان کارگران و توده های ستمدیده ایران از یک طرف و نیروهای دشمن شاد کن از طرف دیگر کوشیده و می در شرایطی که دش .راه آزادی در ایران قرار گرفته است

خود بی توجه بودند و یا این  کوشند تا اصالت جنبش مسلحانه چریکهای فدائی خلق ایران را با زدن اتهاماتی از این قبیل به آنها که گویا چریکها نسبت به مسایل جامعه

د باقی مانده از چریکهای نها تحت تأثیر مبارزات مسلحانه در آمریکای التین و غیره به این شیوه مبارزه در ایران مبادرت نمودند، این دو سند در کنار دیگر اسناکه گویا آ

ویای آن هستند که رفقای ما تا چه حد در همین دو سند گ. فدائی خلق ایران در جنبش، خط بطالن بر چنان ادعاهائی کشیده و بی اساس بودن آنها را نشان می دهند

همچنین بیانگر آنند که آن رفقا برای . جریان مسایل جامعه خود قرار داشته و با چه حساسیتی مسایل مبارزاتی مردم خود را مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار می دادند

ز آنها با چه حوصله ای به ترجمه نوشتجات مختلف از تجربیات انقالبیون در هر کجای این شناخت مسایل درونی جنبش های انقالبی در دیگر نقاط جهان و درس آموزی ا

  .جهان که بودند، دست می زدند
 

 )*(مسائلي درباره تز دبره 
 پومروی . جی. اثر ویلیام

 مسعود احمدزاده:  ترجمه از

نویسندگان " قالب در انقالبان"رژیس دبره، جائی در کتاب 

 مونتلی ریویو را باین دلیل مورد انتقاد قرار میدهد که می
کوشند مفاهیم استراتژیک جنگ انقالبی در امریکای التین را از 

ای از  روی میل، یعنی بدون متکی کردن آن مفاهیم بر مجموعه
به نظر من، دبره با . اطالعات تاکتیکی، فرمول بندی کنند

رین مبتنی بر تجارب تاکتیکی بسیار اندک، ــ اگر از ساختن دکت

درک غلط تجاربی که کار خود را بر آن متکی می کند حرفی 
 .نزنیم ــ خود خطائی در حد همین خطا مرتکب شده است

 
در حقیقت دبره به تعریفی که خود از نیروی چریکی کوبا تحت 

 رهبری. کند رهبری کاسترو بدست می دهد، اعتماد کلی می

ای از رهبری انقالبی  مبارزه کوبا بدون تردید، نمونه برجسته
لیکن، ضرورتاً . است که از آن درسهای بسیاری می توان گرفت

آنرا باید در متن شرایط کوبا که خصوصیات و تمامیتشان برای 
 .موفقیت مبارزه الزم بود، مورد توجه قرار داد

 

دیگر مایلند  یکی از مشخصات موقعیت کوبا که دبره و بسیاری
آنرا نادیده بگیرند و یا از آن غفلت کنند، زمینۀ تجربی سازمانی 

ارورومینه که فیدل در . باشد ای خلق کوبا می و مبارزه توده
کوهستانهای آن مستقر شد، و مرکز آن شهر سانتیاگودوکوبا، 

که او از آن بصورت پایگاه ذخیره خود استفاده می کرد، از 
ای مدتها پیش در آنها  ار سازمانی تودهمحلهائی بودند که ک

فی . وجود داشت و مردم با نهضتهای انقالبی آشنائی داشتند

سازمان کمونیستی در آنجا نظیر سایر مناطق کوبا قبالً : المثل
ئی که در کوبا کار میکرد  نیروی چریکی. صورت گرفته بود

 .توانست بر این موقعیت اتکاء کند می
 

ای از فیدل به تاریخ  دبره نامه" در انقالب انقالب" 449در صفحه 

به فرانک بیز را نقل می کند که در آن تعجب  433۰ژوئیه  54
اند، ابراز  خود را از نوع کمکی که دهقانان به نیروهای او کرده

چه کسی آنها را باین نحو شگفت آور سازمان داده؟ : "می دارد
ودگذشتگی را از کجا آنها این توانائی، زیرکی، شجاعت، از خ

! این تقریباً یک راز است. داند اند؟ هیچکس نمی کسب کرده
آن !" سازمان می دهند"آنها خود را شخصاً و بطور خودبخودی 

راز این حقیقت را تبیین میکند که دهقانان و کارگران کوبا با 

.فعالیت سازمانی بیگانه نبودند کل این مسئله تجربه و مبارزه  
همراه . یر تئوری دبره استلقه مفقود زنجای ح سازمانی و توده

16صفحه             
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 ... مسائلی درباره تز دبره

