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  سرمقالهسرمقاله

 در زیر پوست شب 
ادی زندگی مشقت بار توده ها و شرایط واقعیات م... 

استثمارگرانه  آفریده شده توسط  طبقه حاکم و رژیم جمهوری 

اسالمی با هزار و یک زبان از ضرورت تغییر عمیق این شرایط و 
شرایط عینی برای . نابودی نیروهای محافظ آن سخن می گویند

یک تغییر عظیم، برای یک انقالب اجتماعی هر چه بیشتر رشد 
کارگران و زحمتکشان، )ی کنند و صدای نفسهای بلند توده ها م

که با اعتراضات و ...( زنان و جوانان و خلقهای تحت ستم و 

اعتصابات و شورشهای کوچک و بزرگشان در سخت ترین شرایط 
خواست عمیق خود برای نابودی این نظام وتغییر شرایط را به 

بدیهی . رسد نمایش می گذارند، هر روز بیشتر به گوش می
ست آنچه که امروز بیش از هر زمانی کمبود وجودش در جامعه 

به چشم می خورد، وجود یک نیروی پیشاهنگ اجتماعی ست 

که قادر به سازماندهی و هدایت امواج مبارزاتی ای باشد که از 
تراکم انرژی و قدرت تاریخی توده ها بوجود می آیند و در سطح 

                                .....جامعه سرازیر می گردند
 2صفحه                    

 

 !دالئل و راه حل ها :ستم بر زن                  اشرف دهقانی

 (به مناسبت روز جهانی زن)
که در مجموع دو به جهت درک تفاوت فیمابین برخورد فمنیستی با برخورد کمونیستی نسبت به مسأله زن، باید در نظر داشت ... 

یکی از این دو مشخصه آن است که پیروان فمنیسم اساساً مردها و نه . مشخصه اصلی، فمنیسم را از کمونیسم جدا می سازند
مشخصه مهم دیگر که با مشخصه اول و ندیدن جامعه طبقاتی به مثابه . جامعه طبقاتی را عامل ستم بر زن معرفی می کنند

در ارتباط است این واقعیت می باشد که فمنیست ها سعی دارند مبارزات زنان برای گسست  عامل اصلی ستم بر زن کاملً 
بر  در حالی که کمونیست های اصیل. زنجیرهای خود را در مسیری پیش ببرند که آسیبی به کل سیستم سرمایه داری وارد نیاید

ونی ریشه در جامعه سرمایه داری دارد لذا رهائی واقعی که از آن جا که ستم بر زن ریشه در جامعه طبقاتی و در شرایط کن آنند

 5صفحه                  ....زنان را باید در نابودی این سیستم و برپائی سوسیالیسم جستجو نمود
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مارس  9گزارش آکسیون های  ●

در نروژ، آلمان و   فعالین سازمان

 13و  9... ....................هلند  

 12 ...................نامۀ رسیده  ●

سال  22تداوم تبعیض بر زنان  ●

  15... ....... !پس از کنفرانس پکن

چریکهای فدائی خلق و بختک  ●

 19...... ... (12)حزب تودۀ خائن 

 "ستم بر زن"مالحظاتی بر مساله 

 در جمهوری اسالمی
برخلف ادعاهای رژیم و برخلف  ...

ادعاهای کسانی که می گویند جمهوری 
سلمی به خاطر پیروی از مذهب ا

به سرکوب و استثمار زنان ارتجاعی اش 
جمهوری دست می زند، سران و عمال 

از طبقه  بخشیکه خودشان اسلمی 
از  رمایه دار حاکم را تشکیل می دهندس

با . سرکوب زنان سود مادی می برند
مثل اینکه مو و )مقررات و تبلیغات مذهبی 

زن نباید در  بدن زن فساد برانگیز است و
جامعه حضور داشته باشد، عقل زن کمتر 

حجاب از عقل مرد است، و یا تحمیل 
و خلصه با ( اجباری دست و پا گیر به زن

تحقیر زن، ارزش نیروی کار او را پائین می 
آورند و با بی ارزش کردن نیروی کار زنها، 

را کاهش داده و از این  آناندستمزد 
پائین می طریق سطح کل دستمزدها را 

 9صفحه                                  ....آورند

 دموکراسی بورژوازی در واقع

 !تآزادی در جنایت اس برای
 741 یکی از جناب لوکاس لوندین.. .

شرکت نفت . وئد استمیلیاردر س
اش  متعلق به او و خانواده "لوندین"

شرکت نفت متعلق به لوندین، . میباشد
در منطقه جنوبی ( میلدی) 99در دهه 

سودان نفت پیدا میکند ولی از آن جا که 

آن محل، یک منطقه مسکونی بود 
( Paulino Matip)لوندین، پائولینو ماتیپ 

را که یک نظامی کارکشته با ارتشی از 
و " معروف"کودکان بوده و از اشخاص 

داران اروپایی  در نزد سرمایه" محبوب"
بود برای پاکسازی منطقه استخدام 

کند و پائولینو ماتیپ طبق قراردادی  می
که بسته بود در مقابل دریافت سلح، 
مهمات و ماشین آالت جنگی و پولی که 
شرکت های نفتی قول آن را داده بودند 

انسان ها  آن منطقه را از وجود

 71صفحه            .  ..   .پاکسازی کرد

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

همچنان می تپد  

 !آن قلب جوان

 

 رفقایی هستند 

 که پر از ایمانند 

 یادشان شورانگیز

 وصف شان خاطره انگیز و 

 طراوت بخش است 

 

 نیستند در برِ ما 

 لیک هنوز 

 ...زنده و زیبایند 

 4در صفحه 

 

 

 جاودان باد خاطرۀ رفیق

 فاطمۀ رُخ بین

(1332-1344) 
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 نگاهی به رویدادها و تحوالت چند هفته 

اخیر در ایران نشان دهنده تداوم  شرایط 
بحرانی جامعه و تشدید اوضاع اسارت بار و 

سرکوب و خفقان الینفکی ست که رژیم 
جمهوری اسالمی در دوره دولت روحانی 

در تمام عرصه ها بر حیات و هستی توده 

 .های تحت ستم حاکم کرده است

اکنون روزی نیست که چوبه های دار بر پا 
مهوری اسالمی در هر کوی شده توسط ج

و برزن، چند قربانی جدید نگیرد؛ تا جائی 

" امید و اعتدال"اصطالح ه که دولت ب
روحانی با جنایات خویش در این زمینه 

دست تمام دولتهای ضد خلقی سلف خود 
اعدام " رکورد دار"را نیز از پشت بسته و به 

در جمهوری اسالمی در دوره اخیر تبدیل 
ه گزارشات منتشره بنا ب. شده است

اعدامهای دورۀ روحانی در یک و نیم دهۀ 

در طول قریب به . اخیر بی سابقه بوده اند
روحانی ، آغاز به کار دولت ماه بعد از  81

مورد  8811آمار رسمی از اجرای حداقل 
اعدام  تحت حاکمیت دولت وی خبر می 

گرچه این آمار تمام حقیقت را بیان . دهند

ایی ر برگیرنده اعدامهنمی کند و صرفا د
ست که جمهوری اسالمی رسما به آنها 

اعتراف کرده، اما همین آمار نشان می 
ماه عمر ننگین دولت  81دهند که در طول 

روحانی و دار و " تدبیر، امید و اعتدال"
نفر به  2دسته اش در ایران حداقل هر روز 

برای . چوبه های دار سپرده شده اند

از شدت جنایت داشتن یک تصویر عینی 
پیشگی و شقاوت دولت روحانی کافی 

ماه  81ست این آمار را با تعداد اعدامها در 
قبل از روی کار آمدن وی، یعنی در زمان 

دولت احمدی نژاد مقایسه کنیم، رئیس 

دولتی که به حق در انظار توده ها یکی از 
منفورترین مهره های نظام جمهوری 

ی بینیم اسالمی لقب گرفته بود، آنگاه م
 04که تعداد اعدامها در دوره روحانی تقریبا 

درصد از دوره احمدی نژاد جنایتکار  04تا 

این واقعیت نیز به نوبه خود . بیشتر است
نشان دهنده اوج فریبکاری و ماهیت ضد 

خلقی جالدی به نام  روحانی است که 

برای مردم فریبی و دوام بخشدن به عمر 

ا به دروغ منحوس جمهوری اسالمی خود ر
اوضاع مرگبار توده " بهبود"و " تغییر"نمایندۀ 

ها در چارچوب جمهوری اسالمی جا می 
 . زند

اما، افزایش غیر قابل انکار شمار اعدامها 
تنها یکی از تجلیات موج نوین تعرض 

گستردۀ سرکوبگرانه ای ست که طبقۀ 
استثمارگر حاکم از کانال رژیم جمهوری 

و توده های تحت اسالمی به کارگران 

سیاست ترور و . ستم سازمان داده است
و غیر رسمی " قانونی"بگیر و ببندهای غیر 

که آخرین مورد آن هنگام بازداشت و 
کشتن یک جوان اصفهانی بدست مزدوران 

رژیم در جریان چهارشنبه سوری امسال 
اتفاق افتاد، جنبۀ دیگری از اصول حاکم بر 

فه کردن و از رفتار دیکتاتوری حاکم برای خ

میان بردن هر گونه مخالفتی از سوی مردم 
محسن ملکی جوان . ما را عیان می کند

ساله و معترض اصفهانی هنگامی که  22
در آخرین روزهای سال به درخواست 

ماموران امنیتی برای معرفی خود به آنان 

قبل از مراسم چهارشنبه سوری وقعی 
ننهاد توسط مامورین دستگیر و سپس 

او با خونسردی تمام و بدون هیچ جسد 
. توضیحی به خانواده اش تحویل داده شد

یا در نمونه دیگر، تعدادی از بستگان 
زندانیان سیاسی و از جمله مادر محسن 

قشقایی و مادر و همسر پیمان عارفی، 

بدنبال آخرین مالقات با عزیزان خود در 
ه اظهار تصادفات رانندگی ای که بنا ب

شاهدین، مشکوک بوده جان باختند و 
جالب است که مادر محسن قشقایی را به 

. به خاک  سپردند" مجهول الهویه"عنوان 

این نمونه ها بیانگر گوشه ای از 
سیاستهای ضد خلقی رژیم جمهوری 

اسالمی می باشد که برای کنترل و 
سرکوب جامعه در دوران روحانی به آنها 

عین حال، از  در. متوسل شده است

تشدید قوانین زن ستیزانه جدید در محیط 
های کار برای نیمی از آحاد جامعه یعنی 

زنان گرفته تا تشدید پیگرد و سرکوب و به 

زندان انداختن هر مخالف درونی و بیرونی 

نظام حاکم،از تشدید خفقان و سانسور در 

رسانه ها گرفته تا سرکوب فزاینده فعالین 
مذهبی همگی اوضاع را کارگری و  ملی و 

به جایی رسانده اند که حتی 
سازشکارترین و فریبکارترین نیروها و 

وخامت وضع "محافل مدعی حقوق بشر به 
در دوره روحانی نسبت به " حقوق بشر

اسالفش اعتراف کرده و نسبت به آن 

 . هم می کنند" نگرانی"اظهار 

رشد سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری 
وحانی و توسل اسالمی در دوران ر

روزافزون این رژیم به اعمال دیکتاتوری 

خشن و عریان پیش از هر چیز منعکس 
کنندۀ نیاز طبقه حاکم به کاربرد ابزارهایی 

ست که کنترل جامعه و حفظ موقعیت خود 
 .   را امکان پذیر سازد

یک نظر اجمالی به بحران اقتصادی 
مرگباری که متاثر از بحران نظام 

ریبان نظام سرمایه داری امپریالیستی گ
وابسته ایران را گرفته است نشان می 

دهد که در پرتو شرایط وحشیانه ای که 

سرمایه داران حاکم و رژیم جمهوری 
اسالمی بر جامعه ما حاکم کرده اند چگونه 

بار سهمگین ناشی از رشد گرانی و تورم و 
بیکاری و گرسنگی و فقر کمر اکثریت آحاد 

ات کارگر و زحمتکش را جامعه و بویژه طبق
انباشت ثروت در یک طرف . خرد کرده است

و فقر و فالکت در سوئی دیگر امروز به 

یکی از برجستگی های جامعه ایران تبدیل 
از یک سو سرمایه داران زالو . شده است

صفت حاکم و رژیم خدمتگزارشان به طور 
روزمره با مکیدن شیره جان کارگران و 

ومی ثروتهای خود زحمتکشان بر ابعاد نج

می افزایند؛ بر تعداد خانه هایی که 
صاحبان شان از فراوانی و شدت ثروت 

حتی برای ساختن توالتهایشان از طال 
استفاده می کنند اضافه می گردد؛ آقا زاده 

ها و سرمایه داران ضد خلقی با افتخار در 

و نمایشات " انقالب اسالمی"سالگرد 
و  "لوکس" هایبا اتومبیل " دهه فجر"منفور 

سرمایه داران زالو صفت و از یکسو  
رژیم خدمتگزارشان با مکیدن شیره 

جان کارگران و زحمتکشان بر ابعاد 
نجومی ثروتهای خود می افزایند؛ بر 
تعداد خانه هایی که صاحبانشان از 

حتی برای فراوانی و شدت ثروت 
ساختن توالتهایشان از طل استفاده 
می کنند اضافه می گردد؛ آقا زاده ها 
و سرمایه داران ضد خلقی با افتخار 

و " انقلب اسلمی"در سالگرد 
با " دهه فجر"نمایشات منفور 

" آمریکایی"و  "لوکس" اتومبیل های
میلیاردی خود در صف اول  چند

تجمعات مزدوران جمهوری اسلمی 
شهرها رژه می روند؛ از سوی در 

دیگر درست در مجاورت همین 
کاخهای به عرش رسیده، هر لحظه 

بر تعداد کوخ نشینان و ارتش عظیم 
فقرا و بی چیزها و غارت شدگان 

 .اضافه می گردد

 در زیر پوست شب

 

تصویر رژۀ سرمایه داران با 
اتومبیلهای لوکس آمریکایی 
در پیشاپیش مراسم دولتی  

 تبریزدهه فجر در 
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میلیاردی خود در صف اول  چند" آمریکایی"

تجمعات مزدوران جمهوری اسالمی در 
شهرها رژه می روند؛ از سوی دیگر و تحت 

تاثیر همین شرایط درست در مجاورت 
همین کاخهای به عرش رسیده، هر لحظه 

بر تعداد کوخ نشینان و ارتش عظیم فقرا و 
بی چیزها و غارت شدگان اضافه می 

گردد؛ بیکاری و گرسنگی و کارتن خوابی و 

فحشاء و فروش و معاملۀ کودکان معصوم 
باال می گیرد؛ و چنان تجلیات زشت و 

کثیفی از یک شکاف طبقاتی فزاینده به 
چشم می خورد که قلب هر انسان 

آزادیخواه را به درد می آورد و خشم و 

نفرت به حق مردم از نظام و سیستم ضد 
. له ور می سازدخلقی حاکم را شع

جمهوری اسالمی و دولت روحانی نماینده 
وظیفه دار پاسداری از تداوم چنین اوضاع 

وحشتناکی بر حیات و هستی توده های 
 . رنجدیده ایران هستند

این شرایط اسارت بار و غیر قابل تحمل 
زمینه مادی ای را تشکیل می دهند که 

رشد آن به طور طبیعی منجر به غلیان 
رت توده های استثمارشونده و خشم و نف

سرکوب شده بر علیه دستگاه ظلم و ستم 

در اعتراض به این شرایط . می گرددحاکم 
نفرتبار است که همگان شاهد خودسوزی 

هولناک دستفروش زحمتکش خرمشهری 
. بودند 8111در آخرین روزهای سال 

یک زحمتکش خرمشهری " یونس عساکره"

خانواده اقدام بود که به عنوان تنها نان آور 
به برپایی بساط میوه فروشی در کنار 

خیابان می کرد، پس از آن که به دستور 
فرماندار ضد خلقی آن منطقه، مأمورین 

سرکوبگر انتظامی دوبار بساط او و 

ویران " سد معبر"همکارانش را زیر نام 
اسفند در مقابل  22کردند، در تاریخ 

شهرداری این شهر اقدام به خودسوزی 
ت پایان بخشیدن به زندگی سراسر جه

این اقدام که از زور . رنج خود نمود
استیصال و تحت فشارهای طاقت فرسا و 

زورگویی هایی مقامات حکومتی صورت 

گرفت خشم و نفرت توده های خلق عرب 
که  در عین حا ل از قربانیان آشکار 

ستمگری ملی در جمهوری اسالمی 
ی منجر هستند را برانگیخت و به اعتراضات

شد که در جریان آنها مردم در اهواز با 

نیروهای سرکوبگر درگیر شده و خودروی 
 .  نیروی انتظامی را نیز به آتش کشیدند

اعتصاب پرستاران زحمتکش در شهرهای 

مختلف و از جمله تجمع آنان در مقابل 

اسفند ماه که در اعتراض به  1مجلس در 
کمی دستمزد و عدم انجام وعده های 

رمن رییس جمهور مبنی بر افزایش سرخ
درصدی حقوق پرستاران صورت گرفت  04

نیز جلوه ای دیگر از اوج یابی اعتراضات 
این سومین . مردمی را به نمایش گذارد

حرکت اعتراضی پرستاران کشور بود که 

خواهان بهبود شرایط اسفناک کاری و 
تامین حقوق بخور و نمیر برای خود و 

 . دخانواده هایشان بودن

و سرانجام اعتصاب گسترده معلمان در ده 

ها شهر ایران در اسفندماه به وقوع 
پیوست و هزاران تن از معلمان در 

شهرهای تهران، بروجرد، کرمانشاه، 

اصفهان، قزوین، مشهد، شهرهای 
با برگزاری تجمعات مختلف ... کردستان و 

به شرایط وخیم معیشتی خود اعتراض 
معات که چند هفته آنها در این تج. کردند

طول کشید،شعارهایی بر علیه بی 
عدالتی، فقر، تبعیض و نابربری و سرکوب 

اما مقامات رژیم به جای . سردادند

رسیدگی به اوضاع اسف بار و خواستهای 
معلمان نیروهای سرکوب خود را به حالت 

آماده باش درآورده و با حربه ها و تمهیدات 
عات و مختلف سعی در برهم زدن این تجم

تهدید و آزار فعالین این حرکتهای صنفی 

 . کردند

آنچه که هفته های اخیر در قالب رشد موج 
نوینی از اعتراضات مردمی از یک سو و 

تالش دیکتاتوری حاکم برای تشدید 

سرکوب و خفقان از سوی دیگر در جامعه 
تحت سلطه ما اتفاق می افتد، نمایانگر 

ران رشد تضادهای طبقاتی و تعمیق بح
گریبانگیر نظام حاکم و رژیم جمهوری 

جمهوری اسالمی کوشیده . اسالمی ست
است تا با به میدان آوردن یکی دیگر از 

مهره های ضد مردمی خویش به نام 

اعتدال و تدبیر و "روحانی و پوشاندن ردای 
بر تن وی توده های جان به لب " امید

رسیده را نسبت به امکان تغییر و بهبود در 
ب نظام حاکم امیدوارکرده و از انفجار چارچو