 15از صفحه 
همچنین مسئله نقش حزب سیاسی در 

کمک به ادامه این تجربه به خلق، هم قبل 
، چه م در حین مبارزه انقالبیو ه

مسلحانه، چه غیر آن، مورد غفلت قرار 

که وقتی کتابش را )نظیر دبره . گیرد می
من ( اش غیرمستقیم بود نوشت، تجربه می

نیز کار خود را بر تجربه محدودی که در طی 
شرکت در یک مبارزه مسلحانه چریکی در 

عقاید . کنم فیلیپین کسب کردم، متکی می

شکل دکترین، بلکه به صورت یک  من نه به
شود که باید هنگام فرمول  تجربه ارائه می

بندی اصول مبارزه انقالبی با بسیاری دیگر 
 .در نظر گرفته شود

 
نیروی انقالبی معروف به نهضت هوک، در 

اگر . فیلیپین نهضتی با رهبری حزبی بود

 Hukbongدقیق سخن گوئیم ــ 
Mapagpalaya Ng Bayan ( ارتش

یک سازمان مسلح بود ( دیبخش ملیآزا
اگر چه . که موجودیتی جدا از حزب داشت

هر دو، با دستوراتی که از یک منبع حزبی 

. می رسید، بطور متقابل بهم وابسته بودند
این ارتش که در دوران اشغال کشور به 

در )ها در جنگ دوم جهانی  وسیله ژاپنی
 Huko Ng Bayan Laban Saآنهنگام 

Hapon تش کشور بر علیه ژاپن خوانده با ار

بوجود آمد، برای استقرار در میان ( شد می
خلق، در دهات و شهرها، از شکل 

این ارتش بر اساس . کالسیک پیروی کرد
های دهقانی قبل از جنگ در  اتحادیه

و اساساً . استانهای لوزون مرکزی بنا شد
تمام کادرهای نظامی آن، نظیر بسیاری از 

. این سازمانها پدید آمدندکادرهای حزب، از 

ای نمی توانست یک  بدون چنین زمینه
نیروی چریکی خلقی بوجود آید، این 

حقیقتی است که توسط طبیعت بسیاری 
های چریکی دیگر نیز ثابت شد که  از دسته

در فیلیپین در حین جنگ پدید آمدند و تحت 

رهبری ارتش منظم امریکا و یا فیلیپین قرار 
اغلب به نحوی نیمه  داشتند و خود را،

راهزنانه، و بدون آنکه سازمانی داشته 
در این . باشند، به مردم تحمیل کرده بودند

نکته است که تجربه فیلیپین، به میزان 
وسیعی، سزاواراست در پرتو تز دبره در 

های معینی از  نظر آورده شود، زیرا جنبه

. اصول او را به منصه ظهور می رساند
هوک، به صورت نیروی مسلح، یعنی 

ای برای انتشار نهضت بکار میرفت ــ  وسیله
نیروهای گسترش شبیه ستونهایی که 

گوارا و دبره از آن طرفداری می کنند،  چه

مرکب از سی تا شصت مرد و چند زن از 
راههای کوهستانی به سایر استانها اعزام 

می شدند، که در آنجا پایگاه، یعنی 
رای  ها را می شد ب مناطقی که توده

. حمایت نهضت در آن جمع کرد، ایجاد کنند

، این " تبلیغات متعاقب عمل"مفهوم 
اعتماد که حمله نظامی بر دشمن، بر 

پادگانها و پاسگاه ها راه سهل و ساده 
ها به جانب ما بود، نیز تکامل  جلب توده

در واقع    این اعتماد وجود داشت . یافت

که صرف حضور نیروهای مسلح ما در یک 

حل که ارتشهای حکومت یا مالکان زمین م
خواند، در جلب  را به مبارزه مسلحانه می

 .حمایت توده به جانب ما موثر است
 

این روش، نارسائیهای خود را هم نشان 
این روش باعث شد که حکومت : داد

نیروهای مسلح خود را افزایش دهد و آنها 

را در همان مناطق مستقر سازد که در دراز 
. برد ر سربازهای ما را از بین میمدت تاثی

را به طور معکوس " تبلیغات متعاقب عمل"
توان ديد، مثالً، هنگامیکه  نیز می

های  های کوچک حکومت پیروزی دسته

نابود کننده بر یک واحد چریک بدست می 
 .اورند، که اغلب هم روی می داد

 
های اندکی تجربه  تنها در جائیکه توده

یرو های ما قادر بودند سازمانی داشتند، ن
برای مدت طوالنی مستقر شوند، از این 

جمله است در استان الگونا، که قبل از 

نهضت )جنگ در آنجا نهضت ساک دال 
ناسیونالیستی مسیحی که در سال 

نیرومند ( شورش ناکامی بپا کرد 4393
های کارگری در  بودند و در آنجا اتحادیه

یکه یک در حال. صنایع نارگیل فعال بودند

نیروی مسلح در جزیره نگروس ــ که در 
آنجا هرگز فعالیت سازمانی وجود نداشته 

است ــ ، به مجرد تشکیل برچیده می 
ها برای کمک  در مناطق دیگر که توده. شد

به چریکها آماده نبودند، عناصر لومپن از نوع 
معموالً یاغیان اجتماعی )نیمه راهزن 

. شدند بزور وارد صفوف چریک می( بدوی

بعضی از اینها به انقالبیون واقعی تبدیل 
میشدند، لیکن دیگران از آن می بریدند و 

این نوع . ساختند خسارت بزرگی وارد می
اتفاقات به هنگام کوشش جهت گسترش 

دهد که فقط تعداد بسیار  ای رخ می مبارزه

دارای عالیترین " خالص"اندکی از انقالبیون 
د، درسهائی از آرمانها، بدان جلب می شون

اين قبیل نهضت را متقاعد کرد که مطلقاً 
ای متشکل و  ضروری است که پایگاه توده

از جهت سیاسی آگاه در کنار نیروی 

مناظق آزاد بوجود . مسلح ساخته شود
ای غیر  این ایده به مثابه ایده)نیامدند 

" دفاع از خود"مفهوم (. واقعی رد شد
وجه قرار دهقانی هرگز بکار نرفت و مورد ت

آنچه با موفقیت در راه آن تالش . نگرفت

ای زیرزمینی بود که  شد، یک پایگاه توده
بتواند حتی در مناطقی که به سختی 

تحت سیطره نظامی دشمن بود، عمل 
بنابراین، در مورد فیلیپین چریکهای . کند

مسلح نه بعنوان نیروی سازمان دهنده 
سیاسی بلکه بعنوان واحدهای جنگنده 

تمام . بطور کلی، در نظر بود نهضت

نیروهای گسترش می بایست با خود یک 
واحد حزبی از کادرهای سیاسی داشته 

باشند که وظیفه سازمان دادن دهات و 
شهرها را بر عهده بگیرند ــ اینها سرباز 

نبودند، ولی دائماً با خود حداقل یک 

اسلحه کمری داشتند و آماده بودند از خود 
دوگاهها يا ستادهای دفاع کنند، و ار

متحرکی که آنها در صدد بودند در مناطق 
گسترش ایجاد کنند، غیر از اردوگاههای 

نظامی بود ــ هر چند که آنها یک واحد 
گاهی . تامیناتی وابسته به خود داشتند

واحدهای مسلح، دهات را محاصره می 

کردند و وارد آنها می شدند و میتینگهای 
ند، ولی این کرد تبلیغاتی برگذار می

کادرهای سیاسی بودند که مسئولیت 
برقرار ساختن و گسترش تماسها، آموزش 

کانون، و وسعت بخشیدن آنرا در هر جا که 

ممکن بود تا سطح کامالً متشکل ده، 
این امر بدیهی است که . )بعهده داشتند

بهترین حفاظ در مقابل جاسوسان، ده 
کامالً متشکلی بود که سکنه آن برای 

ت خود و نیز برای حفاظت ما، در حفاظ

مقابل چنین عناصری هوشیار بودند و 
شدند آنها را نابود می  هرگاه شناخته می

 .(کردند
 

در حقیقت اهمیت کادرهای سیاسی، که 
بعنوان جزئی از نهضت چریکی کار می 

کنند، به بهترین نحوی در شرایط گسترش 

نظیر آن شرایطی که در آن دبره نیروی 
در نظر  "نطفه حزب"عنوان مسلح را ب

یکی از صفات . آورد مشاهده می شود می
ضروری ساختمان یک نهضت انقالبی در 

یک منطقه نو یا منطقه گسترش، 

عبارتست از نشو و نمای کادرها و قوا از 
مادام که این کار انجام نشده، . خود منطقه

در . نیروی گسترش، یک عنصر بیگانه است
را فیلیپین این یک امر بسیار ضروری بود، زی

ای به  زبانها، اقتصادها و عادات از ناحیه
ناحیه دیگر و حتی از استانی به استان 

خصوصیات . )دیگر بشدت تفاوت می کرد

ای از این قبیل در اکثر کشورها دیده  منطقه
می شوند، و افرادی که بیک ناحیه معین 

در .( اند تعلق ندارند در آن بسیار بیگانه
مسلح البته  فراهم کردن افراد برای نیروی

اقدام می شد لیکن گام اول ایجاد مدارس 

های مطالعه جهت  سیاسی و یا دوره
تربیت رهبران محلی بود، و تجربه نشان 

داد که این کار توسط افرادی در سازمان 
حزبی که برای چنین کارهائی تربیت شده 

. بودند، می توانست بخوبی انجام گیرد

بعد دبره بطور ضمنی، متذکر می شود که 
از آنکه چریکها وارد یک ده می شوند و آنرا 

ترک می کنند، سلولها باید ایجاد شوند، 
لکن چه کسی باید کار سازمان دادن، 

هدایت، رهبری و رشد دادن صبورانه این 

به یاد پر افتخار جانباختگان اسفند ماه 

 چریکهای فدایی خلق ایران

 

 

 

 

 

 

 مهدی سوالونی

 

 

 

 

 

عبدالکریم 

 حاجیان سه پله

 

 

 

 
 

 حسن سرکاری

 

 

 

 

 
 

 نقی آرش علی
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تجربه را انجام دهد؟ ما دریافتیم  مردم بی

که این باید توسط کادرهای حزبی، که 
. نجام گیرداند، ا برای این منظور تربیت شده

های بسیاری  اتفاقاً، کادرهائی که تجربه)
های کارگری شهری داشتند، در  در اتحادیه

دبره هنگام .( اینجا عالی کار می کردند
گسترش دادن نظر اصلی خود که نیروی 

باشد تا حد قرار " نطفه حزب"چریکی باید 

دادن آن بر اساس بیولژیک پیش می رود و 
می شرط استعداد جس:"می گوید که 

در ". اولیه هرگونه استعداد دیگری است
تجربه فیلیپین، بطور کلی، اعضاء نیروهای 

مسلح هوک، با آنکه جوان و قوی بودند، از 

جهت سیاسی، از کسانیکه بعنوان 
کادرهای حزبی کار سیاسی می کردند، 

این آن چیزی نبود که . رشد کمتری داشتند
کوششهائی بعمل آمد . ما می خواستیم

به نیروی مسلح هوک تعلیم سیاسی  که
داده شود، و بهترین کادرهای نظامی به 

لیکن، . مدارس سیاسی فرستاده شدند

نهضت فیلیپین می بایست با این وضع که 
بسیاری از جوانانی که برازندگی جسمی 

داشتند و به آن ملحق شدند و مجذوب 
ماجراجوئی درگیریها و خرسندیهائی 

. ارزه کندجسمی آن شده بودند، مب

بسیاری از بهترین جنگجویان و آنها که 
بیشتر از همه در بکار بردن اسلحه، مهارت 

داشتند، هنگامیکه نوبت به کتاب و 
جلسات مطالعه می رسید، از همه 

به عالوه، شرایط طاقت . تر بودند  انضباط بی

فرسای زندگی جنگی چریکی، با دورانهای 
مکرر گرسنگی و خستگی، فرصت کمی 

. ای تعلیم سیاسی باقی می گذاشتبر
تنها در مناطق پایگاهی کامالً مستقر شده 

بود که تا حدی این کار ممکن بود، ولی این 
اش صحبت  آن چیزی نیست که دبره درباره

تا جائیکه کادرهای سالخورده که . کند می

دبره آنها را کامالً از نهضت چریکی بیرون 
ها در می ریزد، باید گفت که بسیاری از آن

 26سنین پنجاه و معدودی حتی در سنین 
سالگی بودند که به سائقه اعتقاد و اراده 

اینها در مقابل . انقالبی کار می کردند

سختیهای زندگی چریکی هوک خیلی بهتر 
از بسیاری اعضاء جوان و از جهت سیاسی 

 .نابالغ مقاومت می کردند
 

نهضت هوک همچنین با مسئله خطری که 
ای چریکها با مردم بطور کلی در تماسه

، (می نامیدیم" ها شخصی"که ما آنها را )

البته برای مردم هم . وجود دارد آشنا بود
ولی . نظیر چریکها، خطراتی وجود دلشت

چنانکه ما . ای بدون خطر نیست هیچ مبارزه
مشاهده کردیم، در هنگام برخورد با این 

خطرها و تعقیبی که همراه آن می رسید، 

برای سازمان و مبارزه تجربه کسب مردم 
در نظر ما، مبارزه تنها وقتی . می کردند

معنای واقعی می گرفت که به مبارزه تمام 
 .خلق تبدیل می شد

 

و در مورد وجود خطر باید گفت، که در 
فیلیپین مبارزه چریکی مسلحانه برای 

کادرها در شهرهای بزرگ و کوچک 
دهات، اشکاالت بیشتری ایجاد کرده  تا در 

در ده آدم حس می کرد که حداقل محافظ 

ایجاد مبارزه . مسلح و فرصت جنگیدن دارد

مسلحانه، چه در مناظق روستائی و چه 
در غیر آن، فعالیتها و دستگاههای 

. سرکوبی کل دولت را، تحریک می کند
امپریالیستها و همدستانش در فیلیپین از 

آشوب مسلحانه استفاده کردند و 
کارگری و سایر سازمانهای  های اتحادیه

ای دال بر  قانونی را با یا بدون آماره

همکاری محرمانه با چریکها، درهم 
کنگره سازمانهای "بدین ترتیب، . شکستند

غیرقانونی شناخته  4334در اوایل "کار 
. شد و رهبران آن بدون دلیل زندانی شدند

 4322در " دادگاه عالی"تا آنکه سرانجام 

و )هبران آن بیگناه هستند اعالم کرد که ر
سرکوب ک ــ س ــ ک ، غیرقانونی بوده 

بسیاری از کادرها که مامور اقامت (! است
در شهرها بوده، تمایل داشتند که در آنجا 

مجبور شدند که از شهر خارج . کار کنند
شوند و به واحدهای سیاسی یا نظامی 

کارگر ماهری که در شهر . چریکها بپیوندند

نی کار می کرد در چشم ما بطور زیرزمی
ارزشی معادل دالورترین مردان تفنگ 

بدست داشت و لطماتی که بیش از هر 
چیز احساس می کردیم مواردی بود که 

 .این کادرها دستگیر و یا کشته می شدند

در تجربه فیلیپین موارد دیگری هم وجود 
. شان مفید می باشد دارد که بحث درباره

مونتلی ریویو  در یکی از مقاالت قبلی
من در مورد دالئل ( 4329سپتامبر )

شکست مبارزه مسلحانه هوکگ مطلبی 
من احساس می کنم، هیچ یک از . نوشتم

آنها در مجموع بساخت و طرح سازمان 

ام،  نهضت بطوریکه در اینجا تشریح کرده
شکست بدواً در مناطق . مربوط نمی شود

گسترشی روی داد که در آنجا پایگاههای 
ای فرصت نیافته بودند تا به معنای  توده

در اینجا منفرد . انقالبی کلمه، بالغ شوند

ساختن و نابود کردن واحدهای هوک از 
معموالً )همه جا آسانتر بود، و وقتی اینها 

قسمت اعظم نیروهای گسترش از نواحی 
نابود شدند، منطقه جدید در ( دیگر بودند

موقعیتی نبود که از توده خویش عناصر 

گاهی ایجاد کند که نیروهای چریکی را از آ
آنچه واقع شد این بود که مبارزه . نو بسازد

ای اولیه در استانهای  تدریجاً به پایگاه توده

در آنجا . کشانیده شد" لوزون مرکزی"

واحدهای مسلح هوک هرگز نابود نشدند و 
مبارزه به این یا آن شکل تا زمان حاضر 

هائیکه  توده مداومت دارد، و مدام از طرف
اند،  تجربه سازمانی مبارزاتی کسب کرده

یک عامل جدی را که در . تجدید می شود
. طی مبارزه هوک پدید آمد باید متذکر شد

این عامل عبارت بود از این گرایش که 

نسبت به کادرهای نظامی برجسته 
معینی از طرف واحدهای ایشان وفاداری 

آنها خود چنین . شخصی ابراز می شد
ترامی را ایجاد نکرده بودند بلکه این اح

احترام حاصل شهامت و خصوصیات رهبری 

 .نظامی آنها بود
 

این احترام بیش از آنکه متوجه نهضتی 
باشد که خود جزئی از آن بودند متوجه 

در نتیجه نفرات، با . فرماندهان جداگانه بود
وفاداری به همراه این رهبران همچنانکه به 

ه می شدند به عملیات درست کشاند

هرجا که . عملیات غلط نیز کشانیده شدند
راهنمائی حزب سست بود، یا هر کجا که 

مدارس، کالسها و تعلیم و تربیت سیاسی 
عموماً مورد غفلت قرار می گرفت احتمال 

بعضی از . وقوع این وضع وجود داشت

واحدها می بایست منحل میشد و بین 
از ها پخش می گردید، چرا که  سایر دسته

خود گذشتگی بیشتر باید متوجه اصول و 
 .نهضت بطر کلی باشد تا اشخاص

 

در جریان مبارزه مسلحانه طوالنی مواردی 
پیش آمد که در آن واحدهای مسلح پیوند 

خود را با راهنمائی سیاسی حزب از دست 
ترین کادرهای  دادند و يا از خودگذشته

ای  نظامی کشته شدند ــ عامل فرسائیده
جرد درگیری مبارزه شروع به عمل که به م

در نتیجه تعدادی از موارد جدی . می کند

هرجا که . راهزنی و نیمه راهزنی روی داد
حزب قادر به اعمال رهبری و کنترل نبود، 

نیروهای مسلح هوک به گسیختگی و 
از شواهد . )مسخ شدن کشانده شد

اندکی که در دست است، تعدادی از به 

اء شده هوک در اصطالح فعالیتهای احی
 .(فیلیپین ظاهراً این خصلت را دارا هستند

هدفهای استراتژیکی و تاکتیکی در فیلیپین 
و شرایط عینی در مناطق گسترش در طی 

مبارزه هوک آنقدر از آن هدفها و شرایط در 
امریکای التین متفاوت نیست که 

من این . درسهایشان را نتوان در نظر گرفت

امنیتی در بحث را می دانم که به علل 
پیرامون مبارزات خاص و مسائل آنها 

محدودیتی موجود است، لیکن مادام که 
تمام تجارب تحلیل و توزین نشوند احتمال 

 .سوء تعبیرهای بسیار موجود است

 
 :توضیح

ـ ویلیام پومروی، نقش فعال در نهضت  (*)
در  4335در سال . هوک فیلیپین داشت

محکوم نبرد دستگیر شد و به حبس ابد 

گردید و پس از دهسال زندانی بودن در 
در ( م 4326)اکنون . فیلیپین بخشوده شد

 مترجم. لندن زندگی میکند

به یاد پر افتخار جانباختگان اسفند ماه 

 چریکهای فدایی خلق ایران
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 تقی زاده چراغی
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  ... جنبش رازلیق

 15از صفحه 
،  4/52رضائیه :در مورد آذربایجان غربی

نقل از )، 45، ماکو 3/54، مهاباد 59خوی 
 ( .اطالعات 4993سالنامه 

ست، و دولت توتون محصول اصلی رازلیق ا

در . توتون دهقانان را پیش خرید می کند
این یکی دو سال، قیمت خرید آنچنان پائین 

آورده شده است که امسال خیلی از توتون 
کاران اجبارا در بخش عمده زمینشان به 

 .جای توتون، لوبیا و غیره کاشته اند

 
فشار روزافزون بانکها که زالووار کم و بیش 

بیده اند، فشار برتن همه دهقانان چس
مالیاتها و عوارض گوناگون، فشار یک 

مشت زمیندار مرفه بر دهقانان فقیر و 
متوسط که از آنها اجاره می گیرند، فشار 

که )رباخواران و فشار دستگاههای دولتی 

از جمله چراگاه وسیع رازلیق را وقتیکه به 
اصطالح ملی شد از دست رازلیقی ها 

( ه اجاره دادندگرفتند و به حشمدار بزرگ د
رویهم از هرسو بر شانه های دهقانان 

که از سرمایه کانی و ابزار  -رازلیق 

. سنگینی می کند -پیشرفته محرومند 
قیمت زمینها پائین آمده است، تعداد زیادی 

از زارعین آماده اند زمین خود را بفروشند و 
از زراعت دست بردارند، اما کسی خریدار 

تولید خرده پای  به عبارت دیگر،. نیست

دهقانی در آستانه از هم پاشیدن است و 
اما چرا . با یک ضربه درهم فروخواهد ریخت

سرمایه داران کالن این ضربه آخر را فرو 
نمی آورند؟ سرمایه داری بزرگ يا متوسط 

زراعی در آذربایجان بطور عمده، به چند 
 :طریق زیر پدید می آید

 

ون مالکین سابق از راههای گوناگ -4
زمینهای وسیعی را تحت کنترل مستقیم 

خود درآورده اند و در آنها به کشت نیمه 
 .مکانیزه مشغول می باشند

 

معدودی از رعایای سابق توانسته اند  - 5
حتی  -زمینهای متوسط و نسبتا وسیعی 

را به  -هکتار 466مشاهده شده در حدود 
چنگ آورند، اینان بخشی از مالکین جدید را 

 .دهند تشکیل می
 

شاهپورها و افسران ارشد و بورژوازی  - 9

شهری صدها هکتار از اراضی بایر نظیر 
دشت مغان را تصاحب کرده و به زیر کشت 

 .درآورده اند
 

تاکنون یک شرکت زراعی در آذربایجان   - 2

و دیگری در آذربایجان غربی ( تبریز)شرقی 
تاسیس این . تاسیس یافته است( مهاباد)

مفهوم سلطه سرمایه داری شرکت که به 
بوروکراتیک و مالکین فئودال بر خرده 

بورژوازی دهقانی و تبدیل دهقانان فقیر و 

متوسط به مزدوران کشاورزیست، به سبب 
سازماندهی بوروکراتیک و ریخت و پاش 

بگفته . فراوان، نتایج خوبی نداشته است
کارمندان اصالحات ارضی، این شرکتها ضرر 

کتهای سهامی زراعی طرح شر. می کنند

به منظور حل اقتصاد متزلزل خرده بورژوازی 

دهقانی روستاها به میان آمده است، 
حال که صدها هزار هکتار از  -یعنی در واقع 

دشتها و اراضی جنگلی نصیب سرمایه 
های کالن کمپرادور و سرمایه امپریالیستی 

شده است و می شود، و در بخشی از 
بق همچنان به کار روستاها نیز اربابان سا

می بایست  -خود ادامه می دهند 

براساس یک طرح دولتی به وضع تولید 
دهقانان خرده پا که هنوز وزنۀ سنگینی را 

در اقتصاد کشاورزی ایران تشکیل می 
برای .  داده می شد" سروصورتی"دهند، 

بخش خصوصی و برای سرمایه داران 

کمپرادور،  تصاحب زمینهای دهقانان، آنهم 
ر یک منطقه کوهستانی که به هرحال د

زراعت مکانیزه در آن مشکلتر خواهد بود، 
بی صرفه و کاری پردردسر است، بویژه 

اينکه مردم این منطقه دارای سنن انقالبی 
ریشه داری بوده و از یک روحیۀ مقاومت و 

 . رشادت برخوردار می باشند

 
در یک چنین وضعی البته سرمایه داران و 

جیح می دهند که چنین منطقه فئودالها تر
بخش "ای را برای بورژوازی دهقانی و 

اما طرح دولتی برای . باقی بگذارند"دولتی 

تبدیل تولید کنندۀ خرده پا به مزدور با 
اوال به علت . سرعت الزم پیش نمی رود

مقاومت مردم، ثانیا به خاطر خصلت 
مثال قرار . بوروکراتیک سرمایه داری دولتی

ین شرکت سهامی زراعی بود که نخست

آذربایجان شرقی در همین سراب تشکیل 
شود که با مقاومت شدید دهقانان مواجه 

شده و مجبور شدند که بساط شرکت را 
 .در حومه تبریز پهن کنند

 
به هرحال، نه خرده بورژوازی موجود در 

رازلیق می تواند رشد کند، نه سرمایه 

 داران رغبت و جرات دارند تا سرمایه های
خود را به تپه و ماهورها به جگله های 

کوچک میان کوهها و به میان این مردم 
مقاوم و لجوج منتقل کنند، و نه شرکت  

سهامی زراعی به سهولت می تواند 

بااين تحلیل مختصر مسئله، . تشکیل شود
منظرۀ بن بست روستاهائی نظیر رازلیق 

. می تواند در دیدگاه مان مجسم شود
وجود در رازلیق را جمع اینک تضادهای م

 :بندی می کنیم 
 

یعنی بخش )تضاد بین دهقانان فقیر  -

عمده اهالی که به روی زمین خود یا به 
روی زمین اجاره ای به کشت مشغولند 

وبانکها، که ( ویا به دامداری می پردازند
قسمت اعظم سرمایه خود را از بهرۀ 

کمرشکنی که از دهقانان دریافت می 

کرده اند و صورت ظاهر قضیه  دارند، تامین
برای پیشرفت کشاورزی، "اینست که 

" دامداری و دامپروری به روستائیان کمک 
 .می کنند

 