اما . انرژی مبارزاتی آنها جلوگیری کند

واقعیتهای زمینی بسیار سرسخت 
رژیم وابسته به امپریالیسم . هستند

سال  12جمهوری اسالمی در طول 
" محافظه کار"حکمرانی خود چه در شکل 

وظیفه ای " میانه رو"و " اصالح طلب"و چه 

ید توده ها به نفع جز غارت و استثمار شد
سرمایه داران حاکم و سرکوب وحشیانه 

همه می . مردم برای خود قایل نبوده است
" با وعده  دانند که دولت فریبکار روحانی

تامین حقوق "، "بهبود اوضاع اقتصادی 
و داشتن " 11آزادی زندانیان "، "شهروندی

به اصطالح کلید حل مشکالت معیشتی 

انتخابات مهندسی در جریان یک ... مردم و 

امروز کارنامه . شده و قالبی به میدان آمد

او در انظار مردم بیانگر چیزی جز تالش 
برای تحکیم سلطه وحشیانه نظام 

جمهوری اسالمی با اتکا به تشدید حربه 
اعدام و سرکوب و تشدید فقر و فالکت و 

بیکاری و گرسنگی و گرانی هر چه 
ی تحت هولناکتر ارزاق مورد نیاز توده ها

 . ستم نبوده است

سال  12رویدادهای جاری در پرتو تجربه 

حکومت ننگین جمهوری اسالمی نشان 
می دهند که این رژیم به خاطر ماهیت 

وابسته و ضد مردمی خویش نه می 

خواهد و نه می تواند که کمترین مطالبات 
صنفی و خواستهای برحق توده ها را 

گر بر واقعیات کنونی بار دی. برآورده سازد
ضرورت برافکندن تمامی دستگاه ظلم و 

ستم حاکم و رژیم پاسدار آن به دست 

توده ها به مثابه تنها راه تضمین نجات آنها 
از شر مصایب کنونی و حل بحرانهای جاری 

 . تاکید می ورزد

در حقیقت برخالف ظاهر اوضاع موجود 

جامعه تحت سلطه ما  که جمهوری 
آنرا با  اسالمی می کوشد نظم ضد خلقی

توسل به یک دیکتاتوری عریان و بستن 
شمشیر از رو، یک نظم جاودانی  و غیر 

قابل تغییر نشان دهد، تمامی پارامترهایی 

که از اعماق جامعه هویدا می شوند، 
نمایانگر رشد زمینه هایی ست که با تمام 

 قوا بر ضرورت نابودی این شرایط و
سرنگونی جمهوری اسالمی تاکید می 

واقعیات مادی زندگی مشقت بار . کند
توده ها و شرایط استثمارگرانه  

آفریده شده توسط  طبقه حاکم و 

رژیم جمهوری اسلمی با هزار و یک 
زبان از ضرورت تغییر عمیق این 

شرایط و نابودی نیروهای محافظ آن 
شرایط عینی برای . سخن می گویند

یک تغییر عظیم، برای یک انقلب 

شتر رشد می کنند اجتماعی هر چه بی
و صدای نفسهای بلند توده ها 

کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان )
که با ...( و خلقهای تحت ستم و 

اعتراضات و اعتصابات و شورشهای 
کوچک و بزرگشان در سخت ترین 

شرایط خواست عمیق خود برای 

نابودی این نظام وتغییر شرایط را به 
به نمایش می گذارند، هر روز بیشتر 

بدیهی ست آنچه که . گوش می رسد
امروز بیش از هر زمانی کمبود 

وجودش در جامعه به چشم می 

خورد، وجود یک نیروی پیشاهنگ 
اجتماعی ست که قادر به 

سازماندهی و هدایت امواج مبارزاتی 
ای باشد که از تراکم انرژی و قدرت 

تاریخی توده ها بوجود می آیند و در 
در  .ردندسطح جامعه سرازیر می گ

حقیقت در مقابل کارزار ناامید کننده و یاس 

آلودی که روشنفکران فاقد ایمان به توده 
ها و تسلیم شده در مقابل قدرقدرتی 

طبقه حاکم مبنی بر عدم امکان تغییر در 
شرایط استثمارگرانه حاکم براه انداخته اند، 

 63رژیم جمهوری اسلمی در طول 
سال حکمرانی خود چه در شکل 

و " اصلح طلب"و چه " محافظه کار"

وظیفه ای جز استثمار " میانه رو"
شدید توده ها به نفع سرمایه داران 
حاکم و سرکوب وحشیانه مردم برای 

دولت فریبکار . خود قایل نبوده است
بهبود اوضاع " با وعده  روحانی

، "تامین حقوق شهروندی"، "اقتصادی
و حل مشکلت " 11آزادی زندانیان "

در جریان یک ... معیشتی مردم و 
. انتخابات مهندسی شده به میدان آمد

امروز کارنامه او در انظار مردم  چیزی 
جز تلش برای تحکیم سلطه 
وحشیانه نظام جمهوری اسلمی با 

و سرکوب و اتکا به تشدید حربه اعدام 
فقر و فلکت و بیکاری و گرسنگی و 

 . گرانی هر چه هولناکتر نبوده است
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آنچه که باید مد نظر روشنفکران انقالبی و 

مبارزاتی شان قرار گیرد راهنمای تالشهای 
نیاز به  آمادگی  این است که با درک

شرایط ذهنی انقالب در جامعه، در جهت 
جای خالی  شرایط و پر کردنبازسازی این 

برغم پندارهای پوچ  .حرکت کنند ،اين مهم
روشنفکرانی که فاقد یک دید تاریخی 

یاس خود، علنا و یا  توجیههستند و برای 

را مقصر " مردم" در پوشش، بجای دشمن
تداوم حاکمیت ضد خلقی جمهوری 

واقعیت بدون شک اسالمی جا می زنند، 

حضور دائمی کارگران و توده های تحت 

ستم در صحنه مبارزه،یکی از پارامترهای 
بوجود  زمینه هایامید بخشی ست که 

آوردن یک سازمان انقالبی و پیشاهنگ 
واقعی را تقویت کرده و امکان رشد و 

امل ذهنی و سرانجام از بین بردن تقویت ع
 .           این خالء بزرگ را مهیا می سازد

تمام هراس جمهوری اسالمی و طبقه  
آنها می . حاکم نیز از این واقعیت است

کوشند با توسل به حربه اعدام و سرکوب 

هر گونه تالش مبارزاتی جوانان برای 

سازماندهی و تشکل خود در یک سازمان 
اما در زیر پوست . سد سازندانقالبی را 

تیره شب، در زیر چتر خفقان خوف انگیز 
رژیم حاکم، این نفیر زندگی بخش صبح 

یعنی تداوم مقاومت و مبارزه و تالش برای 
آزادی مردم از بند ستم است که بی وقفه 

سر بر می کشد و موجودیت خود را فریاد 

  .می زند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و با شلیک پاسداران شب، قلب سرخ رفیق فاطمه رخ بین برای همیشه از تپیدن باز ماند و چريکهای  14مهر ماه سال  81در 

. فدائی خلق يکی دیگر از ياران جوان و جسور خود را در پیکار برای نابودی ستم و استثمار و برقراری یک جهان نوین ار دست دادند

. متولد شده بود" سید کامل"يکی از محله های قديمی بندر عباس به نام در  44با توجه به اين واقعیت که رفیق فاطمه در سال 

 .بهار از زندگی اش می گذشت 81روشن است که شب پرستان حاکم ، با ددمنشی ذاتی خود دختری را تیرباران نمودند که تنها 

 

درعباس بود و از اين طريق زندگی رفیق فاطمه در خانواده ای زحمتکش چشم به جهان گشود و پدرش آبدارچی اداره مخابرات بن

 . واقعیتی که این نوجوان آگاه را با تمام قوا برای محو فقر و استثمار به صفوف مبارزه انقالبی راند. خانواده بسختی تامین می شد

ران چريکهای در شرايط خاص مبارزاتی پس از قیام بهمن ماه و همراه با اوج گیری اعتراضات دانش آموزی در بندر عباس که هوادا

فدائی خالق نقش اصلی را در آن مبارزات ايفا می کردند ، رفیق فاطمه به صف هواداران سازمان در اين شهر پیوست و به دلیل 

با يورش نیرو های . زندگی نیمه مخفی در پیش گرفت 91در نیمه سال ، توانائی هايش و گسترش مسئولیت های انقالبی اش

، رفیق فاطمه کامال مخفی و  14زمان های سیاسی و پلیسی شدن شديد فضای شهر در سال سرکوب جمهوری اسالمی به سا

پايگاه اين رفقا که برای تامین نیازهای مبارزاتی  14متاسفانه در شهريور سال .  همراه با تعدادی از رفقا به تهران منتقل شد

ان جمهوری اسالمی قرار گرفت  و در جريان درگیری با سازمان در تدارک مصادره پول های يک بانک بودند مورد تهاجم پاسدار

به دنبال .  دستگیر  شدند( نسرین سلمانی ُکلّه) پاسداران سرمايه چند تن از رفقا به شهادت رسیده و رفقا فاطمه و طیبه 

ش بزرگی از فعالیت از آن جا که بخ. دستگیری اين رفقا ، آن ها به اوين منتقل شده و تحت شديد ترين شکنجه ها قرار گرفتند

های اين رفقا در بندر عباس انجام شده بود، مسئولین اوين آن ها را برای تکمیل مراحل باز جوئی به بندرعباس منتقل کرده و با 

ه ظتا آخرين لحاین رفقا به اين ترتیب . مهر ماه تیرباران شدند 81توجه به پايداری اين رفقا بر آرمان های انقالبی شان خیلی زود در 

رفیق فاطمه از زمره نسل نوجوانان و جوانان . نداستوار باقی ماند ندزندگی بر پیمانی که با کارگران و ستمديدگان بسته بود

ولی چگونگی جان باختن و . انقالبی کمونیستی بود که زندگی کوتاه ولی پر بارش تماما در راه رهائی ستمديدگان قرار داشت

یاد و خاطره این ستارۀ . یز چهره ننگین رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی را هر چه بیشتر افشا نمودمرگ این دختر رزمندۀ نوجوان ن

 . سرخ جوان، رفیق فاطمۀ رخ بین فراموش نشدنی ست
 

 

 رخ بين ۀبه ياد رفيق فاطم
 !همچنان می تپد آن قلب جوان

 برای فاطمه، ستاره ای جوان از کهکشان )

 (بی انتهای خلق

 رفقايی هستند 

 که پر از ايمانند

 شان شورانگيزياد

 وصف شان خاطره انگيز و 

 طراوت بخش است

 نيستند در برِ ما 

 ليک هنوز

 زنده و زيبايند

*** 

 در فراسوی زمان

 از همان چوبۀ داری که از آن آونگ اند

 با حضوری قاطع

 گام بر می دارند

 قلبشان پژواکِ

 رژۀ ارتش خلق

 

 

 در نبردی که پُر انباشته از آگاهی ست

*** 

 ز تن کوفتۀ دشت جنوبا

 تا همان جنگل بيدار شمال 

 خونشان آب زاللی ست به سرتاسر خاک 

 يادشان زنده و پر شور و عزيز

 ولی، ، راهشان سخت 

 روشن و محتوم و

 استها زيبايی افق وارۀ 

*** 

 و چه پر آشوب است

 اين عزم جوان

 و چه رويايی و وهم انگيز است

 اين زنده نگاه

 خاطره شان چه جوان است هنوز

 چه عجيب است چنين تکراری

 ...چهره هايی که پر از زيبايی ست

*** 

 در فراسوی زمان

 ...همچنان می تپد آن قلب جوان

 

 جاودان باد خاطره تمامی چریکهای فدایی خلق 

 !در راه آزادی و سوسیالیزم و جان باختند ،که در نبرد با امپریالیسم و سگان زنجیریش
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یده است، بار دیگر روز جهانی زن فرا رس

روز بزرگی که نشان جنبش طبقه کارگر و 
این روز . جنبش کمونیستی را با خود دارد

یادآور تالش های مبارزاتی زنان کمونیست 
و آزاده ای چون کالرا زتکین است که در 

علیه  جهت پیشبرد مبارزات زنان کارگر
مارس را به یاد  1نظام سرمایه داری، روز 

ر نساجی در مبارزه شجاعانه زنان کارگ

، به مثابه روز بین (8101سال )آمریکا 
 .المللی زنان رسمیت دادند

 
به طور معمول در روز زن که امروز به طور 

گسترده در سراسر جهان رسمیت داشته 

و به گونه و اشکال متفاوت برگزار می شود 
، مسائل یا به واقع ستم های گوناگونی 

هر مطرح و  که زنان با آن ها مواجه اند
نیروئی بسته به پایگاه طبقاتی خود نظرگاه 

. ارائه می دهد" راه حل"هائی را به عنوان 
در سالی که گذشت توده های 

رنجدیده ایران که سال هاست تحت 

سلطه یک رژیم مذهبی ضد زن و 
وابسته به امپریالیسم قرار دارند، به 

همراه مردم جهان ، شاهد شرارت ها 
بودند که  و قساوت های نفرت انگیزی

توسط جمهوری اسلمی و گروه های 

مرتجع اسلمی در آسیا و کشورهای 
شمال آفریقا علیه زنان اعمال شد، 

از فرط  اعمال جنایتکارانه ای که گاه
فجیع بودنشان بسیار سخت در باور 

یک روز داعش، زنجیر بر . می گنجند
پای زنان بسته و آن ها را هم چون 

ازاری در بردگان اعصار پیشین در ب

معرض فروش می گذارد، و روز دیگر 
بوکوحرام در نیجریه به مدرسه ای 

دخترانه حمله کرده و گروهی از 
شکوفه های نوباوه دختر را از آن جا 

ربوده و بعد خبر تجاوز به آن ها را 

با آن ها " برادران" "ازدواج"تحت نام 
در ایران نیز  .به جهانیان اعلم می کند

یک رژیم داعشی بر سر سال است  10که 
رژیمی که در حق توده  - کار می باشد

های مردم ایران مرتکب همه جنایات و 

شقاوت هائی شده است که مردم جهان 
زن  -امروز در هیبت داعش می بینند 

ستیزی باز هم شدت هر چه بیشتری به 
تا جائی که سردمداران . خود گرفته است

جنایت پیشه جمهوری اسالمی در تداوم 
سیاست های زن ستیزانه خود حتی کار را 

 -به اسید پاشی به روی زنان نیز رساندند 

 14)که تظاهرات شجاعانه مردم اصفهان 
در . ، پاسخی به این جنایت بود(8111مهر 

ارتباط با چنین برخوردها و اعمال کثیف و 

زنان بار دیگر چرائی  شرورانه در حق
 سرکوب وحشیانه زنان و به طور کلی این

امر که زن ستیزی بر اساس چه سیاستی 
و در خدمت به چه امری از طرف جمهوری 

اسالمی و دیگر جریانات مرتجع اسالمی 
صورت می گیرد در مرکز توجه همگان قرار 

 .گرفته است

  
از جانب رسانه های مرتبط به محافل 

به سئوال فوق به طور کامالً بورژوازی 
شود  ساده و عوام فریبانه پاسخ داده می

که با توجه به وسعت تبلیغات چنان رسانه 

هائی، آن پاسخ حتی از طرف برخی از 
نیروهائی که دم از مارکسیسم هم می 

مگر نه این است که . زنند تکرار می شود
خود این جریانات اسالمی مطرح می کنند 

که مشغول اجرای اوامر خدایشان بر روی 
زمین هستند ، بنابراین چنین رسانه ها و 

هم مدعی اند که همه رو های آنها دنباله 

. شرارت ها علیه زن از اسالم بر می خیزد
با پذیرش ادعای مرتجعین اسالمی، آن 

وقت این بحث بی جا و انحرافی در می 
گیرد که آیا این اسالم واقعی یا اسالمی 

قلب شده است که مسئولیت چنین اعمال 

  !ارتجاعی و وحشیانه را به عهده دارد
است که نیروهای مذکور با پذیرفتن  روشن

ادعاهای دروغین جریانات واپسگرای 
اسالمی و دامن زدن به چنان بحث هائی 

به نوبه خود در اشاعه این توهم شرکت 
می کنند که گویا جمهوری اسالمی و 

جریانات اسالمی مشابه آن از اعمال خود 

تحقق منافع مادی معینی را تعقیب نمی 
خود به این توهم دامن کنند؛  و به نوبه 

مبنی بر )می زنند که گویا ادعای مرتجعین 
این که آن ها گویا صرفاً به خاطر جلب 

رضایت خدایشان مشغول اشاعه اسالم و 

یا به عبارت دیگر تحمیل ایدئولوژی مورد 
نظر خود به توده های مردم بوده و به این 

منظور دست به چنان اعمال جنایتکارانه 
چنین برخوردی با . ی استواقع( می زنند

واقعیت انطباق نداشته و برخوردی ایده 

. آلیستی به موضوع مورد بحث می باشد
مسلم است که کسانی که بر این حقیقت 

مبارزه طبقاتی لکوموتیو تاریخ "واقف اند که 
این چنین فکر نمی کنند و عوامل " است

روبنائی و ایدئولوژیکی را مبنای برخورد خود 
 .هندقرار نمی د

 

مارکس و انگلس به مثابه واقع بین ترین 
فیلسوفان و دانشمندان عصر خود و تا زمان 

حاضر، آشکار کرده اند که فکر و عقیده بر 

مبنای یک واقعیت مادی به وجود می آید و 
در پشت هر نظر و عقیده ای منافع 

طبقاتی معینی خوابیده است، و این که 
ائی که در انسان ها را نباید بر اساس ادع

مورد خود می کنند سنجید ، بلکه باید آن 
ها را بر اساس اعمالی که انجام می دهند 

با درک این که این اعمال در خدمت تأمین  -

مورد تجزیه و تحلیل و  -چه منافعی است 
نیروهای مارکسیست واقع . قضاوت قرار داد

بین ، درست با پایبندی به این تعالیم 
سخ به این سئوال علمی است که برای پا

که مبنا و منشاء وحشیگری های جمهوری 

اسالمی و جریانات مشابه آن علیه زنان 
چیست خود را ملزم به تحلیل مشخص از 

 .شرایط مشخص می بینند
 

شرایط مشخص ما جهانی است که حتی 
در ده کوره های آن نیز سیستم سرمایه 

داری رسوخ کرده است، شرایطی است 

یکی از بدترین دوره که این سیستم در 
رکود . های بحرانی خود به سر می برد

اقتصادی امروز چنان دامن سرمایه داری 
جهانی را فرا گرفته است که روزی نیست 

که خبر ورشکستگی این یا آن کارخانه و 

مؤسسه تولیدی منتشر نشود و یا خود 
دست اندرکاران به وخامت اوضاع اقتصادی 

 .اقرار نکنند
 

یطی است که امپریالیست در چنین شرا
ها و نیروهای مزدور و حکومت های دست 

نشانده مجبور به اتخاذ سیاست هائی 

هستند که به خصوص منطبق با 
ارتجاعی سیستم سرمایه داری در  خصلت

مرحله امپریالیستی، شدیداً دارای ماهیت 
یکی از جلوه های . واپسگرایانه می باشند

ار برای مه این سیاست ها که اساساً 

بحران، تأمین سود سرمایه داران و 
که بالطبع در  -جلوگیری از مبارزات توده ها 

شرایط وخیم بودن وضع اقتصادی شدت و 
دامنه هر چه بیشتری به خود گرفته و به 

 -انفجارهای توده ای و انقالب می انجامد 

سیاستی است که با زن ستیزی خود را 
 .نمایان کرده است

 
و اعمالی که اگر روی جامعه خود 

حکومت داعشی ایران در حق زنان 
، متمرکز شویم  مرتکب می شود

بی ارزش  متوجه خواهیم شد که

خارج کردن زنان  ،کردن نیروی کار زنان
و ایجاد موانع گوناگون بر  از بازار کار

 اشرف دهقانی 

 :ستم بر زن

 !دالئل و راه حل ها
 

 (به مناسبت روز جهاني زن)
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سر فعالیت های اجتماعی مشترک 