تضاد بین دهقانان از یکسو و تجار،  -
رباخواران و مالکین سابق منطقه سراب 

از سوی  (که نفوذ سیاسی فراوانی دارند)
 .دیگر

تضاد بین کشاورزان توتونکار و شرکت  -

 .خانیاتد
 

تضاد بین مردم ده و دستگاههای مختلف  -
که با گرفتن مالیاتهای گوناگون )دولتی 

ازجمله مالیات بر آبهای جاری، ضبط 
چراگاههای آبا و اجدادی ده و غیره مردم را 

 (. تحت فشار قرار می دهند

 
تضاد بین دهقانان کم زمین و مالکین  -

حاجی ناصرالدین که ) اجاره دهندۀ زمین 
یکی از بزرگترین زمینداران رازلیق است در 

هکتار زمین آبیاری شده در اختیار  26حدود 

دارد که به دهقانان بی زمین یا کم زمین 
  (.اجاره می دهد 

 
هرگاه ژاندارمری، سازمان امنیت  -

ودستگاههای قضائی وجود نداشتند، 
بانکها، شرکتها و موسسات سرمایه داری 

کاغذ پاره هائی به  دولتی نمی توانستند با

نام سفته و چک و تعهدنامه و غیره 
دهقانان را آنهم چنین بیرحمانه استثمار 

 .کنند
 

بنابراین تضاد اصلی جامعه رازلیق 

عبارتست از تضاد بین اکثریت فقیر و میانه 
حال دهقانان به عنوان تولیدکنندگان کوچک 

از یکسو، و مالکین و سرمایه داران 
دولت آلت سرکوب که  -بوروکراتیک 

 .از سوی دیگر -آنهاست 

 
این تضاد هنگامی تشدید یافت که ثروت 

که در شرایط  -مشترک ده یعنی چراگاه 
دشوار رندگی مردم ده اهمیت حیاتی پیدا 

بعنوان اینکه ملی شده از جانب یکی  -کرد
از دستگاههای دولتی ضبط و تحت حمایت 

ژاندارمری در اختیار حشم دار بزرگ و 

اهمیت  .ب نفوذ ایلیاتی گذاشته شدصاح
خاص چراگاه به خصوص به این علت است 

که دهقانان که در کار زراعت با مشکالت 
فراوانی روبرو هستند با کمک گرفتن از 

دامداری می توانند ازفشار خردکننده ای 

که پشتشان را خم کرده است، تاحدی 
عالوه براین، از نظر مردم رازلیق، . بکاهند

گاه نشانۀ بارز فشاریست که رژیم ضبط چرا
نه تنها . حاکم بر دهقانان تحمیل می کند

تقریبا تمام اهالی در این امر دخالت داشته 
و ذینفعند، بلکه آنرا همچون فشار تحمل 

ناپذیری علیه غرور و حیثیت خود تلقی می 

به این ترتیب برای رازلیق، مقاومت . کنند
و  دربرابر تجاوزکاران به ثروت مشترک

حقوق حقه مردم، به صورت ضروری ترین و 
به عبارت دیگر، . عمده ترین مسئله درآمد

در شرایط خاص معینی، تضاد اصلی جامعۀ 

یعنی  -رازلیق به شکل تضاد با تجاوزکاران
در ابتدا با نوکران حشم دارایالتی و سپس 

با نوکران به اضافه ژاندارمها و سرانجام با 
. ر شدظاه -کل دستگاههای دولتی

چراگاه،  کوه پردامنه ایست که نسبتا دور 

این کوه در . از منطقه مسکونی قرار دارد
فصل بهار از علوفه پوشیده می شود، و 

. می تواند هزاران راس دام را خوراک دهد
این کوه از دیر باز برای رازلیقی ها 

به شمار می رفته است، و ( 4")یازاالق"
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می " کوه"ه مردم این چراگاه را به طور ساد

 .نامند
 

جنبش به خاطر کوه برپا  23در بهار سال
داغ "اکنون از این جنبش به نام . شد

چون فقط . صحبت می کنند( 5" )دعواسی
هنگام بهار از این کوه استفاده می شود، 

به فصل مبارزه به  23از این رو بهار سال 

 .خاطر کوه معروف شد
 

رازلیقی ها پیش بینی می کنند که در 
نده نیز ممکن است ناچار شوند دست آی

کم یکماه از حیاتی ترین روزهای سال را در 

در آغاز بهار . مبارزه به خاطر کوه بگذرانند
حشم دار شاهسون، براساس اجاره  23

ای که با اداره منابع طبیعی منعقد کرده 
بود ،دامهای خود را به چراگاه وارد می 

ازلیقی ر.  کند، و در دامنه کوه چادر می زند
ها وقتیکه از ماجرا باخبر می شوند با کلیه 

. دامهای خود چراگاه را اشغال می کنند

هر )حشم دار پس از چند برخورد مسلحانه
،خود را ناجار به عثب (دو طرف مسلح بودند

رازلیقی ها که بطور . نشینی می بیند
دسته جمعی کوه را اشغال کرده بودند  

اقی ماندن در پس از چند روز دیگر نیاز به ب

خصوصا با توجه به . کوه را حس نمی کنند
ضرورت کارهای زراعتی به ده باز می 

گردند، لیکن برای نگهداری از ثروت 
مشترک قرار می گذارند که هرشب یک 

بخش از روستا تعداد معینی را به کوه 

این . اعزام دارد تا به نوبت پاسداری دهند
 نظم وجود داشت تا اینکه حشم دار به

او که در این مدت جسته و . تعرض پرداخت
گریخته دامهایش را به چراگاه گسیل می 

داشت ، به پشت گرمی ژاندارمها درصدد 
ولی رازلیقی ها . راندن رازلیقی ها برآمد

ضمن برخوردهائی که بین . مقاومت کردند

نوکران حشم دار و ژاندارمها از یکسو، و 
دیگر  پاسداران و چوبداران رازلیقی از سوی

. رخ داد، دو تن از رازلیقی ها آسیب دیدند
این امر، خشم و نفرت عمیق اهالی را 

آنها ناچار کارهای خود را متوقف . برانگیخت

و دوباره ( 9)کردند؛ شیپورها به صدا در آمد 
به طور دستجمعی به طرف کوه براه 

مردم روستاهای اطراف که از . افتادند
اری رازلیقی ماجرا خبردار شده بودند به ی

مثال از یک روستا بیست نفر . ها شتافتند
سوار که گویا اسلحه نیز داشته اند به 

عالوه براین، رازلیقی .  رازلیقی ها پیوستند

ها در پای کوه از جانب یک تیره از 
که با تیرۀ مربوط به حشم  -شاهسونها 

به گرمی مورد  –دار میانه خوبی نداشتند 
ینان به رازلیقی ها ا. استقبال قرار گرفتند

آموختند که چگونه با نوکران حشم دار که 

به شیوه ایالتی با چماق و قلما سنگ نبرد 
وتعدادی از . می کنند، مبارزه نمایند

قلماسنگ خود را که با پشم میی بافند در 
رازلیقی ها در سه . اختیار آنها قرار دادند

نقطه پرچم ایران را بنحوی که بخش سرخ 

به ( .2)به باال باشد، نصب کردندرنگ آن رو 
هرحال، این عمل رازلیقی ها یکنوع تهدید 

دربرخوردهائیکه . و مقاومت تا پای جان بود
بین آنان و نوکران و ژا ندارمها روی داد، 

سردوشی های رئیس پاسگاه به تاراج 

ژاندارمها .  رفت و لباس وی پاره گشت

نتوانستند دهقانان را به فرود آوردن پرچم 
در مقابل، با مشاهده، تعدی . سرخ وادارند

بیشرمانه و اعمال توهین آمیز ژاندارمها، 
این  -چادرهای ژاندارمری و حشم دار

به محاصره رازلیقی  -راهزنان و تجاوزکاران
ها در آمد و هیچیک از آنان نتوانستند از 

در این هنگام . چادرهای خود خارج شوند

ند و بود که کامیونهای ارتشی پیدا شد
سربازان به . سربازان ازآنها پیاده شدند

نوبه خود،  رازلیقی ها را مورد محاصره قرار 
مردم رازلیق تصمیم داشتند به . دادند

هرقیمت شده از حق خود دفاع کنند و 

هرعمل از . دشمن را از چراگاه بیرون بریزند
جانب سربازان و ژاندارم ها می توانست با 

قی ها مواجه عکس العمل جسورانه رازلی
ادارات دولتی شهرستان که در تمام . گردد

این مدت با شتابزدگی دنبال راه حلی می 
نفری حل اختالف 3گشتند، سرانجام هیات 

اداره منابع طبیعی را برای تحقیق محلی 

به سربازان و . به کوه اعزام داشتند
ژاندارمها دستور بازگشت داده شد و قرار 

ران و دامهایش شد که حشم دار نیز با نوک
به این ترتیب هنگامیکه . کوه را ترک کنند

دیگر فصل بهره برداری از کوه سپری شده 

بود، غاصبان از حریم رازلیق بیرون رانده 
رازلیقی ها پیروزمندانه به سمت . شدند

اما در اینموقع حادثه .  ده حرکت کردند
 :تحریک آمیزی رخ داد

 

جوئی  فرمانده ژاندارمری سراب که با کینه
در پی شکار محرکین بود، جوانی را در ده 

. دستگیر و در داخل جیپ خود می کند
مادر جوان با شتاب خود راجلو ماشین پرت 

کرده تا بدینوسیله از حرکت آن جلوگیری 
ژاندارمها به اشاره رئیس، مادر را که . کند

گویا آبستن بوده با لگد از سر راه ماشین 

یک زن  مضروب ساختن. دور می کنند
بیدفاع و آبستن، موج خروشانی از خشم 

در جمعیت برانگیخت و تصمیم براین شد 
که همه به طور دستجمعی به شهر رفته 

تا قاطعانه علیه اینهمه بیدادگری و تجاوز 

مردم با هر وسیله و بطور . اعتراض کنند
عمده پای پیاده راه شهر را در پیش گرفتند 

ند در قرار شد کسانیکه زودتر می رس.
نقطه معینی در حوالی شهر توقف کنند تا 

و . از آن پس حرکت جمعی و عمومی باشد
این درست روزی بود که به خاطر مرگ 

تعطیل عمومی اعالم " آیت هللا حکیم"

شده، و خیابانهای محدودۀ سراب پر از 
با انتشارخبرقیام . شهریها و روستائیان بود

ازلیقی ها، ماموران حکومت دچار وحشت 
در هم . و سراسیمگی فوق العاده شدند

آمیختن رازلیقی ها با انبوه سایر دهقانان 

که تعداد قیام کنندگان را  -در خیابانها 
براین وحشت  -چندین برابر نمایش می داد

تعدادی از مردم . و سراسیمگی می افزود
رازلیق را که در پاسگاه ژاندامری بازداشت 

خبر آمدن و مجروح کرده بودند، با انتشار 

رازلیقی ها به شهر با شتابزدگی آزاد 
هرچند که بعدا دسته های دیگری -نمودند

 .را گرفته و مضروب کرده اند
 

رازلیقی ها نخست تلگرافخانه را اشغال 

کارمندان را مجبور نمودند که کلیه . کردند
کارهای خود را متوقف کرده و تلگراف آنان 

 پس از آن. را به شاه مخابره نمایند
مامورینی را از میان خود در تلگرافخانه 

برگماشتند تا به محض دریافت پاسخ 
این . تلگراف، آنرا به اطالع دیگران برسانند

مامورین هرچند ساعت یکبار عوض می 

شدند، واین برنامه تا چند روز ادامه داشت 
 . ولی جواب تلگراف هیچگاه دریافت نشد -

تری در همان روز، مردم رازلیق به دادگس
کارمندان را از سرمیزهایشان بلند  . رفتند

کردند،  کارهای جاری را متوقف نمودند و 

گفتند که هیچکاری از کار ما مهمتر نیست،  
.  اول از همه باید به کار ما رسیدگی شود

آنروز . همین صحنه در فرمانداری تکرار شد
تمام سراب وضع پرجوش و خروش و 

فت و آمد ر. انقالبی به خود گرفته بود
وسایل نقلیه متوقف شده، همه مردم از 

ستمی که به رازلیقی ها رفته بود و 

 .مقاومت آنان آگاه شدند
 

هنگامیکه رئیس دادگاه به همراه فرمانده 
ژاندارمری می خواست با جیپ خود طول 

خیابان را طی کند، با انبوه جمعیت 

مردم از رئیس . خشمگین مواجه شد
فرمانده ژاندارمری  دادگاه می خواستند که

رئیس دادگاه با . را در اختیار آنان بگذارند
التماس و خواهش آنها را به آرامش دعوت 

در تمام این مدت، جمعیت با . می کند

بارانی از تف و شعارهای اعتراض آمیز 
نفرت خود را نسبت به فرمانده ژاندارمری 

کل و رژیم ارتجاعی فاشیستی و نسبت 
. ابراز می داشتند به خاندان دیکتاتور

دهقانان می گویند ما به قدری به هیجان 
آمده بودیم که هرگاه فرمانده از جیپ پیاده 

می شد تکه تکه اش می کردیم و 

هیچکدام از مارا نمی توانستند به عنوان 
قاتل دستگیر کنند، ولی به احترام رئیس 

استیم او را از جیپ بیرون دادگاه نخو
     .بکشیم

 بش رازلیقویژگیهای جن
این یک جنبش خودبخودی بود که صرفا  -4

به ابتکار توده دهقان برپا شد و جریان 
دهقانان خود متعجب اند که چطور .  یافت

شد احساساتشان آنچنان یکباره به جوش 

آمد و آنچنان حوادث سریع و پرتحرکی را 
 .موجب شد

 
درطی جنبش هیچگاه اختالف و دودستگی 

می کنند همه از آنچه نقل . پیش نیامد

یکپارچگی و وحدت اکثریت قاطع مردم 
حکایت می کنند،  بدون آنکه رهبرانی در 

هیچ دلیل در دست نیست که . کار باشند
نشان دهد جنبش از طرف افراد خاصی 

. بطور آشکار یا نامرئی رهبری شده باشد

ژاندارمری و سازمان امنیت بدنبال آن 
تهم م" محرک"نتوانستند کسی را بعنوان 

 .و بازداشت کنند
 

متنفذین یعنی خرده بوژواهای روستایی  -5
که در آغاز کار با اتخاذ رویه سازشکارانه و 

خیانت آمیز در مورد سرنوشت چراگاه در 
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برابر ادارات دولتی خود را مفتضح کرده 

بودند، در جریان جنبش کامال منفرد 
 .گشتند

 
در رازلیق عناصری از بازمانده های حزب  -9

یکی از اینها جزء بخش . وده وجود دارندت
پایینی از قشر مرفه است که شخصی 

باهوش و باسواد و کاربر است، لیکن از 

مدتها پیش این هوش و کاربری را در 
خدمت کوششهای تسکین طلبانه برای به 

اصطالح عمران ده قرار داده است تا 
بدینوسیله هم نظر مردم را جلب کند و هم 

در واقع نقش او . ی برساندخود را به نوای

تالش بر آشتی دادن مردم با حکومت بوده 
چند سال پیش که ماموران سازمان . است

برای " پایداری ملی"ضد خلقی موسوم به 
عضوگیری به روستا آمده و دهقانان را توی 

مسجد جمع کرده بودند، بااینکه اکثریت 
قریب به اتفاق اهالی به حیله های مختلف 

ر کشیدند، این شخص عضویت خود را کنا

سازمان مذکور را پذیرفت و سپس به 
او در جنبش . توجیه عمل خود پرداخت

اخیر شرکت جست ولی حاضر نیست که 
او در گذشته رئیس . چیزی از آن بیاموزد

انجمن ده بود، امروز فقط عضو انجمن 

بطورکلی، دیگر از اعتبار پیشین . است
ب کار عی. چیزی برایش باقی نمانده است

در اینجاست که چندتن از دهقانان آگاه و 
فقیر و بیسواد که اینان نیز در مبارزه 

گذشته شرکت داشته و شرافت و 

پاکدامنی سیاسی خود را حفظ کرده اند 
 .تحت تاثیر این شخص قرار دارند

 
پشتیبانی فعال روستائیان اطراف  -2

آنان بدون .  مسئلۀ بسیار مهمی است
مبارزه رازلیقها ذینفع آنکه مستقیما در 

باشند به یاری آنها برخاستند، و بی شک 

این امر، نشانۀ . این تجربۀ گرانبهائیست
آنست که تضاد اصلی نه در درون ده، بلکه 

بین زحمتکشان ستمدیدۀ ده از یکطرف، و 
دولت به عنوان نمایندۀ تجاوزکاران از طرف 

دیگر می باشد، و اینهمه، ناشی از رشد 

 .تائیان استآگاهی روس
 

رازلیقی ها در کوه شجاعانه از ثروت  -3
 .مشترک و حیثیت خویش دفاع نمودند

آنان مسلح بودند و این امر در برابر نوکرها 
و آدمهای مسلح حشم دار شاهسون، به 

هرچند افشاء . آنها جسارت می بخشید

نمی کنند ولی چنین بر می آید که 
 تیراندازیهای طرف مقابل را بدون جواب

نگذاشتند؛ بدون اسلحه هرگز نمی 
توانستند به کوه قدم بگذارند و غاصب را 

در شهر نیز به یک اعتراض . بیرون بریزند

دهقانان مصمم به . توده ای مبادرت ورزیدند
مقاومت در منطقۀ دهقانی خود، نیروی 

عظیمی را بوجود می آورند؛ به ویژه هرگاه 
ده ای پرولتاریا آنان را از یک سازماندهی تو