جدا سازی بین زنان و مردان از طریق 
کردن  خانه نشین و کوشش در آن ها

، سیاستی است که این رژیم با زنان
به خدمت گرفتن ایدئولوژی اسلمی 

 .خود به آن دست زده است
 

بر کسی پوشیده نیست که جمهوری 

سال اخیر با زنده  10اسالمی در طی 
کردن سنت ها و اعمال وحشیانه اعصار 

پیشین ، چگونه زنان را مورد تحقیر و 
مجبور توهین قرار داده، چگونه آن ها را 

کرده تا به اصطالح حجاب اسالمی به سر 

خود را در کیسه های بی قواره ای و کنند 
، چگونه به نام قوانین و مجازات  پوشانند

اسالمی وحشیانه ترین و متحجرترین روش 
های سرکوب را علیه زنان به کار گرفته 

است، چگونه دستگاه های تبلیغاتی این 
بوده اند  رژیم همواره با شدت تمام در کار

تا ارزش عنصر زن در جامعه را تا حداقل 

ممکن پائین بیاورند و با استناد به آیه و 
حدیث و غیره به زنان و به کل جامعه به 

قبوالنند که به راستی زنان، فرو دست و 
. مردان، فرا دست اند و باید چنین باشد

اجازه دهید در همین جا مکث کنیم و 

ارزش یا کم  ببینیم که از فرو دست و بی
ارزش جلوه دادن زنان چه کسانی نفع می 

بی تردید این سرمایه داران هستند . برند
که به طور برجسته با اشاعه یافتن چنین 

فرهنگی و در سایه عملکردهای زن 

ستیزانه حکومت حامی خود، سود های 
وقتی زن در . کالنی به جیب می زنند

جامعه موجودی کم ارزش محسوب می 
مایه دار نیز امکان می یابد که شود ، سر

نیروی کار او را به قیمت ارزانی خریداری 
کند یعنی مزد بسیار نازل تر از آن چه باید 

مسلم است که . باشد را به او می پردازد

اما . این ظلمی در حق زن کارگر است
. موضوع به همین جا ختم نمی شود

سرمایه داران با پرداخت مزد نازل به زنان 
به واقع سطح مزد در کل جامعه را کارگر 

پائین نگاه داشته و بر شدت استثمار 

مردان کارگر نیز می افزایند که مجموعه 
این عملکردها در حالی که فقر و بدبختی 

را به خانواده های کارگری تحمیل می کند 
، تماماً باعث باال رفتن سود سرمایه داران 

چنین است که معلوم می شود . می گردد
رای ریاکاری های مذهبی علیه زن و در و

سخن گفتن از بهشت و جلب رضای خدا و 

کالً در پشت همه هیاهو هائی تبلیغاتی و 
عملکردهای وحشیانه جمهوری اسالمی 

در ضدیت با زن منافع طبقاتی خوابیده 
است که به طور مشخص همانا منافع 

 .سرمایه داران می باشد

 
صادی جامعه از جنبه دیگر، اگر به اوضاع اقت

توجه کنیم خواهیم دید که خوابیدن تولید، 
تعطیلی کارخانه ها و مراکز مختلف کار، و 

یا کارکرد آنان با ظرفیتی به مراتب پائین تر 

از قبل چنان ابعادی به خود گرفته است که 
دیگر تعطیلی و نیمه تعطیلی این یا آن 

مرکز کار به صورت امری عادی در آمده 
که معرف وضعیت  این وضعیت. است

کنونی اقتصاد سرمایه داری در کشور 

. ماست عواقب خاص خود را به دنبال دارد

با توجه به بحران و رکود اقتصادی، بیکار 
سازی ها آهنگ هرچه شدیدتری به خود 

گرفته و در ابعاد هرچه وسیع تری در حال 
 .گسترش است

 

جامعه )اگر یک جامعه سالم 
استعدادهای قادر به رشد ( سوسیالیستی

کارگران و زحمتکشان بوده و می تواند از 
نیروی کار موجود به بهترین وجه در جهت 

رشد و ترقی جامعه استفاده کند، در 
جامعه سرمایه داری و به خصوص در دوران 

نه است  که به نیروی کار کمتری نیاز بحران

بخش قابل  انرژی و استعداد های تنها
باطل مانده و توجهی از نیروی کار عاطل و 

 به هرز می رود بلکه این نیرو به صورت
ذخیره کار یا صف گسترده فشرده ارتش 

معضل در آمده و وجودش خود  بیکاران

  .ی برای جامعه محسوب می شودبزرگ
 

باید دانست که در شرایط رکود اقتصاد 
سرمایه داری و در شرایط گسترش بیکاری 

ر زندگی کارگران و زحمتکشان وخامت بار ت
گشته و این امر موجب اوج گیری اعتراضات 

در چنین شرایطی . و مبارزات آنان می گردد

یکی از راه های مقابله حکومت های 
مدافع سرمایه داران با معضل بیکاری ، 

خارج کردن زنان از بازار کار با توجیهات 
ایدئولوژیکی است تا با طبیعی جلوه دادن 

ا که بیکاری زنان، سیستم سرمایه داری ر

عامل واقعی بیکاری و مصیبت های ناشی 
از آن برای خانواده های زحمتکشان می 

تاریخ . باشد، از آماج حمله مصون نگاه دارند
نمونه ای از این تجربه را در آلمان در شرایط 

بحران و رکود اقتصادی که منجر به روی کار 

آمدن هیتلر شد شاهد است و نشان می 
ت برای دهد که قدرتمداران فاشیس

طبیعی جلوه دادن بیکار سازی های زنان، 
چه تبلیغات ارتجاعی گزافی را مبنی بر این 

که زن خوب و شایسته گویا زنی است که 
کارهای خانه را انجام داده و مادری کند، به 

جمهوری اسالمی نیز . راه انداخته بودند

امروز برای طبیعی جلوه دادن خانه نشینی 
کند که فاشیست  زنان همان کاری را می

های آلمان به رهبری هیتلر انجام می 

دادند با این تفاوت که توجیهات ایدئولوژیکی 

اینان در پوشش مذهب صورت می گیرد و 
اعمال شان نیز علیه زن ها ، ده ها بار 

خشن تر و سرکوبگرانه تر از فاشیست 
 .های آلمان می باشد

 
اگر این واقعیتی است که هیچ  

ن و مرد وجود ندارد و تفاوتی میان ز

هر دوی آن ها باید به یکسان حق و 
امکان اشتغال به کار داشته باشند، 

جمهوری اسلمی برای این که نیمی 
از نیروی کار جامعه را در شرایط رکود 

سرمایه داری از بازار کار خارج سازد 

به قرآن و خرافات مذهبی متوسل 
می شود تا این تصور را به وجود آورد 

ویا زن ستیزی این رژیم ناشی از که گ
اجرای فرامین خدای بی وجود 

آسمانی به روی زمین می باشد، تا 
دلیل واقعی ایجاد محدودیت های 

فراوان برای اشتغال زنان و بیکار 

سازی آنان که نشانه ای از بیماری 
العلج سیستم سرمایه داری است و 

امروز در عصر امپریالیسم شدت و 
به خود گرفته  حدت هرچه بیشتری

با به کارگیری . است، الپوشانی گردد

چنین ترفندی امکان اعتراض و دفاع از 
حق مسلم زنان برای کار نیز در 

چهارچوب قوانین یا عرف رایج در 
به واقع . جامعه از زنان سلب می گردد

این حکومت به مثابه یک حکومت وابسته 

به امپریالیسم و مدافع منافع سرمایه 
ای مصون نگاه داشتن سیستم داران، بر

سرمایه داری در ایران از آماج مستقیم 
حمالت زنان و مردان کارگر و زحمتکش و 

دیگر توده های ستمدیده ، می کوشد نه 
مصالح و نیاز های سرمایه داری ، بلکه 

اسالم و اعتقادات مذهبی رژیم را دلیل 

اعمال زن ستیزانه خود به دیگران جلوه 
از این طریق آن . به قبوالندداده و به آن ها 

ها نه فقط خشم توده ها را متوجه 
عواملی جز سیستم سرمایه داری می 

نمایند بلکه امیدوارند که مبارزه آنان را نیز 

به مسیرهای فرعی کشانده و به کجراه 
    .ببرند

 
در عین حال، زن ستیزی جمهوری 

اسالمی در سایه ایدئولوژی اسالمی، 
رای حفظ سیستم فواید دیگری نیز ب

.  سرمایه داری حاکم بر ایران را در بر دارد

همان طور که می دانیم جمهوری اسالمی 
برای ممانعت از فعالیت های اجتماعی 

زنان به انواع شگردها در پوشش تعالیم و 
از همان . فرامین مذهبی متوسل می شود

سنین کودکی با پیش کشیدن فرهنگ 

ی در ایجاد اسالمی َمحرم و نا َمحرم ، سع
فاصله بین پسر و دختر کرده و چه در 

مدارس و دانشگاه و چه در بسیاری از 
مجامع عمومی و اخیراً حتی در محل های 

کار اداری به جداسازی آن ها از همدیگر 

اما هر چقدر هم رژیم ، دلیل . می پردازد
اتخاذ چنین شیوه هائی را اعتقاد اسالم به 

اقعیت های تفکیک زن و مرد عنوان کند و
زندگی با هزار زبان روشن گویای آن 

هستند که این توجیهات ایدئولوژیک و همه 

در شرایط رکود  باید دانست که
اقتصاد سرمایه داری و در شرایط 
گسترش بیکاری زندگی کارگران و 
زحمتکشان وخامت بار تر گشته و 
این امر موجب اوج گیری اعتراضات و 

در چنین . مبارزات آنان می گردد
شرایطی یکی از راه های مقابله 
حکومت های مدافع سرمایه داران با 

از معضل بیکاری ، خارج کردن زنان 
بازار کار با توجیهات ایدئولوژیکی 
است تا با طبیعی جلوه دادن بیکاری 
زنان، سیستم سرمایه داری را که 
عامل واقعی بیکاری و مصیبت های 
ناشی از آن برای خانواده های 
زحمتکشان می باشد، از آماج حمله 

تاریخ نمونه ای از . مصون نگاه دارند
این تجربه را در آلمان در شرایط 

ران و رکود اقتصادی که منجر به بح
روی کار آمدن هیتلر شد شاهد 

 .است
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اقداماتی که رژیم برای جدا سازی زنان و 

مردان از یکدیگر انجام می دهد ، جز 
ترفندهائی در خدمت ایجاد اخالل در اتحاد 

مبارزاتی زنان و مردان تحت ستم ایران 
از جمهوری اسالمی که . نمی باشند

شدت فشارهای اقتصادی و اجتماعی به 
مردم ستمدیده ایران به خصوص به روی 

کارگران و زحمتکشان واقف است و هم 

چنین به خوبی از تنفر بیکران آن ها نسبت 
به خود آگاهی دارد ، عالوه بر سرکوب 

سیستماتیک جامعه به صورت های 
مختلف، از شگرد جداسازی زن و مرد در 

لوگیری از مبارزات پوشش مذهب برای ج

متحد زنان و مردان علیه وضع ظالمانه 
آن ها حتی . موجود استفاده می کند

سعی در نا امن کردن محیط برای رفت و 
آمد زنان در کوچه و خیابان می کنند تا نه 

فقط آن ها را از فعالیت های اجتماعی باز 
داشته و از بودن در کنار مردان محروم 

زنان را وادار به سازند، بلکه می کوشند 

نشستن در خانه کرده و به خانه نشینی 
. زنان ابعاد هر چه گسترده تری بخشند

نمونه های برجسته ای وجود دارند که 
سیاست ننگین رژیم برای تفرقه اندازی 

بین زن و مرد و جلوگیری از مبارزات زنان و 

مبارزات متحد آن ها با مردان علیه 
لی مبارزه که کانال اص)جمهوری اسالمی 

با امپریالیسم و نابودی سیستم سرمایه 
را بر مال ( داری وابسته در ایران می باشد

فراموش نکرده ایم که بالفاصله . می سازند

پس از خیزش قهرمانانه مردم ایران علیه 
که زنان با  8111در سال  رژیم حاکم

قهرمانی و فداکاری تمام نقش انقالبی 
یم اراذل و برجسته ای در آن داشتند، رژ

اوباش خود را در خیابان ها رها کرد تا زنان 
را آشکارا مورد برخوردهای زشت و کثیف و 

لُمپنی خود قرار داده و آن ها را از حضور در 

نمونه دیگر ایجاد . خیابان ها باز دارند
وحشت برای زنان از طریق اسید پاشی 

رژیم با دست زدن به چنین اقدامات . است
ن ، نه فقط هدف سرکوب ننگین علیه زنا

زنان برای جلوگیری از مبارزات آن ها به 

عنوان نیمی از آحاد جامعه را تعقیب می 
کند ، بلکه از طریق سرکوب زنان، سرکوب 

به راستی که . کل جامعه را مد نظر دارد
سرکوب زن، سرکوب جامعه است، و این 

نظر کمونیستی تحت رژیم سرکوبگر 
حی حقانیت جمهوری اسالمی با چه وضو

 .خود را به اثبات رسانده است

 
هم چنین کمونیست ها همواره تأکید کرده 

اند که مذهب در دست استثمارگران و 
حکومت های حامی آنان وسیله ای جهت 

تحمیق توده ها و اشاعه خرافات در میان 

آنان به منظور تسهیل شرایط استثمار می 
سال حکومت جمهوری  10این را نیز . باشد

می به وضوح به مردم هشیار ایران اسال
نشان داده و در عمل ثابت کرده است که 

اسالم خواهی این رژیم و توجیه همه 

اعمال ضد خلقی اش با مذهب و این که 
گویا مشغول اجرای دستورات الهی و 

آسمانی در زمین می باشد ، جز برای 
فریب مردم و به منظور حفاظت از سیستم 

چنین . ایران نیستسرمایه داری حاکم بر 

است که امروز بسیاری از مردم ایران و به 

خصوص طبقات پائین جامعه بر اساس 
تجربه روزانه خود به خوبی به این حقیقت 

واقف گشته و آن را آشکارا بیان می کنند 

که اسالم خواهی دست اندرکاران رژیم 
صرفاً در خدمت تأمین سود سرمایه داران 

با این حال، به . دداخلی و خارجی قرار دار
اصطالح روشنفکرانی هم وجود دارند که 

کوته بینی شان درک چنین حقیقتی را 
برای آنان دشوار ساخته و آن ها عاجز از 

فهم ارتباط بین ایدئولوژی حکومت و منافع 

مادی که در پرتو آن نصیب سرمایه داران و 
حفظ سیستم سرمایه داری ایران می 

م به تبلیغ همان شود به نام ضدیت با اسال
امری می پردازند که خود رژیم و رسانه 

( البته در نقش مخالف)های امپریالیستی 

مبلغ آنند؛ و در نتیجه این دسته از 
روشنفکران نیز به گونه ای دیگر دلیل 

واقعی زن ستیزی جمهوری اسالمی را 
الپوشانی کرده و به کور کردن آگاهی مردم 

 .ایران مشغولند
 

ل رژیم وابسته به امپریالیسم اما در مقاب

حاکم بر ایران که می کوشد همه قید و 
بندهای قساوت آمیز و نفرت انگیز طبقات 

استثمارگر در اعصار گذشته بر دست و 
پای زنان را، امروز در خدمت طبقه سرمایه 

دار و به نام رواج اسالم هرچه محکمتر 

سازد کدام مبارزات جریان دارند و راه حل 
 ست؟واقعی چی

 
شکی نیست که زنان ایران برای گسست 

تک تک زنجیر هائی که بر دست و پای آنان 

آن . بسته شده ، مجبور به مبارزه هستند
ها مجبورند به مبارزه علیه یکایک ستم 

هائی برخیزند که در قانون علیه آن ها قید 
شده است؛ و کالً برای دور ریختن همه 

 قوانین و مقررات ضد زن در جمهوری
مجبور به مبارزه با . اسالمی مبارزه کنند

حجاب اجباری هستند، مجبور به مبارزه 

. برای آزادی در انتخاب پوشش هستند
مجبورند با جلوه های گوناگون فرهنگ زن 

ستیزانه که از طریق نهادها و دستگاه های 
مختلف اشاعه داده شده و حتی بعضاً 

می ناآگاهانه از طرف خود مردم نیز بازتولید 

چنین مبارزاتی امروز در . شود مبارزه کنند

شکل های گوناگون و در ابعادی کوچک و 

در . بزرگ در جامعه ایران جریان دارد
مسیر این مبارزات اما ما شاهد دو 

یکی برخوردی : نوع برخورد هستیم
که با نام فمنیسم شناخته می شود 

و دیگری برخورد نیروهای اصیل 
امروز به  داین دو برخور. کمونیستی

خصوص در حوزه نظر ، برجستگی 

هر چند که بدون شک  خاصی دارند،
در فردای رشد و اوج گیری مبارزه 

هر چه  توده ها نقش عملی خود را
به همین . ایفاء خواهند نمود بیشتر

دلیل هم شناخت واقعی و عمیق از 

 .این دو برخورد امری ضروری است
 

به جهت درک تفاوت فیمابین برخورد 
منیستی با برخورد کمونیستی ف

نسبت به مسأله زن، باید در نظر 
داشت که در مجموع دو مشخصه 

اصلی، فمنیسم را از کمونیسم جدا 

یکی از این دو مشخصه . می سازند
آن است که پیروان فمنیسم اساساً 

مردها و نه جامعه طبقاتی را عامل 
. ستم بر زن معرفی می کنند

ه مشخصه مهم دیگر که با مشخص

اول و ندیدن جامعه طبقاتی به مثابه 
عامل اصلی ستم بر زن کاملً در 

ارتباط است این واقعیت می باشد که 
فمنیست ها سعی دارند مبارزات زنان 

برای گسست زنجیرهای خود را در 

مسیری پیش ببرند که آسیبی به کل 
در . سیستم سرمایه داری وارد نیاید

بر  حالی که کمونیست های اصیل
که از آن جا که ستم بر زن ریشه  دآنن

در جامعه طبقاتی و در شرایط کنونی 
ریشه در جامعه سرمایه داری دارد 

لذا رهائی واقعی زنان را باید در 

نابودی این سیستم و برپائی 
بر چنین  .سوسیالیسم جستجو نمود

پایه ای است که در زمینه های مختلف 
می توان تفاوت نظر و برخورد فمنیست ها 

ا نظر و برخورد کمونیست ها را نسبت به ب

مثالً   .مسأله زنان و جنبش زنان نشان داد
کسانی که اهمیت شرکت زنان در جنبش 

های عمومی علیه رژیم جمهوری اسالمی 
را درک نمی کنند و حتی به گونه ای که در 

شاهد بودیم  11رابطه با خیزش سال 
 مبارزه قهرمانانه آنان را با اما و اگر های

گوناگون تحقیر می نمودند، هر ادعائی هم 

که داشته باشند و از جمله خود را 
کمونیست دو آتشه هم جلوه دهند ، باز به 

این همان . جرگه فمنیست ها تعلق دارند
فمنیسمی است که مبلغ آن می باشد که 

زنان گویا باید صرفاً در رابطه با مسأله زنان 

شرکت و مطالبات خود مبارزه کنند و گویا 
آنان در مبارزه عمومی به سود مردها 

این همان فمنیسمی است  .خواهد بود
مبارزه زنان برای آزادی خود را امری جدا  که

از مبارزه کل توده های تحت ستم برای 

و انقالب برای از میان بردن سرنگونی 
سیستم سرمایه داری وابسته ایران 

قلمداد می کند، مبارزه انقالبی ای که 
اقعی خواست زنان در پرتو به ثمر تحقق و

 . رسیدن آن امکان پذیر می باشد

کمونیست ها همواره تأکید کرده اند 
که مذهب در دست استثمارگران و 
 حکومت های حامی آنان وسیله ای

جهت تحمیق توده ها و اشاعه خرافات 
در میان آنان به منظور تسهیل شرایط 

سال حکومت  63. استثمار می باشد
جمهوری اسلمی به وضوح به مردم 
هشیار ایران نشان داده و در عمل 
ثابت کرده است که اسلم خواهی این 
رژیم و توجیه همه اعمال ضد خلقی 
اش با مذهب و این که گویا مشغول 

رای دستورات الهی در زمین می اج
باشد ، جز برای فریب مردم و حفاظت 
از سیستم سرمایه داری حاکم بر 