برخوردار ساخته باشد، شکست ناپذیر 

تودۀ دهقانان متحد اما بی . خواهند بود
شکل فاقد رهبری رازلیق که برای 

نخستین بار به یک جنبش مقاومت جویانه 

علیه غصب ثروت اشتراکی خود دست زده 

بودند وقتی به شهر ریختند نیز همچون یک 
که سرشار  -توده آگاه، جسور و مبارزه جو 

عمل می  -خشم و نفرت طبقاتی است از 
کردند، نه همچون رعایائی که برای عرض 

مظلومیت و طلب ترحم به پیشگاه مقامات 
وقتی درنظر . مربوطه شکایت برده باشند

آوریم که دهقانان ما در شرایط عادی 

چگونه به راهروهای ادارات شهرستان روی 
آورده و دستهایشان را بطور مظلومانه ای 

نند و با هر بازو بسته شدن درب بغل می ک
اتاق مامور مربوطه مثل فنر از جای خود 

می پرند، آنوقت درمی یابیم که عمل 

رازلیقی ها در هجوم به شهر،  اشغال 
ادارات دولتی و تف باران فرمانده ژاندارمری 

در خیابان تا چه حد جسارت آمیز و 
 . امیدبخش است

 
نبش، دستگاههای دولتی در برابر این ج -2

نخست غافلگیر شدند و سپس به عقب 

دشمن خیال می کرد که . نشینی پرداختند
با فرستادن ژاندارم و سپس سرباز به کوه 

اما در . مردم را مرعوب خواهد ساخت
مقابل مقاومت فعال و دلیرانه آنان غافلگیر 

شده متوجه گردید که در این شرایط، 

توسل به سرکوب بیرحمانه برای او بسیار 
ان تمام خواهد شد اجبارا عقب نشینی گر

کرد و هیات حل اختالف را وارد معرکه کرد 
سرانجام . و به سربازان دستور مراجعت داد

تحت فشار توده، اجارۀ حشم دار را لغو 

کرده و به رازلیقی ها پیشنهاد نمود که ده 
نفر از ریش سفیدان خود را برای عقد اجاره 

 .معرفی کنند
 

شت مردم از کوه، دشمن اما بعد از بازگ
درصدد تعقیب و انتقام جوئی برآمد ودسته 

دسته مردم را به پاسگاه ژاندارمری بردند و 

. در زیر ضربات چوب و لگد وسیلی گرفتند
اماهجوم دستجمعی آنان به شهر 

دستگاههای دولتی را دوباره غافلگیر 
کادر ژاندارمری و شهربانی شهر . ساخت

چنان جمعیتی  کوچکی مانند سراب، برای

استفاده از ارتش و اساسا .  کافی نبود
هرگونه کوشش برای سرکوب می 

توانست نتیجه معکوس ببارآورد؛ ودشمن 
همواره از نیروی خشم انقالبی توده ها 

 .هراسان است
 

او بیهوده تالش دارد که آتش خشم 

انقالبی و کینه خلق را زیر خاکستر رعب 
م ووحشت پوشیده نگه دارد و دست ک

از این نظر می . برای مدتی خاموش سازد
کوشد که هرگونه کوشش برای کنارزدن 

این خاکستر را با درنده خوئی فاشیستی 

سرکوب جنبش . خود خنثی نماید
دانشجویی و شکنجه بهترین فرزندان خلق 

در سیاهچالها نمونه این کوششها می 
اما وقتیکه این آتش شروع به زبانه . باشد

دستگاههای رژیم را  کشیدن می کند و

غافلگیر می نماید، آنوقت اوال امکان 
سرکوب سریع را از دست می دهد، ثانیا 

خود روشی انعطاف آمیز در پیش می گیرد 

زیرا می داند . و عقب می نشیند

ایستادگی و خشونت در اینجا بیهوده 
است و احیانا به گسترش هرچه بیشتر 

ب عق. نیروی انقالبی توده خواهد انجامید
نشینی در برابر مردم تهران علیه شرکت 

واحد اتوبوسرانی و عقب نشینی در برابر 
نمونه هائی از این تاکتیک جنبش رازلیق، 

      .است

 وضع بعد از جنبش
براساس پیشنهاد اداره منابع طبیعی و 

ریش سفیدان، در هر کوی اقدام به جمع 
آوری پول نمودند تا چراگاه به نام ده نفر از 

سفیدان رازلیق اجاره شود، حتی ریش 
اما این .  مقداری پول هم جمع آوری شد

 .امربا مقاومت و امتناع مردم روبرو گردید

هرگاه کوه فقط بنام ده :مردم اعالم کردند
نفر اجاره شود در واقع ما از حق مسلم و 

بی چون و چرای خود محروم شده ایم و در 
هرحال ثروت مشترکمان را از دست ما 

ن خواهد رفت؛ فقط ده نفر حق بیرو
استفاده از آنرا کسب می کنند، و 

ممکنست که یک روز عمال از استفاده از 

به این ترتیب، جمع . آن محروممان کنند
 .آوری پول متوقف گردید

 
 ؛4923این بود تحوالت رازلیق تا مرداد 

امروز هرچند رازلیق به زندگی عادی خود 

ی جای ادامه می دهد، آن وحدت و یگانگ
خود را به پراکندگی متعارف ناشی از 

با . خصلت روابط تولیدی موجود داده است
اینحال پیروزی وحدت و پایداری، تاثیر خود 

را برروانشناسی جامعۀ رازلیق اعطاء کرده 
بعالوه اینکه هنوز مسئله بطور .  است

اگر دشمن در بکار . نهائی حل نشده است

 -اه شود بردن تاکتیک های خود دچار اشتب
بدون تردید باید منتظر موج  -که می شود 

 .تازه ای از مبارزه فعال مردم رازلیق بود 
 

 :توضیحات

 
یازاالق به معنای چراگاه بهاره است  (1)

که به  -که در مقابل ییالق و قشالق 
معنای جایگاه تابستانی و جایگاه 

 .قرار دارد  -زمستانی می باشد 

 یعنی دعوای کوه  (3)
 .شیپور وسیله دعوت به تجمع است (1)

طبق قانون اساسی پرچم ایران سبز  (2)
و سفید و سرخ است، رنگ سبز همواره در 

اولین بار در . باال قرار داده شده است

رنگ سرخ در ( 4952-53)جمهوری مهاباد 
قاضی دمحم یکی از . باال قرارداده شد

رهبران این جمهوری که پس از شکست 
ظامی محاکمه و تیرباران جنبش در دادگاه ن

شد،  به هنگام محاکمه در برابر این سوال 
که چرا پرچم را به طور معکوس برافراشته 

بود، پاسخ داد که در قانون اساسی ترتیب 

و می توان . قراردان رنگها قید نشده است
 .بخش سرخ رنگ آنرا در باال قرار داد
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هشت مارس، روز جهانی زن،  بر زنان 
همه زنان ستمدیده در ایران و کارگر، بر 

جهان و بر زنان مبارز و آزاده ای که در راه 
 !رهائی زنان مبارزه می کنند، گرامی باد

 
جنبش زنان، جنبشی که هدفش رسیدن 

به برابری زنان در همه زمینه های 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با مردان 
است، امروز راه صعب و دشوار خود را با 

ار و شتابان به پیش در گام هائی استو
.  پهنه سراسر گیتی در می نوردد

گسترش سرمایه داری حتی در عقب 

مانده ترین کشورها، از یک طرف ارتش 
کارگرانی متشکل از )عظیمی از کارگران 

که با نیروی پر قدرت خود ( زن و مرد
گورکنان اصلی این نظام هستند را پدید 

به  آورده است و از طرف دیگر زنان را نیز
مثابه نیروئی که تحت ستم مضاعف 

سرمایه داران و حکومت های ناشی از آنان 

و همچنین فرهنگ مردساالری در جامعه 
دارند، در وسعت همه جهان، به بازار  قرار

کار و به صحنه مبارزه با سیستم سرمایه 
 .   داری و مظالم آن کشانده است

 

".  هر جا ظلم هست، مبارزه هم هست"
اس می بینیم که در شرایط بر این اس

کنونی که جهان سرمایه داری به خصوص 
تحت پوشش مذهب شدیدترین ظلم ها و 

ستم ها را نسبت به زنان اعمال می کند، 
ها نیز می  شاهد مبارزات وقفه ناپذیر آن

کافی است به نمونه استثمار بسیار . باشد

وحشیانه کارگران زن در بنگالدش که برای 
در کشورهای غربی  کمپانی های لباس

پوشاک تهیه می کنند و به مبارزات 
این کارگران نه . ها توجه کنیم گسترده آن

فقط به دلیل کارگر بودن بلکه عالوه بر آن 

به خاطر زن بودنشان با یکی از بدترین 
شرایط کار که مشقت ها و رنج های زیادی 

عین  ها می گذارد مواجه اند؛ در رده آنبر گ  
گاهی نیز یا به دلیل آتش  حال هر از چند

سوزی یا فرو ریختن ساختمان محل 

کارشان که خود ناشی از برخورد 
جنایتکارانه سرمایه داران با این کارگران 

. می باشد جان خود را از دست می دهند
در برخورد به شرایط ظالمانه کار و چنین 

فجایعی، زنان کارگر در این کشور بارها به 
اهرات ده ها هزار مبارزه برخاسته و تظ

 .نفری برپا کرده اند

 
در ایران شدت ستم بر کارگران زن به حدی 

است که رژیم حتی از انعکاس اخبار مربوط 
ها  نیز جلوگیری  به سوانح محیط کار آن

می کند؛ تا جائی که انعکاس وسیع خبر 

سقوط دو زن کارگر از یک واحد تولیدی در 
اه دی م 53حال آتش سوزی در تهران در 

در . امسال را باید یک استثناء به شمار آورد
چنین شرایطی اخبار مبارزات زنان نیز تنها 

در رویدادهای غیر قابل کتمان به گوش 

با این حال انعکاس . دیگران می رسد
شدت ظلم و ستمی که بر زنان و به 

خصوص کارگران زن در ایران اعمال می 
شود را همگان به طور برجسته در نمونه  

رخورد رزمجویانه و دالورانه زنان در جریان ب
 .  مشاهده کردند 66خیزش سال 

 

زنان ایران، اعم از کارگر یا زنان ستمدیده 
دیگر، در همه حوزه های زندگی با ظلم و 

سلطه فرهنگ . ستم مواجه اند
مردساالرانه در خانواده و جامعه که با 

سلطه رژیم جمهوری اسالمی هر چه 

همراه با قوانین و  شدیدتر گشته است
اَعمال خشونت بار این رژیم در حق زنان، 

جنبه هائی از ستم های وارد به زنان ایران 
است که خود زمینه بکری برای استثمار 

شدیدتر زنان زحمتکش و تحمیل بی کاری 
ها به نفع سرمایه داران فراهم آورده  به آن

در چنین اوضاعی است که زنان . است

گونه ظلم و ستم و  برای رهائی از هر
دست یابی به برابری با مردان علیرغم 

شرایط شدیداً مختنق و دیکتاتوری حاکم، 
در اشکال گوناگون دست به مبارزه می 

جنبش زنان در ایران درست در رابطه . زنند

با وجود چنین مبارزه ای در بطن جامعه، 
 .صورت واقعیت به خود گرفته است

 
ان صحبت می اما، گاه وقتی از جنبش زن

شود، با توجه به تبلیغات سوئی که از 
طرف فمنیست ها صورت گرفته، کسانی 

جدائی زنان از مردها را از این جنبش 

در حالی که واقعیت این . استنباط می کنند
در جنبش زنان نیز نظیر . طور نیست

همه جنبش های اجتماعی نظرات 
مختلفی وجود دارد که دو نظر ناشی 

متضاد در آن برجسته گاه داز دو دی

یکی نظر کمونیست های . است
راستین است که همواره تأکید می 

کنند که قرار گرفتن زنان در موقعیت 
فرودست نسبت به مردان، محصول 

به وجود آمدن مالکیت خصوصی بر 

ابزار تولید و تقسیم جامعه به طبقات 
می باشد؛ و از این رو معتقدند که  

رابر با دست یابی زنان به حقوق ب
ها از هر  مردان و رهائی کامل آن

گونه ستم و استثمار تنها با از بین 
بردن سیستم سرمایه داری حاکم بر 

در مقابل این . جامعه امکان پذیر است

کمونیست ها، نظر و دیدگاه 
فمنیستی قرار دارد که علت 

فرودستی زنان در جامعه و فرهنگ 
مردساالرانه حاکم را ناشی از مردها 

بر این . ها به زنان می داند لم آنو ظ

اساس، مطابق نظر فمنیستی اگر 
نگوئیم از بین بردن مردان، منطقاً 

تربیت آنان باید راه رهائی زنان تلقی 
هم در شرایطی که سیستم  شود، آن

سرمایه داری همواره فرهنگ 

مردساالری را بازتولید و به طرق 
طور که امروز  مختلف از جمله همان

ز طریق حکومت های شاهدیم ا
از طرف ! مذهبی آن را تقویت می کند

دیگر غایت معتقدین به فمنیسم انجام 
رفرم هائی در چهارچوب سیستم 

 سرمایه داری حاکم می باشد همان

طورکه مثالً چند سال پیش به لغو 
قوانین ارتجاعی رژیم جمهوری 

اسالمی با حفظ خود این رژیم دل 
معموالً  اتفاقاً همین ها .بسته بودند

کمونیست ها را به دلیل اعتقاد به این که 

مسئله زنان به طور اساسی با رسیدن به 
سوسیالیسم و از بین بردن طبقات امکان 

پذیر است، متهم به عدم اعتقاد یا عدم 
در . توجه به مبارزات روزمره زنان می کنند

حالی که بر عکس، این آموزش آویزه گوش 
ت که مبارزه هر کمونیست زن یا مردی اس

برای کسب حقوق پایمال شده زنان هر 

چقدر هم کوچک باشد راه را برای دست 
یابی زنان به رهائی کامل، تسهیل و 

بنابراین، دفاع، کمک به . تسریع می کند
تقویت و ارتقاء سطح آن مبارزات وظیفه 

تخطی ناپذیر کمونیست ها، اعم از زن یا 

هر مبارز کمونیست در . مرد می باشد
من باید بکوشد که شناخت همه جانبه ض

ای از فرهنگ مردساالری کسب کرده و با 
جدیت تمام علیه تسلط این فرهنگ چه در 

 . خانواده و چه در جامعه مبارزه کند
 

این نکته را هم باید یادآور شد که در جامعه 

ما، مرز محکمی کمونیست های راستین 
را از معتقدین به فمنیسم حتی اگر ادعای 

ونیست و سوسیالیست بودن را هم کم
جائی که . داشته باشند، متمایز می کند

ها با جدا کردن مبارزات زنان از مردها  این

می کوشند انرژی زنان را در کوره راه های 
فمنیستی به هرز ببرند، کمونیست های 

راستین سعی دارند همه مبارزات زنان را 
به سوی یک هدف که همانا سرنگونی 

ری اسالمی و نابودی سیستم رژیم جمهو

سرمایه داری وابسته حاکم بر کشور می 
این کمونیست ها بر . باشد، کانالیزه کنند

این باورند که تاریخ رسالت پیروزی بر 
سرمایه داری را بر دوش طبقه کارگر قرار 

داده است و مبارزات زنان تنها در پیوند با 
این طبقه قادر به رسیدن به اهداف واالی 

ها بر  از این روست که آن. می باشدخود 

قراری پیوند بین جنبش زنان با طبقه کارگر 
 . را از اهم وظایف خود به شمار می آورند

 
به امید آن که همه ما بتوانیم در راه پر فراز 

و نشیب و صعب و دشوار جنبش زنان به 

سوی آزادی واقعی زنان، قدم های هر چه 
 . مؤثرتری برداریم

 
 3012ششم مارس 

 اشرف دهقانی

 !ضرورتي انکار ناپذير برای نيل به رهايي، زنان با جنبش کارگری پيوند جنبش 
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با رشد نیروهای مولده و گسترش تولید در 
جوامع ماقبل سرمایه داری، سیستم 

جدیدی از تولید بر جامعه حاکم شد و 
داران که به قول مارکس همان  سرمایه

سرمایه شخصیت یافته هستند بر تمام 
این طبقه . های جامعه حاکم گشتند عرصه

از همان آغاز نشان داد که برای انباشت 

و سود اندوزی از توسل به هیچ سرمایه 
های  دیگر تودهو جنایتی در حق کارگران 

در جریان رشد روز . مردم دریغ نمی ورزد
افزون این شیوه تولید و ورود سرمایه داری 

به فاز امپریالیسم هم دیدیم که بورژوازی 

نگاهی به .  چه سیاه کاری هائی که نکرد
تاریخ این طبقه خود موید این واقعیت می 

 .باشد
ــ در قرن شانزدهم اروپائیان در پی کسب 4

 تجارت سودآور مواد پر ارزش در قاره جدید
درصد بومیان آمریکای التین و  36 ،(آمریکا)

درصد بومیان آمریکای شمالی را نابود  3۰

کردند که در تاریخ، بزرگترین نسل کشی 
 .به شمار می رود

 
در نتیجه  4342تا  4643های  ــ بین سال5

داران برای سود هرچه  ش سرمایهتال

بیشتر، یکصد میلیون انسان کشته می 
شوند تا سرمایه داری گسترش بیشتری 

 .پیدا کند
 

در پی  5662تا  4342های  ــ بین سال9
دارن،  تالش هرچه سود بیشتر سرمایه

ها انسان در نتیجه جنگ، قحطی و  میلیون

اند که آمار آن به ترتیب  بیماری درگذشته
 :ستزیر ا

 
 میلیون 55،  جنگ اول جهانی

شوروی  کشور به اتحاد جماهیر 42حمله 

                 4355ــ  4346های  در بین سال
 میلیون  42

،      4323ــ  4393سلطه ژاپن بر چین  
 میلیون   55

،              های مرگ آلمان نازی اردوگاه
 میلیون  46

                   غیرنظامیان شوروی در جنگ جهانی دوم
 میلیون  46

(                            جز ارقام بااله ب)جنگ جهانی دوم 
 میلیون  92

،                     4339ـ  4336جنگ کره  

 میلیون  5
،                جنگ ویتنام، الئوس و کامبوج

 میلیون   9
،             4322ـ  4323جنگ در اندونزی 

 میلیون 5

ـ  4335ها  عراق در نتیجه بمباران و تحریم
 میلیون 5،                                  4333

،                              5669عراق جنگ 
 میلیون  4

 ،(هزار نفر در روز52) 4336ـ  43۰6قحطی 
 میلیون 463 

دلیل کمبود دارو                          ه سال، ب 3کودکان زیر 

 میلیون 566
   566۰ - 4336 های قحطی بین سال

 میلیون 326،         (سی میلیون در سال)
 (1)میلیون  111مجموع  یک میلیارد و 

 

میلیون نفر جان خود  493این یک میلیارد و 
را از دست دادند تا نظام سرمایه داری 

و . رشد کند و باقی مانده و حفظ شود
ظ این تجربه نشان داد که در راستای حف

ها و در حقیقت کارگران  انسان ،سیستم 
و  زحمتکشان کاالیی بیش نیستند که 

فقط در تولید و جنگ مورد استفاده قرار 

اما با این همه . می گیرند و دیگر هیچ
بورژوازی باید زحمتکشان را به پذیرش این 

جاست که هزاران  وضعیت قانع کند و این
به ... کارشناس و محقق و سیاستمدار و 

آیند تا ناچاری پذیرش این  میدان می

وضعیت و ابدی بودن موقعیت موجود را 
طور که معلم کبیر  همان. توضیح دهند

ای که وسائل تولید  طبقه"پرولتاریا گفت 
مادی را در اختیار دارد وسائل تولید ذهنی 

و در همین راستاست ( 5) "را کنترل میکند

 ای ها می کوشند  و به هر وسیله که آن

متوسل میشوند تا جو ناامیدی را بر جوامع 
در . د  و از انقالب جلوگیری کنندنبگستران

های  که مبارزه با سازمان حالی
کمونیستی در سراسر دنیا و محدود کردن 

را پیش  آنان از گرفتن رابطه با طبقه کارگر
می برند در همان حال با  هجوم همه 

هایی که قدرت دولتی  جانبه به کمونیست

ا بدست گرفته بودند و مراکز الهام دهنده ر
توده های ستمدیده هستند را مورد آماج 

و از سوی دیگر، . حمالت خود قرار میدهند
این مشاطه گران بورژوازی سعی می 

کنند تا چهره بورژوازی را با فرهنگ و 

ولی . تولیدات خود مترقی و زیبا جلوه دهند
 چهره این بورژوازی را در جنوب هر شهری

در . در سراسر این دنیای بزرگ میتوان دید
فقر و فالکت و در  فحشاء و اعتیاد و 

فحشاء را . بیکاری ای که بیداد میکند
انتخاب خود زنان جلوه میدهند و از تجارت 

ها  میلیونی دختران جوان و فروش آن

سخنی نمی گویند، اعتیاد را انتخاب 
معتادان تبلیغ کرده و از دست داشتن حتی 

ها در این جنایت سخنی نمی گویند  تدول
و بیکاری را نیز نتیجه تنبلی و بیکارگی 

را بد  کارگران جلوه داده و از نظر اخالقی آن

 . جلوه میدهند
 

 ها حقیقت را میدانند، آن ولی کمونیست
های جوامع  ها میدانند که تمام زشتی

کنونی نتیجه سلطه سیستم بورژوازی 

حفظ این بورژوازی برای بقا و . است
سیستم دست به هر جنایتی می زند، 

ها انسان که در اثر گرسنگی  میلیون
ها انسان که در اثر  میمیرند، میلیون

جنایات جنگی میمیرند و هزاران جنایت 
دیگر نتیجه این سیستم است که به جز به  

سودآوری و انباشت سرمایه به چیزی کار 

ها خواهان  این است که کمونیست. ندارد 
یدن و برکندن ریشه این همه ظلم که برچ

منشاء آن مالکیت خصوصی است 
 .میباشند

 

ها در  تفاوت بزرگ بورژوازی و کمونیست
های  این است که بورژوازی برای خواسته

 خود، زحمتکشان را می کشد و کمونیست
های  های انقالبی برای خواسته

زحمتکشان است که خود را به کشتن می 
 .دهند

 

 عبداله باوی
 3012مارس 

 
 :زیرنویس ها

 

و  Encyclopedia Brittanicaـ منبع   4
چگونه نیمه "نوشته سوزان جورج با عنوان 

 "میرد دیگر می
 "ایدئولوژی آلمانی"کارل مارکس ـ 5

 چهرۀ

 زشتِ   

 !بورژوازی       

 

 

 !نابود باد نظام سرمايه داری
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 !آکسیون به مناسبت روز جهانی زن در لندن
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 5تا   45در سالگرد روز جهانی زن، از ساعت  5642مارس  6روز شنبه 

از ظهر یک اکسیون اعتراضی و افشاگرانه به همراه نمایشگاه  بعد

لندن برگزار شد که در آن تعدادی از " ترافلگار اسکوئر"عکس در میدان 
بنرهایی ، در جریان این آکسیون افشاگرانه . ایرانیان مبارز شرکت کردند

به زبان " روز جهانی زن بر زنان کارگر و زحمتکش گرامی باد"با شعار 
و انگلیسی به نمایش درآمده بود و همچنین اطالعاتی در مورد  فارسی

وضعیت کنونی زنان تحت ستم ایران زیر سلطه رژیم وابسته به 

امپریالیسم جمهوری اسالمی به زبان انگلیسی برای بازدیدکنندگان از 
نمایشگاه عکس آماده شده بود که در آن موقعیت زنان از نظر حقوق و 

فر، ارزش حقوقی شهادت زنان در مراجع دستمزد، حق طالق و س
حقوقی نظیر دادگاه و جلوه های دیگری از نابرابری های اقتصادی و 

سیاسی و اجتماعی تحمیل شده بر زنان در چارچوب رژیم دیکتاتوری 
جمهوری "همچنین شعارهای دیگر نظیر . حاکم توضیح داده شده بود

مرگ بر جمهوری " ، "اسالمی با هر جناح و دسته نابود باید گردد
،  "های خاورمیانه پیروز باد مبارزات ضد امپریالیستی خلق"،  "اسالمی

به همراه مجموعه بزرگی از تصاویر " زنده باد همبستگی بین المللی"

های تحت  مربوط به جنایات جمهوری اسالمی علیه کارگران و خلق
آکسیون ستم و بویژه تصاویر مربوط به مبارزات و سرکوب زنان در محل 

در میان . به نمایش درآمده بود که مورد استقبال رهگذران قرار گرفت
بازدید کنندگان از این آکسیون کسانی از کشورهای مختلف نظیر کوبا و 

که در مورد وضع زنان در جمهوری  نیز وجود داشتند... مریکا و آفیلیپین و 
وال ئرفقا س اسالمی و تبلیغات به اصطالح ضد امپریالیستی این رژیم از