امروز بسیاری از مردم  .ایران نیست
ایران و به خصوص طبقات پائین 
جامعه بر اساس تجربه روزانه خود به 
خوبی به این حقیقت واقف گشته و آن 

 .را آشکارا بیان می کنند
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با کمی تعمق می توان دید که در جوهر 

تفکر فمنیستی در واقع رفرمیسم نهفته 
است که برای حفظ سیستم سرمایه داری 

با توسل به بهانه های مختلف مانع از 
شرکت زنان دوشادوش مردان در مبارزات 

بارت دیگر فمنیسم به ع. انقالبی می گردد
خواهان آن است که زنان با حفظ چهارچوب 

سیستم سرمایه داری علیه زن ستیزی 

مبارزه کنند ، یا در واقع صرفا دست به 
 .مبارزه رفرمیستی بزنند

 
  

اگر این واقعیتی است که جمهوری 

اسالمی و دیگر گروه های اسالم گرای 

مرتجع درست به خاطر حفظ سیستم 

یه داری و خدمت به اربابان بحران زده سرما
امپریالیست خود و در جهت سرکوب 

مبارزات توده ها در شرایط وخامت بار 
اقتصادی کنونی، زن ستیزی را تحت 

پوشش توجیهات مذهبی به یکی از ارکان 
سیاست های خود تبدیل نموده اند، 

کمونیست های راستین ایران باید ضمن 

کار و ارج گذاشتن به مبارزاتی که امروز آش
و حتی مردان مبارز به )پنهان توسط زنان 

در جامعه ما صورت می گیرد و ( نفع زنان
دفاع از همه خواست ها و حتی جزئی 

ترین مطالبات زنان، بر ضرورت اتحاد زنان و 

مردان ایران در مبارزه برای سرنگونی رژیم 

از بین بردن سیستم  جمهوری اسالمی و

ار و همه سرمایه داری که عامل اصلی ادب
ستم هائی است که بر زنان تحمیل می 

این تنها راه و روشی . شود، تأکید نمایند
است که زنان تحت ستم ما را در گسست 

همه زنجیرهای دست و پای خود، به 
مقصد خواهد رساند و آزادی و رهائی 

این . واقعی زن را متحقق خواهد ساخت

راه و روش کمونیست های بزرگی چون 
و همه کمونیست هائی است  کالرا زتکین

که هشت مارس با تالش آن ها ، به روز 
 .زن تبدیل شد جهانی

  

 8111اسفند 
 

 گزارش کوتاهی از تجمع و راهپیمایی          

 نروژ -  ی زن در استاوانگرروز جهان          
 

 هشتم مارس روز جهانی زن بر زنان و مردان مبارز در 

 .سراسر دنیا شاد باد

 
 ، 2480مارس  1در گرامیداشت روز جهانی زن، امروز یکشنبه 

 زمان با بسیاری دیگر از کشورها در سراسر جهان، مراسم  هم
 نروژ بزرگداشتی در مرکز شهر استاوانگر واقع در جنوب غربی 

 در این مراسم هم مانند سال های پیشین عده زیادی. شد برگزار

 و مردان آگاه و مبارز این شهر برای گرامیداشت این روز در  از زنان 
در این مراسم نمایندگانی از احزاب سیاسی مختلف نروژ به سخنرانی و ارائه نظرات شان  .مرکزی شهر جمع شدند  پارک 

 .مطالبات خود را نیز به اطالع همگان می رساندند، گرامیداشت این روز بزرگ  سخنرانان ضمن .پرداختند
 

این قوانین ضد .  نکته جالب در این سخنرانی ها، اعتراض همه احزاب و گروه ها به قوانین استثمارگرانه جدید کار در کشور نروژ بود

ر راستای افزایش استفاده از اشتغال موقت، افزایش کارگری که چندی پیش توسط دولت دست راستی نروژ پیشنهاد داده شد، د
ساعت کاری، افزایش اضافه کاری اجباری و مقرر ساختن یکشنبه به عنوان روز کاری برای بسیاری از شغل ها می باشد که 

ی احقاق هم چنین یکی از سخنرانان ، ضمن اعتراض به تفاوت ها .چندی پیش با اعتصاب و اعتراض سندیکاهای مختلف روبرو شد
حق بین زنان و مردان در سراسر دنیای زیر سلطۀ نظام سرمایه داری، در مورد تبعیض و عدم تساوی حقوق در بین زنان و مردان در 

توضیح تبعیض های فاحش در مورد عدم استخدام زنان به دلیل امکان باردار شدن آنان و استفاده از . کشور نروژ سخن گفت
فرزندان در مقایسه با مردان توسط کارفرماهای مختلف، بخشی از سخنان افشاگرانۀ این سخنران را  مرخصی بیشتر هنگام بیماری

این سخنران در پایان صحبت هایش نظر همگان را به انتخابات بعدی نروژ برای نخست وزیری جلب کرد و تاکید .  تشکیل می داد

این سخنان با استقبال و تشویق  .انتخاب حزب حاکم تکرار نکنیم کرد که ما نروژی ها باید هوشیار باشیم و اشتباه خود را در
می باشد که از زمان  Hoyre Partyالزم به یاد آوری ست که حزب حاکم کنونی در نروژ حزب دست راستی    .حاضران مواجه شد

 .روی کار آمدن اش هجوم بزرگی را به طبقه کارگر نروژ و مردم این کشور آغاز کرده است
 

سال های پیش فعالین چریک های فدایی خلق ایران در استاوانگر نیز در این مراسم شرکت کردند و با  چون هم

حمل بنر بزرگی که بر آن شعار نابودی جمهوری اسلمی با هر جناح و دسته نوشته شده بود ، بر اهداف خود مبنی 
ابری همه انسان ها و دفاع از حقوق بر نابودی کامل جمهوری اسلمی به عنوان حامی سیستم سرمایه داری، بر

 .تاکید کردند کارگران و زحمتکشان
 

در خالل برنامه و راهپیمایی، بسیاری از حاضران توجه شان به پالکاردهای چریک های فدایی خلق ایران جلب شده بود و مردم با 
ورد آن ها بود را می خواندند و به نشانه ایران و توضیحات کوتاهی که در م  دقت خاصی عکس های جنایات رژیم و مبارزات مردم

مارس امسال با حضور مهم ترین شبکه رسانه ای نروژ همراه بود و  1الزم به ذکر است که مراسم  .تایید سر خود را تکان می دادند

 .درج شد در خبرنامه ویژه امروز در مورد روز جهانی زن، تصویری از یکی از پالکاردهای چریک های فدایی خلق ایران نیز
 

 با ایمان به پیروزی راهمان
 نروژ - فعالین چریک های فدایی خلق ایران

 

 ۵973مارس  1

 

 

 !زنده باد کمونيسم! پيروز باد انقالب! نابود باد رژيم جمهوری اسالمي
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با درود به شما، رفقا و دوستان عزیز، روز 
جهانی زن را از طرف خودم و چریکهای 

 .فدایی خلق ایران، به شما تبریک میگویم

بعد از گذشت بیش از صد سال از 

که در رابطه با مبارزات )نامگذاری این روز 

زنان کارگر و به ابتکار زنان کمونیست، مثل 
هنوز زن های طبقه ( کالرا زتکین، بوده

کارگر و زحمتکشان جهان به آزادی و 
برابری کامل با مردها نرسیده اند، البته با 

تفاوت هایی که بین وضعیت زن ها در 

کشورهای غربی و جایی مثل ایران وجود 
استثنای کشورهایی مثل  دارد، و یا به

شوروی و کوبا که بعد از انقالب تغییرات 
خیلی زیادی در وضعیت زن ها در آن 

کشورها ایجاد شد، و حتی با این که 
انقالب کوبا در آن کشور به سوسیالیسم 

منجر نشد و یا شوروی فرو پاشید، اما تأثیر 

انقالب به تنهایی منجر به ارتقای سطح 
ا در کشور ما که ام. آزادی زن ها شد

به شکست کشیده شد و با  01انقالب 
حمایت قدرت های امپریالیستی، جمهوری 

اسالمی به مردم تحمیل شد، همه دیدیم 

که چه شرایط جهنمی ای برای همه مردم 
زحمتکش ایران، بخصوص برای زنان کارگر و 

شرایطی که آن را . زحمتکش ایجاد کردند
ان طبقات میتوان در یک جمله ای که در می

پائین جامعه گفته می شود، خالصه کرد 
که، بدترین چیزی که میتواند برای انسانی 

اتفاق بیافتد، زن به دنیا آمدن، در ایران 

تحت حکومت جمهوری اسالمی، بخصوص 
 .در خانواده ای کارگری است

اما در چنین وضعیت ظلم و ستمی تا این 
دلیل "حد گسترده و علنی، هنوز بحث 

راه حل اساسی "و " زن چیست؟ستم بر 

مهمترین " رفع ستم از زنان چیست؟
اگر . مسائل مطرح در جنبش است

تالش کنیم که خیلی روشن تر در بخواهیم 
مورد منشأ ستم بر زن، و راه حل اساسی 

و ایجاد جامعه ای که )رفع ستم از زنان 

می تواند به رهائی و آزادی واقعی همه 
ت کنیم، صحب( زنان جامعه منجر بشود

چهارچوب در  شیوه درست تر این است که
بررسی ستم مضاعفی که به زنان کارگر 

 . می شود، مسئله را بررسی کنیم

همان طور که می دانید، زنان طبقه کارگر، 

عالوه بر زنانی که در کارگاه و کارخانه و یا 

در خانه خودشان به کار تولید مشغولند، 
کارگری،  شامل زنانی که در خانواده های

فقط بچه داری و کارهای خانه را انجام می 
آن ها اگر چه خودشان . دهند نیز هستند

به طور مستقیم در کار تولید شرکت ندارند 
ولی به عنوان عضوی از خانواده کارگری، 

 .جزء طبقه کارگر محسوب می شوند

حال ببینیم که رابطه سیستم اقتصاد 
 سرمایه داری با ستم بر زنان چیست؟ 

می بینیم که امروز که نظام سرمایه داری 
یکی از را بحران شدیدی فرا گرفته، 

بزرگترین مشکالتی که زنان کارگر و به 

واقع کل جامعه در ایران با آن روبروست، 
از همان ابتدا که . معضل بیکاری است

زمانی )جمهوری اسالمی به قدرت رسید 
سیستم سرمایه داری جهانی، و که 

وابسته ایران مثل امروز دچار سرمایه داری 
تا به امروز، روز به روز شرایط ( بحران بود

اسارت بار تری را برای زنان ایجاد کرده و بار 

و طبقه کارگر و )بحران را بر دوش آن ها 
تعداد زیادی از . انداخته است( زحمتکش

زنان از کارخانه ها و ادارات اخراج شده و 
مه وقت می شوند، و یا مجبور به کار نی

و در زمان بحران و بسته شدن . می شوند

کارخانجات، درجه فشار روی زنان هم 
 . بیشتر شده

، ن خودجمهوری اسالمی در طول عمر ننگی
قوانین و طرح های قانونی متعددی علیه 

زن ها تصویب کرده که شرایط زنان را به 
به عنوان . مراتب اسارت بار تر کرده اند

های ضد زن، طرح مثال، یکی از این طرح 

است که " صیانت از حریم عفاف و حجاب"
رعایت "و با ادعاهایی مثل )بر اساس آن 

و لزوم عدم معاشرت زنان با " حرمت زنان
زنان اجازه کار در شیفت شب ( نامحرمان

را ندارند و در ( مگر با مجوز نیروی انتظامی)

شیفت روز هم باید از اختالط با مردها در 
و با این روش، . ری شودمحیط کار جلوگی

محدودیت های اشتغال و بیکار سازی زنان 
از این روست که می . را تشدید می کند

بینیم نرخ بیکاری در میان زنان بسیار باالتر 

آمار مربوط به هرچند که . از مردهاست
به عنوان مثال، . کارگران زن دقیق نیست

زنان کارگر در آمارهای رسمی پنج درصد 
درحالیکه . را تشکیل می دهندکل کارگران 

تعداد کارگران زن خیلی بیشتر است، اما 
اغلب در بخش اقتصاد غیر  چون آن ها

رسمی کار می کنند، در آمار ها نادیده 

 . شوند گرفته می

یک دلیل این که زنان وادار به اشتغال در 
بخش غیر رسمی می شوند، طرد شدن 

اغلب چون . آن ها از بازار رسمی کار است

مهدکودک، و  کارفرماها برای فرار از ایجاد
... پرداخت مرخصی ِ باحقوق دوران زایمان،

و غیره ترجیح می دهند زنان را استخدام 
و زنان خانواده های کارگری به ناچار . نکنند

به بازار غیر رسمی کار رو می آورند، و در 

نتیجه نه تنها قدرت چانه زنی برای گرفتن 
ی را ندارند ، بلکه اندک امتیازات قانون

مجبورند به هر شرایط وحشیانه استثمار 
 .هم تن بدهند

البته در بخش رسمی بازار کار هم، 
اجحافات زیادی نسبت به زنان می شود 

که قانون هم از این کارگران حمایت نمی 

به عنوان مثال، طبق آمارهای رسمی . کند
هزار زن بعد از  444طی چند سال اخیر 

 1بعد از مرخصی زایمان ") بازگشت به کار
اخراج شده اند که مسلمأ لطمه ( ماهه

های جبران ناپذیری به اقتصاد خانواده 

و یا به عنوان مثال، . هایشان زده است
حقوق زنان در کارگاه های قالیبافی به طور 

هزار تومان در ماه است که  844متوسط 
یک ششم حداقل دستمزد تعیین شده در 

زه این بر  اساس آمار تا. قانون کار است
رسمی است و در واقعیت امر مبلغی که 

بعد از یک کار طافت فرسا به دست کارگر 

زن قالیباف می رسد از این هم کمتر 
تمام این اجحافاتی که علیه زنان . است

کارگر می شود، در شرایطی است که 
اکثریت زنان کارگر را زنان سرپرست خانوار 

زنان کمک  تشکیل می دهند، و بقیه هم

 . سرپرست خانوار هستند

در مورد بیکار سازی زنان، این مسئله به 

بیکاری یک . همین جا ختم نمی شود
مسئله اجتماعی بسیار مهم است که به 

آسیب های اجتماعی متعددی، مثل فقر 

منجر می شود، و فقر هم منجر به آسیب 
ها و مفاسد اجتماعی مثل تکدی گری، 

 . می شود سرقت، فحشاء و اعتیاد

از آن جا که زنان کارگر بیشتر از هر قشر 

دیگری تحت ستم هستند و در زمان بحران 

 !در جمهوری اسالمی "ستم بر زن"مالحظاتی بر مساله 
ماسی می باشد در زیر می آید متن سخنرانی رفیق سهیال دهآنچه  :توضیح پیام فدائی

مارس، روزجهانی زن در مراسم هایی که به همین  1که امسال به مناسبت 

مناسبت توسط فعالین چریکهای فدایی خلق در کشورهای آلمان و هلند برگزار شد، 

مارچ  80در جریان یک مراسم پالتاکی در تاریخ این سخنرانی همچنین . ایراد گشت
. با تغییرات اندکی توسط سخنران انجام شدتوسط چریکهای فدایی خلق ایران  2480

پیام فدایی متن این سخنرانی را از حالت گفتار به نوشتار تبدیل و با برخی ویرایش 
  .ها به این صورت در اختیار عالقمندان قرار می دهد

جمهوری اسلمی در طول عمر 
، قوانین و طرح های ن خودننگی

قانونی متعددی علیه زن ها تصویب 
کرده که شرایط زنان را به مراتب 

به عنوان . اسارت بار تر کرده اند
د زن، مثال، یکی از این طرح های ض

صیانت از حریم عفاف و "طرح 
و با )است که بر اساس آن " حجاب

" رعایت حرمت زنان"ادعاهایی مثل 
و لزوم عدم معاشرت زنان با 

زنان اجازه کار در شیفت ( نامحرمان
( مگر با مجوز نیروی انتظامی)شب 

را ندارند و در شیفت روز هم باید از 
اختلط با مردها در محیط کار 

و با این روش، . دجلوگیری شو
محدودیت های اشتغال و بیکار 

از این . سازی زنان را تشدید می کند
روست که می بینیم نرخ بیکاری در 

  .میان زنان بسیار باالتر از مردهاست
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های اجتماعی هم اولین کسانی هستند 

که بیکار می شوند، بنابراین تعجبی ندارد 
که در آمار می خوانیم که با این که زنان 

نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می دهند، 
ا تشکیل می جهان ر اما دو سوم فقرای

 . دهند

یکی از نتایج مستقیم فقر، اعتیاد است که 

بیشترین ضربه را به خانواده های کارگری 

طبق آمار، تعداد معتادین خیلی . می زند
بیشتر شده و سن معتاد ها هم مرتبأ 

فقر و و به خاطر افزایش . کاهش پیدا کرده
بیکاری در میان زنان، تعداد زنان معتاد و 

که در اثر جرایم مربوط به مواد تعداد زنانی 

 .مخدر زندانی شده اند خیلی افزایش یافته

نکته مهم این است که، همه می دانند که 

تجارت مواد مخدر در اساس توسط عمال و 
به . وابستگان به رژیم صورت می گیرد

عبارت دیگر بدبختی و فالکت طبقات 
محروم به دلیل دچار شدن به اعتیاد، منجر 

تصادی کالنی برای طبقه به سود اق

 .سرمایه دار حاکم شده است

یکی دیگر از نتایج مستقیم فقر و بیکاری، 

عادی شدن فحشاء به عنوان یکی از راه 
سن تن . امرار معاش است عادیهای 

سال رسیده، و این پدیده  84فروشی به 

حتی در میان زنان متأهل فقیر هم رواج 
 .پیدا کرده است

ری اسالمی یک نوع از این گذشته، جمهو
تن فروشی را هم به اسم صیغه، رسمی 

و عادی سازی کرده و این نوع فحشاء 

قانونی و شرعی به یک نوع شغل در کنار 
زیارتگاه هایشان، و منبع درآمدی برای 

عمال رژیم تبدیل شده که کار داللی صیغه 
به این امر باید تجارت . را انجام می دهند

دیگر را هم دختران جوان به کشورهای 
اضافه کرد که خودتان می دانید که عمال و 

وابستگان به جمهوری اسالمی، 

 .گردانندگان اصلی این تجارت هستند

برخی افراد و گروه های سیاسی، وقتی 

می بینند که تمام این ظلم و ستم ها 
تحت پوشش دستورات مذهبی توجیه می 

شوند، یا وقتی می بینند که داعش و 

ها چه جنایاتی علیه زنان مانند  –داعش 
می کنند و دختران را به اسم منافع اسالم 

در بازارهای بردگی جنسی می فروشند، 
را مسئول ستم " مذهب"و " مرد"آن وقت 

آن ها اغلب ادعاهای خود . بر زن میدانند
این نیروهای مذهبی را مالک قضاوت خود 

قرار می دهند و در نتیجه عوامل روبنایی و 

ی را عمده کرده و عامل اصلی ایدئولوژیک
 . ستم بر زن می خوانند

ما به عنوان کمونیست ، دقیقأ می 
دانیم که همه مذاهب اساسأ علیه 

زن هستند، همه کتاب های به 

اصطلح مقدس، مقرراتی زن ستیز 
دارند، این کتاب ها، کتاب های 

خدائی که وجود ندارد " آسمانی"
نیستند بلکه توسط انسان ها در 

یط زمانی ای نوشته شده اند که شرا

برای حفظ منافع طبقه حاکم، چنین 
. مقرراتی می بایست وضع میشدند

همه مذاهب، وسیله ی هستند در 
دست طبقه حاکم، برای تحمیق مردم 

و پر کردن ذهن مردم با خرافات، که 

بتوانند شرایط ظالمانه ای را که بر 
جامعه حاکم است را توجیه کرده و بر 

بنابراین، ما می . میل کنندمردم تح
دانیم که طبقات استثمارگر چه 

استفاده هایی از مذهب می کنند، و 
. علیه همه تعلیمات مذهبی هستیم

بر این اساس برای درک درست از 

ستم هائی که امروز توسط جریانات 
مرتجع اسلمی تحت نام مذهب و به 

طور مشخص با ادعای اجرای قوانین 
د باید ببینیم اسلمی صورت می گیر

که در پشت چنین ادعاهائی چه 

واقعیت ها و منافع مادی ای قرار 
 دارند؟

خود جمهوری اسالمی از بدو روی کار 
آمدنش، برای همه ظلم و ستم هایی که 

به زن ها می کند، توجیهات مذهبی ارائه 
وظیفۀ زنان می دهد، و تبلیغ می کنند که 

مسلمان تربیت فرزند و همسرداری است 

حتی گاه علناً و با وقاحت مطرح می  و
زن باید به لحاظ اقتصادی "کنند که اصأل 

اما برخالف ". وابسته به مرد باشد
ادعاهای رژیم و توجیهات مذهبی اش، و 

برخالف ادعاهای کسانی که می گویند 

جمهوری اسالمی به خاطر پیروی از 
مذهب ارتجاعی اش به سرکوب و استثمار 

اقعیت این است که زنان دست می زند، و
سران و عمال و وابستگان به جمهوری 

از طبقه  بخشیکه خودشان )اسالمی 

از ( سرمایه دار حاکم را تشکیل می دهند
اوأل با . سرکوب زنان سود مادی می برند

مثل این که مو )مقررات و تبلیغات مذهبی 
و بدن زن فساد برانگیز است و در نتیجه زن 

ته باشد، جای نباید در جامعه حضور داش
زن کنج آشپزخانه است، نان آور اصلی مرد 

است، عقل زن کمتر از عقل مرد است، و 

یا تحمیل اجباری حجاب دست و پا گیر به 
و خالصه با تحقیر زن، ارزش نیروی کار ( زن

او را پائین می آورند و با بی ارزش کردن 

نیروی کار زن ها، دستمزد کارگران زن را 
ین طریق سطح کل کاهش داده و از ا

همه این ها . دستمزدها را پائین می آورند
. موجب افزایش سود سرمایه داران میشود

با این مثال، می بینیم که ستم بر زنان در 
واقع منجر به افزایش سود اقتصادی طبقه 

سرمایه دار می شود؛ و همچنین با تکیه 

بر تبلیغات مذهبی شان، در وضعیت بحران 
ی، اوأل با خارج کردن سیستم سرمایه دار

زنان از فعالیت های اجتماعی و حوزه های 
تولیدی، رقم بیکاری در جامعه را کمتر از آن 

چه در واقعیت است جلوه می دهند و کالً 

با تبلیغات اسالمی بیکاری زنان را امری 
طبیعی جلوه می دهند، چون گویا جای 

و بعد با خانه . زنان خانه و آشپزخانه است
دن زنان و با به کار بردن انواع نشین کر

ترفند ها برای جدا سازی زن از مرد، نیمی 
از طبقه کارگر را از نیمه ی دیگر جدا می 

کنند و به طور کلی راه های اتحاد مبارزاتی 

زنان و مردان طبقه کارگر و فرودست علیه 
 .نظم موجود را مسدود می کنند

 در واقع با تبلیغات مذهبی و به عبارت دیگر
توجیهات مذهبی، جمهوری اسالمی می 

کوشد روی واقعیت استثمارگرانه سیستم 

سرمایه داری بحران زده کنونی پرده 
کشیده و چهره عامل اصلی ستم بر زنان 

وقتی این . یعنی سرمایه داران را بپوشاند
واقعیت پذیرفته شود که این سیستم 

سرمایه داری حاکم بر ایران است که عامل 

کارگران و زحمتکشان است و  فقر و فالکت
جمهوری اسالمی درست به خاطر خدمت 

به سرمایه دارن است که انواع ستم ها و 
سرکوب ها را علیه زنان اعمال می کند 

واضح است که جز با سرنگونی این پس 
رژیم و نظام سرمایه داری حاکم نمی توان 

از مصیبت های اجتماعی موجود خالص 

 . ایان گذاشتشد و بر زن ستیزی نقطه پ

برخی نظرات و گفتمان های گمراه 

کننده و انحرافی هم وجود دارند که 
را عامل ستم بر زن می " ها مرد"

ها وقتی می بینند که مردها  آن. دانند

مجری قوانین زن ستیز هستند، یا 
برخی از مردها از قوانین و مقررات زن 

و یا این که . ستیز سود مادی می برند
و یا در رابطه با ارث و در زمان طلق 

غیره، برخی مردها از قوانین زن 
 ستیز برای سرکوب طرف مقابل سوء

استفاده می کنند، نتیجه می گیرند 

ریشه ستم بر زن " ها مرد"که 
 . هستند

که اگر این افراد کمی دقت  حالی در
کنند، می بینند که مردهای طبقات 

پائین یا حتی متوسط  جامعه هم از 

به عنوان . در عذاب هستندستم بر زن 
مثال، زنی که بیکار می شود، آیا در 

خانواده او مردی وجود ندارد که از 
کاهش درآمد و رفاه آن خانواده متضرر 

شود؟ و یا، آیا میتوان گفت که 

مردهای آن خانواده هایی که دختران 
و زن هایشان قربانی اسیدپاشی ها 

منجر به افزایش ستم بر زنان در واقع 
سود اقتصادی طبقه سرمایه دار می 
شود؛ و همچنین با تکیه بر تبلیغات 
مذهبی شان، در وضعیت بحران 
سیستم سرمایه داری، اوأل با خارج 
کردن زنان از فعالیت های اجتماعی و 
حوزه های تولیدی، رقم بیکاری در 
جامعه را کمتر از آن چه در واقعیت 

 با تبلیغات است جلوه می دهند و کلً 
اسلمی بیکاری زنان را امری طبیعی 
جلوه می دهند، چون گویا جای زنان 

و بعد با خانه . خانه و آشپزخانه است
نشین کردن زنان و با به کار بردن 
انواع ترفند ها برای جدا سازی زن از 
مرد، نیمی از طبقه کارگر را از نیمه 
ی دیگر جدا می کنند و به طور کلی 

اتحاد مبارزاتی زنان و مردان راه های 
طبقه کارگر و فرودست علیه نظم 

 .موجود را مسدود می کنند
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شدند، از چنین فاجعه ای رنج 

یا حجاب اجباری و تحقیر نمیبرند؟ آ
زنان در کوچه و خیابان، منجر به رنج و 

عذاب و سرکوب مردان هم نمی 
 شود؟  

 همان) واقعیت این است که ستم بر زن،
از (  طور که در این بحث نشان داده شد

طرف سود مادی برای سرمایه داران و  یک

عمال رژیم دارد و از طرف دیگر، راهی 
 . عهاست برای سرکوب کل جام

سرکوب زن سرکوب ما مصداق این نظر که 
را می توانیم در جریان  جامعه است

اسیدپاشی های زنجیره ای مشاهده 

با نگاهی به این واقعه دردناک می . کنیم
بینیم که جمهوری اسالمی به بهانه مبارزه 

با بدحجابی، و با استفاده از مقررات 
امر به معروف و نهی "مذهبی به اصطالح 

، به سرکوب زنان می پردازد تا از "راز منک
آن طریق در جامعه ایجاد رعب و وحشت 

در جریان تظاهرات شجاعانه مردم . کند

اصفهان علیه اسید پاشی هم دیدیم که 
نیروهای سرکوب جمهوری اسالمی به 

شیوه ای بسیار وحشیانه به مردها و 
زنانی که در اعتراض به اسیدپاشی تجمع 

ردند، و تعدادی از می کردند، حمله می ک

خبرنگارانی را هم که اطالع رسانی کرده 
جا  در این. بودند، زندانی و شکنجه کردند

وقت نیست که به جزئیات آن حوادث و 
 واقعیات حول و حوش آن بپردازیم، اما بر

کسی پوشیده نیست که عوامل خود رژیم 

دهندگان  دست اندرکاران و سازمان
هم نه  اسیدپاشی ها بودند و هدفشان

ها، بلکه ترساندن همه  تنها ترساندن زن
خانواده ها یعنی کل توده های تحت ستم 

 .ایران بود

جا به طور  این شرایط ظالمانه که در این

مختصر به آن اشاره کردم، طبیعتأ همیشه 

آگاه ( و مردان)با مقاومت و مبارزه زنان 
زنان آگاه جامعه، از . مواجه شده است

درت رسیدن جمهوری همان ابتدای به ق
اسالمی تا کنون، همیشه در مقابل 

فرهنگ و قوانین و مقررات زن ستیز رژیم 

مقاومت و مبارزه کرده اند و رژیم را به 
یعنی جمهوری . چالش کشیده اند

اسالمی همیشه برای کنترل کامل بر زنان 
و تحمیل مقررات زن ستیز ( و کل جامعه)

ثال، به عنوان م. ها، مشکل داشته بر آن
حجابی هم که با زور و اجبار به زنان 

وقت آن طوری که مد  تحمیل شده هیچ

 . نظر رژیم بود، اجرا نشد و نمی شود 

من در این صحبت از ستم ها و ظلم هائی 

که به زنان روا می شود گفتم و تا جائی 
که وقت اجازه می داد به شرایط زندگی و 

ها در مقابل  کار زنان و مقاومت های آن

جحافات زن ستیزانه جمهوری اسالمی ا
سرکوب زنان، اشاره کردم و نشان دادم که 

مسئله ای مربوط به طرز فکر و یا ایدئولوژی 
ها از  سران جمهوری اسالمی و یا تنفر آن

هدف سران و . نیست" زن"موجودی به نام 

عمال و وابستگان به جمهوری اسالمی که 

مدافع و حافظ منافع طبقه سرمایه دار 

وابسته حاکم در ایران می باشند، این 

تولید فرهنگ  است که با تشدید و باز
ارتجاعی مذهبی و تحت پوشش مقررات 

 مذهبی، از نیروی کار زنان به مثابه ارزان
ترین نیروی کار موجود در جهت افزایش 

سود اقتصادی خود استفاده کنند و در عین 

حال با سرکوب زنان و جدائی انداختن در 
حد مبارزاتی زنان و مردان بتوانند هر صف وا

 . چه بیشتر کل جامعه را سرکوب کنند

حال اجازه بدهید که در وقت کمی که 

باقی مانده به راه رهائی زنان از این 
به باور . وضعیت دهشتناک هم اشاره کنم

سال سلطه زن  12من با تکیه به تجربیات 

ستیزانه جمهوری اسالمی به صراحت می 
ه رهائی زنان از قید و بندهای توان گفت ک

ارتجاعی کنونی وابسته است به نابودی 
جمهوری اسالمی، این جرثومه فساد و 

تجربه نشان داده که جمهوری . تباهی

اسالمی جز با زبان زور سخن نگفته و 
به . زبانی هم جز زبان زور نمی شناسد

همین دلیل هم علیرغم تبلیغات گمراه 
به اصالحات و کننده کسانی که زنان را 

مبارزه مسالمت آمیز صرف دعوت می کنند 
و به چنین توهم هائی دامن می زنند 

رهائی واقعی زنان از وضع اسارت بار 

کنونی جز با توسل به مبارزه قهر آمیز 
 . امکان پذیر نمی باشد

حال که صحبت به مبارزه قهر آمیز رسید 
که زنان تحت ستم ما تجربه زنان چریک )

بش خلق ُکرد را در مقابل خود فدائی و جن

به مبارزه مسلحانه زنان بگذارید ( دارند
مبارز کوبانی که اخیرا در مقابل چشم ما 

رخ داد و نظرات انحرافی ای که علیه آن ها 
گفته می شود اشاره کرده، و بعد 

 .صحبتهایم را تمام کنم

مطمئنم که همه شما با کوبانی آشنا 
سرمایه داری در کوبانی، ما چهره . هستید

جهانی را پشت نقاب های سیاه داعشی 
ها دیدیم، مهر امپریالیست ها را روی 

شمشیرهایی که سر دختران مبارز کوبانی 
گروهی وحشی و . را از تن جدا کرد دیدیم

آدمخوار از مدت ها قبل توسط امپریالیست 

ها و دولت های ارتجاعی منطقه که 
یم وابسته به امپریالیست ها هستند، تعل

دیدند، مسلح شدند و با نقاب مذهبی، اما 
در اصل برای پیشبرد سیاست های قدرت 

های امپریالیستی، افتاده اند به جان مردم 
 .منطقه

همراه با )دختران و زنان شجاع . در کوبانی

برخالف تصور باطل کسانی که ( مردها
معتقدند مبارزه مسلحانه کاری خشونت 

ان نباید در آمیز و مختص به مردهاست و زن
آن شرکت کنند، اسلحه برداشتند و تا پای 

مرگ، و به قصد پیروزی بر دشمن خونخوار، 

این مبارزه و به خصوص شرکت . جنگیدند
فعاالنه زنان در آن علیرغم همه کمبود 

هایش توانست چهره جدیدی از زن و 
. خواست رهائی زنان در جهان ارائه دهد

برجسته  مبارزه مردم کوبانی که زنان نقش
ای در آن دارند از این لحاظ کامالً قابل 

البته، . پشتیبانی و منبع الهام می باشد

امپریالیست ها از توطئه چینی علیه مردم 
کوبانی دست بر نخواهند داشت و به دلیل 

فقدان یک رهبری کمونیستی بر سر این 
جنبش ، کوشش خواهند کرد تا آن را به 

 .انحراف بکشانند

نحراف و شکست در هر اما امکان ا
نباید اجازه داد . مبارزه ای وجود دارد

که جریانات سیاسی مغرض به این 
بهانه ها مبارزه مسلحانه زنان 

کوبانی، مبارزه مردم مقاومی که در 

مقابل دشمنی خونخوار به دفاع از 
خود برخاستند را کم اهمیت جلوه 

دهند و تأثیرات انقلبی ای که مبارزه 
توده های ستمدیده  آن ها بر روی

منطقه و جهان به جا گذاشته و باعث 
افشای امپریالیسم آمریکا و نیروهای 

وابسته به آن شدند را خدشه دار 

همان طور که هر نیروی آگاه و . سازند
انقلبی باید از کوچکترین خواسته بر 

حق زنان و از مبارزات و مقاومت های 
انقلبی و مترقی و بر حق زنان علیه 

وری اسلمی دفاع کند و آن ها را جمه

به این دلیل که بلفاصله به سرنگونی 
رژیم منجر نمی شوند، و یا ممکن 

است در تداوم خود از مسیر انقلبی 
 .     خارج شوند، رد کند

اما همان کسانی که در رابطه با ستم بر 
زن می گویند که ریشه ستم بر زن، و 

دشمن اصلی زنان، موجودی خشن و 

است و یا برای " مرد"زگر به نام تجاو
الپوشانی چهره سرمایه داران، تنها و صرفا 

اسالم را مورد حمله قرار می دهند، همان 
کسانی که به جای اینکه نوک تیز حمله را 

به سمت جمهوری اسالمی و سیستم 

سرمایه داری وابسته بگیرند که عامل 
اصلی و باعث و بانی ستم بر زن است، در 

دها حمله می کنند و یا بدون عوض به مر
طرح خواست سرنگونی جمهوری اسالمی 

و نابودی سیستم سرمایه داری حاکم بر 

ایران راه حل های رفرمیستی ای مانند 
تغییر یا لغو قوانین زن "مبارزه صرفا برای 

دختران و زنان شجاع . در کوبانی
برخلف تصور باطل ( همراه با مردها)

کسانی که معتقدند مبارزه مسلحانه 
کاری خشونت آمیز و مختص به 

زنان نباید در آن شرکت مردهاست و 
کنند، اسلحه برداشتند و تا پای مرگ، 

. و به قصد پیروزی بر دشمن جنگیدند
این مبارزه و بخصوص شرکت فعاالنه 

 یشزنان در آن علیرغم همه کمبود ها
توانست چهره جدیدی از زن و 
خواست رهائی زنان در جهان ارائه 

مبارزه مردم کوبانی که زنان . دهد
ی در آن دارند از این نقش برجسته ا

لحاظ کاملً قابل پشتیبانی و منبع 
البته، امپریالیست ها . الهام می باشد

از توطئه چینی علیه مردم کوبانی 
بدلیل دست بر نخواهند داشت و 

سر  بر فقدان یک رهبری کمونیستی
جنبش، کوشش خواهند کرد تا آن  این

 .را به انحراف بکشانند
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را جلوی پای " ستیز در جمهوری اسالمی

زنان می گذارند، امروز هم در رابطه با 
ز حمله را از امپریالیست ها کوبانی، نوک تی

و داعش و دولت های مرتجع و وابسته 
منطقه دور کرده و به سمت مردم مبارز 

گرفته ( بخصوص زنان مبارز کوبانی)کوبانی 
آن ها ادعا می کنند که داعش، دست . اند

ساز امپریالیست ها نیست و گویا توده 

اقشار )های مردم فقیر و مذهبی 
این . می باشند بانی آن( زحمتکش جامعه

افراد و گروه ها با چنین نظرات انحرافی، 
کسانی را هم که از مردم مبارز کوبانی 

دفاع کنند متهم می کنند که گویا در 

. قرار دارند" تاریکخانه نظری چپ ایران"
یعنی حمایت از مردم مبارز کوبانی که به 

دفاع از خود در مقابل ستمگران شان 
تاریک "رست و برخاسته اند را کاری ناد

می نامند، بهانه شون هم اینه که " نظری
رهبری کمونیستی در کوبانی وجود ندارد و 

دشمنان مردم کوبانی آن ها را شکست 

 . خواهند داد

در حالی که هر حرکت مترقی و انقالبی 

توده ها که تاریخ را به جلو می برد، همواره 
باید مورد حمایت نیروهای واقعأ مترقی و 

در نتیجه این امر که . قرار گیرد انقالبی
ممکن است کوبانی، قربانی سازش گروه 

های سیاسی منطقه یا قدرت های 

امپریالیستی گردد دلیل آن نمی شود که 
یک نیروی دلسوز انقالبی به دفاع از 

مبارزات قهرمانانه زنان و مردان کوبانی 
برنخاسته و  به هر شکل ممکن به آن 

 .یاری نرساند

زمان که توده های تحت ستم،  یعنی، هر
برای مبارزه با ستمگران شان بلند می 

شوند، نمیتوان به خاطر این که کسانی 

آمده و از مبارزات مردم سوء استفاده می 

   .کنند، روی مبارزات مردم خط کشید

در آخر، صحبت هایم را این طور جمعبندی 

تنها با اتحاد مبارزاتی میان زن  کهمی کنم 
ه و انقالبی کشورمان، به رهبری و مرد آگا

زنان و مردان آگاه طبقه کارگر، با هدف 
سرنگونی جمهوری اسالمی و نابود کردن 

سیستم سرمایه داری وابسته است که 

میتوان به طور واقعی جامعه را از شر ستم 
امری که بدون قهر انقالبی . بر زن نجات داد

 .   راه به جائی نخواهد برد

زنان و مردان آگاه طبقه به امید پیروزی 

کارگر و دیگر زحمتکشان میهنمان در رزم و 

مقاومت انقالبی و مترقی شان در مقابل 
زنده . رژیم جمهوری اسالمی و امپریالیسم

 .باد سوسیالیسم

 نامه رسیده

 ! با سالم
از سوی کسی که در مراسم سالگرد رستاخیز سیاهکل و قیام بهمن که در شهر 

نزديک شاهد فعالیتهای تک تک برگزار  فرانکفورت برگزار شد شرکت داشته و از

کنندگان اين برنامه بوده مايلم که نکاتی را در رابطه با اين مراسم با شما در میان 
قبل از هر چیز می خواهم از رفقائی که سالن را برای برنامه آماده کردند . بگذارم