های روشنگرانه رفقا اطالعات عینی بسیاری از  می کردند و با صحبت
موقعیت سیاسی کنونی در ایران و وضعیت زنان تحت ستم بدست می 

مارس و  6همچنین اطالعیه هایی به زبان انگلیسی در مورد . آوردند

وضعیت و مسایل و مشکالت زنان در ایران و همچنین ضرورت انقالب 
دست آوردن آزادی و رهایی زنان در محل پخش شد که مورد برای ب

آکسیون روز جهانی زن در لندن در . استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت
دفاع از حقوق زنان ایران و بویژه زنان کارگر و زحمتکش، توسط فعالین 

چریکهای فدایی خلق ایران در لندن و سازمان دمکراتیک ضد 
 .انگلستان سازماندهی و برگزار شد امپریالیستی ایرانیان در

 با ایمان به پیروزی راهمان
 فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن

 3012مارس  6

 

 33از صفحه   ... حمله به کمپ پناهندگان سیاسی

 .از ورود کسانی که خواهان پناهندگی هستند جلوگیری نماید
نشنال در انتخاباب اواخر سال -بعداز پیروزی احزاب لیبرال

سیاستهای ضد پناهندگی دولت استرالیا بطور شديد  5649
ری دنبال شده و صدها نفر پناهجو در کمپ جزیره منوس که ت

قبال پایگاه نظامی بوده در چادرهای موقت در بدترین شرایط 
اسکان اجباری پناهجویان در این جزیره دور . نگهداری میشوند

افتاده که در تعارض با قوانین بین المللی مورد پذیرش خود 

می افتد که  دولت  دولت استرالیا قرار دارد، در حالی اتفاق
استرالیا قبال به پناهند گان اعالم کرده که حتی در صورت 

قبول پناهندگی، آنها را در گینه نو اسکان خواهد داد و 
 .پناهندگان عمال حق ورود به استرالیا را نخواهند داشت

فوریه اعتراضاتی برعلیه   46در چند روز قبل از حمله روز 
ون کمپ انجام گرفته بود و سیاستهای ضد پناهندگی در در

احتمال واکنش مقامات به این اعتراضات عادالنه و سرکوب 
با این وجود خبر اعتراضات و حمله . آنها دور از انتظار نبود

شبانه به پناهندگان و زخمی شدن دهها نفر از پناهجویان، در 

ابتدا بیشرمانه از طرف وزیر مهاجرت استرالیا مورد تکذیب قرار 
ین موضع رسوا بعد از یک روز تغییر یافته و از طرف ا. گرفت

همان وزیر به دروغ ادعا شد که پناهند گان در بیرون از کمپ و 
توسط مردم عادی که از رفتار آنان ناراضی بودند مورد حمله 

با افشای هر چه بیشتر واقعیت آنچه بر سر ! قرار گرفته اند
یر مهاجرت تغییر پناهجويان آمده این موضع باز هم از طرف وز

یافته و وی مجبور شد تا در رسانه ها اعالم کند که اطالعات 
قبلی نادرست بوده و پناهندگان در درون کمپ مورد حمله قرار 

البته اطالعات درست و منطبق با واقعیت قبال از  .گرفته اند

طرف فعالین پناهندگی از طريق رسانه ها به اطالع مردم 
رات این نهادها و بر پایه گفته های مطابق اظها. رسیده بود

شاهدین عینی این کمپ توسط یک عده از اوباش مسلح به 
دشنه و گاردهای محافظ که توسط دولت استرالیا اداره 

پاپوا گینه "میشوند و حقوق می گیرند با همکاری پلیس دولت 
که هنگام حمله در خارج از کمپ بوده اند، مورد تعرض قرار " نو

بنابرین هم دولت به اصطالح آزاد استرالیا و هم  .گرفته است 
در حمله به کمپ پناهند گان و " پاپوا گینه نو"دولت مرتجع 

کشتار و زخمی کردن آنان بطور آشکار دست داشته و 

 .مسئول هستند
ما یک صدا به همراه افکار عمومی آزادیخواه و مردم آگاه 

پناهجويان  استرالیا ضمن محکوم کردن اين يورش وحشیانه به
مقیم اين مرکز خواهان شناسایی و مجازات عاملین قتل و 

امنیت جانی پناهجویان . حمله به پناهجویان بیگناه هستیم
باید توسط دولت استرالیا تامین شده و آنها باید به یک محل 

و اين امر . امن در داخل خاک خود استرالیا انتقال داده شوند
که دولت استرالیا مسئول  تغییری در اين واقعیت نمی دهد

 .خونهای ریخته شده در کمپ پناهندگان می باشد
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 !سرکوب وحشيانه دراويش محکوم است
ه در اعتراض به سرکوب وحشیانه اسفند ماه تجمع مسالمت آمیز دراویش گنابادی در مقابل دادستانی تهران ک 11روز شنبه 

دراویش و پیگیری شرایط غیر انسانی دراویش زندانی برگزار شده بود مورد حمله سبعانه نیروهای سرکوبگر قرار گرفت و صدها 
بدنبال آگاهی از تصمیم خانواده های دراویش زندانی و همچنین . تن از معترضین دستگیر و به بازداشتگاه های رژیم منتقل شدند

زندانیان سیاسی برای انجام یک حرکت مسالمت آمیز در جهت پیگیری وضع عزیزانشان، از اولین ساعات روز شنبه، مزدوران 
لباس شخصی و نیروهای انتظامی رژیم با محاصره منطقه و ایجاد فضای نظامی شروع به اذیت و آزار، ضرب و شتم و دستگیری 

 10مطابق گزارشات منتشره حدود . کردند که در صدد تجمع و یا گذر از منطقه بودند دراویش و خانواده های آنان و حتی عابرینی
اما مامورین سرکوبگر . هزار تن از دراویش گنابادی با سفر از اقصی نقاط کشور در صدد پیوستن به این حرکت اعتراضی بودند

ورت مسالمت آمیز تجمع کرده بودند، از پیوستن جمهوری اسالمی با محاصره صد ها نفر از کسانی که در مقابل دادستانی به ص
جمعیت بیشتر به آنان جلوگیری کرده و آنان را مورد حمالت و ضرب و شتم وحشیانه قرار دادند که در نتیجه این ددمنشی تعداد 

در یک مورد با بنا به گزارشات منتشره مامورین . زیادی از دراویش و خانواده های زندانیان سیاسی مضروب و یا دستگیر شدند
وارد کردن ضربات باتوم به چشم یکی از معترضین و مجروح ساختن وی باعث انتقال وی به بیمارستان شدند و حال او وخیم 

تن از آنان زن می  60نقر دستگیر شده اند که  100در جریان سرکوب وحشیانه خانواده های دراویش حداقل . گزارش شده است
حشیانه دراویش که حمله و بگیر و ببند اخیر تنها یک مورد آن را نشان می دهد، افشاگر چهره ضد سرکوب سیستماتیک و و.باشند

خلقی رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسالمی و جلوه ای از ستم دردناکی ست که دراویش ایران تحت سیطره دیکتاتوری 
صدای آنان به گوش افکار عمومی و افشای جنایات  دفاع از حقوق انسانی دراویش و رساندن. حاکم با آن مواجه هستند

وحشیانه جمهوری اسالمی بر علیه دراویش و خانواده هایشان و دفاع از دراویش زندانی  یک وظیفه مبارزاتی برای تمام نیروهای 
    .دراویش زندانی و دستگیر شدگان اخیر باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند. آزادیخواه و دمکرات است
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 بر روی شبکه اینترنت "پیام فدایی"

 حه چریکهای فدایی خلق ایراناز صف

 :در اینترنت دیدن کنید 
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 اشرف دهقانی رفیق از صفحه 
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 چریکهای فدایی خلق ایران 

 :با نشانی زیر مکاتبه کنید

 
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

 شمارۀ تلفن 

 برای تماس با چریکهای فدایی خلق ایران

0044 7946494034 

 

 "پاپوا گینه نو" حمله به کمپ پناهندگان سیاسی در
 یکبار " منوس"در جزیره حمله وحشیانه و خونین به اردوگاه پناهجویان 

 دیگر سیاستهای ضد پناهندگی دولت استرالیا و اوج فریبکاری این دولت

 فوریه  46در روز . پناهنده ستیز را درمقابل چشم مردم جهان قرار داد
 کمپ پناهندگانی که توسط دولت استرالیا در پاپوا گینه نو با  5642

 ا توافق دولت پاپوا گینههدف جلوگیری از ورود مهاجران به استرالیا ب
 در جزیره منوس ایجاد شده مورد یک حمله وحشیانه و( ج -ن -پ) نو 

 فرد کشته شده.  نفر زخمی ویک نفر کشته شد ۰۰خونین قرار گرفته و 
 همچنین در میان زخمی . میباشدبه نام رضا براتی یک پناهجوی ایرانی  

 ه دو نفر از آناننفر جراحات بسیار شدید برداشته اند ک 49شدگان 

 از این دو نفر يک پناهجو . برای درمان به استرالیا انتقال داده شده اند
بر اساس گزارشاتی که در روز نامه های استرالیا در مورد چگونگی قتل پناهجوی کشته شده . مورد اصابت گلوله قرار گرفته است

به يکی از روزنامه ها .سر او ضربه وارد می کردندبه دیوانه وار اردها گ هبی دفاع روی زمین افتاده بود ویهنگامی که درج شده است، 
گارد های محلی استخدام شده در "نوشته است که اين پناهجو به وسیله نقل از یک گارد استرالیایی کمپ که نامش منتشر نشده، 

ت سلطه از یکسو و جنگ افروزی ماشین با تشدید بحران اقتصادی و فقر و گرسنگی و بیکاری در جوامع تح .کشته شده است" کمپ

جنگ و کشتار امپریالیستها در جهان از سوی دیگر، در سالهای اخیر موج مهاجرت و فرار از جهنمی که سرمایه داران و ایادیشان در 
بشدت افزایش  کای التینکشورهای تحت سلطه برای توده های تحت ستم درست کرده اند از آفریقا گرفته تا آسیا و خاورمیانه و آمری

و در اواخر  تحت تاثیر این واقعیت در چند سال گذشته تعداد پناهندگان به استرالیا از طریق دریا افزایش بسیار داشته. یافته است

 31 صفحه        که   سال قبل که دولت حزب کارگر بر سر کار بود قوانین ضد مردمی جدیدی بر علیه پناهجویان را به تصویب رساند
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