که در  ديوار سالن پر بود از پوستر ها و عکس های رفقای فدائی. سپاسگزاری کنم
و آرم چریکها وشعارهائی که مواضع اين جريان را . مصاف با ارتجاع جان باخته بودند

تزئین سالن براستی مرا به یاد . بروشنی در مقابل چشم همگان قرار می داد
شک . در دانشگاه ها برگزار می شد 91و  91مراسم هائی انداخت که در سالهای 

رو دیده باشند همین امر صدق میکنه و نشون ندارم که برای رفقائی که اون سالها 

خالصه دست .  می ده که چقدر این مراسم ها و محیط ها خاطره انگیز ومهمه
رفقائی که در اين زمینه تالش کرده بودند واقعا درد نکند چون با تاکید می توانم 

 نکته بعدی که مايلم رويش تاکید کنم کلیپ هائی .بگويم که به هدفشان رسیده اند
اين کلیپ ها واقعا به لحاظ مبارزاتی تاثیر گذار و . بود که در مراسم نشان داده شد

آموزنده بود و من چه خودم که برای اولین بار آنها را می ديدم تحت تاثیر قرار گرفتم و 

چه با نگاه به چهره کسانی که در سالن حضور داشتند اين امر را کامال احساس 
قتی که سخنران به پرسش ها پاسخ می داد هم همین احساس را و. می کردم

داشتم و می ديدم که تسلط و مهارت وآگاهی سخنران در پاسخ هائی که به 
جدا از .  سئواالت شرکت کنندگان می داد چگونه در چهره مخاطبینش قابل رويت بود

اين نکات الزم می دانم از سخنرانی رفیق جوانی قدردانی کنم که گوش کردن به 
ش به فردی در سن و سال من امید می داد و نشان می داد که علیرغم حرفهاي

همه تبلیغات دشمن، نسل جوان نسبت به سیاهکل و مبارزه برای سرنگونی 

جمهوری اسالمی بی توجه نیست و اگر صدايش کمتر شنیده می شود به خاطر 
 .اين استبداد لعنتی است که جمهوری اسالمی بر مردم ما تحمیل کرده است

در خاتمه چند پیشنهاد دارم که شايد توجه به آنها در برگزاری بهتر مراسم های 
اوال فکر میکنم که بهتر باشد که سرود انتر ناسیونال را . بعدی کمک کننده باشه

چاپ کنید و بصورت چاپ شده همیشه در انتهای مراسم، قبل از پخش خود سرود 

وانند همراهی کنن فکر میکنم به اين آنرا بین شرکت کنندها تقسیم کنید تا همه بت
 . ترتیب اجرای اين سرود خیلی با شکوه تر بشه

 
و یک مسئله دیگه اينکه با توجه به کمبودهائی که گروه موسیقی داشت پیشنهاد 

نفره از رفقایی که در اروپا هستند  1یا  1می کنم که اگر رفقا بتوانند یک گروه 

تا از سرودهای  2یا 8  ين در هر مراسمیکه اين عده بعد از تمر  تشکیل بدن
انقالبی و يا سرود های خود سازمان رو جمعی بخوانند و به اجرا در بیارند کار 

البته اين به امکاناتی برمی گردد که شما از آن   .مبارزاتی مثبتی است -هنری
 .بنابراين بايد تاکید کنم که اینها فقط پیشنهاد هستند. مطلعید و نه کس ديگری

 
در خاتمه ضمن تشکر از برگزاری اين مراسم در آلمان و آرزوی برگزاری مراسم های 

به امید . بیشتر در آلمان برايتان در پیشبرد برنامه هايتان موفقیت آرزو می کنم

 . نابودی جمهوری اسالمی
 

 درفرانکفورت يکی از شرکت کنندگان در مراسم یادمان سیاهکل
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مارس  9زارش از فعالیتهای مبارزاتی  فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در آلمان و هلند به مناسبت دو گ

!روز جهانی زنان کارگر و زحمتکش  

 گزارش برنامه بزرگداشت روز جهاني زن در هلند  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
فعالین چریکهای فدایی خلق ایران  جهانی زن، در سالگرد روز

در هلند مراسمی را به همین مناسبت در شهر آمستردام 
بعداز ظهر روز شنبه در  2این مراسم از ساعت .  برگزار کردند

شروع شد و بدنبال خوش  "آمستلفین" در منطقه  MOCسالن 

که شعر آن " افتخار"آمد گویی و معرفی برنامه، ویدئو کلیپ 
ایی خلق ، رفیق جانباخته غزال آیتی سروده توسط چریک فد

شده به نمایش درآمد و مورد توجه شرکت کنندگان برنامه قرار 
مالحظاتی بر مساله ستم بر زن در جمهوری اسالمی . گرفت

عنوان سخنرانی رفیق سهیال دهماسی از فعالین جنبش زنان 
و چریکهای فدایی خلق بود که در بخش بعدی به سمع 

در قسمت های بعدی برنامه ، نخست ناصر . حاضرین رسید

نجفی شاعر مردمی به شعر خوانی پرداخت و بدنبال یک 
شاعرۀ مبارز افغان ، چند قطعه  -تنفس کوتاه، سوما کاویانی 

در . را برای جمع قرائت کرد" شعری برای زنان"شعر و منجمله 
 بخش بعدی ، آناهیتا هنرمند نوجوان ، چند قطعه موزیک با پیانو

، "جان مریم"، "سراومد زمستون"نواخت و ترانه سرودهای 

.  و چند ترانه دیگر را برای جمع اجرا کرد" زندانی ای اوج فریاد"
هم چنین . برنامه آناهیتا با تشویق گرم حاضرین پاسخ گرفت

در برنامه بزرگداشت روز جهانی زن يکی از رفقای سازمان 
متنی را به عنوان  کومه له -ُکردستان حزب کمونیست ایران 

پیش از اتمام برنامه در بخش .  پیام به مراسم قرائت نمود
مارس ، شرکت کنندگان  1گفتگوی آزاد برنامه بزرگداشت 

فرصت یافتند تا سئواالت و نقطه نظرات خود در باره مساله زن 

را با بقیه مطرح کنند که این بخش از برنامه با مشارکت گرم 
زار شد و شرکت کنندگان نظرات خود حضار به شکلی فعال برگ

مراسم در . را در رابطه با جنبش زنان با بقیه در میان گذاشتند
بعد از ظهر با رقص و پایکوبی ُکردی در فضایی شاد و  2ساعت 

 . رفیقانه به پایان رسید

 با ایمان به پیروزی راهمان
 هلند -فعالین چریکهای فدایی خلق ایران 
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 مارس در فرانکفورت آلمان 8گزارش برگزاری مراسم 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

مارس، روز جهانی زن،  1به مناسبت فرا رسیدن سالگرد 
شهر  مراسمی توسط فعالین چریکهای فدایی خلق در

 21ظهر روز شنبه  از این برنامه بعد. فرانکفورت آلمان برگزار شد
با خوشامد گویی مجری برنامه به حضار  Ka Einsفوریه در سالن 

شروع شد و حاضرین در جلسه به خاطره تمامی زنان انقالبی و 
مبارز که در راه رهایی زنان و تحقق آزادی و برابری جان باختند 

در ادامه برنامه، ویدئو کلیپ زیبایی به نام . یک دقیقه کف زدند

که شعر آن سرودۀ چریک فدایی خلق رفیق غزال آیتی " افتخار"
در بخش بعدی برنامه نوبت به سخنرانی . می باشد پخش شد

رفیق سهیال دهماسی رسید که بحث مفصل و جامعی با 
. ارائه داد" مالحظاتی بر مسئله زن در جمهوری اسالمی"عنوان 

ن در جریان بحث خود در ابتدا با فاکت های متعدد در سخنرا

مورد شرایط عینی زنان تحت ستم ایران و بویژه زنان طبقه کارگر 
و زحمتکش، در مورد ریشه های واقعی ستم بر زن به بحث 

در بخش دیگری از بحث ها، سخنران به بررسی نظرات . پرداخت
نحرافی رایج در مختلف در مورد دالیل ستم بر زن و دیدگاه های ا

جنبش زنان اشاره کرد و از جمله دیدگاهی که مردها را به جای 
جامعه طبقاتی عامل ستم بر زن معرفی می کند را محکوم 

نموده و سرانجام بر ضرورت سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و 

نظام سرمایه داری و برقراری جامعه ای دمکراتیک به عنوان 
سخنرانی رفیق سهیال با . ردکلید رفع ستم بر زن تأکید ک

" آناهیتا"پس از این سخنرانی، . استقبال حاضرین روبرو شد
ُبرد خودش چند ترانه سرود زیبا را نواخت -هنرمند نوجوان با کی

که جمعیت با تشویق شدید وی، از این دختر هنرمند قدردانی 

در . پس از هنرنمایی آناهیتا، یک تنفس کوتاه اعالم شد. کردند
بخش دوم برنامه، یکی از رفقای سازمان ُکردستان حزب آغاز 

کمونیست ایران، کومه له، طی سخنان کوتاهی پیام این 
وی در سخنان .  سازمان به مراسم را به اطالع جمع رسانید

خود به تأثیر مبارزات مسلحانه زنان چریکهای فدایی خلق و 

روی  همچنین زنان رزمنده ُکرد در جنبش مسلحانه خلق ُکرد بر
" پژمان"و " سانان"بدنبال تنفس، .  کل جنبش زنان تاکید نمود

به روی صحنه آمدند و با اجرای ترانه سرودهای انقالبی و هم 
در این قسمت، . چنین موسیقی ُکردی جمعیت را به وجد آوردند

موسیقی که با رقص دستجمعی ُکردی همراه شد به برنامه 
اس همبستگی هر چه بزرگداشت روز جهانی زن حرارت و احس

در بخش تریبون آزاد و پرسش و پاسخ نیز  .بیشتری بخشید

تعدادی از حضار به طرح سئواالت و نقطه نظرات خویش در مورد 
 .مسایل مطرح شده در بحث سخنران و جنبش زنان پرداختند

رزم زنان "مراسم بزرگداشت روز جهانی زن با پخش ویدئو کلیپ 
. یی رفیقانه و شاد به پایان رسیددر فضا" چریکهای فدایی خلق

نکته برجسته این مراسم شرکت جوانان فعال و عالقه مند به 

 .مسایل مبارزاتی در این جلسه بود
 فعالین چریکهای فدائی خلق ایران در آلمان
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 !خواستم چارلی ابدو باشم میشاید 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 خواستم چارلی ابدو باشم، شايد می

 اما آن زمان که ديدم

 وهی جنايتکارگر

 اند در صف نخست به راه افتاده

 .توانستم در آن ميان باشم ديگر نمی
  

 آری،

 خواستم چارلی ابدو باشم، شايد می

 اما پيش از آن

 و بيش از آن

 شدگان به دست نازيهايم، از کشته

 .کشاندند  فاشيستها به خاک و خون از آنها که

 .از ساکنين هيروشيما و ناگازاکی هستم
  

 پوستی هستمسرخ

 ها، که با آتش اسپانيايی

 ای هستم آفريقايی

 ها، که با تزوير پرتقالی

 ای هستم الجزايری

 ها، که به دست فرانسوی

 ای هستم هندی

 ها، که به فرمان انگيسی

 ای هستم ويتنامی

 ها که با بمبهای آمريکايی

 .به خاک و خون کشيده شد
  

 شم،با می "می  سونگ"افتادگان  يکی از بر خاک

 کشيد، آن دخترم که گريان از کشتار ناپالم فرياد می

 روزا لوکزامبورگ، پاتريک لومومبا و چه گوارايم،

 زنی بدون حقوق انسانی در اسارت مردساالرانم،

 ام، شده در دنيای سرمايه خوابی هيچ کارتن

 از آنانم که قربانی ساواک و پليس شاه شدند،

 مامآنان که ساواما، بسيج و سربازان ا

 .بر خاک انداختند 

 

 يکی از صدها هزار قربانی جنايات بيکران

 هيتلر،

 موسولينی،

 فرانکو،

 ترومن،

 سوهارتو،

 چومبه،

 باتيستا،

 جانسون،

 پهلوی

 سوموزا،

 امين،

 نيکسون،

 بگين،

 ريگان،

 پينوشه،

 خمينی،

 بوش

 .و صدها چون آنان هستم

 

مبارزم که در مقابل  آن

 جانيان ايستاد و کشته شد،

 اسيرشده موسادم،

 تحقيرشده در ابو غريبم،

 در جهنم گوانتانامو

 .در غل و زنجيرم 

 

 زندانی سياسی 

 در جمهوری اسالمی

 ۶٧سال  و در ۶٠در دهه 

 هستم،

 ام، ام، اهل غزه فلسطينی

 يکی از تمامی آنانم که در

 صربستان،

 افغانستان،

 ليبی

 دهها کشور ديگرو 

 .بمباران شده و جان دادند

 

 اند يکی از آنانم که عهد کرده

 تا پيروزی نهايی

در مقابل سگان زنجيری 

 سرمايه

 سر خم نکنند،

 ..اند و پابرجا مانده

 نادر ثانی
 

 !نبه کارگران ز            
 لنین. ن
 

 رفقا، انتخابات شوراهاى مسکو نشان

 در میان  ها دهد که حزب کمونیست می
این بسیار  .قویاً در حال رشد است طبقه کارگر 

اساسی است که کارگران زن در این انتخابات نقش 
دولت شوراها اولین و تنها . وسیعتری داشته باشند

دولت در جهان بود که تمام قوانین کهن، بورژوایی و 

ننگین را که زنان را در موقعیت فرودستی نسبت به 
وان مثال در مردان قرار داده و تضمین امتیازاتی به عن

زمینه قوانین ازدواج یا قوانین مربوط به فرزندان به آنان 
حکومت شوروی اولین و تنها . بخشید، ملغى کرد می

حکومت جهان بود که، به منزله حکومت زحمتکشان، 

همه امتیازات مربوط به دارایی را که مردان در قوانین 
هاى بورژوايی، حتى  خانواده در همه جمهوری

 .ها، از آن برخوردار بودند ملغى کرد ترین آن دموکرات 
 

ران وجود داشته داران و تاج هجا که مالکان، سرمای آن
باشند برابری میان زن و مرد نمی تواند وجود داشته 

در جایی که نه مالکی، نه . باشد حتی در قانون

داری و نه تاجری است، در جایی که حکومت  سرمایه
ران در حال ساختن زحمتکشان بدون این استثمارگ

جاست که برابری زن و مرد  آن، زندگی نوینی است 
. اما این کافى نیست .در قانون وجود خواهد داشت

میان برابرى در قانون تا برابرى در زندگى 

 .فاصله زیادی است
 

ما خواهان آن هستیم که زنان کارگر نه تنها در 
قانون بلکه در زندگی حقیقی نیز به این برابری 

برای چنین هدفی، این  .مردان دست یابندبا 

اساسی است که زنان کارگر نقش روز افزونی 
زنان با . در ادارات دولتی و دولت داشته باشند

آموزند و به مردان  اشتغال در ادارات سریعاً می
 .خواهند رسید

 
بنابراین زنان کارگر هر چه بیشتری، چه کمونیست و 

. اها انتخاب کنیدحزبى را به نمایندگى شور چه غیر

حتی اگر کارگر زن شریفى باشد که بتواند کار را 
هیچ فرقى نمی ، دلسوزانه و با حساسیت اداره کند 

کند که اگر عضو حزب نباشد، او را به نمایندگی 
 .شوراى مسکو انتخاب کنید

 

! بگذارید زنان بیشتری در شوراهای مسکو باشند
که برای نشان دهد  بگذارید که پرولتاریای مسکو

های   مبارزه تا پیروزی، برای مبارزه بر علیه نابرابری
ی ه بورژوازکهن، بر علیه رسوم و قوانین کهن، بر علی

و بر علیه تحقیر زنان آمادگی دارد و در حال مبارزه 
 !است

 

طبقه کارگر نمی تواند به آزادى کامل دست 
 .یابد مگر آنکه به آزادى کامل زنان دست یابد

 
  79۵9فوریه  ۵7

، 69پروگرس، چاپ چهارم انگلیسی، جلد 

 617ــ  61۵صفحات 
 

 ۵۵، شماره (Pravda) نخستین بار در پراودا 
  .چاپ رسیده ب 79۵9فوریه 

 
 عبداله باوی: ترجمه
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به   بیست سال پیش درکنفرانس پکن که

دعوت سازمان ملل انجام گرفته بود یکی از 
جمعات جهانی برای زنان تشکیل بزرگترین ت

  کشور سند رفع نابرابری علیه 811شد و 
و قراربود که امسال . زنان را امضا کردند

وضعیت شغلی زنان در این کشورها 

بر این اساس سازمان بین . بررسی شود 
المللی کار گزارشی داده است که نشان 

می دهد در هیچ کشوری برابری دستمزد 
 .است زن و مرد محقق نشده

این گزارش تاکید می کند که برای کار 
درصد  11زنان بطور متوسط  ،مساوی

  مزد می گیرند و اعالم می کند که  مردان

اگر وضع به همین شکل پیش رود حداقل تا 
در هیچ کدام از این  سال دیگر هم 14

کشورها دستمزد برابر برای کار برابر برای 
 .زنان عملی نخواهد شد

عان می کند که حتی در این گزارش اذ 

کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس که نیم 
دستمزد برابر برای کار "قرن پیش قانون 

را تصویب کردند و ضعیت کامال " برابر 
تازه در مورد . تبعیض آمیز و نابرابر می باشد

و   ، این تبعیض(نان آور خانه)مادران 
بطور . نابرابری بسیار گسترده تر است

ستان مادری که دو فرزند دارد مثال در انگل

درصد از مرد همکار خود کمتر مزد می  20
در حالیکه مردانی که دارای فرزند . گیرد

درآمد بیشتری نسبت به   می باشند
در آلمان  .مردان مجرد همکار خود دارند 

بطور مشخص زنان در آمد شان حدودا در 

در صد  21مقایسه با همکاران مرد خود 
در  21ر هلند این نرخ به و د. کمتر است 

 .صد تفاوت می رسد

طبق قانون کار ژاپن، حقوق نابرابر در ازای 

کار برابر بر اساس تبعیض جنسی ممنوع 

 19با این وجود متوسط حقوق زنان . است
 .درصد حقوق مردان است

این گزارش اذعان می کند که زنان همواره  
در طول سالیان اشتغال با تبعیض مواجه 

اساسا نیروی کار کم ارزشتری  هستند و

در  04در حال حاضر   .به حساب می آیند
صد زنان در جهان کار دارند و این رقم برای 

در حالی که   درصد می باشد ، 11مردان 
در صد از زنان کار  02،  8110در سال 

  سال 24یعنی بعد از گذشت . داشتند 

در صد هم کاهش  2نرخ اشتغال زنان حتی 
 . داشته

یزان امکانات آموزشی هم برای زنان در م 
محیط کار بسیار پایین تر از مردان هست و 

زنان کماکان برای شغل های رده های 
 .پایین تری استخدام می شوند

و هم چنین اعالم می شود که یک سوم 

زنان دنیا با انواع آزار های جنسی و 
حتی در محیط های کاری مواجه   جسمی

رایدر دبیر کل  وقتی از گای.   هستند
سازمان جهانی کار سئوال شد که آیا 

مجموعا و ضعیت کار زنان جهان در بیست 

 . سال پیش بهتر شده ، گفت قطعا خیر 

حاال در مورد کشورهای خاور میانه که 

وضعیت خیلی بدتر از این هاست ، روزنامه 
واشنگتن پست بر اساس آمار های بانک 

ای خاور جهانی اعلالم کرده که  در کشوره
درصد می  10میانه نرخ بیکاری زنان باالی 

باشد و ایران در دسته ای قرار دارد که 

درصد را  20کمترین نرخ اشتغال زنان یعنی 
 .دارا می باشد

این گزارش اذعان می کند که وضعیت 
اشتغال زنان در کشورهای به اصطالح 

سوسیالیستی  سابق از بقیه دنیا بهتر 

درصد از  10ک به در روسیه نزدی. است 
زنان کار دارند  ، در ویتنام و کامبوج و چین 

 .هم همینطور

بررسی این آمار که توسط بخشی از خود 

تهیه شده به  حافظین نظام سرمایه داری

سیستم  :روشنی نشان می دهد که
سرمایه داری اساسا بر اساس همین 

تبعیضات پایه ریزی شده و نظام سرمایه 

ود هر چه بیشتر برای داری که بر پایه س

سرمایه داران استوار هست از جایگاه 
فرودستی زنان سود می برد و به همین 

خاطر است که با این که در کشورهائی 
مثل انگلیس و آمریکا برابری دستمزد زن و 

این قانون به مرد در قانون ثبت شده ولی 
نفع سرمایه داران در عمل زیر پا گذاشته 

بنابراین جای تعجب نیست که . می شود

در سیستم سرمایه داری ایران که سرمایه 
داری وابسته به امپریالیسم است و 

دیکتاتوری اساساً در ذات چنین سیستمی 
است ما شاهد تبعیض و نابرابری های 

یم و می بین گسترده در حق زنان باشیم 

که رژیم مذهبی حاکم بر ایران با تعالیم و 
خرافات اسالمی سعی می کند این وضع 

را به عنوان قوانین اسالمی به مردم 
در حالی که اصل مسأله تأمین . بقبوالند

 .نیازهای سرمایه داری است

از آنجایی که نابرابری و استثماریکی از 

ارکان مهم نظام سرمایه داری هست 

تالش می شود که   (ن نظامدر ای)بنابراین 
با پایین آوردن سطح دستمزدها  سود را 

در نظام طبقاتی سرمايه داری  . زیادتر کنند
که دیگرنیروی  کار کاال شده و کارگران  با 

فروش نیروی کارشان امرار معاش می 

کنند سرمایه دار ها هم با تکیه بر قانون به 
اصطالح عرضه و تقاضای خودشان ارزش 

ار را تعیین می کنند ، هر چه نیروی ک
متقاضی کار بیشتر باشد ، قیمت این کاال 

هر چه بیکاری بیشتر . را کمتر می کنند 

 . باشه ، دستمزدها پایین تر می رود

کمونیست ها تنها راه برای همین   

رهایی از این نابرابر ی ها و تبعیضات 
را نابودی نظام سرمایه داری که 

ای را تولید و چنین مناسبات ظالمانه 
در چهار . باز تولید می کند می دانند

چوب نظامی که اساسا بر پایه 

نابرابری بنا شده ، تصور برابری 
واقعی زنان با مردان امری غیر واقعی 

 .است

با   به برابری واقعی  برای رسیدن

نیروی زنان و مردان انقلبی باید برای 

 .تحقق سوسیالیسم مبارزه کرد
گزارش سازمان بین المللی  همانطور که در

کار که خودش یک سازمان بورژوائی است 
قید شده، ابعاد تبعض و نابرابری در جهان 

در طول بیست سال گذشته بسیار وخیم 
که خود این واقعیت نشان می   تر شده

دهد که زنان برای سرمایه داران نیروی 

ارزان کار به شمار می روند ، کسانی که 
ان با حفظ این نظام فکر می کنند می تو

برابری زنان را متحقق کرد ، در واقعیت امر 
 .مبارزات زنان را به بیراهه می برند

 سارا نیکو

  8110اسفند 

 

 !سال پس از کنفرانس پکن 22تداوم تبعیض بر زنان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siahkal.com/zanan.htm 

 !توده ای نمي تواند وجود داشته باشد بدون زنان، هيچ جنبش واقعي
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 جمع بندی و خالصۀ مطلب

اکنون برای یادآوری و مرور مطالب گفته 

شده، آنچه در سطور فوق آمد را به طور 
 .کنم خالصه در زیر بیان می

تأسیس شد  8124در سال  حزب توده که
مرداد سال  21تا کودتای امپریالیستی 

یک جریان سیاسی با ماهیت خرده  8112
بورژوائی بود که علیرغم همه سازشکاری 

ها و مماشاتش با رژیم شاه، نیروئی 

مخالف ارتجاع حاکم یعنی دربار شاه و 
امپریالیسم انگلیس بود و به شیوه خود 

این حزب اساساً . کرد علیه آنها مبارزه می
به دلیل پشتیبانی اتحاد جماهیر شوروی از 

آن، به نادرست و به خطا به مثابه حزب 

طبقه کارگر ایران نامیده شده و به مدت 
زیادی در تاریخ جامعه ما نام کمونیسم با 

با در نظر گرفتن این . شد آن شناخته می
واقعیت که حزب توده در طی فعالیت 

جنبش خلق ضربه  اش به رشد دوازده ساله
وارد ساخته بود، و به طور بارز در جریان 

کودتای یاد شده، بر خالف انتظار مردم از 

آن حزب در مقابل سرکوبگران رژیم شاه، 
ها و به طور برجسته مقاومت  مقاومت توده

مسلحانه آنها را سازمان نداد و به دفاع از 
مردم نپرداخت بلکه به جای انجام چنین 

میدان مبارزه را خالی  وظیفه خطیری،

گذاشته و راه فرار در پیش گرفت، همچنین 
با توجه به این که رهبران حزب توده در 

زندان عجز و توبه از خود نشان داده و با 
های  ها و تنفر نامه نوشتن ندامت نامه

مشمئز کننده، 

آشکارا به مردم 
ایران خیانت 

کردند، به خاطر 
همه این واقعیات، 

میان حزب توده در 
وسیع ترین 

های مردم به  توده

عنوان یک حزب 
خائن شناخته 

الجرم، نام . شد
کمونیسم هم 

 آلوده نام حزب

توده شده و در 
سطحی وسیع 

اعتبار خود را در 
میان خلق ما از 

 .   دست داد

در شرایط 

های پی  شکست

در پی مبارزات 
های ایران،  خلق

رژیم شاه در تمام 
دهه سی و چهل، 

ی ثمر به منظور ب

نشان دادن هر 
گونه مبارزه، ضمن 

اعمال دیکتاتوری و 
سرکوب شدید هر 

نوع مبارزه و همه 

مبارزین، خیانت 
های آنها را "تنفر نامه"سران حزب توده و 

دستمایه کوبیدن کمونیسم در جامعه ما 
در چنین شرایطی برای به . قرار داده بود

جریان انداختن یک مبارزه انقالبی در 
های مهم اثبات عدم  ی از پارامترجامعه، یک

در واقع، . تعلق حزب توده به کمونیسم بود

حزب توده به صورت بختکی در سر راه 
جنبش انقالبی خلق ما قرار گرفته بود و 

ها را  برای این که بتوان نیروی انقالبی توده
به صحنه مبارزه کشاند و جنبش را در یک 

مسیر انقالبی در خدمت طبقه کارگر و 

های مردم قرار داد، از میان  گر تودهدی
برداشتن این بختک از سر راه جنبش امری 

بایست  کمونیسم می.  کامالً ضروری بود
به مثابه علم شرایط رهائی طبقه 

کارگر در جامعه ما اعتبار خود را باز 
یافته و برای بر پائی یک مبارزه اصیل 

به نفع طبقه کارگر ایران و پیشرفت 

روندهائی  .گرفته شود تاریخ به خدمت
در دهه سی و چهل به این امر در جامعه 

ما کمک نمود؛ و عاقبت چریکهای فدائی 
خلق که به تئوری کمونیستی مجهز بودند 

پا به عرصه مبارزه نهاده و با رزم انقالبی و 

دالورانه خود برگی نوین و دوره درخشانی 
را در تاریخ جامعه ایران گشودند؛ و سازمان 

ی فدائی خلق به مثابه یک نیروی چریکها
اصیل کمونیستی با پیکارهای مسلحانه 

خود در دل کارگران و زحمتکشان و دیگر 

  .های تحت ستم ایران جای گرفت توده

نظراتی که رفیق جزنی پس از شکل گیری 

های چریکهای  ای از فعالیت و گذشت دوره

فدائی خلق در زندان نوشته بود وقتی در 

به درون سازمان نفوذ  8101اواخر سال 
کرد، به طور مشخص این تأثیر منفی را در 

سازمان به جای گذاشت که راه را برای 
به " ای توده" ورود مبارزینی با نظرات

طبیعی است که این نیرو . سازمان باز نمود
کوشید به جای نظر قاطع و انقالبی رفقای 

بینان گذار و اولیه چریکهای فدائی خلق، 

که تا جائی  -ظر خود را قرار دهدبرخورد و ن
که به موضع گیری در مورد حزب توده 

شود، برخورد انحرافی و  مربوط می
اعدام انقالبی "مماشات طلبانه کتابچه 

و پاسخ به نامه ئوطئه ..." عباس شهریاری

رسوای حزب توده با " کمیته مرکزی"گرانه 
امضای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران 

، بیانگر آن 8101ندماه سال در اواخر اسف
رفیق جزنی علیرغم هر برخورد . است

نادرست و نظرات انحرافی هم که داشت، 
اما مبارز انقالبی بزرگی بود که در طول 

تمام زندگی مبارزاتیش همواره در مقابل 

رژیم جنایتکار وابسته به امپریالیسم رژیم 
شاه ایستاد و مبارزه کرد و در این راه هم 

بنابراین کسانی که بعداً سکان . جان سپرد
دست ه سازمان چریکهای فدائی خلق را ب

گرفته و تحت نام انقالبی رفیق جزنی و با 

سپر قرار دادن آن نام در مقابل خود، به 
و تئوری مبارزه " احمدزاده"ضدیت با رفیق 

مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک 
پرداخته و سعی نمودند تا افکار انحرافی با 

خود را در جنبش اشاعه " ای توده"ه ریش

دهند، کسانی که بعد از قیام بهمن دست 
اندر کار و گرداننده سازمانی شدند که هر 

چند نام گرامی سازمان چریکهای فدائی 
کرد ولی بوئی از  خلق را با خود حمل می

کمونیسم فدائی نبرده بود و در کل ماهیت 
بورژوائی داشت، خود مسئول اعمال  خرده

سازمان طی  بخشی از آن. یش هستندخو

" اکثریت" یک استحاله طبقاتی، تحت نام 
به سرنوشت حزب توده دچار شد و در 

جرگه بورژوازی وابسته مرتجع و سرکوبگر و 
در شرایط بعد از . جنایتکار ایران قرار گرفت

قیام بهمن، نیروی ما، چریکهای فدائی 

هائی که با آن  خلق، علیرغم همه دشواری
جه بود، توانست چه با ارائه تحلیل موا

کمونیستی از ماهیت رژیم تازه روی کار 
آمده جمهوری اسالمی و چه با اعمال و 

های انقالبی در قبال حوادثی  موضع گیری
که هر یک تاریخی را در جامعه ما رقم زدند 

و چه با دیگر عملکردهای انقالبی خود، 

کمونیسم فدائی را در جامعه ایران 
 . ی کرده و آن را زنده نگه داردنمایندگ

این نکته را هم در آخر اضافه کنم که امروز 
از طرف نیروهای مرتجع تالش سازمان 

گیرد تا اوالً جریان خرده  ای صورت می یافته

" سازمان چریکهای فدائی خلق"بورژوائی 
بعد از قیام بهمن را همان سازمان 

متعلق به بورژوازی وابسته ایران " اکثریت"
را هم ادامه " اکثریت"نامند و بعد خود ب

سازمان چریکهای فدائی خلق دهه پنجاه 

به این ترتیب ارتجاع ضمن . جلوه دهند
تأکید بر همسانی حزب توده با جریان ضد 

کوشد که  ، یک بار دیگر می"اکثریت"خلقی 
کمونیسم را در ایران با این دو جریان خائن 

 اشرف دهقانی

 چریکهای فدائی خلق و "

 "بختک حزب تودۀ خائن

 (دوازدهم  قسمت)                     
 ! خوانندگان گرامی

 چریکهای فدائی خلق"بدنبال چاپ کتاب 

،نوشته رفیق اشرف دهقانی و "ۀ خائنتود حزب و بختک
" پیام فدایی"، دریافت آن درخواستهای متعدد عالقه مندان برای

در این  .کرده استمتن این کتاب  به انتشار تدریجی مبادرت
کتاب مسایل متعددی مورد بحث و توضیح قرار گرفته اند که هر 

اما . یک به لحاظ تاریخی از اهمیت ویژه ای برخودار می باشند

مسئله اصلی در میان همه مسایل مطرح شده به واقع توضیح و 
ه هائی است که زمینه های تشکیل چریکهای تشریح پروس

چریکهای فدائی "بنابراین کتاب . فدائی خلق را ایجاد نمودند
به طور برجسته چگونگی شکل " خلق و بختک حزب توده خائن

گیری چریکهای فدائی خلق و مبارزاتی که در بطن رویداد های 

تاریخی معینی منجر به برپائی این سازمان و تحولی نوین در 
می اریخ مبارزاتی مردم ایران گشت را برای خواننده آشکار ت

تاریخی برای عالقه این کتاب یک سند  به این اعتبار . سازد
مندان و بویژه نسل جوانی ست که خواهان آموختن تاریخ واقعی 

آنچه در مقابل شماست، بخش . مملکت خویش می باشند

صه مطلب می باشد که به جمع بندی و خال این کتاب دوازدهم
الزم به ذکر است که فایل صوتی این کتاب  .اختصاص دارد

 :می باشد  زیر قابل دسترسی ارزشمند تاریخی در آدرس

http://www.siahkal.com 
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های  تها و خیان شناسانده و آن را با ننگ

مسلم است که . این دو، آلوده سازد
آگاهی به این امر باید بر هشیاری نیروهای 

کمونیست افزوده و آنها را موظف کند که 
های  هر چه مؤثرتر به مقابله با کوشش

 .مرتجعین در این زمینه برخیزند

 :منابع

مبارزه مسلحانه هم استراتژی  -8

 (رفیق مسعود احمد زاده)هم تاکتیک 
ها و  یاه فرصت طلبیکارنامه س -2

صدای دانشجو، )های حزب توده  خیانت
مهر  -انجمن دانشجویان ایرانی در بریتانیا

 (8124ماه 

ضرورت مبارزه مسلحانه و رد  -1
 (رفیق امیر پرویز پویان) تئوری بقاء 

باقر )ساعدی، از او و در باره او  -0
 (چاپ اول ُکلن آلمان -مرتضوی

،  110شماره " راه توده"نشریه  -0
به تاریخ   810و شماره   8114ده مهر یاز

21/40/2441                  

حزب توده ایران و توفان، به  -2
مناسبت هفتاد سالگی حزب توده ایران 

، پانزده بهمن ماه (توفان)حزب کار ایران )
8114) 

اعدام انقالبی عباس شهریاری،  -1

مرد هزار چهره، بزرگترین جاسوس و 
ران به مشاور عالی سازمان امنیت ای

وسیله سازمان چریکهای فدائی خلق و 
پاسخ به پیام بقایای رهبران حزب توده 

اسفند  -سازمان چریکهای فدائی خلق)

8101) 
طرح جامعه شناسی و مبانی  -1

رفیق ) استراتژی جنبش انقالبی ایران 
 (8101چاپ دوم  -بیژن جزنی

مسایل جنبش ضد  -تز گروه جزنی -1
و عمده  استعماری و آزادیبخش خلق ایران

های ایران در  ترین وظایف کمونیست

 -بهمن 81از انتشارات )شرایط کنونی 
 (8100چاپ دوم فروردین ماه 

جمعبندی مبارزات سی ساله   -84
بهمن  81رفیق بیژن جزنی، )اخیر در ایران 

 (8100دی ماه  - 2تئوریک شماره 
صفحه ویژه  –کارنامه حزب توده  -88

 سی بی بی

ی در اعالمیه سید عزالدین حسین -82
گام به گام " ئاش به تال"باره سیاست 

در ( اکثریت)سازمان چریکهای فدائی خلق 
 (81/0/01)کردستان 

کار آرام "کارنامه سه سال  -81

مبارزه مسلحانه و  -" سیاسی
چریکهای فدائی " )جلد دوم"اپورتونیستها 

 (8128آبان  –خلق 
در باره تئوری مبارزه مسلحانه  -80

 8101 مرداد –چریکهای فدائی خلق )
 (خورشیدی

مصاحبه با رفیق اشرف دهقانی  -80

 -از انتشارات چریکهای فدائی خلق ایران)
: سایت سیاهکل -(8101خرداد  1

http://www.siahkal.com/history/histor
y-ipfg.htm   

شاعر و قصه گوی سیاه، " -82

، "بهروز دهقانی: لنگستون هیوز، ترجمه
من مرگ را سرودی کردم، "در کتابِ 

گرد آورنده " )آثار بهروز دهقانیزندگی و 
 (8110اورنگ خدیوی، چاپ اول  تهران 

نقد و بررسی نشریاتی که  -81

انتشارات  -نشریه هفتم -متوقف شدند
سایت ) سازمان هنری دانشجویان تبریز 

 21-فرهیختگان آنالین، حمید تبریزی 
 (8111فروردین 

فرازهائی از تاریخ چریکهای فدائی  -81
 -8114دیبهشت ار -خلق، اشرف دهقانی

 :سایت سیاهکل

http://www.siahkal.com/history/his

tory-ipfg.htm   
شمائی از پروسه تکوین نظرات  -81

-8104)چریکهای فدائی خلق ایران 
، از انتشارات چریکهای فدائی (8102

 81/88/8128 -خلق
اسنادی از استمرار خیانت در  -24

از انتشارات ......)عرصه تاریخ از دیروز تا به

داران سازمان چریکهای فدائی خلق هوا
 8121اسفند ماه  -سوئد -ایران

ای از یک میتینگ تاریخی  خاطره -28
، مراد (سخنرانی رفیق اشرف دهقانی)

پیام فدائی شماره ) 8114شهریور، -تبریزی

 (8114آذر ماه  -804
کارل مارکس، فردریک انگلس،  -22

اداره نشریات )مانیفست حزب کمونیست 
 (8108مسکو سال  به زبان های خارجی،

، ارگان دانشجوئی "پیام دانشجو" -21
 -سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

  8102شانزده آذر سال  -1شماره 

، "دو کلمه با فدائیان و مجاهدین" -20
: در لینک 8114تیر 22 -امیر ممبینی

(-http://www.iran
archive.com/sites/default/files/sanad/

mombini_Naderi_j2_2kalame.pdf  

از پاسخ بە ضرورت زمان تا   -20
تجربەای تاریخی از )گسست از تئوری 

پیام  -(04چریکهای فدائی خلق در دهەی 
  8114، خرداد سال 800فدائی شمارە 

بیژن  نگی در بارە زندگی و آثارجُ   -22

کانون گرد آوری و نشر آثار بیژن )جزنی 
 (8111جزنی، چاپ اول پاریس، بهار 

کسانی که مورد خطاب کمیته    -21
مرکزی خائن حزب توده قرار گرفته اند، 

چریکهای ! )چریکهای فدائی خلق نیستند
 (.8101آذر ماه  -فدائی خلق

 

 !بهاران خجسته باد

شبهای سییاه و طیوینی   .  یدن کرده استسر فصل نوئی در زندگی طبیعت شروع به آغاز. در آستانه سال جدیدی قرار داریم

زمستان، مغلوب انوار زرین خورشید فروزان می شود و بهار با طبیعت زیبا و طرب انگیزش از راه می رسد و سبزی و خرمی دل 

در این بهیار و در آغیاز   . انگیز،نسیم فرحبخش آن و طراوت گلهای نورس بهاری، نوید پایان زمستان سرد و سخت را می دهند

برای خلقهای دربند ایران و بخصوص برای کارگران و زحمتکشان که مبارزات سترگشان بر علیه رژییم وابسیته بیه     1384ال س

امپریالیسم جمهوری اسالمی و اربابان امپریالیست اش، نوید بخش پایان زمستان تاریک و خفقان آوری ست که به دسیت ایین   

 .یت و بهروزی می کنیمدژخیمان بر سرزمین ما حاکم گشته، آرزوی موفق

 

باشد که سال نو، سال پیشرفت و موفقیتهای مبارزاتی هر چه بیشتر برای کارگران و زحمتکشان، زنان، جوانان و تمامی خلقهیای  

 .ستمدیده مان در پیکار به منظور سرنگونی رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی برای رسیدن به آزادی و سوسیالیسم در ایران باشد

 دائی خلق ایرانچریکهای ف

 1383اسفند  29

 

http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mombini_Naderi_j2_2kalame.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mombini_Naderi_j2_2kalame.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mombini_Naderi_j2_2kalame.pdf
http://www.iran-archive.com/sites/default/files/sanad/mombini_Naderi_j2_2kalame.pdf
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( Lukas Lundin) جناب لوکاس لوندین 

شرکت . سوئد استمیلیاردر  801 یکی از
متعلق ( Lundin Petroleum)نفت لوندین 

شرکت نفت . اش میباشد به او و خانواده
در ( میالدی) 14متعلق به لوندین، در دهه 

نفت پیدا ( در آفریقا) منطقه جنوبی سودان

میکند ولی از آن جا که آن محل، یک 
منطقه مسکونی بود لوندین، پائولینو 

 که یک نظامی را( Paulino Matip)ماتیپ 
شته با ارتشی از کودکان بوده و از کارک

در نزد " محبوب"و " معروف"اشخاص 
داران اروپایی بود برای پاکسازی  سرمایه

کند و پائولینو ماتیپ  منطقه استخدام می

طبق قراردادی که بسته بود در مقابل 
دریافت سالح، مهمات و ماشین آالت 

جنگی و پولی که شرکت های نفتی قول 
آن را داده بودند آن منطقه را از وجود 

یکی از شرکت .  انسان ها پاکسازی کرد

هایی که وعده پول به این جنایتکار داده 
بودند ، یک شرکت نفت کانادایی به نام 

بود و دو شرکت ( Talisman)تالیسمن 
جناب لوندین خود دیگر هم متعلق به 

 .  بودند
 

 درگرچه جناب لوندین بعنوان دخیل بودن 

نسل کشی در این منطقه به دادگاه فرا 
ولی طبق گفته دادستان جناب  خوانده شد

تحقیق ( Magnus Elving) ماگنوس الوینگ
ها طول خواهد  در مورد این جرم سال

 . کشید

 
های سوئد استفان  یکی دیگر از میلیاردر

حقوق . میباشد( Stefan Persson) پرسون
می  میلیون کرون در ماه 144ماهانه او 

فروشگاه  1044نامبرده دارای . باشد

کشور جهان بوده که    00ای لباس در  زنجیره
در استخدام او می  هزار نفر 882حدود 

ای که در  استفان پرسون سرمایه. باشند
 808در جریان گذاشته بود  2482سال 

کارکنان دوزنده . بود( سوئدی)میلیارد کرون 
ای های او در کشوره لباس برای فروشگاه

فقیری مانند کامبوج و بنگالدش کار میکنند 

کرون در ساعت میباشد  2ها  که حقوق آن
کرون در  824حداقل حقوق در سوئد )

ها زن  کارکنان که اکثر آن(. ساعت است

های زاغه نشین زندگی  هستند در محله

صبح تا نزدیکی شب  1کرده و از ساعت 
چندین بار برای حقوق آن ها کار میکنند، 

اند ولی هر بار توسط  ر تظاهرات کردهبهت
استفان پرسون . اند پلیس سرکوب شده

نیز از سایر غارتگران آموخته است که 

مستقیماً در رابطه با کارگران قرار نداشته 
دیگری " های شرکت"اصطالح ه باشد و ب

های لباس دوزی و نساجی  که با کارخانه
در رابطه مستقیم هستند با شرکت او 

اشته باشند تا خود او در برابر قرارداد د
، فجایعی که دامنگیر زحمتکشان میشود 

 . از هر گناهی بری باشد

 
چند فاجعه که در بنگالدش اتفاق افتاد از 

جمله آتش سوزی که به مرگ چندین 
های  کارگر انجامیده و یا ساختمان کارخانه

دوزی که بر سر کارگران ویران گشته  لباس

 زده کرد همه آن تصیبها خانواده را م و ده
ها برای استفان پرسون کار میکردند و این 

ه استفان پرسون باز در زمانی بود که 
عنوان هشتمین میلیادر دنیا در مجله 

 .شدنام برده می( Forbes)   فوربس
 

که لوکاس لوندین یا استفان پرسون  این

بخاطر جنایاتشان در دادگاه محاکمه شده و 
هایی میتوانند باور  نمجازات میشوند فقط آ

کنند که به دموکراسی ادعائی بورژوایی 
 . توهم داشته باشند

  

ها،  دموکراسی بورژوایی است که آن رد
داران به غارت و  ها و سرمایه امپریالیست

چپاول زحمتکشان مشغولند، همان 
ای که برای حفظ آن، کشورها  دموکراسی

این . ها را میکشند را ویران کرده و انسان

دموکراسی باید بهر قیمتی حفظ شود زیرا 
این دموکراسی است که این شرایط 

ها فراهم کرده  غارتگری و چپاول را برای آن
 .است

   
که دولت برای جلوگیری از تصادم بین  اين

واقعیتی تاريخی ، طبقات شکل گرفته 

است و بر هیچ انسان آگاهی هم پوشیده 
ر نیست که دولت ابزار سلطه يک طبقه ب

 طبقه ديگر است و طبقات حاکمه و در اين

جا سرمايه داران با آن تنیده شده اند 

همچون ایران مصیبت زده که قشری از 
به ( آخوند های مفتخور) گدایان شب جمعه

و امکان   ای دست یافته های افسانه ثروت
های دولت را  اند که خود سیاست يافته

ه ديده اين وضع در همه چ. کنند ن تعیی
شاهان و امیران و رؤسای جمهور  ،شود می

رهبران خوانده شوند  و یا هر نام دیگری که

همه در غارت زحمتکشان شریک بوده و در 
تر،  تر و ظالمانه تصویب قوانین هرچه ننگین

خلوص سالوسانه خود را به سیستم 
ها  صدها میلیون.  بورژوازی نشان میدهند

ر انسان فقیر و مظلوم که باید گرسنه و د

ها،  ها و پرسون ها بخوابند تا لوندین کارتن
ها و  ای ها، خامنه ها و بوش کلینتون

ها به  ها و قصر ها در کاخ رفسنجانی
زندگی ننگین خود ادامه دهند و اين 

ها  همه آن، وضعیت کنونی جهان را 
بورژوایی قلمداد " دموکراسی"بیشرمانه  

ها همه جنایتکارند زیرا که  این. می کنند

حفظ سیستمی تالش میکنند که به  در
مرحله گندیدگی رسیده و تنها با جنایت 

پا  را بر سر ها میتوانند آن است که آن
  .نگهدارند

 

شان  ها فقط با دستگاه سرکوب البته آن
شان را  سخن نمیگویند بلکه همه نیروی

توانند وسائل  اند تا جائی که می بکار گرفته
تبلیغاتی  دستگاه. فريب را نیز شکل دهند

ها  از دموکراسی سخن گفته و شبانه  آن

روز در صدد تلقین این هستند که طبقه 
کارگر فقط در این سیستم است که آزاد 

در این سیستم است " حقوق بشر"بوده و 
که حفظ و مواظبت میشود، فریبی که 

بورژوازی برای نشر آن از هیج ترفندی دريغ 
 .  نمی ورزد

 

هاست  یتکار، سالولی این بورژوازی جنا
است، میلیاردها   خود را خلق کرده که ضد

دالر اسلحه با باالترین تکنولوژی، صدها 
هزار ارتش و نیروهای ضد خلقی هرگز 

نمیتوانند عمر جاویدان به این غارتگران 

اند که  بورژواها پرولتاریائی را آفریده. بدهند
امکان بسیار   دیگر قدرت مادی و اقتصادی

ها میدهد تا راه حلی صرفاً  ناندکی به آ
ها براساس  اقتصادی برای حل بحران

الگوهای پیشین به پرولتاریا تحمیل کنند، 
هایی که در آن پرولتاریا فقط در  راه حل

چه که  آن. موضوع اقتصاد خالصه میشد

قدرت پرولتاریا را هر روز بیشتر میکند پی 
آمدهای همان شرایط غارتگرانه عینی 

ت ممکن، دير يا زود به این قدر. است
طور  واقعیت تبدیل خواهد شد زیرا همان

که کارل مارکس این معلم کبیر پرولتاریا 

هنگامی که پرولتاریا انحالل : "گفته است
نظم جهان موجود را اعالم میدارد، کاری جز 

کند، زیرا خود او  بیان راز وجود خویش نمی
در حکم انحالل واقعی این نظم جهان 

 (.د فلسفه حق هگلنق)  "است

 ۵973مارچ 
 عبداله باوی

 

 برای  دموکراسی بورژوازی در واقع

 !تآزادی در جنایت اس
 

 

 

 (صحنه ای از آتش سوزی و قتل عام کارگران نساجی در بنگالدش)

 !نابود باد نظام سرمايه داری در سراسر جهان
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 یورو 5به مراسم روز جهانی زن                            

 یورو 52                                           جهانگیر           

 

 انگلستان
 پوند 52سوئد              به مراسم رستاخیز سیاهکل  

 چریک فدائی خلق رفیق کیومرث سنجری

 پوند 12                                                                        

 چریک فدائی خلق رفیق خشایار سنجری

 پوند 12                                                                       

 مادر انقالبی روح انگیز دهقانی

 پوند 12                                                                       

 پوند 25                   یادمان دو روز بزرگ تاریخی

 

 آمریکا

 دیر 52                                    رفیق نوروز قاسمی  

 دیر 52                                      رفیق سعید پایان    

 دیر 02                                   میز کتاب در دایس 

 دیر 35          کمک مالی به میز کتاب در دایس 

 دیر 122             رفیق مرضیه احمدی اسکوئی

 دیر 122                  رفیق مسعود احمدزاده 

 دیر 122                                   دایس     -سیاهکل

 

 سوئد
 یورو 42                   ری         رفیق حمید میر شکا

 کرون 322                      میز کتاب مراسم کومله    

 میز کتاب مراسم سالگرد سیاهکل

 کرون2052                                                                

 یورو 22                           آتیال                                  

 

 

 

 فرانسه
 چریک فدائی خلق رفیق خشایار سنجری

 یورو 122                                                   

 چریک فدائی خلق رفیق کیومرث سنجری

 یورو 122                                                                   

 نروژ
 کرون 222                              حمید مومنی            

 کرون 222                  علی رضا نابدل                   

 کرون 222                            یوسف زرکاری          

 کرون 222                                    حمید اشرف       

 کرون 222                       جدال با خاموشی          

 کرون 252                  رفیق سیامک اسدیان         

 کرون 252              محمد حسن بهادریرفیق 

 پوند 32چریک فدائی شاهرخ هدایتی                 

 پوند 32چریک فدائی سیروس سپهری                

 

 داکانا
 در تورنتو خلق ی فدائی فعالین چریکها

 یورو 52                                                                    

 

 هلند
 چریک فدائی خلق رفیق جواد سالحی

 یورو 52                                                                    

 یورو 82                              فروش کتاب و نشریات

 

 

 

 ۵9از صفحه  ... به چریکهای فدایی خلق  مالیکمک های 

 

 !ایرانیان مبارز                            

 با کمکهای مالی خود به چریکهای فدایی خلق ایران، 

 آنان را در مبارزه با رژیم ضد خلقی جمهوری اسالمی

 !برای نیل به آزادی و برابری یاری کنید

                       www.siahkal.com    

                       www.ashrafdehghani.com         
 

 

 دان باد خاطر پیر افتخیارجاو

 اسیفند 11جیان باختگیان 

 !چریکهای فدایی خلق

 

 

 

 

 
 

 

 

 
آگاهي هر آينه كه با صداقت "

انقلبي توام گردد، منشاء ايماني 

مبارزه ")تزلزل ناپذير مي گردد
مسلحانه مسلحانه هم استراتژي 

 ( تاكتیکاستراتژي هم 
 

جاودان باد خاطره پـر افتخـار جـان 

چريكهاي ماه ن  اسـفند باختگـا
مسعود : چريكهاي فدايي خلق، رفقا

مفتاحی،مجید  عباس احمدزاده،
احمدزاده، اسدهللاا مفتاحی ،حمید 

توکلی ، غالم رضا گلوی، سعید 
آريان،بهمن آژنگ،عبدالکیرم حاجیان سه 

پله، مهدی سوالونی، علیرضا نابدل، 

مناف فلکی،اکبر مويد، يحیی امین نیا، 
ده، حسن سرکاری،جعفر دمحم تقی زا

اردبیل چی، سید علی نقی آرش و 
كمونیــستهاي  ،اصغر عرب هريسی

پاكباختــه اي كــه در جريــان زنــدگي و 

مرگشان مظهر عشق به طبقه كارگر و 
خلقهاي ستمديده و سمبل كینه اي 

پايان ناپذير به دشمنان توده هاي تحـت 
ستم بودند و درست به همین جرم در 

پس از تحمل  8194سال اه ماسفند 
شكنجه هاي فراوان و پس از آن كه با 

هاي  خود در بیدادگاه قهرمانانهدفاعیات 

شاهنشاهي، اين بیدادگاه هـا را بـه 
صـحنه محاكمه امپريالیسم و مزدورانش 

رژيم وابسته به تبـديل كردنـد توسـط 
شـاه به جوخه اعدام  امپريالیـسم

 !سپرده شدند
 
 

 

 !تمامي شهدای به خون خفتۀ خلق ۀجاودان باد خاطر

 

   

رفیق اصغر 

 عرب هریسی

 اکبر مویدرفیق 

 
 رفیق

 علیرضا نابدل 
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  !!برقرار باد جمهوری دمکراتيک خلق به رهبری طبقه کارگربرقرار باد جمهوری دمکراتيک خلق به رهبری طبقه کارگر
  

 

 آدرس پست الکترونیک

: ipfg@hotmail.com    E-mail 

 

 

 بر روی شبکه اینترنت "پیام فدایی"

 از صفحه چریکهای فدایی خلق ایران

 :در اینترنت دیدن کنید 
.comsiahkalhttp://www. 

 

 ف دهقانی اشررفیق از صفحه 

 :در اینترنت دیدن کنید
 

http://www.ashrafdehghani.com 
 

 

 ابرای تماس ب

 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 

 گزارشی از برگزاری مراسم روز جهانی زن در پلتاک

 !جمهوری اسالمی و حمله مزدوران سایبری  
توسط  مراسمی در پالتاک ، به مناسبت روز جهانی زن 2480مارچ  80در روز يکشنبه 

کلیپ  نمايش برگزار شد که شامل سخنرانی، شعرخوانی و ،ایران چريکهای فدايی خلق
  .و بحث آزاد بود

  
ش در ابتدای مراسم سرودها و کلیپ هايی با مضمون های انقالبی و در رابطه با جنب

رفیق سهیال دهماسی سخنرانی ای در بخش اصلی برنامه، انقالبی زنان پخش شد، و 
ارائه داد که مورد " مالحظاتی بر مسئله ستم بر زن در جمهوری اسالمی"تحت عنوان 

سخنران در صحبت های خود در رابطه با وضعیت اسفبار کار   .استقبال حاضرين قرار گرفت

زنان طبقه کارگر و تحت ستم صحبت کرد و در چهارچوب و زندگی زنان ايران، به خصوص 
بررسی ستم مضاعفی که علیه زنان طبقه کارگر می شود، به دو مسئله مطرح در 

جنبش زنان، يعنی به منشأ ستم بر زن، و راه رهايی واقعی از اين ظلم و ستم ها 
  .پرداخت

 

کت کنندگان سئواالت و تعدادی از شر پلتاکی روز جهانی زن،در بخش بحث آزاد برنامه 
و  نظرات خود را در رابطه با مسائل جنبش زنان با ديگر شرکت کنندگان در میان گذاشتند

انترناسیونال  ش سرودخبا پسرانجام برنامه .  بحث های خوبی در این رابطه صورت گرفت
 .در یک فضای مبارزاتی به پایان رسید

 

کنترل اتاق را تا بار تالش کردند  ینی چندمزدوران جمهوری اسالم، در جريان اين مراسم 
سردادن فحاشی و هتاکی به برگزار کنندگان و فن و وبا گرفتن میکر به دست خود بگیرند و

شرکت کنندگان در این جلسه، توهین هایی که صرفا شایستۀ خود مزدوران رژیم و 
 ناسزاهائی که آنما ا .در روند کار برنامه اخالل ايجاد کننداستثمارگران حاکم می باشند، 

به برگزارکنندگان ، فن را از ادمین های اتاق بگیرند وها در لحظاتی که قادر می شدند میکر
و فرهنگ کثیف شان  تنها بار ديگر ماهیت ضد مردمی ، و شرکت کنندگان در برنامه دادند 

پاسخ شرکت کنندگان به مهاجمان  .چشم همگان به نمايش می گذاشت را در مقابل

مرگ بر جمهوری اسالمی با "بری جمهوری اسالمی بسیار کوبنده بود و شعارهای سای
البته این اولین باری نیست که اتاق های پلتاکی . صفحه اتاق را پر کرد" هر جناح و دسته

چریکهای فدایی خلق ایران آماج خشم و اقدامات مذبوحانه مزدوران سایبری گمنام امام 
مراسم با موفقیت برگزار شد و ،  یرغم اين تشبثات رذيالنهعلزمان قرار می گیرند، اما 

 "سربازان گمنام امام زمان"حمله . مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفتمحتوای آن 

که متوجه اهمیت و تأثیرات مبارزاتی چنین جلساتی از طرف چریکهای جمهوری اسالمی 
فريب تبلیغات اين رژيم را خورده  هائی که بار ديگر نشان داد که آن،  فدائی خلق هستند

که حتی تحمل برگزاری يک برنامه اينترنتی از طرف  -و از امکان اصالح اين رژيم سرکوبگر 
تا کجا از درک واقعیت ديکتاتوری حاکم بر ،  دم می زنند - نیروهای انقالبی را هم ندارد

حز زبانی سخن نگفته و  ديکتاتوری ای که جز با زبان زور با مردم . ايران عاجز می باشند
زبان زور نمی شناسد و تنها راه مقابله با آن اعمال قهر انقالبی توده های دربند می 

  .باشد

 چريکهای فدائی خلق ايران
 ۵975مارچ  71

 کمک های مالی

 به چریکهای فدایی خلق ایران
 

 شاتری
 یورو 25              در جدال با خاموشی             

 یورو 25        خاطران یک چریک در زندان   

 

 آلمان
 یورو  12       بذرهای ماندگار                            

 یورو 22         رفیق کبیر بهروز دهقانی           

 یورو  12مادر انقالبی روح انگیز دهقانی         

 یورو 12                رفیق کاظم سعادتی              

 یورو 12        رفیق علی رضا نابدل                    

 یورو 192فروش کتاب در هانوفر                      

 یورو 15     (           سچفخا)رفیق رشید حسنی

 یورو 12         رفیق یعقوب شکرالهی                 

 یورو 52                       "عاشق ترین زنده گان"

 یورو 22          رفیق کبیر بهروز دهقانی           

 یورو 15       رفیق کبیر حمید اشرف                 

 یورو 15        رفیق محمد رضا یثربی                

 یورو 35میز کتاب درمراسم کومله                   

 میز کتاب در مراسم بزرگداشت رستاخیز

 یورو 32                        فرانکفورت  -سیاهکل

کمک مالی به مراسم بزرگداشت رستاخیز 

 یورو 122                       فرانکفورت  -سیاهکل

 یورو 52فعالین چریکهای فدائی در آلمان     

79بقیه در صفحه   
 

http://www.siahkal.com/
http://www.ashrafdehghani.com/

